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  چکيده 
اثرات خطرات محيطي بر سالمت . شوند ها در سطح جهان در اثر عوامل خطرات محيطي ايجاد مي بيش از يك چهارم بيماري: زمينه

آموزان را براي كاهش خطرات و ارتقاء سالمت   همكاري معلمان، والدين، مسئولين سالمت جامعه و دانشباشد و ميگانه  كودكان چند
  .طلبد مي

اساس بررسي  پس از تعيين موضوعات خطرات محيطي براي انتخاب و   دبستان شهر بوشهر بصورت خوشه۱۸تعداد : ها روشمواد و 
های سوم و چهارم  کالسآموزان   دانش، نخستة در مرحل،هاي آموزشي موجود در کتب درسي و در نظر داشتن شرايط بومي منطقه پيام

وق بصورت پوستر ارائه دادند، پوسترها بر اساس مفاهيم نقاشي و بهداشتي زير نظر هاي ف زمينه اطالعات خود را درابتدايي، 
 بوکلت آموزشي خطرات محيطي طراحي و در اختيار معلمان همان ،ها دهي شدند و بر اساس اين داده  تعيين روايي و وزن،متخصصان

ن اطالعات خود را به صورت پوستر ارائه دادند و پس از آموزش، دوباره دانش آموزا.  هفته قرار گرفت۶مدارس جهت تدريس طي 
   .دهي شدند  نخست توسط متخصصان مربوطه نمرهةهمانند مرحل

درصد تغييرات اين  ي ونمره آگاهي كلّ.  نشان داد راآموزان بعد از مداخله نسبت به قبل افزايش معني داري ميانگين نمره دانش: ها يافته
ي دانش آموزان كالس چهارم و پنجم دبستان قبل و بعد از نمره آگاهي كلّ. از دانش آموزان پسر بودنمره در دانش آموزان دختر بيشتر 

  . مداخله با يكديگر تفاوت معني داري نداشتند
آموزش بوكلت خطرات محيطي توسط معلمان به دانش آموزان موجب ارتقاء سطح آگاهي آنها در زمينه خطرات محيطي  :گيري نتيجه

مكمل دروس دانش آموزان مربوطه بصورت  كتابچه آموزشي ،گردد به دليل اهميت زياد خطرات محيطي  پيشنهاد مي.بر سالمت شد
  . تدوين و آموزش داده شود،ابتدايي به دقت طراحي

  

  خطرات محيطي، بهداشت محيط، دانش آموزان، محيط زيست: واژگان کليدي
   ۱/۱۲/۸۴: پذيرش مقاله ‐ ۲۰/۷/۸۴: دريافت مقاله
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  ۱۷۹/ آموزان  محيطی بر سالمت در دانشپور و همکاران                                                                    آموزش خطرات روانی

  مقدمه
 در اثـر عوامـل      ي جهان يها يماريش از يك چهارم ب    يب

 شـناخت اثـرات     ).۱(ند  ي آ ي بوجود م  يطيخطرات مح 
 بـر کودکـان و نوجوانـان    يطـ ي محيها ندهيمتفاوت آال 
 ةويشـ .  اسـت  يطـ ي مح يارذاسـتگ ي در س  يبخش مهم 

ــجد ــ ا،دي ــوع سي ــتگين ن ــ را بيارذاس ــود ي شتر از خ
 ينــدهايآ خطــرات و فريهــا در مرکــز بررســ نــدهيآال
  ).۲(دهد  ي قرار ميتيريمد
ـ  کودکـان    يط سالم برا  يمح  يه و اساسـ   يـ از اول يـ ک ن ي

، اثـرات   باشـد  مـي  آنهـا    ةجهت رشـد و تکامـل بـالقو       
 يز چنـد عـامل    يـ  بر سالمت کودکان ن    يطيخطرات مح 

کننـد،   ي کـه تـنفس مـ      ييتواند در اثـر هـوا      يم است و 
 کـه بـا     ي، خاک آشامند ي که م  يخورند، آب  ي که م  ييغذا
ــستند، مح آ ــاس ه ــين در تم ــدگ يط ــه در آن زن  ي ک
جاد شـود   يکنند، ا  ي م يخوانند و باز    يکنند، درس م   يم

ن خطرات را تا حد امکـان       يم ا ي است که بتوان   ياتيو ح 
 يهـا   از روش  يفـ يارتقـاء سـالمت ط    ). ۳(م  يمهار کنـ  

رانه يشگي، خدمات پ  يا ، رسانه ي، اجتماع يآموزش فرد 
 ي اقتصاد يها تي فعال ي سازمانده يتا تکامل جامعه برا   

دانش قدرت اسـت و بـدون       . باشد ي م يو قانون گذار  
ـ يي تغي، مردم برا ي سالمت دانشِ  قـدرت  ير سالمتشان ب

ن کــردن عــادات يگزي جــاي بــرايرا دانــشيــهــستند ز
 ي سـالمت يهـا  توانند انتخاب  ي و نم  رند ندا يربهداشتيغ

  ). ۴(آگاهانه داشته باشند 
ن ين، مـسئول يالـد  معلمـان، دانـش آمـوزان، و     يهمکار

 ي ارتقـاء سـالمت امـر      يسالمت جامعه و مقامات برا    
ه ارتقاء سـالمت    يمدارس مکان اول  ). ۵(  است يضرور

