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 چکيده

زیست محیطی در عوامل موثر بر رفتار سبزگرایانه در اهمیت آموزش  ریاثپژوهش به بررسی ت

کاربردی اساس هدف، روش تحقیق بر  .پردازدمیآموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان دانش

و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس پیمایشی  -و از نظر ماهیت توصیفی 

 آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمناندانش ریماآ جامعه یعضا. اآزمون با گروه کنترل است

نفری  30دو گروه در  انآموزدانش از 60نمونه آماری . باشندمی 1398-99در سال تحصیلی 

انتخاب تصادفی ساده باشند که به صورت مینفر گروه کنترل(   30نفر گروه آزمایش و  30)

 پرسشنامه رفتار سبزگرایانهو  بسته آموزشی زیست محیطیابزارگرد آوری اطالعات  اند.شده

ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت و با توجه بررسی پایایی پرسشنامه باشد.می

گرفتند، ابزار از پایایی مناسب برخوردار بود.  0.7های این تحقیق مقداری باالی که متغیربه این 

 افزار آماریبا استفاده از نرم یل کواریانسآزمون تحل قیطر از هانامهپرسش نیا از حاصل یهاداده

SPSS   ها نشان داد آموزشنتایج حاصل از فرضیه .ندگرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد 24نسخه 

اشد بآموزان متوسطه دوم شهر سمنان موثر میدر دانش سبزگرایانه رفتارهای در محیطی زیست

 آموزان را تقویت کرد.در دانش سبزگرایانه محیطی، رفتارهای زیست توان با آموزشو می

 .شهر سمنان، رفتار سبزگرایانه ،آموزش زیست محیطی: واژگان کليدي
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 مقدمه
این  .صورت تابعی از رفتار او با پیرامون طبیعی خود بوده استریخ بشری رابطه انسان با محیط زیست همواره بهتادر طول 

گی هوا، آلود. روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده شده استبه خود گرفته و روز به رون متمادی اشکال گوناگونیقرفتار طی 

یست ز برخی از عوامل مخرب محیطکنند.  رسیده است که هیچ یک قادر نیستند از قدرت خودپاالیی استفاده آب و خاک به جایی

جوامع پر جمعیت سر و صدا به حدی  های شهری وطدر محی. گردداست که عوارض آن در ابتدا به روشنی احساس نمی ایبه گونه

بی شک در صورت عدم توجه به این امر مردم این کره خاکی . است های مختلفی را موجب شده است که عوارض روانی و بیماری

اهد ها خواهند آمد ما را در مشکالت به وجود آمده در زمینه محیط زیست مقصر خواز آن و بخصوص جوانان و نسلی که بعد

 دانست. پژوهشگران معتقدند بسیاری از مسائل و مخاطرات زیست محیطی مانند انرژی، اتالف و تخریب منابع طبیعی، انواع

نسان اپیامدهای مستقیم و غیر مستقیم رفتار  مواد زائد ناشی از توسعه شهرنشینی و صنعتی، ناشی ازهای محیط زیست و آلودگی

  (.2014، 1است )ویلیام، کری

های آینده، همه بتوانند آن را درک  به نحوی که نسل وزه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی جهان و مراقبت از زمینامر

د. آموزش باشنمایند، بر کسی پوشیده نیست و آموزش محیط زیست پلی میان این نگرش و رفتارهای سازگار با محیط زیست می

صورت بخشی از نظام آموزشی این کشورها درآمده است. شاید بلکه بهمحیط زیست در جهان پیشرفته موضوع تازه ای نیست 

در کشورهای در حال توسعه، برای متوقف نمودن حرکت  ویژههای عمومی، بهموضوع آموزش محیط زیست و افزایش سطح آگاهی

ر ضرورت محافظت از چنانچه یکایک افراد جامعه ب. پرشتاب نابودی محیط زیست و طبیعت راه حل جدی و مؤثر قلمداد شود

 .پایدار برداشت توسعههای بلندی در راستای  توان گاممحیط زیست آگاهی یابد، می

ها باشد تا از این ها، دانش و آگاهی و درک برای انسانهای آماده سازی مهارتتواند یکی از زمینهآموزش زیست محیطی می

عنوان یک های محیطی بهبدین ترتیب آموزش. آمیزی را تجربه نمایندزندگی موفقیت  ها بتوانند در دنیای اطراف خودطریق آن

ا استفاده از توانند بشیوه زندگی اعضای یک اجتماع را تغییر دهند زیرا افراد می شوند کهتجربه بسیار قابل توجه در نظر گرفته می

فراد، اناسب توانند الگوی جدید رفتار متمی این اصول آموزشی. مثبتی را در محیط اطراف خود داشته باشندکت این اصول، مشار

 (.1389 ،فالحی و ایجاد کنند )حمیدپناهموضوع محیط زیست با جوامع را به طور کلی ها و گروه

های اخیر، مشکالت محیطی و تاثیرات نامطلوب آن بر سالمت انسان به مسئله مهمی در بین دانشگاهیان، دولت در سال

توجه و تمایل افراد جامعه به سمت  (. این موضوع افزایش2008، 2، تبدیل شده است)هیتکو و ماچولینهامردان و مدیران سازمان

را باعث شده که به نوبۀ خود تغییراتی در تقاضا و رفتارهای مصرف کنندگان ایجاد کرده است)چامورو حفظ و پایداری محیط زیست 

کنند و تاثیرات ید محصول، صرفاً به قیمت و کیفیت آن توجه نمی(. به طوری که مصرف کنندگان در زمان خر2006، 3و بنگیل

(. بنابراین امروزه مصرف کنندگان برای حفاظت از 2015، 4گیرند)جوشی و رحماننظر میرا در  زیست محیطی مصرف محصوالت

با توجه به افزایش  (.1391اند)عباسی و همکاران، کردهپیدا سبز تمایل بیشتری  محیط زیست به انتخاب و خرید محصوالت

ی افراد جامعه افزایش ها و آگاهی زیست محیطل زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نگرانیمشکالت و مسائ

 یافته است.

