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ABSTRACT
Background and objective: Nowadays, recycling has attracted interest as an 
effective method in waste management. Teaching recycling to students is of 
great importance due to the important role this group plays in the participation 
of parents. This research dealt the effects of recycling educator students on 
operation of parents in the separation of waste.
Methods: In this quasi-experimental study, a school as the experimental group 
and a school as the controls group were randomly selected. The parents of stu-
dents selected, 100 Person (50 in the experimental group and 50 than the con-
trol group) participated in the study. After the needs assessment by researcher, 
a questionnaire was developed that included question on demographic, aware-
ness, attitude, performance, and participation of the parents. One session of 
discussion with these parents was held to attract their cooperation with the 
students and also Educational program for students in the field of waste separa-
tion was performed. Then The effect of education on parents, one month and 
three months after intervention in both groups were assessed by questionnaire 
and data analyzed in spss16 with using descriptive and analytical statistics.
Results: The results showed that, after the educational intervention, Separa-
tion of recyclable waste from non-recyclable, with 58%, was the highest scores. 
Also, after the intervention in the experimental group mean on awareness, at-
titude, performance, and participation of the parent’s changes were significant 
(P< 0.001).  
Conclusion: Findings of this research showed the positive effects of the stu-
dents on their parents’ participation in recycling at source.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Education, Recycle, Students, Parents, Participation
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تأثير نقش دانش آموزان  بر عملكرد والدين  در تفكيك زباله در شهرستان مراغه

چكيد ه
 زمينه و هدف: امروزه بازيافت به عنوان يك روش موثر در مديريت مواد زائد مورد توجه بوده است. 
آموزش بازيافت  براى دانش آموزان به دليل نقش مهم اين گروه در جلب مشاركت والدين ، داراى 
اهميت بسزايى است. اين مطالعه به بررسى تاثير  آموزش  بازيافت توسط  دانش آموزان در عملكرد  

والدين  مى پردازد
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربى، از بين كل مدارس ابتدايى، 2 مدرسه به عنوان گروه ازمون 
و گروه كنترل به روش تصادفى انتخاب شدند. كه از والدين دانش آموزان  انتخاب شده  تعداد  100 
نفر  (50 نفر گروه آزمون و 50 نفر گروه كنترل) در مطالعه شركت داده شدند. بعد از نياز سنجى توسط 
پرسشنامه  محقق ساخته  شامل مشخصات دموگرافيك، آگاهى ،نگرش، عملكرد و مشاركت  بود، يك 
جلسه بحث و گفتگو با والدين جهت جلب مشاركت و همكاريشان با دانش آموزان و همچنين برنامه  
اموزشى مدونى در زمينه تفكيك زباله  براى دانش اموزان اجرا  شد. سپس  تاثير مداخله آموزشى بر روى 
والدين  ، يك  ماه  و سه  ماه بعد از مداخله  در هر دو گروه توسط پرسشنامه سنجيده شد و اطالعات 
حاصل  با نرم افزار spss16  و با استفاده از آزمون هاى آمارى توصيفى و تحليلى مورد تجزيه وتحليل 

قرار گرفت.  
يافته ها: بعد از  اجراى مداخله آموزشى، جداسازى زباله هاى قابل بازيافت از غيرقابل بازيافت با ٪58 
بيشترين مقدار را به خود اختصاص داد و همچنين ميانگين نمرات  آگاهى ، نگرش، مشاركت و عملكرد  

(p<0/001)والدين  پروهش مداخلهتغييرات معنى دارى  مشاهده گرديد شد
نتيجه گيرى: يافته ها نشان دهنده  تاثير مثبت دانش آموزان بر مشاركت والدين در زمينه بازيافت از 

مبدا بود.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشى.

كليدواژه ها: آموزش، بازيافت، دانش آموزان، والدين، مشاركت
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طبيعى،  منابع  بر  فشار  و  مصرف  در  افزايش  جمعيت،  رشد  با 
است(1).  كشور  هر  براى  جدى  مشكل  يك  پسماند  مديريت 
مديريت مؤثر زباله و يا فقدان آن، مى تواند پيامدهاى مضرى براى 
سالمت محيط زيست، اقتصاد و جامعه  داشته باشد (2). به نظر 
مى رسد كه بازيافت  نه تنها يك راه حل مناسب در مديريت زباله  
اجتماعى  و  اقتصادى  زيست محيطى،  مزاياى  داراى  بلكه  هست 
نيز مى باشد(3). بازيافت زباله موجب كاهش هزينه حمل و نقل و 
دفن زباله مى شود عالوه بر آن از مواد قابل بازيافت مى توان براى 
ساخت مواد ديگر استفاده كرد يا  انها را  به عنوان مواد اوليه به 

