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  چكیده
توسعه رگذاریتأث یهامؤلفه ثرترينؤم از يكي آموزش اينكه به توجه با  هر  بر

جهت فراگیر و مستمر اقداماتي انجام است، كشور  یهايآگاه افزايش در
 مربیان ترغیب و تشويق راستا اين در.ستا ضروری امعهج محیطيزيست

به انتقال و محیطيزيست دانش كسب به مدارس بهداشت  در آموزاندانش آن

مختلف  زمینه در مهمي بسیار راهكار عنوانبه توانديم تحصیلي مقاطع

به سنین در آموزاندانش آشنانمودن و یسازفرهنگ  بنابراين آيد. شمارمختلف

 سعي تحقیق ناي در  انرژی بهینه مصرف زمینه در ييهاآموزش ارائه با تاشده

بهداشت نفر 82 به مربیان در مدارس، از  آموزش اهداف تحقق جهت گامي

.شود برداشته محیطيزيست  روش به كه ستا كاربردی نوع از تحقیقاين

ارائه پرسشنامه ابزار از استفاده با وتجربينیمه آموزشي و  اساس رب و بسته

زيست آموزش متغیرهای مدارس مربیان آگاهي ومحیطي انجامبهداشت
-به ،آزمونپس و آزمونپیشكنترلوآزمايشاينتحقیقازطريق است.گرفته

 توسط آمدهدستبه یهاداده.صورتگرفت گروه دو روی بر ،هفته يك فاصله

اسافزانرم )اسپير استفاده(spssاس با  تحلیل آماری یاهآزمون از و

مورد همبستگي ضريب و توكي لوين، یهاآزمون كوواريانس،  تجزيه پیرسون

گرفت. تحلیل و  در صحیح یهاپاسخ متوسط كه داد نشان حاصل نتايج قرار

 آزمايش گروه  برابر كنترل گروه در و63/82برابر از پس .ستا82/92با
،محیطيزيست آموزش كه شودمشخصمي آزمون()پیشهمپراش متغیر كنترل
-افزايشدادهانرژی منطقيمصرف زمینه در رابهداشتمدارس مربیان آگاهي

.است

منابع،بهینه ،ستيزطیمح آموزش :گانكلید واژ از حفاظت سازی،

 .بهداشت،مصرفانرژی مربیان

________________________________________ 
.استاديار،گروهمحیطزيستومنابعطبیعي،دانشگاهپیامنور. 9

m_rezvani@pnu.ac.ir).(
 ومنابعطبیعي،دانشگاهپیامنور.دانشیار،گروهمحیطزيست. 8

(sm_shobeiri@pnu.ac.ir)
وزشمحیطزيست،دانشگاهپیامنور.آمكارشناسارشد. 6

(somayehkhanifar@yahoo.com) 
)نويسندهمسئول(.زيست،دانشگاهتهران،ريزیمحیطدانشجویدكتریبرنامه .4

( nojavan_mehdi@ut.ac.ir) 

 

 

Mohammad Rezvani
1
, Seyed Mohammad 

Shobairi
2
, Somayeh Khanifar

3
, Mehdi 

Nojavan
4 

 

5Received: 27/04/2014      Accepted: 24/10/2014 

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 

Trainings, HM school teachers, Optimization, Resources 

conservation. 
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 مقدمه 
 

 موجودات است.زندگي كار و حركت حیات، سرچشمه انرژی

بدون انسان برای حیات است.امكانادامه انرژی به وابستهزنده

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

در برابر چها انرژی مصرف گذشته دهه پنج خالل نیست.

 مانند انرژیتجديدناپذير منابع از استفاده میزان در است.شده

 چنین در و دارد وجود یاهيرويب افزايش فسیلي ایهسوخت

 مصرف نامطلوب طوربه هاسوخت اين زيادیاز مقدار شرايطي

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

 با     روزافزون درزمین كره روی برهاانسانجمعیترشد

تولید و مصرف به اين از بیشتر میتوانينم ديگر،89قرن

انرژی كه در خصوصهب .دهیم ادامه سوختو حاضر عصر

 اين بر برخي كه طوریبه تخريباست حال در ستيزطیمح

 ريناپذبرگشت يكتجربه ستيزطیمحاز یریگبهره كه باورند

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

 بر بشری فعالیت  كیفیت و كرده كمتر راستيزطیمحروی

 در جديدی ديدگاه كه است اين بخشیم بهبود درآن را زندگي

 دهیم تغییر طوری را زندگي طرز و وجودبیاوريمبه جهان مورد

 یهاراه از يكي.باشدداشته مطابقت طبیعيستيزطیمح با كه

 محیطيزيست آموزش طريق از مهم اين انجام برای ممكن

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

 نگرانيبرایمحیطزيست و دهندقرار اولويت رادر موضوع

در دهند آموزشي مراكز را  ,Shobeiri & Abdollahi)ترويج

2009).
 

 دهه چند ستيزطیمح به مربوط یهاينگران ديگر سوی از    

جهان كشورهای بیشتر كهدرجايي تا ست،ايافته دوام كه است

 اركان در ایجانبههمه نفوذمحیطيزيست مقررات و قوانین

محیطيزيست راهبردهای و اهداف ها،مشي خط ،زندگينموده

 موضوع هادولت و اندبرگرفته در را توسعه یهابرنامه از بخشي

زيست آموزش دنبا وسواس و دقت با رامحیطي  لبیشتری

 افزايش از ناشي فشارهای .(Naghi zade, 2003)ندينمايم

بلندپروازانه آرزوهای  و طبیعت مهار برای انسان جمعیت،

 طبیعت و ستيزطیمح بهثروت و قدرت كسب نیزمحیطو



معضالت توجه با اما اند.شدهلیتحم یهابحران و به

 هانانسا جاني خطر احساس و نگراني به كه محیطيزيست

 نمودن برایمتوقف محیطيزيست امروزهآموزش ،انددهیانجام

 و حلجدیراه طبیعت و ستيزطیمح نابودی پرشتاب حركت

درJoy, 1998; Badkobi, 2001)شوديم قلمداد ثرؤم .)

