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 هچکيد
 زاهاي مورد نياز براي حفظ و پشتيباني محيط زیست در افراد ها، تعهد و مهارتارزش ،گيري نگرششکل

دبستاني هاي محيط زیستي کودکان پيششود. پژوهش حاضر با هدف بررسي دالیل نگرشآغاز مي پایهسنين 

ه مجدد و دمحيط زیست، بازیافت، استفا که شامل الگوهاي مصرف، حفاظت ازانجام شد ( سال )پنج و شش

شهر مشهد بودند. در این پژوهش به  سال . جامعه آماري همه کودکان پنج و ششباشدهاي زندگي ميروش

ده گيري در دسترس استفاسبب مشکالت مربوط به همکاري مسئوالن مهدکودک و والدین، از روش نمونه

ه هاي مربوط بانتخاب شدند. یافته ودکان پنج و شش سالنفر از ک 44، شد و پس از انتخاب سه مهدکودک

خه اقتباس شده است. نس پرسشنامه استاندارد موراکنگرش از طریق مصاحبه حاصل شد که سؤاالت آن از 

اقتباس شده از پرسشنامه با تصاویر طراحي شده توسط پژوهشگر حمایت شد که به طور واضح هر یک از 

ه ها، تحليل محتواي متن مصاحبه و اتوبيوگرافي بودش تجزیه و تحليل یافتهکرد. روسؤاالت را معرفي مي

 هايتر از نگرشمحورانه قويهاي انساندهد که در بيشتر موارد، نگرشاست. نتایج پژوهش نشان مي

اي یدههيچ اباشد و همچنين در مورد بعضي از مفاهيم مانند مفهوم بازیافت، کودکان گرایانه ميطبيعت

نين ترین سهاي زیادي از طول روز خود را در مهمها به عنوان فضایي که کودکان ساعتمهدکودک شتند.ندا

غيير ترین فضاها براي تد به عنوان یکي از مهمنتوانکنند، ميسپري مي یري در آنپذالگوپذیري و آموزش

 .در نظر گرفته شوندهاي محيط زیستي کودکان نگرش

 يمحورعتي، طبيمحورانسان ،، کودکانيستيط زيمح يهانگرش :واژگان کليدی

                                                           
واحد علوم و ، دانشگاه آزاد اسالمي ،و انرژي زیستط دانشکده محي ،زیست دانشجوي دکتري مدیریت محيط .1

 links.state@gmail.com( لمسئو نویسنده)تحقيقات تهران، ایران. 

 نور پيام دانشگاه زیست، محيط آموزش دانشيار .2

 ایران تهران، تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه زیست محيط دانشيار .3

 دانشگاه پيام نور دانشجوي دکتري آموزش محيط زیست .4
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 همقدم

، ميبودي) شودتلقي مي فردهر  و رشد اي حساس در زندگيدوران کودکي به عنوان دوره

ي دوران کودک، تحقيقات اخير بر روي رشد عقالني و مغز براساس  .(2444، 1ماستارد؛ 1391

مطالعات . (2446، 2برون)نات دانسان دار يهانگرش يريگشکلنقش بسيار مهمي در آغاز 

 يهاحرانن بیتردیاز شد يکیران به عنوان یدر ا يستیط زيمح يهادهد، بحرانينشان ماخير 

ستم، استفاده ياز آغاز قرن ب (.4241، 3)بانک جهاني در جهان شناخته شده است يستیط زيمح

برابر، انتشار  35 يريگيبرابر، ماه 9برابر، استفاده از آب  44 يد صنعتيبرابر، تول 16 ياز انرژ

و  یيزداجنگل افته است ویش یبرابر افزا 13برابر، انتشار گوگرد  11کربن دياکسيد

 2/1ا از يت دنين زمان جمعيدر هم (.2442، 4)مک ميچائيل باشديع میدر حال تسر یيزاابانيب

در  (.2449، 5فس)یونيافته است یش یفزاارد نفر ايليم 1/6 ارد نفر در اواخر قرن، به حدوديليم

ا ه، دانش و مهارتيآن آگاه يفعال است که ط يندیست فرایط زيآموزش مح این ميان،

ت یریمد يسازنده برا يهاتيمات آگاهانه و فعاليافته و منجر به درک، تعهد، تصمیارتقاء 

  (. 1394)ميبودي،  شوديست میط زيخته محيآمهمبه يه اجزايکل

 یر هستندالعمر و تغيير ناپذمادامشکل گرفته در دوران کودکي،  يستیط زيمحهاي نگرش

که  خواهان این هستيماگر »کرد: ن ( بيا2442) 1دوناتیدکه  طورهمان(. 2442،  6)نيکوالیوا

رسي در برنامه د هبه زمين احترام بگذارند، مهم است که امروز يبعدهاي نسلبزرگساالن در 

محيط  هاي انساني وي متقابل بين فعاليتآموزش محيط زیست و رابطه آنان، کودکي دوران

هاي مورد نياز براي حفظ ها، تعهد و مهارتارزش ،گيري نگرششکل.«زیست را قرار دهيم

، 14ليليایني و  ،2441، 9بایر  ،2444، 2)بسيلشود آغاز مي پایهسنين  ازمحيط زیست در افراد 

                                                           
1. Mustard 

2. Nutbrown 

3. World Bank 

4. McMichael 

5. UNICEF 

6. Nikolaeva 

7. Didonet 

8. Basile 

9. Bier 

10. Aini and Laily 
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 هايها به عنوان فضایي که کودکان ساعتو مهدکودک (2411ميبودي و همکاران،  و 2414

اي ترین فضاها برتواند به عنوان یکي از مهمکنند، ميزیادي از روز خود را آنجا سپري مي

 محيطي کودکان مورد توجه قرار گيرد.هاي زیستافزایش آگاهي

ایجاد  تمایل»کنند: تعریف مي گونهنیارا  محيط زیستيهاي نگرش (1996) 1نیلر و لويم

گي و عالقهتواند نوعي عالقه یا بيست که ميهاي محيط زیبعضي از ویژگي هشده دربار

محيط هاي گرشن (1994) 2تامپسون و بارتون ةبه عقيد«. اعتنایي را شامل شودطرفداري یا بي

شاره به محور اهاي طبيعتقرار دارند. نگرشمحور محور و انسانبر دو مبناي طبيعت زیستي

در  کهدانند، در حاليکند و ارزش طبيعت را به خاطر ذات خودش ميهمدلي با طبيعت مي

محور تنها براي پشتيباني و افزایش زندگي انسان، محيط زیست را حفظ هاي انساننگرش

 يارهاهاي رفتيني کنندهب، پيشمحوريمحوري و انسانهاي طبيعتکنند. در واقع پایهمي

ها گفته شده، نگرش (1915) 3شبن و آجزنيفطور که توسط هستند. همان يستیط زيمح

 کنند.يبيني مهستند که قصدهاي رفتاري را پيش

مله اند از جهاي محيط زیستي کودکان پرداختهمطالعات محدودي به توصيف نگرش

کودک  42که پژوهش خود را بر روي  (1999) 4و دایمندز ماسر موارد قابل ذکر عبارتند از:

 اجرا کرده بودند نشان داد که نگرش کلي کودکان نسبت به محيط زیست مثبت بوده است.