فروش رساند(4). 
عامل  يك  به عنوان  را  آموزش  تاثير   متعدد  مطالعات 
تعيين كننده در  فرايند انجام بازيافت نشان دادند. آگاهى ايجاد 
شده از طريق آموزش  در سالهاى گذشته بر فعاليت سالهاى اتى 
و  دانش  دريافت  براى  جايى  مدرسه   (5) است  بوده  گذار  تأثير 
به عنوان  آموزشى  برنامه  با  مدرسه  مى باشد.  مختلف  هنجارهاى 
كشورهاى  در  زيست محيطى  تعهد  يك  ساختن  راه هاى  از  يكى 
درحال توسعه در نظر گرفته مى شود(7) مدرسه محيطى است كه 
قابليت  داراى  كه  هستند  دسترس  در  آموز  دانش  زيادى  تعداد 
محيط  عنوان  به  محيط  اين  انتخاب  هستند  بااليى  يادگيرى 
آموزشى مى توانند تاثير مهمى در يادگيرى موثر وانتقال يادگيرى 
داشته باشد(6). كودكان و نوجوانان اغلب در ايجاد تغييرات در 
اهداف  در  مى گيرند.  قرار  استفاده  مورد  راهكار  به عنوان  جامعه 
توسعه پايدار از كودكان به عنوان بخشى از راه حل موثر مديريت 
زباله  تأثير  از  كه  دارند  نياز  مردم  مى شود.   استفاده  زائد  مواد 
هدف  اين  باشند.  آگاه  محيط  زيست  و  رفاه  خود،  سالمت  در 
در  آموزان  دانش  روى  بر  آموزش  با  مستقيم  به طور  مى توان  را 

مدارس ابتدايى، متوسطه و مؤسسات عالى انجام داد(7). 
تغيير  در  مى توانند  كودكان  كه  است  داده  نشان  تحقيقات 
يك  ايجاد  باعث  و  بوده  مؤثر  خود  مادر  و  پدر  زندگى  سبك 
تأثير مثبت يا منفى در توجه به مسائل زيست محيطى گردند (7). 

همچنين كودكان در آموزش هاى زيست محيطى، به عنوان عوامل 
ايجاد انگيزه براى تغييرات رفتارى در والدين  خود مى باشند(8).

در  مؤثر  روش  يك  به عنوان  بزرگ ساالن  و  كودكان  تعامل 
آموختن  به  تعامل  در  كه  است  جامعه  در  آموزشى  برنامه  توسعه 
از يكديگر مى پردازند. كودكان ممكن است نقش ويژه اى را در 
باشند(9)  داشته  بزرگ ساالن  در  نگرش  تغيير  مانند  طرح هايى 
درباره  قابل توجهى  تعهد  مى بينند  آموزش  كه  كودكانى  والدين 
مسائل زيست محيطى داشته اند. به اين ترتيب، اين نشانه مهمى از 

اثر كودكان در پدر و مادر خود  را فراهم مى كند(8). 
مختلف در  مربوط به گروه هاى  باور داريم كه پروژه هاى  ما 
زيست محيطى  آموزش هاى  در  مهمى  نقش  است  ممكن  جامعه 
روش هاى  با  آموزان  دانش  آموزش  با  اما  باشد؛  داشته  آينده  در 
نوآورانه و به چالش كشيدن دانش آموزان، آنها تشويق مى شوند 
تا فعاليت هاى زيست محيطى را به خانه برده و براى آگاهى پدر 
زيست محيطى  فعاليت هاى  در  بزرگسال  ديگر  و  مادرشان  و 

تأثيرگذار باشند(10).
لزوم  و  زائد  مواد  مديريت  در  بازيافت  اهميت  به  توجه  با 
همكارى عموم افراد جامعه در انجام بازيافت، اين مطالعه سعى 
دارد باهدف قرار دادن  دانش آموزان در رابطه با بازيافت از مبدأ، 
مشاركت والدين را در انجام اين امر مهم ترغيب نمايد و تا گامى 

براى افزايش مشاركت عموم مردم در اين زمينه برداشته شود.

مواد و روش ها
مطالعه موردنظر يك مطالعه نيمه  تجربى است كه در طول سال 
شهرستان  ابتدايى  مقطع  آموزان  دانش  بين  در  تحصيلى 94-95 
مراغه در استان آذربايجان شرقى  انجام شد كه از بين 70مدارسه 
دانش  تعداد  با  متناسب  اى  طبقه  تصادفى  به طور  ابتدايى  مقطع 
آموزان، 2 مدرسه انتخاب شدند و بين مدارس انتخاب  شده يك 
مدرسه، به عنوان  گروه آزمون و يك مدرسه  به عنوان گروه كنترل 
برگزيده شدند. به دليل اينكه  دانش آموزان  بتوانند آموخته هاى 
چهارم،  هاى  پايه  آموازن  دانش  از  دهند  انتقال  والدين  به  را  خود 
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پنجم و ششم استفاده شد. از بين والدين دانش آموزان پايه هاى 
چهارم، پنجم و ششم ابتدايى تعداد 100 نفر از والدين با توجه  به  
فرمول حجم نمونه  در مطالعه  شركت  داده شدند (كه50 نفر به 
عنوان گروه آزمون و50 نفر به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته 
شدند.(طبق نظر مشاور آمارى درصورت ريزش نمونه ها با توجه به  
معيار ورود و خروج افراد جايگزين در نظر گرفته شد و تعداد نمونه  

تا  اخر مطالعه  ثابت  ماند).  
 

