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چكيدٌ
سميىٍ ي َدف :تلفيك آهَظـّاي هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض تطًاهِّاي زضؾي هساضؼ فالٍُ تط فطاّن وطزى تؿتط غٌي يازگيطي تطاي
زاًفآهَظاى تافث تطتيت قْطًٍساًي هؿٍَليتپصيط زض آيٌسُ ًيع هيگطزز .هقلواى اتتسايي تِ فٌَاى هْنتطيي ضوي ًؾام آهَظقي اتتسايي
ًمف هْوي زض ايي فطآيٌس زاضًس ٍ لصا ّسف ايي تحميك تَنيفي ّوثؿتگي تطضؾي فَاهل هطتثظ تا ؾغح تلفيك آهَظـّاي هحيظ
ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض تطًاهِّاي زضؾي هسضؾِ تَؾظ هقلواى اتتسايي قْط ظًداى هيتاقس.
ريش تزرسی :وليِ هقلواى اتتسايي قْط ظًداى زض ؾال  1394خاهقِ آهاضي تحميك ضا تكىيل هيزازًس ( )N;4359وِ تا اؾتفازُ اظ
خسٍل وطخؿي ٍ هَضگاى تا ذغاي پٌح زضنس 343 ،هقلن اظ عطيك ضٍـ ًوًَِگيطي عثمِاي تهازفي هتٌاؾة تا حدن اًتراب ٍ هَضز
هغالقِ لطاض گطفتٌس .ضٍايي هحتَايي ٍ ؾاظُ اي اتعاض تحميك اظ عطيك گطٍّي اظ افضاي ّيات فلوي هترهم هَضز تاييس لطاض گطفت ٍ پايايي
آى ًيع تا اًدام هغالقِ همسهاتي ٍ هحاؾثِ ضطية آلفاي وطًٍثاخ تطاتط تا  0/85حانل قس.
يافتٍَاً :تايح تحليل زازُّا ًكاى زاز وِ اوثط هقلواى ( )%46/9تِ هيعاى ظيازي هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي ضا زض تطًاهِّاي
زضؾي ذَز تلفيك هي وٌٌس .هتغيطّاي ًگطـ ،ؾي ،ؾاتمِ تسضيؽ زض ضٍؾتا ،ول ؾاتمِ تسضيؽ ٍ تقساز زٍضُّاي آهَظقي گصضاًسُ تا ؾغح
تلفيك هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض تطًاهِ زاضاي ضاتغِ هقٌيزاضي تَزًسّ .نچٌيي ًتايح ًكاى زاز وِ ؾغح تلفيك هَضَفات
هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض هقلواًي وِ زض حال حاضط تِ ًحَي هكغَل فقاليتّاي وكاٍضظي ّؿتٌس تيكتط اظ ؾايط هقلواى تَزُ ٍ ًيع
هقلواى هطز زض همايؿِ تا هقلواى ذاًن تِ هيعاى ظيازتطي هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي ضا زض تطًاهِّاي زضؾي ذَز تلفيك هيوٌٌس.
تحث ي وتيجٍگيزی :تا تَخِ تِ ًتايح ضؾيسى تِ ٍضقيت هغلَب تلفيك هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض هساضؼ تَؾظ هقلواى
ًياظهٌس ّسفگصاضي ٍ تطًاهِضيعي تَؾظ ًؾام آهَظقي اؾت.
ياصٌَای کليدی :تلفيك زضؾي ،هحيظ ظيؿت ،وكاٍضظي ،هساضؼ اتتسايي ،هقلواى

 -1زاًكدَي زوتطي تطٍيح ٍ آهَظـ وكاٍضظي ،گطٍُ تطٍيح ،اضتثاعات ٍ تَؾقِ ضٍؾتايي ،زاًكگاُ ظًداى ،ايطاى
 -2اؾتازياض تطٍيح ٍ آهَظـ وكاٍضظي ،گطٍُ تطٍيح ،اضتثاعات ٍ تَؾقِ ضٍؾتايي ،زاًكگاُ ظًداى ،ايطاى * (هؿٍَل هىاتثات)
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Abstract
Background and Objective: Integrating environment, agriculture and food in elementary schools'
curriculum could create good base of learning for pupils and affect their responsibility level regards
environment in the future. Elementary teachers are playing an important role in this decision making
process. The purpose of this descriptive- correlational study was to investigate the current teachers'
behaviors toward integrating environment, agriculture and food in schools' curriculum and factors
related with their behaviors in this regards.
Method: The statistical population consisted of all 4359 elementary teachers from that 343 teachers
were selected based on Krejcie and Morgan sampling table and applying randomized stratified
sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was
verified by a panel of agricultural education & extension and environment experts. The reliability of
questionnaire was obtained by calculating alpha cronbach equals 0.85 for composite index.
Findings: The finding revealed that majority of respondents (46.9%) had higher level of integrating
environment, agriculture and food in schools' curriculum. Analysis of data revealed that there was a
positive significant correlation between teachers' attitude, teaching experience in rural area, age,
teaching experience, and number of participated workshops or classes with their integration level.
Mann Whitney test applied revealed that teachers with agricultural work experience had higher level
of in comparison with teachers of no agricultural work experience. Also male teachers had a higher
level of integration behavior in comparison with female teachers.

