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چکيده
شکلگيري نگرش ،ارزشها ،تعهد و مهارتهاي مورد نياز براي حفظ و پشتيباني محيط زیست در افراد از
سنين پایه آغاز ميشود .پژوهش حاضر با هدف بررسي دالیل نگرشهاي محيط زیستي کودکان پيشدبستاني
(پنج و شش سال) انجام شد که شامل الگوهاي مصرف ،حفاظت از محيط زیست ،بازیافت ،استفاده مجدد و
روشهاي زندگي ميباشد .جامعه آماري همه کودکان پنج و شش سال شهر مشهد بودند .در این پژوهش به
سبب مشکالت مربوط به همکاري مسئوالن مهدکودک و والدین ،از روش نمونهگيري در دسترس استفاده
شد و پس از انتخاب سه مهدکودک 44 ،نفر از کودکان پنج و شش سال انتخاب شدند .یافتههاي مربوط به
نگرش از طریق مصاحبه حاصل شد که سؤاالت آن از پرسشنامه استاندارد موراک اقتباس شده است .نسخه
اقتباس شده از پرسشنامه با تصاویر طراحي شده توسط پژوهشگر حمایت شد که به طور واضح هر یک از
سؤاالت را معرفي ميکرد .روش تجزیه و تحليل یافتهها ،تحليل محتواي متن مصاحبه و اتوبيوگرافي بوده
است .نتایج پژوهش نشان ميدهد که در بيشتر موارد ،نگرشهاي انسانمحورانه قويتر از نگرشهاي
طبيعتگرایانه ميباشد و همچنين در مورد بعضي از مفاهيم مانند مفهوم بازیافت ،کودکان هيچ ایدهاي
نداشتند .مهدکودکها به عنوان فضایي که کودکان ساعتهاي زیادي از طول روز خود را در مهمترین سنين
الگوپذیري و آموزشپذیري در آن سپري ميکنند ،ميتوانند به عنوان یکي از مهمترین فضاها براي تغيير
نگرشهاي محيط زیستي کودکان در نظر گرفته شوند.

واژگان کليدی :نگرشهاي محيط زيستي ،کودکان ،انسانمحوري ،طبيعتمحوري

 .1دانشجوي دکتري مدیریت محيط زیست ،دانشکده محيط زیست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و
تحقيقات تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) links.state@gmail.com
 .2دانشيار آموزش محيط زیست ،دانشگاه پيام نور
 .3دانشيار محيط زیست دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ،ایران
 .4دانشجوي دکتري آموزش محيط زیست دانشگاه پيام نور
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مقدمه
دوران کودکي به عنوان دورهاي حساس در زندگي و رشد هر فرد تلقي ميشود (ميبودي،
1391؛ ماستارد .)2444 ،1براساس تحقيقات اخير بر روي رشد عقالني و مغز  ،دوران کودکي
نقش بسيار مهمي در آغاز شکلگيري نگرشهاي انسان دارد (ناتبرون .)2446 ،2مطالعات
اخير نشان ميدهد ،بحرانهاي محيط زیستي در ایران به عنوان یکي از شدیدترین بحرانهاي
محيط زیستي در جهان شناخته شده است (بانک جهاني .)2414 ،3از آغاز قرن بيستم ،استفاده
از انرژي  16برابر ،توليد صنعتي  44برابر ،استفاده از آب  9برابر ،ماهيگيري  35برابر ،انتشار
دياکسيدکربن  11برابر ،انتشار گوگرد  13برابر افزایش یافته است و جنگلزدایي و
بيابانزایي در حال تسریع ميباشد (مک ميچائيل .)2442 ،4در همين زمان جمعيت دنيا از 1/2
ميليارد نفر در اواخر قرن ،به حدود  6/1ميليارد نفر افزایش یافته است (یونيسف .)2449 ،5در
این ميان ،آموزش محيط زیست فرایندي فعال است که طي آن آگاهي ،دانش و مهارتها
ارتقاء یافته و منجر به درک ،تعهد ،تصميمات آگاهانه و فعاليتهاي سازنده براي مدیریت
کليه اجزاي بههمآميخته محيط زیست ميشود (ميبودي.)1394 ،
نگرشهاي محيط زیستي شکل گرفته در دوران کودکي ،مادامالعمر و تغيير ناپذیر هستند
(نيکوالیوا .)2442 ، 6همانطور که دیدونات )2442( 1بيان کرد« :اگر خواهان این هستيم که
بزرگساالن در نسلهاي بعدي به زمين احترام بگذارند ،مهم است که امروزه در برنامه درسي
دوران کودکي آنان ،آموزش محيط زیست و رابطهي متقابل بين فعاليتهاي انساني و محيط
زیست را قرار دهيم».شکلگيري نگرش ،ارزشها ،تعهد و مهارتهاي مورد نياز براي حفظ
محيط زیست در افراد از سنين پایه آغاز ميشود (بسيل ،2444 ،2بایر ،2441 ،9ایني و ليلي،14
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 2414و ميبودي و همکاران )2411 ،و مهدکودکها به عنوان فضایي که کودکان ساعتهاي
زیادي از روز خود را آنجا سپري ميکنند ،ميتواند به عنوان یکي از مهمترین فضاها براي
افزایش آگاهيهاي زیستمحيطي کودکان مورد توجه قرار گيرد.
ميلر و لوین )1996( 1نگرشهاي محيط زیستي را اینگونه تعریف ميکنند« :تمایل ایجاد
شده درباره بعضي از ویژگيهاي محيط زیست که ميتواند نوعي عالقه یا بيعالقهگي و
طرفداري یا بياعتنایي را شامل شود» .به عقيدة تامپسون و بارتون )1994( 2نگرشهاي محيط
زیستي بر دو مبناي طبيعتمحور و انسانمحور قرار دارند .نگرشهاي طبيعتمحور اشاره به
همدلي با طبيعت ميکند و ارزش طبيعت را به خاطر ذات خودش ميدانند ،در حاليکه در
نگرشهاي انسان محور تنها براي پشتيباني و افزایش زندگي انسان ،محيط زیست را حفظ
ميکنند .در واقع پایههاي طبيعتمحوري و انسانمحوري ،پيشبيني کنندههاي رفتارهاي
محيط زیستي هستند .همانطور که توسط فيشبن و آجزن )1915( 3گفته شده ،نگرشها
هستند که قصدهاي رفتاري را پيشبيني ميکنند.
مطالعات محدودي به توصيف نگرشهاي محيط زیستي کودکان پرداختهاند از جمله
موارد قابل ذکر عبارتند از :ماسر و دایمندز )1999( 4که پژوهش خود را بر روي  42کودک
اجرا کرده بودند نشان داد که نگرش کلي کودکان نسبت به محيط زیست مثبت بوده است.
در پژوهش گروزینسکا و همکارانش ( )2446نگرش کودکان پيش دبستاني نسبت به
حيوانات و گياهان ،صرفهجویي انرژي واستفاده مجدد در  614کودک شش سال از 34
مهدکودک در لهستان انجام شد نشان داد که احترام نسبت به حيوانات و گياهان ()95/1
درصد ،مراقبت از پاکيزگي محيط اطراف ( )95/1درصد و صرفهجویي در آب ( )95درصد
آگاه هستند .عالوه بر این ،اکثریت کودکان از استفاده مجدد از مواد مختلف (به عنوان مثال
در اختيار قراردادن اسباب بازيهاي قدیمي براي بچههاي دیگر) و اهميت صرفهجویي در

