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، امروزی آمیززندگی در شرايط ناپايدار، پیچیده و مخاطره: چکیده
کند. کودکان و ای را طلب میهای ويژهدانش، مهارت و نگرش

با نوجوانان جهت رويارويی با دنیايی چنین متغیر و مبهم 
ند همه هايی هستند که بتواهای شتابنده نیازمند آموزشدگرگونی

را به صورت هماهنگ  هاآنابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی وجود 
 در توسعه دهد و آنان را با وظايف خود جهت مشارکت مؤثر

. الزم است ديدگاه جديدی سطح محلی، ملی و جهانی آشنا سازد
در مورد جهان به وجود آيد و طرز زندگی را طوری تغییر کند که 

های باشد. يکی از راه با محیط زيست طبیعی مطابقت داشته
ممکن، آموزش محیط زيست است. لذا اين پژوهش به بررسی 
رفتارهای زيست محیطی معلمان دوره ابتدايی در ابعاد دانش، 

های ضمن خدمت در نگرش و مهارت پرداخته و نقش آموزش
شود. روش اين پژوهش توصیفی و ارتقای اين دانش بررسی می

ها پرسشنامه است. وری دادهاز نوع کاربردی و ابزار گردآ
نفر از معلمان دوره ابتدايی اجرا شده  867پرسشنامه به روی 

 از درصد 83است. نتايج پژوهش گويای اين است که بیش از 

متوسط رفتارهای مناسب زيست  حد معلمان دوره ابتدايی، در
دهند که دانش معلمان ها همچنین نشان میمحیطی دارند. داده

 ای زيست محیطی متوسط است.درباره رفتاره

های ضمن خدمت، آموزش محیط زيست، آموزش ها:کلیدواژه
 سواد زيست محیطی، رفتار زيست محیطی
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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. 
Keywords: environmental education, training 

in-service, environmental literacy, 

environmental behavior 
teacher experiences, phenomenography, 
student, teacher-learner instruction 
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 قدمهم

بشر توانسته است دستاوردهای عظیمی در زندگی صنعتی نو فرا چنگ آرد اما در چنبره 

که در  ایفاجعهمسائل فراوان اجتماعی و انسانی نیز گرفتار شده است. آيا برای رهايی از اين 

هیچ  قطعاًآمده است بايد به زندگی طبیعی و فاقد فناوری برگردد؟  به وجوداثر بسط فناوری 

تسلیم شدن انسان در برابر  کهچنانرا بر نخواهد گزيد  حلراهاين  ایتجربهانديشه و  صاحب

 طبیعت را نخواهند پذيرفت. و تخريبچیرگی فناوری 

و نبايد  تواننمیزيبای خداوند است و فناوری ساخته و پرداخته انسان.  یآفريدهطبیعت       

یرد. اگر معنای وجود انسان و حیات بالنده خداوند قرار گ برابر آفريدهآفريده انسان در 

و  شودمیطبیعت مبنا نباشد، انسان که مالك و صاحب فناوری است مغلوب و مقدور آن 

پس بايد به رابطه جديدی  آيدمیانسان از پای در  نهايتاً ،در تعارض میان هستی و انسان طبعاً

 در کنار يکديگر قرار گیرند. توانندمیانديشید که در آن با محوريت انسان، فناوری و طبیعت 

 را هاکوهعامل تخريب و تغییر محیط زيست شناخته شده است. انسان  ترينبزرگبشر امروز 

را خشك کرده تا در آن  هارودخانهمتالشی کرده تا معادن نهفته در دل زمین را استخراج کند، 

يجاد مراتع کند و يا مواد اولیه برای ا هادامرا به آتش کشیده تا برای  هاجنگلشهرسازی کند، 

سطحی  صنايع سازد، آب و هوا را به انواع آلوده کننده آغشته نموده است. از منابع زيرزمینی،

استفاده بیش از حد توان طبیعت کرده تا خود در رفاه زندگی کند و سرانجام تا  يیايردريزو 

 یلحظهاجه شده است. بشر در جايی پیش رفته است که امروزه با بحران محیط زيست مو

درهم ريخته شدن تعادل چرخه منابع،  یندهيفزاحساس از زندگی خود قرار دارد. تخريب 

که زندگی بشر به  هابومزيستفقر و گرسنگی و زوال  افزايش روزافزون جمعیت،حیات، 

 .کندمیبستگی دارد، همه و همه زمین را تهديد به نابودی  هاآن

اين است که امروز مسئله محیط زيست به يك مسئله حاد تبديل شده است و حقیقت      

نه چندان دور به شکل يك بحران  ایآينده در اگر برای آن عالجی در نظر گرفته نشود،

مبارزه با اين فساد  برای هاراه یهمهرا خواهد گرفت. بايد از  هاانسانحقیقی، گريبان همه 

ست و راه کارآمدی هم است، منتها برای هاراهرهنگ يکی از عنصر ف يقیناًاستفاده کرد. 
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مستقیم يا غیرمستقیم بر بانیان اصلی  –فرهنگ  حلراهمردم، آيا  هایتودهبه  تأثیرگذاری

 خواهد گذاشت يا نه؟ تأثیریتخريب محیط زيست هم 

رو به امروز و آتی بايد حیات اجتماعی  هاینسلدر کشور جمهوری اسالمی ايران که      

لذا کلیه  شودمیعمومی تلقی  یوظیفهرشدی داشته باشند حفاظت از محیط زيست يك 

 شودمیمحیط زيست منجر  جبرانرقابلیغکه به نوعی به تخريب و يا آلودگی  هايیفعالیت

 .باشدمیممنوع 

انداز )متن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام( در بیان يکی از سند چشم در       

برخوردار از سالمت، » :آمده است اندازچشمجامعه ايرانی در افق بیست ساله  هایويژگی

، نهاد درآمدهای برابر، توزيع مناسب رفاه و امنیت اجتماعی، تأمین اجتماعی کارآمد، فرصت

 «.مند از محیط زيست مطلوبمستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض، بهره

آن برای نسل آينده  و حفظزيست مطلوب برای نسل کنونی  از محیط مندیبهرهاين       

، هاارزش، هانگرش، هادانشتغییر در  ینهیزمنیازمند ابزاری مناسب برای فراهم آوردن 

آن  بر اساسزندگی اجتماعی در مواجه با طبیعت و محیط زيست است تا  یشیوهرفتارها و 

دست يابند و  یاسیو س كياکولوژ ،یجتماعا جوامع بتوانند به پايداری در ابعاد اقتصادی،

تحقق اين اهداف و اصول با استفاده از ابزار آموزش امکان پذير است که بحث اصلی 

 .باشدمیپژوهش حاضر 

ايجاد  منظوربهو توضیح مفاهیم  هاارزشعبارت است از شناسايی  آموزش محیط زيست     

میان انسان، فرهنگ او،  یهایوابستگخت برای درک و شنا موردنیاز هایگرايشو  هامهارت

و  یریگمیتصماعم از  يیهاتیفعال نیچنهممحیط زيست پیرامون او. آموزش محیط زيست 

 (IUCN، 4307) .شودمیمحیط زيست را شامل  تیفیباکخودالقايی قوانین رفتاری مرتبط 

سويس  و کشورژن شهر درجهانی حفظ طبیعت و منابع طبیعی  یهياتحادکه  4313 سال از

های مختلف های فراوانی برای حفظ محیط زيست به صورتتاکنون تالش ،تشکیل شد

 است. گرفتهانجام

سال پیش صورت  1877جهان در  شدهحفاظتاولین منطقه  یگذارنامو  نییتع زیندر ايران     

نجاهم تصويب اصل پ که داکردهیپتالش برای حفاظت از محیط زيست ادامه  نیچنهمو گرفت 
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نقطه اوج اين تالش محسوب  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی از تحوالت مهم پس از انقالب