Discussion and Conclusion: Achieving the desired state of integration of environment and
agriculture in curriculum by teachers needs targeting and planning by educational system.
Keywords: Curriculum Integration, Environment, Agriculture, Elementary Schools, Teachers
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مقدمٍ
يىي اظ انَل حطوت تِ ؾَي تَؾقِ پايساض تَخِ ذال تِ

ظيؿت ًساضًس ( .)7عي تحميمي هكرم گطزيس وِ اؾتفازُ اظ

هحيظ ظيؿت اؾت .خاهقِ اگط ذَاّاى تَؾقِاي پايساض اؾت زض

هَضَفات وكاٍضظي زض تسضيؽ هحتَاي آهَظقي هَضز ًؾط

گام ًرؿت تايس قٌاذتي واهل اظ هحيظظيؿت ٍ هٌاتـ عثيقي

هقلواى تِ زاًفآهَظاى تافث افتثاضتركي تِ هغالة تسضيؽ

ذَز تِزؾت آٍضز ( .)1چالفّاي ظيؿت هحيغي غالثاً زاضاي

قسُ ،فطاّن آٍضزى فطنتّايي تطاي يازگيطي ٍ خوـتٌسي

هٌكا فىطي ٍ فطٌّگي تَزُ ٍ تِ ًگطـّاي غلظ اًؿاى اظ

هغالة هيگطزز ( .)8زض يه ًگاُ ولي ،ظًسگي ّوِ قْطًٍساى

عثيقت تط هيگطزز ( .)2ظيطا عطظ فىط اًؿاى اٍليي چيعي اؾت

خاهقِ تا وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت پيًَس زاضًسٍ ،لي تِ هَاظات

وِ ٍاضز هحيظ هيقَز ٍ چگًَگي ضفتاض تا آى ضا تقييي هيوٌس

اييوِ اًتؾاضات اظ ترف وكاٍضظي تطاي تأهيي غصا ٍ هَاز اٍليِ

( .)3زض ًتيدِ زض خْت حفاؽت اظ هحيظ ظيؿت ،الظم اؾت

نٌايـ ،ضٍ تِ افعايف اؾت ،زضن فوَهي ضاخـ تِ وكاٍضظي ضٍ

ًحَُ ضفتاض اًؿاى تا عثيقت ٍ ضٍـ ظًسگي ٍي تغييط ياتس وِ

تِ واّف هيتاقس ( .)9فليضغن اييوِ تلفيك آهَظـّاي

ايي اهط هؿتلعم تغييط ًگطـ اًؿاى ًؿثت تِ هحيظ ظيؿت

وكاٍضظي زض تطًاهِّاي هساضؼ زاضاي هعايايي اؾت ،ؾغح

اؾت ( .)4تِ فثاضتي زيگط ًگطـ هثثت ًؿثت تِ هحيظظيؿت

فقاليتّاي آهَظقي وِ زض والؼ زضؼ ٍ آظهايكگاُ تَؾظ

تا ضفتاض هؿٍَالًِ ظيؿتهحيغي اضتثاط زاضز ( )5تا تَخِ تِ

هقلواى اًدام هيگيطز ،تا حسي هثتٌي تط ايي اؾت وِ هقلن چِ

اضتثاط تٌگاتٌگ ترف وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت ًَؿ ًگاُ ٍ

هحتَايي اظ تطًاهِ زضؾي ضا تط اؾاؼ هٌاتقي وِ هسضؾِ زض

ًگطـ قْطًٍساى خاهقِ تِ ايي زٍ ترف زض وٌاض فَاهل هتقسز

زؾتطؼ لطاض هيزّس ٍ ًيع هحيظ يازگيطي حاون تط هسضؾِ،

زيگطي تقييي وٌٌسُ ضفتاضّاي ظيؿتهحيغي آًاى ذَاّس تَز.

تطاي تسضيؽ اًتراب هيوٌس .تاٍضّاي شٌّي هقلن ،اغلة تط

ضاّىاضّا ٍ ضٍـّاي هرتلفي تطاي تغييط ًگطـ ٍ ايداز يه

تَاًايي هقلن زض چگًَگي اضتثاط زازى هحتَاي آهَظقي والؼ

فطٌّگ هؿٍَالًِ ظيؿت هحيغي ًعز افطاز خاهقِ ٍخَز زاضز،

زضؼ تا واضتطزّاي آى زض قطايظ ٍالقي آظهايكگاُ يا اختواؿ

ٍلي اوثط ًؾطيِپطزاظاى يازگيطي تط ايي افتمازًس وِ تْتط اؾت

تأثيطگصاض اؾت ( .)8اوثط اٍلات ،ايي تاٍضّا تحت تاثيط فَاهل

فطٌّگّاي هسًؾط خَاهـ اظ زٍضاى وَزوي زض آىّا ًْازيٌِ

هتقسزي هاًٌس ًگطـ هقلن زضتاضُ هحتَا ٍ تطًاهِ زضؾي ،زض

قَز ٍ زض ايي ضاؾتا ًؾام آهَظـ اتتسايي اظ اّويت تِ ؾعايي

زؾتطؼ تَزى ظهاى وافي ٍ هٌاتـ آهَظقي هَضز ًياظ ،ؾغح

تطذَضزاض اؾت .آهَظـّاي زتؿتاًي اؾاؼ ٍ ظيطتٌاي پطٍضـ ٍ

آهازگي ٍ زاًف ٍي زض ذهَل هحتَا ،اضظـ زضن قسُ هحتَا

تطتيت اًؿاىّاؾت ٍ زاًفآهَظاى ّن عثيقتاً ضاخـ تِ گياّاى،

اظ ؾَي هقلن ،تدطتِ لثلي هقلن ٍ ًيع ٍضقيت هحيظ تسضيؽ ٍ

حيَاًات ٍ هحيظ ظيؿت ذَز وٌدىاًٍس ٍ تا تلفيك فقاليتّاي

فَاهل اًگيعقي قىل هيگيطًس (ّ .)10نچٌيي ،تط ّن وٌف

وكاٍضظي زض تطًاهِ زضؾي هساضؼ اتتسايي ،فطنتي تطاي هغالقِ

ايي فَاهل فطزي ٍ هحيغي ٍ هَلقيتي وِ هقلواى زض آى

آىّا پيسا هيقَز ٍ زض ًتيدِ اقتياققاى تطاي يازگيطي

تسضيؽ هيوٌٌس ،تط ضٍي تَؾقِ ٍ فولىطز هقلواى ،تأثيط

افعايف هيياتس ( .)6تلفيك هَضَفات وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت

هيگصاضز ( ٍ )1زض ًتيدِ ،هقلواًي وِ تطًاهِّاي آهَظقي

زض تطًاهِّاي هسضؾِ اظ چٌس خْت تطاي زاًفآهَظاى هفيس

هؤثطتطي زاضًسً ،ياظّاي آهَظقي ،قغلي ٍ تَؾقِاي عيف

اؾت .تِ زليل اييوِ زاًفآهَظاى زض ظًسگي ضٍظهطُ ذَز تا

ٍؾيقي اظ فطاگيطاى ذَز ضا زض ّوِ ؾغَح هطتفـ هيؾاظًس

هَضَفاتي اظ لثيل غصا ،پَقان ،اًطغي ٍ عثيقت ضٍتِضٍ

( .)11هغالقات هتقسزي زض ذهَل تلفيك هَضَفات هحيظ

ّؿتٌس ،اظ عطفي ٌَّظ تؿياضي اظ زاًفآهَظاى زضن زضؾتي اظ

ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض تطًاهِّاي هساضؼ ٍ فَاهل هطتثظ تا آى

اًتراب غصاي ؾالن ،هٌكا تَليس غصا ،اًطغيّاي تدسيس پصيط ٍ

نَضت گطفتِ اؾت وِ زض ازاهِ تِ هَاضزي اقاضُ هيگطزز.

