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 چکیده
 ن آمل، انجام شد. روششهرستا ییآموزان ابتدادانش یطیمح یسترفتار زبررسی  با هدفپژوهش حاضر 

امه یافت. اده ها ادشباع داپژوهش، كیفی، از نوع نظریه پایه بود. این مطالعه با نمونه گیري هدفمند آغاز و تا 

شهر آمل  اییمقطع ابتد نفر( 7نفر( و ششم ) 4نفر(، پنجم ) 2چهارم ) يها یهآموز پادانش  13مشاركت كنندگان 

ستخراج نگردید، اشباع امصاحبه آخر، هیچ كد جدیدي  3مورد مصاحبه فردي قرار گرفتند. با توجه به این كه در 

یمه نحبه فردي ش مصاونمونه گیري متوقف گردید. گردآوري داده ها با استفاده از ر یندداده ها حاصل و  فرآ

مل سه شتراوس شابین و ااز روش تحلیل مقایسه مداوم كور هاساختار یافته انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده 

د اولیه ك 83عداد لیه، تمرحله كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كد گذاري انتخابی، استفاده شد. در كدگذاري او

 4قلیل یافت و در نهایت تمورد  34قایسه مداوم، تعداد كدهاي اولیه به استخراج گردید كه در فرآیند تحلیل و م

ه كشد  یدهامكد انتخابی حاصل گردید. كد انتخابی حاصل از این پژوهش، عوامل فردي ن 1كد محوري و 

 حاصل از يیرهااساس، متغ ینر ارا شكل می دهد. ب ییآموزان ابتدادانش یطیمح یستچگونگی اجراي رفتار ز

 بود.   رشعادت ها و نگ یزشی،عوامل انگ ی،دي در كد محوري عوامل فردي شامل آگاهكد بن

 .یفیپژوهش ك یی،دانش آموز ابتدا یطی،مح یسترفتار، رفتار ز یست،ز یطمح کلیدي: واژگان
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 مقدمه 

بسیاري از جوامع در قرن نگاه مسئوالنه نسبت به محیط زیست و توجه ویژه به مسائل زیست محیطی از نشانه هاي شاخص 

بیست و یكم است، به طوري كه امروزه، تأكید و توجهی كه در بیشتر نهادها، سازمان ها و شهروندان جامعه نسبت به محیط زیست 

مشاهده می شود، نشان از فزونی مخاطرات زیست محیطی و نگرانی هاي موجود نسبت به پیامدهاي آن دارد. صاحبنظران در حوزه 

ت معتقدند كیفیت محیط زیست و كنترل مؤثر مسائل زیست محیطی كامال به الگوهاي رفتاري انسان ها وابسته است. محیط زیس

بر این اساس، مشكالت زیست محیطی متنوعی كه امروزه با آن ها مواجه هستیم همانند گرم شدن تدریجی زمین و تغییرات آب و 

ی و نابودي تنوع اكوسیستمی در جهان، ریشه در رفتار بشري دارند )عباس زاده و هوایی، آلودگی هوا، كمبود آب، كاهش منابع طبیع

(. از یک سو، حفاظت از محیط زیست از مؤلفه هاي مهم عدالت، توسعه پایدار و شكوفایی جوامع در جهان كنونی 1395همكاران، 

اقع، بهره مندي از محیط زیست سالم در كنار آزادي به شمار می آید، موضوعی كه كشور ما نیز نیازمند توجه ویژه به آن است. در و

و برابري از حقوق اولیه بشر به شمار می آید. این حق و دسترسی به آن براي همه آحاد جامعه، در تعریف عدالت نیز نهفته است، 

می سازد، از این رو در زیرا تخریب و آلودگی محیط زیست آسیب هاي جبران ناپذیر به مردم، به ویژه به طبقه فقیر جامعه وارد 

(. از دیگر سو، بررسی 1394نگاهی جامع به بحث عدالت نمی توان بحث محیط زیست را نادیده گرفت )شهبازي و همكاران، 

اگر چه امروزه بسیاري از مردم خود را  عملكرد افراد حاكی از وجود تفاوت هاي چشمگیر در رفتار آن ها با محیط زیست است.

می دانند، اما با وجود نگرش هاي مثبت خود، رفتارهاي مثبتی در جهت حفظ محیط زیست انجام نمی دهند.  طرفدار محیط زیست

، 1)استرن و دیتز در این میان، استرن و دیتز مطرح می كنند كه نوع نگرش به محیط زیست، ریشه در نظام ارزشی اشخاص دارد

محیط زیستی بر اساس نوع ارزشی است كه این اشخاص براي خود، بر این اساس، نگرش هاي افراد در مورد موضوعات  (.1994

دیگران یا گیاهان و حیوانات  و سایر موجودات دیگر، قائل هستند. از این رو، براي درک بهتر رفتارهاي محیط زیستی باید عوامل 

هاي در كنار انگیزه هاي شخصی، انگیزهنگرشی، موقعیتی، توانایی هاي فردي و عادات در رابطه با یكدیگر مورد بررسی قرار گیرند. 