هاى   پايه  آموزان  دانش  والدين  شامل:  مطالعه  به  ورود  معيار   
چهارم، پنجم و ششم ابتدايى، عالقه به شركت  در مطالعه مى باشد. 
معيار خروج از مطالعه شامل : والدين ساير  پايه هاى تحصيلى 

مقطع ابتدايى، عدم عالقه  به شركت در مطالعه  مى باشد.
و  فرزند  شركت   براى  آموزان   دانش  والدين   از  هم  ابتدا 
خودشان  در مطالعه  رضايت  نامه  كتبى  اخذ شد. براساس يافته 
هاى نياز سنجى و نظرات كارشناسان آموزش سالمت و بهداشت 
جهانى  سازمان  هاى  دستوالمعل  همچنين   و  معلمان  و  محيط 
بهداشت مداخله به صورت 7 جلسه آموزشى كالسى، هر جلسه  به 
مدت 45 دقيقه كه با الويت بندى مناسب مسائل زيست محيطى 
و آموزشى بازيافت كه مورد تائيد متخصصان بود انجام شد اين 
معلم  سنتى  فضاى  به دوراز  نوين  آموزشى  روش هاى  با  جلسات 
و شاگردى و با استفاده از بارش افكار، قصه گويى، ايفاى نقش، 
كارگروهى و بازى رايانه اى كه بيشتر توسط گروه همساالن در 
كالس اجرا شد و مباحث به ترتيب شامل: صلح با محيط زيست، 
اهميت محيط زيست، تعريف زباله، انواع زباله و محلهاى توليد 
زباله، روشهاى دفع و بازيافت انواع مواد قابل بازيافت در كالس 
به عنوان  درس  كالس  از  خارج  برنامه   8 و  شد  داده  آموزش 
فوق برنامه به توسعه آموزش ها وسعت داد از برنامه ها مى توان به 
مسابقه كاردستى با مواد بازيافتى، برگزارى روز بازيافت (تحويل 
مواد بازيافت توسط دانش آموزان به مدرسه و گرفتن مواد سالم 

ترانه هاى  پخش  ديوارى،  روزنامه  تهيه  آن)،  قبال  در  دفتر  مانند 
بازيافتى و سوگند سبز اشاره كرد؛  يك جلسه گفتگو و هماهنگى 
با شهردارى مراغه انجام شد و با جلب مشاركت آنان سطل هاى 
زباله براى تفكيك زباله تهيه گرديد .  در ابتداى مطالعه يك جلسه 
بحث و گفتگو با والدين جهت جلب مشاركت و همكاريشان  با 
دانش اموزان در محيط خانه برگزار شد. محتويات اين گفتگو در 
بر گيرنده  اهداف مهم پژوهش و اهميت انجام بازيافت در محيط 
منزل بود و درباره اينكه چرا تا بحال در منزل بازيافت انجام نمى 
محيط  در  آموزشى  جلسات  از  بعد  شد  انجام  گروهى  بحث  داند 
گروه  آموزان  دانش  و  شد  تعبيه  زباله  تفكيك  سطل هاى  مدرسه 
به  مخصوص  شناسايى  كارت  با  سبز   محافظ  عنوان  به  آزمون 
ترتيب و به صورت روزانه به نظارت و مشاوره و جلب مشاركت  
و  زباله  تفكيك  انجام  نحوه  درزمينه   مدرسه  كل  آموزان  دانش 
اهميت آن  پرداختند. از دانش آموزان  خواسته شد كه  آموزش 
هاى انجام  شده  و همچنين  فعاليت  هاى عملى صورت  گرفته 
در محيط مدرسه  را به  خانه انتقال دهند و اموخته هاى خود را به  

