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 دهیچک
 استمطرح  ستيز   طيمحو  يمياقل راتييتغ در مورد يآگاه شيافزا يها برا  روش نيتر مهماز  يکي عنوان به زيست   محيط آموزش     

 آموزان  دانش و بريکل شهرستان ييروستا و يشهر مناطق در ييراهنمامقطع  نينش  جنگلآموزان   دانشدر در اين پژوهش  که
 ريتأثو  آموزان  دانش يمياقل راتييتغ و يستيز    طيمح اطالعات سنجش ،يهدف اصل .شد يبررس زيتبر شهر کالن نينش  رجنگليغ

 نامه پرسشاستفاده از  باها  آن اطالعاتهزار نفر بود که  33 شامل يمارآ جامعه .بود افراد نيا اطالعات شيافزا بر ها  کارگاه يبرگزار
دو مدرسه  ز،يتبر شهر کالن و بريشهرستان کل ييو روستا ياز مناطق شهر هرکدام ازشد.  يآور  جمع ييمقطع راهنما آموز  دانش 771 از
و  ياز متخصصان دانشگاه يپانل قيطر از نامه پرسش ييمحتوا ييروااطالعات انتخاب شد.  يآور جمع يشش مدرسه برا درمجموعو 

 برابر با بيترت به يميو اقل يستيز  طيمح يها    هيکرونباخ در گو يآلفا بيبا استفاده از ضر زين نامه پرسش ييايشد. پا دييتأ يياجرا
 هاي   جنگل اهميت بر آموزان  دانش درصد 31 از بيشتر ،جينتا براساس .آمد دست به مطالعه موردهر دو منطقه  يبرا 48/1و  28/1

منبع  نيتر مهم عنوان بهدرصد(  5/68) نينش  جنگل و( درصد 1/87) نينش  رجنگليغ آموزان  دانش نيدر ب نترنتيا .کردند تأکيد ارسباران
حدود  شيباعث افزا مطالعه موردهر دو گروه از افراد  يبرا يکارگاه آموزش يذکر شد. برگزار يميو اقل يستيز   طيمحکسب اطالعات 

 بيان نشين  جنگل و نشين  غيرجنگل مناطق در آموزان  دانش از درصد 15 و 68 حدود ،بيترت بهشد.  مياقل رييدر توجه به تغ يدرصد 11
 و پنج به ترتيب به کارگاه برگزاري از پس مرحله در مقدار اين .ندارند اقليمي تغييرات اثر در ايجادشده بحران از اطالعي که کردند
 نشين  غيرجنگل مناطق در آموزان  دانش از درصد 2/31 و 5/36 ترتيب به آموزشي، کارگاه برگزاري از پس. يافت کاهش درصد هشت

 يبرگزار کهنشان داد  جينتا ،درمجموع. دهند انجام اقليم رتغيي با   همقابل براي ييها  فعاليت بايد که داشتند عقيده نشين  جنگل و
  .داشت مطالعه مورد منطقه آموزان  دانش يستيز   طيمح اطالعات شيافزا بر يدار  يمعن ريتأث يآموزش يها    کارگاه

 
 .يکارگاه آموزش م،ياقل رييتغ ز،يتبر نترنت،يا زيست،   محيط شآموز :یدیکل یها  واژه

 

 مقدمه
 وهوا آب راتييتغ يدولت  نيب ئتيگزارش ه نينجمپ

(Intergovernmental Panel on Climate Change)  نشان

 نياز بدتر يکيدر حال تجربه  يجهاندهد که جامعه   يم
 رخ نيزم خيتار در تاکنون که است يستيز  طيمح يها  بحران

سطح  درهوا  يدما نيانگيم شيبا افزاامر  نيا .است داده
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 ,Anyanwu)همراه بوده است  ريسال اخ صد   يط يجهان

 يريگ عمل آگاهانه و شکل يبرا مهمعامل  کي. (2015
دانش  کسب م،ياقل رييمقابله با اثرات تغ منظور به يفرد اراده

و  کودکان يساز آگاه   است. اثرات نيادرباره  حيصحو  يکاف
 راتييمقابله با تغ نديفرآدر  ها آنو مشارکت دادن جوانان نو
 شيشاپيآگاه که پ يا جامعه" جاديبا هدف ا ديبا يمياقل
و اثرات آن  دهيپد نيبردارد و به ا  يمقدم  يمياقل راتييتغ

 نييتبدر  تا بتواند   شودانجام  "دهد  يمواکنش مناسب نشان 
 به تواند  يموضوع م نيباشد. ا ديمف يمياقل راتييمباحث تغ

 يهمگان به ها آن يآشناساز و افراد يعموم يآگاه شيافزا
 راتييتغ يها  بحران با مقابله و ستيز   طيمح حفظ بودن

 16 وجود از يحاکايران  1635سال  آمارکمک کند.  يمياقل
 قابل بخشکه  بودآموز  دانشهزار نفر  224و  ونيليم
 Akbari) دهند  يم ليتشک   راکشور  تيجمع از يتوجه 

Armand et al., 2016)کنندگان  مصرف آموزان، . دانش 
 ;Fien et al., 2001) هستند  فردا  سازان   ميتصم و امروز

Boeve-de Pauw et al., 2011; Akbari Armand et al., 

اطالعات  شيافزا وکودکان و نوجوانان  شآموز   (.2016
 يها  از راه ،است شده   ديتأک يالملل  نيب مجامع درها که  آن

ارتباط  ،يجمع ارتباط ليخانواده، وسا طيمح مانند يمختلف
انجام در کالس درس  شآموزاطراف و  طيبا دوستان، مح

 يشآموز يها  در کالس درس و برنامه شآموز. شود مي
بهبود فهم  يها برا  روش نيتر مهماز  يکي عنوان به   گريد

 استمطرح  يستيز  طيمحو مباحث  يمياقل راتييتغ ميمفاه
(Bhuiyan et al., 2010).  

