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Abstract: Life in today's restless and complicated
situation requires specific knowledge, skills and
attitudes. Hence, children and adolescents need
specific training for encountering such variable and
rapid transformations in order to develop in
physical, mental and emotional aspects and identify
their responsibilities for effective cooperation at the
local, national, and universal levels. The only ways
which can change the effects of human activity on
the environment and develop lifestyle is developing
new perspectives toward life and try to change life
in a way that has some more coordination with our
natural environment. One of the paths to this end is
promoting environment education and appropriate
environmental behavior. Countries, governments,
schools and teachers should prioritize this goal and
focus on environmental ethics in the educational
practices. Public educational system and the role of
the teacher in education process can be used as the
sources for changing knowledge, attitudes and
skills which could equip the future generations for
encountering with environmental crisis and issues.
The present study aimed to investigate the
environmental related behaviors of the primary
schools teachers from knowledge, attitudes, and
skills aspects and the role of in-service training for
improving these aspects. This study was conducted
within a descriptive-applied approach through
questionnaires. 360 primary school teachers
answered the questionnaires and the results
revealed that more than 59 percent of showed
average appropriate environmental behaviors and
they have average knowledge about environmental
behaviors.
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پرویز انصاری راد

، پیچیده و مخاطرهآمیز امروزی، زندگی در شرايط ناپايدار:چکیده
 کودکان و. مهارت و نگرشهای ويژهای را طلب میکند،دانش
نوجوانان جهت رويارويی با دنیايی چنین متغیر و مبهم با
دگرگونیهای شتابنده نیازمند آموزشهايی هستند که بتواند همه
 عاطفی وجود آنها را به صورت هماهنگ، ذهنی،ابعاد جسمی
توسعه دهد و آنان را با وظايف خود جهت مشارکت مؤثر در
 الزم است ديدگاه جديدی. ملی و جهانی آشنا سازد،سطح محلی
در مورد جهان به وجود آيد و طرز زندگی را طوری تغییر کند که
 يکی از راههای.با محیط زيست طبیعی مطابقت داشته باشد
 لذا اين پژوهش به بررسی. آموزش محیط زيست است،ممکن
،رفتارهای زيست محیطی معلمان دوره ابتدايی در ابعاد دانش
نگرش و مهارت پرداخته و نقش آموزشهای ضمن خدمت در
 روش اين پژوهش توصیفی و.ارتقای اين دانش بررسی میشود
.از نوع کاربردی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است
 نفر از معلمان دوره ابتدايی اجرا شده867 پرسشنامه به روی
 درصد از83  نتايج پژوهش گويای اين است که بیش از.است
 در حد متوسط رفتارهای مناسب زيست،معلمان دوره ابتدايی
 دادهها همچنین نشان میدهند که دانش معلمان.محیطی دارند
.درباره رفتارهای زيست محیطی متوسط است
، آموزشهای ضمن خدمت، آموزش محیط زيست:کلیدواژهها
 رفتار زيست محیطی،سواد زيست محیطی

