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کاربرد پویانمایی
در آموزش مفاهیم محیطزیستی به
دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان
محمدحسین حجاریان

منصوره ملکیان

**

*

چكيده:
برای انتقال پیام به رسانه نیاز است و پویانمایی یکی از بهترین رسانهها برای انتقال پیام ،بهویژه
به کودکان ،اســت .در ایران از ظرفیت پویانمایی درزمینۀ آموزش و ترویج فرهنگ محیطزیست
کمتر اســتفاده شده است .این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر پویانمایی در آموزش دانشآموزان
درزمینۀ انواع پسماند ،مدتزمان تجزیه و آثار آن در محیطزیست انجام شده است .جامعۀ آماری
این پژوهش  70نفر از دانشآموزان پســر پایۀ دوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی
 98-97است .دانشآموزان به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند .گروه مداخله ازطریق نمایش
فیلم پویانمایی آموزش دیدند و گروه شاهد فقط آموزشهای معمول مدرسه را دریافت کردند .با
تکمیل چرخۀ آموزش پرسشنامهای تهیه شــد و در اختیار هر دو گروه قرار گرفت .پایایی این
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  0/89محاسبه شد .میانگین اختالف معنیداری (=0/001
 )pمیان گروه مداخله  11/73و گروه شاهد  5/61بود .طبق نتایج ،پس از دورۀ آموزشی با استفاده
پویانمایی دانش ،نگرش و رفتارهای محیطزیستی مناسب در دانشآموزان افزایش چشمگیری
از
ْ
یافت .درنتیجه ،آموزش مفاهیم محیطزیستی درزمینۀ پسماند در محیطزیست ازطریق پویانمایی
مثبت ،معنیدار و اثربخش بود.

كليد واژهها:

رسانه ،پویانمایی ،محیطزیست ،پسماند ،مدرسه

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله99/7/26 :

 ïتاريخ شروع بررسي99/10/3 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله1400/6/21 :

* دانشیار گروه محیطزیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهانE-mail: mmalekian@iut.ac.ir....................................................................................... .
** (نویسندة مسئول) دانشجوی کارشناسی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهانE-mail: mhhajjarian@gmail.com.............................................. .
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امروزه با رشــد روزافزون جمعیت و بحرانهای متعدد محیطزیستی اهمیت توجه به محیطزیست
بسیار پررنگتر از دهههای گذشته شده است .اساس رفع بسیاری از بحرانهای زیستمحیطی تغییر در
رفتار انســان با طبیعت و محیطزیست پیرامونش است (پالمر .)139۶ ،حفاظت از محیطزیست رفتاری
اســت که باید آموخته شود و شــکلگیری نگرش ،ارزشها ،تعهد و مهارتهای موردنیاز برای حفظ و
پشــتیبانی از محیطزیست از سنین پایین آغاز میشود .اگر آموزشهای محیطزیست در مراحل بسیار
اولیه و از دوران كودكی آغاز شــود ،به باوری ذهنی تبدیل میشــود .كودكان ازطریق پدر ،مادر ،اعضای
خانواده ،مدرسه ،رسانههای جمعی و غیره بـا طبیعت و محیطهای انسانساخت آشنا میشوند (گوالم،1
 .)2003آموزش محیطزیســت باید ریشــهای و مداوم باشــد و در این میان نقش مدرسه و آموزش در
مدرســه بسیار مهم و تأثیرگذار است .مدرسه اصلیترین مرکز آموزشی است که میتواند اقشار مختلف
جامعه را کمکم تحت پوشــش قرار دهد .مدرسه تأثیر مستقیمی در کودکان ،نوجوانان و جوانان و تأثیر
غیرمستقیمی در بزرگساالن دارد (ورما و دال .)2017 ،2با آموزش محیطزیست میتوان امیدوار بود که
افراد در درون خود وظیفهای اخالقی و وجدانی برای حفظ محیطزیست و احترام به حقوق نسل کنونی
و آینده احســاس کنند و در قبال محیطزیست مسئولیتپذیرشــوند (پورمعصوم و همکاران.)139۶ ،
آموزش محیطزیست به کودکان به معنی جهتدادن به عالئق محیطزیستی است که میتواند به اشاعۀ
اطالعات محیطزیستی و شرکت فعاالنه در اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی برای بهبود محیطزیست منجر
شود (کوشواها.)2015 ،3
در سالهای اخیر ،در برنامهریزی آموزشی ،بهجای آموزش سنتی ،بر فناوریهای آموزشی متمرکز بر
ساختار ذهنی یادگیرنده تأکید میشود که هدف از آن یادگیری معنادار است (لوزاگالیکا .)2020 ،4برای
مثال ،در فناوریهای جدید آموزشی از مبانی گرافیک استفاده میشود و ابزارهای یادگیری چندرسانهای
مثل پویانمایی بهوجود آمده اســت .پویانمایی دربرگیرندۀ هفت هنر نقاشــی ،گرافیک ،مجسمهسازی،
معماری ،موسیقی ،ادبیات و سینماست که هرکدام روشهای مبتنی بر نمایشاند .با توجه به کاربردهای
فــراوان پویانمایی و به علت توانایی ایجــاد تصاویر پویا با حجم اندکی از اطالعات ،از آغاز پیدایشــش
موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته و توسعه یافته است (ب ِرامه .)201۶ ،5فناوریهای نوین آموزشی ،مانند
پویانمایی ،در رشد خالقیت و تقویت یادگیری دانشآموزان تأثیر مثبت دارد (سعود و رحمان.)2019 ،6
این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر پویانمایی در آموزش مفاهیم محیطزیســت و ارتقای آگاهی ،نگرش و
رفتار مناسب محیطزیستی درزمینۀ پسماند و آثار آن در طبیعت روی دانشآموزان پایۀ دوم ناحیۀ سه
اصفهان انجام شد.
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