چگًَگي اثطگصاضي اًترابّا ٍ فقاليتّاي ذَز تط هحيظ
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زض هغالقِاي گعاضـ گطزيس وِ هقلواى اًَاؿ هرتلفي اظ

هقلواى اتتسايي ًگطـ هثثتي زضتاضُ تلفيك وكاٍضظي زض تطًاهِ

فقاليتّاي هطتثظ تا وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت ضا زض ؾغَح

زضؾي اتتساييً ،ياظ تِ آگاّي ضاخـ تِ وكاٍضظي زض آهَظـ

هرتلف زض تطًاهِّاي زضؾي ذَز تلفيك هيوٌٌس 10.فقاليت

ذَز ٍ ًياظ تِ نٌقت وكاٍضظي زاقتٌس 81 .زضنس هقلواى تياى

فوسُ اي وِ زض ظهيٌِ هَضَفات هطتثظ تا وكاٍضظي ٍ هحيظ

زاقتٌس وِ فقاليتّاي وكاٍضظي ضا زض تسضيؽ ذَز حسالل

ظيؿت تَؾظ هقلواى نَضت هيگطفت فثاضت تَزًس اظ :تحث

يهتاض زض ؾال تِواض هيتطًس .آى زؾتِ اظ هقلواًي وِ ًگطـ

زضتاضُ واغصّاي تاعلِ ٍ ؾايط هٌاتـ لاتل تاظيافت ،تحث ضاخـ تِ

هثثتي ضاخـ تِ تلفيك وكاٍضظي زض تطًاهِ زضؾي زاقتٌس ،تيكتط

هحيظ ظيؿت ،آقٌايي تا چطذِ ظًسگي گياّاى ٍ حيَاًات،

فاللِهٌس تِ اخطاي فقاليتّاي وكاٍضظي زض والؼ زضؼ ذَز

آقٌايي تا تصضّاي واقتِ قسُ ٍ خَاًِ ظزُ ،آقٌايي تا پطًسگاى

تَزًس .اظ عطفي ضاتغِ هقٌيزاضي تيي ّط يه اظ ذهَنيات

ٍ حيات ٍحف ،آقٌايي تا اًَاؿ زضذتاى خٌگلي ،آقٌايي تا

فطزي قاهل ؾغح تحهيالت ،پايِاي وِ هقلن تسضيؽ هيوٌس،

غصاّاي هَخَز زض ؾايط فطٌّگّا ،آقٌايي تا تطويثات تِ واض

قطوت زض واضگاُّا ٍ والؼّاي آهَظقي هطتثظ تا وكاٍضظي،

ضفتِ زض تْيِ هَاز غصايي اظ ضٍي تطچؿة آىّا ،تحث ضاخـ تِ

زاضا تَزى تدطتِ واض وكاٍضظي تا ؾغحي اظ فقاليتّاي هطتثظ

ًمف غصا زض تقغيالت ٍ آقٌايي تا حكطات ٍ ًمف آىّا زض

تا هَضَفات وكاٍضظي وِ تَؾظ هقلن اًدام هيقَز ٍخَز

خاهقِ (ّ .)1نچٌيي ًتيدِ هغالقِ زيگطي ًكاى زاز وِ

زاقت .اها تيي خٌؿيت ٍ ؾاتمِ تسضيؽ هقلن تا ؾغحي اظ

هقلواى اتتسايي زض اضتثاط تا غصا ،ههطف وٌٌسُ ،هَضَفات

فقاليتّاي هطتثظ تا هَضَفات وكاٍضظي وِ تَؾظ هقلن اًدام

هطتثظ تا وكاٍضظي فوَهي هاًٌس گياّاى ،حيَاًات ٍ حكطات،

هيقَز ضاتغِ هقٌيزاضي يافت ًكس .واؾليي ( ،)2011زض

تحث فٌاٍضي ظيؿتي ٍ هحيظ ظيؿت ضا تقضي اٍلات ٍ الالً يه

تحميك ذَز گعاضـ وطز وِ اوثطيت هقلواىً ،گطـ هثثتي

تاض زض ؾال زض تسضيؽ ذَز هَضز اؾتفازُ لطاض هيزٌّس .ايي

ضاخـ تِ تأثيط تطًاهِّاي هعضفِ زض هسضؾِ تط ضٍي زاًفآهَظاى،

تحميك فٌَاى هيوٌس وِ هقلواى اتتسايي ًياظ تِ فطنتّاي

التهاز هحلي ٍ هحيظ ظيؿت زاقتٌس .عثك اؽْاض هقلواى

تَؾقِ قغلي تيكتطي زاضًس تا تتَاًٌس فقاليت ذَز ضا زض ايي

تطًاهِّاي هعضفِ زض هسضؾِ ،چْاض ظهيٌِ ( )1هدْع وطزى

ظهيٌِّا گؿتطـ زازُ ،هٌاتـ هَضز ًياظ ذَز ضا قٌاؾايي ًوَزُ

هسضؾِ تا هَاز غصايي وِ زض قطايظ هحلي ضقس هيوٌٌس)2( ،

ٍ هَضَفات وكاٍضظي ضا تا اؾتاًساضزّاي يازگيطي هَخَز

آهَظـ تچِّا زض ظهيٌِ تغصيِ ؾالن ،غصا ٍ هَاز غصايي ؾالن،

هطتثظ ؾاذتِ ٍ زض ًْايت هحتَاي هطتثظ تِ وكاٍضظي ٍ هحيظ

( )3آهَظـ تچِّا زض ظهيٌِ واقت ٍ پطٍضـ هَاز غصايي ٍ ()4

ظيؿت ضا تِ زاًفآهَظاى ذَز آهَظـ زٌّسّ .نچٌيي تْتط

پايِضيعي ٍ ايداز يه ضاتغِ لَي تيي وكاٍضظي هحلي ،هساضؼ

اؾت تطًاهِ زضؾي تدعيِ ٍ تحليل قسُ ٍ اظ عطيك ًؾطذَاّي ٍ

ٍ خَاهـ ضا قاهل هيقَز .هغالقِ ٌّسي (ً ،)2010كاى زاز

ههاحثِ تا هقلواى هَضَفات ٍ فقاليتّاي هتٌاؾة ٍ هطتثظ تا