نوع دوستی نیز براي انجام دادن فعالیت هاي گروهی نیز بسیار مهم هستند. چرا كه در مدل نوع دوستی، فرض بر این است كه اگر 

شود و براي  جهت گیري اخالقی افراد براي آسایش و رفاه افراد دیگر باشد، فرد براي پیامدهاي مفید براي دیگران، ارزش قائل می

( نشان دادند 1392.  بسیاري از پژوهش ها از جمله صالحی و همكاران )(1396 شبیري،حفظ افراد از آسیب برانگیخته می شود )

محور بیشترین تأثیر را بر رفتارهاي زیست محیطی دارد و پیش بینی كننده اي قوي براي رفتارهاي زیست -كه نگرش زیست

 كه دادند نشان (1391) فتاحی و كالنتري اداري بین آگاهی و رفتار محیط زیستی وجود دارد.محیطی است. یعنی، رابطه معن

آموزش هاي زیست محیطی سه مؤلفه آب، خاک و هوا بر تغییر رفتار دانش آموزان مقطع ابتدایی نسبت به حفظ محیط زیست تأثیر 

نسیت دانش آموزان عامل موثري بر نگرش زیست محیطی ج كه داد نشان (1392) همكاران و علیزاده حاجی پژوهش نتایج .دارد

 اصل قائمی و صالحی دانش آموزان می باشد و نگرش زیست محیطی دختران در مقایسه با پسران در سطح باالتري قرار دارد.

ایل و میزان شناخت دانش آموزان نسبت به مسایل و مشكالت زیست محیطی عام، باال و نسبت به مس كه دادند نشان (1392)

هاي مختلف تحصیلی تفاوت مشكالت زیست محیطی خاص، پایین است. هم چنین، بین میانگین رفتار زیست محیطی در پایه

بین متغیرهاي تحصیالت والدین و پایه  كه دادند نشان (1395) همكاران و پور علوي دیگر، پژوهشی در معناداري وجود دارد.

كه بین دانش محیط زیستی  آموزان رابطه معناداري وجود ندارد. در حالیط زیستی دانشآموزان با میزان دانش محیتحصیلی دانش

نشان داد كه بین متغیرهاي سن، جنسیت، تعداد  (1388) راد دانشور پژوهش با عالقه به محیط زیست ارتباط معناداري وجود دارد.

، شغل پدر، منطقه سكونت، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی پدر افراد خانواده، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، میزان در آمد خانواده

با میزان عالقه دانش آموزان به حفاظت از محیط زیست و چگونگی رفتار زیست محیطی آنان، رابطه معناداري وجود ندارد، ولی 

                                                      
1. Stren & Dietz 



 1401تابستان/  هفتمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره  /114

 
ش معلمان، مطالب بین متغیرهاي آگاهی، اعتقادات مذهبی، مطالعه مطالب زیست محیطی، برنامه هاي رسانه هاي جمعی، نق

ي درسی، اعتقادات ملی، تبلیغات موجود در سطح جامعه، مطالعه مجالت زیست محیطی با میزان عالقه دانش آموزان به هاكتاب

 و جهرمی خواه حمایت دیگر، پژوهش در .حفاظت از محیط زیست و رفتار زیست محیطی آن ها رابطه معنی داري وجود دارد

بین متغیرهاي نگرش زیست محیطی، هنجار ذهنی، كنترل رفتار درک شده، تمایل به رفتارهاي  كه ندداد نشان (1396) همكاران

تمایل رفتاري بیشترین تأثیر را در بروز رفتارهاي زیست  .زیست محیطی با رفتارهاي زیست محیطی ارتباط معناداري وجود دارد

ري با رفتارهاي زیست محیطی دارد. نگرش زیست محیطی نیز نیز ارتباط مثبت و معنادا محیطی دارد. كنترل رفتار درک شده

ارتباط معناداري با رفتار زیست محیطی دارد در این میان، دو متغیر تمایل به رفتار زیست محیطی و كنترل رفتار درک شده پیش 

 نیز كشور از خارج در هشد انجام هاي پژوهش سویی، از .بینی كننده هاي بهتري براي رفتارهاي مسئوالنه زیست محیطی هستند

سن، محل زندگی، سطح  بین معناداري رابطه است، متوسط از كمتر زیست محیط از آموزان دانش آگاهی دهند می نشان

تحصیالت و رشته تحصیلی دانش آموزان با ادراكات محیطی آن ها وجود ندارد. با این حال، جنسیت به طور معناداري بر ادراكات 

با آموزش هاي پایه محیط زیستی با نگرش و  بین معناداريتأثیر گذار است. هم چنین، ارتباط مثبت  انآموز دانشمحیط زیست 

تحت تاثیر تمایالت ادراک  آموزان دانشرفتار زیست محیطی  دارد. وجود محیطی زیستدر فعالیت هاي  آموزان دانشمشاركت 

 دارد وجود معناداري مثبت رابطه محیطی زیست نگرش و تاررف با محیطی ادراكات و اي رسانه سواد بینمحیط قرار دارد و 

بنابر این، مسائل  (.2016 ،4همكاران و تسفاي و 2017 ،3پانكاجم و دهانیا ؛2017 ،2همكاران و كاراكایا ؛2017 ،1الگوز و )اكمن

بسیاري از این مسائل  و مشكالت زیست محیطی یكی از مهم ترین نگرانی و دل مشغولی هاي انسان هزاره سوم است كه البته

ناشی از رفتارهاي نامناسب زیست محیطی خود انسان ها است. به نحوي كه گفته می شود این رفتارهاي نامناسب به طور 

