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Abstract 
Introduction: Today, environmental health is very important and education is the most sustainable way to raise 
awareness. The aim of this study was to develop and psychometrics of the "Environmental Education Scale" 
in high school students. 
Methods: The present study is a methodology and is a combination of quantitative and qualitative methods. 
In the qualitative section, the review of relevant scientific texts and semi-structured interviews were conducted 
with 10 experts of the Educational Research and Planning Organization. In the quantitative part, the content 
validity ratio of the developed was measured by Lawshe table and content validity index, based on Waltz & 
Bausell method and face validity by asking 10 experts. The construct validity was measured by exploratory 
factor analysis. Reliability was calculated by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha 
coefficient with 240 people and stability by retest method with 20 participants and 2 weeks interval. Data in the 
qualitative part were analyzed by content analysis method in Atlas.ti software and quantitative data in SPSS. 
22. 
Results: From the findings of the qualitative section, scale items were obtained. The content validity ratio was 
0.80 and the content validity index was 0.90. The results of factor analysis showed 80 items in 5 dimensions of 
educational objectives, teaching methods, educational content, educational tools and facilities and evaluation 
methods. Reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient between the 
dimensions of 0.92 to 0.96 and the total instrument was 0.98, the reliability by the retest method was 2 weeks 
between 0.93 to 0.97. 
Conclusions: "The "Environmental Education Scale" was developed with confirmed validity and reliability. 
Therefore, its use is recommended to measure environmental education.
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Journal of Health Promotion Management (JHPM)                                                                  Original Article



نشریه مدیریت ارتقای سالمت       مقاله پژوهشی

خرداد و تیر 1400، دوره 10، شماره 3

طراحی و روان سنجی »مقیاس آموزش زیست محیطی« دانش آموزان مقطع متوسطه 

شهناز مفتوح1، منیژه ذکریایی2* ، غالمحسین انتصار فومنی3، رسول داودی4  

1- دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران. 
2- استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران. 

3- استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران.
4 - استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران.

نویسنده مسئول: منیژه ذکریایی، استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران.
manjihzakaryaei@yahoo.com:ایمیل

تاریخ دریافت: 1399/11/12                        تاریخ پذیرش: 1400/2/28

چکیده 
مقدمــه: امــروزه ســالمت محیــط زیســت اهمیــت بســیار دارد و آمــوزش بــه عنــوان پایدارتریــن روش جهــت ارتقــاء ســطح آگاهــی               
  )Environmental Education Scale( "مــی باشــد. مطالعــه حاضر بــا هــدف طراحــی و روان ســنجی"مقیاس آمــوزش زیســت محیطــی

در دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه انجــام شــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع روش شــناختی بــوده و ترکیبــی از روش هــای کمــی و کیفــی اســت. در بخــش کیفــی، بررســی متون 
علمــی مربوطــه و مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته بــا 10 تــن از خبــرگان ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی انجــام شــد. در بخــش 
 Bausell & و شــاخص روایــی محتــوا، براســاس روش  Lawshe کمــی، نســبت روایــی محتــوای مقیــاس طراحــی شــده توســط جــدول
Waltz  و روایــی صــوری بــا نظــر خواهــی از 10 تــن خبــره ســنجیده شــد. روایــی ســازه، بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بررســی شــد. 

پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه 240 تــن و ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بــا 20 شــرکت 
کننــده و فاصلــه 2 هفتــه محاســبه شــد. داده هــا در بخــش کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوا و در نــرم افــزار Atlas.ti  و داده هــای کمــی 

در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 22، تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: از یافتــه هــای بخــش کیفــی عبــارات مقیــاس بدســت آمــد. نســبت روایــی محتــوا 0/80 و شــاخص روایــی محتــوا 0/90 
بدســت آمــد. نتایــج تحلیــل عاملــی، 80 عبــارت در 5 زیــر مقیــاس اهــداف آموزشــی، روش هــای تدریــس، محتــوای آموزشــی، ابــزار و 
امکانــات آموزشــی، روش هــای ارزشــیابی را نشــان داد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بیــن ابعــاد 
0/92تــا 0/98 و کل ابــزار 0/98، و ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی درون طبقــه ای بــه فاصلــه 2 هفتــه 

بیــن 0/92 تــا 0/97 و کل ابــزار 0/99 بــود. 
نتیجــه گیــری: "مقیــاس آمــوزش زیســت محیطــی" بــا روایــی و پایایــی تاییــد شــده، طراحــی شــد. لــذا اســتفاده از آن جهت ســنجش 

میــزان آمــوزش محیــط زیســت توصیــه می گــردد.
کلید واژه ها: آموزش زیست محیطی، مقیاس، مقطع متوسطه.

مقدمه 
ــی  ــکان تجل ــوان م ــه عن ــت )Environmental(، ب ــط زیس محی
زندگــی جوامــع انســانی، همــواره اهمیتــی اساســی در رشــد جوامــع 
و توســعه انســانی داشــته اســت )1(. در ایــن زمینــه، پژوهشــگران 
حــوزه محیــط زیســت معتقدنــد کــه یکــی از چالــش هــای مهــم 
ــت  ــدات زیس ــا تهدی ــدن ب ــه ش ــان مواج ــورهای جه ــر کش اکث
محیطــی اســت کــه نتیجــه دســت آوردهــای فنــی و علمی انســان 

بــرای بقــا و تســلط بــر طبیعــت اســت )2(. بــه مــوازات افزایــش 
ــرات  ــرات آن هــا، مخاطــرات و تأثی فعالیــت هــای انســانی و تأثی
ناشــی از آن هــا نیــز افزایــش یافتــه اســت. همچنــان کــه شــدت 
و اهمیــت تهدیــدات علیــه منابــع زمیــن، منابــع طبیعــی و جمعیــت 
جهــان بیشــتر و آشــکارتر مــی شــود، نیــاز بــه آمــوزش گســترده و 
همــه جانبــه افــراد در ازای مســئولیتی کــه در برابــر محیــط زیســت 
ــر مــی گــردد. آمــوزش محیــط زیســت  ــد، نیــز محســوس ت دارن
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ــورهای در  ــژه در کش ــه وی ــی ب ــی عموم ــطح آگاه ــش س و افزای
ــودی  ــرای متوقــف نمــودن حرکــت پرشــتاب ناب حــال توســعه، ب
محیــط زیســت راه حلــی جــدی و موثــر قلمداد مــی شــود. چنانچه 
یکایــک افــراد جامعــه بــر ضــرورت محافظــت از محیــط زیســت 
ــعه  ــتای توس ــد در راس ــی بلن ــوان گام های ــی ت ــد، م ــی یابن آگاه

