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  ایجاد تغییرات به نسبت کشور جغرافیای  مناطق معلمان نگرش سنجش

  شهر 15 منطقه موردی مطالعه: ابتدائی  دوره درسی کتب در شده

  تهران

 1فخرالدین احمدی

 رانیگرمسار، ا ،یواحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالم ،یت یگروه علوم ترب  یعلم ئتی عضو ه

 چکیده  

مناطق جغرافیای کشور نسبت به تغییرات ایجاد شده در کتب درسی   پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان

شامل پژوهش  آماری  جامعه  است.  پیمایشی  توصیفی  پژوهش  این  روش  بود.  شده  انجام  ابتدائی  از    391دوره  نفر 

نفر زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب    224نفر مرد و    167شهر تهران که از این تعداد    15معلمان منطقه  

ها تحلیل عاملی و  شده اند.. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روش تچزیه و تحلیل داده

ژوهش نشان داد که در نگرش معلمان به ترتیب مولفه های  های پتک نمونه است. یافته  tآزمون فریدمن و آزمون  

به تغییرات ایجاد    -آموزشی، فرهنگی -اعتقادی، اخالقی، علمی  هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی نسبت 

به   بررسی  مورد  های  مولفه  نهایی  بندی  رتبه  همچنین  اند.  داشته  بیشتری  بسامد  ابتدایی  دوره  درسی  در کتب  شده 

 هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی بوده است.  -آموزشی، فرهنگی -عتقادی، اخالقی، علمی ترتیب ا
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 مقدمه

فعالیتنظام و  آموزشی  پیشرفت جوامع،  های  به  توجه  با  آن،  بر  است  های حاکم  تحول  و  تغییر  همواره دستخوش 

وتحول آموزشی، خود معلول تحول اجتماعی و تحول علوم و تکنولوژی است، زیرا در جوامع پیچیده و پیشرفته،  

های آموزشی آن چنان سریع است که هر چند سال یک بار، در ساختار نظام آموزشی دگرگونی  سرعت تحول نظام

ها شده است و دیگر ر مدرسه و آموختن، خود بخش عظیمی از زندگی انسانکلی ایجاد می شود. امروزه فعالیت د

 توان با طرز تلقی گذشته، به شاگرد و تربیت او نگریست. نمی

گیرد و در قرار می  آموزاندر اختیار دانش  که  کشور است  سند آموزشی  ترینو اصلی  ترینرسمی  درسی  هایکتاب

(. اهمیت کتاب های درسی  1389)رفیع پور و گویا، چرخدمی  درسی هایبر مدار کتاب و تربیت محور تعلیم  حقیقت

آموزان دوره ابتدایی بر کسی پوشیده نیست. این نکته، بخصوص در مورد کشورهایی  و نقش آن در یادگیری دانش

مناطق جغرافیای    ان درآموزکه از نظام آموزشی متمرکز برخوردارند و کتاب های درسی یکسانی را برای کلیه دانش

های درسی به صورت علمی و  (. اهمیت تهیه کتاب1377)جوادی،  مختلف کشور تجویز می کنند، بیشتر مشهود است

های چندین ساله مسئوالن وزارت  ریزی بر کسی پوشیده نیست. با این حال و به رغم تالشمنطبق با اصول برنامه

تألیف، کا با دشواریآموزش و پرورش و به خصوص دفتر  تهیه کتاب های درسی همچنان  های زیادی روبه رو  ر 

ها با ویژگی ها و نیازهای  های درسی در مرکز نظام آموزشی ما قرار دارند و تناسب یا عدم تناسب آناست. کتاب

،  آموزان از یک سو و توجه به نیازهای در حال تغییر جامعه از سوی دیگر در مناطق جغرافیای مختلف کشوردانش

 در کارایی نظام آموزشی بسیار تأثیرگذار است. 

آموزان در هر نظام آموزشی است و در ایران نیز یکی از  ترین مراجع و منابع یادگیری دانشکتاب درسی یکی از مهم

نقشمهم برنامهترین  در  را  فعالیتها  بیشتر  ایران،  در  دیگر  عبارت  به  نماید؛  می  ایفا  درسی  در  های  آموزشی  های 

آموز و معلم حول محور  های آموزشی دانشها و تجربهچوب کتاب درسی صورت می گیرد و بیشترین فعالیتچار

می سازماندهی  صاحبآن  که  است  شده  باعث  واقعیت  این  وپژوهششود.  آموزشی  نظران  محتوای  بررسی  گران، 

نیازدوره به  توجه  با  را  تحصیلی  قرار  های  تحلیل  و  بررسی  مورد  فراگیران  بررسیهای  این  تحلیلدهند.  و  به  ها  ها 

ریزان و مولفان کتاب های درسی کمک می کند تا در هنگام تهیه، تدوین و با انتخاب کتاب درسی برای دوره برنامه

کتاب در مورد  از جمله  و  تحصیلی  دورههای  تصمیمهای  ابتدایی  مناطق جغرافیای  ی  به  توجه  با  را  های صحیحی 

 د. مختلف کشور اتخاذ نماین

شود و نظرات اصالحی و های درسی همچنان ادامه دارد، ضوابط و استاندارد رعایت نمیروند تغییرات شتابزده کتاب

انگاشته میانتقادات کارشناسان و صاحب نادیده  شود و گویا مسئوالن حاضر به شنیدن نظرات کارشناسان و  نظران 

معلمان در مناطق جغرافیای مختلف کشور در مورد تغییرات کتاب های  رفع اشکاالت نیستند. در این رابطه نگرش  

 (.1389)رفیع پور و گویا، تواند اهمیت خاصی در این رابطه داشته باشددرسی و بخصوص برای مقطع ابتدایی می

  نگرش از جنبه های مهم زندگی عاطفی و احساسی فرد را تشکیل می دهد. نگرش دارای سه عنصر شناختی، عاطفی 

و رفتاری است. عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک شیء یا اندیشه است. عنصر عاطفی به  

این معنی است که معموال نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و باالخره تمایل به عمل و آمادگی برای  

فردی که نگرش مثبت نسبت به یک شیء یا    شود.ای خاص، عنصر رفتاری نگرش محسوب میپاسخگویی به شیوه
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یک موضوع دارد، تمایل و آمادگی بیشتری دارد تا در همان زمینه مورد عالقه خود وارد شده و اعمالی در ارتباط با  

 آن انجام دهد. 