چشمگیري در چالش هاي زیست محیطی جهانی نقش دارند، بر این اساس توجه به این مسأله و اهمیت آن در زندگی انسان قرن 

ه نمی توان آن را نادیده انگاشت هر چند كه توجه به محیط زیست و پرداختن به رابطه انسان و طبیعت بیست و یكم، امري است ك

(. مطالعه درباره رفتارهاي زیست محیطی در سه دهه 1395سابقه دیرینه اي در تاریخ اندیشه اجتماعی دارد )عباس زاده و همكاران، 

د رو به رشدي داشته است. اما، در كشورهاي توسعه نیافته یا كمتر توسعه یافته اخیر در بسیاري از كشورهاي توسعه یافته غربی رون

چنین مطالعاتی صورت نگرفته یا كمتر به آن پرداخته شده است، در حالی كه مسائل زیست محیطی در این كشورها بیشتر شده و 

توجه به مسائل و مشكالت فراوانی كه به خصوص  مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته است. متاسفانه در كشور ما )ایران( نیز با

در سال هاي اخیر در حوزه هاي مختلف زیست محیطی به وجود آمده است، كمتر مورد توجه گرفته است و درباره رفتارهاي زیست 

یر، عرصه را محیطی پژوهش هاي اندكی وجود دارد. این در حالی است كه مسئله آلودگی هوا و افزایش گرد و غبار در سال هاي اخ

در بسیاري از نقاط كشور بر مسئوالن و شهروندان تنگ نموده هم چنان كه مسئله خشكسالی، هدر رفت آب، پسماندها، فاضالب 

هاي شهري، افزایش تردد خودروها و بسیاري دیگر مسائل زیست محیطی از این دست ال ینحل باقی مانده است كه ضرورت 

با عنایت به موارد مطرح شده و این كه كشور ما ایران، (. 1391چندان می كند )نواح و فروتن كیا،  انجام پژوهش در این زمینه را دو

از جمله كشورهاي در حال توسعه است كه در آن رشد مهار گسیخته فعالیت هاي صنعتی و نیمه صنعتی سالیان اخیر، حتی به 

یست محیطی، دامن این مناطق را هم فرا گرفته است و از آن مناطق مستعد كشاورزي و دامداري هم رسیده و تبعات آسیب هاي ز

جا كه دانش آموزان مقطع ابتدایی چه به عنوان آینده سازان جامعه و چه به عنوان پیشگامان نوپذیري و كنشگران فعال در عرصه 

سیدن و درست رفتار دگرگونی هاي اجتماعی عصر حاضر، در آغاز سنیین رشد و شكل گیري عادت ها و شیوه هاي درست اندی
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كردن در ارتباط با عوامل و متغیرهاي پیرامون خود از جمله محیط زیست هستند، انتظار می رود با توجه به مخاطرات جدي و 

تخریب كننده اي كه گریبان گیر محیط زیست در جامعه امروزي است، رفتاري بهنجار و متناسب با الزامات دانش نوین داشته 

ا رفتار زیست محیطی سنجیده و مناسب شرایط الزم را براي ترویج مستقیم و غیر مستقیم رفتار زیست محیطی باشند و بتوانند ب

 به این پژوهشمطلوب در جامعه فراهم سازند. به همین دلیل و با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست به لحاظ ملی و بین المللی، 

 است؟آموزان ابتدایی ت محیطی دانشرفتار زیس اجراي بر مؤثر عوامل توصیف و درک منظور

 روش 

 پایه، شد. نظریه انجامآموزان زیست محیطی دانشچگونگی رفتار  درک راستاي در و پایه نظریه نوع از كیفی، مطالعه این    

 دهد،می روي آن ها واقعی در زندگی كه نحوي همان به را ها گروه و افراد فكرهاي طرز و عقاید اعمال، رفتارها، عمیق بررسی

 و مؤثر تشریح متغیرهاي اجتماعی، روانی فرآیندهاي ایجادكننده شرایط شناخت كه هدف، زمانی سازد. در واقع، می پذیر امكان

 كیفی مطالعه براي انجام مناسبی روش پایه نظریه است، رفتار مسبب اجتماعی درک شرایط و انسان رفتار دهنده شكل مخفی

بر این  یافت. داده ها ادامه اشباع تا و آغاز گیري هدفمند با نمونه مطالعه این (.2008، 1ربینو كو اشتراوس) شود می محسوب

 مورد آملنفر( مقطع ابتدایی شهر  7نفر( و ششم ) 4نفر(، پنجم ) 2دانش آموز پایه هاي چهارم ) 13 پژوهش این اساس، در

  و حاصل ها داده اشباع نگردید، استخراج كد جدیدي ، هیچآخر مصاحبه 3 در كه این به با توجه گرفتند. قرار فردي مصاحبه

كنندگان، دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی )پایه هاي چهارم، پنجم و ششم( شهر  گردید. مشاركت گیري متوقف فرآیند نمونه

سخ هاي دانش آموزان سنین دقت و كیفیت پایین در پا از پایه هاي چهارم، پنجم و ششم، امكان ها انتخاب نمونه بود. علت آمل

پایین تر، هم چنین، امكان بررسی رفتار زیست محیطی آنان )دانش آموزان پایه هاي اول، دوم و سوم مقطع ابتدایی( از طریق 

