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  چكيده 

مودن فرصتي براي كشف هدف از اين پژوهش  فراهم ن

آموزان دوره زيست از ديدگاه دانشهاي آموزش محيطروش

بر اساس پيش فرض اين تحقيق، . باشدابتدايي مي

آموز فردي است كه قادر است  در برخورد با مسئله   دانش

عاقالنه مسائل عمومي  ،يط زيستاجتماعي مانند مح - علمي

 ،گيريش نمونهرو .را تحليل و مواضع خود را تعيين كند

نفر از 150آماري اين تحقيق تعداد  نمونه تصادفي ساده و

آموزش و پرورش  18و 11آموزان دوره ابتدايي مناطق  دانش

روش پژوهش استفاده از تكنيك  .است بودهشهر تهران  

خواسته شد  فراگيران  دلفي و بر اساس آن به ترتيب ابتدا از

 را تهيه نمايندست زي آموزش محيطهاي  تا فهرستي از روش

گردآوري شده فهرست  هاي سپس از مجموعه فهرست و

يك  تا هر. شد در اختيار آنان گذاشتهو   مقدماتي تهيه

نهايتاً فهرست  .دانند منعكس نمايند الزم مي اصالحاتي را كه

وارد شده  اصالحاتهاي ابراز شده و  دي بر مبناي نظرجدي

  .شدخواهي گذاشته  به نظر تهيه و مجدداً

آموزش  هاي  هاي تحقيق مبتني بر روش يافته پاياندر 

و ارائه شده  محاسبهآموزان  زيست از ديدگاه دانش محيط

  .است
 

 ،دانش آموزان ابتدايي ،محيط زيست ،آموزش :واژگان كليدي

  تكنيك دلفي 
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Abstract  
The purpose of this study is to provide an opportunity for the 
discovery of the methods for teaching environment from the 
elementary students' points of view. Based on the assumption 
of this research, the student is an individual who is capable of 
facing the socio-academic issue of environment and, 
intellectually, analyze the common issues and determine 
his/her position. The simple random sampling method of this 
research has been 150 elementary students from 11 and 18 
districts of the board of education in Tehran.  In the research 
method the Delphi technique is used and based on it, the 
students were, accordingly, asked to prepare a list of methods 
that has been used for teaching environment. Then a 
preliminary list that has been extracted out from the collection 
of all the lists was given to students so that they could reflect 
changes and improvements they deemed to be necessary. 
Ultimately, the new list was prepared based on the presented 
views and changes made and again it was put up for polling 
by students. Finally, the findings of the research based on the 
methods of teaching environment from the students' points of 
view have been computed and presented.  
 
Keywords: Education, Environment, Elementary Students, 
Delphi technique 
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  مقدمه 

