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Abstract
Education is one of the most influential factors affecting
on the development of every country. So, applying
continuous and comprehensive measures to increase the
environmental awareness is necessary. Encouragement the
school health teachers to learn the
environmental
knowledge and transfer it to the students in different grade
can be an important strategy in promoting the culture and
raising the awareness of students of all ages. Therefore,
this research introduces the education of 28 school health
teachers on optimization of energy utilization as a giant
step towards achieving the goals of environmental
education. This is a practical research conducted by an
experimental method. It uses questionnaire and presenting
educational packages based on variables of environmental
education and awareness of school health teachers. This
research is tested and controled by pretest and posttest on
two groups during a week. The data obtained from spss
software are analysed and evaluated by using the
statistical tests of Covariance analysis, Levine tests,
Tukey tests and Pearson's correlation coefficient. The
results showed that the average of correct answers in
testing group is 25/36 and in controlling one is 19/29.
Controlling the variable of pretest defines that the
environmental education has increased the awareness of
school health teachers about logical energy utilization.

Keywords:

Energy-consumption,
Environmental
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چكیده
مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه هر

با توجه به اينكه آموزش يكي از مؤثرترين
يهای
  انجام اقداماتي مستمر و فراگیر در جهت افزايش آگاه،كشور است
 در اين راستا تشويق و ترغیب مربیان.زيستمحیطي جامعه ضروری است
دانشآموزان در

بهداشت مدارس به كسب دانش زيستمحیطي و انتقال آن به
يتواند بهعنوان راهكار بسیار مهمي در زمینه
 مقاطع مختلف تحصیلي م
 بنابراين.دانشآموزان در سنین مختلف بهشمار آيد

فرهنگسازی و آشنانمودن

آموزشهايي در زمینه مصرف بهینه انرژی

در اين تحقیق سعي شده تا با ارائه
 گامي در جهت تحقق اهداف آموزش، نفر از مربیان بهداشت مدارس82 به
 اين تحقیق از نوع كاربردی است كه به روش.زيستمحیطي برداشته شود
نیمهتجربي و با استفاده از ابزار پرسشنامه و ارائه بسته آموزشي و بر اساس
متغیرهای آموزش زيستمحیطي و آگاهي مربیان بهداشت مدارس انجام

- به، كنترلوآزمايشاينتحقیقازطريق پیشآزمون و پسآزمون.گرفتهاست
دادههای بهدستآمده توسط
 . بر روی دو گروه صورتگرفت،فاصله يك هفته
آزمونهای آماری تحلیل

) و با استفاده ازspss( نرمافزار اسپياساس

 توكي و ضريب همبستگي پیرسون مورد تجزيه،آزمونهای لوين

،كوواريانس
پاسخهای صحیح در

 نتايج حاصل نشان داد كه متوسط.و تحلیل قرار گرفت

 پس از. است92/82  و در گروه كنترل برابر با82/63 گروه آزمايش برابر
،كنترل متغیر همپراش(پیشآزمون) مشخص ميشود كه آموزش زيستمحیطي
-آگاهي مربیان بهداشت مدارس را در زمینه مصرف منطقي انرژی افزايش داده
 .است

، حفاظت از منابع، بهینهسازی،طزيست
  آموزش محی:واژگان

كلید

 .مصرفانرژی،مربیان بهداشت
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مقدمه



