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 دهیچک
زیستی نیاز به تغییر نگرش و رفتار مردم از طریق آموزش محیطهای محیطدت گرفتن بحرانرشد روزافزون جمعیت انسان و به دنبال آن ش

ها، طرز فکر، مهارت، توانایی و آگاهی در بین زیست روشی برای ترویج دانش، فهم، ارزشناپذیر ساخته است. آموزش محیطزیست را اجتناب
علوم و حرفه و فن در  معلمان یهایزان آگاهین مطالعه، میاز آن است. در ا زیست و حفاظتهای اجتماعی در زمینه محیطافراد و گروه

ه یتجز .شد یبررسبا استفاده از پرسشنامه الت یس، سابقه و تحصیت، درس مورد تدریشهر اصفهان و ارتباط آن با جنس ۵و  ۴،  ۳، ۲ ینواح
ان در ی% پاسخگو86، فیدر سطح ضع یستیزطیمح یآگاه اظمدارس شهر اصفهان از لح معلمان% 12نشان داد حدود  جیل نتایو تحل

زان یدر ارتباط با م معلمان یستیزطیمح یزان آگاهی( در مP<05/0) یداریمعن یهاتفاوت قرار دارند.در سطح خوب % 2 و سطح متوسط
تفاوت  ،س و سابقهیس مورد تدرت، دریبا جنس معلمان یستیزطیمح یاما آگاه ت مشاهده شدسؤاالمختلف  یهان گروهیالت و در بیتحص

شتر از مردان و یب یو اطالعات محل یستیزطیل محئزنان در مورد مسا یزان آگاهین مطالعه نشان داد میج اینتا را نشان نداد. یداریمعن
ل کمک یعنوان وساهها و مجالت بشتر معلمان از روزنامهیبر آن ب افزونشتر است. یب یستمینه اطالعات اکوسیمردان در زم یزان آگاهیم

 برخوردارند. یب از کاربرد کمتریترتبه یآموزش ینترنت و سفرهای، ایکمک درس یهاکنند و کتابیاستفاده م یآموزش
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 سرآغاز
ه بهرهاز بیت انسان و نیسابقه جمعیر، رشد بیدر چند دهه اخ

ت، سیزطیت محیفیبا کاهش ک یعیشتر از منابع طبیب یبردار
 ییکمتر جا ها همراه بوده است. امروزهیانقراض جانوران و آلودگ

از  یکی. میابییب در امان میمان را از دست تخریط زندگیاز مح
یب یستیزطیحم یهال شدت گرفتن بحرانین دالیترییاشهیر

 دور و در شهرها یعت است. زندگیانسان از طب یو ناآگاه یتوجه
ان کم انسباعث شده است کم یعیطب یهاطیشدن انسان از مح

 ن ارزشآ یجه، برایگانه شده و در نتیعت بکر بیطب یهابا ارزش
م از یرخبیب یزیما از ارزش چ یقائل نباشند و وقت یو احترام

 م.یگذریم یکنار آن به سادگ

ات جدیزیستی و نیاز به اقدامهای محیطبا شدت گرفتن بحران
 «تزیسآموزش محیط»وجود آمد. به «زیستآموزش محیط»تر، 

، ها، طرزفکر، مهارتروشی برای ترویج دانش، فهم، ارزش
ر زمینة های اجتماعی دتوانایی و آگاهی در بین افراد و گروه

 .(Nagra, 2011)زیست و حفاظت از آن است محیط
رفتارها،  گویندیدانشمندان علوم رفتار مانند گاگنه و اسکینر م

 وعقاید و طرزفکرهایی که تقویت شوند بیشتر تکرار شده 
یمهای شخصی و و رفتار روزمرة ما جای در ارزش سرانجام

باره فکر ما در . به عقیده جانسون، طرز(Curzon, 2003) گیرند
ننده از اطالعات و اخبار متقاعدکزیست و سیاست اغلب محیط

محیط فکر و زیستگیرد. میزان همخوانی رفتار و طرز می أمنش
 .(Johnston, 2010) به دانش و آگاهی فرد بستگی دارد یزیست