معلمـان  . ها در کودکـان هـستند      يماري از ب  يريشگيو پ 
ـ  و يهـا   مهـارت  يز اغلب دارا  يمدارس ن  ژه و تجربـه    ي

ل داشـتن تمـاس     ي آنهـا بـدل    .آموزش سـالمت هـستند    
ن قادر به ارائه مـداخالت ارتقـاء        روزانه با دانش آموزا   

رات ييــا تغيــســالمت همچــون آمــوزش بهداشــت و 
  ها هم  يوجود همکالس.  در سر کالس هستنديطيمح

  .)۶( د داري کالسيريادگي در بهبود يا نقش عمده
ــ ــر هم ــده از ي نظرخــواه طــين اســاسيب  بعمــل آم

ــص  ــان و متخص ــيکارشناس ــصوص يتن بهداش  در خ
 محور اثـرات     شش ،طقه کودکان در من   يطيخطرات مح 

ـ اثـرات بال  ،   از زباله  ي ناش يآلودگ  اثـرات   ،يعـ ي طب ياي
 اثــرات ، هــواي اثــرات آلــودگ،يي غــذاي هــايآلــودگ
 ي اثــرات آلــودگ،ته آب بــر ســالمي و تــصفيآبرســان

ــســاحل و آب در ــوان تهداي ــ بعن ــر يطــي محيدهاي  ب
 دو مرحلـه    يد و بنا شد ط    ين گرد ييسالمت کودکان تع  

 از   را ر آمـوزش  ي تأث ،آموزان نشدن پوستر توسط دا   يکش
 شآمـوز پس از     و ده ش ي طراح يق بوکلت آموزش  يطر

  .ميا شوي جو،معلمان به دانش آموزان
  

   کارمواد و روش
ـ   ينده نگر ن  ين پژوهش آ  ي ا يهدف از اجرا    ،يمـه تجرب

 يزان آگاه ي بر م  ير استفاده از بوکلت آموزش    ين تأث ييتع
 يطـ ي مح  اثرات خطـرات   در مورد  ييآموزان ابتدا  دانش

ه دانـش   ي کل ، پژوهش ة جامع ،بر سالمت بود که در آن     
 شـهر بوشـهر     ييآموزان چهـارم و پـنجم مقطـع ابتـدا         

 شـهر بوشـهر     ييه مـدارس ابتـدا    يان کل ياز م . باشند يم
تعداد  ])ي و خصوصيمه دولتي ني،دولت(  مدرسه۱۰۰[
اسـاس    انتخـاب و بـر     يا  مدرسه بصورت خوشـه    ۱۸
 چهـارم و    يهـا   کـالس  آمـوزان   دانش ،ها ط نمونه يشرا

 مـورد مطالعـه در مـسابقه پوسـترها          يها پنجم دبستان 
  .شرکت نمودند

 ،يطـ ي موضوعات مسابقه، مرتبط بـا خطـرات مح      ،ابتدا
ـ ج حاصله از مقا   يبراساس نتا   ي آموزشـ  يهـا  اميـ  پ ةسي

 مقطـع   ۱۳۸۰ يلي سـال تحـص    يموجود در کتب درسـ    
طـه  ي مـورد انتظـار در ح      ي آموزشـ  يهـا  امي با پ  ،ييابتدا
 کــه در واحــد بهداشــت مــدارس يداشــت اجتمــاعبه

 يط بـوم  يو با نظر به شرا    ) ۷( بوشهر   يمعاونت بهداشت 
موضوعات . دي مشخص گرد  ،منطقه صورت گرفته بود   

 اثرات  ، هوا ي اثرات آلودگ  ،ه آن ي و تصف  ياثرات آبرسان 
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  ۱۳۸۴اسفند / ٢                   سال هشتم شماره   طب جنوب                                                                                /۱۸۰

 

ـ  ساحل و آب در    يآلودگ  از  ي ناشـ  ي اثـرات آلـودگ    ،اي
 يي غذا يها يلودگاثرات آ  و   يعي طب ياي اثرات بال  ،زباله
ا در حد انـدک بـه آنهـا پرداختـه           ي ها، اصالً  هين پا يتا ا 
ـ به ا .  است شده  فـوق بعنـوان     يهـا  طـه يب ح يـ ن ترت ي

ــور  ــوعات مح ــاو  يموض ــالطبع عن ــژوهش و ب ن ي پ
م يبه منظـور تنظـ    .  مورد مسابقه قرار گرفتند    يپوسترها

هـا و متـون       پوسترها از کتـاب    ياز ده يست امت يچک ل 
 و دوازده کارشـناس     يشـناس نقاشـ   پنج کار از  مرجع،  
 تاًي بعمل آمد و نها    يلفک د ي به تکن  ي نظر سنج  يبهداشت

ل در بخـش     و شش سـؤا    يچهار سؤال در سطح نقاش    
، متوسـط و خـوب بـه        في در سه سطح ضـع     يبهداشت
.  لحاظ شـد   ا محتو يب رواي ين ترت ي به ا  .ديب رس يتصو
ه ن اتفاق نظر داشتند که ب     ين کارشناسان و محقق   يهمچن
 ي کـه طـ    يت متفاوت هر سؤال و وزن دهـ       ي اهم ليدل