بحرانهای

ل شدهاند .اما با توجه به معضالت و
تحمی 

انرژی سرچشمه حیات ،حركت و كار است.زندگي موجودات

زيستمحیطي كه به نگراني و احساس خطر جاني انسانها

زندهوابسته به انرژی است.امكانادامه حیات برای انسان بدون

دهاند ،امروزهآموزش زيستمحیطي برایمتوقف نمودن
انجامی 

گرما ،نور و غذا كه همگي وابسته به منابع انرژی هستند مقدور

حركت پرشتاب نابودی محیطزيست و طبیعت راهحلجدی و

نیست .در خالل پنج دهه گذشته مصرف انرژی چها برابر

يشود( .)Joy, 1998; Badkobi, 2001در
مؤثر قلمداد م 

شدهاست .در میزان استفاده از منابع انرژی تجديدناپذير مانند

سالهایاخیربهدلیلتخريبوازبینرفتنمنابعطبیعيخاص

يرويهای وجود دارد و در چنین
سوختهای فسیلي افزايش ب 

و برای جلوگیری از گسترش تخريبات و حفاظت از منابع

سوختها بهطور نامطلوب مصرف

شرايطي مقدار زيادیاز اين

موجود،اكثرجوامعبهروشهایآموزشيوآگاهسازیانسانها

شده و هدر ميرود( .)Joy , 1998; Omer, 2007

گرايش پیدا كرده و حفاظت پايدار را در گرو آن ميدانند

انسانها بر روی كره زمین در
با رشد روزافزون جمعیت  

( Tisdell & Wilson, 2000; Usuki, 2004; Lahijanian,

يتوانیم بیشتر از اين به مصرف و تولید
قرن  ،89ديگر نم 

 .)2011آموزش ،دارای حیطه كاربردی وسیعي است و

سوخت و انرژی ادامه دهیم .بهخصوص در عصر حاضر كه

بهطوركلي به فعالیتهايي اطالق ميشود كه بهطور رسمي و

محیط زيست در حال تخريباست بهطوری كه برخي بر اين

غیررسمي برای آموختن و نیز برای فعالیتهايي مانند

برگشتناپذير

بهرهگیری ازمحیط زيست يكتجربه
باورند كه 

خودآموزی ،آموزشهای برنامهای و آموزش از راه دور كه

است( .)Jovna, 2002تنها راهي كه ممكن است بتوانیم اثر

بدونحضورمعلمصورتميگیرد،انجامميپذيرد ( Safavi,

ط زيست را كمتر كرده و كیفیت
فعالیت بشری بر روی محی 

.)2007

زندگي را درآن بهبود بخشیم اين است كه ديدگاه جديدی در

سرعت تحول افكار و اسناد مرتبط با آموزشمحیط زيست

مورد جهان بهوجودبیاوريم و طرز زندگي را طوری تغییر دهیم

در دهههای  1970و  1980بسیار قابلمالحظه بود .اصطالح

راههای
ط زيست طبیعي مطابقت داشتهباشد .يكي از 
كه با محی 

آموزش زيستمحیطي ،چنان سريع تثبیت شد كه در تاريخ

ممكن برای انجام اين مهم از طريق آموزش زيستمحیطي

آموزش بيسابقه بود و در چند دهه گذشته شاهد ازدياد و

است .كشور ،دولت ،مدارس و بهخصوص معلمان بايد اين

افزايش اسناد و مدارك مربوط به آموزش و فراگیری درباره

موضوع رادر اولويت قراردهند و نگرانيبرایمحیطزيست

محیطزيست بودهاست.جهان امروز تعاريف ،اهداف ،راهكارها

را در مراكز آموزشي ترويج دهند( Shobeiri & Abdollahi,

و عقايد مربوط به تعبیر وتفسیر محیطزيست در سطوحملي و

 .)2009

بینالمللي را ميداند و بدون شك مردم جهان نیز در كلیه

يهای مربوط به محیط زيست چند دهه
از سوی ديگر نگران 

سطوح (شامل حكومتها) به موضوع آموزش محیط زيست

است كه دوام يافتهاست ،تا جاييكه در بیشتر كشورهای جهان

واقف هستند و همگي استحقاق كسب اين آموزش را

همهجانبهای در اركان
قوانین و مقررات زيستمحیطي نفوذ 

دارند( .)Joy, 1998تاكنون تعاريف زيادی درباره آموزش

زندگينموده ،خط مشيها ،اهداف و راهبردهای زيستمحیطي

محیط زيستارائهشدهاست.دريكي ازاينتعاريفاينگونه

دولتها موضوع

برگرفتهاند و

برنامههای توسعه را در

بخشي از

بیان شدهاست كه آموزش زيستمحیطي شناسايي ارزشها و

آموزش زيستمحیطي را با دقت و وسواس بیشتری دنبال

توضیح مفاهیمي است كه بهمنظور ايجاد مهارتها و

ينمايند( .)Naghi zade, 2003فشارهای ناشي از افزايش
م

گرايشهایموردنیازبرایدركوشناختوابستگيهایمیان

جمعیت ،آرزوهای بلندپروازانه انسان برای مهار طبیعت و

انسان،فرهنگاو،ومحیط زيستپیراموناو صورتميگیرد.

محیطونیز كسب قدرت و ثروتبه محیطزيست و طبیعت 

اين مفاهیم ،فعالیتهايي مانند تصمیمگیری و قوانین رفتاری

دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان1392

11

مرتبط با كیفیت محیط زيست را نیز دربرميگیرد( Dudley,

صرفهجويي و در مقابل آن اتالف انرژی توجه جدی

مقوله

انسانها و ملتها در طول تاريخ

 .)2008بهطوركلي موفقیت

نشدهاست .از اينرو توجه به اين امر بهويژه بهعلت بروز آثار

بشر همواره مرهون كار و تالش و استفادهدرست و منطقي از

زيستمحیطي نابهنجار در مراحلمختلف تولید،تبديل ،توزيع

قابلدسترسي بودهاست .از

نعمتهای الهي بهويژه منابع


اجتنابناپذير است .

و مصرف انرژی

مهمترين اين منابع ،كهامروزه تأكید بسیاری بر حفظ و حراست


يترديد استفاده بهینه از انرژی زماني بهعنوان يك پديده
ب

يشود،منابع انرژی است( & Botkin
واستفاده درست از آن م 

مصرفكنندگان

رفتاری و نگرش مثبت محسوبميشودكههم

.)Kler, 1999

آنرا بهعنوان يك ارزش مطلوب درنظربگیرندو هم نوعي

طي سالهای گذشته متأسفانه بهدلیل ناچیزبودن اهمیت و

تمايل دروني بهسوی آن بهوجود بیايد .اين امر ميتواند اين

يرويه وعدم وجود انگیزه برای
بهای انرژی و افزايش مصرف ب 

باور را درمخاطب خود تقويتكند كهاستفاده منطقي از انرژی

آگاهسازی و
برنامههای 

كاهش مصرف در كشور ،اجرای

هیچگاه به منزله اختالل در روند رشد و توسعه اقتصادی و

حساسسازی بهمنظور ارتقاء دانش عموم مردم جامعه نسبت به

صنعتي جامعهيا رفاه فردی و اجتماعي نیست ،بلكه هدف از

وضعیت انرژی و نحوه مصرف منطقي آنبهعنوان يك ضرورت

ترويج آن افزايش بهرهوری انرژی و بهطوركلي اصالح الگوی

آگاهسازی مناسب
اجتنابناپذير مطرح گرديدهاست .چراكه 


طزيست و پیشگیری از
مصرف انرژیبا هدف حفاظتاز محی 

استهای كالن و
يتواند كمك شاياني بهاعمال سی 
عموممردم م 

بحرانهای محیط زيستي است ( Ministry of

بهوجودآمدن

منطقينمودن روند مصرف انرژی در كشور داشتهباشد و اين

اطالعرساني

يشك تحقق اين امر از طريق
.)Energy, 2005ب 

آموزشهای علمي و عملي مناسب كه به يادگیری و

مهم جز با

آموزشهای مناسب بهويژه در مدارس و مراكزآموزشي

و ارائه

ندهسازان كشورمان منجر
مصرفكنندگان بهويژه آي 

تغییر رفتار

آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم

بهطرق مختلف و بهصورت

يشود ،میسر نخواهدبود (Borumand, 1991; Rezai & et
م

مانند استفاده از وسايل ارتباطجمعي ،فیلم ،بروشور ،جزوه و

 .)al., 2013

يگردد.
كتاب میسر م 

صنايع گلدوز( ،)2003در مطالعهای بهضرورت آموزش و

از سوی ديگر با توجه به اينكه آموزش يكي از مؤثرترين

ارائه راهكارهای آموزشي در جهت بهینهسازی و ارتقای فرهنگ

مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه هر كشور است ،انجام اقداماتي


زيستمحیطيجامعهپرداخت.اين پژوهش بهنقش آموزش در

همهجانبه ،مستمر و فراگیر در جهت افزايش
وسیع و  

فرهنگسازی زيستمحیطي در كشور اشاره دارد .در اين

يهای زيستمحیطي جامعه امری ضروری است ( May,
آگاه 

پژوهش ابتدا به نقشصنايع در توسعه پايدار وتشريح اثرات

 .)2000; Peer & et al., 2007از آنجا كه بسیاری از

منفي حاصل از توسعه اقتصادی بر محیط زيست اشاره شده و

تهديدات زيستمحیطيمانند تخريب منابع،آلودهسازی محیط،

سپس ضمن تعريف مفاهیم اصلي آموزش و يادگیری به چكیده

يرويه انرژی و سوختهای فسیلي نتیجه
و همچنین مصرف ب 

برخي از تحقیقات خارجي و بومي پرداخته شدهاست .در

آموزشهای

تهای انساني است ،ترديدی نیست كه با
فعالی 

نهايت پیشنهاد داده شدهاست كه در جهت ارائه آموزشهای

مستمر و هدفدار برای اقشار مختلف جامعه بهطوریكه كلیه

مناسب و حصول نتايج بهتر،نیازسنجي آموزشي و برنامهريزی

يتوان
آحادانساني با مفاهیم عمده زيستمحیطي آشنا شوند ،م 

آموزشي بهدرستي صورت گیرد .

