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  چکیده
باشد، در آمووزش رسومی   ع ابتدایی میرسمی کشور در مقط زیست در نظام آموزشهدف اصلی این تحقیق، بررسی وضعیت آموزش محیط

رسمی، ممکن است برای تمام افوراد  توانیم تمام گروه هدفمان را بطور منظم و متوالی و هر ساله آموزش دهیم و این امر در آموزش غیرمی
آمووزان بوا یو     تواند برای تمام دانو  زیست نمیرسمی محیطجامعه هدف حتی در مناطق محروم و دور افتاده محقق نشود و آموزش غیر

های درسی بخصوص کتو  درسوی در مقطوع ابتودایی کوه      زیست در بطن کتاببنابراین اهمیت گنجاندن آموزش محیط .دبرنامه انجام شو
کند. در این تحقیق جایگواه آمووزش محویط زیسوت در آمووزش      یماهمیت این امر را دوچندان  ،باشدپذیرترین قشر آموزشی میشامل تاثیر

نفور از   35و عملکورد   رسمی با بررسی اسناد باالدست، تحلیل محتوای کتاب سوم ابتدایی به عنوان نمونه و بررسی سوط  دانو ، نگورش   
مقطعی و نمونه گیری بوه   –پرداخته شد که با روش توصیفی تهران  استانشهرستان بهارستان  2مدرسه در مقطع ابتدایی ناحیه  6معلمان 

نو ، نگورش و   روش طبقه ای و تخصیص متناس  و بصورت تصادفی در داخل هر طبقه انتخاب شودند و در نتیجوه مشواهده شود کوه دا     
 د.و بهتری نسبت به معلمان زن قرار دار ه معلمان زن در سط  قابل قبول ترعملکرد معلمان مرد نسبت ب
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 "اسناد باالدست"، "تحلیل محتوا"، "عملکرد"، "دان ، نگرش"، "معلمان مقطع ابتدایی"، "محیط زیست"، "آموزش رسمی" 
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Abstract 

The main objective of this research is to study the environmental education status in the formal education 

system of the country at an elementary level, in formal education we can train our entire target group 

regularly and consistently each year, and this in informal education may be targeted to all community 

members. Even in remote and remote areas, unofficial environmental education can not be conducted for 

all students with a program. Therefore, the importance of incorporating environmental education into the 

textbook, especially primary school textbooks, which includes the most influential educational field, makes 

this important. In this research, the status of environmental education in formal education by examining 

upstream documents, content analysis of the third elementary school as a sample, and examining the level 

of knowledge, attitude and practice of 35 teachers from 6 primary schools in District 2 of Baharestan 

province of Tehran were studied. Descriptive-cross-sectional and sampling methods were selected by 

stratified method and randomly assigned to each class. Therefore, it was observed that the knowledge, 

attitude and performance of male teachers toward female teachers were more acceptable and better than 

teachers Woman is. 

Keywords: “Formal education”, “environment”, “elementary school teachers”, “knowledge”, “attitude” 
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 مقدمه -1
برداری از منابع جمعیت و رشد جوامع صنعتی بهره با افزای      

موع بشوری رشود    گرایوی در جوا مصورف توسعه و زمین بیشتر و 
ر دزیست و ای که غالبا بر علیه محیطافزونی پیدا کرد. توسعهروز

گواه  هوای  رفوت و خسوارت  کشوی از آن پوی  موی   جهت بهوره 
اک را خ آب، هوا ومنابع سالمت ناپذیری را بوجود آورد و جبران

شو   ت. بوی با خطرهای جدی مواجه ساخهای آینده برای نسل
فتوار  رنتیجتوا  ها متاثر از دانو  و آگواهی ناکوافی و    این تخری 

از طبیعوت و  پایودار  گیوری  نامتناس  در خصوص چگونگی بهره
 .باشدبا کمترین تخری  میطبیعی منابع
  و جامعوه از دانو   ،زیست و بقای آن بایود برای حفظ محیط    

و  نگرش متناسبی برخووردار باشود توا بتواننود رفتوار هماهنو       
زیسوت  سازگاری در مواجهه با مسائلی که روی سوالمت محویط  

