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مقدمه
بدون شک ،ورود جهان به هزارهي سوم تمدن بعد از میالد مسیح و اوج عصر اطالعات که از
نیمهي دوم قرن بیستم ،یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده ،پدیدآورندهي مناسبات جدیدي
درعرصهي حیات اجتماعی بشري است و همراهی با این حرکت در گرو تغییرات اساسی در پرورش
توانمندي هاي انسان امروزي است ).(Routman, 1994
با سپري شدن سالهاي ابتدایی قرن  ،21عواملی همچون تحول سریع علوم و فنون ،جوامع
معاصر به طور فزایندهاي در حال تنوع ،پیچیده شدن و تحولاند و پیشرفتهاي فنی و فکري در
زمینه به کارگیري  ICTدر زمینههاي پزشکی ،مهندسی ،تجارت ،بانکداري و معماري طی دو سه
دهه اخیر به همراه عواملی چون ظرفیت  ICTبراي رفع نیازهاي متنوع فراگیر ،توسعه استفاده از
اینترنت و شبکه هاي جهانی به عنوان ابزارهاي دسترسی و مدیریت اطالعات ،شاهد تحول در روش
برنامهریزي و ارائه آموزش خواهیم بود ).(Kazemi-e shahmirzadi, 2005
براي تغییر و تحول معیارها و روش هاي سنتی آموزش و پرورش باید به فناوري اطالعات روي
آورده و در مدارس وسایل و امکانات آموزشی از جمله :کامپیوتر ،اینترنت ،اورهد و پروژکتور را فراهم
کرده تا بتوانیم امید به پیشرفت علمی داشته باشیم ) .(Najafi, 2006عالوه بر این ،فناوري آموزشی و
به خصوص ،کامپیوتر آغازگر یک انقالب آموزشی در نظامهاي آموزشی است و براي تقویت و توسعه-
ي فرایندهاي یادگیري در مدارس میتواند نقش یک منبع یادگیري مستقل ،خودآموز و رونق-
بخش رویکرد تداوم یادگیري را براي دانشآموزان ایفا کند و ،در واقع ،با بهرهگیري صحیح از این
فناوري ،میتوان آموزش و یادگیري را از درون کالس و مدرسه به منازل و محیطهاي خارج از
مدرسه انتقال داد ).(Mohebbi, 2006
فناوري اطالعات و ارتباطات ،مجموعه اي از امکانات و ابزارهاي دیجیتالی مانند :رایانه ،محیط
اینترنت ،اي پد ،بازيهاي رایانهاي ،بستههاي نرمافزاري و سختافزاري است که چندرسانه-
اي،تعاملی ،اطالعاتی و قابلیت شخصیسازي از ویژگیهاي عمده آنهاست ( Saraji & Ataran,
.( 2011
در نگاه تحولی یا تمدنی به فناوري اطالعات و ارتباطات ،امکانات فناورانه ابزارهاي صرف
نیستند ،بلکه مجموعهاي از فرهنگ ،آداب و رسوم جدیدي را به وجود آوردهاند .این امکانات فناورانه
از یک سو به لحاظ تربیتی داراي قابلیتها و ظرفیتهاي فراوانی هستند و از سوي دیگر استفاده
بدون برنامه از آن ممکن است محدودیتها و دشواريهاي بسیاري را براي تربیت کودکان به وجود
آورد ) .(Anderson, 2008قابلیتهاي چندرسانهاي این ابزارهاي فناورانه حواس چندگانه کاربر را در
موضوع درگیر می کند و امکانات تعاملی این ابزارها ،محیط مجازي را به مانند موقعیت واقعی جلوه
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میدهد .نظر به این که بازیگر بازيهاي رایانه ي با استفاده از ابزارهاي تعاملی موجود در فضاي بازي
در موقعیت شبیه به موقعیت واقعی قرار می گیرد،یکی از موقعیتهایی که میتوان در این فضا
آموزشهاي مربوط به آن را ارائه کرد ،محیط زیست است ) .(Hong, et al., 2009تحقیقات نشان
میدهد که اولین گام در فرایند آموزش محیط زیست ،دستیابی به اطالعات از طریق رسانههاست
(.( Ostman & Parker, 1987
2
سواد زیست محیطی1که گاه از آن به سواد اکولوژیک نیز یاد می شود ،به شناخت و آشنایی
نزدیک با چشم اندازهاي طبیعی و انس با حیات طبیعی اشاره دارد  .این انس و آشنایی مستلزم
نگرشی کل نگر به مسایل محیطی پیرامون است  .کل نگري در مسایل زیست محیطی بدین
معناست که مشکالت را از متن کالن و بدون ارتباط با دیگر مسایل نمی توان مورد بررسی قرار
داد .اگر چه دیدن مشکالت محیطی از زنجیره کل زیست بوم جهانی به خاطر وضوح و سادگی
جذاب به نظر می رسد ،با وجود این سادگی فریبنده است و آموزش آن کارآیی چندا نی نخواهد
داشت .سواد زیست محیطی در برگیرنده شیوه ها ،فعالیت ها و احساساتی است که ریشه در
آشنایی با محیط و شناخت دقیق نسبت به آن دارد .همان طور که براي افراد باسواد ،توانایی خواندن
و نوشتن ،هویت نفع محیط زیست را در خود درونی می سازند).(Zokai, 2009
برت )Barre, 1997( ،سواد زیست محیطی را درك تعامالت بین سیستمهاي طبیعی و سیستم-
هاي اجتماعی انسانی تعریف کرده است .اور )Orr, 1992( ،سواد زیست محیطی را درك کردن
ارتباط و به هم پیوستگیمان با محیط زیست و همچنین داشتن نگرشی مسووالنه در مورد محیط