 زیست، محیط آموزش عبارت. است 21قرن  جامعه یمشخصه که باشدمی محیطی زیست بحران معاصر، مهم موضوعات از

 رشد و زندگی بر تاثیرات و شرایط تمامی به «زیست محیط». است گردیده تشکیل «زیست محیط» و «آموزش» واژه دو از

 تعریف مطابق و زیست محیط به نسبت عالیق و درک و مهارتها معیارها، ها، نگرش مطلوب دهی شکل «آموزش» و زنده موجودات

 و شبیری(باشدمی او اطراف بیوفیزیک و فرهنگ بشر، درونی روابط از قدردانی و درک برای نگرش الزم و مهارت ایجاد یونسکو،

 و داند)رشیدیمی زیست محیط در جدید مشکالت از جلوگیری و حساسیت افزایش آن را (2009(. استاپس)1394 ،شمسی

 و اجتماعی آموزشی، تغییرات ایجاد برای اراده و دانش به مجهز و فعال و مسئول افرادی تربیت آن، هدف (. که1390رشیدی،

                                                           
1 . Williams & Cary 
2. Haytko & Matulich 
3. Chamorro & Banegil 
4. Joshi & Rahman 
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 محیط بر آن تاثیرات سنجش و گوناگون مسائل به نسبت مساله حل و تشخیص ( و2005 ،5آجلیدو و )داسکولیا زیست محیط

 الاعم برای توانایی و مهارتها از ای مجموعه و عاطفی و شناختی منش محیطی، زیست مفاهیم از ای گسترده طیف شامل زیست و

 و هولوگ نظر (. از1387 همکاران، و باشند)میردامادیمی محیطی زیست هایزمینه از وسیعی طیف در تصمیمات اتخاذ و آن

 مفاهیم از ایگسترده طیف درک و دانش هایمولفه از متنوعی درجات ،محیطی زیست دیده آموزش ( افراد2011) 6همکاران

 هایتوانایی و مهارتها از ای مجموعه عاطفی، و شناختی منش از ایمجموعه محیطی، زیست مسائل و مشکالت محیطی، زیست

 اراد محیطی زیست هایزمینه از وسیعی طیف در موثر تصمیمات اتخاذ و آن اعمال برای مناسب رفتاری استراتژیهای و شناختی

 کارب آگاهانه تصمیمات و قضاوت و دیگران ساختن هوشیار و جامعه در تغییرات برای را هایشتوانایی چگونه داندمی و باشندمی

 ( عبارت1977تفلیس) محیطی زیست آموزش منشور اساس بر محیطی زیست آموزش (. سطوح2011همکاران،  و گیرد)هولوگ

 و صتشخی و درک برای توانایی توسعه آن، مسائل و زیست محیط کل به نسبت محیطی: آگاهی زیست وآگاهی دانش-1: از است

 برای ه انگیز و زیست محیط با ارتباط احساسات در و ارزشها از ایمجموعه کسب- 2 مختلف، هایزمینه در توانایی این از استفاده

 و مسایل حل برای مشارکت- 4 بررسی، و تشخیص برای نیاز مورد مهارتهای کسب: مهارت- 3 آن، بهبود و درحفظ مشارکت

 برای شده کسب مهارتهای و هادانش از استفاده در تجربه کسب برای آموزان دانش به کمک: مشارکت- 5محیطی، زیست مباحث

 (.37: 1992محیطی)رامسی،  زیست مسایل حل جهت در اندیشمندانه و مثبت عمل انجام

د سبز رفتار خریرفتار سبزگرایانه در افراد بویزه در جوانان داشته باشد. تواند تاثیر قابل توجهی در آموزش محیط زیست می

نسبت  و برای آن مفید باشند، قابل بازیافت یا قابل حفاظت بودهو گردد که مراقب محیط زیست بوده به مصرف محصوالتی بر می

کنندگان محصوالت را بر اساس ترکیبی از  مصرف(. 2007، 7زیست محیطی حساس و پاسخگو باشند)مصطفیهای به دغدغه

سئله کنند. م، تامین کند انتخاب میرضایتو  زش، هزینهابعاد ارمبتنی بر ویژگیهای محصول که به بهترین نحو نیازهای آنها را 

قیمت محصوالت سبز باالتر از قیمت محصوالت معمولی بازاریابی است و از آنجایی که غالباً قیمت یکی از مهمترین عوامل آمیخته 

الت اال و عدم جذابیت محصوقیمت بشده است. کنندگان تبدیل  مصرفو های مهم بازاریابان باشد، این مسئله به یکی از چالشمی

باشند. البته برای مشتریان سبز نیز مهم است که پولشان کنندگان از این محصوالت میاکولوژیکی، از دالیل عدم استقبال مصرف

 .باعث رونق، ترویج یا پشتیبانی از محصول غیر سبز نشود، تا بدین طریق موجب حفاظت از معمولی و رشد منابع تجدیدپذیر شوند