 طيمح يداريپا يها  شاخص تيدر رعا رانيا متأسفانه
 يجهان يها جدول نييپا يها  رتبه در داريو توسعه پا ستيز 

از  يکي ،رانيا ستيز  طيمحبحران  که يطور به ،دارد قرار
در جهان  شده شناخته يستيز  طيمح يها  بحران نيدتريشد

کاهش  ر،يسه دهه اخ يط ها  است. کاهش سطح جنگل
از  يناش يخاک، آلودگ شيمتوسط سرانه آب، فرسا

از موجودات زنده و  ياريبس اتيح ره،يو غ ها کارخانه
 ،ها  بيسآ نياز ا يبخش اعظم .کنند مي ديرا تهد ها انسان

 برناب. است   يانسان يافکار، نگرش و رفتارها در هاشتبا جهينت

 56رتبه  ، ايران ازستيز  طيمحگزارش شاخص عملکردي 
 در 24رتبه به  7113در سال  کشور جهان 166ميان  در

 141 نيدر ب 41کشور و به رتبه  136 انيم در 7111سال 
 ;Esty et al., 2006) يافت رييتغ 7114سال  درکشور 

Emerson et al., 2010; Wendling et al., 2018.)  انتشار
 نهيدرزم رانيمد تيموفق عدم انگريب   اين آمارهاي رسمي

يکي از . است     ريسال اخ چند يدر ط ستيز  طيمحسالمت 
ترين مشکالت و موانع موجود در عرصه حفاظت از   مهم
 از عآگاهي و اطالکمبود  ايدر ايران، نبود  ستيز  طيمح
در ميان تمامي  مياقل رييو بحران تغ ستيز  طيمح تياهم

 هاي است. بدين منظور در قوانين مختلف برنامه  جامعه  اقشار
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت موظف به 

هاي   شآموزگسترش  منظور بهکارهاي الزم راهتقويت 
 زيست شده است   محيط نهيزم درعمومي و تخصصي 

(Ramezani Ghavamabadi, 2013). است  ليدل نيهم به
 دايضرورت پ شيازپ شيبعرصه  نيدر ا شآموزبه  ازيکه ن

 .کند  يم
 که رسد  ينظر م  هب يمقدمات يها  يبررس جينتا از

 و يمياقل راتييتغ مباحثدر  شآموز مورد در ييها پژوهش
خارج از کشور  وو جنگل در داخل  ستيز   طيمح حفظ
 ،يياجرا نمسئوالو  رانيمد ،نيهمچن. است شده انجام

 نيبنابرا ،اند  ها داشته  طرح نيا ياجرا منظور به ييها  برنامه  
 يابر يابزار کمک عنوان به تواند  يم رو  شيپ پژوهش

و منابع  ستيز  طيمحعرصه  گذاران استيسو  زانير  برنامه
بودن  مؤثربه  مختلف يها  پژوهش در. شود استفاده يعيطب

کودکان و  يبرا ستيز  طيمح ازحفاظت  شآموز يها  برنامه
 شده است ديتأک ريمس نيدر ا مؤثر يو ابزارها نوجوانان

(Alavipour et al., 2017Mirdamadi et al., 2010; ).  در
کودکان در  شآموزاثر  ،(7111و همکاران ) Fien پژوهش

 ضمنپژوهشگران  نيا .شد يبررس ستيز  طيمححفاظت از 
که  کردند   انيبداران   ندهيآ عنوان بهنام بردن از کودکان 

حفاظت  يبرا يديکل ،ياجتماع راهبرد کي عنوان به شآموز
 شآموزاثر  ،Manoli (7114)و  Johnson  . است  و توسعه 

با استفاده از را کودکان  يستيز   طيمحبر درک  ستيز   طيمح
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 ني. اکردند يبررس کايآمردر  يشناخت بوم يها مدل ارزش
 در مورد کرتيل اسيو مق نامه پرسشبا استفاده از  پژوهش

 17 يسن نيانگيپنجم و ششم با م يها کالسان آموز  دانش
دار   يمعن يتفاوت وجود از يحاک ها آن جيسال انجام شد. نتا

برنامه  کيکه  يآموزان دانش يستيز  طيمح نگرش نيب
 آموزان دانش بارا گذرانده بودند  يستيز  طيمح يآموزش

 مقطع انآموز  دانش يستيز طيمح يآگاه يسبرر .بود گريد
 همکارانو  Mirdamadi توسط در شهر تهران متوسطه

 نيب که کردند گزارش پژوهشگران نيا .شد انجام( 7111)
 و يونيزيتلو و ييويدرا يها  استفاده از برنامه يرهايمتغ

وابسته  ريبا متغ يستيز   طيمح يها  تابک و مقاالت مطالعه
 يدار  يمعن رابطه ،ستيز   طيمح با انآموز  دانش ياهآگ زانيم

( به 7111و همکاران ) Bhuiyan ،يدر مالز .داشتوجود 
 يان از جنگل و ارائه اطالعاتآموز  اطالعات دانش يابيارز

 نيا پرداختند. يستيو حفظ تنوع ز عتيدرباره طب
و حفاظت  يگردشگر شآموز نيارتباط ب ،پژوهشگران

د که معلمان، دنيرس جهينت نيبه ا و ندجنگل را مطالعه کرد
 ،يگردشگر يها  انجمن ،يمحل يها  سازمانجوامع و 

 نيدر ا ينقش مهم ،يرسانه مل و يالملل  نيب يها سازمان
( 7117و همکاران ) Nates ،نيدر آرژانت .ندنک  يم فايا نهيزم

دانش و رفتار  بر يحفاظت روزه کي يشآموزاثر کارگاه 
 يبررسرا  يجانور و ياهيگ يها  ان نسبت به گونهآموز  دانش

و  پيش در مراحل نامه پرسش ليتکمبا اثرات اين . کردند  
 13تا  17ان آموز  دانش برسال بعد  کياز کارگاه و  پس

 مورد، سه مطالعه مورد از منطقه ديشد. با بازد يساله بررس
مناسب  يمدارس با پراکنش خوب و با دسترس نيتر بزرگاز 

از  پسنشان داد که مذکور  پژوهش جيانتخاب شد. نتا
 ها آن رفتار و انآموز  اطالعات دانش کارگاه، يبرگزار
در  .افتي بهبود يدار  يمعن طور به ستيز  طيمح نهيدرزم

 و نترنتياکه  شد مشخصSadik (7118 )و  Sadik پژوهش
درصد از  86 يستيز   طيمح اطالعات شيافزا در ونيزيتلو

و  Saadati .بود گريعوامل د از مؤثرتر ،کنندگان شرکت
 يستيز   طيمح يشآموز يازهاين ،(7115همکاران )

 انيب ها آن .کردند يبررسرا استان خوزستان  در انآموز  دانش

 ييتنها به ها  معلمو  يدرس يها  مطالب کتابکردند که 
 ارائه انآموز  دانش به يستيز  طيمح مسائل از يکاف اطالعات

 جاديمدرسه در ا يها  برنامه فوق ريتأث ،مقابل در. دهند ينم  
 انآموز  دانش يگاهآو سطح  ستيز  طيمحنسبت به  زهيانگ

سطح دانش  سهيمقا .بود يدرس يها  کتاب و ها  معلم از شتريب
و  يستيز   طيمحدر دو مدرسه  يستيز  طيمحو نگرش 

و  Akbari Armand شهر تهران توسط در يستيز  طيرمحيغ
پژوهشگران گزارش کردند  نيا .شد انجام( 7113همکاران )

 در يستيز   طيمح مدارس آموزان  دانش نگرشسطح     که 
 طور به يستيز   طيرمحيغ مدارس آموزان  دانش با سهيمقا
و همکاران  Alavipour در پژوهش .بود تريشب يدار  يمعن