ساختاربندی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به درستی انجام شده و اکنون بر اساس آن باید تحوالت با شتاب  

آموزان های درسی دانشهای درسی است. تغییر کتاببیشتری انجام گیرد و نتیجه این دیدگاه تغییرات شتابزده کتاب

از چند سال قبل در مقاطع مختلف تحصیلی شروع شده که با توجه به تجربه جدید آن، محتوا و حجم جدید این  

طوری که در برخی موارد منجر به  ن به همراه داشته، به  آموزان و والدین آناها مشکالتی را برای معلمان، دانشکتاب

آموزان تحت پوشش و های پس از تغییر شده است. دوره ابتدایی به لحاظ تعداد معلمان و دانشاصالحاتی در سال 

)صافی،   است  برخوردار  جایگاه خاصی  از  تحصیل،  دوران  و  زندگی  بر  دوره  این  تأثیر  دیگر  1390نیز  از سوی   .)

اموزان ضروری می باشد، چرا که کتب درسی  کتب درسی و تغییرات آنها در راستای بهبود یادگیری دانش  توجه به

 (. 2008، 1آموزان مرور می کنند )ووترین رسانه آموزشی است که همه روزه معلمان و دانشمهم

( 1387ن و آقا محمدی) تحقیقات داخلی و خارجی متعددی در این زمینه انجام شد. بر اساس تحقیقات صالحی عمرا

با عنوان بررسی دانش، نگرش و مهارتهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران انجام شد و  

درصد از معلمان آموزش دوره ابتدایی نگرشی کامالً موافق یا موافق نسبت به    69نتایج مطالعه نشان داد که بیش از  

دارند دربارة رفتارهای زیست  رفتارهای مناسب زیست محیطی  دانش معلمان  داده ها همچنین نشان می دهند که   .

اینکه در حدود   درصد از معلمان آموزش دوره ابتدایی اعالم داشتند که به    72محیطی متوسط بوده است. سرانجام 

معلمان   طور معمول مهارتهای مربوط به حفظ محیط زیست را دارند؛ اما از نظر جنسیتی نگرش مثبت زیست محیطی 

از معلمان زن است. در حالی که از نظر   بیشتر  بیشتر از معلمان مرد است و دانش زیست محیطی معلمان مرد  زن 

میان دو گروه معلمان مرد و زن مشاهده نشده است معنادار  و    .مهارتها اختالف  تحقیقات نصر اصفهانی  اساس  بر 

مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده را    آموزان نسبت به سهم اولیا ( دیدگاه دانش1385همکاران )

آموزان  مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که نقش عوامل آموزشگاهی در آموزش خانواده از نظر دانش

بر اساس تحقیقات    .کمتر از سطح متوسط می باشد. همچنین آنها نقش کتب درسی را هم در همین حد اعالم کردند

)رازی نگرش  2003نو  و  ها  کتاب  محتوای  تغییر  با  رابطه  در  مکزیک  در  دبستان  درسی  کتب  از  محتوایی  تحلیل   )

معلمان به آن قبل و بعد از تمرکز زدایی در آموزش عمومی انجام داد. نتایج مطالعه وی حاکی از افزایش توجه به  

(  1994بر اساس تحقیقات هایکوك )  .ه استمحتوای محیطی در کتاب ها و نارضایتی معلمان نسبت به تغییرات بود

نتیجه رسید که در مدرسه این  به  با منابع غنی و کارآمد و کتابدار متخصص وجود دارد  در پژوهش خود  هایی که 

نتیجه بهتری کسب کردند. همچنین، دانشهای مهارتآموزان در آزموندانش هایی که  آموزان مدرسههای پژوهشی، 

نسبت   دارند  بیشتری  کتابخانه  آشنایی  غیردرسی  مواد  و  منابع  سایر  و  مرجع  منابع  با  ندارند  کتابخانه  که  آنهایی  به 

  .آموزان تاثیر زیادی دارنددارند. افزون بر آن، وجود کتابداران تمام وقت بر افزایش اطالعات عمومی و علمی دانش

اولیای آنها را درباره کتاب های درسی این  آموزان و  ( نظرات معلمان دوره ابتدایی، دانش1387در تحقیقات جوادی )

آموزان و اولیای آنها در دوره ابتدایی معتقدند که  دوره مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که معلمان، دانش

 
1 - Wu 



 1401، زمستان چهل و نهم، شماره دوازدهم دورهای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی   174

دانش نیازهای  به  ابتدایی  دوره  درسی  های  گیرد. کتاب  نمی  قرار  آنها  استقبال  مورد  و  ندارند  کافی  توجه  آموزان 

چنین در این تحقیق نشان داده شد که با توجه به تغییراتی که همه ساله در کتاب های درسی دوره ابتدایی داده  هم

تناسب آنها با ویژگی ها و   تا از  می شود، لزوم ارزشیابی مستمر و مداوم از این کتاب ها کامال احساس می گردد 

های در حال تغییر جامعه از سوی دیگر، اطمینان حاصل  آموزان از یک سو و توجه به نیازنیازهای آنی و آتی دانش

اگر کتب درسی میزان سطح  2000در تحقیقات لنس و دیگران )  .شود نتیجه رسیدند که  به این  ( در پژوهش خود 

باشد،   برخوردار  اطالعاتی  منابع  معلمین،  تخصص  باالی  سطوح  با  همچنین  و  آنان  تحصیلی  آمادگی  و  یادگیری 

یابد. معلمان نقش بسزا و  رسه نمرات باالتری کسب نموده و پیشرفت تحصیلی آنها افزایش میآموزان آن مددانش

دانش تشویق  و  هدایت  در  کتابموثری  از  استفاده  به  یافتهآموز  دارند.  آموزشگاهی  کتابخانه  مواد  سایر  و  نیز  ها  ها 

دانش مراجعه  افزایش  در  تاثیر  این  ت نشانگر  با  است.  کتابخانه  به  پژوهشگر  آموزان  گفته شده هدف  مطالب  به  وجه 

تهران    15مطالعه بررسی نگرش معلمان نسبت به تغییرات ایجاد شده در کتب درسی دوره ابتدائی در مدارس منطقه  

 بود. 