1. Miller and Levine
2. Thompson and Barton
3. Fishbein and Ajzen
4. Musser and Diamond’s

فصلنامه مطالعات پیشدبستان و دبستان ،سال اول ،شماره یکم ،پاییز 44

02

انرژي و کاغذ آگاه بودهاند .تقریباً  44درصد کودکان از حمل و نقل سازگار با محيط زیست
و  34درصد از جداسازي زباله درخانه اطالع داشتند.
در مطالعه دیگري (کيگلو و آليسينگلو )2442 ،1که بر روي  353کودک پيش دبستاني
ترکيه انجام شده بود جنسيت به عنوان عامل شکلدهي نگرشهاي محيط زیستي کودکان
در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد تفاوت معنيداري ميان نگرش محيط زیستي دختران و
پسران وجود دارد همچنين نگرش پسران مثبت تر از دختران به دست آمده است.
شبيري و همکاران ( )1392به بررسي نگرشهاي کودکان پيشدبستاني شهر مشهد در
مورد مسائل محيط زیستي پرداختهاند .نتایج این پژوهش که بر  112کودک که به طور
تصادفي انتخاب شده بودند نشان داد نگرشهاي کودکان پيشدبستاني دربارهي مسائل
محيط زیستي عموماً خوب است و آنها به ترتيب روشهاي بازي ،ایفاي نقش ،قصهگویي،
گردش علمي و بازدید ،توضيحي و تمرین و تکرار را براي آموزش محيط زیست پيشنهاد
کردند .همچنين نتایج آزمونهاي همبستگي نشان داد که هيچگونه ارتباط معناداري ميان
جنسيت با ميزان نگرش به مسائل محيط زیستي و انتخاب نوع سبکهاي یادگيري در
کودکان وجود ندارد .بررسي پيشينه تحقيق نشان ميدهد در ایران مطالعهاي در زمينه تحليل
کيفي نگرشهاي محيط زیستي کودکان انجام نگرفته است .این پژوهش سعي دارد تا با
استفاده از فن مصاحبه ،علل نگرشهاي کودکان پيش دبستاني پنج و شش سال را دربارة
مسائل محيط زیستي بررسي کند.

روش پژوهش
پژوهش پيشرو از نوع توصيفي -تحليلي است و در گروه پژوهشهاي کيفي قرار ميگيرد.
جامعه آماري این پژوهش همه کودکان پنج و شش سال شهر مشهد بودند .به سبب مشکالت
مربوط به همکاري مسئوالن مهدکودک و والدین ،از روش نمونهگيري در دسترس استفاده
شد و پس از انتخاب سه مهدکودک 44 ،نفر از کودکان پنج و شش ساله انتخاب شدند .که
از  31مورد مصاحبه به عمل آمده و  9نفر دیگر هم در شرححال نویسي به کمک نقاشي
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شرکت داشتهاند .شرکتکنندگان پژوهش ،بر اساس نمونهگيري تصادفي و به صورت
هدفمند انتخاب شدند و شامل  12دختر و  22پسر بودند .همچنين براي درک بيشتر سؤالها
در طول فرآیند مصاحبه ،تصاویري به همراه هر سؤال به کودکان نشان داده شد تا درک آن
براي کودک راحتتر باشد (شکل  .)1براي تجزیه و تحليل نگرشهاي کودکان ،مسائل
محيط زیستي به دو گروه طبيعت محور و انسان محور تقسيم شده است.

شکل  .1نمونه براي بازيافت -استفاده مجدد

براي جمعآوري اطالعات از مصاحبه نيمهساختار یافته و روش «خود شرح حالنویسي»1
استفاده شده است .براي مصاحبه انفرادي با کودکان از یک پرسشنامة دو قسمتي استفاده
گردید .بخش اول :مشخصات دموگرافيک شامل :نام مهدکودک ،سطح تحصيالت پدر و
مادر ،شغل پدر و مادر ،درآمد و تاریخ تولد .بخش دوم 14 :سؤال اصلي و زیرمجموعههایي
در مورد نگرش نسبت به مسائل محيط زیستي از جمله الگوهاي مصرف ،حفاظت از محيط
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زیست ،بازیافت ،استفاده مجدد و روشهاي زندگي است که توسط موراکو)2413( 1
طراحي شده است.
براي سنجش و اندازهگيري متغيرهاي اصلي به شرح زیر تعریف مفهومي و عملياتي ارائه
شده است.
الگوهاي مصرف :ترکيبي از کميت ،کيفيت ،فعاليتها و گرایشهایي که مصرف
اجتماعات یا گروهي از مردم را براي زندهماندن ،راحتي و تفریح توصيف ميکند
(الونت .)2414 ،2در این مطالعه الگوهاي مصرف به مصرف آب ،برق و کاغذ اشاره دارد.
سؤاالت  3 -1جدول  1به سنجش این مفهوم ميپردازد.
حفاظت محيط زيست :واکنشي براي حفاظت از محيط زیست در سطوح فردي،
سازمان یافته و یا دولتي که براي محيط زیست طبيعي و یا انسان مفيد باشد .در این مطالعه
حفاظت محيط زیست اشاره دارد به حفاظت حيوانات ،گياهان و محيطهاي اطراف که شامل
سؤاالت  2-4جدول  1ميباشد.
بازيافت و استفادهي مجدد :شامل فرآیند تبدیل مواد استفاده شده به محصوالت جدید
مي باشد تا جلوي هدر رفتن مواد مفيد بالقوه را بگيرد و باعث کاهش مصرف مواد جدید،
انرژي ،آلودگي آب و هوا و انتشار گازهاي گلخانهاي شود .در این مطالعه منظور از بازیافت
و استفادهي مجدد ،استفاده دوباره از مواد قدیمي و استفاده از سطل بازیافت و تفکيک مواد
قابل بازیافت است .این مفهوم با استفاده از سؤاالت  11-9جدول  1سنجيده شده است.
سبک زندگي :سبک و روشي از زندگي که نگرشها و ارزشهاي یک شخص یا
گروهي از اشخاص را نشان ميدهد .در این مطالعه عادات زندگي به صورت ترجيهات زمين
بازي ،ترجيهات محل سکونت و همچنين ترجيحات حمل و نقل توصيف شده است .این
مفهوم با استفاده از سؤاالت  14 -12جدول  1سنجيده شده است.
روايي و پايايي ابزار پژوهش :اعتبار سؤالها از طریق اعتبار صوري مورد تأیيد قرار
گرفته است ،بهاین صورت که سؤالهاي تحقيق در اختيار تعدادي از صاحب نظران و
1. Muraoka
2. Eionet
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کارشناسان محيط زیست قرار گرفت و بر اساس نظر آنها سؤالهاي پرسشنامه نهایي گردید.
در خصوص بررسي پایایي پرسشنامههاي مورد استفاده در این تحقيق از ضریب آلفاي
کرونباخ (کوکران )1991 ،1استفاده شده است .پس از جايگذاري مقادیر حاصل از
اطالعات به دست آمده ،مقدار ضریب آلفاي کرونباخ در این پژوهش برابر با  4/132به
دست آمد.
جدول  .1متن مصاحبههاي انجام شده
بعد