هوا در  فتارربرای نهادینه کردن این . گذارد، داشته باشندتاثیر می
 دورانزیسوت در  های مربوو  بوه محویط   بدنه مردم باید آموزش
ت هتر اسب، چراکه کارشناسان معتقدند، شود کودکی به افراد داده

شورو  شوود و    اولیهآموزش های الزم زیست محیطی از سنین 
 برابر مسلما کودکانی که تحت چنین آموزش هایی قرار گیرند در
اس  عوامل آالینده انسانی محیط زیست از خود عکس العمل من

ن، . و همکوارا بشویر اسوکویی، ف  و معقوالنه نشان خواهنود داد  
1394). 
توانود در تحقوق   در اینجا آموزش رسمی نق  مهمی را می     

بدنه آمووزش رسومی متشوکل از اسوناد باالدسوت،      آن ایفا کند 
 . درباشود گیرنده موی دهنده و آموزشمحتوای آموزشی، آموزش

 آموزش هایدوره زیست،محیط آموزش به مربو  هایبرنامه

 شمار به آموزشی هایدوره و حساسترین مهمترین از عمومی

 انود، نقشوی  گذرانده را آموزشی دورة این که معلمانی آیند.می

 ،نگورش  تغییور  خالقیوت،  بوروز  اسوتعداد،  پرورش در حساس
 آمووزان دانو   هوای افزای  توانمندی و مهارت دان ، کس 

 هوای مهوارت  و نگورش  دانو ،  بررسوی  بنوابراین،  دارنود. 

 تواند راهنماییمی ابتدایی،دوره آموزشی محیطی معلمانزیست

 نظوام  مناسو  بورای   انسوانی  نیوروی  تربیوت  جهت در مؤثر

 .(1387آورد صالحی عمران، ا. آقامحمودی،  ،   فراهم آموزشی
در نتیجه برای تحقق این هودف کوه نسولی تربیوت شووند کوه       

زیسوت را در زنودگی اجتمواعی خوود     رفتارهایی سازگار با محیط
ایگاه قوی و محکموی را  زیست جدهند، باید آموزش محیطنشان

 در بدنه آموزش رسمی کشور به خود اختصاص دهد.

 روش تحقیق -2

 معرفی محدوده مورد مطالعه و روش کار

در بخ  موضوعی آموزش محیط زیست در نظام آمووزش       
رسمی و همچنین سط  دانو ، نگورش و عملکورد معلموان در     

د موور  در شکل اول محدوره شهرسوتان  .مقطع ابتدایی می باشد
ده نموای  دا  ،مطالعه که شهرستان بهارستان در اسوتان تهوران  

را در محوودوده ده مطالعوواتی محوودو 2شووده اسووت و در شووکل 
اتی و در شکل سوم محودوده مطالعو   می دهدشهرستان نمای  

 است را نشان می دهد. شهرک حصارک و شهرک فجر
 

 

 با عالمت ستاره قرمز مشخص شده است بهارستانمحدوده شهرستان  -1شکل شماره
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 موقعیت محدوده مورد مطالعه در داخل محدوده شهرستان  -2شکل شماره

  

 

 محدوده مورد مطالعه -3شکل شماره

 کارروش 

 35مقطعی است، بر روی  –ای توصیفی مطالعه حاضر که مطالعه
حصوارک و شوهرک فجور    نفر از معلمان مقطع ابتودایی شوهرک   
ای و گیوری بوه روش طبقوه   شهرستان بهارسوتان کوه بوا نمونوه    

تخصیص متناس  و بصورت تصادفی در داخل هر طبقه انتخواب  
شدند، انجام شد. بدین صورت که از بین مدارس ابتدایی آمووزش  

مدرسه و در هر مدرسه نمونه ها نیز  6و پرورش بهارستان، تعداد 
پرسشونامه شوامل چهوار     اب گردیود. بصورت تصادفی ساده انتخو 

 14باشد که عبارتند از: سواالت عمومی، سواالت دان  بخ  می
سوال کوه   10سوال، و سواالت عملکرد  9سوال، سواالت نگرش 

  بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید.
در ایوون مطالعووه بوورای تعیووین وضووعیت آگوواهی، نگوورش و       