ندهای توأم با
جامعهای با وجدان زيستمحیطي و آي 

به داشتن

يترين پايه توسعه هر جامعه انرژی است و
بههرحال اساس 

سرسبزی و سالمت امیدوار بود .

مهمترين مسائل جوامع بشری امروزی ،انرژی و نحوه
يكي از 

درهرحال بررسي سوابق و پیشینه تحقیق نشان ميدهد كه

تأمین نیازهای مربوط به آن است( .)Begz, 2000هرچند در

مطالعات چنداني در رابطه با آموزشهای زيستمحیطي و

كشور ايران بهواسطه وجود ذخاير عظیم سوختهای فسیلي به

مصرف انرژی در كشور انجام نشدهاست .لذا هدف از اين
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آموزشهایزيستمحیطي در

پژوهش ،مطالعه میزان اثربخشي

انجامآزمون اولیه از هر دو گروه ،برنامه آموزشي مورد نظر تنها

يهای مربیان
نهسازی مصرف انرژی بر سطح آگاه 
زمینه بهی 

بامربیان گروهآزمايش تحت مطالعه اجراشد و پس از گذشت

بهداشت مدارس است كه در اين راستا سعي شدهاست با

 6تا  8روز ،چگونگي تأثیرآن با انجام آزمون ثانويهبر روی

يهای زيستمحیطي مربیان
اجرای اين طرح سطح آگاه 

هردو گروه مورد ارزيابي قرار گرفت .

بهداشت در زمینهانرژی و مصرف منطقي آن از طريق اصالح

انجامشده و اطالعات بهدستآمده در

با توجه به مطالعات

روشهایساده و

بهكارگیری
رفتارهای نادرست دراينزمینهو 

آموزش و پرورشناحیه 6شهرستانكرج تعداد932نفر مربي

ساختمانها ،منازل و

كاربردی در استفاده صحیح از انرژی در

بهداشت زن ومرد در مقاطع مختلف تحصیليوجودداردكه

مدارس ارتقاء يابد .

به استخدام رسمي وزارت آموزش و پرورش درآمدهاند.
بهعالوهتعداداندكياز مربیانبهداشتدر استخدامغیررسمي،

مواد و روشها

آزاد و يا استخدام پیماني هستند.اينمربیانبهداشت(932نفر)

مؤلفههای

همانطوركه اشاره شد آموزش يكي از مؤثرترين

تهای
بهعنوان جامعهآماری انتخاب شدند.با توجه به محدودي 

تأثیرگذار بر توسعه هر كشوراست .لذا انجام اقداماتي وسیع و

يگردد ،امكان دسترسي به تمامي
موجود كه در ادامه ذكر م 

يهای
همهجانبه ،مستمر و فراگیر در جهت افزايش آگاه 


مربیان بهصورت يكپارچه وجود نداشت .بنابراين با هدف

مهمترين
زيستمحیطي جامعه امری ضروری است .يكي از 

كسانسازی جامعه آماری فقط مربیان بهداشتكهدر استخدام

ي

آگاهسازی و 
يتوان در اين زمینه انجام داد 
اقداماتي كه م 

رسمي آموزش و پرورش بودند ،موردمطالعهقرارگرفتند .

دانشافزايي مربیانبهداشت مقاطع مختلف تحصیلي آموزش و

ارائهشده توسط اداره آموزش و پرورش
باتوجه به آمار 

پرورش در زمینهمحیط زيست بهويژه مصرف بهینهانرژی در

ناحیه  3شهرستان كرج تعداد مربیانبهداشتي كه در استخدام

زندگي روزمره است( .)Peer & et al., 2007تشويق و

رسميآموزش وپرورش بودند ،اعم از زن و مرد در مقاطع

ترغیب مربیان بهداشت مدارس به كسب دانش زيستمحیطيو

تحصیلي مختلف 168نفر بوده كه باتوجه به حذف مدارس

يتواند
دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلي م 

انتقال آن به

غیرانتفاعي،تیزهوشان و استثناييحجم نمونه موردمطالعهبرای

فرهنگسازی و

بهعنوان راهكار بسیار مهمي در زمینه

تفاوت میانگین دو گروه در سطح اطمینان 22درصد ،توان

دانشآموزان در سنین مختلف در بخش آموزش

آشنانمودن

آزمون 84درصد بااندازه اثرd=0/7وواريانس 82،Sd=4نفر

رسمي كشور در زمینه محیطزيست بهشمار آيد .

برآورد گرديدكه با فرض افت91درصدحجمنمونه n=28 ،

بنابراين در اين پژوهش به مطالعه میزان اثربخشي

ونهگیری در اين پژوهش
نفرتعیینگرديد.روشي كه برای نم 

نهسازی مصرف انرژی
آموزشهایزيستمحیطي در زمینه بهی 


طبقهبندیشده است.
نمونهگیری تصادفي 

انتخاب گرديد ،روش

يهای مربیان بهداشت مدارسپرداختهشدهاست.
بر سطح آگاه 

طبقهبندیشده ابتدا واحدهای جامعه

نمونهگیری تصادفي

در

در اين پژوهش آموزش و پرورش ناحیه 6شهرستان كرج

طبقههايي كه از نظر صفت متغیر همگنتر

موردمطالعه در

بهعنوان قلمرو مكانيپژوهش انتخابگرديد و در يك مقطع

گروهها

آنها در درون
يشوند تا تغییرات 
گروهبندیم 

هستند،

زماني  6ماهه مراحلمطالعه و پژوهشانجامشد .

طبقهها تعدادی نمونه

كمتر شود .پس از آن از هر يك از

اينتحقیق از نوع كاربردی است كه بهروش نیمهتجربي و

طبقهبندی

يشود .معموالً برای
بهصورت تصادفي انتخاب م 

با استفاده از ابزار پرسشنامه و ارائه بستههای آموزشي و بر

يشود
واحدهای جامعه ،متغیری بهعنوانمالك در نظر گرفته م 

اساس متغیرهای آموزش زيستمحیطي و آگاهي مربیان

كه به صفت متغیر مورد مطالعه بستگي داشتهباشد ( Khaki,

بهداشت مدارس از طريق پیشآزمون و پسآزمون به فاصله

 .)2005بنابراين مربیان بهداشت باتوجه به محل قرارگرفتن

يك هفته بر روی دو گروه آزمايش شد.در اين روش پس از

مدرسه محل خدمتشان در نقاطمختلف جغرافیايي شهر كرج 

دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان1392

13

گروهبندی شده و از هر منطقه بهطور تصادفي تعدادی ازمربیان 


اصالحات الزم ،اعتبار علمي آن مورد تأيید قرار گرفت.