والدين خود بياموزند.
مى باشد.  محقق ساخته  جمع آورى اطالعات پرسشنامه   ابزار 
كه  آگاهى  دموگرافيك،پرسشنامه   5سؤال  شامل  پرسشنامه 
مى گيرد  را   4 امتياز  درست  جواب  كه  گزينه   4 سوال   5 شامل 
و جواب غلط امتياز1 و پرسشنامه نگرش كه شامل 3 سؤال  با 
مقياس ليكرت با گزينه هاى كامال موافقم، موافقم ، نظرى ندارم، 
مخالفم و كامال مخالفم تقسيم شده بود كه بين 1 تا 5 امتياز بندى 
سؤال  داراى5  كه  عملكرد  پرسشنامه  داراى  همچنين  است.  شده 
مى باشد  كه شامل1 سؤال با پاسخ بلى و خير كه جواب بله امتياز 
1 و پاسخ خير امتياز 0 را به خود اختصاص مى دهد و 4 سؤال 
را  امتياز1  غلط  جواب   4 امتياز  درست  جواب  كه  اى  گزينه   4
مى گيرد در پرسشنامه عملكرد سواالت  ساختار يافته مانند( آيا 
را  زباله  جداسازى  مى شود؟  انجام  زباله  جداسازى  شما  منزل  در 
چگونه انجام مى دهيد؟ از چه طريق فرزندتان با مسئله بازيافت 

آشنا شده است؟)وجود دارد. 
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پرسشنامه  مشاركت شامل8 سؤال مى باشد كه 2 سؤال بلى  فاط

خود  به  را   0 امتياز  خير  پاسخ  و   1 امتياز  بله  جواب  كه  خير  و 
اختصاص مى دهد و 6 سؤال4 گزينه كه جواب درست امتياز 4 
را مى گيرد و جواب غلط امتياز1 مى گيرد. اين پرسشنامه به چند 
.حيطه مشاركت در جداسازى كه شامل 3  تقسيم مى شود  حيطه 
آموزدر  دانش  تاثير  نحوه  حيطه   .(1،7،8 (سوال  مى شود  سوال 
آشنايى و مشاركت در انجام بازيافت كه شامل 4 سوال مى شود 
جهت  مدرسه  و  خانه  بين  مشاركت  حيطه  و   (2،3،4،5 .(سوال 

آموزش بازيافت به كودكان شامل 1 سوال مى باشد (سوال 6).
متخصص  نظر  از  مذكور  پرسشنامه  روايي  سنجش  براي 
بهداشت محيط و كارشناسان علوم تربيتى استفاده شد. كه براى هر 
سوال به صورت جداگانه نسبت اعتبار محتوا (CVR) و شاخص 
اعتبار محتوا (CVI) هر يك از سواالت بر اساس نظرات دو نفر 
خصوص  در  تربيتى  علوم  و  محيط  بهداشت  در  متخصصان  از 
 ،Lawshe ضرورت وارتباط اقالم محاسبه شدو با توجه به جدول
يك CVR قابل قبول براى پانل ده نفره 0/62 مى باشد بنابراين 
سواالتى كه CVR كمتر از 0/62  داشتند حذف شدند.0/80 به 
عنوان پايين ترين سطح قابل قبول براى CVI پيشنهاد شده است 
شدند. حذف  داشتند  از 0/80   كمتر   CVI كه  سواالتى  بنابراين 

و  آگاهى  از   سوال   2 مجموع  در   CVR و   CVI محاسبه  از  پس 
دو مورد از سواالت عملكرد حذف شدند و براى سنجش پايايى، 
پرسشنامه توسط 30 نفر تكميل و ضريب آلفاى كرونباخ براى 
آن  بخش  رضايت  ميزان  كه  شد  استفاده  درونى  همسانى  برآورد 
0/70 در نظر گرفته شد ضريب آلفا كرونباخ براى  قسمت هاى 
مختلف پرسشنامه به اين صورت بود: سواالت آگاهى 76 درصد، 
درصد   82 مشاركت  درصد،    86 عملكرد  درصد،  نگرش72 

مى باشد.
اعتبار علمى پرسشنامه از طريق آزمون مجدد توسط ده نفر در 
دو مرحله به فاصله يك هفته تكميل گرديد گه ميزان همبستگى 
سواالت به اين صورت بود:آگاهى 0/86، نگرش 0/74، عملكرد 
0/78 و مشاركت 0/88 بود. پرسشنامه قبل و 1 ماه و 3 ماه بعد 

از مداخله توسط والدين در هر دو گروه آزمون و كنترل تكميل 
گرديد

توزيع  كه  داده هايى  براى  داده ها  بودن  نرمال  سنجش  از  بعد 
 independent و paired –test نرمال داشتند از آزمون هاى
mann- آزمون هاى،  از  نرمال  غير  داده هاى  براى  و  t- test؛ 

مداخله،  از  قبل  اى  داده  مقايسه   براى   Wilcoxon و   witny

يك و 3 ماه  بعد از مداخله از  Repeated measure و براى 
نرم افزار  در   chi- square آزمون  از  دموگرافيك  مشخصات 

spss16 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

يافته ها
ازمون  گروه  والدين  از  و٪50  مرد   آزمون  گروه  والدين   از   ٪50
زن بودند  و در گروه كنترل نيز 61٪ والدين مرد  و 39٪ والدين 
زن بودند. مشخصات دموگرافيك شركت كنندگان در مطالعه در  

جدول1  قابل مشاهده است.