ی دیگر و در بعضو  در بعضی تحقیقات رفتار واقعی سنجیده شد، در بعضی دیگر نیت یا قصد رفتاریزمینه رفتار خرید سبز،  در

تمایل یک شخص به ترجیح دادن  ست از احتمال ونیت یا قصد خرید سبز عبـارت ا شد. صورت همزمان سنجیده هر دو متغیر به

 (.4: 2009و همکاران،  8عبدالرشید«)خریدبه محصول معمولی در ویژگیهای مطلوب زیست محیطی  یک محصول با

ه بر ود در غلبد روند رو به رشد خطبیعت بوده و تالش نموده تا بتوان بشر، از آغاز پیدایش تا کنون، همواره در فکر غلبه بر

 هایهای زیست محیطی در سالهای منابع طبیعی و آلودگیه محدودیتز جملکالت اطبیعت را حفظ نماید؛ اما بروز برخی از مش

توان گفت در ده سال اخیر روند توجه به که می بطوری(. 1390شده است )محمدیان و ختایی، د تفکر آنان اخیر، منجر به تجدی

و ( 2004 ،9مطرح شده است )جیان و کائور ای مهم در سراسر جهانمحیط زیست افزایش یافته و محیط زیست به عنوان پدیده

هروندان، ش، های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده بودندزیست محیطی که بارها توسط سازمانمشکالت 

ر دهه اخیر، (. د2010و همکاران،  10پیش نگران کرده است )پاپادوپولوس سال 30سازمان ها و موسسات سرتاسر جهان را بیشتر از

و افزایش مصرف ( 2010 ،11هان افزایش یافته )چن و چایرف محصوالت در سراسر جیزان تولید و مصمبا پیشرفت تکنولوژی، 

وا تا و ه رات آبزمین و تغیی یجی کرهدرت محیطی مانند گرم شدن تباشد. مسائل زیس تواند پیامدهای مختلفی در پی داشتهمی

وان تود خواهد داشت، البته میگی نیز وجو تا زمانی که مصرف وجود داشته باشد آلود تگی داردحد زیادی به افزایش مصرف بس

                                                           
5. Daskolia & Agelidou 
6. Hollweg, K. S., Taylor, J. R.,Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McB eth, W. C., & Zoido, P 
7. Mostafa 
8. Abdul Rashid 
9. Jian & Kaur 
10. Papadopoulos 
11. Chen & Chai 
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زیست امری ضروری حفاظت از محیط  مساله(. 2006و همکاران،  12نگه داشت )دسوزای را در حد قابل قبول و مجازی این آلودگ

 فظای از اقدامات جهت حبه آن عواقب نامطلوبی برای انسانها دارد. در بین طیف گستردهود و آسیب شو اخالقـی پنداشته می

محیط زیست، جنبش خرید سبز که در دهه اخیر در سراسر جهان ظهور یافته باعث شده که مصرف کنندگان درباره محصوالتی 

؛ در واقع مصرف کنندگان از طریق خرید محصوالتی که برای محیط زیست (1390خلیلی، و  خرند بازاندیشی کنند )حقیقیکه می

(. 1392یاری بوزنجانی، توجهی به حفاظت از محیط زیست نمایند )رعنایی کردشولی و الهتوانند کمک قابل زیان کمتری دارند می

های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته با نرخ با وجود اینکه آلودگی

 های زیستته، اقدام جدی در راستای مقابله با آلودگیاما در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یاف باالیی در حال رشد است

ها، تدولو مصرف صورت نگرفته است. در سایر کشورها نیز با وجود اینکه اقدامات متعددی از طرف  محیطی بویژه در حوزه تولید

، 13ه )های و میکسب و کارها و اشخاص جهت حفاظت از محیط زیست در قرن بیستم انجام شد(، NGOs)های مردم نهادسازمان

اما این اقدامات تنها باعث افزایش میزان عالقه مردم به مسائل زیست محیطی شده و میزان عالقه آنها به محصوالت سبز   (2012

( 1392) محمدیان و همکاران(. 2012 ،15؛ شاهنایی2012و همکاران،  14و خرید این محصوالت رشد چندانی نداشته است )کافمن

تولیدی، جامعه )مصرف کنندگان( و دولتها، سه راس مثلث درگیر در خرید و استفاده از محصوالت سبز عتقدند که شرکتهای م

اظت محیط زیست مهم و غیرقابل انکار اگرچه نقش دولتها و شرکتها در حف. دانای مواجههای ویژههر یک با چالش هستند که

ند با تواند؛ در واقع مصرف کنندگان هستند که میزیست دارننندگان نقش بسیار مهمتری در حمایت از محیط اما مصرف ک است

نیز نگرانی مصرف یط زیست کمک کنند. شواهد حاکی از این است که در ایران و استفاده از محصوالت سبز به حفظ مح خرید

اند دید آمدهپدگان های بازار سبز در بین مصرف کننو مشکالت زیست محیطی افزایش یافته و بخشکنندگان در رابطه با مسائل 

 های مصرف کنندگان ایرانی به محصوالت سبز تحقیقاتبا این وجود، متاسفانه درباره نگرش(. 1392)حسینی و ضیایی بیده، 

اندکی انجام شده که در آنها نیز تنها به سنجش میزان نگرش از لحاظ منفی، مثبت یا خنثی بودن بسنده شده است. این در حالی 