انتخابشدند و موردمطالعه قرارگرفتند .


همچنینبرای بهدستآوردنپايايي پرسشنامه در اين پژوهش

همچنین در اين پژوهشجهت آموزش از ارائه بستههای

از روش آزمون مجدد و بررسي ضريب همبستگي نتايج

آموزشي و جلسات توجیهي استفادهشدو آموزش بهصورت

بهدستآمده ،استفاده شد .پنج نفر از معلمان و مربیاني كه

روشهایسخنراني و پرسشوپاسخ در چهار

مستقیم ازطريق

دارای شرايط وخصوصیات مشابه با واحدهای مورد پژوهش

قهای انجام گرفت .عالوه بر اين جهت
جلسه چهلوپنج دقی 

بودند،پرسشنامه را در دومرحله و بهفاصلهششروز تكمیل

گردآوری اطالعات ازابزارپرسشنامه استفادهگرديد .برای اين

پاسخها محاسبه

كردند و ضريب همبستگي پیرسوندر مورد

پرسشنامهای شامل 62سؤال و دو بخش تهیه گرديد.

منظور

قابلاعتماد
يدهد كه پرسشنامه  
گرديد كه   r=0/922نشان م 

بخش اول شامل 2سؤال بود كه در آن مشخصات فردی و

آمارهای
جدولهای 9و   8

است و ثبات بسیار خوبي دارد .

دموگرافیك نمونه موردمطالعه قرار ميگرفت و دربخش دوم،

يدهند .
توصیفيونتايجبهدستآمدهازاينآزمونهارانشانم 

يهای زيستمحیطي مربیان
كه مشتمل بر 61سؤال بود ،آگاه 



بهداشت در زمینه مصرف منطقي انرژی سنجیده ميشد.

جدول.1آمارهای توصیفي مربوط به روايي پرسشنامه

نهای و پاسخبسته بود كه تنها يك
سؤاالت از نوع چهارگزي 
گزينه صحیح ميتوانستداشتهباشد و برای هر پاسخ صحیح
گرفته شدهبود .اين پرسشنامه نمره

يك امتیاز مثبت در نظر
منفي نداشت و هر نفر بايد حداكثر سي امتیاز ميگرفت .از

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

آزمون 1

92

9/279

2

آزمون 2

92/82

9/614

2

مربیان بهداشت خواستهشد تا بدوندرج نام و نام خانوادگي به
سؤاالت پاسخ دهند .
در اين پژوهش برنامه آموزشي زيستمحیطي با موضوع

جدول .2ضريب همبستگي بین دو آزمون 

مصرف بهینه انرژی بهعنوان متغیر مستقل در نظرگرفتهشد كه
تأثیر آن بر متغیر وابسته مورد بررسي قرار گرفت .بهعالوه
يهای زيستمحیطي مربیان بهداشت مدارسناحیه 3
سطح آگاه 
استان البرز بهعنوان متغیر وابسته و متغیرهايي از قبیل سن
مربیان ،جنسیت ايشان ،سطحتحصیالت مربیان ،وضعیت تأهل،

آزمون 1

میانگین

آزمون 1

آزمون 2

ضريبپیرسون

9

1/288
1/183

Sig
تعداد

2

2

سابقه و سنوات خدمت و همچنینتعداد اعضای خانوار ايشان
نهای (مداخلهگر) موردمطالعه قرار
بهعنوان متغیرهای زمی 
گرفت .
جهت تأكید بر اعتبار و روايي پرسشنامه از روش اعتبار

همچنین برای تجزيه و تحلیل اطالعات بهدستآمده ،از
آمار توصیفي و استنباطي استفاده گرديد .برای پردازش
نرمافزار اسپياساس نسخه شانزده
اطالعات مورداستفاد ،

علمي محتوا استفاده شد .پرسشنامه از طريق مطالعه كُتب

آزمونهای آماری مورداستفاده در اين

بهكار گرفتهشد .عمده

مرجع ،مجالت و مقاالت علمي و همچنین الگوگیری از

پژوهشآزمون تحلیل كوواريانس،تحلیل واريانس يك طرفه،

انجامشده قبلي ،تهیه و سپس از

پژوهشهای

پرسشنامههای


آزمونهای لوين ،توكي و ضريب

نمونههای مستقل،
آزمون  t

طريق تعدادی از اساتید دانشگاهها و همچنین كارشناسان و

همبستگيپیرسون هستند .

مسئولین بهداشت اداره آموزش وپرورشو تعدادی ديگر از

جهتانجاماينتحقیقابتدا7فرضیه بهشكلزيرطراحيشد :

كارشناسان و معلمان و مربیان موردمطالعه و پس از انجام
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.9آموزش در افزايش سطح آگاهي مربیان بهداشت مدارس

با مشاهده به اين جداول مي توانید نتايج مربوط به آزمون

دررابطهبا مصرف بهینه انرژی مؤثراست.

آماریاستفادهشدهرامشاهدهوتحلیلقراردهید .


 
آنها
 .8سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان بسته به سن 
متفاوت است.
 .6سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان بهداشت بسته به
سطح تحصیالت ايشان متفاوت است.
.4بین سطح آگاهي زيستمحیطيمربیان زن و مرد تفاوت
وجود دارد.
.2بین سطح آگاهي زيستمحیطيمربیان بهداشت متأهل و
مجرد تفاوت وجود ندارد.
 .3سطح آگاهي محیطزيستي مربیان بهداشت بسته به سابقه
و سنوات خدمت ايشان متفاوتاست.
 .7سطح آگاهي محیطزيستي در مربیان بهداشت با تعداد
متفاوت اعضای خانوار متغیر است .


مراحلي كه جهت بررسي فرضیههای تحقیق انجام گرفته،
درشكل9نشاندادهشدهاست .
نتایج و یافتهها 
استخراجشده بر حسب روابط عملیاتي مفاهیم و

دادههای

نرمافزار
بخشهای قبل توضیح داده شد بهوسیله 

متغیرها كه در
اسپياساس(نسخه9)93پردازش گرديد و نتايج بهدستآمده
دادهها و
دادهها و تجزيه و تحلیل آماری 
در دو بخش توصیف 
در ادامه آزمونفرضیهها موردتجزيهوتحلیلقرارگرفت .در
افتههای توصیفي و استنباطي مربوط به
ادامه اين بخش ي 
فرضیههای پژوهش ارائهخواهندشد .