زیست اطرافمان تعریف کرده است .دویلیبی )Duailibi, 2006( ،سواد زیست محیطی را مهارت
دریافت دانش از طبیعت ،فهمیدن اصول اساسی اکولوژي و زندگی کردن هماهنگ با این اصول
تعریف کرده است .دیزنیجر و راث )Disinger & Roth, 1992( ،سواد زیست محیطی دانش عمومی
در مورد محیط زیست را با توانایی به کارگیري این دانش در زندگی روزمره تلفیق می کند .وولک و
مکبث )Volk & McBeth, 1997( ،سواد زیست محیطی شامل  6مولفه اصلی است :دانش زیست
محیطی ،دانش سیاسی  -اجتماعی ،دانش مسائل زیست محیطی ،مهارتهاي عاطفی ،مهارتهاي
شناختی و رفتارهاي مسووالنهي زیست محیطی است .یونسکو )UNESCO, 1989( ،سواد زیست
محیطی آموزش عملی پایهاي ،براي همه مردم است که براي آنها دانش ،مهارتها و انگیزههاي
مقدماتی را فراهم میکند تا بتوانند نیازهاي زیست محیطی خود را بر طرف کنند و به توسعهي پایدار
کمک کنند .سواد زیست محیطی" سواد عملی و کاربردي "تلقی میشود .مودي و هارتلMoody ( ،
1 Environmental Literacy
2 Ecological Literacy
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 )& Hartel, 2007سواد زیست محیطی از افراد میخواهد که ارتباط بین طبیعت و تاثیرات انسانی
روي طبیعت را درك کنند و متوجه پیچیدگیهاي موجود در سیستمهاي طبیعی شوند.
براساس نظر سیمونس ( )Simmons, 1995و ولک و مکبث )Volk & McBeth, 1998( ،سواد
زیست محیطی ،داراي سه جزء اساسی و مهم است که این سه جزء عبارتند از :دانش ،نگرش ،رفتار.
دانش زیست محیطی شامل :اطالعات فرد در مورد معضالت محیطی ،عوامل مؤثر در گسترش آن،
معضالت و اطالعات در مورد آن چیزي که فرد میتواند ،براي بهبوداین وضعیت انجام دهد میشود .
دانش ،به عنوان یک ضرورت براي انجام موفقیت آمیز فعالیت ها قلمداد میشود ( & Corraliza
 .)Bereguer, 2002نگرش زیست محیطی نیز ،مجموعه نسبتاً پایداري از احساسات ،باورها ،آمادگی-
هاي رفتاري اشخاص و گروههاست .محیط زیست ،جزیی از نظام باورها و احساسات است و نگرش
بنیادین در نظام ارزشی اشخاص دارد .نگرشهاي افراد در مورد موضوعات محیطی بر اساس نوع
ارزشی است که این اشخاص براي خود ،و دیگران قایل هستند ).(Seif Naraghi & Naderi, 2007
رفتار زیست محیطی ،مجموعهاي از کنشهاي افراد جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک
طیف وسیعی از احساسات ،تمایالت و آمادگیهاي خاص قرار دارد  .براي درك بهتر رفتارهاي
محیطی ،باید عوامل نگرشی و موقعیتی و توانایی هاي فردي و عادات را در رابطه با یکدیگر مورد
بررسی قرار داد.
توسعه سواد زیست محیطی یک وظیفه اصلی براي ما به عنوان یک جامعه است .بسیاري از
بخشهاي جامعه مانند :خانه ،خانواده ،مدرسه ،جامعه محلی ،محیط کار ،گروههاي عالقهمند ،و
رسانهها ،میتوانند نقش اصلی را در این امر داشته باشند .رسیدن به سواد زیست محیطی الزم،
وظیفه اصلی مدارس ماست .آموزش زیست محیطی ،ابزاري براي توسعه سواد زیست محیطی است.
به عنوان یک جامعه باید بدانیم که که آموزشهاي زیست محیطی در مدارسمان تا چه حد براي
رسیدن به سواد زیست محیطی که روز به روز پیچیده تر میشود ،مناسب است (Azimi, et al.,
).2013
یکی از راه هاي تحقق آموزش محیط زیست در مدارس استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
است .دانشآموزان با دیدن آموزشهاي الزم در این زمینه میتوانند مباحث و آموزشهاي زیست
محیطی را به تنهایی در فضاهاي مجازي و با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات کسب کنند تا
از این طریق به شهروندانی آگاه و مسوول نسبت به محیط زیست خود تبدیل شوند.
با توجه به مطالب ارائه شده ،می توان اظهار داشت یکی از عواملی که سواد زیست محیطی را
تحت تأثیر قرار داده ،فناوري اطالعات و ارتباطات و استفادهي از آن است .در پژوهش حاضر ،به
نقش استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بر سواد زیست محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی
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پرداخته شده است .در ادامه ،پیشینه تجربی پژوهشهاي مرتبط با نقش فناوري اطالعات و
ارتباطات بر سواد زیست محیطی مورد بررسی قرار میگیرد.
استرن )Stren, 1993( ،بیان می کند که عالوه بر عامل نگرشی ،سه عامل دیگر نیز رفتار مثبت
محیطی را تحت تأثیر قرار میدهد نخست  ،عوامل زمینهاي نظیر :هزینههاي مادي ،پاداش و