های آنان درباره محصوالت سبز، در تغییر در عوامل موثر بر نگرش معتقدند نگرش مصرف کنندگان همزمان بااست که محققان 

این به معنای تغییر نگرش مصرف کنندگان و در نتیجه، عدم تمایل به خرید محصوالت سبز  ( و2010 ،16حال تغییر است )قش

 .باشدتوسط آنان می

رفتار ی از بینی کننده بسیار خوبدهد که نیت رفتاری، پیشمیمتغیر را با هم سنجیدند نشان نتایج اکثر تحقیقاتی که هر دو 

، 17( بین نیات رفتاری و رفتار واقعی مشاهده شد)چان و الئو84/0و مهمی)حدود باشد. در پژوهشی همبستگی بسیار باال واقعی می

ینی کننده برفتاری را سنجید، نتیجه گرفت نیت یا قصد خرید، پیشنیات نیز که هر دو متغیر رفتار واقعی و  (2001)(. چان 2000

مایل اساسی قبل از رفتار واقعی، نیت یا ت تنها فاکتور اصلی و نی،مچنین براساس تئوری کنش عقال. هباشدخوبی از رفتار واقعی می

آجزن و کرد)بینی ر واقعی را پیشتوان رفتاشخص برای انجام کار یا رفتاری است که از طریق آن، در سطح خیلی عالی می

  (.1980، 18فیشبین

 محیطی زیست موضوعات مدت بلند پیامدهای درک و طرف یک از جهان در محیطی زیست هایبحران و مشکالت افزایش

 زیست مسایل و زیست محیط مورد در بحث اهمیت گذشته قرن نیم طی تا است شده باعث دیگر، سوی از هاانسان زندگی در

 آن، نامطلوب عواقب به بردن پی و محیطی زیست مشکالت و مسایل به توجه نتیجه (. در2005، 19یابد)بودک افزایش محیطی

 به رساندن آسیب از اجتناب راهکارهای از یکی .برآمدند محیطی زیست مشکالت و مسایل برای حل راه یافتن دنبال به هاانسان

 از یآگاه راستا، این است. در سبز گرایانه ابعاد سوی و سمت به انسان ها رفتار تغییر آن، تخریب از جلوگیری و زیست محیط

                                                           
12. D'Souza 
13. Hai & Mai 
14. Kaufmann 
15. Shahnaei 
16. Ghosh 
17 .Chan & Lau 
18. Ajzen & Fishbein 
19. Budak 
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 تزیس حفاظت رفتارهای نهایتا و محیطی زیست دغدغه برای نیازی پیش عنوان به معموالً محیطی، زیست موضوعات و مسایل

 و درک در فرد توانایی عنوان به محیطی زیست (. دانش2011، 20شود)هیودگرفورد و ولکمی محسوبو سبز گرایانه  محیطی

 محیطی، زیست دانش که کنندمی نشان ( خاطر1996سویتزکی) و است. گامبرو شده تعریف اکوسیستم روی جامعه اثر ارزیابی

 نظران، دانش صاحب از برخی نظر از دهد.می نشان آن پیامدهای و مسایل منشاء، و محیطی زیست مسایل درک قالب در را خود

 مسایل از آگاهی که است معتقد الرسن مثال، (. به عنوان2007و همکاران،  21دارد)چنگ ارتباط سبزگرایانه رفتار با محیطی زیست

 نوانع به توانمی را دانش شد. بنابراین، خواهد محیطی زیست حفاظت و فردی سالمت بین ارتباط افزایش باعث محیطی زیست

-آن کمک می با مرتبط محیطی زیست مسائل به نسبت حساسیت و درک یک ایجاد برای افراد، به که گرفت نظر در عاملی

 تتأثیرا و انسانی هایفعالیت افزایش موازات به امروزه، باشد،می آموزش نیازمند آگاهی گسترش که آنجا (. از2012، 22کند)یوزان

 . بهاست شده ترمحسوس نیز دارند زیست محیط برابر در که مسئولیتی ازای در افراد جانبه همه و گسترده آموزش به نیاز ها،آن

 تمشکال برای فنی و مدیریتی های حل راه و علمی دانش بسط بر که است تدبیری محیطی، زیست ( آموزش1991هاسگین) نظر

 مسأله به اخیر هایدهه طی محیطی، زیست آموزش مسأله به توجه موازات به (.2011، 23دارد)کپنینا تأکید محیطی زیست

 . بهاست یافته افزایش شدت نیز به سبزگرایانه رفتار باب در پژوهش اهمیت نتیجه، در و شده توجه نیز زمینه این در پژوهش

 ،مهندسی جغرافی، داری، جنگل ،تجارت آموزش، مانند)دانشگاهی هایرشته از وسیعی مجموعه در فعال دانشمندان که نظر ایگونه

 مطرح ردکلیف و بنتون که طور همان واقع، در. است کرده جلب خود به نیز را شناسی( جامعه و اجتماعی شناسی ارتباطات، روان

 ار تریخالقانه و ترمتفاوت تر،وسیع نقش، اجتماعی، دانشمندان تا است شده موجب محیطی زیست دغدغه جدید فاز» کردند:

 زندگی مراحل تمامی در آموزش اگرچه (.1392اصل، صالحی و قائمی«)شوند قائل محیطی زیست مباحث در اجتماعی علوم برای

 رورتض که تحصیلی هایدوره از یکی که باورند این بر تربیتی علوم حوزه محققان از بسیاری باشد، ولیحائز اهمیت می انسانها