ــدار برداشــت )3(.  پای
یکــی از مهم تریــن مشــکالت و موانــع موجــود در عرصــه 
ــران، عــدم آگاهــی و اطالعــات  حفاظــت از محیــط زیســت در ای
ــور در  ــن منظ ــت. بدی ــاع اس ــای اجتم ــی الیه ه ــان تمام در می
قوانیــن مختلــف برنامــه توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، 
ــازوکارهای الزم  ــازی س ــت و توانمندس ــه تقوی ــف ب ــت موظ دول
ــه  ــی در زمین ــی و اختصاص ــای عموم ــترش آموزش ه ــت گس جه
ــا  ــا توجــه بــه اینکــه مقابلــه ب محیــط زیســت شــده اســت )4(. ب
تخریــب محیــط زیســت و کاهــش منابــع طبیعــی تنهــا بــا اعمــال 
ــد،  ــی یاب ــق م ــی تحق ــت محیط ــای زیس ــت ه ــدت سیاس بلندم
لــذا آمــاده ســازی سیاســت هــای زیســت محیطــی، مشــارکت و 
آگاهــی نســبت بــه مســایل زیســت محیطــی بســیار مهــم و حائــز 
اهمیــت مــی باشــد. از جملــه، راهکارهــای مطلــوب بــرای فائــق 
آمــدن بــر چالــش هــای زیســت محیطــی و دســتیابی بــه توســعه 
پایــدار زیســت محیــط، تربیــت و آمــوزش نیــروی انســانی و ایجــاد 
نگــرش زیســت محیطــی مطلــوب مــی باشــد بــا ایــن کار  مــی 
تــوان گام مناســب جهــت تحقــق اهــداف توســعه پایــدار برداشــت 

.)5(
واژه آمــوزش زیســت محیطــی از دو واژه آمــوزش و محیــط زیســت 
تشــکیل شــده اســت. بــر طبــق تعریــف یونســکو آمــوزش زیســت 
محیطــی، فرآینــد شناســایی معیارهــا و مشــخص کــردن مفاهیــم 
ــرای  ــروری ب ــای ض ــا و روش ه ــارت ه ــعه مه ــور توس ــه منظ ب
درك و پــی بــردن بــه ارتبــاط آن، در میــان بشــر اســت. بعبــارت 
دیگــر، مفهــوم آمــوزش محیــط زیســت دربرگیرنــده موقعیــت هــا 
و فرصــت هــای برنامــه ریــزی شــده یادگیــری جهــت اعتــالی 
ــای  ــن ارتق ــر متضم ــن ام ــه ای ــواد زیســت محیطــی اســت ک س
دانــش و توســعه مهــارت هــای زندگــی معطــوف بــه حفاظــت از 

محیــط زیســت مــی باشــد )6(.
ــای زیســت محیطــی  ــوزش ه ــر آم ــیت ام ــه حساس ــه ب ــا توج ب
ــع  ــوزان مقط ــش آم ــص دان ــان باالخ ــان و نوجوان ــن جوان در بی
متوســطه آمــوزش و پــرورش، انجــام مطالعــات بیشــتر در زمینــه 
آمــوزش زیســت محیطــی و تعییــن عوامــل مؤثــر در ایــن زمینــه 
ضرورتــی غیــر قابــل انــکار اســت. بــرای انــدازه گیــری آمــوزش 
ــا مــی باشــد.  ــزاری روا و پای ــه اب ــاز ب ســواد زیســت محیطــی، نی

افضــل خانــی )6( در پژوهــش خــود کــه بــه بررســي تاثیــر آموزش 
هــای زیســت محیطــی بــر رفتــار و نگــرش دانــش آمــوزان مقطــع 
ابتدایــی شهرســتان گرمســار نســبت بــه مســاله محیــط زیســت در 
ســال 97- 1396 پرداخــت و از "آزمــون نگــرش زیســت محیطی" 
ــود، اســتفاده کــرد. آزمــون طراحــی شــده،  کــه طراحــی نمــوده ب
نگــرش را در حــوزه زیســت محیطــی مــورد ســنجش قــرار 
ــی  ــه روش کیف ــوا ب ــه روش محت ــا ب ــون تنه ــی آزم داده و روای
ــی  ــه روش همســانی درون ــی هــم فقــط ب ســنجیده شــده و پایای
بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ انــدازه گیــری شــده اســت. ابــزار 
فــوق بــرای رســیدن بــه هــدف پژوهــش حاضــر، قابلیــت الزم را 
نــدارد. همچنیــن، آزادخانــی و همــکاران )3( در پژوهشــی کــه بــا 
هــدف تعییــن نقــش آمــوزش هــای زیســت محیطــی در رفتارهای 
ــه  ــوزان دختران ــش آم ــن دان ــت در بی ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــوزش  ــده "آم ــی ش ــزار طراح ــد، از اب ــام دادن ــالم، انج ــهر ای ش
زیســت محیطــی و رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت" 
ــی  ــال 1392 طراح ــه در س ــل ک ــی اص ــی و قائم ــط صالح توس
ــالوه، صالحــی و قائمــی اصــل )7(  ــت. بع ــود، بهــره گرف شــده ب
در پژوهــش خــود بــه بررســی نقــش آمــوزش زیســت محیطــی در 
بــروز رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت در بیــن دانــش آموزان 
ــی و  ــت محیط ــوزش زیس ــزار "آم ــت و  از اب ــل پرداخ ــهر باب ش
رفتارهــای حفاظــت از محیط زیســت" پژوهشــگر ســاخته اســتفاده 
نمودنــد. مســاله مهمــی کــه در ابــزار صالحــی و قائمــی اصــل )7( 
حائــز اهمیــت مــی باشــد ایــن اســت کــه ایــن ابــزار، بــا تنهــا 10 
عبــارت، عــالوه بــر آمــوزش زیســت محیطــی، رفتــار، نگــرش و 
ــد؛ در حالیکــه در  ــی ده ــرار م ــورد ســنجش ق ــز م ــناخت را نی ش
ــه طــور اختصاصــی  ــه ب ــاز اســت ک ــزاری نی پژوهــش حاضــر، اب
ــذا،  ــد. ل ــرار ده ــنجش ق ــورد س ــی را م ــت محیط ــوزش زیس آم
همانطــور کــه مشــهود اســت، در داخــل کشــور ابــزاری کــه دقیقــا 
آمــوزش زیســت محیطــی در دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه را 
بســنجد، یافــت نشــد. در خــارج از کشــور نیــز تنهــا ابــزار مرتبطــی 
کــه یافــت گردیــد، در پژوهــش Choe و همــکاران )8( بــوده کــه 
جهــت ســنجش نگــرش دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه در شــهر 
ــه  ــره نســبت ب ــک ک ــوری دموکراتی ــگ کشــور جمه ــگ یان پیون
ــود. در خصــوص  آمــوزش هــای زیســت محیطــی انجــام شــده ب
چگونگــی طراحــی عبــارات، اطالعاتــی گــزارش نگردیــده اســت. 
ــارت و 2  ــده( دارای 35 عب ــذاری نش ــده )نامگ ــی ش ــزار طراح اب
ــود.  ــش محیطــی و نگــرش زیســت محیطــی( ب ــاس )دان زیرمقی
ــه ایــن صــورت اســت کــه  ــارات زیرمقیــاس اول ب ــه عب پاســخ ب
پاســخ دهنــده مــی بایســت از 5 گزینــه طراحــی شــده بــرای هــر 
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ــد.  ــح انتخــاب نمای ــوان پاســخ صحی ــه را بعن ــارت، یــک گزین عب
ــه ایــن شــکل  ــز ب نمــره گــذاری زیرمقیــاس دانــش محیطــی نی
اســت کــه: هــر پاســخ صحیــح 5 نمــره داشــته و حداقــل و حداکثر 
ــی  ــاس دوم یعن ــود. در زیرمقی ــد ب ــا 100 خواه ــر ت ــره آن، صف نم
ــرت  ــاس لیک ــر اس ــا ب ــخ ه ــز، پاس ــی نی ــت محیط ــرش زیس نگ
ــف: 2؛  ــم:1؛ مخال ــال مخالف ــده اســت )کام ــه ش ــه ای ارائ 5 گزین
مطمئنــا: 3؛ موافقــم: 4؛ کامــال موافقــم: 5(. نمــره ایــن زیــر مقیاس 
ــن  ــاس، بی ــده در کل مقی ــب ش ــره  کس ــن 75- 15 و نم ــز بی نی
15-175 مــی باشــد. در خصــوص ســنجش روایــی و پایایــی ابــزار 
ــه روش  ــازه ب ــی س ــط روای ــکاران )8( فق ــش  Choe و هم پژوه
ــوزان  ــش آم ــن از دان ــداد 423 ت ــا تع ــی اکتشــافی ب ــل عامل تحلی
ــاس را  ــود 2 زیرمقی ــج وج ــده و نتای ــری ش ــدازه گی ــور، ان مذک
تاییــد کــرد. پایایــی نیــز در نمونــه مذکــور )423 تــن( بــه 2 روش 
ــه  ــات ب ــاخ و ثب ــب آلفاکرونب ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون
ــده  ــزارش گردی ــد گ ــورد تایی ــبه و م ــدد محاس ــون مج روش آزم
ــزار  ــه اب ــه اینک ــه ب ــا توج ــده(. ب ــزارش نش ــج گ ــا نتای ــت )ام اس
فــوق بــرای جامعــه متفاوتــی طراحــی شــده، امــکان دارد روایــی و 
پایایــی الزم را در ســایر جوامــع نداشــته باشــد )9(. چنیــن ویژگــی 
مــی توانــد انتشــار نتایــج مطالعــه را بــا چالــش مواجــه نمایــد، زیــرا 
ــا وضعیــت  روایــی یافتــه هــای هــر پژوهــش ارتبــاط مســتقیم ب