این پژوهش از نظر دسته بندی بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  

نفر و تعداد    1503شهر تهران اعم از مدارس دخترانه و پسرانه به تعداد    15طع ابتدایی منطقه  کلیه معلمین مدارس مق 

نفر زن به روش نمونه    224نفر مرد و    167که از این تعداد    15از معلمان مرد و زن منطقه    391نمونه پژوهش شامل  

با توجه به حجم جامعه   مبنا   1503گیری در دسترس انتخاب شده اند.  بر  به  نفر  نمونه    310ی جدول مورگان  نفر 

پرسشنامه    500مورد نیاز است که با توجه گستردگی جغرافیایی جامعه مورد پژوهش با هماهنگی استاد راهنما تعداد  

 پرسشنامه به محقق عودت داده شده بود.  391توزیع که در نهایت  

 چارجوب نظری 

بر اساس تحقی با عنوان 1387قات صالحی عمران و آقا محمدی) یکی از مؤلفه های پژوهش مولفه زیستی است.   )

درصد از    69بررسی دانش، نگرش و مهارتهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران بیش از  

ها   معلمان آموزش دوره ابتدایی نگرشی کامالً موافق یا موافق نسبت به رفتارهای مناسب زیست محیطی دارند. داده

نشان   در  همچنین  اینکه  سرانجام  است.  بوده  متوسط  محیطی  زیست  رفتارهای  دربارة  معلمان  دانش  که  دهند  می 

درصد از معلمان آموزش دوره ابتدایی اعالم داشتند که به طور معمول مهارتهای مربوط به حفظ محیط    72حدود  

مع از  بیشتر  زن  معلمان  محیطی  زیست  مثبت  نگرش  جنسیتی  نظر  از  اما  دارند؛  را  دانش  زیست  و  است  مرد  لمان 

گروه  دو  میان  معنادار  اختالف  مهارتها  نظر  از  که  در حالی  معلمان زن است.  از  بیشتر  مرد  معلمان  زیست محیطی 

 معلمان مرد و زن مشاهده نشده است. 

( اصفهانی و همکاران  تحقیقات نصر  اساس  بر  آموزشی است که  پژوهش عوامل  ( شامل دیدگاه 1385مولفه دیگر 

ان نسبت به سهم اولیا مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده است. نتایج مطالعه نشان داد  آموز دانش

آموزان کمتر از سطح متوسط می باشد. همچنین آنها  که نقش عوامل آموزشگاهی در آموزش خانواده از نظر دانش

 نقش کتب درسی را هم در همین حد اعالم کردند. 

های   مولفه  از  دیگر  )یکی  رازینو  تحقیقات  اساس  بر  است.  علمی  عامل  کتب  2003پژوهش  از  محتوایی  تحلیل   )

درسی دبستان در مکزیک در رابطه با تغییر محتوای کتاب ها و نگرش معلمان به آن قبل و بعد از تمرکز زدایی در 
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کتاب در  محیطی  محتوای  به  توجه  افزایش  از  حاکی  وی  مطالعه  نتایج  داد.  انجام  عمومی  نارضایتی    آموزش  و  ها 

 معلمان نسبت به تغییرات بوده است.

مولفه از  دیگر  )یکی  هایکوك  تحقیقات  اساس  بر  است.  اقتصادی  پژوهش عامل  در مدرسه1994های  با  (  که  هایی 

های پژوهشی، نتیجه بهتری  های مهارتآموزان در آزمونمنابع غنی و کارآمد و کتابدار متخصص وجود دارد دانش

هایی که کتابخانه دارند نسبت به آنهایی که کتابخانه ندارند با منابع مرجع  آموزان مدرسهمچنین، دانشکسب کردند. ه

و سایر منابع و مواد غیردرسی آشنایی بیشتری دارند. افزون بر آن، وجود کتابداران تمام وقت بر افزایش اطالعات  

 آموزان تاثیر زیادی دارند. عمومی و علمی دانش

از   دیگر  جوادییکی  تحقیقات  در  است.  اخالقی  مولفه  پژوهش  های  ابتدایی، 1377)مولفه  دوره  معلمان  نظرات   )

داد که  دانش نشان  نتایج مطالعه  بررسی قرار گرفت.  این دوره مورد  درباره کتاب های درسی  آنها  اولیای  و  آموزان 

دانش ه معلمان،  کتاب  که  معتقدند  ابتدایی  دوره  در  ها  آن  اولیای  و  نیازهای  آموزان  به  ابتدایی  دوره  درسی  ای 

آموزان توجه کافی ندارند و مورد استقبال آنها قرار نمی گیرد. همچنین در این تحقیق نشان داده شد که با توجه  دانش

به تغییراتی که همه ساله در کتاب های درسی دوره ابتدایی داده می شود، لزوم ارزشیابی مستمر و مداوم از این کتاب  

آموزان از یک سو و توجه به  احساس می گردد تا از تناسب آنها با ویژگی ها و نیازهای آنی و آتی دانشها کامال  

 نیازهای در حال تغییر جامعه از سوی دیگر، اطمینان حاصل شود.

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند  2000یکی دیگر از مولفه های پژوهش عامل اعتقادی است. لنس و دیگران )

ر کتب درسی میزان سطح یادگیری و آمادگی تحصیلی یادگیران و همچنین با سطوح باالی تخصص معلمین و  که اگ

آموزان آن مدرسه نمرات باالتری کسب نموده و پیشرفت تحصیلی آن ها افزایش  منابع اطالعاتی همراه باشد، دانش

دانشمی تشویق  و  هدایت  در  موثری  و  بسزا  نقش  معلمان  ایابد.  به  کتابآموز  از  کتابخانه  ستفاده  مواد  سایر  و  ها 

 آموزان به کتابخانه است.ها نیز نشانگر این تاثیر در افزایش مراجعه دانشآموزشگاهی دارند. یافته

پس از مرور ادبیات نگرش معلمان در مورد کتب درسی آشکار گردید که در تحقیقات مختلف می تواند به عنوان  

پژوهش در نظر گرفته شود اما از آنجا که این مدل نقطه آغازی برای بررسی ابعاد نگرش  مبنای چارچوب مفهومی  

است و فهرست کاملی از مولفه های نگرش ارائه نمی دهد و با توجه به نکات یادشده و نیز بررسی فراوانی ابعاد 

در تحقیق حاضر به    بعد اصلی چارچوب مفهومی و مولفه های تشکیل دهنده آن  8های مختلف،  نگرش در پژوهش

آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، زیستی، سیاسی، اقتصادی. این ابعاد  –شرح زیر تعیین گردید: اعتقادی، اخالقی، علمی

 با عنوان چارچوب مفهومی پژوهش قابل مشاهده است. 1در شکل 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش 1نمودار 
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 1400منبع: یافته های پژوهش، 

 تهران شهر   15منطقه 

منطقه است که هر کدام از این مناطق تقسیم بندی ها و جغرافیا و تاریخچه و ویژگی های خاص    22تهران دارای  

تهران یکی از مناطق جنوب شرقی شهر تهران   15منطقه  تهران است. 15خود را دارند. یکی از این مناطق، منطقه 

تهران محسوب می شود. به دلیل مجاورت   12تهران پس از منطقه تهران یکی از قدیمی ترین مناطق   15است. منطقه  