 مصاحبه روش از ها، جهت گردآوري داده (.1393بود )سعادتی و همكاران،  ،رفتارهاي زیست محیطی دانش آموزان پایه هاي باالتر

 یک هر بودند. شده تنظیم پژوهش اساس اهداف بر كه بود راهنما سؤاالت حاوي ها مصاحبه شد. استفاده یافته ساختار یمهن فردي

 كننده سؤال پیگیري داد، می ارائه كننده كه مشاركت اطالعاتی اساس بر و باز از سوي پژوهشگر، آغاز سؤال یک با مصاحبه ها از

برخی نكات با اهمیت  اساس بر بعدي هاي سؤاالت مصاحبه شد. قابل ذكر است كه می مطرح مفهوم، شدن روشن منظور به

 بودند: سؤاالت گونه این از زیر نمونه اي هاي می گردید. پرسش تنظیم استخراج شده از مصاحبه هاي قبلی،

 اشد؟  بداشته  را در باز نظر شما آیا سهل انگاري در حفاظت از محیط زیست می تواند عواقبی براي زندگی انسان ه 

 شما چگونه به محیط زیست خود احترام می گذارید؟ 

 چگونه در حفاظت از محیط زیست خود مشاركت می كنید؟ 

 چگونه به دیگران در حفاظت از محیط زیست یاري می رسانید؟ 

 به نظر شما عواملی كه باعث می شوند، مردم به محیط زیست كمتر اهمیت بدهند، چیست؟ 

 مرحله سه شامل كه (2008) كوربینو  اشتراوس مقایسه مداوم تحلیل روش از ها داده تحلیل و تجزیه براي ،مطالعه این در    

 و گوبا پیشنهادي معیارهاي از ها اعتبار داده منظور به شد. استفاده است، انتخابی گذاري كد و كدگذاري محوري باز، كدگذاري

 پژوهشگران شد. بازخوانی و بار مرور چندین و شده پیاده دقت به نوارها متن تدااب باز كدگذاري در مرحله .گردید استفاده لینكلن

 به و نمودند را مشخص پاراگراف یا خط هر در موجود اصلی مفاهیم و جمالت و را بازنگري ها داده كلمه به كلمه و خط به خط

 در مفاهیم موجود طبق پژوهشگران كه استداللی به صورت یا كننده كلمات مشاركت از استفاده با دادند. كدگذاري كد جمله هر

 بر مشابه كدهاي و گرفته صورت كدها از اي بندي اولیه دسته كدگذاري، مرحله از این در گرفت. صورت ساختند، می ها داده

                                                      
1. Strauss and Corbin 
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 و تحلیل فرآیند در كه گردید اولیه استخراج كد 83تعداد  اولیه، كدگذاري در گرفتند. قرار هم كنار و ابعاد خصوصیات اساس

 انتخابی گردید. كد انتخابی حاصل كد 1 و محوري كد 4 نهایت در و یافت تقلیل مورد 34 اولیه به كدهاي تعداد مداوم، مقایسه

دهد.  می را شكلآموزان ابتدایی رفتار زیست محیطی دانش اجراي چگونگی نامیده شد كه فردي پژوهش، عوامل این از حاصل

وجود داشت.  مشاركت كنندگان با و بسیار نزدیكی بین پژوهشگر كافی اسر فرآیند پژوهش، تعاملخاطر نشان می سازد، در سرت

 از و شد خارجی انجام ناظرین توسط استخراجی كدهاي بازنگري و كنندگان توسط مشاركت مصاحبه نخست متون بازنگري

گیري،  نمونه تنوع و خارجی ناظرین و ندگانكن مشاركت توسط شد. لذا، بازنگري استفاده متخصصان اصالحی و تكمیلی نظرات

به  پژوهش اهداف توضیح و خود معرفی بر عالوه اخالقی، پژوهشگر مالحظات رعایت بود. در مورد داده ها تأیید پذیري بیانگر

روع ش از پیش و نمایند در مصاحبه شركت آگاهانه كامل و كامال رضایت با تا می كرد درخواست آنان از كنندگان، مشاركت

 در كه شد داده اطمینان كنندگان مشاركت به گرفته می شد. كنندگان مشاركت از برداري یادداشت و صدا ضبط اجازه مصاحبه،

-شد. هم خواهند حذف صوتی هاي استفاده، فایل از پس و ماند خواهد باقی محرمانه فردي اطالعات نتایج كلیه انتشار هنگام

 مطالعه از خود، صالحدید حسب بر پژوهش از مرحله هر در هستند مختار كنندگان اركتمش چنین، این اطمینان حاصل شد كه 

 شوند. خارج

 

 یافته ها

 31رصد در پایه چهارم، د 15درصد( بودند كه  54درصد( و دختر ) 46مشاركت كنندگان این پژوهش از هر دو جنسیت پسر )    

رفتار  اجراي بر تأثیرگذار عامل كه اصلی شغول به تحصیل بودند. متغیردرصد در پایه ششم ابتدایی م 54درصد در پایه پنجم و 

 باید كه معناست بدین این عامل .شد گذاري نام فردي عوامل عنوان تحت بود، آموزان ابتداییزیست محیطی توسط دانش