زیربعد

سؤاالت
 -1بعضي از بچه ها دوست دارند وقتي که دندان هاي خود را مسواک

مصرف آب

ميزنند شير آب را باز بگذارند ولي بچه هاي دیگر هميشه شير آب ر ا
ميبندند.

الگوهاي مصرف

 -2بعضي از بچه ها وقتي ميخواهند نقاشي بکشند یا بنویسند و از هر دو
مصرف کاغذ

طرف کاغذ استفاده ميکنند اما بعضي دیگر فقط از یک طرف کاغذ
براي نوشتن یا نقاشي کشيدن استفاده ميکنند.
 -3بعضي از بچه ها وقتي اتاق را ترک ميکنند ،چراغ را روشن

مصرف برق

ميگذارند اما گروهي دیگر وقتي اتاق را ترک ميکنند چراغ را خاموش
ميکنند.

1. Cochran
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 -1بعضي از بچه ها دوست دارند که به گياهان و حشرات نگاه کنند اما
هيچوقت آنها را به خانه نميآورند اما گروهي دیگر از بچه ها دوست
دارند گياهان و حشراتي را که بيرون از خانه پيدا ميکنند به خانه بياورند.
 -2بعضي از کودکان دوست دارند به پرندگان غذا بدهند اما بعضي دیگر

حفاظت محيط زیست

آوردن گياهان،
حشرات و
جانوران به خانه

دوست ندارند به پرندگان غذا بدهند.
 -3بعضي از کودکان فکر ميکنند که حيوانات مهم هستند اما بعضي
دیگر فکر ميکنند که حيوانات مهم نيستند.
 -4بعضي از بچه ها هيچ وقت حيواناتي را که بيرون از خانه پيدا ميکنند
نميگيرند و اذیت نميکنند اما بعضي دیگر دوست دارند که حيوانات را
بگيرند یا اذیت کنند.
بعضي از کودکان فکر ميکنند که حيوانات وحشي حفاظت ميشوند اما
گروهي دیگر فکر ميکنند که حيوانات وحشي ممکن است کشته شوند.

آلودگي محيط

 -5بعضي از کودکان زباله را از روي زمين برميدارند و در سطل آشغال

زیست

ميریزند اما گروهي دیگر ،آشغالها را از روي زمين برنميدارند.
 -1بازیافت چيست؟

بازیافت و استفادهي مجدد

بازیافت

 -2بعضي از بچه ها بطريها و قوطي هایشان را تقسيم بندي ميکنند و در
سطل هاي مخصوص مي اندازند اما بعضي دیگر بطري ها و قوطي هایشان
را دسته بندي نميکنند.
 -3بعضي از بچه ها اسباب بازيهایشان را وقتي دیگر با آنها بازي

استفاده مجدد

نميکنند به بچه هاي دیگر ميدهند یا دوباره مصرف ميکنند .اما گروهي
دیگر اسباب بازيهایي که دیگر با آنها بازي نميکنند را دور مياندازند.

ترجيحات محل

عادات زندگي

بازي

ترجيحات
محل زندگي

 -1بعضي از بچه ها دوست دارند بيرون از محيط خانه بازي کنند اما
بعضي دیگر دوست ندارند بيرون از خانه بازي کنند.
 -2بعضي از بچه ها دوست دارند در مکان هاي شلوغ زندگي کنند اما
بعضي دیگر دوست دارند جایي زندگي کنند که گياهان و جانوران
بيشتري در آنجا وجود دارد.
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ترجيحات حمل و

 -3بعضي از بچه ها با سرویس مدارس یا اتوبوس همراه با بچه هاي دیگر

نقل

به مدرسه ميروند اما بعضي دیگر با ماشين به تنهایي به مدرسه ميروند.

يافتههای پژوهش
یافتههاي بهدستآمده از مصاحبه با  44کودک در چهار بعد :الگوي مصرف ،حفاظت محيط
زیست ،بازیافت و استفاده مجدد و عادات زندگي در غالب آمار توصيفي ارائه گردیده است.
با توجه به آمار بهدستآمده و پاسخهاي ارائهشده ،تحليل کيفي بهصورت ذیل صورت گرفته
است.
 الگوي مصرفبعد الگوي مصرف به زیر ابعاد مصرف کاغذ ،آب و برق تقسيمشده است که یافتههاي
آن در شکل شماره  1منعکسشده است.
الگوهای مصرف

مصرف برق

مصرف کاغذ

مصرف آب

خاموش کردن برق
زمان ترک اتاق 35 -بله

استفاده از دو طرف
کاغذ 16 -بله

بستن آب زمان
مسواک زدن 38 -بله

دلیل خاموش کردن برق

دلیل استفاده از دو
طرف کاغذ

دلیل بستن شیر آب

طبیعت محور :
( 6پسر3 :
دختر)3 :

انسان محور :
39

طبیعت محور
4:

انسان
محور12:

طبیعت محور :
10

انسان محور :
28

(پسر 14:دختر:
)17

(پسر1 :
دختر)3:

(پسر 11:دختر:
)3

(پسر3:
دختر)7:

(پسر18:
دختر)10:

شکل  .1تشريح نگرشهاي کودکان نسبت به مفهوم الگوي مصرف
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در بخش الگوي مصرف 32 ،نفر از  44کودک در پاسخ به سؤاالت مصرف آب گفتهاند
شير آب را زمان مسواک زدن ميبندند اما پاسخها در زمينه چرایي این عمل نشان داد تنها
 14نفر از آن ها دالیل طبيعت محور دارند که  3نفر آنان را پسران و  1نفر را دختران تشکيل
ميدهند 22 .نفر از آن ها براي این کار خود دالیل انسان محورانه دارند که از این ميان سهم
پاسخهاي انسان محورانه پسران  12پاسخ و دختران  14پاسخ بوده است.
در بعد مصرف کاغذ 16 ،نفر از کودکان گفتهاند که از دو طرف کاغذ استفاده ميکنند
و از ميان این  16نفر تنها  4نفر دالیل طبيعت محور دارند ( 1پسر و  3دختر) و  12نفر از آنها
با دالیل انسان محورانه این کار را انجام ميدهند که  11نفر آنان پسران و تنها  3نفر از آنان
دختر بوده اند.
در بعد مصرف برق  35نفر از کودکان پاسخ دادند که در زمان ترک اتاق برق را خاموش
ميکند اما تنها  6نفر ازآنها براي این کار دالیل طبيعت محور داشتند که در این قسمت
سهم پسران و دختران برابر بوده است و  29نفر از آنها دالیل انسان محور داشتند که شامل
 14پسر و  11دختر بوده است.
پاسخهاي کودکان به سؤالهاي مرتبط با الگوهاي مصرف ،نشان ميدهد که کودکان
نسبت به صرفه جویي در مصرف آب و برق حساسيت زیادي بروز ميدهند ولي اکثر آنها
درمورد منابع مورد استفاده براي ساخت کاغذ و ارتباط آن با محيط زیست اطالعي ندارند.
از طرفي پاسخهایي که کودکان در مورد دالیل صرفهجویي آب و برق مطرح کردهاند گواه
این موضوع است که حساسيت آنان ،بيشتر جنبهي اقتصادي و خودپسندانه دارد تا محيط
زیستي .دالیل انسان محورانه کودکان را ميتوان از جهات زیر بررسي کرد:
براساس یافتههاي محقق ،کودکان خانوادههاي کم درآمد ،بيشتر با دید اقتصادي به
مقولهي صرفهجویي نگاه ميکنند تا محيط زیستي .براي مثال ميتوان به پاسخهاي زیر اشاره
کرد« :اگر المپ را روشن بگذاریم ،ميسوزد و پول براي خرید المپ نداریم» «پول آب
زیاد ميشود و پدر و مادرمان دیگر پول ندارند» .گرچه این دیدگاه در نهایت منجر به
صرفهجویي ميشود ،اما نبود آموزشهاي محيط زیستي و نگرشهاي طبيعت محور در بين
کودکان پيش دبستاني به خوبي آشکار است .اما در مقابل ،کودکاني از خانوادههایي با
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درآمد باالتر ،بيشتر پاسخهایي خودپسندانه در قبال پرسشهاي مرتبط با الگوهاي مصرف
ابراز نمودهاند .براي مثال« :اگر آب را مصرف کنيم ،دیگر آبي براي خوردن نداریم» «اگر
برق برود ،دیگر نميتوانيم جایي را ببينيم یا غذا بپزیم».
کودکاني که به سؤالهاي مربوط به دالیل صرفهجویي در مصرف آب ،برق و کاغذ،
پاسخهاي طبيعت محور دادند ،قسمت اعظمي از نگرشهاي محيط زیستي خود را از خانواده
دریافت کردهاند .به عنوان مثال« :شير آب را ميبندم چون خواهرم به من یاد داده» «مادرم به
من یاد داده که کاغذ از درخت ساخته ميشود»؛ و تنها یک نفر در پاسخ ،از جملهي آموزشي
«هرگز نشه فراموش ،المپ اضافي خاموش!» استفاده کرد .که در این ميان ميتوان گفت:
اگر برنامههاي آموزشي مراکز پيش دبستاني یا برنامههاي رسانهاي مرتبط با این گروه سني،
شامل آموزشهاي سازمان یافته و کارآمد محيط زیستي باشد ،نتایج بدست آمده مطمئناً
بسيار متفاوت خواهد بود (شکل  .)1رویکرد آموزشي مناسب با توجه به ابعاد شخصيتي
کودک و شناخت عميق از آنها ،راهها و فنوني براي دسترسي او به بنيانها و مقدمات دانش،
نگرش و مهارتهاي دنياي در حال تحول پيشبيني کرده و او را هر مرحله گام به گام
رهنمود ميکند (بازرگان)1394 ،
 -حفاظت محيط زيست

بعد دوم ،حفاظت از محيط زیست بود و زیر ابعاد آن گياهان و حشرات ،حيوانات دیگر و
آلودگي محيط زیست بود که نتایج آن در شکل شماره  2آمده است.
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طبیعت محور 16:
آوردن گیاهان و حشرات
به خانه  -نه 28:نفر

دالیل آوردن
گیاهان و
حشرات به
خانه

(پسر 7 :دختر)9 :
انسان محور 12 :
(پسر 7 :دختر)5 :
طبیعت محور 32 :

عالقه به غذا دادن به
پرندگان  -بله 38:نفر

دالیل عالقه
به غذا دادن
به پرندگان

احترام گذاشتن به
حیوانات  -بله 33:نفر

دالیل احترام
گذاشتن به
حیوانات

اذیت کردن و گرفتن
حیوانات  -نه  34 :نفر

دالیل اذیت
نکردن و
نگرفتن
حیوانات

(پسر 16 :دختر)16 :
انسان محور 6:
(پسر 4 :دختر)2 :

گیاهان و
حشرات و
حیوانات
دیگر

طبیعت محور12 :
(پسر 4 :دختر)8 :
انسان محور 21 :
(پسر 13:دختر)8:
طبیعت محور26:

حفاظت محیط
زیست

(پسر 15 :دختر)11 :
انسان محور8 :
(پسر 4 :دختر)4:
طبیعت محور11 :

احترام به حیوانات
وحشی  -بله 15:نفر

دالیل احترام
به حیوانات
وحشی

(پسر 9 :دختر)2 :
انسان محور 4 :
(پسر 3:دختر)1:
طبیعت محور 22 :

