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ABSTRACT
The main purpose of this research is to provide a model of an optimal education system in the
agricultural sector with a responsible approach to environmental protection by analyzing,
identifying and determining its components. The research is an applied type that begins with a
mixed exploratory view. In the qualitative stage, with the method of non-probabilistic purposive
chain sampling, 30 experts were selected and semi-structured interviews were conducted. In the
quantity section, the components of the model were described and tested. Sample size was
considered by the size of the statistical population (200 people) and the purpose of the study, ans
127 people were selected. In order to evaluate the validity and reliability of the scales, factor
analysis and Cronbach's alpha test and other required statistics were used. Specific research output
were: Identifying and determining the components and the extent of their impact on the desired
education system, and providing a model for it.
Keywords: Environmental education, agricultural promotion, efficient education system.
EXTENDED ABSTRACT
Objectives
Agricultural education based on environmental education is considered as a subject area that
should have a specific educational system and each of the pillars of this system should be identified
and defined, their interaction with each other and the priority of their impact should be determined.
According to the research topic, which shows a new and creative perspective on the environmental
education system for agriculture and also due to the need to improve the provision of agricultural
education services based on environmental protection to farmers and the need to organize a
desirable and effective education system for conservation from resources, Therefore, the main
purpose of this study is to design an appropriate educational system in the agricultural sector with a
responsible approach to environmental protection by analyzing, identifying and determining the
components of inputs, processes, products, outputs and outcomes of the system and validating the
proposed model.
Methods
According to its purpose, the research is applied and in terms of how to collect data, it is field
and in terms of examining the interaction between variables. In the qualitative part of research;
Experts in the fields of education and environmental planning and agriculture were considered as a
statistical community. In the quantitative part of the research, professors, experts, administrators,
graduates and related and active students in the department were identified as a statistical
population to test and estimate the validity of the conceptual model obtained from the qualitative
stage of the research.
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The statistical sample was selected from experts (30 samples) by non-probability purposive
sampling method by chain and snowball method and they were interviewed semi-structured to
theoretical saturation. In the quantitative stage of research; The country was divided into five
regions based on cultural, climatic and geographical commonalities and according to the divisions
of the country. From each of these five regions of the country; A province based on the potential of
environmental and agricultural educational and extension activities; And was selected to be the
leader in his region. Based on the size of the statistical population (200 people) and the purpose of
the research; Cochran's formula and Morgan table were used and 127 people were considered;
According to which, the number of questionnaires and questions; Set and sent. In the qualitative
part of the research, the data collection tool was an interview with experts and in the quantitative
part, the tool was a researcher-made questionnaire.
To obtain the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha method was used to show the
internal consistency of the research tool. In the qualitative part, data processing and analysis was
based on data theory and using office programs and nvivo software. For data processing in the
quantitative part of the research, office program and spss, amos software were used.
Results
The results show that the desired education system, depending on its educational situation and
the desired subject area with the characteristics of environmental education for agriculture, has
three main indicators, including: conditions, methods and results. Each indicator of educational
situation is also according to the systemic approach to the education system and based on the
design pattern of Goldstein and Ford, and considering the components of the process; According to
the exploratory factor analysis, it includes 9 main categories or pillars of the education system and
37 factors and 116 components.
For system inputs, 5 pillars, including: educational objectives with 8 factors and 24 components,
educational space with 2 factors and 6 components, educational materials and media with 3 factors
and 9 components, lecturers with 3 factors and 9 components and content with 5 factors and 17
components; Is considered. Similarly, for the system process, the two main elements of the system
include: organization with 2 factors and 6 components; And teaching and learning strategies have
been developed with 6 factors and 19 components. For system outputs, the two main categories of
education system include: findings with 6 factors and 18 components; And the outcome is
explained by 2 factors and 8 components . The location of evaluation in the model and in the
systemic position of the process is such that while constantly interacting with other elements of the
system, it is constantly reforming and sending feedback to the education system; In this way, the
model cycle of the education system is designed to be efficient continuously and with repeated
evaluations; It causes its dynamism.
Discussion
According to the fitted model for the pillars of the environmental education system in the
agricultural sector, the system is affected by 9 classes or the main pillars that strongly affect its
dynamism and efficiency, so that any change in them, directly Affects the system and other classes.
On the other hand, each of the 9 floors of this model is in the form of an independent structure; It is
influenced by its internal markers and is approved. In the existing model, each independent
structure is affected by an average of a number of main indicators that the intensity of impact and
also their priority in the results are well observed.
The obtained values, while confirming the mentioned model, indicate the priority of the impact
of each of the main classes on the education system. According to the estimated impact on the
system, the pillars of the education system are: needs assessment and identification of educational
goals, expected results (findings and outcomes), teaching and learning characteristics, educational
content, educational materials and media, educational space, respectively. , Teaching and learning
strategies, organizing and implementing training; And evaluation of the education system process
and system reform.
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تدوين و اعتبارسنجی نظام آموزش محيطزيست در بخش کشاورزي
4

سید جواد شجاعت الحسینی ،1محمد رضا شاهپسند ،*2سید محمد شبیری ،3بهمن سعیدیپور
 ،1دانشجوی دکتری رشته آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 ،2استاد گروه توسعه مدیریت ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مرکز آموزش عالی امام خمینی ،تهران ،ایران
 ،3استاد گروه آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 ،4استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/7/28 :تاریخ تصویب)1400/9/2 :

چکیده
هدف اصلی از این پژوهش ارایه یک الگوی نظام آموزشی مطلوب در بخش کشاورزی با
رویکردی مسئوالنه جهت حفاظت از محیطزیست با تحلیل ،شناسایی و تعیین مولفههای آن
بود .پژوهش از نوع کاربردی بود که با دیدمان آمیخته اکتشافی آغاز گردید .در مرحلۀ کیفی،
با روش نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند زنجیرهای تعداد  30نفر از خبرگان انتخاب شده و
مصاحبههای نیمهساختاریافته بهعمل آمد و مفاهیم اولیه که دارای اشتراک در طبقههای باالتر
بودند با لحاظ نمودن روند سیستماتیک ،بهعنوان ارکان نظام ،تدوین گردید .در بخش کمی به
توصیف و آزمون مؤلّفههای الگو اقدام شد .حجم نمونه با توجه به اندازه جامعه آماری (200
نفر) و با بهرهگیری از جدول مورگان  127نفر درنظر گرفته شد .بهمنظور بررسی روایی و
پایایی مقیاسهای پرسشنامه و شاخصهای موردنیاز به تناسب ،از تحلیل عاملی و آزمون
آلفای کرونباخ و سایر آمارههای مورد نیاز بهره برده شد .خروجی مشخص پژوهش؛ تحلیل،
شناسایی و تعیین مولفهها و میزان تاثیر آنها بر نظام موردنظر و ارایه الگوی نظام آموزش
محیطزیست در بخش کشاورزی با توانایی در ارایه خدمات آموزشی مناسب و موثرتر در
بخش بود.
واژههای کلیدی :آموزش محیطزیست ،ترویج کشاورزی ،نظام آموزشی کارآمد.
مقدمه
همانطور که در تفکر توسعه پايدار و اهميت مولفه
آموزش اشاره شده است ،تاکيد انديشه پايداري ،مبتنی
بر تامين نيازهاي نسل کنونی؛ و بدون لطمه زدن به
توانايیها و نيازهاي نسل آتی میباشد .در اين راستا،
بايستی فرايندهاي غيرپايدار را تحت کنترل درآورده و
زمينه را براي استفاده معقول از منابعطبيعی فراهم
ساخت .اهميت اين موضوع زمانی آشکار میشود که
بدانيم واحد برنامهريزي زيستمحيطی سازمان ملل
( )UNEPمحورهايی در  5بخش و  21عنوان؛ براي
بررسی چالشهاي زيستمحيطی تدوين کرده است؛ که

در اولويت دوم اين چالشها به اهميت تنوع زيستی و
منابع غذايی پرداخته است ( Shobeyri & Haghighi,
 )2016اين مهم ،حاکی از اهميت منابعطبيعی و امنيت
غذايی و چگونگی توسعه کشاورزي در ميان موضوعات
زيستمحيطی موجود در عصر حاضر میباشد .از طرفی،
هرگونه تحول در حوزههاي مختلف از جمله کشاورزي ،با
تدوين نظام آموزشی مطلوب همراه با شناسايی و تعيين
مولفهها و ارکان مختص آن حوزه ،در ارتباط مستقيم
میباشد .بنابراين ،ضروري است که براي هر حوزه
موضوعی متناسب با مولفههاي خاص آن ،نظام آموزشی
ويژهاي طراحی و تدوين شده و فعاليتهاي آموزشی در
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آن قالب عملياتی شوند .بر همين اساس ،آموزش
کشاورزي مبتنی بر آموزش محيطزيست ،بهعنوان يک
حوزه موضوعی تلقی شده که بايد براي خود نظام
آموزشی مشخصی داشته و هر يک از ارکان اين نظام به
فراخور آن ضمن شناسايی و تعريف ،تعامل آنها با هم و
ميزان اولويت تاثير آنها تعيين گردد.
نظام آموزش کشاورزي متداول ،براي رسيدن به
رويکرد مبتنی بر صيانت از محيطزيست؛ نيازمند
ارزيابی ،تجديدنظر و اصالح و بازنگري جدي در مولفه-
هاي اصلی خويش و رفع نارسايیهاي موجود مانند،
ناکافی بودن سطح آگاهی کشاورزان با روشهاي توليد
محصوالت و فرآوردههاي کشاورزي از طريق روشهاي
توليد سازگار با محيطزيست ،و عدم نگاه نظاممند به
آموزش وکمتوجهی به مولفههاي آن میباشد .با عنايت
به موضوع پژوهش که مبين ديدگاهی جديد و خالقانه
به نظام آموزش محيطزيست براي کشاورزي بوده و نيز
با توجه به ضرورتهاي؛ بهبود ارايه خدمات آموزشی
کشاورزي مبتنی بر حفاظت از محيطزيست به بهره-
برداران و لزوم ساماندهی نظام آموزش و استقرار مطلوب
و اثربخش آن توام با حفاظت از منابع (تجديدپذير و
تجديدناپذير) بر اين اساس ،مسئله اصلی و دغدغه
موجود ،عدم وجود نظام آموزش مطلوب و موثر براي
آموزش کشاورزي با دريافت صحيحی از مفاهيم و اصول
آموزش محيطزيست؛ و وجود نارسايیهايی در تاثير-
گذارترين مراحل فرآيند آموزش يعنی ،درونداد و ميانداد
است؛ که بايستی به گونهاي جامع و با در نظر گرفتن
ديدگاه صاحبنظران ،کارشناسان و برنامهريزان آموزشی
و مخاطبان و مديران نظام آموزش محيطزيست و
کشاورزي (جامعه آماري) ،نسبت به شناسايی نقاط
ضعف نظام موجود در بخشهاي مختلف فرآيند ،اقدام و
بر اساس نتايج آن و نيز با توجه کافی به پيشينه
موضوع ،مولفهها را اصالح و نظامی با رويکردهاي مناسب
را معرفی نمود .بررسی ادبيات موضوع ،مويد آن است که
اگر چه از طريق افزايش موجودي سرمايه انسانی ،می-
توان به ارتقاء رشد اقتصادي دست يافت؛ ولی زمانی اين
رشد و ارتقاء اقتصادي در کشاورزي پايدار میشود که به
نقش بسزاي آموزش محيطزيست بهعنوان حلقه واسط
ميان توسعه اقتصادي و حفاظت از محيطزيست و در

قالب آموزش پايداري توجه کافی و اهتمام الزم داشت.
بنا به تعريف؛ "آموزش محيطزيست عبارت است از،
فرايند شناسايی ارزشها و توضيح مفاهيم با هدف ايجاد
مهارتها ،گرايشها و نگرشهاي مورد نياز براي درک و
شناخت روابط متقابل ميان انسان ،فرهنگ و محيط-
زيست پيرامونش" .) IUCN, 2020 ( .آموزش محيط-
زيست رسيدن به يک مفهوم و يا يک فرايند با مولفه
هاي بسياري است که اجازه می دهد تا افراد به کشف
مسايل زيستمحيطی ،شرکت در حل مساله ،و اقدام
براي بهبود محيطزيست بپردازد .در نتيجه ،افراد به يک
درک عميق تر از مسائل زيست محيطی همراه با مهارت
هاي الزم براي تصميمگيري آگاهانه و مسئول میرسند
( )Shobeyri & Abdollahi, 2010آموزش محيطزيست؛
ارتقاء سطح آگاهیهاي افراد و توجه به وابستگیهاي
اقتصادي ،اکولوژيکی ،سياسی و اجتماعی و ايجاد
فرصتسازي يکسان و عدالت آموزشی براي همه در
کسب دانش و مهارت و فراهم نمودن الگوهاي رفتاري
جديد در برابر محيط زيست براي جامعه و در نهايت
تدوين قانون اخالق زيست محيطی را از اهداف اصلی
خود میداند ( )Palmer, 1998از ويژگیهاي منحصر به
فرد آموزش محيطزيست آن است که ،فرآيندي است
دائمی که از نظر کاربردي و ماهيتی ديدگاهی ميان-
رشتهاي و جامعنگر داشته که با ايجاد رويکردي نوين به
آموزش خود را از ساير موضوعات آموزشی متمايز می-
کند .آموزش محيطزيست به جنبههاي مختلف
اجتماعی ،سياسی ،اقتصادي ،فناورانه ،زيبايیشناختی و
معنوي توجه داشته و همياري در تجربيات يادگيري را
تشويق کرده و بر حس مسئوليت و تعهد تاکيد میکند.
از گستره وسيعی از فنون آموزشی و يادگيري بهره برده
و بر ابعادي از محلی تا جهانی و گذشته تا آينده پوشش
دارد .ارزشهاي زيستمحيطی را بها داده ،تفکر انتقادي
را تشويق کرده و به اخالق زيستمحيطی و پايدار ايمان
دارد .از زمان برگزاري همايش استکهلم در سازمان ملل
متحد در باره محيطزيست انسانی ،به بعد ساختاري سه
وجهی با مضامين نسبتا متفاوت براي آموزش در زمينه
محيطزيست تعريف شد که بسته به نوع پژوهش و
رويکرد آموزشی ،براي آن سه رشته اصلی در نظر گرفته
شد  Khorshid Doost 2012).که عبارت بودند از،
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آموزش در باره محيطزيست ،که برگرفته از يک پژوهش
تحققگرا در آموزش بوده و در واقع ارايه کننده دانش
پايهاي و شناختی در مورد محيطزيست و ارتباطات
پيچيده اکوسيستمهاي طبيعی میباشد .رشته آموزشی
بعدي ،آموزش از طريق محيطزيست تعريف شده؛ که به
نوعی برگرفته از يک پژوهش ساختارگرا و يا تفسيري در
آموزش می باشد که از محيطزيست بهعنوان يک منبع و
يا ابزار آموزشی جهت انجام فعاليتهاي واقع گرايانه در
علوم مرتبط استفاده می کند؛ و باالخره ،آموزش براي
محيطزيست؛ که برگرفته از يک پژوهش انتقادي و يا
انتقادگرا در آموزش میباشد و بر تمايالت آگاهانه در
جهت حفظ محيطزيست و احساس مسئوليت در برابر
آن که با ارزشها ،رفتارها ،نگرشها و تعامالت اجتماعی
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سرو کار دارد تاکيد می کند .براي تبيين بهتر ادبيات
مذکور براي آموزش محيطزيست ،میتوان به الگوي
جامع آموزش محيطزيست ( ) Palmer, 1998اشاره
کرد .در اين مدل ،شکل( )1سه رشته اصلی آموزش
محيطزيست از طريق عناصر برنامهريزي آموزش محيط-
زيست با ابعاد يادگيري (مفاهيم و دانش ،مهارتها و
گرايش و ارزشها) ،مرتبط شده و و اجزاء اصلی آن به-
عبارتی ،افزايش تجربيات شخصی ،ايجاد انگيزه و عاليق
شخصی و نيز فعاليت هاي شخصی با يکديگر ادغام
شدهاند .يک برنامه موفق آموزش محيطزيست با فراهم
نمودن تجربهها و تکاليف آموزشی مناسب ،در برگيرنده
کليه اين مولفهها خواهد بود.