طلوبی را در موقعیت هاي می رفتار زیست محیط بتوانند دانش آموزان مقطع ابتدایی تا گردند مهیا فردي عوامل از مجموعه اي

 در طبقه 4 شامل است اصلی غیرمت كه عامل گوناگون زندگی خود به اجرا درآورند و تاثیر مثبتی بر محیط زیست داشته باشند. این

شامل  فردي عوامل يمحور كد در كد بندي از (. بر این اساس، متغیرهاي حاصل1)شكل  باشد می فردي عوامل محوري كد یک

 .وامل انگیزشی، عادت ها و نگرش استع آگاهی،

  

 

 

 
 آموزان ابتداییرفتار زیست محیطی توسط دانش: عوامل موثر بر چگونگی اجراي 1شکل 
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 فردي عوامل

 آگاهی. 1

، اسی و مهمک اقدام اسبراي ارائه رفتارهاي درست زیست محیطی و حل مشكالت محیط زیست، یبه نظر مشاركت كنندگان،     

گر نیاز به ور مهم دیایر امآگاهی و اطالعات افراد جامعه و به خصوص دانش آموزان است كه این مهم نیز مانند سافزایش سطح 

فتار خواهند ناسب تر رمده و آموزش دارد. چرا كه اگر شهروندان از عواقب عملكردشان بر محیط زیست آگاه باشند، بسیار پسندی

نادرست  رفتارهاي اري ازخطر بسیار بزرگی براي محیط زیست است كه تاثیر بسی. بی اطالعی، نداشتن آگاهی و كم دانشی كرد

مشاهده است.  ر ما قابلر كشوانسان ها، مانند كم آبی و خشكسالی، گرد و خاک ها، تخریب جنگل ها، مهاجرت به شهرها و غیره د

به  آموزان مدارس ابتدایی،محیطی دانشتقویت رفتار زیست خصوص نقش آگاهی در  در كنندگان مشاركت از تعدادي پاسخ هاي

 صورت زیر می باشد:

به  هاي بعدي سپس، نسل ... وقتی نمی دونیم كه با تخریب و آلوده كردن محیط زیست چه مشكالتی اول براي خودمان و"    

دختر پایه  آموز ، دانش1كننده شماره  )مشاركت "وجود می آوریم چگونه می خواهیم براي حفظ محیط زیست ارزش قائل شویم.

ا درباره این همه در صدا و سیم ... نگاه  كنید"دختر پایه پنجم( اظهار داشت  ، دانش آموز2ششم(، مشاركت كننده دیگري )شماره 

بیش  ا را كم وهنسان اخشكسالی و كمبود آب در سال هاي آینده در كشور صحبت می شه ... همه ما هم اهمیت آب در زندگی 

ی شورن و تو كینگ ها مو پارما می بینید كه هنوزم خیلی از مردم ماشین هاشون را جلوي در خونه هاشون یا تمی دونیم، ولی ش

آگاهی ندارند  فی نیست وون كاشحموم دوش آب را یكسره باز می ذارن و ...، اینا واقعا به مسئله اهمیت نمی دهند چون اطالعات 

 هاي ما چقدر درباره حفظ محیط ببینید تو كتاب "پسر پایه ششم  ، دانش آموز7مشاركت كننده شماره هم چنین، اظهار نظر  "... .

ر دوستام دارم می ... بیشت بوده زیست صحبت شده ... شاید خیلی زیاد نباشه ولی خیلی تاثیرش زیاده ... براي من خیلی تاثیرگذار

بل قماشا می كنند ... م بیشتر ته مردتو رادیو، تلوزیون مخصوصا برنامه هایی ك بینم كه رعایت می كنند ... حاال اگر این بیشتر بشه

 ". د ...و بعد از برنامه ... توجه مردم بیشتر به موضوع جلب می شه و این باعث می شه بیشتر رعایت كنن

 

 عوامل انگیزشی. 2

ه وران مدرسصوص در دخند و توجه به آن به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیستی ركن اساسی سعادت و رشد جوامع هست   

یط زیست حراست از مح ومشاركت كنندگان معتقدند عالوه بر مولفه آگاهی كه نقش بسیار مهمی در حفظ  .بسیار ضرورت دارد

رف انرژي و با ص ور هدفمندا به طهر فردي براي انجام فعالیت هایش نیاز به عامل اصلی و مهم دیگري به نام انگیزه دارد تدارد، 

حیطی اي زیست مفتارهكافی براي رسیدن به خواسته هایش تالش كند. بر این اساس، یكی دیگر از عوامل موثر در تقویت ر

فراد خود مستلزم گیزه در ایت انمطلوب در افراد جامعه و به خصوص دانش آموزان، عوامل انگیزشی است. با این حال، افزایش و تقو

اداش و پمنجر به  واملییعنی هر فردي باید بداند كه چه عملی، چه كاري، چه روشی و یا چه ع تعیین پاداش و تشویق است،

 از برخی ايپاسخ هد. گیرن تشویق آنان می شود تا نیرو و توان بیشتري براي به دست آوردن آن پاداش ها و تشویق ها به كار

رت زیر به صو آموزان مدارس ابتدایی،زیست محیطی دانش تقویت رفتاربا نقش عوامل انگیزشی در  رابطه در كنندگان مشاركت

  :می باشد

... به نظرم یكی از عوامل مهمی كه نباید نقش اون رو تو "پسر پایه ششم اظهار داشت  ، دانش آموز3مشاركت كننده شماره     

