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مصرف بی رویه ی منابع ،باعث ورود مقدار قابل توجهی مواد زاید به محیط زیست می شود .مطالعات نشان میدهد که دفع مواد زاید مشدیریت
نشده ،دلیل اصلی مشکالت زیست محیطی است .یک برنامهی مدیریتی موثر برای کنترل مواد زاید ،شامل تولیشد کمتشر ،اسشتهاده ی دوبشاره و
بازیافت زباله است ( .) 3Rsدر این میان کودکان ،نقشی سازنده در خصوص مشارکت در چنین برنامه ی مدیریتی ای دارند ،زیرا آنهشا در آینشده
مسئول حهاظت از این سیاره هستند .آموزش ،یک عنصر حیاتی برای افزایش مشارکت کودکان در رابطه با حهاظت محیط زیست آنهاست .این
پژوهش با هدف تبیین نقش آموزش غیر رسششمی در افزایش آگاهی کودکان در باره تولید کمتر ،اسشتهاده دوباره و بازیافت زباله انجام شد.
مواد و روشها  :این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن ،شبه آزمایشی است و به وسیله پیش آزمون و پس آزمون اجرا و از طریق
گرو های کنترل و آزمایش انجام شده است .جامعه ی آماری ،دانش آموزان دختر و پسر دو مدرسشه ی ابتشدایی مقطشع شششم دبسشتان
هستند .پرسش نامه ی تدوین شده ،ابزاری برای اندازه گیری اطالعات و آگاهی های دانش آموزان در باره نحوه ی تولید کمتر ،استهاده
دوباره و بازیافت زباله قبل و بعد از آموزش است .روایی پرسش نامه توسط کارشناسان و پایایی آن از طریق فرمول آلهای کرومباخ بشه
میزان  2/8تعیین شده است .به دانش آموزان ،موضوعاتی در باره منابع موجود در زمین ،محدودیت آن ها ،نحوه ی تولید زباله ی کمتر،
استهاده مجدد وبازیافت آموزش داده شد .داده های حاصل ،توسط آزمون لون و آزمون  Tبرای گروه های مستقل تحلیل گردید.
نتایج و بحث :نتایج حاکی از آن است که میانگین آگاهی دانش آموزان دختر در خصوص استهاده از مواد کمتر و تولید زایدات کمترقبل و بعد
از آموزش تهاوت معشناداری وجود دارد و میشزان آگاهی آنها از  1/71در پیش آزمون آزمایش به  2/32در پس آزمون آزمایش ،افزایش یافته
است .در مورد پسران نیز میانگین آگاهی آنها از  2در گروه پیش آزمون آزمایش به  2/88در پس آزمون آزمایش افزایش یافته است .در
ارتباط با آگاهی دانش آموزان در باره استهاده مجدد نیز می توان گهت که میزان آگاهی دانش آموزان دختشر ،از  2/23در گشروه پشیش
آزمون به  3/59در پس آزمون آزمایش ارتقاء یافته است (به میزان  .)2/97میانگین آگاهی دانش آموزان پسرنیزاز  2/45در گروه پیش
آزمون آزمایش به  3/45در گروه پس آزمون آزمایش ،افزایش یافته است .نتایج در ارتباط با بازیافت مواد زائدنیز بیشانگر آن اسشت کشه
میزان آگاهی دانش آموزان دختر از  2/52در گروه پیش آزمون آزمایش به  2/79در پس آزمون افزایش یافتشه اسشت و در مشورددانش
آموزان پسر نیزمیانگین آگاهی آنها درگروه پیش آزمون آزمایش  2/41بوده که پس از آموزش  2/82شده است .در مجموع میزان آگاهی
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دانش آموزان دختر و پسرنسبت به  3موضوع موردآزمایش پس از آموزش افزایش یافته است ولی آگاهی پسران بیشتر از دختران ارتقاء
یافته است .همچنین در میزان آگاهی دانش آموزان دختر و پسر در باره موضوع استهاده مجدد از زباله در مقایسه با موضوعات استهاده
کمتر و تولید کمتر زباله و بازیافت ،افزایش بیشتری حاصل شده است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصله ،پیشنهاد می گردد آموزش 3Rsبه دانش آموزان در مدارس شهرهای مختلف ایشران بشا در ن شر گشرفتن
شرایط جغرافیایی صورت گیرد واطالعات مربوط به این راهکار مدیریتی از طریق نمایش فیلم های مرتبط با موضوع ،کارتون ،پوستر ،بازی های
رقابتی و آموزش در طبیعت در اختیار دانش آموزان قرار گیرد .در واقع الزم است این مطالب بصورت یک سرگرمی بشرای دانشش آمشوزان مهیشا
شود تا بتواند عالیق آنها را بر انگیزد.
واژههای کلیدی :آموزش غیر رسمی ،آگاهی محیط زیستی ،تولید کمتر ،استفاده ی دوباره ،بازیافت.

مقدمه
به سبب رشد سشریع جمعیشت و بشه تبشع آن افشزایش

تقویت می کند و آن ها را قادر می سازد تشا قبشل از تصشمیم

مصرف محصوالت بسته بندی شده ،میزان تولید پسماندهای
تجزیه ناپذیر بیولوژیکی به مرور زمان افزایش مشی یابشد .هشر
دانش آموز به طور خاص در منزل و یشا در مدرسشه ،یکشی از
تولیدکنندگان مواد زاید به شمار می آیشد .وضشعیت فیزیکشی
خانه و مدرسه در واقع ،منعکس کننده نحوه ی تهکشر دانشش
آموزان در خصوص محیط زیست شان است .زمانی که دانش
آموزان از تاثیرشان بر محیط زیست آگاهی یابند ،می تواننشد
سهم مثبتی در حهاظشت از محشیط زیسشت داششته باششند و
الگویی برای سایرین به حساب آیند بنابراین ،آموزش محیط
زیست دراین میشان نقشش کلیشدی دارد ).(Flordeliza.2015
نویسششندگان مختلششف ،تعششاریف متهششاوتی از آمششوزش محششیط

گیری در مشورد یشک مششکل محشیط زیسشتی ،جنبشه هشای
متهاوت آن را ببینند.
هدف از آموزش محیط زیست ،کمک به ارتقاء سشط
آگاهی محشیط زیسشتی ششهروندان بشرای حهاظشت ازمحشیط
زیست در مقیاس محلی ،منطقه ای و جهانی است .همچنین
این آموزش هشا سشبب افشزایش حساسشیت افشراد نسشبت بشه
حشواد و تغییششرات ایجششاد شششده در محششیط زیستشششان مششی
شود) .(Rezai et al, 2013آموزش محیط زیست افراد را قادر
می سازد تا در خصوص محشیط زیسشت خشود تجربشه کسشب
کرده و منشایع طبیعشی را بیششتر بشناسشند منشابعی کشه در
صورت استهاده ی بهینه ،بسشیار فشراوان هسشتند .نتیجشه ی

زیست ارائه داده اند .به عنوان مثال ( Palmer (2010آموزش
محیط زیست را رابطه ی میان کودکشان و محشیط زیسشت و
میزان تاثیر گذاری آن ها بر این محیط ،تعریف کشرده اسشت.
یونسکو از ن ر مههومی ،آمشوزش محشیط زیسشت را بشه سشه
شکل دانسته است :آموزش از طریق محیط زیست ،آمشوزش
دربششاره ی محششیط زیسششت و آمششوزش بششرای محششیط زیسششت.
آموزش ازطریق محیط زیست ،اشاره به تجاربی دارد که ما از
محیط زیست اطرافمان کسب می کنیم آمشوزش دربشاره ی
محیط زیست ،شامل مطالعشه ی محشیط زیسشت مشی باششد:
محیط زیست از چه ساخته شده ،منابع آن کدام اند و انسان