آموزش در باره محیط زیست

آموزش برای محیط زیست

عالقه
عنصر

عنصر

اخالقی

دانش وآگاهی

تجربی

 ،مفاهیم ،گرایش ها،
مهارت ها
تجربه

عمل
عنصر
زیبایی
شناختی
آموزش در قلمرو محیط زیست

شکل  -1مدل جامع تدريس و فراگيري آموزش محيط زيست

در مياان الگوهااي مختلاف نظاام آماوزش ،الگاوي
گلدشاتاين ( )Goldstein & Ford, 2002از جايگااه و
اهميت خاصی برخوردار است ،چرا که نظام آماوزش را
در ياک موقعيات سيساتمی باا در نظرگارفتن ورودي،
فرايند ،خروجی و پيامد مورد مطالعه قرار میدهد .ايان

امر میتواند نقش مهمی در اثربخشی آموزش ايفا کند،
اين الگو بر تصريح و تعياين دقياق اهاداف آموزشای،
تجارب يادگيري با دقت طراحی و کنترل شده براي نيل
به اهداف ،معيارهاي عملکاردي و اطالعاات مبتنای بار
ارزشيابی تأکيد دارد (شکل . )2
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شکل -2اجزاي داخلی نظام آموزش منطبق بر مدل غير خطی و سيستمی طراحی آموزشی()Goldstein & Ford,2002

بررسیهاي انجام شده در خصوص پيشينه موضوع
بيانگر آن است که هر جا موضوع آموزش کشاورزي با
نگاه زيستمحيطی مطرح بوده ،نتيجه پژوهش در قالب
بستههاي آموزشی؛ به سرفصلها اضافه شده و الگوي
مشخص و با ويژگی و رويکرد حفاظت از محيط زيست
حاصل نشده است؛ يا اينکه مبحث حفاظت محيطزيست
و منابعطبيعی در کشاورزي در قالب کشاورزي پايدار
(حفاظتی ،ارگانيک ،زيستی) بررسی شده که در نهايت،
بهصورت يک سر فصل آموزشی در بخشی از آموزش
براي مخاطبان مورد استفاده قرار گرفته است .بهنظر
میرسد ارايه الگوي طراحی نظام آموزشی؛ براي آموزش
محيطزيست در بخش و با گستردگی در تمامی فرايند
آموزش همراه با شناسايی مولفهها ،کاري جديد و بدون
پيشينه مشابه میباشد و تحقيق جامعی در اين خصوص
صورت نگرفته و تحقيقات انجام شده صرفاً يک يا تعداد
محدودي از مولفههاي آموزش را تحت پوشش قرار داده
است .اما اگر بخواهيم به پژوهشهاي هم خانواده نگاهی
داشته باشيم ،میتوانيم به موارد ذيل اشاره داشته باشيم.
( ,) Palmer, 1998يک مدل پويا براي توسعه
آموزش محيطزيست پيشنهاد نمود که خصوصيات فردي
و تجارب شخصی فراگيران را درنظر بگيرد .تفاوت اين
مدل با مدلهاي قبلی در اين است که سه حوزه از مدل
بهطور مداوم در چرخش هستند و نيز وجود مولفه تاثير
سازنده است.
( ،)Abdolmaleki,2004اثربخشی دورههاي آموزشی
ا ترويجی مرتعداران را در حفاظات از مراتاع شهرساتان
تويسرکان ارزيابی کرده و بيان میکند که بين رضايت از

دورههاي آموزشای و متغيار سان رابطاه منفای و
معناداري وجود دارد .بين متغيرهاي ويژگیهاي محتواي
مطالب آموزشی ،ويژگیهاي آموزشاگر ،تسهيالت رفاهی
و زمان برگزاري دورههاي آموزشی با متغير وابسته ميزان
رضايتمندي فراگياران رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .بين متغير روشهاي آموزشی با ميزان رضايتمندي
فراگياران رابطه معناداري وجود ندارد .همچناين،
ارزياابی دورههاا از نظار فراگياران نشاان مایدهاد کاه
ويژگیهاي فرايند آموزشی دورهها يعنی (محتاواي
دورههاا ،آموزشاگر ،روشهاا و  )...باه نسابت مطلوب
بودهاند و ميزان رضايت فراگيران از دورهها در حد
متوسطی است.
( ،)Sanaye golduz,2005در پژوهشی به ضرورت
آموزش و ارايه راهکارهاي آموزشی در جهت بهينهسازي
و ارتقاي فرهنگ محيطزيستی در جامعه پرداخت و به
نقش آموزش و در فرهنگسازي محيطزيستی در کشور
اشاره دارد و پيشنهاد میدهد که براي ارايه آموزش هاي
مناسب و دستاوردهاي بهتر ،نيازسنجی آموزشی و
برنامهريزي آموزشی بهدرستی انجام گيرد.
( ،)Mahmoudi & Veisi, 2006با توجه به نقش
مهم ترويج و آموزش محيطزيست در حفاظت اصولی از
محيطزيست در مقاله خود به بررسی موضوع ترويج و
آموزش محيط زيست در اين رهيافت پرداخته است و
تاکيد دارد که؛ حفاظت اصولی از محيط زيست رهيافتی
موثر و برخاسته از تجارب کارگزاران عرصههاي زيست-
محيطی در سراسر جهان است و در صورت توجه به
استلزامات ،چارچوب ها و روش هاي آن و با توجه به اين
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که ترويج و آموزش محيطزيست نقشی مهم و اساسی را
در حفاظت اصولی از محيطزيست دارد ،میتوان به
حرکتی پايدار در حفاظت از محيطزيست اميدوار بود.
) )Karami Dehkari, 2009بيان میدارد که
کشاورزي و منابع طبيعی با چالشهاي مهمی از لحاظ
امنيت غذايی و توليد ،مديريت محيطزيست و کاهش
فقر در اين قرن مواجه است .تعامل چند عامل قابليت
کشاورزي را براي توليد غذا و حمايت معيشتهاي
روستايی محدود ساخته و منابعطبيعی را مورد تهديد
قرار داده است.
) ،)Nazari & Fami, 2010در تحقيق خود اشاره
میکنند که در توسعه پايدار روستايی ،منابع انسانی از
اهميت بسزايی برخوردار است .از آموزش کشاورزي به-
عنوان يک سرمايهگذاري پر بازده در فرايند توسعه پايدار
روستايی ياد میشود زيرا رفتار روستاييان را در راستاي
مؤلفههاي پايداري سوق میدهد .اين امر زمانی تحقق
میيابد که محتواي برنامههاي آموزش کشاورزي
متناسب با ابعاد توسعه پايدار روستايی باشد
( ،)Ramezani, 2012در مقالهاي به تحليل راهبردي
آموزش حفاظت محيطزيست در ايران و بررسی نقش و
کارکرد آموزش در حفاظت از محيطزيست و رويکرد
ايران نسبت به نهادينهسازي چنين آموزشهايی
پرداخت.
) ،) Metcalf, 2012نشان میدهد که آموزش
محيطزيستی با فرهنگ محيطزيستی ارتباط مثبت و
معنیداري دارد و وجود برنامههاي آموزشی محيطزيست
میتواند پيشفرضهاي مشترک ذهنی در باره اهميت
محيطزيست را تغيير دهد که اين موضوع متعاقب ًا
فرهنگ زيستمحيطی را متاثر میکند.
( ،)Robinson; 2013در پژوهشی به بررسی ارتباط
بين آموزش محيطزيست و توسعه ملی پايدار در نيجريه
پرداخته و معتقد است براي رسيدن به پايداري ،راهبرد
آموزش محيطزيست ملی بايد جامع ،يکپارچه و در
مقياس وسيع باشد و برنامه آموزش محيطزيست حاضر
بايد بهمنظور دستيابی به حداکثر دانش و درک از
محيطزيست بازبينی و بهبود يابد.
( )Shobeyri et al; 2013در مقاله اي توصيفی –
تحليلی به بررسی نقش آموزش محيطزيست در
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نهادينهسازي فرهنگ محيطزيستی در جامعه پرداخته و
براين باورند که انسان میتواند درسازگاري با طبيعت
زندگی کند و دراين راستا میتواند تصميمات آگاهانهاي
اتخاذ نمايد که طی اين تصميمات به نسلهاي آينده نيز
توجه شود و توجه به نسلهاي آينده هدفی است که در
آموزش محيط زيست بايد مورد توجه قرارگيرد.
( ،)Parvin et al; 2014در تحقيقی به ارايه مدل
مفهومی رابطه بين کيفيت برونداد آموزش عالی و توسعه
پايدار بر اساس رويکرد سيستمی پرداختند که نتيجه
اين پژوهش حاکی از آن است که براي رسيدن به توسعه
پايدار ،نظام آموزشی يکی از عناصري است که میتواند
راه رسيدن به توسعه را هموار سازد و مسير آن را به-
سوي توسعه هدايت کند.
( ،)Khodaverdian, 2014در رساله خود با عنوان
"طراحی الگوي توسعه وترويج کشاورزي ارگانيک از
ديدگاه مديران تعاونیهاي خدمات مشاورهاي فنی
ومهندسی کشاورزي ايران" از  9روش ترويج کشاورزي
براي آموزش به کشاورزان نام برده است که میتواند در
جهت توليد محصوالت ارگانيک موثر واقع گردند.
( ،)Shojaat Al-Hosseini ,2015در مطالعهاي با
عنوان "نقش آموزش کشاورزان در تحقق توسعه پايدار
مطالعه موردي شهرستان نطنز "ضمن بررسی و
شناسايی انواع آموزش موثر بر مهارتآموزي کشاورزان
در راستاي صيانت از محيط زيست  ،اظهار میدارد که
"ارايه آموزش بهصورت غيررسمی و چهرهبه-چهره
موجب بيشترين بهرهوري آموزشی در نزد کشاورزان
(نسبت به آموزش کالسيک و رسمی) میشود و هر چه
محتواي آموزشی با نيازهاي کشاورزان تطابق بيشتري
داشته باشد ،درک مطالب براي آنها قابل فهمتر و
روشنتر خواهد بود و هماهنگی آموزشهاي ارايه شده با
دانش بومی و محلی میتواند موجب تغييرات وسيعی در
رفتارهاي مثبت زيستمحيطی کشاورزان شود.
) ،)Moayedi & Keshavarz, 2017به چالشهاي
نظام ترويج کشاورزي در سازگاري با تغيير اقليم
پرداختند که نتايج نشان داد که افزايش نوسانات
اقليمی ،انتشار گازهاي گلخانهاي ،کاهش آب کشاورزي،
کاهش مواد آلی خاک ،کاهش عملکرد محصوالت
کشاورزي و ضعف دانش و آگاهی کشاورزان در زمينه
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تغيير اقليم از چالشهاي نظام ترويج در رويارويی با
پديده تغيير اقليم بود ،اما محدوديتهاي ساختاري و
انسانی ترويج را از سازگاري با تغيير اقليم باز میداشت.
( ،)Aaron McKim et al; 2018در پژوهشی با
عنوان مديريت پايدار آب در آموزش کشاورزي ،غذا و
منابع طبيعی ،به کمبود آب به عنوان يک مشکل
جهانی؛ و مصرف ناپايدار آب و خاک در کشاورزي
متداول اشاره کرده ،و همزمان به نقش تاثير گذار
آموزشگران و مربيان ترويج در پايداري منابعطبيعی
پرداخته است .يافتهها نشان داد که برنامهريزيهاي
مناسب براي آموزشگران بههمراه بکارگيري رسانهها و
ابزار الزم جهت دستيابی به اهداف آموزشی مورد نظر (از
جمله آموزش و آگاهی در مورد استفاده بهينه از آب؛ و
رابطه بين خاک و آب در پايداري منابعطبيعی) از
مهمترين عوامل تاثير گذار در مديريت و کنترل مصرف
آب در کشاورزي است.
) ( Nicole & Alison, 2019با بررسی پيامدهاي
آموزش محيطزيست براي حفاظت ،دريافتند که آموزش
موثر زيستمحيطی چيزي بيش از انتقال يک طرفه
اطالعات بوده و باعث ايجاد و افزايش نگرشها ،ارزشها
و دانش زيستمحيطی شده و همزمان مهارتهايی را
ايجاد میکند که افراد و جوامع را براي انجام يک اقدام
مثبت زيستمحيطی آماده می کند .تجزيه و تحليل
روايی نشان داد که برنامههاي آموزش محيطی تأثيرات
مستقيم را مستند کرده و باعث ايجاد فضاهاي توليدي
تحقيق و اجرا شده و بسياري از برنامههاي آموزش
محيطی به نتايج شناختی و عاطفی دست میيابند.
) ( Falsafi & Nazari, 2019در پژوهش خود که با
هدف يافتن راهبردهايی براي گسترش و توسعه آموزش
در نظام ملی نوآوري کشاورزي ،با تأکيد بر تجاربی است
که در استان کهگيلويه و بويراحمد انجام دادند ،نتايج
نشان داد که؛ ديدگاه اساسی و جهت گيري کلی در
تدوين راهبردها با تکيه بر فرصتها و رفع تهديدهاي
محيط خارجی در يک محيط" ،برون زا" امکانپذير
است.
( ،)Khalili et al; 2019در پژوهش خود با عنوان
ارزيابی توان اکولوژيک کشاورزي شهرستان استهبان ،که
با هدف مشخص کردن توان اکولوژيک کشاورزي منطقه

