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آگاهی محیطزیستی معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان

زینب رفیعی٭ ،1منصوره

ملکیان2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیطزیست ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 2عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

(تاریخ دریافت1390/9/16 :؛ تاریخ تصویب)1391/10/4 :

چکیده
رشد روزافزون جمعیت انسان و به دنبال آن شدت گرفتن بحرانهای محیطزیستی نیاز به تغییر نگرش و رفتار مردم از طریق آموزش محیط
زیست را اجتنابناپذیر ساخته است .آموزش محیطزیست روشی برای ترویج دانش ،فهم ،ارزشها ،طرز فکر ،مهارت ،توانایی و آگاهی در بین
افراد و گروههای اجتماعی در زمینه محیطزیست و حفاظت از آن است .در این مطالعه ،میزان آگاهیهای معلمان علوم و حرفه و فن در
نواحی  ۴ ، ۳ ،۲و  ۵شهر اصفهان و ارتباط آن با جنسیت ،درس مورد تدریس ،سابقه و تحصیالت با استفاده از پرسشنامه بررسی شد .تجزیه
و تحلیل نتایج نشان داد حدود  %12معلمان مدارس شهر اصفهان از لحاظ آگاهی محیطزیستی در سطح ضعیف %86 ،پاسخگویان در
سطح متوسط و  %2در سطح خوب قرار دارند .تفاوتهای معنیداری ( )P>0/05در میزان آگاهی محیطزیستی معلمان در ارتباط با میزان
تحصیالت و در بین گروههای مختلف سؤاالت مشاهده شد اما آگاهی محیطزیستی معلمان با جنسیت ،درس مورد تدریس و سابقه ،تفاوت
معنیداری را نشان نداد .نتایج این مطالعه نشان داد میزان آگاهی زنان در مورد مسائل محیطزیستی و اطالعات محلی بیشتر از مردان و
میزان آگاهی مردان در زمینه اطالعات اکوسیستمی بیشتر است .افزون بر آن بیشتر معلمان از روزنامهها و مجالت بهعنوان وسایل کمک
آموزشی استفاده میکنند و کتابهای کمک درسی ،اینترنت و سفرهای آموزشی بهترتیب از کاربرد کمتری برخوردارند.

کلیدواژهها :آگاهی محیطزیستی ،سابقه ،تحصیالت ،جنسیت ،مقطع راهنمایی

 نویسنده مسئول:

z.rafiee@in.iut.ac.irEmail:
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سرآغاز
در چند دهه اخیر ،رشد بیسابقه جمعیت انسان و نیاز به بهره
برداری بیشتر از منابع طبیعی با کاهش کیفیت محیطزیست،
انقراض جانوران و آلودگیها همراه بوده است .امروزه کمتر جایی
از محیط زندگیمان را از دست تخریب در امان مییابیم .یکی از
ریشهاییترین دالیل شدت گرفتن بحرانهای محیطزیستی بی
توجهی و ناآگاهی انسان از طبیعت است .زندگی در شهرها و دور
شدن انسان از محیطهای طبیعی باعث شده است کمکم انسان
با ارزشهای طبیعت بکر بیگانه شده و در نتیجه ،برای آن ارزش
و احترامی قائل نباشند و وقتی ما از ارزش چیزی بیخبریم از
کنار آن به سادگی میگذریم.
با شدت گرفتن بحرانهای محیطزیستی و نیاز به اقدامات جدی
تر« ،آموزش محیطزیست» بهوجود آمد« .آموزش محیطزیست»
روشی برای ترویج دانش ،فهم ،ارزشها ،طرزفکر ،مهارت،
توانایی و آگاهی در بین افراد و گروههای اجتماعی در زمینة
محیطزیست و حفاظت از آن است (.)Nagra, 2011
دانشمندان علوم رفتار مانند گاگنه و اسکینر میگویند رفتارها،
عقاید و طرزفکرهایی که تقویت شوند بیشتر تکرار شده و
سرانجام در ارزشهای شخصی و و رفتار روزمرة ما جای می
گیرند ( .)Curzon, 2003به عقیده جانسون ،طرز فکر ما درباره
محیطزیست و سیاست اغلب از اطالعات و اخبار متقاعدکننده
منشأ میگیرد .میزان همخوانی رفتار و طرز فکر و زیست محیط
زیستی به دانش و آگاهی فرد بستگی دارد (.)Johnston, 2010
امروزه ،افزایش آگاهیهای محیطزیستی تودة مردم از طرق
مختلف اعم از آموزش در مدرسه ،خارج از مدرسه و بهوسیلة
رسانههای همگانی ،آموزش در خانواده ،آموزشهای فردی
(خودآموزی) ،آموزش از طریق مشاهده و بررسی عملی طبیعت
انجام میشود .اما مدرسه و آموزش در مدرسه میتواند در این
زمینه نقش بسیار مهمتری ایفا کند (.)Marcinkowski, 1990
مدرسه بهعنوان اصلیترین مرکز آموزش قادر است قشر عظیمی
از جمعیت را بهطور تدریجی تحت پوشش قرار دهد .افزونبر
این ،نظام مدرسه تأثیری مستقیم بر کودکان و جوانان و تأثیری
غیرمستقیم بر بزرگساالن دارد .بههمین دلیل ،بهبود کیفیت
آموزش محیطزیست در مدارس در افزایش آگاهیها و ترویج
رفتار دوستدارانه محیطزیستی بسیار مؤثر است.
آموزش صحیح معلمان مدارس اولین قدم در مسیر حرکت به
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سمت اعتالی فرهنگ محیطزیستی عموم مردم است .زیرا،
آگاهیهای معلم بهطور مستقیم و ارزشهای او بهطور غیر
مستقیم بر آگاهیها و ارزشهای دانشآموزان اثر میگذارد .معلم
هدایتکننده و نظارتکنندة روند آموزش و تربیت است و تا
زمانی که معلمان در زمینة محیطزیست دانش الزم را کسب
نکردهاند نمیتوان انتظار داشت دانشآموزان با فرهنگ محیط
زیستی آشنایی داشته باشند .در نتیجه ،معلم میباید از جنبههای
مختلف آموزش محیطزیست آگاه باشد .زیرا فقط او میتواند نسل
های بعد را از مشکالت محیطزیستی و راههای چاره آن آگاه
سازد.
پیشینه تحقیق
مطالعات متعددی در زمینة بررسی آگاهی ،طرز فکر ،سواد و
انگیزة محیطزیستی معلمان مدارس و در مقاطع مختلف تحصیلی
صورت گرفته است .شاهناواج در سال  1990میزان آگاهی و
طرز فکر محیطزیستی معلمان و دانشآموزان مقطع راهنمایی و
دبیرستان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که  %95معلمان و
 94%دانش آموزان طرز فکر مثبتی نسبت به محیطزیست دارند.
میزان آگاهیها در معلمان بیشتر از دانشآموزان بود و بین طرز
فکر محیطزیستی معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده وجود
نداشت ( .)Shahnawaj, 1990پرادهان در سال  1995با
مقایسه سطح آگاهی محیطزیستی  124دانشجوی دو موسسة
تربیت معلم به این نتیجه رسید که در سطح آگاهیها در ارتباط با
رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی تفاوت معنیدار وجود دارد
( .)Pradhan, 1995تادت در  1996دانش محیطزیستی
معلمان جنوب اوهایو را مورد سنجش قرار داد و خالء بزرگی در
دانش معلمان در زمینة سیستمهای اکولوژیک مشاهده کرد
( .)Todt, 1996پاتل در  1999با بررسی معلمان مقطع دبستان
در ناحیه دانگگوجارات به این نتیجه رسید که معلمان مرد و
معلمان سابقهدار (بیش از  35سال) و معلمان فارغالتحصیل
آگاهی محیطزیستی بیشتری از همردیفان زن ،کم سابقه و در
حال آموزش خود دارند ( .)Patel, 1999اونز در  2000سواد
محیطزیستی معلمان دبیرستان را برآورد کرده و رابطة آن با پیش
زمینة نژادی و مذهبی و درس مورد تدریس و سابقه را به دست
آورد .پرادهان در  2002میزان آگاهی محیطزیستی معلمان
دبیرستان را مورد سنجش قرار داده و گزارش کرد معلمان مقطع
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ناحیه 2