 111 يستيز   طيمح نگرش و دانش سطح ،(7112)
منطقه طرقبه و  ييروستامناطق  ييابتدا مقطع آموز  دانش
 و نيوالد التيتحص که داد نشان جينتا      . شد يبررس زيشاند

 يستيز   طيمح دانش زانيم با آموزان دانش يليتحص   هيپا
 ريمتغ نيب که يحال در ،نداشت دار  يمعن يارتباط انآموز  دانش
 ،ستيز   طيمح به عالقه وابسته ريمتغ با يستيز   طيمح دانش

 . شد گزارش يدار  يمعن ارتباط
 اگرچه ،دهند مينشان  نيشيپ يها  پژوهش که طور همان

در  شآموزو سنجش اثرات  ستيز  طيمح شآموز نهيزم در
 اما شده، انجام ييها پژوهش رانيا در زينو  اينقاط مختلف دن

 نشده يبررس موضوع نيا نينش  جنگل انآموز  دانش نيدر ب
 يآگاه زانيم سنجش، پژوهش نياهدف از  نيبنابرا ،است
 يستيز   طيمح ميمفاه نهيزم در ييمقطع راهنما آموزان  دانش

 يبرگزار اثرات يابيارز نيزو  يمياقل راتييو موضوعات تغ
در  يسعرو  پژوهش پيش ،همچنين بود. يکارگاه آموزش

ر ييتغ جاديا جنگل و تياز اهم آموزان  دانش يگاهآ شيافزا
 رييو تغ ستيز   طيمح به نسبتها  آن يو رفتارها ديدر عقا

       . داشت   مياقل
 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

منطقه  در بريکل شهرستان ييو روستا يشهر مناطق
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افراد جامعه  ميارتباط مستق وبودن  يجنگل ليدل بهارسباران 
 نينش جنگل يمارآ جامعه عنوان به يلجنگ سازگان بومبا 

بودن  شهر کالن ليدل به زيشهرستان تبر ،نيهمچن .شد انتخاب
 يها  يودگآل و يستيز  طيمح يبحران يها  بحث باه هو مواج

 يرجنگليمنطقه غ عنوان بهاز سال،  ييمکرر در روزها
اثر آموزش بود و امکان  يبررس ،هدف اگرچهانتخاب شد. 

و کنترل  يشيبا انتخاب دو گروه آزما بريکل اي زيانتخاب تبر
پوشش دادن مناطق  ليدل بهدو منطقه  نيا اما ،بود ممکن
منتشرشده  آمار طبق. ندشد انتخاب يرجنگليو غ يجنگل

 تعداد ،38-35 يليدر سال تحص ران،يآمار ا مرکز توسط
 جانيآذربا استان در يشآموز يها  رده هيکل در نفر 341333

 ،تعداد نياز ا (.SCI, 2015) بودند ليمشغول به تحص يشرق
 ييراهنما مقطع آموزان  دانش رادرصد(  77)نفر  183337

و سهم  5/82 ل،يتحص  درحال. سهم دختران دادند يم ليتشک
 ليتحص  درحال انآموز  دانش تعداد. بود  درصد  5/57پسران 

و در  32248 زيدر شهرستان تبر ييدر مقطع راهنما
شهر  نيتر تيپرجمع زيتبر .ندبود  نفر  1565 بريشهرستان کل

درصد  85کشور است.  يشهرها نيتر تياستان و از پرجمع
 فقطدرصد  81از  شتريبو  زياستان در شهرستان تبر تيجمع

 يسرشمار جيبراساس نتا .هستند ساکن زيدر شهر تبر
 زيشهرستان تبر تي، جمع1635 سال مسکن و نفوس يعموم

نفر  1554336شهرستان  نيمرکز ا تينفر و جمع 1226166
و  نفر 1376133شهرستان  نيا يشهر تيبرآورد شد. جمع

اين تعداد خانوار  .بودندنفر  183363آن  ييروستا تيجمع
، مذکور يسرشمار جيبراساس نتا .بود 514142 نيز شهر
 تيدرصد جمع 6/1نفر ) 83175 بريشهرستان کل تيجمع

نفر برآورد شد.  3678شهرستان  نيمرکز ا تياستان( و جمع
 تينفر و جمع 17163شهرستان  نيا يشهر تيجمع

 در خانوار 7441 ،نيهمچن. بودندنفر  68143آن  ييروستا
 .داشتند سکونت شهرستان نيا

 

 پژوهش روش

 يو شهر ييروستا آموزان  سنجش نگرش دانش منظور به

 نيا يجامعه آمار ،نينش  رجنگليغو  نينش  جنگل زينو 
 و يشهر مناطق ييراهنماطع ان مقآموز  دانش ،پژوهش

 و ارسباران منطقه در بريکل شهرستان نينش  جنگل ييروستا
 زيتبر يشهر منطقهمقطع در  نيا انآموز  دانش نيهمچن

 .گرفته شدند درنظر   منطقه يرجنگليغ شهر کالن عنوان به
 مقطع در مدرسه چهار ،بريکل شهرستان بودن يجنگل ليدل به

 دومدرسه دخترانه و  و روستا )دو در سطح شهر ييراهنما
 کيمدرسه ) دو زين زيسطح شهر تبر درپسرانه( و  مدرسه

 توجه بامدرسه پسرانه( انتخاب شد.  کيمدرسه دخترانه و 
 ييروستا و ي)مناطق شهر داشتن شش بخش جداگانه به 

 زين زيتبر يشهر مناطق و   (بخش)چهار  تيجنس دو با بريکل
در مقطع  مدرسه شش درمجموع ،()دو بخش تيبا دو جنس

 موردمدارس منطقه  يتمام ستيل .شد انتخاب ييراهنما
در از هر بخش سپس  .شد هيته تيجنس کيتفک به مطالعه

و  ييو روستا يشهرمناطق  کيتفک بهشده  ليست تهيه
 مطالعه موردمدرسه از مناطق  کي ،نظر مورد تيجنس

 نياز ا .بود نفر 33613 پژوهش يآمار جامعه .شد انتخاب
 171دختران  .شدند داده شرکت ها  نفر در کارگاه 771 ،تعداد
 مورداز افراد  درصد( 85) نفر 111 پسران و( درصد 55نفر )

 مطالعه مورددرصد از افراد  23 .دادند  يم ليرا تشک مطالعه
 سکونت ييدرصد در نقاط روستا 78و  يدر نقاط شهر

 مدرسه بودن رادا ليدل به بريکل غاميپ يروستا .داشتند
 ماننداطراف  ياز روستاها يموزانآ  دانش ،يروز  شبانه
 را قيو برزند ياوز وزبند،يمرزرود،  ،محمودآباد ده،  نوجه

 يروستاها بر تيمرکز ليدل بهروستا  نيا .داشت درخود
کالس در موضوع  آموزان  دانش تمام .شد انتخاباطراف 

