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چکیده

آموزش محيط زيست بهعنوان يکي از مهمترين روشها براي افزايش آگاهي در مورد تغييرات اقليمي و محيط زيست مطرح است

که در اين پژوهش در دانشآموزان جنگلنشين مقطع راهنمايي در مناطق شهري و روستايي شهرستان کليبر و دانشآموزان
غيرجنگلنشين کالنشهر تبريز بررسي شد .هدف اصلي ،سنجش اطالعات محيط زيستي و تغييرات اقليمي دانشآموزان و تأثير
برگزاري کارگاهها بر افزايش اطالعات اين افراد بود .جامعه آماري شامل  33هزار نفر بود که اطالعات آنها با استفاده از پرسشنامه
از  771دانشآموز مقطع راهنمايي جمعآوري شد .از هرکدام از مناطق شهري و روستايي شهرستان کليبر و کالنشهر تبريز ،دو مدرسه
و درمجموع شش مدرسه براي جمعآوري اطالعات انتخاب شد .روايي محتوايي پرسشنامه از طريق پانلي از متخصصان دانشگاهي و
اجرايي تأييد شد .پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ در گويههاي محيط زيستي و اقليمي بهترتيب برابر با
 1/28و  1/48براي هر دو منطقه مورد مطالعه بهدست آمد .براساس نتايج ،بيشتر از  31درصد دانشآموزان بر اهميت جنگلهاي
ارسباران تأکيد کردند .اينترنت در بين دانشآموزان غيرجنگلنشين ( 87/1درصد) و جنگلنشين ( 68/5درصد) بهعنوان مهمترين منبع
کسب اطالعات محيط زيستي و اقليمي ذکر شد .برگزاري کارگاه آموزشي براي هر دو گروه از افراد مورد مطالعه باعث افزايش حدود
 11درصدي در توجه به تغيير اقليم شد .بهترتيب ،حدود  68و  15درصد از دانشآموزان در مناطق غيرجنگلنشين و جنگلنشين بيان
کردند که اطالعي از بحران ايجادشده در اثر تغييرات اقليمي ندارند .اين مقدار در مرحله پس از برگزاري کارگاه بهترتيب به پنج و
هشت درصد کاهش يافت .پس از برگزاري کارگاه آموزشي ،بهترتيب  36/5و  31/2درصد از دانشآموزان در مناطق غيرجنگلنشين
و جنگلنشين عقيده داشتند که بايد فعاليتهايي براي مقابله با تغيير اقليم انجام دهند .درمجموع ،نتايج نشان داد که برگزاري
کارگاههاي آموزشي تأثير معنيداري بر افزايش اطالعات محيط زيستي دانشآموزان منطقه مورد مطالعه داشت.
واژههای کلیدی :آموزش محيط زيست ،اينترنت ،تبريز ،تغيير اقليم ،کارگاه آموزشي.

مقدمه
پنجمين گزارش هيئت بيندولتي تغييرات آبوهوا
( )Intergovernmental Panel on Climate Changeنشان

ميدهد که جامعه جهاني در حال تجربه يکي از بدترين
بحرانهاي محيط زيستي است که تاکنون در تاريخ زمين رخ
داده است .اين امر با افزايش ميانگين دماي هوا در سطح
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جهاني طي صد سال اخير همراه بوده است ( Anyanwu,

 .)2015يک عامل مهم براي عمل آگاهانه و شکلگيري
اراده فردي بهمنظور مقابله با اثرات تغيير اقليم ،کسب دانش
کافي و صحيح درباره اين اثرات است .آگاهسازي کودکان و
نوجوانان و مشارکت دادن آنها در فرآيند مقابله با تغييرات
اقليمي بايد با هدف ايجاد "جامعهاي آگاه که پيشاپيش
تغييرات اقليمي قدم ميبردارد و به اين پديده و اثرات آن
واکنش مناسب نشان ميدهد" انجام شود تا بتواند در تبيين
مباحث تغييرات اقليمي مفيد باشد .اين موضوع ميتواند به
افزايش آگاهي عمومي افراد و آشناسازي آنها به همگاني
بودن حفظ محيط زيست و مقابله با بحرانهاي تغييرات
اقليمي کمک کند .آمار سال  1635ايران حاکي از وجود 16
ميليون و  224هزار نفر دانشآموز بود که بخش قابل
توجهي از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند ( Akbari
 .)Armand et al., 2016دانشآموزان ،مصرفکنندگان
امروز و تصميمسازان فردا هستند ( ;Fien et al., 2001
Boeve-de Pauw et al., 2011; Akbari Armand et al.,