به   12، دارای محالتی است که با کمترین تاخیر با محالت منطقه تهران 12تهران با منطقه   15و همسایگی منطقه 

وجود آمده است. محالتی مانند شوش ، بیسیم و طیب از جمله این محالت هستند. بررسی زمانی رشد منطقه نشان 

شروع شده و تدریجا” بر سرعت آن افزوده می   1340از حوالی سالهای  15می دهد که گسترش بافت کالبدی منطقه 

شود در دوره بعد از انقالب اسالمی نیز شاهد دو مرحله از گسترش شتابان وبی برنامه منطقه در سالهای اولیه بعد از  

 . هستیم 1370انقالب و رشد تحت کنترل بعد از سالهای

یهی است خصلت اصلی و پیوسته رشد وشکل گیری منطقه درتمام این سالها با مو قعیت حاشیه ای و دروازه ای  بد

آن پیوند داشته است. تاجائیکه این امر درتعیین هویت وسیمای شهری منطقه نقش اصلی وقطعی پیدا کرده است. 

ه شهر ری شکل گرفته است.به طوریکه  هسته های اولیه رشد منطقه از میدان خراسان و محور شوش و دسترسی ب

سال   تا  یافته  شکل  شهری  بافت  کنونی    38/ 36حدود  1327مساحت  مساحت  به  توجه  با  که  است  بوده  هکتار 

هکتار( میتوان گفت تا آن تاریخ تنها اندکی بیش از یک درصد بافت شهری منطقه احداث شده است. جریان  )3544

حور شهبازجنوبی تیر دوقلو به سمت داخل ناحیه خیابان شوش ومحور  ساخت و سازها در محدوده مورد نظر از م 

به طوریکه در سال   یابد.  ادامه می  به حدود چهاردرصد مساحت    1345شهری  بافت شهری ساخته شده  مساحت 

 . کنونی منطقه میرسد

شهر ری تا  ادامه ساخت و سازها حول محورجاده خراسان وتکمیل بافت ناحیه یک وتکمیل نسبی بافت در محور  

هکتار یا بیش از یازده درصد مساحت کنونی منطقه می رساند.   393مساحت بافت ناحیه ساخته شده را به  1345سال 

گیری بافت  سال تحوالت اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت( ، شکل)  1353ی بعد از این تاریخ تا سال  در دوره 

گری و ساخت پادگانهای بزرگ در جنوب شرق تهران(  ت نظامیی سیاس ی افسریه )در ادامهریزی شدهشهری برنامه

بافت به صورت لکهو توسعه بافت ساخته شده در سال  های پراکنده دنبال میی  تا جائیکه مساحت  به   1353شود 

 . رسددرصد مساحت کنونی منطقه می 20هکتار یا حدود  695بیش از  
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برابر می بافت ساخته شده دو  منطقه  به عبارت دیگر طی مدت هشت سال مساحت  شود که نشان رشد چشمگیر 

افزایش ناگهانی قیمت نفت موجب رشد انفجاری ونا متعادل شهری در تهران می شود واز    1353است. بعد از سال  

ر شاهد  نیز  تهران  شرق  جنوب  در  ، جمله  مشیریه  کیانشهر،  نظیر  شده  ریزی  برنامه  های  شهرك  چشمگیر  شد 

به  بخشهای ساخته شده  مساحت  انقالب،  دراوایل  و  می شویم  مسعودیه  از  هایی  بخش  و  فیروزه  پادگانهای قصر 

به    1763حدود   نزدیک  یا  با    50هکتار  نظر  مورد  محدوده  در  رشد  جریان  میرسد.  منطقه  کنونی  مساحت  درصد 

به سرعت گسترش می    1358ساله طرح جامع شهر تهران در    25می و با آزاد شدن بخش عمده محدوده  انقالب اسال

 . یابد

ساله طرح جامع شهر تهران، تقریباٌ تمامی سطح خالی منطقه به زیر    25در فاصله کوتاه پس از آزاد شدن محدوده  

به بافت پر شهری می شود.در حا تبد یل  تا سال  ساخت و سازهای شهری می رودو  تنها بخش بسیار    1358لیکه 

دارای بافت پر شهری است.ودرسایر قسمتهای منطقه لکه های منفصلی از  (1کوچکی از محدوده کنونی منطقه )ناحیه 

افزایش جمعیت منطقه مربوط به سالهای دهه   بیشترین شتاب  و اوایل    1350ساخت وسازهای شهری وجود دارد. 

محدودمی  1360دهه   و  خدماتی  باشد.مشکالت  ساله  پنج  محدوده  در  سکونت  و  مسکن  ساز  و  ساخت  یتهای 

شهرداری تهران برای بسیاری از مهاجران در کنار تمایالت سودجویانه دارندگان اراضی وسیع در محدوده حد فاصل  

نند  ساله )قانونی( شهر و همراهی و موافقت سازمانها و نهادهای ذیربط )ما  25محدوده خدماتی پنج ساله و محدوده  

( با خواستهای  …شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، انجمن شهر، شورای هماهنگی و شورای طرح و برنامه و  

و   تهران در متن تحوالت شهرنشینی در کشور  الزامات گسترش کالبدی شهر  نیز  و  تا در موجب می  … آنان  شود 

مش مانند  نامهایی  )که  بزرگ  داران  زمین  اراضی  ثبتی  یا  عرفی  و  محدوده  مسعودیه  یا  …یریه،  و  است(  آن  معرف 
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هایی از آن است ( به تدریج طرحهای شهری )با هدف  نمونه  … زمینهای بزرگ دولتی )مانند افسریه ، کیانشهر و  

اصلی ایجاد سکونتگاه برای جمعیت (ارائه ، تصویب و اجرا شده و یا قطعات تفکیک شده واگذار شده به متقاضیان 

آنها ساخ پذیرای  تدریجاً توسط  به سرعت  بیست ساله  تا  ده  تقریباً  ته شده و محدوده کنونی منطقه در یک پروسه 

 . جمعیت ساکن زیادی شود

در    15ساله )که بخش اعظم منطقه    25آزاد شدن محدوده حد فاصل محدوده پنج ساله خدمات شهری و محدوده  

منطقه می کالبدی  بافت  پرشدن  و  گزینی جمعیت  فرایند سکنی  این  تسریع  باعث  قرارداشته است(  پهنه  .  این  شود 

  1350علیرغم این گاهی ، به علت فقدان اطالعات آماری، امکان برآورد میزان مهاجرپذیری جمعیت منطقه در دهه  

پذیری محدوده کنونی بیشترین شدت مهاجر  ندارد، هرچند  به همین دوره زمانی است. رشد    وجود  منطقه مربوط 

