
فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 40

عامل های موثر بر نگرش آموزگاران ابتدایی شهر زنجان در گنجاندن آموزش های کشاورزی و 

محیط زیست در برنامه های درسی
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چکیده
گنجانـدن موضوع هـای مرتبـط بـا كشـاورزی و محیـط زیسـت در متـن درس هـای دوره ابتدایـی، ضمـن ایجـاد زمینـه  تجربه 
یادگیـری واقعـی زندگـی بـرای دانش آمـوزان باعـث شـكل گیری نگـرش مثبـت در آنـان راجـع بـه كشـاورزی و محیـط زیسـت 
می شـود. تصمیـم و آمادگـی آمـوزگاران بـرای تدریـس موضوع هـای كاربـردی  كشـاورزی و محیـط زیسـت، تحـت تاثیـر نگـرش 
آنـان و سیاسـت های وزارت آمـوزش و پـرورش می باشـد. هـدف ایـن تحقیـق علی-ارتباطـی سـنجش عامل های موثر بـر نگرش 
آمـوزگاران در زمینـه ی گنجانـدن موضوع هـای كشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامه هـای درسـی می باشـد. جامعـه ی آمـاری 
تحقیـق را همـه ی آمـوزگاران ابتدایی شـهر زنجان در سـال 1394 تشـكیل می دادنـد )4359 نفر( كه برمبنای جـدول نمونه گیری 
كرجسـی و مـورگان و بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری طبقـه ای تصادفـی متناسـب، 343 نفـر گزینش و بررسـی شـدند. نگرش از 
طریـق شـاخص تركیبـی 18 گویه ای سـنجش شـد و بـا انجام بررسـی مقدماتی بـا 30 آمـوزگار و  محاسـبه ضریب پایایـی تركیبی 
برابـر بـا CR =0/87  پایایـی آن تاییـد شـد. روایی محتوایی و سـازه ای ابزار تحقیق توسـط اعضای هیات علمـی ترویج و آموزش 
كشـاورزی و محیـط زیسـت حاصـل شـد. نتایـج نشـان دادنـد كـه بیشـتر آمـوزگاران )78/4 درصـد( دارای نگـرش مسـاعدی در 
زمینـه ی گنجانـدن موضوع هـای كشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامه هـای آموزشـی هسـتند. آزمـون من ویت نـی نشـان داد كه 
آمـوزگاران بـا تجربه پیشـین كار كشـاورزی نگرش مسـاعد تری 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 
پیشـینه ی تدریـس در روسـتا رابطـه ی مثبـت و معنی داری و در مقابل سـن، پیشـینه ی تدریس كل و سـطح تحصیات با نگرش 
موردبحـث رابطـه ی معنـی داری نداشـتند. تحلیـل رگرسـیون لجسـتیك نشـان داد، سـه متغیـر جنـس، تجربـه كار كشـاورزی 
پیشـین و پیشـینه ی تدریـس در روسـتا 30/8 درصـد از احتمـال نـوع نگـرش آمـوزگاران بـه گنجانـدن موضوع هـای كشـاورزی و 

محیـط زیسـت را تشـخیص می دهند.
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شماره 34، پاییز 94

مقدمه
 75 از  ایـران)1392(،  آمـار  مركـز  اطاعـات  پایـه ی  بـر    
میلیـون نفـر جمعیـت كل كشـور در سـال 1390، 6/28 درصـد 
در روسـتاها سـاكن هسـتند كـه به طور عمـده معیشـت آنان به 
بخش كشـاورزی وابسـته اسـت، ولـی در نگاهی  كلی تـر زندگی 
همـه شـهروندان جامعـه با كشـاورزی پیونـد دارد؛  محصوالت 
مصرفـی همـه شـهروندان از گیاهـان و دام هایی تهیه می شـود 
كه كشـاورزان و دامـداران تولیـد می كنند. بنابرایـن، انتظارها 
كشـاورزی  فعالیت هـای  و  بـوده  زیـاد  كشـاورزی  بخـش  از 
بایـد ضمـن ارتقـای درآمـد روسـتاییان، نیازهـای غذایـی را 
بـرای یـک جمعیـت در حـال رشـد نیـز فراهـم كنـد تا بـا ایجاد 
درآمدهـای چندگانـه بـرای كشـاورزان باعـث تعـادل درآمدی 

میـان جامعه هـای شـهری و روسـتایی شـود.
در  كشاورزی  فعالیت های  كه  است  این  مهم  چالش  ولی، 
مردم  از  كمتری  شمار  و  داشته  قرار  شهری  مناطق  از  بیرون 
و  )فرولیچ  دارند  تماس  كشاورزی  فعالیت های  با  نزدیک  از 
از  بسیاری  كه  شده  باعث  موضوع  این   .)2013 همكاران، 
شهروندان ادراک درستی نسبت به كشاورزی نداشته باشند. 
اندرسون )2011(، با جمع بندی نتایج ده ها بررسی و ارزیابی 
دانش آموزان،  بیشتر  متأسفانه  كه  كرد  گزارش  آمریكا  در 
شهروندان و اعضای جامعه از كمبود یا نبود دانش كشاورزی 
وجود  كشاورزی  حوزه  با  رابطه  در  كه  واقعیتی  می برند.  رنج 
دارد این است كه، دانش آموزان اغلب از راه منابع دست دوم 
اطاعات  كشاورزی  به  راجع  كلیشه ای  تصورهای  و  سوم  یا 
توسعه  آنان  تصورهای  در  یادگیری  همین  و  می كنند  كسب 

یافته و حفظ می شود )رایت و همكاران، 1994(. 
پایین  دانش  به  اشاره  ضمن   ،)2011( ماكاراگلو  و  آكگول 
افراد جامعه در زمینه كشاورزی تاكید می كنند داشتن سطح 
همه ی  برای  زیست  محیط  و  كشاورزی  دانش  از  خاصی 
این زمینه ی ضرورت دارد.   برنامه ریزان و سیاست گذاران در 
در بیشتر كشورهای جهان برخاف نقش پایه ای كشاورزی در 
استقرار و تاریخ آنان، قدر و منزلت آن در میان نسل  جدید، 
به ویژه جوان ترها بسیار كاهش یافته است. افزون بر این، به 
غذا  تأمین  برای  كشاورزی  بخش  از  انتظارها  این كه،  موازات 
و مواد اولیه صنایع، رو به افزایش است، درک عمومی راجع 
 .)2002 میشن،  و  است)تركسلر  كاهش  به  رو  كشاورزی  به 
ارتباط  كشاورزی  و  زیست  محیط  بین  دیگر،  سویی  از 