دبستاني نسبت به  پيش نگرش کودکان( 2446گروزینسکا و همکارانش ) در پژوهش

 34از  کودک شش سال 614د در مجد واستفاده جویي انرژيصرفه گياهان، و حيوانات

( 1/95) گياهان و حيوانات به نسبت احترام لهستان انجام شد نشان داد که کودک درمهد

 درصد (95) آب در جویيصرفه و ( درصد1/95) محيط اطراف پاکيزگيت از مراقب ،درصد

 مثال نوانع به) مختلف مواد از مجدد استفاده از اکثریت کودکان این، بر عالوه. هستند آگاه

 در جویيصرفه اهميت و( دیگر هايبچه براي قدیمي هايبازي اسباب دادنقراردر اختيار 

                                                           
1. Miller and Levine 

2. Thompson and Barton 

3. Fishbein and Ajzen 

4. Musser and Diamond’s 
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 نقل سازگار با محيط زیستاز حمل و  ودکانکدرصد  44 تقریباً. اندآگاه بوده کاغذ و انرژي

 اطالع داشتند. درخانه زبالهسازي جدا درصد از 34 و

کودک پيش دبستاني  353که بر روي  (2442، 1نگلويگلو و آليسي)ک در مطالعه دیگري

 کانمحيط زیستي کود هايدهي نگرششده بود جنسيت به عنوان عامل شکلترکيه انجام 

ران و محيط زیستي دخت داري ميان نگرشنتایج نشان داد تفاوت معني در نظر گرفته شد.

 پسران وجود دارد همچنين نگرش پسران مثبت تر از دختران به دست آمده است.

دبستاني شهر مشهد در هاي کودکان پيشبررسي نگرش( به 1392بيري و همکاران )ش

کودک که به طور  112اند. نتایج این پژوهش که بر مورد مسائل محيط زیستي پرداخته

مسائل  يدبستاني دربارهکودکان پيش هاينگرش تصادفي انتخاب شده بودند نشان داد

ویي، گبازي، ایفاي نقش، قصه هايبه ترتيب روش هاآنو  است خوب محيط زیستي عموماً

گردش علمي و بازدید، توضيحي و تمرین و تکرار را براي آموزش محيط زیست پيشنهاد 

 گونه ارتباط معناداري ميانکه هيچ داد نشانهاي همبستگي همچنين نتایج آزمون کردند.

ي در ي یادگيرهاکسبجنسيت با ميزان نگرش به مسائل محيط زیستي و انتخاب نوع 

تحليل  اي در زمينهدهد در ایران مطالعهبررسي پيشينه تحقيق نشان مي کودکان وجود ندارد.

ا با این پژوهش سعي دارد تهاي محيط زیستي کودکان انجام نگرفته است. کيفي نگرش

ا دربارة ر کودکان پيش دبستاني پنج و شش سالهاي مصاحبه، علل نگرش فناستفاده از 

 کند. مسائل محيط زیستي بررسي

 پژوهشروش 

 .رديگير مقرا يفيک يهااست و در گروه پژوهش يليتحل -يفيرو از نوع توصشيپژوهش پ

ت به سبب مشکال شهر مشهد بودند. سال این پژوهش همه کودکان پنج و شش جامعه آماري

گيري در دسترس استفاده نمونهمربوط به همکاري مسئوالن مهدکودک و والدین، از روش 

ه ک نفر از کودکان پنج و شش ساله انتخاب شدند. 44شد و پس از انتخاب سه مهدکودک، 

حال نویسي به کمک نقاشي نفر دیگر هم در شرح 9مورد مصاحبه به عمل آمده و  31از 

                                                           
1. Kesicioglu and Alisinanoglu 
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 گيري تصادفي و به صورتکنندگان پژوهش، بر اساس نمونهاند. شرکتشرکت داشته

 هاهمچنين براي درک بيشتر سؤال پسر بودند. 22دختر و  12مند انتخاب شدند و شامل هدف

در طول فرآیند مصاحبه، تصاویري به همراه هر سؤال به کودکان نشان داده شد تا درک آن 

هاي کودکان، مسائل نگرش تجزیه و تحليل. براي (1)شکل  تر باشدبراي کودک راحت

 تقسيم شده است. عت محور و انسان محورمحيط زیستي به دو گروه طبي

 

 استفاده مجدد -نمونه براي بازيافت .1شکل 

 «1يسینوخود شرح حال»افته و روش یساختار مهياطالعات از مصاحبه ن يآورجمع يبرا

استفاده  دو قسمتي با کودکان از یک پرسشنامة يانفرادبراي مصاحبه  استفاده شده است.

دموگرافيک شامل: نام مهدکودک، سطح تحصيالت پدر و  بخش اول: مشخصاتگردید. 

هایي سؤال اصلي و زیرمجموعه 14ش دوم: و تاریخ تولد. بخ ، درآمدمادر، شغل پدر و مادر

از جمله الگوهاي مصرف، حفاظت از محيط  يستیط زينگرش نسبت به مسائل محدر مورد 

                                                           
1. Autobiography 
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( 2413) 1وراکومسط هاي زندگي است که توزیست، بازیافت، استفاده مجدد و روش

 طراحي شده است. 

 ائهمفهومي و عملياتي ار گيري متغيرهاي اصلي به شرح زیر تعریفبراي سنجش و اندازه

 شده است.

ه مصرف ک هایيها و گرایشکميت، کيفيت، فعاليتترکيبي از  الگوهاي مصرف:

 کندماندن، راحتي و تفریح توصيف مياجتماعات یا گروهي از مردم را براي زنده

 در این مطالعه الگوهاي مصرف به مصرف آب، برق و کاغذ اشاره دارد. (.2414، 2الونت)

 پردازد.به سنجش این مفهوم مي 1جدول  3 -1ت سؤاال

در سطوح فردي، واکنشي براي حفاظت از محيط زیست : حفاظت محيط زيست

ر این مطالعه د .سازمان یافته و یا دولتي که براي محيط زیست طبيعي و یا انسان مفيد باشد

امل که ش هاي اطرافحفاظت محيط زیست اشاره دارد به حفاظت حيوانات، گياهان و محيط

 .باشدمي 1جدول  2-4ت سؤاال

ت جدید ده شده به محصوالشامل فرآیند تبدیل مواد استفا :ي مجددبازيافت و استفاده

باشد تا جلوي هدر رفتن مواد مفيد بالقوه را بگيرد و باعث کاهش مصرف مواد جدید، مي

در این مطالعه منظور از بازیافت  .اي شودانرژي، آلودگي آب و هوا و انتشار گازهاي گلخانه

يک مواد فت و تفکي مجدد، استفاده دوباره از مواد قدیمي و استفاده از سطل بازیاو استفاده

 سنجيده شده است. 1جدول  11-9ت سؤاالاین مفهوم با استفاده از  قابل بازیافت است.