آموزش محیط زیست ،تعهد به حهاظشت از محشیط زیسشت و
منششابع طبشیشششعی بششرای استششششهادهی نسششل امششروز و فششردا
میباششد).( Scholz, 2012
نبود آموزش در خصشوص انشواع ،ویژگشی هشا و روش
های دفع پسماندها می تواند اثرات نامطلوبی بر روی انسان
ها و محیط زیست داششته باششد .هشم اکنشون رششد سشریع
جمعیت و توسعه ی بی رویه ی صنایع در شهرهای بزرگ،
از طرفی باعث انهدام محیط زیست ششده و از طشرف دیگشر
موجبات مصرف بیش از حد منابع طبیعشی را فشراهم آورده
است) .(Abdoli, 2006با مصرف محصوالت ساخت انسشان،

ها چه بهره هایی می توانند از آن ببرند آموزش برای محیط
زیست دربشاره ی تعهشد انسشان هشا در خصشوص حهاظشت از
محیط زیست و توسعه ی پایشدار اسشت).(UNESCO, 1986
اما یک تعریف جامع از میان تعاریف گوناگون موجشود اسشت
که توسط ( Mbalisi )2009ارائه شده است .بالیسی آمشوزش
محیط زیست را آموزشی می داند که تهکر انتقشادی ،توانشایی
حل مسئله و مهارت هشای تصشمیم گیشری مشوثررا در افشراد

پسماندهای زیا دی وارد محیط زیست می شود .از بسشیاری
از موادی که بعنوان زباله در ن ر گرفته می شوند می توان
محصوالت ارزشمندی تولید کرد .این امر از طریق مدیریت
پسماندها امکان پذیر اسشت .مشدیریت پسشماندها از طریشق
جمع آوری ،ذخیره سازی ،کاهش اثرات و دفع آن ها تالش
می کند تا از اثر ات زیان بشار آنهشا بشر انسشان هشا و محشیط
زیست بکاهد .تکنیک هشای مشدیریت زبالشه ششامل کشاهش
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محیط زیست ،رودخانه ها ،زمین ها و غیشره تخلیشه مشی
شود .در طول نیم قرن گذشته میشزان زبالشه ی تولیشد
شده به ازای هر نهر تقریب ا ُ دو برابر شده است ( Roch,
) . 2005برای کاهش میزان زباله ی تولیدی ،بایشد روی
منششابع تولیششد زبالششه تمرکششز کنششیم کششه شششامل مراحششل
طراحی ،سشاخت ،بسشته بنشدی و مصشرف اسشت .اولشین
هدف کاهش زباله ،کم کردن میزان تولید آن و دومین
هدف ،محاف ت منشابع از طریشق مصشرف نکشردن مشواد
خام و مواد کمیاب می باشد به عبارت دیگر با کشاهش
تولید زباله ،مواد خام کمتری بشرای تولیشد محصشوالت
استها ده می شود.

تولید ،استهادهء مجدد و بازیافشت زبالشه ( )13Rsاسشت و از
طریق سلسله مراتب مشدیریت زبالشه نششان داده مشی ششود
(شکل . (Roch, 2005))1
کششاهش زبالششه (ممانعششت از تولیششد و بششه حششداقل
رساندن زباله) بهترین گزینه ی این سیستم مشدیریتی
است .آخرین گزینه نیز دفن زباله هاست .با توجشه بشه
این که منابع طبیعشی در حشال از بشین رفشتن و سشط
آلودگی محیط زیست در حال افزایش اسشت ،مشدیریت
 3 Rبسیار مورد توجه قرار گرفته است .اسشتراتژی 3 R
برای دستیابی بشه اهشداف کشاهش تولیشد ،اسشتهاده ی
دوباره و بازیافشت مشوادی اسشت کشه توسشط انسشان در

شکل  – 5سلسله مراتب مدیریت زباله از جنبه ی تأثیرات زیستمحیطی ).(Roch, 2005
Fig. 1- The hierarchy of waste management in terms of environmental impact(Roch, 2005).

برای کنترل به کارگیری صحی این سیستم مدیریتی ،باید
به افراد آموزش داده شود تشا آگشاهی آن هشا دربشاره اثشرات منهشی
مدیریت ناصحی زباله افزایش یابد .شروع آموزش محیط زیست از
دوره ابتدایی است ،زیرا در این سن یافته های کودکان بر اساس آن
چه که به آن ها آموزش داده ششده ششکل مشی گیشششرد و در ایشن
میششان ،محتشوای آموزششی مشی توانشششد نقششی حسشاس داششته
باشد) .(Zamani and Saeedi, 2011بنابر ایشن وارد کشردن مبحشث
(  )3Rsدر برنامه ی درسی مدارس از طریق آموزش رسمی و یا از
طریق نمایش فیلم و کارتون و بازی به شیوه ی آموزش غیر رسمی
می تواند راهکار بسیار مناسبی باشد .آینده در دست کودکان است
هر چه آنها را به شیوه ی مناسب تری آموزش دهیم ،در بزرگسالی
میتوانند تصمیمات زیست محیطی بهتری برای حهاظت از دنیای
اطراف خود بگیرند(Simpson and Java ,2002).
در باره مبحث ) (3Rsتا کنون پژوهش های متعددی
درکشورهای مختلف انجشام ششده اسشت .در سشال  2229در
انگلستان برنامهای تحت عنوان "نکات مهم برای کاهش زباله
در مدارس " 2تهیه شد .ایشن برنامشه بشرای مشدارس ابتشدایی

دومین استراتژی مهشم مشدیریت  ، 3 Rاسشتهاده ی
دوباره است .درک استهادهء دوباره مشکل است ،زیرا در
دنیای کنونی که کاالهای یک بار مصشرف زیشادی وجشود
دارد ،بایستی خالقیت زیادی داشته باششیم کشه بشدانیم
چگونه از این کاالها دوبشاره اسشتهاده کنشیم .امشروزه دو
روش برای استهاده ی دوباره از زباله مطرح اسشت روش
اول آن است که از میان محصوالت جدید کارخانه ها ،به
دنبال محصوالتی باشیم که بشه جشای یشک بشار اسشتهاده
کردن و دور ریختن آنها بتشوانیم چنشدین بشار از آن هشا
استهاده کنیم .روش دیگر ،خرید محصوالت دست دوم و
یششا قششرد دادن آن هششا بششه یششک دیگششر بششه جششای خریششد
محصوالت جدید است .فرایند استهاده ی دوباره از مواد،
این فرصت را در اختیارمشان قشرار مشی دهشد تشا از یشک
محص ش ول قششدیمی یششا اسششتهاده شششده محصششول جدیششدی
بسششازیم .سششومین راهکششار ،بازیافششت اسششت کششه در ایششن
استراتژی ،مواد دور ریختنشش ی به محصش والتی جدیششد و
قابل استهاده تب ش دی ش ل می شوند ). (Anonymous, 2015
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پرداخته که عبارتند از -1 :بین آگاهی دانش آموزان در بشاره
استهاده از مواد کمتر و تولید زایشدات کمتشر  ،قبشل و بعشد از
آموزش و به تهکیک جنس تهاوت وجود دارد  -2بین آگاهی
دانش آموزان در باره استهاده مجدد از مواد زاید ،قبل و بعشد
از آموزش و به تهکیشک جشنس تهشاوت وجشود دارد  -3بشین
آگاهی دانش آموزان در باره بازیافت مواد زاید ،قبل و بعشد از
آموزش و به تهکیک جنس تهاوت وجود دارد.
ابزار مشورد اسشتهاده در ایشن پشژوهش ،پرسششنامه
محقق ساخته است کشه سشواالت آن بشر اسشاس مطالشب
کتاب ها و مقاالت علمی ،جستجو در سایت ها و با توجه
به سواالت پژوهش وبرای دستیابی بشه اهشداف پش ژوهش
تهیه شده و حاوی  12گروه سوال است .این پرسش نامه
بر اساس متغیرهای پژوهش و بشر اسشاس طیشف لیکشرت
طراحی شده و از آن بشرای تعیشین میشزان آگشاهی هشای
دانش آموزان در باره تولید کمتر زباله ،استهاده دوبشاره و
بازیافت زباله استهاده شده است .جامعه آماری پشژوهش،
دانش آموزا ن دختر و پسر دو مدرسشه در مقطشع شششم
ابتدایی درمنطقه یشک ششهر ری بشوده اسشت کشه از هشر
مدرسه دو کالس ،یکی بعنشوان گشروه کنتشرل و دیگشری
بعنوان گروه آزمایش انتخاب شدند .آموزش فقشط بشرای
گروه آزمایش انجام شد .جهت تعیین روایی ،پرسش نامه
در اختیار کارشناسان و مدیران دفتر آمو زش و مشارکت
های مردمی سشازمان حهاظشت محشیط زیسشت  ،اسشاتید
دانشگاه و متخصصان دست اندرکار قرار گرفت و ن رات
آنها در پرسش نامه اعمال ششد .پایشایی پرسشش نامشه از
طریق نرم افشزاز  spssبشا ضشریب آلهشای کرونبشاخ 2 / 81
تایید شد .مطالب مربشوط بشه حهاظشت از منشابع ،تولیشد
کمتر ،استهاده مجشدد و بازیافشت مشواد زایشد بشه دانشش
آموزان آموزش داده شد .کتابچه ای با عنوان " آمشوزش
تولیشد کمتشر ،مصشرف دوبشاره و بازیافشت  CDو " DVD
برای آموزش به دانش آموزان ،توسط پژوهشگر تهیه شد.
مطالب آن مربوط به چگونگی تهیه  DVDو  ، CDنحشوه
تولید کمتر زباله ی آنها ،نحوه است هاده مجشدد از آنهشا و
بازیافتشان است .این کتابچه در اختیشار دانشش آمشوزان
قرار گرفت و مطالب آن کامالً برای دانش آمشوزان ششرح
داده شد .در پایان کتابچه تمرینی در ارتباط با موضشوع
(تولید کمتر زباله ،استهاده دوبشاره و بازیافشت) در میشان
دانش آموزان توزیع شد تشا بشه پرسشش هشا ی آن پاسشخ
دهند .این پرسش ها شامل گزینه های پر کردن جاهشای
خالی ،ارتباط کلمات با هم و جدول کلمات است.