 ،)2014( بودزین  و  والرا  گفته  به  و  دارد  وجود  تنگاتنگی 
در  نگرش  و  مهارت،  دانش،  ارتباط  زمینه ی   سواد كشاورزی 
برای  آموزش  و  محیطی  زیست  آموزش  كشاورزی،  زمینه ی 
تنگاتنگ  ارتباط  به  توجه  با  می كند.  فراهم  را  پایدار  توسعه 
بخش كشاورزی و محیط زیست نوع نگاه و نگرش شهروندان 
بر رفتارهای  به این دو بخش در كنار عامل های دیگر  جامعه 
زیست محیطی آنان در آینده تاثیر خواهد گذاشت. راهكارها 
فرهنگ  یك  ایجاد  و  نگرش  تغییر  برای  مختلفی  روش های  و 
ولی  دارد،  وجود  جامعه  افراد  نزد  محیطی  زیست  مسئوالنه 
است  بهتر  كه  باورند  این  بر  یادگیری  نظریه پردازان  بیشتر 
فرهنگ های مدنظر جامعه ها از دوران كودكی در آنان نهادینه 
به  اهمیت  دارای  ابتدایی  آموزش  نظام  راستا  این  در  و  شود 

سزایی است.
تربیت  و  پرورش  زیربنای  و  پایه  دبستانی  آموزش های 
گیاهان،  به  راجع  سرشتی  هم  دانش آموزان  و   انسان هاست 
گنجاندن  با  كنجكاوند.  خود  زیست  محیط  و  حیوان ها 
فرصتی  ابتدایی،  درسی  برنامه ی  در  كشاورزی  فعالیت های 
آنان  اشتیاق  نتیجه  در  و  می كنند  پیدا  آن ها  از  آگاهی  برای 
  .)2000 جونز،  )كرونین  می یابد  افزایش  یادگیری  برای 
در  كشاورزی  آموزش  قاجار،  زمان  از  نیز  ایران  در  گرچه 
و  فراز  و  آغاز  مظفری  فاحت  مدرسه  تاسیس  با  دبستان 
امر  این  امروز  متأسفانه  ولی  كرد  طی  را  فراوانی  نشیب های 
در  جایی  كشاورزی  و  است  شده  سپرده  فراموشی  به  حیاتی 
ندارد  روستاها  سطح  در  حتی  دبستان  آموزشی  برنامه های 

)زمانی،1387(.
برنامه های  درحالی كه گنجاندن آموزش های كشاورزی در 
آموزگاران  این كه  ولی  است،  سودمندی هایی  دارای  درسی 
ابتدایی، خود چه آگاهی و نگرشی نسبت به كشاورزی دارند، 
بر فعالیت های آنان در زمینه ی تلفیق موضوع های كشاورزی 
و  )مارتین  است  تأثیرگذار  ابتدایی  دوره  درسی  برنامه  در 
ناباك، 2000(.  بنابر نظریه آجزن )1991(، گرایش فرد برای 
نسبت  نگرش  اثرگذار؛  عامل  چهار  تاثیر  تحت  كار  یك  انجام 
به رفتار مورد نظر، هنجار ذهنی، محرك ها، و كنترل رفتاری 
تحقیقات    .)2014 كریشر،  و  )ساشیر  می باشد  درك  شده 
و  سدیک   ،.1999 همكاران،  و  برادلی  )مانند  گرفته  صورت 
سدیک، 2014( اهمیت نگرش افراد در شكل گیری رفتارهای 
در  آموزگاران  مثبت  نگرش  داشتن  كرده اند.  گزارش  را  آنان 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 42

از پیش شرط های مهم در گنجاندن  به عنوان یكی  این زمینه 
موضوع های كشاورزی و محیط زیست به شمار می آید. برای 
مثال آموزگارانی كه نگرش مثبتی به محیط زیست داشتند، 
گرایش بیشتری نیز به بكارگیری آموزش های محیط زیستی 
در كاس از خودشان نشان می دهند. )چونک كو و كیم لی ، 

2003.، كیم و فورتنر، 2006(.
ناباك و بال )2003(، دریافتند كه نگرش مثبت آموزگاران 
برای  آنان  كه  می شود  باعث  كشاورزی  به  نسبت  ابتدایی 
خود  درس  كاس  درسی  برنامه های  در  كشاورزی  گنجاندن 
می تواند  شده  یاد  آموزش های  گنجاندن  كنند.  پیدا  انگیزه 
سودمندی های یادگیری و ارتقای كیفیت تدریس برای خود 
نظام آموزشی هم داشته باشد. تركسلر و همكاران )2000(، 
آموزشگران،  نظر  پایه  بر  كه  دریافتند  خود  بررسی های  در 
به  می تواند  عمومی،  درسی  برنامه  در  كشاورزی  گنجاندن 
تجربی،  یادگیری  استدالل های  راه  از  دانش آموزان  یادگیری 
و  قابل اعتماد  یادگیری  و  اجتماع  بر  مبتنی  درسی  برنامه 
كاربردی در موقعیت های زندگی واقعی كمک كند.آموزگاران 
كه  بودند  باور  این  بر  بررسی  مورد  راهنمایی  و  ابتدایی 
كشاورزی،  درباره ی  آموزش  در  مهمی  نقش  آموزشگاه ها 
آموزگاران  این،  بر  افزون  می كنند.  ایفا  طبیعی  منابع  و  غذا 
درباره ی  دانش آموزان  ادراک  بین  كه  داشته اند  بیان  ابتدایی 
به  نسبت  قدرشناسی  حس  ایجاد  با  آن  تولید  فرآیند  و  غذا 
محیط زیست، مواد غذایی و نقش كشاورزی در جامعه ارتباط 
وجود دارد.  چونگ )2012(، در بررسی خود در ُكره با عنوان 
سنجش نگرش و دانش آموزگاران مقاطع ابتدایی، راهنمایی 
كشاورزی  دانش  داشتن  اهمیت  بر  تاكید  ضمن  دبیرستان  و 
نتیجه می گیرد كه آموزش كشاورزی باید در همه ی سطح های 

سه گانه آموزشی یادشده گنجانده شود.
نتیجـه  ایـن  بـه  تحقیقـی  در   ،)2000( نابـاك  و  مارتیـن 
بـه  راجـع  مثبتـی  ادراک  ابتدایـی  آمـوزگاران  كـه  رسـیدند 
صنعـت كشـاورزی، نیاز بـه آگاهی درباره ی كشـاورزی و تلفیق 
كشـاورزی در برنامـه درسـی دوره ابتدایـی دارنـد. همچنیـن 
آمـوزگاران مـورد بررسـی، انـواع فعالیت هایـی را در تدریـس 
از  دانش آمـوزان  شـدن  آگاه  سـبب  كـه  می گنجاننـد  خـود 
كشـاورزی شـود. بیش از 80 درصـد این آمـوزگاران برای غنی 
كـردن برنامـه درسـی خـود از فعالیت های كشـاورزی اسـتفاده 
می كردنـد، كـه بیشـتر ایـن فعالیت هـا بـر بررسـی حیوانـات، 