و در راستاي توسعه پايدار بهمنظور پيشگيري از تخريب
محيطزيست انجام دادند ،نتايج نشان داد که؛  77درصد
از مساحت اراضی شهرستان استهبان از نظر مکان
گزينی کاربريها ،در وضعيت ايده آل بوده و برگزاري
برنامههاي آموزشی براي کشاورزان در زمينه مديريت و
ذخيره آب و جلوگيري از مهاجرتهاي بی رويه روستاييان
به نواحی حاشيهاي شهرها ،ميتوان به بهبود کشاورزي
در مکانهاي داراي توان کمک کرد و از تخريب بيشتر
اين قبيل اراضی جلوگيري شود.
( ،)Ghanian et al; 2019در تحقيقی با هدف
واکاوي عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان شهرستان اسالم
آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانيک ،با دريافت اينکه،
کشاورزان نگرش متوسطی نسبت به کشاورزي ارگانيک
داشته و کالسهاي آموزشی ترويجی هدفمند و ارتقاء
سطح آگاهی ايشان میتوان بر تغيير نگرش ايشان در
پذيرش کشاورزي موثر بود ،با ارايه يک مدل مفهومی
رابطه بين کيفيت برونداد آموزش عالی و توسعه پايدار بر
اساس رويکرد سيستمی نشان دادند که براي رسيدن به
توسعه پايدار ،نظام آموزشی يکی از عناصري است که
میتواند راه رسيدن به توسعه را هموار ساخته و مسير
آن را بهسوي توسعه هدايت کند.
( ،)Yazdanpanah et al; 2020در پژوهشی با
استفاده از تئوري بنيانی و با عنوان ،داليل عدم موفقيت
ترويج کشاورزي در استان لرستان ،اظهار داشتند که
مقولههاي "کم توجهی به بخش کشاورزي"،
"سياست-هاي اجرايی"" ،عوامل اقتصادي"" ،ضعف
ساختاري"" ،ضعف مديريتی"" ،به روز نبودن دانش
فنی و فردي کارشناسان"" ،ضعف نظام آموزش عالی" و
"ضعف در امکانات" از داليل عدم موفقيت ترويج بوده و
مقولههاي "بازنگري در آموزش کارشناسان و
توانمندسازي آنها"" ،توجه به خواست و نيازهاي
کشاورزان"" ،ارايه برنامهريزي و برنامه-هاي اثربخش"،
"نظارت و پاسخگويی"" ،امنيت شغلی" و "تعادل بين
ارکان ترويج" را میتوان بهعنوان راهبردهاي مورد نياز
در جهت رفع کاستیها اشاره کرد.
) (Karimi & Movahedi, 2020مطالعه اي با هدف
تبيين رفتار محيطزيستی کشاورزان شهرستان قروه در
استان کردستان و عوامل مؤثر بر آن انجام دادند ،يافتهها
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نشان دادند که رابطه مثبت و معنیداري بين متغيرهاي
بيرونی دانش و آگاهی محيطزيستی ،هنجارهاي ذهنی،
نگرانیهاي محيطزيستی ،نگرش محيطزيستی
کشاورزان با نيت يا تمايل به رفتار محيطزيستی آنها
وجود دارد که متغير نگرانیهاي محيطزيستی بيشترين
تأثير مستقيم را بر نيت محيطزيستی کشاورزان داشت.
) (Kanaani & Ahmadvand, 2020در پژوهش خود
با هدف بررسی رفتار محيطزيستی کشاورزان و عوامل
مؤثر بر آن بر مبناي تئوري ارزش-باور -هنجار استرن ،با
استناد به يافتهها نشان دادند که ارزشهاي
زيستبوممحور و خدامحور و همچنين متغيرهاي تعلق
به مکان ،دلبستگی به مکان ،جهانبينی اکولوژيکی،
آگاهی از نتايج مضر فعاليتها و توانايی درک شده براي
کاهش تهديد بيشترين تأثير را بر اخالق محيطزيستی
کشاورزان داشتهاند.
( ،)Monfared et al; 2020در پژوهش خود با عنوان
نيازسنجی آموزشی دورههاي مهارتآموزي کشاورزي
ارگانيک براي بهرهبرداران استان بوشهر طبق يافتههاي
بخش کيفی پژوهش 32 ،نياز آموزشی براي کشاورزي
ارگانيک استخراج و اولويت بندي شد و بر اساس آن در
بخش کمی "ميزان اهميت فعاليتهاي ارگانيک"،
"ميزان دانش کشاورزان در خصوص فعاليتها" و"ميزان
بکارگيري فعاليتها توسط کشاورزان" موردسنجش قرار
گرفت و پيشنهادهاي کاربردي به هدف ارتقاي سطح
دانش و مهارتهاي کشاورزان استان براي اجرا و توسعه
کشاورزي ارگانيک ،و کاهش موانع و مشکالت آن ارايه
گرديد.
( ،)Shutaleva et al; 2020در پژوهش خود با عنوان
آموزش محيطزيست براي توسعه پايدار در روسيه ،با
اصول روش شناختی و مبانی فلسفی آموزش محيط-
زيست مبتنی بر جهانبينی اکولوژيکی به تجزيه و
تحليل امکانات و الزامات استاندارد آموزشی توسعه
آموزش محيط زيست در آموزش رسمی و دانشگاهی
فدراسيون روسيه پرداختند .يافته ها نشان داد که هدف
استراتژيک آموزش محيط زيست در روسيه  ،شکلگيري
و توسعه چشمانداز زيستمحيطی در بين دانشآموزان و
دانشجويان در هر سنی و مبتنی بر دانش علمی،
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فرهنگ زيستمحيطی و اخالق میباشد.

( ،)Siebrecht; 2020در پژوهش خود با عنوان
کشاورزي پايدار و اجراي آن ،خالءها و غلبه بر موانع
اجرا؛ ضمن اشاره به الزامات بکارگيري کشاورزي پايدار
مطابق با نظامهاي طبيعی ،به اهميت نحوه اجراي آن و
مشکالت در راه اجرا و نيز تحليل چگونگی دستيابی به
اين هدف پرداخته است .اين پژوهشگر با شناسايی موانع
بالقوهاي را که میتواند مانع اجراي پايدار شود ،آنها را
مورد تجزيه و تحليل قرار داده وگزينههايی براي غلبه بر
به حداقل رساندن اين موانع پيشنهاد میدهد.
( ،)Lushchyk; 2020در پژوهشی با عنوان "مباحث
تئوريک آموزش دبيران آينده در آموزش عالی (اوکراين)،
به ترسيم اولويتهاي آموزش عالی کشاورزي در آن
کشور ،بر اساس تجربه انگليس پرداخته؛ و نظام کارآمد و
آتی آموزش کشاورزان را در ارتباط مستقيم و بر پايه
نيازهاي کشاورزي پايدار ،بازار کار و توسعه منابع انسانی
میداند .از نظر اين پژوهشگر؛ هدف از آموزش مربيان و
دبيران آينده در آموزش عالی ،بکارگيري ،توسعه و
کاربرد عملی طيف گستردهاي از دانش و مهارت در
زمينههاي مختلف مربوط به کشاورزي با در نظر گرفتن
عواملی مانند تغيير اقليم ،پايداري ،الزامات ايمنی مواد-
غذايی و جهتگيري حرفهاي در منابع انسانی میباشد.
( ،)Vahedi et al; 2021در پژوهش خود با عنوان
نياز آموزشی کشاورزان شهرستان دشتی در توليد
گوجهفرنگی ارگانيک ،مديريت صحيح خاک و آماده
سازي زمين زير کشت ،شناسايی و از بين بردن
محلهاي تکثير و زمستان گذرانی آفتها ،و کاشت
رقمهاي جديد محصول که به آفتها و بيماريها مقاوم
هستند؛ را از مهمترين نيازهاي آموزشی در هر دو گروه
کشاورزان و کارشناسان دانستهاند.
مرور ادبيات و پيشينه در زمينه پژوهش نشان
میدهد که در شرايط کنونی بخش آموزش کشاورزي
نياز مبرم به يک تحول در قالب نظام آموزش کشاورزي
مبتنی بر حفاظت از محيطزيست در چارچوب آموزش
پايداري و در ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و زيست محيطی
دارد ،تا بتواند همگام با ساير بخشهاي کشاورزي در
جهت دستيابی به اهداف توسعه پايدار مشارکت نمايد و
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با پيشبينی تمهيدات الزم و ارايه راهکار مناسب در
قالب نظام آموزش کشاورزي به اين مهم بهصورت جدي
پرداخته شود.
روششناسی
پژوهش مورد نظر با توجه به هدف آن ،کاربردي و از
نظر چگونگی جمع آوري دادهها ،ميدانی و از لحاظ
بررسی تعامل بين متغيرها همبستگی میباشد .با عنايت
به هدف اصلی اين پژوهش که "تدوين يک نظام
آموزشی مناسب در بخش کشاورزي با رويکردي
مسئوالنه در برابر حفاظت از محيط زيست با تحليل،
شناسايی و تعيين مولفههاي آن و اعتبارسنجی مدل
ارايه شده میباشد" .به بررسی ،توصيف و تحليل مولفه
هاي با اهميت در اين الگو از نظر خبرگان بخش
(محيطزيست ،آموزش ،کشاورزي) پرداخته است.،
"جامعه آماري" در بخش کيفی پژوهش؛ صاحبنظران و
خبرگان در حوزههاي آموزش و برنامهريزي محيطزيست
و کشاورزي کشور میباشد؛ که با بررسی ديدگاه ايشان
نسبت به مولفههاي نظام آموزش مورد نظر ،نقاط ضعف
نظام موجود را شناسايی و بر اساس نتايج ،مولفهها را
اصالح و نظامی با رويکردهاي مناسب را معرفی می-
نمايد .در بخش کمی پژوهش ،بهمنظور گردآوري داده-
هاي کمی به بررسی و تحليل نظرات جامعه وسيعتري
(اساتيد ،کارشناسان ،مديران ،فارغالتحصيالن و
دانشجويان مرتبط و فعال در بخش) براي آزمون و
برآورد اعتبار الگوي مفهومی بهدست آمده از مرحلۀ
کيفی پژوهش و تکميل يافتهها و نظرات خبرگان و
ميزان تعميمپذيري آن در جامعه پژوهش اقدام شد.
"نمونه آماري" با روش نمونهگيري غيراحتمالی هدفمند
به شيوه زنجيرهاي و گلوله برفی ،از صاحبنظران و
خبرگان( 30نمونه) انتخاب شده و از آنها مصاحبههاي
نيمه ساختار يافته تا اشباع نظري بهعمل آمد .در
مرحله کمی پژوهش؛ کشور بر اساس اشتراکات فرهنگی،
اقليمی و جغرافيايی و با توجه به تقسيمبنديهاي
کشوري ،به پنج منطقه تقسيم شد .از هر يک از اين
مناطق پنجگانه کشوري؛ يک استان بر اساس پتانسيل
فعاليتهاي آموزشی و ترويجی زيستمحيطی و
کشاورزي؛ و معين و پيشرو بودن در منطقه خود،

انتخاب گرديد .در استانهاي انتخاب شده نمونههاي
آماري در قالب زيرشاخههاي سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترويج کشاورزي و مراکز تحقيقات و آموزش کشاورزي
و منابعطبيعی کشور و نيز زير شاخههاي سازمان
حفاظت محيطزيست کشور و ادارات کل حفاظت
محيطزيست استان؛ گروههاي آموزش و محيط زيست
طبيعی تعيين گرديد .براي تعيين "حجم نمونه"؛ با
توجه به اندازه جامعه آماري ( 200نفر از کارشناسان و
برنامهريزان آموزشی در حوزه هاي آموزش محيط زيست
و کشاورزي) و هدف پژوهش؛ از جدول مورگان استفاده
شده و  127نفر در نظر گرفته شد؛ که با توجه به آن،
تعداد پرسشنامه و پرسش ها؛ تنظيم و ارسال گرديد.
"ابزار گردآوري دادهها" در پارادايم کيفی ،ضمن گفتگو
با مصاحبهشوندگان که از افراد خبره و صاحبنظر در
موضوع بودند ،براي تدوين مولفههاي تحقيق کمی ،توجه
ايشان به سواالت به شرح ذيل معطوف داده می شد-.
يک نظام کارآمد آموزش محيطزيست از چه مولفه هايی
تشکيل شده است؟ -با توجه به ويژگی هاي کشور ما؛
يک نظام کارآمد آموزش محيط-زيست چه کارکردهايی
بايستی داشته باشد؟  -مولفه هاي خارجی موثر بر
طراحی نظام آموزش محيط زيست کدامند؟ -کارکرد و
تاثير متقابل نهادها و کنشگران در حوزه نظام آموزش
محيطزيست چيست؟  -چه موانعی در برابر دسترسی و
توسعه يک نظام کارآمد آموزش محيطزيست وجود
دارد؟  -چه استراتژي و راهکارهايی؛ براي اصالح نظام
آموزش فعلی وجود دارد؟؛ که در نهايت بعد از تجزيه و
تحليل پاسخ ها از آن براي ارايه الگوي ابتدايی نظام
مطلوب متصور در بخش استفاده شد .در بخش کمّی
پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ،ابزار اصلی گردآوري
دادهها بود .پرسشنامه با لحاظ نظرات تکميلی اساتيد،
چيدمان و ويرايش الزم در  10بخش و  10سطح
نظرخواهی براي هر گويه و با مجموع  118گزاره در 9
بخش و  9پرسش در بخش عمومی با عنوان "ميزان
اهميت و تعامل ،ارکان نظام آموزش محيطزيست در
بخش کشاورزي" و در قالب سوال اصلی " به نظر شما
هرکدام از موارد زير"تا چه ميزان در طراحی يک نظام
کارآمد آموزش محيطزيست در بخش کشاورزي اهميت
دارد" و با لحاظ اينکه امتياز  ،1کمترين ميزان اهميت؛

شجاععت الحسينی و همکاران :تدوين و اعتبارسنجی نظام آموزش محيطزيست...