 دوره گردد،می احساس شدت به آن در است( سبزگرایانه رفتار چگونگی مهارت شامل آن از بخشی زندگی)که مهارتهای آموزش

 دبای کند. سبز شهروندی نقش ایفای آماده را جامعه فردای نسل که است آن مدرسه از جامعه انتظار دوره، این در. است متوسطه

 زیست شرایط بهبود به و بپردازند سبز شهروندی نقش ایفای به توانندمی زمانی تنها متوسطه، دوره آموزان دانش که داشت توجه

 مختلف هایگروه بین از (. بنابراین،1392باشند)صالحی و همکاران،  محیطی زیست آگاهی و دانش دارای که کنند کمک محیطی

 به زیست، محیط با ارتباط در آموزان دانش واقع، در. کنندمی ایفا اساسی نقش زیست محیط حفظ در آموزان دانش اجتماعی،

 کنند می زندگی آن در حاضر حال در که زیستی محیط روی بر آنان فعلی رفتاراوال؛  برخوردارند ویژه ای جایگاه از دلیل چند

 غالاش را حساسی مشاغل نمود، خواهند ایفا را جامعه در قشر تحصیل کرده نقش که آتی نسل عنوان به ثانیًا؛ گذارد، می تأثیر

بنابراین با توجه به مطالب بیان شده هدف پژوهش حاضر  باشند.می اهمیت حائز زیست محیط از حفاظت نظر از که نمود خواهند

 اشد.بآموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان میاهمیت آموزش زیست محیطی در عوامل موثر بر رفتار سبزگرایانه در دانشبررسی 

 های زیر می باشد.فرضیهاین پژوهش به دنبال آزمون  با توجه به مبانی نظری و پیشینه،

 

  

                                                           
20. Hungerford & Volk 
21. Cheung 
22. Uzun 
23. Kopnina 
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 .دارد آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش سبزگرایانه رفتارهای در محیطی زیست آموزش :فرضيه اصلی

 .اردد آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش نگرش به محیط زیستبر  محیطی زیست آموزش فرضيه فرعی اول:

 .دارد آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش دانش زیست محیطیبر  محیطی زیست آموزش فرضيه فرعی دوم:

 آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش نگرش به محصوالت سبزبر  محیطی زیست آموزش فرضيه فرعی سوم:

 .دارد

 .دارد آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش تمایل به پرداختبر  محیطی زیست آموزش فرضيه فرعی چهارم:

 آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش ضرورت درک شده محصولبر  محیطی زیست آموزش پنجم: فرضيه فرعی

 .دارد

 آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش قصدخرید محصوالت سبزبر  محیطی زیست آموزش فرضيه فرعی ششم:

 .دارد

 

 .رابطه وجود دارد ای معلمانو تعهد حرفههای اخالقی شایستگی اتحصیلی دانش آموزان ب هایدستاورد بینفرضيه اصلی: 

 

 کار روش
اشد بپیمایشی می -توان بیان نمود که بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی با توجه به ماهیت پژوهش حاضر می

آماری در این پژوهش کلیه دانش جامعه  و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است.

ها . به منظور انتخاب نمونهنفر گزارش شده است  1726آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان در نظر گرفته شد که تعداد آنها 

نفر  30نفری ) 30آموز به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه دانش 60گیری تصادفی ساده استفاده شد. تعداد از روش نمونه

موزان آها، پرسشنامه تهیه شده در بین هر دو گروه)دانشنفر گروه کنترل( تقسیم شدند. بعد از انتخاب گروه  30وه آزمایش و گر

زیست محیطی با هدف ارتقا رفتار سبز رفتار آموزش آوری شد. برنامه ها جمعگرفت و بعد از پاسخگویی پرسشنامهانتخابی( قرار 

آوری شد. جهت تحلیل آماری ا شد و در مرحله نهایی مجدد پرسشنامه بین گروه آزمایش توزیع و جمعاجر در دانش آموزانگرایانه 

آوری اطالعات با استفاده از استفاده شد. جمع 24نسخه  SPSSها، از آزمون تحلیل کواریانس با استفاده از ها و آزمون فرضیهداده

 پرسشنامه انجام شد.

 

در دانش آموزان از زیست محیطی با هدف ارتقا رفتار سبز گرایانه رفتار جهت آموزش  بسته آموزشی زیست محيطی:

تالیف مهدی  دانش محیط زیستی از دانایی تا توانایی، (1397تالیف سعادت آقاجری) محیط زیست نگرش، آموزش، هایکتاب

نگار ترجمه  -گیلیان گاسمنتالیف ز سب خریدو  (1397)نگار عجایبیترجمه  -گیلیان گاسمنتالیف  خرید سبز، (1398کالهی)

استفاده شد. محتوای این دوره آموزشی شامل )نگرش به محیط زیست، دانش زیست محیطی، نگرش به محصوالت  (1397)عجایبی

ساعت طی دو  8به لسه ج 8باشد که در در سبز، تمایل به پرداخت، ضرورت درک شده محصول و قصدخرید محصوالت سبز( می

 آزمایش آموزش داده شد.گروه  ساعت( برایلی)هر جلسه یک هفته متوا

 

 آموزان از پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار سبزگرایانهجهت سنجش رفتار سبزگرایانه در دانش :پرسشنامه رفتار سبزگرایانه