اقبت از خاک، آب و هوا چه خدمت حفظ محیط زیست نادیده بگیریم، انگیزه افراد هست ...، این كه ما بدونیم با حفاظت و مر

بزرگی به خودمون و نسل هاي بعد از خودمون می كنیم، خیلی مهم است ... اگر درخت كاشتیم یا زباله اي را از زمین برداشتیم یا 

 هم چنین، اظهار نظر مشاركت كننده "در مصرف آب دقت كردیم ... به خاطر این هست كه از منافعش بهره مند می شویم ... .
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من خودم وقتی فهمیدم كه تنها با تفكیک زباله ها چه خدمت بزرگی به شهرم و كشورم می "دختر پایه ششم  ، دانش آموز4شماره 

كنم، بیشتر تصمیم گرفتم كه تو خونه خودمون انجامش بدیم و یا از فامیل هامون بخواهیم كه اونا هم انجامش بدهند. یا مثال 

رویم، بعدش زباله هامون را جمع كنیم و اونجا رها نكنیم ... حتی ما زباله هاي ریخته شده دیگران وقتی به كوه، جنگل و دریا می 

این كه چرا محیط زیست اهمیت داره خب " دختر پایه ششم  ، دانش آموز6كننده شماره  مشاركت "را هم جمع می كنیم ... . 

یعنی سهل ما مریض می شیم ... آب آلوده باشه اول ما ضرر می كنیم ... براي این كه ما به اون نیاز داریم ... اگر هوا آلوده باشه 

را می گیره ... این كه ما از محیط زیست مون محافظت  انگاري در حفاظت از محیط زیست، عواقبش دامن زندگی ما انسان ها

  "ما هستند ... .كنیم  همه براي خودمون و هم براي اطرافیان و كسانی كه دوستان، همشهریان یا هموطن هاي 

 

 عادت ها. 3

دت مهم در هر فردي كه حفظ و حراست از محیط زیست باید به صورت یک عا هستند هم چنین، معتقد كنندگان، مشاركت    

طی نیز باید از زیست محی درست نهادینه شود و از آن جا كه عادت ها از دوران كودكی در انسان ها، نهادینه می شوند، رفتارهاي

جتماع به آنان از این كه نظر ا به افراد آموخته شوند تا به صورت یک باور ذهنی در آن ها تبدیل شود. در این صورت، صرفكودكی 

وقعیت هاي كه ی را در مدرست توجه داشته باشد، یا پاداشی بدهد، حتی مورد سرزنش قرار دهد و غیره، به طور ناخودآگاه رفتار

وزان افزایش ر دانش آمرا د ، انجام می دهند. لذا، تقویت عادت هاي زیست محیطی این باوررعایت مسائل زیست محیطی نیاز است

ایند كه این اسداري نممكن پمی دهد و آنان را موظف می كند تا از یگانه زیستگاهی كه در آن زندگی می كند به بهترین شكل م

سیار مهم ین خصوص باش در خانواده ها و آموزش و پرور امر نیز مستلزم ارائه آموزش هاي الزم به دانش آموزان است كه نقش

آموزان مدارس نشتقویت رفتار زیست محیطی دادر خصوص تاثیر عادت ها در  كنندگان مشاركت از برخی پاسخ هاياست. 

 به صورت زیر می باشد: ابتدایی،

اي همه دگی می كنیم باید بری كه در اون زن... حفظ محیط"پسر پایه ششم اظهار داشت  ، دانش آموز3مشاركت كننده شماره     

از ...، شیر آب را ب نجام بدیمونو اما یه چیز عادي باشه، یعنی ما بدون این كه فكر كنیم داریم چه كاري انجام می دهیم، خودكار ا

م رگ درختان را نشكنیبشاخ و م، ه كنینذاریم، كاغذها را اسراف نكنیم، زباله ها را هر جایی نندازیم، از وسائل نقلیه عمومی استفاد

 شاركت كننده شمارهمظهار نظر این، هم چن "...، این كار ها را باید از كودكی تمرین كنیم تا انجام دادنش براي ما عادت بشه ... .

ر انجام گهند ... است اهمیت بد... عوامل زیادي وجود دارند كه باعث می شوند، مردم به محیط زی"پسر پایه پنجم  ، دانش آموز9

و شو می ره، دست و می ش این كار براي آن ها یه كار عادي روزمره و همیشگی بشه ... مثال هر كسی كه صبح از خواب بیدار

.، در مورد سه بره ..ه مدرشوره، مسواک می زنه، كتاب ها و دفترها شو مرتب می كنه، صبحانه می خوره و لباس می پوشه كه ب

سطل آشغال،  اله ها درتن زبباشه كه هر فردي خودش خودكار رعایت كنه ... بستن شیر آب، انداخ محیط زیست هم باید این طوري

ن آب رودخانه د.. آلوده نكریم، .تفكیک كردن زباله ها مثال مواد خشک را از مواد تر جدا كنیم، شیشه و چیزاي شكستنی را جدا كن

ن این كه كسی چیزي بهمون بگه من خودم و همه خانواده ما بدو"ه پنجم دختر پای ، دانش آموز10كننده شماره  مشاركت "ها ... .