هقلواًي وِ يه ؾال زض زٍضُّاي هطتثظ تا وكاٍضظي ٍ هحيظ

وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت زض تطًاهِ زضؾي زٍضُ اتتسايي

ظيؿت آهَظـ زيسُ تَزًسً ،ؿثت تِ تلفيك هَضَفات وكاٍضظي

قٌاؾايي گطزًس .فالٍُ تط ايي ،تهَضات شٌّي هقلواى اتتسايي

ٍ هحيظ ظيؿت زض تطًاهِّاي زضؾي والؼ زضؼ ًگطـ تْتطي

زضتاضُ وكاٍضظي تايس هَضز هغالقِ لطاض گيطز تا اظ چگًَگي

زاقتٌس .قوؽ ٍ ّوىاضاى ( )1390گعاضـ وطزًس وِ پٌح

اضتثاط چاضچَب شٌّيقاى تِ هَضَفات وكاٍضظي اعالؿ

ضاّىاض هَثط تطاي تلفيك هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي

حانل قَز (ً .)12تايح تحميك نَضت گطفتِ تَؾظ هاضتيي ٍ

زض تطًاهِ زضؾي ،اظ زيس هقلواى قْط تْطاى ،تِ تطتية فثاضت

ًاتالن (ً )2010كاى زاز وِ ضاتغِ هثثت ٍ هقٌيزاضي تيي

تَزًس اظ واقت تصض ٍ ًْال زض ضٍظ زضذتواضي تَؾظ زاًف

ازضان هقلواى اظ تلفيك وكاٍضظي زض تطًاهِ زضؾي ٍ فقاليتّاي

آهَظاى ،تاظزيس هٌؾن اظ هَظُّا خْت آقٌايي زاًفآهَظاى تا

وكاٍضظي وِ زض تسضيؽ ذَز تِواض هيتطًسٍ ،خَز زاقت.

حيات ٍحف ٍ عثيقت ،آٍضزى ًوًَِ ٍالقي گياّاى تِ والؼ ٍ
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تَضيح وَتاّي زض ذهَل آى ،زضذَاؾت اظ زاًف آهَظاى تطاي

پطؾفًاهِ خوـآٍضي ٍ هَضز تحليل ٍالـ قس .زض خسٍل ()1

آٍضزى يه ًوًَِ اظ گياّاى آپاضتواًي زض والؼ زضؼ ،تكَيك

چاضچَب ًوًَِگيطي آٍضزُ قسُ اؾت.

زاًفآهَظاى تِ واقتي گل زض تاغچِ هٌعل ٍ تْيِ گلساى.
تا تَخِ تِ هغالة شوط قسُ ٍ اييوِ تلفيك آهَظـّاي هحيظ
ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض تطًاهِّاي هساضؼ هيتَاًس هعاياي
ظيازي اظ اتقاز غٌيؾاظي هحتَاي ايي تطًاهِّا ٍ ًيع ايداز يه
فطٌّگ ٍ ًگاُ هثثت تِ ترف وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت ًعز
زاًفآهَظاى (قْطًٍساى آيٌسُ خاهقِ) فطاّن وٌس ٍ اظ آىخايي
وِ اٍليي هدطياى ايي تلفيك زض نَضت فولي قسى ،هقلواى
تَزُ ٍ ضفتاض آىّا زض ايي ظهيٌِ تط اخطاي ايي تطًاهِ تأثيطگصاض
هيتاقس ،لصا ايي تحميك تا ّسف تطضؾي فَاهل هطتثظ تا هيعاى
تلفيك آهَظـّاي تا هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض
تطًاهِّاي زضؾي هسضؾِ تَؾظ هقلواى اتتسايي قْط ظًداى
نَضت گطفت.

ريش تحقيق
تحميك حاضط اظ لحاػ ّسف واضتطزي ،اظ ًؾط ًحَُ گطزآٍضي
زازُّا اظ ًَؿ تحميمات تَنيفيّ -وثؿتگي اؾت ٍ اظ ًؾط
هيعاى وٌتطل ًيع خعء تحميمات هيساًي هحؿَب هيقَز.
خاهقِ آهاضي قاهل وليِ هقلواى اتتسايي قْط ظًداى زض چْاض
هسضؾِ زٍلتي پؿطاًِ ،زٍلتي زذتطاًِ ،غيطاًتفافي زذتطاًِ ٍ
غيطاًتفافي پؿطاًِ تَزًس وِ عثك گعاضـ ؾاظهاى آهَظـ ٍ
پطٍضـ قْطؾتاى ظًداى  4359هقلن زض ايي هساضؼ هكغَل تِ
تسضيؽ تَزًس .اظ ضٍـ ًوًَِگيطي عثمِاي تهازفي هتٌاؾة تا
حدن تطاي اًتراب هقلواى تْطُ گطفتِ قس ،تِعَضيوِ هتٌاؾة
تا حدن ّط يه اظ هساضؼ تقساز هقلواى هَضز ًياظ هكرم ٍ
هَضز هغالقِ ٍالـ قسًس .زض ايي تحميك تِ هٌؾَض تطآٍضز حدن
ًوًَِ اظ خسٍل وطخؿي ٍ هَضگاى ( )1970تا ذغاي پٌح زضنس
اؾتفازُ قس وِ تط ايي اؾاؼ حدن ًوًَِ  351هقلن تطآٍضز
گطزيس .الظم تِ تَضيح اؾت تا زض ًؾط گطفتي احتوال فسم
پاؾدگَيي زضنسي اظ هقلواى يا فسم تطگكت پطؾفًاهِ تَؾظ
آًاى ،حدن ًوًَِ تِ ً 370فط افعايف يافت ٍ زض ًْايت 343