 يازيـ  به هـر مـورد امت      ، عنوان نموده بودند   ينظرخواه
ف، يک شـده در سـطوح ضـع       يمتناسب با محتوا و تفک    

کارشناس هر بخش جهت    . متوسط و خوب داده شود    
 مجاز بود از هـر سـطح تـا حـداکثر سـقف              ينمره ده 

 ي مثـال در بخـش نقاشـ       يبـرا . از دهد ين شده امت  ييتع
، ۱از  يـ  سقف امت  يب دارا يها به ترت   ؤال تناسب رنگ  س
 در ،ف، متوســط، خــوب بــودي در ســطوح ضــع۸  و۴
ازات به ي سقف امتيزي که در سؤال نحوه رنگ آم   يحال
 در سـؤال    يا در بخش بهداشـت    ي.  بود ۴  و ۲،  ۱ب  يترت
 و در   ۱۲ و   ۶،  ۱از  يـ ب سـقف امت   يـ  بـه ترت   يام رسان يپ

 ارائه شده بـه     يش با نقا  يسؤال مطابقت موضوع انتخاب   
  . در نظر گرفته شده بود۱۴ و ۷، ۱ب سقف يترت

 و بخــش  درصــد۳۰ ياز بخــش نقاشــيــ امت،انيــدر پا
ــت ــلّ درصــد۷۰ يبهداش ــ امت از ک ــود ي ــه خ ازات را ب

 هـر   به عنوان امتيـاز    ۱۰۰از  ي امت تاًياختصاص داد که نها   
ه پوسترها يکل. شد ي مسابقه در نظر گرفته م    يپوستر برا 

بطـور جداگانـه    ) قبل و بعد از مداخلـه     (در هر مرحله    
 ي و دو کارشناس بهداشـت     يک کارشناس نقاش  يتوسط  

ـ  يش همـسان  ياز داده شد و بمنظور افزا     يامت  در  ي درون
ن دو  ي پوستر ب  ۱۰ در   ۸۰/۰ ي باال ي همبستگ ينمره ده 

ـ بـه ا  . کارشناس حاصل شد   ب حـداقل نمـره     يـ ن ترت ي
 يپـس از نمـره دهـ      .  بود ۱۰۰ و حداکثر    صفر يافتيدر
ـ  يـ  پوسترها در هر مرحله، نمرات بـه ترت        کلّ  يب نزول

ط ورود  يشـرا . دنـد يمرتب و ده نمره برتر انتخاب گرد      
 يکـ يا پنجم   يعبارت بود از دانش آموز کالس چهارم        

 از مدارس منتخب بدون در نظر داشـتن سـن و صـرفاً     
ا پنجم بـودن، بـدون در نظـر         يه چهارم   يدانش آموز پا  
ــمنــزل ( پوســتر دني کــشيت مکــانيــگــرفتن موقع ا ي

 اعـالم شـده بـه       ي، مطابقت با جدول زمانبنـد     )مدرسه
ط خروج از نمونه عبارت بـود از دانـش          يشرا. مدارس
دن موضوعات خـارج از     يها بودن و کش    هير پا يآموز سا 

 ي ارسـال  ي مشخصات پوسترها  ؛ مطرح شده  يها طهيح
ـ با يپوسترها م  ‐۱:ر بود يمل موارد ز  اش ست در کاغـذ    ي

 مجـاز   يهـا  رنگ ‐۲ . شوند ي طراح ۳Aر با قطع    يتحر
، آبرنگ، گـواش و مـداد       يرنگمداد  :  پوستر يدر نقاش 
 يام بهداشـت  يـ ک جملـه پ   ينوشتن حداکثر    ‐۳ .يشمع
ـ  ا ‐۴ . شـده در پوسـتر     ياسب با موضوع طراح   متن ده ي

 پوسـتر در    درج موضـوع   ‐۵ . نباشـد  ير تکـرار  يتصاو
ــوز  ــش آم ــشت آن توســط دان ــام  ‐۶ .پ ــام و ن درج ن

 .ه و نام آموزشگاه در پشت پوستريپا، يخانوادگ

 موجب حـذف پوسـتر      ۵ ي ال ۱ت موارد بند    يعدم رعا 
افته طبـق چـک     ياز تعلق   يزان امت يد بلکه در م   يگرد ينم
ـ گرد ي کسر نمره منظـور مـ      يتوافق قبل  ست و يل در . دي

ک از موارد ذکر    ي در صورت عدم درج هر       ۶مورد بند   
 بـا   شد تـا حـد امکـان طبـق شـواهد و            ي م يشده، سع 

نـصورت  ير ا يـ  در غ  ،ل گردند ي مشخصات تکم  يريگيپ
  .ديگرد يان رقابت ميموجب حذف پوستر از جر

عات، نحوه  وب پس از مشخص شدن موض     ين ترت يبه ا 
 مکاتبه معاونـت    ي ط ، و مشخصات پوسترها   ينمره ده 
 دانـشگاه بـا آمـوزش و پـرورش شهرسـتان            يپژوهش

 بـصورت   يـي  مراحـل اجرا   ،ف کار يبوشهر ضمن توص  
 ارسـال   يح و پس از اخذ موافقت طـ       يبه گام تشر  گام  
 بدون ارائه هر گونه اطالعات مرتبط       ، جداگانه يها نامه