 .)2016آموزش کودکان و نوجوانان و افزايش اطالعات
آنها که در مجامع بينالمللي تأکيد شده است ،از راههاي
مختلفي مانند محيط خانواده ،وسايل ارتباطجمعي ،ارتباط
با دوستان ،محيط اطراف و آموزش در کالس درس انجام
ميشود .آموزش در کالس درس و برنامههاي آموزشي
ديگر بهعنوان يکي از مهمترين روشها براي بهبود فهم
مفاهيم تغييرات اقليمي و مباحث محيط زيستي مطرح است
(.)Bhuiyan et al., 2010
متأسفانه ايران در رعايت شاخصهاي پايداري محيط
زيست و توسعه پايدار در رتبههاي پايين جدولهاي جهاني
قرار دارد ،بهطوريکه بحران محيط زيست ايران ،يکي از
شديدترين بحرانهاي محيطزيستي شناختهشده در جهان
است .کاهش سطح جنگلها طي سه دهه اخير ،کاهش
متوسط سرانه آب ،فرسايش خاک ،آلودگي ناشي از
کارخانهها و غيره ،حيات بسياري از موجودات زنده و
انسانها را تهديد ميکنند .بخش اعظمي از اين آسيبها،
نتيجه اشتباه در افکار ،نگرش و رفتارهاي انساني است .بنابر
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گزارش شاخص عملکردي محيط زيست ،ايران از رتبه 56
در ميان  166کشور جهان در سال  7113به رتبه  24در
سال  7111در ميان  136کشور و به رتبه  41در بين 141
کشور در سال  7114تغيير يافت ( ;Esty et al., 2006
 .)Emerson et al., 2010; Wendling et al., 2018انتشار
اين آمارهاي رسمي بيانگر عدم موفقيت مديران درزمينه
سالمت محيط زيست در طي چند سال اخير است .يکي از
مهمترين مشکالت و موانع موجود در عرصه حفاظت از
محيط زيست در ايران ،نبود يا کمبود آگاهي و اطالع از
اهميت محيط زيست و بحران تغيير اقليم در ميان تمامي
اقشار جامعه است .بدين منظور در قوانين مختلف برنامههاي
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،دولت موظف به
تقويت راهکارهاي الزم بهمنظور گسترش آموزشهاي
عمومي و تخصصي در زمينه محيط زيست شده است
( .)Ramezani Ghavamabadi, 2013بههمين دليل است
که نياز به آموزش در اين عرصه بيشازپيش ضرورت پيدا
ميکند.
از نتايج بررسيهاي مقدماتي بهنظر ميرسد که
پژوهشهايي در مورد آموزش در مباحث تغييرات اقليمي و
حفظ محيط زيست و جنگل در داخل و خارج از کشور
انجام شده است .همچنين ،مديران و مسئوالن اجرايي،
برنامههايي بهمنظور اجراي اين طرحها داشتهاند ،بنابراين
پژوهش پيشرو ميتواند بهعنوان ابزار کمکي براي
برنامهريزان و سياستگذاران عرصه محيط زيست و منابع
طبيعي استفاده شود .در پژوهشهاي مختلف به مؤثر بودن
برنامههاي آموزش حفاظت از محيط زيست براي کودکان و
نوجوانان و ابزارهاي مؤثر در اين مسير تأکيد شده است
( .)Mirdamadi et al., 2010; Alavipour et al., 2017در
پژوهش  Fienو همکاران ( ،)7111اثر آموزش کودکان در
حفاظت از محيط زيست بررسي شد .اين پژوهشگران ضمن
نام بردن از کودکان بهعنوان آيندهداران بيان کردند که
آموزش بهعنوان يک راهبرد اجتماعي ،کليدي براي حفاظت
و توسعه است Johnson .و  ،)7114( Manoliاثر آموزش
محيط زيست بر درک محيط زيستي کودکان را با استفاده از
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مدل ارزشهاي بومشناختي در آمريکا بررسي کردند .اين
پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مقياس ليکرت در مورد
دانشآموزان کالسهاي پنجم و ششم با ميانگين سني 17
سال انجام شد .نتايج آنها حاکي از وجود تفاوتي معنيدار
بين نگرش محيط زيستي دانشآموزاني که يک برنامه
آموزشي محيط زيستي را گذرانده بودند با دانشآموزان
ديگر بود .بررسي آگاهي محيط زيستي دانشآموزان مقطع
متوسطه در شهر تهران توسط  Mirdamadiو همکاران
( )7111انجام شد .اين پژوهشگران گزارش کردند که بين
متغيرهاي استفاده از برنامههاي راديويي و تلويزيوني و
مطالعه مقاالت و کتابهاي محيط زيستي با متغير وابسته
ميزان آگاهي دانشآموزان با محيط زيست ،رابطه معنيداري
وجود داشت .در مالزي Bhuiyan ،و همکاران ( )7111به
ارزيابي اطالعات دانشآموزان از جنگل و ارائه اطالعاتي
درباره طبيعت و حفظ تنوع زيستي پرداختند .اين
پژوهشگران ،ارتباط بين آموزش گردشگري و حفاظت
جنگل را مطالعه کردند و به اين نتيجه رسيدند که معلمان،
جوامع و سازمانهاي محلي ،انجمنهاي گردشگري،
سازمانهاي بينالمللي و رسانه ملي ،نقش مهمي در اين
زمينه ايفا ميکنند .در آرژانتين Nates ،و همکاران ()7117
اثر کارگاه آموزشي يکروزه حفاظتي بر دانش و رفتار
دانشآموزان نسبت به گونههاي گياهي و جانوري را بررسي
کردند .اين اثرات با تکميل پرسشنامه در مراحل پيش و
پس از کارگاه و يک سال بعد بر دانشآموزان  17تا 13
ساله بررسي شد .با بازديد از منطقه مورد مطالعه ،سه مورد
از بزرگترين مدارس با پراکنش خوب و با دسترسي مناسب
انتخاب شد .نتايج پژوهش مذکور نشان داد که پس از
برگزاري کارگاه ،اطالعات دانشآموزان و رفتار آنها
درزمينه محيط زيست بهطور معنيداري بهبود يافت .در
پژوهش  Sadikو  )7118( Sadikمشخص شد که اينترنت و
تلويزيون در افزايش اطالعات محيط زيستي  86درصد از
شرکتکنندگان ،مؤثرتر از عوامل ديگر بود Saadati .و
همکاران ( ،)7115نيازهاي آموزشي محيط زيستي
دانشآموزان در استان خوزستان را بررسي کردند .آنها بيان

تأثیر آموزش بر دانش محیطزیستی و ...