رفتنمنابعطبیعيخاصدلیلتخريبوازبینهایاخیربهسال

حفاظ و تخريبات گسترش از جلوگیری برای منابو از عت

هاسازیانسانهایآموزشيوآگاهروشموجود،اكثرجوامعبه

كرده پیدا ميگرايش آن گرو در را پايدار حفاظت دانندو

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

،آموزش.(2011 وسیعي كاربردی حیطه ودارای است

فعالیتطوربه كههايياطالقميكليبه رسميوبهشود طور

 برای فعالیتغیررسمي برای نیز و مانندآموختن هايي

آموزش برنامهخودآموزی، كههای دور راه از آموزش و ای

 ,Safavi)پذيردگیرد،انجامميبدونحضورمعلمصورتمي

2007.)  

 زيست آموزشمحیط با مرتبط اسناد و افكار تحول سرعت    

اصطالح بود. مالحظهقابل بسیار 1980 و 1970 هایدهه در

 تاريخ در كه شد تثبیت سريع چنان ،محیطيزيست آموزش

 و بود سابقهبي آموزش شاهد دهه چنددر  و ازدياد گذشته

مدارك اسناد افزايش  درباره فراگیری و آموزش به مربوط و

 راهكارها اهداف، تعاريف، امروز جهان.استبوده زيستمحیط

 و سطوحملي در زيستمحیط وتفسیر تعبیر به طمربو عقايد و

مي الملليبین شك و داندرا كلیه در نیزجهان مردم بدون

)شامل  زيست محیط آموزش موضوع به ها(حكومت سطوح

آموزش كسب استحقاق همگي و هستندواقف  را اين

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

دريكيدهزيستارائهشمحیط ازاينتعاريفاينگونهاست.

بیانشده وشناساييارزشمحیطيزيستآموزشاستكه ها

 كه است مفاهیمي مهارتبهتوضیح ايجاد ومنظور ها

هایمیاننیازبرایدركوشناختوابستگيهایموردگرايش

گیرد.صورتميزيستپیراموناوانسان،فرهنگاو،ومحیط

مفاهیم اين فعالیت، رفتاریگیریوتصمیممانندهايي قوانین
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كیفیتمحیط با رازيستمرتبط  ,Dudley)گیرددربرمينیز

 تاريخ طول در هاملت و هاانسان موفقیت طوركليبه .(2008

 از منطقي و استفادهدرست و تالش و كار مرهون همواره بشر

اسبوده يدسترسقابل منابع ژهيوبه الهي یهانعمت  ازت.

 حراست و حفظ بر بسیاری كیدأت كهامروزه ،منابع اين نيترمهم

 & Botkinاست) انرژی ،منابعشوديم آن از درست واستفاده

Kler, 1999.) 

 و اهمیت ناچیزبودن دلیلبه متأسفانه گذشته هایسال طي    

برای انگیزه وجود وعدم هيرويب مصرف افزايش و انرژی بهای

 و یسازآگاه یهابرنامه اجرای كشور، در مصرف كاهش

به نسبت جامعه مردم عموم دانش ارتقاء منظوربه سازیحساس

ضرورت يك عنوانآنبه منطقي مصرف نحوه و انرژی وضعیت

چراكهگرديده مطرح ريناپذاجتناب  مناسب یسازآگاه است.

و كالن یهااستیس بهاعمال شاياني كمك توانديم عموممردم

اين و باشدداشته كشور در انرژی مصرف روند نمودنمنطقي

 و يادگیری به كه مناسب عملي و علمي یهاآموزشبا جز مهم

به كنندگانمصرف رفتار تغییر  منجر كشورمان سازانندهيآويژه

) میسر ،شوديم  Borumand, 1991; Rezai & etنخواهدبود

al., 2013.)

(2003)زگلدو صنايع     مطالعه، بهدر  و آموزش ضرورتای

 فرهنگ ارتقای و سازیبهینه جهت در آموزشي راهكارهای ارائه

 در آموزش نقشبه پژوهش جامعهپرداخت.اينمحیطيزيست

ايندارد اشاره كشور در محیطيزيست سازیفرهنگ در .

 اثرات وتشريح پايدار توسعه در نقشصنايع به ابتدا پژوهش

وشدهاشاره زيستمحیط بر دیاقتصا توسعه از حاصل منفي

چكیده به يادگیری و آموزش اصلي مفاهیم تعريف ضمن سپس

پرداخته و خارجي تحقیقات از برخي درشدهبومي است.

 هایآموزش هئارا جهت در كه استشدهداده پیشنهاد نهايت

نیازسنجي نتايج حصول و مناسب  ريزیبرنامه و آموزشي بهتر،

.گیرد ورتص درستيبه آموزشي

 و است انرژی جامعه هر توسعه پايه نيترياساس هرحالبه    

نحوه و انرژی امروزی، جوامعبشری لئمسا نيترمهم از يكي

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

 به فسیلي هایسوخت عظیم ذخاير وجود واسطهبه ايران كشور

مقابل و ييجوصرفه مقوله جدی انرژی اتالف آن در  توجه

 آثار بروز علتبه ژهيوبه امر اين به توجه رواين از است.نشده

 توزيع تولید،تبديل، مراحلمختلف در نابهنجارمحیطيزيست

است. ريناپذاجتناب انرژی مصرف و

 پديده يك عنوانبه زماني انرژی از بهینه استفاده ديترديب    

نكنندگامصرفهمكهشوديمحسوبم مثبت نگرش و رفتاری

نظربگیرندمطلوب ارزش يك عنوانبه آنرا  نوعي هم ودر

آنبهدروني تمايل ميبیا وجودبه سوی امر اين  اين توانديد.

 انرژی از منطقي كهاستفاده تقويتكند خود درمخاطب را باور

منزله گاهچیه  و اقتصادی توسعه و رشد روند در اختالل به

 از بلكههدف نیست، اجتماعي و فردی رفاه هياجامع صنعتي

 الگوی اصالح طوركليبه و انرژی وریبهره افزايش آن ترويج

 از پیشگیری و ستيزطیمح حفاظتاز هدف انرژیبا مصرف

 Ministry of)است زيستيمحیط یهابحران آمدندوجوبه

Energy, 2005  يرساناطالع طريق از امر اين تحقق شكيب(.

