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چکیده

گنجانـدن موضوعهـای مرتبـط بـا كشـاورزی و محیـط زیسـت در متـن درسهـای دوره ابتدایـی ،ضمـن ایجـاد زمینـ ه تجربه

یادگیـری واقعـی زندگـی بـرای دانشآمـوزان باعـث شـکلگیری نگـرش مثبـت در آنـان راجـع بـه كشـاورزی و محیـط زیسـت

میشـود .تصمیـم و آمادگـی آمـوزگاران بـرای تدریـس موضوعهـای كاربـردی کشـاورزی و محیـط زیسـت ،تحـت تاثیـر نگـرش
آنـان و سیاسـتهای وزارت آمـوزش و پـرورش میباشـد .هـدف ایـن تحقیـق علی-ارتباطـی سـنجش عاملهای موثر بـر نگرش

آمـوزگاران در زمینـهی گنجانـدن موضوعهـای كشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامههـای درسـی میباشـد .جامعـهی آمـاری
تحقیـق را همـهی آمـوزگاران ابتدایی شـهر زنجان در سـال  1394تشـكیل میدادنـد ( 4359نفر) كه برمبنای جـدول نمونهگیری
كرجسـی و مـورگان و بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری طبقـهای تصادفـی متناسـب 343 ،نفـر گزینش و بررسـی شـدند .نگرش از

طریـق شـاخص ترکیبـی  18گویهای سـنجش شـد و بـا انجام بررسـی مقدماتی بـا  30آمـوزگار و محاسـبه ضریب پایایـی ترکیبی
برابـر بـا  CR =0/87پایایـی آن تاییـد شـد .روایی محتوایی و سـازهای ابزار تحقیق توسـط اعضای هیات علمـی ترویج و آموزش
كشـاورزی و محیـط زیسـت حاصـل شـد .نتایـج نشـان دادنـد كـه بیشـتر آمـوزگاران ( 78/4درصـد) دارای نگـرش مسـاعدی در

زمینـهی گنجانـدن موضوعهـای كشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامههـای آموزشـی هسـتند .آزمـون منویتنـی نشـان داد که

آمـوزگاران بـا تجربه پیشـین كار كشـاورزی نگرش مسـاعدتری در مقایسـه بـا آموزگاران بدون تجربه كار كشـاورزی داشـتند ،نیز
آمـوزگاران مـرد در مقایسـه بـا آمـوزگاران زن نگـرش مسـاعدتری در ایـن زمینـه داشـتند .تحلیـل همبسـتگی نیـز نشـان داد كه

پیشـینهی تدریـس در روسـتا رابطـهی مثبـت و معنیداری و در مقابل سـن ،پیشـینهی تدریس کل و سـطح تحصیالت با نگرش
موردبحـث رابطـهی معنـیداری نداشـتند .تحلیـل رگرسـیون لجسـتیك نشـان داد ،سـه متغیـر جنـس ،تجربـه کار کشـاورزی

پیشـین و پیشـینهی تدریـس در روسـتا  30/8درصـد از احتمـال نـوع نگـرش آمـوزگاران بـه گنجانـدن موضوعهـای کشـاورزی و
محیـط زیسـت را تشـخیص میدهند.

کلید واژهها :آموزش كشاورزی ،آموزش محیط زیست ،تلفیق برنامه ،نگرش آموزگاران ابتدایی

نویسندهی مسئول :علی شمس

رایانامهShams@Znu.ac.ir :

دریافت 94/03/23 :؛ پذیرش94/05/19 :
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مقدمه

تنگاتنگی وجود دارد و به گفته والرا و بودزین (،)2014

بـر پایـهی اطالعـات مرکـز آمـار ایـران( ،)1392از 75

ی ارتباط دانش ،مهارت ،و نگرش در
سواد کشاورزی زمینه 

در روسـتاها سـاکن هسـتند كـه بهطور عمـده معیشـت آنان به

توسعه پایدار را فراهم میکند .با توجه به ارتباط تنگاتنگ

میلیـون نفـر جمعیـت کل کشـور در سـال  6/28 ،1390درصـد
ی كلیتـر زندگی
بخش کشـاورزی وابسـته اسـت ،ولـی در نگاه 

همـه شـهروندان جامعـه با كشـاورزی پیونـد دارد؛ محصوالت
مصرفـی همـه شـهروندان از گیاهـان و دامهایی تهیه میشـود
که کشـاورزان و دامـداران تولیـد میكنند .بنابرایـن ،انتظارها
از بخـش كشـاورزی زیـاد بـوده و فعالیتهـای کشـاورزی

بایـد ضمـن ارتقـای درآمـد روسـتاییان ،نیازهـای غذایـی را
بـرای یـک جمعیـت در حـال رشـد نیـز فراهـم کنـد تا بـا ایجاد

درآمدهـای چندگانـه بـرای كشـاورزان باعـث تعـادل درآمدی

میـان جامعههـای شـهری و روسـتایی شـود.

زمینهی کشاورزی ،آموزش زیست محیطی و آموزش برای
بخش کشاورزی و محیط زیست نوع نگاه و نگرش شهروندان

جامعه به این دو بخش در کنار عاملهای دیگر بر رفتارهای
زیستمحیطی آنان در آینده تاثیر خواهد گذاشت .راهكارها
و روشهای مختلفی برای تغییر نگرش و ایجاد یك فرهنگ

مسئوالنه زیست محیطی نزد افراد جامعه وجود دارد ،ولی
بیشتر نظریهپردازان یادگیری بر این باورند که بهتر است

فرهنگهای مدنظر جامعهها از دوران كودكی در آنان نهادینه
شود و در این راستا نظام آموزش ابتدایی دارای اهمیت به
سزایی است.