کردند که مطالب کتابهاي درسي و معلمها بهتنهايي
اطالعات کافي از مسائل محيط زيستي به دانشآموزان ارائه
نميدهند .در مقابل ،تأثير فوقبرنامههاي مدرسه در ايجاد
انگيزه نسبت به محيط زيست و سطح آگاهي دانشآموزان
بيشتر از معلمها و کتابهاي درسي بود .مقايسه سطح دانش
و نگرش محيط زيستي در دو مدرسه محيط زيستي و
غيرمحيطزيستي در شهر تهران توسط  Akbari Armandو
همکاران ( )7113انجام شد .اين پژوهشگران گزارش کردند
که سطح نگرش دانشآموزان مدارس محيط زيستي در
مقايسه با دانشآموزان مدارس غيرمحيط زيستي بهطور
معنيداري بيشتر بود .در پژوهش  Alavipourو همکاران
( ،)7112سطح دانش و نگرش محيط زيستي 111
دانشآموز مقطع ابتدايي مناطق روستايي منطقه طرقبه و
شانديز بررسي شد .نتايج نشان داد که تحصيالت والدين و
پايه تحصيلي دانشآموزان با ميزان دانش محيط زيستي
دانشآموزان ارتباطي معنيدار نداشت ،در حاليکه بين متغير
دانش محيط زيستي با متغير وابسته عالقه به محيط زيست،
ارتباط معنيداري گزارش شد.
همانطور که پژوهشهاي پيشين نشان ميدهند ،اگرچه
در زمينه آموزش محيط زيست و سنجش اثرات آموزش در
نقاط مختلف دنيا و نيز در ايران پژوهشهايي انجام شده ،اما
در بين دانشآموزان جنگلنشين اين موضوع بررسي نشده
است ،بنابراين هدف از اين پژوهش ،سنجش ميزان آگاهي
دانشآموزان مقطع راهنمايي در زمينه مفاهيم محيط زيستي
و موضوعات تغييرات اقليمي و نيز ارزيابي اثرات برگزاري
کارگاه آموزشي بود .همچنين ،پژوهش پيشرو سعي در
افزايش آگاهي دانشآموزان از اهميت جنگل و ايجاد تغيير
در عقايد و رفتارهاي آنها نسبت به محيط زيست و تغيير
اقليم داشت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
مناطق شهري و روستايي شهرستان کليبر در منطقه
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ارسباران بهدليل جنگلي بودن و ارتباط مستقيم افراد جامعه
با بومسازگان جنگلي بهعنوان جامعه آماري جنگلنشين
انتخاب شد .همچنين ،شهرستان تبريز بهدليل کالنشهر بودن
و مواجهه با بحثهاي بحراني محيط زيستي و آلودگيهاي
مکرر در روزهايي از سال ،بهعنوان منطقه غيرجنگلي
انتخاب شد .اگرچه هدف ،بررسي اثر آموزش بود و امکان
انتخاب تبريز يا کليبر با انتخاب دو گروه آزمايشي و کنترل
ممکن بود ،اما اين دو منطقه بهدليل پوشش دادن مناطق
جنگلي و غيرجنگلي انتخاب شدند .طبق آمار منتشرشده
توسط مرکز آمار ايران ،در سال تحصيلي  ،38-35تعداد
 341333نفر در کليه ردههاي آموزشي در استان آذربايجان
شرقي مشغول به تحصيل بودند ( .)SCI, 2015از اين تعداد،
 183337نفر ( 77درصد) را دانشآموزان مقطع راهنمايي
تشکيل ميدادند .سهم دختران درحال تحصيل 82/5 ،و سهم
پسران  57/5درصد بود .تعداد دانشآموزان درحال تحصيل
در مقطع راهنمايي در شهرستان تبريز  32248و در
شهرستان کليبر  1565نفر بودند .تبريز پرجمعيتترين شهر
استان و از پرجمعيتترين شهرهاي کشور است 85 .درصد
جمعيت استان در شهرستان تبريز و بيشتر از  81درصد فقط
در شهر تبريز ساکن هستند .براساس نتايج سرشماري
عمومي نفوس و مسکن سال  ،1635جمعيت شهرستان تبريز
 1226166نفر و جمعيت مرکز اين شهرستان  1554336نفر
برآورد شد .جمعيت شهري اين شهرستان  1376133نفر و
جمعيت روستايي آن  183363نفر بودند .تعداد خانوار اين
شهر نيز  514142بود .براساس نتايج سرشماري مذکور،
جمعيت شهرستان کليبر  83175نفر ( 1/6درصد جمعيت
استان) و جمعيت مرکز اين شهرستان  3678نفر برآورد شد.
جمعيت شهري اين شهرستان  17163نفر و جمعيت
روستايي آن  68143نفر بودند .همچنين 7441 ،خانوار در
اين شهرستان سکونت داشتند.
روش پژوهش
بهمنظور سنجش نگرش دانشآموزان روستايي و شهري
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و نيز جنگلنشين و غيرجنگلنشين ،جامعه آماري اين
پژوهش ،دانشآموزان مقطع راهنمايي مناطق شهري و
روستايي جنگلنشين شهرستان کليبر در منطقه ارسباران و
همچنين دانشآموزان اين مقطع در منطقه شهري تبريز
بهعنوان کالنشهر غيرجنگلي منطقه درنظر گرفته شدند.
بهدليل جنگلي بودن شهرستان کليبر ،چهار مدرسه در مقطع
راهنمايي در سطح شهر و روستا (دو مدرسه دخترانه و دو
مدرسه پسرانه) و در سطح شهر تبريز نيز دو مدرسه (يک
مدرسه دخترانه و يک مدرسه پسرانه) انتخاب شد .با توجه
به داشتن شش بخش جداگانه (مناطق شهري و روستايي
کليبر با دو جنسيت (چهار بخش) و مناطق شهري تبريز نيز
با دو جنسيت (دو بخش) ،درمجموع شش مدرسه در مقطع
راهنمايي انتخاب شد .ليست تمامي مدارس منطقه مورد
مطالعه بهتفکيک جنسيت تهيه شد .سپس از هر بخش در
ليست تهيهشده بهتفکيک مناطق شهري و روستايي و
جنسيت مورد نظر ،يک مدرسه از مناطق مورد مطالعه
انتخاب شد .جامعه آماري پژوهش  33613نفر بود .از اين
تعداد 771 ،نفر در کارگاهها شرکت داده شدند .دختران 171
نفر ( 55درصد) و پسران  111نفر ( 85درصد) از افراد مورد
مطالعه را تشکيل ميدادند 23 .درصد از افراد مورد مطالعه
در نقاط شهري و  78درصد در نقاط روستايي سکونت
داشتند .روستاي پيغام کليبر بهدليل دارا بودن مدرسه
شبانهروزي ،دانشآموزاني از روستاهاي اطراف مانند
نوجهده ،محمودآباد ،مرزرود ،يوزبند ،اوزي و برزنديق را
درخود داشت .اين روستا بهدليل مرکزيت بر روستاهاي
اطراف انتخاب شد .تمام دانشآموزان کالس در موضوع
آموزش مسائل محيط زيستي و تغييرات اقليمي شرکت داده
شدند.
روش پژوهش ،توصيفي پيمايشي بود .اين پيمايش از
طريق مطالعات ميداني انجام شد و از ابزار پرسشنامه
استفاده شد (.)Mulder et al., 2009; Nates et al., 2012
در پژوهشهاي مختلف به برگزاري يک کارگاه آموزشي
اقدام شده است ،اما در اين پژوهش براي هر کالس در
هريک از مدارس انتخابشده ،سه کارگاه و درمجموع 14
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کارگاه بهمنظور آموزش بهتر برگزار شد .پيش از برگزاري
کارگاه ،پرسشنامه براي افراد مورد مطالعه تکميل شد .پس
از برگزاري کارگاه آموزشي نيز ،اثرات برگزاري اين کارگاه
با تکميل پرسشنامه از دانشآموزان مقطع راهنمايي بررسي
شد (.)Johnson & Manoli, 2008; Nates et al., 2012
روايي محتوايي پرسشنامه ازطريق پانلي از متخصصان
دانشگاهي و اجرايي در زمينه تغيير اقليم ،محيط زيست،
منابع طبيعي و برنامهريزي آموزشي تأييد شد .براي سنجش
پايايي پرسشنامه ،پيشآزمون ( )Pre Testاز سه کالس
درسي و از هر مقطع يک کالس انجام شد .پايايي
پرسشنامه نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ در
گويههاي مرتبط محيطزيستي برابر با  1/28و اقليمي 1/48
برآورد شد .پيش از اقدام به فعاليتهاي آموزشي ،وضعيت
مدارس از نظر امکانات موجود براي آموزش مسائل محيط
زيستي و اقليمي بررسي شد .پس از انتخاب نمونهها ،ميزان
اطالعات محيط زيستي افراد بررسي شد .سپس بهمنظور
افزايش آگاهي جامعه مورد مطالعه ،از بروشورها و جزوات
تهيهشده در مورد اهميت تغييرات اقليمي استفاده شد .در
بروشورهاي تهيهشده ،مطالب خاصي تهيه شد تا موضوع
بهراحتي قابل درک باشد .عالوهبر ابزار آموزشي ،کارگاههاي
آموزشي در مورد تغيير اقليم و حفاظت از محيط زيست
برگزار شد .فهرستي از مهمترين بحرانهاي محيط زيستي
منطقه براي دانشآموزان مورد مطالعه تهيه شد .سپس آنها
اين بحرانها را اولويتبندي کردند .در پرسشنامه،
پرسشهاي محوري مانند اهميت جنگلهاي ارسباران ،فوايد
جنگل ،عوامل تخريب محيط زيست ،راههاي کسب
اطالعات محيط زيستي ،مهمترين بحران محيط زيستي،
اولويتبندي موضوعات محيط زيستي و اقليمي ،داليل تغيير
اقليم و غيره پرسيده شد .براي پاسخ به برخي از پرسشها
از مقياس ليکرت در پنج طبقه خيلي زياد ،زياد ،متوسط ،کم
و خيلي کم استفاده شد .سپس درصد فراواني براي
پرسشهاي با استفاده از نمودارهاي توزيع فراواني محاسبه