شكل .1الگوريتمومراحلانجامتحقیق



الزم به ذكر است كه برای بررسي مفروضه(بهنجاری) توزيع
نرمال از آزمون كولوموگروف-اسمیرنف استفاده شد كه نتايج

جدول.3آزمون كولوموگروف -اسمیرنف 

شدهاند .
مربوط به آندرجدولهای6و4نشانداده 

نمرههای پیشآزمون
در مورد توزيع نرمال 



نمره

________________________________________
1 .SPSS 16

پیشآزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

نمره Z

Sig

28

18/75

 3/797

 0/720

 1/372

دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان1392

يشود چون p=0/678
همانطوركه در جدول باال مشاهده م 

فرضیه 1

يگردد .
است،مفروضهتوزيعنرمالتأيیدم 
جدول.4آزمون كولوموگروف-اسمیرنف در مورد بهنجاری(توزيع بر اساس

و مجرد بودن)

نمرههای پسآزمون)

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

28

83/14

 8/476

نمره
پسآزمون

مجرد 

Sig

سال 
(گروهبندی

 1/222  1/729

بر اساس

يشود چون p=0/678
همانطوركه در جدول مشاهده م 

سال 

سابقه
خدمت)

سال 
كل 

جدول،2آمارهایتوصیفيبهدستآمدهمربوطبهفرضیهها را

 91

 92/81

 4/121

 9/829

 94

 19/23

 2/682

 0/744

2

 22/20

 3/033

 1/356

2

 15/89

 3/951

 1/317

 82

 18/67

 3/843

 0/740

فرضیه 0

يدهد.
نشانم 

(گروهبندی

آمارهایتوصیفيبهدستآمدهمربوطبهفرضیهها 
جدول  .1

2-91

باالی91

يشود .همچنین
است ،بنابراين مفروضه بهنجاریتوزيع تأيید م 

فرضیهها

متأهل 

 92

 92/21

 6/743

 1/226

زير2
فرضیه 6

گروه-

كل 

 82

 18/75

 3/797

 0/718

(گروهبندی بر
حسب متأهل

نمره Z

11

بر اساس

9-6نفر 

 96

16/92

3/639

1/009

تعداد خانوار

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد
-

آمارههایتوصیفيبهدستآمده،فرضیههایتحقیق
براساس 
موردبررسي قرار گرفتند كه نتايج بهدستآمده در ادامه بیان

تعداد

میانگین

آزمايش 

 94

 82/63

 3/365

كنترل 

 94

 19/29

 3/646

-

كل 

 82

 22/32

 4/627

-

زير 61

 91

 81/21

 8/24

 1/21

 61-62

2

 92/98

 6/87

 9/923

يدهد.آزمون تحلیل
نه مصرف منطقيانرژی افزايش م 
در زمی 

باالی 62

2

 92/72

 6/71

 9/864

نمرههای سطح آگاهي
كوواريانس برای ارزيابي اثر مداخله بر 

كل 

 82

 92/37

 6/24

 1/741

مربیان بهداشتمدارس در زمینه مصرف منطقي انرژیانجام

مرد 

4

 97/21

 4/986

 8/138

جنسیتی)

زن 

 84

 92/23

 6/726

 1/774

فرضیه 4

فوقديپلم 


 91

 92/21

 6/829

 1/038

لیسانس 

 96

 19/62

 3/429

 0/951

2

 22/20

 0/447

 0/200

فرضیه 1
(گروه
آزمایش و
كنترل)

فرضیه 2
(گروهبندی
بر اساس

بندی

سن)

فرضیه 3
(گروهبندی

(گروهبندی
بر حسب
میزان

باالتراز

تحصیالت)

لیسانس 

4-2نفر 

 92

20/33

3/266

0/843



شدهاست.
 
فرضیه .9آموزش سطح آگاهي مربیان بهداشت مدارس را

شد .با توجه به[ P<0/0001و  ]F(1 , 25)= 45/068فرض
يشود .بدين معني كه بعد از كنترل متغیر همپراش
صفر رد م 
(پیشآزمون) تفاوت معناداریبین سطح آگاهي مربیان بعد از
جهگیری كرد
نطورنتی 
يتوان اي 
آموزش وجود داشت .بنابراين م 
كه مداخله باعث افزايش آگاهي مربیان بهداشت مدارس در
نه مصرف منطقي انرژی شدهاست .
زمی 
فرضیه .8سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان بسته به سن
آنها متفاوت است .پسازانجامآزمونلوينمربوطبههمگني
واريانسها (جدول ،)3تحلیل واريانس يكطرفه بینگروهي

بررسی اثربخشی آموزشهای محیطزیستی به مربیان در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی

16

برای بررسي تأثیر سن بر سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان

نمرههای مربیان متأهل
دادكه هیچ تفاوت آماری معناداری در 

انجام شد .آزمودنيها به سه گروه سني تقسیم شدند (گروه:9

و مجرد وجود ندارد  .

زير 30سال ،گروه 62-61:8سالوگروه:6باالی 62سال).

فرضیه .3سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان بهداشت بسته به

نمرههایسطح
تفاوتآماریمعناداریدرسطح P=0/008در 

سابقه وسنوات خدمت آنهامتفاوت است .تحلیل واريانس

آگاهيمحیطزيستيبینسهگروهوجودداشت( P=0/0008و

يكطرفه بینگروهي برای بررسي اثر سنوات و سابقه خدمت

.)F (1 , 25)=5/907

بر سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان بهداشت انجام شد.
آزمودنيها به سه گروه تقسیم شدند (گروه :9زير  5سال،

جدول.6آزمونلوينمربوطبههمگنيواريانسها
آماره لوین

df1

df2

Sig

1/115

2

25

 0/344

گروه2:8تا91سال،وگروه6باالی91سال).تفاوت آماری
نمرههای سطح آگاهي

معناداری در سطح  P=0/005در
زيستمحیطي بین سه گروه وجود داشت .
مقايسههای پستجزی با استفاده از آزمون توكي نشان داد
كه میانگین نمره گروه  8با میانگین گروه  6بهلحاظ آماری