شرکت داده  يمياقل راتييو تغ يستيز   طيمحآموزش مسائل 
 .شدند

 از شيمايپ نيا. بود   يشيمايپ يفيتوص ،پژوهش روش
 نامه پرسشو از ابزار شد  انجام يدانيمطالعات م قيطر

 (.Mulder et al., 2009; Nates et al., 2012) شد استفاده
 يشآموزکارگاه  کي يبه برگزار مختلف يها  پژوهش در

 در کالسهر  يبرا پژوهش نيا در اما ،است شده اقدام
 14 درمجموعو  کارگاه سه ،شده انتخاب مدارساز  کيهر
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 ياز برگزار پيششد.  برگزار بهتر آموزش منظور به کارگاه
 پسشد.  ليتکم مطالعه مورد افراد يبرا نامه پرسشکارگاه، 

کارگاه اين  ياثرات برگزار ،زينآموزشي  کارگاه يبرگزار از
 بررسي ييراهنما ان مقطعآموز  دانشاز  نامه پرسش ليبا تکم

 (.Johnson & Manoli, 2008; Nates et al., 2012) شد
از متخصصان  يپانل قيازطر نامه پرسش ييمحتوا ييروا

 ،ستيز  طيمح م،ياقل رييتغ نهيزم در ييو اجرا يدانشگاه
سنجش  يبراشد.  دييتأ يآموزش يزير  و برنامه يعيمنابع طب

( از سه کالس Pre Test) آزمون شيپ ،نامه پرسش ييايپا
 ييايپاکالس انجام شد.  کيو از هر مقطع  يدرس

 درکرونباخ  يآلفا بيبا استفاده از ضر زين نامه پرسش
 48/1 يميو اقل 28/1 برابر با يستيز طيمح مرتبط يها  هيگو

 تيوضع ،يشآموز يها  تيفعال به اقدام از پيششد.  برآورد
 طيمح مسائل شآموز يامکانات موجود برا نظر ازمدارس 

 زانيم ها،  از انتخاب نمونه پسشد.  يبررس يميو اقل يستيز 
 منظور بهشد. سپس  يافراد بررس يستيز  طيمحاطالعات 

و جزوات  بروشورهااز  ،مطالعه موردجامعه  يآگاه شيافزا
استفاده شد. در  يمياقل راتييتغ تياهم مورد در شده هيته

شد تا موضوع  هيته يمطالب خاص ،شده هيته يبروشورها
 يها  کارگاه ،يشآموزابزار  بر عالوهباشد.  درک  قابل يراحت به

 ستيز  طيمحو حفاظت از  مياقل رييتغ مورد در يشآموز
 يستيز  طيمح يها  بحران نيتر مهماز  يفهرستبرگزار شد. 

ها  آن . سپسشد هيته مطالعه مورد آموزان دانش يمنطقه برا
 ،نامه پرسش در. بندي کردند را اولويت ها  بحران نيا

 ديارسباران، فوا يها  جنگل تياهم مانند يمحور هاي پرسش
 کسب يها  راه ،ستيز  طيمح بيجنگل، عوامل تخر

 ،يستيز   طيمحبحران  نيتر  مهم ،يستيز  طيمح عاتاطال
 رييتغ ليدال ،يميو اقل يستيز   طيمحموضوعات  يبند  تياولو
 ها پرسشاز  يبرخبه پاسخ  يبراشد.  دهيپرس رهيو غ مياقل

متوسط، کم  اد،يز اد،يز يليخدر پنج طبقه  کرتيل اسياز مق
 يبرا يشد. سپس درصد فراوان استفادهکم  يليو خ

محاسبه  يفراوان عيتوز يبا استفاده از نمودارها هاي پرسش

 مانند يمارآ يها  ليتحل يبرخ يداده شد. برا شيو نما
 يها  مشخصه يفراوان عيتوز و نيانگيم سهيمقا ن،يانگيم

 نيانگيم سهيمقا يبرا استفاده شد. SPSS افزار نرم ازمختلف، 
مستقل  t آزمون از نينش  رجنگليغو  نينش  مناطق جنگل نيب

و  نينش  در مناطق جنگل نيانگيم سهيمقا يو برا
 يجفت tاز آموزش از  پسو  پيشمراحل  در نينش  رجنگليغ

 نتيپاورپو افزار  نرم ،استفاده مورد يشآموز ابزار استفاده شد.
 بود. وژکتوررپدئويو و
 

 جینتا
 کليبر منطقه دو در راهنمايي مقطع انآموز  دانش نگرش

 تبريز منطقه و نشين  جنگل منطقه انآموز  دانش عنوان به
. شد مطالعه نشين  غيرجنگل منطقه آموزان دانش عنوان به

 هاي  بحران و زيست  محيط اهميت به نسبت افراد اين ديدگاه
 کارگاه برگزاري از پس و پيش در اقليم تغيير از ناشي
 اطالعات ،کارگاه برگزاري. بود متفاوت يشآموز
 تغييرات و زيستي   محيط مسائل به نسبت را انآموز  دانش

 افراد نگرش در تغيير و افزايش ميزان اما ،داد افزايش اقليمي
 که بود متفاوت نشين  غيرجنگل و نشين  جنگل مناطق بين در

 .است ادامه تشريح شده در نآ نتايج
 جنگلي، سازگان بوم کارکردهاي ترين مهم از يکي
 مطالعه مورد افراد بيشتر که است   زيستي   محيط خدمات

 عوموض اين به غيرجنگلي و جنگلي منطقه دو هر در
 خدماتمطالعه،  آموزان مورد  دانش. داشتند آگاهي

 هواي ايجاد و رمنظ زيباسازي سيل، بروز از جلوگيري
 جنگل زيستي  محيط اصلي کارکرد سه عنوان به را پاک
 افراد از کمي تعداد ،کارگاه يبرگزار از پيش. کردند بيان
 خدمات عنوان به را خدمات از يکي فقط منطقه دو هر در

 برگزاري از پس .کردند بيان جنگل زيستي   محيط اصلي
 ايجاد افراد اين ديدگاه در تغييراتي ،شآموز انجام و کارگاه

 (.1 شکل) شد
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 نشین غیرجنگل و نینش جنگل مناطق آموزان دانش دیدگاه از جنگل زیستی   محیط خدمات -1 شکل

 

 انآموز  دانش از ها،  جنگل خدمات اهميت به  توجه با
 در کارگاه برگزاري از پس و پيش مراحل در مطالعه مورد

 هر در. شد سؤال ارسباران يها  جنگل يوجود تياهممورد 
 انآموز  دانش بيشتر ،نشين نشين و غيرجنگل جنگل منطقه دو
 تأکيد ارسباران هاي  جنگل اهميت بر( درصد 31 از بيشتر)

 جنگلي، منطقه در شآموز از پس حتي. (1 جدول) کردند
 ارسباران هاي  جنگل که کردند بيان مطالعه مورد افراد تمام
 بين ميانگين مقايسه .هستند   مهم و حياتي ،منطقهاين  براي