گیاهـان، غذا، مـواد  غذایـی، محیط، حیات وحش و حشـرات 
متمركـز بود. در تحقیق ناباك و همكاران )2007(، آموزگاران 
در  كشـاورزی  موضوع هـای  از  اسـتفاده  كـه  كردنـد  گـزارش 
تدریـس محتـوای آموزشـی مـورد نظـر آنـان بـه دانش آموزان 
باعـث اعتباربخشـی بـه مطالـب تدریـس شـده، فراهـم آوردن 
فرصت هایـی بـرای یادگیـری و جمع بنـدی مطالـب می شـود.
این  كه  دادند  نشان  نیز   ،)2014( كریشر  و  ساشر  بررسی 
عامل كه آموزگار به تدریس مسایل كشاورزی اهمیت بدهد، 
در تصمیم آموزگار برای گنجاندن مطالب كشاورزی در برنامه 
خود  تحقیق  در  كاسلین)2011(،  است.  تأثیرگذار  درسی 
نشان داد كه 70 درصد از آموزگاران عاقه دارند، فعالیت های 
را  خود  درس  كاس  در  شده  اجرا  آموزشگاه  در  صحرایی 
ببینند و 28 درصد این آموزگاران، برخی از این فعالیت ها را 
اجرا می كنند. بیشتر آموزگاران، نگرش مثبتی راجع به تأثیر 
اقتصاد  دانش آموزان،  بر  آموزشگاه،  در  صحرایی  برنامه های 
محلی و محیط داشتند. مارتین و ناباك )2010(، در تحقیقی 
نگرش  ابتدایی  آموزگاران  كه  رسیدند  نتیجه  این  به  دیگر 
مثبتی درباره ی گنجاندن كشاورزی در برنامه درسی ابتدایی 
كه  داشتند  بیان  آموزگاران  از  درصد  یک  و  هشتاد  دارند. 
دست كم یک بار در سال موضوع های كشاورزی را در تدریس 

خود می گنجانند. 
آن دسته از آموزگارانی كه نگرش مثبتی درباره ی گنجاندن 
به  عاقه مند  بیشتر  داشتند،  درسی  برنامه  در  كشاورزی 
اجرای فعالیت های كشاورزی در كاس درس خود بودند. به 
فیشبن  نگرشی  نظریه  تأیید  در  بررسی  این  نتایج  آنان  باور 
مثبت  نگرش  شدن  منجر  زمینه ی  در   ،)1975( آزنبرگ  و 
دادند  نشان  تحقیق  نتایج  می باشد.  معین  رفتار  و  قصد  به 
معنی داری  ارتباط  آموزگاران،  دیگر  شخصی  عامل های  كه 
در  كشاورزی  گنجاندن  درباره ی  آنان  رفتارهای  و  نگرش  با 
و همكاران)1390(،  ندارد. همچنین شمس  برنامه ی درسی 
مورد  ابتدایی  آموزگاران  از  نیمی  از  بیش  كردند،  گزارش 
آموزشگاه ها،  كنونی  شرایط  به  توجه  با  تهران،  شهر  بررسی 
گنجاندن آموزش كشاورزی در برنامه های درسی دوره ابتدایی 
تلفیق  این كه  و  شد  یاد  آن چه  به  توجه  با  می دانند.  مؤثر  را 
برنامه های درسی  در  و محیط زیست  آموزش های كشاورزی 
می تواند بسیار سودمند باشد و فرهنگ و نگرش مثبت نسبت 
فراهم  دانش آموزان  در  زیست  محیط  و  كشاورزی  بخش  به 

عامل های موثر بر نگرش...
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صورت  در  تلفیق  این  مجریان  نخستین  ازآن جا  كه  و  كند، 
بر  این زمینه  نگرش آن ها در  و  بوده  آموزگاران  عملی شدن، 
هدف  با  تحقیق  این  می باشد.  تأثیر گذار  برنامه  این  اجرای 
گنجاندن  زمینه ی  در  زنجان  شهر  آموزگاران  نگرش  سنجش 

این آموزش ها در برنامه های درسی ابتدایی صورت گرفت. 
 

روش شناسی
چگونگی  نظر  از  كاربردی،  هدف  لحاظ  از  تحقیق  این 
گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی است و از نظر امكان 
ارتباطی  علی-  تحقیق های  جزو  نیز  متغیرها  كنترل  میزان  و 
آموزگاران  همه ی  شامل  آماری  جامعه ی  می آید.  شمار  به 
ابتدایی شهر زنجان در آموزشگاه های مختلف دولتی )پسرانه 
به  بنا   كه  بود  دخترانه(  و  غیرانتفاعی)پسرانه  و  دخترانه(  و 
گزارش سازمان آموزش و پرورش استان زنجان 4359 آموزگار 

در مدارس شهر زنجان مشغول به تدریس بودند.
از روش نمونه گیـری طبقـه ای تصادفـی متناسـب بـا حجـم 
به طوری كـه  شـد.  اسـتفاده  آمـوزگاران  گزینـش  بـرای  نمونـه 
متناسـب بـا حجـم هـر یـك از آموزشـگاه ها شـمار آمـوزگاران 
ایـن  در  شـدند.  واقـع  بررسـی  مـورد  و  مشـخص  موردنیـاز 
تحقیـق بـه منظـور بـرآورد حجـم نمونـه از جـدول كرجسـی  و 
مـورگان )1970( بـا خطای پنج درصد اسـتفاده شـد كـه بر این 
پایـه حجـم نمونـه 351 آمـوزگار بـرآورد شـد. الزم بـه توضیـح 
از  نـدادن درصـدی  بـا در نظـر گرفتـن احتمـال پاسـخ   اسـت 
آمـوزگاران یـا برگشـت نشـدن پرسشـنامه توسـط آنـان، حجم 
نمونـه بـه 370 نفـر افزایش یافـت و درنهایت  343 پرسشـنامه 
گـرد آوری و مـورد تجزیـه و تحلیـل واقـع شـد. در جـدول 1 

نمونه گیـری آورده شـده اسـت.   چارچـوب 

نگـرش آموزگاران با شاخص سـازی تركیبی سـنجش شـد. 
ایـن شـاخص تركیبی دربردارنده 18 گویه بـا طیف اندازه گیری 