 کارشناس ارشد آموزش محیط زيست.4
 عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور.1
 مدرس دانشگاه فرهنگیان.8
 معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.1
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مقدمه
بشر توانسته است دستاوردهای عظیمی در زندگی صنعتی نو فرا چنگ آرد اما در چنبره
مسائل فراوان اجتماعی و انسانی نیز گرفتار شده است .آيا برای رهايی از اين فاجعهای که در
اثر بسط فناوری به وجود آمده است بايد به زندگی طبیعی و فاقد فناوری برگردد؟ قطعاً هیچ
صاحب انديشه و تجربهای اين راهحل را بر نخواهد گزيد چنانکه تسلیم شدن انسان در برابر
چیرگی فناوری و تخريب طبیعت را نخواهند پذيرفت.
طبیعت آفريدهی زيبای خداوند است و فناوری ساخته و پرداخته انسان .نمیتوان و نبايد
آفريده انسان در برابر آفريده خداوند قرار گیرد .اگر معنای وجود انسان و حیات بالنده
طبیعت مبنا نباشد ،انسان که مالك و صاحب فناوری است مغلوب و مقدور آن میشود و
طبعاً در تعارض میان هستی و انسان ،نهايتاً انسان از پای در میآيد پس بايد به رابطه جديدی
انديشید که در آن با محوريت انسان ،فناوری و طبیعت میتوانند در کنار يکديگر قرار گیرند.
بشر امروز بزرگترين عامل تخريب و تغییر محیط زيست شناخته شده است .انسان کوهها را
متالشی کرده تا معادن نهفته در دل زمین را استخراج کند ،رودخانهها را خشك کرده تا در آن
شهرسازی کند ،جنگلها را به آتش کشیده تا برای دامها ايجاد مراتع کند و يا مواد اولیه برای
صنايع سازد ،آب و هوا را به انواع آلوده کننده آغشته نموده است .از منابع زيرزمینی ،سطحی
و زيردريايی استفاده بیش از حد توان طبیعت کرده تا خود در رفاه زندگی کند و سرانجام تا
جايی پیش رفته است که امروزه با بحران محیط زيست مواجه شده است .بشر در لحظهی
حساس از زندگی خود قرار دارد .تخريب فزايندهی منابع ،درهم ريخته شدن تعادل چرخه
حیات ،افزايش روزافزون جمعیت ،فقر و گرسنگی و زوال زيستبومها که زندگی بشر به
آنها بستگی دارد ،همه و همه زمین را تهديد به نابودی میکند.
حقیقت اين است که امروز مسئله محیط زيست به يك مسئله حاد تبديل شده است و
اگر برای آن عالجی در نظر گرفته نشود ،در آيندهای نه چندان دور به شکل يك بحران
حقیقی ،گريبان همه انسانها را خواهد گرفت .بايد از همهی راهها برای مبارزه با اين فساد
استفاده کرد .يقیناً عنصر فرهنگ يکی از راههاست و راه کارآمدی هم است ،منتها برای
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تأثیرگذاری به تودههای مردم ،آيا راهحل فرهنگ – مستقیم يا غیرمستقیم بر بانیان اصلی
تخريب محیط زيست هم تأثیری خواهد گذاشت يا نه؟
در کشور جمهوری اسالمی ايران که نسلهای امروز و آتی بايد حیات اجتماعی رو به
رشدی داشته باشند حفاظت از محیط زيست يك وظیفهی عمومی تلقی میشود لذا کلیه
فعالیتهايی که به نوعی به تخريب و يا آلودگی غیرقابلجبران محیط زيست منجر میشود
ممنوع میباشد.
در سند چشمانداز (متن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در بیان يکی از
ويژگیهای جامعه ايرانی در افق بیست ساله چشمانداز آمده است« :برخوردار از سالمت،
رفاه و امنیت اجتماعی ،تأمین اجتماعی کارآمد ،فرصتهای برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد
مستحکم خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعیض ،بهرهمند از محیط زيست مطلوب».
اين بهرهمندی از محیط زيست مطلوب برای نسل کنونی و حفظ آن برای نسل آينده
نیازمند ابزاری مناسب برای فراهم آوردن زمینهی تغییر در دانشها ،نگرشها ،ارزشها،
رفتارها و شیوهی زندگی اجتماعی در مواجه با طبیعت و محیط زيست است تا بر اساس آن
جوامع بتوانند به پايداری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژيك و سیاسی دست يابند و
تحقق اين اهداف و اصول با استفاده از ابزار آموزش امکان پذير است که بحث اصلی
پژوهش حاضر میباشد.
آموزش محیط زيست عبارت است از شناسايی ارزشها و توضیح مفاهیم بهمنظور ايجاد
مهارتها و گرايشهای موردنیاز برای درک و شناخت وابستگیهای میان انسان ،فرهنگ او،
محیط زيست پیرامون او .آموزش محیط زيست همچنین فعالیتهايی اعم از تصمیمگیری و
خودالقايی قوانین رفتاری مرتبط باکیفیت محیط زيست را شامل میشود)IUCN ،4307( .
از سال  4313که اتحاديهی جهانی حفظ طبیعت و منابع طبیعی در شهر ژنو کشور سويس
تشکیل شد ،تاکنون تالشهای فراوانی برای حفظ محیط زيست به صورتهای مختلف
انجامگرفته است.
در ايران نیز تعیین و نامگذاری اولین منطقه حفاظتشده جهان در  1877سال پیش صورت
گرفت و همچنین تالش برای حفاظت از محیط زيست ادامه پیداکرده که تصويب اصل پنجاهم
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قانون اساسی جمهوری اسالمی از تحوالت مهم پس از انقالب ،نقطه اوج اين تالش محسوب
میشود.
تحقیقات انجام شده نیز حاکی از تأثیر آموزشهای زيست محیطی بر ارتقاء دانش ،نگرش
و مهارت افراد دارد .نقیبی بیدختی عطاران ( )4831در ارزيابی دورههای آموزش ضمن خدمت
درس علوم تجربی پايه سوم ابتدايی از ديدگاه معلمین زن آموزش ديده ،تناسب دوره برگزار
شده را با نیازهای شرکت کنندگان ،هماهنگی محتوا با اهداف دوره ،کیفیت تدريس مدرسان،
تناسب مدت دوره با حجم محتوا ،مناسب بودن مکان برگزاری دوره ،امکانات رفاهی و
تجهیزات آموزشی ،کیفیت ارزشیابی دوره ،کیفیت برگزاری دوره را با مقیاس بسیار زياد و زياد
در طیف لیکرت برآورد کردند.
صولتی اصل و فتحی آذر ( )4831در پژوهشی با عنوان تحلیل و بررسی میزان انعکاس
مفاهیم محیط زيست در کتابهای علوم تجربی دوره راهنمايی تحصیلی از ديدگاه دبیران
مدارس دخترانه شهر تهران را از طريق تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سالهای اول ،دوم و
سوم دوره راهنمايی تحصیلی بررسی کرده ،اعالم کردند :در هیچيك از پايهها انعکاس معنی
داری در خصوص آلودگی صوتی و تأثیر آن بر محیط زيست ،عدم اشاره به مفهوم عوامل
احیاء در جنگلها ،در مقوله زباله ،از مفاهیم تعريف زباله و انواع آن و نقش تفکیك زبالهها در
بازيافت مؤثر در هیچکدام از سه پايه اشاره نشده است.
عینی مهران و آشتیانی ( )4830در پژوهشی با عنوان "تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و
علوم دورۀ ابتدايی در ارتباط با محیط زيست و حفاظت از آن" بعد از تجزيهوتحلیل  48مفهوم
با استفاده از جداول مربوطه مشخص شد که  4/13درصد از کل محتوای کتب فارسی و علوم
در ارتباط با مفاهیم محیط زيست هستند و  33/81درصد به ساير مفاهیم غیر مرتبط تعلق دارد.
کل مفاهیم مرتبط با محیط زيست در اين  48جلد کتاب 181 ،مورد بوده است که  84درصد
آن در بعد متن و  18درصد در بعد پرسش و  11درصد در بعد تصوير ارائه شده است.
آقامحمدی و صالحی عمران ( )4830در پژوهشی با عنوان بررسی دانش ،نگرش و
مهارتهای زيست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدايی استان مازندران و دريافتند که معلمان
دوره ابتدايی نگرشی کامالً موافق يا موافق نسبت به رفتارهای مناسب زيست محیطی دارند .و
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بهطور معمول مهارتهای مربوط به حفظ محیط زيست را دارند؛ اما از نظر جنسیتی نگرش
مثبت زيست محیطی معلمان زن بیشتر از معلمان مرد است و دانش زيست محیطی معلمان مرد
بیشتر از معلمان زن است .در حالی که از نظر مهارتها اختالف معنادار میان دو گروه معلمان
مرد و زن مشاهده نشده است.
اسپیرو پائولو و همکاران ( )1770به بررسی "سواد و گرايشهای آموزگاران ابتدايی در
آموزش برای توسعه پايدار" پرداختند که راجع به آموزشهای ضمن خدمت معلمین ابتدايی
يونان بود .تجزيه و تحلیل اطالعات معلوم کرد که معلمان نسبت به مفهوم "قابلیت پايداری" و
منابع تجديد شدنی انرژی سوء تفاهم داشته يا برداشت اشتباهی از آن دارند .بهعالوه میزان
کاربرد برنامهها در مدارس نسبتاً کم است و بستگی به نظر و عالقه معلمان به اين موضوعات
دارد؛ که اين ناشی از فقدان آشنايی با رويکردهای روششناختی جديد که موضوعات زيست
محیطی را ترويج میدهند؛ میباشد.
آلپ ،ايلوان و همکاران ( )1773در "يك بررسی از رفتارهای دانشآموزان دوستدار محیط
زيست مدارس ابتدايی ترکیه" به بررسی دانش و گرايشهای زيست محیطی دانشآموزان
مدارس ابتدايی پرداختند و بیان کردند که عوامل مؤثر بر متغیرهای گرايشهای و دانش زيست
محیطی و چگونگی گزارش دادن خودشان از رفتار دوستانه با محیط زيست به دانش زيست
محیطی ،تمايالت رفتاری ،تأثیرات زيست محیطی و کنترل مکانهای دانشآموزان وابسته
است.
در سال  1771سی.اچ .سانیپل و همکاران ،اساتید آموزشی آفريقای جنوبی در پژوهشی با
عنوان اندازهگیری سواد زيست محیطی معلمان دريافتند که سواد زيست محیطی معلمان نقش
تعیین کنندهای در نیل به اهداف آموزشی محیط زيست بازی میکنند و نتايج جالب توجهی در
خصوص رابطه بین سواد زيست محیطی معلمان و رشته تحصیالت دانشگاهی آنان ،همراه با
محدوده درگیری يادگیری و تحصیالت آموزش عمومی محیط زيست ارائه دادند.
اين يافتهها و واقعیتها ،اصول کلی را دربر دارد و میتواند تالشهای صورت گرفته در
زمینه آموزشهای دوستدار محیط زيست را گزارش داده و نیازهای آموزشی آتی را تعیین يا
ارزشهای زيست محیطی آينده را باز تنظیم کند و از سوی ديگر اين مطالعات میتوانند عوامل