 به توجه نظر از نشين  غيرجنگل و نشين  جنگل منطقه دو
 ،منطقه دو در که داد نشان ارسباران هاي  جنگل حضور
 داشت وجود درصد 33 اطمينان سطح در يدار  معني تفاوت

 منطقه در که داد ننشا ميانگين مقايسه ،همچنين. (7 جدول)
 درصد 35 اطمينان سطح در يدار معني تفاوت ،نشين  جنگل

اين  اما ،داشت وجود آموزش از پس و پيش مراحل بين
 .(6 جدول) دار نبود معني نشين  غيرجنگل منطقه تفاوت در

 
 از پس و پیش نشین غیرجنگل و نینش جنگل مناطق آموزان دانش دیدگاه از )درصد( ارسباران های  جنگل وجودی اهمیتمیزان  -1 دولج

 شآموز

 پاسخ
 نينش    جنگل نينش  رجنگليغ

 شآموز از پس شآموز از پيش شآموز از پس شآموز از پيش

 111 3/36 4/34 5/33 يبل

 1 1/3 7/1 5/6 ريخ

 

 و نینش جنگل مناطقبین  ارسباران یها  جنگل یوجود تیاهم در نگرش تفاوت بررسی برای مستقل t آزمون نتایج -2 جدول
 ارسباران های جنگل برای نشین غیرجنگل

 ويژگي
 لون آزمون دوم گروه ميانگين اول گروه ميانگين

 گروه دو واريانس فرضيات
 ها ميانگين برابري آزمون

 داري معني آزادي درجه t داري معني F نشين غيرجنگل  نشين جنگل 

 يوجود تياهم

 ارسباران يها جنگل
1 165/1 783/71 111/1 

 172/1 713 -77/7 واريانس برابري فرض با

 146/1 48 -256/1 واريانس برابري عدم فرض با
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  پیش مراحلبین  ارسباران یها  جنگل یوجود تیاهم در نگرش تفاوت بررسی برای زوجی t آزمون نتایج -3 جدول
 نشین غیرجنگل و نشین جنگل مناطق در آموزش از پس و

 داري معني t استاندارد انحراف ميانگين مرحله منطقه ويژگي

 وجودي اهميت

 ارسباران هاي  جنگل

 نشين جنگل 
 711/1 15/1 آزمون از پيش

833/7 118/1 
 1 1 آزمون از پس

 نشين غيرجنگل 
 143/1 18/1 آزمون از پيش

1 67/1 
 114/1 11/1 آزمون از پس

       

 در گردشگري زمان در طبيعت از زباله آوري  جمع
 سالم طبيعت داشتن براي اصلي نيازهاي پيش از يکي ،طبيعت

 از درصد 33. است   نآ زيستي   محيط خدمات از مندي  بهره و
 افراد از درصد 37 و نشين  غيرجنگل مناطق در انآموز  دانش

 در زباله آوري  جمع که کردند بيان نشين  جنگل مناطق در
. (7 شکل) دهند  مي انجام را طبيعت در گردشگري زمان

 بيانگر مطالعه مورد منطقه دو بين ها  ميانگين جفتي مقايسه
 قطع. (8 جدول) بود نظر  اين از دار  معني تفاوت وجود عدم

 ربريکا تغيير و عمدي هاي  سوزي  تشآ جنگلي، درختان
 از کشاورزي ويژه به ديگر يکاربرها به يجنگل اراضي
 زيست   محيط تخريب و جنگل نابودي عوامل ترين  عمده

 آموزان، دانش از درصد دو فقط. شد بيان انآموز  دانش توسط
 يک و درختان قطع عامل درصد چهار ،سوزي  آتش عامل
 محيط نابودي عامل تنها عنوان به را کاربري تغيير نيز درصد

 از درصد 36 که حالي در ،کردند ذکر جنگل تخريب و زيست  

 اصلي هاي  عامل عنوان به را ذکرشده موارد همه ،آموزان دانش
 .کردند بيان تخريب

 منابعدر جامعه از  انآموز  دانش يستيز  طيمح اطالعات
 ،ونيزيتلو ازجمله يجمع يها  رسانه و مدرسه مانند يمختلف

 شتريب ان،آموز  دانش از يبرخ. شود يمکسب  نترنتيو ا ويراد
 نيب در. کردند عنوان اطالعات کسب يبرا را منبع کي از

 انآموز  دانش نيب در هم نترنتيا اطالعات، کسب منبع چهار
 نيدر ب همدرصد( و  1/87) نينش  رجنگليغ مناطق
 نيتر مهم عنوان بهدرصد(  5/68) نينش  جنگلآموزان  دانش

از  پسذکر شد.  يميو اقل يستيز  طيمحمنبع کسب اطالعات 
منبع مهم کسب اطالعات در  نيدوم عنوان به ونيزيتلو نترنت،يا
 نينش  جنگل منطقه انآموز  دانش ،نظر  اين ازشد.  انيب نهيزم نيا

به مدرسه  يشتريب يوابستگ و نترنتيا به يکمتر يوابستگ
 (.6)شکل  داشتند نينش  رجنگليغ انآموز  نسبت به دانش

 

 
 توسطزیست   درزمینه محیط  اطالعات کسب های راه -3 شکل      طبیعت از زباله آوری جمع به نسبتآموزان  دانش دیدگاه -2 شکل

 آموزان  دانش                                                                                     
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 نشین غیرجنگل و نشین  جنگل مناطق زباله آوری جمعمورد در نگرش تفاوت بررسی برای لمستق t آزمون نتایج -4 جدول

 ويژگي
 لون آزمون دوم گروه ميانگين اول گروه ميانگين

 گروه دو واريانس فرضيات
 ها ميانگين برابري آزمون

 داري معني آزادي درجه t داري معني F نشين غيرجنگل  نشين جنگل 

 834/1 83/1 138/1 14/1 زباله يآور جمع
 268/1 713 -68/1 واريانس برابري فرض با

 264/1 36/134 -668/1 واريانس برابري عدم فرض با

 

 مورد در ها آن اطالعات به نسبت انآموز  دانش نگرش
 شآموز از پس و پيش ،اقليم تغيير و زيستي   محيط مسائل
 بيان غيرجنگلي مناطق انآموز  دانش از درصد 71 .شد پرسيده
 و زيست  محيط مسائل مورد در اطالعاتي هيچ که کردند

 در افراد اين از کدام هيچ که حالي در ،ندارند اقليمي تغييرات
 مسائل اين از اطالعاتي که نکردند ذکر شآموز از پس مرحله
 در غيرجنگلي مناطق افراد از درصد 11 ،مقابل در .ندارند
 که کردند بيان افراد اين از درصد 73 و شآموز از پيش مرحله