منطقه   اکثرزمینهای    15محدوده  اخیر  سالهای  ودر  است  داشته  جریان  پیوسته  اخیر  دهه  چند  طی  تهران  شهرداری 

 .خالی سطح منطقه توسط واحدهای مسکونی اشغال شده اند

بر اساس آ  28/5ساله منطقه    25مساحت محدوده قانونی   خرین مطالعات مشاور شهرسازی  کیلومتر مربع است که 

کیلومتر مربع    35منطقه و تغییرات در نظر گرفته در محدوده قانونی منطقه، مساحت محدوده قانونی منطقه بیش از  

بالغ بر  2ی قصر فیروزه  خواهد بود. بر اساس این تغییرات با احتساب محدوده هکتار می  3543/6، مساحت منطقه 

 .یلی پیشنهادی منطقه، این محدوده مالك عمل قرار خواهد گرفتشود که در صورت تصویب طرح تفص

  6/14باشد که  هکتار می  16500مدیریت شهرداری این منطقه بالغ بر    مساحت حریم استحفاظی شهر تهران در حوزه

قانون   چارچوب  در  و  مدیریتی  لحاظ  از  حریم  این  پهنه  است.  تهران  شهر  استحفاظی  حریم  کل  مساحت  درصد 

 .کشوری در محدوده دو شهرستان تهران و ری قرار داردتقسیمات 

تهران مرز و گذرگاه جنوب شرقی تهران به سمت جاده امام رضا و استان های سمنان و خراسان است.    15منطقه  

همسایه است. این منطقه از شمال به قصر فیروزه و اتوبان آهنگ ، از    20و    16،    14،    12تهران با مناطق    15منطقه  

ه خیابان فدائیان اسالم ، از جنوب به خیابان دولت آباد ، کوه های بی بی شهربانو و کارخانه سیمان و از شرق غرب ب

 .به کوه های شرقی تهران و اراضی افسریه منتهی می شود

موقعیت مناسبی جهت برقراری ارتباط با   15در تقسیمات کشوری میان دو شهر تهران و ری قرار گرفته است. منطقه  

یر استان ها را دارد. به واسطه وجود ترمینال خاوران این منطقه اهمیت یافته است. این منطقه دارای آب و هوای  سا

متناسب با دیگر شهر ها و استان های مرکزی تهران است. در این منطقه گاهی آلودگی هوا متراکم می شود. منطقه  

ترین بخش آن  نوب شرقی شهر تهران قرار دارد. مهمشهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در ج  15

های مسعودیه و شهرك والفجر و مسگر آباد و مشیریه و افسریه و بروجردی و سیزده آبان و بزرگراهای بسیج  شهرك

نبرد و خاوران است آزادگان و خیابان  امام علی و  و  بعثت  براساس سرشماری سال    .و  این منطقه    1390جمعیت 

)  638٬740ایران،   تهران در    15باشد. منطقه  زن می  313٬427مرد و    325٬313خانوار( شامل    192٬610نفر  استان 

جنوب شرقی استان تهران واقع شده است که دارای جمعیت ششصد و پنجاه و نه هزار نفر است و تراکم جمعیت 

 .نفر در هکتار است 222

 شهرداری تهران  15. مختصات منطقه 2نقشه 
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تفریحی در سطح منطقه   امکانات  بانوان، پارك سرو، بوستان  می  15از جمله  توسکا، پردیس  به پارك جنگلی  توان 

کرد اشاره  فارس)پامچال(  خلیج  پارك  و  آزادگان  پارك  صنوبر،  بوستان  امیرکبیر،  بوستان  سپیدار،  بوستان   .ارکیده، 

خانه   خاوران،  عصر،فرهنگسرای  ولی  جنوبی، فرهنگ  کیانشهر  محله  سرای  فرهنگ  شهید   خانه  فرهنگ  خانه 

کتاب ملکان، و  فرهنگ  آباد،خانه  هاشم  پور، خانه  اقبال  شهید  مشارکتی  فرهنگ  گلستان،خانه   خانه  فرهنگسرای 

حسنا، فرهنگ  طراوت،خانه  والفجر، فرهنگ  محله  سرای  فرهنگ  آفرین، خانه  هنر  مشارکتی  فرهنگ  ه  خان خانه 

جنوبی، کیانشهر  محله  فارس، فرهنگ سرای  خلیج  بوستان  فرهنگ  خانه  مسعودیه،  محله  فرهنگ سرای  خانه   خانه 

عالم، مشارکتی  مشیریه فرهنگ  محله  سرای  فرهنگ  های   و خانه  مکان  از  اندیشه  نوآوران  مشارکتی  فرهنگ  خانه 

تهران بزرگترین مرکز.فرهنگی آموزشی منطقه است تئاتر  ت  پردیس  هران است. سالن اصلی این مکان فرهنگی  تئاتر 

با طرفیت    4بیننده را دارد و    1000ظرفیت   برای  150سالن جانبی آن هر کدارم  دوستان    تئاتر نفر بستری مناسبی 

سینما پامچال در مجموعه بوستان خلیج فارس، سینمای فرهنگسرای خاوران، سینما سایه در خیابان .ایجاد کرده است

 .کنندبه عالقمندان به هنر هفتم خدمات رسانی می  15و سینما پیوند در خیابان خاوران در منطقه  شهریور جنوبی    17

افسریه و ورزشگاه شهید   مجموعه ورزشی شهدای مشیریه، مجموعه ورزشی مهرخاوران،مجموعه ورزشی شهدای 

شهدای گمنام، بیمارستان فاطمه بیمارستان  .اندنباتی در این منطقه بستری مناسب برای کالس های ورزشی آماده کرده

آقا سید، افسریه، شبیر، سوگند و دی خدمات پزشکی در سطح منطقه   الزهرا و همچنین مراکز درمانی حاج یحیی 

میدان تره بار فجر افسیریه، میوه و تره بار مرکز بعثت، میوه تره بار مشیریه و میوه و تره بار مسعودیه در  .دهندارائه می

 .سان و ارزان را برای مردم رقم زده اندخرید آ 15منطقه 

 :عبارت است از 15محله منطقه   20



 1401، زمستان چهل و نهم، شماره دوازدهم دورهای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی   180