 مراكزآموزشي و مدارس در ويژهبه مناسب یهاآموزشارائه و

 غیرمستقیم و مستقیم یهاآموزش صورتبه مختلفو طرقبه

وسايل استفاده مانند  و جزوه بروشور، فیلم، جمعي،ارتباط از

 .گردديم میسر كتاب

 ثرترينؤم از يكي آموزش اينكه به توجهبا ديگر سوی از    

است، هر توسعه بر رگذاریتأث یهامؤلفه  اقداماتي انجام كشور

 وسیع  افزايش جهت در فراگیر و مستمر ،جانبههمهو

 ,May) است ضروری امری جامعه محیطيزيست یهايآگاه

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

 محیط، سازیمنابع،آلوده تخريب مانندمحیطيزيست تهديدات

نتیجه فسیلي هایسوخت و انرژی هيرويب مصرف چنینهم و

است یهاتیفعال  یهاآموزش با كه نیست ترديدی،انساني

كلیه كهیطوربه جامعه مختلف اقشار برای دارهدف و مستمر

 توانيم شوند، آشنامحیطيزيست عمده مفاهیم اب آحادانساني

 با یاجامعه داشتن به با توأم یاندهيآ ومحیطيزيستوجدان

بود. امیدوار سالمت و یسرسبز

بررسيدرهر مي تحقیق پیشینه و سوابق حال كهنشان دهد

رابطه در چنداني آموزشبامطالعات ومحیطيزيستهای

انرژی كشورمصرف نشدهدر اينانجام از هدف لذا است.
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 در محیطيزيستیهاآموزش ياثربخش میزان مطالعه پژوهش،

 مربیان یهايآگاه سطح بر انرژی مصرف یسازنهیبه زمینه

 بهداشت استمدارس سعي راستا اين در  بااستشدهكه

 مربیانمحیطيزيستیهايآگاه سطح طرح اين اجرای

 اصالح طريق از آن منطقي مصرف و زمینهانرژی در بهداشت

و یسادههاروش یریكارگبه ودراينزمینه نادرست رفتارهای

 و منازل ،هاساختمان در انرژی از صحیح استفاده در كاربردی

يابد. ارتقاء مدارس
 

  هامواد و روش
آموزشطورهمان شد اشاره  یهامؤلفه ثرترينؤم از يكي كه

 و وسیع اقداماتي انجام لذا.كشوراست هر توسعه بر رگذاریتأث

 یهايآگاه افزايش جهت در فراگیر و مستمر ،جانبههمه

 نيترمهم از كيي.است ضروری امری جامعه محیطيزيست

 اقداماتي  و یسازآگاه داد انجام زمینه اين در توانيمكه

 و آموزش تحصیلي مختلف مقاطع بهداشتمربیان افزاييدانش

 در پرورش انرژی مصرف ويژهبه ستيزطیمحزمینه  در بهینه

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

 ومحیطيزيست دانش سبك به مدارس بهداشت مربیان ترغیب

 مختلف مقاطع در آموزاندانش به آن انتقال  توانديمتحصیلي

و یسازفرهنگ زمینه در مهمي بسیار راهكار عنوانبه

آموزش بخش در مختلف سنین در آموزاندانش آشنانمودن

.آيد شماربه ستيزطیمح زمینه در كشور رسمي

پژوهش در نيبنابرا      ياثربخش زانمی مطالعه به اين

 انرژی مصرف یسازنهیبه زمینه در محیطيزيستیهاآموزش

.استشدهمدارسپرداخته بهداشت مربیان یهايآگاه سطح بر

كرج شهرستان6ناحیهپرورش و آموزش پژوهش اين در

مقطع يك در و انتخابگرديد مكانيپژوهش قلمرو عنوانبه

.انجامشدپژوهش و مراحلمطالعه ماهه 6 زماني

 وتجربينیمه روشبه كهاستكاربردی نوع از اينتحقیق    

ارائه پرسشنامه ابزار از استفاده با  بر و آموزشيهایبسته و

زيست آموزش متغیرهای اساس  مربیان آگاهي ومحیطي

طريق بهداشتمدارس فاصله آزمونپس و آزمونپیش از  به

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

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

 گذشت از پس و شداجرا مطالعه تحت گروهآزمايش مربیانبا

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

.گرفت قرار ارزيابي مورد گروه هردو

 در آمدهدستبه اطالعات و شدهانجام مطالعات به توجهبا    

مربي نفر932تعداد شهرستانكرج  6ناحیهپرورش و آموزش

 تحصیليوجودداردكه مختلف مقاطع در ومرد زن بهداشت

آموزش رسمي استخدام به اند.درآمده پرورش و وزارت

 استخدامغیررسمي، درمربیانبهداشت ازعالوهتعداداندكيبه

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

 یهاتيمحدود به توجه با.شدند انتخاب جامعهآماری عنوانبه

دسترسيگردديم ذكر ادامه در كه موجود امكان  تمامي به ،

وجودبه مربیان يكپارچه  هدف با بنابراين .نداشت صورت

 داماستخ بهداشتكهدر مربیان فقط آماری جامعه یسازكساني

.موردمطالعهقرارگرفتند بودند، پرورش و آموزش رسمي

 پرورش و آموزش اداره توسط شدهارائه آمار به باتوجه    

 استخدام در كه مربیانبهداشتي تعداد كرج شهرستان 3 ناحیه

 مقاطع در مرد و زن از اعم بودند، وپرورش رسميآموزش

 مدارس حذف به توجهبا كه بوده نفر168مختلف تحصیلي

 موردمطالعهبرای نمونه استثناييحجم و غیرانتفاعي،تیزهوشان

گروه میانگین تفاوت سطح دو  توان درصد،22اطمینان در

 نفر Sd=4،82وواريانسd=0/7اثر بااندازه درصد84 آزمون

n=28  حجمنمونه،درصد91افت فرض با گرديدكه برآورد

روشي پژوهش اين در یریگونهنم برای كه نفرتعیینگرديد.

 .است شدهیبندطبقه تصادفي یریگنمونه روش گرديد، انتخاب

 جامعه واحدهای ابتدا شدهیبندطبقه یتصادفيریگنمونه در

 ترهمگن متغیر صفت نظر از كه ييهاطبقه در مطالعهمورد

هاگروه درون در هاآن تغییرات تا شونديمیبندگروه هستند،

آنا پس شود. كمتر نمونه تعدادی هاطبقه از يك هر از ز

 تصادفي صورتبه برایشوديمانتخاب معموالً  یبندطبقه .