 هاي نظام از يكي پرورش و آموزش نظام كشوري هر در

 ميراث انتقال بر عالوه نظام اين رسالت و است اجتماعي

 تغييرات ايجاد جديد، نسل به بشري تجارب و فرهنگي

 فراگيران رفتار نهايت در و ها نگرش ها، شناخت در مطلوب

 مستلزم آموزش، مراكز در ثربودنؤم و كاركردن شيوه .باشد مي

 هاي ويژگي پرورش، و آموزش اصول اهداف، شناخت

 آموزشي هاي روش و درسي هاي برنامه معلمان، و آموزان دانش

 كنوني، جهان در پرورش و آموزش نظام. است پرورشي و

 برعهده پنهان و آشكار طور به را مختلفي كاركردهاي و وظايف

 به كشورها اجتماعي مقاصد و اهداف تحقق ابزار از و دارد

 مختلف جوامع كه است حدي به آن كاركردهاي. رود مي شمار

 و معنوي نيازهاي پاسخگوي بايد ها سازمان اين دارند انتظار

 و فردي نيازهاي تحقق عامل يك عنوان به و بوده آنان مادي

 در اقتصادي و سياسي – فرهنگي توسعه و رشد و اجتماعي

 نظام اهداف و كاركردها جمله از. گردند محسوب جامعه

 زيستي اهداف نيز ايران اسالمي جمهوري در پرورش و آموزش

 بهداشت رعايت روحيه تقويت به توان مي بين آن از. باشد مي

  ).Safi, 2006( نمود اشاره زيست محيط حفظ و عمومي

 طبيعت و زيست محيط حفظ برابر در بايد آموزان دانش

 بدانند باشند، پاسخگو آن به نسبت و داشته مسئوليت احساس

 به و است مضر طبيعت و زيست محيط حفظ براي موادي چه

 كشف را خود مسائل پاسخ و كنند السؤ حوزه اين در كل طور

 ,Stokking, H. & Vanaert, L. & Meijberg( نمايند

W.,1999.(  
  

  مسأله بيان

 همه در كه است هاييسازمان جمله از پرورش و آموزش

 حساسيت اين. است برخوردار خاص حساسيتي از جوامع

 ديد معرض در آن داخلي عمليات كه است دليل آن به بيشتر

 و آموزش بنابراين. گيردمي قرار عام قضاوت مورد و همگان

 و تحوالت و تغيير سير زيرا باشد اثربخش بايد ورشپر

 ضروري را ثرمؤ پرورشوآموزش به نياز اجتماعي هايپيشرفت

 هدفي چنين به رسيدن براي پرورش و آموزش. سازدمي

 نوجوانان، و كودكان آن در كه است محيطي و فضا نيازمند

 و آيند بار نفس به اعتماد با و نوآور و خالق متفكر، افرادي

 و جرأت با كه باشد آموزانيدانش دهنده پرورش بايد مدارس

. بپردازند يادگيري فعاليت به دروني انرژي بر تكيه و جسارت

 و است جويانهمشاركت و آزاد فضايي زائيده هاويژگي اين

 تحصيلي دوره اوصافي، چنين پرورش براي مرحله ترين مهم

 به جهان پرورشي و آموزشي هاي نظام تمام در كه است ابتدايي

 از فراگيران جانبه همه رشد و شخصيت گيري شكل لحاظ

 در كه اي دوره ).Safi, 2006( باشد مي برخوردار بااليي اهميت

 يادگيري و تربيت تحصيل، براي هايي موقعيت و ها فرصت آن

 كودك براي اطراف محيط و جامعه با صحيح ارتباط شيوه

 فرصت اين از بايست مي سمدار شرايط اين در. گردد مي فراهم

 و شهروندي تربيت نظير هايي آموزش و نموده استفاده

 متنوع هاي برنامه طريق از را زيست محيط حفظ  هاي روش

 اين در مسئوليت احساس و داده آموزش فراگيران به درسي

 ).Hoody, 1995( نمايند تقويت آنان در را زمينه

 رعايت مانند يمسائل آموزش نمايند مي توصيه نظران صاحب

 و زيست محيط حفظ و اجتماعي مسائل و فردي بهداشت

 گردد آغاز بايد كودكي دوره از آن قبال در مسئوليت احساس

)Shafi abadi, 1994(، در كه آموزانيدانش كه شده ديده زيرا 

 هايپايه در اند،بوده برخوردار فوق هايآموزش از دبستان دوره

 اندداشته بيشتري اجتماعي و عقالني هايصالحيت بعدي

)Yarmohammadian, 2003 .(در دوره اين نقش به باتوجه 

 به نسبت بايست مي آموزشي مراكز فرد، شخصيت گيري شكل

 مختلف هاي زمينه در دبستاني آموزان دانش فكري توان پرورش

 و داشته بيشتري اهتمام زيست محيط حفظ جمله از و

 حل براي خود تعقل قدرت از آنان تا نمايند فراهم هايي فرصت

 كه آموزشي هاي نظام در. ببرند بهره اجتماعي و شخصي مسائل

  ،است پروري حافظه آن مشكالت از يكي سنتي طور به

 از بيش را خود عقل و مغز بايد دبستان در فهمند مي كودكان

 ها ايده عاليق، بيان تا ببرند كار به ها نكته كردن حفظ براي همه

 با اند يادگرفته كه كودكان از بسياري براي ولي. مشكالت يا

 از آموزشي سساتمؤ در شده تغييرخواسته فكركنند، موفقيت

 است شوك كي منزله به كردن حفظ سوي به تفكر سمت
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)Glasser,1995.( شوكيك  از گرفتن فاصله براي 