 .شودمی

زيست محیطی بر ارتقاء دانش، نگرش  هایآموزش تأثیرتحقیقات انجام شده نیز حاکی از      

 آموزش ضمن خدمت هایدورهارزيابی  در (4831) نقیبی بیدختی عطاران افراد دارد. و مهارت

 برگزار دوره تناسب سوم ابتدايی از ديدگاه معلمین زن آموزش ديده، درس علوم تجربی پايه

شده را با نیازهای شرکت کنندگان، هماهنگی محتوا با اهداف دوره، کیفیت تدريس مدرسان، 

مکان برگزاری دوره، امکانات رفاهی و  تناسب مدت دوره با حجم محتوا، مناسب بودن

 اديو زیفیت ارزشیابی دوره، کیفیت برگزاری دوره را با مقیاس بسیار زياد تجهیزات آموزشی، ک

 در طیف لیکرت برآورد کردند.

در پژوهشی با عنوان تحلیل و بررسی میزان انعکاس  (4831) فتحی آذر صولتی اصل و     

راهنمايی تحصیلی از ديدگاه دبیران  علوم تجربی دوره هایکتابمفاهیم محیط زيست در 

اول، دوم و  هایسالرس دخترانه شهر تهران را از طريق تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی مدا

انعکاس معنی ها از پايه يكهیچ در سوم دوره راهنمايی تحصیلی بررسی کرده، اعالم کردند:

آن بر محیط زيست، عدم اشاره به مفهوم عوامل  تأثیرآلودگی صوتی و  در خصوصداری 

در ها در مقوله زباله، از مفاهیم تعريف زباله و انواع آن و نقش تفکیك زباله، هاجنگلاحیاء در 

 از سه پايه اشاره نشده است. کدامهیچدر  مؤثربازيافت 

تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و "در پژوهشی با عنوان  (4830) عینی مهران و آشتیانی

 مفهوم 48 لیوتحلهيتجزبعد از  "نعلوم دورۀ ابتدايی در ارتباط با محیط زيست و حفاظت از آ

 و علوماز کل محتوای کتب فارسی  درصد 13/4 با استفاده از جداول مربوطه مشخص شد که

 درصد به ساير مفاهیم غیر مرتبط تعلق دارد. 81/33و در ارتباط با مفاهیم محیط زيست هستند 

 درصد 84 ه است کهبود مورد 181 کتاب، جلد 48 مفاهیم مرتبط با محیط زيست در اين کل

 درصد در بعد تصوير ارائه شده است. 11و در بعد پرسش  درصد 18و آن در بعد متن 

بررسی دانش، نگرش و در پژوهشی با عنوان  (4830) صالحی عمران آقامحمدی و   

که معلمان  افتنديو درمازندران  ی زيست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدايی استانهامهارت

و  موافق يا موافق نسبت به رفتارهای مناسب زيست محیطی دارند. کامالًی نگرشی دوره ابتداي
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اما از نظر جنسیتی نگرش ؛ ی مربوط به حفظ محیط زيست را دارندهامهارتمعمول  طوربه

مثبت زيست محیطی معلمان زن بیشتر از معلمان مرد است و دانش زيست محیطی معلمان مرد 

اختالف معنادار میان دو گروه معلمان  هامهارتر حالی که از نظر بیشتر از معلمان زن است. د

 مرد و زن مشاهده نشده است.

آموزگاران ابتدايی در  هایگرايشسواد و "به بررسی  (1770) همکاران و پائولو اسپیرو      

ضمن خدمت معلمین ابتدايی  هایآموزشپرداختند که راجع به  "پايدار آموزش برای توسعه

و  "قابلیت پايداری"بود. تجزيه و تحلیل اطالعات معلوم کرد که معلمان نسبت به مفهوم  يونان

میزان  عالوهبه منابع تجديد شدنی انرژی سوء تفاهم داشته يا برداشت اشتباهی از آن دارند.

معلمان به اين موضوعات  عالقه نظر وکم است و بستگی به  نسبتاًدر مدارس  هابرنامهکاربرد 

که موضوعات زيست  جديد شناختیروشاين ناشی از فقدان آشنايی با رويکردهای  که ؛دارد

 .باشدمی؛ دهندمیمحیطی را ترويج 

ان دوستدار محیط آموزدانشيك بررسی از رفتارهای "در  (1773) و همکاران لوانيا آلپ،     

ان آموزنشدازيست محیطی  هایگرايشبه بررسی دانش و  "زيست مدارس ابتدايی ترکیه

و دانش زيست  هایگرايشبر متغیرهای  مؤثرمدارس ابتدايی پرداختند و بیان کردند که عوامل 

محیطی و چگونگی گزارش دادن خودشان از رفتار دوستانه با محیط زيست به دانش زيست 

ان وابسته آموزدانش هایمکانزيست محیطی و کنترل  تأثیراتمحیطی، تمايالت رفتاری، 

 است.

آفريقای جنوبی در پژوهشی با  یآموزش دیاسات همکاران، سانیپل و .اچ.یس 1771در سال     

سواد زيست محیطی معلمان دريافتند که سواد زيست محیطی معلمان نقش  گیریاندازه عنوان

نتايج جالب توجهی در  و کنندمیبه اهداف آموزشی محیط زيست بازی  در نیل ایکنندهتعیین 

    تحصیالت دانشگاهی آنان، همراه با  سواد زيست محیطی معلمان و رشته خصوص رابطه بین

 آموزش عمومی محیط زيست ارائه دادند. و تحصیالت درگیری يادگیری محدوده

صورت گرفته در  هایتالشد توانمیدارد و  ، اصول کلی را دربرهاواقعیتو  هايافتهاين     

گزارش داده و نیازهای آموزشی آتی را تعیین يا  زيست را طیمح دوستدار هایآموزش زمینه

عوامل  توانندمیکند و از سوی ديگر اين مطالعات  میباز تنظی زيست محیطی آينده را هاارزش
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بر گرايش انسان به حفظ محیط زيست را شناسايی کنند زيرا با شناخت اين عوامل  مؤثر

مخرب و تشويق رفتارهای مثبت زيست برای تغییر رفتارهای  هايیحلراهبه ارائه  توانمی

 محیطی پرداخت.