ولی ،چالش مهم این است كه فعالیتهای کشاورزی در

آموزشهای دبستانی پایه و زیربنای پرورش و تربیت

از نزدیک با فعالیتهای کشاورزی تماس دارند (فرولیچ و

حیوانها و محیط زیست خود كنجكاوند .با گنجاندن

بیرون از مناطق شهری قرار داشته و شمار کمتری از مردم
همكاران .)2013 ،این موضوع باعث شده كه بسیاری از
شهروندان ادراک درستی نسبت به کشاورزی نداشته باشند.
اندرسون ( ،)2011با جمعبندی نتایج دهها بررسی و ارزیابی

در آمریکا گزارش کرد که متأسفانه بیشتر دانشآموزان،
شهروندان و اعضای جامعه از کمبود یا نبود دانش کشاورزی

رنج میبرند .واقعیتی که در رابطه با حوزه کشاورزی وجود
دارد این است که ،دانشآموزان اغلب از راه منابع دست دوم
یا سوم و تصورهای کلیشهای راجع به کشاورزی اطالعات

کسب میکنند و همین یادگیری در تصورهای آنان توسعه

یافته و حفظ میشود (رایت و همكاران.)1994 ،

انسانهاست و دانشآموزان هم سرشتی راجع به گیاهان،

فعالیتهای كشاورزی در برنامهی درسی ابتدایی ،فرصتی
برای آگاهی از آنها پیدا میكنند و در نتیجه اشتیاق آنان

برای یادگیری افزایش مییابد (کرونین جونز.)2000 ،

گرچه در ایران نیز از زمان قاجار ،آموزش كشاورزی در
دبستان با تاسیس مدرسه فالحت مظفری آغاز و فراز و
نشیبهای فراوانی را طی كرد ولی متأسفانه امروز این امر

حیاتی به فراموشی سپرده شده است و كشاورزی جایی در
برنامههای آموزشی دبستان حتی در سطح روستاها ندارد
(زمانی.)1387،

درحالیکه گنجاندن آموزشهای كشاورزی در برنامههای

آکگول و ماکاراگلو ( ،)2011ضمن اشاره به دانش پایین

درسی دارای سودمندیهایی است ،ولی اینکه آموزگاران

خاصی از دانش کشاورزی و محیط زیست برای همهی

بر فعالیتهای آنان در زمینهی تلفیق موضوعهای کشاورزی

افراد جامعه در زمینه کشاورزی تاکید میکنند داشتن سطح

برنامهریزان و سیاستگذاران در این زمینهی ضرورت دارد.

در بیشتر کشورهای جهان برخالف نقش پایهای کشاورزی در
استقرار و تاریخ آنان ،قدر و منزلت آن در میان نسل جدید،
بهویژه جوانترها بسیار کاهش یافته است .افزون بر این ،به
موازات اینکه ،انتظارها از بخش کشاورزی برای تأمین غذا

و مواد اولیه صنایع ،رو به افزایش است ،درک عمومی راجع
به کشاورزی رو به کاهش است(تركسلر و میشن.)2002 ،

از سویی دیگر ،بین محیط زیست و کشاورزی ارتباط

ابتدایی ،خود چه آگاهی و نگرشی نسبت به کشاورزی دارند،
در برنامه درسی دوره ابتدایی تأثیرگذار است (مارتین و
نابالك .)2000 ،بنابر نظریه آجزن ( ،)1991گرایش فرد برای

انجام یك كار تحت تاثیر چهار عامل اثرگذار؛ نگرش نسبت
به رفتار مورد نظر ،هنجار ذهنی ،محركها ،و كنترل رفتاری

درك شده میباشد (ساشیر و كریشر .)2014 ،تحقیقات

صورت گرفته (مانند برادلی و همکاران ،.1999 ،سدیک و
سدیک )2014 ،اهمیت نگرش افراد در شکلگیری رفتارهای
آنان را گزارش کردهاند .داشتن نگرش مثبت آموزگاران در

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

41

عامل های موثر بر نگرش...

این زمینه بهعنوان یكی از پیششرطهای مهم در گنجاندن

گیاهـان ،غذا ،مـوا د غذایـی ،محیط ،حیات وحش و حشـرات

مثال آموزگارانی که نگرش مثبتی به محیط زیست داشتند،

گـزارش كردنـد كـه اسـتفاده از موضوعهـای کشـاورزی در

موضوعهای كشاورزی و محیط زیست به شمار میآید .برای

گرایش بیشتری نیز به بکارگیری آموزشهای محیط زیستی
در کالس از خودشان نشان میدهند( .چونک کو و کیم لی ،

 ،.2003کیم و فورتنر.)2006 ،

متمرکـز بود .در تحقیق نابالك و همكاران ( ،)2007آموزگاران
تدریـس محتـوای آموزشـی مـورد نظـر آنـان بـه دانشآموزان
باعـث اعتباربخشـی بـه مطالـب تدریـس شـده ،فراهـم آوردن

فرصتهایـی بـرای یادگیـری و جمعبنـدی مطالـب میشـود.

نابالك و بال ( ،)2003دریافتند كه نگرش مثبت آموزگاران

بررسی ساشر و كریشر ( ،)2014نیز نشان دادند که این

گنجاندن كشاورزی در برنامههای درسی كالس درس خود

در تصمیم آموزگار برای گنجاندن مطالب کشاورزی در برنامه

ابتدایی نسبت به كشاورزی باعث میشود كه آنان برای

انگیزه پیدا كنند .گنجاندن آموزشهای یاد شده میتواند

سودمندیهای یادگیری و ارتقای كیفیت تدریس برای خود
نظام آموزشی هم داشته باشد .تركسلر و همكاران (،)2000
در بررسیهای خود دریافتند که بر پایه نظر آموزشگران،

گنجاندن کشاورزی در برنامه درسی عمومی ،میتواند به
یادگیری دانشآموزان از راه استداللهای یادگیری تجربی،
برنامه درسی مبتنی بر اجتماع و یادگیری قابلاعتماد و
کاربردی در موقعیتهای زندگی واقعی کمک کند.آموزگاران
ابتدایی و راهنمایی مورد بررسی بر این باور بودند که

آموزشگاهها نقش مهمی در آموزش دربارهی کشاورزی،
غذا و منابع طبیعی ایفا میکنند .افزون بر این ،آموزگاران
ابتدایی بیان داشتهاند که بین ادراک دانشآموزان دربارهی

غذا و فرآیند تولید آن با ایجاد حس قدرشناسی نسبت به

عامل که آموزگار به تدریس مسایل کشاورزی اهمیت بدهد،

درسی تأثیرگذار است .كاسلین( ،)2011در تحقیق خود
نشان داد که  70درصد از آموزگاران عالقه دارند ،فعالیتهای

صحرایی در آموزشگاه اجرا شده در کالس درس خود را

ببینند و  28درصد این آموزگاران ،برخی از این فعالیتها را
اجرا میکنند .بیشتر آموزگاران ،نگرش مثبتی راجع به تأثیر
برنامههای صحرایی در آموزشگاه ،بر دانشآموزان ،اقتصاد

محلی و محیط داشتند .مارتین و نابالك ( ،)2010در تحقیقی
دیگر به این نتیجه رسیدند که آموزگاران ابتدایی نگرش

مثبتی دربارهی گنجاندن کشاورزی در برنامه درسی ابتدایی

دارند .هشتاد و یک درصد از آموزگاران بیان داشتند كه
دستكم یکبار در سال موضوعهای کشاورزی را در تدریس
خود میگنجانند.