ق طرمردم از  تودة زیستیمحیطهای افزایش آگاهی ،امروزه
 لةیوسمختلف اعم از آموزش در مدرسه، خارج از مدرسه و به

 یفرد یها، آموزش در خانواده، آموزشیهمگان یاهرسانه
 تعیطب یعمل یق مشاهده و بررسیطر (، آموزش ازی)خودآموز
ن یر ادتواند یشود. اما مدرسه و آموزش در مدرسه میانجام م

. (Marcinkowski, 1990) فا کندیا یار مهمترینه نقش بسیزم
 یمیظعن مرکز آموزش قادر است قشر یتریعنوان اصلمدرسه به

بر افزونرار دهد. تحت پوشش ق یجیطور تدرت را بهیاز جمع
 یریثتأ وم بر کودکان و جوانان یمستق یریث، نظام مدرسه تأنیا

کیفیت  همین دلیل، بهبودم بر بزرگساالن دارد. بهیمستقریغ
ج ا و ترویهس در افزایش آگاهیزیست در مدارآموزش محیط

 است. مؤثریار زیستی بسرفتار دوستدارانه محیط
مدارس اولین قدم در مسیر حرکت به  معلمانآموزش صحیح 

زیستی عموم مردم است. زیرا، سمت اعتالی فرهنگ محیط
طور غیرهای او بهطور مستقیم و ارزشهای معلم بهآگاهی

. معلم گذاردآموزان اثر میهای دانشها و ارزشمستقیم بر آگاهی
ست و تا ت ایند آموزش و تربرو کنندةکننده و نظارتتیهدا
ست دانش الزم را کسب یزطیمح نةیدر زم معلمانکه  یزمان

طیمحفرهنگ  آموزان باتوان انتظار داشت دانشیاند نمنکرده
های از جنبه دباییممعلم  ،. در نتیجهندداشته باش ییآشنا یستیز

تواند نسلزیست آگاه باشد. زیرا فقط او میمختلف آموزش محیط
آن آگاه  ههای چاری و راهزیستی بعد را از مشکالت محیطها

 سازد.

 

 قیتحق هنیشیپ
آگاهی، طرز فکر، سواد و  یسبرر نةیدر زم یمطالعات متعدد

مدارس و در مقاطع مختلف تحصیلی  معلمان یستیزمحیط انگیزة
میزان آگاهی و  1990در سال  صورت گرفته است. شاهناواج

آموزان مقطع راهنمایی و و دانش نمعلمازیستی طرز فکر محیط
و  معلمان% 95دبیرستان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که 

دارند. ست یزطینسبت به محدانش آموزان طرز فکر مثبتی  94%
آموزان بود و بین طرز بیشتر از دانش معلمانها در میزان آگاهی

 آموزش دیده و آموزش ندیده وجود معلمان یستیزفکر محیط
با  1995 در سال . پرادهان(Shahnawaj, 1990) نداشت

 دو موسسة یدانشجو 124 یستیزطیمح یسه سطح آگاهیمقا
ها در ارتباط با ید که در سطح آگاهیجه رسین نتیت معلم به ایترب

 دار وجود داردیتفاوت معن یلیو مقطع تحص یلیرشته تحص
(Pradhan, 1995)زیستی محیط دانش 1996 در . تادت

در  یبزرگ ءجنوب اوهایو را مورد سنجش قرار داد و خال معلمان
 ک مشاهده کردیاکولوژ یهاستمیس نةیدر زم معلماندانش 

(Todt, 1996)مقطع دبستان  معلمان یبا بررس 1999در  . پاتل
مرد و  معلماند که یجه رسین نتیگوجارات به اه دانگیدر ناح
ل یالتحصفارغ لمانمعسال( و  35ش از ی)ب دارسابقه معلمان

فان زن، کم سابقه و در یرداز هم یشتریب یستیزطیمح یآگاه
سواد  2000در  . اونز(Patel, 1999) حال آموزش خود دارند

شیورد کرده و رابطة آن با پرستان را برآیدب معلمان یستیزطیمح
س و سابقه را به دست یو درس مورد تدر یو مذهب ینژاد نةیزم