 شوديم گرفته نظر در عنوانمالكبه متغیری جامعه، واحدهای

مورد صفت هب كه بستگي متغیر  ,Khaki) باشدداشته مطالعه

مربیان2005 بنابراين  به باتوجه بهداشت (.  تنگرفقرارمحل

 كرج شهر جغرافیايي نقاطمختلف در شانخدمت محل مدرسه
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ازمربیان تعدادی تصادفي طوربه منطقه هر از و شده یبندگروه

.قرارگرفتند موردمطالعه و شدندانتخاب

 هایبسته ارائه از آموزش پژوهشجهت اين همچنیندر

 صورتبه آموزشاستفادهشدوتوجیهي جلسات و آموزشي

چهاردر وپاسخپرسش و یسخنرانيهاروش ازطريق تقیممس

اقهیدق وپنجچهل جلسه گرفتی اينجهت.انجام بر  عالوه

 اين برای .گرديداستفاده ازابزارپرسشنامه اطالعات گردآوری

 یاپرسشنامه منظور گرديد. بخش دو و سؤال62شامل تهیه

 بود سؤال2شاملاول بخش آن در و فردی مشخصاتكه

،دوم بخشدر و گرفتمي قرار موردمطالعه نمونه دموگرافیك

  مربیانمحیطيزيست یهايآگاهبود،سؤال61 مشتملبركه

زمینه بهداشت  منطقي مصرف در .شدميسنجیدهانرژی

يك تنها كهبود بستهپاسخ و یانهيچهارگز نوع ازسؤاالت

 صحیح پاسخ هر برای و باشدتوانستداشتهمي صحیح گزينه

بودشدهگرفته نظر در مثبت امتیاز يك اين نمره پرسشنامه.

 ميمنفينداشتو بايدحداكثرسيامتیاز نفر  از .گرفتهر

به خانوادگي نام و نام بدوندرج تا شدخواسته بهداشت مربیان

.دهند پاسخ سؤاالت

 موضوع با محیطيزيست آموزشي برنامه پژوهش اين در

 كه دشنظرگرفته در مستقل متغیر عنوانبه نرژیا بهینه مصرف

متغیر آن ریتأث به قرار بررسي مورد وابسته بر عالوهگرفت.

 3مدارسناحیه بهداشت مربیان محیطيزيست یهايآگاه سطح

وابستهبه البرز استان متغیر متغیرهايي عنوان  سن قبیل از و

،تأهل وضعیت مربیان، سطحتحصیالت ايشان، جنسیت مربیان،

 ايشان خانوار اعضای همچنینتعداد و خدمت سنوات و سابقه

انهیزم متغیرهای عنوانبه قرار گر()مداخلهی  موردمطالعه

.گرفت

 اعتبار روش از پرسشنامه روايي و اعتبار بر كیدأت جهت    

 تبكُ مطالعه طريق از پرسشنامه شد. استفاده محتوا علمي

مقاالت مجالت مرجع، از الگوگیری همچنین و علمي و

از سپس و تهیه قبلي،شدهانجام یهاپژوهش یهاپرسشنامه

همچنینهادانشگاه اساتید از تعدادی طريق  و كارشناسان و

 از ديگر تعدادی وپرورشو آموزش اداره بهداشت مسئولین

انجام پس وموردمطالعه مربیان و معلمان و كارشناسان  از

.گرفت قرار تأيید مورد آن علمي اعتبار الزم، اصالحات

 پژوهش اين در پرسشنامه آوردنپاياييدستبه همچنینبرای

آزمون روش نتايج همبستگي ضريب بررسي و مجدد از

 استفاده آمده،دستبه معلمان نفرپنجشد. مربیاني از  كه و

 پژوهش مورد واحدهای با مشابه وخصوصیات شرايط دارای

 تكمیل روزششفاصلهبه ودومرحله در را بودند،پرسشنامه

 محاسبه هاپاسخ مورد پیرسوندر همبستگي ضريب و كردند

 گرديد پرسشنامه دهديم نشان r=0/922كه  اعتمادقابلكه

و خوبي ثبات است 9یهاجدول.دارد بسیار یهاآمار8و

.دهنديمآمدهازاينآزمونهارانشاندستبهتوصیفيونتايج


 پرسشنامه روايي به مربوط توصیفي یآمارها.1لجدو

استاندارد انحراف تعداد   میانگین  

2 279/9 1آزمون  92   

2 614/9  82/92 2آزمون    

 

آزمون دو بین همبستگي ضريب.2جدول 

2آزمون  1آزمون     میانگین 

288/1  ضريبپیرسون 9 

1آزمون   183/1   Sig 

 تعداد 2 2

 

 از ،آمدهدستبه اطالعات تحلیل و هتجزي برای همچنین    

استفاده و توصیفي آمار پردازشگرديد. استنباطي  برای

اسافزانرم استفاد،مورد اطالعات  اساسپير شانزدهنسخه

گرفتهبه  اين در مورداستفاده آماری یهاآزمونعمده .شدكار

 طرفه، يك واريانس كوواريانس،تحلیل تحلیل پژوهشآزمون

 ضريب و توكي لوين، یهاآزمون مستقل، یهانمونهtآزمون

.هستند همبستگيپیرسون

بهشكلزيرطراحيشد: فرضیه7جهتانجاماينتحقیقابتدا
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 مدارس بهداشت مربیان آگاهي سطح افزايش در آموزش.9

 .ثراستؤم انرژی بهینه مصرف دررابطهبا



 هاآن سن به هبست مربیان محیطيزيست آگاهي سطح .8

 .است متفاوت

 به بسته بهداشت مربیانمحیطيزيست آگاهي سطح .6

 .است متفاوت ايشان تحصیالت سطح

 تفاوت مرد و زن مربیانمحیطيزيست آگاهي سطح بین.4

 .دارد وجود

 و متأهل بهداشت مربیانمحیطيزيست آگاهي سطح بین.2

 .داردن وجود تفاوت مجرد

 سابقه به بسته بهداشت مربیان محیطزيستي آگاهي طحس .3

 .متفاوتاست ايشان خدمت سنوات و

 تعداد با بهداشت مربیان در محیطزيستي آگاهي سطح .7

.است متغیر خانوار اعضای متفاوت


جهتبررسي كه ،گرفتهانجامیتحقیقهاهیفرضمراحلي

است.نشاندادهشده9درشكل

 

 هاافتهنتایج و ی
 و مفاهیم عملیاتي روابط حسب بر شدهاستخراج یهاداده

رافزانرم لهیبهوس شد داده توضیح قبل یهابخش در كه متغیرها

 آمدهدستبه نتايج و گرديد پردازش9(93نسخه)اساسپياس

 و هاداده آماری تحلیل و تجزيه وهاداده توصیف بخش دو در

 در وردتجزيهوتحلیلقرارگرفت.م هاهیفرضآزمون ادامه در

استنباطي توصیفي یهاافتهي بخش اين ادامه  به مربوط و

.شدارائهخواهند پژوهش یهاهیفرض


 توزيع)بهنجاری(مفروضهبررسي برای استكه ذكر به الزم

شد اسمیرنف-كولوموگروف آزمون از نرمال نتايج كه استفاده

.اندشدهدادهنشان4و6هایجدولدرآن به مربوط


________________________________________ 
1 .SPSS 16 

آزمون به مربوط نتايج توانید مي جداول اين به مشاهده با

آماریاستفادهشدهرامشاهدهوتحلیلقراردهید.