 اهاي یک شخص یها و ارزشسبک و روشي از زندگي که نگرش سبک زندگي:

در این مطالعه عادات زندگي به صورت ترجيهات زمين  .دهدگروهي از اشخاص را نشان مي

ین ا توصيف شده است. ترجيحات حمل و نقل سکونت و همچنينترجيهات محل بازي، 

 سنجيده شده است. 1جدول  14 -12ت سؤاالمفهوم با استفاده از 

يد قرار یاز طریق اعتبار صوري مورد تأ هاسؤالتبار اع: روايي و پايايي ابزار پژوهش

تحقيق در اختيار تعدادي از صاحب نظران و  هايسؤالصورت که  اینبهگرفته است، 

                                                           
1. Muraoka 

2. Eionet 
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 ردید.پرسشنامه نهایي گهاي سؤالها کارشناسان محيط زیست قرار گرفت و بر اساس نظر آن

هاي مورد استفاده در این تحقيق از ضریب آلفاي در خصوص بررسي پایایي پرسشنامه

مقادیر حاصل از گذاري پس از جاي. استفاده شده است( 1991، 1)کوکرانکرونباخ 

به  132/4مقدار ضریب آلفاي کرونباخ در این پژوهش برابر با ، اطالعات به دست آمده

 .دست آمد

 هاي انجام شدهمتن مصاحبه .1جدول 

 االتؤس زیربعد بعد

ف
صر

ي م
وها

لگ
ا

 

 

 مصرف آب

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

باز بگذارند ولي بچه هاي دیگر هميشه شير آب ر ا شير آب را  زنندمي

 بندند.مي

 مصرف کاغذ

از هر دو  و خواهند نقاشي بکشند یا بنویسندبعضي از بچه ها وقتي مي -2

کنند اما بعضي دیگر فقط از یک طرف کاغذ طرف کاغذ استفاده مي

 کنند.براي نوشتن یا نقاشي کشيدن استفاده مي

 مصرف برق

کنند، چراغ را روشن از بچه ها وقتي اتاق را ترک ميبعضي  -3

کنند چراغ را خاموش گذارند اما گروهي دیگر وقتي اتاق را ترک ميمي

 کنند.مي

                                                           
1. Cochran 
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ت
یس

ط ز
حي

ت م
اظ

حف
 

 

آوردن گياهان، 

حشرات و 

 جانوران  به خانه

بعضي از بچه ها دوست دارند که به گياهان و حشرات نگاه کنند اما  -1

آورند اما گروهي دیگر از بچه ها دوست را به خانه نميهيچوقت آنها 

 اورند.کنند به خانه بيدارند گياهان و حشراتي را که بيرون از خانه پيدا مي

بعضي از کودکان دوست دارند به پرندگان غذا بدهند اما بعضي دیگر  -2

 دوست ندارند به پرندگان غذا بدهند.

وانات مهم هستند اما بعضي کنند که حيبعضي از کودکان فکر مي -3

 کنند که حيوانات مهم نيستند.دیگر فکر مي

کنند که بيرون از خانه پيدا ميرا بعضي از بچه ها هيچ وقت حيواناتي  -4

کنند اما بعضي دیگر دوست دارند که حيوانات را گيرند و اذیت نمينمي

 بگيرند یا اذیت کنند.

شوند اما وحشي حفاظت مي کنند که حيواناتبعضي از کودکان فکر مي

 کنند که حيوانات وحشي ممکن است کشته شوند.گروهي دیگر فکر مي

آلودگي محيط 

 زیست

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

 دارند.ها را از روي زمين برنميریزند اما گروهي دیگر، آشغالمي

فاد
ست

و ا
ت 

یاف
باز

ه
 ي

دد
مج

 

 بازیافت

 بازیافت چيست؟ -1

ند و در کنها و قوطي هایشان را تقسيم بندي ميبعضي از بچه ها بطري -2

سطل هاي مخصوص مي اندازند اما بعضي دیگر بطري ها و قوطي هایشان 

 کنند.را دسته بندي نمي

 استفاده مجدد

ها بازي هایشان را وقتي دیگر با آنبعضي از بچه ها اسباب بازي -3

هي کنند. اما گرودهند یا دوباره مصرف ميکنند به بچه هاي دیگر مينمي

 اندازند.کنند را دور ميها بازي نميهایي که دیگر با آندیگر اسباب بازي

گي
زند

ت 
ادا

ع
 

 

ترجيحات محل 

 بازي

 

بعضي از بچه ها دوست دارند بيرون از محيط خانه بازي کنند اما  -1

 بيرون از خانه بازي کنند.بعضي دیگر دوست ندارند 

 ترجيحات

 محل زندگي

بعضي از بچه ها دوست دارند در مکان هاي شلوغ زندگي کنند اما  -2

بعضي دیگر دوست دارند جایي زندگي کنند که گياهان و جانوران 

 بيشتري در آنجا وجود دارد.
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ترجيحات حمل و 

 نقل

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

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

 پژوهش یهايافته

کودک در چهار بعد: الگوي مصرف، حفاظت محيط  44از مصاحبه با  آمدهدستبههاي یافته

 .زیست، بازیافت و استفاده مجدد و عادات زندگي در غالب آمار توصيفي ارائه گردیده است

ورت گرفته صذیل  صورتبهتحليل کيفي  ،شدهارائههاي و پاسخ آمدهدستبهبا توجه به آمار 

 است.

 فمصر يالگو -

هاي تهاست که یاف شدهتقسيممصرف کاغذ، آب و برق  به زیر ابعادبعد الگوي مصرف 

 است. شدهمنعکس 1شکل شماره  آن در

 
 به مفهوم الگوي مصرف هاي کودکان نسبت. تشريح نگرش1 شکل

الگوهای مصرف

مصرف آب

بستن آب زمان  
بله38-مسواک زدن

آبدلیل بستن شیر

: انسان محور 
28

18:پسر)
(10:دختر

:طبیعت محور 
10

3:پسر)
(7:دختر

مصرف کاغذ

استفاده از دو طرف 
بله16-کاغذ

دلیل استفاده از دو 
طرف کاغذ

انسان 
12:محور

: دختر11:پسر)
3)

طبیعت محور 
:4

1: پسر)
(3:دختر

مصرف برق

خاموش کردن برق 
بله35-زمان ترک اتاق 

دلیل خاموش کردن برق

: انسان محور 
39

: دختر14:پسر)
17)

:طبیعت محور 
3: پسر)6

(3: دختر
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د انت مصرف آب گفتهسؤاالکودک در پاسخ به  44نفر از  32 ،در بخش الگوي مصرف