به دلیل زياد بودن مسائل  شهرهاکالندر  خصوصبهبا توجه به اهمیت حفظ محیط زيست      

زيست محیطی اين پژوهش به بررسی میزان دانش، نگرش و رفتارهای زيست محیطی 

 ه پرور راهگشا باشد.ی آموزشی اين گروه مهم و آيندهابرنامهتا در تدوين  پردازدمی

ضمن خدمت را بر میزان ارتقاء  هایآموزش تأثیراين پژوهش در پی آن است که  چنینهم     

دانش و مهارت و نگرش زيست محیطی معلمان بسنجد و دستاوردهای اين پژوهش موجب 

آنان به  یهاآموختهدانش زيست محیطی معلمان و انتقال  یروزرسانبهافزايش اهمیت 

و در نهايت، موج مثبتی از  شودمیان آموزدانشدر  هاآموختهان و نهادينه شدن اين آموزدانش

؛ ديگر خواهد شد هاینسلمسئولیت زيست محیطی و انتقال و انتشار به ديگر اقشار جامعه و 

مطرح شده است که؛ آيا  سؤالنیل به اين دستاوردها، مستلزم پاسخگويی به اين  بنابراين

زيست محیطی  و مهارتست محیطی باعث ارتقاء و افزايش دانش، نگرش زي هایآموزش

 شود؟تهران میمعلمان مقطع ابتدايی شهر 

 مبانی نظری تحقیق

علوم، علوم زيستی و فناوری چهره جديدی از زندگی  هایعرصهدستاوردهای روبه رشد در 

روز حوادث را در جهان امروز به نمايش گذاشته است و انسان قرن بیست و يکم هر 

جديدی  یدهايتهد. اخبار روزانه جهان حاوی کندمیجديدی را تجربه  نشدهینیبشیپ

همچون بحران محیط زيست، بحران مواد اولیه، بحران انرژی و بحران فرهنگی برای ساکنان 

، دانش، مهارت و یزیآممخاطرهکره زمین است. زندگی در چنین شرايط ناپايدار، پیچیده و 

. کودکان و نوجوانان جهت رويارويی با دنیای چنین متغیر کندمیرا طلب  ایيژهو هاینگرش

هستند که بتواند  هايیآموزششتابنده نیازمند  یهایدگرگونمتقابل و  یهایوابستگو مبهم با 

را به صورت هماهنگ توسعه دهد و آنان را با  هاآنهمه ابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی وجود 

 رکت مؤثر در سطح محلی، ملی و جهانی آشنا سازد.وظايف خود جهت مشا
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در ای دگرگونی سازی محیط خود، تغییرات شتاب گرفته باقدرتاخیر انسان های در دهه

دنیا در معرض خطر قرار  موجودات زندههای تعادل طبیعت ايجاد کرده است. در نتیجه گونه

ر ما، قدرت انسان برای دگرگون و اين امر ممکن است جبران ناپذير باشد. در عصاند گرفته

برای همه مردم منابع توسعه و فرصت بهبود  تواندمیسازی اطرافش اگر عاقالنه به کار رود، 

صدمات  تواندمیشود، همان قدرت،  توجهیبیزندگی را به ارمغان آورد و اگر اشتباه و يا 

در اطراف خود  در ا،به افراد بشر و محیط زيست طبیعی و انسانی وارد سازد. م شماریبی

از صدمات حاصله از انسان، مثل اختالفات  های روزافزونیاز مناطق زمین، نشانه بسیاری

، سطوح خطرناکی از آلودگی در آب، هوا کرهزيست شناختیبومشديد و نامطلوب در تعادل 

. کنیممیو کمبودهای شديد ديگر مشاهده  تجديدغیرقابلخريب و تهی سازی منابع ت

در محیطی که با احتیاجات و  ترعاقالنهبا استفاده از دانشی بیشتر و انجام اعمالی  توانیممی  ما

زندگی بهتری برای خود و اعقابمان فراهم آوريم. چشم اندازهای  امیدهای بشری انطباق دارد

وسیعی برای بهبود کیفیت محیط زيست و ايجاد يك زندگی خوب وجود دارد و برای 

. باشیممیهدف نیازمند آگاهی بیشتر و شناخت مسائل پیچیده محیط زيستی  دستیابی به اين

، هاجنگلهمچنین از آنجا که محیط زيست طبیعی کشور که شامل فضای سبز، مراتع و 

ی مدون و از پیش طراحی هابرنامهبايد دارای  باشدمیو مناطق حفاظت شده ها تفرجگاه

 اشدهیاحمورد استفاده قرار گرفته،  تریمطلوبحو باشند تا ضمن حفظ و حمايت به نای شده

مختلف های ی محیط زيست که شامل طرحهابرنامهو توسعه يابند، بنابراين، جهت اجرای 

که اطالعات کافی از مسائل  باشیممینیازمند ای به افراد کاردان و خبره باشدمیمحیط زيستی 

 مربوطه داشته باشند.

اين دلیل است که از يك  به داريپايست در بحث توسعه ی محیط ز مسائلتوجه به      

انسانی تقلیل پیدا کرده  یهاتیفعال یجهینتاخیر، کیفیت محیط زيست در  هایدر سالطرف 

 بلندمدتمنابع طبیعی تنها با اعمال  و کاهشو از طرف ديگر، مقابله با تخريب محیط زيست 

زيست محیطی بسیار  مسائلبه  های زيست محیطی، مشارکت و آگاهی نسبتسیاست

 (.4: 1744و همکاران، 4)يیلديز بود خواهد تاثیرگذار

                                                 
1. Yildiz 
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 لهیوسبهیم توانمیآموزش محیط زيست اين بوده است که  تفکر سنتی در مورد حوزه      

او را تغییر  رفتار در رابطه با آن به بشر، و موضوعاتآموزش دادن دانش محیط زيست 

 هاآن در عوضاين اساس است که اگر دانش الزم را به بشر بدهیم،  تفکر بر گونهنيا بدهیم.

 تریبیش انگیزه بنابراين شوند؛می ترآگاهدر مورد محیط زيست و مشکالت در رابطه با آن 

محیط زيست مسئوالنه برخورد نمايند. تفکر سنتی ديگر که برای  در برابرخواهند داشت تا 

علم،  کسب :شودمیاست به صورت زير توصیف آموزش محیط زيست قابل قبول بوده 

گردد که می خود باعث فعالیتی که اين موضوع به نوبه شودمیباعث تولید نگرش مطلوب 

 .(4833 ،شبیری) آوردمی کیفیت بهتر زيست محیطی را به وجود

، نيتربزرگنظام آموزش و پرورش از  امروزه مختلف اجتماعی،های از میان نظام     

فراوانی در های کشوری سرمايه در هرگردد، لذا می ابداعات بشری محسوب ترينپیچیده

برای پروراندن و آگاه کردن جمعیت انبوهی از  و دبیران از معلمان شماریبیاختیار گروه 

 .شودمیکودکان، نوجوانان و جوانان هزينه 

ورشی است که به آموزش و پرورش سازگار با نیاز جهان کنونی چنان آموزش و پر       

کوتاه نیايد. آموزش ای کمال، بالندگی، سازندگی از بسیج هیچ وسیله یسوبهدگرگونی انسان 

است که انسان  یکلبهبه انسانیت کامل يا پیوستن  یابيدستو پرورش گذرگاه پیمودن راه 

انی اير سالبزرگو  جوان ،نوجوان چنین نظامی هر کودک، هيبر پا جزئی کوچك از آن است.