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مؤثر بر گرايش انسان به حفظ محیط زيست را شناسايی کنند زيرا با شناخت اين عوامل
میتوان به ارائه راهحلهايی برای تغییر رفتارهای مخرب و تشويق رفتارهای مثبت زيست
محیطی پرداخت.
با توجه به اهمیت حفظ محیط زيست بهخصوص در کالنشهرها به دلیل زياد بودن مسائل
زيست محیطی اين پژوهش به بررسی میزان دانش ،نگرش و رفتارهای زيست محیطی
میپردازد تا در تدوين برنامههای آموزشی اين گروه مهم و آينده پرور راهگشا باشد.
همچنین اين پژوهش در پی آن است که تأثیر آموزشهای ضمن خدمت را بر میزان ارتقاء
دانش و مهارت و نگرش زيست محیطی معلمان بسنجد و دستاوردهای اين پژوهش موجب
افزايش اهمیت بهروزرسانی دانش زيست محیطی معلمان و انتقال آموختههای آنان به
دانشآموزان و نهادينه شدن اين آموختهها در دانشآموزان میشود و در نهايت ،موج مثبتی از
مسئولیت زيست محیطی و انتقال و انتشار به ديگر اقشار جامعه و نسلهای ديگر خواهد شد؛
بنابراين نیل به اين دستاوردها ،مستلزم پاسخگويی به اين سؤال مطرح شده است که؛ آيا
آموزشهای زيست محیطی باعث ارتقاء و افزايش دانش ،نگرش و مهارت زيست محیطی
معلمان مقطع ابتدايی شهر تهران میشود؟
مبانی نظری تحقیق
دستاوردهای روبه رشد در عرصههای علوم ،علوم زيستی و فناوری چهره جديدی از زندگی
را در جهان امروز به نمايش گذاشته است و انسان قرن بیست و يکم هر روز حوادث
پیشبینینشده جديدی را تجربه میکند .اخبار روزانه جهان حاوی تهديدهای جديدی
همچون بحران محیط زيست ،بحران مواد اولیه ،بحران انرژی و بحران فرهنگی برای ساکنان
کره زمین است .زندگی در چنین شرايط ناپايدار ،پیچیده و مخاطرهآمیزی ،دانش ،مهارت و
نگرشهای ويژهای را طلب میکند .کودکان و نوجوانان جهت رويارويی با دنیای چنین متغیر
و مبهم با وابستگیهای متقابل و دگرگونیهای شتابنده نیازمند آموزشهايی هستند که بتواند
همه ابعاد جسمی ،ذهنی ،عاطفی وجود آنها را به صورت هماهنگ توسعه دهد و آنان را با
وظايف خود جهت مشارکت مؤثر در سطح محلی ،ملی و جهانی آشنا سازد.
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در دهههای اخیر انسان باقدرت دگرگونی سازی محیط خود ،تغییرات شتاب گرفتهای در
تعادل طبیعت ايجاد کرده است .در نتیجه گونههای موجودات زنده دنیا در معرض خطر قرار
گرفتهاند و اين امر ممکن است جبران ناپذير باشد .در عصر ما ،قدرت انسان برای دگرگون
سازی اطرافش اگر عاقالنه به کار رود ،میتواند برای همه مردم منابع توسعه و فرصت بهبود
زندگی را به ارمغان آورد و اگر اشتباه و يا بیتوجهی شود ،همان قدرت ،میتواند صدمات
بیشماری به افراد بشر و محیط زيست طبیعی و انسانی وارد سازد .ما ،در اطراف خود در
بسیاری از مناطق زمین ،نشانههای روزافزونی از صدمات حاصله از انسان ،مثل اختالفات
شديد و نامطلوب در تعادل بومشناختی زيستکره ،سطوح خطرناکی از آلودگی در آب ،هوا
تخريب و تهی سازی منابع غیرقابلتجديد و کمبودهای شديد ديگر مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم با استفاده از دانشی بیشتر و انجام اعمالی عاقالنهتر در محیطی که با احتیاجات و
امیدهای بشری انطباق دارد زندگی بهتری برای خود و اعقابمان فراهم آوريم .چشم اندازهای
وسیعی برای بهبود کیفیت محیط زيست و ايجاد يك زندگی خوب وجود دارد و برای
دستیابی به اين هدف نیازمند آگاهی بیشتر و شناخت مسائل پیچیده محیط زيستی میباشیم.
همچنین از آنجا که محیط زيست طبیعی کشور که شامل فضای سبز ،مراتع و جنگلها،
تفرجگاهها و مناطق حفاظت شده میباشد بايد دارای برنامههای مدون و از پیش طراحی
شدهای باشند تا ضمن حفظ و حمايت به نحو مطلوبتری مورد استفاده قرار گرفته ،احیاشده
و توسعه يابند ،بنابراين ،جهت اجرای برنامههای محیط زيست که شامل طرحهای مختلف
محیط زيستی میباشد به افراد کاردان و خبرهای نیازمند میباشیم که اطالعات کافی از مسائل
مربوطه داشته باشند.
توجه به مسائل محیط زيست در بحث توسعه ی پايدار به اين دلیل است که از يك
طرف در سالهای اخیر ،کیفیت محیط زيست در نتیجهی فعالیتهای انسانی تقلیل پیدا کرده
و از طرف ديگر ،مقابله با تخريب محیط زيست و کاهش منابع طبیعی تنها با اعمال بلندمدت
سیاستهای زيست محیطی ،مشارکت و آگاهی نسبت به مسائل زيست محیطی بسیار
تاثیرگذار خواهد بود (يیلديز 4و همکاران.)4 :1744،
1. Yildiz
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تفکر سنتی در مورد حوزه آموزش محیط زيست اين بوده است که میتوانیم بهوسیله
آموزش دادن دانش محیط زيست و موضوعات در رابطه با آن به بشر ،رفتار او را تغییر
بدهیم .اينگونه تفکر بر اين اساس است که اگر دانش الزم را به بشر بدهیم ،در عوض آنها
در مورد محیط زيست و مشکالت در رابطه با آن آگاهتر میشوند؛ بنابراين انگیزه بیشتری
خواهند داشت تا در برابر محیط زيست مسئوالنه برخورد نمايند .تفکر سنتی ديگر که برای
آموزش محیط زيست قابل قبول بوده است به صورت زير توصیف میشود :کسب علم،
باعث تولید نگرش مطلوب میشود که اين موضوع به نوبه خود باعث فعالیتی میگردد که
کیفیت بهتر زيست محیطی را به وجود میآورد (شبیری.)4833 ،
از میان نظامهای مختلف اجتماعی ،امروزه نظام آموزش و پرورش از بزرگترين،
پیچیدهترين ابداعات بشری محسوب میگردد ،لذا در هر کشوری سرمايههای فراوانی در
اختیار گروه بیشماری از معلمان و دبیران برای پروراندن و آگاه کردن جمعیت انبوهی از
کودکان ،نوجوانان و جوانان هزينه میشود.
آموزش و پرورش سازگار با نیاز جهان کنونی چنان آموزش و پرورشی است که به
دگرگونی انسان بهسوی کمال ،بالندگی ،سازندگی از بسیج هیچ وسیلهای کوتاه نیايد .آموزش
و پرورش گذرگاه پیمودن راه دستيابی به انسانیت کامل يا پیوستن بهکلی است که انسان
جزئی کوچك از آن است .بر پايه چنین نظامی هر کودک ،نوجوان ،جوان و بزرگسال ايرانی
بايد بتواند بر پايه توانايیهای ذهنی و جسمی خود از فرصتها و امکانات برانگیزاننده
محیطی برخوردار گردد و از تجربههايی که رفتار وی را از سازگاری خشنودی بخش با
زندگی پرورش میدهند ،بهرهمند گردد (طوسی.)4863،
آموزش در سازمانها نقش بسیار مهمی در توسعه مهارتها و بهرهوری و کسب و کار
بازی میکند (ريپلی .)1747 ،4آموزش کارکنان همواره بهعنوان وسیلهای مطمئن در جهت
بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مديريت مدنظر قرار میگیرد و فقدان آن نیز يکی از
مسائل حاد هر سازمان را تشکیل میدهد .بدين جهت بهمنظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و
بهرهگیری هر چه مؤثرتر از اين نیرو ،بیشك آموزش يکی از مهمترين و مؤثرترين تدابیر و
1. Ripley
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عوامل برای بهبود امور سازمان به شمار میرود .آموزش در واقع يکی از راههای اصولی و
منطقی هدايت تالشهای کارکنان در سازمان است و باعث بهکارگیری استعدادهای نهفته ،به
کاراندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حس انعطافپذيری الزم در کارکنان خواهد شد
(حسین زاده و برزگر .)4838،آموزش يك وظیفه حیاتی برای سازمانهاست .برای بقاء و
شکوفايی در جهان کامالً رقابتی و در حال پیشرفت امروز و فردا ،کارفرمايان بايد بتوانند
بهطور مستمر دانش ،مهارتها ،نگرشها و رفتارهای کارکنان را به روز آوری نموده و بهبود
بخشند (موسکوئیتز.)1773 ،4
امروزه با گسترش روزافزون علوم و فنون و پیچیدهتر شدن شرايط اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی جامعه ،اين ضرورت پیش از پیش احساس میشود که کارکنان برای برخورد مؤثر
با مسائل و مشکالت سازمانی و تالش برای حل آنها بايد از روشهای جديد و بديع و
بهرهبرداری از حداکثر توانايی علمی ،عملکرد خويش را توسعه و تکامل بخشند .بهبود منابع
انسانی بهطور اعم از طريق آموزش و بهطور اخص از طريق آموزش ضمن خدمت از
مؤثرترين وسايل همسازی و انطباق کارکنان و سازمانها با شرايط متغیر و تحوالت زمانی و
مکانی است.
اداره کل آموزشهای ضمن خدمت با توجه به اهداف کمی و با عنايت به ضرورتها و
داليلی که در توجیه برنامههای آموزشی مقاطع مختلف بیان خواهد شد ،کارکنان آموزشی و
اداری را به صورت برنامههای حضوری (کوتاهمدت و درازمدت) و از راه دور و مکاتبهای
برنامههای آموزشی خود را در مقاطع مختلف به اجرا درمیآورد (زرگری مرندی ،4801،ص
 .)17فراگیری دانش و مهارتهای شغلی از نظر زمان اجرا به آموزشهای قبل از خدمت و
آموزشهای ضمن خدمت تقسیم میشود (سعیدی ،4803،ص.)80 .
ازآنجايیکه معلم برجستهترين نقش را در آموزش و پرورش پذيرفته و حساسترين
مسئولیت را دارد ،شايستگیهای او در ايفای نقش و اجرای مسئولیتهای خطیرش همواره
مدنظر بوده است .حتی که امروز پیشرفت دانش و تکنولوژی و رسانههای آموزشی بسیاری را
در دسترس مردم قرار داده ،بازهم ارزش و اعتبار معلم و تدريس او به قوه خود باقی و در
1. Moskowitz
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جامعه مطرح است .آموزش و پرورش در صورتی میتواند در زمینه توسعه و محیط زيست
مؤثر باشد که بتواند شرايط زير را فراهم آورد:
 -4به پويايی محیط اجتماعی ،اقتصادی ،فیزيکی ،بیولوژيکی و توسعه انسان بپردازد.
 -1بین تمام رشتهها تلفیق ايجاد کند.
 -8روشهای رسمی ،غیررسمی و شیوههای اجتماعی مؤثر را به خدمت بگیرد.
در اين زمینه دستور کار  14دولتها را به انجام دادن فعالیتهايی تشويق کرده است از