 ناحیه یک محالت شوش، مظاهری، مطهری، طیب، بی سیم و مینابی  .1

 ناحیه دو محله های اتابک، بلوار ابوذر و هاشم آباد .2

 ناحیه سه محله های شهرك شهید بروجردی، کیانشهر شمالی و کیانشهرجنوبی  .3

 محله های شهرك مشیریه و شهرك رضویه ناحیه چهار  .4

 والفجر  –های افسریه شمالی، افسریه جنوبی و اسالم آباد ناحیه پنج محله .5

 ناحیه شش محله های شهرك والفجر و شهرك مسعودیه  .6

 محله شهرك قیامدشت  ناحیه هفت خارج از محدوده قانونی شهر تهران و .7

 .شهرك خاورشهر هناحیه هشت خارج از محدوده قانونی شهر تهران و محل .8

محدوده خدماتی خود را میان هشت ناحیه تقسیم کرده است که محدوده شش ناحیه خدمات    15شهرداری منطقه  

ناحیه   دیگری  و  )ناحیه خاور شهر  ناحیه  دو  محدوده  و  تهران  جامع شهر  محدوده مصوب طرح  داخل  در  شهری 

ستحفاظی شهر و به صورت منفصل از منطقه قرار  قیامدشت ( در خارج از این محدوده و در داخل محدوده حریم ا

 .دارد

 تهران   15محدوده ناحیه یک منطقه  

گردد در شهریور آغاز می  17شمال این محدوده از میدان شوش به سمت میدان خراسان در مسیر خیابان شوش و  

نیز خیابان فدائیان اسالم    گردد و غرب آنشرق این محدوده در امتداد خیابان خاوران به خیابان ذوالفقاری منتهی می

تا میدان شوش واقع شده است. جنوب این ناحیه امتداد بزرگراه بعثت از انتهای خیابان ذوالفقاری تا تقاطع فدائیان  

 .محله شوش، مظاهری، مطهری، طیب، بی سیم و مینابی میباشد 6دارای   1اسالم است. ناحیه 

 تهران   15محدوده ناحیه دو منطقه 

شود و شرق آن بزرگراه بسیج مستضعفان  ین ناحیه از تقاطع خیابان میثم با خیابان آهنگ شروع میشمال محدوده ا

)افسریه( است و غرب این ناحیه خیابان ذوالفقاری قرار دارد. جنوب این محدوده از میدان بسیج آغاز و در امتداد  

تقاطع خیابان ذوالفقاری ختم می ک، بلوار ابوذر و هاشم آباد در این محدوده شود. محله های اتاببزرگراه بعثت به 

 .واقع گردیده است

 تهران   15محدوده ناحیه سه منطقه  

بعثت شروع می بزرگراه  از حواشی  آن  آن خیابان  شمال  آزادگان و حواشی غربی  پارك  آن  گردد و حواشی شرقی 

د واقع گردیده است. این محدوده از فدائیان اسالم را در بر گرفته است. حواشی جنوبی آن نیز در بزرگراه دولت آبا

باشد که شامل پارك آبی آزادگان، توسکا، پارك امیر کبیر  برخوردار می 15فضای سبز بیشتری نسبت به نواحی منطقه 

 است. محله های شهرك شهید بروجردی، کیانشهر شمالی و کیانشهرجنوبی در این محدوده واقع گردیده است 

 تهران   15محدوده ناحیه چهار منطقه  

 

یابد، قسمت شرقی آن انتهای  ادامه میشمال این ناحیه از میدان بسیج آغاز و در امتداد شرقی بزرگراه امام رضا)ع(  

شود و قسمت غربی آن پارك پامچال و شرکت  خط محدوده قانونی شهر تهران در انتهای شهرك رضویه را شامل می
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گردد. در جنوب آن در امتداد لبه انتهایی شهر و حاشیه کوه  نتهی میواحد اتوبوسرانی قرار دارد که به میدان بسیج م

 .بی بی شهربانو قرار دارد. محله های شهرك مشیریه و شهرك رضویه در این ناحیه واقع شده است

 تهران  15محدوده ناحیه پنج منطقه  

اردیبهشت در شرق ناحیه    متری 35شمال این ناحیه خیابان شهید رحیمی در شمال افسریه واقع شده است. خیابان  

گردد. در جنوب ناحیه امتداد خیابان قائم به میدان بسیج ختم  قرار دارد که در جنوب ناحیه به بلوار قائم منتهی می

محلهمی شامل  ناحیه  این  است.  شده  واقع  مستضعفین  بسیج  بزرگراه  ناحیه  این  غرب  شمالی،  گردد.  افسریه  های 

 باشد افسریه جنوبی و اسالم آباد می

 تهران  15محدوده ناحیه شش منطقه  

متری اردیبهشت   35از لحاظ موقعیت جغرافیایی محدوده این ناحیه از میدان بسیج آغاز و در امتداد خیابانهای قائم و 

منتهی می نظامی(  )منطقه  بهشتی  به شهرك شهید  ده از شمال  و  محدوده  از  خارج  زمینهای  ناحیه  این  گردد. شرق 

تا میدان بسیج قرار دارد. محله های شهرك  شده و امتداد جنوبی و غربی آن بزرگراه امام رضا)ع(  مسگر آباد واقع  

 والفجر و شهرك مسعودیه در این ناحیه واقع شده است 

 تهران   15محدوده ناحیه هفت منطقه  

ه و محله شهرك  مشهد واقع شد–بزرگراه تهران  25این ناحیه در خارج از محدوده قانونی شهر تهران و در کیلومتر  

قیامدشت را شامل میگردد. شمال این ناحیه روستای چهل قز و ارتفاعات موسوم به توچال واقع شده و از سمت  

گردد. در جنوب این ناحیه بزرگراه امام رضا)ع( قرار دارد و روستای توتک و  شرق به شهرستان پاکدشت وصل می

 .اندشهرك صنعتی خاوران در غرب ناحیه واقع شده

 تهران  15محدوده ناحیه هشت منطقه 

مشهد واقع شده و محله شهرك  –بزرگراه تهران  15این ناحیه در خارج از محدوده قانونی شهر تهران و در کیلومتر  

خاورشهر را شامل می شود. این ناحیه از شمال به بزرگراه امام رضا)ع( و از سمت شرق به جاده قاسم آباد منتهی  

ناحیه اراضی کشاورزی ورامین واقع شده و در مرز غربی این ناحیه پادگان نیروی هوایی  گردد. در جنوب این  می

 .سپاه در سه راهی سیمان قرار دارد

بر حسب آشنایی با محالت و اوضاع جمعیتی ساکنین و در راستای    15ای، شهرداری منطقه  عالوه بر تقسیمات ناحیه

 :ه است که اسامی این محالت به شرح ذیل استمحله تقسیم شد  20تشکیل انجمنهای شورایاری به  

مینابی -تابک -بروجردی -هاشم آباد -مشیریه -بوذر -شهرك رضویه -مسعودیه -والفجر -فسریه پایین -فسریه باال 

 کیانشهر جنوبی -کیانشهر شمالی  -ولیعصر -مطهری -مظاهری -شوش -طیب -

 های پژوهش یافته

 یافته های توصیفی 

این   همکاران در  از  برخی  و  مشاور  و  راهنما  اساتید  تایید  از  و پس  بصورت صوری  ابتدا  تحقیق  روایی  پژوهش، 

تایید رسید. سپس پرسشنامه   به  از    391گویه ای اولیه طراحی شده در میان    57باسابقه در آموزش و پرورش  نفر 

 ر به تایید رسیده است. معلمان مدارس ابتدایی توزیع و پس از گردآوری بصورت سازه ای روایی ابزا
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 در مجموع اطالعات مربوط به روایی سازه ای به شرح زیر می باشد.