جديل  -2چارچًب ومًوٍگيزی ي تعداد ومًوٍَای
اختصاظ يافتٍ تٍ َز يک اس مدارس
Table 1. The sampling frame and the number of
cases assigned to each of the schools

هسضؾِ

ًَؿ هسضؾِ

خاهقِ

حدن ًوًَِ

زٍلتي

پؿطاًِ
زذتطاًِ

1542
2690

121
200

پؿطاًِ

97

12

زذتطاًِ

30

10

4359

343

غيطاًتفافي
خوـ

ضفتاض هقلواى اظ عطيك قاذمؾاظي تطويثي ؾٌديسُ قس ٍ اظ
هقلواى زضذَاؾت گطزيس وِ ضٍي عيفي زضتطزاضًسُ گعيٌِّاي
انالً 1 ،تاض 2 ،تاض 3 ،تاض 4 ،تاض ٍ تيكتط زض عَل يه ؾال
تحهيلي هكرم وٌٌس وِ ّط وسام اظ ًِ گَيِ هطتَط تِ
هَضَفات وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت ضا تا چِ حسي زض
تطًاهِّاي زضؾي ذَز تلفيك هيوٌٌس يا تِ فثاضتي زض ذهَل
آىّا زض ؾط والؼ نحثت هيوٌٌس .ضٍايي هحتَايي ٍ ؾاظُاي
اتعاض تحميك اظ عطيك گطٍّي اظ افضاي ّيات فلوي هترهم
هَضز تأييس لطاض گطفت ٍ تطاي تقييي پايايي پطؾفًاهِ ًيع اظ
عطيك هغالقِ همسهاتي 30 ،پطؾكٌاهِ ذاضج اظ خاهقِ آهاضي
تىويل ٍ ضطية آلفاي وطًٍثاخ تطاتط تا  0/85تطاي قاذم
تطويثي حانل قس وِ تا تَخِ تِ ظياز تَزى آى اظ  0/7اظ پايايي
الظم تطذَضزاض تَز .زازُّا اظ عطيك ًطمافعاض  SPSS20هَضز
تدعيِ ٍ تحليل ٍالـ قسًس ٍ اظ آهاضُّاي تَنيفي ٍ اؾتٌثاعي
خْت تحليل زازُّا اؾتفازُ گطزيس.

يافتٍَا
ًتايح تحليل زازُّا ًكاى زاز وِ ؾي تيكتطيي ترف اظ هقلواى
هَضز هغالقِ ( 43/1زضنس) تيي  40-50ؾال تَزّ .نچٌيي
تيكتط هقلواى ( 47/5زضنس) هاتيي  10-20ؾال ؾاتمِ تسضيؽ
زاقتٌس وِ تط اؾاؼ ؾاتمِ تسضيؽ زض ضٍؾتاً ،تايح حاوي اظ
ايي تَز وِ تيكتط هقلواى ( 58/3زضنس)  5تا  10ؾال زض
ضٍؾتا تسضيؽ وطزُاًس .اظ ًؾط ؾغح تحهيالت ،تيكتط هقلواى
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هَضز هغالقِ ( 42/3زضنس) ،زاضاي هسضن ليؿاًؽ ٍ زض حسٍز

زضنس زض پايِ چْاضم 15/5 ،زضنس زض پايِ پٌدن ٍ تاالذطُ

 30زضنس ًيع زيپلن تَزًس 38/8 .زضنس اظ هقلواى هَضز هغالقِ

 15/7زضنس زض پايِ قكن اتتسايي تسضيؽ هيوطزًس 77 .زضنس

ضا هطزاى ٍ  61/2زضنس ضا ظًاى تكىيل هيزازًس .زض ضاتغِ تا

زض ّيچ زٍضُ آهَظقي وِ هطتَط تِ هحيظ ظيؿت ٍ وكاٍضظي

زاضا تَزى تدطتِ واض وكاٍضظي 43/1 ،زضنس اظ هقلواى ّيچ

تاقس ،قطوت ًىطزُ تَزًس .تالي هقلواى ًيع اظ يه تا ؾِ زٍضُ

تدطتِاي زض ظهيٌِ واضّاي وكاٍضظي ًساقتٌس 21 .زضنس ،زض

آهَظقي گصضاًسُ تَزًس 84/2.زضنس اظ هقلواى افتماز زاقتٌس وِ

زٍضاى وَزوي تداضتي زض ظهيٌِ وكاٍضظي وؿة وطزُ تَزًس،

هيعاى پَقفزّي هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض

 27/4زضنس اظ هقلواى ،الَام يا زٍؾتاًي زاقتٌس وِ زض ظهيٌِ

هحتَا ٍ تطًاهِّاي زضؾي زٍضُ اتتسايي زض حال حاضط هتَؾظ ٍ

وكاٍضظي فقاليت هيوٌٌس ٍ  8/4زضنس ًيع زض حال حاضط،

ضٍ تِ پاييي اؾت ٍ ّيچ هقلوي زض پاؾد تِ ؾَال فَق گعيٌِ

زاضاي تاك ،تاغچِ ،ظهيي وكاٍضظي ٍ فقاليت وكاٍضظي ٍ يا زاهي

ذيلي ظياز ضا اًتراب ًىطز .اظ عطفي  85/1زضنس ًيع اؽْاض

ّؿتٌس .اظ ًؾط ٍضقيت تأّل 98/3 ،زضنس اظ افطاز هَضز هغالقِ

وطزًس وِ زاًف فقلي زاًفآهَظاى زض ذهَل وكاٍضظي ٍ

هتأّل تَزًس 11/7 .زضنس اظ هقلواى هَضز هغالقِ زض پايِ اٍل،

هحيظ ظيؿت زض حس هتَؾظ ٍ هتَؾظ تِ پاييي اؾت (خسٍل

 18/4زضنس زض پايِ زٍم 20/7 ،زضنس زض پايِ ؾَم18/1 ،

.)2

جديل  -2تًسيع فزاياوی معلمان مًرد مطالعٍ تزحسة ديدگاٌ آوان در خصًظ پًضصدَی مًضًعات ي داوص فعلی
داوصآمًسان
Table 2. Frequency distribution of teachers in terms of their views on the coverage level and current
knowledge of students

