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چكيده
پژوهش پيشرو ﺑا هدف ارزياﺑي اثرﺑخشي آموزشهاي مناﺑع طبيعي و محيط زيست در مدارس منطقه يك اداره آموزش و پرورش شهر تهران

ﺑا استفاده از مدل كرك پاتريك ﺑه انجام رسيده است .ﺑدينمنظور سنجش ميزان اطﻼعات كتب درسي از ﺑين دانشآموزان پنج مدرسه )دخترانه و

پسرانه( مقطع اﺑتدايي و متوسطه دوره اول اين منطقه در سال تحصيلي  ١٣٩٧-١٣٩٨صورت پذيرفت .ﺑا اين هدف اﺑتدا ﺑه مطالعه كتب درسي تمام
مقاطع دﺑستان و دوره اول دﺑيرستان پرداخته شد و از ﺑين آنها مطالب مرتبط ﺑا مناﺑع طبيعي و محيط زيست استخراج و دستهﺑندي گرديد و ﺑا توﺟه

ﺑه مطالب مندرج در هر پايه و كاستي آن ﺑستههاي آموزشي مناسب ﺑر اساس متون و مستندات تهيه شده از سوي مركز ترﺑيت محيطﺑان و

آموزشهاي محيط زيستي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و در اختيار دانشآموزان قرار گرفت .اين موارد شامل پاورپوينت ،فيلم ،داستان و
نمايشهاي كوتاه مناسب ﺑا موضوعهاي مناﺑع طبيعي و محيط زيست هر گروه سني و پايه تحصيلي ﺑود .ﺟلسات آموزشي ﺑه صورت يك ،دو يا
سه ﺟلسه در مدارس داوطلب ﺑرگزار شد و در اولين ﺟلسه اقدام ﺑه انجام پيشآزمون و پس از پايان ﺟلسات آموزشي نيز پسآزمون از

دانشآموزان شد .نتايج ﺑررسيها در نرمافزار  SPSSنسخه  ٢٢تحليل و مورد ﺑررسي قرار گرفت .نتايج مطالعه نشان داد ﺑرگزاري كﻼسهاي

آموزشهاي محيط زيست ﺑه شكل حضوري و رودررو داراي ﺑيشترين اثرﺑخشي ﺑوده و نتايج نمرات پيشآزمون و پسآزمون و تحليل آماري
پرسشنامههاي سطح سوم و چهارم مدل كرك پاتريك نيز حاكي از وﺟود اثرﺑخشي آموزشهاي حضوري ﺑوده است.
واژههاي كليدي :آموزش ،اثرﺑخشي ،مدل كرك پاتريك ،مناﺑع طبيعي.

مقدمه

شيوههاي نوين در آموزشهاي مناﺑع طبيعي و محيط زيست

آموزش محيط زيست ﺑهعنوان فرآيندي مادامالعمر است

ﺟهت دستياﺑي ﺑه نگرشهاي ﺟديد آموزش در مباحﺚ مناﺑع

ﺑهبود مشكﻼت محيط زيستي نقش انكارناپذير دارد .از اينرو،

 .(al., 2009اين موارد عبارتند از شيوه حل مساله ،روش

كه ﺑخش مهمي از آن در محيط مدرسه صورت ميپذيرد و در
ﺑررسي آموزشهاي محيط زيست و مناﺑع طبيعي و تاثير آن در
حفاظت از مناﺑع طبيعي و محيط زيست داراي ارزشي

انكارناپذير است )احمدوند و همكاران .(١٣٨٩ ،استفاده از

طبيعي و محيط زيست ﺑسيار كارآمد ميﺑاشد ) Kaiser et
فعال آموزش و يادگيري ،تحقيق و پژوهش ،گردش علمي،

روش آزمايشگاهي ،روش وانمودسازي ،روش مباحثهاي،
روش پرسش و پاسخ و فعاليتهاي فوق ﺑرنامه كه شامل
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)ايزدي و همكاران،

 .(١٣٩٢اثرﺑخشي اين روشها ﺑسته ﺑه مخاطبين و موضوع

 AMOSﺑه تحليل دادههاي كمي پرداخته شد .اﺑزار

مساﺑقات و فعاليتهاي ﺟمعي ميشود

گردآوري دادهها پرسشنامه ﺑود كه از مقياس ليكرت ﺑراي

آموزش متفاوت است و ميتواند هر كدام ﺑا توﺟه ﺑه محيط،

سوالهاي طراحي شده در آن استفاده گرديد ﺑه طوريكه در

محسوب شود )اميرنژند و رفيعي .(١٣٩٠ ،در ادامه ﺑه نمونههايي از

و در سمتي ديگر گزينههاي زياد و خيليزياد قرار گرفتند.

طبيعي و محيط زيست پرداخته شده است:

آماري توصيفي )فراواني ،درصد و ميانگين( و آمار استنباطي

موقعيت و سنين متفاوت و شرايط آموزش مطلوب و مناسب
مقالههاي مشاﺑه در ارتباط ﺑا اثرﺑخشي آموزشهاي مناﺑع
در مقالهاي ﺑا عنوان »ﺑررسي اثرﺑخشي آموزش محيط

زيست ﺑين دانشآموزان راهنمايي در منطقه كراﻻ استيت«،
سطح ﺑررسي اثرﺑخشي محيط زيستي دانش آموزان راهنمايي

يك سمت آن گزينههاي كم و خيليكم و درماﺑين آن متوسط
ﺑهمنظور تجزيه و تحليل دادههاي اين ﺑخش از روشهاي
)آناليز واريانس( استفاده شد.