آلودگی
محیط زیست

احساس مسئولیت در
قبال زباله های اطراف-
بله  34 :نفر

دالیل احساس
مسئولیت در
قبال زباله های

(پسر 6 :دختر)16:
انسان محور 12:
(پسر 10:دختر)2 :

شکل  .2تشريح نگرشهاي کودکان نسبت به مفهوم حفاظت از محيط زيست
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در بخش حفاظت از محيط زیست در پاسخ به سؤال آوردن گياهان ،حشرات و حيوانات
دیگر به خانه 22 ،نفر از کودکان پاسخ دادهاند که گياهان و حشرات را به خانه ميآورند در
این ميان  16نفر از آنها براي این کار خود دالیل طبيعت محور داشتند که  9نفر از آنان
دختر و  1نفر آنان پسر بودند و  12نفر از آنها با دالیل انسان محور این کار را انجام ميدهند
که پسران  1نفر و دختران  5نفر بودند .همچنين  32نفر از کودکان در پاسخ به سؤال
عالقهمندي به غذا دادن پرندگان پاسخ مثبت دادهاند که  32نفر از آنها با دالیل طبيعت
محورانه این کار را انجام ميدهند ( 16دختر و  16پسر) بودند و تنها  6نفر از آنان براي انجام
این کار دالیل انسان محورانه داشتهاند.
 33نفر از  44کودک در مورد احترام به حيوانات پاسخ مثبت دادهاند که  21نفر دالیل
انسان محورانه داشتند که شامل  2دختر و  4پسر بودند و  12نفر دالیل طبيعت محورانه
داشتهاند که در این ميان  12پسر و  2دختر وجود داشته است .همچنين در مورد آزار و اذیت
حيوانات  34نفر با پاسخ منفي مخالفت خود را اعالم کردند که از این ميان  26نفر دليل
طبيعت محورانه داشتهاند ( 13پسر و  2دختر) و  2نفر ( 4پسر و  4دختر) دالیل انسان محور
بيان کردند .اما در پاسخ به سؤال احترام به حيوانات وحشي تنها  15کودک نظر مثبت
داشتهاند که  11نفر دالیل طبيعت محور داشته اند که  9نفر از آنان پسر و  2نفر دختر بودند
و  4نفر براي احترام به حيوانات وحشي دالیل انسان محور بيان داشتند که  3نفر از آنان پسر
و یک نفر دختر بوده است.
در زیر بعد آلودگي محيط زیست  34نفر از کودکان در قبال زبالههاي اطراف احساس
مسئوليت ميکردند که از ميان آنان  22نفر دالیل طبيعت محور داشته و شامل  6پسر و 16
دختر بوده اند و  12نفر از آن ها دالیل انسان محور بيان داشتهاند که در این بين  14نفر پسر
و  2نفر دختر بودهاند.
پاسخ کودکان به سؤالهاي مرتبط با حفاظت محيط زیست ،گواه این موضوع است که
آنها غالباً در مقابل حيوانات (به غير از پرندگان) احساس ترس و عدم امنيت دارند و
حيوانات را درنده ،آلوده و بيماري زا ،در خدمت انسانها و منبع توليد کنندهي مواد مورد
نياز براي بشر ميدانند .آنان عموماً اظهار کردند که گياهان و حيوانات را به خانه نميآورند
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و دالیل نيمي از آنان انسان محور بوده است .به عنوان مثال« :به حشرات دست نميزنم چون
به من نيش ميزنند»« ،حشرهها را دوست ندارم ،قشنگ نيستند» و یا«اگر آنها را به خانه
بياورم ،خانه کثيف ميشود».
همچنين از پاسخهاي کودکان اینطور برميآید که حيوانات از نظر آنان مهم هستند اما
در این مورد نيز 14 ،نفر از این  33کودک دالیل خود را از منظر انسان محوري مطرح
کردهاند« :سگها شبها نگهباني ميدهند ،خروسها صبحها ما را از خواب بيدار ميکنند»
و یا «گاو به ما شير ميدهد یا ما از پشم گوسفند استفاده ميکنيم» .راس و همکارانش ()2443
بيان ميکنند که کودکان شهري تمایل دارند تا در مورد رفتار حيوانات بر اساس مدل انساني
و کودکان روستایي بر اساس استدالل زیستشناختي فکر کنند.
طبق بررسيهاي انجام شده و مقایسهي پاسخهاي کودکان ،این طور برداشت ميشود که
کودکان ساکن در مناطق طبيعيتر و آناني که شانس بيشتري براي داشتن تجربههاي برخورد
با حيوانات را دارند ،عموماً در مقابل حيوانات و گياهان داراي نگرشهاي طبيعت محور
هستند .در این پژوهش 32 ،نفر اعضاي نمونه (از  44نفر) ادعا کردهاند که به پرندگان غذا
ميدهند که آمار قابل توجهي است؛ و اکثریت آنها ( 34نفر) براي این کار دالیل طبيعت
محور داشتند ،مانند« :دوست دارم پرندهها سير شوند و زنده بمانند»« ،اگر غذا نخورند،
ميميرند و گناه دارند» و یا «چون من پرندهها را دوست دارم» .یکي از دالیل این امر ،ميتواند
تمایل به نگهداري از پرندگان به عنوان حيوان خانگي در فرهنگ ایراني باشد که این امر
سبب ایجاد شناختي واقعي و نگرشهاي طبيعت دوستانه در قبال پرندگان در کودکان شده
است .گلمن و ولمن  )1991( 1معتقدند کودکان خردسال این درک را دارند که موجودات
زنده رشد ميکنند ،غذا ميخورند ،پير ميشوند و ميميرند .این زیستشناسي ابتدایي از
پنجسالگي ایجاد شده و کامالً مستحکم است که احتماالً تا حدود زیادي فطري هستند
(ایناگاکي و هاتانو .)1996 ،ليچ و همکاران )1995( 2با مطالعه تبيين سيستمها و مفاهيم