(n=100) جدول 1. مشخصات دموگرافيك

متغير ها
آزمون chi گروه كنترلگروه آزمون

_square درصدفراوانىدرصدفراوانى

جنسيت
25503161/8مرد

p=0/329
25501938/2زن

تحصيالت
1539/4611/8پنجم ابتدايى

p=0/180 2652/93570/6ديپلم
917/6917/6ليسانس

شغل

611/81223/5كارگر

p=0/358
35/9611/8كارمند

2244/12041/2شغل آزاد
1938/21223/5ساير

محل 
سكونت

1020/61632/4اجاره اى
p-0/272

4079/43467/6شخصى

 independent و man_witny با استفاده از آزمون آمارى
و  عملكرد  نگرش،  آگاهى  نمرات  كه  گرديد  مشخص    test

مشاركت در دو گروه آزمون و كنترل اختالف معنى دارى نداشتند 
(جدول 2).  بعد از مداخله آموزشى با استفاده از آزمون آمارى 
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man_witny  و independent test ميانگين نمرات آگاهى 

،نگرش، عملكرد و مشاركت در دو گروه آزمون و كنترل اختالف 
معنى  در را نشان مى دادند(p<0/001).(جدول2).

با  آزمون   گروه  در  شده  انجام  آموزشهاى  از  بعد  همچنين    
ميزان   Wilcoxon و   pair test آمارى  آزمون  از  استفاده 
آگاهى، نگرش، عملكرد و مشاركت والدينى كه فرزندانشان كه 
اختالف  و  افزايش يافته  پيش آزمون  به  نسبت  بودند  آموزش ديده 

معنى دارى پيداكرده بود (جدول 2).

جدول 2. مقايسه ميانگين نمرات آگاهى، نگرش ، عملكرد و 
مشاركت والدين در دو گروه آزمون و كنترل قبل و يك ماه بعد از 

مداخله آموزشى دانش آموزان

متغير
گروه ازمون
ميانگين و 
انحراف معيار

گروه  كنترل
ميانگين و 
انحراف معيار

p

آگاهى
4/03p=0/92+4/0513/38+13/29قبل از مداخله
2/88p<0/001+1/8314/82+17/73بعد از مداخله

Pp<0/001p=0/61

نگرش
1/95p=0/580+2/0412/91+12/64قبل از مداخله
1/95p<0/001+0/8912/88+14/26بعد از مداخله

Pp<0/001p=0/85

عملكرد
2/68p=0/517+2/837/52+7/08قبل از مداخله
1/14p<0/001+1/157/70+12/14بعد از مداخله

Pp<0/001p=0/89

مشاركت
3/76p=0/457+3/2710/88+10/23قبل از مداخله
2/88p<0/001+2/8411/97+18/47بعد از مداخله

pp<0/001p=0/159

يافته هاى بدست آمده از مصاحبه ها نشان داد كه  در گروه 
آزمون 41٪ از والدين قبل از مداخله  به جداسازى زباله در منزل 
اين  رسيد.  به ٪92  مقدار  اين  مداخالت  از  بعد  كه  مى پرداختند 
حدود  مداخله  از  بعد  و  قبل  در  كنترل  گروه  والدين  در  ميزان 
50٪  بود و تغيير انچنانى نداشت . در نوع جداسازى مواد قبل 
از مداخله آموزشى در گروه آزمون 47٪ فقط نان را از زباله جدا 
مى كردند و هيچ موردى مبنى بر جداسازى زباله هايى مانند شيشه 
و پالستيك و فلزات در سطل هاى مختلف وجود نداشت بعد از 

غيرقابل  از  بازيافت  قابل  زباله هاى  جداسازى  آموزشى  مداخله 
در  داده.  اختصاص  خود  به  را  مقدار  بيشترين   ٪58 با  بازيافت 
گروه كنترل قبل و بعد از مداخله آموزشى جداسازى نان از ساير 
زباله ها بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است. 41٪والدين 
بازيافتى  و  محيط  زيست  مسائل  آموزش  مورد  در  آزمون  گروه 
به كودكان قبل از مداخله ادعا كردند كه آموزش ها بايد توسط 
والدين  از   ٪50 آموزشى  مداخله  از  بعد  بگيرد.  صورت  مدرسه 
گروه  در  كردند.  انتخاب  را  خودشان  توسط  غيرمستقيم  آموزش 
كنترل براى آموزش زيست محيطى و بازيافتى دانش آموزان در 
قبل و بعد از مداخله  وظيفه آموزش را فقط بر عهده مدرسه نهادند.