یم زباله هامون رون كه می ، بیریا چی كار كنیم، رعایت می كنیم، ... بیشتر در مصرف انرژي، گاز، آب و برق صرفه جویی می كنیم

ا را در پاي ه .. پوست میوهنیم. .كزباله تولید را رها نمی كنیم، زباله هامون را تفكیک می كنیم و بیشتر تالش می كنیم كه كمتر 

  "گلدون ها می ریزیم تا كود بشه ... روزهایی كه نیاز نیست از ماشین استفاده نمی كنیم ... .
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 نگرش. 4

فاده درست از محیط زیست سرلوحه وي در است نگرش هر فرد نسبت به مسئله محیط زیست، كه بودند معتقد كنندگان مشاركت    

صی در عوامل خا شوند كهدر صورتی كه افراد قانع نتالش و اهتمام وي بر ترغیب دیگران جهت حفاظت از محیط زیست است. و 

ورهاي مثبت رش ها و بانگت، نابودي محیط زیست نقش دارند، آن ها نسبت به آن عوامل، نگرش منفی پیدا نخواهند كرد. در حقیق

ن است. در و آیندگا ی خودنان گامی موثر در احترام به طبیعت و حفظ آن براي زندگافراد جامعه و به خصوص كودكان و نوجوا

 باشد و از ون خود نداشتهفرد نگرش مثبتی نسبت به موضوعی مانند رفتار درست نسبت به محیط پیرام كه یک زمانی تا مقابل،

ن خود و دیگرا هادینه كند ونیک عادت در خودش  نموده، آن را به صورت درک درستی به را آن تواند نباشد، نمی اهمیت آن مطلع

تقویت رفتار گرش در نبا نقش  رابطه در كنندگان مشاركت از تعدادي پاسخ هاي را تشویق به حفاظت از محیط زیست نماید.

 به صورت زیر می باشد: آموزان مدارس ابتدایی،زیست محیطی دانش

ه طرز به محیط زیست، بستگی ... چگونه احترام گذاشتن ب"ششم اظهار داشت  دختر پایه ، دانش آموز1مشاركت كننده شماره     

ی كنه، ت تشویق مط زیسفكر افراد دارد، یكی كه دوستدار محیط زیست هست، در هر صورتی خودش و دیگران را به رعایت محی

ی میست كوشش یط زداشتن محاگه كسی محیط زیستش براش اهمیتی نداشته باشه، حتی ممكنه افرادي را كه براي سالم نگه

اگه "دختر پایه پنجم  انش آموزد، 2هم چنین، اظهار نظر مشاركت كننده شماره  "كنند ...، مسخره كنه، چون براش مهم نیست ... .

چه نقش  زخاک حاصل خی ستند،همه ما به این باور برسیم كه زندگی بدون آب معنی نداره، جنگل ها چقدر براي زندگی ما مفید ه

ر دتقاد رفتار ما را عا و.، این باور می در تولیدات مواد غذایی داره، از همه مهم تر بدون هوا مثل ماهی دور از آب می مونیم، ..مه

زیست، احساس  ط به محیطمربو برخورد با محیط اطراف مان تغییر می ده، ...، نگرش ما را مثبت می كنه و از رعایت برخی مسائل

می گه اگر بارون نباره، زمین ها  معلم مان" دختر پایه چهارم  ، دانش آموز8كننده شماره  مشاركت "... .  خوبی به ما دست می ده 

ه باشیم ولی یادي داشتیلی زخشک بشوند، هیچ گیاهی رشد نمی كنه، بعد از مدتی ما غذایی براي خوردن نداریم ... شاید پول خ

ا یم...، اما، اگر مز بین بردمون اول بیشتر، محیط زندگی خودمان را با دستاي خوداون پول به درد ما نمی خوره چون ما براي كسب پ

نیم ار داره، هم می تویار ما قرر اختبه این موضوع فكر كنیم و به اون اعتقاد پیدا كنیم كه با استفاده درست از منابعی كه طبیعت د

  "....  رفتار خودمون را درست می كنیم خودمون راحت تر زندگی كنیم و هم  بقیه آدم هاي روي كره زمین،

 

  گیرينتیجهبحث و 

طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندي است كه از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی كه در اطراف هر     

كننده اصلی ترین نیازهاي موجود زنده دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید. محیط زیست محل زندگی و تامین 

انسان است و پدیده اي می باشد كه هر روز بر اهمیت آن افزوده می گردد. اما، متاسفانه انسان در دوران سلطه اش بر این كره 

خاكی با استفاده بی رویه و بدون برنامه ریزي از منابع طبیعی، ایجاد آلودگی هاي خطرناک در خاک، آب و هوا به از بین بردن 

رفتار زیست محیطی  اجراي بر مؤثر عوامل درک به می تواند حاضر پژوهش هاي یافته یط زیست خود، پرداخته است.مح

 تعمیم هدف، كیفی مطالعات در چند هر نماید، كمک تجارب آنان در موجود هاي تبیین واقعیت وآموزان مقطع ابتدایی دانش

 ادامه جدید هاي داده استخراج و عدم ها داده اشباع زمان تا اطالعات يآور جمع حاضر مطالعه باشد. در ها نمی یافته پذیري

رفتار زیست  اجراي بر مؤثر عوامل شد. از این رو، گذاري نام فردي عوامل عنوان تحت این مطالعه در )مركزي( اصلی یافت. متغیر