 موثر ارزیابی عوامل سوال بوده و هدف آن 19( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 1393برگرفته از پژوهش محمدیان و بخشنده )

رفتار سبزگرایانه )نگرش به محیط زیست، دانش زیست محیطی، نگرش به محصوالت سبز، تمایل به پرداخت، ضرورت درک  بر

بعد)نگرش به محیط زیست، دانش زیست محیطی، نگرش  6شده محصول، قصدخرید محصوالت سبز( می باشد. پرسشنامه دارای 

 باشد.اخت، ضرورت درک شده محصول، قصدخرید محصوالت سبز( میبه محصوالت سبز، تمایل به پرد
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 بررسی فرضيات تحقيق و  یافته ها

 .دارد آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش سبزگرایانه رفتارهای در محیطی زیست آموزشاصلی:  فرضيه

 در دانش آموزان سبزگرایانه رفتارهاي: نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره (1)جدول 

 متغیر
منابع 

 تغییر

مجموع مجذورات بین 

 گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

نگرش به 

 محیط زیست

 619/0 000/0 348/46 869/2117 1 869/2117 گروه

    907/44 29 315/1302 خطا

 

 سبزگرایانه رفتارهاینشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  (1)نتایج جدول 

های آموزشی دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(. P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان آموزان در دانش

درصد  99لذا با  .اثربخشی معناداری داردموزان متوسطه دوم شهر سمنان آدر دانش سبزگرایانه رفتارهایبر  محیطی زیست

 های آموزشیتوان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید  اطمینان

 می کند.موزان را تبیین آدر دانش سبزگرایانه رفتارهایدرصد از واریانس  9/61 محیطی زیست

 

 .اردد آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش نگرش به محیط زیستبر  محیطی زیست آموزشفرعی اول:  فرضيه

 در دانش آموزان نگرش به محيط زیست: نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره (2)جدول 

 منابع تغییر متغیر
مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

نگرش به 

 محیط زیست

 242/0 000/0 090/9 144/65 1 144/65 گروه

    043/7 29 256/204 خطا

 

نگرش به محیط نشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  (2)نتایج جدول 

های دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان آموزان در دانشزیست 

 99لذا با  .اثربخشی معناداری داردآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانش نگرش به محیط زیستبر  محیطی زیستآموزشی 

 هایتوان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید  درصد اطمینان

 موزان را تبیین می کند.آنگرش به محیط زیست  در دانشدرصد از واریانس  2/24 محیطی زیستآموزشی 

 

 .دارد آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش دانش زیست محیطیبر  محیطی زیست آموزشفرعی دوم:  فرضيه

 در دانش آموزان دانش زیست محيطی: نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره (3)جدول 

 متغیر
منابع 

 تغییر

مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

نگرش به 

 محیط زیست

 370/0 000/0 750/16 365/146 1 365/146 گروه

    587/8 29 035/249 خطا
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 دانش زیست محیطینشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  (3)نتایج جدول 

های دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان آموزان در دانش

 99لذا با  .اثربخشی معناداری داردآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانش زیست محیطیدانش بر  محیطی زیستآموزشی 

 هایتوان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید  درصد اطمینان

 موزان را تبیین می کند.آدر دانش دانش زیست محیطیدرصد از واریانس  محیطی زیستآموزشی 

 

 آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش نگرش به محصوالت سبزبر  محیطی زیست آموزشفرعی سوم:  فرضيه

 .دارد

 در دانش آموزان نگرش به محصوالت سبزنتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره  (:4)جدول 

 متغیر
منابع 

 تغییر

مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

نگرش به 

 محیط زیست

 297/0 000/0 037/12 457/99 1 457/99 گروه

    119/8 29 476/235 خطا

 

نگرش به محصوالت نشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  (4)نتایج جدول 

های دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(. P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان آموزان در دانش سبز

 99لذا با  .اثربخشی معناداری داردآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانش نگرش به محصوالت سبزبر  محیطی زیستآموزشی 

 هایتوان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید  درصد اطمینان

 موزان را تبیین می کند.آدر دانش نگرش به محصوالت سبزدرصد از واریانس  7/29 محیطی زیستآموزشی 

 

 .دارد آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیردر دانش تمایل به پرداختبر  محیطی زیست آموزشفرعی چهارم:  فرضيه

 در دانش آموزان تمایل به پرداخت: نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره (5)جدول 

 متغیر
منابع 

 تغییر

مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

نگرش به 

 محیط زیست

 274/0 000/0 731/10 958/47 1 958/47 گروه

    392/4 29 375/127 خطا

 

 تمایل به پرداختنشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  (5)نتایج جدول 

های دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان آموزان در دانش

درصد  99لذا با  .اثربخشی معناداری داردآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانش تمایل به پرداختبر  محیطی زیستآموزشی 

 های آموزشیتوان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید  اطمینان

 موزان را تبیین می کند.آنگرش به محیط زیست  در دانشدرصد از واریانس  4/27 محیطی زیست
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 آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیربر ضرورت درک شده محصول در دانش محیطی زیست آموزشفرعی پنجم:  فرضيه

 .دارد

 در دانش آموزان قصد خرید محصوالت سبز: نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره (6)جدول 

 متغیر
منابع 

 تغییر

مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

نگرش به 

 محیط زیست

 056/0 193/0 692/1 978/17 1 978/17 گروه

    443/10 29 872/302 خطا

 