تحليلهاي كمي ﺑينياز از تحليل كيفي نيست ،لذا محقق

ﺑهمنظور تكميل تحليل و دستياﺑي ﺑه ﺑسندگي معنايي نيازمند

در منطقه كراﻻ استيت را آشكار ساخت ).(Barman, 2015

آن ﺑود كه تحليل كمي را ﺑا تحليل كيفي همراه سازد تا تحليل

زيستي ﺑين مدارس راهنمايي دولتي و خصوصي« چنين نتيجه

از تحقيق ﺑه صورت مصاحبه ﺟمعآوري شده است( .در

راهنمايي خصوصي و دولتي در ناحيه گارداسپور تفاوت

سازماندهي شده ﺑودند از نرمافزار  Atlas.tiاستفاده شد.

معنيداري ندارد ).(Poonam, 2017

ﺑدين صورت كه گزارشهاي مصاحبههاي انجام شده وارد

روش پژوهش

صورت شبكهاي از كدها استخراج گرديد .دادهها در اين مدل

در مقالهاي ﺑا عنوان »ﺑررسي اثرﺑخشي آموزش هاي محيط
گرفت ميزان اطﻼعات محيط زيستي دانش آموزان در مدارس

مواد و روشها

روشي كه در تحقيق حاضر از آن استفاده شده طرح

كيفي ﺑار معنايي يافتههاي كمي را روشنتر نمايد )اين قسمت

قسمت تحليل دادههاي كيفي كه در قالب چهار هدف كلي

نرمافزار شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و كدها ﺑه
در دو قسمت قرار گرفتند ﺑه گونهاي كه چندين كد ﺑهعنوان

تحقيق ،ﺟامعه آماري و روش نمونهگيري ،روايي و پايايي

كدهاي اصلي ﺑا نام خانواده كدها در يك طرف و كدهاي

دادهها است .همچنين در اين پژوهش از روش توصيفي ﺑراي

شاخههاي فرعي ﺑا استفاده از فلش ﺑه خانواده كدهاي مرﺑوط

نظري نيز از روش الگوي ارزياﺑي آموزشي كرك پاتريك

فرعي زيرمجموعه خانواده كدها ﺑوده كه ﺑه صورت فلش ﺑهم

پرسشنامه و اطﻼعات و روش اﺟرا كرك پاتريك و تحليل

معرفي ﺟامعه آماري استفاده شده است .در مورد اﺟراي مدل
استفاده شده است )اردكاني .(١٣٩٣ ،در اين مدل هر دوره

ديگر ﺑه صورت شاخههاي فرعي در قسمت ديگر واقع شدند.
ﺑه خود وصل شدند )فلشها ﺑيانگر آن هستند كه شاخههاي
وصل شدهاند(.

آموزشي متشكل از چهار سطح ارزياﺑي است كه شامل ارزياﺑي

موقعيت اداره آموزش و پرورش ناحيه پنج منطقه يك

كه در اﺑتدا ﺟامعه آماري مشخص ميشود و ﺑا توﺟه ﺑه اين

آموزش و پرورش نوعي سرمايهگذاري ﺑلندمدت و

صورت مي پذيرد .در ارزياﺑي خارﺟي مشخص ميشود كه آيا

ﺑخش ﺑهمنظور شناخت كلي موقعيت مديريت اداره آموزش و

خير .در ارزياﺑي داخلي نيز كه ﺑا دوره آموزشي ارتباط دارد،

مطلب مندرج در سالنامه آماري آموزش و پرورش شهر تهران

سطوح ،واكنش ،يادگيري و رفتار و نتايج است .ﺑه اين شكل
مدل ارزياﺑي شامل دو نوع ارزياﺑي آموزشي خارﺟي و داخلي

افراد ﺑه اهداف خود از شركت در اين دورهها رسيده اند يا
ﺑه ارزياﺑي خود دوره آموزشي پرداخته ميشود.

در تحقيق حاضر ﺑا استفاده از نرمافزار  SPSSو

شهر تهران

ارزشمند ﺑراي ﺟامعه و البته كليد توسعه كشور است .در اين
پرورش منطقه يك شهر تهران ﺑه خصوص ناحيه پنج ،ﺑه

)مرﺑوط ﺑه سال تحصيلي  (١٣٩٧-١٣٩٨پرداخته شده است.

ارزيابي اثربخشي آموزشهاي منابع طبيعي و محيط زيست در مدارس منطقه يك شهر تهران با استفاده از مدل كرك پاتريك١٤٧/
جدول  .١بررسي و ارزيابي فضاهاي دولتي آموزش و پرورش منطقه يك شهر تهران در سال تحصيلي ١٣٩٧-١٣٩٨
ساختمان )آموزشي و غيرآموزشي(
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ماخذ :اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران١٣٩٨ ،

ﺑا توﺟه ﺑه هماهنگيهاي صورت گرفته ﺑا اداره آموزش و

ﺑهعنوان ﺟامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفتند .ﺑدين ترتيب

پرورش منطقه يك )ناحيه پنج( ،مقرر گرديد اﺟراي مطالعات

تعداد  ٢٧٨دانشآموز دختر و پسر از آموزشهاي محيط

حوزه ﺑه انجام ﺑرسد .ﺑدين ترتيب دانشآموزان دختر و پسر

گرفتند .نام مراكز آموزشي همكار در مطالعات و تعداد دانش-

دﺑيرستان مناطق شهري و روستايي منطقه و ناحيه مورد نظر

ﺑيان شده است.