است. در حقیقت،  ، عادت ها و نگرش هاعوامل انگیزشی شامل آگاهی، فردي عوامل محوري كد باآموزان ابتدایی محیطی دانش

رفتار زیست محیطی در  اجراي كسب مهارت ها بر و تمرین نگرش، آگاهی، انگیزه، باور، كه نمودند اظهار كنندگان مشاركت

 شنگر و باورها ممارست، انگیزه ها، آگاهی و اطالعات، تجربه، افزایش با كه طوري به دارد، تأثیرآموزان مقطع ابتدایی دانش



 1401تابستان/  هفتمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره  /120

 
 هاي یافته با هاي به دست آمده، یافته شود. می گرفته به نحو مطلوب تري به كار و بهتررفتار زیست محیطی  اجراي مثبت،

 نتایج و كشور داخل در (1395) همكاران و پور علوي( و 1392صالحی و همكاران ) (،1388) راد دانشور پژوهش هاي از حاصل

در  (2016) همكاران و تسفاي و (2017) پانكاجم و دهانیا (،2017) همكاران و كایاكارا (،2017) الگوز و اكمن هاي پژوهش

 از كافی، مانع آموزش از برخورداري عدم و آگاهی عدم بر این، باید توجه داشت كه دارد. عالوه خوانی )همسو( خارج از كشور هم

 سطح در فرآیند اصولی غیر دلیل آموزش به تواندآگاهی می  عدم این می شود.آموزان رفتار زیست محیطی دانش درست اجراي

متوجه  در كشور با توجه به وضعیت محیط زیست رفتار هاي زیست محیطی باشد. خصوص در آشنایی معلمان نیز عدم و مدارس

و می شویم كه علت بیشتر دگرگونی ها و تخریب ها، ناشی از عدم آگاهی و یا بی توجهی انسان به محیط اطراف، خودخواهی 

پشت پا زدن به ارزش ها و آداب و رسوم گذشته براي حفظ و حمایت از آن بوده است. لذا، آموزش می تواند تاثیر قابل توجهی در 

تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد. لذا، مهم ترین هدف در ارتقاء فرهنگ زیست محیطی 

مندي در آنان براي تصمیم گیري صحیح، تغییر رفتار و عملكرد و استفاده بهینه از منابع می باشد. افراد هر جامعه اي، ایجاد توان

هرچه آگاهی مردم جامعه در مورد محیط زیست بیشتر باشد، اجراي قوانین و رضایت مندي آنان نیز افزایش می یابد و هرچه 

و احساس مسئولیت در افراد بیشتر اجرا شود، رابطه مثبتی با ساختار توانمندسازي افراد در خصوص اجراي قوانین زیست محیطی 

در این میان، آگاهی سر منشا رشد و تعالی انسان در  .توانمندي روانی، خشنودي و ایجاد انگیزه درونی در افراد به وجود می آید

اساسی ترین امور افزایش  براي حل مشكالت زیست محیطی یكی ازبه نظر مشاركت كنندگان،  .مواجهه با جهان تلقی می شود

اكثر امور  یست، بلكه درآگاهی و اطالعات است كه این مهم مانند امور مهم دیگر، نیاز به آموزش دارد. نه تنها در آموزش محیط ز

ارزشمند دیگر، اقدام به آموزش در دوران كودكی و نوجوانی كه زمان رشد و تحصیل دانش آموزان است، نسبت به افراد و دوران 

اي دیگر از اهمیت ویژه اي برخوردار است، زیرا كودكان و نوجوانان بزرگترین گروه انسانی هستند كه حدود سی درصد از جمعیت ه

جهان را تشكیل می دهند و این نسبت در كشورهاي در حال توسعه حتی به پنجاه درصد هم می رسد، دوم این كه آنان نسل بعدي 

كودكان و سئولیت ارتباط نسل حاضر با نسل هاي آینده را بر عهده دارند. سوم آن كه جوامع خویش را تشكیل می دهند و م

نوجوانان در مقابل آسیب هاي زیست محیطی آسیب پذیر تر هستند. سر انجام این كه سطح باالي دریافت و یادگیري در سنین 

و در زندگی خویش به كار بندند. با این حال براي  كودكی و نوجوانی سبب می گردد كه آنان مطالب را سریع تر و بیشتر فرا گیرند

افزایش آگاهی و دانش دانش آموزان باید سطح آگاهی و دانش فعلی آنان را اندازه گرفت و با شناسایی نقاط ضعف نسبت به 

در فرآیند توسعه  افزایش آگاهی و دانش نسبت به مسائل، یک اصل پر بازدهافزایش محتواي علمی مورد نیاز اقدام نمود. از طرفی، 

به ویژه توسعه پایدار به حساب می آید و براي ایجاد تغییر و تحول به منظور جلوگیري از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 

تجدید شونده یكی از عوامل تسریع كننده مهم، آموزش دانش آموزان است. با این كه كودكان خود بیشترین قربانی ناهنجاري هاي 

تند، بهترین و مؤثرترین گروه در جوامع براي آموزش محیط زیست هستند. زیرا، بهترین شیوه نهادینه كردن محیط زیستی هس

 .عادت هاي مثبت، آموزش و آن هم، آموزش این عادت ها از دوران كودكی است
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