تأثیر آموزش بر دانش محیطزیستی و ...

و نمايش داده شد .براي برخي تحليلهاي آماري مانند
ميانگين ،مقايسه ميانگين و توزيع فراواني مشخصههاي
مختلف ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .براي مقايسه ميانگين
بين مناطق جنگلنشين و غيرجنگلنشين از آزمون  tمستقل
و براي مقايسه ميانگين در مناطق جنگلنشين و
غيرجنگلنشين در مراحل پيش و پس از آموزش از  tجفتي
استفاده شد .ابزار آموزشي مورد استفاده ،نرمافزار پاورپوينت
و ويدئوپروژکتور بود.

نتایج
نگرش دانشآموزان مقطع راهنمايي در دو منطقه کليبر
بهعنوان دانشآموزان منطقه جنگلنشين و منطقه تبريز
بهعنوان دانشآموزان منطقه غيرجنگلنشين مطالعه شد.
ديدگاه اين افراد نسبت به اهميت محيط زيست و بحرانهاي
ناشي از تغيير اقليم در پيش و پس از برگزاري کارگاه
آموزشي متفاوت بود .برگزاري کارگاه ،اطالعات
دانشآموزان را نسبت به مسائل محيط زيستي و تغييرات
اقليمي افزايش داد ،اما ميزان افزايش و تغيير در نگرش افراد
در بين مناطق جنگلنشين و غيرجنگلنشين متفاوت بود که
نتايج آن در ادامه تشريح شده است.
يکي از مهم ترين کارکردهاي بوم سازگان جنگلي،
خدمات محيط زيستي است که بيشتر افراد مورد مطالعه
در هر دو منطقه جنگلي و غيرجنگلي به اين موضوع
آگاهي داشتند .دانش آموزان مورد مطالعه ،خدمات
جلوگيري از بروز سيل ،زيباسازي منظر و ايجاد هواي
پاک را به عنوان سه کارکرد اصلي محيط زيستي جنگل
بيان کردند .پيش از برگزاري کارگاه ،تعداد کمي از افراد
در هر دو منطقه فقط يکي از خدمات را بهعنوان خدمات
اصلي محيط زيستي جنگل بيان کردند .پس از برگزاري
کارگاه و انجام آموزش ،تغييراتي در ديدگاه اين افراد ايجاد
شد (شکل .)1
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شکل  -1خدمات محیط زیستی جنگل از دیدگاه دانشآموزان مناطق جنگلنشین و غیرجنگلنشین

دو منطقه جنگلنشين و غيرجنگلنشين از نظر توجه به
حضور جنگلهاي ارسباران نشان داد که در دو منطقه،
تفاوت معنيداري در سطح اطمينان  33درصد وجود داشت
(جدول  .)7همچنين ،مقايسه ميانگين نشان داد که در منطقه
جنگلنشين ،تفاوت معنيداري در سطح اطمينان  35درصد
بين مراحل پيش و پس از آموزش وجود داشت ،اما اين
تفاوت در منطقه غيرجنگلنشين معنيدار نبود (جدول .)6

با توجه به اهميت خدمات جنگلها ،از دانشآموزان
مورد مطالعه در مراحل پيش و پس از برگزاري کارگاه در
مورد اهميت وجودي جنگلهاي ارسباران سؤال شد .در هر
دو منطقه جنگلنشين و غيرجنگلنشين ،بيشتر دانشآموزان
(بيشتر از  31درصد) بر اهميت جنگلهاي ارسباران تأکيد
کردند (جدول  .)1حتي پس از آموزش در منطقه جنگلي،
تمام افراد مورد مطالعه بيان کردند که جنگلهاي ارسباران
براي اين منطقه ،حياتي و مهم هستند .مقايسه ميانگين بين

جدول  -1میزان اهمیت وجودی جنگلهای ارسباران (درصد) از دیدگاه دانشآموزان مناطق جنگلنشین و غیرجنگلنشین پیش و پس از
آموزش
غيرجنگلنشين