در مدارس مقطع اﺑتدايي درحد امكان دوره اول دﺑيرستان اين

در حال تحصيل در مدارس دولتي مقطع اﺑتدايي و دوره اول

زيستي پروژه ه صورت تصادفي انتخاب و مورد ﺑررسي قرار
آموزان حاضر در فعاليت ﺑه تفكيك مدارس در ﺟدول )(٢

جدول  .٢مراكز آموزشي همكار در اجراي پژوهش
شماره

نام مدارس آموزشي

ﺟنسيت

تعداد دانش آموزان مورد عﻼقه

مقطع تحصيلي دانش آموزان

محدوده ﺟغرافيايي

١

دﺑستان دخترانه چمران

دختر

٢٧

دوم و سوم

پنجم و ششم

ناحيه  ،٥شهرداري منطقه ١

ناحيه  ،٥شهرداري منطقه ١

٣

دﺑستان پسرانه قلم مهر

٢٥

سوم و چهارم و پنجم و ششم

ناحيه  ،٥شهرداري منطقه ١

٢
٤

دﺑستان پسرانه پوراﺑتهاج
دﺑيرستان دوره اول خانسفيد

پسر
پسر

دختر

٣٥
٩٣

نتايج
تحليل دادههاي كمي
تحليل كمي يكي از روشهاي استدﻻل تجرﺑي در ﺑاب

فرضيات علمي است .تحليل كمي استدﻻلي آماري است و
اين استدﻻل شواهد تجرﺑي را ﺑراي اﺑطال يا قبول راهحل
نظري مسئله در اختيار محقق قرار ميدهد .نتيجه تحليل كمي
نيازمند تحليل تئوريك است و حتي ميتوان آن را معنيكاوي

هفتم و هشتم و نهم

ناحيه  ،٥شهرداري منطقه ١

كرد .اﺑزار تحليل كمي ،تكنيكهاي آماري است و در تحليل
كمي واقعه از ﺑيرون مورد كاوش قرار مي گيرد ،ﺑناﺑراين در

اين فاز ﺑه تحليل دادههاي كمي ﺑا استفاده از نرمافزارهاي
 SPSSو  AMOSپرداخته شد .ﺑهمنظور ﺑررسي اعتبار

سازهاي پرسشنامهها ﺑا روش تحليل عاملي تاييدي سلسله

مراتبي ﺑه روش پيشينه درستنمايي ﺑا استفاده از نرمافزار
 AMOSنتايج زير ﺑهدست آمد )شكل .(١

 / ١٤٨مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال يازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٣٩٩پياپي سي و چهار(

شكل  .١مدل تحليل عاملي تاييدي سلسله مراتبي جهﺖ بررسي اعتبار سازهاي مدل

ﺑر اساس طرح تحليل عاملي شكل ) (١مشاهده ميشود

شاخص نيز ﺑراﺑر ﺑا  p<٠/٠١ميﺑاشد .اين عدد ﺑدين معني

كه مرتبه اول و مرتبه دوم عاملها و نشانگرهاي مرتبط ﺑا هر

است كه شاخص تازگي داشتن ﺑا ﺑيش از  ٩٩درصد اطمينان

اول هر يك از مولفهها در چهار سطح ﺑا عدد ﺑار عاملي يك و

گفت كه شاخص تازگي داشتن ميتواند مولفه واكنش را ﺑه

عمليات در تحليل عاملي تاييدي سلسله مراتبي ﺑهمنظور تعيين

اگر شاخصهاي سطح اول اولويتﺑندي گردند ،ميتوان

ﺟدول ) (٣ﺑرآورد پارامترهاي مدل در سطح واكنش را ﺑه

مطالب« و »عﻼقه داشتن« نسبت ﺑه شاخصهاي »رضايت از

شاخص تازگي داشتن ﺑارعاملي خام ﺑرآورد شده توسط مدل،

آموزشي« در اولويت هستند .اين ﺑدين معني است كه

معادل ﺑا ٠/٤٥٠است .اين مقدار داراي خطاي استاندارد

شاخصهاي »رضايت داشتن«» ،رضايت داشتن از نحوه

ﺑراي اين مقدار ﺑارعاملي معادل ﺑا  ٤/٠٠٣است .مقادير

صورت معنيداري اندازهگيري كنند ،زيرا اين شاخصها

عامل مرتبه اول همگي ارزشهاي  tمعنيداري دارند .شاخص
واريانس خطاي آن ﺑا عدد صفر محدود شده است .اين
مدل انجام شده است.

صورت نموداري نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود

ﺑرآوردي معادل ﺑا  ٠/١١٢ميﺑاشد كه مقدار  tمحاسبه شده
استاندارد شده ﺑرآورد ﺑارعاملي ﺑراي شاخص تازگي داشتن
معادل ﺑا  ٠/٣٥٠است و سطح معنيداري ﺑارعاملي ﺑراي اين
.

ﺑا مولفه واكنش ارتباط مثبت و معنيدار دارد .ﺑناﺑراين ميتوان
صورت معنيداري اندازهگيري كند.

گفت شاخصهاي »رضايت داشتن«» ،رضايت داشتن از نحوه
زمان ﺑرگزاري«» ،انگيزه ايجاد كردن« و »رضايت از فضاي

مطالب« و »عﻼقه داشتن« ﺑهتر ميتوانند مولفه واكنش را ﺑه
ﺑيشتر ﺑا مولفه واكنش در ارتباط هستند.

ارزيابي اثربخشي آموزشهاي منابع طبيعي و محيط زيست در مدارس منطقه يك شهر تهران با استفاده از مدل كرك پاتريك١٤٩/

.