 :نگرش سنجی تغییرات ایجاد شده در کتب درسیهای پرسشنامه  تحلیل عاملی اکتشافی سازه

مونه  میر و اولکین نشان دهنده کفایت حجم ن-نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون کی سر

 باشد.  نفر( می 130)

 میر و اولکین -. نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون کی سر1جدول 

.988 KMO 

 مربع  8.854565

 درجه آزادی  198

 سطح معنی داری  000.

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

گویه در هشت بعد قرار    57نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد در مجموع  در ضمن  

 گرفته اند. 

 . آزمون تحلیل عاملی اکتشافی 2جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .819        

2 .806        

3 .718        

4 .777        

5  .587       

6  .777       

7  .785       

8  .857       

9  .668       

10  .589       

11   .777      

12   .871      

13   .878      

14   .785      

15   .777      

16   .766      

17   .917      

18   .788      

19   .816      

20    .777     

21    .787     

22    .798     

23    .665     

24    .879     

25    .861     

26    .768     

27    .887     

28    .897     

29     .788    

30     .796    

31     .718    

32     .868    

33     .776    

34     .748    

35     .717    
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36     .787    

37     .771    

38     .876    

39     .866    

40     .768    

41      .787   

42      .789   

43      .816   

44       .807  

45       .767  

46       .768  

47       .759  

48       .877  

49        .856 

50        .756 

51        .776 

52        .878 

53        .717 

54        .781 

55        .770 

56        .877 

57        .757 

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

با توجه به طیف لیکرت بکار رفته در پرسشنامه، پایایی ابزار پژوهش نیز بصورت تعیین میزان آلفای کرونباخ محاسبه 

 شده است؛ که به شرح جدول زیر می باشد:

 . میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده 3جدول 
 945. پایایی کل پرسشنامه 

 پایایی مولفه ها 

 873. اهداف اعتقادی 

 901. اهداف اخالقی 

 764. اهداف علمی آموزشی 

 811. اهداف فرهنگی و هنری 

 736. اهداف اجتماعی 

 884. اهداف زیستی

 719. اهداف سیاسی 

 726. اهداف اقتصادی 

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

 تحلیلی یافته های 

 سوال اول( وضعیت مولفه های مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد پژوهش چگونه است؟ 

 الف( وضعیت مولفه اعتقادی 

 . وضعیت مولفه اعتقادی مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد پژوهش 4جدول 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

A 391 14.1816 2.82848 .14304 

 Test Value = 12 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 
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A 15.251 390 .000 2.18159 1.9004 2.4628 

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

محاسبه شده و سطح معنی داری بدست آمده، از نظر    tنشان می دهد، با توجه به    Tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

 نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مذکور در حد مطلوبی قرار دارد.

 ب( وضعیت مولفه اخالقی

 . وضعیت مولفه اخالقی مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد پژوهش 5جدول 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

B 391 22.8696 3.16485 .16005 

 Test Value = 18 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

B 30.425 390 .000 4.86957 4.5549 5.1842 

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

محاسبه شده و سطح معنی داری بدست آمده، از نظر    tنشان می دهد، با توجه به    Tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

 نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مذکور در حد مطلوبی قرار دارد.

 آموزشی-ج( وضعیت مولفه علمی

 ش آموزشی مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد پژوه -. وضعیت مولفه علمی6جدول 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

C 391 35.7570 3.02973 .15322 

 Test Value = 27 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

C 57.153 390 .000 8.75703 8.4558 9.0583 

 1400پژوهش، منبع: یافته های 

محاسبه شده و سطح معنی داری بدست آمده، از نظر    tنشان می دهد، با توجه به    Tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

 نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مذکور در حد مطلوبی قرار دارد.

 هنری -د( وضعیت مولفه فرهنگی

 هنری مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد پژوهش -. وضعیت مولفه فرهنگی7جدول 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

D 391 37.5499 3.32927 .16837 

 Test Value = 27 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

D 62.659 390 .000 10.54987 10.2188 10.8809 

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

محاسبه شده و سطح معنی داری بدست آمده، از نظر    tنشان می دهد، با توجه به    Tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

 نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مذکور در حد مطلوبی قرار دارد.
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 ه( وضعیت مولفه اجتماعی 

 پژوهش . وضعیت مولفه مولفه اجتماعی مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد 8جدول 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

E 391 51.8721 3.34035 .16893 

 Test Value = 36 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

E 93.957 390 .000 15.87212 15.5400 16.2042 

 1400پژوهش، منبع: یافته های 

محاسبه شده و سطح معنی داری بدست آمده، از نظر    tنشان می دهد، با توجه به    Tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

 نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مذکور در حد مطلوبی قرار دارد.

 و( وضعیت مولفه زیستی 

 . وضعیت مولفه مولفه زیستی مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد پژوهش 9جدول 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

F 391 12.6419 1.48313 .07501 

 Test Value = 9 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

F 48.556 390 .000 3.64194 3.4945 3.7894 

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

محاسبه شده و سطح معنی داری بدست آمده، از نظر    tنشان می دهد، با توجه به    Tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

 نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مذکور در حد مطلوبی قرار دارد.

 ز( وضعیت مولفه سیاسی 

 . وضعیت مولفه مولفه سیاسی مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد پژوهش 10جدول 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

G 391 20.8312 1.97215 .09974 

 Test Value = 15 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

G 58.466 390 .000 5.83120 5.6351 6.0273 

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

محاسبه شده و سطح معنی داری بدست آمده، از نظر    tنشان می دهد، با توجه به    Tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

 نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مذکور در حد مطلوبی قرار دارد.