و امتياز ،10بيشترين تاثير و اهميت آن گزاره را نشان
دهد ،تنظيم و براي ارايه به مخاطبان و پاسخدهندگان
مد نظر ،ارسال گرديد؛ جدول (.)1
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گزارههاي مجموع ارکان ،نشان دهنده ميزان پايايی و
دقت پرسشنامه بود .جدول()2
جدول  -2ميزان آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه

جدول  -1بخشهاي مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گويه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تعداد گويه ها

بخش
ويژگی هاي فردي و حرفه
اي
شناسايی اهداف
چگونگی محتوا
آموزشگر و فراگير
مواد و رسانه
فضاي آموزشی
سازماندهی،مديريت و اجرا
راهبردهاي ياددهی و
يادگيري
ارزشيابی و اصالح
برونداد و پيامد
مجموع

9
24
17
8
8
5
4
19
7
26
127

براي تعيين "روايی و صحت يافتههاي کيفی" ،از
اعتبار يابی توسط افراد خبره و صاحبنظر استفاده شد.
همچنين ،براي تحقق "پايايی دادههاي کيفی" پژوهش
به جمع آوري اطالعات از منابع متعدد و همسو سازي
داده ها و طرح سواالت بهطور يکسان براي افراد
مختلف(خبره گان و صاحبنظران) و در مکانهاي
مختلف استفاده شد .به منظور اطمينان از "صحت و
اعتبار پرسشنامه" با نظرخواهی از اساتيد ،صاحبنظران
و کارشناسان ،پرسشنامه مورد بررسی و تحليل قرار
گرفته و اصالحات الزم انجام شد .بررسی وضعيت
"پايايی پرسشنامه و سازهها" ،با استفاده از شاخص
پايايی مرکب )1(CRو آلفاي کرونباخ ،انجام گرفت .براي
دريافت اعتمادپذيري پرسشنامه ،از روش آلفاي کرونباخ
جهت نشان دادن همسانی درونی ابزار پژوهش استفاده
شد .بدينمنظور؛ تعداد  25پرسشنامه در بين تعدادي از
صاحبنظران و کارشناسان موضوع توزيع و آلفاي
کرونباخ محاسبه گرديد .رقم  96/1آلفاي کرونباخ ،براي

1. Composite Reliability

رديف

بخش

تعداد گويه ها

مقدار آلفا

1
2
3
4
5

شناسايی اهداف
چگونگی محتوا
آموزشگر و فراگير
مواد و رسانه
فضاي آموزشی
سازماندهی،مديريت و
اجرا
راهبردهاي ياددهی و
يادگيري
ارزشيابی و اصالح
برونداد و پيامد

24
17
8
8
5

84/8
86/8
74/7
71/8
74/9

4

66/2

19

74/5

7
26

78
81/1

مجموع ارکان

118

96/1

6
7
8
9

براي بررسی روايی ،از روايی همگرا و با توجه به
رابطه ( )1استفاده شد .شاخص ميانگين واريانس نشان
میدهد چه درصدي از واريانس سازه موردمطالعه
بهوسيله متغير هاي معرفیشده براي آن تبيين میگردد.
اگر مقدار شاخص فوق باالتر از  0/5باشد ،روايی سازه
”" براي تمامی
مورد تأييد است (.مقدار شاخص"
متغيرهاي سازههاي مورد مطالعه باالتر از  0/5بود)
رابطه ( : )1شاخص ميانگين واريانس

در اين رابطه AVE ،بيانگر ميانگين واريانس
استخراجشده λi ،بار عاملی استخراجشده براي نشانگر iام
در قالب تحليل عاملی تأييدي و ) ،var(eiواريانس خطاي
استاندارد مربوط به نشانگر iام میباشد" .پردازش و
تجزيه و تحليل دادهها" در بخش کيفی ،بر اساس
تئوري داده بنيان و از طريق مقايسه جمالت کليدي و
طبقات اصلی و فرعی حاصله از نتايج پژوهش در آن
بخش و با استفاده از برنامههاي  officeو نرم افزار
) nvivo؛ و در بخش کمی پژوهش با استفاده از از
برنامه  officeو نرمافزار  amos ،spssانجام شد .براي
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گرديد .با تشکيل گروه کانونی ،يافته هاي حاصل ،اصالح
و تعديل شده و مؤلّفههاي شناسايی شده و بهعنوان
ارکان نظام ،تدوين گرديد .به اين ترتيب مفاهيم اوليه
که داراي اشتراک در طبقههاي باالتر بودند با لحاظ
نمودن روند سيستماتيک ،شامل مراحل؛ درون داد،
فرايند ،برونداد و پيامد؛ و با توجه به مولفهها ( 72
مولفه)؛ زير مولفهها (  187زير مولفه) و يا طبقات فرعی
منتج شده از  350جمالت کليدي متنهاي مصاحبه ،در
 12طبقه اصلی(ارکان نظام آموزش)  -1اهداف آموزشی
 -2يادگيرنده (فراگيران و مخاطبان)  -3بيان محتو اي
آموزشی -4 ،ياد دهنده (آموزشگران)  -5مواد آموزشی و
رسانه  -6فضا و محيط آموزشی  -7سازماندهی
(مديريت آموزشی) -8روش تدريس  -9رويکرد يادگيري
 -10ارزشيابی کل نظام آموزش  -11دستاوردهاي نظام
 -12تاثير برون داد بر نظام ،استخراج گرديد(جدول
شماره .)3

تجزيه و تحليل دادههاي بخش کمی ،در بخش توصيفی
از شاخصهاي آماري مانند تعيين فراوانی ،ميانگين،
انحراف از معيار و  ...استفاده شده است؛ و در بخش
تحليل آماري و استنباطی ،يافتههاي پژوهش منتج از
تحليل عاملی اکتشافی ،تاييدي و معادالت ساختاري
بوده است.
یافتهها
گزارشات مصاحبۀ اوليه با 30خبره موضوع ،پس از
مرور دادهها ،تدوين ،سازماندهی ،کدگذاري باز،
کدگذاري محوري ،تحليل و طبقهبندي شده و در انتها
مفاهيم اوليه استخراج گرديد .بهمنظور تعديل
دستاوردهاي حاصل از تجزيه و تحليل مصاحبههاي
انفرادي و تعديل يافته ها و افزايش اعتباريافته ها ،گروه
کانونی با حضور تعدادي از آگاهان کليدي و همگن(5
نفر) که درمرحلۀ اول مصاحبه شرکت داشتند ،تشکيل

جدول  -3ارکان تبيين شده منتج از طبقات فرعی در نظام آموزش و نحوه تعامل بين آنها
مولفه ها

ارکان نظام
عنوان

تعداد
در
فرآيند

موقعيت آموزشی

فرآيند

رديف

شرايط

درونداد

1
2
3
4
5
6

اهداف
فراگير
محتوا
ياد دهنده
مواد و رسانه
فضاي آموزشی

6

روش ها

ميانداد

7
8
9
10

نتايج

برونداد

11
12

جمع

فراوانی

تعداد در
فرآيند

زير مولفه ها
فراوانی

تعداد
در
فرآيند

8
6
11
5
4
5

39

مديريت و اجرا
روش تدريس
ارزشيابی
رويکرد ياددهی  ،ياد گيري

4

5
5
3
7

20

10
9
8
13

40

ارتقاء نظام( برون داد)
ساير نتايج( پيامد)

2

8
5

13

26
14

40

12

ويژگی سن مشارکتکنندگان نشان میداد که بيشتر
پاسخگويان در گروههاي سنی  31تا  50سال (71
درصد) و کمترين آنها در گروه باالي  60سال
(1/6درصد) قرار گرفتهاند ،توزيع فراوانی پاسخگويان با
توجه به جنسيت ،نشاندهنده فراوانی بيشتر مردان

72

کدهاي کليدي
فراوانی

تعداد در
فرآيند

40
11
26
8
11
11

107

32
12
11
29

84

56
24

80

187

58
46
30
16
14
22

186

350

( ،)54/8نسبت به زنان ( )45/2میباشد ،در خصوص
سطح تحصيالت مشارکتکنندگان در تحقيق ،بيشتر
پاسخگويان( 67/5درصد) داراي مدرک تحصيلی
کارشناسی ارشد بوده و سپس ،بهترتيب دکتري (27/7
درصد) و کارشناسی ( 4/8درصد) ،بوده اند ،بر پايه

شجاععت الحسينی و همکاران :تدوين و اعتبارسنجی نظام آموزش محيطزيست...

يافتههاي مربوط به فعاليت علمی (آموزشی – پژوهشی)،
پاسخ دهندگان ،مشخص شد که فراوانی بيشتر مربوط به
پژوهشگران ( 56درصد) میباشد؛ و پس از آن ،بهترتيب
مربيان و آموزشگران محيطزيست و ترويج کشاورزي
( 27درصد) و اساتيد و هيئت علمی دانشگاه هاي مرتبط
( 17درصد) قرار گرفتهاند ،نتايج پژوهش در خصوص
سابقه کار مشارکت کنندگان در تحقيق ،نشان می دهد
که بيشتر پاسخگويان (  24درصد) داراي سابقه کاري
بين  6تا  10سال بوده و به طور ميانگين اين سابقه
کار براي پرسش شوندگان  13سال بوده است؛ و در
مورد تجربه فعاليت مشارکتکنندگان در محيطزيست،
دست کم 42درصد پاسخگويان داراي تجربه فعاليت در
محيطزيست بودهاند .توزيع فراوانی پاسخگويان با توجه
به تجربه تدريس دروس زيستمحيطی و آموزش و
ترويج ک شاورزي؛ نشان دهنده آن است که نزديک به دو
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سوم ايشان (  74در صد) سابقه تدريس در دروس
آموزش محيطزيست؛ و تقريبا  50درصد آنها تجربه و
سابقه تدريس دروس مرتبط با آموزش و ترويج
کشاورزي را داشتهاند و  66درصد ايشان همزمان در
عضويت سمن ها و گروههاي حافظ محيطزيست قرار
داشتهاند .در مجموع ،يافتههاي پژوهش با توجه به
کليات تجربيات پاسخگويان در فعاليت و کار در محيط-
زيست و عضويت در سمنهاي زيستمحيطی؛ و
همچنين سوابق تدريس در دروس مرتبط با آموزش و
ترويج کشاورزي و نيز حوزه آموزش محيطزيست ،مطابق
جدول (  )4نشان میدهد که بهطور متوسط؛ بخش
بزرگی از مشارکتکنندگان در پژوهش (  58درصد)
تجربيات مفيد و سازنده در فعاليتهاي زيستمحيطی و
سابقه تدريس و برنامهريزي در دروس آموزش محيط-
زيست و آموزش و ترويج کشاورزي را داشتهاند.

جدول  -4توزيع فراوانی پاسخگويان مورد مطالعه پژوهش با توجه به سابقه تدريس  ،عضويت و فعاليت در جوامع زيست محيطی
موضوع

رديف

فراوانی( تعداد ،درصد)
دارد

درصد

ندارد

درصد

جمع

درصد

1

تجربه فعاليت و کار در محيط زيست

53

42

73

58

126

100

2

تجربه تدريس و برنامه ريزي دروس محيط زيست

93

74

33

26

126

100

3

تجربه تدريس و برنامه ريزي آموزش و ترويج کشاورزي

61

48

65

52

126

100

4

عضويت در انجمن ها و گروه هاي زيست محيطی

83

66

43

34

126

100

5

جمع ميانگين

73

58

53

42

126

100

با توجه به يافتههاي مربوط به هر کدام از طبقات
اصلی و يا ارکان نظام آموزش موردنظر بر اساس پاسخ
هاي دريافت شده از مشارکتکنندگان در پژوهش،
فراوانی گويهها به همراه ساير شاخصهاي آماري تعيين
شده و بر اساس آن ،گويههاي هر کدام از طبقات و در
نهايت ،خود ارکان نظام آموزش رتبه بندي شده است .با
توجه به امتيازات کسب شده براي هر طبقه اصلی و بر
اساس ضريب تغييرات مطابق با جدول ( ،)5به گونه اي

بوده است؛ که در نهايت ،ارکان نظام آموزش مورد نظر با
عناوين " :اهداف" " ،نتايج (پيامد و برونداد) "" ،
محتوا " " ،مواد و رسانههاي آموزشی"" ،فضاي
آموزشی"" ،راهبردهاي ياددهی و يادگيري"" ،ياددهنده
و يادگيرنده"" ،سازماندهی ،مديريت و اجرا" و
"ارزشيابی ،بازنگري و اصالح " در اولويتهاي اول تا نهم
قرار گرفتهاند.
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جدول  -5اولويت ارکان و طبقات اصلی ،نظام آموزش ،با توجه به جمع امتياز نرمال شده
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع

انحراف معيار
35/76
38/87
30/38
45/01
38/97
44/66
28/32
11/73
17/97
29/20

ارکان
اهداف
نتايج( پيامد و برونداد)
محتوا
مواد و رسانه هاي آموزشی
فضاي آموزشی
راهبردهاي ياددهی و يادگيري
ياد دهنده و يادگيرنده
سازماندهی ،مديريت و اجرا
ارزشيابی ،بازنگري و اصالح

ضريب تغييرات
0/160
0/213
0/236
0/237
0/241
0/264
0/287
0/302
0/305
0/247

ميانگين
600/21
538/25
513/88
513/07
509/40
485/74
464/25
450/75
447/71
17/477

براي تعيين ميزان واريانس تبيين شده توسط هر

 spssاستفاده شد .معنی داري آزمون بارتلت در سطح

کدام از متغيرهاي پژوهش و دستهبندي عوامل و

اطمينان  99درصد و مقدار قابل قبول (نزديک به يک)

نشانگرهاي موثر بر تدوين نظام آموزش ،از تحليل عاملی

براي شاخص  KMOمطابق با جدول ( ،)6نشانگر

اکتشافی استفاده شد .براي اطمينان از اينکه آيا تعداد

همبستگی و مناسبت متغيرها (طبقات اصلی و ارکان

دادههاي موردنظر (اندازه نمونه و رابطه بين متغيرها)

شناسايی شده براي تدوين نظام آموزش موردنظر) براي

براي تحليل عاملی مناسبند يا خير؟ از دو روش آماري

انجام تحليل عاملی اکتشافی بود.

يعنی از شاخص  KMOو آزمون بارتلت در نرمافزار
جدول -6مقدار  KMOو ضريب آزمون بارتلت
ردیف

تحلیل عاملی

KMO

ضریب ازمون بارتلت

سطح معنی داری

1

اهداف آموزشی در نظام آموزش محیط زیست

0/600

662/838

0/000

-1تعيين واريانس تبيين شده و دستهبندي
نشانگرهاي موثر بر سازه اهداف آموزشی ،جدول (: ،)7
عوامل استخراج شده با  24گويه و در قالب  8بخش
دستهبندي شد که عامل " شناسايی نيازهاي آموزشی

واقعی بهرهبرداران و راهبردهاي مناسب رفع آن همراه با
حفاظت" با مقدار ويژه  2/839به تنهايی تبيينکننده
 12در صد مجموع واريانس متغير مورد سنجش بوده
است.