 و امکانات برانگیزانندهها ذهنی و جسمی خود از فرصتهای توانايی بر پايهبايد بتواند 

که رفتار وی را از سازگاری خشنودی بخش با هايی تجربه و ازمحیطی برخوردار گردد 

 .(4863طوسی،) گردد مندبهره ،دهندمیزندگی پرورش 

و کسب و کار  وریبهرهو  هامهارت نقش بسیار مهمی در توسعه هاسازمانآموزش در     

 در جهتمطمئن ای وسیله عنوانبه. آموزش کارکنان همواره (1747، 4)ريپلی کندمیبازی 

گیرد و فقدان آن نیز يکی از می قرار مدنظربهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مديريت 

انسانی سازمان و  یورین زیتجه منظوربهدهد. بدين جهت می مسائل حاد هر سازمان را تشکیل

تدابیر و  مؤثرترينو  ترينمهمآموزش يکی از  شكبیاز اين نیرو،  مؤثرترهر چه  یریگبهره

                                                 
1. Ripley 
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اصولی و  هایراهدر واقع يکی از  آموزش رود.می عوامل برای بهبود امور سازمان به شمار

نهفته، به  استعدادهای یریکارگبهکارکنان در سازمان است و باعث  هایتالشمنطقی هدايت 

شد الزم در کارکنان خواهد  پذيریانعطافکاراندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حس 

و . برای بقاء هاستسازمانحیاتی برای  يك وظیفه آموزش (.4838حسین زاده و برزگر،)

رقابتی و در حال پیشرفت امروز و فردا، کارفرمايان بايد بتوانند  کامالًدر جهان  شکوفايی

و رفتارهای کارکنان را به روز آوری نموده و بهبود  هانگرش، هامهارتستمر دانش، م طوربه

 (.1773، 4)موسکوئیتز  بخشند

 شدن شرايط اجتماعی، اقتصادی، ترپیچیدهعلوم و فنون و  روزافزونبا گسترش  امروزه

 مؤثرکه کارکنان برای برخورد  شودمیجامعه، اين ضرورت پیش از پیش احساس  یفرهنگ

جديد و بديع و های بايد از روش هاآنبا مسائل و مشکالت سازمانی و تالش برای حل 

از حداکثر توانايی علمی، عملکرد خويش را توسعه و تکامل بخشند. بهبود منابع  برداریبهره

اخص از طريق آموزش ضمن خدمت از  طوربهاعم از طريق آموزش و  طوربهانسانی 

با شرايط متغیر و تحوالت زمانی و  هاسازمانانطباق کارکنان و  وسايل همسازی و مؤثرترين

 مکانی است.

و ها ضمن خدمت با توجه به اهداف کمی و با عنايت به ضرورت هایآموزشاداره کل     

ی آموزشی مقاطع مختلف بیان خواهد شد، کارکنان آموزشی و هابرنامهداليلی که در توجیه 

ای و از راه دور و مکاتبه (درازمدتو  مدتکوتاه) یحضوری هابرنامهاداری را به صورت 

ص  ،4801)زرگری مرندی، آورددرمیی آموزشی خود را در مقاطع مختلف به اجرا هابرنامه

قبل از خدمت و  هایآموزشی شغلی از نظر زمان اجرا به هامهارت(. فراگیری دانش و 17

 (.80. ص ،4803)سعیدی، شودمیضمن خدمت تقسیم  هایآموزش

 ترينحساسنقش را در آموزش و پرورش پذيرفته و  ترينبرجستهمعلم  کهازآنجايی       

خطیرش همواره های او در ايفای نقش و اجرای مسئولیتهای یستگيشا مسئولیت را دارد،

آموزشی بسیاری را  یهاو رسانهبوده است. حتی که امروز پیشرفت دانش و تکنولوژی  مدنظر

خود باقی و در  ارزش و اعتبار معلم و تدريس او به قوه بازهمس مردم قرار داده، در دستر

                                                 
1. Moskowitz 
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توسعه و محیط زيست  د در زمینهتوانمیو پرورش در صورتی  آموزش جامعه مطرح است.

 باشد که بتواند شرايط زير را فراهم آورد: مؤثر

 سان بپردازد.ان و توسعه یکيولوژیب به پويايی محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزيکی، -4

 تلفیق ايجاد کند.ها بین تمام رشته -1

 را به خدمت بگیرد. مؤثراجتماعی های و شیوه یررسمیغرسمی، های روش -8

تشويق کرده است از هايی را به انجام دادن فعالیتها دولت 14 دستور کاردر اين زمینه    

 جمله:

ی هابرنامهغیردولتی،  یهازمانسااجتماعی يا های آموزش و پرورش با همیاری گروههای مقام

آموزگاران، مربیان و برنامه ريزان آموزشی در  ضمن خدمت يا پیش از خدمت را برای همه

آموزشی و مسائل و توسعه آشنا های را با ماهیت و شیوه هاآن درآورند وبه اجرا ها بخش همه

 .(163.ص ،4838سازد )کريمی،

را  هابرنامه زيست محیطی بايد پايه هایآموزشداوم مسئوالن آموزش و پرورش نیز برای ت   

که ما در  چرا مدارس ابتدايی و متوسطه با توجه به مشکالت محلی قرار دهند.های بر فعالیت

آموزشی های ، تنوع مخاطبان و تنوع روشدهندگانآموزشآموزش محیط زيست با تنوع 

 روبرو هستیم.

درباره  آموزش :باشدمیك ساختار سه وجهی محیط زيست دارای ي آموزش از طرفی،    

 محیط زيست. برایمحیط زيست؛ آموزش  از طریقمحیط زيست؛ آموزش 

تحقیقی و اکتشافی درصدد يافتن های محیط زيست اغلب از طريق ديدگاه دربارهآموزش 

 بر حجمشناختی است تا بدين طريق  عمدتاًمطالعاتی است و اهداف آن  ماهیت ناحیه

 فزوده شود؛اطالعات ا

بايست با به کارگیری عامل محیط زيست می محیط زيست آموزگاران از طریقآموزش      

يك وسیله  عنوانبهرا به پیش ببرند؛ نخست  آموزدانشمنبع از دو طريق، آموزش کلی  عنوانبه

 جنبه ترينمهمد به ارتقا سطح يادگیری کمك کند و در آن توانمیبرای جستار و کشف که 



... هایدانش، نگرش و مهارت یضمن خدمت در ارتقا هاینقش آموزش  

641 

 

 

های برای انجام فعالیت موردنیازمنبع مطالب  عنوانبهآموزش است و دوم،  دگیری نحوهيا

 در علوم، زبان، رياضیات و حرفه و فن؛ انهيگراواقع

سیاق، زيست  عبارت از آموزشی است که از لحاظ سبك ومحیط زيست برای آموزش    

 .کندمی تأکیدزيست  موضوع محیط سویبهآگاهانه  هایگرايش محیطی است و بر توسعه

مشارکت مردم نیاز دارد  ی الزم است و به توسعههادانشو  هامهارتآن فراتر از کسب  اهداف

ان را طوری آموزدانش یعني؛ بگذارند تأثیريی شکل بگیرند که بر رفتار هاارزشتا بدان حد که 

مثبت برای محیط  ورطبه هاآنرفتار  مجموعه تأثیرو  هاآنتحت آموزش قرار دهد که اعمال 

 (147.ص 4831خورشید دوست،) زيست سودمند بشود.