ــش آن دارد )10(.  ــزار پژوه ــی اب روای
بنابرایــن، بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و فقــدان ابــزاری مطابــق 
بــا فرهنــگ بومــی، طراحــی ابــزاری روا و پایــا ضرورری می باشــد. 
ــا هــدف طراحــی و روان ســنجی"مقیاس  ــذا پژوهــش حاضــر ب ل
آمــوزش زیســت محیطــی" در دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه در 

ســال 99-1398 انجــام شــد. 

روش کار
ــی از روش  ــوده و ترکیب ــناختی ب ــوع روش ش ــه حاضــر از ن مطالع
هــای کیفــی و کمــی اســت )11(. دلیــل انتخــاب ایــن روش کیفی 
توانایــی و قــدرت در شــناخت و کشــف نظــرات، تجربیــات و نگرش 
صاحــب نظــران در خصــوص موضوع مــورد مطالعــه بــود )13،12(. 
ــه  ــی شــامل کلی ــاری پژوهــش حاضــر در بخــش کیف ــه آم جامع
متخصصیــن ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی کشــور 
)در شــهر تهــران( بــود و نمونــه هــا بــر اســاس روش نمونــه گیری 
مبتنــی بــر هــدف، انتخــاب شــدند. در بخــش کمــی پژوهــش نیــز 
جامعــه آمــاری شــامل مدرســین دانشــکده هــای محیــط زیســت 
ــکده  ــران، دانش ــگاه ته ــور، دانش ــت کش ــط زیس ــازمان محی س
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــای دانش ــش ه ــوم و پژوه ــت عل ــط زیس محی

واحــد تهــران و دانشــکده علــوم تربیتــی دانشــگاه پردیــس نســیبه 
تهــران و مرکــز آمــوزش عالــی شــهدای مکــه تهــران و دبیــران 
ــهرداری  ــه ش ــق 22گان ــی مناط ــن شناس ــی و زمی ــت شناس زیس
تهــران بودنــد. نمونــه هــا بــه روش تصادفــی طبقــه ای انتخــاب و 

وارد پژوهــش شــدند.
ــرکت  ــنهاد ش ــه پیش ــا ب ــی )بن ــش کیف ــش در بخ ــط پژوه محی
ــازمان  ــی س ــوندگان، یعن ــه ش ــط کار مصاحب ــدگان( در محی کنن
پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی کشــور )در شــهر تهــران( و در 
بخــش کمــی نیــز شــامل 2 بخش کلیــه مــدارس مقاطع متوســطه 
دختــر و پســر شــهر تهــران مناطــق 22گانــه شــهرداری تهــران و 
دانشــکده هــای محیــط زیســت ســازمان محیــط زیســت کشــور، 
دانشــگاه تهــران، دانشــکده محیــط زیســت علــوم و پژوهــش های 
ــی  ــوم تربیت ــران و دانشــکده عل ــد ته دانشــگاه آزاد اســالمی واح
دانشــگاه پردیــس نســیبه تهــران و مرکــز آمــوزش عالــی شــهدای 

مکــه تهــران بــود.
معیارهــای ورود بخــش کیفــی شــامل: در ســال هــای 1398-99، 
شــاغل باشــند و دارای ســابقه بیــش از 10 ســال در تألیــف کتــب 
درســی یــا طراحــی برنامــه آموزشــی و درســی، باشــند. مالحظــات 
ــه  ــرکت در مطالع ــرای ش ــه، ب ــود از اینک ــارت ب ــز عب ــی نی اخالق
رضایــت کامــل داشــته باشــند. زمــان و محــل مصاحبــه بــا توجــه 

بــه شــرکت کننــدگان تنظیــم شــد.
رونــد گــردآوری داده هــا در بخــش کیفــی کــه بــه صورت قیاســی 
ــع(  ــون و مناب ــرور گســترده مت )اســتفاده از ابزارهــاي موجــود و م
ــه  ــه در زمین ــداد 45 مقال ــون تع ــق بررســی مت ــدا از طری ــود، ابت ب
ــت )14(؛  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــی م ــت محیط ــوزش زیس آم
ــه بــه دلیــل  ــا بررســی چکیــده مقــاالت، تعــداد 15 مقال ســپس ب
ــن  ــه مت ــل عــدم دسترســی ب ــه دلی ــه ب ــودن و 5 مقال تکــراری ب
کامــل حــذف شــد. در نهایــت تعــداد 25 مقالــه مــورد بررســی قــرار 
ــه عوامــل تاثیرگــذار در آمــوزش زیســت محیطــی،  گرفــت و کلی

اســتخراج شــد. 
در قسمت مصاحبه )نیمه ساختاریافته( 
سؤاالت مصاحبه شامل موارد زیر بود:

- تعریف زیست محیطی چیست؟ 
ــزان  ــه می ــه چ ــی ب ــت محیط ــوزش زیس ــاس آم ــت مقی - اهمی