ا تنهدر زمينه چرایي این عمل نشان داد  هاپاسخبندند اما زمان مسواک زدن ميشير آب را 

نفر را دختران تشکيل  1نفر آنان را پسران و  3نفر از آن ها دالیل طبيعت محور دارند که  14

که از این ميان سهم  نفر از آن ها براي این کار خود دالیل انسان محورانه دارند 22 دهند.مي

 پاسخ بوده است. 14پاسخ و دختران  12نسان محورانه پسران هاي اپاسخ

کنند اند که از دو طرف کاغذ استفاده مينفر از کودکان گفته 16در بعد مصرف کاغذ، 

ها نفر از آن 12و دختر(  3پسر و  1)نفر دالیل طبيعت محور دارند  4نفر تنها  16و از ميان این 

نفر از آنان  3نفر آنان پسران و تنها  11که  دهندانجام ميبا دالیل انسان محورانه این کار را 

 .دختر بوده اند

ان ترک اتاق برق را خاموش نفر از کودکان پاسخ دادند که در زم 35در بعد مصرف برق 

که در این قسمت  این کار دالیل طبيعت محور داشتندها براي نفر ازآن 6اما تنها  کندمي

که شامل  ها دالیل انسان محور داشتندنفر از آن 29و سهم پسران و دختران برابر بوده است 

 .دختر بوده است 11پسر و  14

ن دهد که کودکاي، نشان ممصرف يمرتبط با الگوها هايکودکان به سؤال يهاپاسخ

 هاآنر اکث يلدهند ويبروز م يادیزت يدر مصرف آب و برق حساس یينسبت به صرفه جو

دارند. ن يست اطالعیط زيساخت کاغذ و ارتباط آن با مح يدرمورد منابع مورد استفاده برا

ند گواه اآب و برق مطرح کرده یيجول صرفهیورد دالم که کودکان در یيهاپاسخ ياز طرف

ط يمحا دارد ت پسندانهو خود ياقتصاد يشتر جنبهيت آنان، بياست که حساس ن موضوعیا

 کرد: يبررسر یتوان از جهات زيان را مکودک انهل انسان محوریدال .يستیز

به  يد اقتصادیشتر با ديب، کم درآمد يهاخانواده ، کودکانمحقق يهافتهای براساس

ر اشاره یز يهاتوان به پاسخيمثال م ي. برايستیط زيمحکنند تا ينگاه م یيجوصرفه يقولهم

پول آب » «مید المپ نداریخر يسوزد و پول برايم، میبگذاراگر المپ را روشن »کرد: 

ت منجر به یدگاه در نهاین دی. گرچه ا«گر پول ندارندید مانادرشود و پدر و مياد میز

ن يعت محور در بيطب يهاو نگرش يستیط زيمح يهاشود، اما نبود آموزشيم یيجوصرفه

با  یيهااز خانواده ي، کودکاناما در مقابل .استآشکار  يبه خوب يش دبستانيکودکان پ
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مصرف  يتبط با الگوهامر يهاخودپسندانه در قبال پرسش یيهاشتر پاسخيدرآمد باالتر، ب

اگر » «میخوردن ندار يبرا يگر آبیم، دياگر آب را مصرف کن»: مثال يبرا اند.ابراز نموده

 .«میا غذا بپزیم ينيرا بب یيم جايتوانيگر نمیبرق برود، د

در مصرف آب، برق و کاغذ،  یيجول صرفهیمربوط به دال هايسؤالکه به  يکودکان

ه خود را از خانواد يستیط زيمح يهااز نگرش يعت محور دادند، قسمت اعظميطب يهاپاسخ

به  ممادر» «اد دادهیبندم چون خواهرم به من ير آب را ميش»: اند. به عنوان مثالافت کردهیدر

شي آموز يک نفر در پاسخ، از جملهیتنها  و ؛«شوديکه کاغذ از درخت ساخته ماد داده یمن 

ت: توان گفيان مين میاستفاده کرد. که در ا «خاموش! يهرگز نشه فراموش، المپ اضاف»

 ،يگروه سن نیمرتبط با ا يارسانه يهابرنامها ی يش دبستانيمراکز پ يآموزش يهااگر برنامه

 اًج بدست آمده مطمئنیباشد، نتا يستیط زيمحافته و کارآمد ی سازمان يهاشامل آموزش

شي مناسب با توجه به ابعاد شخصيتي زرویکرد آمو .(1شکل ) ار متفاوت خواهد بوديبس

ش، ها و مقدمات دانها و فنوني براي دسترسي او به بنيانها، راهکودک و شناخت عميق از آن

هر مرحله گام به گام را  بيني کرده و اوتحول پيشهاي دنياي در حال نگرش و مهارت

 (1394گان، رند )بازکمي رهنمود

 تسيط زيحفاظت مح -

 و ردیگ حيوانات حشرات، و آن گياهان ابعاد زیر و بود زیست محيط از حفاظت دوم، بعد

 .آمده است 2زیست بود که نتایج آن در شکل شماره  محيط آلودگي
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 حفاظت از محيط زيستهاي کودکان نسبت به مفهوم . تشريح نگرش2 شکل

حفاظت محیط
زیست

گیاهان و 
حشرات و 
حیوانات 

دیگر

آوردن گیاهان و حشرات 
نفر28:نه-به خانه 

دالیل آوردن  
گیاهان و 

حشرات به 
خانه 

16:طبیعت محور 

(9: دختر7: پسر)

12: انسان محور 

(5: دختر7: پسر)

عالقه به غذا دادن به 
نفر38:بله-پرندگان 

دالیل عالقه
به غذا دادن 
به پرندگان

32: طبیعت محور 

(16: دختر16: پسر)

6:انسان محور 

(2: دختر4: پسر)

احترام گذاشتن به 
نفر33:بله-حیوانات 

دالیل احترام
گذاشتن به
حیوانات 

12: طبیعت محور

(8: دختر4: پسر)

21: انسان محور 

(8:دختر13:پسر)

اذیت کردن و گرفتن 
نفر34: نه -حیوانات 

دالیل اذیت 
نکردن و 
نگرفتن 
حیوانات 

26:طبیعت محور

( 11: دختر15: پسر)

8: انسان محور

(4:دختر4: پسر)

احترام به حیوانات 
نفر15:بله-وحشی 

دالیل احترام
به حیوانات 
وحشی    

11: طبیعت محور

( 2: دختر9: پسر)

4: انسان محور 

(  1:دختر3:پسر)

آلودگی 
محیط زیست

احساس مسئولیت در 
-قبال زباله های اطراف

نفر34: بله 

دالیل احساس
مسئولیت در

قبال زباله های

22: طبیعت محور 

(  16:دختر6: پسر)

12:انسان محور 

(  2: دختر10:پسر)
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ات حيوان ، حشرات وآوردن گياهان سؤالدر پاسخ به حفاظت از محيط زیست در بخش 

ر آورند دمياند که گياهان و حشرات را به خانه نفر از کودکان پاسخ داده 22، دیگر به خانه