سههای تعقیبي با استفاده از آزمون توكي نشان داد كه
مقاي 

گروهها تفاوتي ديده نشد .
تفاوتدارد و بین بقیه 

میانگین نمره گروه سني SD=2/84( 9و)M=20/90تفاوت

فرضیه.7سطح آگاهي زيستمحیطي در مربیان بهداشت با

معناداریبا گروه SD=3/70( 6و )M=15/78داشت .اما بین

تعداد اعضای خانوار تفاوت دارد .آزمون tنمونههای مستقل

گروهها بهلحاظ آماری تفاوتي ديده نشد.
بقیه 

جهت مقايسه سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان بهداشت با

فرضیه .6بین سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان بهداشت

تعدادمختلف اعضای خانوار انجامشد .بین نمرههای گروه،9

نمونههای مستقل جهت
زن و مرد تفاوت وجود دارد.آزمون  t

با تعداد اعضا9تا6نفروگروه،8باتعداداعضای4تا2نفر

مقايسه سطح آگاهي زيستمحیطيمربیان بهداشت زن و مرد

بهلحاظ آماری تفاوت معنادار وجود داشت .بدينمعني كه

نمرههای مردان و زنان
انجام شد .هیچ تفاوت معناداری در 

سطح آگاهي زيستمحیطي گروه دوم بیشتر از گروه اول بود .

وجود نداشت .



فرضیه .4سطح آگاهي زيستمحیطي مربیان بهداشت بسته

بحث و نتیجهگیری

آنها متفاوت است .تحلیل واريانس
بهسطح تحصیالت 

چنانكه بیان شد ،در اين تحقیق میزان اثربخشي آموزشهای

يكطرفه بینگروهي برای بررسي اثر تحصیالت بر سطح

زيستمحیطي در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی بر سطح

آگاهي زيستمحیطيمربیان انجام شد .آزمودنيها به سهگروه

آگاهيهای مربیان بهداشت مدارسموردمطالعهقرارگرفت .

فوقديپلم ،گروه :8لیسانس و گروه 6
تقسیم شدند (گروه  :9

اين پژوهش بهروش نیمهتجربي و بر اساس متغیرهای

باالتر از لیسانس).تفاوت آماری معناداری در سطحp=0/002

آموزش زيستمحیطي و آگاهي مربیان بهداشت در مورد

نمرههای سطح آگاهي زيستمحیطي بین سه گروه وجود
در 

مصرف بهینه انرژی موردبررسي و با طرح نیمهآزمايشي 

داشت .مقايسههای پستجزی بااستفاده از آزمون توكي نشان

پیشآزمون و پسآزمون با همكاریگروه كنترل انجام گرفت .

داد كه میانگین نمره گروه تحصیلي9تفاوت معناداری با گروه

در اينروشپس از انجام آزموناولیهاز هر دوگروه آزمايش

 8و گروه 6دارد.اما بین نمره گروه تحصیلي  2و  3تفاوتي

و كنترل ،برنامه آموزشي مورد نظر در قالب چهار جلسه

ديده نشد .

قهای و ارائه بستههایآموزشي تنها بر روی مربیان
چهلوپنجدقی 

فرضیه .2درسطح آگاهي زيستمحیطيمربیانبهداشتمتأهل

گروهآزمايش اجراشد و پس از گذشت  6تا  8روز تأثیر آنبر

نمونههای مستقلنشان

ومجردتفاوتيوجود ندارد .آزمونt

آگاهيهای زيستمحیطي مربیان با انجام آزمون ثانويه بر روی
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هردوگروه آزمايش و كنترل موردارزيابي قرار گرفت .طبق

ستشناسي ،بهداشت و
علوم تجربي ،بهداشت محیط ،زي 

اين روش ،پرسشنامهای حاوی 35سؤال ،در دوبخش طراحي

كردهاند وارتباط علمينزديكتری با
ل 
آموزشبهداشت تحصی 

شد كه 2سؤال بخش اول در مورد مشخصات فردی و

آگاهسازی و
موضوعات زيستمحیطي دارند .بنابراين لزوم 

دموگرافیك نمونههای موردبررسي و 30سؤال بخش دوم در

باالبردن سطح اطالعات و معلومات اين گروه با توجه به

مورد تعیین سطح آگاهيهای زيستمحیطي مربیان بود.

دانشآموزان در سطوح مختلف

شرايط شغلي و ارتباطشان با

نهایو پاسخبسته وفاقدنمرهمنفي
سؤاالت از نوع چهارگزي 

نههای گسترده زيستمحیطي بهويژه در زمینه
تحصیلي درزمی 

نمرهای
بود و هر سؤال تنها يك پاسخ درست داشت .حداكثر 

استفاده از منابع انرژی و اهمیت پرداختن به چنین

يتوانست كسب كند  30و حداقل آن صفر
كه يك شخصم 

سرفصلهايي بیشترآشكارميگردد.


بود .تعداد مربیان بهداشت28نفربودند ونمراتيكهدر آزمون

نگونه بیانشد كه سطح آگاهي زيستمحیطي
در فرضیه8اي 

اول بهدست آوردند كمترين نمره  13و بیشترين  27بود.

آنها متفاوت است .در واقع باتقسیمكردن
مربیان بسته به سن 

يتوان نتیجه گرفت ،آگاهي
میانگین نمره  92/72بود كه م 

آزمودنيها در سه گروه سني (گروه :9زير  30سال ،گروه61:8

زيستمحیطي مربیان بهداشت پیش از آموزش در حد متوسط

تا 62سالو گروه :6باالی  35سال) به ايننتیجهرسیديم كه

بودهاست .

هرچه سن مربیان بهداشت كمتر باشد سطح آگاهي

همانطوركه در بخشقبل مالحظه شد فرضیات پژوهش از

آنها بیشتر است .در واقع با استفادهاز آزمون
زيستمحیطي 

روشهای آمار استنباطيآزموده شد و نتايج هر فرضیه

طريق

تحلیل واريانس يكطرفه بینگروهي ،تفاوت معناداری در

استخراجشده در فرضیه،9

استخراج گرديد .بر اساس نتايج

نمرههای سه گروهمشاهدهميشود.
سطح P = 0/008در 

آموزشهای زيستمحیطي در زمینهمصرف

ثابتشد كه ارائه

میانگین نمرات پیشآزمون در گروه سني اول(زير61سال)