دسترسی به تکنولوژي است .دوم ،تواناییهاي فردي مثل :دانش خاص محیطی و مهارت است و
سوم ،عادات هستند که باید به منظور تغییر رفتار در جهت رفتار مثبت محیطی سست شوند.
بنابراین  ،براي درك بهتر رفتارهاي محیطی باید عامل نگرشی ،موقعیتی ،تواناییهاي فردي و عادات
در رابطه با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند .بر اساس نظریه گزینش عقالنی ،هر فرد نفع شخصی
خود را براي انجام دادن فعالیت هاي محیطی در نظر میگیرد (.)Widegren, 1998
والستا )Vlasta, 2011( ،در پژوهشی تحت عنوان «استفاده از  ICTدر موضوعات محیط زیست»
به بررسی استفاده از  ICTدر درسهاي مربوط به محیط زیست در دوره سه ساله اول دبستان در
جمهوري اسلوونی پرداخت .نتایج نشان داد که در میان ابزارهاي  ، ICTمعلمان اغلب از کامپیوتر
استفاده میکردند .همچنین موانع بهکارگیري  ICTاز دید معلمان شامل :تجهیزات قدیمی ،کمبود
وقت و متناسب نبودن تجهیزات بود.
الکساندرا کاروالو و همکاران ) (Alexsandra Carvalho, et al., 2012پژوهشی را تحت عنوان
«خودمختاري و  ICTدر آموزش محیط زیست» انجام دادند .آنها هدف از پژوهش خود را استقالل
و خودمختاري در پرداختن به آموزش محیط زیست  ،استفاده از  ICTبراي پرورش درك پیچیدگی
محیط زیست و همچنین ساخت نوع جدیدي از دانش و آگاهی زیست محیطی اعالم کردند .نتایج
نشان داد که با توجه به این که  ICTنقش بسیار مهمی در فرایند یادگیري بازي میکند ،موجب
پرورش استقالل مربیان و دانشآموزان در آموزش محیط زیست میشود .همچنین نتایج نشان داد
که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب تغییر در نگرش ،رفتار و ارزش ها ،و همچنین در
فرآیندهاي شناختی و ادراکی میشود.
هاديپور و شکوري ( Hadipoor & Shakori , 2004) ،در پژوهش خود به بررسی میزان آگاهی
زیست محیطی و روشهاي بهینهي آموزش محیط زیست در زنان خانهدار و آموزگاران زن مقطع
ابتدایی شهر اراك پرداخته اند .یافتهها ،بیانگر آگاهی کم زیست محیطی جامعه آماري بود.
معتمدينیا و همکاران (Motamediniya, et al., 2012) ،در پژوهشی تحت عنوان «شناسایی
عوامل تأثیرگذار کاربرد  ICTدر آموزشهاي زیست محیطی توسط مالکان و مدیران شرکتهاي
کوچک و متوسط کشاورزي» به این نتیجه رسیدند که نگرش زیست محیطی و آشنایی با فناوري
 Webعوامل تاثیرگذار بر قصد کاربرد  ICTدر آموزشهاي زیست محیطی هستند،
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کریمی (Karimi , 2002) ،در پژوهشی با عنوان «بررسی ،میزان آگاهی دانشآموزان ،معلمان
وزنان خانه دار در زمینه نیازمنديهاي آموزشی زیستمحیطی با استفاده از الگوي نیازسنجی
کافمن ،کاریگان و جانسون درمنطقه خاك سفید تهران» به این نتیجه رسیدند که میزان آشنایی
زنان خانهدار با موضوعات محیط زیست و اثرات آن ناچیز است .در حالی که میزان آگاهی معلمان و
دانش آموزان از مفهوم کلی محیط زیست بیشتر است.
صابريصحنه (Saberi-e Sahneh, 2011) ،پژوهشی را تحت عنوان « تأثیر آموزش محیط زیست
جهت دستیابی به توسعه پایدار با رویکرد استفاده از فناوريهاي سازگار با محیط زیست» انجام داد.
نتایج نشان داد که آموزش بر استفاده از فناوري هاي سازگار با محیط زیست و در نهایت دستیابی به
توسعه پایدار ،تأثیر نسبتأ زیادي داشته است که  %63از پاسخ دهندگان به آن اشاره کرده اند.
سلیمانی کلهودشتی (Soleymani-e kalhodashti, 2003) ،در پژوهش خود به تحلیل محتواي
کتب درسی دوره ابتدایی از لحاظ توجه به محیط زیست پرداخته است .نتایج پژوهش نشان میدهد
که با توجه به میزان دروس ،صفحات ،کلمات و تصاویر موجود در کتابهاي این دوره یعنی از 512
درس فقط  45درس و از  3199صفحه 814 ،صفحه و از  3332تصویر فقط  424تصویر به مسایل
مورد تحقیق (آب ،هوا و خاك) اختصاص داده شده است.
با توجه به مطالب ارائه شده ،هدف کلی پژوهش ،بررسی نقش استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات بر سواد زیست محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی است و با توجه به پیشینهي تحقیق،
فرضیهي پژوهش عبارت است از استفاده از فناوري اطالعات سطوح مختلف سواد زیست محیطی
یعنی دانش و آگاهی ،نگرش و عملکرد زیست محیطی دانشآموزان را افزایش میدهد .درهمین باره
فرضیههاي فرعی تحقیق به شرح زیر هستند:
 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ،موجب افزایش دانش و آگاهی زیست
محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی میشود.