 اقليمي تغييرات و زيست   محيط مسائل از زيادي اطالعات
 درصد نيز نشين  جنگل مناطق انآموز  دانش مورد در .دارند

 به نسبت( درصد 85) شآموز از پس همرحل در افراد از زيادي

 زيادي اطالعات که کردند عنوان (درصد 18) شآموز از پيش
 آماري ميانگين مقايسه (.8 شکل) دارند مسائلاين  مورد در

 نشين  جنگل مناطق بين موزشآ از پيش مرحله در که داد نشان
 تفاوت ،زيستي  محيط اطالعات داشتن نظر از نشين غيرجنگل و

 جدول) داشت وجود درصد 33 اطمينان سطح در يدار  معني
 بينهم نظر   اين از که داد نشان نتايج نيز آماري تحليل. (5

 در نينش جنگلهم  و نشين غيرجنگل مناطق موزانآ  دانش
 در يدار  معني تفاوت ترتيب به موزشآ از پس و پيش مراحل
 جدول) داشت وجود درصد 35 و درصد 33 اطمينان سطوح

3). 

 

 نشین غیرجنگل و نشین جنگل مناطق در زیستی  محیط اطالعات در تفاوت بررسی برای مستقل t آزمون نتایج -5 جدول

 ويژگي
 لون آزمون دوم گروه ميانگين اول گروه ميانگين

 گروه دو واريانس فرضيات
 ها ميانگين برابري آزمون

 داري معني آزادي درجه t داري معني F نشين غيرجنگل  نشين جنگل 

 اطالعات داشتن

 و يستيز  طيمح

 يمياقل راتييتغ

611/7 176/6 111/61 111/1 

 111/1 714 -858/8 واريانس برابري فرض با

 111/1 86/163 -15/8 واريانس برابري عدم فرض با

 
 اقلیم تغییر و زیستی  محیط مسائل مورد در ها آن اطالعات به نسبت آموزان دانش نگرش -4 شکل
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 مناطق در آموزش از پس و پیش مراحل بین زیستی  محیط اطالعات مورددر تفاوت بررسی برای زوجی t آزمون نتایج -6 جدول
 نشین غیرجنگل و نشین جنگل

 داري معني t استاندارد انحراف ميانگين مرحله منطقه ويژگي

 اطالعات داشتن

 و زيستي  محيط

 اقليمي تغييرات

 نشين جنگل 
 13/1 34/1 آزمون از پيش

822/7- 115/1 
 11/1 67/7 آزمون از پس

 نشين غيرجنگل 
 473/1 31/1 آزمون از پيش

882/2 111/1 
 621/1 17/6 آزمون از پس

 

 اقليم تغيير موضوع به نسبت افراد نگراني احساس
 نوع و کند ايجاد مسئوليت احساس ها آن در تواند  مي

 برگزاري. دهد تغيير را اقليمي مسائل با اه آن برخورد
 بود توانسته اقليمي مسائل مورد در يشآموز هاي  کارگاه
 1/71) جنگلي منطقه دو هر انآموز  دانش بر يمثبت تأثير

 و بگذارد( افزايش درصد 71) غيرجنگلي و (افزايش درصد
 همچنين، .دهد افزايش امر اين به نسبت را ها آن نگراني
 بيان نشين  جنگل منطقه در انآموز  دانش از درصد 57 حدود
 نگران مياقل رييتغ موضوع بهنسبت  تاحدودي که کردند
 اما ،يافت کاهش کارگاه برگزاري از پس درصد اين .هستند

 ذکر به الزم .يافت افزايش زياد نگراني با آموزان دانش تعداد
 تغيير موضوع به نسبت آموزان دانش از اندکي تعداد که است
 پس ،وجود  اين با .داشتند کمي نگراني يا نبودند نگران اقليم

 طبقه دو اين در افراد تعداد شي،آموز هاي کارگاه برگزاري از
 داد نشان ها داده آماري تحليل(. 5 شکل) کرد پيدا کاهش نيز
 مناطق آموزان  دانش مورد سطح نگراني در که

 پس و پيش مراحل درنسبت به تغيير اقليم  نشين  غيرجنگل
 درصد 33 اطمينان سطح در يدار  معني تفاوت ،آموزش از

 مناطق آموزان  دانش بين دراين تفاوت  اما ،داشت وجود
 .(2 جدول) دار نبود معني نشين  جنگل

 

 نشین جنگل مناطق در آموزش از پس و پیش مراحل در اقلیم تغییر به نسبت نگرانی تفاوت بررسی برای زوجی t آزمون نتایج -7 جدول
 نشین غیرجنگل و

 داري معني t استاندارد انحراف ميانگين مرحله منطقه ويژگي

 نگراني احساس

 به نسبت افراد

 اقليم تغيير موضوع

 نشين جنگل
 715/1 13/7 آزمون از پيش

413/1- 126/1 
 157/1 63/7 آزمون از پس

 نشين غيرجنگل
 323/1 42/1 آزمون از پيش

477/6 111/1 
 772/1 51/7 آزمون از پس

 

 ازين يمختلف موضوعات به خود روزمره يزندگ در انسان
موضوع با  نيا م،ياقل رييتغ تياهم به  توجه با. کند  يم دايپ

 فرهنگ و بهداشت ش،آموزاقتصاد،  مانند گريد موضوعات
 مناطق انآموز  دانش نيب سهيمقا در. شد سهيمقا
 عنوان بهو بهداشت  مياقل رييتغ ن،ينش  جنگل و نينش    رجنگليغ

شد.  انيروزمره افراد ب يدو موضوع مهم در زندگ
 88به موضوع بهداشت ) نشين  جنگلمنطقه  انآموز  دانش

که  دادند  يم مياقل ريياز موضوع تغ يشتريب تيدرصد( اهم
کارگاه  ي. برگزارکرد رييتغ ها آن تنظرا ش،آموزاز  پس
باعث  مطالعه موردهر دو گروه از افراد  يبرا يشآموز
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با حدود  مياقل رييدر توجه به تغ يدرصد 11حدود  شيافزا
 تعداد ش،آموزاز  پسو  پيش مراحل. در شددرصد  64

 مسئله مياقل رييکردند که تغ انيب انآموز  دانش از يمحدود
 (.3)شکل  ستين يمهم

 

 
 موزشآ از پس و پیش اقلیم تغییر موضوع به نسبت مطالعه مورد مناطق انآموز  دانش نگرانی -5 شکل

 

 
 نشین  غیرجنگل و نشین  جنگل مناطق انآموز  دانش نگاه از اقلیم تغییر از تر  مهم موضوع -6 شکل

 

 ترين مهم ،انآموز  دانش نظر از که داد نشان نتايج
 رفتن بين از اقليمي، تغييرات اثر در ايجادشده بحران

آموزان  دانش درصد ش،آموز از پس. است ها  زيستگاه
 را ها  زيستگاه رفتن بين از که نشين ساکن در مناطق جنگل