وراهنمایی تهیه و در همان مدارس پیاده شد .هدف از اجرای
آن جلششوگیری از تولیششد حجششم بششاالی زبالششه در مششدارس
بششود) .(Anonymous, 2008اجششرای برنامششه ی "مششدارس بششا
برخورد خردمندانه با زباله" 3دراسترالیا در  1997آغشاز ششد.
این برنامه مدارس را به سمت تولید زباله ی صشهر از طریشق
تولیشد کمتششر ،مصشرف دوبششاره و بازیافششت زبالشه تشششویق مششی
کنشششد) .(Gutter-Mackenzie, 2010در دهشششهی  1992در
مالزی برنامهای تحشت عنشوان مبیشوس4یشا "درک چرخشه ی
زباله" به من ور آموزش به دانش آموزان مشدارس راهنمشایی
طراحی شد .هدف از طراحی این برنامه ،آمشوزش بشه دانشش
آموزان درباره برطشرف کشردن مششکل رششد تولیشد زبالشه در
جهان از طریق به کارگیری سیستم مشدیریتی تولیشد کمتشر،
مصرف دوباره و بازیافت زباله بوده است ). ( Ismail,1999
هدف کلی این پژوهش ،شناسایی تغییشرات پایشدار در
فرهنگ مدارس در خصشوص کشاهش تولیشد زبالشه از طریشق
آموزش و یادگیری است .اهداف فرعشی آن ،تعیشین اخشتالف
بین آگاهی دانش آمشوزان دختشر و پسشر در خصشوص تولیشد
کمتششر زبالششه ،اسششتهاده مجششدد و بازیافششت آن ،قبششل و بعششد از
آموزش است .با توجه به این که درهیچ یشک از کتشاب هشای
علوم و مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی ،این سشه مولهشه بشا
هم و در کنار هم آورده نششده و در هشر مقطشع یکشی از ایشن
مولهه ها که معموالً بازیافت زبالشه اسشت توضشی داده ششده
است – به خصوص در مورد تولید کمتر زباله در هشیچ کشدام
از کتاب ها مطلبی عنوان نششده اسشت -بنشابر ایشن ضشرورت
انجام این پژوهش که در واقع باال بردن آگاهی دانش آمشوزان
در باره هر سه عنصر این سیستم مدیریتی با هم و به ترتیشب
اولویت است ،کامال احساس می شود .بدین ترتیشب کودکشان
می آموزند که چگونه زباله ی کمتری تولید کننشد و چگونشه
دوباره از زباله استهاده و آن را بازیافت کنند و از ایشن طریشق
حافظ منابع طبیعی باشند.
مواد و روشها
این پژوهش از نوع کاربردی اسشت .هشدف از پشژوهش
کاربردی ،حل مسایل و مشکالت فراروی جوامع انسانی برای
یک زندگی بهتر با امکانات مناسشبتشر اسشت .روش پشژوهش
انجششام شششده شششبه آزمایشششی اسششت .در ایششن روش شششرایط و
موقعیت هایی کشه بایسشتی امکشان کنتشرل همشه متغیرهشای
موجود در حوزه تجربی وجود داشته باششد ،فشراهم نیسشت و
احتماالً پژوهشگر فقط مشیتوانشد بعیشی از آنهشا را کنتشرل
کنششد) .(Khaki, 2012ایششن پششژوهش بششه آزمششون  3فرضششیه
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برای توصیف آماری پرسش های پژوهش ،از نرم افشزار
 spssنسخه  11/5و برای تجزیه و تحلیل داده ها از" آزمشون
لون " و آزمون  Tبرای گروههای مستقل استهاده شد.
روشی که پژوهشگر برای تجزیشه و تحلیشل داده هشا
استهاده می کند وابسته به هدفی است که دنبال می کند،
این هدف از طریق پرسش های -1 :چنشد متغیشر را بایشد
بطور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ -2آیا صشرفاً
به توصیف ویژگیهای نمونه پرداخته می ششود یشا دربشاره
جمعیتی که نمو نه از آنها برداشته شده نیز استنباط هایی
انجام می گیرد؟ قابل پی گیری است .پاسخی که پژوهش
گر به هریک از پرسش های فوق میدهد در واقشع تعیشین
کننده روشی است که او بشرای تجزیشه و تحلیشل داده هشا
انتخاب میکند.
از آنجاییکه عمده فرضیههای این پژوهش از نوع مقایسشهای
اسشت .آزمشونهشای مقایسشهای مشیتواننشد در زیرمجموعشه کلشی
پارامتریشک (شششامل آزمششون )Tو ناپارامتریششک دسششتهبنششدیشششوند.
استهاده از آزمونهای ناپارامتریک به هیچ پشیشفشرد مشخصشی
نیشاز ندارنشد ،ولشی آزمشونهشای پارامتریشک بشه پشیشفشردهشای
مشخصی نیاز دارند و در صورتی که ایشن پشیشفشردهشا رعایشت
نشوند نمیتوان آنها را بکار برد .این پیشفردها در آزمشونهشای
مقایسهای عبارتاند از -1 :داشتن توزیع نرمال (ایشن پشیشششرط
توسط آزمون کولموگشروف  -اسیمرنوف سشنجیده شششده اسشت).
 -2مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر( .ایشن پشیشفشرد توسشط
آزمششون ران ( )Run Testسششنجیده شششده اسششت -3 ).متغیرهششای
مربوط بایستی حداقل با مقیاس فاصلهای سشنجیده ششده باششند.
تمامی پیشفردهای گهتهشده توسط آزمونهای مناسب آمشاری
تست شد و همه متغیرها شرایط مشذکور را دارا بودنشد و متناسشب
با شرایط ،از آزمون  Tاستهاده گردید (.(Khaki, 2012
آزمون لون نسبت به اکثر آزمون ها ،بشه فشرد نرمشال
بودن کمتر وابسته است .این آزمون برابری واریانس هشا را در
نمونه های متهاوت بررسی می کند .از آنجاییکه پیش فشرد
آزمون  ،Tواریانس است بنابراین آزمون لون میتواند در کنشار
آزمون  Tقرار گیرد (برای دقت بیشتر) (. (Khaki, 2012
در ایشن پشژوهش بعلششت تهکیشک نمونششه هشا از ن ششر
جنس ،گروه کنترل ،گروه پیش آزمون و گروه پس آزمون،
تعداد نمونه ها پایین آمده (تعداد نمونه از  32کمتر شده)
بنابراین نمونه ها با استهاده از آزمشون  Tمسشتقل تحلیشل
شده است .در آزمون  Tوابسته بایستی تعشداد نمونشه هشا
زیاد باشد تا بتوان جواب دقیقی بدست آورد بهمین علشت
آزمون  Tوابسته استهاده نشده است.