ضرورت درک شده نشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  (6)نتایج جدول 

توان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P>01/0دارد )نوجود متوسطه دوم شهر سمنان آموزان در دانشمحصول 

لذا  .اثربخش نبودهآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانشضرورت درک شده محصول بر  محیطی زیستهای آموزشی دوره

 .شودرد میمورد تاًیید  یفرضیه پژوهش

 آموزان متوسطه دوم شهر سمنان تأثیربر قصدخرید محصوالت سبز در دانش محیطی زیست آموزشفرعی ششم:  فرضيه

 .دارد

 در دانش آموزان تمایل به پرداخت: نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره (7)جدول 

 متغیر
منابع 

 تغییر

مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

نگرش به 

 محیط زیست

 378/0 000/0 309/17 742/147 1 742/147 گروه

    388/8 29 258/243 خطا

 

قصدخرید محصوالت نشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  (7)نتایج جدول 

های دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان آموزان در دانشسبز 

لذا با  .اثربخشی معناداری داردموزان متوسطه دوم شهر سمنان آدر دانشقصدخرید محصوالت سبز بر  محیطی زیستآموزشی 

ای هتوان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تًایید  درصد اطمینان 99

 می کند.موزان را تبیین آدر دانشقصدخرید محصوالت سبز درصد از واریانس  8/37 محیطی زیستآموزشی 

 

 بحث و نتيجه گيري
موزان آدر دانش سبزگرایانه رفتارهایتفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  دادنتایج نشان 

 زیستهای آموزشی دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان 

 درصد اطمینان 99لذا با  .اثربخشی معناداری داردآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانش سبزگرایانه رفتارهایبر  محیطی

 زیستهای آموزشی توان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید 

در ( 1398و همکاران ) پایتختی اسکوئی موزان را تبیین می کند.آدر دانش گرایانهسبز رفتارهایدرصد از واریانس  9/61 محیطی

که همسو با پژوهش حاضر  شودهای آموزشی منجر به کاهش آلودگی محیط زیست میافزایش شاخص پژوهشی نشان دادند

 خاص و عام مسایل به نسبت آموزاندانش شناخت ندداد نشان در پژوهش خود ( نیز1397و همکاران ) آزادخانی .باشدمی

 شد رد محیطیزیست رفتار در محیطی زیست آموزش و محیطیزیست نوین نگرش مثبت تأثیرو  باشدمی پایین محیطیزیست
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(، یگانه 1394و همکاران ) صیفباشد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه فوق با نتایج پژوهش که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو می

 باشد. ( همسو می2016)لوبو و گرینلند  نگاین،و ( 2018، گریمته )(1393و همکاران )

آموزان در دانشنگرش به محیط زیست تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  دادنتایج نشان 

 زیستهای آموزشی دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان 

 درصد اطمینان 99لذا با  .اثربخشی معناداری داردآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانش نگرش به محیط زیستبر  محیطی

 زیستهای آموزشی توان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید 

 موزان را تبیین می کند.آنگرش به محیط زیست  در دانشدرصد از واریانس  2/24 محیطی

 کننده مصرف های نگرش و محیطی های نگرانی محیطی، دانش تأثیر پژوهشی با عنوان ررسی در(1393یگانه و همکاران )

 به مایلت با و کننده مصرف نگرش و محیطی های نگرانی محیطی، دانش بین که دادند نشان سبز محصوالت خرید به تمایل بر

 دارد که با نتایج پزوهش حاضر همخوانی دارد.  وجود معناداری و مثبت مستقیم، تأثیر محصوالت خرید

وزان آمدر دانش دانش زیست محیطیتفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  دادنتایج نشان 

 زیستهای آموزشی دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0دارد )وجود متوسطه دوم شهر سمنان 

 درصد اطمینان 99لذا با  .اثربخشی معناداری داردآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانش دانش زیست محیطیبر  محیطی

 زیستهای آموزشی توان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید 

ای تحت عنوان ( در مطالعه2018گریمته ) موزان را تبیین می کند.آدر دانش دانش زیست محیطیدرصد از واریانس  محیطی

های آموزش محیط زیست بر آگاهی های زیست محیطی به بررسی اثراتهای زیست محیطی بر جوانان و آگاهیاثرات آموزش

واند تنتایج شان داد که ارتقای آموزش زیست محیطی میهای زیست محیطی پرداختند. زیست محیطی جوانان در کاهش آلودگی

 باشد.های زیست محیطی را افزایش دهد که همسو با نتایج پژوهش حاضر میدانش و آگاهی

در  نگرش به محصوالت سبزوه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در تفاوت معناداری بین دو گر دادنتایج نشان 

های آموزشی دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان آموزان دانش

درصد  99لذا با  .معناداری دارداثربخشی آموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانش نگرش به محصوالت سبزبر  محیطی زیست

 های آموزشیتوان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید  اطمینان

 آموزان را تبیین می کند.در دانش نگرش به محصوالت سبزدرصد از واریانس  7/29 محیطی زیست

آموزان در دانش تمایل به پرداختتفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  دادنتایج نشان 

 زیستهای آموزشی دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان 

فرضیه  درصد اطمینان 99لذا با  .اثربخشی معناداری داردسمنان  آموزان متوسطه دوم شهردر دانش تمایل به پرداختبر  محیطی

 محیطی زیستهای آموزشی توان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میپژوهش مورد تاًیید 