پاسخ

جنگلنشين

پيش از آموزش

پس از آموزش

پيش از آموزش

پس از آموزش

بلي

33/5

34/4

36/3

111

خير

6/5

1/7

3/1

1

جدول  -2نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت نگرش در اهمیت وجودی جنگلهای ارسباران بین مناطق جنگلنشین و
غیرجنگلنشین برای جنگلهای ارسباران
ويژگي
اهميت وجودي
جنگلهاي ارسباران

ميانگين گروه اول ميانگين گروه دوم
جنگلنشين

غيرجنگلنشين

1

1/165

آزمون لون
F

معنيداري

1/111 71/783

فرضيات واريانس دو گروه
با فرض برابري واريانس

آزمون برابري ميانگينها
t

درجه آزادي معنيداري

-7/77

713

1/172

با فرض عدم برابري واريانس -1/256

48

1/146

تأثیر آموزش بر دانش محیطزیستی و ...
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جدول  -3نتایج آزمون  tزوجی برای بررسی تفاوت نگرش در اهمیت وجودی جنگلهای ارسباران بین مراحل پیش
و پس از آموزش در مناطق جنگلنشین و غیرجنگلنشین
ويژگي
اهميت وجودي
جنگلهاي ارسباران

منطقه
جنگلنشين
غيرجنگلنشين

مرحله

ميانگين

انحراف استاندارد

پيش از آزمون

1/15

1/711

پس از آزمون

1

1

پيش از آزمون

1/18

1/143

پس از آزمون

1/11

1/114

جمعآوري زباله از طبيعت در زمان گردشگري در
طبيعت ،يکي از پيشنيازهاي اصلي براي داشتن طبيعت سالم
و بهرهمندي از خدمات محيط زيستي آن است 33 .درصد از
دانشآموزان در مناطق غيرجنگلنشين و  37درصد از افراد
در مناطق جنگلنشين بيان کردند که جمعآوري زباله در
زمان گردشگري در طبيعت را انجام ميدهند (شکل .)7
مقايسه جفتي ميانگينها بين دو منطقه مورد مطالعه بيانگر
عدم وجود تفاوت معنيدار از اين نظر بود (جدول  .)8قطع
درختان جنگلي ،آتشسوزيهاي عمدي و تغيير کاربري
اراضي جنگلي به کاربرهاي ديگر بهويژه کشاورزي از
عمدهترين عوامل نابودي جنگل و تخريب محيط زيست
توسط دانشآموزان بيان شد .فقط دو درصد از دانشآموزان،
عامل آتشسوزي ،چهار درصد عامل قطع درختان و يک
درصد نيز تغيير کاربري را بهعنوان تنها عامل نابودي محيط
زيست و تخريب جنگل ذکر کردند ،در حاليکه  36درصد از

شکل  -2دیدگاه دانشآموزان نسبت به جمعآوری زباله از طبیعت

t

معنيداري

7/833

1/118

1

1/67

دانشآموزان ،همه موارد ذکرشده را بهعنوان عاملهاي اصلي
تخريب بيان کردند.
اطالعات محيطزيستي دانشآموزان در جامعه از منابع
مختلفي مانند مدرسه و رسانههاي جمعي ازجمله تلويزيون،
راديو و اينترنت کسب ميشود .برخي از دانشآموزان ،بيشتر
از يک منبع را براي کسب اطالعات عنوان کردند .در بين
چهار منبع کسب اطالعات ،اينترنت هم در بين دانشآموزان
مناطق غيرجنگلنشين ( 87/1درصد) و هم در بين
دانشآموزان جنگلنشين ( 68/5درصد) بهعنوان مهمترين
منبع کسب اطالعات محيط زيستي و اقليمي ذکر شد .پس از
اينترنت ،تلويزيون بهعنوان دومين منبع مهم کسب اطالعات در
اين زمينه بيان شد .از اين نظر ،دانشآموزان منطقه جنگلنشين
وابستگي کمتري به اينترنت و وابستگي بيشتري به مدرسه
نسبت به دانشآموزان غيرجنگلنشين داشتند (شکل .)6

شکل  -3راههای کسب اطالعات درزمینه محیط زیست توسط
دانشآموزان
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جدول  -4نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت نگرش درمورد جمعآوری زباله مناطق جنگلنشین و غیرجنگلنشین
ميانگين گروه اول ميانگين گروه دوم

ويژگي
جمعآوري زباله

آزمون لون

جنگلنشين

غيرجنگلنشين

F

معنيداري

1/14

1/138

1/83

1/834

نگرش دانشآموزان نسبت به اطالعات آنها در مورد
مسائل محيط زيستي و تغيير اقليم ،پيش و پس از آموزش
پرسيده شد 71 .درصد از دانشآموزان مناطق غيرجنگلي بيان
کردند که هيچ اطالعاتي در مورد مسائل محيط زيست و
تغييرات اقليمي ندارند ،در حاليکه هيچکدام از اين افراد در
مرحله پس از آموزش ذکر نکردند که اطالعاتي از اين مسائل
ندارند .در مقابل 11 ،درصد از افراد مناطق غيرجنگلي در
مرحله پيش از آموزش و  73درصد از اين افراد بيان کردند که
اطالعات زيادي از مسائل محيط زيست و تغييرات اقليمي
دارند .در مورد دانشآموزان مناطق جنگلنشين نيز درصد
زيادي از افراد در مرحله پس از آموزش ( 85درصد) نسبت به

فرضيات واريانس دو گروه

آزمون برابري ميانگينها
t

درجه آزادي

معنيداري

با فرض برابري واريانس

-1/68

713

1/268

با فرض عدم برابري واريانس

-1/668

134/36

1/264

پيش از آموزش ( 18درصد) عنوان کردند که اطالعات زيادي
در مورد اين مسائل دارند (شکل  .)8مقايسه ميانگين آماري
نشان داد که در مرحله پيش از آموزش بين مناطق جنگلنشين
و غيرجنگلنشين از نظر داشتن اطالعات محيط زيستي ،تفاوت
معنيداري در سطح اطمينان  33درصد وجود داشت (جدول
 .)5تحليل آماري نتايج نيز نشان داد که از اين نظر هم بين
دانشآموزان مناطق غيرجنگلنشين و هم جنگلنشين در
مراحل پيش و پس از آموزش بهترتيب تفاوت معنيداري در
سطوح اطمينان  33درصد و  35درصد وجود داشت (جدول
.)3