نفر از آنان  9که  ها براي این کار خود دالیل طبيعت محور داشتندنفر از آن 16این ميان 

 دهندها با دالیل انسان محور این کار را انجام مينفر از آن 12و  نفر آنان پسر بودند 1دختر و 

ال ؤنفر از کودکان در پاسخ به س 32. همچنين بودند نفر 5و دختران  نفر 1که پسران 

ها با دالیل طبيعت نفر از آن 32اند که دادن پرندگان پاسخ مثبت دادها مندي به غذعالقه

نفر از آنان براي انجام  6و تنها  ( بودندپسر 16دختر و  16) دهندمي محورانه این کار را انجام

 اند.این کار دالیل انسان محورانه داشته

نفر دالیل  21اند که دادهکودک در مورد احترام به حيوانات پاسخ مثبت  44نفر از  33

نفر دالیل طبيعت محورانه  12و  بودند  پسر 4دختر و  2که شامل  انسان محورانه داشتند

همچنين در مورد آزار و اذیت  دختر وجود داشته است. 2پسر و  12که در این ميان  اندداشته

نفر دليل  26يان نفر با پاسخ منفي مخالفت خود را اعالم کردند که از این م 34حيوانات 

دالیل انسان محور دختر(  4پسر و  4)نفر  2و  دختر( 2پسر و  13)اند طبيعت محورانه داشته

کودک نظر مثبت  15ال احترام به حيوانات وحشي تنها ؤبيان کردند. اما در پاسخ به س

 دختر بودند نفر 2نفر از آنان پسر و  9که  نفر دالیل طبيعت محور داشته اند 11اند که داشته

نفر از آنان پسر  3 که نفر براي احترام به حيوانات وحشي دالیل انسان محور بيان داشتند 4و 

 .و یک نفر دختر بوده است

هاي اطراف احساس نفر از کودکان در قبال زباله 34در زیر بعد آلودگي محيط زیست 

 16پسر و  6و شامل  شتهنفر دالیل طبيعت محور دا 22کردند که از ميان آنان مسئوليت مي

نفر پسر  14که در این بين  اندنفر از آن ها دالیل انسان محور بيان داشته 12و  دختر بوده اند

 .اندنفر دختر بوده 2و 

ت که ن موضوع اسی، گواه استیط زيمرتبط با حفاظت مح هايسؤالپاسخ کودکان به 

ت دارند و ياحساس ترس و عدم امن ر از پرندگان(يبه غ) واناتيدر مقابل ح غالباً هاآن

مواد مورد  يد کنندهيمنبع تول و هاانسان، در خدمت زا يماريوانات را درنده، آلوده و بيح

آورند يوانات را به خانه نمياهان و حيگاظهار کردند که  عموماًدانند. آنان يبشر م ياز براين



 44 پاییز، یکمشماره ، اول سال دبستان و دبستان،پیشفصلنامه مطالعات                                                    52

ون زنم چيبه حشرات دست نم» از آنان انسان محور بوده است. به عنوان مثال: يميل نیدال و

ه را به خان هاآنگر ا»ایو  «ستنديها را دوست ندارم، قشنگ نحشره»، «زننديش ميبه من ن

 .«شوديف مياورم، خانه کثيب

ما ا وانات از نظر آنان مهم هستنديد که حیآيطور برمنیکودکان ا يهان از پاسخيهمچن

مطرح  يل خود را از منظر انسان محوریدال کودک 33از این  نفر 14 ز، ين مورد نیدر ا

 «کننديدار ميباز خواب ها ما را حها صبدهند، خروسيم يها نگهبانشب هاسگ»: اندکرده

( 2443راس و همکارانش ) .«ميکنيا ما از پشم گوسفند استفاده میدهد ير مياو به ما شگ»ا یو 

 ينسانوانات بر اساس مدل ايل دارند تا در مورد رفتار حیتما يکنند که کودکان شهريان ميب

 فکر کنند. يشناختستیبر اساس استدالل ز یيو کودکان روستا

 ود کهشين طور برداشت میا ،کودکان يهاپاسخ يسهیو مقا انجام شده يهايبق بررسط

برخورد  يهابهداشتن تجر يبرا يشتريشانس بکه  يو آنانتر يعيکودکان ساکن در مناطق طب

محور عت يطب يهانگرش ياهان دارايوانات و گيمقابل حدر  دارند، عموماًرا وانات يح با

اند که به پرندگان غذا نفر( ادعا کرده 44ز ا)نمونه  يانفر اعض 32 ،ن پژوهشیادر هستند. 

عت يل طبیالکار د نیا ينفر( برا 34) هاآنت یاکثر و ؛است يدهند که آمار قابل توجهيم

اگر غذا نخورند، »، «ر شوند و زنده بماننديها سدوست دارم پرنده»محور داشتند، مانند: 

واند تين امر، میل ایاز دال يکی. «ها را دوست دارمچون من پرنده»ا یو  «رند و گناه دارنديميم

ن امر یباشد که ا يرانیدر فرهنگ ا يوان خانگياز پرندگان به عنوان ح يل به نگهداریتما

ه عت دوستانه در قبال پرندگان در کودکان شديطب يهاو نگرش يواقع يجاد شناختیسبب ا

ن درک را دارند که موجودات ی( معتقدند کودکان خردسال ا1199) 1و ولمن  گلمناست. 

از  يیابتدا يشناسستین زیرند. ايميشوند و مير ميخورند، پيکنند، غذا ميزنده رشد م

تند هس يفطر يادیجاد شده و کامالً مستحکم است که احتماالً تا حدود زیا يسالگپنج

م يها و مفاهستمين سييتب با مطالعه( 1995) 2چ و همکاراني(. ل1996و هاتانو،  يناگاکی)ا

                                                           
1. Gelman and Wellman 

2. Leach et al 
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ژه از زبان موجودات یافتند که کودکان خردسال، به ویدر، سال 5-16جامعه در  يشناختبوم

 دانند.يشان به انسان وابسته میازهايبرآوردن ن يوانات را برايکنند و حيزنده صحبت م

گویان با دالیل طبيعت محورانه بيان داشتند که حيوانات را اذیت پاسخنفر از  23، ياز طرف

ا یو  «کنند يکنم تا بتوانند به خانه خودشان بروند و زندگيت نمیاذ» مثال: يبرا کنند.نمي

 25) از کودکان يادیاما تعداد ز «.کشته شوند، دوست ندارم را بترسانم هاآندوست ندارم »

ند که معتقد بوداند و داشته يوانات وحشيد را بر حفاظت از حيکتأ نیترکم نفر( 44نفر از 