پیدایش فناوریهای نوین نظیر فناوریهای چندرســانهای و رشــد و توسعۀ اطالعات و ارتباطات
تغییرات سریع و وسیعی را در نظامهای آموزشی دنیا پدید آورده است .یادگیریِ چندرسانهای یادگیری
ازطریق محتوای آموزشی است که بهواسطۀ رسانههای چندگانۀ الکترونیکی ارائه میشود .این محتوای
آموزشی عمدتاً بهصورت دیداری و شنیداری به یادگیرنده عرضه میشود و به یادگیری بهتر و عمیقتر
مخاطــب کمک میکند (مایر .)2009 ،7یادگیریِ چندرســانهای ترکیبی از متن ،صدا و تصویر اســت،
یعنی مشــتمل بر واژههای گفتاری یا نوشتاری و تصاویر بهصورت هرگونه تصویرسازی گرافیکی ازجمله
پویانمایی ،عکس یا ویدئوست.
یکی از مهمترین مزیتهای چندرســانهای در قیاس با اشــکال دیگر آموزش انعطافپذیری در ارائۀ
اطالعات و بازخورد ســریع است .همچنین اســتفاده از حواس چندگانه ،فراهمکردن مثالهای کافی و
تصویری ،افزایش امکان مشــارکت مخاطب در یادگیری و امکان تکرار و تمرین (با توجه به تفاوتهای
فردی) تا رسیدن به تسلط در یادگیری از دیگر فواید چندرسانهای است که به تسهیل فرایند یادگیری
منجر میشــود (مایر .)2014 ،این امر در فرایند رشــد و یادگیری کودکان و دانشآموزان تأثیر بسیاری
دارد .دانشآموزان از چندرســانهای لذت میبرند و معموالً از آموزش چندرسانهای استقبال بیشتری در
مقایسه با کالس درس سنتی دارند .از طرفی ،تفاوت معنیداری هم میان یادگیری سنتی و چندرسانهای
مشاهده میشود (تقیپور و همکاران.)1397 ،
مطالعات متعددی وجود دارد که به تأثیر آموزش چندرسانهای در رفتار محیطزیستی افراد جامعه
ازجملــه دانشآموزان پرداخته اســت .تقیپور و همکاران ( )1397همچنین به بررســی تأثیر آموزش
چندرســانهای محیطزیست در میزان یادگیری و انگیزش پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان پایۀ سوم
ابتدایی در مدارس ســبز شــهر تهران پرداختهاند .بر اســاس نتایج این پژوهش ،یادگیری و انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که با استفاده از چندرسانهای محیطزیستی آموزش دیده بودند بیشتر
از دانشآموزانی بود که با روش متداول مدرســه آموزش دیده بودند .بررســی تأثیر چندرســانهای در
آموزش محیطزیســت در مقایســه با آموزشهای ســنتی برای آموزش محیطزیست به دانشآموزان
دبستانی انجام شد .فرضیات پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش چندرسانهای در آموزش محیطزیست
تأیید شــد .نصیری و همکاران ( )139۴در پژوهشــی به بررســی تأثیر فعالیتهای نمایشی خالق در
آموزش و یادگیری مفاهیم محیطزیست به کودکان پیشدبستانی پرداختند و نشان دادند که استفاده
از نمایش تأثیر مثبتی در آموزش و یادگیری مفاهیم محیطزیســت در کودکان پیشدبســتانی دارد.
شبیری و همکاران ( )1392تأثیر اجرای برنامههای آموزش محیطزیست را در رفتار و پیوند با طبیعت
در دانشآموزان شهرســتان لنگرود (استان گیالن) بررســی کردند .طبق مطالعۀ آنها ،پس از مداخلۀ
آموزشی دانش ،حساســیتها و رفتارهای محیطزیستی مسئوالنه ب ه طرز چشمگیری در دانشآموزان
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کاربرد پویانمایی در آموزش مفاهیم محیطزیستی به دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان

افزایش یافت .شــاید تغییر رفتار بزرگساالن کار مشکلی باشــد ،اما تغییر رفتار کودکان و نوجوان که
شــخصیت آنها در حال شکلگیری و نقشپذیری است آسانتر و درعینحال مهمتر است .پورمعصوم
و همکاران ( )139۶در مطالعۀ خود روی مراکز آموزشــی البرز نشان دادند که سواد محیطزیستی نیز
مانند سایر آموزشها نیازمند برنامهریزی از کودکی است و میتواند دانش ،نگرش و رفتار آنها را ارتقا
دهد .ولیپور و فرخیان ( )1398با بررسی آگاهی ،نگرش و رفتار طرفدار محیطزیست در دختران شهر
اهواز تأثیر آموزشهای نظری و عملی را در تغییر نگرش و رفتار حفاظت از محیطزیست دانشآموزان
مثبت ارزیابی کردند.
اســتفاده از هنر ـ رســانههایی چون پویانمایی در امر آموزش مؤثر اســت .ورود پویانمایی به حوزۀ
آموزش عمومی توانسته است تأثیر مهمی در فرهنگسازی و ارتقای سطح آگاهی عمومی بگذارد (برام،
ِ
 .)2016بر اســاس مطالعات ،تأثیر فیلمهای آموزشــی در یادگیری بیشتر از تصاویر ثابت است (آرگوئل
و جامــت )2009 ،8و مهمترین ویژگی فیلم پویانمایی در فراین ِد آموزش تســهیلکنندگی در یادگیری
است (سعود و رحمان .)2019 ،جذابیت و زیبایی از یکسو و سادگی و عامیانهبودن از سوی دیگر سبب
افزایش مخاطبان پویانمایی شده و کاربرد آن را در حوزههای گوناگون افزایش داده است .برای مثال ،به
کمک پویانماییهای آموزشی میتوان کودکان را با مفاهیم اخالقی مانند شجاعت ،راستگویی و مهربانی
با طبیعت آشنا کرد (اسالم 9و همکاران.)2014 ،
در سالهایِ اخیر پیشرفتهای فراوانی در حوزۀ پویانمایی حاصل شده است .ساخت پویانماییهای
مناسب ،زیبا و باکیفیت بهمنظور تشویق و ترغیب مردم در اصالح الگوی مصرف ،صرفهجویی در مصرف
آب ،بهینهســازی مصرف انرژی و فرهنگ صحیح رانندگی موجب اعتالی دانش و مهارت اقشار مختلف
جامعه (کرمی )1394 ،شده است .با وجود تأثیرگذاری عمیق پویانمایی در حوزههای مختلف فرهنگی و
اجتماعی تاکنون از این رسانۀ آموزشی در ترویج حفاظت محیطزیست و استفادۀ بهینه از منابعطبیعی
بهرهای برده نشده است .این در حالی است که آموزشهای طبیعت و محیطزیست ،حتی در مدتزمانی
کوتاه ،فرصت مناســبی برای بهدســتآوردن آگاهی از فرایندهای طبیعی فراهــم میکند و افراد را به
طبیعت حساستر و آگاهتر میکند و به استقالل ،خالقیت و تفکر انتقادی در این زمینه وامیدارد (ورما
و دال .)2017 ،امروزه بر ارائۀ اطالعات سازمانیافته و منظم به جامعه دربارۀ محیطزیست و نگرشسازی
درزمینۀ انرژی و منابع تجدیدپذیر بســیار تأکید میشود .بر اساس شواهد ،همۀ اقشار باید با مفاهیم و
شوپرورش رسمی و غیررسمی آشنا
روشهای حفاظت از محیطزیست بهمنزلۀ بخشــی از فرایند آموز 
شــوند .با توجه به اینکه آگاهیهای محیطزیستی در دورۀ کودکی شکل میگیرد ،مدرسه سهم مهمی
در موفقیت این امر داراست .کودکان بیشتر پذیرای مفاهیم و فناوریهای جدید آموزشیاند و میتوانند
رهبران این تفکر در خانه و رشددهندۀ آگاهی شهروندان در امر محیطزیست باشند.
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روششناسی