جدول  -7عامل هاي استخراج شده موثر بر سازه اهداف آموزشی
رديف

عوامل

تعداد گويه

1

شناسايی نياز هاي آموزشی واقعی بهره برداران و راهبردهاي مناسب رفع
آن همراه با حفاظت

2
3
4
5
6
7

جهاد کشاورزي ،مهمترين کنشگر نظام آموزش محيط زيست
توسعه فرهنگ زيست محيطی و تبيين رويکردهاي ناپايدار کشاورزي
تصويب قوانين کارآمد زيست محيطی در بخش کشاورزي و رفع خالئ هاي
قانونی موجود
ايجاد باور و تغيير نگرش بهره بردار و دريافت اخالق زيست محيطی در
کشاورزي
ارتقاء آگاهی هاي تخصصی و عمومی زيست محيطی بهره برداران و ايجاد
مهارت
برنامه ريزي راهبردي کشوري جهت تعامل حوزه هاي محيط زيست و
کشاورزي

8

تاکيد بر تاثير ارزش هاي مذهبی و باورهاي دينی

جمع

8

مقدار ويژه

درصد واريانس تبيين شده

درصد واريانس تجمعی

3

2/839

11/829

11/829

3
3

2/622
2/426

10/924
10/107

22/753
32/860

3

2/337

9/739

42/599

3

1/983

8/263

50/862

3

1/948

8/118

58/980

3

1/741

7/252

66/232

3
24

1/671
>1

6/961
73/193

73/193
73/193
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بههمين ترتيب ،عاملهاي استخراج شاده و دساته-
بندي نشانگرهاي موثر بر سازههاي نظاام باهشارح ذيال
بودند -:عاملهاي موثر بر سازه محتواي آموزشی در پنج
دسته قرار گرفت که عامل " تنظيم محتوا با نگااه هادف
محور و مناتج باه فرايناد پايادار در تولياد و مصارف در
بخش کشاورزي" با مقدار ويژه  3/950به تنهايی تبيين-
کننده  23/232در صاد مجماوع وارياانس متغيار ماورد
ساانجش بااود .نشااانگرهاي مااوثر باار سااازه ياددهنااده و
يادگيرنده :با سه عامل دسته بندي شده که عامل " بااور
و يقين ياددهنده نسبت به کارآيی نظام آموزش مطلاوب
در برابر نظام موجود " با مقدار وياژه  1/792باه تنهاايی
تبيين کننده  22/401در صد مجماوع وارياانس متغيار
مورد سنجش بوده است .دستهبندي نشانگرهاي موثر بار
سازه مواد و رسانه آموزشی در سه عامل قرار گرفات کاه
عامل "متناسب باا اهاداف ،محتاوا و بهاره باردار بخاش
کشاورزي" با مقدار ويژه  2/479بهتنهايی تبيين کنناده
 30/989در صد مجموع واريانس متغيار ماورد سانجش
بود .عوامل موثر بار ساازه فضااي آموزشای باا دو گاروه
تدوين شدکه عامل "محيط يادگيري مهارتی متناسب باا
ويژگی بهرهبردار " با مقدار ويژه  2/368بهتنهايی تبياين
کننده  39/471در صاد مجماوع وارياانس متغيار ماورد
سنجش بوده است – .دستهبنادي نشاانگرهاي ماوثر بار
سازه سازماندهی ،مديريت و اجرا :با دو عامل انجاام شاد
که در اين بخش هم عامل "رويکرد مشاارکتی و بارون-
بخشی در برنامهريزي درسی آماوزش محايطزيسات در
کشاورزي" با مقدار ويژه  1/960بهتنهايی تبياينکنناده
 39/198در صد مجموع واريانس متغيار ماورد سانجش
بااوده اساات - .نشااانگرهاي مااوثر باار سااازه راهبردهاااي
ياددهی و يادگيري در شش گروه تنظيم شد که عامل "
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تاادريس مبتناای باار تفکاار و تحلياال ( فعااال ،کيفاای
مشارکتی) در انتقال مفاهيم محيطزيست در کشااورزي
" ،با مقدار ويژه  2/604بهتنهاايی تبياينکنناده  14در
صد مجموع واريانس متغير مورد سنجش بود – .دساته-
بندي نشانگرهاي موثر بر سازه ارزشيابی آموزشای باا دو
عامل پيگيري شد که عامال " ارزشايابی نظاام آماوزش
محيط زيست در کشاورزي مبتنی بار روش فرآينادي؛ و
توانمندي نظام آموزشای در اصاالح مساتمر خاود "؛ باا
مقدار ويژه  3/072بهتنهاايی تبياينکنناده  43/880در
صد مجموع واريانس متغير مورد سانجش باوده اسات-.
نشانگرهاي موثر بر ساازه نتاايج (بارون داد و پياماد) در
هشت عامل گروهبندي شد که دسته "توازن ،پاياداري و
تعالی اکوسيستم با تعامال حاوزههااي محايطزيسات و
کشاورزي و مصالحه با توسعه" با مقدار ويژه  4/064باه-
تنهايی تبيينکننده  16در صد مجموع وارياانس متغيار
بود – .دستهبندي نشاانگرهاي ماوثر بار ساازه ارکاان و
طبقات اصلی در طراحی نظام کارآماد آماوزش محايط-
زيست :عاملهاي استخراج شاده ماوثر بار متغيار ماورد
سنجش (نظام آموزش محايطزيسات) و سااير نتاايج در
جدول ( ،)8ارايه گردياده اسات .باا توجاه باه اطالعاات
جدول مذکور؛  2عامال "درون داد و نتاايج" ،و"فرآيناد
نظام آموزشی" ،در مجموع با مقدار وياژه بااالتر از ياک؛
تبيينکننده  65/357درصد کال وارياانس متغيار ماورد
سنجش بودهاند؛ که گوياي ميزان واريانس مناسب تبيين
شده توسط عامل هاي استخراج شاده مای باشاد .عامال
"درون داد و نتايج" باا مقادار وياژه  3/349باه تنهاايی
تبيينکننده  38در صد مجماوع وارياانس متغيار ماورد
سنجش بوده است.

جدول  -8عامل هاي استخراج شده موثر بر سازه ارکان نظام آموزش
رديف

عوامل

تعداد طبقات

مقدار ويژه

درصد واريانس تبيين شده

درصد واريانس تجمعی

1
2
جمع

درون داد و نتايج
فرآيند نظام آموزشی
2

6
3
9

3/349
2/533
>1

37/214
28/143
65/357

37/214
65/357
65/357

همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد و نتايج
جدول فوقالذکر هم تائيدکننده آن است ،توسعه

استراتژيهاي موثر براي تخصيص و مديريت منابع
نيازمند درک کلی از اجزاي اساسی سيستمهاي حفاظت
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گرفتهشده روايی همگرا و پايايی مناسبی در تبيين
سازهها داشتند .مقايسه گزارش مقادير شاخصهاي
برازش بهدستآمده از برازش مدل اندازهگيري هر سازه
با مقادير بحرانی مربوط به هر شاخص ،نشان میدهد
مدل اندازهگيري بدست آمده ،براي برازش روابط بين
سازه ها با نشانگرهاي مربوط به آنها ،در مقايسه با
ساير مدلهاي ممکن ،از لحاظ تبيين مجموعه دادههاي
مشاهدهشده ،قابلقبول و معتبر بوده است.
با عنايت به موارد فوقالذکر ،نتايج ميزان تاثير
نشانگرها بر سازههاي نظام و در نهايت ميزان تاثير سازه-
هاي اصلی بر خود نظام آموزش به شرح ذيل گزارش
میگردد.

از محيطزيست و تعامالت آنها است؛ نبود يک نظام
آموزشی مطلوب و موثر براي آموزش مفاهيم و اصول
آموزش محيطزيست در اين بخش؛ میتواند منجر به
نتايج نامطلوب در حوزههاي محصول ،برونداد و پيامد
فرايند آموزش گردد ،که اين عدم موفقيت در پيامدها؛
ناشی از ناکارامدي مولفههاي حوزه ورودي و فرايند نظام
است .بهعبارتی ديگر؛ يک نظام آموزش کشاورزي با نگاه
مبتنی بر محيطزيست ،زمانی اثربخش خواهد بود که
براساس فرايند علمی و دقيق و هدفمند ،طراحی شده
باشد .بدون شناسايی مولفههاي اصلی ،تاثيرگذار و
مرتبط يک نظام آموزش ،هيچ مداخله آموزشی به اهداف
موردنظر خود نخواهد رسيد.
بهمنظور تبيين ميزان تاثير و رفتار سازه و يا طبقات
اصلی (ارکان) در تدوين نظام آموزش مورد نظر و اولويت
آنها ،ابتدا میبايست مدل اندازهگيري مربوط به سازهي
مذکور و نشانگرهاي (گويهها) تبيينکننده آنها برازش
میيافتند .سازهها با نشانگرهاي مربوطه سنجيده شد و
با توجه به مقادير بهدست آمده ،آماره  tمحاسباتی براي
تمامی نشانگرها باالي  1/64بود (مناسب)؛ همچنين
آمارههاي  α ،AVEو  CRبراي تمامی سازهها از مقدار
قابل قبولی برخوردار بودند .ازاينرو ،نشانگرهاي در نظر

 مدل اندازه گيري اهداف آموزشی و اولويتميزان تاثير نشانگرها بر سازه با توجه به برآورد
تاثير :بهمنظور تبيين ميزان تاثير و رفتار سازه اهداف
آموزشی در تدوين نظام آموزش ،الزم بود مدل اندازه-
گيري مربوط به سازهي اهداف و نشانگرهاي (گويه ها)
تبيينکننده آن برازش يابد .سازه اهداف آموزشی با 8
عامل دستهبندي شده از  24نشانگر سنجيده شده و
نتايج آن در جدول ( ،)9گزارششده است.

جدول  -9بارهاي عاملی نشانگرها و سازه اهداف آموزشی
سازه

نشانگر

اهداف آموزشی

در نظر گرفتن نياز ها و دغدغه هاي بهره
بردارن بخش در تدوين سياست ها و
راهبردهاي کالن
بهره گيري از استراتژي هاي نوين حفاظت
از محيط زيست(رد پاي اکولوژيکی ،چرخه
حيات) در پيشگيري از تاثيرات نامطلوب
کنشگران بخش هاي توليد و خدمات بر
محيط زيست.
ايجاد ردپاي آموزش محيط زيست ،در
تدوين برنامه هاي توسعه
تبيين تهديدات زيست محيطی فعاليت
هاي وزارت جهاد کشاورزي( در صورت
عدم تعامل مناسب با سياستگذاران زيست
محيطی).
تاکيد بر ايفاي نقش مناسب تحليل گران
اجتماعی و تربيتی روستايی
تشريح تهديدات و تخريب هاي زيست
محيطی ناشی از خالء قانونی و يا عدم
اجراي صحيح قوانين زيست محيطی.

نماد در
مدل

پارامتر
برآورد شده

Q1

1

آماره
t

خطاي
استاندارد

Q2

0/927

4/163

0/223

Q3

0/385

2/255

0/171

Q4

0/739

3/179

0/233

Q5

0/622

3/007

0/207

Q6

0/984

4/186

0/235

(αآلفاي
کرونباخ)
0/85

(CRشاخص
پايايی سازه)
0/90

 ( AVEشاخص
روايی همگرا سازه)
0/96
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سازه

نشانگر
تبيين تاثير کنشگران خارج از نظام
آموزشی( بخش هاي گوناگون دولت،
حاکميت ،سياست مداران و قانون گزاران)
بر طراحی نظام
تبيين تهديدات ناشی از تعارض
رويکردهاي ناپايدار توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی با محيط زيست.
تشويق و ايجاد انگيزه در مخاطب با توسعه
فرهنگ زيست محيطی .
ترغيب به تصويب قوانين کارامد زيست
محيطی در قالب حقوق محيط زيست و
تمکين به آن.
تشريح تهديدات و تخريب هاي زيست
محيطی ناشی از خالء قانونی و يا عدم
اجراي صحيح قوانين زيست محيطی.
تبيين نقش قواي سه گانه( نهاد هاي
قانون گذار  ،هيئت دولت و قضاييه) به
عنوان کنشگر هاي اصلی تاثير گزار بر
نظام آموزش محيط زيست در بخش(
کشاورزي  ،صنعت).
ايجاد ارزش ،باور ،تغيير نگرش و رفتار
منطبق با حفاظت از محيط زيست در
مخاطب..
تحقق اخالق زيست محيطی ( تربيت افراد
اخالق مدار و مسئول  ،در پيوند با محيط
زيست).
تربيت انسان هاي متعهد  ،آگاه و ماهر
براي محافظت از منابع طبيعی و محيط
زيست .
کسب مهارت هاي الزم توسط بهره
برداران بخش کشاورزي در بکارگيري
دانش و آگاهی هاي زيست محيطی در
زمان و مکان مناسب .
افزايش دانش و آگاهی عمومی زيست
محيطی بهره برداران بخش
افزايش دانش تخصصی زيست محيطی
بهرهبرداران بخش کشاورزي.
تاثير گذاري الزم بر برنامه ريزان کالن
کشور و قانون گزاران (در جهت حمايت از
حقوق محيط زيست در برابر توسعه ورشد
ناسالم).
تغيير در رفتار و توسعه اخالق زيست
محيطی از سطح مديران و برنامه ريزان
کالن حکومتی تا مردم( سطوح باال به
پايين).
شناسايی موانع اصلی توسعه مطلوب نظام
آموزش محيط زيست (خالء قانونی ،عدم
شناخت و آگاهی زيست محيطی).

نماد در
مدل

پارامتر
برآورد شده

آماره
t

خطاي
استاندارد

Q7

0/573

3/3

0/174

Q8

0/438

2/185

0/2

Q9

0/279

2/525

0/176

Q10

0/148

98/1

0/189

Q11

0/434

2/432

0/179

Q12

0/4

2/03

0/197

Q13

0/807

3/707

0/218

Q14

0/356

1/92

0/185

Q15

0/96

3/996

0/24

Q16

0/359

1/848

0/194

Q17

0/633

2/772

0/228

Q18

0/72

3/506

0/205

Q19

0/821

3/626

0/226

Q20

0/907

3/348

0/271

Q21

0/398

1/894

0/21

(αآلفاي
کرونباخ)

(CRشاخص
پايايی سازه)

415

 ( AVEشاخص
روايی همگرا سازه)
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نماد در
مدل

نشانگر
مشارکت بزرگان و روحانيون منطقه( با
تاکيد بر ارزش هاي مذهبی و باورهاي
دينی و تمسک به آيات مرتبطه قرآن و
احاديث معصومين) براي ترويج فرهنگ
حفاظت از محيط زيست.
تشريح عواقب و تعامل؛ رفتار غير مسئوالنه
بخش هاي دولتی با محيط زيست.
تشويق کنشگران خارج نظام آموزش (با
مشارکت در منافع ) براي حفاظت از
محيط زيست.