 

 
  الگوريتمومراحلانجامتحقیق .1شكل

 

 

اسمیرنف -كولوموگروف آزمون.3جدول

 آزمونپیش یهانمره نرمال توزيع مورد در 

Sig نمره Z تعداد میانگین اردانحراف استاند  

372/1 0/720 3/797 18/75 28 
نمره  

 آزمونپیش
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مشاهده در كهطورهمان  باال  شوديم جدول p=0/678چون

.گردديمديیتأاست،مفروضهتوزيعنرمال
 اساس بر بهنجاری)توزيع مورد در اسمیرنف-كولوموگروف آزمون.4جدول

 آزمون(پس یهانمره
Sig  نمرهZ تعداد میانگین اف استانداردانحر  

222/1 729/1 476/8 14/83 28 
نمره  

 آزمونپس

 

مشاهده در طوركههمان      شوديم جدول p=0/678چون

همچنین.شوديم ديیتأ بهنجاریتوزيع مفروضه بنابراين است،

2جدول مربوطبهدستبهیتوصیفيآمارها، راهاهیفرضآمده

 .دهديمنشان
 

 

هاهیفرضآمدهمربوطبهدستبهیتوصیفيهاآمار.1جدول 

خطای 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 تعداد میانگین

-گروه    

 بندی
 هافرضیه

- 3/365 63/82 94 آزمايش  1فرضیه 

)گروه 

آزمایش و 

 كنترل(

- 3/646 19/29 94 كنترل

- 4/627 22/32 82 كل

21/1 24/8 21/81 91 61زير
 2فرضیه 

ی بند هگرو)

بر اساس 

 سن(

923/9 87/6 98/92 2 62-61

864/9 71/6 72/92 2 62باالی

741/1 24/6 37/92 82 كل

138/8 986/4 21/97 4 مرد  3فرضیه 

ی بند گروه)

774/1 جنسیتی( 726/6 23/92 84 زن

1/038 829/6 21/92 91 پلميدفوق  4فرضیه 

ی بند گروه)

بر حسب 

میزان 

 تحصیالت(

0/951 3/429 19/62 96 لیسانس

0/200 0/447 22/20 2
باالتراز

لیسانس

0/718 3/797 18/75 82 كل

226/1 743/6 21/92 92 متأهل  1فرضیه 

ی بر بند گروه)

 متأهلحسب 

 و مجرد بودن(
829/9 121/4 81/92 91 مجرد

0/744 2/682 19/23 94
2زير

سال
 6فرضیه 

ی بند گروه)

بر اساس 

 سابقه

 خدمت(

1/356 3/033 22/20 2
91-2

سال

1/317 3/951 15/89 2
91باالی

سال

0/740 3/843 18/67 82 كل

1/009 3/639 16/92 96 نفر6-9

 0فرضیه 

ی بند گروه)

بر اساس 

 تعداد خانوار

0/843 3/266 20/33 92 نفر2-4  



فرضیهآمدهدستبهیتوصیفيهاآمارهبراساس   قهایتحقی،

مورد نتايج كه گرفتند قرار دستبهبررسي آمده ادامه انیبدر

 .ستاشده

 را مدارس بهداشت مربیان آگاهي سطح آموزش.9فرضیه    

 تحلیل آزمون.دهديم افزايش منطقيانرژی مصرف نهیزم در

 آگاهي سطحیهانمره بر مداخله اثر ارزيابي برای كوواريانس

 انرژیانجاممنطقي مصرف نهزمی در بهداشتمدارس مربیان

با فرضF(1 , 25)= 45/068وP<0/0001]به توجهشد.  ] 

همپراش متغیر كنترل از بعد كه معني بدين .شوديم رد صفر

 از بعد مربیان آگاهي سطح معناداریبین تفاوت آزمون()پیش

 كرد یریگجهینتطورنيا توانيم بنابراين داشت. وجود آموزش

مداخله  در مدارس بهداشت مربیان آگاهي افزايش باعث كه

.استشده انرژی منطقي مصرف نهیزم

8فرضیه      سن به بسته مربیان محیطيزيست آگاهي سطح.

پسازانجامآزمونلوينمربوطبههمگني است. متفاوت هاآن

)جدولواريانس تحلیل3ها  گروهيبینطرفهيك واريانس (،
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 سنریتأث بررسي برای  مربیانمحیطيزيستآگاهي سطحبر

:9)گروه شدند تقسیم سني گروه سه به هاآزمودني شد. انجام

سال(.62:باالی6سالوگروه62-8:61گروه سال، 30زير

یسطحهانمرهدرP=0/008یدرسطحدارامعنتفاوتآماری

وP=0/0008زيستيبینسهگروهوجودداشت)آگاهيمحیط

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

 
 هاآزمونلوينمربوطبههمگنيواريانس.6جدول

Sig df2 df1 آماره لوین 

0/344 25 2 1/115 

 

 كه داد نشان توكي آزمون از استفاده با تعقیبي یهاسهيمقا    

 (تفاوتM=20/90وSD=2/84)9سني گروه نمره میانگین

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

 .نشد ديده تفاوتي آماری لحاظبه هاگروهیهبق

6فرضیه      بهداشت مربیان محیطيزيست آگاهي سطح بین.

 جهت مستقل یهانمونه tآزموندارد. وجود تفاوت مرد و زن

مرد و زن بهداشت مربیانمحیطيزيست آگاهي سطح مقايسه

معناداری هیچ شد. انجام و یهانمره در تفاوت زنان مردان

 نداشت. وجود

 بسته بهداشت مربیان محیطيزيست آگاهي سطح.4هفرضی    

واريانس تحلیل.است متفاوت هاآن تحصیالت سطحبه

 سطح بر تحصیالت اثر بررسي برای گروهيبین طرفهيك

 سهگروه به هاآزمودني شد. انجام مربیانمحیطيزيست آگاهي

9)گروه شدند تقسیم لیس8گروه ،پلميدفوق:  انسو:  6گروه

p=0/002سطح در معناداری آماری لیسانس(.تفاوت از باالتر

 وجود گروه سه بینمحیطيزيست آگاهي سطح یهانمره در

 نشان توكي آزمون از بااستفاده تجزیپس هایمقايسه.داشت

گروه با معناداری تفاوت9تحصیلي گروه نمره میانگین كه داد

اما6گروه و8  تفاوتي 3 و 2 تحصیلي گروه مرهن بین دارد.