دانیم می که طورهمان است. سواد زیست محیطیاما از مسائل مطرح شده در اين روزها      

 سواد زيستسواد، عبارت است از خواندن و نوشتن ولی سواد زيست محیطی چیست؟ 

اکولوژيکی برای های انش در مورد سیستمانتقال ساده د چون محیطی فقط دانش تنها نیست،

محیطی فرای دانش  سواد زيست روشن، طوربه .باشدمیکسب سواد زيست محیطی کافی ن

رفتارهايی که پايداری محیط  ها ونگرشواقعی ساده در مورد محیط زيست است بلکه شامل 

فاظت منابع محیطی اساس عملیاتی برای ح سواد زيست. باشدمی ،کندمیزيست را حمايت 

 کره هاآنکه ما با هايی آينده و گونههای بشری متعلق به نسل امروز و آينده است. حفظ گونه

 .باشدمیزمین را شريك هستیم الزم و حیاتی 

چنین است. او معتقد است که  طورمعمولبهمحیطی  سواد زيست( از 4331) 4روتتعريف     

ی به طرف هاينگرشدر مورد محیط زيست و سواد زيست محیطی عبارت است از دانش فرد 

که با يکديگر برای حل هايی و انگیزه هامهارتزيست محیطی، های محیط زيست و جنبه

خالصه سواد زيست محیطی از چندين  طوربهبنابراين ؛ روندمی زيست محیطی به کار مسائل

 ، رفتار.هانگرشجزء تشکیل يافته است: دانش، 

که  چرا برخوردار است. ایويژهوزش محیط زيست به کودکان، از اهمیت در اين میان، آم    

برند، بلکه در بسیاری از کشورهای می کودکان نه تنها مسئولیت نگاهبانی از زمین را به ارث

. افزون بر اين، دهندمینیمی از جمعیت را تشکیل  حدود در حال توسعه همچون ايران،

                                                 
1. Roth 
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کودکان هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای صنعتی، در برابر اثرات تخريب 

درباره محیط زيست  ،آنان همچنین حامیان آگاه تفکر .رنديپذبیآسمحیط زيست، سخت 

مربوط به محیط زيست و توسعه، توجه خاص به  یهاتیدر فعالهستند. در روند مشارکت 

افع ايشان ضروری است تا بدين طريق پايداری آتی هر اقدامی برای بهبود محیط کودکان و من

های الزم زيست محیطی دارند، بهتر است آموزش دهیعق زینزيست تضمین شود. کارشناسان 

هايی قرار گیرند در برابر کودکانی که تحت چنین آموزش مسلماًاز سنین پايه شروع شود. 

 العمل مناسب و معقوالنه نشان خواهند داد.زيست از خود عکسعوامل آالينده انسانی محیط 

و ماهر  متخصص ،دانشمند تبلور کار آموزش و پرورش تربیت نیروهای متعهد، رونيازا      

دهد که جوامع پیشرفته از بیشترين می مربوط به نیروی انسانی نشانهای است. بررسی

 خود راقسمت زيادی از بودجه و درآمد هرسال  و نیروهای کیفی و کارآمد برخوردارند

از خود را به سطح باالتری از رشد برسانند، اند . کشورهايی که خواستهکنندمیصرف آموزش 

 .اندافتهينظام آموزشی به چنین هدفی دست  در تغییر آموزش و پرورش و قيطر

به  توانمیزيست محیطی در متن راهنمای آن نهفته است که  هایآموزشهدف از        

آگاهی و درک هر فرد نسبت به فرآيندها و ارتباطات داخلی در  صورت زير بیان کرد. توسعه

و تعهدات ها ، انگیزهاتينظر ،هابه روششخص  کهنحویبهطبیعی و مصنوعی های محیط

عمل پوشانده و باعث انتخاب  خود نسبت به حمايت و حفاظت از محیط زيست جامه

محیط زيست و  مسائلرد شده و در نهايت شخص اقداماتی را برای حل رفتارهای بهینه در ف

 (438ص. 4838رضايی،) ، سالمت و دوام زندگی به عمل آورد.رفاه بهبود کیفیت، امنیت،

خالصه  طوربه شدهتهیهمختصر و جامع آموزش محیط زيست که در بلگراد  اما اهدافو 

 از: اندعبارت

، شناسیجامعه اقتصادی،های وابستگی تنگاتنگ شاخه افزايش اطالعات شفاف و توجه به -4

 نواحی روستايی و شهری؛ شناختیبومسیاسی و 

، هانگرش، هاارزشبه دانش،  هاآندستیابی  منظوربهافراد  برای کلیههايی ايجاد فرصت  -1

 برای محافظت و ارتقای کیفیت محیط زيست؛ موردنیازی هامهارتو  پذيریمسئولیتحس 
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و کل جامعه در قبال محیط ها ودن الگوهای جديد رفتاری برای افراد، گروهفراهم نم -8

 (4300يونسکو،) زيست.

 غیررسمی هایآموزش یپا به هرچندآموزش رسمی محیط زيست در کشورمان  سابقه

اثرهای آموزش محیط زيست را در  توانمیولی چندان کوتاه نیست. اگرچه  رسدنمی

می کشورمان يافت، اما در واقع آموزش محیط زيست به معنای ی درسی رسهابرنامهنخستین 

 واردکردنی برای هايتالشامروزی خود بیش از سه دهه عمر ندارد. در اين مدت 

 شناسیزيستو  یمیش مانند علوم تجربی، جغرافیا،هايی حیطه زيستی در درسهای موضوع

مهم در آموزش محیط زيست يی هاقدم توانمیرا ها گنجانده شد. گرچه مجموعه اين کوشش

و عدم کاربرد ها رسد به علت عدم انسجام کافی اين موضوعمی کشورمان دانست، اما به نظر

رويکردهای اصولی در اين مورد، هنوز تا رسیدن به آموزش رسمی قابل قبول محیط زيست 

 (88ص  ،4838تورانی و همکار؛) در ايران راه زيادی مانده است.

 مسائلدر ارتباط با  خواهدمیر اين تحقیق عبارت از اين است که معلمی که ما د مسئلهپس 

زيست محیطی آموزش بدهد خود چه مقدار اطالعات دارد؟ از چه راهی بايد اطالعات خود 

ايفا  توانندمیضمن خدمت چه نقشی  هایآموزش، هاآگاهیرا افزايش دهد؟ در ارتقای اين 

 کنند؟

 اهداف:

 ان دانش زيست محیطی معلمان ابتدايی.آشنايی با میز -4

 ارزيابی نقش آموزش ضمن خدمت در ارتقای دانش زيست محیطی معلمان ابتدايی -1

شخصی آنان )سن، جنس، های سنجش رابطه بین رفتار زيست محیطی معلمان با ويژگی -8

 تحصیالت(

 ،هاآناجتماعی  –محیطی معلمان و پايگاه اقتصادی  ستيرفتار زدستیابی به ارتباط بین -1 

شخصی آنان های ارتباط بین نگرش معلمان نسبت به محیط زيست و ويژگی محاسبه-8 

 ، تحصیالت(جنس )سن،
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 روش پژوهش

 است و با روش کّمی انجام شده است. جامعه 4کاربردیهای پژوهش اين پژوهش از گونه

به  شهر تهرانتدايی آموزگاری که در مقطع اب در پستشاغل  و مردمعلمان زن  آماری کلیه

آن  در از طريق پرسشنامه انجام شده واطالعات  آوریجمعروش  .باشدمی اندمشغولتدريس 

که به مقطع ابتدايی شهر تهران  و مردزن  معلم 867زيست محیطی  هایآموزشنیازسنجی 

، شرق، غرب شهر تهران )شامل مرکز منطقه شمال، جنوب، 8از ای چند مرحلهای روش خوشه

در . ضريب پايايی اين آزمون ، سنجیده شده استاندشده گیرینمونه( 46 و 4،8،3،41مناطق 

 و ضريب شدهمحاسبه SPSS افزارنرمکرانباخ و توسط  (α) طريق حاضر از تحقیق

 نامهپرسشپايايی خوب سؤاالت  که نشان دهنده α = 7/ 01 .باشدمیعدد مناسبی  آمدهدستبه

صوری و روايی محتوا مورد بررسی قرارگرفته است، لذا جهت  يیرواحاضر  در تحقیقاست. 