 ح( وضعیت مولفه اقتصادی 

 . وضعیت مولفه مولفه اقتصادی مورد بررسی پژوهش از نظر نمونه مورد پژوهش 11جدول 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

H 391 37.5857 3.12265 .15792 



 1401، زمستان چهل و نهم، شماره دوازدهم دورهای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی   186

 Test Value = 27 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

H 67.032 390 .000 10.58568 10.2752 10.8962 

 1400پژوهش، منبع: یافته های 

محاسبه شده و سطح معنی داری بدست آمده، از نظر    tنشان می دهد، با توجه به    Tنتایج حاصل از اجرای آزمون  

 نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مذکور در حد مطلوبی قرار دارد.

 سوال دوم( رتبه هر یک از مولفه های مورد بررسی چگونه است؟

 . رتبه هر یک از مولفه های مورد بررسی 12جدول 
 مولفه ها  مخفف  میانگین رتبه ها 

5.71 A  اعتقادی اهداف 

3.69 B  اهداف اخالقی 

5.60 C آموزشی -اهداف علمی 

6.27 D هنری -اهداف فرهنگی 

7.99 E  اهداف اجتماعی 

1.35 F اهداف زیستی 

3.26 G  اهداف سیاسی 

6.14 H  اهداف اقتصادی 

N 391 

Chi-Square 2568.8462 

df 7 

Asymp. Sig. .000 

 1400منبع: یافته های پژوهش، 

و کای اسکوئر بدست آمده نشان میدهد، مولفه    %99نتایج حاصل از اجرای آزمون رتبه ای فریدمن در سطح اطمینان  

اهداف   های  مولفه  به  مربوط  رتبه  باالترین  میان  این  در  باشند.  می  متفاوتی  های  رتبه  دارای  بررسی  مورد  های 

 زیستی و سیاسی می باشد. فه های هنری است و پایین ترین رتبه مربوط به مول-اجتماعی و فرهنگی

 نتیجه گیری  

تغییرات   به  به این یافته ها دست یافتیم که مولفه های اصلی نگرش معلمان نسبت  بعد از تجزیه و تحلیل داده ها 

کتب درسی دوره ابتدایی با تاکید بر حفاظت از زیست بوم و جغرافیای انسانی به ترتیب عبارتند از: بعد اعتقادی،  

هنری، بعد اجتماعی، بعد زیستی، بعد سیاسی و بعد اقتصادی که این  -آموزشی، بعد فرهنگی-اخالقی، بعد علمیبعد  

جوادی   مانند  پژوهشگرانی  های  یافته  سایر  با  یافته  این  که  گردید  تعیین  عاملی  تحلیل  طریف  از  بندی  اولویت 

اصفهانی)1377) نصر   ،)1385( گویا،  و  پور  رفیع   ،)1389( مهدوی  زاده)1390(،  آقا  و  عمران  صالحی  و  1387(،   )

( مطابقت دارد. از دیگر یافته این پژوهش این است که تمام ابعاد نگرش معلمان اعم از بعد اعتقادی،  2003رازینو)

بعد علمی اخالقی،  فرهنگی-بعد  بعد  در  -آموزشی،  اقتصادی  بعد  و  بعد سیاسی  زیستی،  بعد  اجتماعی،  بعد  هنری، 

د قرار  مطلوبی  بعد  وضعیت  که  داد  نشان  پژوهش  یافته  همچنین  و  دارد  وجود  داری  معنی  سطح  در  رابطه  و  ارد 

 اعتقادی در رتبه اول اهمیت و بعد اقتصادی در رتبه و اولویت آخر نگرش معلمان قرار دارد.
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که این  نتایج این پژوهش نشان می دهد که معلمان آموزش دوره ابتدایی نگرشی مثبت و موافق ابعاد اعتقادی دارند  

خود منجر به احساس مسؤولیت پذیری و می شود. احتمااًل مهمترین تمایز در گسترة مسائل اعتقادی در نگرش بر  

انسان تفکر  دو  اعتقاد-پایة  و  رفتار،–محوری  و  نگرش  رابطه  زمینة  در  می شود.  انجام  )  محور ی  (  1998ویدگرن 

ی خاصی را متأثر می سازد و انتظار می رود افرادی که  اظهار می کند: هر مجموعه از ارزشها و اعتقادات، نگرشها 

ارزشهای   به  را  اولویت  که  افرادی  با  مقایسه  در  دهند  می  خودتعالی  اعتقادی  ارزشهای  یا  جمع  به  را  اولویت 

 خودافزایی می دهند، گرایش بیشتری به فعالیتهای مسؤوالنه داشته باشند. 

پژوهش و  متون  ها،  یافته  بر  انجاممروری  می  هایی  نشان  کشور  داخل  و  در خارج  کتابشده  اگرچه  که  های  دهد 

دانش به  مختلف  مطالب  یادگیری  در  موثری  و  مهم  نقش  نگرشی  درسی  آموزش  در  معلمان  اگر  اما  دارند  آموزان 

تر  قاطعانه و مثبت نسبت به مفاهیم و مطالب درسی نیز داشته باشند، نه تنها ضمن ایجاد عالقه و انگیزه به مطالعه بیش

دانش زمینهدر  میآموزان،  ایجاد  آنها  در  را  بیشتر  یادگیری  دانشهای  بلکه  متعدد  کنند؛  منابع  به  مراجعه  با  آموزان 

حوزه در  سایر  موجود  در  مطالب  ارزیابی  و  ترکیب  توانایی  بود  خواهند  قادر  درسی،  کتاب  مطالب  با  مرتبط  های 

پژوهشگراکتاب به  نیز  آینده  در  و  نموده  را کسب  نتایج  ها  براساس  این،  وجود  با  تبدیل شوند.  و خالق  منتقد  نی 

شویم در عمده موارد، نگرش مثبت و اتکای معلم به کتب  های انجام یافته در ایران متوجه میبدست آمده از پژوهش

دسترسی یا عدم شناخت منابع غیردرسی، نظام کنونی آموزش و پرورش را نظامی یک طرفه و منفعل  درسی و عدم

 آموزان ایجاد نکرده است. ای برای مطالعه و یادگیری در دانشر داده است و انگیزهقرا

 منابع  
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the attitudes of teachers in geographical areas of the 

country towards the changes made in elementary school textbooks. The method of this research is 

descriptive survey. The statistical population of the study included 391 teachers in the 15th district of 

Tehran, of which 167 were male and 224 were female by available sampling method. The instrument 

used in this study was a researcher-made questionnaire. The method of data analysis is factor analysis 

and Friedman test and one-sample t-test. Findings showed that in the attitude of teachers, the 

components of belief, moral, scientific-educational, cultural-artistic, social, biological, political and 

economic, respectively, were more frequent than the changes made in elementary school textbooks. 

Also, the final ranking of the studied components has been doctrinal, moral, scientific-educational, 

cultural-artistic, social, biological, political and economic, respectively. 
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