در سواالت مربوط به حيطه مشاركت در جداسازى  در هر دو 
گروه آزمون و كنترل علت عدم مشاركت در جداسازى را نداشتن 
صحيح  به طور  را  پسماند  چطور  اينكه  به  راجع  كافى  اطالعات 

بازيافت كنند و وقت گير بودن اين كار دانستند. 
در حيطه نحوه تاثير دانش اموزان در آشنايى و مشاركت والدين 
در بازيافت ،82٪ از والدين گروه آزمون قبل از مداخله كودكان را 
در مشاركتشان مؤثر دانستند كه اين ميزان بعد از مداخله به ٪100 
رسيده بود وبعد از مداخله 67٪ طريقه تأثيرگذارى دانش آموزان بر 
والدين به وسيله انجام جداسازى و كمك به والدين براى جداسازى 
گزارش كرده اند.11٪ از والدين گروه آزمون كودكان  خود را در 
آشنايى در مورد بازيافت مؤثر ميدانستند در حالى كه  بعد از مداخله 
در  را  كودكان  كنترل ٪37  گروه  در  و  رسيد  به ٪98  ميزان  اين 
آشنايى والدين با بازيافت موثر دانسته اند. درباره نحوه تاثير دانش 
آموزان بر والدين در زمينه بازيافت  قبل از مداخله 58٪ انتقال 
آموزش هاى مدرسه به خانه را به عنوان عامل مؤثر اظهار كردند . 
بعد از مداخله 58٪ از والدين  توصيه و تاكيد  دانش آموزان براى 
انجام بازيافت در منزل و اقدام در جهت شروع بازيافت را عامل 
موثر اعالم كردند. در گروه كنترل قبل و بعد از مداخله بيشترين 
عامل آشنايى با بازيافت در خانه را مطرح شدن موضوعات آموزشى 

مدرسه  اعالم كردند.
در حيطه مشاركت بين خانه و مدرسه در آموزش بازيافت، 
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كه  فاط كردند  اعالم  مداخله   از  قبل  آزمون  گروه  والدين  از   ٪35.

بازيافت  يادگيرى  براى  مدرسه  كاركنان  با  همكارى  به  نيازى 
توسط دانش آموزان نيست بعد از مداخله 48٪ از والدين صرف 
هزينه و وقت را براى همكارى با مدرسه جهت آموزش بازيافت 
به كودكانشان اعالم كردند. در گروه كنترل قبل و بعد از مداخله 
انتخاب  آموزش  جهت  مدرسه  با  همكارى  براى  را  ساير  گزينه 
منزل ٪47  در  زباله  جداسازى  در  كودكان  نقش  درباره  كردند. 
والدين گروه آزمون قبل از مداخله اشاره كردند كه نقش مهمى 

كه  كردند  تأكيد  والدين  از  آموزشى ٪50  مداخله  از  بعد  ندارد 
آن ها در جداسازى مواد بازيافتى كمك مى كنند

همچنين تجزيه  و تحليل  داده هاى  سه ماه  بعد از آموزشهاى 
انجام شده در دو گروه آزمون و كنترلبا استفاده از آزمون آمارى 
ماه  سه  گذشت   از  بعد  دادكه  نشان    Repeated measure

مشاركت  و  عملكرد  نگرش،  نمراتآگاهى،  ميانگين  آموزشها  از 
والدينى كه فرزندانشان كه آموزش ديده بودند نسبت به پيش آزمون 

افزايش يافته و ختالف معنى دارى پيداكرده بود (جدول 3)

جدول 3. مقايسه ميانگين نمرات آگاهى نگرش و عملكرد والدين در دو گروه آزمون و كنترل قبل ويك ماه وسه ماه  بعد از مداخله آموزشى 
دانش آموزان