بررسی عوامل ( به 1394و همکاران ) صیف موزان را تبیین می کند.آنگرش به محیط زیست  در دانشدرصد از واریانس  4/27

نتایج نشان داد که متغیرهای دانش زیست محیطی از طریق پرداختند.  زیست محیطی و روانشناختی موثر بر تمایل به خرید سبز

د.  اشبکه با نتایج پزوهش حاضر همسو می متغیر واسطه ای کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به خرید سبز اثر معنا دار دارند

تمایل، رفتار و عوامل اثرگذار بر مصرف غذای ارگانیک در میان مصرف ای با عنوان مطالعه (2013) 24ژو، لی، گنگ و کیوای

محیطی و راحتی خرید بر تمایل به خرید سبز موثر  رزش های زیستانجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد کنندگان چینی 

 نی دارد.که با نتایج پزوهش حاضر همخوا اند

در ضرورت درک شده محصول تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  دادنتایج نشان 

های آموزشی دورهتوان گفت ها میبه طور کلی بر اساس این یافته(.  P>/01دارد )نوجود متوسطه دوم شهر سمنان آموزان دانش

مورد  یفرضیه پژوهشلذا  .اثربخش نبودهآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانشضرورت درک شده محصول بر  محیطی زیست

. پرداختند کنندگان بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف نیز به( 1393محمدیان و بخشنده ) .شودرد میتاًیید 

                                                           
24. Zhu, Q., Li, Y., Geng, Y and Qi, Y. 
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نگرش  رب گراییتمایل به جمعدانش زیست محیطی، ، به سالمتی های زیست محیطی، توجهنگرشمتغیرهای نشان داد  نتایجکه 

ز ر قصد خرید محصوالت سبب  سبز محصوالت به نگرش  همچنین نتایج نشان داد تاثیر مثبت و معنادار دارد. به محصوالت سبز

 عنوان متغیرهای میانجیبه ترتیب به  درک شده محصول  تمایل به پرداخت و ضرورت تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیرهای

 باشد. د که با نتایج فرضیه فوق ناهمسو میو تعدیلگر این رابطه شناخته شدن

در قصدخرید محصوالت سبز تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در  دادنتایج نشان 

های آموزشی دورهتوان گفت ها میلی بر اساس این یافتهبه طور ک(.  P<01/0وجود دارد )متوسطه دوم شهر سمنان آموزان دانش

درصد  99لذا با  .اثربخشی معناداری داردآموزان متوسطه دوم شهر سمنان در دانشقصدخرید محصوالت سبز بر  محیطی زیست

 های آموزشیگفت دورهتوان از طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .گیردقرار میفرضیه پژوهش مورد تاًیید  اطمینان

( 1397و همکاران ) عباسی موزان را تبیین می کند.آدر دانشقصدخرید محصوالت سبز درصد از واریانس  8/37 محیطی زیست

محیطی و های زیستشده، نگرانیریزیکننده برای خرید محصوالت سبز با استفاده از نظریۀ رفتار برنامهبررسی قصد مصرفبه 

محصوالت  ی بر قصد خریدشده تأثیر مثبتنگرش و کنترل رفتاری ادراکداد نشان آنها تایج پژوهش نپرداختند.  محیطیدانش زیست

محمدیان و . ی بر قصد خرید محصوالت سبز داردمحیطی تأثیر مثبتمحیطی و دانش زیستزیست چنین، نگرانی. همسبز دارند

تغیرهای منشان داد  نتایجکه پرداختند.  کنندگان قصد خرید سبز مصرفبررسی عوامل موثر بر نگرش و  نیز به( 1393بخشنده )

یر مثبت تاث نگرش به محصوالت سبز بر گراییتمایل به جمعدانش زیست محیطی، ، های زیست محیطی، توجه به سالمتینگرش

ثیر مثبت و معناداری دارد و ر قصد خرید محصوالت سبز تاب  سبز محصوالت به نگرش  همچنین نتایج نشان داد و معنادار دارد.

ته و تعدیلگر این رابطه شناخ به ترتیب به عنوان متغیرهای میانجی« درک شده محصول  ضرورت»و « تمایل به پرداخت متغیرهای

درسی های کتاببا توجه به اینکه شود: میت با توجه به یافته ها و نتایج پیشنهاداد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. شدن

دارند؛ بر همین اساس درج موضوعات  زیست محیطیاحترام به طبیعت و استفاده صحیح از منابع  ای در آموزشنقش برجسته

به مسایل زیست محیطی  اموزاندانشهای درسی شروع خوبی برای جلب توجه در کتابو استفاده از محصوالت سبز محیط زیست 

 رد به مسائل زیست محیطی بپردازند و معلمان با روزآمد شدن های درسی مناسبحی برنامهطرابا  ریزان آموزشی بایدبرنامه. است

و به نحو مطلوب و حفاظت از محیط زیست را به صورت کاربردی  مناسب در مباحث زیست محیطی، تدریس هایاجرای روش

 توانند شیوه حفظاده یا منبع طبیعی میهر ممسائل زیست محیطی معلمان هنگام آموزش . آموزان آموزش دهندشایسته به دانش

ها و مراقبت از آن، در کاشت نهال و دانه اموزاندانشآن را هم آموزش دهند. آموزش درباره ارزش آب، ارزش گیاهان، کمک به 

 .ها باشدتواند مکمل درسپذیر است و میهای بازیافت زباله و... همگی در کالس درس امکانشیوه
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