ناحیه 3

ناحیه 4

ناحیه 5

مواد و روشها
جامعه مورد بررسی معلمان علوم و حرفه وفن مدارس دخترانه و
پسرانه مقطع راهنمایی شهر اصفهان نواحی  ۴ ، ۳ ،۲و  ۵بود.
نمونهگیری به روش نمونهبرداری تصادفی اشکوببندی شده( )1و
با انتخاب تصادفی مدارس از هر کدام از نواحی انجام شد .سعی
شد در هر ناحیه از هرکدام از گروههای جنسیتی زن و مرد و
گروههای درسی علوم و حرفهوفن تعداد مساوی انتخاب شود
جدول ( )1نیمرخ نمونهبرداری را نشان می دهد.
برای این مطالعه ،پرسشنامهای طراحی و توانایی اطمینان و
ارزش آن آزمون شد .از ارزش محتویات پرسشنامه در دو مرحله
اطمینان حاصل شد .ابتدا موضوعات و مفاهیم اصلی رایج در
آمـوزش محیـطزیست با مـرور گستـرده منابـع شناسـایی شد.
در مرحله بعد ،از آرای معلمان و استادان آگاه در زمینه آموزش

جدول ( :)1نیمرخ نمونهبرداری
جمع

دبیرستان آگاهی محیطزیستی اندکی دارند .او بین آگاهیهای
محیطزیستی معلمان علوم ،زبان و جامعهشناسی و آگاهیهای
محیطزیستی معلمان شهر و روستا تفاوت معنیدار مشاهده کرد.
اما بین آگاهیهای محیطزیستی معلمان زن و مرد تفاوتی به
دست نیاورد ( .)Pradhan, 2002ناگرا در سال  2011آگاهی
محیطزیستی معلمان علوم ،زبان و اجتماعی مقاطع دبستان و
دبیرستان را مقایسه کرد و دریافت در میزان آگاهی محیطزیستی
معلمان در ارتباط با موضوع تدریس و مقطع تحصیلی تفاوت
معنیدار وجود دارد؛ در حالیکه ،جنسیت تأثیری بر میزان آگاهی
محیطزیستی معلمان ندارد ( .)Nagra, 2011نظری و همکاران
در  2009نقش تلویزیون در افزایش آگاهی افراد در زمینه
سالمت محیطزیست را مورد تجزیهوتحلیل قرارداد ( Nazari et
 .)al, 2009شاهمرادی و راد در سال  2009دانش ،طرزفکر و
رفتار محیطزیستی مردم سنندج را در زمینه مواد زاید را بررسی
کردند ( .)Shahmoradi & Rad, 2009متأسفانه با وجود
اهمیت زیاد معلمان در آموزش محیطزیست ،مطالعات اندکی در
این زمینه صورت گرفته است.
هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آگاهی محیطزیستی
معلمان علوم و حرفه و فن مقطع راهنمایی شهر اصفهان و
ارتباط آن با جنسیت ،درس مورد تدریس ،سابقه و تحصیالت
است .نتایج این مطالعه میتواند در اتخاذ تصمیمات بهتر و
شناسایی اقدامات مؤثرتر برای بهبود کیفیت و کارایی آموزش
محیطزیست در مقطع راهنمایی مفید واقع شود.

محیطزیست برای تعیین موضوعات مناسب برای طرح کردن در
پرسشنامه استفاده شد.