آن دسته از آموزگارانی که نگرش مثبتی دربارهی گنجاندن

محیط زیست ،مواد غذایی و نقش کشاورزی در جامعه ارتباط
وجود دارد .چونگ ( ،)2012در بررسی خود در ُکره با عنوان

اجرای فعالیتهای کشاورزی در کالس درس خود بودند .به

و دبیرستان ضمن تاکید بر اهمیت داشتن دانش کشاورزی

و آزنبرگ ( ،)1975در زمینهی منجر شدن نگرش مثبت

سنجش نگرش و دانش آموزگاران مقاطع ابتدایی ،راهنمایی
نتیجه میگیرد که آموزش کشاورزی باید در همهی سطحهای
سهگانه آموزشی یادشده گنجانده شود.

کشاورزی در برنامه درسی داشتند ،بیشتر عالقهمند به

باور آنان نتایج این بررسی در تأیید نظریه نگرشی فیشبن
به قصد و رفتار معین میباشد .نتایج تحقیق نشان دادند

که عاملهای شخصی دیگر آموزگاران ،ارتباط معنیداری

مارتیـن و نابلاك ( ،)2000در تحقیقـی بـه ایـن نتیجـه

با نگرش و رفتارهای آنان دربارهی گنجاندن کشاورزی در

صنعـت کشـاورزی ،نیاز بـه آگاهی دربارهی کشـاورزی و تلفیق

گزارش كردند ،بیش از نیمی از آموزگاران ابتدایی مورد

رسـیدند کـه آمـوزگاران ابتدایـی ادراک مثبتـی راجـع بـه
کشـاورزی در برنامـه درسـی دوره ابتدایـی دارنـد .همچنیـن
آمـوزگاران مـورد بررسـی ،انـواع فعالیتهایـی را در تدریـس

خـود میگنجاننـد کـه سـبب آگاه شـدن دانشآمـوزان از

کشـاورزی شـود .بیش از  80درصـد این آمـوزگاران برای غنی
کـردن برنامـه درسـی خـود از فعالیتهای کشـاورزی اسـتفاده
میکردنـد ،کـه بیشـتر ایـن فعالیتهـا بـر بررسـی حیوانـات،
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بررسی شهر تهران ،با توجه به شرایط کنونی آموزشگاهها،
گنجاندن آموزش کشاورزی در برنامههای درسی دوره ابتدایی

را مؤثر میدانند .با توجه به آنچه یاد شد و اینكه تلفیق
آموزشهای كشاورزی و محیط زیست در برنامههای درسی

میتواند بسیار سودمند باشد و فرهنگ و نگرش مثبت نسبت

به بخش كشاورزی و محیط زیست در دانشآموزان فراهم
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كند ،و ازآنجا که نخستین مجریان این تلفیق در صورت

مقیـاس لیکـرت( بسـیار موافقـم تـا بسـیار مخالفـم) بـود کـه با

اجرای این برنامه تأثیرگذار میباشد .این تحقیق با هدف

 13گویـه نیـز دارای بـار مثبـت بودنـد .گویههـای این شـاخص

عملی شدن ،آموزگاران بوده و نگرش آنها در این زمینه بر
سنجش نگرش آموزگاران شهر زنجان در زمینهی گنجاندن
این آموزشها در برنامههای درسی ابتدایی صورت گرفت.
روش شناسی

توجـه بـه ماهیت کارهای نگرشـی پنـج گویه دارای بـار منفی و

مسـتخرج از بررسـیهای پیشـین صـورت گرفتـه در ایـن
زمینـهی و نیـز مصاحبـه با صاحبنظـران مرتبط تدوین شـد.
برخلاف اینکـه موردهـای زیـادی در زمینـه نـوع گنجانـدن
وجـود داشـت ولـی آنچـه در ایـن شـاخص آورده شـدند که با

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ،از نظر چگونگی

واقعیـت مدارس کشـور و نـوع آموزشهای این آموزشـگاهها و

و میزان کنترل متغیرها نیز جزو تحقیقهای علی -ارتباطی

پـس از تدویـن ابـزار تحقیـق ،روایـی محتوایـی و سـازهای

گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی است و از نظر امکان
به شمار میآید .جامعهی آماری شامل همهی آموزگاران

ابتدایی شهر زنجان در آموزشگاههای مختلف دولتی (پسرانه

و دخترانه) و غیرانتفاعی(پسرانه و دخترانه) بود که بنا به
گزارش سازمان آموزش و پرورش استان زنجان  4359آموزگار

در مدارس شهر زنجان مشغول به تدریس بودند.

از روش نمونهگیـری طبقـهای تصادفـی متناسـب بـا حجـم

نمونـه بـرای گزینـش آمـوزگاران اسـتفاده شـد .بهطوریکـه

متناسـب بـا حجـم هـر یـك از آموزشـگاهها شـمار آمـوزگاران

موردنیـاز مشـخص و مـورد بررسـی واقـع شـدند .در ایـن
تحقیـق بـه منظـور بـرآورد حجـم نمونـه از جـدول کرجسـی و
مـورگان ( )1970بـا خطای پنج درصد اسـتفاده شـد کـه بر این
پایـه حجـم نمونـه  351آمـوزگار بـرآورد شـد .الزم بـه توضیـح

اسـت بـا در نظـر گرفتـن احتمـال پاسـخ نـدادن درصـدی از
آمـوزگاران یـا برگشـت نشـدن پرسشـنامه توسـط آنـان ،حجم
نمونـه بـه  370نفـر افزایش یافـت و درنهایت  343پرسشـنامه

گـردآوری و مـورد تجزیـه و تحلیـل واقـع شـد .در جـدول 1

چارچـوب نمونهگیـری آورده شـده اسـت.

جدول -1چارچوب نمونهگیری و شمار نمونههای مورد بررسی
مدرسه

نوع مدرسه

دولتی

پسرانه

غیرانتفاعی

پسرانه

جمع

البتـه با ظرفیـت یادگیـری دانش آمـوزان همخوانی داشـتند.