جدول  -5نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت در اطالعات محیط زیستی در مناطق جنگلنشین و غیرجنگلنشین
ويژگي

ميانگين گروه اول

ميانگين گروه دوم

جنگلنشين

غيرجنگلنشين

آزمون لون
F

معنيداري

داشتن اطالعات
محيط زيستي و
تغييرات اقليمي

فرضيات واريانس دو گروه
با فرض برابري واريانس

7/611

6/176

61/111

1/111

آزمون برابري ميانگينها
t

درجه آزادي

معنيداري

-8/858

714

1/111

163/86

1/111

با فرض عدم برابري واريانس -8/15
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جدول  -6نتایج آزمون  tزوجی برای بررسی تفاوت درمورد اطالعات محیط زیستی بین مراحل پیش و پس از آموزش در مناطق
جنگلنشین و غیرجنگلنشین
ويژگي

منطقه

داشتن اطالعات

جنگلنشين

محيط زيستي و
تغييرات اقليمي

غيرجنگلنشين

مرحله

ميانگين

انحراف استاندارد

پيش از آزمون

1/34

1/13

پس از آزمون

7/67

1/11

پيش از آزمون

1/31

1/473

پس از آزمون

6/17

1/621

احساس نگراني افراد نسبت به موضوع تغيير اقليم
ميتواند در آنها احساس مسئوليت ايجاد کند و نوع
برخورد آنها با مسائل اقليمي را تغيير دهد .برگزاري
کارگاههاي آموزشي در مورد مسائل اقليمي توانسته بود
تأثير مثبتي بر دانشآموزان هر دو منطقه جنگلي (71/1
درصد افزايش) و غيرجنگلي ( 71درصد افزايش) بگذارد و
نگراني آنها را نسبت به اين امر افزايش دهد .همچنين،
حدود  57درصد از دانشآموزان در منطقه جنگلنشين بيان
کردند که تاحدودي نسبت به موضوع تغيير اقليم نگران
هستند .اين درصد پس از برگزاري کارگاه کاهش يافت ،اما

t

معنيداري

-7/822

1/115

2/882

1/111

تعداد دانشآموزان با نگراني زياد افزايش يافت .الزم به ذکر
است که تعداد اندکي از دانشآموزان نسبت به موضوع تغيير
اقليم نگران نبودند يا نگراني کمي داشتند .با اين وجود ،پس
از برگزاري کارگاههاي آموزشي ،تعداد افراد در اين دو طبقه
نيز کاهش پيدا کرد (شکل  .)5تحليل آماري دادهها نشان داد
که در مورد سطح نگراني دانشآموزان مناطق
غيرجنگلنشين نسبت به تغيير اقليم در مراحل پيش و پس
از آموزش ،تفاوت معنيداري در سطح اطمينان  33درصد
وجود داشت ،اما اين تفاوت در بين دانشآموزان مناطق
جنگلنشين معنيدار نبود (جدول .)2

جدول  -7نتایج آزمون  tزوجی برای بررسی تفاوت نگرانی نسبت به تغییر اقلیم در مراحل پیش و پس از آموزش در مناطق جنگلنشین
و غیرجنگلنشین
ويژگي

منطقه

احساس نگراني

جنگلنشين

افراد نسبت به
موضوع تغيير اقليم

غيرجنگلنشين

مرحله

ميانگين

انحراف استاندارد

پيش از آزمون

7/13

1/715

پس از آزمون

7/63

1/157

پيش از آزمون

1/42

1/323

پس از آزمون

7/51

1/772

انسان در زندگي روزمره خود به موضوعات مختلفي نياز
پيدا ميکند .با توجه به اهميت تغيير اقليم ،اين موضوع با
موضوعات ديگر مانند اقتصاد ،آموزش ،بهداشت و فرهنگ
مقايسه شد .در مقايسه بين دانشآموزان مناطق
غيرجنگلنشين و جنگلنشين ،تغيير اقليم و بهداشت بهعنوان

t

معنيداري

-1/413

1/126

6/477

1/111

دو موضوع مهم در زندگي روزمره افراد بيان شد.
دانشآموزان منطقه جنگلنشين به موضوع بهداشت (88
درصد) اهميت بيشتري از موضوع تغيير اقليم ميدادند که
پس از آموزش ،نظرات آنها تغيير کرد .برگزاري کارگاه
آموزشي براي هر دو گروه از افراد مورد مطالعه باعث
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افزايش حدود  11درصدي در توجه به تغيير اقليم با حدود
 64درصد شد .در مراحل پيش و پس از آموزش ،تعداد
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محدودي از دانشآموزان بيان کردند که تغيير اقليم مسئله
مهمي نيست (شکل .)3

شکل  -5نگرانی دانشآموزان مناطق مورد مطالعه نسبت به موضوع تغییر اقلیم پیش و پس از آموزش

شکل  -6موضوع مهمتر از تغییر اقلیم از نگاه دانشآموزان مناطق جنگلنشین و غیرجنگلنشین

نتايج نشان داد که از نظر دانش آموزان ،مهم ترين
بحران ايجادشده در اثر تغييرات اقليمي ،از بين رفتن
زيستگاه ها است .پس از آموزش ،درصد دانش آموزان
ساکن در مناطق جنگل نشين که از بين رفتن زيستگاه ها را
به عنوان اثر منفي ناشي از تغيير اقليم بيان کرده بودند،
حدود  61درصد کاهش يافت .در مقابل ،در اين مناطق
به تغيير نوع نزوالت جوي ( 13/5درصد) و افزايش دما
( 63/5درصد) اشاره شد .حدود  68درصد از
دانش آموزان در مناطق غيرجنگل نشين و  15درصد در
مناطق جنگل نشين بيان کردند که اطالعي از بحران