حرفه و فن
جمع

پرسشنامه طراحی شده حاوی  50سؤال از آگاهیهای محیط
زیستی ،اطالعات فردی و سؤاالت تکمیلی بود .تعداد کل
سؤاالت مربوط به آگاهیهای محیطزیستی 43 ،عدد است که
در چهار دستة اطالعات اکوسیستمی ( 3عدد با موضوعات جنگل
های مانگرو ،تعادل محیطزیست در منطقه نیمهبیابانی و کارکرد
جنگل) ،مسائل محیطزیستی ( 13سؤال شامل مباحثی مانند
آلودگی هوا ،تخریب الیة ازن ،افزایش تورم ،از دست رفتن تنوع
فرهنگی ،افزایش جمعیت ،آلودگیهای صنعتی ،باران اسیدی،
گرمایش جهانی ،کاهش تنوعزیستی ،زبالهها) ،حیاتوحش ایران
( 15سؤال) و اطالعات محلی ( 13سؤال مربوط به گونههای
محلی) در پرسشنامه قرار داده شده است .امتیاز فرد در هر گروه
از سؤاالت با در نظر گرفتن یک امتیاز مثبت برای هر پاسخ
پاسخ
برای
منفی
یک امتیاز
صحیح و
غلط محاسبه شد .سپس امتیاز فرد در هر کدام از گروه سؤاالت
از  0تا 100مقیاسبندی شد .درنتیجه ،حداکثر نمرهای که
شخص میتواند بگیرد( 400 ،جمع امتیاز در همة گروههای
چهارگانة سؤاالت) و حداقل صفر خواهد بود .افزونبر سؤاالت،
آگاهی محیطزیستی ،اطالعات فردی مانند جنسیت ،درس مورد
تدریس معلم ،گروه سنی ،سابقه و آخرین مدرک تحصیلی نیز
مورد پرسش قرار گرفت .برای تعیین مهمترین منابع آموزش
محیطزیست ،دو سؤال تکمیلی در مورد دورههای آموزش ضمن
خدمت که معلمان در زمینه محیطزیست گذرانیدهاند و نوع وسیلة
کمک آموزشی استفاده شده توسط معلم (اینترنت ،کتابهای
کمک درسی ،روزنامهها و مجالت و سفرهای آموزشی) برای
تدریس مباحث محیطزیستی ،در پرسشسنامه مطرح شد.
پرسشنامهها در بین معلمان علوم و حرفه و فن مورد نظر توزیع و

40

زیست ،سال  ،3شماره  ،6پاییز و زمستان 1391های محیطپژوهش

از آنان خواسته شد که بهطور دقیق و کامل آن را پر کنند .تعداد
 43پرسشنامه پس از مراجعات متعدد بهدست آمد .پرسشنامهها
به دقت امتیازدهی شدند و با استفاده از نرمافزار مینیتب)2(14 ،
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

جدول ( :)3توزیع دادهها در چندکها (تعداد کل= )52
شماره

(نمرات)

بازه چندک

تعداد پاسخگویان

4

()%

3

درصد پاسخگویان

2

زیستی

1

 0تا 100
 100تا
200
 200تا
300
 300تا
400

سطح آگاهی محیط

یافتهها
میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه ،کمینه و میانه امتیاز معلمان در
جدول ( )2نشان داده شده است .براساس میزان آگاهی محیط
زیستی (نمرة کل) ،معلمان مدارس در چهار طبقه ضعیف،
متوسط ،خوب و عالی قرار گرفتند .توزیع و درصد پاسخگویان در
هر سطح در جدول ( )3نشان داده شده است .پاسخگویان با
امتیاز  0تا  100ضعیف 100 ،تا  200متوسط 200 ،تا 300
خوب و  300تا  400عالی محسوب شدند .نتایج این مطالعه
نشان داد حدود  %12معلمان مدارس شهر اصفهان از لحاظ
آگاهی محیطزیستی در سطح ضعیف هستند؛ در حالیکه%86 ،
پاسخگویان در سطح متوسط %2 ،در سطح خوب و  %0در سطح
عالی هستند.
نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)4آثار اصلی تیمارهای اصلی
(جنسیت ،درس ،سابقه ،تحصیالت) و فرعی(گروه سؤاالت) و
برهمکنشهای آنها را نشان میدهد .مقدار  Fبرای جنسیت
(شاخص  1/41 )Aبهدست آمده است و از لحاظ آماری معنیدار
نیست ،که نشان میدهد تفاوتی بین زن و مرد از لحاظ سطح
آگاهی محیطزیستی وجود ندارد .مقدار  Fبرای درس (شاخص
 1/09 )Bبهدست آمد (جدول  )4که آن هم از لحاظ آماری
معنیدار نیست .در نتیجه ،معلمان علوم و حرفهوفن از لحاظ
دانش محیطزیستی تفاوت معنیدار ندارند .یکی دیگر از شاخص