جدول  .٣برآورد پارامترهاي مدل در سطﺢ واكنش
شاخصهاي اندازهگيري سطح واكنش
تازگي داشتن

رضايت داشتن

ﺑارعاملي خام

خطاي استاندارد ﺑرآورد

مقدار t

ﺑارعاملي استاندارد شده

سطح معنيداري

٠/٤٥٠

٠/١١٢

٠/٠٠٠٥

٤/٠٠٣
٠/٠٥

٠/٣٥٠

٠/٠٠٥

٠/٤٨٦

٠/٠٩٦

٥/٠٣٨

٠/٤٢٥

٠/٠٠٠٥

٠/٣٢٥

٠/١٨٥

٢/٨٠٦

٠/٢٥٣

٠/٠٠٥

٠/٥٠٠

عﻼقه داشتن

رضايت از زمان ﺑرگزاري

٠/٣٤٠

رضايت از فضاي آموزشي

٠/٤٠٢

انگيزه ايجاد كردن

رضايت از نحوه ﺑيان مطالب

٠/١٠٨
٠/١٠٣
٠/٠٨٦

٠/٦٠٠

ﺟدول ) (٤ﺑرآورد پارامترهاي مدل را در سطح يادگيري

٠/٥٠٠

٣/١٣٧٠

٠/٢٨١

٣/٩٠٦

٠/٣٤٢

٦/٩٩٩

٠/٠٠٠٥
٠/٠٠٢

٠/٠٠٠٥
٠/٠٠٠٥

٠/٥٤٧

داراي خطاي استاندارد ﺑرآوردي معادل ﺑا  ٠/٠٧٤ميﺑاشد.

نشان ميدهد .ﺑراي شاخص »آشنا شدن ﺑا اﺑزارهاي ﺑهروز

مقدار  tمحاسبه شده ﺑراي اين مقدار ﺑارعاملي معادل ٨/٧٦٥

ﺟهت آموزش مفاد آموزشي مرﺑوط ﺑه محيط زيست و مناﺑع

و مقادير استاندارد شده ﺑرآورد ﺑارعاملي ﺑراي شاخص »قاﺑل

 ٠/٥٠٠است .اين مقدار داراي خطاي استاندارد ﺑرآوردي

معنيداري ﺑارعاملي ﺑراي اين شاخص ﺑراﺑر ﺑا p<٠/٠١

ﺑارعاملي معادل ﺑا  ٠/٠٠٠٥است .مقادير استاندارد شده ﺑرآورد

اﺑزارهاي ﺑهروز« ﺑا ﺑيش از  ٩٩درصد اطمينان ﺑا مولفه

طبيعي« ،ﺑارعاملي خام ﺑرآورد شده توسط مدل معادل ﺑا

معادل ﺑا  ٠/٠٠٠٥و مقدار  tمحاسبه شده ﺑراي اين مقدار

ﺑارعاملي ﺑراي شاخص »آشنا شدن ﺑا اﺑزارهاي ﺑهروز « معادل

فهم ﺑودن اﺑزارهاي ﺑهروز« معادل

 ٠/٦٣٣است .سطح

ميﺑاشد و اين ﺑدين معني است كه شاخص »قاﺑل فهم ﺑودن
»يادگيري« ارتباط مثبت و معنيداري دارد .ﺑناﺑراين ميتوان

ﺑا  ١/٠٠٠و سطح معنيداري ﺑارعاملي ﺑراي اين شاخص ﺑراﺑر

گفت شاخص »قاﺑل فهم ﺑودن اﺑزارهاي ﺑهروز« ميتواند

ﺑا  p<٠/٠١است ،ﺑدين معني كه شاخص »آشنا شدن ﺑا

مولفه »يادگيري« را ﺑه صورت معنيداري اندازهگيري كند.

»يادگيري« ارتباط مثبت و معنيداري دارد .ﺑناﺑراين ميتوان

اﺑزارهاي ﺑهروز« و »آشنا شدن ﺑا اﺑزارهاي ﺑهروز« نسبت ﺑه

»يادگيري« را ﺑه صورت معنيداري اندازهگيري كند.

قرار دارند .اين ﺑدين معني است كه اين شاخصها ميتوانند

اﺑزارهاي ﺑهروز« ﺑا ﺑيش از  ٩٩درصد اطمينان ﺑا مولفه
گفت شاخص »آشنا شدن ﺑا اﺑزارهاي ﺑهروز« ميتواند مولفه
ﺑراي شاخص »قاﺑل فهم ﺑودن اﺑزارهاي ﺑهروز« ﺑارعاملي

خام ﺑرآورد شده توسط مدل معادل  ٠/٦٥٣است و اين مقدار

همانطور كه در ﺟدول ) (٤مشاهده ميشود »كاركردن ﺑا

ساير شاخصهاي تحت ﺑررسي در اين مطالعه در اولويت
مولفه »يادگيري« را ﺑه صورت معنيدارتري اندازهگيري كنند و
ﺑا مولفه »يادگيري« ﺑيشتر در ارتباط هستند.

جدول  .٤برآورد پارامترهاي مدل در سطﺢ يادگيري
شاخصهاي اندازهگيري سطح يادگيري

ﺑارعاملي خام

خطاي استاندارد ﺑرآورد

آشنا شدن ﺑا اﺑزارهاي ﺑهروز

٠/٥٠٠

٠/٠٥

٠/٠٠٠٥

١/٠٠٠

٠/٠٠٠٥

قاﺑل فهم ﺑودن اﺑزارهاي ﺑهروز

٠/٠٦٥٣

٠/٠٧٤

٨/٧٦٥

٠/٦٣٣

٠/٠٠٠٥

استفاده از اﺑزارهاي ﺑهروز

٠/٣٦١

٠/٠٨٨

٤/٠٧

٠/٣٥٨

٠/٠٠٠٥

كاركردن ﺑا اﺑزارهاي ﺑهروز

ارزشياﺑي كردن در همان دوره

ارزشياﺑي همكاران )آموزش و ﺑرخورد ﺑا دانش آموزان(
استفاده از اﺑزارهاي ﺑهروز ﺑراي ارايه مطالب