ان ن موضوع باشد که کودکیا توانديمن امر یل ايمحافظت شود. دل يوانات وحشيد از حینبا

 ياز شکار و درندگ ر پخش شدهیدر ذهن دارند، تصاو يوانات وحشيکه از ح يریتنها تصو

ه بو شده ت یت در آنان تقويترس و احساس عدم امن ينوعو است  يجمع يهاآنان از رسانه

 . نشده است يستم کمکيوانات در اکوسيدرک آنان از نقش ح

ساس ت و احيحساس زانيال، مک سؤیخش تالش شد تا با مطرح کردن ن بین در ايهمچن

ن ینفر از کودکان به ا 34ده شود. ياطرافشان سنج يهات کودکان در ارتباط با زبالهيئولمس

خ ، پاس(ا نه؟ی اندازنديمدارند و در سطل زباله ين برميزم يرا از رو هازبالها یآ)که سؤال 

 وانبه عناند. عت محور داشتهيطب ين خصوص نگرشیانفر، در  34نفر از  22 و ؛اندمثبت داده

ون دارم چيبرم»ا ی «ف شودين کثيخواهم زميدارم چون نميبرمن يزم يزباله را از رو»مثال: 

 (.2 شکل) «دیآينمرون ين بياز زم يچ گليگر هیف شود ديکثن ياگر زم

 دمجد ياستفادهافت و يباز -

در مورد . آمده است 3استفاده مجدد( در شکل شماره  )بازیافت و سوم نتایج بررسي بعد

هاي آیا دوست دارند اسباب بازي»مفهوم استفاده مجدد، از کودکان سؤال شد که 

اند که دوست نفر از کودکان اظهار کرده 31« شان را به کودکان دیگر بدهند؟بالاستفاده

کودک،  31نفر از این  26شان را به کودکان دیگر بدهند و هاي بالاستفادهدارند اسباب بازي

دختر بودند.  15پسر و  11اند که شامل مر را از منظر انسان محوري توضيح دادهدليل این ا

 اند.کودک دختر با دالیل طبيعت محورانه به انجام این کار پاسخ مثبت داده 3تنها 
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 ت به مفهوم بازيافت و استفاده مجددب. تشريح نگرش کودکان نس3شکل 

ها و قوطيسازي سؤال جدابازیافت هيچ یک از کودکان در پاسخ به مورد در همچنين 

 2تنها  بازیافت ها به سطلسؤال انداختن زبالهاند. و در پاسخ به ها پاسخ مثبت ندادهبطري

 اند.دو دالیل انسان محورانه بيان داشته اند که هرکودک دختر  پاسخ مثبت داده

ام را به دوستم بدهم، دوستم هميشه به یاد من بازياگر اسباب »هایي از قبيل: پاسخ

ه خواهد و ما پول نداریم کي کوچکي به دنيا بياید، اسباب بازي مياگر بچه»یا « ماندمي

ي بوده اند که دالیلي از این قبيل نيز، دید اقتصادي و خودپسندانه«  اسباب بازي جدید بخریم

 (.3)جدول  دهدنشان ميبت به استفاده مجدد نسبه آن اشاره شد( را  کودکان )که قبالً

 فتایمورد مفهوم باز در يادهینمونه، ا يک از اعضایچ يهم يبداناست که  جالب توجه

انجام شده در  يهاتيه فعالجه گرفت کيتوان نتي. مف کنندیند و نتوانستند آن را تعرنداشت

گرش و ر نيياست و منجر به تغمد نبوده افت، تا به امروز کارآیباز آموزشج یترو ينهيزم

 کودکان نشده است.  يآگاه

  

بازیافت و استفاده ی 
مجدد

بازیافت

انداختن زباله های قابل
بازیافت به سطل های 

نفر2: بله -بازیافت 

دالیل انداختن زباله های
های قابل بازیافت به سطل

بازیافت   

:  طبیعت محور
0

انسان 
2:محور

0:پسر)
(2:دختر

جداسازی قوطی ها از 
نفر0: بله-بطری ها 

دالیل جداسازی قوطی ها از 
بطری ها 

طبیعت 
0: محور

:انسان محور
0

استفاده ی مجدد

اب دوباره استفاده کردن از اسب
نفر31: بله-بازی های قدیمی 

ردن دالیل دوباره استفاده ک
ی  از اسباب بازی های قدیم

3: طبیعت محور

(3: دختر0:پسر)

26: انسان محور

11:پسر)
(15:دختر
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 يعادات زندگ -

شد  ين بخش سعیدر ا دبستاني بود. پيش آموزان دانش براي نهایي زندگي بعدعادات 

و  ي، محل زندگيمورد محل باز در کودکانحات يدر ارتباط با ترج سؤال 3تا با طرح 

 ده شود که نتایج آن در شکليکودکان سنج ي، عادات زندگرفت و آمد به مدرسه ينحوه

 آمده است. 4 شماره

 
 

 هاي کودکان نسبت به مفهوم عادات زندگي. تشريح نگرش4شکل 

 يرون از منزل بازيب يطيل بودند که در محینفر( ما 44ز ا)نمونه  ينفر از اعضا 12تنها 

دالیل انسان محورانه  نفر 6دختر( و  2پسر و  4) عت محورياز آنان نگرش طب يمينکنند. 

دهند در نفر از کودکان ادعا کردند که ترجيح مي 26در ادامه،  دختر(. 4پسر و  2)داشتند 

هاي شلوغ و پر جمعيت دور جایي زندگي کنند که گياهان و جانوارن زیادي دارد و از مکان

 2پسر و  2که شامل  نفر از آنان نگرش طبيعت محور داشتند 11باشند. در این خصوص تنها 

عادات زندگی

ترجیهات 
محل بازی

عالقه به بازی خارج از 
12: بله-خانه 

دالیل عالقه به بازی 
خارج از خانه 

6: طبیعت محور

(2: دختر4:پسر)

6:  انسان محور 

(4: دختر2:پسر)

ترجیهات محل 
سکونت

ی عالقه به زندگی در محل های
که حیوانات و درختهای 

26: بله-بیشتری دارد 

دالیل عالقه به زندگی در
محل هایی که حیوانات و 
درختهای بیشتری دارد  

11: طبیعت محور 

(8: دختر2: پسر)

15: انسان محور

(3دختر 12:پسر)

ترجیهات 
حمل و نقل

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

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

10: طبیعت محور 

(5: دختر5:پسر)

8: انسان محور 

(5: دختر3: پسر)
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 دختر بودند. 3پسر و  12نفر دالیل انسان محورانه بيان داشتند که شامل  15دختر بودند و 

اند که از وسایل حمل هنفر از آنان پاسخ داد 12همچنين  در پاسخ به ترجيحات حمل و نقل 

ميان  اند که از ایناز آنان دالیل انسان محور داشته نفر 2کنند که و نقل عمومي استفاده مي

نفر از آنان دالیل طبيعت محور بيان نمودند که نيمي پسر و  14اند و دختر بوده 5پسر و  3