 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ،موجب بهبود نگرش زیست محیطی دانش-
آموزان دوره ابتدایی میشود.
 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب بهبود عملکرد زیست محیطی دانش-
آموزان دوره ابتدایی میشود.
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روش
با توجه به ماهیت موضوع ،پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی است .در این طرح ،با داشتن یک
گروه آزمایش و یک گروه گواه ،از پیشآزمون و پسآزمون سواد زیست محیطی استفاده شده است.
لذا ،جامعه آماري این پژوهش ،شامل کل دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه سرچهان
(استان فارس) در سال تحصیلی  92-93به تعداد  185نفر بوده است .از بین آنها ،با استفاده از
جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  120نفر با روش نمونهگیري تصادفی خوشهاي به عنوان نمونه
انتخاب شدند .بدین صورت که ابتدا منطقه مورد نظر به چهار زیرمنطقه تقسیم شد ،سپس یک
قسمت انتخاب و از بین مدارس موجود در این قسمت دو مدرسه انتخاب شد که هر کدام داراي دو
کالس ششم بوده و از این چهار کالس دو کالس به عنوان گروه گواه و دو کالس به عنوان گروه
آزمایش لحاظ شده است.
ابزار اندازهگیري براي سواد زیست محیطی دانشآموزان ،پرسشنامه محققساختهي سنجش
دانش ،نگرش و مهارت زیست محیطی که مشتمل بر  30سوال است و هر سه مولفه سواد زیست
محیطی را در دانشآموزان مورد سنجش و اندازهگیري قرار میدهد .هر کدام از مولفهها شامل 10
گویه یا سوال است .نحوهي نمرهدهی هر گویه با توجه به میزان صحیح بودن پاسخ از صفر تا 4
است ،بنابراین نمره هر مولفه  40و نمره کل پرسشنامه 120است .طیف نمرهدهی آزمون نیز از صفر
تا  120است (کمترین نمره صفر و بیشترین نمره  120است) .پایایی ابزار بر اساس اجراي این
آزمون بر روي یک نمونه  30نفري از جامعه آماري و با روش آلفاي کرونباخ بررسی شد که ضریب
پایایی  0/87به دست آمد .به منظور تعیین وتأمین روایی ابزار ،از روش روایی صوري ،محتوایی و
نظر متخصصان استفاده شده است .به این ترتیب که پرسشنامه اولیه از لحاظ سنجش سواد زیست
محیطی و مولفههاي آن در اختیار  5نفر از صاحبنظران این حوزه (استادان رشتههاي علوم تربیتی
و آموزش محیط زیست) براي تغییر و اصالح قرار گرفت که پس از اعمال نظرات آن ها پرسشنامه
اصلی تهیه گردید.
دراین طرح ،با داشتن یک گروه آزمایش و یک گروه گواه ،از پیشآزمون و پسآزمون سواد
زیست محیطی استفاده شده است .طی جلسهاي که با مسووالن مدارس ،معلمان و اولیاي دانش-
آموزان گروه آزمایش گذاشته شد ،مقرر گردید این دانشآموزان در انجام اکثر امور و فعالیتهاي
درسی و غیردرسی( تفریح ،سرگرمی) به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات تشویق و زمینههاي
الزم براي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نیز فراهم شود .مسووالن مدارس ،نیز با همکاري
خود کارگاه هاي کامپیوتر مدارس را ضمن تجهیز به اینترنت ،در تمامی ساعات کالسی جهت
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استفاده این گروه از دانشآموزان باز گذاشتند .همچنین معلمان گروه آزمایش نیز در دادن تکلیف،
مخصوصاً تکالیف خارج از مدرسه دانش آموزان را به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات سوق
دهند .ولی معلمان گروه کنترل دانش آموزان را در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات محدود
کردند .اولیاء هر دو گروه نیز به همکاري با مدرسه و محققان تشویق شدند .بدین ترتیب ،پس از
اجراي پیشآزمون سواد زیست محیطی ،در طی یک دوره شش ماهه در اکثر امور خود از فناوري
اطالعات و ارتباطات استفاده کردند و سپس ،پسآزمون اجرا شد.
براي تحلیل داده ها از روش آمار استنباطی با محاسبه اختالف نمرههاي به دست آمده به وسیله
کم کردن نمره پیشآزمون هر آزمودنی از نمره پسآزمون او و سپس محاسبه میانگین نمرهها براي
هر دو گروه استفاده شد و سرانجام میانگینهاي محاسبه شده به وسیله آزمون  tگروههاي مستقل
مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها فرضيهی اصلي :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات سواد زیست محیطی دانش-
آموزان دوره ابتدایی را افزایش میدهد.
جدول  .1نتایج آزمون  tدر پیشآزمون؛ پسآزمون و تفاضل بین آن ها در بین گروه آزمایش و کنترل
درسواد زیست محیطی
پيش آزمون