ــت؟ اس
ــد  ــی بای ــی های ــه ویژگ ــوزش زیســت محیطــی چ ــاس آم - مقی

ــته باشــد؟ داش
- مؤلفه های آن کدامند؟

شــایان ذکــر اســت بــه منظــور دقــت و جلوگیــری از فراموشــی، از 
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دســتگاه ضبــط صــدا در مصاحبــه اســتفاده شــد. انجــام مصاحبــه 
ــت  ــوز از حراس ــدا مج ــه ابت ــد ک ــام ش ــب انج ــن ترتی ــه ای ــا ب ه
ــهر  ــور )در ش ــی کش ــزی آموزش ــه ری ــش و برنام ــازمان پژوه س
ــازمان  ــی س ــط کار یعن ــپس در محی ــد. س ــب گردی ــران( کس ته
ــران( و  ــهر ته ــزی آموزشــی کشــور )در ش ــه ری پژوهــش و برنام
محیطــی مســاعد و آرام بــه صــورت انفــرادی مصاحبــه هــا آغــاز 
ــه مشــغله شــرکت  ــا توجــه ب ــه ب شــد. مــدت زمــان هــر مصاحب
کننــدگان بیــن 35 تــا 75 دقیقــه متغیــر بــود. مصاحبــه هــا بــا 8 
تــن بــه اشــباع اطالعاتــی رســید. امــا بــه منظــور حصــول اطمینان 
ــز انجــام شــد کــه در مجمــوع، 10  ــه دیگــر نی بیشــتر، 2 مصاحب
مصاحبــه انجــام گردیــد. مصاحبــه هــای ضبــط شــده بــه صــورت 
کلمــه بــه کلمــه روی کاغــذ آورده و بــه طــور همزمــان بــا فراینــد 

جمــع آوری دادهــا تحلیــل شــدند.
بــه منظــور اطمینــان از اعتبــار و مقبولیــت داده هــا، از روش 
ــس از  ــد )15( و پ ــتفاده ش ــدگان اس ــرکت کنن ــنجی از ش نظرس
پایــان هــر مصاحبــه، متــن آن جهــت تأییــد بــه مصاحبه شــوندگان 
ارائــه و در صــورت لــزوم، نظــرات حــذف و اضافــه شــدند. ســپس 
مصاحبــه هــا کدگــذاری شــده و کدهــای مشــابه بــه لحــاظ مفهوم 
بــا یکدیگــر ادغــام شــد و در گــروه مرتبــط، طبقــه بنــدی شــدند 
ــا جایگزینــی تمــام کدهــای اســتخراج شــده، ادامــه  ــن کار ت و ای

یافــت.
رونــد انجــام کار بــه ایــن شــرح بــود: 1- مــرور داده هــا 2- تدویــن 
راهنمــای کدگــذاری 3- ســازماندهی داده هــا 4- طبقه بنــدی داده 
هــا 5- کدگــذاری بــاز 6-کدگــذاری محــوری 7- تدویــن گــزارش 

نهایــی تحلیــل داده های کیفــی )16(. 
برای حصول به استحکام داده ها مراحل زیر طی شد:

مقبولیــت )credibility( داده هــا از طریــق بررســی کدهــا و 
بازنگــری ناظریــن صــورت گرفــت )15(. در ایــن راســتا بــا 
ــه، کدهــا بررســی شــدند. تاییدپذیــری  ــا تجرب اســتفاده از ناظــر ب
)conformability( داده هــا از طریــق بازنگــری یافتــه هــا، 
ــن از  ــط 2 ت ــا توس ــده از داده ه ــتخراج ش ــات اس ــم و طبق مفاهی
مؤلفیــن ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی کشــور کــه 
در مطالعــه حضــور نداشــتند، انجــام شــد. بــرای قابلیــت انتقــال یــا 
ــع آوری داده  ــد جم ــعی ش ــری )transferability( س ــال پذی انتق
ــا  ــه هــا انجــام شــد ت ــوع در نمون ــر تن ــا حداکث ــه ب هــای مصاحب
معنــی دار بــودن یافتــه هــا در موقعیــت هــای مشــابه انجــام شــود. 
لــذا ایــن کار توســط مؤلفیــن دفتــر پژوهــش و برنامــه ریــزی بــا 
بیــش از 10 ســال ســابقه کار صــورت گرفــت. بــرای دســتیابی بــه 
ــالش  ــری )dependability( ت ــان پذی ــا اطمین ــاد ی ــت اعتم قابلی

ــک تناســب و  ــه، پژوهشــگر ی ــای مطالع ــه ه ــن یافت ــا بی ــد ت ش
ــد، )9(.  ــی باش ــازگاری منطق س

ــا نــرم  تحلیــل داده هــا بــه صــورت تحلیــل محتــوای کیفــی و ب
افــزار اطلــس تــی آی )Atlas.ti( انجــام شــد و بــه ایــن ترتیــب از 
مجمــوع مصاحبــه هــا و بــا مقایســه مشــترکات کدهــای حاصــل 
ــه، کدهــای اســتخراجی در 5 طبقــه دســته بنــدی  از هــر مصاحب
شــدند. در پایــان ایــن مرحلــه، 80 عبــارت و 5 زیــر  مقیاس شــامل 
اهــداف آموزشــی )educational goals( )15 عبــارت: 1-15(، 
روش هــای تدریــس )teaching methods( )15 عبارت: 16-30(، 
محتــوای آموزشــی )educational content( )15 عبارت: 31-45(، 
 )educational tools and facilities( ــات آموزشــی ــزار و امکان اب
 evaluation( و روش هــای ارزشــیابی )20 عبــارت: 65- 46(
methods( )15عبــارت: 80- 66(، حاصــل شــد. "مقیــاس آموزش 

زیســت محیطــی" )Environmental Education Scale( بــا 
ــری  ــم: 4، نظ ــم: 5، موافق ــال موافق ــی )کام ــرت 5 تای ــف لیک طی
نــدارم: 3، مخالفــم: 2 و کامــال مخالفــم: 1( نمــره گــذاری گردیــد. 
در بخــش کمــی، جامعــه آمــاری شــامل 2 بخــش کلیــه دبیــران 
زیســت شناســی و زمیــن شناســی مقطــع متوســطه دختــر و پســر 
ــه تهــران و اعضــای هیئــت علمــی  شــهر تهــران مناطــق 22گان
دانشــکده محیط زیســت ســازمان محیط زیســت کشــور، دانشــکده 
محیــط زیســت دانشــگاه تهــران، دانشــکده محیــط زیســت علوم و 
پژوهــش هــای دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران و دانشــکده 
علــوم تربیتــی دانشــگاه پردیــس نســیبه تهــران و مرکــز آمــوزش 
عالــی شــهدای مکــه تهــران بــود. جهــت ســنجش روایی محتــوا از 
نســبت روایــی محتــوا )Content Validity Ratio( )9( و شــاخص 

روایــی محتــوا )Content Validity Index( )10( اســتفاده شــد. 
ــوزش  ــاس آم ــوا "مقی ــی محت ــبت روای ــری نس ــدازه گی ــرای ان ب
زیســت محیطــی" بیــن 12 تــن از اعضــای هیئــت علمی دانشــگاه 
هــای ذکــر شــده در قســمت بــاال، ا توزیــع شــد. ابتــدا بــا اســتفاده 
ــه  ــل ارزش )17( )ب ــن حداق ــدول تعیی ــدول Lawshe و ج از ج
ــزار(، از نمونــه  جهــت تعییــن ضــرورت وجــود یــک عبــارت در اب
هــا، خواســته شــد تــا هریــک از عبــارت هــا را بــر اســاس طیــف 
ــد  ــارت مفی ــارت ضــروری اســت"، "عب ــرت: "عب 3 بخشــی لیک
اســت، ولــی ضــروری نیســت" و "عبــارت ضرورتــی نــدارد" طبقه 
بنــدی کننــد. نمــره نســبت روایــی محتــوا طبــق جــدول تعییــن 
ــن،  0/56  ــن از متخصصی ــل ارزش براســاس قضــاوت 12 ت حداق

بدســت آمــد.
بعــالوه، انــدازه گیــری شــاخص روایــی محتــوای عبــارات مقیــاس، 
 Bausell & ــه  روش ــوا  ب ــی محت ــاخص روای ــه ش ــه ب ــا توج ب
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Waltz در نمونــه ای از 12 تــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه 