متغيز
هيعاى پَقف زّي فقلي
هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ
وكاٍضظي زض تطًاهِّاي
زضؾي

زاًف فقلي زاًفآهَظاى
زض ذهَل هَضَفات
هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي

طثقات متغيز

فزاياوی

درصد معتثز

درصد تجمعی

ذيليون

47

14

14

ون

104

31

45

هتَؾظ

132

39/2

84/2

ظياز

53

15/8

100

خوـ

336

100

ذيليون
ون
هتَؾظ
ظياز

24
86
170
49

7/3
26/1
51/7
14/9

خوـ

329

100

7/3
33/4
85/1
100

 51/7زضنس اظ هقلواى زض اضتثاط تا تفاٍت وتابّاي زضؾي

هغالقِ ( 45/2زضنس) تياى زاقتٌس وِ تْتط اؾت هَضَفات

خسيس زض همايؿِ تا وتابّاي لسيوي ،زض ظهيٌِ پَقفزّي

هطتَط تِ وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت تِ فٌَاى يه وتاب خساگاًِ

هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي اؽْاض وطزًس ايي

اضايِ قَز ٍ  23/5زضنس تياى وطزًس ايي هَضَفات زض ّوِ

پَقفزّي فطلي تا گصقتِ ًىطزُ اؾت 38/5 .زضنس فٌَاى

هَضَفات زضؾي لاتل تلفيك اؾتّ .نچٌيي تيكتط هقلواى

وطزًس وِ ايي پَقفزّي ووتط قسُ ٍ تٌْا  9/8تياى وطزًس وِ

( 63/6زضنس) اؽْاض وطزًس وِ زض حال حاضط ،زض وتاب فلَم

هيعاى پَقفزّي هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض

تيكتط اظ ّط وتاب زيگط زضؾي زض زٍضُ اتتسايي تِ هَضَفات

وتابّاي خسيس تيكتط اظ لسيوي هيتاقس .زض ذهَل ًحَُ

هطتَط تِ وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت پطزاذتِ قسُ اؾت.

تلفيك ايي هَضَفات زض تطًاهِّاي زضؾي ،تيكتط هقلواى هَضز
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ًگطـ هقلواى زض ذهَل تلفيك هَضَفات وكاٍضظي ٍ هحيظ

ّواىعَضيوِ زض ضٍـ تحميك شوط قس فقاليت تلفيمي هقلواى

ظيؿت زض تطًاهِّاي هساضؼ اظ عطيك قاذم تطويثي ٍ هطوة

تا اؾتفازُ اظ  9گَيِ زض لالة قاذم تطويثي هَضز تطضؾي ٍالـ

اظ  18گَيِ ٍ زض لالة عيف ليىطت واهالً هَافمن ( )5تا واهالً

قس .ضتثِتٌسي فقاليتّاي هقلواى زض ايي ذهَل زض خسٍل

هَافمن ( )1هَضز ؾٌدف ٍالـ قس .تا لحاػ وطزى همساض تيكيٌِ

( )4آهسُ اؾت .هيعاى اؾتفازُ هقلواى اظ هَضَفات هطتثظ تا

هتغيط ( ٍ )5*18 ;90وويٌِ آى ( ٍ )1*18 ;18وستٌسي

”ًمف زضذتاى زض عثيقت ٍ هحيظ ظيؿت“ ٍ”هٌاتـ

هدسز همازيط هتغيط تِ ؾِ ؾغحً ،تايح ًكاى زاز وِ اوثط

تدسيسًاپصيط (هثل پالؾتيهّا) ٍ هٌاتـ تدسيسپصيط (هثل

هقلواى ( )%78/4زاضاي ًگطـ هؿافسي ًؿثت تِ تلفيك

واغصّاي تاعلِ)“ زض ضتثِّاي اٍل ٍ زٍم لطاض زاقتٌسٍ ،لي

آهَظـّاي وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت زض تطًاهِّاي هساضؼ

هَضَفات هطتثظ تا"ًحَُ هحاؾثِ هؿاحت ظهييّاي ظضافي ٍ

ّؿتٌس.

تاغي" ٍ" ًحَُ ترنگصاضي پطًسگاى ٍ تَلس خَخِّا" زض

جديل  -7تًسيع فزاياوی معلمان تز حسة وگزش

ضتثِّاي آذط لطاض گطفتِاًس.

آنَا در خصًظ محيط سيست ي کطايرسی
Table 3. Frequency distribution of teachers in terms
of their attitude toward environment and
)agricultural issues (EAI

درصد

فزاياوی

فزاياوی

تجمعی
0

وگزش

فزاياوی

ًاهؿافس

0

0

ذٌثي

74

21/6

21/6

هؿافس

269

78/4

100

خوـ

343

100

جديل  -4رتثٍتىدی فعاليتَای معلمان درخصًظ تلفيق مًضًعات کطايرسی ي محيط سيست
در تزوامٍَای درسی کالس
Table 4. Ranking of teachers’ activities regarding integration of EAI into schools’ curriculum

اوحزاف

ضزية

رتثٍ

مًضًعات مزتثط

مياوگيه

معيار

تغييزات

1

ًمف زضذتاى زض عثيقت ٍ هحيظ ظيؿت

3/01

1/33

0/44

2

هٌاتـ تدسيسًاپصيط (هثل پالؾتيهّا) ٍ هٌاتـ تدسيسپصيط (هثل واغصّاي
تاعلِ)