مقیـاس لیكـرت) بسـیار موافقـم تـا بسـیار مخالفـم( بـود كـه با 
توجـه بـه ماهیت كارهای نگرشـی پنـج گویه دارای بـار منفی و 
13 گویـه نیـز دارای بـار مثبـت بودنـد. گویه هـای این شـاخص 
ایـن  در  گرفتـه  صـورت  پیشـین  بررسـی های  از  مسـتخرج 
زمینـه ی و نیـز مصاحبـه با صاحب نظـران مرتبط تدوین شـد. 
نـوع گنجانـدن  برخـاف این كـه موردهـای زیـادی در زمینـه 
وجـود داشـت ولـی آن چـه در ایـن شـاخص آورده شـدند كه با 
واقعیـت مدارس كشـور و نـوع آموزش های این آموزشـگاه ها و 
البتـه با ظرفیـت یادگیـری دانش آمـوزان هم خوانی داشـتند. 
پـس از تدویـن ابـزار تحقیـق، روایـی محتوایـی و سـازه ای 
علمـی  هیـات  )اعضـای  موضوعـی  متخصصـان  به وسـیله  آن 
تأییـد  مـورد  زیسـت(  محیـط  و  كشـاورزی  آمـوزش  و  ترویـج 
قـرار گرفـت. بـرای تعییـن پایایـی پرسشـنامه نیـز بـا بررسـی 
مقدماتـی، 30 پرسشـنامه بیـرون از جامعـه آمـاری تكمیـل و 
بـا محاسـبه ضریـب پایایـی تركیبـی برابـر بـا  87/0 پایایـی آن 
تاییـد شـد. داده هـا بـا نـرم افـزار SPSS20 تحلیـل شـدند و از 
آمـاره  توصیفـی و اسـتنباطی مرتبـط بـرای آزمـون فرضیه هـا 

اسـتفاده شـد.
 

یافته ها
كـه  دادنـد  نشـان  توصیفـی  آمـار  از  آمـده  به دسـت  نتایـج 
8/38 درصـد از آمـوزگاران مـورد بررسـی مـرد و 2/61 درصـد 
زن بودنـد. در رابطـه بـا دارا بـودن تجربه كار كشـاورزی، 1/43 
درصـد هیچ تجربـه ای در زمینه كارهای كشـاورزی نداشـتند. 
21 درصـد، در دوران كودكی خود تجاربی در زمینه كشـاورزی 
دوسـتانی  یـا  خویشـاوندان  درصـد،   4/27 كرده انـد،  كسـب 
دارنـد كـه در زمینـه كشـاورزی فعالیـت می كننـد و 4/8 درصد 
نیـز هم اكنـون، دارای بـاغ، باغچـه، زمین كشـاورزی و فعالیت 
كشـاورزی و یـا دامـی هسـتند. از نظـر وضعیـت تأهـل، 3/98 
درصـد از افـراد مـورد بررسـی متأهـل بودنـد. 7/11 درصـد از 
آمـوزگاران مـورد بررسـی در پایـه اول، 4/18 درصـد در پایـه 
دوم، 7/20 درصـد در پایه سـوم، 1/18 درصـد در پایه چهارم، 
5/15 درصـد در پایـه پنجـم و سـرانجام 7/15 درصـد در پایـه 
از  گـروه  بیشـترین  می كردند.سـن  تدریـس  ابتدایـی  ششـم 
آمـوزگاران مـورد بررسـی )1/43 درصـد(، بیـن 40-50 سـال 
بـود. همچنیـن بیشـتر آمـوزگاران )5/47 درصـد(، بیـن -20
10 سـال پیشـینه تدریـس داشـتند. بـر پایـه تجربـه تدریـس 

مدرسه

دولتی

غیرانتفاعی

جمع

نوع مدرسه

پسرانه
دخترانه
پسرانه

دخترانه

جامعه

1542
2690

97
30

4359

حجم نمونه

123
225
12
10

370

جدول1- چارچوب نمونه گیری و شمار نمونه های مورد بررسی 
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درصـد( 5 تا 10 سـال در روسـتا تدریـس كرده اند )جـدول 2(.در روسـتا، نتایـج گویـای ایـن بود كه بیشـتر آمـوزگاران )3/58 

سطح

40- 30 سال
50- 40 سال
60- 50 سال

جمع
كمتر از 10 سال

20- 10 سال
بیشتر از 20 سال

جمع
كمتر از 5 سال

10- 5 سال
15- 10 سال

جمع

درصد فراوانی

36/2
43/1
20/7
100

9
47/6
43/4
100
28/3
58/3
13/4
100

درصد انباشته

36/2
79/3
100

9
56/6
100

28/3
86/6
100

دیگر

میانگین: 43/9
انحراف معیار: 7/49

كمینه: 30 بیشینه:60

میانگین: 20
انحراف معیار: 6/9

كمینه: 5 بیشینه:40

میانگین: 6/79
انحراف معیار: 3

بیشینه:15 كمینه:0 

فراوانی

124
148
71

343
31

163
149
343
97

200
46

343

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

متغیر

سن

پیشینه تدریس
كل

پیشینه تدریس در روستا

از نظـر سـطح تحصیـات، بیشـتر آمـوزگاران مورد بررسـی 
 30 حـدود  در  و  كارشناسـی  مـدرك  دارای  درصـد(،   3/42(

درصـد نیـز دیپلـم بودنـد )جـدول 3(.

هفتـاد و هفـت درصـد در هیچ دوره ی آموزشـی كـه مربوط 

بـه كشـاورزی و محیـط زیسـت باشـد، شـركت نكـرده بودنـد. 
گذرانـده  آموزشـی  دوره  سـه  تـا  یـك  از  نیـز  آمـوزگاران  باقـی 

بودنـد )جـدول 4(.

سطح تحصیالت

دیپلم
كاردانی

كارشناسی
كارشناسی  ارشد

جمع

فراوانی

104
79

145
15

343

درصد فراوانی

30/3
23

42/3
4/4
100

درصد انباشته

30/3
53/4
95/6
100

جدول3- توزیع فراوانی آموزگاران بر پایه سطح تحصیات 

شمار دوره 

هیچ
1
2
3

جمع

فراوانی

264
26
31
22

343

درصد فراوانی

77
7/6

9
6/4
100

درصد تجمعی

77
84/5
93/6
100

دیگر

میانگین: 0/45
انحراف معیار: 0/9
كمینه: 0 بیشینه:3

دوره های  شمار  پایه  بر  آموزگاران  فراوانی  توزیع  جدول4- 
آموزشی شركت كرده در ارتباط با كشاورزی و محیط زیست