ران مـدارس منتخـب فراخـوان       يبا موضوعات بـه مـد     
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  ۱۸۱/ آموزان  محيطی بر سالمت در دانشپور و همکاران                                                                    آموزش خطرات روانی

 مراحل او  در . دي مقرر ابالغ گرد   يها خيم در تار  ل و دو
ن مـدارس خواسـته     يران و معلمـ   يه مد ين راستا از کل   يا

ط آن بــه يه و شــرا مــسابقيشــد ضــمن اطــالع رســان
ن اطالعــات يآمــوزان و بــدون انتقــال کــوچکتر دانــش
ن شـده   يـي خ تع ي در تـار   ، مرتبط بـا موضـوعات     يجانب

 متـشکل از    يئتـ يد ه ييده به تأ  ي پوستر برگز  ۱۰حداکثر  
ـ  يمد  هـر مدرسـه بـه واحـد     ي نقاشـ ير، معلمان و مرب

بهداشت مدارس آموزش و پرورش شهرستان بوشـهر        
  .ارسال دارند

 يسـطح آگـاه   ،  زمان با مسابقه پوسترها   در ضمن هم  
ــ  ــوزان برخ ــش آم ــ از ايدان ــصورت ي ــدارس ب ن م

ــه شـــــيتـــــصادف ــي بـــ  يوه بحـــــث گروهـــ
)Focus Group Discussion ( در خــــــــصوص

ـ در نها . دي گرد يابيموضوعات مورد مسابقه ارز    ت از  ي
ر پوسـترها و بحـث      يج بدست آمده از تفس    يمجموع نتا 

ارد  مـو   ضـعف دانـش آمـوزان و       ة نکات عمد  يگروه
ــحــائز اهم ــوکلتي ــ تهيت ب ــه و از طري ق آمــوزش و ي

ــ در اختيپــرورش طبــق مکاتبــات رســم ار معلمــان ي
م مـدارس شـرکت کننـده قـرار         ج چهارم و پن   يها هيپا

 يها يريگيران و معلمان و پ    يه مد يگرفته و پس از توج    
ن مرحله از آنها درخواسـت شـد        ي ا ين ط يمکرر محقق 

رگونـه  بـدون چـاپ ه    كـه   مطالب موجود در بوکلـت      
 کودکـان    متناسب سن   و ر القاء کننده موضوعات   يتصو

ــع و در حجمــ  ــبيآن مقط ــازب ، مناس ــس از ب  يني پ
ـ   ۶ به مدت    ،کارشناسان فن نگارش شده بود      ني هفته ب

 يبحـث گروهـ  ة وي به ش  حاًيدروس کالس خود و ترج    
بهـشت مـاه    يپـس از آن در اواخـر ارد       . آموزش دهنـد  

ــ مجــددا۱۳۸۴ً ــات رســمي ط ــا آمــوي مکاتب زش و  ب
م  دو ة مـسابقه مرحلـ    ي بر  مبن يا پرورش شهرستان نامه  

ل کـه آمـوزش      او ةپوسترها با همان موضوعات مرحلـ     
 ةهم داده شده بودند به مدارس شرکت کننده در مرحل         

شرکت در مسابقه با     يل ابالغ و از دانش آموزان برا      او 
عوت بعمل آمـد    د هط مشابه مرحله قبل از مداخل     يشرا

 خود  ين پوسترها ي مدارس برتر  ،بل ق ةو همچون مرحل  

 براساس  ل و مجدداً  يرا به واحد بهداشت مدارس تحو     
از يـ  قبل بـه پوسـترها امت      ة مرحل يها ستيهمان چک ل  

ده انتخاب شد که بـاز هـم        ي پوستر برگز  ۱۰ و    شد داده
کسان بودن نمـرات دو تـن از دانـش آمـوزان            يل  يبدل
پـرورش  م به آموزش و     ده مرحله دو  يازده برگز ي تاًينها

 بـه اطـالع دانـش       نيز و مدارس شرکت کننده اعالم و     
  تعـداد  ل او ةدر مجموع در مرحلـ    . آموزان رسانده شد  

 پوســتر ۱۱۰ م تعــداد دوة پوســتر و در مرحلــ ۱۱۳
  . گرديديآور جمع

ن آمـوزش و    ي کار ضـمن دعـوت از مـسئول        يدر انتها 
 که  يانيران، معلمان و مرب   يپرورش شهرستان بوشهر مد   

دگان يز برگز ي داشتند و ن   يرح با ما همکار    ط يدر اجرا 
 ،يز به همگ  يمراحل قبل و بعد از مداخله و اهداء جوا        

ـ ز برگـزار و مـورد بازد      يـ  از پوسـترها ن    يشگاهينما د ي
  .قرار گرفت همگان

‐ مـن  يهـا  ل داده ها از آزمون    يتحلو  ه  يمنظور تجز ه  ب
ـ  تيو  ي بررسـ ي بـرا ؛)Mann-Whitny U-test( ين

 آموزان دختـر و پـسر، آزمـون         نمره پس آزمون دانش   
 Wilcoxon matched pairs signed(لکاکـسون  يو

rank(ـ  ي کل ي آگاه ةسه نمر ي مقا ي برا ؛ ش آزمـون و    ي پ
سه ي مقايگر و برايکديپس آزمون کل دانش آموزان با 