این مطالعه بهصورت مقطعی و در قالب شــبهآزمایش در دو گروه شاهد و مداخله انجام شد .جامعۀ
آماری این پژوهش شامل  70نفر از دانشآموزان پسر پایۀ دوم مقطع ابتدایی ساکن منطقۀ سه شهرداری
اصفهان در سال تحصیلی  98-97بود .منطقۀ سه شهرداری اصفهان دربرگیرندۀ بخش وسیعی از بافت
تاریخی شهر اصفهان است .تلفیق بافت تاریخی ،مذهبی و تجاری مهمترین ویژگیهای این منطقه است
که آن را از دیگر مناطق شهر متمایز میکند .میدان امام و عناصر چهارگانۀ ارزشمند آن ،چهارباغ و محور
تاریخی شهر تنها برخی از میراث تاریخی اصفهان در منطقۀ سهاند که تصویر اصفهان قدیم را پیش چشم
گردشگران ترسیم میکنند .بر اساس سرشماری سال  ،95جمعیت این منطقه  111946نفر و مساحت
آن بالغ بر  1155هکتار است.

  نحوۀ اجرا و تحلیل دادهها

آموزان موردمطالعه به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند که در هر گروه  35نفر
دانش
ِ
مشارکت داشتند .در ابتدای این پژوهش ،با ارزیابی یکهفتهای دانشآموزان ،فهرستی از کاالهای
مورداستفادۀ روزانۀ آنها تهیه شد .مدتزمان تجزیۀ این مواد در طبیعت از منابع علمی و مطالعات
موجود استخراج شد و برای مقایسه با پاسخ دانشآموزان ثبت شد .درنهایت بر اساس اطالعات
جمعآوریشده و با تمرکز بر کاالهای مصرفی دانشآموزان ،چندین فیلم کوتاه پویانمایی رایانهای
قالب فلش 10به دلیل سادگی در بیان مطلب و حجم کوچک مورداستفاده
با شیوۀ دوبعدی و در ِ
قرار گرفت که مشتمل بر زمینهها و شکلهای ساده در طراحی شخصیتهاست .عناصر صوتی این
فیلمها شامل کالم ،موسیقی متن و جلوههای صوتی است .موضوعات این فیلمها شامل مفاهیم
تجزیهپذیربودن و تجزیهناپذیری مواد در طبیعت ،مدتزمان تجزیۀ مواد در طبیعت و اثر پسماندها
ت زنده بود.
با ماندگاری طوالنی در طبیعت و موجودا 
دانشآموزانی که در گروه مداخله قرار داشتند ،با نمایش پویانمایی ،آموزشهایی را درزمینۀ انواع
آموزشی
پسماند و تجزیهپذیری آنها در طبیعت دریافت کردند .اما گروه شاهد به روش معمول
ِ
مدرسه سرفصلهای مور د انتظار را دریافت کرد .آموزش ازطریق پویانمایی بهصورت دو روز در
هفته و به مدت یک ماه ( 5هفتۀ تحصیلی) انجام شد .هر جلسه مشتمل بر نمایش فیلم /فیلمهای
آموزشی به مدت  35دقیقه بود (جدول  .)1با تکمیل چرخۀ آموزش پرسشنامهای تهیه شد و در
اختیار هر دو گروه قرار گرفت که شامل  15پرسش و دربرگیرندۀ سه عنصر آگاهی ،نگرش و رفتار
طرفدار محیطزیست بود.
آگاهی محیطزیستی میزان اطالعات فرد دربارۀ مسائل محیطزیستی و منظور از
منظور از
ِ
ْ
نگرش مجموعۀ احساسات خوشایند و ناخوشایند درزمینۀ ویژگیهای محیطزیستی یا مسائل
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مربوط به آن است .رفتار طرفدا ِر محیطزیست مجموعهای از کنشهای افراد جامعه به محیطزیست
است که طیف وسیعی از احساسات ،تمایالت و آمادگی افراد برای رفتار محیطزیستی مناسب را
شامل میشود.
جدول  .1اهداف و محتوای جلسات آموزشی دانشآموزان
عنصر