بهینه انرژی سطح آگاهي مربیان بهداشت مدارس را افزايش

يكه میانگین سني گروه سوم(باالی
برابربا 20/90بوده درحال 

يدهد .در اين آزمون با استفاده از تحلیل كوواريانساثرات
م

يتوان نتیجه گرفت كه
35سال)معادل  15/78است .بنابراين م 

مداخله كهدر اينتحقیقارائه بستههای آموزشي و برگزاری

داشتهاند باالتر
سطح آگاهي مربیان بهداشت كه سن كمتری  

جلسات توجیهي بود ارزيابيشد .پس از كنترل متغیر همپراش

بودهاست پس در سالهای گذشته به وضعیت آموزش

(پیشآزمون) تفاوت معناداری بین سطح آگاهيمربیان بعد از

زيستمحیطي معلمان و مربیان مدارس بهعنوان يكي از

جهگیری آنچه حائز
آموزش وجود داشت .بر طبق اين نتی 

اهرمهای تأثیرگذار در تحقق اهدافآموزش زيستمحیطي از


آموزشهای مناسب

آگاهسازی و ارائه
اهمیت است ،ضرورت 

برنامههایآموزش ضمن خدمت و يا برگزاری

طريق اجرای

درزمینه های گوناگونزيستمحیطي از جمله مصرف منطقي

سالهای
دورههای آموزشي توجه چندان نشدهاست .اما در 


انرژی و راهكارهای عملي متناسب با شیوه زندگي روزمره

نگونه آموزشها،نیروهای
اخیر باتوجه به ضرورت واهمیت اي 

مربیان بهداشت است .آموزش خود يك هدف نیست بلكه

جديدی كه جذب آموزش وپرورش گرديدهاند سطح آگاهي

ابزاری كلیدی برای ايجاد تغییر در دانشها ،ارزشها،رفتارهاو

زيستمحیطيباالتریدارند.

بهطور كلي شیوهزندگياست تا بر اساس آن جوامع بتوانند به

نگونه بیان شد كه بین سطح آگاهي 
در فرضیه 6اي 

پايداری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعي ،اكولوژيك و سیاسي

زيستمحیطي مربیان بهداشت زن و مرد تفاوت معناداری

دست يابند .

وجود ندارد .میانگیننمرات پیشآزمون در مربیان مردبرابر با

يرسد كه گروه
ذكر اين نكته در اينجا ضروری بهنظر م 

97/2و میانگین نمرات پیشآزمون در مربیان زن برابر با92/23

مخاطب اين پژوهش ،آن دسته از متخصصان و كارشناساني

يگیريم
نمونههای مستقل ،نتیجه م 

است كه با استفاده ازآزمونt

رشتههای مرتبط با محیطزيست ،از جمله
است كههمگي در 

كه بین سطح آگاهي مربیان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد .
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بررسی اثربخشی آموزشهای محیطزیستی به مربیان در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی

در فرضیه 4ثابت گرديد كه هر چه سطح تحصیالت مربیان

وسرانجامدرفرضیه7اينگونه بیان شد كه سطح آگاهي 

بهداشت باالتر باشد ،سطح آگاهي زيستمحیطي آنها نیز

زيستمحیطي در مربیان بهداشت با تعداد اعضای خانوار

باالترخواهدبود.بنابرجدول،3آزمودنيها به سه گروه تقسیم

آنها 1
بیشتر ،باالتر ازمربیاني است كه تعداد اعضای خانواده 

فوقديپلم ،گروه :8لیسانس و گروه :6باالتر از
شدند (گروه  :9

افتههای توصیفي ،مربیاني كه
تا  3نفر بودهاست .براساس ي 

لیسانس) كهمیانگین نمرات (گروه  1برابر با  ،92/21گروه 2

آنها  9تا  6نفر هستند (با میانگین
اعضای خانواده 

يدهد كه
برابر با  92/38و گروه  3معادل  )88/81نشان م 

نمرات)93/28در مقابلمربیانيبااعضایخانواده4يا 2نفره

سطح تحصیالت مربیانبهداشت با سطح آگاهي ايشان ارتباط

ي زيستمحیطي
(با میانگین نمرات  )81/66سطح آگاه 

دارد .بهطوركلي تمايل دانشجويان مراكز آموزش عالي به

يرسد كه هرچه
نطور بهنظر م 
پايینتری دارند .در واقع اي 

تهای زيستمحیطي بیشتر است و وجود
مشاركت در فعالی 

آنهابهمقوله
خانوادهها پرجمعیت باشند ،حساسیتها و توجه 


زمینه مناسب فرهنگي در بین اقشار دانشجويي و دانشگاهي

انرژی و مصرف بهینه آن بیشتر است .در اينجا اگر نیمنگاهي به

يشود كه
برنامههای آموزش زيستمحیطيباعث م 

جهت انجام

ييابیم كه اين
ارانهها بیندازيم ،درم 
بحث هدفمندسازی ي 

يهای زيستمحیطي آنهاباتوجه به مقطعتحصیلي
سطح آگاه 

نههايي كه بايد در
حساسیت و دقت افراد باتوجه بهمیزان هزي 

باالرود .دانشجويان خواسته يا ناخواسته درمعرض اطالعات

حاملهای انرژی پرداخت گردد ،دور از انتظار

مقابلمصرف

يهای زيستمحیطي درمحیطدانشگاه و مراكز آموزش
و آگاه 

آموزشهای زيستمحیطي در

نیست .مسلماً يكي از اهداف

يهای
نگونه باعث باالرفتن سطحآگاه 
يگیرند و اي 
عالي قرار م 

نههايي
قابلتوجه هزي 
زمینه مصرف بهینه انرژی همین كاهش 

يشود .
آنهادر مقاطع تحصیلي باالترم 

دستورالعملهايي بسیار آسان

خانوادهها بارعايتكردن

است كه

جهگیری كه در فرضیه،2انجام گرفت،در سطح آگاهي
بنابر نتی 

ييابند كه از
و كاربردی در منازل و ساختمانها بدان دست م 

زيستمحیطي مربیان بهداشت متأهل و مجرد تفاوتي وجود

ارانهها دارد.
ايننظراهداف مشتركي با طرح هدفمندسازی ي 

ندارد .باتوجه به نتايج آمارهای توصیفي در جدول،3میانگین

مهمترين
در هرصورت انرژی و منابع انرژی امروزه يكي از 

نمرات در مربیان متأهل برابر با 92/2واين میزان در مربیان

دغدغههای دولتها و ملتها شدهاست و همه در صدد آن


نمونههای مستقلنشانداد

مجرد معادل  92/81است .آزمونt

هستند كه با استفاده درست و منطقي از انرژیبتوان در جهت

نمرههای مربیان متأهل و
كه هیچ تفاوت آماری معناداری در 

حفظ منابع طبیعي و توسعه اقتصادی پايدار گامي مؤثر

مجرد وجود ندارد .

برداشت .