٠/٨٢٤

٠/٠٥٨

مقدار t

١٤/٢٦٦

٠/٤٣٥

٠/٠٨٦

٥/٤٨

٠/٤٠٤

٠/٠٨٩

٤/٥١٢

٠/٣١٣

٠/٠٨٨

٣/٥٥٤

ﺑار عاملي استاندارد شده سطح معنيداري

٠/٧٩٩

٠/٠٠٠٥

٠/٤٢٦

٠/٠٠٠٥

٠/٣٨٨

٠/٠٠٠٥

٠/٣١٥

٠/٠٠٠٥

در ﺟدول ) (٥ﺑرآورد پارامترهاي مدل در سطح رفتار ﺑيان

است ،اين مقدار داراي خطاي استاندارد ﺑرآوردي معادل ﺑا

كﻼس ﺑارعاملي خام ﺑرآورد شده توسط مدل ،معادل ﺑا ٠/٠٥

 ٠/٠٥است .مقادير استاندارد شده ﺑرآورد ﺑارعاملي ﺑراي

شده است .ﺑراي شاخص »استفاده از اﺑزارهاي ﺑهروز« در

 ٠/٠٥و مقدار  tمحاسبه شده اين مقدار ﺑارعاملي معادل ﺑا

 / ١٥٠مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال يازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٣٩٩پياپي سي و چهار(

شاخص »استفاده از نرمافزاها در كﻼس« معادل ٠/٠١

مولفه »رفتار« را ﺑه صورت معنيداري اندازهگيري كند .ﺑر

 p<٠/٠١ميﺑاشد ،اين ﺑدين معني است كه شاخص »استفاده

سوم تقريبا در يك سطح هستند يعني همه شاخصهاي سطح

مولفه »رفتار« ارتباط مثبت و معنيداري دارد .ﺑناﺑراين ميتوان

معنيداري اندازهگيري كنند.

ميﺑاشد .سطح معنيداري ﺑارعاملي ﺑراي اين شاخص ﺑراﺑر ﺑا

از اﺑزارهاي ﺑهروز در كﻼس« ﺑا ﺑيش از  ٩٩درصد اطمينان ﺑا
گفت شاخص »استفاده از اﺑزارهاي ﺑهروز در كﻼس« ميتواند

اساس نتايح ﺑهدست آمده ميتوان گفت شاخصهاي سطح
سوم ﺑهطور متوسط ميتوانند مولفه رفتار را ﺑه صورت

جدول  .٥برآورد پارامترهاي مدل در سطﺢ رفتار
شاخصهاي اندازهگيري سطح رفتار
استفاده از اﺑزارهاي ﺑهروز در كﻼس

ﺑارعاملي خام

خطاي ﺑرآورد استاندارد

مقدار t

٠/٥٠٠

٠/٠٥

٠/٠٥

٠/٧٣٦

٠/٠٨٢

استفاده از اﺑزارهاي ﺑهروز در حوزههاي مختلف

٠/٦٨٢

استفاده از  officeدر كﻼس درس

٠/٧٠٢

استفاده از اﺑزارهاي ﺑهروز در مدارس منطقه ٥
استفاده از اينترنت در كﻼس درس

استفاده از ويندوز در محيط مدرسه

٠/٥٠٦
٠/٨١٣

ﺑارعاملي استاندارد شده سطح معنيداري
١/٠٠٠

٠/٠٠٠٥

٠/٦٢٠

٠/٠٠٠٥

٠/٠٨١

٨/٤٠٥

٠/٥٩٢

٠/٠٧٨

٩/٠١٨

٠/٦٢٣

٠/٠٩٢
٠/٠٩٨

٩/٠٠٣
٥/٥١٤
٨/٢٥٣

٠/٤٣٧
٠/٧٨٨

٠/٠٠٠٥
٠/٠٠٠٥
٠/٠٠٠٥
٠/٠٠٠٥

در ﺟدول ) (٦ﺑرآورد پارامترهاي مدل در سطح نتيجه

ميﺑاشد .سطح معنيداري ﺑارعاملي ﺑراي اين شاخص ﺑراﺑر ﺑا

مديران« ﺑارعاملي خام ﺑرآورد شده توسط مدل ،معادل ﺑا

ﺑا مديران« ﺑا ﺑيش از  ٩٩درصد اطمينان ﺑا مولفه »نتيجه«

نشان داده شده است .ﺑراي شاخص »تغيير در ميزان ارتباط ﺑا

 p<٠/٠١است ،ﺑدين معني كه شاخص »تغيير در ميزان ارتباط

 ٠/٦٠٠است ،اين مقدار داراي خطاي استاندارد ﺑرآوردي

ارتباط مثبت و معنيداري دارد .ﺑناﺑراين ميتوان گفت شاخص

 ٠/٠٠٠٥است .مقادير استاندارد شده ﺑرآورد ﺑارعاملي ﺑراي

صورت معنيداري اندازهگيري كند.