های معنیدار نشده سابقه ( )Cبود .نسبت  Fبرای آخرین
شاخص اصلی یعنی تحصیالت (شاخص  18/59 )Dبهدست
آمد که بسیار معنیدار ( )P>0/01است و نشان میدهد که
همانطور که پیشبینی میشود تحصیالت بیشتر موجب افزایش
آگاهیها میشود.
از آثار متقابل شاخصهای اصلی (جدول  ،)4اثر متقابل درس و
تحصیالت ( )BDبا نسبت  Fبرابر  7/44در سطح  %5معنیدار
شد که نشان میدهد دادههای مربوط به دو شاخص  Bو  Dجمع
پذیر نیستند و همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده است،
معلمان حرفهوفن و با مدرک لیسانس از معلمان علومی که
مدرک فوقدیپلم دارند آگاهیهای بیشتری دارند.

5

11/90

ضعیف

36

85/71

متوسط

1

2/38

خوب

0

0

عالی

جدول ( :)2میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،کمینه نمرات و بیشینه نمرات معلمان مدارس اصفهان
متغیر
مونث
مذکر
علوم
حرفه و فن
سابقه کم
سابقه زیاد
لیسانس
فوق لیسانس

میانگین

انحراف معیار

میانه

کمینه نمرات

بیشینه نمرات

تعداد

833 / 138
125 / 131
478 / 137
737 / 130
333 / 139
889 / 127
235 / 151
000 / 123

6923 / 34
0585 / 24
5176 / 23
7560 / 34
9928 / 28
3920 / 28
8535 / 27
0693 / 24

0 / 137
0 / 127
0 / 135
0 / 127
5 / 139
5 / 122
0 / 140
0 / 121

88
89
102
88
90
88
117
88

212
190
187
212
190
212
212
167

18
24
23
19
24
18
17
25
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جدول ( :)4خالصه نتایج تجزیه واریانس امتیازهای معلمان شهر اصفهان
درجات آزادی

منبع تغییرات

SS
5775/73
152/82
118/24
336/82
2016/84
139/39
122/13
9/73
122/83
807/30
27/93
1921/70

MS
385/05
152/82
118/24
336/82
2016/84
139/39
122/13
9/73
122/83
807/30
27/93

خطا
واحدهای آزمایشی اصلی
تیمارهای فرعی
( Eگروه سؤاالت)
AE
BE
CE
DE

26
41
48
3
3
3
3
3

2820/37
8596/10
10816/98
9496/86
926/79
496/85
25/19
268/52

108/48

خطا
واحدهای آزمایشی فرعی
کل
* معنی دار در سطح 0/05
** معنی دار در سطح 0/01

78
126
167

7218/99
18035/97
26632/07

15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

تیمار اصلی
( Aجنسیت)
( Bدرس)
( Cسابقه)
( Dتحصیالت)
AB
AC
AD
BC
BD
CD
باقیمانده

225/35
3165/62
308/93
165/62
8/40
89/51

 Fنسبت

**3/55
ns
1/41
ns
1/09
ns
3/11
**18/59
ns
1/29
ns
1/13
ns
0/09
ns
1/13
*7/44
ns
0/26

**2/43
**34/20
*3/34
ns
1/79
ns
0/09
ns
0/97

92/55

 nsغیرمعنی دار
180
160
140
120
حرفه و فن

80

علوم

امتیاز

100
60
40
20
0
فوق دیپلم

لیسانس

تح صیالت

شکل ( :)1میزان آگاهی محیطزیستی معلمان علوم و
حرفهوفن با سطح تحصیالت لیسانس و فوقدیپلم