پارامتر
برآورد شده

آماره
t

خطاي
استاندارد

Q22

0/205

2/67

0/225

Q23

0/672

3/144

0/214

Q24

0/054

2/34

0/178

با توجه به مقادير مندرج در جدول ( ،)9آماره
محاسباتی براي تمامی نشانگرها باالي  1/64است.
همچنين آمارههاي  α ،AVEو  CRبراي تمامی سازهها
از مقدار قابل قبولی برخوردار است .ازاينرو ،نشانگرهاي
در نظر گرفتهشده براي سازهي اهداف آموزشی ،از روايی

(αآلفاي
کرونباخ)

(CRشاخص
پايايی سازه)

 ( AVEشاخص
روايی همگرا سازه)

همگرا و پايايی مناسبی برخوردار هستند .جدول ()10
نمايانگر ميزان تاثير نشانگر ها بر سازه که با توجه به
نماد هر نشانگر از بيشترين تاثير تا کمترين تاثير رده
بندي شده است ،می باشد.

t

جدول  -10اولويت ميزان تاثير نشانگرها بر سازه (اهداف آموزشی) با توجه به برآورد تاثير
ميزان اعتبار

احتمال خطا

آماره T

برآورد تاثير

نشانگر

نماد در مدل

خطاي استاندارد

1

در نظر گرفتن نياز ها و دغدغه هاي بهره بردارن
بخش در تدوين سياست ها و راهبردهاي کالن

q1

100

0

4/186

0/235

0/984

تشريح تهديدات و تخريب هاي زيست محيطی
ناشی از خالء قانونی و يا عدم اجراي صحيح قوانين
زيست محيطی.

q6

100

0

3/996

0/24

0/96

تربيت انسان هاي متعهد  ،آگاه و ماهر براي محافظت
از منابع طبيعی و محيط زيست .

q15

100

0

4/163

0/223

0/927

بهره گيري از استراتژي هاي نوين حفاظت از محيط
زيست(رد پاي اکولوژيکی ،چرخه حيات) در
پيشگيري از تاثيرات نامطلوب کنشگران بخش هاي
توليد و خدمات بر محيط زيست.

q2

100

0

3/348

0/271

0/907

تغيير در رفتار و توسعه اخالق زيست محيطی از
سطح مديران و برنامه ريزان کالن حکومتی تا مردم(
سطوح باال به پايين).

q20

100

0

3/626

0/226

0/821

تاثير گذاري الزم بر برنامه ريزان کالن کشور و قانون
گزاران (در جهت حمايت از حقوق محيط زيست در
برابر توسعه ورشد ناسالم).

q19

100

0

3/707

0/218

0/807

ايجاد ارزش ،باور ،تغيير نگرش و رفتار منطبق با
حفاظت از محيط زيست در مخاطب..

q13

99/9

0/001

3/179

0/233

0/739

تبيين تهديدات زيست محيطی فعاليت هاي وزارت
جهاد کشاورزي( در صورت عدم تعامل مناسب با
سياستگذاران زيست محيطی).

q4

100

0

3/506

0/205

0/72

افزايش دانش تخصصی زيست محيطی بهرهبرداران
بخش کشاورزي.

q18

100

417

شجاععت الحسينی و همکاران :تدوين و اعتبارسنجی نظام آموزش محيطزيست...

ميزان اعتبار

احتمال خطا

آماره T

خطاي استاندارد

برآورد تاثير

نشانگر

نماد در مدل

99/8

0/002

3/144

0/214

0/672

تشريح عواقب و تعامل؛ رفتار غير مسئوالنه بخش
هاي دولتی با محيط زيست.

q23

99/4

0/006

2/772

0/228

0/633

افزايش دانش و آگاهی عمومی زيست محيطی بهره
برداران بخش کشاورزي .

q17

99/7

0/003

3/007

0/207

0/622

تاکيد بر ايفاي نقش مناسب تحليل گران اجتماعی و
تربيتی روستايی در طراحی نظام آموزش کارآمد.

q5

100

0

3/3

0/174

0/573

تبيين تاثير کنشگران خارج از نظام آموزشی( بخش
هاي گوناگون دولت ،حاکميت ،سياست مداران و
قانون گزاران) بر طراحی نظام آموزشی.

q7

97/1

0/029

2/185

0/2

0/438

تبيين تهديدات ناشی از تعارض رويکردهاي ناپايدار
توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی با محيط
زيست.

q8

98/5

0/015

2/432

0/179

0/434

تشريح تهديدات و تخريب هاي زيست محيطی
ناشی از خالء قانونی و يا عدم اجراي صحيح قوانين
زيست محيطی.

q11

95/8

0/042

2/03

0/197

0/4

تبيين نقش قواي سه گانه( نهاد هاي قانون گذار ،
هيئت دولت و قضاييه) به عنوان کنشگر هاي اصلی
تاثير گزار بر نظام آموزش محيط زيست در بخش(
کشاورزي  ،صنعت).

q12

94/2

0/058

1/894

0/21

0/398

شناسايی موانع اصلی توسعه مطلوب نظام آموزش
محيط زيست (خالء قانونی ،عدم شناخت و آگاهی
زيست محيطی).

q21

93/5

0/065

1/848

0/194

0/359

کسب مهارت هاي الزم توسط بهره برداران بخش
کشاورزي در بکارگيري دانش و آگاهی هاي زيست
محيطی در زمان و مکان مناسب .

q16

94/5

0/055

1/92

0/185

0/356

تحقق اخالق زيست محيطی ( تربيت افراد اخالق
مدار و مسئول  ،در پيوند با محيط زيست).

q14

88/7

0/113

2/525

0/176

0/279

تشويق و ايجاد انگيزه در مخاطب با توسعه فرهنگ
زيست محيطی .

q9

63/8

0/362

2/67

0/225

0/205

مشارکت بزرگان و روحانيون منطقه( با تاکيد بر
ارزش هاي مذهبی و باورهاي دينی و تمسک به آيات
مرتبطه قرآن و احاديث معصومين) براي ترويج
فرهنگ حفاظت از محيط زيست.

q22

56/5

0/435

1/98

0/189

0/148

ترغيب به تصويب قوانين کارامد زيست محيطی در
قالب حقوق محيط زيست و تمکين به آن.

q10

58

0/42

2/34

0/178

0/054

تشويق کنشگران خارج نظام آموزش (با مشارکت در
منافع ) براي حفاظت از محيط زيست.

q24

نتايج مربوط به مقايسه مقادير محاسباتی حاصل از
برازش روابط بين نشانگرها و سازه موردنظر با شاخص
برازش مدل ،در جدول ( )11گزارششده است .گزارش
منتج از جدول ( )11مبين آن است که مدل اندازهگيري
بهدست آمده ،براي برازش روابط بين نشانگرها و سازه

اهداف ،در مقايسه با ساير مدلهاي ممکن ،ازلحاظ
تبيين مجموعه دادههاي مشاهدهشده ،قابلقبول و معتبر
است .مدل اندازهگيري برازش يافته براي اهداف آموزشی
در شکل شماره ( ،)3نشان شده است.
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جدول  -11مقايسه مقادير محاسباتی مدل اهداف آموزشی با شاخصهاي برازش مدل در حالت بحرانی
مقدار بحرانی

شاخص برازش

مقدار محاسباتی در مدل

2

x
مجذور کاي به درجه آزادي df

شاخص نرمشده برازندگیNFI
شاخص برازش هنجار شده مقتصدPNFI
شاخص برازندگی تطبيقیCFI
شاخص برازش تطبيقی مقتصدPCFI
شاخص برازندگیفزايندهIFI
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريبRMSEA

≤3

0/156

≤0/90
≤0/60
≤0/90
≤0/60
≤0/90
≤0/08

0/97
0/63
0/97
0/72
0/97
0/05

شکل  -3مدل اندازه گيري برازش يافته اهداف

بههمين ترتيب و مشابه گزارش جداول ( )9و(،)10
ميزان تاثير و اولويت تاثير نشانگرها بر هشت سازه ديگر
در نظام آموزش بررسی شد و نتيجه در قالب مدلهاي
اندازهگيري برازش يافته هر سازه تنظيم شد.
مدل اندازه گيري نظام آموزش محيطزيست در
بخش کشاورزي :بهمنظور تبيين ميزان تاثير و رفتار
طبقات اصلی (ارکان) در تدوين يک نظام آموزش کارآمد
محيطزيست در بخش کشاورزي و طراحی الگوي اصالح
شده نهايی ،الزم بود که مدل اندازهگيري مربوط به
سازهي مذکور و نشانگرهاي تبيينکننده آن برازش يابد.
بعد از دريافت نتايج حاصل از تبيين و اولويت ميزان
تاثير نشانگرها بر ارکان  9گانه مورد هدف خود ،و تدوين
مدلهاي  9گانه  ،بايستی ميزان و اولويت تاثير
ارکان(طبقات اصلی) بر نظام آموزش مطلوب مدنظر را
جهت طراحی الگوي نظام آموزش محيطزيست در

بخش کشاورزي ،تبيين و مدل اندازه گيري آن را به-
دست آورد .بر همين مبنا ،سازه نظام آموزش محيط-
زيست در بخش کشاورزي با  9طبقه تبيين شده با 53
نشانگر ،سنجيده شد؛ که نتايج آن به شرح گزارش منتج
از جداول ( )13( ،)12و جدول( )14به شرح ذيل می
باشد .آماره  tمحاسباتی براي تمامی نشانگرها باالي
 1/64و آمارههاي  α ،AVEو  CRبراي تمامی سازهها از
مقدار قابل قبولی برخوردار بودند .مقايسه مقادير
شاخصهاي برازش بهدستآمده از برازش مدل اندازه-
گيري با مقادير بحرانی مربوط به هر شاخص ،مبين آن
بود که ،مدل اندازهگيري بهدست آمده ،براي برازش
روابط بين سازه و نشانگرهاي مربوط به آن سازه ،در
مقايسه با ساير مدلهاي ممکن ،از لحاظ تبيين مجموعه
دادههاي مشاهدهشده ،قابلقبول و از اعتبار الزم
برخوردار است.
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جدول  -12بارهاي عاملی نشانگرها و سازه نظام آموزش محيط زيست در بخش کشاورزي
سازه

نظام
آموزش
محيط
زيست
در بخش
کشاورزي

نشانگر(نماد )q

رديف
نماد

در نظر گرفتن نياز ها و دغدغه هاي بهره
بردارن بخش در تدوين سياست ها و
راهبردهاي کالن

1

پارامتر
برآورد
شده

آماره
t

خطاي
استاندارد

1

تربيت انسان هاي متعهد  ،آگاه و ماهر براي
محافظت از منابع طبيعی و محيط زيست .

2

1/28

4/09

0/31

افزايش دانش و آگاهی عمومی زيست
محيطی بهره برداران بخش کشاورزي .

3

0/652

2/76

0/24

افزايش دانش تخصصی زيست محيطی
بهرهبرداران بخش کشاورزي.

4

0/56

2/69

0/21

کسب مهارت هاي الزم توسط بهره برداران
بخش کشاورزي در بکارگيري دانش و
آگاهی هاي زيست محيطی در زمان و مکان
مناسب

5

ايجاد ارزش ،باور ،تغيير نگرش و رفتار
منطبق با حفاظت از محيط زيست در
مخاطب..

6

دستيابی به يک اکوسيستم سالم و پايدار(
اکوسيستم شهري ،روستايی ،اقتصادي و
زيست محيطی).

7

1

0/383

0/73

1/91

3/26

0/20

0/22

مصالحه ميان محيط زيست و توسعه؛ و بهره
برداري توام با حفاظت از منابع.

8

1/211

3/24

0/37

افزايش توليد محصول ارگانيک و سالم در
جهت توسعه کشاورزي حفاظتی و پايدار .

9

0/821

2/22

0/37

پيشگيري از توسعه نگاه منفعت طلبانه به
منابع طبيعی و محيط زيست.

10

1/256

3/05

0/41

تقويت نقش آفرينی دانشگاه ها در روند
طراحی نظام آموزش محيط زيست کارامد.

11

1/015

2/66

0/38

برقراري تعامل مناسب با کنشگران( صنعت و
دانشگاه) با رويکرد مسئله محور در جهت
حفاظت از محيط زيست.

12

0/834

2/45

0/34

تدوين محتواي آموزشی نظام با توجه به
شرايط منطقه اي و آب و هوايی و سطح
فعاليت کشاورزي .

13

تدوين محتواي آموزشی در حوزه گرم شدن
زمين ،تغيير اقليم ،هجوم آفات ،بيماري هاي
گياهی و دامی نوظهور و..

14

تاکيد برکاربرد روش هاي بيو لوژيکی و عدم
استفاده از سموم شيميايی؛ در مبارزه با آفات
و امراض گياهی و دامی ،در جهت حفاظت از
محيط زيست در حوزه کشاورزي .

15

1

1/158

0/785

5/42

4/40

0/21

0/18

آلفاي
کرونباخ

(CRشاخص
پايايی سازه)

(AVEشاخص
روايی همگرا
سازه)

/96

0/99

0/98

420
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نشانگر(نماد )q

رديف
نماد

پارامتر
برآورد
شده

آماره
t

خطاي
استاندارد

سازگاري و هماهنگی محتواي تدوين شده در
حوزه هاي محيط زيست و کشاورزي  ،با
جغرافيا و اکوسيستم منطقه.

16

0/66

3/47

0/19

تاکيد بر بهره گيري از انرژي هاي پاک در
کشاورزي.

17

0/746

3/72

0/20

تناسب محتواي آموزشی؛ با آموزه هاي دينی
و مذهبی.

18

0/546

2/22

0/25

تناسب مواد آموزشی و رسانه؛ با محتواي
آموزشی.

19

1

تناسب مواد آموزشی و رسانه؛ با ويژگی هاي
مخاطب و فضا ي آموزشی.

20

1/047

6/25

0/17

تناسب مواد آموزشی و رسانه با اهداف
آموزشی.

21

0/868

5/70

0/15

بکارگيري وسايل آموزشی واقعی (نمونه زنده
گياهی و دامی و محيط طبيعی ) در آموزش.

22

0/14

2/69

0/15

توليد رسانه هاي يادگيري آموزش کشاورزي
مبتنی بر محيط زيست.

23

0/285

2/15

0/13

توسعه مجالت ترويجی؛ فيلم و نمايش و
مستند کشاورزي با هدف گسترش و توسعه
آموزش محيط زيست.

24

تناسب محيط يادگيري با ويژگی هاي فراگير
و محتواي تخصصی آموزش محيط زيست در
کشاورزي.

25

1

0/221

1/95

0/14

تناسب محيط يادگيري با فعاليت هاي
عملياتی و مهارتی مخاطب.

26

0/686

5/98

0/12

بهره گيري از فضاي آموزشی مراکز ترويجی
جهاد کشاورزي براي آموزش محيط زيست.

27

0/365

3/99

0/09

بهره گيري از اماکن مذهبی روستا براي
آموزش کشاورزان و بهره برداران بخش در
حوزه محيط زيست و منابع طبيعی.

28

0/274

2/28

0/12

استفاده از مزرعه و محيط فعاليت بهره بردار
در آموزش مبانی زيست محيطی (مدرسه در
مزرعه).