هــای )مذکــور در فــوق(، بدیــن ترتیــب بررســی شــد کــه در مــورد 
ــودن و واضــح  ــودن، ســاده ب ــوط ب ــار مرب ــا 3 معی ــارت، ب هــر عب
بــودن بــر اســاس طیــف لیکــرت 4 درجــه ای، اظهــار نظــر نماینــد 
)1= غیرمرتبــط، 2= تــا حــدودی مرتبــط، 3= مرتبــط و 4= کامــال 
مرتبــط( )18 ، 15(؛ در نهایــت، اگــر نمــره شــاخص روایــی محتــوا 
ــوده  ــول ب ــل قب ــارت غیرقاب ــود، عب ــر از0/70 بدســت آمــده ب کمت
ــود،  ــا 0/79 ب ــن 0/70 ت ــر بی ــد، اگ ــی گردی ــذف م ــتی ح و بایس
عبــارت بــه اصــالح و بازنگــری نیــاز داشــت و اگــر باالتــر از 0/79 

بــود، عبــارت مناســب تشــخیص داده مــی شــد )19(. 
ــده،  ــی ش ــاس طراح ــوری مقی ــی ص ــری روای ــدازه گی ــرای ان ب
ــازمان  ــن س ــن )متخصصی ــن از متخصصی ــه 10 ت ــار نمون در اختی
ــه  ــرار داده شــد ک ــزی آموزشــی کشــور( ق ــه ری پژوهــش و برنام
نظــرات خــود را در خصــوص شــیوایی و قابــل درك بــودن عبــارت 
ــای  ــارت ه ــذف عب ــت ح ــدی جه ــد. در گام بع ــه دهن ــا ارائ ه
نامناســب و تعییــن اهمیــت عبــارات، هــر عبــارت بــا طیــف لیکرت 
5 تایــی )کامالمهــم: 5، تــا انــدازه ای مهــم: 4، تــا حــدی مهــم: 
3، اندکــی مهــم: 2 و اصــال مهــم نیســت: 1( نمــره گــذاری شــد و 
در صورتــی کــه نمــره بــه دســت آمــده بــرای هــر عبــارت بیــش 
از 1/5 بــود، عبــارت بــرای تحلیــل هــای بعدی مناســب تشــخیص 

ــد )21،20(.  داده شــده و حفــظ مــی گردی
ــا روش  ــی" ب ــت محیط ــوزش زیس ــاس آم ــازه "مقی ــی س روای
تحلیــل عاملــی اکتشــافی )exploratory factor analysis( اندازه 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مرحل ــاری ای ــه آم ــد. نمون ــری ش گی
برخــی از متخصصــان وجــود 3 تــن نمونــه بــه ازای هــر عبــارت را 
کافــی دانســته انــد )22(، لــذا بــرای 80 عبــارت مقیــاس طراحــی 
ــی و  ــت شناس ــران زیس ــن از دبی ــامل 120 ت ــن ش ــده، 240 ت ش
ــران از  ــر و پســر شــهر ته ــن شناســی مقطــع متوســطه دخت زمی
مناطــق جغرافیایــی شــمال، جنــوب، شــرق و غــرب تهــران 
ــن از اعضــای  ــه ای و 120 ت ــی طبق ــه روش تصادف 22،12،6،2 ب
هیئــت علمــی دانشــکده محیــط زیســت ســازمان محیــط زیســت 
ــکده  ــران، دانش ــگاه ته ــت دانش ــط زیس ــکده محی ــور، دانش کش
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــای دانش ــش ه ــوم و پژوه ــت عل ــط زیس محی
واحــد تهــران و دانشــکده علــوم تربیتــی دانشــگاه پردیــس نســیبه 
ــه روش  ــی شــهدای مکــه تهــران ب تهــران و مرکــز آمــوزش عال
ــای  ــه متغیره ــن مرحل ــدند. در ای ــه ش ــماری وارد مطالع ــام ش تم
ــام  ــه ن دارای همبســتگی همســو در قالــب متغیرهــای جدیــدی ب
ــی از  ــک ویژگ ــر ی ــل بیانگ ــر عام ــدند و ه ــه ش ــل خالص عام
زیرمقیــاس هــای "مقیــاس آمــوزش زیســت محیطــی" بــود. لــذا، 
کلیــه عبــارت هــا مــورد تحلیــل عاملــی اکتشــافی قــرار گرفتــه و 

عباراتــی کــه در هیــچ کــدام از ایــن عامــل هــا قــرار نگرفتنــد و 
یــا بــار عاملــی ضعیفــی )بــار عاملــی کمتــر از 0/4( داشــتند، حــذف 
ــر  ــا ب ــک از آن ه ــل، هری ــتخراج عوام ــس از اس ــد )23(. پ گردی

ــد. ــارات هــر عامــل نامگــذاری گردی اســاس عب
ــا  ــی ب ــانی درون ــتفاده از 2 روش همس ــا اس ــاس، ب ــی مقی پایای
ــور در  ــن مذک ــه  240 ت ــاخ در نمون ــا کرونب ــب آلف محاســبه ضری
ــا  مرحلــه روایــی ســازه و روش تعییــن ثبــات در آزمــون مجــدد ب
اســتفاده از ضریــب همبســتگی درون طبقــه ای )نمونــه ای از 120 
ــا  ــه و ب ــی 2 هفت ــه زمان ــه فاصل ــور( ب ــاری مذک ــه آم ــن از نمون ت
محاســبه ضریــب همبســتگی درون طبقــه ای انجــام شــد. تحلیــل 
داده هــا در بخــش کمــی پژوهــش در نــرم افــزار آمــاری اس پــی 

اس اس نســخه 22 انجــام شــد.

یافته ها
در بخــش کیفــی بــا تحلیــل داده هــای بدســت آمــده از مصاحبــه، 
ــه دســت  ــارت ب ــارت هــای تکــراری، 195 عب پــس از حــذف عب
ــر اســاس نظــرات  ــارت آن )ب ــود کــه در نهایــت، 115 عب آمــده ب
ــا مفاهیــم پژوهــش و یــا  گــروه پژوهــش حاضــر( غیــر مرتبــط ب
تکــراری تشــخیص داده شــده و حــذف گردیــد و 80 عبــارت باقــی 

مانــد.
در بخــش کمــی، تعــداد 142 زن )59/2 درصــد( و 98 مــرد )40/8  
ــدگان  ــرکت کنن ــد(، از ش ــن )55/8 درص ــد. 134ت ــد( بودن در ص
بیــن 11تــا 20 ســابقه کار داشــتند. 59 تــن )24/58 درصــد( 
دارای مــدرك کارشناســی، 86 تــن )35/83 درصــد( دارای مــدرك 
کارشناســی ارشــد و 95 تــن )39/58 درصــد( دارای مــدرك دکتری 