ايجادشده در اثر تغييرات اقليمي ندارند .اين مقدار در
مرحله پس از برگزاري کارگاه به ترتيب به پنج و هشت
درصد کاهش يافت .تعداد بسيار اندکي از دانش آموزان در
هر دو منطقه در مراحل پيش و پس از آموزش عنوان
کردند که بحراني ناشي از تغيير اقليم وجود ندارد (شکل
 .)2بخشي از تغيير اقليم در اثر عوامل طبيعي و بخشي
ديگر توسط عوامل انساني اتفاق مي افتد .در مرحله پيش
از آموزش ،حدود  83و  83درصد از دانش آموزان
به ترتيب در مناطق غيرجنگل نشين و جنگل نشين بيان
کردند که تغيير اقليم در اثر عوامل ترکيبي انساني و طبيعي
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اتفاق مي افتد ،در حالي که پس از آموزش 55 ،درصد از
دانش آموزان در منطقه غيرجنگل نشين بيان کردند که
عامل انساني موجب تغيير اقليم مي شود ،اما حدود 54
درصد از دانش آموزان در منطقه جنگل نشين بر ترکيبي
بودن عوامل ايجادکننده تغيير اقليم (عوامل انساني و
طبيعي باهم) دوباره تأکيد کردند .در هر دو منطقه ،عقيده

دانش آموزان در مورد طبيعي بودن تغييرات اقليمي ،کاهش
نشان داد 71 .درصد از دانش آموزان غيرجنگل نشين در
مرحله پيش از آموزش بيان کردند که اطالعي از عوامل
ايجادکننده تغييرات اقليم ندارند ،اما اين مقدار پس از
آموزش به  7/8درصد رسيد (شکل .)4

شکل  -7مهمترین بحران ایجادشده در اثر تغییرات اقلیمی از دیدگاه دانشآموزان

شکل  -8دالیل تغییر اقلیم از دید دانشآموزان مناطق جنگلنشین و غیرجنگلنشین پیش و پس از آموزش

احساس خطر از تغيير اقليم و مسائل محيط زيستي
ناشي از آن موجب شده است تا افراد جامعه براي مقابله با
اين موضوع اقدام کنند 88/2 .و  51/4درصد از
دانشآموزان بهترتيب در منطقه غيرجنگلنشين و
جنگلنشين در مرحله پيش از آموزش بيان کردند که "ما

بايد براي مقابله با خطرات تغييرات اقليم ،فعاليتهايي انجام
دهيم" .پس از برگزاري کارگاه آموزشي ،بهترتيب  36/5و
 31/2درصد از دانشآموزان در مناطق غيرجنگلنشين و
جنگلنشين معتقد بودند که ميتوانند و بايد فعاليتهاي
مقابلهاي با تغيير اقليم را انجام دهند (شکل .)3
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شکل  -9نگرش دانشآموزان نسبت به مقابله با اثرات تغییر اقلیم پیش و پس از آموزش

بحث
طبق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،
حفاظت از محيط زيست يک وظيفه همگاني است .اين
مسئوليت برعهده دانشآموزان ،بهعنوان يکي از مهمترين
قشرهاي جامعه ،نيز قرار ميگيرد .سنجش سطح آگاهي
دانشآموزان و آگاه کردن آنها در مورد اهميت محيط
زيست ميتواند آنها را در اجراي هر چه بهتر اين مسئوليت
مهم ياري کند .در اين پژوهش ،با اجراي يک برنامه
آموزشي در مورد تغيير اقليم ،تحريک يک عالقهمندي
عمومي به جنگل و محيط زيست ،افزايش آگاهي از اهميت
جنگل ،ايجاد تغيير در عقايد و رفتارها و بررسي تأثير
آموزش بر دانشآموزان مناطق جنگلنشين در مناطق شهري
و روستايي شهرستان کليبر و غيرجنگلنشين در کالنشهر
تبريز بررسي شد .سنجش اطالعات محيط زيستي و تغييرات
اقليمي و برگزاري کارگاه براي هر دو گروه مورد مطالعه اعم
از جنگلنشين و غيرجنگلنشين منجر به نتايج متفاوتي شد.
ايجاد حساسيت محيط زيستي براي هر گروه ،مزيتهاي
منحصربهفردي داشت .اين احساس در گروه جنگلنشين
بهدليل ارتباط مستقيم و وابستگي زياد به محيط زيست و
منابع طبيعي ميتواند اثرات منفي و مقدار تخريب را کم کند.
در گروه غيرجنگلنشين که کالنشهر تبريز بود ،با توجه به
رشد زياد جمعيت ،آلودگيهاي متفاوت محيط زيستي اعم از
آب ،هوا و خاک ،فرهنگسازي در دانشآموزان بهعنوان