آن بهوسـیله متخصصـان موضوعـی (اعضـای هیـات علمـی

ترویـج و آمـوزش كشـاورزی و محیـط زیسـت) مـورد تأییـد
قـرار گرفـت .بـرای تعییـن پایایـی پرسشـنامه نیـز بـا بررسـی

مقدماتـی 30 ،پرسشـنامه بیـرون از جامعـه آمـاری تکمیـل و
بـا محاسـبه ضریـب پایایـی ترکیبـی برابـر بـا  87/0پایایـی آن

تاییـد شـد .دادههـا بـا نـرم افـزار  SPSS20تحلیـل شـدند و از

آمـاره توصیفـی و اسـتنباطی مرتبـط بـرای آزمـون فرضیههـا
اسـتفاده شـد.
یافتهها

نتایـج بهدسـت آمـده از آمـار توصیفـی نشـان دادنـد کـه

 8/38درصـد از آمـوزگاران مـورد بررسـی مـرد و  2/61درصـد

زن بودنـد .در رابطـه بـا دارا بـودن تجربه كار كشـاورزی1/43 ،

درصـد هیچ تجربـهای در زمینه كارهای كشـاورزی نداشـتند.
 21درصـد ،در دوران كودكی خود تجاربی در زمینه كشـاورزی
كسـب كردهانـد 4/27 ،درصـد ،خویشـاوندان یـا دوسـتانی
دارنـد كـه در زمینـه كشـاورزی فعالیـت میكننـد و  4/8درصد

نیـز هماكنـون ،دارای بـاغ ،باغچـه ،زمین كشـاورزی و فعالیت

كشـاورزی و یـا دامـی هسـتند .از نظـر وضعیـت تأهـل3/98 ،

جامعه

حجم نمونه

1542

123

درصـد از افـراد مـورد بررسـی متأهـل بودنـد 7/11 .درصـد از

97

225
12

دوم 7/20 ،درصـد در پایه سـوم 1/18 ،درصـد در پایه چهارم،

دخترانه

2690

دخترانه

30

4359

10

370

نگـرش آموزگاران با شاخصسـازی تركیبی سـنجش شـد.

ایـن شـاخص ترکیبی دربردارنده  18گویه بـا طیف اندازهگیری

آمـوزگاران مـورد بررسـی در پایـه اول 4/18 ،درصـد در پایـه

 5/15درصـد در پایـه پنجـم و سـرانجام  7/15درصـد در پایـه
ششـم ابتدایـی تدریـس میکردند.سـن بیشـترین گـروه از
آمـوزگاران مـورد بررسـی ( 1/43درصـد) ،بیـن  50-40سـال

بـود .همچنیـن بیشـتر آمـوزگاران ( 5/47درصـد) ،بیـن 20-

 10سـال پیشـینه تدریـس داشـتند .بـر پایـه تجربـه تدریـس

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

43

عامل های موثر بر نگرش...

در روسـتا ،نتایـج گویـای ایـن بود كه بیشـتر آمـوزگاران (3/58

درصـد)  5تا  10سـال در روسـتا تدریـس كردهاند (جـدول .)2

جدول  -2توزیع فراوانی آموزگاران بر پایه سـن ،پیشـینه تدریس کل و پیشـینه تدریس در روستا
سطح

فراوانی

درصد فراوانی

درصد انباشته

دیگر

 30 -40سال
 40 -50سال
 50 -60سال
جمع
كمتر از  10سال
 10 -20سال
بیشتر از  20سال
جمع
كمتر از  5سال
 5 -10سال
 10 -15سال
جمع

124
148
71
343
31
163
149
343
97
200
46
343

36/2
43/1
20/7
100
9
47/6
43/4
100
28/3
58/3
13/4
100

36/2
79/3
100

میانگین43/9 :
انحراف معیار7/49 :
کمینه 30 :بیشینه60:

9
56/6
100

میانگین20 :
انحراف معیار6/9 :
کمینه 5 :بیشینه40:

28/3
86/6
100

میانگین6/79 :
انحراف معیار3 :
کمینه 0:بیشینه15:

متغیر
سن

پیشینه تدریس
کل

پیشینه تدریس در روستا

از نظـر سـطح تحصیلات ،بیشـتر آمـوزگاران مورد بررسـی

( 3/42درصـد) ،دارای مـدرك کارشناسـی و در حـدود 30

درصـد نیـز دیپلـم بودنـد (جـدول .)3

جدول -3توزیع فراوانی آموزگاران بر پایه سطح تحصیالت
سطح تحصیالت
دیپلم

كاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

جمع

بـه كشـاورزی و محیـط زیسـت باشـد ،شـركت نكـرده بودنـد.

باقـی آمـوزگاران نیـز از یـك تـا سـه دوره آموزشـی گذرانـده
بودنـد (جـدول .)4

جدول -4توزیع فراوانی آموزگاران بر پایه شمار دورههای
آموزشی شركت كرده در ارتباط با كشاورزی و محیط زیست

فراوانی

درصد فراوانی

درصد انباشته

104

30/3

30/3

شمار دوره فراوانی درصد فراوانی درصدتجمعی

145

42/3

95/6

343

100

79
15

53/4

23

100

4/4

هیچ

264

77

2

31

9

343

100

1
3

هفتـاد و هفـت درصـد در هیچ دورهی آموزشـی كـه مربوط

جمع

26

22

7/6
6/4

77

دیگر

میانگین0/45 :

 84/5انحراف معیار0/9 :

 93/6کمینه 0 :بیشینه3:
100

جـدول -5توزیـع فراوانـی آمـوزگاران برپایـه دیـدگاه آنـان برپایـه محتـوای برنامـه آموزشـی و دانـش كنونـی
دانشآمـوزان در زمینـه کشـاورزی و محیـط زیسـت
متغیر
میزان پوششدهی كنونی موضوعهای
كشاورزی و محیط زیست در
برنامههای درسی

دانـش كنونی دانشآموزان در زمینه
كشاورزی و محیط زیست

44

سطح

فراوانی

درصد

درصد انباشته

خیلیكم
كم
متوسط
زیاد
جمع
خیلیكم
كم
متوسط
زیاد
جمع

47
104
132
53
336
24
86
170
49
329

14
31
39/3
15/8
100
7/3
26/1
51/7
14/9
100

14
44/9
84/2
100
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7/3
33/4
85/1
100
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اندکـی بیـش از نیمـی ( 51/7درصـد) از آمـوزگاران در

درسـی در دوره ابتدایـی بـه موضوعهـای مربوط به كشـاورزی

كتابهـای قدیمـی ،در زمینـه پوشـشدهی موضوعهـای

نگـرش آمـوزگاران با اسـتفاده از  18گویه در قالب شـاخص

ارتبـاط بـا تفـاوت كتابهـای درسـی جدیـد در مقایسـه بـا
كشـاورزی و محیـط زیسـت ،اظهـار كردنـد ایـن پوشـشدهی
تفاوتـی بـا گذشـته نكـرده اسـت .سیوهشـتو نیـم درصـد

و محیـط زیسـت ،پرداختـه شـده اسـت.