قبل از مداخلهگروهمتغير
ميانگين و انحراف معيار

يك ماه بعد از مداخله
ميانگين و انحراف معيار

سه ماه بعد از مداخله
ميانگين و انحراف معيار

p

آگاهى
2/11+2/816/00+4/0314/82+13/38گروه كنترل

p<0/001
1/64+1/8318/17+4/0517/73+13/29گروه آزمون

نگرش
2/01+1/9513+1/9512/88+12/91گروه كنترل

p<0/001
0/85+0/8914/41+2/0414/26+12/64گروه آزمون

عملكرد
1/30+1/147/94+2/687/70+7/52گروه كنترل

p<0/001
1/28+1/1512/94+2/8312/14+7/08گروه آزمون

3/19+2/8812/44+3/7611/97+10/88گروه كنترلمشاركت
p<0/001

3/83+2/8417/44+3/2718/47+10/23گروه آزمون

بحث و نتيجه گيرى
اين مطالعه با هدف بررسى تأثير دانش آموزان  آموزشگر بازيافت  
بر عملكرد والدين  در تفكيك زباله طراحى و اجرا شد. بر اساس 
يافته هاى مطالعه مى توان اظهار كرد كه  آموزش  دانش آموزان 
در  والدين   محيطى  زيست  هاى  فعاليت  ميزان  بر  مثبتى  تاثير 
مطالعه  اين  است.  داشته  مبدا  از  بازيافت  و  زباله  تفكيك  زمينه 
مانند  آموزشى  نوين  هاى  روش  از  استفاده  كه   مى دهد  نشان 
فعاليت گروهى، اموزش همساالن، بازى و فعاليت خارج از كالس 
درس و اجراى مسئوليت توسط خود دانش آموز تاثير بسزاى را 
را  خانواده  به  ها  آموزش  اين  انتقال  و  آموزان  دانش  يادگيرى  در 
داشته است.كه منجر به افزايش ميزان آگاهى نگرش، عملكرد و 

مشاركت والدين در بازيافت از مبدا شده است .

تحليل داده هاى اين مطالعه نشان مى دهد كه آموزش مناسب 
به دانش اموزان و استفاده از روشهاى آموزشى مورد عالقه دانش 
آموزان و فعاليت هاى اجرايى در زمينه بازيافت  موجب افزايش 
 Lynch مطالعه  در  است.  شده  آموزان  دانش  والدين  آگاهى 
مشاهده شد كه، والدين كودكانى كه در برنامه آموزشى شركت 
كردند به اتخاذ رفتارهاى طرفدار محيط زيست پرداختند. تغيير 
قابل توجهى هم در آگاهى و هم عملكرد  درباره مسائل زيست 
و  رفتار  به  بيشتر  ديده  آموزش  كودكان  والدين  داشتند.  محيطى 
صحبت، در مورد محيط زيست با كودكان، همسر و همسايگان 

پرداختند(11).
يافته هاى اين مطالعه نشان داد كه آموزش هاى انجام شده 
بازيافت   زمينه  در  والدين   نگرش  تغيير  در  آموزان  دانش  براى 
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ارتقايى  و  مداخالت  آموزشى  انجام  بنابراين  مى باشند.  موثر  نيز 
براى دانش آموزان موجب انتقال اطالعات به خانواده ها شده  و 
نگرش  مثبت  والدين در زمينه بازيافت را  افزايش داده  و زمينه 
فعاليت هاى حياتى را فراهم مى كند. دراين مطالعه دانش آموزان 
در  والدين  مشاركت  بر  تاثير  در  كليدى  منابع  از  يكى  عنوان  به 
انجام بازيافت  شناخته شدند و  ميزان اين تاثير به حدى بوده كه 
توانست ذهنيت والدين نسبت به بازيافت را تغيير دهد . مطابق 
رسيد  نتيجه  اين  به  سال 2008  در   Galansky حاضر  نتايج  با 
مادر  و  پدر  محيطى  زيست  دانش  مى تواند  كودكان  آموزش  كه 
خود را تحت تاثير قرار داده و باعث بهبود نگرش آنها در حفظ 
كه  كرد  اشاره   Damerell همچنين   .(12) شود  زيست  محيط 
تاثير  تحت  را  خود  مادر  و  پدر  نگرش  مى توانند  آموزان  دانش 
آنان  محيطى  زيست  دانش  بهبود  به  مثبت  اى  شيوه  به  داده  قرار 

بپزدازند (13).
 والدين كودكان آموزش ديده در مطالعه حاضر بعد از اجراى 
مسائل  درباره  تعهد  از  توجهى  قابل  ميزان   به   آموزشى  مداخله 
زيست محيطى دست يافتند . به اين ترتيب، اين داده ها حاكى از 
تاثير كودكان در تغيرنگرش والدين و  ايجاد انگيزه براى فعاليت 

هاى زيست محيطى است (8).
آموزان؛  دانش  عملكردى  آموزش  مطالعه  اين  در  همچنين   
عملكرد زيست محيطى  آنان را ارتقا داده است؛مشاهده عملكرد 
قرار  تاثير  تحت  نيز  را  آنها  والدين  عملكرد  آموزان،  دانش 
توسط  كه  اى  مطالعه  در  مى شود.  عملكرد  ارتقا  باعث  و  داده 
Stanisstree انجام شد گزارش شده است كه، آگاهى كودكان 

رفتار  در  است  ممكن  زيست،  محيط  با  سازگار  اقدامات  از 
اى  ويژه  نقش  وكودكان  بگذارد.  تاثير  رابطه  اين  در  بزرگساالن 
 Dilek Erduran دارند(14).  جامعه  آموزش  هاى  برنامه  در  را 
و همكاران در سال 2015  بيان كردند كه معلمان نقش كليدى 
در افزايش عملكرد بازيافتى دانش آموزان دارند و دانش آموزان 
منجر به افزايش عملكرد بازيافت والدين مى شوند و اين منجر به 

يك جامعه بازيافتى خواهد شد(15).