سطح

خیلی كم
كم

متوسط
زیاد
جمع

خیلی كم
كم

متوسط
زیاد
جمع

درصد

14
31

39/3
15/8
100
7/3

26/1
51/7
14/9
100

درصد انباشته

14
44/9
84/2
100

7/3
33/4
85/1
100

فراوانی

47
104
132
53

336
24
86

170
49

329

كنونـی  دانـش  و  آموزشـی  برنامـه  محتـوای  برپایـه  آنـان  دیـدگاه  برپایـه  آمـوزگاران  فراوانـی  توزیـع  جـدول5- 
زیسـت محیـط  و  كشـاورزی  زمینـه  در  دانش آمـوزان 

متغیر

میزان پوشش دهی كنونی موضوع های 
كشاورزی و محیط زیست در 

برنامه های درسی

دانـش كنونی دانش آموزان در زمینه 
كشاورزی و محیط زیست

عامل های موثر بر نگرش...
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در  آمـوزگاران  از  درصـد(   51/7( نیمـی  از  بیـش  اندكـی 
بـا  مقایسـه  در  جدیـد  درسـی  كتاب هـای  تفـاوت  بـا  ارتبـاط 
موضوع هـای  پوشـش دهی  زمینـه  در  قدیمـی،  كتاب هـای 
كشـاورزی و محیـط زیسـت، اظهـار كردنـد ایـن پوشـش دهی 
درصـد  نیـم  سی وهشـت و  اسـت.  نكـرده  گذشـته  بـا  تفاوتـی 
عنـوان كردنـد كـه ایـن پوشـش دهـی كمتـر شـده و تنهـا 9/8 
در  موضوع هـا  پوشـش دهی  میـزان  كـه  كردنـد  بیـان  درصـد 
زمینـه  در  می باشـد.  قدیمـی  از  بیشـتر  جدیـد  كتاب هـای 
 45/2 درسـی،  برنامه هـای  در  موضوع هـا  تلفیـق  چگونگـی 
درصـد آمـوزگاران مـورد بررسـی بیـان داشـتند كـه بهتر اسـت 
موضوع هـای مربـوط بـه كشـاورزی و محیـط زیسـت به عنـوان 
یـك كتـاب جداگانـه ای ارایـه شـود و 23/5 درصد بیـان كردند، 
ایـن موضوع هـا در همـه ی موضوع هـای درسـی قابـل تلفیـق 
اسـت. همچنین بیشـتر آمـوزگاران )63/6 درصـد( بیان كردند 
كـه در حـال حاضـر، در كتـاب علـوم بیشـتر از هـر كتـاب دیگـر 

درسـی در دوره ابتدایـی بـه موضوع هـای مربوط به كشـاورزی 
و محیـط زیسـت، پرداختـه شـده  اسـت.

 نگـرش آمـوزگاران با اسـتفاده از 18 گویه در قالب شـاخص 
انباشـته سـنجش شـد. اولویـت بنـدی نگـرش آمـوزگاران در 
جـدول 6 آمـده اسـت. چنان كـه دیده می شـود نقـش آموزش 
در  آمـوزان  دانـش  تغذیـه  و  بهداشـت  آمـوزش  در  پـرورش  و 
هـدف  بـا  دانش آمـوزان  از  گروه هایـی  تشـكیل  و  اول  رتبـه ی 
ترویـج حفـظ محیـط زیسـت و منابع طبیعـی در آموزشـگاه ها 
عـدم  ولـی  ارزیابـی شـدند  اهمیـت  لحـاظ  از  رتبـه ی دوم  در 
موضوع هـای  تدریـس  و  گنجانـدن  بـرای  كافـی  زمـان  وجـود 
كشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامه هـای درسـی مـدارس و 
نیـز عـدم امـكان طـرح موضوعـات كشـاورزی و محیط زیسـت 
در برنامـه درسـی دوره ابتدایی دارای آخریـن الویت ها بودند. 
بـا توجـه بـه میانگیـن  گویه هـا، آمـوزگاران بـا 15 مـورد موافـق 

ولـی بـا سـه مـورد آخـر مخالـف بودند.

گویه

آموزش و پرورش می تواند نقش مهمی در آموزش بهداشت و تغذیه دانش آموزان ایفا كند.
تشكیل گروه  هایی از دانش آموزان با هدف ترویج حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در آموزشگاه ها مورد نیاز است.

همه دانش آموزان راهنمایی سوای اینكه در آینده چه شغلی داشته  باشند، باید در مورد كشاورزی و محیط زیست آموزش ببیند.
همه دانش آموزان دبیرستانی سوای اینكه در آینده چه شغلی داشته  باشند، باید در مورد كشاورزی و محیط زیست آموزش ببیند.
همه دانش آموزان ابتدایی سوای اینكه در آینده چه شغلی را داشته  باشند، باید در مورد كشاورزی و محیط زیست آموزش ببیند.
آموزش در سطح آموزشگاه ها می تواند نقش مهمی در ایجاد فرهنگ  معقول و مثبت نسبت به كشاورزی در دانش آموزان ایجاد 

كند.
تلفیق موضوع های كشاورزی در برنامه های درسی باعث غنی  شدن این برنامه ها می شود.
عاقه دارم در آموزشگاه  موضوع های مربوط به كشاورزی و محیط زیست را تدریس كنم.

تلفیق كشاورزی در برنامه درسی تفكر را در جریان یادگیری فعال و دانش آموز را درگیر پردازش آگاهانه و فعال می كند.
محتوای موضوع های درسی دوره ابتدایی شهری و روستایی باید با هم متفاوت باشند.

امكان تلفیق آموزش كشاورزی و محیط زیست در دوره ابتدایی با توجه به ساختار موجود نظام آموزشی امكان پذیر است.
كشاورزی شغل خوبی نیست و آینده ای ندارد.**

ارایه آموزش كشاورزی و محیط زیست در دوره ابتدایی با توانایی فكری و ذهنی دانش آموزان تناسب دارد.
با توجه به صنعتی شدن و پیشرفت جامعه،  كشاورزی شغلی كهنه و از مد افتاده به شمار می آید.**

به خاطر تجربه كشاورزی گذشته نسبت به تدریس موضوع های كشاورزی عاقه مند هستم.
آموزگاران ابتدایی به اندازه ای سرشان گرم و كار دارند كه نمی توانند روی موضوع های كشاورزی و محیط زیست وقت بگذارند.**

به نظر من زمان كافی برای تلفیق و تدریس موضوع های كشاورزی و محیط زیست در برنامه های درسی آموزشگاه ها وجود 
ندارد.**

محتوا و برنامه درسی دوره ابتدایی به آموزگار امكان طرح مسائل خارج از كاس مانند كشاورزی و محیط زیست را نمی دهد.**

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

میانگین

1/61
1/56
1/48
1/44
1/41
1/38

1/34
1/16
1/13
0/87
0/81
0/81
0/73
0/51
0/50
-0/19
-0/39

-0/47

محیـط  و  كشـاورزی  موضوع هـای  تلفیـق  زمینـه  در  ابتدایـی  آمـوزگاران  نگرشـی  گویه هـای  رتبه بنـدی  جـدول6- 
آموزشـگاه ها در  زیسـت 