2/71

1/26

0/46

3

چطذِ ظًسگي گياّاى ٍ پطًسگاى

2/68

1/24

0/46

4

ًحَُ ؾثع قسى ٍ خَاًِ ظزى تصٍض گياّاى

2/41

1/33

0/55

5

هكاّسُ تطويثات هَاز غصايي ذطيساضي قسُ ٍ ذَاًسى تطچؿة آىّا

2/15

1/40

0/65

6

هىاى ٍ ضٍـ تَليس هيَُّا ٍ ؾايط هحهَالت غصايي

2/08

1/42

0/68

7

قٌاؾايي حكطات ٍ ًمف آىّا زض عثيقت

2/07

1/35

0/65

8

ًحَُ هحاؾثِ هؿاحت ظهييّاي ظضافي ٍ تاغي

2/06

1/58

0/77

9

ًحَُ ترنگصاضي پطًسگاى ٍ تَلس خَخِّا

1/95

1/33

0/68

همياؼ٭ :انال 1 ،تاض 2 ،تاض 3 ،تاض 4 ،تاض ٍ تيكتط زض عي يه ؾال تحهيلي
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جديل  -1تًسيع فزاياوی معلمان تز حسة رفتارَای آنَا

ًَضمىدان مقدم فزد ي َمكار

ايي قف گطٍُ اظ هقلواى ،تفاٍت هقٌيزاضي ٍخَز زاضز ٍ هقلواًي

در خصًظ تلفيق مًضًعات محيط سيستی ي کطايرسی

وِ زض حال حاضط زاضاي فقاليتّاي وكاٍضظي ّؿتٌس (هياًگيي

Table 5. Frequency distribution of teachers in terms of
their integration of EAI

ضتثِّا;  )272/79فقاليتّاي تيكتطي ًؿثت تِ هقلواى زيگط

درصد

فزاياوی

زاضًس .تطاي همايؿِ ضفتاض هقلواى اتتسايي ذاًن ٍ آلا اظ آظهَى

فزاياوی

تجمعی
7/9

هيٍيتٌي اؾتفازُ قس ( ٍ )U= 9670/50, P=0/000تا تَخِ تِ

سطح تلفيق

فزاياوی

ذيلي ون

27

7/9

ون

26

7/6

15/5

هتَؾظ

95

27/7

43/2

ظياز

161

46/9

90/1

ذيلي ظياز

34

9/9

100

خوـ

343

100

هقٌيزاض تَزى ايي آظهَى ،هقلواى هطز (هياًگيي ضتثِّا; )204/29
زاضاي فقاليت تسضيؿي تلفيك تيكتطي زض همايؿِ تا هقلواى ظى
(هياًگيي ضتثِّا;  )151/55تَزًس.
تحث ي وتيجٍگيزی

ًتايح ضطية ّوثؿتگي پيطؾَى ًكاى زاز وِ تيي فقاليت هقلواى

ايي تحميك تا ّسف تطضؾي فَاهل هطتثظ تا هيعاى تلفيك هَضَفات

تا تقساز زٍضُّاي آهَظقي وِ آىّا زض اضتثاط تا هَضَفات هحيظ

هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض تطًاهِّاي زضؾي هسضؾِ تَؾظ

ظيؿتي ٍ وكاٍضظي گصضاًسُاًس ،ؾاتمِ تسضيؽ زض ضٍؾتا ،ول ؾاتمِ

هقلواى اتتسايي قْط ظًداى نَضت گطفت ٍ ًتايح ًكاى زاز ؾغح

تسضيؽ ٍ ؾي اضتثاط هثثت ٍ هقٌيزاضي ٍخَز زاضز ٍلي تا ؾغح

ضفتاض اوثط هقلواى ( 46/9زضنس) ضاخـ تِ تلفيك هَضَفات هحيظ

تحهيالت آًاى ّيچگًَِ ضاتغِ هقٌيزاضي يافت ًكس (خسٍل .)6

ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض تطًاهِّاي هساضؼ هَضز هغالقِ ظياز اؾت ٍ
آىّا زض ؾط والؼ ضاخـ تِ هَضَفاتي هاًٌس ًمف زضذتاى زض

جديل َ -6مثستگی تيه سطح تلفيق مًضًعات محيط

عثيقت ٍ هحيظ ظيؿت ٍ ًيع هٌاتـ تدسيسًاپصيط (هثل

سيستی ي کطايرسی در تزوامٍَای درسی تًسط معلمان ي

پالؾتيهّا) ٍ هٌاتـ تدسيسپصيط (هثل واغصّاي تاعلِ) تطاي

متغيزَای تحقيق
Table 6. Correlation of integration of EAI with
studied variables

متغيزَای مًرد تزرسی

مقدار r

مقدار sig

ًگطـ

0/446٭٭

0/000

زاًفآهَظاى تيكتط اظ هَضَفات زيگط نحثت وطزُاًسّ .نچٌيي
زضذهَل هَضَفات زيگطي هاًٌس حيَاًات ،گياّاى ،هَاز غصايي ٍ
غصا ،هحيظ ظيؿت ،حيات ٍحف ٍ حكطات زض ؾط والؼ تطاي
زاًفآهَظاى نحثت وطزُاًس وِ ايي يافتِ تا تحميمات اًدام گطفتِ

ؾاتمِ تسضيؽ زض ضٍؾتا

0/417٭٭

0/000

ول ؾاتمِ تسضيؽ

0/106٭

0/049

تَؾظ تالكَيس ٍ ّوىاضاى ( ،)1998تطي ٍ ّوىاضاى (ٍ )1992

ؾي

0/119٭

0/028

تقساز زٍضُّاي آهَظقي
گصضاًسُ

0/155٭

هاضتيي ٍ ًاتالن (ّ )2000نذَاًي زاضز ٍ ًكاى هيزّس وِ

0/004

فلي ضغن فسم اتالك تطًاهِ ٍ زؾتَضالقول هسًٍي زض ايي اضتثاط تطاي

ؾغح تحهيالت

0/007

0/896

٭٭ هقٌيزاضي زض ؾغح  ٍ 0/01٭ هقٌيزاضي زض ؾغح 0/05

هقلواى ،ذَز آىّا خْت غٌيؾاظي تطًاهِّاي يازگيطي
زاًف آهَظاى ٍ اضتماي زاًف ٍ ًيع تْثَز ًگطـ زاًفآهَظاى زض
ذهَل هحيظ ظيؿت ٍ وكاٍضظي هَضَفات هطتثظ ضا تلفيك