نتایج و بحث
تفاوت بین آگاهی دانش آموزان در بااره اساتفاده از ماواد
کمتر و تولید زایدات کمترقبل و بعد از آموزش
یافته های حاصل از آزمون فرضیه یک برای گروههشای
پیش آزمون و پس آزمون کنترل (جدول  ،)1نششان میدهشد
که بین این دو گروه از ن ر میانگین آگاهی دانش آمشوزان در
باره اسشتهاده از مشواد کمتشر و تولیشد زایشدات کمتشر تهشاوت
معناداری وجود ندارد.
مطابق داده های این جدول ،سط معنیداری آزمشون
لون برای دانش آموزان دختر و پسر بیش از  5درصشد اسشت
( 2/324برای دختران و  2/577برای پسران) بنابراین میزان
آزمون  Tو معناداری آن بر اسشاس واریشانس برابشر محاسشبه
شده است .میزان خطای این آزمون برای دانش آموزان دختر
و پسششربیش از  2/25اسششت ( )P>0.05و درجششه اطمینششان آن
کمتر از  2/95می باشد ،بنابراین فرضشیه خنثشی ( )H0را کشه
نشان میدهدبین این دو گروه از ن ر میانگین آگشاهی دانشش
آموزان در باره استهاده از مواد کمتر و تولیشد زایشدات کمتشر
تهاوت معناداری وجود ندارد ،پذیرفته و نمیتوانیم رد کنیم.
برای گروههای پیش آزمون و پشس آزمشون آزمشایش،
داده های این جدول بیانگر آن است که بین این دو گشروه از
ن ر میانگین آگاهی دانشش آمشوزان در خصشوص اسشتهاده از
مواد کمتر و تولید زایدات کمتر تهاوت معناداری وجود دارد.
بدلیل آنکه سط معنی آزمون لون برای دختران کمتشر از 5
درصد است ( ،)2/212میشزان آزمشون  Tو معنشاداری آن بشر
اساس واریانس نابرابر محاسبه شده است .برای پسران سشط
معنی داری این آزمون بیشتر از  5درصد اسشت ( )2/975در
نتیجه میزان آزمشون  Tو معنشاداری آن بشر اسشاس واریشانس
برابرمجاسبه ششده اسشت .میشزان خطشای ایشن آزمشون بشرای
دختران کمتر از  2/25بوده ( )P≤0.05و درجه اطمینشان آن
بیش از  2/95است بنابراین میتوان نتیجه گرفشت کشه بشین
این دو گروه (پیش آزمون آزمایش و پس آزمون آزمشایش) از
ن ر میانگین آگاهی دانش آموزان دختشر در بشاره اسشتهاده از
مواد کمتر و تولید زایدات کمتر تهاوت معناداری وجشود دارد
و میزان آگاهی آنها از نمره  1/71در پیش آزمون آزمایش به
 2/32در پس آزمون آزمشایش ،افشزایش یافتشه اسشت .یعنشی
فرضیه خنثی ( )H0که نششانگر عشدم وجشود رابطشه اسشت را
نمیتوانیم بپذیریم و رد میکنیم .بشرای پسشران نیشز میشزان
خطششای آزمششون  Tکمتششر از  )P≤0.01( 2/21بششوده و درجششه
اطمینان آن بیش از  2/99می باشد از اینشرو فرضشیه خنثشی
( )H0که نشانگر عدم وجود رابطشه اسشت ،پشذیرفتنی نیسشت.
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بدلیل آنکه سط معنیداری آزمشون لشون بشرای دانشش
آمششوزان دختششر وپسششربیش از  5درصششد اسششت ( 2/222بششرای
دختران و  2/723برای پسران) میزان آزمون  Tو معناداری آن
بر اساس واریانس برابر محاسبه شده است .از آنجا کشه خطشای
ایششن آزم ششون بششرای ای ششن دان ششش آم ششوزان بشی ششش از 2/25
( )P>0.05ودرجه اطمینان آن کمتر از  2/95مشی باششد ،مشی
توان نتیجه گرفت که بین این دو گروه از ن شر آگشاهی دانشش
آموزان تهاوت معناداری وجود ندارد .یعنی فرضیه خنثشی ()H0
که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفتشه و نمشیتشوانیم رد
کنیم.
در ارتباط با گروههشای پشیش آزمشون و پشس آزمشون
آزمایش ،داده های جدول  2بیان کننشده آن اسشت کشه بشین
این دو گروه از ن ر میانگین آگشاهی دانشش آمشوزان در بشاره
استهاده مجدد از زباله تهاوت معناداری وجود دارد .بشا توجشه
به اینکه سط معنی داری آزمون لون بشرای دانشش آمشوزان
دخترو پسر بیشتر از  5درصد اسشت ( 2/311بشرای دختشران
وبرای پسران  )2/285میزان آزمون  Tو معنشاداری آن بشرای
هر دو جنس بر اساس واریانس برابرمجاسبه شده است .برای
دختران میزان خطای آزمشون  Tکمتشر از  )P≤0.05( 2/25و
درجه اطمینان آن بیش از  2/95می باشد بنابراین مشیتشوان
نتیجه گرفت که بین این دو گشروه از ن شر میشانگین آگشاهی
دانش آموزان در بشاره اسشتهاده مجشدد از مشواد زایشد تهشاوت
معناداری وجشود دارد .بنشابر ایشن فرضشیه خنثشی غیشر قابشل
پذیرش است .با توجه به داده های این جدول ،میزان آگشاهی
دانش آموزان دختر ،از  2/23در گروه پیش آزمشون بشه 3/59
در پس آزمون آزمایش ارتقاء یافته است (بشه میشزان .)2/97
بششرای پسششران نیششز مقششدار خطششای آزمششون  Tکمتششراز 2/21
( )P≤0.01بوده و درجه اطمینان آن بیش آن از  2/99اسشت
لذا میتوان نتیجه گرفت که فرضشیه خنثشی کشه نششاندهنده
عدم وجود رابطه است ،قابل پذیرش نیست .با توجه بشه داده
های این جدول ،میانگین آگاهی دانش آمشوزان پسشراز 2/45
در گروه پیش آزمون آزمایش به  3/45در گروه پشس آزمشون
آزمایش ،افزایش یافته است.
در دو گروه پس آزمون کنترل و پشس آزمشون آزمشایش،
نتایج بیانگر آن است که بین این دو گروه در هشر دو جشنس از
ن ر میانگین آگاهی تهاوت معناداری وجود دارد .داده ها نشان
میدهند که سط معنی داری آزمون لون برای دانشش آمشوزان
دختر کمتراز  5درصد است ( )2/242بنابراین میزان آزمون T
و معناداری آن بر اساس واریانس نا برابر محاسبه ششده اسشت.
برای پسران سط معنی داری این آزمشون بیششتر از  5درصشد