پس آزمون

تفاضل پيشآزمون و پسآزمون
انحراف

سطح
انحراف
سطح
انحراف
ميانگين
نمره t
ميانگين
نمره t
گروه ميانگين
استاندارد
معنادار
استاندارد
معنادار
استاندارد
آزمایش 79/23

10/22

8/46 11/55 0/ 02 2/ 34 11/46 90/78 0/ 64 0/ 46

79/4

6/64

12/21 6/22

کنترل

13/54 85/62
#p <0/05

نمره t

سطح
معنادار

0/ 002 3/15

# #p <0/01

بررسی جدول  1نشان میدهد که سواد زیست محیطی در هر دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت
زیادي با هم ندارند و تقریباً یکسان هستند .جدول  1همچنین نشان میدهد که میانگین نمرههاي
پس آزمون سواد زیست محیطی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است .به عبارت دیگر می-
توان گفت که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات دانشآموزان گروه آزمایش منجر به کسب
نمره باالتري در پسآزمون سواد زیست محیطی شده است ،در حالی که در گروه کنترل نمرههاي
پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش چندانی را نشان نمیدهد .همچنین این جدول نشان می-
دهد که میانگین سواد زیست محیطی در گروه آزمایش به میزان  11/55افزایش داشته است؛ در
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حالی که میانگین گروه کنترل به میزان  6/22افزایش داشته است .به عبارت دیگر ،استفاده از
فناوري اطالعات و ارتباطات موجب رشد سواد زیست محیطی در دانشآموزان گروه آزمایش شده
است ،اما در گروه کنترل افزایش به مقدار ناچیزي است که این مورد نیز ناشی از آشنایی دانش-
آموزان با سواالت پرسشنامه است .در نتیجه ،تفاوت بین میانگینهاي دو گروه از لحاظ آماري
معنادار است ،یعنی می توان گفت که اجراي متغیر آزمایشی (استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات) در گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته و موجب رشد سواد زیست محیطی در دانشآموزان
پایه ششم ابتدایی شده است .بنابراین ضمن تأیید فرضیهي اصلی پژوهش میتوان اذعان کرد که
پیشرفت ایجاد شده در سواد زیستمحیطی دانشآموزان ناشی از استفادهي آنها از فناوري
اطالعات و ارتباطات بوده است.
فرضيهی فرعي شماره يک :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزایش دانش و
آگاهی زیست محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی میشود.
جدول  .2نتایج آزمون  tدر پیشآزمون؛ پسآزمون و تفاضل بین آن ها در بین گروه آزمایش و کنترل در
مولفه دانش و آگاهی سواد زیست محیطی
پيش آزمون

پس آزمون

تفاضل پيشآزمون و پسآزمون
انحراف

سطح
انحراف
سطح
انحراف
ميانگين
نمره t
ميانگين
نمره t
گروه ميانگين
استاندارد
معنادار
استاندارد
معنادار
استاندارد
آزمایش 27/32