میزان آگاهی معلمان در گروههای مختلف سؤاالت (مسائل
محیطزیستی ،اطالعات محلی ،حیاتوحش ایران و اطالعات
اکوسیستمی) بهعنوان شاخص فرعی مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت (جدول  .)4نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت
معنیدار ( )P>0/01 ،F = 34/20بین آگاهیها در گروههای
سؤال مورد بررسی وجود دارد .برای مشخص کردن نحوة تفاوت
سطوح مختلف شاخص گروه سؤاالت ( ،)Eاز آزمون مقایسه
میانگین توکی استفاده شد .همانطور که در جدول ( )5آمده
است بیشترین میزان آگاهیها در گروه سؤاالت مسائل محیط
زیستی است و سطح آگاهی در زمینة حیاتوحش ایران متوسط
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بوده و در زمینههای اطالعات محلی و اطالعات اکوسیستمی بسیار
کمتر است.
جدول ( :)5آزمون مقایسه میانگین توکی برای
گروههای سؤاالت
سطح

تعداد میانگین انحراف معیار

( e1مسائل محیط زیستی)

42

44/52c

9/62

( e2اطالعات محلی)

42

27/62a

6/92

( e3حیات وحش ایران)

42

36/57b

9/82

( e4اطالعات اکوسیستمی)

42

25/71a

13/46

از اثرات متقابل شاخص فرعی و شاخص اصلی اثر متقابل
جنسیت و گروه سؤاالت ( )AEبا نسبت  Fبرابر  3/34در سطح
 5%معنی دار شد .این مسئله مبین آن است که بین پاسخ
دهندگان زن و مرد از نظر میزان آگاهی در گروههای مختلف
سؤاالت ،تفاوت معنیدار وجود دارد .همانطور که در شکل ()2
نشان داده شده است ،میزان آگاهی زنان در مورد مسائل محیط
زیستی و اطالعات محلی بیشتر از مردان و میزان آگاهی مردان
در زمینه اطالعات اکوسیستمی بیشتر است.

های ارائه شده شامل روزنامهها و مجالت ،اینترنت ،کتابهای
کمک درسی و سفرهای آموزشی را بهعنوان شیوة مورد استفاده
خود انتخاب کردند .در این میان %58 ،از معلمان از روزنامهها و
مجالت %19 ،از اینترنت %54 ،از کتابهای کمک درسی و
 10%از سفرهای آموزشی در آموزش محیطزیست به دانش
آموزان استفاده میکنند (شکل  .)3بنابراین ،بیشتر معلمان مورد
مطالعه از روزنامهها و مجالت بهعنوان وسایل کمک آموزشی
استفاده کرده ،کتب کمک درسی مقام دوم و پس از آن اینترنت
و سفرهای آموزشی به ترتیب با  % 19و  %10از کاربرد کمتری
دارند .این موضوع نشان میدهد که روزنامهها و مجالت و کتاب
های کمک آموزشی نقش مهمی در آموزش محیطزیست در
مدارس دارند و میباید در افزایش کیفیت آنها کوشید و سرمایه
گذاری بیشتری در این بخش کرد.
70
60
50
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30
20
10
0
سفر های آموزشی

مرد
زن

اطالعات
اکوسیستمی

حیات وحش
ایران

اطالعات
محلی

درسی

مجالت

شکل ( :)3میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی
امتیاز

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

کتاب های کمک

اینترنت

روزنامه ها و

مسائل محیط
زیستی

گروه سواالت

شکل ( :)2میزان آگاهی محیطزیستی معلمان زن و مرد
در زمینههای مختلف مسائل محیطزیستی ،اطالعات
محلی ،حیاتوحش ایران و اطالعات اکو سیستمی به
تفکیک جنسیت