رتبه

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

مقیاس*: بسیار مخالفم = 2- مخالفم = 1- نظری ندارم=0 موافقم =1 بسیار موافقم = 2 **گویه های منفی )به صورت معكوس نمره دهی شدند.(

بـا جمـع كـردن نمره هـای همـه ی گویه هـا و با لحـاظ كردن 
كمینـه )36-( و بیشـینه )36( نمره هـای كل شـاخص،  نگـرش 

دوبـاره  كد بنـدی  نامسـاعد  و  خنثـی  مسـاعد،  سـطح  سـه  در 
شـدند. همان طوری كه در جدول 7 آورده شـده اسـت، بیشـتر 
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نسـبت  مسـاعدی  نگـرش  دارای  درصـد(   78/4( آمـوزگاران 
در  زیسـت  محیـط  و  كشـاورزی  موضوع هـای  گنجانـدن  بـه 

هسـتند. آموزشـگاه ها  برنامه هـای 

كـه  داد  نشـان  اسـپیرمن  همبسـتگی  ضریـب  نتایـج 
نگـرش  آمـوزگاران بـا شـمار سـال های تدریـس در روسـتا در 
سـطح یـک درصـد رابطـه معنـی داری دارد،  بـه ایـن معنـا كـه 
آموزگارانـی كـه سـال های بیشـتری در ابتـدای خدمـت خـود، 
در روسـتاها تدریـس كرده انـد، نگـرش مسـاعدتری بـه تلفیـق 
برنامه هـای  در  زیسـت  محیـط  و  كشـاورزی  موضوع هـای 
درسـی دارنـد؛ امـا تحلیـل در زمینـه رابطـه ایـن متغیـر بـا كل 
پیشـینه تدریـس، سـن، سـطح تحصیـات و شـمار دوره هـای 
محیـط  و  كشـاورزی  بـا  ارتبـاط  در  آمـوزگاران  كـه  آموزشـی 
ایـن متغیرهـا هیـچ  بیـن  كـه  زیسـت گذرانده انـد، نشـان داد 

.)8 )جـدول  نـدارد  وجـود  معنـی داری  ارتبـاط 

آمـوزگاران  نگـرش  مقایسـه  بـرای  من وایت نـی  آزمـون  از 
كار  تجربـه  بـدون  و  كشـاورزی  كار  تجربـه  دارای  ابتدایـی 
كشـاورزی اسـتفاده شـد )U =9140, P = 0/000( و بـا توجـه 
بـه معنـی دار بـودن این  آزمـون، می تـوان گفت كـه آموزگارانی 

رتبه هـا=  )میانگیـن  بودنـد  كشـاورزی  كار  تجربـه  دارای  كـه 
199/13( دارای نگـرش مثبت تـری در مقایسـه بـا آمـوزگاران 
 )136/26 رتبه هـا=  )میانگیـن  كشـاورزی  كار  تجربـه  بـدون 
بودنـد. همچنیـن از آزمـون یـاد شـده بـرای مقایسـه نگـرش 
 ,  P  =  0/000( شـد  اسـتفاده  مـرد  و  زن  ابتدایـی  آمـوزگاران 
U =10093/5( و بـا توجـه بـه معنـی دار بـودن ایـن  تفاوت هـا، 
رتبه هـا=  )میانگیـن  مـرد  آمـوزگاران  كـه  گفـت  می تـوان 
201/11( دارای نگـرش مثبت تـری در مقایسـه بـا آمـوزگاران 

بودنـد.  )153/56 رتبه هـا=  )میانگیـن  زن 
تحصیلـی  پایـه  شـش  در  آمـوزگاران  نگـرش  مقایسـه 
والیـس  كروسـكال  آزمـون  طریـق  از  ابتدایـی  ششـم  تـا  اول 
آزمـون  ایـن  كـه  داد  نشـان  نیـز   )X2  =21/08  ,P  =  0/001(
پایه هـای  آمـوزگاران  از  گـروه  شـش  بیـن  و  اسـت  معنـی دار 
پایـه  آمـوزگاران  و  دارد  وجـود  معنـی داری  تفـاوت  مختلـف 
پنجـم )میانگیـن رتبه هـا= 204/6( نگـرش مثبت تـری نسـبت 
همان طوری كـه  داشـتند.  دیگـر  پایه هـای  آمـوزگاران  بـه 
مشـاهده شـد، نگـرش همـه ی 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 
آن ها از رگرسـیون لجسـتیک اسـتفاده شـد. پس از وارد كردن 

به دسـت آمـد: زیـر  نتایـج  متغیرهـا در مـدل، 

همان طـور كـه در جـدول 9 ماحظه می شـود آمـاره ضریب 
تبییـن نـاگل كـرک حـدود 0/31 و كاكـس و اسـنل در حـدود 
20 اسـت. بـه عبارتـی دیگـر تابـع اسـتخراج شـده توانسـته در 
حـدود 20 تـا 31 درصـد از تغییرات نگرش آمـوزگاران را با یک 
مـدل لوجسـتیک و بر اسـاس متغیرهای مسـتقل تحلیل كند.

نگرش

نامساعد
خنثی

مساعد
جمع

فراوانی

0
74

269
372

درصد معتبر

0
21/6
78/4
100

فراوانی تجمعی

0
21/6
100

جدول7- توزیع فراوانی آموزگاران بر حسب نگرش های آنان 
در زمینه تلفیق آموزش كشاورزی و محیط زیست

متغیرهای مورد بررسی

پیشینه تدریس در روستا
كل پیشینه تدریس

سن
سطح تحصیات

شمار دوره های آموزشی گذرانده

میزان رابطه

**0/426
0/034
0/047
0/041
0/021

سطح معنی داری

0/000
0/525
0/384
0/454
0/699

جدول8- همبستگی بین نگرش آموزگاران و متغیرهای مورد 
بررسی

ضریب
ناگل کرک

0/308

ضریب
کاکس و اسنل

0/199

آماره لگاریتم 
درست نمایی

281/43

جدول9- آماره های نیكویی برازش مدل

سطح معنی داری

0/177

درجه آزادی

8

کای اسکوئر

11/45

جدول10- آماره نكویی برازش هوسمر لمشو

عامل های موثر بر نگرش...
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شماره 34، پاییز 94

با توجه به جدول 10 مقدار آماره كای اسكوئر نیز 11/45 
مدل  خوب  برازش  نشان دهنده  و  نبوده  معنی دار  كه  است 
رگرسیونی است. توان تشخیص مدل در جدول 11 آمده است.