29

0/49

لحاظ روش هاي تدريس ويژه آموزش محيط
زيست (تدريس فراگير محور) .

30

1

بهره گيري از تدريس انتقادي( فعال ،کيفی،
مشارکتی )،در آموزش مفاهيم محيط زيست
در کشاورزي.

31

5/565

تاکيد بر رويکرد يادگيري مشارکتی ( ايجاد
گروه هاي يادگيري)و در گير کردن فراگير در
سطوح باالي يادگيري(شناختی ،عاطفی و
حرکتی).

32

1/982

4/26

2/11

1/98

0/12

4/99

1/83

آلفاي
کرونباخ

(CRشاخص
پايايی سازه)

(AVEشاخص
روايی همگرا
سازه)
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سازه

نشانگر(نماد )q

رديف
نماد

پارامتر
برآورد
شده

آماره
t

خطاي
استاندارد

بکارگيري رويکرد يادگيري مبتنی بر اينترنت
و شبکه هاي اجتماعی مجازي

33

3/77

1/79

3/36

بکارگيري روش هاي فعال آموزش (مانند
ايجاد شهر باغ آموزشی) جهت کسب
تجربيات دست اول زيست محيطی
يادگيرندگان به خصوص کودکان.

34

1/449

2/64

1/44

توجه به تربيت نسل مدافعان محيط زيست از
سنين کودکی و در محل هاي يادگيري
متنوع.

35

1/436

1/87

1/42

مقبوليت محلی ياد دهنده(آموزشگر) آموزش
محيط زيست در کشاورزي .

36

1

توان مندي ياد دهنده(آموزشگر) در تسهيل
گري ،و واجد تجربه و مهارت در کشاورزي.

37

1/199

2/57

0/47

شايستگی علمی و تخصصی ياد دهنده(
کشاورز پيش رو ،مروج ،کارشناس و يا استاد
مدرس) و به روز بودن در دانش محيط
زيست و کشاورزي پايدار .

38

1/453

3/08

0/47

شايستگی حرفه اي(شغلی) آموزشگر محيط
زيست در حوزه کشاورزي.

39

1/037

2/68

0/39

برخورداري ياد دهنده(آموزشگر) از علوم
مختلف ( روانشناسی و علوم پايه) براي
تدريس موفق.

40

0/838

2/45

0/34

وجود باور و يقين در ياد دهنده نسبت به
کارايی نظام آموزش مطلوب در برابر نظام
آموزش موجود.

41

0/681

2/04

0/33

نقش سياست ها و خط مشی نظام
حاکم(حکومت) ،در برنامه ريزي درسی و
اجراي برنامه درسی ويژه آموزش محيط
زيست.

42

1

تاثيرکمک هاي فنی و تامين منابع مالی ،در
اجراي برنامه درسی ويژه آموزش محيط
زيست در بخش کشاورزي.

43

1/494

2/03

1/53

مشارکت بين بخشی در بهسازي و نوسازي
نظام آموزشی.

44

3/666

1/96

3/45

نقش محوريت مردم و تآثير مشارکت آنها در
بهسازي و نوسازي نظام آموزشی.

45

2/642

3/04

2/54

برخورداري ازرويکرد مشارکتی درون بخشی
در برنامه ريزي درسی آموزش محيط زيست
در کشاورزي.
همافزايی و مشارکت بهره برداران در اجراي
مناسب

46

4/911

2/23

4/63

47

0/886

1/81

1/00

آلفاي
کرونباخ

(CRشاخص
پايايی سازه)

421

(AVEشاخص
روايی همگرا
سازه)
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نشانگر(نماد )q

سازه

ارزشيابی مناسب و کارآمد از تمامی مراحل
فرايند نظام آموزش.
ارزشيابی نظام آموزش محيط زيست در
کشاورزي با روش مبتنی بر فرايند
ارزشيابی نظام آموزش؛ با رويکرد بررسی
ميزان حصول به اهداف و نتايج.
ارزيابی هاي استراتژيک؛ و زيست محيطی
پروژه ها و طرح هاي توسعه اي کشاورزي.
ارزيابی مداوم آموزشگران در جهت اصالح
نظام آموزش موجود.
اصالح مستمر نظام آموزش ايجاد شده
(کشاورزي مبتنی بر محيط زيست) .
اهداف آموزشی
نتايج( پيامد ،يافته ها)
ياددهنده و يادگيرنده
محتواي آموزشی
مواد و رسانه هاي آموزشی
فضاي آموزشی
راهبرد هاي ياددهی و يادگيري
سازماندهی و اجرا
ارزشيابی و اصالح

رديف
نماد

پارامتر
برآورد
شده

48

1

خطاي
استاندارد

آماره
t

49

1/927

2/73

0/71

50

1/648

2/59

0/64

51

0/575

1/79

0/32

52

1/114

2/30

0/49

53

1/311

2/39

0/55

54
54
54
54
54
54
54
54
54

0/589
0/304
0/231
0/142
0/071
0/064
0/043
0/022
0/021

3/41
1/70
2/38
4/03
2/80
1/69
1/71
1/69
2/30

0/17
0/30
0/10
0/04
0/03
0/02
0/03
0/17
0/06

آلفاي
کرونباخ

(CRشاخص
پايايی سازه)

(AVEشاخص
روايی همگرا
سازه)

جدول  -13شاخصهاي برازش مدل اندازهگيري نظام آموزش محيط زيست در بخش کشاورزي
شاخص برازش
x2
 dfمجذور کاي به درجه آزادي

 NFIشاخص نرمشده برازندگی
 PNFIشاخص برازش هنجار شده مقتصد
 CFIشاخص برازندگی تطبيقی
 PCFIشاخص برازش تطبيقی مقتصد
 IFIشاخص برازندگیفزاينده
 RMSEAريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب

با توجه به مدل برازشيافته براي ارکان نظام آموزش
محيطزيست در بخش کشاورزي که در شکل ( )4نشان
داده شده است؛ نظام آموزش محيطزيست در بخش
کشاورزي (نماد  )54qمتاثر از  9طبقه و يا ارکان اصلی
است که پويايی و کارآمدي آن را به شدت تحت تاثير
خود قرار می دهد ،بطوريکه هر تغييري در آنها ،بهطور

مقدار بحرانی

مقدار محاسباتی در مدل

≤3

0/175

≤ 0/90
≤ 0/60
≤ 0/90
≤ 0/60
≤ 0/90
≤ 0/08

0/93
0/62
0/91
0/67
0/95
0/04

مستقيم بر نظام و ساير طبقات تاثير میگذارد .از طرفی
هر طبقه  9گانه اين مدل ،خود در قالب يک سازه
مستقل؛ از نشانگرهاي درونی خود تاثير گرفته و مورد
تاييد قرار میگيرد .هر سازه مستقل بطور متوسط از 6
نشانگر اصلی تاثير گرفته که شدت و حدت آن در نتايج
يافتههاي هر سازه پيش از اين آورده شده است.
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53Q

1Q

52Q

2Q
3Q
4Q
5Q

51Q
ارزشیابی

اهداف

50Q
49Q

6Q

58

48Q

02

0/9

0/1

7Q

47Q

8Q

46Q

9Q
10Q

423

نتایج

11Q

30

12Q

0/4

نظام

سازماند

45Q

هی

44Q
43Q

02
0/2

آموزشQ54

42Q

13Q
14

14Q

23

0/2

41Q

0/1

40Q

15Q
16Q

محتوا

یاددهنده

39Q

17Q

38Q

18Q

37Q
36Q
07

19Q

0/1

0/4

20Q
21Q
22Q
23Q

06

04
0/3

35Q
34Q

رسانه

راهبردهای

فضا

یادگیری

33Q
32Q
31Q

24Q
برازش يافته Q
گيري27
مدل26اندازه Q
25Qشکل Q )5
28آموزش
نظام

شکل  -4مدل اندازه گيري برازش يافته نظام آموزش

29Q

30Q
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مقادير مندرج در جدول ( )14ضمن تاييد مدل
مذکور ،نمايانگر اولويت ميزان تاثير هر کدام از طبقات
اصلی بر نظام آموزش مدنظر ،که با توجه به ميزان
برآورد تاثير ،از بيشترين اثر گذاري تا کمترين ،ردهبندي
شده است؛ میباشد .براين اساس ،موارد عبارتند از:

شناسايی اهداف آموزشی و نيازسنجی ،نتايج موردانتظار
(يافتهها و پيامد) ،ويژگیهاي ياددهنده و يادگيرنده،
محتواي آموزشی ،مواد و رسانه آموزشی ،فضاي آموزشی،
راهبردهاي ياددهی و يادگيري ،سازماندهی و اجراي
آموزش؛ و ارزشيابی فرآيند نظام آموزش و اصالح نظام.

جدول -14اولويت ميزان تاثير طبقات اصلی برنظام آموزش محيطزيست در کشاورزي با توجه به برآورد تاثير
ميزان اعتبار
100
79/4
98/3
100
99/5
90/2

احتمال خطا
0
0/206
0/017
0
0/005
0/098

آماره T
3/41
1/698
2/377
4/032
2/799
1/688

خطاي استاندارد
0/173
0/297
0/097
0/035
0/025
0/02

برآورد تاثير
0/589
0/304
0/231
0/142
0/071
0/064

90/1

0/099

1/705

0/03

0/043

77

0/23

1/691

0/165

0/022

نشانگر
اهداف آموزشی
نتايج
ياددهنده و يادگيرنده
محتواي آموزشی
رسانه هاي آموزشی
فضاي آموزشی
راهبرد هاي ياددهی و
يادگيري
سازماندهی و اجرا

71

0/29

2/30

0/058

0/021

ارزشيابی و اصالح

بحث و نتيجهگيري
-تدوين الگوي نظام آموزش محيطزيست در کشاورزي

با توجه به نتايج حاصل از پژوهش و بر اساس مدل
برازش يافته شکل شماره ( ،)4الگوي نظام آموزش
محيطزيست درکشاورزي (شکل)5؛ تدوين گرديد.
بررسی الگوي حاصله نشان میدهدکه نظام آموزش
موردنظر بسته به موقعيت آموزشی خود و حوزه
موضوعی مورد نظر با ويژگی آموزش محيطزيست براي
کشاورزي ،داراي سه شاخص اصلی شامل :شرايط،
روشها و نتايج میباشد .هر شاخص موقعيت آموزشی
نيز با توجه به نگرش سيستمی به نظام آموزش و بر
اساس الگوي طراحی  ،Goldstein & Fordشکل( ،)2و با
در نظر گرفتن مولفههاي فرآيند؛ و به استناد تحليل
عاملی اکتشافی انجام شده ،در برگيرنده  9طبقه اصلی و
يا ارکان نظام آموزش و  37عامل و  116مولفه است .به-
طوريکه براي ورودي هاي سيستم 5 ،ارکان ،شامل:
اهداف آموزش با  8عامل و  24مولفه ،فضاي آموزشی با
 2عامل و  6مولفه ،مواد و رسانه آموزشی با  3عامل و 9
مولفه ،ياددهنده با  3عامل و  9مولفه و محتوا با  5عامل
و  17مولفه؛ در نظر گرفته شده است .به همين ترتيب
براي فرآيند سيستم 2 ،رکن اصلی نظام شامل:
سازماندهی با  2عامل و  6مولفه؛ و راهبردهاي ياددهی و

سازه

نماد در مدل

نظام آموزش

q54

يادگيري با  6عامل و  19مولفه تدوين شده است .براي
بروندادهاي سيستم دو طبقه اصلی نظام آموزش شامل:
يافته ها با  6عامل و  18مولفه؛ و پيامد با  2عامل و 8
مولفه تبيين شده است .جانمايی ارزشيابی در مدل و در
جايگاه سيستمی فرآيند ،بهگونهاي است که ضمن تعامل
مستمر با ساير ارکان نظام ،دائما در حال اصالح و ارسال
بازخورد به نظام آموزش میباشد؛ که به اين ترتيب
چرخه الگوي نظام آموزش طراحی شده ضمن کارآمد
بودن بهطور پيوسته و با ارزشيابیهاي مکرر؛ موجب
پويايی خود می شود .در نهايت ،با تحليل عاملی تاييدي
انجام شده بهمنظور تبيين ميزان تاثير و رفتار طبقات و
سازه هاي اصلی به همراه نشانگرهاي خود بر نظام
آموزش مورد نظر؛ مشخص شد که ارکان اصلی نظام
آموزش محيط زيست در بخش کشاورزي شامل" :
اهداف آموزشی ،نتايج ( پيامد ،يافتهها) ،ياددهنده و
يادگيرنده ،محتواي آموزش ،مواد و رسانههاي آموزشی،
فضاي آموزشی ،راهبرد هاي ياددهی و يادگيري،
سازماندهی و اجرا؛ و ارزشيابی و اصالح" به ترتيب و با
تمام مولفههاي خود ،ضمن معين نمودن نحوه عملکرد
نظام ،از اولويت ميزان برآورد تاثير بيشتري بر آن،
برخوردار بودهاند.
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الگوي بهدست آمده (شکل )5که مبتنی بر شاخصه-
ها و اهداف آموزش محيطزيست و نحوه تاثير آن در
بخش کشاورزي است ،مبين ويژگیهاي ذيل براي خود
جهت کارآمدي آن در طراحی آموزشی براي آموزش و
ترويج کشاورزي مبتنی بر صيانت از محيطزيست می-
باشد:
 شفافيت و قابل فهم بودن( :قابل درک بودنمفاهيم و روابط موجود در الگو براي افراد) مفاهيم،
سازهها و نشانگرهاي تشکيلدهنده الگوي پژوهش
حاضر ،در حوزه آموزش محيطزيست و آموزش
کشاورزي روشن و قابل فهم بوده و متغيرها و تعامل
آنها با توجه بهبکارگيري تجارب اساتيد و نظرات خبرگان
موضوع؛ تا حد امکان بهصورت شفاف تعريف شده است.
 ايجاز( :تلخيص و ادغام اجزاي مدل بدون خدشهبه قابليت درک مدل) با توجه به فرآيند دريافت ارکان
نظام و بررسی تعداد مفاهيم و طبقات و مولفهها ،می-
توان به وضعيت مناسب الگوي پژوهش از نظر شاخص
ايجاز پی برد .با توجه به گزارش جدول ( ،)15نسبت
کاهش تعداد طبقات اصلی به طبقات فرعی قبل از خود
 17درصد و اين نسبت براي گروههاي قبلی به ترتيب
 39و  54در صد بوده است .در ادبيات نظري نسبت
شفاف و مشخصی براي تعيين کاهش کدها در هر طبقه
وجود ندارد ،ولی با توجه به تجارب موجود؛ نسبت يک
دهم میتواند عدد مناسبی باشد که در پژوهش حاضر
اين مقوله بهخوبی حاصل شده است ( نسبت کاهش
طبقات اصلی به جمالت کليدي حدود  3,5درصد بوده
است).
جدول  -15تعداد طبقات و مقادير کاهش آن طی اجراي
تئوري داده بنيان براي پژوهش
رديف
1
2
3
4