ت اسوتفاده شوده و امتیواز    عملکرد، از نمره کمی حاصله از سوواال 

گوروه   5درصد امتیاز قابول کسو ، در    100کس  شده بر مبنای 
 -60خووب  از   و( کسو   قابول  امتیاز %  80 از بی  خوب خیلی
% نمره قابل کس (،  60 – 40% نمره قابل کس (، متوسط    80

% نمره قابل کس (، خیلوی ضوعیف   کمتور از     40 – 20ضعیف  
  طبقه بندی گردیده است.نمره قابل کس (  20%
 هایافته -3
شود که بیشترین سهم را در کتواب  دیده می،  1طبق نمودار      

علوم تجربی سوم ابتدایی بوه جوانوران و در درجوه دوم بوه آب و     
انرژی و بعد هم گیاه، به خود اختصاص داده اند از طرفی کمترین 
سهم به پسماند و بعد به ترتی  آلوودگی، اقلویم، هووا و خواک و     
زیسووتگاه حووائز سووهم و درصوود نوواچیزی از کوول کتوواب را       

هوای مربوو  بوه    هوا یوا آیوتم   رند.همچنین پراکنودگی شواخص  دا
مورد، تصاویر بوا   95زیست بیشتر در بخ  متن و محتوا با محیط
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موورد از   2مورد و در نهایوت نموودار هوم     5مورد، جداول با   64
اند.در نتیجه پیشونهاد  های تعیین شده را پوش  دادهموارد و آیتم

پسماند به عنوان معضلی که  شود که با توجه به اهمیت باالیمی
زیست را با مشکلی جودی مواجوه کورده اسوت و     شهرها و محیط

های آتوی شواهد باشویم    برای اینکه ی  رفتار مناس  را در نسل
های فرهن  تفکی  پسماند و همجنین اشاعه باید پایه ها و بنیاد

هوای  فرهن  استفاده درست را در سنین کم قوی کنیم و آموزش
 قطع ابتدایی بیشتر شود.مربوطه در م

 تحلیل محتوای محیط زیستی کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی  -1جدول

 آب خاک هوا جانور زیستگاه پسماند اقلیم انرژی گیاه آلودگی

 

 شاخص ها و آیتم ها

 متن و محتوا 26 4 6 21 3 1 2 18 10 4

 جدول        1 4 

 نمودار 1   1      

 تصاویر 6 4 1 15 6 2 4 18 7 1

 مجمو  33 8 7 37 9 3 6 33 21 5

نسبت هر کدام به  0.086 0.020 0.018 0.097 0.023 0.007 0.015 0.086 0.055 0.013
 مطال  کل کتاب

 

 

 شاخص های محیط زیستی  -1نمودار شماره

 سواالت عمومیحاصل از تحلیل نتایج   -2جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی های متغییرگویه متغییر های جمعیت شناختی

 جنس

 37.14 13 مرد

 54.25 19 زن

 8.57 3 بی پاسخ

 سن

 2.85 1 سال 25زیر 

35-25  40 14 سال 

45-35  51.42 18 سال 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

شاخص های محیط زیستی

شاخص های محیط زیستی
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55-45  2.85 1 سال 

 0 0 سال 55باالتر از 

 2.85 1 بی پاسخ

 مدرک تحصیلی

 2.85 1 دیپلم و کمتر

 17.14 6 فوق دیپلم

 68.57 24 لیسانس

 2.85 1 فوق لیسانس و باالتر

 8.57 3 بی پاسخ

 سابقه تدریس

 0 0 سال 2کمتر از 

سال 5-2  5 14.28 

سال 10-5  7 20 

سال 15-10  5 14.28 

سال 20-15  5 14.28 

 28.57 10 سال20بیشتر از 

 8.57 3 بی پاسخ

 نتایج حاصل از بررسی بخ  دان   -3جدول شماره

 جنسیت       پارامتر

 وضعیت دانش

خیلی خوب، 

 تعداد، )درصد(

خوب، تعداد، 

 )درصد(

متوسط، تعداد، 

 )درصد(

ضعیف، تعداد، 

 )درصد(

خیلی ضعیف، 

 تعداد، )درصد(

 زن
 

(21.05 )4  (30.57 )6  (26.31 )5  (21.05 )4  

1( 7.69) مرد  (23.07 )3  (38.46 )5  (23.07 )3  (7.69 )1  

 نامعلوم
  

(0.33 )1  (66.66 )2  
 

1( 2.85) جمع  (20 )7  (34.28 )12  (28.57 )10  (14.28 )5  
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 وضعیت دان  -2نمودار شماره