دورههای ضمن خدمت و وسایل کمک آموزشی
در پاسخ به سؤال مطرح شده در پرسشنامه با عنوان «آیا در
آموزش محیطزیست از وسایل کمک آموزشی استفاده میکنید؟»
 10%از معلمان گزینة خیر را انتخاب کردند .و بقیة معلمان
( )90%که گزینه بله را انتخاب کرده بودند حداقل یکی از شیوه

مختلف به درصد

در سؤال مربوط به وجود دورههای ضـمن خـدمت %95 ،پاسـخ
خیر را انتخاب کردند که نشان میدهد دورههای ضمن خدمت در
زمینه آموزش محیطزیست ،اندک است.
بحث و نتیجهگیری
تجزیهوتحلیل نتایج نشان داد بیشتر معلمان مدارس شهر
اصفهان ( )86%از لحاظ آگاهی محیطزیستی در سطح متوسط
هستند .معلمان مورد بررسی تفاوتهای معنیداری ()P>0/05
در میزان آگاهی محیطزیستی معلمان در موضوعات مختلف
مطرح در آموزش محیطزیست نشان دادند.
افزونبر آن ،تفاوتی بین زن و مرد از لحاظ سطح آگاهی محیط
زیستی وجود نداشت .وترز ( ،)Wouters, 1997پرادهان
( )Pradhan, 2002و شایال ( )Shaila, 2003نیز بهطور مشابه،
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عدم وجود تفاوت معنیدار بین آگاهی محیطزیستی زنان و
مردان را گزارش کردند .پاتل و پاتل (،)Patel & Patel, 1994
سابالک ( ،)Sabhlok, 1995چان ( ،)Chan, 1999پاتل
( ،)Patel, 1999شبیری و همکاران ()Shobeiri et al, 2006
و الریجانی و یشدهارا ()Larijani & Yeshodhara, 2008
نشان دادند که جنسیت اثر معنیدار بر آگاهی محیطزیستی
معلمان دارد.
نتایج نشاندهندة این موضوع بود که معلمان علوم و حرفهوفن از
لحاظ دانش محیطزیستی تفاوت معنیدار ندارند .پرادهان
( ،)Pradhan, 1995اونز ( )Owens, 2000و پرادهان
( )Pradhan, 2002تفاوت معنیدار در آگاهی محیطزیستی
معلمان دروس مختلف بهدست آوردند .شایال ()Shaila, 2003
دریافت که تفاوت معنیداری بین معلمان هنر و علوم وجود
ندارد.
افزونبر آن ،معلمان حرفهوفن و با مدرک لیسانس از معلمان
علومی که مدرک فوقدیپلم دارند آگاهیهای بیشتری داشتند .به
این دلیل که رشتة تحصیلی بعضی از معلمان حرفهوفن دارای
مدرک فوق دیپلم با درس مورد تدریسشان متفاوت بوده و در
واقع ،در این زمینه آموزش ندیدهاند.
یکی دیگر از شاخصهای معنیدار نشده ،سابقه بود .با فرض
اینکه آموزش ضمن خدمت باعث تفاوت معلمان کمسابقه و با
سابقه میشود و با توجه به اینکه شاخص سابقه ،معنیدار نشده
است ،میتوان نتیجه گرفت که چنین آموزشی وجود ندارد ،یا
حداقل بهطور مؤثر در زمینة آموزش محیطزیست وجود ندارد.
میزان آگاهیها دربارة مسائل محیطزیستی بیشترین و دربارة
اطالعات محلی و اطالعات اکوسیستمی بسیار کمتر است .تفاوت
معنیداری در ارتباط با جنسیت ،درس مورد تدریس و سابقه
مشاهده نشد ،اما مشخص شد زنان و مردان در زمینههای
مختلف آگاهیهای متفاوتی دارند .آگاهی زنان در مورد مسایل
محیطزیستی و اطالعات محلی بیشتر از مردان و آگاهی مردان
در زمینة اطالعات اکوسیستمی بیشتر است.