جلسه

هدف

1

 افزایش آگاهی محیطزیستی

2

 ایجاد دانش و درک از کارکرد طبیعت

4

نگرش

در طبیعت
 دانش و درک از محیطزیست و ارتباط آن

 سرنوشت مواد تجزیهناپذیر در طبیعت

با انسان
 ایجــاد آگاهــی و حساســیت درمــورد

 مدتزمان تجزیۀ مواد در طبیعت

محیطزیست

5

 طرح نگرانیهای مرتبط با محیطزیست

6

 ترغیب دانشآموز به حفظ محیطزیست

 اثر پسماندها با ماندگاری طوالنی بر طبیعت و موجودات

7

 احســاس مســئولیت و فوریت نسبت به

9

10

72

 مفهوم مواد تجزیهشدنی در طبیعت و روند تجزیۀ مواد

 اثر پسماندها بر طبیعت

8

مهارت

 شناخت انواع پسماند و مواد تجزیهپذیر و تجزیهناپذیر
در طبیعت

دانش

3

محتوا
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زنده
رها نکردن زباله در محیطزیست

محیطزیست
 ایجاد رغبت در دانشآموز به مشــارکت در

 تفکیک زباله و اهمیت بازیافت

کاهش مشکالت محیطزیست
 احساس مسئولیت و مشــارکت در حفظ

 صرفهجویی و هدرندادن مواد

محیطزیست
 افزایــش مهــارت کاهــش مشــکالت
محیطزیستی

 استفاده کمتر از مواد پالستیک و یکبارمصرف
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در تنظیم این پرسشنامه از آرای معلمان همان مقطع کمک گرفته شد تا پرسشها متناسب با گروه
ســنی موردنظر و قابلفهم برای آنها باشــد .برای تعیین اثر پویانمایی در گروه مداخله و مقایسۀ آن با
شاهد از شاخص میانگین و انحرافمعیار استفاده شد .آمار توصیفی شامل جدول فراوانی و درصد
گروه
ْ
پاسخهای درست هر گروه به عنصرهای موردبررسی بود .برای مقایسۀ آماری از آزمون تی نمونۀ مستقل
12
سا ِس 11اســتفاده شد .برای سنجش پایایی پرســشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
یا ِ 
در نرمافزار اِسپ 
استفاده شد .اگر آلفای کرونباخ بزرگتر از  0/7باشد ،نشاندهندۀ پایابودن پرسشهای مطرحشده است
(کرونباخ.)1951 ،

یافتههای پژوهش

بر اســاس اطالعات جمعآوریشــده از دانشآموزان در طی ارزیابــی یکهفتهای ،مصرف  ۱۱ماده
در میان مواد مصرفی دانشآموزان بیشــتر از همه بود .این موارد شــامل پســماندهای خوراکی (مثل
نان ،ســیب ،موز و آدامس) ،کاغذ ،دســتمالکاغذی ،کیسه ،بطری پالســتیکی ،قوطی آلومینیومی و
ظرف یکبارمصرف بود .پرســشها به ســه دسته تقسیم شدند .دســتۀ اول ،پرسشهایی که آگاهی و
شــناخت دانشآموزان را درمورد انواع پسماند ،سرنوشت و آثار آنها در طبیعت میسنجید .دستۀ دوم،
پرسشهایی که نگرش دانشآموزان را به حفظ محیطزیست بررسی میکرد .و دستۀ سوم ،پرسشهایی
که رفتار و عملکرد دانشآموزان را در برخورد با پســماند و رفتار مناسب با آن ارزیابی میکرد .بهمنظور
افزایش روایی 13پرسشنامه به بررسی و مطالعۀ پرسشنامهها و سؤالهایی پرداخته شد که در تحقیقات
مشابه مورداستفاده قرارگرفتهاند .سپس بهمنظور محاسبۀ پایایی 14پرسشنامه از روش اندازهگیری آلفای
کرونباخ اســتفاده شــد .درمجموع ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برابر با 0/89بود که تأییدکنندۀ
قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار سنجش است.
در عنص ِر آگاهی شناخت دانشآموزان درمورد مواد تجزیهشدنی و تجزیهنشدنی ،دانستن مدتزمان
تجزیۀ مواد در طبیعت و اثر مواد تجزیهنشدنی یا با ماندگاری زیاد در طبیعت و موجوداتزنده سنجیده
شــد .طبق نتایج ،بخــش قابلتوجهی از دانشآموزان در هر دو دســتۀ شــاهد ( 85درصد) و مداخله
( 97درصد) شــناخت خوبی از مواد تجزیهشــدنی در طبیعت دارند .اما دربارۀ زمانی که طول میکشد
آموزان گروه شاهد و  92درصد از گرو ِه مداخله
تا مواد در طبیعت تجزیه شوند فقط  52درصد از دانش
ِ
آگاهی دارند .کمترین میزان شناخت دانشآموزان از تأثیر مواد تجزیهنشدنی یا مواد با ماندگاری طوالنی
آموزان گروه شاهد به این بخش از پرسشها پاسخ درست
در محیطزیســت است که  36درصد از دانش
ِ
دادند .در گروه مداخله و پس از دریافت آموزش ازطریق پویانمایی  88درصد از دانشآموزان به این سری
از سؤاالت پاسخ صحیح دادند (نمودار .)1
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اثرات پسماندها
بر طبیعت
و موجودات زنده