.نشد ديده

محیطيمربیانبهداشتمتأهلزيست آگاهي سطحدر.2فرضیه

مستقلنشان یهانمونهt آزمون دارد.نتفاوتيوجودومجرد

 متأهل مربیان یهانمره در معناداری آماری تفاوت هیچ دادكه

 .ردندا وجود مجرد و

 به بسته بهداشت انمربی محیطيزيست آگاهي سطح.3فرضیه

متفاوتآن خدمت وسنوات سابقه  واريانس تحلیل.است ها

 خدمت سابقه و سنوات اثر بررسي برای گروهيبین طرفهيك

 سطح بر بهداشت محیطيزيستآگاهي شد. انجام مربیان

9)گروه شدند تقسیم گروه سه به هاآزمودني سال، 5 زير:

 آماری سال(.تفاوت91باالی6سال،وگروه91تا8:2گروه

 معناداری سطح  آگاهي سطح یهانمره درP=0/005در

داشت. وجود گروه سه بین محیطيزيست

 داد نشان توكي آزمون از استفاده با تجزیپس هایمقايسه    

 نمره میانگین كه  میانگین با8گروه  آماری لحاظبه6گروه

.شدن ديده تفاوتي هاگروهبقیه بین و تفاوتدارد

 با بهداشت مربیان در محیطيزيست آگاهي سطح.7فرضیه    

تفاوت اعضای تعداد  مستقل هاینمونهtآزمون.دارد خانوار

 با بهداشت مربیان محیطيزيست آگاهي سطح مقايسه جهت

 ،9گروه هاینمره بین انجامشد. خانوار اعضای تعدادمختلف

نفر2تا4عداداعضای،بات8نفروگروه6تا9اعضا تعداد با

تفاوت لحاظبه بدين دارمعنا آماری داشت. كه معنيوجود

.بود اول گروه از بیشتر دوم گروه محیطيزيستآگاهي سطح



 گیریبحث و نتیجه

میزانشد بیان كهچنان اينتحقیق در هایآموزش ياثربخش ،

 سطح بر انرژی مصرف یسازنهیبه زمینه در محیطيزيست

.مطالعهقرارگرفتمدارسمورد بهداشت مربیان هایآگاهي

 متغیرهای اساس بر و تجربينیمه روشبه پژوهش اين    

بهداشت آگاهي و محیطيزيست آموزش  مورد در مربیان

بهینه موردبررسي مصرف  آزمايشينیمه طرح با و انرژی

 گرفت. انجام كنترل گروههمكاری با آزمونپس و آزمونپیش

 آزمايش دوگروه هر آزموناولیهاز انجام از روشپساين در

 قالب در نظرمورد آموزشي برنامه كنترل، و جلسهچهار

مربیان روی بر تنها آموزشيهایبسته ارائه و یاقهیدقوپنجچهل

 آنبر ریتأث روز 8 تا 6 گذشت از پس و شداجرا گروهآزمايش

 روی بر ثانويه آزمون مانجا با مربیان محیطيزيست هایآگاهي
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طبق گرفت. قرار موردارزيابي كنترل و آزمايش هردوگروه

طراحي دوبخش در ،سؤال 35حاوی ایپرسشنامه روش، اين

 كه  سؤال2شد اول فردی دربخش مشخصات  و مورد

در دوم بخشسؤال30 و موردبررسي هاینمونه دموگرافیك

مرزيست هایآگاهي سطح تعیین مورد بودمحیطي  .بیان

منفيبستهپاسخویانهيچهارگز نوع از سؤاالت  وفاقدنمره

 یانمرهحداكثر.داشت درست پاسخ يك تنها سؤال هر و بود

صفر آن حداقل و 30 كند كسب توانستيمشخص يك كه

 آزمون يكهدرونمرات نفربودند28بهداشت مربیان تعداد بود.