1. Gelman and Wellman
2. Leach et al
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بومشناختي جامعه در  5-16سال ،دریافتند که کودکان خردسال ،به ویژه از زبان موجودات
زنده صحبت ميکنند و حيوانات را براي برآوردن نيازهایشان به انسان وابسته ميدانند.
از طرفي 23 ،نفر از پاسخگویان با دالیل طبيعت محورانه بيان داشتند که حيوانات را اذیت
نميکنند .براي مثال« :اذیت نمي کنم تا بتوانند به خانه خودشان بروند و زندگي کنند» و یا
«دوست ندارم آنها را بترسانم ،دوست ندارم کشته شوند» .اما تعداد زیادي از کودکان (25
نفر از  44نفر) کمترین تأکيد را بر حفاظت از حيوانات وحشي داشتهاند و معتقد بودند که
نباید از حيوانات وحشي محافظت شود .دليل این امر ميتواند این موضوع باشد که کودکان
تنها تصویري که از حيوانات وحشي در ذهن دارند ،تصاویر پخش شده از شکار و درندگي
آنان از رسانههاي جمعي است و نوعي ترس و احساس عدم امنيت در آنان تقویت شده و به
درک آنان از نقش حيوانات در اکوسيستم کمکي نشده است.
همچنين در این بخش تالش شد تا با مطرح کردن یک سؤال ،ميزان حساسيت و احساس
مسئوليت کودکان در ارتباط با زبالههاي اطرافشان سنجيده شود 34 .نفر از کودکان به این
سؤال که (آیا زبالهها را از روي زمين برميدارند و در سطل زباله مياندازند یا نه؟) ،پاسخ
مثبت دادهاند؛ و  22نفر از  34نفر ،در این خصوص نگرشي طبيعت محور داشتهاند .به عنوان
مثال« :زباله را از روي زمين برميدارم چون نميخواهم زمين کثيف شود» یا «برميدارم چون
اگر زمين کثيف شود دیگر هيچ گلي از زمين بيرون نميآید» (شکل .)2
-

بازيافت و استفادهي مجدد

نتایج بررسي بعد سوم (بازیافت و استفاده مجدد) در شکل شماره  3آمده است .در مورد
مفهوم استفاده مجدد ،از کودکان سؤال شد که «آیا دوست دارند اسباب بازيهاي
بالاستفادهشان را به کودکان دیگر بدهند؟»  31نفر از کودکان اظهار کردهاند که دوست
دارند اسباب بازيهاي بالاستفادهشان را به کودکان دیگر بدهند و  26نفر از این  31کودک،
دليل این امر را از منظر انسان محوري توضيح دادهاند که شامل  11پسر و  15دختر بودند.
تنها  3کودک دختر با دالیل طبيعت محورانه به انجام این کار پاسخ مثبت دادهاند.
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بازیافت و استفاده ی
مجدد
بازیافت

استفاده ی مجدد
دوباره استفاده کردن از اسباب
بازی های قدیمی  -بله 31 :نفر

جداسازی قوطی ها از
بطری ها  -بله 0 :نفر

انداختن زباله های قابل
بازیافت به سطل های
بازیافت  -بله 2 :نفر

دالیل دوباره استفاده کردن
از اسباب بازی های قدیمی

دالیل جداسازی قوطی ها از
بطری ها

دالیل انداختن زباله های
قابل بازیافت به سطل های
بازیافت

انسان محور26 :

طبیعت محور3 :

(پسر11:
دختر)15:

(پسر 0:دختر)3 :

انسان محور:
0

طبیعت
محور0 :

انسان
محور2:

طبیعت محور:
0

(پسر0:
دختر)2:

شکل  .3تشريح نگرش کودکان نسبت به مفهوم بازيافت و استفاده مجدد

همچنين در مورد بازیافت هيچ یک از کودکان در پاسخ به سؤال جداسازي قوطيها و
بطريها پاسخ مثبت ندادهاند .و در پاسخ به سؤال انداختن زبالهها به سطل بازیافت تنها 2
کودک دختر پاسخ مثبت دادهاند که هر دو دالیل انسان محورانه بيان داشتهاند.
پاسخهایي از قبيل« :اگر اسباب بازيام را به دوستم بدهم ،دوستم هميشه به یاد من
ميماند» یا «اگر بچهي کوچکي به دنيا بياید ،اسباب بازي ميخواهد و ما پول نداریم که
اسباب بازي جدید بخریم» بوده اند که دالیلي از این قبيل نيز ،دید اقتصادي و خودپسندانهي
کودکان (که قبالً به آن اشاره شد) را نسبت به استفاده مجدد نشان ميدهد (جدول .)3
جالب توجه است که بدانيم هيچ یک از اعضاي نمونه ،ایدهاي در مورد مفهوم بازیافت
نداشتند و نتوانستند آن را تعریف کنند .ميتوان نتيجه گرفت که فعاليتهاي انجام شده در
زمينهي ترویج آموزش بازیافت ،تا به امروز کارآمد نبوده است و منجر به تغيير نگرش و
آگاهي کودکان نشده است.
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 -عادات زندگي

عادات زندگي بعد نهایي براي دانش آموزان پيش دبستاني بود .در این بخش سعي شد
تا با طرح  3سؤال در ارتباط با ترجيحات کودکان در مورد محل بازي ،محل زندگي و
نحوهي رفت و آمد به مدرسه ،عادات زندگي کودکان سنجيده شود که نتایج آن در شکل
شماره  4آمده است.

عادات زندگی

ترجیهات
حمل و نقل

ترجیهات محل
سکونت

ترجیهات
محل بازی

قبول کردن وجود رابطه بین آلودگی
محیط زیست و ماشین ها -بله18 :

عالقه به زندگی در محل هایی
که حیوانات و درختهای
بیشتری دارد  -بله26 :

عالقه به بازی خارج از
خانه  -بله12 :

دالیل قبول کردن وجود رابطه بین
آلودگی محیط زیست و ماشین ها

انسان محور 8 :

طبیعت محور 10 :

(پسر 3 :دختر)5 :

(پسر 5:دختر)5 :

دالیل عالقه به بازی
خارج از خانه
دالیل عالقه به زندگی در
محل هایی که حیوانات و
درختهای بیشتری دارد

انسان محور 6 :

طبیعت محور6 :

(پسر 2:دختر)4 :

(پسر 4:دختر)2 :

انسان محور15 :

طبیعت محور 11 :

(پسر 12:دختر )3

(پسر 2 :دختر)8 :