     

رسد وضعیت دان  محیط با توجه به نمودار فوق به نظر می
مطلوبتری قرار دارد. زیستی در مردان نسبت به زنان در وضعیت 
 69.22باشد حدود چرا که همانطور که در نمودار نیز مشهود می

درصد پاسخگویی در بین مردان در طیف متوسط به باال قرار دارد 
درصد پاسخگویی در بین زنان در طیف متوسط به باال  51.62و 

که وضعیت دان  در بین  عنوان کرد توانقرار دارد در نتیجه می
بت به  زنان از وضعیت مطلوبتری برخوردار است. و مردان نس

زیست در بطور کلی هم دان  معلمان نسبت به آموزش محیط
 حد متوسط قرار دارد.

 نتایج حاصل از بررسی بخ  نگرش -6جدول شماره 

 جنسیت      پارامتر

 وضعیت نگرش

خیلی خوب، 

 تعداد، )درصد(

خوب، تعداد، 

 )درصد(

متوسط، تعداد، 

 )درصد(

ضعیف، تعداد، 

 )درصد(

خیلی ضعیف، 

 تعداد، )درصد(

2( 10.52  زن   10.52 )2   42.1 )8   26.31 )5   10.52 )2  

4( 30.76  مرد   30.76 )4   15.38 )2   23.07 )3  
 

 نامعلوم
  

 100 )3  
  

6( 17.14  جمع   17.14 )6   37.14 )13   22.85 )8   5.71 )2  
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 وضعیت نگرش  -3شمارهنمودار 

با توجه به نمودار فوق به نظر می رسد که وضعیت نگرش      
محیط زیستی در مردان نسبت به زنان در سط  باالتری قرار 

درصد پاسخگویی در بین مردان  76.9دارد چرا که طبق نمودار 
در درصد پاسخگویی  63.14در طیف متوسط به باال قرار دارند و 

بین زنان در بین متوسط به باال قرار دارد همچنین پاسخگویی 
درصد و در مردان نیز 36.83زنان در طیف ضعیف و خیلی ضعیف 

درصد می باشد که درمقایسه دریافت می شود که سط   23.07
 نگرش محیط زیستی مردان نسبت به زنان باال تر می باشد.

ام به رفتار در فرد نگرش خود رفتار نیست، بلکه برای اقد     
ایجاد آمادگی می کند و هرچه سط  این آمادگی باالتر باشد 
احتمال وقو  آن رفتار از سوی فرد بیشتر خواهد بود، طبق نمودار 
نگرش افراد بطور کلی و فارغ از جنسیت آنها متوسط به باال و 

 درصد می باشد.  60باالی 

 اصل از بررسی بخ  نگرشنتایج ح- 7جدول شماره

10.5210.52

42.1

26.31

10.52

30.7630.76

15.38

23.07
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ص
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زن مرد

 جنسیت     پارامتر

 وضعیت عملکرد

خیلی خوب، تعداد، 
  درصد(

 خوب، تعداد،  درصد(
متوسط، تعداد، 
  درصد(

ضعیف، تعداد، 
  درصد(

خیلی ضعیف، تعداد، 
  درصد(

4( 21.05  زن   36.84 )7   26.31 )5   15.78 )3  
 

6(46.15  مرد   38.46 )5   7.69 )1   7.69 )1  
 

 نامعلوم
 

 0.33 )1   66.66 )2  
  

10( 28.57  جمع   37.14 )13   22.85 )8   11.42 )4  
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 وضعیت عملکرد -4نمودار شماره

باتوجه به نمودار بنظر می رسد که سط  عملکرد مردان نیز      
در سط  باالتری نسبت به زنان قرار دارد چرا که طبق نمودار 