در فرضیه ،3عنوان شد كه هر چه سابقه و سنوات خدمت
آنها در
مربیان كمتر باشد ،سطح آگاهيهای زيستمحیطي  
نهسازی مصرف انرژی نیز
مورد مصرف منطقي انرژی و بهی 



با توجه به نتايج برگرفته از پژوهش حاضر در ادامه به ارائه
آموزشهای زيستمحیطي به مربیان

شنهادهايي پیرامون
پی 
يشود.آنچه در بخش
بهداشت و تأكید بر اهمیت آن پرداخته م 

بیشتر خواهدبود .اين فرضیه و نتايج برگرفته از اثبات آن با

پرداختهشده برگرفته از نتايج حاصل از آزمون

پیشنهادها به آن

در مقابل میانگین نمرات مربیاني باسابقه خدمت بیشتراز 10

يشود مديران و 
يكند .پیشنهاد م 
مربیان بهداشت آشكار م 

نتايج بهدستآمده از فرضیه 8همخواني زيادی دارد .فرضیه است.
همانطوركه اشاره شد سطح آگاهي در مربیان با سن كمتر
بنا بر آنچه گفته شد ،پیشنهاد مربوط به فرضیه 9لزوم
نسبت بهمربیان مسنتر بیشتر است.میانگیننمرات مربیاني كه
ط
نههای مختلف محی 
آموزشهای زيستمحیطي را در زمی 

سابقه خدمت ايشان بین  5تا  10سال است معادل  88/81و
زيست از جمله انرژی ،منابع انرژی و مصرف بهینه آن به
سال معادل  92/22است كه با كمك آزمون تحلیل واريانس
يدهد .
كطرفه تفاوت معناداری را نشان م 
ي 


دورههای

سیاستگزاران وزارت آموزش و پرورش در قالب
دورههایضمنخدمت در صدد 
كوتاهمدتآموزشي و يا 

دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان1392
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آموزش مربیان ومعلمان و بهطوركلي افراد دراستخدام وزارت

برآيند .

آموزش و پرورش بهويژه نسل جوان و تازهكار فرهنگیان

با توجه به تأثیرات ناشي از فرهنگ مصرف بر محیطزيست كه 

يرويه و نامعقول ،ضمن افزايشآلودگي-
بهدلیل روند مصرف ب 

سالهای
ارانهها در بخشسوخت و انرژی كشور ،بهويژه در 
ي 

ندهای را بر محیط زيست تحمیل
ها و پسماندها ،فشار فزاي 

نههای
اخیر،استكهتغییرات بسیاربزرگو ملموسي درهزي 

خواهد نمود ،سیاست تغییر دادن الگوی مصرف از طريقانجام

خانوادهها و افراد جامعه ايجادكردهاست .

مصرفي

اطالعرساني وترويج الگوی مصرف منطقي
آموزشهایالزم ،


بنابراين اقدامات انجامشده در جهت آموزش راهكارهای

انرژی ،بخش مهمي از آموزش عملكردی جامعه را بهخود

بهكارگیری درزندگي روزمره در زمینهحفاظتاز
عملي برای 

يدهد كه دراين میان توجه به وضعیت آموزش
اختصاص م 

نهها و قبوض پرداختي افراد
انرژی و به تبَع آن كاهش هزي 

زيستمحیطي معلمان و مربیان مدارس     بهعنوان يكي از

يتواند بهعنوان يك سازوكار مناسب چه در
مصرفكننده ،م 


ندهسازان كشور در تحقق اهداف
اهرمهای تأثیرگذار بر آي 


جهت كمك به حفظمحیط زيست و منابع طبیعي و چهدر

آموزش محیط زيست محسوب ميشود .پیشنهاد دوم كه

ارانهها در
راستایكمك به اجرای موفق طرح هدفمندسازیي 

برگرفته از فرضیه 2است ،مبنيبر استفاده ازنیروهایجوان و

زمینهمصرف انرژیبهشمار بیايد .

حوزههای مربوط به مربیان بهداشت در مقايسه با

متخصص در

يشود بهمنظور تداوم بیشتر آموزش در
همچنین پیشنهاد م 

بهكارگیری نیروهای قديميتر با تخصص كمتر و عدم


نههای مختلف زيستمحیطي چهبرای كادر آموزشي و چه
زمی 

بهروز بهويژه در زمینه منابع
برخورداری از اطالعات علمي 

دانشآموزان ،مباحث متنوعي در اين زمینه ،مانند منابع

برای

بحرانهای زيستمحیطي است     .همان-

یهای نو و
انرژ 

یهای نو ،زباله و بازيافت و
انرژی تجديدشونده ،انرژ 

تهای باالی هوشي و تحصیلي
طوركهاشارهشد ،وجودظرفی 

صرفهجويي در مصرف آب ،بهصورت كتابچه ،اساليد،


آنها را مستعد و مشتاق به يادگیری مسائل
در نسل جوان ،

لمهای آموزشيويا در قالب برگزاری مسابقات در مدارس
فی 

زهای كه برای
جديد زيستمحیطيكردهاست.آنها با وجود انگی 

دراختیار آنها قرار بگیرد تا بهصورت مداومبه يادگیری اين

يتوانند به عنوان
تهای شغلي دارند ،م 
پیشرفت در موقعی 

مباحث پرداخته شود .

دانشآموزان مؤثر واقع شوند.

طزيست به
آموزشدهندگان محی 


بنابر آنچه گفته شد تعامل و همكاری هر چه بیشتر وزارت

جهگیری شد كه هر چقدر سطح
نگونه نتی 
در فرضیه 4نیز اي 

آموزش و پرورش و سازمان حفاظتمحیط زيست و همچنین

سواد و تحصیالت دانشگاهي مربیان بهداشت باالتر باشد،

سازمانهای مرتبط با مصرف بهینه انرژی از جمله سازمان


سطح آگاهي زيستمحیطي آنها نیز باالتر است .بنابراين

نهسازی مصرف انرژی
بهرهوری مصرفسوخت و سازمان بهی 

يشود در جذب نیروهای متخصص با سطح
پیشنهاد م 

يتواند راهكار مناسبي در جهت پیشبرد اصوليتر اهداف
م

تهای شغلي اهتمام ورزيده
تحصیالت باالتر در تمام موقعی 

آموزشي زيستمحیطي در سطح ادارات و مدارس آموزش و

شود .پیشنهاد آخربا توجه به نتايج حاصل از فرضیه،7اصالح

پرورشكشور بهشمار آيد .

الگویمصرف و اقدامات صورتگرفته درجهت هدفمندسازی
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