بودنــد.
در قســمت نســبت روایــی محتــوا، از دیــدگاه خبرگانــی کــه 
ــن  ــارات ای ــرای تمامــی عب ــد، ب ــرار دادن ــزار را مــورد بررســی ق اب
ــی  ــبت روای ــن، نس ــد. بنابرای ــبه ش ــر از 0/56 محاس ــبت باالت نس
محتــوا بــرای تمایــی عبــارات پرسشــنامه قابــل قبــول مــی باشــد. 
ــارت  ــوا، عب ــی محت ــاخص روای ــن ش ــه تعیی ــن، در مرحل همچنی
هــای 67 و 69 دارای شــاخص روایــی محتــوا بیــن 0/70 تــا 0/79 
بــود کــه اصالحاتــی در آن هــا انجــام شــد. هیــچ یــک از عبــارت 
هــای ابــزار دارای شــاخص روایــی محتــوا کمتــر از 0/70 نبودنــد 
در نتیجــه مــوردی حــذف نشــده و کلیــه 80 عبــارت در ابــزار قــرار 
ــرای مقیــاس  ــوا ب ــد. در نهایــت دامنــه نســبت روایــی محت گرفتن
طراحــی شــده از 0/60 تــا 1 و دامنــه شــاخص روایــی محتــوا 0/80 
تــا 1 بــود کــه بیانگــر ایــن اســت روایــی محتــوای مقیــاس مــورد 

تأییــد اســت. 
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جدول1: نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا برای کل عبارت

شاخص روایی محتوانسبت روایی محتواعبارات
11نقش آب و خاك در زندگی انسان
11عوامل آلودگی در آب،خاك و هوا
0/801راه های جلوگیری ازآلودگی منابع

0/800/96استفاده بهینه از منابع انرژی
11نقش انسان در سالم سازی محیط

0/910/90اثراستفاده نادرست ازتکنولوژی
11مدیریت پسماند در سالم سازی محیط

0/600/80آموزش تفکیک و بازیافت پسماند
11عوامل تخریب و احیاء جنگل ها

0/600/80نقش فضای سبز در سالم سازی محیط
0/801آموزش صحیح مصرف سموم
10/83حفاظت از گونه های جانوری

10/83محدود بودن منابع طبیعی
0/800/93آموزش صرفه جویی در منابع
0/801آموزش اصالح الگوی مصرف

0/800/92استفاده از عکس و وسایل کمک آموزشی
0/800/90استفاده از مشاهده مستقیم وعینی

0/800/86استفاده از روش گردش علمی
10/90استفاده از ارائه فیلم آموزشی
0/800/86استفاده از روش آزمایشگاهی
0/800/90استفاده از رسانه های گروهی

11استفاده ازآموزش رسمی همراه با ارزشیابی
11استفاده از داستانسرائی با مثال های زنده

10/90استفاده از مدل ماکت
0/800/90استفاده از مسابقات نقاشی، شعر و عکس

11استفاده از بازی و سرگرمی و معما
0/801استفاده روش نمایشی

11استفاده از آموزش خانواده
11استفاده ازآموزش ضمن خدمت معلمان

0/801استفاده از پروژه گروهی
10/96اهمیت و نگهداری آب، خاك، هوا

0/801منابع آلودگی درآب ، هوا، خاك و محیط
0/801بیماری مرتبط آلودگی های محیط زیست 
0/801راههای پیشگیری از آلودگی محیط زیست
0/800/93اثرات مصرف سموم دفع آفات بر آب و غذا

11الیه ازن و جلوگیری از تخریب آن
11عوامل تخریب و احیاء کننده جنگل ها

10/80اانرژی های تجدیدپذیر  برمحیط زیست
0/800/80تعریف پسماند و انواع آن



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 10، شماره 3،  خرداد و تیر1400

64

10/90آلودگی محیط زیست ناشی از پسماند
0/800/96تفکیک پسماند در بازیافت مؤثر آن

0/801رشد بی رویه جمعیت در آلودگی محیط 
10/93اصالح الگوی مصرف در خانواده 

10/93ارزش حیات وحش و حفاظت از آن
10/96پیامد استفاده ناصحیح از تکنولوزی

0/961استفاده از عکس و وسایل کمک آموزشی مناسب
0/900/80استفاده از فیلمهای آموزشی

0/931استفاده از کتاب های کمک آموزشی
0/901استفاده ازمقاالت و پروژه های تحقیقاتی

0/830/80بهره گیری از آموزشهای مجازی
11بهره گیری از کانال ها و سایت آموزشی

11بهره گیری از آموزش سیار
0/901بهره گیری از رسانه ها ی ارتباط جمعی

11بهره گیری از ویدئو پروژکتور، اورهد، تابلو هوشمند
11استفاده از پاور پوینت

0/861بهره گیری از پوسترهای آموزشی
0/961بهره گیری از آزمایشگاه

0/800/80بهره گیری ازکتابخانه عمومی و اختصاصی
0/930/80استفاده از بروشور های علمی – تبلیغی

0/960/80برگزاری کنفرانس، همایش و کارگاه های آموزشی
0/900/80استفاده از مدل آموزشی

0/861برگزاری نمایشگاه
0/860/80برگزاری مسابقات شعر، عکس، و قصه نویسی

0/831بهره گیری از معما، جداول و پازل
0/861بهره گیری از بازی های نمایشی

11ارزشیابی آغازین از دانش یادگیرندگان
0/900/80ارزشیابی از اهداف آموزش محیط زیست

0/760/80ارزشیابی از روش های تدریس
0/931ارزشیابی از ابزار و فن آوری نوین
0/761ارزشیابی تکوینی و دادن بازخورد

0/931ارزشیابی پایانی در رابطه تغییر نگرش
0/801ارزشیابی عملی از طریق دست سازه

0/960/80ارزشیابی کتبی )باز پاسخ، بسته پاسخ(
0/900/80ارزشیابی از طریق پژوهش

0/861ارزشیابی از طریق ارائه کنفرانس
0/860/80ارزشیابی از طریق ایراد سخنرانی
10/80ارزشیابی از طریق پرسش و پاسخ

0/920/80ارزشیابی از طریق تهیه بروشور و ماکت
0/900/80ارزشیابی  فردی
0/860/80ارزشیابی گروهی
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در مــورد حداقــل تعــداد  نمونــه مــورد نیــاز جهــت انجــام تحلیــل 
عاملــی، منابــع و متــون معتبــر نســبت متغیر بــه آزمودنــی را، معادل 
یــک  بــه 5 و یــا حداقــل یــک بــه 3 ذکــر مــی کننــد )9(، کــه بــا 
توجــه بــه تعــداد عبــارت هــای وارد شــده جهــت تحلیــل عاملــی 
ــن(  ــه )240 ت ــورد مطالع ــه م ــداد نمون ــارت(، تع اکتشــافی )80 عب

کفایــت مــی نمــود. جهــت اطمینــان از کافــی بــودن تعــداد نمونــه 
ــه منظــور انجــام تحلیــل عاملــی اکتشــافی،  و تناســب داده هــا ب
شــاخص کفایــت نمونــه گیــری )KMO(، و بــرای تعییــن ابعــاد، از 
آزمــون کرویــت بارتلــت اســتفاده گردیــد، کــه نتایــج بدســت آمــده 

در )جــدول 2( نشــان داده شــده اســت.