 بودند، کرده بيان اقليم تغيير از ناشي منفي اثر عنوان به
 مناطقاين  در ،مقابل در. يافت کاهش درصد 61 حدود

 دما افزايش و( درصد 5/13) جوي نزوالت نوع تغيير به
 از درصد 68 حدود. شد اشاره( درصد 5/63)

 در درصد 15 و نشين  غيرجنگل اطقمن در انآموز  دانش
 بحران از اطالعي که کردند بيان نشين  جنگل مناطق

 در مقدار اين .ندارند اقليمي تغييرات اثر در ايجادشده
 هشت و پنج به ترتيب به کارگاه برگزاري از پس مرحله
 در انآموز  دانش از اندکي بسيار تعداد. يافت کاهش درصد

 عنوان شآموز از پس و پيش مراحل در منطقه دو هر
 شکل) ندارد وجود اقليم تغيير از ناشي بحراني که کردند

 يبخش و يعيطب عوامل اثر در مياقل رييتغ از يبخش (.2
 پيشمرحله  در. افتد  يم اتفاق يانسان عوامل توسط گريد

 انآموز  دانش از درصد 83 و 83 حدوداز آموزش، 
 انيب نينش  جنگل و نينش  رجنگليغمناطق در  بيترت به

 يعيطب و يانسان يبيترک عوامل اثر در مياقل رييتغ که کردند
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درصد از  55 ،شآموزاز  پس که يحال در، افتد  يم اتفاق
 که کردند انيب نينش  رجنگليغ منطقه در انآموز  دانش
 54 حدوداما  ،شود  يم مياقل رييتغ موجب يانسان عامل

 يبيبر ترک نينش  در منطقه جنگل انآموز  دانش از درصد
و  ي)عوامل انسان مياقل رييتغ جادکنندهيا عواملبودن 

 دهيعق ،کردند. در هر دو منطقه ديتأکدوباره باهم(  يعيطب

کاهش  ،يمياقل راتييتغ بودن يعيطبمورد  در انآموز  دانش
در  نينش  رجنگليغ انآموز  دانش از درصد 71. داد نشان

از عوامل  ياطالع که کردند انيب شآموزاز  پيشمرحله 
از  پس مقدار نياما ا ،ندارند مياقل راتييتغ جادکنندهيا

 (.4)شکل  ديرس درصد 8/7 به شآموز

 

 
 آموزان    دانش دیدگاه از اقلیمی تغییرات اثر در ایجادشده بحران ترین مهم -7 شکل

 

 
 شآموز از پس و پیش نشین  غیرجنگل و نشین جنگل مناطق انآموز  دانش دید از اقلیم تغییر الیلد -8 شکل

 

 زيستي   محيط مسائل و اقليم تغيير از خطر احساس
 با مقابله براي جامعه افراد تا است شده موجب آن از ناشي

 از درصد 4/51 و 2/88. کنند اقدام موضوع اين
 و نشين  غيرجنگل منطقه در ترتيب به آموزان دانش
 ما" که کردند بيان شآموز از پيش مرحله در نشين  جنگل

 انجام هايي فعاليت اقليم، تغييرات خطرات با مقابله براي بايد
 و 5/36 ترتيب به شي،آموز کارگاه برگزاري از پس. "دهيم

 و نشين  غيرجنگل مناطق در انآموز  دانش از درصد 2/31
 هاي  فعاليت بايد و توانند  مي که بودند معتقد نشين  جنگل
 .(3)شکل  دهند انجام را اقليم تغيير با اي  مقابله
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 شآموز از پس و پیش اقلیم تغییر اثرات با مقابله به نسبت انآموز  دانش نگرش -9 شکل

 

 بحث
 ران،يا ياسالم يجمهور ياساس وننقا پنجاهم اصل طبق
 نيا. است يهمگان فهيوظ کي ستيز   طيحم از حفاظت

 نيتر مهماز  يکي عنوان به ،انآموز  دانشبرعهده  تيمسئول
 يآگاهسطح  سنجش. رديگ يمقرار    زين ،جامعه يقشرها
 طيمح تياهم مورد در ها نآ کردن گاهآ و آموزان دانش

 تيمسئول نيهر چه بهتر ا يرا در اجراها  آن تواند  يم ستيز  
برنامه  کي ياجرا با  ،پژوهش نيا در. کند ياري مهم

 يمند  عالقه کي کي، تحر  مياقل رييتغ مورد در يشآموز
 تياز اهم يگاهآ شيافزا ،ستيز  طيمحبه جنگل و  يعموم

 ريتأث يو رفتارها و بررس دير در عقاييتغ جاديا ،جنگل
 يمناطق شهر در نينش جنگلمناطق  انآموز  دانش برش آموز

 شهر کالن در نينش رجنگليغو  بريشهرستان کل ييو روستا
 راتييو تغ يستيز   طيمح. سنجش اطالعات شد يبررس   زيتبر
اعم  مطالعه موردهر دو گروه  يکارگاه برا يبرگزار و يمياقل

. شد يمتفاوت جينتامنجر به  نشين رجنگليو غ نشين از جنگل
 يها  تيمز ،هر گروه يبرا يستيز   طيمح تيحساس جاديا

 نينش  جنگل گروه دراحساس  نيا. داشت يفرد منحصربه
و  ستيز   طيمح به اديز يوابستگ و ميارتباط مستق ليدل به

 .کندرا کم  بيتخر مقدارو  يمنف اثرات تواند  يم يعيمنابع طب
 به  توجه با ،بود زيتبر شهر کالن که نينش  رجنگليغگروه  در

اعم از  يستيز   طيمحمتفاوت  يها  يودگآل ت،يجمع اديزرشد 
 عنوان به انآموز  دانش در يساز  فرهنگ ،خاک و آب، هوا

و مادران و  رانيگ  ميمدرسه و خانواده و تصم نيحلقه اتصال ب
 و ستيز   طيمح حفظ در تواند  يم يراحت به ندهيپدران آ

 به  توجه با باشد. مؤثر يمياقل راتييتغ يمنفاثرات  شهکا
 انآموز  دانش بيشتر ارسباران، هاي  جنگل وجودي اهميت

 غيرجنگلي و جنگلي منطقه دو هر در( درصد 31 از بيشتر)
 انآموز  دانش. کردند تأکيد ارسباران هاي  جنگل اهميت به

 ارسباران ايه  جنگل با مستقيم يارتباط ، مطالعه مورد مناطق
و  Vodouhê چنانچه. کردند استفاده مي نآ فوايد از وداشتند 

 يکه محل زندگ رسيدند يجهنت ينبه ا يز( ن7111همکاران )
 عثبا ،آورند مي دست بهجنگل  از ها آنکه  يافراد و سود

 يبعامل تخر شناخت .شود  ميجنگل  به ها نآ توجه افزايش
مطرح  يباز تخر يريجلوگ براي نياز  پيش ترين  مهم عنوان به