الزم به  و اصالحاتداده شد  نظرانو صاحب از اساتیدبه تعدادی ها آن پرسشنامه گیریاندازه

، شدهتهیهبا توجه به جدول کد ها استخراج اطالعات، ابتدا تمام پرسشنامه یبرا عمل آمد.

اطالعات وارد گرديد  و سپس شدهکامپیوتر تعريفرها برای کدبندی گرديد و سپس تمام متغی

اجمالی جداول دتا، فراوانی گرفته شد و اشتباهات سهوی  از بررسی، بعد هاآنو جهت کنترل 

 در و هاداده)میانگین، میانه، نما( برای توصیف  یفیآمار توص یهااز روشاصالح گرديد 

آزمون سامرزدی استفاده گرديد. و tوآزمون  ANOVAقسمت آمار استنباطی از آزمون آماری 

اجتماعی معلمین، تشکیل شاخص نگرش معلمین به شغل، –تشکیل پايگاه اقتصادی  چنینهم

ضمن  هایکالسنگرش معلمین نسبت به محیط زيست، نگرش معلمین نسبت به تشکیل 

 یر آمارافزانرم زيست محیطی معلمین )دانش +نگرش +رفتار( صورت گرفت. و سوادخدمت 

 بوده است."Spss Win.12" افزارنرم هادادهمورد استفاده جهت استخراج 

 

                                                 
1. ResearchApplied  
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 هایافتهگزارش 

آمار  قياز طر )4هاافتهي) آمدهدستبه جياز نتابابیان هريك  همراه ،اختصار کالمجهت 

 شد. کلی خواهد روند از یریگجهیو نتآن  در خصوصاقدام به بحث  یو استنباط یفیتوص

تصادفی  طوربه شاغلند شهر تهرانابتدايی  در مقطعکه و مرد زن  نفر معلم 41110 تعداد از

؛ نظرسنجی کار هستندبه  مشغول 46و  41و  3و  8و  4مقطع ابتدايی مناطق  که در معلم 867

 به عمل آمد.

که بین سواد زيست محیطی معلماان  يابیمدرمیآن  یو بررس 4با مراجعه به جدول شماره     

کاه تحصایالت باااليی  ی( معلمانتجربی در گروه) .زان تحصیالت آنان رابطه وجود داردبا می

 زيست محیطی بااليی نیز برخوردارند. از سواددارند 

، ساواد اندکردهضمن خدمت زيست محیطی شرکت  هایآموزش هایدر دورهمعلمانی که     

به نظااره  توانیممی نیز 1ره جدول شما در چه اين مهم را چنان زيست محیطی بیشتری دارند.

بااال  و جادولبا سواد زيست محیطی معلمان و جنسیت آنان وقتی به اعداد  در رابطهبنشینیم. 

کاه ماردان از ساواد زيسات  کنیممای نظااره ،ميپردازیمکنکاش  و تفسیر و به کنیممی رجوع

 محیطی بااليی برخوردارند.

زيست  مسائلنگرش معلمان نسبت به  نیب ،ميشاهد 8که در جدول شماره  طورهمان   

 وجود ندارد.ای محیطی با میزان تحصیالت آنان رابطه

داناش  کاه باشادیمامطلاب  نياا انگریب در آن شدهدرج و اعداد 1جدول شماره  چنینهم   

زيست محیطی معلمان با جنسیت آنان رابطه داشته و مردان داناش زيسات محیطای بیشاتری 

بین نگرش معلمان نسبت باه محایط  مینیبیم اعداد موجودمی پردازيم، دارند. وقتی به بررسی

ماردان گاروه تجربای نسابت باه محایط  کهیطوربهزيست و جنسیت آنان رابطه وجود دارد 

 زيست نگرش مثبتی دارند.

ايان مطلاب اسات کاه باین پايگااه  دهندهنشاان در آن شدهدرج و اعداد 8جدول شماره      

 کاهیطورباه .باشدمی معلمین و دانش زيست محیطی آنان رابطه موجوداجتماعی  – اقتصادی

                                                 
1. Finding Result 
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 طاورنیهم ؛ وباالی زيسات محیطای دارناد دانش اجتماعی باال، –معلمان با پايگاه اقتصادی 

که بین دانش زيست محیطی معلمان با نگرش آنان نسبت به شغلشاان رابطاه  کنیممی مشاهده

داده اسات،  را پوشاشما معلمانی باا ساوابق مختلاف  آماری جامعه کهيیازآنجا وجود دارد.

ساابقه و داناش  پاارامتر باین دو هستند کاه نيا انگریب ،شدهارائه و اعدادجدول تشکیل شده 

 وجود دارد. زيست محیطی رابطه

رابطه باین رفتاار زيسات  یدر بررس .ندارد محیطی آنان رابطه ستيرفتار زسن معلمین با       

کاه باین  مینیبیم 6به جدول شماره  با توجهاجتماعی آنان  –ايگاه اقتصادی محیطی معلمان با پ

معلمان با پايگااه اقتصاادی اجتمااعی بااال رفتاار  کهیطوربه وجود دارد. داراين دو رابطه معنی

 ساتيرفتاار زبینیم که بین می کنیممی به جدول باال مراجعه یوقت زيست محیطی بهتری دارند.

جادول فاوق  یباا بررسا. باشادیموجاود نماای رابطاه التشاانیتحصمیزان  محیطی معلمان با

 کاهیطورباه آنان رابطه وجاود دارد، و جنسیتمحیطی معلمان  ستيرفتار زکه بین  میابيیدرم

 رفتار زيست محیطی بهتری دارند.مردان 

آموزش ضمن خادمت  هایکالسمیزان تحصیالت با نگرش آنان نسبت به شرکت در         

نگرش معلمان نسابت باه شارکت میزان  .باشندیم حاضر در پژوهشعوامل موردتوجه  از یزن

میزان تحصایالت آناان )در گروهای کاه در  باال رفتنآموزش ضمن خدمت با  هایکالسدر 

ايان  دهندهنشاان زیان 0شاماره  جدول .رودمی ( باالاندکردهضمن خدمت شرکت  هایکالس

 کنایم،مای بررسای ارقاام را اعداد و دقت نظاره کرده و با اال راجدول ب وقتی .باشدمیارتباط 

 هاایآموزش هاایکالس معلمان و نگرش آنان نسبت به شارکت در که بین سابقه يابیمدرمی

باین  داریمعناکاه ارتبااط  میابيیباال درمبررسی جدول  ضمن خدمت ارتباط وجود ندارد در

ضمن خدمت و سن آناان وجاود  هایوزشآم هایکالس نگرش معلمان نسبت به شرکت در

مسائله  بینیم که اين دومی نشینیم،می به نظاره ارائه شده را اعداد و که جدول باال یوقت ندارد.