جمله:
مقامهای آموزش و پرورش با همیاری گروههای اجتماعی يا سازمانهای غیردولتی ،برنامههای
ضمن خدمت يا پیش از خدمت را برای همه آموزگاران ،مربیان و برنامه ريزان آموزشی در
همه بخشها به اجرا درآورند و آنها را با ماهیت و شیوههای آموزشی و مسائل و توسعه آشنا
سازد (کريمی ،4838،ص.)163.
مسئوالن آموزش و پرورش نیز برای تداوم آموزشهای زيست محیطی بايد پايه برنامهها را
بر فعالیتهای مدارس ابتدايی و متوسطه با توجه به مشکالت محلی قرار دهند .چرا که ما در
آموزش محیط زيست با تنوع آموزشدهندگان ،تنوع مخاطبان و تنوع روشهای آموزشی
روبرو هستیم.
از طرفی ،آموزش محیط زيست دارای يك ساختار سه وجهی میباشد :آموزش درباره
محیط زيست؛ آموزش از طریق محیط زيست؛ آموزش برای محیط زيست.
آموزش درباره محیط زيست اغلب از طريق ديدگاههای تحقیقی و اکتشافی درصدد يافتن
ماهیت ناحیه مطالعاتی است و اهداف آن عمدتاً شناختی است تا بدين طريق بر حجم
اطالعات افزوده شود؛
آموزش از طریق محیط زيست آموزگاران میبايست با به کارگیری عامل محیط زيست
بهعنوان منبع از دو طريق ،آموزش کلی دانشآموز را به پیش ببرند؛ نخست بهعنوان يك وسیله
برای جستار و کشف که میتواند به ارتقا سطح يادگیری کمك کند و در آن مهمترين جنبه
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يادگیری نحوه آموزش است و دوم ،بهعنوان منبع مطالب موردنیاز برای انجام فعالیتهای
واقعگرايانه در علوم ،زبان ،رياضیات و حرفه و فن؛
آموزش برای محیط زيست عبارت از آموزشی است که از لحاظ سبك و سیاق ،زيست
محیطی است و بر توسعه گرايشهای آگاهانه بهسوی موضوع محیط زيست تأکید میکند.
اهداف آن فراتر از کسب مهارتها و دانشهای الزم است و به توسعه مشارکت مردم نیاز دارد
تا بدان حد که ارزشهايی شکل بگیرند که بر رفتار تأثیر بگذارند؛ يعنی دانشآموزان را طوری
تحت آموزش قرار دهد که اعمال آنها و تأثیر مجموعه رفتار آنها بهطور مثبت برای محیط
زيست سودمند بشود( .خورشید دوست 4831،ص)147.
اما از مسائل مطرح شده در اين روزها سواد زیست محیطی است .همانطور که میدانیم
سواد ،عبارت است از خواندن و نوشتن ولی سواد زيست محیطی چیست؟ سواد زيست
محیطی فقط دانش تنها نیست ،چون انتقال ساده دانش در مورد سیستمهای اکولوژيکی برای
کسب سواد زيست محیطی کافی نمیباشد .بهطور روشن ،سواد زيست محیطی فرای دانش
واقعی ساده در مورد محیط زيست است بلکه شامل نگرشها و رفتارهايی که پايداری محیط
زيست را حمايت میکند ،میباشد .سواد زيست محیطی اساس عملیاتی برای حفاظت منابع
بشری متعلق به نسل امروز و آينده است .حفظ گونههای آينده و گونههايی که ما با آنها کره
زمین را شريك هستیم الزم و حیاتی میباشد.
تعريف روت )4331( 4از سواد زيست محیطی بهطورمعمول چنین است .او معتقد است که
سواد زيست محیطی عبارت است از دانش فرد در مورد محیط زيست و نگرشهايی به طرف
محیط زيست و جنبههای زيست محیطی ،مهارتها و انگیزههايی که با يکديگر برای حل
مسائل زيست محیطی به کار میروند؛ بنابراين بهطور خالصه سواد زيست محیطی از چندين
جزء تشکیل يافته است :دانش ،نگرشها ،رفتار.
در اين میان ،آموزش محیط زيست به کودکان ،از اهمیت ويژهای برخوردار است .چرا که
کودکان نه تنها مسئولیت نگاهبانی از زمین را به ارث میبرند ،بلکه در بسیاری از کشورهای
در حال توسعه همچون ايران ،حدود نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند .افزون بر اين،
1. Roth
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کودکان هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای صنعتی ،در برابر اثرات تخريب
محیط زيست ،سخت آسیبپذيرند .آنان همچنین حامیان آگاه تفکر ،درباره محیط زيست
هستند .در روند مشارکت در فعالیتهای مربوط به محیط زيست و توسعه ،توجه خاص به
کودکان و من افع ايشان ضروری است تا بدين طريق پايداری آتی هر اقدامی برای بهبود محیط
زيست تضمین شود .کارشناسان نیز عقیده دارند ،بهتر است آموزشهای الزم زيست محیطی
از سنین پايه شروع شود .مسلماً کودکانی که تحت چنین آموزشهايی قرار گیرند در برابر
عوامل آالينده انسانی محیط زيست از خود عکسالعمل مناسب و معقوالنه نشان خواهند داد.
ازاينرو تبلور کار آموزش و پرورش تربیت نیروهای متعهد ،دانشمند ،متخصص و ماهر
است .بررسیهای مربوط به نیروی انسانی نشان میدهد که جوامع پیشرفته از بیشترين
نیروهای کیفی و کارآمد برخوردارند و هرسال قسمت زيادی از بودجه و درآمد خود را
صرف آموزش میکنند .کشورهايی که خواستهاند خود را به سطح باالتری از رشد برسانند ،از
طريق آموزش و پرورش و تغییر در نظام آموزشی به چنین هدفی دست يافتهاند.
هدف از آموزشهای زيست محیطی در متن راهنمای آن نهفته است که میتوان به
صورت زير بیان کرد .توسعه آگاهی و درک هر فرد نسبت به فرآيندها و ارتباطات داخلی در
محیطهای طبیعی و مصنوعی بهنحویکه شخص به روشها ،نظريات ،انگیزهها و تعهدات
خود نسبت به حمايت و حفاظت از محیط زيست جامه عمل پوشانده و باعث انتخاب
رفتارهای بهینه در فرد شده و در نهايت شخص اقداماتی را برای حل مسائل محیط زيست و
بهبود کیفیت ،امنیت ،رفاه ،سالمت و دوام زندگی به عمل آورد( .رضايی 4838،ص)438.
و اما اهداف مختصر و جامع آموزش محیط زيست که در بلگراد تهیهشده بهطور خالصه
عبارتاند از:
 -4افزايش اطالعات شفاف و توجه به وابستگی تنگاتنگ شاخههای اقتصادی ،جامعهشناسی،
سیاسی و بومشناختی نواحی روستايی و شهری؛
 -1ايجاد فرصتهايی برای کلیه افراد بهمنظور دستیابی آنها به دانش ،ارزشها ،نگرشها،
حس مسئولیتپذيری و مهارتهای موردنیاز برای محافظت و ارتقای کیفیت محیط زيست؛
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 -8فراهم نمودن الگوهای جديد رفتاری برای افراد ،گروهها و کل جامعه در قبال محیط
زيست( .يونسکو)4300،
سابقه آموزش رسمی محیط زيست در کشورمان هرچند به پای آموزشهای غیررسمی
نمیرسد ولی چندان کوتاه نیست .اگرچه میتوان اثرهای آموزش محیط زيست را در
نخستین برنامههای درسی رسمی کشورمان يافت ،اما در واقع آموزش محیط زيست به معنای
امروزی خود بیش از سه دهه عمر ندارد .در اين مدت تالشهايی برای واردکردن
موضوعهای حیطه زيستی در درسهايی مانند علوم تجربی ،جغرافیا ،شیمی و زيستشناسی
گنجانده شد .گرچه مجموعه اين کوششها را میتوان قدمهايی مهم در آموزش محیط زيست
کشورمان دانست ،اما به نظر می رسد به علت عدم انسجام کافی اين موضوعها و عدم کاربرد
رويکردهای اصولی در اين مورد ،هنوز تا رسیدن به آموزش رسمی قابل قبول محیط زيست
در ايران راه زيادی مانده است( .تورانی و همکار؛ ،4838ص )88
پس مسئله ما د ر اين تحقیق عبارت از اين است که معلمی که میخواهد در ارتباط با مسائل
زيست محیطی آموزش بدهد خود چه مقدار اطالعات دارد؟ از چه راهی بايد اطالعات خود
را افزايش دهد؟ در ارتقای اين آگاهیها ،آموزشهای ضمن خدمت چه نقشی میتوانند ايفا
کنند؟
اهداف:
 -4آشنايی با میزان دانش زيست محیطی معلمان ابتدايی.
 -1ارزيابی نقش آموزش ضمن خدمت در ارتقای دانش زيست محیطی معلمان ابتدايی
 -8سنجش رابطه بین رفتار زيست محیطی معلمان با ويژگیهای شخصی آنان (سن ،جنس،
تحصیالت)
-1دستیابی به ارتباط بین رفتار زيست محیطی معلمان و پايگاه اقتصادی – اجتماعی آنها،
-8محاسبه ارتباط بین نگرش معلمان نسبت به محیط زيست و ويژگیهای شخصی آنان
(سن ،جنس ،تحصیالت)
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روش پژوهش
اين پژوهش از گونه پژوهشهای کاربردی 4است و با روش کمّی انجام شده است .جامعه
آماری کلیه معلمان زن و مرد شاغل در پست آموزگاری که در مقطع ابتدايی شهر تهران به
تدريس مشغولاند میباشد .روش جمعآوری اطالعات از طريق پرسشنامه انجام شده و در آن
نیازسنجی آموزشهای زيست محیطی  867معلم زن و مرد مقطع ابتدايی شهر تهران که به
روش خوشهای چند مرحلهای از  8منطقه شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق ،غرب شهر تهران (شامل
مناطق  4،8،3،41و  )46نمونهگیری شدهاند ،سنجیده شده است .ضريب پايايی اين آزمون در
تحقیق حاضر از طريق ( )αکرانباخ و توسط نرمافزار  SPSSمحاسبهشده و ضريب
بهدستآمده عدد مناسبی میباشد α = 7 /01 .که نشان دهنده پايايی خوب سؤاالت پرسشنامه
است .در تحقیق حاضر روايی صوری و روايی محتوا مورد بررسی قرارگرفته است ،لذا جهت
اندازهگیری آن پرسشنامهها به تعدادی از اساتید و صاحبنظران داده شد و اصالحات الزم به
عمل آمد .برای استخراج اطالعات ،ابتدا تمام پرسشنامهها با توجه به جدول کد تهیهشده،
کدبندی گرديد و سپس تمام متغیرها برای کامپیوتر تعريفشده و سپس اطالعات وارد گرديد
و جهت کنترل آنها ،بعد از بررسی اجمالی جداول دتا ،فراوانی گرفته شد و اشتباهات سهوی
اصالح گرديد از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،میانه ،نما) برای توصیف دادهها و در
قسمت آمار استنباطی از آزمون آماری  ANOVAوآزمون  tوآزمون سامرزدی استفاده گرديد.
همچنین تشکیل پايگاه اقتصادی –اجتماعی معلمین ،تشکیل شاخص نگرش معلمین به شغل،
نگرش معلمین نسبت به محیط زيست ،نگرش معلمین نسبت به تشکیل کالسهای ضمن
خدمت و سواد زيست محیطی معلمین (دانش +نگرش +رفتار) صورت گرفت .نرمافزار آماری
مورد استفاده جهت استخراج دادهها نرمافزار ""Spss Win.12بوده است.