 معلمان یستیزطیمح یزان آگاهیم 2002ر دآورد. پرادهان 
مقطع  معلمانرستان را مورد سنجش قرار داده و گزارش کرد یدب
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 یهاین آگاهیدارند. او ب یاندک یستیزطیمح یرستان آگاهیدب
 یهایو آگاه یشناسجامعهعلوم، زبان و  معلمان یستیزطیمح
کرد. دار مشاهده یشهر و روستا تفاوت معن معلمان یستیزطیمح
به یزن و مرد تفاوت معلمان یستیزطیمح یهاین آگاهیب اما

 یآگاه 2011در سال . ناگرا (Pradhan, 2002) اوردیدست ن
مقاطع دبستان و  یعلوم، زبان و اجتماع معلمان یستیزطیمح
 یستیزطیمح یزان آگاهیافت در میسه کرد و دریرستان را مقایدب

تفاوت  یلیو مقطع تحصس یدر ارتباط با موضوع تدر معلمان
 یزان آگاهیبر م یریثت تأیکه، جنسی؛ در حالدار وجود داردیمعن
 و همکاران ی. نظر(Nagra, 2011) ندارد معلمان یستیزطیمح
نه یافراد در زم یش آگاهیون در افزایزینقش تلو 2009در 

 Nazari et) ل قراردادیتحلوهیست را مورد تجزیزطیسالمت مح

al, 2009)دانش، طرزفکر و  2009در سال  و راد یهمراد. شا
 ید را بررسینه مواد زایمردم سنندج را در زم یستیزطیرفتار مح

سفانه با وجود . متأ(Shahmoradi & Rad, 2009) کردند
در  یمطالعات اندک ،ستیزطیدر آموزش مح معلماناد یت زیاهم

 صورت گرفته است.نه ین زمیا
 یتسیزطیمح یزان آگاهیم یسن مطالعه برریهدف از انجام ا

 وشهر اصفهان  ییعلوم و حرفه و فن مقطع راهنما معلمان
ت الیس، سابقه و تحصیت، درس مورد تدریارتباط آن با جنس

تر و مات بهیدر اتخاذ تصم تواندین مطالعه میج ایاست. نتا
ش موزآ ییت و کارایفیبهبود ک یتر برامؤثراقدامات  ییشناسا

 د واقع شود.یمف ییراهنما ست در مقطعیزطیمح
 

 هاروشمواد و 

و  رانهعلوم و حرفه وفن مدارس دخت معلمان یجامعه مورد بررس
بود.  ۵و  ۴،  ۳، ۲ یشهر اصفهان نواح ییمقطع راهنماپسرانه 

و  (1)دهش یبنداشکوب یتصادف یبرداربه روش نمونه یریگنمونه
 یسع د.ام شانج یمدارس از هر کدام از نواح یبا انتخاب تصادف
رد و زن و م یتیجنس یهاه از هرکدام از گروهیشد در هر ناح

ود شانتخاب  یفن تعداد مساووعلوم و حرفه یدرس یهاگروه
 دهد. یرا نشان م یبردارمرخ نمونهین (1)جدول 

نان و یاطم ییتواناو  یطراح یاپرسشنامه ،ن مطالعهیا یبرا
شنامه در دو مرحله ات پرسیاز ارزش محتو. ارزش آن آزمون شد

ج در یرا یم اصلینان حاصل شد. ابتدا موضوعات و مفاهیاطم
شد.  ییاـع شناسـرده منابـرور گستـست با میزطـیوزش محـآم

نه آموزش یآگاه در زم و استادان معلمان یآرادر مرحله بعد، از 

کردن در  طرح ین موضوعات مناسب براییتع یست برایزطیمح
 . پرسشنامه استفاده شد
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 12 3 3 3 3 علوم مرد

 12 3 3 3 3 حرفه و فن

 12 3 3 3 3 علوم زن

 12 3 3 3 3 حرفه و فن

 48 12 12 12 12  جمع
 

طیمح یهایاز آگاه سؤال 50 یشده حاو یپرسشنامه طراح
تعداد کل بود.  یلیت تکمسؤاالو  یرد، اطالعات فیستیز

ه ک استعدد  43 ،یستیزطیمح یهایت مربوط به آگاهسؤاال
نگلبا موضوعات جعدد  3) یستمیاطالعات اکوس در چهار دستة