 جدول 2: شاخص KMO و نتایج آزمون کرویت بارتلت

KMO مقدار
آزمون کرویت بارتلت

P-Valueدرجه آزادیمجذور خی دو

0/932641221/103235>0/001 

ــه؛  ــردد ک ــه می گ ــاال مالحظ ــدول ب ــای ج ــه داده ه ــه ب ــا توج ب
شــاخص کفایــت نمونــه گیــری KMO بیشــتر از 0/70 اســت. لــذا 
نمونه گیــری از کفایــت الزم برخــوردار اســت و داده هــا از توانایــی 
ــل  ــوان تحلی ــن، می ت ــد؛ بنابرای ــی برخوردارن ــدن خوب ــی ش عامل
عاملــی را بــا اطمینــان بــاال انجــام داد. همچنیــن معنــاداري آزمون 
بارتلــت )P-Value > 0.001( نشــان مــي دهــد کــه فــرض 
ــي  ــل عامل ــده و تحلی ــس همبســتگي رد ش ــودن ماتری ــي ب همان

ــراي شناســایي ســاختار )الگــوی عاملــی( مناســب اســت. ب
ــش  ــتفاده از چرخ ــا اس ــافی ب ــی اکتش ــل عامل ــای تحلی ــه ه یافت

ــا  ــه ب ــد ک ــایی ش ــی شناس ــل اصل ــان داد، 8 عام ــس نش واریماک
نمــودار ســنگ ریــزه ارائــه شــده توســط نــرم افــزار همخوانــی دارد 
)نمــودار1(. بنابرایــن، بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملی اکتشــافی، 
ــارت و 5 عامــل مــی باشــد. ایــن 5 عامــل  ــاس دارای 80 عب مقی
در حــدود 74 درصــد از کل واریانــس الگــو را تبییــن مــی نماینــد. 
ــی  ــس بارهــای عامل ــا ماتری ــده در رابطــه ب ــه دســت آم ــج ب نتای
چرخــش داده شــده بــر عوامــل اســتخراجی در )جــدول 3( نمایــش 

داده شــده اســت.

جدول 3: ماتریس بارهای عاملی چرخش داده شده بر عوامل استخراجی

ابعاد
مقادیر ویژه عوامل استخراجي چرخش یافته

درصد تجمعی درصد واریانسمجموع
121/7627/2027/20
213/1816/4843/68
312/5615/6959/37
45/516/8866/25
53/764/7070/95

نمودار 1: نمودار سنگ ریزه »مقیاس آموزش زیست محیطی«
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ــورد  ــا م ــارت ه ــه عب ــافی کلی ــی اکتش ــل عامل ــه تحلی در مرحل
ــل  ــدام از عام ــچ ک ــه در هی ــی ک ــد و عبارات ــرار گرفتن ــل ق تحلی
هــا قــرار نگرفتنــد و یــا بــار عاملــی ضعیفــی داشــتند )بــار عاملــی 
کمتــر از 0/40( حــذف شــدند. پــس از اســتخراج عوامــل، هــر یــک 
ــد.  ــذاری گردی ــام گ ــل ن ــر عام ــارات ه ــاس عب ــر اس ــا ب از آن ه
یافتــه هــا نشــان داد بارهــای عاملــی کلیــه عوامــل و ابعــاد آن هــا 

ــوده و مــورد تأییــد مــی باشــند.  بیشــتر از 0/70 ب

ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد مقیــاس بیــن 0/92 تــا 0/98 
و بــرای کل مقیــاس 0/98 بدســت آمــد. همچنیــن، بــرای تعییــن 
ثبــات  بــه روش آزمــون مجــدد بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی 
ــا  ــن 0/92 ت ــف بی ــا مختل ــاس ه ــر مقی ــه ای در  زی درون طبق
ــی  ــده پایای ــان دهن ــه نش ــود ک ــاس 0/99 ب 0/97 و در کل مقی
خــوب مقیــاس مــی باشــد. نتایــج مربــوط بــه بررســی پایایــی در          

)جــدول 4( نشــان داده شــده اســت.

 جدول 4: ضریب پایایی ابعاد "مقیاس آموزش زیست محیطی"

ضریب همبستگی درون طبقه ایآلفای کرونباخابعاد
)Intra-class correlation coefficient(

0/920/92اهداف آموزشی
0/950/92روش های تدریس
0/950/97محتوای آموزشی

0/960/97ابزار و امکانات آموزشی
0/950/97روش های ارزشیابی

0/980/99کل مقیاس

 80 بــا  محیطــی”  زیســت  آمــوزش  “مقیــاس  بنابرایــن، 
آموزشــی                                                          اهــداف  شــامل  مقیــاس  زیــر   5 و  عبــارت 
هــای  روش   ،)15-1 عبــارت:   educational goals( )15
 ،)30-16 عبــارت:   teaching methods( )15( تدریــس 
عبــارت:   educational content( )15( آموزشــی  محتــوای 
 educational tools and( ــی ــات آموزش ــزار و امکان 31-45(، اب
ارزشــیابی                                                                           facilities( )20 عبــارت: -65 46( و روش هــای 
ــارت: -80 66(، طراحــی شــد.  )evaluation methods( )15 عب
ــم: 4،  ــم: 5، موافق ــرت )کامالموافق ــه ای لیک ــاس 5 گزین از مقی
ــه  ــرای درج ــم: 1(، ب ــم: 2، کامالمخالف ــدارم: 3، مخالف ــری ن نظ
ــن، نمــره هــای  ــزار اســتفاده شــد. بنابرای ــارت اب ــدی هــر عب بن
ــا در 3  ــره ه ــد. نم ــی باش ــدوده 80-400 م ــده در مح ــذ ش اخ
دســته طبقــه بنــدی شــده اســت. نمــره 80-186 بیانگــر آمــوزش 
ــوزش  ــر آم ــره 187-293 بیانگ ــف، نم ــی ضعی ــت محیط زیس
ــوزش  ــر  آم ــره 294-400 بیانگ زیســت محیطــی متوســط و نم

ــی باشــد.  ــوی م زیســت محیطــی ق
 

بحث
ــاس  ــنجی “مقی ــی و روان س ــدف طراح ــا ه ــر، ب ــش حاض پژوه
آمــوزش زیســت محیطــی” در دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه 
انجــام شــد. مقیــاس طراحــی شــده  دارای 80 عبــارت و 5 
زیرمقیــاس اهــداف آموزشــی )15عبــارت(، روش هــای تدریــس 

ــات  ــزار و امکان ــارت(، اب ــوای آموزشــی )15 عب ــارت(، محت )15 عب
آموزشــی )20 عبــارت( و روش هــای ارزشــیابی )15 عبــارت( بــود. 
ــر ســبزه ای و همــکاران  ــی نظی ــن راســتا، در پژوهــش های در ای
)24(، قوچانــی و همــکاران )25(، درتــاج و همــکاران )26( و آیتــی 
ــوزش زیســت محیطــی از  ــی الگــوی آم ــکاران )27(، طراح و هم
روش مشــاهده و اســتفاده از پژوهــش هــا و یــا ابزارهــای خارجــی 
بهــره گرفتــه شــده اســت؛ امــا در پژوهــش حاضــر جهــت طراحــی 
مقیــاس، عــالوه بــر ایــن روش هــای فــوق، از روش مصاحبــه نیــز 
اســتفاده گردیــده اســت؛ لــذا تفــاوت و مزیــت پژوهــش حاضــر در 
ــه  ــا کمــک مصاحبــه مــی تــوان ب ــوده و ب اســتفاده از مصاحبــه ب
ــی  ــق آزمودن ــر ادراك هــا، نگــرش هــا و عالی ــی عمیــق ت ارزیاب
هــا پرداخــت. از ســوی دیگــر، مصاحبــه امــکان بررســی موضــوع 
هــای پیچیــده، پیگیــری پاســخ هــا یــا پیــدا کــردن علــل آن هــا و 
اطمینــان یافتــن از درك عبــارت از ســوی آزمودنــی را فراهــم مــی 
ــر ایــن اســت کــه در جریــان مصاحبــه بســیاری  ســازد. اعتقــاد ب
از حالــت هــا و عکــس العمــل هــای آزمودنــی فــاش شــده و مــی 
تــوان بــه عکــس العمــل هــای متفــاوت مصاحبــه شــونده، در برابر 