1. ResearchApplied
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گزارش یافتهها
جهت اختصار کالم ،همراه بابیان هريك از نتايج بهدستآمده (يافتهها (4از طريق آمار
توصیفی و استنباطی اقدام به بحث در خصوص آن و نتیجهگیری از روند کلی خواهد شد.
از تعداد  41110نفر معلم زن و مرد که در مقطع ابتدايی شهر تهران شاغلند بهطور تصادفی
 867معلم که در مقطع ابتدايی مناطق  4و  8و  3و  41و  46مشغول به کار هستند؛ نظرسنجی
به عمل آمد.
با مراجعه به جدول شماره  4و بررسی آن درمیيابیم که بین سواد زيست محیطی معلماان
با میزان تحصیالت آنان رابطه وجود دارد( .در گروه تجربی) معلمانی کاه تحصایالت باااليی
دارند از سواد زيست محیطی بااليی نیز برخوردارند.
معلمانی که در دورههای آموزشهای ضمن خدمت زيست محیطی شرکت کردهاند ،ساواد
زيست محیطی بیشتری دارند .چنان چه اين مهم را در جدول شماره  1نیز میتوانیم به نظااره
بنشینیم .در رابطه با سواد زيست محیطی معلمان و جنسیت آنان وقتی به اعداد و جادول بااال
رجوع میکنیم و به تفسیر و کنکاش میپردازيم ،نظااره مایکنیم کاه ماردان از ساواد زيسات
محیطی بااليی برخوردارند.
همانطور که در جدول شماره  8شاهديم ،بین نگرش معلمان نسبت به مسائل زيست
محیطی با میزان تحصیالت آنان رابطهای وجود ندارد.
همچنین جدول شماره  1و اعداد درجشده در آن بیانگر ايان مطلاب مایباشاد کاه داناش
زيست محیطی معلمان با جنسیت آنان رابطه داشته و مردان داناش زيسات محیطای بیشاتری
دارند .وقتی به بررسی اعداد موجودمی پردازيم ،میبینیم بین نگرش معلمان نسبت باه محایط
زيست و جنسیت آنان رابطه وجود دارد بهطوریکه ماردان گاروه تجربای نسابت باه محایط
زيست نگرش مثبتی دارند.
جدول شماره  8و اعداد درجشده در آن نشااندهنده ايان مطلاب اسات کاه باین پايگااه
اقتصادی – اجتماعی معلمین و دانش زيست محیطی آنان رابطه موجود میباشد .باهطوریکاه