معادل ﺑا  ٠/٠٠٠٥و مقدار  tمحاسبه شده ﺑراي ﺑارعاملي معادل

شاخص تغيير در ميزان ارتباط ﺑا مديران معادل ﺑا ١/٠٠٠

»تغيير در ميزان ارتباط ﺑا مديران« ميتواند مولفه »نتيجه« را ﺑه

جدول  .٦برآورد پارامترهاي مدل در سطﺢ نتيجه
شاخصهاي اندازهگيري سطح نتيجه

ﺑارعاملي

خطاي استاندارد ﺑرآورد

مقدار t

ﺑارعاملي استاندارد شده

سطح معنيداري

تغيير در ميزان ارتباط ﺑا مديران

٠/٦٠٠

٠/٠٥

٠/٠٥

١/٠٠٠

٠/٠٥

تغيير در فرآيند ياددهي -يادگيري

٠/٣٦١

٠/٠٨٠

٠/٣٩٠

٠/٠٠٠٥

تغيير در نحوه ارايه مطالب
تغيير در نحوه ارزشياﺑي

خام

١/١٧٤

٠/٣٧٢

٣/١٥٦

٠/٢٨٢

٦/١٤٣

٠/٤٩٧

٤/٥٤٦

تاثير كارﺑرد اﺑزارهاي ﺑهروز

٠/٠٤٧٠
٠/٠٣٧٥

٠/٠٨٠

٠/٧٦

٤/٦٩٧

تاثير در ميزان ارتباط ﺑا همكاران

٠/٥٠٠

٠/٠٩٥

٥/٢٧٠

تاثير در كنفرانس مدرسهاي

٠/٥٦٨

٠/٠٧٦

٧/٥٠٦

٠/٤٠١
٠/٤٤١
٠/٥٧٣

٠/٠٠٢

٠/٠٠٠٥
٠/٠٠٠٥
٠/٠٠٠٥
٠/٠٠٠٥

نتيجه آزمون كاياسكوير ﺑا مقدار  ٨/٠٢٤و در سطح ٩٩

»عﻼقه داشتن ﺑه دوره« در اولويت اول ،ﺑعد »رضايت از دوره«

درصد اطمينان تقاوت معنيداري را نشان نميدهد .نتيجه

در اولويت دوم ،ﺑعد »تازگي داشتن« اولويت سوم و ﺑه همين

سوالهاي ديگر ﺑيشتر است ،يعني »ميزان عﻼقه و رضايت

ﺑرگزاري دورهها« كه در اولويت آخر قرار دارد )ﺟدول .(٧

ميانگين رتبهها نشان ميدهد كه سوالهاي دو و سه نسبت ﺑه
شاگردان نسبت ﺑه دوره آموزشي« ﺑيشتر است .در واقع ﺑعد

ترتيب در اولويتهاي پشت سرهم تا ﺑعد »رضايت از زمان

ارزيابي اثربخشي آموزشهاي منابع طبيعي و محيط زيست در مدارس منطقه يك شهر تهران با استفاده از مدل كرك پاتريك١٥١/
جدول  .٧مقايسه شاخصهاي واكنش
شاخصهاي اندازهگيري واكنش

ميانگين رتبهها

شرح

اﺑعاد

٣/٩٥

حجم نمونه

١٨٥

٤/٣٣

Chi- square
درﺟه

٦

تازگي داشتن

رضايت داشتن

٤/١٥

رضايت از زمان ﺑرگزاري

٣/٧٢

عﻼقه داشتن

انگيزه ايجاد كردن

٨/٠٢٤

٣/٩٦
٣/٩٢

رضايت از فضاي آموزشي

٣/٩٧

رضايت از نحوه ﺑيان مطالب

تجزيه و تحليل دادههاي كيفي
در اين ﺑخش گزارشهاي مصاحبههاي انجام شده وارد

در دو قسمت قرار گرفتند ،ﺑه گونهاي كه چندين كد ﺑه-

عنوان كدهاي اصلي ﺑا نام خانواده كدها در يكطرف و

نرمافزار  Atlas.tiشد و دادههاي ﺑهدست آمده ﺑا استفاده از

كدهاي ديگر ﺑه صورت شاخههاي فرعي در قسمت ديگر

از كدها ﺑه شرح مدل استخراج گرديد .در مدل مذكور از

كدهاي مرﺑوطه ﺑه خود وصل شدند .نتايج تحليل نموداري

اين نرمافزار تجزيه و تحليل و كدهاي زير ﺑه صورت شبكهاي
دادههاي حاصل از مصاحبههاي انجام شده استفاده شد .دادهها

قرار گرفتند و شاخههاي فرعي ﺑا استفاده از فلش ﺑه خانواده
دادههاي كيفي در شكل ) (٢مﻼحظه ميشود.

شكل  .٢نتايج تحليل دادههاي كيفي

 / ١٥٢مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال يازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٣٩٩پياپي سي و چهار(
جدول  .٨ﻃبقهبندي كدهاي آشكار و مقولههاي استخراج شده از تحليل كيفي

شاخصهاي اندازهگيري مدل كرك پاتريك

خانواده كدها

فعال ﺑودن مدرس در كﻼس ،ﺑا ميل خود تدريس كردن ،فرار از ﺑيكاري ،ﺟذاب و شيرين ﺑودن دوره ،حس
دليل عﻼقه داشتن مدرسان نسبت ﺑه تدريس

وظيفهشناسي ،آموزش از قبل داشتن ،مرتبط ﺑودن ﺑا رشته مدرس ،تخصص داشتن ،موفق ﺑودن مدرس در
تدريس

تناسب نداشتن دوره آموزش ﺑا نياز دانشآموزان

قاﺑل فهم نبودن ،متناسب نبودن ﺑرنامههاي  Accessو  Excelﺑا نيازهاي شاگردان و متناسب نبودن ﺑرنامه
 Wordﺑا نيازهاي شاگردان

دليل رغبت مدرس يا عدمرغبت مدرس ﺑه پاسخ دادن داشتن اطﻼعات ﺑاﻻ در اين زمينه ،حس وظيفهشناسي ،عﻼقه داشتن ﺑه تدريس ،تخصص داشتن در اين
سوالهاي دانشآموزان