به آوردنداول بود. 27 بیشترين و 13 نمره كمترين دست

 میانگین بود 72/92نمره  آگاهي گرفت، نتیجهتوانيمكه

 متوسط حد در آموزش از پیش بهداشت مربیانمحیطيزيست

.استبوده

از پژوهش فرضیات شد مالحظه بخشقبل در كهطورهمان    

فرضیه هر نتايج و شد استنباطيآزموده آمار یهاروش طريق

گرديد. ،9فرضیه در شدهاستخراج نتايج ساسا بر استخراج

 زمینهمصرف در محیطيزيست یهاآموزش ارائه كه ثابتشد

 افزايش را بهداشتمدارس مربیان سطحآگاهي انرژی بهینه

 اتكوواريانساثر تحلیل از استفاده با آزمون اين در .دهديم

 برگزاری و آموزشي هایبسته اينتحقیقارائه كهدر مداخله

همپراش متغیر كنترل از پس شد.ارزيابي بود وجیهيت جلسات

 از بعد آگاهيمربیان سطح بین معناداری تفاوت آزمون()پیش

 حائز آنچه یریگجهینت اين طبق بر.داشت وجود آموزش

 مناسب یهاآموزش ارائه و یسازآگاه ضرورت است، اهمیت

 منطقي مصرف جمله از محیطيزيستگوناگون های درزمینه

شیوه متناسب عملي راهكارهای و ژیانر  روزمره زندگي با

 بلكه نیست هدف يك خود آموزش.است بهداشت مربیان

 وهاها،رفتارارزش ها،دانش در تغییر ايجاد برای كلیدی ابزاری

 به بتوانند جوامع آن اساس بر تا شیوهزندگياست كلي طوربه

اجتماعي، ابعاد در پايداری  سیاسي و اكولوژيك اقتصادی،

.يابند دست

 گروه كه رسديم نظربه ضروری اينجا در نكته اين ذكر    

آنپژوهش اين مخاطب متخصصاندسته، كارشناساني و از

 جمله از ،ستيزطیمح با مرتبط یهارشتهدر كههمگي است

 و بهداشت ي،شناسستيز محیط، بهداشت تجربي،علوم

 با تریعلمينزديك اطوارتب اندكردهلیتحص آموزشبهداشت

زيست موضوعات  و یسازآگاه لزوم بنابراين دارند.محیطي

معلومات اطالعات سطحبردنباال  اين و  به توجه باگروه

 مختلف سطوح در آموزاندانش باشانارتباط و شغلي شرايط

 زمینه درويژهبه محیطيزيست گسترده یهانهیزمدر تحصیلي

انرژی از استفاده  چنین به پرداختن اهمیت و منابع

 .گردديمبیشترآشكار ييهاسرفصل

محیطيزيست آگاهي سطح كه بیانشد گونهنيا8فرضیه در    

 باتقسیمكردن واقع در است. متفاوت هاآنسن به بسته مربیان

8:61گروه سال، 30 زير :9)گروه سني گروه سه در هاآزمودني

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

كمتر مربیان سن هرچه آگاهي سطح باشد بهداشت

از با واقع در است. بیشتر هاآن محیطيزيست  آزمون استفاده

ي تحلیل تفاوتبینطرفهكواريانس  در معناداری گروهي،

  .شودمشاهدهميگروه سه یهانمره درP = 0/008 سطح

 (سال61زير)اول سني گروه در آزمونپیش نمرات میانگین    

 باالیسوم) گروه سني میانگین كهيدرحال بوده20/90 برابربا

 كه گرفت نتیجه توانيم بنابراين .است 15/78 معادلسال(35

 باالتر اندداشتهكمتری سن كه بهداشت مربیان آگاهي سطح

بوده پس سالاست آموزش وضعیت به گذشته هایدر

ومعلمامحیطيزيست از يكي عنوانبه مدارس مربیان ن

 ازمحیطيزيست اهدافآموزش تحقق در رگذاریتأث یهااهرم

 برگزاری يا و خدمت ضمن یآموزشهابرنامه اجرای طريق

آموزشيهادوره  یهاسال در اما است.نشده چندان توجه ی

 نیروهای،هاآموزش گونهنيا واهمیت ضرورت به باتوجه اخیر

آگاهي سطح اندگرديده وپرورش آموزش جذب كه جديدی

 .دارندباالتریمحیطيزيست

 آگاهي سطح بین كه شد بیان گونهنيا 6فرضیه در    

مرد زن بهداشت مربیانمحیطيزيست  معناداری تفاوت و

با مردبرابر مربیان در آزمونپیش میانگیننمرات ندارد. وجود

23/92با برابر زن ربیانم در آزمونپیش نمرات میانگین و2/97

 ميریگيم نتیجه ،مستقل یهانمونهt ازآزمون استفاده با كه است

.ندارد وجود يتفاوت مرد و زن مربیان آگاهي سطح بین كه
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 مربیان تحصیالت سطح چه هر كه گرديد ثابت 4فرضیه در    

آگاهي باشد، باالتر بهداشت  نیزهاآنمحیطيزيست سطح

 تقسیم گروه سه به ها،آزمودني3جدولبنابر.خواهدبودباالتر

9)گروه شدند 8گروه ،پلميدفوق: 6گروه و لیسانس: از باالتر:

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

با  و38/92برابر (81/88 معادل3 گروه  كهدهديمنشان

 رتباطا ايشان آگاهي سطح با مربیانبهداشت تحصیالت سطح

دانشجويان كليطوربه دارد. به آموزش مراكز تمايل  عالي

 وجود و است بیشترمحیطيزيست یهاتیفعال در مشاركت

مناسب دانشگاهي و دانشجويي اقشار بین در فرهنگي زمینه

 كه شوديم باعثمحیطيزيست آموزش یهابرنامه انجام جهت

 عتحصیليمقط به توجههاباآن محیطيزيست یهايآگاه سطح

 اطالعات درمعرض ناخواسته يا خواسته دانشجويان باالرود.

 آموزش مراكز و درمحیطدانشگاه محیطيزيست یهايآگاه و

یهايآگاهسطح رفتنباال باعث گونهنيا و رندیگيم قرار عالي

.شوديمباالتر تحصیلي مقاطع درهاآن

 آگاهي سطح درگرفت، انجام،2فرضیه در كه یریگجهینت بنابر

وجود مجرد و متأهل بهداشت مربیانمحیطيزيست تفاوتي

،میانگین3جدول در توصیفي یآمارها نتايج به باتوجه .ندارد

 برابر متأهل مربیان در نمرات  مربیان در میزان واين2/92با

مستقلنشانداد یهانمونهt آزمون .است81/92 معادل مجرد

 و متأهل مربیان یهانمره در داریمعنا آماری تفاوت هیچ كه

.ردندا وجود مجرد

 خدمت سنوات و سابقه چه هر كه شد عنوان ،3فرضیه در    

 باشد، كمتر مربیان  در هاآنمحیطيزيست یهايآگاهسطح

منطقي مورد نیز انرژی مصرف یسازنهیبه و انرژی مصرف

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

.دارد زيادی همخواني8فرضیه از آمدهدستبه نتايج

 كمتر سن با مربیان در آگاهي سطح شد اشاره كهطورهمان

 كه مربیاني .میانگیننمراتاست بیشتر ترمسن بهمربیان نسبت

 و81/88 معادل است سال 10 تا 5 بین ايشان خدمت سابقه

 10 بیشتراز خدمت قهباساب مربیاني نمرات میانگین مقابل در

 واريانس آزمونتحلیل كمك با كه است22/92 معادل سال

.دهديم نشان را معناداری تفاوت طرفهكي


آگاهي سطح كه شد بیان گونهنيا7فرضیهوسرانجامدر

با مربیان در محیطيزيست  خانوار اعضای تعداد بهداشت

 1 هاآن خانواده ضایاع تعداد كه است ازمربیاني باالتر بیشتر،

 كه مربیاني ،توصیفي یهاافتهي براساس.استبوده نفر 3 تا

 9هاآن خانوادهاعضای  نفر6تا میانگین)هستند  با

 نفره 2يا4مربیانيبااعضایخانوادهمقابل در(28/93نمرات

 میانگین با)  (66/81نمرات محیطيزيست يآگاهسطح

دردارند تریپايین  چههر كه رسديم نظربه طورنيا اقعو .