1. Finding Result
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معلمان با پايگاه اقتصادی – اجتماعی باال ،دانش باالی زيسات محیطای دارناد؛ و همینطاور
مشاهده میکنیم که بین دانش زيست محیطی معلمان با نگرش آنان نسبت به شغلشاان رابطاه
وجود دارد .ازآنجايیکه جامعه آماری ما معلمانی باا ساوابق مختلاف را پوشاش داده اسات،
جدول تشکیل شده و اعداد ارائهشده ،بیانگر اين هستند کاه باین دو پاارامتر ساابقه و داناش
زيست محیطی رابطه وجود دارد.
سن معلمین با رفتار زيست محیطی آنان رابطه ندارد .در بررسی رابطه باین رفتاار زيسات
محیطی معلمان با پايگاه اقتصادی – اجتماعی آنان با توجه به جدول شماره  6میبینیم کاه باین
اين دو رابطه معنیدار وجود دارد .بهطوریکه معلمان با پايگااه اقتصاادی اجتمااعی بااال رفتاار
زيست محیطی بهتری دارند .وقتی به جدول باال مراجعه میکنیم میبینیم که بین رفتاار زيسات
محیطی معلمان با میزان تحصیالتشاان رابطاهای موجاود نمایباشاد .باا بررسای جادول فاوق
درمیيابیم که بین رفتار زيست محیطی معلمان و جنسیت آنان رابطه وجاود دارد ،باهطوریکاه
مردان رفتار زيست محیطی بهتری دارند.
میزان تحصیالت با نگرش آنان نسبت به شرکت در کالسهای آموزش ضمن خادمت
نیز از عوامل موردتوجه در پژوهش حاضر میباشند .میزان نگرش معلمان نسابت باه شارکت
در کالسهای آموزش ضمن خدمت با باال رفتن میزان تحصایالت آناان (در گروهای کاه در
کالسهای ضمن خدمت شرکت کردهاند) باال میرود .جدول شاماره  0نیاز نشااندهنده ايان
ارتباط میباشد .وقتی جدول باال را با دقت نظاره کرده و اعداد و ارقاام را بررسای مایکنایم،
درمیيابیم که بین سابقه معلمان و نگرش آنان نسبت به شارکت در کالسهاای آموزشهاای
ضمن خدمت ارتباط وجود ندارد در بررسی جدول باال درمیيابیم کاه ارتبااط معنایدار باین
نگرش معلمان نسبت به شرکت در کالسهای آموزشهای ضمن خدمت و سن آناان وجاود
ندارد .وقتی که جدول باال و اعداد ارائه شده را به نظاره مینشینیم ،میبینیم که اين دو مسائله
با هم در ارتباط هستند .معلمانی که نگرش مثبتی نسبت به شغلشان دارند نسبت به شرکت در
کالسهای ضمن خدمت نیز نگرش بهتری دارناد و بیشاتر در کالسهاای آموزشای شارکت
میکنند.
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جدول شماره  -4آزمون F
متغیر وابسته :سواد زيست محیطی
( Sigسطح معناداری)