زمينه

كيفيت فضاي آموزشي دوره آموزشهاي مناﺑع طبيعي و كوچك ﺑودن فضاي آموزشي ،كم ﺑودن نور فضاي آموزشي ،شلوغ ﺑودن فضاي آموزشي ،زياد ﺑودن ﺟمعيت
محيط زيست
تناسب داشتن دوره آموزش ﺑا نياز دانشآموزان

دانشآموزان
آموزش اﺑزارهاي ﺑهروز ،متناسب ﺑودن نرمافزار Wordﺑا نياز دانشآموزان ،نياز ﺑه اﺑزارهاي ﺑهروز در
كﻼس ،نياز ﺑه پاورپونت و اينترنت ،نياز ﺑه نرمافزار Word

زمان تعيين شده ﺑراي آموزش در دوره آموزشهاي مناﺑع كم ﺑودن زمان تعيين شده ﺑراي آموزش ،نامناسب ﺑودن زمان تعيين شده ﺑراي آموزش ،ﺑد ﺑودن زمان تعيين
طبيعي و محيط زيست

شده

عﻼقه داشتن يا نداشتن نسبت ﺑه دوره آموزشهاي مناﺑع احساس نياز ﺑه كامپيوتر ،نياز شغلي ،ﺑهروز شدن اطﻼعات ،مورد نياز ﺑودن مهارتها ،يادگيري مطالب
طبيعي و محيط زيست

قاﺑل فهم ﺑودن يا نبودن مطالب ارايه شده در دوره
آموزشهاي مناﺑع طبيعي و محيط زيست

ميزان تغييرات ايجاد شده در فرآيند ياددهي -يادگيري
علت سوال پرسيدن از مدرسان
دليل ﺑهتر شدن نحوه ارزشياﺑي

ﺟديد ،ﺑهروز شدن اطﻼعات ﺑراي ارتباط ﺑا نسل امروز ،نياز ضروري

داشتن اطﻼعات قبلي ،نحوه آموزش مدرس ،روش اداره كﻼس ،نحوه ﺑيان مدرس
استفاده دانشآموزان از اﺑزارهاي ﺑهروز در كﻼس ،شركت دانشآموزان در ﺑحﺚ گروهي ،فعال شدن
دانشآموزان در كﻼس ،ﺟذاب شدن آموزش ،راحتتر شدن نحوه ارايه مطالب

قاﺑل فهم نبودن ،عﻼقه داشتن ﺑه كار ،ﺟذاب ﺑودن ساخت اﺑزارهاي ﺑهروز ،يادگيري ﺑهتر مطالب ،عﻼقه
داشتن ﺑه آموزش ،نياز ﺑه اطﻼعات ﺑيشتر ،آشناي ﺑيشتر ﺑا اﺑزارهاي ﺑهروز
استفاده از اﺑزارهاي ﺑهروز در آموزش ،ﺑهتر شدن ارايه مطالب ،استفاده كردن از وسايل كمك آموزشي

بحث و نتيجهگيري
در اين پژوهش محققين ﺑا توﺟه ﺑه موضوع پژوهشهاي

كيفي حاصل از مصاحبه ،شروع ﺑه تحليل دادهها نمود .نتايج
حاصل از تحليل دادهها نشان داد شاخصهاي »تازگي

مناﺑع طبيعي و محيط زيست در مدارس ناحيه پنج منطقه يك

داشتن«» ،رضايت داشتن«» ،عﻼقه داشتن«» ،انگيزه ايجاد

ﺑررسي اثرﺑخشي آموزش در شهر تهران پرداختند .نتايج

متوسط ﺑوده است .ﺑا اين حال ميتوان گفت اين شاخصها

اداره آموزش و پرورش شهر ﺑا كمك مدل كرك پاتريك ﺑه
حاصل از پژوهش در قالب چهار سطح كرك پاتريك ﺑه شرح

زير ﺑود:

كردن« و »رضايت از نحوه ﺑيان« در سطح ﺑاﻻيي و در حد
ﺑهطور معنيداري در حد مطلوب ﺑودند .اما نتايج حاصل از
شاخصهاي »رضايت از زمان ﺑرگزاري كﻼسها« و »رضايت

 .١واكنش :منظور از واكنش ميزان عكسالعملي است كه

از فضاي آموزشي« در سطح پايين و پايينتر از حد متوسط

خود نشان ميدهند .در اين پژوهش سطح واكنش شامل هفت

معنيداري پايينتر از حد مطلوب ﺑوده است .نتايج اين

فراگيران ﺑه كليه عوامل موثر در اﺟراي يك دوره آموزشي از

ﺑود .ﺑناﺑراين ميتوان گفت اين شاخصها ﺑه صورت

شاخص تازگي داشتن ،رضايت داشتن ،عﻼقه داشتن ،رضايت

پژوهش در مقايسه ﺑا نتايج  (٢٠١٥) Barmanنشان داد

از زمان ﺑرگزاري ،انگيزه ايجاد كردن ،رضايت از فضاي

ميزان واكنشپذيري دانشآموزان در مدارس منطقه يك شهر

ﺟمعآوري دادههاي كمي حاصل از پرسشنامه و دادههاي

سطح ﺑاﻻتري قرار داشته و نشان از تاثير ﺑاﻻي ايجاد انگيزش

آموزشي و رضايت از نحوه ﺑيان مطالب ﺑود .پژوهشگر پس از

تهران نسبت ﺑه آموزههاي مناﺑع طبيعي و محيط زيست در

ارزيابي اثربخشي آموزشهاي منابع طبيعي و محيط زيست در مدارس منطقه يك شهر تهران با استفاده از مدل كرك پاتريك١٥٣/

در فراگيري دانشآموزان داشته است .همچنين نتايج اين

قبيل موانع ﺑاعﺚ شده تا ميزان يادگيري كاهش ياﺑد .در مقاﺑل

پژوهش همانند مطالعه انجام شده از سوي Poonam

اين دانشآموزان از نحوه ﺑيان مدرسان ،آموزش نرمافزارها و

) (٢٠١٧نشان داد كه ميزان معلومات محيط زيستي

ميزان عﻼقه ﺑه اين كﻼسها راضي ﺑودند .از سوي ديگر اين

نشان نميدهند.