 اند.نيمي دختر بوده

يرون چون هواي ب»هایي مانند: پاسخشان ترجيحات محل بازي سؤالکودکان در پاسخ به 

ان پيش توضيحات کودک. از بررسي انددادهارائه  «بهتر است مایل هستيم بيرون بازي کنيم

توان اي به بازي خارج از محيط منزل ندارند، ميمورد این موضوع که چرا عالقه دبستاني در

طور نتيجه گرفت که عموما احساس ترس و عدم امنيت )مانند ترس از بيماري، دزدیده این

 و شدن و از دست دادن اسباب بازي( باعث شده است که ارتباط آنان با طبيعت قطع شود

 گيترجيحات زند سؤالدر پاسخ به ي جهان طبيعي ترجيح دهند. امنيت خانه را به تجربه

چون »یا «سر و صداي زیادي دارد و من این را دوست ندارم جاهاي شلوغ،»: هایي مانندپاسخ

 دریافت شد. «آنجا حيوانات هستند و من حيوانات را دوست دارم

ویس و وسایل حمل و نقل عمومي به مدرسه نفر از کودکان پاسخ دادند که با سر 12

ي هایو پاسخ نفر از آنان، معرف نگرش طبيعت محور آنان بوده است 14آیند که دالیل مي

 توان. در یک نگاه کلي ميبيان داشتند «شودها باعث آلودگي هوا ميچون دود ماشين»مانند: 

نسان محورانه بيشتر نگرشي ا اینگونه نتيجه گرفت که کودکان در ارتباط با عادات زندگي،

 دارند و در مورد نتایج محيط زیستي رفتارهاي روزمره، آگاهي چنداني ندارند. 

 گيریو نتيجه بحث

نگي گذاري اقتصادي، فرهدر کشور ما سرمایه از دبستان اگرچه براي آموزش و پرورش پيش

هاست بر در سال ها واقعيتي است کهصورت نگرفته است، اما ضرورت این آموزش .و ..

 (.1394کوبد و در آموزش همگاني ما جاي گرفته است )بازرگان، آموزش همگاني ما مي

ست به کودکان به یط زيرا در آموزش مح يو مهم يتواند نقش اساسيها ممهدکودک

کودکان  يستیط زيمح يهات موجود نگرشين وضعييو تب یيان شناساين میرند. از ايعهده گ

تخصص با م يانسان يرويت و آموزش نينده کشور، گام نخست در تربیبه عنوان سازندگان آ
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رسد ين پژوهش نشان داد که گرچه به نظر میا يهاافتهیاست.  يستیط زيمح يکردیرو

زوم ل يل اصليلند، اما داعت ارزش قائليطب ين پژوهش برایکننده در اکودکان شرکت

ور و دالیل آنان انسان مح داننديخود م يت زندگيفيبقا و بهبود ک، عت رايحفاظت از طب

تر دالیل دهد، بيشاین در حالي است که پژوهش انجام گرفته در کشور ترکيه نشان مي .است

از ترک ) هاي محيط زیستي در کودکان پيش دبستاني ترکيه، طبيعت محور بوده استنگرش

( انجام 2446ه توسط گروزینسکا و همکارانش )همچنين در پژوهشي ک(. 2412، 1و همکاران

گرفت نيز نتایجي مشابه استنتاج شده است. باید به این واقعيت توجه کرد که نگرش کودکان 

(. براي مثال در کشور ترکيه، آموزش 1911، 2گيرد )بندورابر اساس تجارب آنان شکل مي

هاي گرشاي به ترویج نگونه باشد که بههاي متنوعي ميدوران پيش دبستاني شامل فعاليت

پردازند، مانند نگهداري از حيوانات خانگي در کالس درس و یا حياط طبيعت محور مي

( 1994، 3همانطور که توسط )کيد و کيد (.2446)وزارت آموزش و پرورش ملي،  مدرسه

يوانات حهاي نگهداري گزارش شده است، تجربيات مرتبط با حيوانات، مانند بازدید از محل

تواند تأثيري مثبت بر نگرش کودکان در مورد حيوانات و محيط و مزارع نگهداري از دام مي

 زیست داشته باشد.

مصرف  که به يدهند زمانيم حيترج يش دبستانيکودکان پمصرف،  يهايدر مورد الگو

نها تن کار را ین بود که ایاز ا يحاکل عمده آن یببندند و دالآب را ر يشندارند،  يازيآب ن

ا ینوشتن  يک طرف کاغذ برایاز  الًکودکان معمو. دهنديع خود انجام مفمناحفظ  يبرا

چراغ را خاموش  کنند،يرا ترک م ياتاق يکودکان وقتشتر ي. بکنندياستفاده م کردن ينقاش

ق در که مصرف آب و برنیت ایداشتند. در نها يمحورل انسانیدال هاآنشتر يکه ب کننديم

تر يحورانه قول انسان مید قرار گرفته شده است و داليشتر مورد تأکيسه با مصرف کاغذ بیمقا

مکارانش در نسکا و هیگروز پژوهشتوسط  يج مشابهیانتباشد. اگرچه يانه میعت گراياز طب

مشابه در کشور لهستان مشخص شد  ياپروژه ين سال، طياما در هم بدست آمد 2446سال 

                                                           
1. Kahriman & et al 

2. Bandura 

3. Kidd and Kidd 
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کنند و نسبت يار محتاطانه استفاده ميمورد مطالعه از آب و برق بس يدبستانش يکه کودکان پ

  (.2446، 1)گرودزینسکا و همکاران ار حساس هستنديدر مصرف کاغذ بس یيه جوبه صرف

ت ن اسیا اورندياهان و حشرات را به خانه بيعالقه ندارند گکودکان  از جمله دالیل که

دوست دارند به اغلب کودکان ن کار دارند. یاز ا يترس و نگران يها نوعشتر آنيکه ب

 يراکودکان بشتر يبوده است. ب يمحورانسان هاآنل یشتر داليو بدهند بپرندگان غذا 

 ،وانات صدمه بزننديخواهند به حينمو  گذارنديها احترام مبه آن، قائلندوانات ارزش يح

وانات يد از حیمعتقدند که با يکمتر کودکان .کننديت نمیرند و اذيگين آنان را نمیبنابرا

ر مقابل د کودکانشتر يبکنند که آنان خطرناک هستند. ير محفاظت شود و تصو يوحش

( نگرش 2444) 2در پژوهش دومکاکنند. يت ميف خود احساس مسئولاطرا يهازباله

از  يان بعضکه کودک شدجه گرفته يو نتگرفت  ق قراريوانات مورد تحقيکودکان درباره ح

ه کنند کيفکر مو  ها را دوست ندارندها، خزندگان و عنکبوتليها، فر واليوانات نظيح

ا از منظر ست ریط زي، کودکان محتحقيقن یبر اساس ا اند.ه داده شدهیها هده انسانبوانات يح

ترین تأکيد نتایج این پژوهش نيز نشان داد، حفاظت از حيوانات وحشي کم نند.يبيم يانسان