 مشاركت از بايستمي آموزشي مباحث در محوري حافظه

 به. شود گرفته بهره آنان تربيت و تعليم معماري در فراگيران

 احترام آنها به فراگيران با ارتباط هنگام بايد فريره عقيده

 آن در كه اجتماعي واقعي شرايط از بخواهيم آنان از و بگذاريم

 شخصيت گيريشكل باعث كه شرايطي نيز و كنندمي زندگي

 :گويد مي ميلر ).Ghaderi, 2010( باشند آگاه است شده آنان

 رفتارگرايانه گيري جهت يك به بند پاي عمده طور به شما اگر

 شما درس كالس در آموزشي مواد كه است غيرممكن باشيد،

 واقع در. كند كار گرايانه انسان گيري جهت يك در بتواند

 را آنچه آموز دانش كه شود مي تكميل و معنادار زماني يادگيري

 و زمرهرو هاي فعاليت در كند مي كسب آموزش جريان در

 يادگيري« آن به كه يادگيري شيوه اين. كارگيرد به خود واقعي

 دهد انجام كاري آموز دانش كه است آن مستلزم گويند، مي» فعال

 جاي به. بپردازد تعمق و تفكر به دهد، مي انجام آنچه درباره و

 و كند بازيا ر فعال يادگيرنده نقش غيرفعال، ادگيرندهي نقش

 آموز دانش شيوه اين در. كند ركتمشا آموزش فرايند در

، بنويسد كند، صحبت گيرد فرامي آنچه درباره تا ابدي مي فرصت

 ارتباط خويش گذشته تجارب با را خود هاي نوشته و ها گفته

 روزمره زندگي در را قرآن و حتي كند خلق نو دانش، دهد

 از نو دانش خلق يادگيري شرايط به رسيدن براي. كارگيرد به

 كننده هدايت و كننده تسهيل نقش بايد معلم تجربه، قالانت طريق

  آموزان دانش با همراه كه فردي. گيرد عهده به را

 گيرد مي ادي آموزي هم طريق از نهايت در، كند مي عملو  فكر 

)Kiamanesh, 2005.( درصدد مدارس از بسياري امروزه 

 و دعقاي بيان به را آموزاندانش كه هستند هاييبرنامه تدوين

 با كه هابرنامه گونه اين. كنند مي دعوت يادگيري در مشاركت

 به را آموزاندانش شوند،مي بيان مشاركتي يادگيري عنوان

. خوانندفرامي يكديگر آموزش نهايت در و مذاكره بحث،

 انبوهي با مقابله حل راه مثابه به حقيقت در مشاركتي يادگيري

 موفق راهبرد و جامعه و پرورش و آموزش مشكالت از

 همراه به آموزاندانش كليه آن در و است شده پذيرفته آموزشي

 كنندمي مشاركت يادگيري و تدريس فرايند در معلم

)Behrangi and Aghayari,2005( چنين نمودن فراهم براي و 

 به يادگيري شرايط بايد ابتدايي تحصيلي دوره در محيطي

 در ).Mehrmohammadi, 2010( باشد تر نزديك طبيعي شرايط

 غيرفعال، يادگيرنده نقش جاي به فراگيران نيز پژوهش اين

 اين به پاسخ فرايند در و نموده ايفا را فعال يادگيرنده نقش

 حفظ توان مي آموزشي هاي روش كدام از استفاده با« كه مسأله

  داشته فعال مشاركت» آموخت؟ ديگران به را زيست محيط

 حفظ آموزش براي تواند مي كه را مفيدي هاي روش و 

  .اند نموده ارائه باشد ثرمؤ آنان نظر از زيست محيط

  پژوهش ابزار و روش

 با و پيمايشي ،تحقيق اين در استفاده مورد پژوهش روش

 فن كي طوراساسي به دلفي فن. است بوده دلفي فن از استفاده

 را افراد نظريات توان مي آن از استفاده با كه است منبع نگرش

 و كرد آوري جمع شغلي و كاري مهم مسائل و نيازها رهدربا

 را مهم نيازهاي گوناگون نظريات ميان توافق ايجاد با سپس

 سازماندهي را آموزشي برنامه آنها مبناي بر و شناسايي مورد