کارکرد  و یابانیبمهیست در منطقه نیزطیمانگرو، تعادل مح یها
 مانند یحثمباشامل  سؤال 13) یستیزطیمح(، مسائل جنگل
ع تنو فتنش تورم، از دست ریازن، افزا ةیب الیهوا، تخر یآلودگ

، یدی، باران اسیصنعت یهایت، آلودگیش جمعی، افزایفرهنگ
 رانیا وحشاتیها(، ح، زبالهیستیز، کاهش تنوعیش جهانیگرما

 یهامربوط به گونه سؤال 13) ی( و اطالعات محلسؤال 15)
وه ر گره ز فرد درای( در پرسشنامه قرار داده شده است. امتیمحل
اسخ هر پ یاز مثبت برایک امتیگرفتن  ت با در نظرسؤاالاز 

 پاسخ  یبرا یاز منفیک امتیح و یصح
ت ؤاالساز فرد در هر کدام از گروه یغلط محاسبه شد. سپس امت

ه ک یاحداکثر نمره ،جهیشد. درنت یبنداسیمق 100تا 0از 
 یهاگروه در همة ازی)جمع امت 400 ،ردیتواند بگیم شخص

 ،تؤاالسبر افزونت( و حداقل صفر خواهد بود. سؤاال چهارگانة
رد ت، درس مویمانند جنس ی، اطالعات فردیستیزطیمح یآگاه
ز ین یلین مدرک تحصی، سابقه و آخریس معلم، گروه سنیتدر

زش ن منابع آمویترن مهمییتع یبرامورد پرسش قرار گرفت. 
منآموزش ض یهاد دورهدر مور یلیتکم سؤالدو  ،ستیزطیمح

 لةیوع وساند و ندهیست گذرانیزطینه محیدر زم معلمانخدمت که 
 یهانترنت، کتابیشده توسط معلم )ا استفاده یآموزش کمک
 ی( برایآموزش یها و مجالت و سفرها، روزنامهیدرس کمک

 ، در پرسشسنامه مطرح شد.یستیزطیس مباحث محیتدر

ع و یلوم و حرفه و فن مورد نظر توزع معلمانن یها در بپرسشنامه
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ق و کامل آن را پر کنند. تعداد یطور دقاز آنان خواسته شد که به
ها دست آمد. پرسشنامهپرسشنامه پس از مراجعات متعدد به 43

 (2)14 ،تبینیافزار مشدند و با استفاده از نرم یازدهیبه دقت امت
 قرار گرفتند. یل آماریه و تحلیمورد تجز

 

  هاافتهی
ر د لمانمعز ایانه امتیم نه وینه، کمیشیار، بیمع ن، انحرافیانگیم

طیمح یزان آگاهیبراساس مده است. ش نشان داده (2)جدول 
ف، یمدارس در چهار طبقه ضع معلمانکل(،  ة)نمر یستیز

 ن درایوع و درصد پاسخگیقرار گرفتند. توز یمتوسط، خوب و عال
 ان بایه است. پاسخگونشان داده شد( 3) هر سطح در جدول

 300 تا 200متوسط،  200 تا 100ف، یضع 100تا  0از یامت
 ن مطالعهیج ایمحسوب شدند. نتا یعال 400 تا 300خوب و 

 مدارس شهر اصفهان از لحاظ معلمان% 12نشان داد حدود 
% 86که، یحال ف هستند؛ دریدر سطح ضع یستیزطیمح یآگاه

 % در سطح0ح خوب و % در سط2ان در سطح متوسط، یپاسخگو
 هستند. یعال
 یاصل یمارهایت یاصل آثار(، 4انس )جدول یه واریج تجزینتا

)گروه سؤاالت( و یالت( و فرعیت، درس، سابقه، تحصی)جنس
ت یجنس یبرا Fدهد. مقدار ینشان م را آنها یهاکنشبرهم

دار یمعن یدست آمده است و از لحاظ آماربه 41/1( A شاخص)
ن زن و مرد از لحاظ سطح یب یدهد تفاوتیم ست، که نشانین