 در بين دیگر مفاهيم حفاظت از محيط زیست داشته است. را

افت یدر مورد باز يادهیچ ايشرکت کننده ه 44 يتمامافت و استفاده مجدد، یدر مورد باز

رکيه در تف کنند. بر اساس پژوهش انجام شده یافت را تعرینداشتند و نتوانستند باز

ن بخش با یکودکان در ا( 2412ترک و همکاران، )( و اوز2446رودزینسکا و همکاران، )گ

ر د اند.ت، نگرش انسان محورانه بروز دادهافیمناسب از مفهوم باز يفیتعر يوجود ارائه

د بر این موضوع شده است يتأک (،2443) 3پالمر و همکارانتوسط  ي صورت گرفتهمطالعه

 در کانمحيط زیستي کودر نگرش ييدر تغتأثير زیادي آموزش محيط زیست  يهاکه برنامه

 يساله چهارکه کودکان  کردند. آنان گزارش داردمجدد  ياستفادهافت و یمورد باز

 افته داشتند در مقایسه با همساالنیآموزش محيط زیست سازمان  يهاکه برنامه يسيانگل

ت یریمورد مد در يبهتر يهانگرشخود که هيچ برنامه آموزشي خاصي نداشتند  يلهستان

                                                           
1. Grodzinska et al 

2. Domka 

3. Palmer et al 
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 يانش دبستيدانش کودکان پ کمبودن با توجه به یبنابرا .از خود بروز دادندپسماند 

جه يتن توانيم مجدد، يافت و استفادهیم بازيمورد مفاه ن پژوهش دریکننده در اشرکت

 نبوده است. يچ وجه کافي، به ههاي فعليآموزشگرفت که 

خانه  در داخل دهندمي حيترجکودکان ، دهدنشان مي يدر مورد عادات زندگنتایج 

نسبت  يها و احساس ناامنيل ترس از دست دادن اسباب بازيشتر به دلين بیکه ا کنند يباز

کند يکه گزارش م (2414) 1جه با مطالعه اوزترکين نتیباشد. ايخارج از خانه م يبه فضا

ندارد و  يکنند، هماهنگ يدهند در خارج از خانه بازيح ميه کودکان ترجيدر ترک

ر شتيگر بید يشود. از سويده مین دو کشور دیکودکان ا يهادر نگرش یيهاتفاوت

 يودگن آليان کردند که بيب هاآنکنند.  يشلوغ زندگ يهاکودکان دوست ندارند در محل

شتر يل انسان محورانه داشتند. بیشتر داليوجود ندارد و ب ياها رابطهنيست و ماشیط زيمح

ح داده يتوض 2اژهيپ يئورتتواند توسط يم در کودکانانسان محور  يهارشل نگیدالبودن 

نوز ه يش دبستاني، کودکان پيگسال 1تا  2ن ين سني، ب(1995) اژهيحات پيبراساس توض شود.

حله، ن مریدر ا ت کودکيخصوص نیترباشند که مهميم ياتيش عمليپ يک مرحلهیدر 

ن تواند با توجه به سيکودکان م يانسان محورانه يهان نگرشینابراب است. يخود پسند

 شود.  هيها توجآن يعقل يها و توسعهآن

 در يش دبستانينگرش کودکان پ( 2446)گروزینسکا و همکارانش بر اساس پژوهش 

ت که ن صوریل آنان مرتبط است. به ايو تحص يط محل زندگیست به شرایط زيمورد مح

نسبت به  يرتکنند از نگرش مثبتيم يزندگ یيروستا يهاکه در بخش يشتر کودکانيب

تواند ين امر میل ايد، دلیگويم (2449)3رابرتسون  طور کهند. همانرست برخوردایط زيمح

 نزدیکات يبکسب تجر يناب برا يدر روستا مملو از فرصت ها يقت باشد که زندگين حقیا

 4اورت و همکاران و( 2449) رابرتسون هايپژوهش است. بر اساسست اطراف یط زياز مح

 يريگدر شکل یيسزاه، نقش بيکودک يهين اوليرون از خانه در سنيات بيتجرب ،(2445)

                                                           
1. Ozturk 

2. Piaget 

3. Robertson  

4. Ewert et al  
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هاي مورد با سهيم شدن در انتخاب فعاليتکنند و يفا میعت محور کودکان ايطب يهانگرش

رگان، شود )بازمي ها براي تلفيق دانش، مهارت و نگرش ایجادعالقه کودک، بهترین زمينه

ار ير اختد يمتنوع يهافرصت دیبايم يش دبستانيپ يآموزش يهان برنامهیابنابر (.1394

آزاد  يرا در فضا يشتريدهد ساعات بيکه به آنان اجازه م یيهاکودکان قرار دهد، فرصت

 کنند. يعت سپريو طب

گيرند و شکل ميزندگي هاي محيط زیستي در طي سنين اوليه که نگرش تصوربا این 

ش يان پکودک يستیط زيمح يهانگرش ،ثيرات طوالني مدتي در طول زندگي انسان دارندأت

و  يلداخ يهاتيکه شامل فعالست یط زيمحآموزش  يهاتواند توسط برنامهيم يدبستان

گر هد نشانشهر مش يش دبستانيمطالعه سطح نگرش کودکان پ ابد.یشود، توسعه يم يخارج

کودکستان به مثابه اولين محيط  در آنان است. يستیط زيمح يهاآموزش ءلزوم ارتقا

اجتماعي براي کودک، موفق به جلب توجه او، یادگيري و فعاليت در جهت آن نخواهد 

که به دور از آموزش مستقيم و اندرزگو، جلب عواطف را محور ایجاد عالقه شد، مگر آن

هاي هید و زمينآمهرباني، شادي و نشاط به وجود ميلب کودک با قبراي یاگيري قرار دهد. 

 (.1394بازرگان، )آورد فراهم مي آنیادگيري پایدار را براي 

 منابع

 .، انتشارات مدرسهبعدي، ماتریس زندگي ریزي چندبرنامه(. 1394) .يمينبازرگان، س

 کودکان هاينگرش بررسي (.1392) .سين، حميبودي و. ازنينن ،اميدوار .حمد.ميدس شبيري،

 و آموزش سمينار دومين محيطي،زیست مسائل مورد در تهران شهر هايمهدکودک

 (.خنرانيس) توانبخشي و بهزیستي علوم دانشگاه دبستان، از پيش کودکان سالمت

یک رهيافت جدید در آموزش محيط زیست به کودکان در ایران،  (.1394) .سين، حميبودي

 (.)سخنراني دانشگاه پيام نور تهرانتهران، ، محيط زیستاولين همایش ملي آموزش 

در  يستیست و تنوع زیط زيگاه حفاظت از محیجا يبررس(. 1391) .سينح ،يبوديم

ع مناب يارشد مهندس ينامه کارشناسانیپا، یيابتدا يعلوم دوره يدرس يهاکتاب

 .جاني، دانشگاه آزاد الهيعيست، دانشکده منابع طبیط زيمح -يعيطب
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