میانگین آگاهی این گروه نیز از نمره  2در گروه پیش آزمشون
آزمایش به  2/88در پس آزمون آزمایش افزایش یافته است.
یافته های تحلیلی همین فرضیه بشرای گشروههشای پشس
آزمون کنترل و پس آزمون آزمایش نشان میدهد کشه بشین ایشن
دو گروه در هر دو جنس از ن ر میانگین آگاهی در باره اسشتهاده
از مواد کمتر و تولید زایدات کمتر تهاوت معنشاداری وجشود دارد.
از آنجایی که سط معنی داری آزمون لون برای دانشش آمشوزان
دختر و پسر بیشتر از  5درصد اسشت ( 2/387بشرای دختشران و
 2/781برای پسران) میزان آزمون  Tو معناداری آن برای هر دو
جنس بر اساس واریانس برابرمحاسبه ششده اسشت .بشا توجشه بشه
ایششنشکشه خششطشای آزمشون  Tبششرای دختشران کمتششر از 2/25
( )P≤0.05است و درجه اطمینشان آن بشیش از  2/95مشیباششد
میتوان نتیجه گرفت که فرضیه خنثی ( )H0کشه نبشود رابطشه را
نشان می دهد ،مردود است .بشر اسشاس داده هشای ایشن جشدول،
میانگین آگاهی دانش آموزان در گروه پس آزمون کنتشرل 1/57
ودر گروه پیش آزمون آزمایش 2/32،است که نششان مشی دهشد
آگاهی دانش آموزان در گروه پس آزمون آزمایش از گشروه پشس
آزمون کنترل بیشتر است .برای پسران میزان خطشای آزمشون T
کمتششر از  )P≤0.05( 2/25و درجششه اطمینششان آن ب شیش از 2/95
است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین این دو گشروه نیشز از
ن ر میانگین آگاهی دانش آموزان در باره استهاده از مشواد کمتشر
و تولید زایشدات کمتشر تهشاوت معنشاداری وجشود دارد .میشانگین
آگاهی این دانش آموزان در گروه پس آزمشون کنتشرل  2/33ودر
گروه پس آزمون آزمایش  2/88است یعنی میزان آگاهی دانشش
آموزان پسر در گروه پس آزمون آزمایش بشه میشزان  2/55نمشره
بیشتر از گروه پس آزمون کنترل است.
این نتشایج بیشانگر آن اسشت کشه آمشوزش در ارتقشاء
آگاهی دانش آموزان دخترو پسر در باره تولید کمتر زباله
موثر بوده اسشت ولشی در میشزان آگشاهی پسشران افشزایش
بیشتری حاصل شده است .به ن ر محقق ،دلیل ایشن امشر
میتواند عالقه بیشتر دانش آموزان پسر به موضشوع مشورد
تدریس باشد.
تفاوت بین آگاهی دانش آموزان در باره استفاده مجدد
از مواد زاید قبل و بعد از آموزش
یافته های حاصل از آزمون فرضیه دو برای گشروههشای
مختلف ،در جدول  2آورده شده است .داده های این جشدول
نشان میدهدکه بشین دو گشروه پشیش آزمشون و پشس آزمشون
کنترل از ن شر آگشاهی دانشش آمشوزان در خصشوص اسشتهاده
مجدد از زباله ،تهاوت معناداری وجود ندارد.
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پسربیش از  5درصد است ( 2/458بشرای دختشران و 2/923
برای پسران) بنابراین میزان آزمون  Tو معنشاداری آن بشرای
هر دو جنس بر اساس واریشانس برابشر محاسشبه ششده اسشت.
میزان خطای آزمون  Tبرای دختران و پسران بشیش از 2/25
می باشد ( )P>0.05ودرجه اطمینان آن نیشز کمتشر از 2/95
است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین ایشن دو گشروه از
ن ر میانگین آگاهی دانش آموزان در باره بازیافت مشواد زایشد
تهاوت معناداری وجود ندارد .یعنی فرضشیه خنثشی ( )H0کشه
نشانگر عدم وجود رابطه اسشت را پذیرفتشه و نمشیتشوانیم رد
کنیم.
در ارتباط بشا دوگشروه پشیش آزمشون وپشس آزمشون
آزمایش داده های جدول  3بیانگر آ ن است که بشین ایشن
دو گروه از ن ر میشانگین آگشاهی دانشش آمشوزان در بشاره
بازیافت زباله تهاوت معناداری وجود دارد .بر اسشاس ایشن
داده ها سط معنی داری آزمون لون برای دانش آمشوزان
دختر و پسر کمتشر از  1درصشد اسشت ( )2/221بنشابراین
میزان آزمون  Tو معناداری آن برای هردو جنس بر اساس
واریانس نابرابر مجاسبه شده است .میزان خطای آزمون T
برای دانش آموزان دختر کمتر از  2/25است ( )P≤0.05و
درجه اطمینان آن بیش از  2/95می باشد .پس نتیجه می
گیریم که بین این دو گروه از ن ر میانگین آگاهی دانشش
آموزان در باره بازیافت مواد زاید تهاوت معنشاداری وجشود
دارد یعنی فرضیه خنثی ( ) H0که نشانگر عدم وجود رابطه
است را نمی توانیم بپذیریم و رد میکنیم  .همان طور کشه
داده های این جدول نشان میدهد ،میشزان آگشاهی دانشش
آموزان از  2/52در گروه پیش آزمون آزمایش به  2/79در
پس آزمون افزایش یافته است .برای پسران مقدار خطشای
این آزمون کمتر از  )P≤0.01( 2/21و درجه اطمینان آن
بیش از  2/99است .بنابرای می توان نتیجه گرفت بین این
دو گروه از ن ر میشانگین آگشاهی دانشش آمشوزان در بشاره
بازیافت زباله تهاوت معناداری وجشود دارد .یعنشی فرضشیه
خنثی ( )H0قابل پذیرش نیست .بر اساس داده های ایشن
جدول میانگین آگاهی دانش آموزان در گروه پیش آزمون
آزمایش  2/41و در گروه پس آزمون آزمایش  2/82اسشت
بنابراین آگاهی دانش آموزان به میزان  2/41افزایش یافته
است.
یافته های تحلیلی فرضیه سه برای گشروههشای پشس
آزمون کنترل و پس آزمون آزمایش ،نشان میدهد که بشین
این دو گروه در هر دو جنس از ن ر میانگین آگاهی در باره
بازیافت زباله ،تهاوت معناداری وجود دارد.