انباشـته سـنجش شـد .اولویـت بنـدی نگـرش آمـوزگاران در
جـدول  6آمـده اسـت .چنان کـه دیده میشـود نقـش آموزش

عنـوان كردنـد كـه ایـن پوشـش دهـی كمتـر شـده و تنهـا 9/8

و پـرورش در آمـوزش بهداشـت و تغذیـه دانـش آمـوزان در

كتابهـای جدیـد بیشـتر از قدیمـی میباشـد .در زمینـه

ترویـج حفـظ محیـط زیسـت و منابع طبیعـی در آموزشـگاهها

درصـد بیـان كردنـد كـه میـزان پوشـشدهی موضوعهـا در

رتبـهی اول و تشـكیل گروههایـی از دانشآمـوزان بـا هـدف

چگونگـی تلفیـق موضوعهـا در برنامههـای درسـی45/2 ،

در رتبـهی دوم از لحـاظ اهمیـت ارزیابـی شـدند ولـی عـدم

موضوعهـای مربـوط بـه كشـاورزی و محیـط زیسـت بهعنـوان

کشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامههـای درسـی مـدارس و

درصـد آمـوزگاران مـورد بررسـی بیـان داشـتند كـه بهتر اسـت

یـك كتـاب جداگانـهای ارایـه شـود و  23/5درصد بیـان كردند،
ایـن موضوعهـا در همـهی موضوعهـای درسـی قابـل تلفیـق

اسـت .همچنین بیشـتر آمـوزگاران ( 63/6درصـد) بیان كردند

كـه در حـال حاضـر ،در كتـاب علـوم بیشـتر از هـر كتـاب دیگـر

وجـود زمـان کافـی بـرای گنجانـدن و تدریـس موضوعهـای

نیـز عـدم امـکان طـرح موضوعـات کشـاورزی و محیط زیسـت
در برنامـه درسـی دوره ابتدایی دارای آخریـن الویتها بودند.
ن گویههـا ،آمـوزگاران بـا  15مـورد موافـق
بـا توجـه بـه میانگیـ 
ولـی بـا سـه مـورد آخـر مخالـف بودند.

جـدول -6رتبهبنـدی گویههـای نگرشـی آمـوزگاران ابتدایـی در زمینـه تلفیـق موضوعهـای کشـاورزی و محیـط
زیسـت در آموزشـگاهها
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

گویه

میانگین

آموزش و پرورش میتواند نقش مهمی در آموزش بهداشت و تغذیه دانش آموزان ایفا کند.
1/61
تشكیل گروههایی از دانشآموزان با هدف ترویج حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در آموزشگاهها مورد نیاز است.
1/56
همه دانشآموزان راهنمایی سوای اینكه در آینده چه شغلی داشت ه باشند ،باید در مورد كشاورزی و محیط زیست آموزش ببیند1/48 .
همه دانشآموزان دبیرستانی سوای اینكه در آینده چه شغلی داشت ه باشند ،باید در مورد كشاورزی و محیطزیست آموزش ببیند1/44 .
همه دانشآموزان ابتدایی سوای اینكه در آینده چه شغلی را داشت ه باشند ،باید در مورد كشاورزی و محیط زیست آموزش ببیند1/41 .
آموزش در سطح آموزشگاهها میتواند نقش مهمی در ایجاد فرهن 
گ معقول و مثبت نسبت به كشاورزی در دانشآموزان ایجاد 1/38
کند.
ی شدن این برنامهها میشود.
تلفیق موضوعهای کشاورزی در برنامههای درسی باعث غن 
1/34
عالقه دارم در آموزشگا ه موضوعهای مربوط به کشاورزی و محیط زیست را تدریس كنم.
1/16
تلفیق کشاورزی در برنامه درسی تفکر را در جریان یادگیری فعال و دانشآموز را درگیر پردازش آگاهانه و فعال میكند.
1/13
محتوای موضوعهای درسی دوره ابتدایی شهری و روستایی باید با هم متفاوت باشند.
0/87
امکان تلفیق آموزشکشاورزی و محیط زیست در دوره ابتدایی با توجه به ساختار موجود نظام آموزشی امکانپذیر است.
0/81
کشاورزی شغل خوبی نیست و آیندهای ندارد.٭٭
0/81
ارایه آموزشکشاورزی و محیط زیست در دوره ابتدایی با توانایی فکری و ذهنی دانش آموزان تناسب دارد.
0/73
با توجه به صنعتی شدن و پیشرفت جامعه  ،كشاورزی شغلی كهنه و از مد افتاده به شمار میآید.٭٭
0/51
به خاطر تجربه كشاورزی گذشته نسبت به تدریس موضوعهای كشاورزی عالقهمند هستم.
0/50
آموزگاران ابتدایی بهاندازهای سرشان گرم و كار دارند که نمیتوانند روی موضوعهای کشاورزی و محیط زیست وقت بگذارند.٭٭ -0/19
به نظر من زمان کافی برای تلفیق و تدریس موضوعهای کشاورزی و محیط زیست در برنامههای درسی آموزشگاهها وجود
-0/39
ندارد.٭٭
محتوا و برنامه درسی دوره ابتدایی به آموزگار امکان طرح مسائل خارج از کالس مانند کشاورزی و محیط زیست را نمیدهد.٭٭ -0/47

انحراف معیار
0/67
0/59
0/71
0/84
0/76
0/78
0/71
0/87
0/81
1/23
0/91
1/33
1/02
1/43
1/14
1/28
1/10
1/20

مقیاس٭ :بسیار مخالفم =  -2مخالفم =  -1نظری ندارم= 0موافقم = 1بسیار موافقم =  2٭٭گویه های منفی (بهصورت معکوس نمرهدهی شدند).