شکل  .4تشريح نگرشهاي کودکان نسبت به مفهوم عادات زندگي

تنها  12نفر از اعضاي نمونه (از  44نفر) مایل بودند که در محيطي بيرون از منزل بازي
کنند .نيمي از آنان نگرش طبيعت محور ( 4پسر و  2دختر) و  6نفر دالیل انسان محورانه
داشتند ( 2پسر و  4دختر) .در ادامه 26 ،نفر از کودکان ادعا کردند که ترجيح ميدهند در
جایي زندگي کنند که گياهان و جانوارن زیادي دارد و از مکانهاي شلوغ و پر جمعيت دور
باشند .در این خصوص تنها  11نفر از آنان نگرش طبيعت محور داشتند که شامل  2پسر و 2
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دختر بودند و  15نفر دالیل انسان محورانه بيان داشتند که شامل  12پسر و  3دختر بودند.
همچنين در پاسخ به ترجيحات حمل و نقل  12نفر از آنان پاسخ دادهاند که از وسایل حمل
و نقل عمومي استفاده ميکنند که  2نفر از آنان دالیل انسان محور داشتهاند که از این ميان
 3پسر و  5دختر بودهاند و  14نفر از آنان دالیل طبيعت محور بيان نمودند که نيمي پسر و
نيمي دختر بودهاند.
کودکان در پاسخ به سؤال ترجيحات محل بازيشان پاسخهایي مانند« :چون هواي بيرون
بهتر است مایل هستيم بيرون بازي کنيم» ارائه دادهاند .از بررسي توضيحات کودکان پيش
دبستاني در مورد این موضوع که چرا عالقهاي به بازي خارج از محيط منزل ندارند ،ميتوان
این طور نتيجه گرفت که عموما احساس ترس و عدم امنيت (مانند ترس از بيماري ،دزدیده
شدن و از دست دادن اسباب بازي) باعث شده است که ارتباط آنان با طبيعت قطع شود و
امنيت خانه را به تجربهي جهان طبيعي ترجيح دهند .در پاسخ به سؤال ترجيحات زندگي
پاسخهایي مانند« :جاهاي شلوغ ،سر و صداي زیادي دارد و من این را دوست ندارم»یا «چون
آنجا حيوانات هستند و من حيوانات را دوست دارم» دریافت شد.
 12نفر از کودکان پاسخ دادند که با سرویس و وسایل حمل و نقل عمومي به مدرسه
ميآیند که دالیل  14نفر از آنان ،معرف نگرش طبيعت محور آنان بوده است و پاسخهایي
مانند« :چون دود ماشينها باعث آلودگي هوا ميشود» بيان داشتند .در یک نگاه کلي ميتوان
اینگونه نتيجه گرفت که کودکان در ارتباط با عادات زندگي ،بيشتر نگرشي انسان محورانه
دارند و در مورد نتایج محيط زیستي رفتارهاي روزمره ،آگاهي چنداني ندارند.

بحث و نتيجهگيری
اگرچه براي آموزش و پرورش پيش از دبستان در کشور ما سرمایهگذاري اقتصادي ،فرهنگي
و  ...صورت نگرفته است ،اما ضرورت این آموزشها واقعيتي است که سالهاست بر در
آموزش همگاني ما ميکوبد و در آموزش همگاني ما جاي گرفته است (بازرگان.)1394 ،
مهدکودکها ميتواند نقش اساسي و مهمي را در آموزش محيط زیست به کودکان به
عهده گيرند .از این ميان شناسایي و تبيين وضعيت موجود نگرشهاي محيط زیستي کودکان
به عنوان سازندگان آینده کشور ،گام نخست در تربيت و آموزش نيروي انساني متخصص با
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رویکردي محيط زیستي است .یافتههاي این پژوهش نشان داد که گرچه به نظر ميرسد
کودکان شرکتکننده در این پژوهش براي طبيعت ارزش قائلاند ،اما دليل اصلي لزوم
حفاظت از طبيعت را ،بقا و بهبود کيفيت زندگي خود ميدانند و دالیل آنان انسان محور
است .این در حالي است که پژوهش انجام گرفته در کشور ترکيه نشان ميدهد ،بيشتر دالیل
نگرشهاي محيط زیستي در کودکان پيش دبستاني ترکيه ،طبيعت محور بوده است (از ترک
و همکاران .)2412 ،1همچنين در پژوهشي که توسط گروزینسکا و همکارانش ( )2446انجام
گرفت نيز نتایجي مشابه استنتاج شده است .باید به این واقعيت توجه کرد که نگرش کودکان
بر اساس تجارب آنان شکل ميگيرد (بندورا .)1911 ،2براي مثال در کشور ترکيه ،آموزش
دوران پيش دبستاني شامل فعاليتهاي متنوعي ميباشد که به گونهاي به ترویج نگرشهاي
طبيعت محور ميپردازند ،مانند نگهداري از حيوانات خانگي در کالس درس و یا حياط
مدرسه (وزارت آموزش و پرورش ملي .)2446 ،همانطور که توسط (کيد و کيد)1994 ،3
گزارش شده است ،تجربيات مرتبط با حيوانات ،مانند بازدید از محلهاي نگهداري حيوانات
و مزارع نگهداري از دام ميتواند تأثيري مثبت بر نگرش کودکان در مورد حيوانات و محيط
زیست داشته باشد.
در مورد الگويهاي مصرف ،کودکان پيش دبستاني ترجيح ميدهند زماني که به مصرف
آب نيازي ندارند ،شير آب را ببندند و دالیل عمده آن حاکي از این بود که این کار را تنها
براي حفظ منافع خود انجام ميدهند .کودکان معموالً از یک طرف کاغذ براي نوشتن یا
نقاشي کردن استفاده ميکنند .بيشتر کودکان وقتي اتاقي را ترک ميکنند ،چراغ را خاموش
ميکنند که بيشتر آنها دالیل انسانمحوري داشتند .در نهایت اینکه مصرف آب و برق در
مقایسه با مصرف کاغذ بيشتر مورد تأکيد قرار گرفته شده است و دالیل انسان محورانه قويتر
از طبيعت گرایانه ميباشد .اگرچه نتایج مشابهي توسط پژوهش گروزینسکا و همکارانش در
سال  2446بدست آمد اما در همين سال ،طي پروژهاي مشابه در کشور لهستان مشخص شد