اسشت ( )2/871از اینشرو میشزان آزمشون  Tو معنشاداری آن بشر
اساس واریانس برابرمجاسبه شده اسشت .بشرای دانشش آمشوزان
دخترمیزان خطای آزمون  Tکمتر از  )P≤0.01( 2/21و درجه
اطمینان آن بیش از  2/99است  2بنشابراین مشیتشوان نتیجشه
گرفت بین این دو گروه از ن ر میانگین آگاهی دانشش آمشوزان
در باره استهاده مجدد از مواد زاید تهاوت معناداری وجود دارد.
یعنی فرضیه خنثی ( )H0که نشانگر عدم وجود رابطه اسشت را
نمیتوانیم بپذیریم و رد میکنیم .داده ها نششان میدهنشد کشه
میانگین آگاهی این دانش آموزان در گروه پس آزمون کنتشرل
 2/43و درگروه پس آزمون آزمایش  3/59اسشت ( 1/12نمشره
بیشتر) .برای پسران میشزان خطشای آزمشون  Tکمتشر از 2/25
( )P≤0.05و درجه اطمینان آن بیش از  2/95اسشت بنشابراین
بین این دو گروه نیز از ن ر میانگین آگاهی دانشش آمشوزان در
بششاره اسششتهاده مجششدداز زبالششه تهششاوت معنششاداری وجششود دارد.
میششانگین آگششاهی دانششش آمششوزان پسششر در گششروه پششس آزمششون
آزمایش به میزان  2/21نمره بیششتر از میشانگین گشروه پشیش
آزمون کنترل می باشد.
این نتایج حاکی از آن اسشت کشه آمشوزش در افشزایش
آگاهی دانش آموزان دختر و پسر در بشاره اسشتهاده مجشدد از
زباله موثر بوده و در هر دوجنس در حشدود  1نمشره افشزایش
یافته است .به ن ر محقق دلیل افزایش نسبتا بشاالی آگشاهی
دانش آموزان در باره استهاده مجدد از زباله پشس از آمشوزش
آن است که در کتاب های درسی به موضوع اسشتهاده مجشدد
از زباله بسیار اندک پرداخته شده است وبرای دانش آمشوزان
مبحث استهاده مجدد از زباله ،موضوع جدیدی بوده است .در
هنگام تدریس با آوردن مثال های ملمشوس دربشاره اسشتهاده
مجدد ،آگاهی دانش آمشوزان در مشورد چگشونگی اسشتهاده از
موادی که قبالً بعنوان مواد دور ریختنی با آنها رفتار می شد،
افزایش یافت.
تفاوت بین آگاهی دانش آموزان در باره بازیافت مواد
زایدقبل و بعد از آموزش
پس از آزمون فرضیه شماره  3که در باره افشزایش
آگاهی دانش آموزان دختر و پسر در ارتباط بازبالشه مشی
باشد (جدول  ) 3نتایج نشان دادند که بین دو گروه پیش
آزمون وپس آزمون کنترل از ن ر میانگین آگاهی دانش
آموزان در باره بازیافت مواد زایدتهاوت معنادار ی وجشود
ندارد.
داده های این جدول برای این گروه بیانگر آن است که
سط معنیداری آزمون لشون بشرای دانشش آمشوزان دختشر و
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 مقایسه میانگین آگاهی دانش آموزان درباره استفاده از مواد کمتر و تولید زائدات کمتر به ترتیب در گروههای-5 جدول
. پس آزمون کنترل و آزمایش-پیش آزمون و پس آزمون آزمایش

– پیش آزمون و پس آزمون کنترل

Table 1.Mean comparison of students’ awareness on using fewer materials and producing less waste respectively in the
control pretest and posttest, experimental pretest and posttest, and control and experimental posttest groups.

گروههای آماری
Statistical groups

تعداد دختر

متغیر

گروه

Variable

Group

Number of
girls

پیش آزمون کنترل
Control pretest

پس آزمون کنترل
آگاهی دانش آموزان در باره
استهاده از مواد کمتر و تولید
زایدات کمتر
Students’ awareness on
using fewer materials and
producing less waste

Control posttest

پیش آزمون آزمایش
Experimental Pretest

پس آزمون آزمایش
Experimental posttest

پس آزمون کنترل
Control posttest

پس آزمون آزمایش
Experimental posttest

میانگین
دختر

انحراف معیار
تعداد پسر

دختر

Mean
girls

Standard
deviation for
girls

Number of
boys

25

1.68

1.180

21

1.57

24

میانگین
پسر

انحراف معیار
پسر

Mean
boys

Standard
deviation for
boys

31

2.19

0.792

0.978

30

2.33

0.922

1.71

0.751

32

2

1.016

27

2.30

1.127

33

2.88

0.857

21

1.57

0.978

30

2.33

0.922

27

2.30

1.137

33

2.88

0.857

آزمون گروههای مستقل
Test for independent groups

آگاهی دانش آموزان در باره
استهاده از مواد کمتر و تولید
زایدات کمتر
Students’ awareness on
using fewer materials and
producing less waste

آزمون لون
جنسیت
Gender

دختر
واریانس برابر
Equal variance assumed

 مستقلT آزمون
Independent T test

Leven test

Girl

پسر
Boy

Fآزمون
F test

معناداری

درجه آزادی

معناداری

significance

Freedom degree

significance

Mean
difference

1.080

0.304

0.336

44

0.739

0.11

0.315

0.577

-0.636

59

0.527

-0.14

0.341

43.966

0.735

0.11

-0.634

57.078

0.529

-0.14

دختر
واریانس نابرابر
Equal variance not assumed

Girl

پسر
Boy

دختر
واریانس برابر
Equal variance assumed

Girl

پسر
Boy

6.219

0.016

-2.149

49

0.037

-0.59

0.001

0.975

-3.773

63

0.000

-0.88

-2.201

45.401

0.033

-0.59

-3.763

60.598

0.000

-0.88

دختر
واریانس نابرابر
Equal variance not assumed

Girl

پسر
Boy

دختر
واریانس برابر
Equal variance assumed

Girl

پسر
Boy

0.763

0.387

-2.326

46

0.024

-0.72

0.078

0.781

-2.433

61

0.018

-0.55

-2.371

45.485

0.022

-0.72

-2.424

59.259

0.018

-0.55

دختر
واریانس نابرابر
Equal variance not assumed

اختالف میانگین

Tآزمون
T test

Girl

پسر
Boy
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 مقایسه میانگین آگاهی دانش آموزان در باره استفاده مجدد از مواد زاید به ترتیب در گروههای پیش آزمون و-2 جدول
. پس آزمون کنترل و آزمایش- پیش آزمون و پس آزمون آزمایش-پس آزمون کنترل
Table 2. Mean comparison of students’ awareness on reuse respectively in the control pretest and posttest, experimental
pretest and posttest, and control and experimental posttest group.

گروههای آماری
Statistical groups

تعداد دختر

متغیر

گروه

Variable

Group

Number of
girls

پیش آزمون کنترل
Control pretest

پس آزمون کنترل
Control posttest

پیش آزمون آزمایش

اگاهی دانش آموزان در باره
استهاده مجدد از مواد زاید

Experimental pretest

Students’ awareness on
reuse

Experimental posttest

پس آزمون آزمایش

پس آزمون کنترل
Control posttest

پس آزمون آزمایش
Experimental posttest

میانگین
دختر

انحراف معیار
تعداد پسر

دختر

Mean
girls

Standard
deviation for
girls

Number of
boys

21

2.29

0.902

23

2.43

24

میانگین
پسر

انحراف معیار
پسر

Mean
boys

Standard
deviation for
boys

30

2.50

1.137

0.945

31

2.84

1.241

2.63

1.279

31

2.45

0.810

27

3.59

1.526

33

3.45

1.034

23

2.43

0.945

31

2.84

1.241

27

3.59

1.526

33

3.45

1.034

آزمون گروههای مستقل
Test for independent groups

اگاهی دانش آموزان در
باره استهاده مجدد از مواد
زاید
Students’ awareness
on reuse

واریانس برابر
Equal variance
assumed

واریانس نابرابر
Equal variance not
assumed

واریانس برابر
Equal variance
assumed

واریانس نابرابر
Equal variance not
assumed

واریانس برابر
Equal variance
assumed

واریانس نابرابر
Equal variance not
assumed

آزمون لون

 مستقلT آزمون
Independent T test

Leven test

جنسیت
Gender
Fآزمون
F test

دختر
Girl

0.249

پسر

0.127

Boy

معناداری
significance

Tآزمون
T test

0.620
0.723

دختر
Girl

پسر
Boy

دختر
Girl

پسر
Boy

-0.534

42

0.596

-0.15

-1.110

59

0.271

-0.34

-0.535

41.908

0.595

-0.15

-1.112

58.829

0.271

-0.34

49

0.018

-0.97

3.069

0.085

-4.302

62

0.000

-1.00

-2.463

48.848

0.017

-0.97

-4.335

60.111

0.000

-1.00

پسر

پسر

اختالف میانگین
Mean difference

-2.437

Boy

Boy

معناداری
significance

0.311

Girl

Girl

Freedom
degree

1.048

دختر

دختر

درجه آزادی

4.434

0.040

-3.157

48

0.003

-1.16

0.027

0.871

-2.162

62

0.034

-0.62

-3.274

44.121

0.002

-1.16

-2.150

58.536

0.036

-0.62

دختر
Girl

پسر
Boy
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نقش آموزش غیر رسمی در افزایش آگاهیهای دانش آموزان در خصوص...