برخــی از عبــارت هــا پــی بــرد )28(. 
ــه صالحــی و قائمــی اصــل )7(  ــر، در پژوهشــی ک از ســوی دیگ
ــت  ــوزش زیس ــش آم ــی نق ــت بررس ــزاری جه ــد، اب ــام دادن انج
ــط زیســت دانــش  ــروز رفتارهــای حفاظــت از محی محیطــی در ب
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ــد  ــرده دارای 5 بع ــزار نامب ــه اب ــد ک ــوده بودن ــوزان طراحــی نم آم
ســواد زیســت محیطــی، نگــرش نویــن زیســت محیطــی، رفتــار 
ــوزش  زیســت محیطــی، شــناخت زیســت محیطــی خــاص و آم
زیســت محیطــی و 46 عبــارت و بــر اســاس لیکــرت 5 درجــه ای، 
ــا  مــی باشــد. پژوهــش حاضــر از نظــر تعــداد زیــر مقیــاس هــا ب
ــی  ــابه م ــی اصــل )7(، مش ــده صالحــی و قائم ــی ش ــزار طراح اب
ــه  ــه ک ــا، همانگون ــاس ه ــر مقی ــن زی ــا از جهــت عناوی باشــد؛ ام
ــی  ــی و قائم ــط صالح ــده توس ــی ش ــزار طراح ــت، اب ــهود اس مش
ــر بحــث آمــوزش  ــوده و عــالوه ب ــر ب ــه صــورت کلــی ت اصــل ب
زیســت محیطــی، نگــرش، شــناخت و رفتــار زیســت محیطــی را 
نیــز مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد؛ در حالیکــه مقیــاس طراحــی 
ــوزش  ــا آم ــی تنه ــور اختصاص ــه ط ــر، ب ــش حاض ــده در پژوه ش
ــش  ــر، در پژوه ــوی دیگ ــنجد.  از س ــی س ــی را م ــت محیط زیس
ــت  ــوزش زیس ــنجش آم ــرای س ــل )7(، ب ــی اص ــی و قائم صالح
محیطــی، فقــط 10 عبــارت طراحــی شــده در حالیکــه در پژوهــش 
حاضــر، “مقیــاس آموزش زیســت محیطــی” دارای 80 عبــارت می 
باشــد کــه مــی توانــد نشــان از باال بــودن دقــت ســنجش “مقیاس 
ــه  ــت ب ــد مزی ــی توان ــته و م ــی”، داش ــت محیط ــوزش زیس آم
حســاب آیــد. همچنیــن، در پژوهــش حاضــر 2 نــوع روایــی )محتــوا 
ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــی )روش همس ــوع پایای ــازه( و 2 ن و س
ضریــب آلفــای کرونبــاخ و آزمــون مجــدد بــا اســتفاده از ضریــب 
همبســتگی درون طبقــه ای( محاســبه شــده در حالیکــه، در ســایر 
پژوهــش هــا )24، 7( یــا تنهــا بــه ســنجش پایایــی )فقــط روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ( اکتفــا شــده 
اســت. بطــور مثــال رحمــان پــور و رمضانــی )29( در پژوهــش خود 
طراحــی نمودنــد کــه دارای 23 عبــارت و 6 زیــر مقیــاس )پســماند، 
مصــرف آب، آلودگــی، فضــای ســبز، مصــرف انــرژی و حفاظــت از 
محیــط زیســت( بــود. روایــی ابــزار را فقــط بــه روش روایــی محتوا 
)نــوع آن گــزارش نشــده( و پایایــی هــم تنهــا بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ، انــدازه گیــری شــده 
ــف  ــای مختل ــه روش ه ــزاری ب ــی اب ــی و پایای ــر روای ــت. اگ اس
ــت )9(. در  ــد داش ــری خواه ــا ارزش باالت ــردد، قطع ــنجیده گ س
خصــوص مقیــاس طراحــی شــده در پژوهــش Choe و همــکاران 
)8( نیــز ضعفــی کــه وجــود داشــته اســت، عــدم ســنجش ســایر 
ــه روش  ــوده اســت و همچنیــن، ســنجش روایــی )ب روایــی هــا ب
تحلیــل عاملــی اکتشــافی( و پایایــی )بــه 2 روش همســانی درونــی 

بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و ثبــات بــه روش آزمــون مجدد( 
را انجــام داده بودنــد، فقــط از دانــش آموزان اســتفاده شــده بــود؛ در 
حالیکــه، بهتــر بــود ســایر انــواع روایــی نیــز ســنجیده مــی گردیــد 
ــئولین  ــه مس ــران )ازجمل ــب نظ ــان و صاح ــزار را متخصص ــا اب ت
ــی در  ــد ول ــدارس و کارشناســان زیســت محیطــی( پاســخ دهن م
پژوهــش Choe و همــکاران )8( فقــط بــه دانــش آمــوزان بســنده 
شــده اســت کــه ایــن نقــاط ضعــف ابــزار طراحــی شــده  اســت. 
ــزار  ــز اهمیــت دیگــری کــه وجــود داشــته، طراحــی اب ــه حائ نکت
مذکــور در خــارج از کشــور بــوده و مــی بایســت ترجمــه و بومــی 
شــده و حداقــل چندیــن بــار روایــی و پایایــی آن ســنجیده شــود تــا 

بــه قابلیــت روایــی و پایایــی آن اطمینــان داشــت.

نتیجه گیری
ــر  ــارت و 5 زی ــا 80 عب ــی” ب ــت محیط ــوزش زیس ــاس آم “مقی
مقیــاس اهــداف آموزشــی، روش هــای تدریس، محتوای آموزشــی، 
ابــزار و امکانــات آموزشــی، روش های ارزشــیابی، از روایــی و پایایی 
مــورد تاییــدی برخــوردار اســت. اســتفاده از مقیــاس طراحــی شــده، 
جهــت ســنجش آمــوزش زیســت محیطــی پیشــنهاد مــی گــردد. 
در نهایــت، بــا عنایــت بــه اینکــه ابــزار طراحــی شــده در جامعه ای 
کــه مختــص شــهر تهــران بــوده  و از صاحــب نظــران شــهرهای 
دیگــر، اســتفاده نشــده، اســتفاده از ایــن ابــزار در ســایر شــهرها، می 
بایســت بــا احتیــاط اســتفاده گردد کــه بعنــوان محدودیــت پژوهش 

حاضــر، بــه شــمار مــی رود.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل رســاله دکتــری شــهناز مفتــوح بــه راهنمایــی 
خانــم دکتــر منیــژه ذکریایــی مــی باشــد کــه بــه شــماره 
https://ris.iau. ــایت ــخ 96/6/2 در س 13821212952043 و تاری

ac.ir/ بــه ثبــت گردیــده اســت. در پایــان، از همــه عزیزانــی کــه 

در انجــام ایــن پژوهــش، باالخــص جامعــه مؤلفیــن کتــب درســی 
شــاغل در ســازمان تحقیــق و برنامــه ریــزی درســی کشــور، یــاری 

ــه عمــل مــی آیــد. رســاندند، تقدیــر و تشــکر ب

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.
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