 بهمقولههاآن توجه و هاحساسیت باشند، پرجمعیت هاخانواده

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

اين كه میابييمدر بیندازيم،هاارانهي هدفمندسازی بحث

 در ايدب كه ييهانهيهز میزانبه توجهبا افراد دقت و حساسیت

 انتظار از دور گردد، پرداخت انرژی یهاحامل مقابلمصرف

مسلماً از نیست.  در محیطيزيست یهاآموزش اهداف يكي

 ييهانهيهز توجهقابل كاهش همین انرژی بهینه مصرف زمینه

 آسان بسیار ييهادستورالعمل كردنبارعايت هاخانواده كه است

از كهابندييم دست دانب هاساختمان و منازل در كاربردی و

 .دارد هاارانهي هدفمندسازی طرح با يمشترك اهدافايننظر

 نيترمهماز يكي امروزه انرژی منابع و انرژی هرصورت در

همه استشده هاملت و هایدولتهادغدغه  آن صدد در و

 جهت در انرژیبتوان از منطقي و درست استفاده با كه هستند

 حفظ طبیعي مؤثرپايدار اقتصادی توسعه ومنابع گامي

.برداشت


 ارائه به ادامه در حاضر پژوهش از برگرفته نتايج به توجه با

 مربیان به محیطيزيست یهاآموزش پیرامون ييهاشنهادیپ

 بخش در آنچه.شوديم پرداخته آن اهمیت بر كیدأت و بهداشت

 آزمون از اصلح نتايج از گرفتهبرشدهپرداخته آن به پیشنهادها

 .است فرضیه

 لزوم 9فرضیه به مربوط پیشنهاد شد، گفته آنچه بربنا

هاآموزش رازيستی  یهانهیزم در محیطي طیمحمختلف

 به آن بهینه مصرف و انرژی منابع انرژی، جمله از ستيز

و مديران شوديم پیشنهاد.كنديم آشكار بهداشت مربیان

 یهادوره قالب در پرورش و آموزش وزارت گزارانسیاست

 صدد در خدمتیضمنهادوره يا و مدتآموزشيكوتاه
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 وزارت دراستخدام افراد طوركليبه و ومعلمان مربیان آموزش

جوان ويژهبهپرورش و آموزش  فرهنگیان كارتازه و نسل

.برآيند

كه ستيزطیمح بر مصرف فرهنگ از ناشي راتیتأث به توجه با

-افزايشآلودگي ضمن نامعقول، و هيرويب مصرف ندرو دلیلبه

و تحمیل ستيزطیمح بر را یاندهيفزا فشار پسماندها، ها

 طريقانجام از مصرف الگوی دادن تغییر سیاست نمود، خواهد

 منطقي مصرف الگوی وترويج يرساناطالعیالزم،هاآموزش

 خودبه را جامعه عملكردی آموزش از مهمي بخش انرژی،

اين كه دهديم ختصاصا  آموزش وضعیت به میانتوجه در

 مربیان و معلمانمحیطيزيست     يكياز عنوانبهمدارس

اهداف كشور سازانندهيآ بر رگذاریتأث یهااهرم تحقق  در

مي ستيزطیمح آموزش  كه دوم پیشنهاد.شودمحسوب

 و ازنیروهایجوان استفاده مبنيبر ،است2 فرضیه از برگرفته

با مقايسه در بهداشت مربیان به مربوط یهاحوزه در متخصص

قديمي یریكارگبه عدم و كمتر تخصص با ترنیروهای

 منابع زمینه در ويژهبهروزبه علمي اطالعات از برخورداری

استزيست یهابحران و نو یهایانرژ محیطي     -همان.

 ليتحصی و هوشي باالی یهاتیظرفوجود كهاشارهشد،طور

مشتاق مستعد را هاآن جوان، نسل در يادگیریمسا و  لئبه

 برای كه یازهیانگ وجود با هااست.آنكردهمحیطيزيست جديد

دارند، یهاتیموقع در پیشرفت عنوان به تواننديم شغلي

.شوند واقع مؤثر آموزاندانش به ستيزطیمح دهندگانآموزش

 4فرضیه در  سطح چقدر هر كهدشیریگجهینت گونهنيانیز

تحصیالت سواد  باشد، باالتر بهداشت مربیان دانشگاهي و

بنابراين.است باالتر نیز هاآنمحیطيزيست آگاهي سطح

 سطح با متخصص نیروهای جذب در شوديم پیشنهاد

 ورزيده اهتمام شغلي یهاتیموقع تمام در باالتر تحصیالت

،اصالح7فرضیه زا حاصل نتايج به توجه آخربا پیشنهاد.شود

 هدفمندسازی درجهت گرفتهصورت اقدامات و الگویمصرف

 یهاسال در ويژهبه ،كشور انرژی و بخشسوخت در هاارانهي

 یهانهيهزدر يملموس بزرگوبسیار تغییراتاستكه،اخیر

.استهايجادكرد جامعه افراد و هاخانواده مصرفي

 راهكارهای آموزش جهت رد هشدانجام اقدامات بنابراين

 زمینهحفاظتاز در روزمره درزندگي یریكارگبه برای عملي

افراد پرداختي وضقب و هانهيهز كاهش آن عتبَ به و انرژی

كنندهمصرف در مناسب سازوكار يك عنوانبه توانديم،  چه

 چهدر و طبیعي منابع و ستيزطیمححفظ به كمك جهت

 در هاارانههدفمندسازیي طرح موفق اجرای به كمكراستای

.يدبیا شمارانرژیبه زمینهمصرف

 در آموزش بیشتر تداوم منظوربه شوديم پیشنهاد همچنین

چه و آموزشي كادر چهبرای محیطيزيست مختلف یهانهیزم

مانندمتنوع مباحث ،آموزاندانش برای اينزمینه،  منابع يدر

  و بازيافت و زباله ،نو یهایانرژ ،دشوندهيتجدانرژی

اساليد، كتابچه، صورتبه آب، مصرف در ييجوصرفه

 مدارس در مسابقات برگزاری قالب در آموزشيويا یهالمیف

 اين يادگیری مداومبه صورتبه تا بگیرد قرار هانآ دراختیار

.شود پرداخته مباحث

 وزارت بیشتر چه هر همكاری و تعامل شد گفته آنچه بنابر

همچنین و ستيزطیمححفاظت سازمان و پرورش و موزشآ

مرتبطهاسازمان  سازمان جمله از انرژی بهینه مصرف با ی

 انرژی مصرف یسازنهیبه سازمان و مصرفسوخت وریبهره

جهت مناسبي راهكار توانديم اهدافاصولي پیشبرد در  تر

 و آموزش مدارس و ادارات سطح در محیطيزيست آموزشي

.آيد شماربه كشورپرورش
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