زبالهسوزی ،بازیافت ،کاهش زبالشه جامشد خشانگی ،کمپوسشت
وورمی کمپوست به دانش آموزان آمشوزش داده ششد ،بیشانگر
رشد آگاهیهشای دانششآمشوزان سشوم راهنمشایی معشادل 32
درصد در اثر اعمال آموزشهای دادهشده به آنها است.
برطبشق پشژوهش ) Ballanty et al. (2001برنامشه هشای
آمشوزش محیط زیسشت (ماننشد برنامشه هشای مشششدارس waste
 )wiseمی تواندرفتار والدین را از طریق فرزندانشان تغییر دهد.
نتششایج پششژوهش )  Armstrong (2004در دو مدرسششه
 waste wiseتاییشد کننشده نتشایج پشژوهش )et al. (2001
( Ballantyباالنتی ،فین و پاکر( بشوده و نششان مشی دهدکشه
برنامه های  ،3Rتهکر و رفتار دانشش آمشوزان و والشدین آنهشا
رادر خصششوص زبالششه تغییششر داده اسششت و بیششان میششدارد کششه
کودکان می توانند همانند یک تسهیل گشر بشر والشدین ششان
تاثیر گذار باشند.

براساس داده های جدول  ،3سط معنی داری آزمشون
لون برای هر دو جنس کمتراز  1درصد اسشت ( 2/222بشرای
دختران و  2/222برای پسران) بنشابراین میشزان آزمشون  Tو
معنششاداری آن بششرای هششر دو گششروه دختششر و پسششر بششر اسششاس
واریانس نابرابرمحاسبه شده است .برای دختران مقدار خطای
آزمششون  Tکمتششر از  )P≤0.01( 2/21و درجششه اطمینششان آن
بیششش از  2/99اسششت ،لذا میتوان نتیجه گرفشت کشه بشین
این دو گروه از ن ر میانگین آگشاهی دانشش آمشوزان در بشاره
بازیافت زبالشه تهشاوت معنشاداری وجشود دارد .یعنشی فرضشیه
خنثی ( )H0که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمشیتشوانیم
بپذیریم و رد میکنیم .داده های این جدول همچنین نششان
میدهد کشه .بشرای پسشران خطشای آزمشون  Tکمتشر از 2/21
( )P≤0.01و درجششه اطمینششان آن ب شیش از  2/99مششی باشششد
بنابراین می تشوان نتیجشه گرفشت بشین ایشن دو گشروه از ن شر
میانگین آگاهی دانش آموزان در بشاره بازیافشت زبالشه تهشاوت
معناداری وجود دارد .یعنی فرضیه خنثی ( )H0قابل پذیرش
نیست .میانگین آگاهی دانش آمشوزان درگشروه پشس آزمشون
آزمایش به میزان  2/37نمره بیششتر از گشروه پشیش آزمشون
کنترل می باشد.
این نتایج حاکی از آن اسشت کشه آمشوزش در افشزایش
آگششاهی هششر دو جششنس در ارتبششاط بششا بازیافششت مششوثر بششوده و
درپسران فقط به میزان  2/14نمره بیشتر بوده است .به ن شر
محقق و با توجه به رشد  2/27نمره در دختران و  2/41نمره
در پسران ،میتوان بیان کرد که بدلیل آنکه موضشوع بازیافشت
زبالششه تقریبششا در تمششامی مقششاطع ابتششدایی تششدریس میشششود،
بنابراین دانش آموزان دختر و پسر اطالعشات مناسشبی ازایشن
موضوع داشتند.
در پژوهشهای انجام یافته با عناوین" :نکات مهشم بشرای
کشاهش زبالشه در مشدارس انگلسشتان )"(Anonymous, 2008
"،مشدارس بششا برخشورد خردمنشششششدانه بشا زبالششششه در اسشششترالیا
) "(Gutter-Mackenzie, 2010و "برنامه مبیشوس در مشالزی"
)"( Ismail, 1999در باره نقش آموزش تولیشد کمتشر ،اسشتهاده
دوباره و بازیافت زباله درافزایش آگاهی دانش آمشوزان ،همگشی
بر نقش مثبت آموزش در ارتقاء آگشاهی دانشش آمشوزان تاکیشد
دارندو در همه این پژوهشها آگاهی دانش آموزان در خصشوص
این سه عنصر مدیریتی پس از آموزش افزایش یافته است.
نتششایج پششژوهش) Asghari (2011بششاعنوان "تششأثیر
آموزشهای محیط زیست در زمینه زبالههای جامد خانگی بر
ارتقاء میزان آگاهیهای دانش آموزان مقطع سشوم راهنمشایی
در شهرستان ساری" که در آن موضوعات مدیریت و مهاهیم

نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل داده های این پژوهش عبارتنشد
از )1( :آموزش در افزایش آگاهی دانش آموزان دختر و پسشر
درباره تولید کمتر ،استهاده مجدد و بازیافت زباله مشوثر بشوده
است )2( .آگشاهی پسشران در بشاره هشر  3موضشوع بیششتر از
دختران افزایش یافته است )3( .آگاهی دانش آموزان دختر و
پسر در ارتباط با استهاده مجدد از زباله بیشتر از دو موضشوع
دیگر افزایش یافته است ( )4در آگاهی دانش آموزان دختر و
پسر در باره بازیافت زباله نسبت به دو موضوع دیگشر افشزایش
کمتری حاصل شده است.
درپژوهشی که توسط انجمشن باششگاه حاف شان زمشین از
طریق مطالعه کلیه فصول و بخشهای مختلف کتابهشای علشوم
و مطالعششات اجتمششاعی مقطششع ابتششدایی انجششام گرفششت و مقایسششه
اطالعات آنها بامطالب چندین کتاب و کاتالوگ آموزشی موجشود
در سایت های معتبشردر بشاره سیسشتم مشدیریتی تولیشد کمتشر،
اسشششتهاده دوبشششاره و بازیافشششت زبالشششه (بشششه ترتیشششب اولویشششت)
) ،(Anonymous, 2014مشخص شد که در کتشاب هشای مقطشع
دبستان ،به مطالب کلیدی مربشوط بشه مشدیریت زبالشه ( )3Rیشا
اشاره نشده و اگر هم شده در حد چنشد تصشویر و فعالیشت بشوده
است ،بنابراین برای ایجاد تغییر پایشدار در فرهنشگ مشدارس بشه
سمت به حداقل رساندن زباله ها ،می بایستی به دانشش آمشوزان
در تمامی مقشاطع تحصشیلی از پشیش دبسشتانی تشا دبیرسشتان3،
عنصرسیسششتم مششدیریتی ( )3Rرا بششا هششم و بششه ترتیششب اولویششت
(حهاظت از منابع و تولید کمترزباله ،اسشتهاده دوبشاره و بازیافشت
زباله) آموزش داد.
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 مقایسه میانگین آگاهی دانش آموزان درباره بازیافت مواد زاید در خانه و مدرسه به ترتیب در گروههای پیش-3 جدول
.پس آزمون کنترل و آزمایش- پیش آزمون و پس آزمون آزمایش-آزمون و پس آزمون کنترل
Table 3.Mean comparison of students’ awareness on waste recycling respectively in the control pretest and posttest,
experimental pretest and posttest, and control and experimental posttest groups.