نتایج این مطالعه نشان داد بیشتر معلمان از روزنامهها و مجـالت
بهعنوان وسایل کمکآموزشی اسـتفاده مـیکننـد و کتـابهـای
کمکدرسی ،اینترنت و سفرهای آموزشـی بـه ترتیـب از کـاربرد
کمتری دارند .افزونبر آن ،سابقه ،اثر معنیداری بر میزان آگـاهی
محیطزیستی معلمان مورد بررسی ندارد .با فرض اینکـه آمـوزش
ضمنخدمت باعث تفاوت معلمان کمسابقه و باسابقه میشود می
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توان نتیجه گرفت که همانطور که  %95از معلمـان عقیـده بـه
عدم وجود دورههای ضمن خدمت در زمینة آموزش محیطزیست
دارند ،دورههای ضمن خدمت در این زمینه بسیار اندک اسـت .در
سؤال مربوط به وجود دورههای ضمن خدمت %95 ،پاسخ خیر را
انتخاب کردند که نشان میدهد دورههای ضمن خدمت در زمینه
آموزش محیطزیست اندک است .البته بـا بررسـی انجـام گرفتـه
مشخص شد که برای نمونه از  260ساعت دورة ضمنخدمت با
عنوان دورة آموزش ضمنخدمت توجیهی و روش تدریس کتـاب
جدید التألیف حرفهوفن 30 ،سـاعت بـه آمـوزش محـیطزیسـت
اختصاص یافته بود .البته این رقم ناچیز است؛ اما نشان مـیدهـد
در دورههای ضمنخدمت آموزش محیطزیسـت وجـود دارد .امـا
دوره آموزشی با عنوان مشخص محیط زیست وجود نداشته است.
معلمان نقش مهمی در آموزش دانشآموزان در زمینة محیطزیست،
مشکالت مربوط به آن و راههای پیشگیری و مقابله با آن ایفا
میکنند .به این منظور ،معلم باید سطح مناسبی از دانش محیط
زیستی را کسب کرده باشد .در این راستا ،الزم است دورههای
آموزش محیطزیستی معلمان در مورد تربیت معلمان جدید و
همچنین ضمنخدمت بیشتر شده و به کیفیت آن توجه بیشتری
شود .این برنامههای آموزشی میباید وقت بیشتری را به تقویت
دانش معلمان در زمینه اکوسیستمها و محیطزیست محلی
اختصاص دهند .افزونبر آن ،روزنامهها و مجالت و کتابهای
کمکآموزشی نقش مهمی در آموزش محیطزیست در مدارس
دارند و باید در افزایش کیفیت آنها کوشید.
اگرچه در ایران ،تالشهای خوبی در زمینة آموزش محیطزیست
نظیر تهیة فیلمها و برنامههای تلوزیونی ،برگزاری مسابقات
مختلف ،اطالع رسانی در مورد مسائل و مشکالت محیطزیستی
صورت گرفته است؛ هنوز تا رسیدن به این هدف که شهروندان
از فرهنگ محیطزیستی باالیی برخوردار باشند ،فاصلة زیادی
است .بنابراین ،الزم است سرمایهگذاری بیشتر و اقدامات
مؤثرتری صورت گیرد تا فرزندان نسل آینده کشور بتوانند در
محیطزیستی سالم و پایدار زندگی کنند.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات خانم زهره کاروان دبیر حرفهوفن مدرسه
راهنمایی پورمقدم و آقای ناصر رفیعی دبیر حرفهوفن مدرسة
راهنمایی عرفان و تمامی مدیران و معلمانی که در انجام این
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1. Random stratified sampling
2. Minitab 14

.مطالعه به ما مساعدت کردند تشکر و قدردانی میشود
یادداشتها
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