مدت زمان تجزیه مواد
در طبیعت

مواد تجزیهنشدنی
در طبیعت

شناختموادتجزیهپذیر
در طبیعت

0

نمودار  .1ارزیابی عنصر آگاهی دانشآموزان درمورد پسماندها در دو گروه شاهد و مداخله

در عنصر نگرش ،در گروه شاهد ،حدود  78درصد از دانشآموزان در مقابل محیطزیست و حفظ آن
نگرش مثبت داشتند 19/5 ،درصد از دانشآموزان بیتفاوت و  2/5درصد نگرش منفی داشتند .در گروه
ِ
مقابل محیطزیســت حســاس بودند و به
دریافت آموزش  97درصد از دانشآموزان در
مداخله و پس از
ِ
حفاظت از آن نگرش مثبت داشتند و فقط  3درصد بیتفاوت بودند (نمودار .)2
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نمودار  .2ارزیابی عنصر نگرش دانشآموزان نسبت به محیطزیست و حفاظت از آن
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در عنص ِر رفتار نشاندادن رفتا ِر مناسب در مقابله با پسماند و تولید آن سنجش شد .رهانکردن زباله
در طبیعت مهمترین رفتار محیطزیستی در مورد پسماند بود که  63درصد از دانشآموزان گروه شاهد
و  94درصد گروه مداخله را انتخاب کردند (نمودار  .)3در گروه شــاهد  67درصد و در گروه مداخله 96
درصد از دانشآموزان صرفهجویی و هدرندادن مواد را رفتار محیطزیستی مناسب دانستند .استفادۀ دوباره
مناسب محیطزیستی بودند
ِ
از مواد قابلاســتفاده و استفادۀ کمتر از پالستیک و یکبارمصرف رفتارهایِ
که دانشآموزان در دو گروه شــاهد و مداخله انتخاب کردند (نمودار  .)3درمجموع ،درصد دانشآموزانی
که در گروه مداخله رفتارهای محیطزیستی مناسب درمورد پسماند را شناختند و انتخاب کردند بیشتر
از گروه شاهد بود.
بر اساس نتایج تحلیل آماری ،تفاوت معنیداری میان دو گروه شاهد و مداخله در هر سه عنصر آگاهی،
نگرش و رفتار محیطزیستی وجود دارد (جدول  .)2بر اساس تحلیل کلی دادهها برای مشخصکردن تأثیر
پویانمایی در آموزش دانشآموزان ،تفاوت بسیار معناداری ( )p =0/000میان دو گروه شاهد (با میانگین
 )11/73و مداخله (با میانگین  )5/61وجود دارد.
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نمودار  .2ارزیابی عنصر رفتار مناسب محیطزیستی در دو گروه دانشآموزان شاهد و مداخله
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جدول  .2تحلیل آماری سه عنصر آگاهی ،نگرش و رفتار محیطزیستی دانشآموزان در دو گروه شاهد و مداخله
متغیر