 قطع اصلي عامل سه ان،آموز  دانش از درصد 36. است
 عنوان بهرا  يعمد هاي  سوزي  آتش و کاربري تغيير درختان،

 ديگر نقاط در عوامل ين. اکردند يانب يبتخر يعوامل اصل
 شدند گزارش   يبتخر يعوامل اصل عنوان به يزن کشور

(Ansari et al., 2009)عوامل  يناز ا انآموز  دانش ي. آگاه
مشکل  ينرفع ا تاحدودي ياو  يلبه تعد يندهآدر  تواند  يم

 و مراتع ها،  جنگل سازمان ،حاضر حال در. کندکمک 
مروج  ،طبيعت هميار طرح اجراي با کشور آبخيزداري

و  ييراهنما، ييابتدا) يآموز سطوح دانش يهکل در آموز  دانش
 ،  تخريب از جلوگيري بحث در يهمکار بر عالوه ،(يرستاندب
 در ينشسطح دانش و ب ءارتقا وفرهنگ  يجترو مورد در
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 هاي  طرح و طرح اين. کند مي يتفعال يعيمنابع طب ينهزم
 و نوجوانان ،جوانان سازي  آگاه درمهم  نقشي توانند  مي مشابه

 .کنند ايفا يعيو طب زيستي   محيط مسائل ينهزم در ها  خانواده
و  يستيز   طيمح مسائل نهيزم درکسب اطالعات  منابع

متفاوت  تواند  يبه منابع م يبه دسترس بسته يمياقل راتييتغ
منبع کسب  نيتر مهم عنوان به نترنتيا ،پژوهش نيباشد. در ا
. گرفتقرار  يدر رده بعد ونيزيتلوو  شد شناختهاطالعات 

 Zarandian (7117)، Alavi و Veisi يها افتهيبا  جينتا نيا

Moghadam ( 7116و همکاران )و Sadik  وSadik 
 نترنتيو ا يدارد که از رسانه مل يهمخوان يتاحد( 7118)

 .بردند  منابع کسب اطالعات نام  نيتر مهم عنوان به بيترت به
Shobeiri (7114 و )Karimi (7114ن )منبع مهم  کي زي

 .را اينترنت عنوان کردند يستيز   طيمح يکسب آگاه
 ،يونيزيتلو هاي ( از برنامه7111و همکاران ) Fein ،همچنين
مهم  ابزارهايي عنوان به يو مدارس محل يشآموز يها  کارگاه
 تيتقو يبرا يساز  تيو ظرف يستيز   طيمحدانش  شيدر افزا

 Rezaie ( و7114و همکاران ) Katona .بردنددانش نام  اين
که  دنديرس جهينت نيبه ا بيترت بهShobeiri (7115 ) و

در  يمؤثر اريبسنقش  ،نترنتيا و يونيزيتلو يها  برنامه
 به  توجه با .داشتندافراد  يستيز  طيمح يآگاه شيافزا
 ارائه نوجوانان، فرصت انيدر م نترنتينفوذ ا بيضر

 يمجاز يها  کانال قيطر از ياديز يستيز   طيمح يها  برنامه
و  Rutsaert فراهم شده است. مدرسه طيدر کنار مح

 يفرصت ،نترنتيها و ا  رسانه که کردند انيب( 7116همکاران )
با امکان ارتباطات  روز به و ياطالعات فور نهيزم در رينظ  يب

 عنوان بهها   شبکه نياست. ا کردهدوطرفه فراهم 
از توان   يکه م مطرح هستند يمناسب ارتباط يها  رساختيز

افراد  يستيز   طيمحبهبود ارزش، دانش و نگرش  يآن برا
 همکارانو  Saadati .(Rutsaert et al., 2013) کرداستفاده 

 مدارس در شده ارائه يمطالب درس کهکردند  ذکر( 7115)
 ديو شا پردازد  ينم ستيز  طيمحبه موضوع  يکاف اندازه به
 يها  کارگاه اي بروشورها قالب در يآموزش يها  برنامه هئارا

 اطالعات و دهد پاسخ ازين نيا به بتواند يشآموز
 . کند تيرا تقو انآموز  دانش

 و نينش  رجنگليغمنطقه  انآموز  دانش نيب سهيمقا در
دو موضوع مهم  عنوان بهو بهداشت  مياقل رييتغ ن،ينش  جنگل

 منطقه انآموز  شد. دانش انيروزمره افراد ب يدر زندگ
 يشتريب تي( اهمدرصد 88) بهداشت موضوع به نينش  جنگل

 ش،آموزاز  پس ، امادادند  يم مياقل رييموضوع تغ نسبت به
و همکاران  Saadati پژوهش. در کرد رييها تغ نظرات آن

در رده سوم مسائل مهم  يستيز   طيمح(، مسائل 7115)
 يو اقتصاد ياز مسائل شغل پس انآموز   دانش يزندگ
 Alavi پژوهشدر  که يحال در ،شد يبند تياولو

Moghadam ( 7116و همکاران ،)در اقتصاد موضوع 
 قرارششم و آخر  تيدر اولو ستيز   طيمح و اول تياولو

 يهمخوان رو شيپ پژوهش يها افتهيبا  جينتا نيا. گرفت
 سطح ،يزندگ محل با تواند  يمافراد  يبند  تياولو رييتغ .ندارد

 الزممرتبط باشد که  نيوالد التيتحصو  رفاه سطح درآمد،
 .شوند يبررس تر  قيدق ،جداگانه ييها پژوهشدر  است

 يها  بحران   باوجود يستيز   طيمح فرهنگ ءارتقا و توسعه
 و حفاظت يها  ضرورت از حاضر قرن يستيز   طيمح

 که طور همان .شود  يم محسوب ستيز   طيمح از يبردار  بهره
 يموزشآ يها  اهکارگ يبرگزار ،داد نشانپژوهش  نيا جينتا

 بود، مؤثر آموزان دانش يستيز  طيمحاطالعات  شيدر افزا
 اين به شتريتوجه ب يبرا ها  روش نياز ا استفاده نيبنابرا

 .دارد ضرورت مسائل
 

 یسپاسگزار
 صندوق يمعنو و يماد يها  تيحما ياز تمام لهيوس نيبد

 نيا انجام يبراکشور  فناوران و پژوهشگران از تيحما
 يتشکر و قدردان 33114582پژوهش در قالب طرح شماره 

استان  پرورش و  آموزشاز اداره کل  نيهمچن. شود يم
 زيتبر کي هيناح پرورش و  آموزشاداره  ،يشرق جانيذرباآ

 يبرا کمک ليدل به بريشهرستان کل پرورش و  آموزشو اداره 
تشکر و  تينها ،پژوهش نيو انجام ا اطالعات   يورآ  جمع

 .ديآ  يم به عمل يقدردان
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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. 