رات قبل و بعد دانش آموزان دختر       يين نسبت تغ  يانگيم
  . دي استفاده گردتيو پسر از آزمون 

  

  ها افتهي
 چهارم  يها  منتخب از کالس   ي نقاش ۲۲۳ يلعه بر رو  مطا

 درصد آنان پسر و     ۳/۳۰د که   ي انجام گرد  يو پنجم دبستان  
 درصد دانش آمـوزان در      ۴/۵۱.  درصد دختر بودند   ۷/۶۹

ن يانگيم.  ساله بودند  ۱۲ درصد آنان    ۷/۵۱کالس پنجم و    
 و  ينمره دانش آموزان که از مجموع دو نمره دانش نقاش         

و بعـد از    بدسـت آمـده اسـت در قبـل           يدانش بهداشـت  
 و  ۶۹/۴۹ ± ۹/۱۶ب برابـر بـا      يـ  بـه ترت   يمداخله آموزش 

 دار بـود    يلکاکسون معنـ  يبا آزمون و  که   ۹۲/۵۶ ± ۹/۱۱
)۰۵/۰ P<.(  
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  ۱۳۸۴اسفند / ٢                   سال هشتم شماره   طب جنوب                                                                                /۱۸۲

 

 دانــش آمــوزان دختــر و پــسر بــا آزمــون ينمــره آگــاه
 ةا در مرحل ام،کسانيش آزمون ي پة در مرحلني ويت-من

کـه در   ي بطور ؛)>۰۰۱/۰P( متفاوت بود    پس آزمون کامالً  
 دانش آموزان   ي کل يشود نمره آگاه   ي مشاهده م  ۱جدول  
  .باشد يشتر از دانش آموزان پسر ميدختر ب

 دانش آمـوزان دختـر و       ي کل يرات نمره آگاه  ييدرصد تغ 
ب يـ ش آزمـون و پـس آزمـون بـه ترت          يپسر در مرحله پ   

گـر بعـد از     ي بعبارت د  ، درصد بود  ۶۵/۸ درصد و    ۴۷/۱۸
شتر از  يـ  دانـش آمـوزان دختـر ب       ي آگاه ،يزشمداخله آمو 

  .افتيش يافزادانش آموزان پسر 
 ي کلـ  يدهد که نمـره آگـاه      ي نشان م  ۲ جدول   يها افتهي

دانش آمـوزان کـالس چهـارم و پـنجم بعـد از مداخلـه               
 افت اما نـسبت يش ي افزاني ويت ‐من با آزمون   يآموزش

   . نداشته استيگر تفاوتيکديبه 
  

  به تفکيک جنس؛ بر سالمتيطي شهر بوشهر در مورد اثر خطرات محييه چهارم و پنجم ابتدايآموزان پا  دانشينمرات آگاه : ۱جدول 
  ي آموزشةقبل و بعد از مداخل

    پسر    دختر
  پس آزمون  پيش آزمون    پس آزمون  پيش آزمون

  ۴/۳۹) ۱۷/۱۳(  ۰۲/۳۹) ۰۱/۹(  ۱۴/۴۷) ۰۵/۹(  ۸۵/۳۸) ۶۰/۱۳ (*   ينمره بهداشت

  ۳۳/۱۳) ۰۲/۵(  ۷۷/۸) ۸۵/۲(  ۹۸/۱۳) ۹۰/۳(  ۹۰/۱۲) ۹۳/۶(  ينمره نقاش

  ۷۳/۵۲) ۱۵/۱۲(  ۷۹/۴۷)۴۴/۱۴(  ۱۲/۶۱) ۵۳/۱۰(  ۵۹/۵۱) ۸۱/۱۷(  ي کليآگاه

   .ن نوشته شده انديانگيم) اريانحراف مع(اعداد بصورت  *

  
 به تفکيک مقطع  بر سالمتيطيرات مح شهر بوشهر در مورد اثر خطييه چهارم و پنجم ابتداي دانش آموزان پاينمرات آگاه: ۲جدول 

  ي قبل و بعد از مداخله آموزشتحصيلي؛
    کالس پنجم    کالس چهارم

  پس آزمون  پيش آزمون    پس آزمون  پيش آزمون
  ۵۴/۴۴) ۵۲/۹(  ۱۵/۴۱) ۲۵/۱۴(  ۴۸/۴۴) ۰۱/۱۰(  ۶۲/۴۰) ۱۳/۴۸ (*   ينمره بهداشت

  ۳/۱۳) ۶۱/۴(  ۵۲/۱۲) ۷۲/۶(  ۰۲/۱۴) ۹۷/۳(  ۴۹/۱۲) ۳۵/۶(  ينمره نقاش

  ۸۴/۵۷) ۸۳/۱۱(  ۶۷/۵۳) ۱۸/۱۸(  ۵/۵۸) ۸۷/۱۱(  ۱۱/۵۳) ۸۷/۱۶(  ي کليآگاه

   .ن نوشته شده انديانگيم) اريانحراف مع(اعداد بصورت  *
  

  بحث
 ،ييه چهارم و پنجم ابتدايآموزان پا  دانشيسطح آگاه

ن يما در ا. افتيش ي افزايپس از مداخله آموزش
 دانش آموزان از يزان آگاهي سنجش ميمطالعه برا