 شاخصدرس ) یبرا Fوجود ندارد. مقدار  یستیزطیمح یآگاه
B )09/1 یآن هم از لحاظ آمار که( 4دست آمد )جدول به 

فن از لحاظ وعلوم و حرفه معلمانجه، یست. در نتیدار نیمعن
شاخصگر از ید یکیدار ندارند. یتفاوت معن یستیزطیدانش مح

ن یآخر یبرا Fبود. نسبت  (C)دار نشده سابقه یمعن یها
دست به 59/18( D شاخصالت )یتحص یعنی یاصل شاخص

دهد که ی( است و نشان مP<01/0دار )یار معنیآمد که بس
ش یشتر موجب افزایالت بیود تحصشیم ینیبشیپطور که همان
 شود. یها میآگاه
درس و  (، اثر متقابل4)جدول  یاصل یهاشاخصمتقابل  آثاراز 

ر دای% معن5در سطح  44/7برابر  Fبا نسبت  (BD)الت یتحص
معج  Dو B شاخصمربوط به دو  یهادهد دادهیشد که نشان م

ه است، ( نشان داده شد1طور که در شکل )ستند و همانیر نیپذ
ه ک یسانس از معلمان علومیفن و با مدرک لومعلمان حرفه

 دارند. یشتریب یهایآگاه پلم دارندیدمدرک فوق
 

 (52ها )تعداد کل= ها در چندکع دادهیتوز (:3جدول )
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 فیضع 90/11 5 100تا  0 1

2 
تا  100

200 
 متوسط 71/85 36

3 
تا  200

300 
 خوب 38/2 1

4 
تا  300

400 
 یلعا 0 0

 

 مدارس اصفهان معلماننه نمرات یشینه نمرات و بیانه، کمیار، مین، انحراف معیانگیم(: 2) جدول

 تعداد نه نمراتیشیب نه نمراتیکم انهیم اریانحراف مع نیانگیم ریمتغ

 18 212 88 0 / 137 6923 / 34 833 / 138 مونث

 24 190 89 0 / 127 0585 / 24 125 / 131 مذکر

 23 187 102 0 / 135 5176 / 23 478 / 137 علوم

 19 212 88 0 / 127 7560 / 34 737 / 130 حرفه و فن

 24 190 90 5 / 139 9928 / 28 333 / 139 سابقه کم

 18 212 88 5 / 122 3920 / 28 889 / 127 ادیسابقه ز

 17 212 117 0 / 140 8535 / 27 235 / 151 سانسیل

 25 167 88 0 / 121 0693 / 24 000 / 123 سانسیفوق ل
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 شهر اصفهان معلمان یهاازیانس امتیه واریج تجزیخالصه نتا (:4) جدول

 نسبت SS MS F یدرجات آزاد راتییمنبع تغ

 **55/3 05/385 73/5775 15 یمار اصلیت

 A 41/1 82/152 82/152 1 ت(ی)جنسns  

 B )09/1 24/118 24/118 1 )درسns  

 C )11/3 82/336 82/336 1 )سابقهns  

 D 59/18 84/2016 84/2016 1 الت(ی)تحص** 

 AB 1 39/139 39/139 29/1ns  

 AC 1 13/122 13/122 13/1ns  

 AD 1 73/9 73/9 09/0ns  

 BC 1 83/122 83/122 13/1ns  

 BD 1 30/807 30/807 44/7* 

 CD 1 93/27 93/27 26/0ns  

   70/1921  ماندهیباق 

      

  48/108 37/2820 26  خطا

   10/8596 41 یاصل یشیآزما یواحدها

 **43/2 35/225 98/10816 48 یفرع یمارهایت

 E  20/34 62/3165 86/9496 3 ت(سؤاال)گروه** 

 AE 3 79/926 93/308 34/3* 

 BE 3 85/496 62/165 79/1ns  

 CE 3 19/25 40/8 09/0ns  

 DE 3 52/268 51/89 97/0ns  

      

  55/92 99/7218 78  خطا

   97/18035 126 یفرع یشیآزما یواحدها

   07/26632 167   کل

 05/0دار در سطح  یمعن *

 01/0دار در سطح  یمعن **
ns دار یرمعنیغ  
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علوم و  معلمان یستیزطیمح یزان آگاهیم(: 1ل )شک