8/87

11/88 31/14 0/ 92 0/ 1

27/4

7/59

14/74 29/13

کنترل

2/1

13/46 3/82 0/ 04
1/73

نمره t
2/4

سطح
معنادار
0/ 02

6/21

بررسی جدول  2نشان میدهد که مولفهي دانش و آگاهی سواد زیست محیطی در هر دو گروه
آزمایش و کنترل تفاوت زیادي با هم ندارند و تقریباً یکسان هستند .جدول  2همچنین نشان می-
دهد که میانگین نمرههاي پس آزمون مولفهي دانش و آگاهی سواد زیست محیطی در گروه
آزمایش بیشتر از گروه کنترل است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات دانشآموزان گروه آزمایش منجر به کسب نمره باالتري در پسآزمون مولفهي دانش و
آگاهی سواد زیست محیطی شده است ،در حالی که در گروه کنترل نمرههاي پسآزمون نسبت به
پیشآزمون افزایش چندانی را نشان نمیدهد .همچنین این جدول نشان میدهد که میانگین
مولفهي دانش و آگاهی سواد زیست محیطی در گروه آزمایش به میزان  3/82افزایش داشته است؛
در حالی که میانگین گروه کنترل به میزان  1/73افزایش داشته است .به عبارت دیگر ،استفاده از
فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزایش مولفهي دانش و آگاهی سواد زیستمحیطی در دانش-
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آموزان گروه آزمایش شده است ،اما در گروه کنترل افزایش به مقدار ناچیزي است که این مورد نیز
ناشی از آشنایی دانش آموزان با سواالت پرسشنامه است .در نتیجه ،تفاوت بین میانگینهاي دو گروه
از لحاظ آماري معنادار است ،یعنی میتوان گفت که اجراي متغیر آزمایشی (استفاده از فناوري
اطالعات و ارتباطات) در گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته است و موجب رشد مولفهي دانش و
آگاهی سواد زیست محیطی در دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شده است .بنابراین ضمن تأیید
فرضیهي فرعی شماره یک پژوهش میتوان اذعان کرد که پیشرفت ایجاد شده در مولفهي دانش و
آگاهی سواد زیست محیطی دانشآموزان ناشی از استفادهي آنها از فناوري اطالعات و ارتباطات
بوده است.
فرضيهی فرعي شماره دو :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزایش نگرش
زیست محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی میشود.
جدول  .3نتایج آزمون  tدر پیشآزمون؛ پسآزمون و تفاضل بین آن ها در بین گروه آزمایش و کنترل در
مولفه نگرش سواد زیست محیطی
پيش آزمون
گروه

پس آزمون

تفاضل پيشآزمون و پسآزمون
انحراف

سطح
انحراف
سطح
انحراف
ميانگين
نمره t
ميانگين
نمره t
ميانگين
استاندارد
معنادار
استاندارد
معنادار
استاندارد

آزمایش

26/12

6/67

8/08 30/41 0/ 35 0/ 92

کنترل

26/22

4/29

7/64 28/43

نمره t

سطح
معنادار

0/ 05 1/99 10/27 4/29 0/ 25 1/15
2/21

7/41

بررسی جدول  3نشان میدهد که مولفهي نگرش سواد زیستمحیطی در هر دو گروه آزمایش و
کنترل تفاوت زیادي با هم ندارند و تقریباً یکسان هستند .جدول  3همچنین نشان میدهد که
میانگین نمرههاي پس آزمون مولفهي نگرش سواد زیست محیطی در گروه آزمایش بیشتر از گروه
کنترل است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات دانشآموزان
گروه آزمایش منجر به کسب نمره باالتري در پسآزمون مولفهي نگرش سواد زیستمحیطی شده
است ،در حالی که در گروه کنترل نمرههاي پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش چندانی را
نشان نمیدهد .همچنین این جدول نشان میدهد که میانگین مولفهي نگرش سواد زیست محیطی
در گروه آزمایش به میزان  4/29افزایش داشته است در حالی که میانگین گروه کنترل به میزان
 2/21افزایش داشته است .به عبارت دیگر ،استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب رشد

نقشه راه بالنده سازی در فرايندهای آموزشي سيستمهای آموزش عالي(مطالعه موردی)