انحراف معیار

میانگین

مقدار t

مقدار p

0/001

شاهد

مداخله

شاهد

مداخله

آگاهی

2/08

4/86

0/81

0/98

2/38

نگرش

2/21

3/99

0/87

0/77

1/98

0/001

رفتار

1/32

2/88

0/77

0/71

1/43

0/002

کل

5/61

11/73

-

-

4/05

0/000

بحثو نتیجهگیری
امروزه هنر ـ رســانۀ پویانمایی رو به توسعه اســت و هرروز با روشهای تازهای
جلوه میکند ،بهطوریکه جذابیتهایی فراتر از سینمای زنده را به نمایش میگذارد.
کودکان و نوجوانان از مخاطبهای اصلی تولیدات پویانمایی با ســاختار مناسباند.
ازاینرو ،میتوان از تواناییهای این هنر ـ رســانه در ترویج فرهنگ محیطزیست در
جامعه بهره برد .این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر پویانمایی در آموزش دانشآموزان
درزمینۀ انواع پســماند ،مدتزمان تجزیۀ مواد در طبیعت و آثار آن در محیطزیست
نتایج بهدســتآمده ،تأثیر پویانمایی در آموزش مفاهیم مرتبط با
انجام شــد .طبق
ِ
پســماند و تأثیر آن در محیطزیســت مثبت و معنیدار اســت و میتوان اثربخشی
آموزش محیطزیســت را در قالب پویانمایی افزایش داد .آموزش محیطزیســت به
ســنین پایین در نگرششــان به آن تأثیر بسزایی داشته است و کودکان
کودکان در
ِ
میتوانند در ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست در خانواده تأثیر بسزایی داشته
باشند .طبق نتایج تحقیقات بر یادگیری ،حس بینایی بیشترین تأثیر را در یادگیری
انسان دارد و از دیدگا ِه آموزشی حس بینایی به مخاطب کمک میکند تا فرایندهای
پیچیده را درک کند و مقادیر بسیاری از اطالعات را در مدت کوتاهی فراگیرد(شرفی،
 .)1390پویانماییها و تصاویر گرافیکی موجب کاملشــدن اطالعات موجود در یک
متن میشوند و یادگیری آن را آســان میکنند .این تصاویر هنگامی که فراگیرنده
76

 ëشمارة 82
 ëسال بیستویکم
 ëتابستان 1401

منصوره ملکیان محمدحسین حجاریان

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

اطالعات قبلی کمی از یک پدیده دارد در یادگیری بسیار مؤثرند.
بر اســاس نتایج ،پس از دورۀ آموزشــی با استفاده از پویانمایی آگاهی ،نگرش و
حساســیتها و رفتارهای محیطزیستی در دانشآموزان به طرز چشمگیری افزایش
یافت .در مطالعاتِ مشابه ،فرضیۀ تأثیر مثبت آموزش در تغییر نگرش ،آگاهی و رفتار
دانشآموزان دختر در شهر اهواز تأیید شد .طبق این مطالعه ،با آموزشهای مناسب
میتوان دیدگاهها ،آگاهی و رفتار دانشآموزان را در برابر حفظ محیطزیســت بهبود
بخشــید (ولیپور و فرخیان .)1398 ،به نظر میرسد که بیتفاوتی به محیطزیست
و حفظ آن ناشــی از نبود آگاهی و شناخت است .وقتی دانشآموزان دربارۀ طبیعت،
ســازوکارها و ارزشهای آن اطالعات الزم را دریافت کنند ،حساسیتشان در احترام
به طبیعت و حفاظت از آن افزایش مییابد(گاش .)2014 ،15در مطالعات انجامشده
در ترکیــه نیز ارتباط مثبــت و قوی میان آگاهی محیطزیســتی و بهبود نگرش و
عملکرد دانشآموزان مشــاهده شــد .درنتیجه ،آشــنایی با طبیعت ازطریق اجرای
برنامههای عملی در طبیعت به طرز چشمگیری سبب افزایش نگرش مثبت آنها به
محیطزیست و حفاظت از آن شد (اردوغان.)2015 ،16
نقاشــیهای ســاده و قابلدرک ،ابعاد کم تصاویر کارتونــی ،بهخصوص در آثار
دوبعدی ،موســیقی شــاداب ،دنیای رنگارنگ ،موقعیتهای پیشبینینشده و بدون
قاعده ،کلیبودن مفاهیم و البته ســادگی و ســیالبودن میان خیــال و واقعیت از
موضوع
مهمترین نکاتی اســت که کودک و نوجوان را مشتاق میکند تا با توجه به
ْ
فیلم پویانمایی تماشــا کنــد .همذاتپنداریِ کودکان با شــخصیتهای پویانمایی
مهمترین عاملی است که توجه آنها را به فیلم معطوف میکند (یوسفی و همکاران،
 .)1391روانشناســان باور دارند که کودکان بیشتر از تصاویر تأثیر میپذیرند تا از
تصویر ذهن آنها را به خود مشغول میکند و با تصویر زودتر ارتباط
اصوات .درواقع،
ْ
برقرار میکنند (شــرفی .)1390 ،پس استفاده از پویانمایی در آموزش کودکان بهتر
اســت زیرا از یکسو میتواند زودتر ،راحتتر و گاه ارزانتر وارد خانهها شود و اوقات
بیشــتری را صرف آموزش به مخاطب کند .از ســوی دیگــر ،القای بصریِ قویتر و
سریعتر ،آموزشگر را به هدف خود میرســاند .پویانمایی پیوند کودکان را با دنیای
خیال ،ناخودآگاه و نیروهای مزاحم یادگیری مانند ترس ،خجالت و احساس ناتوانی
تعدیل میکند و عالوهبر سرگرمی و لذتبردن میتوان مفاهیم اخالقی ،اجتماعی و
محیطزیستی را به آنها آموزش داد (تویوانن.)2019 ،17
پویانمایــی در قالبهای ارائۀ محتوا با تکیه بر اصول فرهنگی ،ارزشها و هویت
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کاربرد پویانمایی در آموزش مفاهیم محیطزیستی به دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان

ملّی ،با بهرهگیری از ظرفیتهای ویژۀ خود ،توانایی همراهکردن کودکان را با مفاهیم
ارائهشــده دارد .این قالبها با نزدیکشــدن به فرهنگ و اصول اخالقی و اجتماعی
هر جامعه میتوانند نویدبخش گســترش تفکر ّ
خلق ،امید ،پشتکار و سختکوشی
و کســب مهارتهای الزم برای زندگی اجتماعی باشند (سعود و رحمان.)2019 ،
درکل باید گفت که تأثیر پویانمایی در آموزش محیطزیســت مثبت است .متأسفانه
در ایران هنوز به آموزش محیطزیست ازطریق پویانمایی چندان بها داده نشده است.
با اســتفاده از این هنر ـ رسانه و تلفیق آن با آموزش محیطزیست میتوان بهراحتی
هم بخش بســیاری از مردم و دانشآموزان را با مســائل محیطزیســت آشنا کرد و
هم با بهرهگیری از شــیوههای ویژۀ هنری به آنها مسائل پیچیدۀ محیطزیستی را
آموزش داد .با وجود ســختیهایی که انجامدادن این کار در پیشدبستانی و مقطع
ابتدایی دارد ،آموزش محیطزیســت به کودکان در سنین پایین در نگرش کودکان،
که آیندهسازان این سرزمیناند ،به محیطزیست تأثیر بسزایی دارد .کودکان عالوهبر
تأثیرپذیری از خانواده ســهم مهمی نیز در تأثیرگــذاری در خانوادۀ خود دارند و به
دلیل روح پاک خود میتوانند در تبلیغ و ترویج فرهنگ محیطزیستی نقش بسزایی
در خانواده داشته باشند و اگر صحیح و مداوم آموزش در حوزۀ محیطزیست ببینند،
میتوانند بسیار پویا و فعال عمل کنند.
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Abstract
A medium is required to convey a message, and animation is one of the best ways in this
regard, especially for children. In Iran, the capacity of animation has been less used
for the environmental education. The current study was conducted to investigate the
effect of animation on educating students in terms of the types of waste, duration of
the waste decomposition and its impact on the environment. The research population
included 70 primary school second grade male students in Isfahan city in the
academic year of 2018-2019. The students were divided into treatment and control
groups, so that the treatment group received training using animation and the control
group only received regular school instruction. After completing the training cycle, a
questionnaire was prepared and distributed between both groups. The reliability
of this questionnaire was calculated using Cronbach's alpha (α = 0.89). The results
showed that there was a significant difference (p <0.001) between the treatment
group (mean = 11.73) and control group (mean = 5.61). Findings indicated that after
the training course using animation, knowledge, attitude and behaviors of students
towards the environment were significantly increased. Thus, the impact of animation
on the waste management training was positive and significant, showing that the
effectiveness of environmental education could be increased using animation.
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