 يستايک رسانه ايپوستر . ميپوستر استفاده کرد
 ، بزرگيها ا کاغذ در قطعي از جنس مقوا يداريد
ک ي و يا نقاشيده با عکس يا ايام يک پي انتقال يبرا

 پوستر، يها يژگي از و.است يتارشمتن کوچک نو
. ت استيت و مقبوليدقت، عدم تناقض، وضوح، جذاب

  اسب رنگ و ـ، تنيت، هماهنگياقلّساختار پوستر به خ

  
 ما در مشخصات اعالم .)۸(گردد  يم متن پوستر بر

م و يط فوق را در نظر داشتي پوستر، شرايشده برا
عالوه ن پژوهش ي ايپوسترها ياز دهيست امتيچک ل
ز يفوق را ن ي استانداردها،هي قضي علميها هببر جن

ش دقت عمل در نمره ي جهت افزايحت. داد يپوشش م
 مطابقت موضوع ةني در گز،ي کارشناس بهداشتيده

م موضوع ي ارائه شده، الزم دانستي با نقاشيانتخاب
 پوستر توسط دانش آموزان در پشت آن درج يانتخاب
  .گردد
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  ۱۸۳/ آموزان  محيطی بر سالمت در دانشپور و همکاران                                                                    آموزش خطرات روانی

زه و بحث دانش يختن انگي موجب برانگيدن نقاشيکش
 .)۹(گردد  ينه موضوعات ميگر در زميکديآموزان با 

شگاه ي نماييژه در روز برپاين امر را بويز ايما ن
گر را به يکدي از دانش آموزان ي برخ؛ميمشاهده کرد

ها   و اکثر خانوادهندنمود ميب يشرکت در مسابقه ترغ
آموزان با موضوعات و  دانش  و برادرانان خواهريحت

 در مورد و مشتاقانهشده بودند ت آنها آشنا يبالطبع اهم
 يتواند بر آگاه  ينوبه خود مه ه بکردند ک ي بحث مآنها
 و رد اثر گذا نيز موضوعاتدر مورد خانواده يکل

  .موجب ارتقاء سالمت گردد
 يقيا و دقيتوان بطور پا ي کودکان نميگرچه با نقاش

ن يا ا ام، نموديت آنها را بررسيت و موقعيشخص
 ي عاطفيها  از نگرشيها منعکس کننده خوب ينقاش
ن پوستر بعنوان ييهدف ما از تع .)۱۰(باشد  يآنها م

ام در پوستر، تازه و ي، داشتن پي نقاشيق بجايابزار تحق
ت يل استفاده کمتر و داشتن جذابينو بودن آن بدل

  .  دانش آموزان بوديشتر برايب
 که قابل ي است کوچک به نحويکتاب) کتابچه(بوکلت 

ک موضوع ي در  و معموالًًاشدحمل در دست ب
ع و آسان به اطالعات به ي سريابيدست يمشخص برا

 امکان استفاده در هر ،از محاسن آن. رسد يچاپ م
  تانکه قصد بر آن بوديل ايبه دل). ۸(است ت يموقع

  ضمن داشتن بار علمي مناسب،مطالب عنوان شده
 از کالس درس را به خود اختصاص ياديزمان ز
 شد طبق مشخصات عنوان شده، مطالب ي سع،ندهد

د در بوکلت درج و به هر معلم يمفبطور خالصه و 
به آموزش و بحث با  ي مقتضيها داده شود تا در زمان

 آموزش  نيزيک پژوهش،. دانش آموزان بپردازد
 در مدارس را يژه بصورت رسمي بو،يطيخطرات مح

 يطيمات آگاهانه نسبت به خطرات محيدر اتخاذ تصم
ش يت خطرات و افزايري در مشارکت مديو آمادگ
  ).۱۱ (داد نشان  مؤثرمعه جايآگاه

 يها يي تواناي باعث تجلي تفکر انتقاديها مهارت
همچنين  و يمنيا اي سالمت يدانش آموزان در ارتقا

 آنها ي چرا که بر تجارب کالس،گردد ي آنها ميتوانمند
 بر ،)۱۲ (د داردي نحوه فکر کردن تأکيريادگيدر 
س يم جهت تدرين اساس از معلمان خواستيهم

 يس گروهي مختلف تدريها وهيکلت از شمطالب بو
  .استفاده کنند
ازمند يکنند تعداد دانش آموزان ن يان مين بيهلر و تامل

ن ي بنابرا،ش استي رو به افزاياقدامات مراقبت بهداشت
ن خصوص ارائه يژه در اي ويها د آموزشيمعلمان با

 که يد در مورد مشکالت خاصينکه باي ضمن ا،ندينما
 ارائه يبرا.  داشته باشندي کافيهدهند آگا ي ميرو

توان از  ي م،از معلمانينن ياطالعات مهم به ا
 منحصر به افراد سود ي مراقبت بهداشتيها برنامه
 از معلمان يينشان دادند درصد باالمطالعات . جست
 ييها ن آموزشي عالقمند به ارائه چن، مدارسيآموزش

 خود ز در مطالعهيما ن). ۱۳(به دانش آموزان هستند 
 ،مي مواجه شديران در همکارياق معلمان و مديبا اشت
ار ارائه ك جهت بهبود يشنهاداتي از آنها پي برخيحت
  .نمودند يم