همان طـور كـه در جـدول 11 مشـخص شـده اسـت، مـدل 
نگـرش مثبـت  را درسـت در وضعیـت  نفـر  نفـر، 254  از 269 
پیش بینـی كـرده و 15 نفر نگـرش منفی را مثبـت معرفی كرده 
تـوان تشـخیص 94/4 درصـد  گـروه  ایـن  بنابرایـن در  اسـت؛ 
اسـت. در گـروه نگـرش خنثـی تـوان تشـخیص پاییـن اسـت 
ولـی در مجمـوع معیـار توان تشـخیص كلی مـدل 84/5 درصد 

می باشـد كـه در سـطح خـوب ارزیابـی می شـود.
نگرش آموزگاران

خنثی
مثبت

خنثی

36
15

درصد كل

مثبت

38
254

درصد درست بودن 
طبقه بندی

48/6
94/4
84/5

معادله  پایه  بر  پاسخگویان  طبقه بندی  وضعیت  جدول11 
رگرسیونی

پیش بینی

B

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

Wald

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

Sig

0/035
0/000
0/03

0/134

Exp(B)

2/33
6/02
1/16

0/566

SE

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

جدول 12- متغیرهای تاثیرگذار بر نگرش آموزگاران در زمینه تلفیق موضوع های كشـاورزی و محیط زیسـت

متغیر

جنس
تجربه كار كشاورزی

پیشینه تدریس در روستا
مقدار ثابت

بـر اسـاس آمـاره والـد در جـدول 12 سـه متغیـر جنـس، 
در  روسـتا  در  تدریـس  پیشـینه  و  كشـاورزی  كار  تجربـه 
اسـاس  بـر  تاثیرگذارنـد.  آمـوزگاران  نگـرش  نـوع  تشـخیص 
آمـاره نسـبت بخت، احتمال مسـاعد بـودن نگرش آمـوزگاران 
این كـه  احتمـال  می باشـد.  زن  آمـوزگاران  برابـر   2/33 مـرد 
نگـرش آمـوزگاران بـا تجربه كار كشـاورزی مسـاعدتر باشـد، 6 
برابـر بیشـتر از زمانـی اسـت كه ایـن تجربه را نداشـته باشـند. 
همچنیـن بـا یک واحـد تغییـر در پیشـینه تدریس در روسـتا، 
احتمـال مسـاعد بـودن نگرش آمـوزگاران به انـدازه 1/16 برابر 

می شـود. بیشـتر 
  

بحث و نتیجه گیری
در  زیسـت  محیـط  و  كشـاورزی  آموزش هـای  تلفیـق 
یادگیـری  تجربه هـای  افزایـش  باعـث  درسـی  برنامه هـای 
دانش آمـوزان )نابـاک و همـكاران، 2007( از طریـق تشـویق 
آنـان به تفكر عمیـق در زمینه دنیای واقعـی )الک وود، 1999( 
معتبـر  مـوارد  و  مثال هـا  بـا  خودشـان  دانـش  سـازماندهی  و 
ایـن  انجـام  )بـا و دیـار، 2009(. الزمـه  و ملمـوس می شـود 

تلفیـق افـزون بـر سیاسـت های وزارتـی بـه نگـرش آمـوزگاران 
نیـز بسـتگی دارد، لـذا ایـن تحقیـق بـا هـدف سـنجش نگـرش 
گنجانـدن  بـا  ارتبـاط  در  زنجـان  شـهر  ابتدایـی  آمـوزگاران 
برنامه هـای  در  زیسـت  محیـط  و  كشـاورزی  آموزش هـای 

گرفـت. صـورت  درسـی 
ــرش  ــوزگاران )78/4%( دارای نگ ــه آم ــان داد ك ــی نش بررس
و  كشــاورزی  موضوع هــای  تلفیــق  بــه  نســبت  مســاعدی 
ایــن  كــه  برنامه هــای درســی هســتند  در  زیســت  محیــط 
همــكاران  و  شــمس  ماننــد  دیگــری  محققــان  را  نتیجــه 
)1390(، مارتیــن و نابــاك )2000(، كاســلین )2011(، نابــاك 
و مارتیــن )2010( و بــاح و جیمــز )2006( گــزارش كــرده 
بودنــد و این كــه بیشــتر آمــوزگاران و آموزشــگران آموزشــگاه ها 
نگــرش مثبتــی در زمینــه تلفیــق موضوع هایــی دارنــد كــه 
افــزون بــر غنــی كــردن برنامه هــا و افزایــش یادگیــری زمینــه ی 
ــای  ــه موضوع ه ــان در زمین ــی در آن ــرش مثبت ــكل گیری نگ ش
ــت  ــدان معناس ــن ب ــود. ای ــاورزی می ش ــت و كش ــط زیس محی
كــه در صــورت فراهــم شــدن عامل هــای دیگــر ماننــد شــرایط 
ــه  ــود ك ــد ب ــر خواهن ــوزگاران حاض ــاز، آم ــورد نی ــات م و امكان
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را  زیســت  محیــط  و  كشــاورزی  بــه  مربــوط  موضوع هــای 
در برنامه هــای درســی بگنجاننــد. در ایــن زمینــه الزم بــه 
ــه 67/7  ــود ك ــن ب ــر ای ــق بیانگ ــج تحقی ــه نتای ــت ك ــح اس توضی
درصــد آمــوزگاران اظهــار كردنــد كــه آنــان بــرای تدریــس 
آموزش هــای  زیســت  محیــط  و  كشــاورزی  موضوع هــای 
الزم را ندیده انــد. لــذا ضــرورت دارد كــه نظــام آمــوزش و 
بــا همــكاری دانشــكده های كشــاورزی كارگاه هــا  پــرورش 
محیــط  و  كشــاورزی  زمینــه  در  مشــتركی  نشســت های  و 
زیســت برگــزار كنــد تــا آمــوزگاران نیــز نتایــج ایــن نشســت ها 

ــد. ــه دهن ــود ارای ــی خ ــای درس ــا را در كاس ه و كارگاه ه
همان گونـه كـه نتایـج پژوهـش نشـان داد، رابطـه مثبـت و 
معنـی داری بیـن نگرش  آمـوزگاران در زمینه تلفیق كشـاورزی 
و محیـط زیسـت بـا متغیـر پیشـینه تدریـس در روسـتا برقـرار 
بـود و در تحلیـل لجسـتیک نیز ایـن متغیر به صورت مسـتقیم 
سـال های  كـه  آموزگارانـی  و  بـود  اثرگـذار  آنـان  نگـرش  بـر 
بیشـتری در روسـتا تدریـس كـرده  بودنـد، نگرششـان راجع به 
گنجانـدن موضوع هـای كشـاورزی در برنامـه درسـی بهتر بود. 
بـه نظر می رسـد كـه دیـدن محیط های كشـاورزی و روسـتایی 
بخـش  ایـن  اهمیـت  از  آمـوزگاران  درك  میـزان  بـا  نزدیـك  از 