257

مولفهي نگرش سواد زیست محیطی در دانشآموزان گروه آزمایش شده است ،اما در گروه کنترل
افزایش به مقدار ناچیزي است که این مورد نیز ناشی از آشنایی دانشآموزان با سواالت پرسشنامه
است .در نتیجه ،تفاوت بین میانگینهاي دو گروه از لحاظ آماري معنادار است ،یعنی میتوان گفت
که اجراي متغیر آزمایشی (استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات) در گروه آزمایش تأثیر مثبت
داشته است و موجب رشد مولفهي نگرش سواد زیست محیطی در دانشآموزان پایه ششم ابتدایی
شده است .بنابراین ضمن تأیید فرضیهي فرعی شماره دو پژوهش میتوان اذعان کرد که پیشرفت
ایجاد شده در مولفهي نگرش سواد زیست محیطی دانشآموزان ناشی از استفادهي آنها از فناوري
اطالعات و ارتباطات بوده است.
فرضيهی فرعي شماره سه :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزایش عملکرد
زیست محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی میشود.
جدول  .4نتایج آزمون  tدر پیشآزمون؛ پسآزمون و تفاضل بین آن ها در بین گروه آزمایش و کنترل در
مولفه عملکرد سواد زیست محیطی
پيش آزمون

پس آزمون

تفاضل پيشآزمون و پسآزمون
انحراف

سطح
انحراف
سطح
انحراف
ميانگين
نمره t
ميانگين
نمره t
گروه ميانگين
استاندارد
معنادار
استاندارد
معنادار
استاندارد
آزمایش 25/79

8/47

10/46 29/23 0/ 35 0/ 92

25/78

6/41

8/24 28/03

کنترل

نمره t

سطح
معنادار

0/ 05 1/89 12/31 3/44 0/ 25 2/21
2/25

7/65

بررسی جدول  4نشان میدهد که مولفهي عملکرد سواد زیستمحیطی در هر دو گروه آزمایش
و کنترل تفاوت زیادي با هم ندارند و تقریباً یکسان هستند .جدول  4همچنین نشان میدهد که
میانگین نمرههاي پس آزمون مولفهي عملکرد سواد زیست محیطی در گروه آزمایش بیشتر از گروه
کنترل است .به عبارت دیگر ،می توان گفت که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات دانشآموزان
گروه آزمایش منجر به کسب نمره باالتري در پسآزمون مولفهي عملکرد سواد زیستمحیطی شده
است ،در حالی که در گروه کنترل نمرههاي پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش چندانی را
نشان نمیدهد .همچنین این جدول نشان میدهد که میانگین مولفهي عملکرد سواد زیست -
محیطی در گروه آزمایش به میزان  3/44افزایش داشته است؛ در حالی که میانگین گروه کنترل به
میزان  2/25افزایش داشته است .به عبارت دیگر استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب
رشد مولفهي عملکرد سواد زیست محیطی در دانشآموزان گروه آزمایش شده است ،اما در گروه
کنترل افزایش به مقدار ناچیزي است که این مورد نیز ناشی از آشنایی دانشآموزان با سواالت
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پرسشنامه است .در نتیجه ،تفاوت بین میانگینهاي دو گروه از لحاظ آماري معنادار است ،یعنی
می توان گفت که اجراي متغیر آزمایشی (استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات) در گروه آزمایش
تأثیر مثبت داشته است و موجب رشد مولفهي عملکرد سواد زیست محیطی در دانشآموزان پایه
ششم ابتدایی شده است .بنابراین ضمن تأیید فرضیهي فرعی شماره سه پژوهش میتوان اذعان کرد
که پیشرفت ایجاد شده در مولفهي عملکرد سواد زیست محیطی دانشآموزان ناشی از استفادهي
آنها از فناوري اطالعات و ارتباطات بوده است.