عناوين طبقات
ارکان نظام
(طبقات اصلی)
مولفه ها (طبقات فرعی)
کدهاي اوليه (زير
مولفه)
جمالت کليدي

تعداد

نسبت کاهش طبقه؛
به طبقه قبل از خود

12

17درصد

72

 39درصد

187

 54درصد

350

-

 پيوستگی و يکپارچگی( :برخورداري الگو ازانسجام الزم و کافی) با توجه به روند طی شده در انجام
رساله و بر مبناي فرايند انجام پژوهش و نتايج حاصل از
آن و کمک خبرگان و کارشناسان و صاحبنظران
موضوع؛ و تدوين الگوي نهايی ،پيوستگی منطقیاي بين
مولفههاي فرآيند و طبقات حاصله ،از ابتدا تا به انتها
ديده می شود .بهطوريکه برداشتن هر گامی در مرحله
بعد ،مکمل گامهاي قبلی بوده است و اين روند تا
رسيدن به نتايج پژوهش در هر دو بخش کمی و کيفی
ادامه داشته است و بهطور پيوسته و منطقی ،در تعامل با
هم و در جهت اصالح و ارتقاء آن بودهاند.
 گستره کاربرد و سنديت( :قابليت اعتبار وتعميم نظريه و الگو براي گستره وسيعی از موقعيتها و
مشروعيت الگو)
پذيرش الگو توسط اساتيد و کارشناسان صاحب نظر
موضوع پژوهش؛ و مبتنی بر واقعيت بودن الگوي توليد
شده ،از نقاط قوت و قابليت اعتبار آن براي عملياتی
نمودن ،در حوزه آموزش محيطزيست براي بخش
کشاورزي میباشد.
 برازش داده ها و ابطال پذيري( :انعطافپذيريو قابليت آزمون و تکرار پذيري الگو) اساس تئوري داده-
بنيان بر اين واقعيت استوار است که الگوي حاصل از اين
تئوري ،مبتنی بر دادهها بوده و نتيجه حاصل از تحليل
دادهها و بروش کاهش کدهاي هر طبقه نسبت به طبقه
ماقبل خود ،بهصورت تئوري و مدل نمود پيدا میکند؛ و
همانطور که در شاخص "،گستره کاربرد و سنديت"
گفته شد ،مشروعيت الگو برگرفته از نظرات و تاکيدات
اساتيد صاحبنظر بوده است .و تدوين الگو بگونه اي
بوده است که با توجه به شفافيت و قابل درک بودن
مفاهيم و روابط موجود در الگو ،امکان آزمون مجدد؛ و
اصالح و ارتقاء الگو فراهم شده است.
 اثر بخشی و کارآيی( :سودمندي مدل در ارتباطبا موضوع) سواالت مصاحبه با توجه به نظر اساتيد ،به-
گونهاي تنظيم شده بود؛ که بر اساس پاسخ پرسش
شوندگان ،قابليت ارزيابی آنها را در خصوص سودمندي و
کارآيی پژوهش را امکان پذير می نمود .نتايج حاصل از
تحليل مصاحبههاي انجام شده از خبرگان ،بيانگر
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همراهی و موافقت ضمنی ايشان با سودمندي و مناسب
بودن الگو در ارتباط با تدوين نظام آموزش کارآمد
محيطزيست در بخش کشاورزي بوده است.
پيشنهادها
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پايدار در کشاورزي -،شناسايی نهادها و کنشگران
خارجی موثر بر نظام آموزش موردنظر؛ -تصويب قوانين
کارآمد زيستمحيطی با نگاه توسعه در کشاورزي در
قالب حقوق محيطزيست؛ و تمکين به قانون -،ارتقاء
سطح فرهنگ زيستمحيطی جامعه کشاورزان با تاکيد
براهميت آموزش کودکان محلی در مقاطع پيش
دبستانی و دبستان -،تربيت نسل مدافعان محيطزيست
در جامعه کشاورزي از سنين کودکی؛ و در محل هاي
يادگيري متنوع -،آموزش و عملياتی نمودن طرحهاي
آمايش سرزمين در برنامههاي پنجساله توسعه اقتصادي
کشور؛ و ممانعت از تغيير کار بري زمين.

با توجه به مدل و الگوهاي حاصل از نتايج پژوهش؛ و
اولويت ارکان بهدست آمده براساس ميزان برآورد تاثير بر
نظام آموزش ،مهمترين راهکارهاي مبتنی بر هدف اصلی
پژوهش جهت ايجاد و توسعه نظام آموزش موردنظر؛ و با
تاکيد بر موثرترين مولفه هاي ارکان نظام آموزش
مطلوب و کارآمد محيطزيست در بخش کشاورزي ،به-
ترتيب اهميت و ارزش در نظام؛ به شرح ذيل پيشنهاد
میگردد:

 -ويژگیهاي ياددهنده و ياد گيرنده در يک

 -اهميت نياز سنجی و هدفگذاري آموزشی و

نظام آموزش کارآمد محيطزيست در کشاورزي؛ که

تبيين چشم اندازها و پيامدهاي مدنظر؛ که

عبارتند از :شايستگی علمی و تخصصی ياددهنده

عبارتند از :لحاظ نمودن نيازها و دغدغههاي اساسی

(کشاورز پيش رو ،مروج ،کارشناس و يا استاد مدرس) و
به روز بودن در دانش محيطزيست و کشاورزي پايدار-،
تناسب آموزش و ترويج با ويِژگیهاي بهرهبردار و
مخاطب -،شايستگی حرفهاي (شغلی) آموزشگر محيط
زيست در حوزه کشاورزي -،برخورداري ياد
دهنده(آموزشگر) از علوم مختلف (محيطزيست ،ترويج
کشاورزي ،روانشناسی و علوم پايه) براي تدريس موفق
به مخاطب خاص -،بهکارگيري آموزش ديده هاي
مجرب در نظام آموزش محيط زيست و ارزيابی مداوم
ايشان -،آموزش به فراگيران و بهره-برداران داوطلب و نه
اجباري و مدرسهاي.

بهره برداران بخش کشاورزي در تدوين سياستها و
راهبردهاي کالن موثر بر توليد- ،بهکارگيري استراتژي-
هاي نوين حفاظت از محيطزيست (رد پاي اکولوژيکی،
چرخه حيات) در پيشگيري از تاثيرات نامطلوب
کنشگران بخش هاي توليد و خدمات در کشاورزي بر
محيط زيست -،اثرگزاري مطلوب و کافی بر برنامهريزان
کالن کشور و قانونگزاران (در جهت حمايت از حقوق
محيطزيست در برابر توسعه ورشد ناسالم ناشی از
کشاورزي متداول) -،ايجاد تحول در رويکرد کالن
آموزشی به استناد سند تحول آموزشی -،تاکيد بر ورود
آموزش محيطزيست در مباحث کشاورزي ،در تدوين
برنامههاي توسعه پنج ساله کشور -،سياستگذاري
کالن ،بهصورت چند رشتهاي ،فراگير و بلندمدت و با
مشارکت نهادهاي مختلف ،صدا و سيما ،آموزش و
پرورش ،نهادهاي مذهبی ،دانشگاهها؛ و عامه مردم و
سازمانهاي مردم نهاد براي اصالح نظام آموزش-،
شناسايی موانع موجود در ارايه و توسعه نظام آموزشی
مطلوب براي آموزش محيطزيست براي کشاورزي-،
تقويت نقش آفرينی و تاثير گزاري دانشگاهها خصوصا
رشتههاي گرايشی محيطزيست و آموزش ،در روند
طراحی نظام آموزش محيطزيست کارآمد -،تعامل
مناسب با کنشگران (صنعت و دانشگاه) با رويکرد مسئله
محور در جهت حفاظت از محيطزيست و توسعه توليد

 ويژگی هاي محتواي آموزشی ،شامل :تدوينمحتواي آموزشی با توجه به شرايط منطقهاي؛ آب و
هوايی و سطح فعاليت کشاورزي -،تهيه محتواي
آموزشی در حوزه گرم شدن زمين ،تغيير اقليم ،هجوم
آفات ،بيماريهاي گياهی و دامی نوظهور و -،..پرداختن
همزمان به خطرات ناشی از تغيير کاربري زمين؛ و
استفاده ازسموم منع شده در کشاورزي -،تاکيد
برکاربرد روش هاي بيو لوژيکی و عدم استفاده از سموم
شيميايی در مبارزه با آفات و امراض گياهی و دامی-،
توجه به فرآيند سالم در توليد و خدمات ( با توجه به
نوع توليد و پروسه) توسط صنايع؛ و تاثير مستقيم آن بر
سالمت محيطزيست -،توجه به نظام سالمت اکوسيستم
در توسعه کشاورزي(که انسان درراس آن قرار گرفته
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يادگيري سيستمی و نظام مند و مبتنی بر وروديها و

است) -،بهره مندي و برخورداري از آموزههاي دينی در
ارايه آموزشهاي زيستمحيطی کشاورزي در اماکن
مذهبی و عامل و آمر بودن به آنها.

کشاورزي) -،تناسب روش تدريس (مبانی کشاورزي

 -اهميت مواد و رسانه آموزشی ،که عبارتند از:

مبتنی بر نظام آموزش محيطزيست) با اهداف تخصصی

تناسب مواد آموزشی و نوع مدياي بکار گرفته شده و

آموزشی ،محتوا و ويژگیهاي بهره بردار -،بهره گيري از

رسانه با محتواي آموزشی ويژه صيانت از محيطزيست

تدريس انتقادي( فعال ،کيفی ،مشارکتی )،ويژه آموزش

در کشاورزي -،تناسب مواد آموزشی و رسانه؛ با ويژگی-

محيط زيست ،در آموزش مفاهيم محيطزيست در

هاي مخاطب و بهرهبردار بخش و فضاي آموزشی مورد

کشاورزي -،بکارگيري رويکرد يادگيري مبتنی بر

انتظار -،توليد رسانه هاي يادگيري آموزش کشاورزي

اينترنت و شبکه هاي اجتماعی مجازي -،تاکيد بر

مبتنی بر محيطزيست -،توسعه مجالت ترويجی؛ فيلم و

رويکرد يادگيري مشارکتی ( ايجاد گروههاي يادگيري) و

نمايش و مستند کشاورزي با هدف گسترش و توسعه

در گير کردن فراگير در سطوح باالي يادگيري

آموزش محيط زيست و توسعه رسانههاي يادگيري

(شناختی ،عاطفی و حرکتی) -،طراحی و تدوين فرايند

آموزش کشاورزي نوشتاري -،توسعه و ارتقاء سطح

تدريس و يادگيري منتج به کشاورزي پايدار -،بهرهمندي

فناوري( تکنولوژي) آموزشی و کاربرد برنامهها ،نرمافزار و

از پژوهش هاي انجام شده در حوزه علوم تربيتی و

اپليکيشنهاي تخصصی و مناسب براي ارتقاء سح آگاهی

آموزش جهت ياددهی و يادگيري عميقتر مباحث و

زيستمحيطی بهرهبردار بخش کشاورزي -،ايجاد و

محتواهاي آموزشی مناسب بهرهبرداران بخش کشاورزي.

توسعه سامانههاي برخط محافظ محيطزيست در

 -سازماندهی ،مديريت و اجرا ،در تدوين نظام

خروجیها( ،براي ايجاد روشنگري در بهرهبردار

کشاورزي در واحد هاي تخصصی ،با مولفههاي پيش-

آموزش محيطزيست در کشاورزي ،که شامل:

بينی ،پيشگيري ،هشدار ،مقابله و بازسازي و بازتوانی.

برخورداري ازرويکرد مشارکتی درونبخشی و فرا بخشی

 -ويژگی فضاي آموزشی در يک نظام آموزش

در برنامهريزي درسی آموزش محيطزيست در

مطلوب محيطزيست در حوزه کشاورزي؛ که شامل

کشاورزي -،بکارگيري مشارکت بينبخشی و با محوريت

 :استفاده از مزرعه و محيط فعاليت بهرهبردار در آموزش

مردم در بهسازي و نوسازي نظام آموزشی -،برخورداري

مبانی زيستمحيطی (مدرسه در مزرعه) -،بهرهگيري از

از کمکهاي فنی و تامين منابع مالی در اجراي برنامه

اماکن مذهبی روستا براي آموزش کشاورزان و بهره-

درسی ويژه آموزش محيطزيست در بخش کشاورزي-،

برداران بخش در حوزه محيطزيست و منابعطبيعی-،

جهتدهی سياستها و خطمشی نظام حاکم(حکومت)

بهره گيري از فضاي آموزشی مراکز ترويجی جهاد

به سمت ارتقاء کيفی و کمی برنامهريزي درسی و اجراي

کشاورزي براي آموزش محيطزيست -،تناسب محيط

برنامه درسی ويژه آموزش محيطزيست در کشاورزي-،

يادگيري آموزشی؛ با فعاليتهاي عملياتی و مهارتی

ارايه دورههاي آموزشی کوتاهمدت جهت آشنايی

بهرهبردار بخش کشاورزي -،تناسب محيط يادگيري با

سياستمداران و مديران و سياستگزاران بخش

ويژگیهاي بهرهبردار بخش و محتواي تخصصی آموزش

کشاورزي ،با اثرات سوء ،تخريب محيطزيست بر انسان

محيطزيست در کشاورزي -،ايجاد باغ ،مزارع آموزشی

و منابعطبيعی -،برگزاري کارگاههاي آموزشی مشارکتی

براي دريافت تجربيات دست اول زيستمحيطی در

براي کشاورزان با زبان بومی و ملی.

کشاورزي به خصوص کودکان محلی و لحاظ اين ويژگی
در برنامهريزيهاي نظام آموزش.

 نظام ارزشيابی آموزشی و باز نگري نظامآموزشی؛ که شامل بخشهاي ذيل می باشد :ارتقاء

-راهبرد هاي ياددهی و ياد گيري ويژه نظام

مهارت و توانايی سيستم آموزشی مطلوب در ابداع نظام-

آموزش مطلوب ،که عبارتند از :تاکيد بر روشهاي

هاي جديد و کارآمد -،ارزشيابی نظام آموزش کارامد؛ با
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 اصالح مستمر نظام-،کشاورزي با روش مبتنی بر فرايند

-،رويکرد بررسی ميزان حصول به اهداف و نتايج مدنظر

آموزش ايجاد شده (کشاورزي مبتنی بر محيطزيست) با

ارزيابی مداوم آموزشگران و مروجان کشاورزي در جهت

.توجه به نتايج حاصل از نظام ارزشيابی

 ارزشيابی مناسب و کارآمد-،اصالح نظام آموزش موجود
از تمامی مراحل فرايند نظام آموزش محيطزيست در
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