همايؿِ ضفتاض هقلواى زض قف گطٍُ ّ )1يچ تدطتِاي زض اهَض
وكاٍضظي ًساضًس )2 ،زض وَزوي تدطتِ واض وكاٍضظي زاقتِاًس)3 ،
آقٌاياى آىّا وؿة ٍ واض وكاٍضظي زاضًس )4،االى زاضاي
فقاليتّاي وكاٍضظي ّؿتٌس )5 ،تاغچِ زض هٌعل زاضًس ٍ ّ )6ط
ؾِ گعيٌِ  ،3 ٍ 2 ٍ 1اظ عطيك آظهَى وطٍؾىال ٍاليؽ (, 0/000
=ً )X2= 61/81Pيع ًكاى زاز وِ ايي آظهَى هقٌيزاض اؾت ٍ تيي

ًوَزُاًس .تيي ؾغح فقلي فقاليتّاي تلفيمي هقلواى تا تقساز
زٍضُّاي آهَظقي وِ ايكاى زض اضتثاط تا وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت
گصضاًسُ تَزًس ،اضتثاط هثثت ٍ هقٌيزاضي ٍخَز زاقت وِ ايي
ًتيدِ ّنؾَ تا يافتِّاي ٌّسي ( ٍ )2010ازگاضتَى ( )1990تَز.
ضاتغِ هثثت ٍ هقٌيزاض ؾغح ضفتاض تلفيك فقلي هقلواى تا
هتغيطّاي ًگطـ ٍ تدطتِ تسضيؽ زض ضٍؾتا ًكاى هيزّس وِ
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هقلواى تا ؾاتمِ ظياز تسضيؽ زض ضٍؾتا ٍ ًگطـ هؿافستط ؾقي

هحيظ ظيؿتي عي ًكؿت هكتطوي تا ٍظاضت آهَظـ ٍ

وطزُ تَزًس وِ تا تَخِ تِ قٌاذتي وِ اظ وكاٍضظي ٍ هحيظ ظيؿت

پطٍضـ ضاّىاضّا ٍ زؾتَضالقولّاي هكرم زض ايي

اظ ًعزيه زاقتٌس زض ؾط والؼ ًيع اؾتفازُ تيكتطي اظ هَضَفات

ظهيٌِ تسٍيي ٍ اخطا ًوايٌس.

هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي تِ فول آٍضًسٍ .لي تيي ضفتاض هقلواى تا

.4

ؾغح تحهيالت ّيچگًَِ ضاتغِ هقٌيزاضي يافت ًكس.

تا تَخِ تِ اييوِ هقلواى اظ ضٍـّايي تطاي تلفيك
هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض هسضؾِ اؾتفازُ
وطزُ تَزًسٍ ،لي پيكٌْاز هيقَز وِ اظ زيگط ضٍـّايي

پيطىُادَا

هاًٌس تطگعاضي اضزٍّاي ظيؿت هحيغي تطاي پانؾاظي

عثك ًتايح حانل اظ تحميك پيكٌْازّاي شيل اضايِ هيگطزز:

هحيظ ظيؿت تا هكاضوت زاًفآهَظاى ،تطگعاضي هطاؾن

.1

تا تَخِ تِ هيعاى اؾتفازُ ووتط هقلواى ذاًن اظ

ذال هاًٌس واقت زضذت زض هساضؼ زض ضٍظ

هَضَفات هحيظ ظيؿتي ٍ وكاٍضظي زض ؾط والؼ زض

زضذتواضي تَؾظ تواهي زاًفآهَظاى ،تياى هغالة ٍ

همايؿِ تا هقلواى هطز ،پيكٌْاز هيگطزز عي تحميك

هؿايل ظيؿت هحيغي زض لالة فىؽّا ٍ پَؾتطّاي

خساگاًِ ايي هَضَؿ هَضز تطضؾي لطاض گطفتِ ٍ فَاهل ٍ

تاثيط گصاض زض ؾغح هسضؾِ ،تْيِ فيلن ٍ تطٍقَضّاي

هَاًـ هطتَعِ هَضز قٌاؾايي ٍالـ قًَسٍ .لي تا تَخِ تِ

هطتثظ تا هحيظ ظيؿت تَؾظ ؾاظهاىّاي هحيظ

ضاتغِ هثثت زٍضُّاي گصضاًسُ تا ؾغح فقاليت تلفيمي

ظيؿتي ٍ اضايِ آى تِ هقلواى ٍ زاًفآهَظاى ،اعالؿضؾاًي

هقلواى پيكٌْاز هيقَز وِ زٍضُّا ٍ واضگاُّاي

ٍ تكَيك زاًفآهَظاى تِ اخطاي عطحّاي ظيؿت

آهَظقي ّسفهٌس ٍ ًياظهحَض زض ذهَل هؿايل ٍ

هحيغي هاًٌس تفىيه ظتالِّا زض هٌعل ،تطگعاضي

هكىالت ظيؿت هحيغي ٍ ًيع اّويت وكاٍضظي تطاي

هؿاتماتي تا هضاهيي هحيظ ظيؿتي زض ؾغح هساضؼ تِ

وليِ هقلواى تا اٍلَيت هقلواى ذاًن عطاحي ٍ اخطا

ّوطاُ اّساي خَايع اؾتفازُ قَز.

گطزز.
.2

تا تَخِ تِ ضاتغِ هثثت ًگطـ هقلواى تا ؾغح فقاليت
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وكاٍضظي زض تطًاهِّاي هساضؼ اتتسايي اظ زيسگاُ

تدعيِ ٍ تحليل ( SWOTهغالقِ هَضزي :ترف

هقلواى آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط تْطاى ،اٍليي وٌگطُ هلي

گٌسهاى ،قْطؾتاى تطٍخي) .پػٍّفّاي ضٍؾتايي:4 ،

فلَم ٍ فٌاٍضيّاي ًَيي وكاٍضظي ،زاًكگاُ ظًداى.
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