 ارتقاء يکند برا يه ميتوص سازمان بهداشت جهانی
نه ين آنها در زمي کودکان و والديآموزش و آگاه

م ي و مشارکت آنها در تصميکيزيط فيت محياهم
د يباشد با يشان م يمؤثر بر زندگ که ييها يريگ

 يق مدارس، هماهنگ سازيط سالم از طريآموزش مح
 ي آموزشيها  با برنامهيطيح و مي بهداشتيها درس
 خطرات ييسا کودکان در شناي، توانمندسازمدارس

 يم کردن کارشناسان بهداشتيسهحل ها و  بالقوه و راه
ه به گفت. داده شودتوجه نشان ها،  در ارائه آموزش

 يها يماري و کنترل بيريشگي پي برا)Nalism(سم ينال
 ،يندونزا در ي از عدم وجود آب سالم و بهداشتيناش

آموزش کودکان کالس چهارم تا ششم در مورد 
). ۱۴(باشد  ي امور م از اهم،يريشگي پياه مهارت

) جاتيوه و سبزيم( سالم ييآموزش مصرف مواد غذا
ز آموزش ي و نيتان به دانش آموزان دبسيبصورت کالم

جاد يگر در ايکديه توأم با ي تغذي واحدهايصنف
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ار مؤثر بوده است ين بسين سنيح کودکان ايعادت صح
)۱۵.(  
 ي آموزشيها ات متعدد و برنامهي خبرنامه، نشريحت

 ي در خصوص آگاهي هنريها  سازماني برايا مشاوره
 و کودکان از خطرات يهنرمندان، نقاشان، معلمان نقاش

اط و ي که بدون احتيم سييايمي از مواد شيناش
  ).۱۶(ده است يه گرديشوند، ته يرمجاز استفاده ميغ
 ،کي در سه دبستان گوئررو در مکزي مطالعه مقطعيط
 توسط يثر آموزش بهداشت بصورت مورد شاهدا

شپش سر بر دانش آموزان معلمان در مورد تظاهرات 
 ،ن دادندج نشاينتا.  قرار گرفتيو مادران مورد بررس

وع شپش سر در کودکان مدارس آموزش يزان شيم
ن مطالعه يا.  بار کمتر از مدارس شاهد بود۶/۳ده يد

ا مؤثر بهداشت توسط  ساده امشبر ارزش بالقوه آموز
 يها يمارين در بيمعلمان مدارس در ارتباط با والد

 با کاربرد آموزش .)۱۷(د دارد يار تأکي بسيمحل
ن يو والدانش آموزان مدارس م به معلمان و ديمستق

، نگرش و ي در خصوص آگاهيا سهيآنها بصورت مقا
 در يريعملکرد افراد از تب دانگ کاهش چشمگ

 و يش آگاهي زاد و ولد پشه و افزايها تعداد مکان
ده شد ي آنها دنگرش معلمان، دانش آموزان و مادران

 يريشگيز ارزش آموزش را در پين مطالعه نيکه ا) ۱۸(
  .دهد ياء بهداشت نشان مو ارتق
 دانش آموزان ي بر رو۲۰۰۲گر در سال ي ديا مطالعه
 با ي ساله انجام و از آنها خواسته شد پوستر۹‐۱۲

و  و منابع ينترنتيعنوان خون با استفاده از اطالعات ا
 ظرف مدت ،يد و بصورت شفاهنکشبکتب موجود 

 به يابيهدف دست. دكننس ي تدر در کالسقهي دق۳‐۵
 بدن، اجزاء خون و ي خون رسانيها يدگيچيپشناخت 

.  توسط دانش آموزان بود، مرتبط با آنيها يماريب
 مرجع، يها نترنت و کتابيا: مواد مجاز مورد استفاده

ک ي، ماژمداد رنگي اندازه بزرگ، ياستفاده از کاغذها
ا نوار ي، خط کش، چسب ي، کاغذ رنگيا مداد شمعي

 ۱۰ شامل يه نمره دهنحو. و کاغذ ترانس و اورهد بود

ق پوستر، ي از طري پوشش دادن عنوان نقاشينمره برا
 ي نمره برا۵، ي نمره استفاده مناسب از مواد آموزش۱۰

 يزي رنگ آمي نمره برا۵ و ي نقاشي نمره برا۵عنوان، 
ن انتخاب يمتناسب با عناو.  آزاد پوستر بوديو فضاها

 ي آموزشيها  تراکت، دانش آموزان توسطشده
ارشان قرار ي در اختي بعنوان منبع اطالعات،وطهمرب
 ، دانش آموزانيزان آگاهي سنجش ميبرا. گرفت يم

كه روش ) ۱۹(  گرفته شديس، پس آزمونيرپس از تد
انجام اين پژوهش و شرايط نمره دهي تا حد زيادي 

  .مشابه كار ما بود
 ۲۰۶ ساله ۱۰‐۱۲ بر دانش آموزان يا در مطالعه

 تي نو تحت حماي دهلي و دولتيمدرسه خصوص
 يابي بمنظور دست)Shan & Hriday (يديشان و هر

 به يطي محيها کننده ديه آنها از تهديبه اطالعات پا
ج يسالمت کودکان مسابقه پوستر برگزار و براساس نتا