ارتباط هستند. معلمانی که نگرش مثبتی نسبت به شغلشان دارند نسبت به شرکت در  هم در با

آموزشای شارکت  هاایالسکبهتری دارناد و بیشاتر در  نیز نگرشضمن خدمت  هایکالس

 .کنندمی
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 Fآزمون  -4جدول شماره 

 زيست محیطی سواد وابسته: متغیر

 Sig)سطح معناداری( F منابع تغییرات درجه آزادی 

 تحصیالت گروه گواه 1 311/4 468/7

 تحصیالت گروه تجربی 1 408/8 71/7

 tآزمون  -1جدول شماره 

 زيست محیطی سواد وابسته: متغیر
 Sig معناداری()سطح T منابع تغییرات درجه آزادی 

 ضمن خدمت 887 374/488 77/7

 جنسیت 813 333/4 71/7

 Fآزمون -8جدول شماره 

 زيست محیطی مسائلبه  نگرش متغیر وابسته:
 Sig)سطح معناداری( F منابع تغییرات درجه آزادی 

 میزان تحصیالت 1 111/7 688/7

 tآزمون -1جدول شماره 

 جنسیت

 Sig()سطح معناداری T منابع تغییرات درجه آزادی 

 نگرش به مسائل زيست محیطی 883 830/437 77/7

 دانش زيست محیطی 880 381/1 778/7

 Fآزمون -8جدول شماره 

 متغیر وابسته: دانش زيست محیطی

 Sig)سطح معناداری( F منابع تغییرات درجه آزادی 

 اقتصادی-پايگاه اجتماعی 40 303/4 74/7

 نگرش شغلی 46 601/4 78/7

 سابقه 13 818/4 783/7
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 Fآزمون -6جدول شماره 

زيست محیطی رفتار متغیر وابسته:  
Sig )سطح معناداری( F منابع تغییرات درجه آزادی 

 اقتصادی-پايگاه اجتماعی 40 317/4 74/7

 میزان تحصیالت 1 131/7 644/7

 جنسیت 887 604/8 743/7

 سن 47 678/4 471/7

 Fآزمون -0ل شماره جدو

 به کالس ضمن خدمت نگرش متغیر وابسته:
 Sig)سطح معناداری( F منابع تغییرات درجه آزادی 

 گ.تجربی میزان تحصیالت 44 333/7 71/7

 گ.گواه میزان تحصیالت 3 748/4 18/7

 سابقه 44 384/7 833/7

 سن 87 401/4 187/7

 گ.گواه نگرش به شغل 44 111/1 74/7

 گ.تجربی نگرش به شغل 3 330/4 78/7

 گیرینتیجهبحث و 

شیوه در حفاظت محیط زيست بوده که هدف  ترينبنیادیکه آموزش محیط زيست؛  دانیممی

 و اجرایها فعالیت مطالب و نحوه ارائه یو شیوهو بهترين نظام  ترينمناسباز آن، يافتن 

تا از  باشدمیدر سطح جامعه  زيست محیطیهای ارتقاء آگاهی ساززمینهساختاری است که 

را از طريق احترام گذاشتن به حق حیات ديگران، مسئول در  خود اين طريق هر فرد جامعه،

 حفاظت و حمايت از محیط زيست بداند.

وسیع و رايج آموزشی در سطح کشور، با رشد   مناسب از امکانات استفاده زمینه، در اين   

و  رسانیاطالعدر جهت  هاآناز  گیریبهره ،المللیبینروز افزون علوم و ارتباطات ملی و 

 ضروری است. کامالًبرای پیشبرد اهداف آموزش محیط زيست  "تکنولوژی آموزشی"توسعه 
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يکه طوربهدانش است  تولید عصر دنیای امروز دنیای دانايی محوری و کهآنجايی از     

تغییر در فناوری   علم دیتول شودمیلید روزانه هزاران مقاله علمی در مراکز علمی پژوهشی تو

 شتریباجتماعی هرروز  یهاسازماننیز به عنوان  دارد مدارسرا به دنبال  هاسازمان و اهداف

کارکنان نظام  ريو سامعلمان  ني؛ بنابراشدن با تغییرات علمی هستند همگام ازمندینديروز  از

 .باشندمی من خدمتآموزشی ض هایدورهنیازمند شرکت در  و تربیتتعلیم 

 در قسمت آمار تحلیلی: و اما

نگرش زيست محیطی با  داد کهاز تجزيه و تحلیل اطالعات به ما نشان  آمدهدستبهنتايج 

 جنسیت معلمان رابطه دارد.

 شغلی و سابقه نگرش اجتماعی، جنسیت،–دانش زيست محیطی معلمان با پايگاه اقتصادی 

 آنان مرتبط است.

 .باشدمیاجتماعی و جنسیت آنان در ارتباط  –طی معلمان با پايگاه اقتصادی محی رفتار زيست

ضمن خدمت با نگرش به شغل و میزان تحصیالت رابطه  هایکالسنگرش به شرکت در 

 دارد.

ضمن خدمت و میزان  هایکالسسواد زيست محیطی با جنسیت معلمان و شرکت آنان در 

 تحصیالت معلمان در ارتباط است.

ی زيست هامهارتبررسی دانش، نگرش و "ر تحقیقی که علی آقامحمدی با عنوان د     

 مانند نتیجهانجام دادند نیز به نتايجی  "مازندران محیطی معلمان آموزش دوره ابتدايی استان

باالدست يافتند که از نظر جنسیتی نگرش مثبت زيست محیطی معلمان زن بیشتر از معلمان 

 یطی معلمان مرد بیشتر از معلمان زن است.مرد است و دانش زيست مح

توسط  "سواد زيست محیطی معلمان گیریاندازه" همچنین در تحقیقی با عنوان       

در آفريقای جنوبی صورت  1778آفريقای جنوبی در  یآموزش دیاساتو همکاران سی.اچ.سانیپل

 .گرفته نیز نتايجی مانند نتايج تحقیق ما ارائه شده است

 هاپیشنهاد

اثبات گرديد که معلمانی که دانش زيست محیطی بااليی دارند، نگرش  8طبق فرضیه شماره 

باشند. در نتیجه بهتر است که دانش زيست محیطی معلمان را می مثبتی نسبت به شغلشان دارا
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افزايش دهیم تا با ديدی بهتر محیط اطراف خود را نگريسته و در نتیجه نگرش مثبتی نسبت 

 اشته باشند.به شغل خود د

 ليتما که معلمانی که تحصیالت بااليی دارند، نشان داد 3فرضیه شماره تحلیل  تجزيه و     

 48 شماره هیدر فرض چنینهم ضمن خدمت دارند. هایکالسنسبت به شرکت در  تریبیش

زيست محیطی بااليی  از سوادکه تحصیالت بااليی دارند  ایديدهآموزشثابت شد که معلمان 

بهتر است آموزش و پرورش برای ادامه تحصیل معلمان تمهیدات  بنابراين؛ برخوردارند نیز

 بگیرد.در نظر ای ويژه

 هایآموزش هایدر دورهکرده است که معلمانی که  ثابت 47 فرضیه شماره کهازآنجايی       

 بنابراين؛ ، سواد زيست محیطی بیشتری دارنداندکردهضمن خدمت زيست محیطی شرکت 

اين  تیجذاب ضمن خدمت در اين مورد را افزايش بخشیده، هایکالسبهتر است ساعات 

 هایسرفصلتناسب منابع آموزشی با  ،استفاده از اساتید مجرب و بارا افزوده ها کالس

 سواد زيست محیطی معلمان را بهبود بخشیم. ...پیشنهادی و

ی نسبت به شغلشان دارند نسبت به شماره ثابت شد که معلمانی که نگرش مثبت 48 هیدر فرض

آموزشی  هایکالسبهتری دارند و بیشتر در  نیز نگرشضمن خدمت  هایکالسشرکت در 

نتیجه آموزش و پرورش بايد درصدد ايجاد نگرش مثبت نسبت به شغل  در .کنندمیشرکت 

 در معلمان باشد.