شده  انجام   آموزش هاى  كه  شد  داده  نشان  مطالعه  اين  در   
درنهايت   و  خانواده ها  به   انتشار  قابليت  دانش آموزان  برروى  
جامعه را داشته  و مى تواند آنها  را تحت تأثير قرار دهد. برنامه 
محافظان سبز كه در آن  هر دانش آموز به عنوان ناظر و مشاور 
و  مى پردازد  بازيافت  زمينه  در  آموزان  دانش  ساير  راهنمايى  به 
آموزان  دانش  در  بازيافت  زمينه  در   مسئوليت  احساس  مهارت 
ارتقا ميدهد و اين احساس مسئوليت را در عملكرد  دانش آموزان 
مشاهده مى شود. به دنبال  ان، والدين  نيز با ديدن عملكرد دانش 
عملكرد  بر  مثبتى  تأثير  و  شوند  عالقه مند مى  موضوع  به  آموزان 
آنها دارد. در مطالعه Evan  و همكاران  به اين نتيجه رسيدندكه 
كودكان مى توانند فعاليت هاى زيست محيطى پدر و مادر خود را 
كودكان  كه  آموزشى  دوره  يك  از  .پس  دهند  قرار  تأثير  تحت 
در مدرسه دريافت كرده بودند. پدر و مادر در مورد فعاليت هاى 
تحت  و  دادند  نشان  واكنش  مدرسه  در  خود  فرزندان  انجام شده 
و  پرداخته  محيط زيست  با  سازگار  رفتار  به  آن ها  مستقيم  تأثير 
ادعاى انجام بازيافت زباله مانند تفكيك پالستيك، كاغذ و قوطى 
آموزش هاى  كه  مى كند  اظهار   Tali داشته اند(16).  را  آلومينيوم 
تعامل  يك  و  دارد  جامعه  در  مثبتى  تأثير  مدرسه  در  داده شده 
بين دانش آموزان و افراد جامعه وجود دارد كه فرصتى را براى 
مى كند  ايجاد  مردم  عموم  در  مدرسه  آموزشهاى  مثبت  تأثيرات 
همچنين تأكيد مى كند كه عالقه پدر و مادر به آنچه فرزندانشان 
عملكرد  بر  مثبتى  تأثير  مى دهند  انجام  زيست  محيط  درزمينه 
والدين داردZoller (17)  و همكارانش دريافتند كه پدر و مادر 
دانش  زيست محيطى  آموزش  درسى  برنامه  تأثير  تحت  به شدت 

آموزان قرار دارند(18). 
نتيجه گيرى: با توجه به اهميت حفظ محيط زيست در زندگى 
انسان و وابستگى حيات بشرى به نگهدارى از طبيعت، افزايش 
با  مى باشد  مردم  عموم  دغدغه هاى  از  يكى  طبيعت  از  محافظت 
است.  كم  حفاظتى  رفتارهاى  انجام  براى  تالش  و  سعى  اين حال 
يكى از داليل كم بودن رفتارهاى زيست محيطى نداشتن اطالعات 
است. بنابراين آموزش يكى از مهم ترين عوامل اگاهى درباره راه هاى  
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حفظ محيط زيست مى باشد. از مهم ترين عملكردهاى حفظ محيط  فاط

زيست بازيافت از مبدأ مى باشد . بر اساس يافته هاى اين پژوهش 
و  شده  خانواده ها  به  اطالعات  انتقال  باعث  آموزان  دانش  آموزش 
لذا  مى شود.  رفتار  و  نگرش  تغيير  و  آگاهى  در  افزايش  موجب 
بايستى آموزش هاى مناسب و با روش هاى مناسب هر گروه سنى 
براى دانش آموزان اجرا شود كه هم بر خود دانش آموزان تأثيرگذار 
بوده و هم بر رفتار والدين آنان تأثيرگذار باشد. بنابراين پيشنهاد 
مى گردد براى نهادينه كردن بازيافت در جامعه و افزايش مشاركت  
خانوادها وعموم مردم برنا مه هاى آموزشى اصولى در مدارس اجرا  

گردد.
سپاسگزارى

بررسى  عنوان  با  پژوهشى  طرح  و  پايان نامه  از  برگرفته  مقاله  اين 
تأثير آموزش صلح با محيط زيست بر مشاركت دانش آموزان در 
بازيافت از مبدأ مصوب دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 
درمانى ايران در سال 1393 با كد 93-4-27-25462 مى باشد. 
بدين وسيله مراتب تشكر و قدردانى را از كليه شركت كنندگان در 
اين طرح به ويژه شهردارى و آموزش پرورش شهرستان مراغه، دانش 

آموزان، والدين و كاركنان مدارس اعالم مى داريم.
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