مرتبـط بوده  اسـت.
مختلـف  شـیوه های  برگـزاری  واقعیـت،  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
تبییـن جایـگاه و اهمیـت بخـش كشـاورزی نـزد آمـوزگاران، 
و  تولیـد  مراحـل  از  بازدیدهایـی  اجـرای  و  طراحـی  ماننـد 
كارخانه هـای  ماننـد  دامـی  و  كشـاورزی  محصـوالت  فـرآوری 
شـیر، تولیـد آب میوه هـا، گاوداری هـا، مرغداری هـا، كشـت  و 
صنعت هـا و محیط هـای روسـتایی می توانـد نگـرش آن دسـته 
از آمـوزگاران بـدون تجربـه كشـاورزی را بهبـود دهـد. اجـرای 
ایـن برنامه هـا كـه بـا همـكاری سـازمان های جهاد كشـاورزی ، 
محیـط زیسـت و آمـوزش و پـرورش امكان پذیـر اسـت، افزون  
بـر بهبود نگرش آمـوزگاران به بهبـود نگرش دانش آمـوزان نیز 
منجـر خواهـد شـد. نتایج تحقیـق هیچ گونـه رابطـه معناداری 
آموزش هـای  گنجانـدن  دربـاره ی  آمـوزگاران  نگـرش  بیـن 
كشـاورزی و محیـط زیسـت در برنامه هـای درسـی بـا هـر یـك 
از متغیرهـای پیشـینه تدریـس كل، سـن، تحصیـات، شـمار 

دوره هـای آموزشـی گذرانـده نشـان نـداد.
توسـط  شـده  انجـام  بررسـی  در  كـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
نگـرش  بیـن  معنـاداری  رابطـه   )2010( مارتیـن  و  نابـاك 

و  ابتدایـی  درسـی  برنامـه  در  كشـاورزی  گنجانـدن  دربـاره ی 
سـطح تحصیات، پیشـینه تدریس و تعداد دوره هـا، كارگاه ها 
و یـا برنامه هـای ضمن خدمت گذرانده كشـاورزی آمـوزگاران، 
وجـود داشـته  اسـت. بـه نظر می رسـد كـه در زمینـه دوره های 
آموزشـی گذرانـده آموزگاران نیاز اسـت كه بررسـی جداگانه ای 
صـورت بگیـرد تا مشـخص شـود كـه ایـن دوره ها به چـه دلیلی 

نداشـته اند. معنـی داری  تاثیرگـذاری 
و  دوره هــا  كــه  می شــود  پیشــنهاد  ارتبــاط  ایــن  در 
كلی تــر  موضوع هــای  بــا  مرتبــط  آموزشــی  كارگاه هــای 
ــا  ــوزگاران ب ــه آم ــرای هم ــت ب ــط زیس ــز محی ــاورزی و نی كش
درنظــر گرفتــن شــرایط كاری آنــان و نیــز راهكارهای تشــویقی 
ــش  ــای دان ــن ارتق ــا ضم ــن دوره ه ــود. ای ــرا ش ــی و اج طراح
عمومــی كشــاورزی و محیــط زیســتی آمــوزگاران زمینــه ی 
ــرد.  ــد ك ــم خواه ــم فراه ــا را ه ــرش آن ه ــدن نگ ــاعدتر ش مس
بدیهــی اســت كــه در طراحــی ایــن دوره هــا بایســتی شــرایط 
ســنی و موقعیــت اجتماعــی آمــوزگاران در نظــر گرفتــه شــود. 
كــرد،  گــزارش  خــود  بررســی  نتیجــه  در   )2010( هنــدی 
آموزگارانــی كــه یــك ســال در دوره هــای مرتبــط بــا كشــاورزی 
آمــوزش دیــده بودنــد، نســبت بــه گنجانــدن موضوع هــای 
كشــاورزی و محیــط زیســت در برنامه هــای درســی كاس 

درس نگــرش بهتــری داشــتند.
بــه معنــی دار بــودن تفاوت هــا بیــن نگــرش  بــا توجــه 
بــدون  و  كار كشــاورزی  تجربــه  دارای  ابتدایــی  آمــوزگاران 
ــل  ــه در تحلی ــت تجرب ــر مثب ــز تاثی ــاورزی و نی ــه كار كش تجرب
دارای  كــه  آموزگارانــی  كــه  گفــت  می تــوان  رگرســیونی، 
ــه  ــری در مقایس ــرش مثبت ت ــد نگ ــاورزی بودن ــه كار كش تجرب
بــا آمــوزگاران بــدون تجربــه كار كشــاورزی داشــتند؛ كــه ایــن 
یافتــه بــا نتایــج بررســی نابــاك و مارتیــن )2010( همخوانــی 
ــر  ــرد و تاثی ــوزگاران زن و م ــرش آم ــودن نگ ــاوت ب دارد. متف
جنــس بــر نگــرش آمــوزگاران از دیگــر یافته هــای تحقیــق 
ــی  ــر ذهنیت ــال دارد به خاط ــان احتم ــه زن ــان داد ك ــود و نش ب
كــه از ســخت و دشــوار بــودن كارهــای كشــاورزی دارنــد، 
نگرششــان نســبت بــه كشــاورزی و محیــط زیســت در مقایســه 
بــا مــردان آمــوزگار مســاعدتر نیســت. البتــه ایــن موضــوع نیــاز 
بــه بررســی علمــی جداگانــه ای دارد، ولــی پیشــنهاد می شــود 
كــه در برنامه هــای تغییــر نگــرش در ارتبــاط بــا كشــاورزی 

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــان در اولوی زن
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تحقیـق  یـک  قالـب  در  كـه  می شـود  پیشـنهاد  پایـان  در 
زمینـه  در  دانش آمـوزان  نگـرش  و  دانـش  جداگانـه ای سـطح 
اسـت  طبیعـی  شـود.  ارزیابـی  زیسـت  محیـط  و  كشـاورزی 
بـا توجـه بـه تاكیـدی كـه امـروزه بـر فرهنگ سـازی از سـطح 

آموزشـگاه های ابتدایـی می شـود، نتایـج تحقیـق پیشـنهادی 
می توانـد بـه همـراه نتایـج ایـن تحقیـق مورد اسـتفاده افـراد و 
سـازمان هایی قـرار گیـرد كـه در ایـن زمینـه فعالیـت می كنند.
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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. Elementa-
ry 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 sta-
tistical 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 cal-
culated 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 experi-
ence 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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