ديگری که توسط های وهشدر نهايت معلوم شد که بیشتر نتايج با نتايج پژ هرچند         

باد  .کندمیو پايايی اين نتايج را اثبات  باشدمیاست، همسو  گرفتهانجاممحققان مختلف 

در پژوهشی به ارزيابی وضعیت آگاهی آموزگاران مقطع دبستان  03و همکاران در  یکوب

و موضوعات زيست محیطی  آموزش و پرورش شهر تهران در زمینه مختلف در مناطقشاغل 

ی حاصل از اين پژوهش بیانگر لزوم آموزش هايافته؛ اندپرداختهارتقای آگاهی  یهاوشر

 . باشدمیزيست محیطی  رسانیاطالعمحیط زيست در جامعه و ضعف میزان 
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 هاهیتوص

محور بودن  مسئله، چنینهمو آموزشی ضمن خدمت  هایدورهمدرسه محور نمودن  -

 شغلی کارکنان؛تناسب داشتن با نیازهای و  ؛هادوره

از اساتید  استفاده های جديد،ها با شیوهی کالسبرگزار ؛هاکالسافزايش جذابیت  -

 های پیشنهادی و...منابع آموزشی با سرفصل تناسب مجرب،

و  ابتدايی در مقطع گذاریسرمايه ،بر اولیای خود آموزاندانشی گذارتأثیربا توجه به  -

از  هاآندادن  و آموزشآن  هایمؤلفهمحیطی و با معضالت زيست دانش آموزان  آشنايی

 ، داستانی و...درسیو کمك درسی هایکتابطريق 

مانند طرح همیار پلیس در مدارس با عنوانی مثل پلیس يار محیط  هايیطرحاجرای  -

های زيست محیطی الزم را دريافت کرده و ضمن آموزشکه کودکان زيست شهری 

ن خود در درون خانواده و محله خود به ايفای نقش درباره ساالها به همانتقال اين پیام

 .حفظ هر چه بهتر محیط زيست شهری بپردازند

. با باشدمیترين راه برای رسیدن به کیفیتی باال تقسیم بومی آموزش بهترين و زود بازده -

 به دستهر منطقه بیشترين بازدهی را  هایتوانايیو  هاظرفیتاز تمام  توانمیاين کار 

 آورد.

 فیتألمحیط زيست به متن آموزش بايد تغییری بنیادين در  مسئلهدرپی وارد کردن  -

درسی  هایکتابنظام تربیت و گزينش آموزگار ايجاد کرد.  چنینهمدرسی؛  هایکتاب

کارايی و رابطه  یبر پايهاخالقی مستقیم در اين رابطه،  هایآموزهنیز بايد به دور از 

 .زيست تدوين شونددرس مربوطه با محیط 

با رويکرد ويژه به عرصه محیط زيست  معلمتربیت، احیا کردن نظام معلمتربیتبرای  -

 .ضروری است

 منابع
 سازمان حفاظت محیط زيست ايران المللیبینامور 

 ترجمه علای محماد خورشاید دوسات(،) ،14 آموزش محیط زیست در قرن(، 4831) پالمر، جوی ا،

 اول. ج تهران، سمت،
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 آموزگااران آگااهی وضعیت ارزیابی( 4803) پورابراهیم شاراره. پور، مهرداد؛ احمد؛ هادی کوبی،باد

 زيست موضوعات زمینه در-تهران پرورش و آموزش مختلف مناطق در شاغل دبستان مقطع

 محیط حفاظت سازمان علمی )فصلنامه زيست محیط مجله ،آگاهی ارتقای یهاروش و محیطی

 86 - 17 هصفح ،88 شماره زيست(،

جایگااه آماوزش محایط زیسات در نظاای رسامی "(، 4838) ؛محمد کرام الدينی، و دریح تورانی،

مجموعه مقاالت نخستین همايش آموزش محیط زيست، تهران،  ؛"آموزش و. پرورش کشور

 کیان مهر.

ساالمی. ناشار، آزاد ا دانشاگاه ،هاساازماندر  وزشد آمنرآي( ف4838) .برزگر ادر،حسین زاده، داود؛ ن

 (.اوه)س یالمآزاد اس اهگشدان

 ، تهران، بازتاب، ج پنجم.روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی(، 4833) ،غالمرضا خاکی،

 دانشگاه پیام نور. تهران، علوی تربیتی، و یشناسروانآماری در های روش(، 4801) ،یعل دالور،

 سهامی انتشار. شرکت ، تهران،هاو پنداشته کارهاکندو (،4801) رفیع پور، فرامرز،

بهباود ارربخشای  منظاور بهانگیزه و نیاز در مخاطبان مختلف  روش ایجاد"(،4838) ،رجيا ،يیرضا

مجموعه مقاالت نخساتین هماايش آماوزش محایط زيسات، ، "زیست محیطی هایآموزش

 تهران، کیان مهر.

 فاطمیه. انتشارات .ياسوج ،اجتماعی و علویرفتاری  در علویتحقیق  هایروش (،4803. )خ رمضانی،

، مختلاف آموزشایهاای ضمن خدمت معلمان در نظای آموزش (، داريوش،4801) زرگری مرندی،

 زندگی. چاپ تهران،

ضمن خدمت معلمان و مدیران مدارس و  هایآموزشمروری بر (، 4803سعیدی، قربانعلی، تابستان )

 .1شماره  46 سال تعلیم و تربیت، لنامه، فصالگوی مناسب آموزشی ارائه

، تهاران، آموزش محیط زیست و کاربردهاها نظریه (،4833) ،سهراب و عبدالهی، سید محمدشبیری، 

 پیام نور.

 سمت. انتشارات ،(و فنون تدریسها روش) یپرورشی آموزشی و هامهارت( 4804) شعبانی، حسن،

ماديريت  فصالنامه ؛"انداز جهانی  چشم معلمان،آموزش ضمن خدمت " (4801) اهلل؛ امان صفوی،

 .41. ص ،تهران )پايیز(، 8 شماره آموزشی،

 انواع آموزش، و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان. تأریراستفاده و  زانیبر متحلیلی طالبی، هوشنگ، 
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 تهران، مرکز آموزش مديريت دولتی. 3مديريت دولتی، شماره  ( مجله4863) طوسی، محمدعلی،

مجموعه مقاالت نخساتین ؛ "تبیین مفهوی آموزش همگانی محیط زیست "(4838) ؛وشيدار ی،کريم

 همايش آموزش محیط زيست، کیان مهر، تهران.

 ، دانشگاه تهران.خاک ( حفاظت4806) کردوانی، پرويز،

چارچوب نظری در خصوص چگونگی آماوزش  ( ارائه4803) ؛کرمی پور شمس آبادی، محمدرضاا

پايان نامه کارشناسی ارشاد  ؛مقطع ابتدایی(کشور )پرورش  ای آموزش ومحیط زیست در نظ
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