بـا جمـع کـردن نمرههـای همـهی گویههـا و با لحـاظ کردن

كمینـه ( )-36و بیشـینه ( )36نمرههـای کل شـاخص ،نگـرش

در سـه سـطح مسـاعد ،خنثـی و نامسـاعد کدبنـدی دوبـاره

شـدند .همانطوریکه در جدول  7آورده شـده اسـت ،بیشـتر
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آمـوزگاران ( 78/4درصـد) دارای نگـرش مسـاعدی نسـبت

كـه دارای تجربـه كار كشـاورزی بودنـد (میانگیـن رتبههـا=

برنامههـای آموزشـگاهها هسـتند.

بـدون تجربـه كار كشـاورزی (میانگیـن رتبههـا= )136/26

بـه گنجانـدن موضوعهـای كشـاورزی و محیـط زیسـت در

جدول -7توزیع فراوانی آموزگاران بر حسب نگرشهای آنان
در زمینه تلفیق آموزش كشاورزی و محیط زیست
نگرش

فراوانی

نامساعد

0

مساعد

269

خنثی
جمع

درصد معتبر

74

372

فراوانی تجمعی
0

0

21/6

21/6

100

78/4
100

 )199/13دارای نگـرش مثبتتـری در مقایسـه بـا آمـوزگاران
بودنـد .همچنیـن از آزمـون یـاد شـده بـرای مقایسـه نگـرش

آمـوزگاران ابتدایـی زن و مـرد اسـتفاده شـد (, P = 0/000

ن تفاوتهـا،
 )U =10093/5و بـا توجـه بـه معنـیدار بـودن ایـ 
میتـوان گفـت كـه آمـوزگاران مـرد (میانگیـن رتبههـا=

 )201/11دارای نگـرش مثبتتـری در مقایسـه بـا آمـوزگاران

زن (میانگیـن رتبههـا=  )153/56بودنـد.

مقایسـه نگـرش آمـوزگاران در شـش پایـه تحصیلـی

اول تـا ششـم ابتدایـی از طریـق آزمـون كروسـكال والیـس

( )X2 =21/08 ,P = 0/001نیـز نشـان داد كـه ایـن آزمـون

نتایـج ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن نشـان داد کـه

معنـیدار اسـت و بیـن شـش گـروه از آمـوزگاران پایههـای

سـطح یـک درصـد رابطـه معنـیداری دارد  ،بـه ایـن معنـا كـه

پنجـم (میانگیـن رتبههـا=  )204/6نگـرش مثبتتـری نسـبت

ش آمـوزگاران بـا شـمار سـالهای تدریـس در روسـتا در
نگـر 

آموزگارانـی كـه سـالهای بیشـتری در ابتـدای خدمـت خـود،

در روسـتاها تدریـس كردهانـد ،نگـرش مسـاعدتری بـه تلفیـق
موضوعهـای کشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامههـای

درسـی دارنـد؛ امـا تحلیـل در زمینـه رابطـه ایـن متغیـر بـا كل
پیشـینه تدریـس ،سـن ،سـطح تحصیلات و شـمار دورههـای

آموزشـی كـه آمـوزگاران در ارتبـاط بـا كشـاورزی و محیـط
زیسـت گذراندهانـد ،نشـان داد كـه بیـن ایـن متغیرهـا هیـچ

ارتبـاط معنـیداری وجـود نـدارد (جـدول .)8

جدول -8همبستگی بین نگرش آموزگاران و متغیرهای مورد
بررسی
متغیرهای مورد بررسی

میزان رابطه

سطح معنیداری

پیشینه تدریس در روستا

0/426٭٭

0/000

0/047

0/384

كل پیشینه تدریس

سن

سطح تحصیالت

شمار دورههای آموزشی گذرانده

0/034
0/041
0/021

0/525
0/454
0/699

از آزمـون منوایتنـی بـرای مقایسـه نگـرش آمـوزگاران

ابتدایـی دارای تجربـه كار كشـاورزی و بـدون تجربـه كار

كشـاورزی اسـتفاده شـد ( )U =9140, P = 0/000و بـا توجـه
ن آزمـون ،میتـوان گفت كـه آموزگارانی
بـه معنـیدار بـودن ای 
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مختلـف تفـاوت معنـیداری وجـود دارد و آمـوزگاران پایـه
بـه آمـوزگاران پایههـای دیگـر داشـتند .همانطوریکـه

مشـاهده شـد ،نگـرش همـهی آمـوزگاران در دو سـطح خنثـی

و مسـاعد جداسـازی شـد و لـذا بـه دلیـل دووجهـی بـودن آن
و بـه منظـور بررسـی تاثیـر متغیرهـای مسـتقل و میـزان تأثیـر
آنها از رگرسـیون لجسـتیک اسـتفاده شـد .پس از وارد کردن

متغیرهـا در مـدل ،نتایـج زیـر بهدسـت آمـد:
جدول -9آمارههای نیکویی برازش مدل
ضریب

ناگل کرک
0/308

ضریب

آماره لگاریتم

کاکس و اسنل

درست نمایی

0/199

281/43

همانطـور کـه در جـدول  9مالحظه میشـود آمـاره ضریب

تبییـن نـاگل کـرک حـدود  0/31و کاکـس و اسـنل در حـدود
 20اسـت .بـه عبارتـی دیگـر تابـع اسـتخراج شـده توانسـته در
حـدود  20تـا  31درصـد از تغییرات نگرش آمـوزگاران را با یک

مـدل لوجسـتیک و بر اسـاس متغیرهای مسـتقل تحلیل کند.
جدول -10آماره نکویی برازش هوسمر لمشو
سطح معنی داری
0/177

درجه آزادی

کای اسکوئر

8

11/45

شماره  ،34پاییز 94

با توجه به جدول  10مقدار آماره کای اسکوئر نیز 11/45

است که معنیدار نبوده و نشاندهنده برازش خوب مدل
رگرسیونی است .توان تشخیص مدل در جدول  11آمده است.
جدول 11وضعیت طبقهبندی پاسخگویان بر پایه معادله
رگرسیونی
پیشبینی

نگرش آموزگاران

خنثی

مثبت

خنثی
مثبت

36
15
درصد کل

38
254

درصد درستبودن
طبقهبندی

همانطـور کـه در جـدول  11مشـخص شـده اسـت ،مـدل

از  269نفـر 254 ،نفـر را درسـت در وضعیـت نگـرش مثبـت

پیشبینـی كـرده و  15نفر نگـرش منفی را مثبـت معرفی كرده
اسـت؛ بنابرایـن در ایـن گـروه تـوان تشـخیص  94/4درصـد

اسـت .در گـروه نگـرش خنثـی تـوان تشـخیص پاییـن اسـت
ولـی در مجمـوع معیـار توان تشـخیص کلی مـدل  84/5درصد

میباشـد کـه در سـطح خـوب ارزیابـی میشـود.