F

درجه آزادی

منابع تغییرات

7/468

4/311

1

تحصیالت گروه گواه

7/71

8/408

1

تحصیالت گروه تجربی

جدول شماره  -1آزمون t
متغیر وابسته :سواد زيست محیطی
( Sigسطح معناداری)

T

درجه آزادی

منابع تغییرات

7/77

488/374

887

ضمن خدمت

7/71

4/333

813

جنسیت

جدول شماره -8آزمون F
متغیر وابسته :نگرش به مسائل زيست محیطی
F

( Sigسطح معناداری)
7/688

درجه آزادی
1

7/111

منابع تغییرات
میزان تحصیالت

جدول شماره -1آزمون t
جنسیت
T

( Sigسطح معناداری)
7/77
7/778

درجه آزادی

437/830
1/381

منابع تغییرات

883

نگرش به مسائل زيست محیطی

880

دانش زيست محیطی

جدول شماره -8آزمون F
متغیر وابسته :دانش زيست محیطی
F

( Sigسطح معناداری)

منابع تغییرات

درجه آزادی

7/74

4/303

40

پايگاه اجتماعی-اقتصادی

7/78

4/601

46

نگرش شغلی

7/783

4/818

13

سابقه
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جدول شماره -6آزمون F
متغیر وابسته :رفتار زيست محیطی
( Sigسطح معناداری)

F

درجه آزادی

منابع تغییرات

40

پايگاه اجتماعی-اقتصادی

7/644

7/131

1

میزان تحصیالت

7/743

8/604

887

جنسیت

7/471

4/678

47

سن

4/317

7/74

جدول شماره -0آزمون F
متغیر وابسته :نگرش به کالس ضمن خدمت
( Sigسطح معناداری)