 پلمیدسانس و فوقیالت لیسطح تحص وفن باحرفه

ت )مسائل سؤاالمختلف  یهادر گروه معلمان یزان آگاهیم
ران و اطالعات یوحش ااتی، حی، اطالعات محلیستیزطیمح
ل قرار یتحلوهیمورد تجز یفرع شاخصعنوان ( بهیستمیساکو

انس نشان داد که تفاوت یوار هیج تجزی(. نتا4 )جدول گرفت
 یهاها در گروهین آگاهی(  بF = ،01/0>P 20/34دار )یمعن

تفاوت  مشخص کردن نحوة یدارد. براوجود  یمورد بررس سؤال
سه یآزمون مقااز  ،(E)ت سؤاالگروه  شاخصسطوح مختلف 

آمده  (5)طور که در جدول همان شد.استفاده  ین توکیانگیم
طیل محئت مساسؤاالها در گروه یزان آگاهین میشتریاست ب

 ران متوسطیوحش ااتیح نةیدر زم یاست و سطح آگاه یستیز
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ار یبس یستمیاکوس اطالعات و یمحل اطالعات یهانهیزم در و بوده
 کمتر است. 

 

  یبرا ین توکیانگیسه میآزمون مقا (:5) جدول

 تسؤاال یهاگروه

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد سطح

e1 (یستیط زیمسائل مح) 42 
c52/44 62/9 

e2 (یاطالعات محل) 42 
a62/27 92/6 

e3 42 ران(یات وحش ای)ح 
b57/36 82/9 

e4 42 (یستمی)اطالعات اکوس 
a71/25 46/13 

 

اثر متقابل  یاصل شاخصو  یفرع شاخصاز اثرات متقابل 
طح در س 34/3برابر  Fبا نسبت  (AE)ت االسؤت و گروه یجنس
ن پاسخیب ن آن است کهین مسئله مبیادار شد.  یمعن 5%

تلف مخ یهادر گروه یزان آگاهیدهندگان زن و مرد از نظر م
 (2)کل طور که در شدار وجود دارد. همانیتفاوت معن ،تسؤاال

طیحمل ئزنان در مورد مسا یزان آگاهینشان داده شده است، م
ن ردام یزان آگاهیشتر از مردان و میب یو اطالعات محل یستیز

 است.شتر یب یستمینه اطالعات اکوسیدر زم
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 زن و مرد  معلمان یستیزطیمح یزان آگاهیم :(2)شکل 

، اطالعات یستیزطیمختلف مسائل مح یهانهیدر زم

به  یستمیعات اکو سران و اطالیوحش ااتی، حیمحل

 تیک جنسیتفک
 

 یل کمک آموزشیخدمت و وسا ضمن یهادوره
ا در یآ»عنوان  مطرح شده در پرسشنامه با سؤالدر پاسخ به 

 «د؟یکنیاستفاده م یآموزش ل کمکیست از وسایزطیآموزش مح
ن معلما ةیند. و بقر را انتخاب کردیخ نةیگز معلماناز  10%

وهیاز ش یکیاب کرده بودند حداقل انتخ  نه بله رای( که گز90%)

 یهاکتاب نترنت،یا مجالت، و هاروزنامه شامل شده ارائه یها
مورد استفاده  وةیعنوان شرا به یآموزش یو سفرها یدرس کمک

ها و از روزنامه معلمان% از 58 ،انین میخود انتخاب کردند. در ا
و  یدرس کمک یها% از کتاب54، نترنتیاز ا% 19مجالت، 

ست به دانشیزطیدر آموزش مح یآموزش یاز سفرها 10%
شتر معلمان مورد یب ،نی. بنابرا(3 کنند )شکلیآموزان استفاده م
 یل کمک آموزشیعنوان وساها و مجالت بهمطالعه از روزنامه

نترنت یپس از آن ا و مقام دوم یدرس کمک کتب ده،کراستفاده 
 ی% از کاربرد کمتر10% و  19ب با یبه ترت یآموزش یو سفرها
ها و مجالت و کتابدهد که روزنامهین موضوع نشان میدارند. ا