 يک بوکلت آموزشي، ال پوسترهيه تحليحاصل از تجز
 تا به دانش  شدعين معلمان مدارس توزي و بيطراح
 با يگري دة مسابقيس کنند و سپس طي تدرآموزان
 ي دانش آموزان مورد بررسيرات آگاهييط قبل تغيشرا

 ما از نظر ةن مطالعه با مطالعي البته ا.)۲۰(قرار گرفت 
  .  تفاوت داشتيموضوعات مطرح شده تا حدود

 تعداد دانش آموزان شرکت ، در کل، ماةدر مطالع
 پسر ة کنندشتر از دانش آموزان شرکتي دختر بةکنند
 ين امر با توجه به اطالع رسانيت اد علّيشا. بود
برابر مدارس دخترانه  باًيکسان به مدارس و تعداد تقري

. باشدشتر دختران نسبت به پسران ين بيو پسرانه، تمک
رات نمرات در دانش ييزان درصد تغيمدر هر حال 
 درصد در ۹ باًًي درصد در مقابل تقر۵/۱۸آموزان دختر 

م يتر نظر افکن قي دق۱بود و اگر به جدول پسران 
 در ي بهداشتةگردد که در دختران نمر يمالحظه م

  درصد۱ حدود ي نقاشة و نمر درصد۱۰حدود 
که در پسران به عکس نمره يش داشته در حاليافزا
نسبت به نمره )  درصد۵/۳ (يشترير بيي تغينقاش

رات در دانش يين روند تغي، گر چه اداشت يبهداشت
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رسد که در اثر آموزش  ي بنظر ميزان دختر منطقآمو
ت  علّ.ر گرددييشتر دستخوش تغي بياطالعات بهداشت

ه ين توجيتوان چن يجه عکس را در گروه پسران مينت
ا با ي دانش آموزان ،م دوةدر مرحل نمود که احتماالً
 پوسترها يشتر اقدام به نقاشي بةدقت و حوصل

ر ي ساةزيها موجب انگ يريگيا آموزش و پياند و  نموده
ده که ي هم گردي خوب نقاشييدانش آموزان با توانا

 مجموعدر . ايندم مسابقه شرکت نم دوةدر مرحل
 بعمل آورده از پوسترها در شش يفي کيها يبررس

ن يشتريبکه د ي مالحظه گرد،يشنهاديموضوع پ
 آب و ساحل ينه آلودگي در زميموضوعات ارسال

ا در  از زباله بود، امي ناشيگ هوا و آلوديا، آلودگيدر
ه آن و ي و تصفي، آبرسانيعي طبياي بالةنيزم

 ة تعداد پوسترها در هر دو مرحليي غذايها يآلودگ
 ي برخي نقاشي راحت‐۱ت، د علّيشا. کمتر بود

لموس  منطقه و ميطي مشکالت مح‐۲موضوعات 
 در يا  رسانهيها  آموزش‐۳ )ايدر( از آنها يبودن برخ

نکه ما ي کما ا، باشدموضوعات يخصوص برخ
 هم CNGا گاز ي و يدي در خصوص باران اسيپوستر
که کمتر ملموس  آتشفشان ايا در مورد زلزله ام. ميداشت
در . ارائه شد ي پوستر کمتر، به منطقه بوديتنبمو 

چ ي ه که هم مالحظه شدي از متون درسيبررس
 ي به فاضالب و دفع مدفوع نشده بود، در حاليا اشاره

ده بود و ي پوسترها منعکس گردي در برخييبايکه به ز
  ر ي داشت که تأثيشتريم نمود ب دوةژه در مرحليبو
  

در مورد . رساند ين خصوص را ميآموزش در ا
، و بهداشت  يي غذايها ي، آلودگ ييبهداشت مواد غذا
 در کتاب علوم پنجم در يبجز اندک(ا يهوا و انواع بال
 که  نشده بودي صحبتيا هيچ پايدر ه) مورد زلزله

ن مطالب ي در حد امکان ا به دليل اهميت زيادطلبد يم
 و  گنجانده شوند)ژه علوميوه ب( ي دبستانيها در کتاب

 مثل كاري كه ما انجام ،يا به صورت كتابچه آموزشي
مكمل دروس دانش   به عنوانتر  در حد وسيع،داديم

 داده آموزان ابتدايي به دقت طراحي، تدوين و آموزش
  .شود

 مقاالت يه در بررسيکه بصورت حاش يگريمورد د
شنهاد يپپايان م و در ياد برخورد داشتيبا آن ز

 ي اعضاء کادر بهداشتييم، ضرورت آشناينمائ يم
 کودکان و يطيژه پزشکان با خطرات محيوه  ب،يدرمان

ک از يتر از مواجهه با هر  قيخچه دقيگرفتن تار
 با کودک تحت بط مرتي احتماليطيخطرات مح

  .)۲۱‐۲۳ (معالجه شان است
   و قدردانيتشکر

پژوهشي دانشگاه علوم محترم يت ر مديبدينوسيله از
، کليه  جناب آقاي دکتر ايرج نبي پور، بوشهرپزشکي

مسئولين محترم آموزش و پرورش، مديران و معلمين 
زان عزيزي که در اين پروژه ما را آمو دلسوز و دانش

شک بدون  بي. نماييم تقدير مينه ياری نمودند، صميما
حمايت و همياری ايشان اجراء اين پروژه ميسر 

  .گرديد نمي
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