F

درجه آزادی

منابع تغییرات

7/71

7/333

44

میزان تحصیالت گ.تجربی

3

میزان تحصیالت گ.گواه

7/833

7/384

44

سابقه

7/187

4/401

87

سن

7/74

1/111

44

نگرش به شغل گ.گواه

7/78

4/330

3

نگرش به شغل گ.تجربی

4/748

7/18

بحث و نتیجهگیری
میدانیم که آموزش محیط زيست؛ بنیادیترين شیوه در حفاظت محیط زيست بوده که هدف
از آن ،يافتن مناسبترين و بهترين نظام و شیوهی ارائه مطالب و نحوه فعالیتها و اجرای
ساختاری است که زمینهساز ارتقاء آگاهیهای زيست محیطی در سطح جامعه میباشد تا از
اين طريق هر فرد جامعه ،خود را از طريق احترام گذاشتن به حق حیات ديگران ،مسئول در
حفاظت و حمايت از محیط زيست بداند.
در اين زمینه ،استفاده مناسب از امکانات وسیع و رايج آموزشی در سطح کشور ،با رشد
روز افزون علوم و ارتباطات ملی و بینالمللی ،بهرهگیری از آنها در جهت اطالعرسانی و
توسعه "تکنولوژی آموزشی" برای پیشبرد اهداف آموزش محیط زيست کامالً ضروری است.
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از آنجايیکه دنیای امروز دنیای دانايی محوری و عصر تولید دانش است بهطوريکه
روزانه هزاران مقاله علمی در مراکز علمی پژوهشی تولید میشود تولید علم تغییر در فناوری
و اهداف سازمانها را به دنبال دارد مدارس نیز به عنوان سازمانهای اجتماعی هرروز بیشتر
از ديروز نیازمند همگام شدن با تغییرات علمی هستند؛ بنابراين معلمان و ساير کارکنان نظام
تعلیم و تربیت نیازمند شرکت در دورههای آموزشی ضمن خدمت میباشند.
و اما در قسمت آمار تحلیلی:
نتايج بهدستآمده از تجزيه و تحلیل اطالعات به ما نشان داد که نگرش زيست محیطی با
جنسیت معلمان رابطه دارد.
دانش زيست محیطی معلمان با پايگاه اقتصادی –اجتماعی ،جنسیت ،نگرش شغلی و سابقه
آنان مرتبط است.
رفتار زيست محیطی معلمان با پايگاه اقتصادی – اجتماعی و جنسیت آنان در ارتباط میباشد.
نگرش به شرکت در کالسهای ضمن خدمت با نگرش به شغل و میزان تحصیالت رابطه
دارد.
سواد زيست محیطی با جنسیت معلمان و شرکت آنان در کالسهای ضمن خدمت و میزان
تحصیالت معلمان در ارتباط است.
در تحقیقی که علی آقامحمدی با عنوان "بررسی دانش ،نگرش و مهارتهای زيست
محیطی معلمان آموزش دوره ابتدايی استان مازندران" انجام دادند نیز به نتايجی مانند نتیجه
باالدست يافتند که از نظر جنسیتی نگرش مثبت زيست محیطی معلمان زن بیشتر از معلمان
مرد است و دانش زيست محیطی معلمان مرد بیشتر از معلمان زن است.
همچنین در تحقیقی با عنوان "اندازهگیری سواد زيست محیطی معلمان" توسط
سی.اچ.سانیپلو همکاران اساتید آموزشی آفريقای جنوبی در  1778در آفريقای جنوبی صورت
گرفته نیز نتايجی مانند نتايج تحقیق ما ارائه شده است.
پیشنهادها
طبق فرضیه شماره  8اثبات گرديد که معلمانی که دانش زيست محیطی بااليی دارند ،نگرش
مثبتی نسبت به شغلشان دارا میباشند .در نتیجه بهتر است که دانش زيست محیطی معلمان را
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افزايش دهیم تا با ديدی بهتر محیط اطراف خود را نگريسته و در نتیجه نگرش مثبتی نسبت
به شغل خود داشته باشند.
تجزيه و تحلیل فرضیه شماره  3نشان داد که معلمانی که تحصیالت بااليی دارند ،تمايل
بیشتری نسبت به شرکت در کالسهای ضمن خدمت دارند .همچنین در فرضیه شماره 48
ثابت شد که معلمان آموزشديدهای که تحصیالت بااليی دارند از سواد زيست محیطی بااليی
نیز برخوردارند؛ بنابراين بهتر است آموزش و پرورش برای ادامه تحصیل معلمان تمهیدات
ويژهای در نظر بگیرد.
ازآنجايیکه فرضیه شماره  47ثابت کرده است که معلمانی که در دورههای آموزشهای
ضمن خدمت زيست محیطی شرکت کردهاند ،سواد زيست محیطی بیشتری دارند؛ بنابراين
بهتر است ساعات کالسهای ضمن خدمت در اين مورد را افزايش بخشیده ،جذابیت اين
کالسها را افزوده و با استفاده از اساتید مجرب ،تناسب منابع آموزشی با سرفصلهای
پیشنهادی و ...سواد زيست محیطی معلمان را بهبود بخشیم.
در فرضیه  48شماره ثابت شد که معلمانی که نگرش مثبتی نسبت به شغلشان دارند نسبت به
شرکت در کالسهای ضمن خدمت نیز نگرش بهتری دارند و بیشتر در کالسهای آموزشی
شرکت میکنند .در نتیجه آموزش و پرورش بايد درصدد ايجاد نگرش مثبت نسبت به شغل
در معلمان باشد.
هرچند در نهايت معلوم شد که بیشتر نتايج با نتايج پژوهشهای ديگری که توسط
محققان مختلف انجامگرفته است ،همسو میباشد و پايايی اين نتايج را اثبات میکند .باد
کوبی و همکاران در  03در پژوهشی به ارزيابی وضعیت آگاهی آموزگاران مقطع دبستان
شاغل در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران در زمینه موضوعات زيست محیطی و
روشهای ارتقای آگاهی پرداختهاند؛ يافتههای حاصل از اين پژوهش بیانگر لزوم آموزش
محیط زيست در جامعه و ضعف میزان اطالعرسانی زيست محیطی میباشد.
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توصیهها
-

مدرسه محور نمودن دورههای آموزشی ضمن خدمت و همچنین ،مسئله محور بودن
دورهها؛ و تناسب داشتن با نیازهای شغلی کارکنان؛

-

افزايش جذابیت کالسها؛ برگزاری کالسها با شیوههای جديد ،استفاده از اساتید
مجرب ،تناسب منابع آموزشی با سرفصلهای پیشنهادی و...

-

با توجه به تأثیرگذاری دانشآموزان بر اولیای خود ،سرمايهگذاری در مقطع ابتدايی و
آشنايی دانش آموزان با معضالت زيست محیطی و مؤلفههای آن و آموزش دادن آنها از
طريق کتابهای درسی و کمكدرسی ،داستانی و...

-

اجرای طرحهايی مانند طرح همیار پلیس در مدارس با عنوانی مثل پلیس يار محیط
زيست شهری که کودکان آموزشهای زيست محیطی الزم را دريافت کرده و ضمن
انتقال اين پیامها به همساالن خود در درون خانواده و محله خود به ايفای نقش درباره
حفظ هر چه بهتر محیط زيست شهری بپردازند.

-

تقسیم بومی آموزش بهترين و زود بازدهترين راه برای رسیدن به کیفیتی باال میباشد .با
اين کار میتوان از تمام ظرفیتها و توانايیهای هر منطقه بیشترين بازدهی را به دست
آورد.

-

درپی وارد کردن مسئله محیط زيست به متن آموزش بايد تغییری بنیادين در تألیف
کتابهای درسی؛ همچنین نظام تربیت و گزينش آموزگار ايجاد کرد .کتابهای درسی
نیز بايد به دور از آموزههای اخالقی مستقیم در اين رابطه ،بر پايهی کارايی و رابطه
درس مربوطه با محیط زيست تدوين شوند.

-

برای تربیتمعلم ،احیا کردن نظام تربیتمعلم با رويکرد ويژه به عرصه محیط زيست
ضروری است.

منابع
امور بینالمللی سازمان حفاظت محیط زيست ايران

پالمر ،جوی ا ،)4831( ،آموزش محیط زیست در قرن ( ،14ترجمه علای محماد خورشاید دوسات)،
تهران ،سمت ،ج اول.
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