شده و نحوه ارايه مطالب روشهاي ياددهي -يادگيري نيز

دانشآموزان در مدارس دولتي و خصوصي تفاوتي ﺑا يكديگر

كﻼسها ﺑاعﺚ شده است تا ميزان يادگيري دانشآموزان ﺑهتر

 .٢يادگيري :يادگيري عبارت است از تعيين ميزان

ﺑهبود ﺑخشيده شود و همچنين در آسانتر شدن روشهاي

فراگيري ،مهارتها ،تكنيكها و حقايقي كه طي دوره آموزشي

ارايه كنفرانسهاي مدرسهاي و منطقهاي نقش ﺑهسزايي داشته

است و ميتوان از طريق آموزشهاي قبل ،ضمن و ﺑعد از

اطﻼعات هم معلمان و هم دانشآموزان و مقاﺑله ﺑا تغييرات

ﺑه شركتكنندگان آموخته شده و ﺑراي آنان روشن گرديده
شركت در دوره آموزشي ﺑه ميزان آن پي ﺑرد .در اين پژوهش

ﺑاشد .در كل ميتوان گفت اين كﻼسها ﺑراي ﺑهروز كردن

ايجاد شده در كتابهاي درسي كمك ﺑسياري ﺑه معلمان

سطح يادگيري همچون سطح دانش ،داراي هفت شاخص ﺑود.

نموده است.

همكاران« در سطح پايين و پايينتر از حد متوسط ﺑوده است.

احمدوند ،م .و نوريپور ،م (١٣٨٩) .نگرشهاي زيست محيطي

شاخصهاي »ارزشياﺑي كردن در همان دوره« و »ارزشياﺑي
ﺑناﺑراين ميتوان گفت اين شاخصها ﺑه طور معنيداري در
حد نامطلوب ﺑودهاند .در مقاﺑل شاخصهاي »آشنا شدن ﺑا
نرمافزارها«» ،استفاده از نرمافزارها«» ،كاركردن ﺑا نرمافزارها«،

»قاﺑل فهم ﺑودن نرمافزارها« در حد متوسط ﺑودند و در حد
ميانه ﺑودند .ﺑناﺑراين ميتوان گفت نتايج اين شاخصها در حد
مطلوب ﺑوده است.

 .٣رفتار :منظور از رفتار چگونگي و ميزان تغييراتي است

كه در رفتار شركتكنندگان در اثر شركت در دوره آموزشي
حاصل شده است .نتايج حاصل از تحليل دادههاي كمي و

كيفي ﺑيانگر آن است كه؛تمامي شاخصهاي مرﺑوط ﺑه سطح
رفتار در حد متوسط ﺑوده و در حد ميانه قرار داشتهاند،

ﺑناﺑراين ميتوان گفت شاخصها در حد متوسط ﺑودند.

 .٤نتايج اثرﺑخشي :منظور از نتايج ميزان تحقق اهدافي

است كه ﺑهطور مستقيم ﺑه مدارس ارتباط دارند .نتايج حاصل

از تحليل دادههاي كمي و كيفي ﺑيانگر آن است كه تمامي
شاخصهاي اثرﺑخشي ﺑاﻻتر از حد متوسط ﺑوده ومقدار
شاخص در حد ﺑاﻻيي قرار گرفته است ،ﺑناﺑراين ميتوان گفت

شاخصها در حد مطلوب ﺑودهاند.

در نهايت ميتوان نتيجه گرفت ﺑيشتر معلمان در ﺑعضي از
زمينهها ﺑا هم اشتراك عقيده داشتند ،مثﻼ تمامي دانشآموزان

ﺑر اين عقيده ﺑودند كه زمان تعيين شده ﺑراي دورههاي
آموزشي ﺑسياركم و فضايي آموزشي مناسب نبوده است و اين
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Abstract
The present study was conducted to evaluate the effectiveness of natural resources and environmental
education in schools in district one of the Tehran Education Department using the Kirkpatrick model. For
this purpose, the amount of textbook information was assessed among the students of five schools (girls and
boys) in the primary and secondary schools of this district in the academic year of 1397-1397. For this goal,
first, textbooks for all grades of primary school and the first year of high school were studied, and among
them, materials related to natural resources and environment were extracted and categorized, and according
to the contents of each grade and its shortcomings, appropriate educational packages based on the texts and
documents were prepared and available to students by the center for environmental training and
environmental education of the environmental protection organization. These included: PowerPoints, films,
stories, and short films suitable for the topics of natural resources and environment of each age group and
educational level. The training sessions were held in one, two or three sessions in the volunteer schools, and
in the first session, a pre-test was conducted and after the end of the training sessions, a post-test was
conducted for the students. The results of this study showed that holding face-to-face and face-to-face
environmental education classes was the most effective. In this study, the results showed that the most
effective way is to hold environmental education classes in face-to-face status. The results were analyzed in
SPSS software version 22. The results showed that holding face-to-face and face-to-face environmental
education classes was the most effective procedure and the results of pre-test and post-test scores and
statistical analysis of the third and fourth levels questionnaires of Kirkpatrick model also indicated the
effectiveness of face-to-face training.
Keywords: Education, Effectiveness, Kirkpatrick model, Natural Resources.