ست در یزطیدر آموزش مح ینقش مهم یآموزش کمک یها
هید و سرمایت آنها کوشیفیش کیدر افزا دیبایممدارس دارند و 

  د.کرن بخش یدر ا یشتریب یگذار
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  یل کمک آموزشیزان استفاده از وسایم (:3ل )شک

 مختلف به درصد
 

% پاسـخ  95 ،خـدمت  ضـمن  یهامربوط به وجود دوره سؤالدر 
در  ضمن خدمت یهادهد دورهیر را انتخاب کردند که نشان میخ
 اندک است.  ،ستیزطینه آموزش محیزم
 

 یریگجهینتبحث و 
ر مدارس شه معلمانشتر ینشان داد ب جیل نتایتحلوهیتجز

ط در سطح متوس یستیزطیمح ی( از لحاظ آگاه%86) اصفهان
( P<05/0) یداریمعن یهاتفاوت یمورد بررس معلمان هستند.

 در موضوعات مختلف معلمان یستیزطیمح یزان آگاهیدر م
 ست نشان دادند. یزطیمطرح در آموزش مح

طیمح ین زن و مرد از لحاظ سطح آگاهیب یبر آن، تفاوتافزون
 ، پرادهان(Wouters, 1997)وجود نداشت. وترز  یستیز
(Pradhan, 2002) ال یو شا(Shaila, 2003) طور مشابه، ز بهین
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زنان و  یستیزطیمح ین آگاهیدار  بیعدم وجود تفاوت معن
، (Patel & Patel, 1994) ل و پاتلمردان را گزارش کردند. پات

، پاتل (Chan, 1999چان )، (Sabhlok, 1995)سابالک 
(Patel, 1999)و همکاران یری، شب (Shobeiri et al, 2006) 

 (Larijani & Yeshodhara, 2008) شدهارایو  یجانیو الر
 یستیزطیمح یدار بر آگاهیت اثر معنینشان دادند که جنس

 دارد. معلمان
ز افن وفهعلوم و حر معلمانن موضوع بود که یدهندة انشانج ینتا

 اندار ندارند. پرادهیتفاوت معن یستیزطیلحاظ دانش مح
(Pradhan, 1995) اونز ،(Owens, 2000) و پرادهان 
(Pradhan, 2002) یستیزطیمح یدار در آگاهیتفاوت معن 

 (Shaila, 2003)ال یدست آوردند. شادروس مختلف به معلمان
جود هنر و علوم و معلمانن یب یداریافت که تفاوت معنیدر

  .ندارد
علمان مسانس از یفن و با مدرک لومعلمان حرفهبر آن، افزون
به . تندشدا یشتریب یهایپلم دارند آگاهیدکه مدرک فوق یعلوم

 یارافن دوحرفه معلماناز  یبعض یلیل که رشتة تحصیدلن یا
 در سشان متفاوت بوده ویورد تدرپلم با درس میمدرک فوق د

 اند.دهینه آموزش ندین زمیواقع، در ا
فرض  سابقه بود. با ،دار نشدهیمعن یهاشاخصگر از ید یکی
ابسابقه و نکه آموزش ضمن خدمت باعث تفاوت معلمان کمیا

ار نشده دیمعن ،سابقه شاخصنکه یشود و با توجه به ایسابقه م
ا ی ،وجود ندارد ین آموزشیه چنجه گرفت کیتوان نتیاست، م

 ارد.ست وجود ندیزطینة آموزش محیطور مؤثر در زمحداقل به
 ربارةن و دیشتریب یستیزطیل محئمسا ها دربارةیزان آگاهیم

ت فاوتار کمتر است. یبس یستمیو اطالعات اکوس یاطالعات محل
قه س و سابیت، درس مورد تدریدر ارتباط با جنس یداریمعن

 یهانهیدر زم انو مرد انزن مشخص شد اما ،شدمشاهده ن
ل یمسا زنان در مورد یدارند. آگاه یمتفاوت یهایمختلف آگاه

 ردانم یاز مردان و آگاه شتریب یو اطالعات محل یستیزطیمح
 شتر است. یب یستمیاطالعات اکوس نةیدر زم