بحث و نتيجه گيری
نتیجهگیري آموزش مباحث محیط زیست به منظور آگاهی از تاثیر آن بر زندگی بشر و خصوصاً
نحوه ي حفاظت از محیط زیست در زندگی روزمره از خانواده تا مقطع ابتدایی و سپس دبیرستان به
منظور فرهنگ سازي درنسل جوان به عنوان مدیران و راهبران آتی کشور باید صورت پذیرد .با
توجه به پیشرفتهاي بشر در زمینهي فناوري اطالعات و ارتباطات ،میتوان از ظرفیت آن براي
آموزشهاي زیست محیطی استفاده کرد و این آموزشها را عمیقتر و در دسترستر قرار داد.
یافتههاي این پژوهش بیانکننده ي آن است که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات تأثیر
معناداري بر سواد زیست محیطی دانشآموزان دارد و موجب افزایش دانش ،نگرش و عملکر زیست
محیطی آنها میشود.
فرضیهي اصلی تحقیق :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات سواد زیست محیطی دانش-
آموزان دوره ابتدایی را افزایش میدهد.
آزمون  Tدر فرضیهي اصلی تحقیق نشان داد که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات سواد
زیست محیطی دانشآموزان را افزایش میدهد .بنابراین فرضیهي اصلی تحقیق تأیید شد.
یافتههاي پژوهش در این فرضیه با یافتههاي پژوهشهاي الکساندرا کاروالو و همکاران
) ،(Alexsandra Carvalho, et al., 2012معتمدينیا و همکاران )، (Motamediniya, et al., 2012
والستا ( ،)Vlasta, 2011صابريصحنه ) (Saberi-e Sahneh, 2011و استرن ( )Stren, 1993همسو و
با یافتههاي پژوهش سلیمانی کلهودشتی ) (Soleymani-e kalhodashti, 2003نا همسو است.
فرضیهي فرعی شماره یک :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزایش دانش و
آگاهی زیست محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی میشود.
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آزمون  Tدر فرضیه فرعی شماره یک نشان داد که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات دانش
و آگاهی زیست محیطی را در دانشآموزان افزایش میدهد .بنابراین فرضیهي فرعی شماره یک
تحقیق تأیید شد.
یافتههاي پژوهش در این فرضیه با یافتههاي پژوهشهاي الکساندرا کاروالو و همکاران
) ،(Alexsandra Carvalho, et al., 2012معتمدينیا و همکاران )، (Motamediniya, et al., 2012
والستا ( ،)Vlasta, 2011صابريصحنه ) (Saberi-e Sahneh, 2011و استرن ( )Stren, 1993همسو و
با یافتههاي پژوهش سلیمانی کلهودشتی ) (Soleymani-e kalhodashti, 2003نا همسو است.
فرضیهي فرعی شماره دو :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزایش نگرش زیست
محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی میشود.
آزمون  Tدر فرضیه فرعی شماره دو نشان داد که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نگرش
زیست محیطی را در دانشآموزان افزایش میدهد .بنابراین فرضیهي فرعی شماره دو تحقیق تأیید
شد.
یافتههاي پژوهش در این فرضیه با یافتههاي پژوهشهاي الکساندرا کاروالو و همکاران
) ،(Alexsandra Carvalho, et al., 2012معتمدينیا و همکاران )، (Motamediniya, et al., 2012
والستا ( ،)Vlasta, 2011صابريصحنه ) (Saberi-e Sahneh, 2011و استرن ( )Stren, 1993همسو و
با یافتههاي پژوهش سلیمانی کلهودشتی ) (Soleymani-e kalhodashti, 2003نا همسو است.
فرضیهي فرعی شماره سه :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزایش عملکرد
زیست محیطی دانشآموزان دوره ابتدایی میشود.
آزمون  Tدر فرضیه فرعی شماره سه نشان داد که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
عملکرد زیست محیطی را در دانشآموزان افزایش میدهد .بنابراین فرضیهي فرعی شماره سه
تحقیق تأیید شد.
یافتههاي پژوهش در این فرضیه با یافتههاي پژوهشهاي الکساندرا کاروالو و همکاران
) ،(Alexsandra Carvalho, et al., 2012معتمدينیا و همکاران )، (Motamediniya, et al., 2012
والستا ( ،)Vlasta, 2011صابريصحنه ) (Saberi-e Sahneh, 2011و استرن ( )Stren, 1993همسو و
با یافتههاي پژوهش سلیمانی کلهودشتی ) (Soleymani-e kalhodashti, 2003نا همسو است.
یافته هاي کلی پژوهشی حاکی از این است که پس از اجراي طرح ،استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات به مدت شش ماه ،میانگین نمرهي سواد زیست محیطی گروه آزمایش به طور قابل
مالحظهاي افزایش داشته است .این افزایش در بررسی فرضیههاي فرعی نیز کامالً مشخص است .با
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توجه به این نکته که میانگین نمرهي گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون تقریباً یکسان بود ،می-
توان نتیجه گرفت که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در رشد سواد زیست محیطی دانش-
آموزان پایه ششم ابتدایی موثر بوده است.
با توجه به این که در کشور ایران درصد باالیی از دانشآموزان در مقطع ابتدایی مشغول به
تحصیل هستند و همچنین با توجه به دسترسی و فعالیت اغلب دانشآموزان در زمینههاي مختلف
فناوري اطالعات وارتباطات ،باید زمینهي انتقال مباحث و آموزشهاي زیست محیطی را از طریق
فناوري اطالعات و ارتباطات فراهم کرد.
در زمینه میتوان اقدامات زیر را انجام داد:
 بازنگري برنامههاي درسی دوره ابتدایی و ارتباط آموزش محیط زیست با آموزشهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات در آنها.
 ایجاد سایتهاي تخصصی آموزش الکترونیکی محیط زیست براي دانشآموزان و تشویق
آنها به استفاده از سایت.
 آموزش استفاده صحیح و درست فناوري اطالعات و ارتباطات به دانشآموزان و استفاده
از تجارب دیگر کشورها در باب آموزش مجازي محیط زیست.
 برگزاري دورههاي ضمن خدمت آموزش مجازي محیط زیست براي معلمان و تشویق
آنها به منظور سوق دادن دانشآموزان به سمت آموزشهاي مجازي محیط زیست.
 تجهیز مدارس به زیرساختها و پهناي باند اینترنتی مطلوب جهت استفاده از آموزش-
هاي مجازي آنالین و شبکه به منظور آموزش مجازي محیط زیست.
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