48/6
94/4
84/5

جدول  -12متغیرهای تاثیرگذار بر نگرش آموزگاران در زمینه تلفیق موضوعهای کشـاورزی و محیط زیسـت
متغیر
جنس
تجربه کار کشاورزی
پیشینه تدریس در روستا
مقدار ثابت

B

SE

Wald

Sig

)Exp(B

0/847
1/795
0/147
-0/568

0/402
0/355
0/068
0/379

4/43
25/56
4/72
2/25

0/035
0/000
0/03
0/134

2/33
6/02
1/16
0/566

بـر اسـاس آمـاره والـد در جـدول  12سـه متغیـر جنـس،

تلفیـق افـزون بـر سیاسـتهای وزارتـی بـه نگـرش آمـوزگاران

تشـخیص نـوع نگـرش آمـوزگاران تاثیرگذارنـد .بـر اسـاس

آمـوزگاران ابتدایـی شـهر زنجـان در ارتبـاط بـا گنجانـدن

تجربـه کار کشـاورزی و پیشـینه تدریـس در روسـتا در
آمـاره نسـبت بخت ،احتمال مسـاعد بـودن نگرش آمـوزگاران
مـرد  2/33برابـر آمـوزگاران زن میباشـد .احتمـال اینکـه

نیـز بسـتگی دارد ،لـذا ایـن تحقیـق بـا هـدف سـنجش نگـرش
آموزشهـای كشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامههـای
درسـی صـورت گرفـت.

نگـرش آمـوزگاران بـا تجربه کار کشـاورزی مسـاعدتر باشـد6 ،

بررســی نشــان داد كــه آمــوزگاران ( )%78/4دارای نگــرش

همچنیـن بـا یک واحـد تغییـر در پیشـینه تدریس در روسـتا،

محیــط زیســت در برنامههــای درســی هســتند كــه ایــن

برابـر بیشـتر از زمانـی اسـت که ایـن تجربه را نداشـته باشـند.

احتمـال مسـاعد بـودن نگرش آمـوزگاران به انـدازه  1/16برابر

بیشـتر میشـود.

بحث و نتیجهگیری

مســاعدی نســبت بــه تلفیــق موضوعهــای كشــاورزی و
نتیجــه را محققــان دیگــری ماننــد شــمس و همــكاران

( ،)1390مارتیــن و نابــاك ( ،)2000كاســلین ( ،)2011نابــاك

و مارتیــن ( )2010و بــاح و جیمــز ( )2006گــزارش کــرده
بودنــد و اینکــه بیشــتر آمــوزگاران و آموزشــگران آموزشــگاهها

تلفیـق آموزشهـای کشـاورزی و محیـط زیسـت در

نگــرش مثبتــی در زمینــه تلفیــق موضوعهایــی دارنــد کــه

دانشآمـوزان (نابلاک و همـکاران )2007 ،از طریـق تشـویق

شــکلگیری نگــرش مثبتــی در آنــان در زمینــه موضوعهــای

برنامههـای درسـی باعـث افزایـش تجربههـای یادگیـری

آنـان به تفکر عمیـق در زمینه دنیای واقعـی (الکوود)1999 ،

و سـازماندهی دانـش خودشـان بـا مثالهـا و مـوارد معتبـر
و ملمـوس میشـود (بلا و دیـار .)2009 ،الزمـه انجـام ایـن

افــزون بــر غنــی کــردن برنامههــا و افزایــش یادگیــری زمینـهی
محیــط زیســت و کشــاورزی میشــود .ایــن بــدان معناســت
كــه در صــورت فراهــم شــدن عاملهــای دیگــر ماننــد شــرایط

و امكانــات مــورد نیــاز ،آمــوزگاران حاضــر خواهنــد بــود كــه
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موضوعهــای مربــوط بــه كشــاورزی و محیــط زیســت را

دربـارهی گنجانـدن کشـاورزی در برنامـه درسـی ابتدایـی و

توضیــح اســت كــه نتایــج تحقیــق بیانگــر ایــن بــود كــه 67/7

و یـا برنامههـای ضمن خدمت گذرانده کشـاورزی آمـوزگاران،

موضوعهــای كشــاورزی و محیــط زیســت آموزشهــای

آموزشـی گذرانـده آموزگاران نیاز اسـت كه بررسـی جداگانهای

در برنامههــای درســی بگنجاننــد .در ایــن زمینــه الزم بــه
درصــد آمــوزگاران اظهــار كردنــد كــه آنــان بــرای تدریــس

الزم را ندیدهانــد .لــذا ضــرورت دارد كــه نظــام آمــوزش و
پــرورش بــا همــكاری دانشــكدههای كشــاورزی كارگاههــا

و نشســتهای مشــتركی در زمینــه كشــاورزی و محیــط
زیســت برگــزار كنــد تــا آمــوزگاران نیــز نتایــج ایــن نشس ـتها

و كارگاههــا را در كالسهــای درســی خــود ارایــه دهنــد.

سـطح تحصیالت ،پیشـینه تدریس و تعداد دورههـا ،کارگاهها
وجـود داشـت ه اسـت .بـه نظر میرسـد كـه در زمینـه دورههای

صـورت بگیـرد تا مشـخص شـود كـه ایـن دورهها به چـه دلیلی

تاثیرگـذاری معنـیداری نداشـتهاند.

در ایــن ارتبــاط پیشــنهاد میشــود کــه دورههــا و

کارگاههــای آموزشــی مرتبــط بــا موضوعهــای كلیتــر
کشــاورزی و نیــز محیــط زیســت بــرای همــه آمــوزگاران بــا

همانگونـه کـه نتایـج پژوهـش نشـان داد ،رابطـه مثبـت و

درنظــر گرفتــن شــرایط کاری آنــان و نیــز راهکارهای تشــویقی

و محیـط زیسـت بـا متغیـر پیشـینه تدریـس در روسـتا برقـرار

عمومــی کشــاورزی و محیــط زیســتی آمــوزگاران زمینــهی

ش آمـوزگاران در زمینه تلفیق كشـاورزی
معنـیداری بیـن نگر 

بـود و در تحلیـل لجسـتیک نیز ایـن متغیر به صورت مسـتقیم
بـر نگـرش آنـان اثرگـذار بـود و آموزگارانـی كـه سـالهای

بیشـتری در روسـتا تدریـس كـرد ه بودنـد ،نگرششـان راجع به
گنجانـدن موضوعهـای كشـاورزی در برنامـه درسـی بهتر بود.
بـه نظر میرسـد كـه دیـدن محیطهای كشـاورزی و روسـتایی

از نزدیـك بـا میـزان درك آمـوزگاران از اهمیـت ایـن بخـش
مرتبـط بوده اسـت.

بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت ،برگـزاری شـیوههای مختلـف

تبییـن جایـگاه و اهمیـت بخـش كشـاورزی نـزد آمـوزگاران،
ماننـد طراحـی و اجـرای بازدیدهایـی از مراحـل تولیـد و
فـرآوری محصـوالت كشـاورزی و دامـی ماننـد كارخانههـای
شـیر ،تولیـد آبمیوههـا ،گاوداریهـا ،مرغداریهـا ،كشـتو

صنعتهـا و محیطهـای روسـتایی میتوانـد نگـرش آن دسـته
از آمـوزگاران بـدون تجربـه كشـاورزی را بهبـود دهـد .اجـرای
ایـن برنامههـا کـه بـا همـکاری سـازمانهای جهاد کشـاورزی،

محیـط زیسـت و آمـوزش و پـرورش امکانپذیـر اسـت ،افزون

بـر بهبود نگرش آمـوزگاران به بهبـود نگرش دانشآمـوزان نیز
منجـر خواهـد شـد .نتایج تحقیـق هیچگونـه رابطـه معناداری
بیـن نگـرش آمـوزگاران دربـارهی گنجانـدن آموزشهـای

كشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامههـای درسـی بـا هـر یـك
از متغیرهـای پیشـینه تدریـس کل ،سـن ،تحصیلات ،شـمار
دورههـای آموزشـی گذرانـده نشـان نـداد.

ایـن در حالـی اسـت كـه در بررسـی انجـام شـده توسـط

نابلاك و مارتیـن ( )2010رابطـه معنـاداری بیـن نگـرش
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طراحــی و اجــرا شــود .ایــن دورههــا ضمــن ارتقــای دانــش
مســاعدتر شــدن نگــرش آنهــا را هــم فراهــم خواهــد کــرد.
بدیهــی اســت کــه در طراحــی ایــن دورههــا بایســتی شــرایط

ســنی و موقعیــت اجتماعــی آمــوزگاران در نظــر گرفتــه شــود.

هنــدی ( )2010در نتیجــه بررســی خــود گــزارش کــرد،
آموزگارانــی كــه یــك ســال در دورههــای مرتبــط بــا كشــاورزی

آمــوزش دیــده بودنــد ،نســبت بــه گنجانــدن موضوعهــای
كشــاورزی و محیــط زیســت در برنامههــای درســی كالس

درس نگــرش بهتــری داشــتند.

بــا توجــه بــه معنــیدار بــودن تفاوتهــا بیــن نگــرش

آمــوزگاران ابتدایــی دارای تجربــه كار كشــاورزی و بــدون
تجربــه كار كشــاورزی و نیــز تاثیــر مثبــت تجربــه در تحلیــل

رگرســیونی ،میتــوان گفــت كــه آموزگارانــی كــه دارای

تجربــه كار كشــاورزی بودنــد نگــرش مثبتتــری در مقایســه
بــا آمــوزگاران بــدون تجربــه كار كشــاورزی داشــتند؛ كــه ایــن

یافتــه بــا نتایــج بررســی نابــاك و مارتیــن ( )2010همخوانــی
دارد .متفــاوت بــودن نگــرش آمــوزگاران زن و مــرد و تاثیــر

جنــس بــر نگــرش آمــوزگاران از دیگــر یافتههــای تحقیــق
بــود و نشــان داد كــه زنــان احتمــال دارد بهخاطــر ذهنیتــی

كــه از ســخت و دشــوار بــودن کارهــای كشــاورزی دارنــد،
نگرششــان نســبت بــه كشــاورزی و محیــط زیســت در مقایســه

بــا مــردان آمــوزگار مســاعدتر نیســت .البتــه ایــن موضــوع نیــاز

بــه بررســی علمــی جداگان ـهای دارد ،ولــی پیشــنهاد میشــود
كــه در برنامههــای تغییــر نگــرش در ارتبــاط بــا كشــاورزی
زنــان در اولویــت قــرار گیرنــد.
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 نتایـج تحقیـق پیشـنهادی،آموزشـگاههای ابتدایـی میشـود

در پایـان پیشـنهاد میشـود کـه در قالـب یـک تحقیـق

.سـازمانهایی قـرار گیـرد کـه در ایـن زمینـه فعالیـت میکنند

 طبیعـی اسـت.کشـاورزی و محیـط زیسـت ارزیابـی شـود

میتوانـد بـه همـراه نتایـج ایـن تحقیـق مورد اسـتفاده افـراد و

جداگانـهای سـطح دانـش و نگـرش دانشآمـوزان در زمینـه
بـا توجـه بـه تاکیـدی کـه امـروزه بـر فرهنگسـازی از سـطح
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Abstract
Integrating issues related to agriculture and environment (AE) in the curriculum of elementary school
provide real life learning experiences to students and form a positive attitude in respect to AE. Elementary teachers' decision and readiness to teach non-required topics like AE are influenced by their personal
attitude and ministry of education policy. The purpose of this descriptive- correlational study was to
investigate effective factors on the teachers' attitude toward integrating AE in the curriculum. The statistical population consists all 4359 elementary teachers in Zanjan city which 343 of them were selected
based on Krejcie and Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The
validity of research tool was verified by a panel of related experts. A pilot study was conducted and calculated ordinal coefficient theta was at the appropriate level (equals with 0.75). The finding revealed that
78.4% of respondents had a positive attitude toward integrating AE in the curriculum. There were no
meaningful correlation between teachers' attitude with their age, education attained, and total teaching
experience. But, there was a positive correlation between teachers' attitude and their teaching experience in rural area. Mann-Whitney test applied revealed that teachers with agricultural work experience
hold more positive attitude in comparison with teachers of nonagricultural work experience. Also male
teachers hold a more positive attitude in comparison with female teachers. Logistic regression revealed
that three variables of age, having previous agriculture work experience and teaching experience in the
rural area explained 30.8 percent of probability of teachers’ attitude.
Index Terms: Agriculture Education, Environment Education, Curriculum Integration, Elementary

Teachers' Attitude.
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