درصد پاسخدگویی در بین مردان در طیف متوسط به باال و  92.3
درصد  84.02درصد آن در طیف ضعیف قرار دارد و  7.69

درصد  15.78 پاسخگویی در بین زنان در طیف متوسط به باال و

آن در طیف ضعیف قرار دارد که در مقایسه دریافت می شود که 
سط  عملکرد محیط زیستی مردان نسبت به زنان در سط  
باالتری قرار دارد.  بطور کلی هم عملکرد معلمان نسبت به 

 .درصد می باشد 80محیط زیست باالی آموزش 

 

 مقایسه جنسیت و سن -8 جدول شماره

 کل نامعلوم زن مرد جنس سن

1(5)  سال 25زیر    1 

4(30) 35تا  25  (52)10  0 14 

9(69) 45تا  35  (42)8  (33)1  18 

1(33)   55تا  45  1 

 0    به باال 55

 1    نامعلوم

13(37) جمع  (54)19  (5)2  35 
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 مقایسه جنسیت و سن  -5نمودار شماره

  با  سال 45تا  35بیشترین توزیع مردها در رنج سنی             

سال با  35تا  25و بعد در رنج سنی  درصد 69 درصد فراوانی

درصد می باشد. بیشترین توزیع زنان در رنج  30درصد فراوانی 

درصد و بعد در رنج  52سال با درصد فراوانی  35تا  25سنی 

در نتیجه می  درصد می باشد 42با درصد فراوانی  45تا  35سنی 

توان گفت فراوانی معلمان زن جوان بیشتر است و زنان کم سن 

 و سال تر هستند.

 

 مدرک تحصیلی - 9جدول شماره

 نامعلوم  زن  مرد  پارامتر و تحصیالت

 (20 1 0 (7.69 1 دیپلم و کمتر  

 0 (15.78 3 (15.68 2 فوق دیپلم

 (20 1 (79.47 17 (46.15 6 لیسانس  

 0 0 (7.69 1 فوق لیسانس و باالتر 

 

 

 مدرک تحصیلی  -6نمودار شماره

       

5

52
42

0 00

30

69

0 0

سال25زیر  سال35تا 25 سال45تا 35 سال55تا 45 سال55باالی 

مقایسه جنسیت و سن

زن مرد

7.69 15.38

46.15

7.690 15.78

89.47

0

دیپلم و کمتر فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و باالتر

مدرک تحصیلی

مرد زن
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ه به نمودار سط  تحصیالت معلمان زن نسبت به جبا تو      
معلمان مرد بیشتر می باشد و هر دو جنس بیشترین توزیع را در 

در نتیجه سط  دان ، نگرش و عملکرد با  لیسانس دارند.سط  
 میزان تحصیالت معلمان ارتباطی ندارد.

 سابقه تدریس -10جدول شماره

 جنس
 سابقه تحصیالت

 نامعلوم زن مرد

 0 0 سال 2کمتر از 

 
 
 
 
 
5 

(7.69  1 سال 5تا 2   21.05)4  

(15.38 2 سال 10تا 5   26.31)5  

(15.38 2 سال 15تا 10   26.31)5  

3(15.78  0 سال 20تا 15  

(45.15 6 سال 20باالی    10.52)2  

 

 

 سابقه تدریس -7نمودار شماره

سال  20معلمان مرد باالی  بیشترین توزیع سابقه تدریس      
گیرند و بعد در نفر از مردان در این طیف قرار می 6می باشد و 
سال می باشد. در بین معلمان زن 20تا  15و سال  10تا  5طیف 

نفر می  10سال با  15تا  5بیشترین طیف توزیع در محدوده های 
. به نظر می رسد که سابقه تدریس باال در مردان بتواند باشد

عاملی در افزای  سط  دان ، نگرش و عملکرد زیست محیطی 
 مردان نسبت به زنان باشد.