گروههای آماری
Statistical groups

تعداد دختر

متغیر

گروه

Variable

Group

Number of
girls

پیش آزمون کنترل
Control Pretest

پس آزمون کنترل
Control posttest

پیش آزمون آزمایش

اگاهی دانش آموزان در باره
بازیافت مواد زاید

Experimental pretest

Students’ awareness on
waste recycling

Experimental posttest

پس آزمون آزمایش

پس آزمون کنترل
Control posttest

پس آزمون آزمایش
Experimental posttest

میانگین
دختر

انحراف معیار
تعداد پسر

دختر

Mean
girls

Standard
deviation for
girls

Number of
boys

27

0.37

0.492

26

0.42

27

میانگین
پسر

انحراف معیار
پسر

Mean
boys

Standard
deviation for
boys

33

0.55

0.506

0.504

31

0.45

0.506

0.52

0.509

34

0.41

0.500

29

0.79

0.412

34

0.82

0.387

26

0.42

0.504

31

0.45

0.506

29

0.79

0.412

34

0.82

0.387

آزمون گروه های مستقل
Test for independent groups

اگاهی دانش آموزان در باره
بازیافت مواد زاید
Students’ awareness on
waste recycling

واریانس برابر
Equal variance
assumed

واریانس نابرابر
Equal variance not
assumed

واریانس برابر
Equal variance
assumed

واریانس نابرابر
Equal variance not
assumed

واریانس برابر
Equal variance
assumed

واریانس نابرابر
Equal variance not
assumed

آزمون لون
جنسیت
Gender

دختر
Girl

پسر
Boy

 مستقلT آزمون
Independent T test

Leven test
Fآزمون
F test

معناداری
significance

Tآزمون
T test

0.558

0.458

0.002

0.963

دختر
Girl

پسر
Boy

دختر
Girl

پسر
Boy

Mean
difference

-0.385

51

0.702

-0.05

-0.742

62

0.461

0.09

-0.385

50.508

0.702

-0.05

0.742

61.747

0.461

0.09

54

0.030

-0.27

18.118

0.000

-3.800

66

0.000

-0.41

-2.208

50.094

0.033

-0.27

-3.800

62.118

0.000

-0.41

پسر

پسر

significance

-2.225

Boy

Boy

اختالف میانگین

0.001

Girl

Girl

معناداری

Freedom
degree

13.44

دختر

دختر

درجه آزادی

10.416

0.002

-2.993

53

0.004

-0.37

19.988

0.000

-3.346

63

0.001

-0.37

-2.960

48.438

0.005

-0.37

-3.306

56.046

0.002

-0.37

دختر
Girl

پسر
Boy
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(آموزش غیر رسمی) مشی توانشد گشام مشوثری دربشاره ارتقشاء
 ذکر این. نگرش و رفتار زیست محیطی کودکان باشد،آگاهی
 از،مطلب ضروری است که ن ارت بر اجرای اینگونه برنامه ها
.عوامل کلیدی نتیجه بخش بودن آنهاست
 بششه دانششش آمششوزان3Rs در انتهششا پیشششنهاد مششیشششود
مدارس شهرهای مختلف ایشران بشا در ن شر گشرفتن ششرایط
جغرافیاییشان آموزش داده شود و اطالعات مربشوط بشه ایشن
راهکار مدیریتی از طریق فعالیتهای مختلف ماننشد نمشایش
 پوسششتر و، کششارتون، اسششالید،ف شیلمهششای مششرتبط بششا موضششوع
 در دسشترس دانشش،بازیهای رقابتی و آمشوزش در طبیعشت
 درواقع الزم است این مطالب بهصورت یک.آموزان قرار گیرد
سرگرمی برای دانش آموزان مهیا شود تا بتواند عالیق آنهشا
.را برانگیزد

برای تأیید بر تأثیر مثبت آموزش بر کودکشان میتشوان
بیان کرد که همه ما بخوبی آگاه هستیم که اگر بشه کودکشان
گهته شود از انجام کاری سر باز زنند بدون آنکه دلیلی بشرای
 نمی توان نگرش و رفتار آنهشا را تغییشر داد،آن عنوان گردد
زیرا کودکان از عواقب رفتارشان آگاه نیسشتند بنشابراین نیشاز
 این وضشعیت.(Mrema, 2008)است که به آنها آموزش دهیم
 اسشتهاده دوبشاره و،کامال مشابه وضعیت آموزش تولید کمتشر
 اگشر بشه آنهشا بگشوییم کشه بایسشتی زبالشه.بازیافت زباله است
 دوبشاره از زبالشه اسشتهاده کننشد و آن را،کمتری تولید کنند
 بدون آنکه حهاظت از منابع را به آنها آمشوزش،بازیافت کنند
. نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد،دهیم
همانند تمامی طرح های مشوفقی کشه در ایشن بشاره در
 همکشاری کلیشه مشدارس الزامشی مشی،دنیا انجام گرفته است
 این طرح ها می تواند توسط سازمان هشای مشردم نهشاد.باشد
 پیاده کردن اینگونه طرح ها از طریق آموزش غیشر.ارائه شود
رسمی بیانگر آن است که تمشامی دسشت انشدرکاران آمشوزش
 همکشاری سشمن هشا.توجه خاصی به محشیط زیسشت دارنشد

پینوشتها
1

Reduce ,Reuse ,Recycle
Top tips to reduce waste in schools
3 Waste Wise Schools
4 Mobius
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Introduction: Natural resources are basic resources that play a fundamental role in the economy of any country and
are considered among the important tools for sustainable development. Excessive exploitation of resources
introduces substantial quantities of waste into the environment. Studies show that unmanaged waste disposal is the
main cause of environmental problems. Any effective management programme for controlling waste includes
reduced waste production, reuse, and recycling (the ‘3Rs’). In this relation, children have a constructive role to play
through participating in such management programmes because they are responsible for protecting the Earth.
Education is a vital element for increasing children’s participation in environmental protection. This applied
research was conducted to determine the role played by non-formal education in increasing children’s awareness
concerning less waste production, reuse, and waste recycling.
Materials and methods: This was an applied research study in which the quasi-experimental research method was
employed and it was carried out using a pre-test/post-test design involving control and experimental groups. The
statistical population consisted of girls and boys in the sixth grade of two elementary schools, and a prepared
questionnaire was employed as the tool for measuring the students’ information and awareness concerning the
methods for producing less waste, reuse, and recycling before and after the educational programme. Validity of the
questionnaire was confirmed by relevant experts and its reliability by Cronbach’s alpha coefficient of 0.8. The
students were taught topics on resources available in the world, the scarcity of these resources, and the methods for
less waste production, reuse, and recycling. The obtained data was analyzed for the independent groups using
Levene’s test and T-test.
Results and discussion: Results indicated that there is a significant difference in the girls’ mean awareness
concerning less use and less waste production before and after the educational programme. Before the educational
programme, the level of awareness in the pre-test group was 1.71 but, after training, it became 2.30 in the post-test
group. For the boys, their level awareness in this regard also increased, from 2 in the pre-test group to 2.88 in the
post-test group. Concerning reuse, the awareness level of the girls increased from 2.63 in the pre-test group to 3.59
in the post-test group and the awareness level of the boys also increased from 2.45 in the pre-test group to 3.45 in
the post-test group. The results about waste recycling show that the awareness levels of the girls rose from 0.52 in
the pre-test group to 0.79 in the post-test group and, with regard to the boys, results indicated that their awareness
level in this regard in the pre-test group was 0.41 while, after the educational programme it became 0.82. Overall,
awareness levels of the girls and boys concerning the subjects taught increased after the educational programme.
However, the awareness level of the boys in this regard increased more compared to that of the girls. In addition, the
awareness levels of all the students (girls and boys) concerning the subject of reuse, increased more compared to
that of the other subjects, namely less use, less waste production and waste recycling.
Conclusion: According to the results, the researchers suggest that geographical conditions in the various cities of
Iran be considered in teaching the 3Rs to students, and information related to this management strategy be provided
to students through showing films related to the subject and by using cartoons, posters, competitive games, and
through teaching in the natural environment. In fact, these materials must be prepared as an amusement for the
children in order to arouse their interest.
Keywords: Non-formal education, Environmental awareness, Reduction, Reuse, Recycling.
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