ها و مجـالت  شتر معلمان از روزنامهین مطالعه نشان داد بیج اینتا
 یهـا کننـد و کتـاب  یاسـتفاده مـ   یآموزشل کمکیعنوان وسابه

ـ بـه ترت  یآموزشـ  ینترنت و سفرهای، ایدرسکمک ب از کـاربرد  ی
 یزان آگـاه یبر م یداریاثر معن ،سابقه ،بر آنافزوندارند.  یکمتر

نکـه آمـوزش   یبا فرض ا ندارد. یمورد بررس معلمان یستیزطیمح
یشود میسابقه مو باسابقه خدمت باعث تفاوت معلمان کمضمن

ـ عق معلمـان % از 95طور که جه گرفت که همانیتوان نت ده بـه  ی
ست یزطیآموزش مح نةیخدمت در زم ضمن یهاعدم وجود دوره

در  ار اندک اسـت. ینه بسین زمیخدمت در ا ضمن یهادوره ،دارند
ر را ی% پاسخ خ95 ،ضمن خدمت یهاسؤال مربوط به وجود دوره

نه یضمن خدمت در زم یهادهد دورهیان مانتخاب کردند که نش
انجـام گرفتـه    یست اندک است. البته بـا بررسـ  یزطیآموزش مح

خدمت با ساعت دورة ضمن 260از  نمونه یبرامشخص شد که 
س کتـاب  یو روش تدر یهیخدمت توجعنوان دورة آموزش ضمن

سـت  یزطیسـاعت بـه آمـوزش محـ     30فن، وف حرفهید التألیجد
دهـد  یاما نشان مـ  ؛ز استین رقم ناچیود. البته اافته بیاختصاص 

سـت وجـود دارد. امـا    یزطیخدمت آموزش محضمن یهادر دوره
 ست وجود نداشته است.یط زیبا عنوان مشخص مح یدوره آموزش

 ست،یزطیمح نةیزم در آموزاندانش آموزش در یمهم نقش معلمان

فا ین اآو مقابله با  یریشگیپ یهامشکالت مربوط به آن و راه
طیحمش از دان یسطح مناسب دی، معلم بان منظورینند. به اکیم
 یهارهالزم است دو ،ن راستایده باشد. در اکررا کسب  یستیز

 ود یجد معلمانت یدر مورد ترب معلمان یستیزطیمحآموزش 
 یشتریت آن توجه بیفیشتر شده و به کیخدمت بضمن نیچنهم

ت یه تقورا ب یشتریوقت ب دیابیم یآموزش یهان برنامهیشود. ا
 یست محلیزطیها و محستمینه اکوسیدر زم معلماندانش 

 یهاابها و مجالت و کتروزنامه ،بر آنافزوناختصاص دهند. 
ست در مدارس یزطیدر آموزش مح ینقش مهم یآموزشکمک

 د.یها کوشت آنیفیش کیدر افزا دیدارند و با
 ستیزطیآموزش مح نةیزمدر  یخوب یهاتالش ،رانیگرچه در اا

سابقات م یار، برگزیونیتلوز یهاها و برنامهلمیف ةیر تهینظ
 یتسیزطیمحدر مورد مسائل و مشکالت  یمختلف، اطالع رسان
 دانن هدف که شهرونیدن به ایهنوز تا رس ؛صورت گرفته است

 یادیز فاصلة ،برخوردار باشند ییباال یستیزطیمحاز فرهنگ 
ات شتر و اقدامیب یگذارهیزم است سرماال ،نی. بنابرااست

 د دربتوانننده کشور ینسل آ رد تا فرزندانیصورت گ یمؤثرتر
 کنند. یدار زندگیسالم و پا یستیزطیمح

 
 یتشکر و قدردان

فن مدرسه ور حرفهیزحمات خانم زهره کاروان دب له ازیوسنیبد
 سةفن مدرور حرفهیدب یعیناصر رف یپورمقدم و آقا ییراهنما
ن یانجام ا در که یمعلمانران و یمد یتمام عرفان و ییراهنما
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 شود.یم یدند تشکر و قدردانکرمساعدت  به ما مطالعه
 

 هاادداشتی

1. Random stratified sampling 

2. Minitab 14 
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