حلقه اتصال بين مدرسه و خانواده و تصميمگيران و مادران و
پدران آينده بهراحتي ميتواند در حفظ محيط زيست و
کاهش اثرات منفي تغييرات اقليمي مؤثر باشد .با توجه به
اهميت وجودي جنگلهاي ارسباران ،بيشتر دانشآموزان
(بيشتر از  31درصد) در هر دو منطقه جنگلي و غيرجنگلي
به اهميت جنگلهاي ارسباران تأکيد کردند .دانشآموزان
مناطق مورد مطالعه ،ارتباطي مستقيم با جنگلهاي ارسباران
داشتند و از فوايد آن استفاده ميکردند .چنانچه  Vodouhêو
همکاران ( )7111نيز به اين نتيجه رسيدند که محل زندگي
افراد و سودي که آنها از جنگل بهدست ميآورند ،باعث
افزايش توجه آنها به جنگل ميشود .شناخت عامل تخريب
بهعنوان مهمترين پيشنياز براي جلوگيري از تخريب مطرح
است 36 .درصد از دانشآموزان ،سه عامل اصلي قطع
درختان ،تغيير کاربري و آتشسوزيهاي عمدي را بهعنوان
عوامل اصلي تخريب بيان کردند .اين عوامل در نقاط ديگر
کشور نيز بهعنوان عوامل اصلي تخريب گزارش شدند
( .)Ansari et al., 2009آگاهي دانشآموزان از اين عوامل
ميتواند در آينده به تعديل و يا تاحدودي رفع اين مشکل
کمک کند .در حال حاضر ،سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري کشور با اجراي طرح هميار طبيعت ،مروج
دانشآموز در کليه سطوح دانشآموزي (ابتدايي ،راهنمايي و
دبيرستان) ،عالوهبر همکاري در بحث جلوگيري از تخريب،
در مورد ترويج فرهنگ و ارتقاء سطح دانش و بينش در
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زمينه منابع طبيعي فعاليت ميکند .اين طرح و طرحهاي
مشابه ميتوانند نقشي مهم در آگاهسازي جوانان ،نوجوانان و
خانوادهها در زمينه مسائل محيط زيستي و طبيعي ايفا کنند.
منابع کسب اطالعات در زمينه مسائل محيط زيستي و
تغييرات اقليمي بسته به دسترسي به منابع ميتواند متفاوت
باشد .در اين پژوهش ،اينترنت بهعنوان مهمترين منبع کسب
اطالعات شناخته شد و تلويزيون در رده بعدي قرار گرفت.
اين نتايج با يافتههاي  Veisiو Alavi ،)7117( Zarandian
 Moghadamو همکاران ( )7116و  Sadikو Sadik
( )7118تاحدي همخواني دارد که از رسانه ملي و اينترنت
بهترتيب بهعنوان مهمترين منابع کسب اطالعات نام بردند.
 )7114( Shobeiriو  )7114( Karimiنيز يک منبع مهم
کسب آگاهي محيط زيستي را اينترنت عنوان کردند.
همچنين Fein ،و همکاران ( )7111از برنامههاي تلويزيوني،
کارگاههاي آموزشي و مدارس محلي بهعنوان ابزارهايي مهم
در افزايش دانش محيط زيستي و ظرفيتسازي براي تقويت
اين دانش نام بردند Katona .و همکاران ( )7114و Rezaie
و  )7115( Shobeiriبهترتيب به اين نتيجه رسيدند که
برنامههاي تلويزيوني و اينترنت ،نقش بسيار مؤثري در
افزايش آگاهي محيط زيستي افراد داشتند .با توجه به
ضريب نفوذ اينترنت در ميان نوجوانان ،فرصت ارائه
برنامههاي محيط زيستي زيادي از طريق کانالهاي مجازي
در کنار محيط مدرسه فراهم شده است Rutsaert .و
همکاران ( )7116بيان کردند که رسانهها و اينترنت ،فرصتي
بينظير در زمينه اطالعات فوري و بهروز با امکان ارتباطات
دوطرفه فراهم کرده است .اين شبکهها بهعنوان
زيرساختهاي مناسب ارتباطي مطرح هستند که ميتوان از
آن براي بهبود ارزش ،دانش و نگرش محيط زيستي افراد
استفاده کرد ( Saadati .)Rutsaert et al., 2013و همکاران
( )7115ذکر کردند که مطالب درسي ارائهشده در مدارس
بهاندازه کافي به موضوع محيط زيست نميپردازد و شايد
ارائه برنامههاي آموزشي در قالب بروشورها يا کارگاههاي
آموزشي بتواند به اين نياز پاسخ دهد و اطالعات
دانشآموزان را تقويت کند.
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در مقايسه بين دانشآموزان منطقه غيرجنگلنشين و
جنگلنشين ،تغيير اقليم و بهداشت بهعنوان دو موضوع مهم
در زندگي روزمره افراد بيان شد .دانشآموزان منطقه
جنگلنشين به موضوع بهداشت ( 88درصد) اهميت بيشتري
نسبت به موضوع تغيير اقليم ميدادند ،اما پس از آموزش،
نظرات آنها تغيير کرد .در پژوهش  Saadatiو همکاران
( ،)7115مسائل محيط زيستي در رده سوم مسائل مهم
زندگي دانشآموزان پس از مسائل شغلي و اقتصادي
Alavi
اولويتبندي شد ،در حاليکه در پژوهش
 Moghadamو همکاران ( ،)7116موضوع اقتصاد در
اولويت اول و محيط زيست در اولويت ششم و آخر قرار
گرفت .اين نتايج با يافتههاي پژوهش پيشرو همخواني
ندارد .تغيير اولويتبندي افراد ميتواند با محل زندگي ،سطح
درآمد ،سطح رفاه و تحصيالت والدين مرتبط باشد که الزم
است در پژوهشهايي جداگانه ،دقيقتر بررسي شوند.
توسعه و ارتقاء فرهنگ محيط زيستي باوجود بحرانهاي
محيط زيستي قرن حاضر از ضرورتهاي حفاظت و
بهرهبرداري از محيط زيست محسوب ميشود .همانطور که
نتايج اين پژوهش نشان داد ،برگزاري کارگاههاي آموزشي
در افزايش اطالعات محيط زيستي دانشآموزان مؤثر بود،
بنابراين استفاده از اين روشها براي توجه بيشتر به اين
مسائل ضرورت دارد.
سپاسگزاری
بدينوسيله از تمامي حمايتهاي مادي و معنوي صندوق
حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور براي انجام اين
پژوهش در قالب طرح شماره  33114582تشکر و قدرداني
ميشود .همچنين از اداره کل آموزش و پرورش استان
آذربايجان شرقي ،اداره آموزش و پرورش ناحيه يک تبريز
و اداره آموزش و پرورش شهرستان کليبر بهدليل کمک براي
جمعآوري اطالعات و انجام اين پژوهش ،نهايت تشکر و
قدرداني به عمل ميآيد.
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Abstract
By considering environmental education as the basic source of knowledge to increase
awareness of climate change and environmental issues in students, this was studied here by
surveying students residing in Kalibar in the Arasbaran region (as forest dwellers) and Tabriz
(as the non-forest dwellers). The main aim of this research was to quantify the students'
information on environment and climate change and the effect of workshops in increasing their
information. The statistical population consists of 69000 individuals, and data were collected
from 221 intermediate-level students by questionnaires distributed in six schools. One school
was randomly selected from each of the urban and rural areas of Kalibar, as well as from urban
areas of Tabriz, resulting in 6 schools in total. The content validity of the questionnaire was
confirmed through a panel of academic and executive specialists. The reliability was also
measured using the Cronbach's alpha coefficient in environmental (0.74) and climate (0.84)
fields. Based on the results, > 90% of students in both forest and non-forest areas emphasized
the importance of the Arasbaran forests. Internet was mentioned as the most important source of
environmental and climate information among the non-forest (42.1%) and forest (34.5%)
students. The workshop held for both groups of individuals led to a relative increase of 10% in
awareness of climate change. In addition, 34 and 15% of the students in non-forest and forest
regions stated that they had previously no information on the climate change consequences,
which was increased to 5 and 8% in the post-workshop period, respectively. After the workshop,
63.5 and 60.7% of the students in non-forest and forest regions believed that they could and
should participate in climate change campaigns. Overall, the results of the research showed that
the workshops had a significant effect on increasing the awareness as well as environmental
information.
Keywords: Climate change, education workshop, environment education, internet, Tabriz.