 نتیجه گیریبحث و  -4

 انسوان،  رفتووار  ینوو یب  یپوو  یبورا  مهم یرهایمتغ جمله زا    
 منزلوه  به دان  اسوت یطویمحسوتیز مسوائل درباره فرد دان 
 قلموداد  هوا تیو فعال وزیو آم وتیو موفق انجووام  یبورا ضرورت  ی
 بور  شودن  رهیو چ جهوت  یابووزار  مثابه به دان  واقع در. شودیم

 گرفتوه کار به غلط اطالعات وای یناآگواه رینظ یروانشناخت موانع
 ریتاث شهیهم دان  اگرچه .(Ferdosi et al.,2007  شوودیمو
 تیو تقو را یگور ید یهوا سوم یمکان اموا  نوودارد،  رفتار بر میمستق
 ,.Frick et al کنوود یموو  لیتسووه  را رفتوار  رییو تغ که کندیم

 آن تیاهم و طیمح به انسان نگرش دان ، بور عوالوه(.  2004
 توجووه  مووورد  زموان  ریو د از یطو یمح یرفتارهوا  ینویب  یپ در

 . است بوده پژوهشوگران
 از دانو   کوه  اسوت نیا بر فرض نگرش، یریگاندازه یبرا      
 یبورا . سازدیم متاثر را هواآن بوه نگورش خواص، یهواتیواقع
 نشوند قانع افراد که یصورتدر  کنودیم انیب( 1989  زنیآ نمونه
 آنهوا  دارنود،  نقو   طیمح ینابود در یخاصو یخوارج عوامل که

 ط،یمحو  به انسان دان  و داشت نخواهند آن بوه یمنفو نگورش

0 7.69 15.38 15.38

46.15

0
21.05

26.31 26.31
15.78 10.52

کمتر از دو سال سال5تا 2 سال10تا 5 سال15تا 10 سال20تا 15 سال20باالی 

سابقه تدریس

مرد زن 
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 Kaiser et سوازد مووی متوورثر را طیمحو  بووه یو نگوورش نوو  

al,1999 . )  
هوا درصود   با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه       
، و هم بورای معلموان زن   های صحی  هم برای معلمان مردپاسخ

در بخ  سواالت عملکرد نسبت به نگورش و سوواالت نگورش    
جوام  ، در تحلیول ان نسبت به سواالت دان  به ترتی  بیشوتر بوود  

ا معلمان زن بیشترین تعداد لیسانسوی هوا ر  شده مشخص شد که 
ر موی  در بین معلمان به خود اختصاص داده اند در نتیجه بوه نظو  

ی با سط  دان ، نگورش و عملکورد   رسد مدرک تحصیلی ارتباط
س را زیست محیطی معلمان ندارد، از طرفی بیشترین سابقه تدری
 ین طوور در بین معلمان، مردان به خود اختصاص دادند در نتیجه ا
زای  به نظر می رسد که سابقه تدریس عاملی تواثیر گوذار در افو   

ن سط  دان ، نگرش و عملکرد معلمان مرد نسبت به معلموان ز 
سوال   45تا  35در رده سنی ، که فراوانی توزیع سنی مردان باشد

 نیز این امر را تایید می کند.

 پیشنهادات -5

یون  امهمترین پیشنهادات به شرح ذیل برای ارتقا سط  اموزشوی  
 مدارس پیشنهاد می گردد:

 با توجه به اینکه در کتاب علوم به موضو  پسماند -

 بدلیلشود لذا پیشنهاد می ،کمتر پرداخته شده است

اهمیت باالی پسماند به عنوان معضلی که شهرها و 

زیست را با مشکلی جدی مواجه کرده است و محیط

های آتی برای اینکه ی  رفتار مناس  را در نسل

های فرهن  تفکی  شاهد باشیم باید پایه ها و بنیاد

ر پسماند و همجنین اشاعه فرهن  استفاده درست را د

های مربوطه در مقطع ن کم قوی کنیم و آموزشسنی

 ابتدایی بیشتر شود.

با تاکید بر معلمان مان شود که برای معلپیشنهاد می -
های آموزش زن با هر مدرکی که دارند دوره

 .محیطی تدوین شودزیست

همای  های ترغی  کننده در سط  رقابتی ملی با  -
محیطی که عنوان معلم سبز یا هر موضو  زیست

های لمان بتوانند در آن نق  ایفا کنند در کنار دورهمع
تواند سط  دان ، محیطی میهای زیستآموزش

محیطی معلمان را افزای  نگرش و عملکرد زیست
 دهد.
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