1. Kahriman & et al
2. Bandura
3. Kidd and Kidd
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که کودکان پيش دبستاني مورد مطالعه از آب و برق بسيار محتاطانه استفاده ميکنند و نسبت
به صرفه جویي در مصرف کاغذ بسيار حساس هستند (گرودزینسکا و همکاران.)2446 ،1
از جمله دالیل که کودکان عالقه ندارند گياهان و حشرات را به خانه بياورند این است
که بيشتر آنها نوعي ترس و نگراني از این کار دارند .کودکان اغلب دوست دارند به
پرندگان غذا بدهند و بيشتر دالیل آنها انسانمحوري بوده است .بيشتر کودکان براي
حيوانات ارزش قائلند ،به آنها احترام ميگذارند و نميخواهند به حيوانات صدمه بزنند،
بنابراین آنان را نميگيرند و اذیت نميکنند .کودکان کمتري معتقدند که باید از حيوانات
وحشي حفاظت شود و تصور ميکنند که آنان خطرناک هستند .بيشتر کودکان در مقابل
زبالههاي اطراف خود احساس مسئوليت ميکنند .در پژوهش دومکا )2444( 2نگرش
کودکان درباره حيوانات مورد تحقيق قرار گرفت و نتيجه گرفته شد که کودکان بعضي از
حيوانات نظير والها ،فيلها ،خزندگان و عنکبوتها را دوست ندارند و فکر ميکنند که
حيوانات به انسانها هدیه داده شدهاند .بر اساس این تحقيق ،کودکان محيط زیست را از منظر
انساني ميبينند .نتایج این پژوهش نيز نشان داد ،حفاظت از حيوانات وحشي کمترین تأکيد
را در بين دیگر مفاهيم حفاظت از محيط زیست داشته است.
در مورد بازیافت و استفاده مجدد ،تمامي  44شرکت کننده هيچ ایدهاي در مورد بازیافت
نداشتند و نتوانستند بازیافت را تعریف کنند .بر اساس پژوهش انجام شده در ترکيه
گرودزینسکا و همکاران )2446( ،و اوزترک و همکاران )2412( ،کودکان در این بخش با
وجود ارائهي تعریفي مناسب از مفهوم بازیافت ،نگرش انسان محورانه بروز دادهاند .در
مطالعهي صورت گرفته توسط پالمر و همکاران ،)2443( 3تأکيد بر این موضوع شده است
که برنامههاي آموزش محيط زیست تأثير زیادي در تغيير نگرش محيط زیستي کودکان در
مورد بازیافت و استفادهي مجدد دارد .آنان گزارش کردند که کودکان چهار سالهي
انگليسي که برنامههاي آموزش محيط زیست سازمان یافته داشتند در مقایسه با همساالن
لهستاني خود که هيچ برنامه آموزشي خاصي نداشتند نگرشهاي بهتري در مورد مدیریت
1. Grodzinska et al
2. Domka
3. Palmer et al
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پسماند از خود بروز دادند .بنابراین با توجه به کمبود دانش کودکان پيش دبستاني
شرکتکننده در این پژوهش در مورد مفاهيم بازیافت و استفادهي مجدد ،ميتوان نتيجه
گرفت که آموزشهاي فعلي ،به هيچ وجه کافي نبوده است.
نتایج در مورد عادات زندگي نشان ميدهد ،کودکان ترجيح ميدهند در داخل خانه
بازي کنند که این بيشتر به دليل ترس از دست دادن اسباب بازيها و احساس ناامني نسبت
به فضاي خارج از خانه ميباشد .این نتيجه با مطالعه اوزترک )2414( 1که گزارش ميکند
در ترکيه کودکان ترجيح ميدهند در خارج از خانه بازي کنند ،هماهنگي ندارد و
تفاوتهایي در نگرشهاي کودکان این دو کشور دیده ميشود .از سوي دیگر بيشتر
کودکان دوست ندارند در محلهاي شلوغ زندگي کنند .آنها بيان کردند که بين آلودگي
محيط زیست و ماشينها رابطهاي وجود ندارد و بيشتر دالیل انسان محورانه داشتند .بيشتر
بودن دالیل نگرشهاي انسان محور در کودکان ميتواند توسط تئوري پياژه 2توضيح داده
شود .براساس توضيحات پياژه ( ،)1995بين سنين  2تا  1سالگي ،کودکان پيش دبستاني هنوز
در یک مرحلهي پيش عملياتي ميباشند که مهمترین خصوصيت کودک در این مرحله،
خود پسندي است .بنابراین نگرشهاي انسان محورانهي کودکان ميتواند با توجه به سن
آنها و توسعهي عقلي آنها توجيه شود.
بر اساس پژوهش گروزینسکا و همکارانش ( )2446نگرش کودکان پيش دبستاني در
مورد محيط زیست به شرایط محل زندگي و تحصيل آنان مرتبط است .به این صورت که
بيشتر کودکاني که در بخشهاي روستایي زندگي ميکنند از نگرش مثبتتري نسبت به
محيط زیست برخوردارند .همانطور که رابرتسون  )2449(3ميگوید ،دليل این امر ميتواند
این حقيقت باشد که زندگي در روستا مملو از فرصت هاي ناب براي کسب تجربيات نزدیک
از محيط زیست اطراف است .بر اساس پژوهشهاي رابرتسون ( )2449و اورت و همکاران
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( ،)2445تجربيات بيرون از خانه در سنين اوليهي کودکي ،نقش بهسزایي در شکلگيري
1. Ozturk
2. Piaget
3. Robertson
4. Ewert et al
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نگرشهاي طبيعت محور کودکان ایفا ميکنند و با سهيم شدن در انتخاب فعاليتهاي مورد
عالقه کودک ،بهترین زمينهها براي تلفيق دانش ،مهارت و نگرش ایجاد ميشود (بازرگان،
 .)1394بنابراین برنامههاي آموزشي پيش دبستاني ميباید فرصتهاي متنوعي در اختيار
کودکان قرار دهد ،فرصتهایي که به آنان اجازه ميدهد ساعات بيشتري را در فضاي آزاد
و طبيعت سپري کنند.
با این تصور که نگرشهاي محيط زیستي در طي سنين اوليه زندگي شکل ميگيرند و
تأثيرات طوالني مدتي در طول زندگي انسان دارند ،نگرشهاي محيط زیستي کودکان پيش
دبستاني ميتواند توسط برنامههاي آموزش محيط زیست که شامل فعاليتهاي داخلي و
خارجي ميشود ،توسعه یابد .مطالعه سطح نگرش کودکان پيش دبستاني شهر مشهد نشانگر
لزوم ارتقاء آموزشهاي محيط زیستي در آنان است .کودکستان به مثابه اولين محيط
اجتماعي براي کودک ،موفق به جلب توجه او ،یادگيري و فعاليت در جهت آن نخواهد
شد ،مگر آن که به دور از آموزش مستقيم و اندرزگو ،جلب عواطف را محور ایجاد عالقه
براي یاگيري قرار دهد .قلب کودک با مهرباني ،شادي و نشاط به وجود ميآید و زمينههاي
یادگيري پایدار را براي آن فراهم ميآورد (بازرگان.)1394 ،
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