 بازپاسخ هاي پرسشنامه روش، اين در اساسي ابزار. كرد

 Fathi( است قرارگرفته نمونه افراد اختيار در كه است بوده

Vajargah, 2006.(  

   تحقيق هدف

 از زيست محيط حفظ آموزش هاي روش بررسيهدف تحقيق 

  .بوده است آموزان دانش  ديدگاه

  آماري جامعه

     از نفر 250 تعداد :از ستعبارت پژوهش اين آماري جامعه

 18 و 11 مناطق ابتدايي پنجم و چهارم كالس آموزان دانش

 روش از استفاده با كه تهران شهر پرورش و آموزش

 تحقيق اين در آنان از نفر 150 تعداد تصادفي گيري نمونه

  .  اند داشته مشاركت

  تحقيق هاي يافته

 در آمـوزان،  دانـش  مقـدماتي  راهنمـايي  از پس پژوهش اين در

 قـرار  آنـان  اختيـار  در بازپاسـخي  هاي پرسشنامه نخست مرحله

 آموزشـي  هـاي  روش تـا  است شده خواسته آنان از و شده داده
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 مرحلـه  در .نمايند پيشنهاد را زيست محيط حفظ جهت مناسب

 مـورد  نتايج گرديده، آوري جمع شده تكميل هاي پرسشنامه دوم

 و عنـاوين  از كـاملي  فهرسـت  و گرفتـه  قـرار  تحليـل  و تجزيه

 تـدوين  آمـوزان  دانـش ) فراواني داراي( پيشنهادي هاي موضوع

 فراوانــي داراي كــه پيشــنهاداتي ســوم مرحلــه در .اســت شــده

 قـرار  آنان اختيار در بندي اولويت براي  مجدداً اند بوده بيشتري

 هرعنــوان، بــراي آمــده بدســت ميــانگين اســاس بــر و گرفتــه

  :گردند مي ارائه زير شرح به و  شده استخراج ها اولويت

 در آموزان دانش  سوي از شده پيشنهاد آموزشي هاي روش

 يك شماره جدول اساس بر زيست محيط حفظ زمينه

  :از اند عبارت

 و زيبــا جمــالت و اسـالمي  روايــات و احاديــث از اسـتفاده -1

 و رنگـي  هـاي  پوسـتر  روي بر پاكيزگي و نظافت درباره دلنشين

 كودكانـه  هـاي  شـعر  آموزش -2 همگان ديد برابر در آن نصب

ــه ــه ب ــا بچ ــورد در ه ــظ م ــت محــيط حف ــتفاده -3 زيس  از اس

 و زيسـت  محـيط   پـاكيزگي  وردمـ  در زيبـا  بسـيار  هاي طراحي

 هـاي  تربـا  ساخت -4 شهر در موجود هاي آلودگي دادن نشان

 كـردن  درسـت  -5 زيسـت  محـيط  حفـظ  مـورد  در دهنده تذكر

  .آموزان دانش توسط آنها نگهداري و نهال كاشت جهت باغچه

  
 زمينه در آموزان دانش  سوي از شده پيشنهاد آموزشي هاي روش .1 جدول

زيست محيط حفظ  

 5پيشنهاد  4پيشنهاد  3پيشنهاد  2پيشنهاد  1پيشنهاد   شنهادپي

18/3 ميانگين  92/2  79/2  56/2  5/3  

  

 بـه  باشـد،  مـي  مشـخص  يـك  شـماره  جدول در كه طور همان

 كـردن  درسـت " الـف  يعنـي   1 و 5 شـماره  اتپيشنهاد ترتيب

 "آموزان دانش توسط آنها نگهداري و نهال كاشت جهت باغچه

 و زيبــا وجمــالت اســالمي روايــات و ديــثاحا از اســتفاده" و

 و رنگـي  هـاي  پوسـتر  روي بر پاكيزگي و نظافت درباره دلنشين

 برخـوردار  ميـانگين  بيشترين از "همگان ديد برابر در آن نصب

  .دنباش مي

 در آموزان دانش  سوي از شده پيشنهاد آموزشي هاي روش

  دو شماره جدول اساس بر زيست محيط حفظ زمينه

 بـه  را چيـزي  و ماست دوست زمين كه بدهيم ياد اه بچه به -6

  كنـد  تجزيـه  را آن بتوانـد  كـه  بـدهيم  هديـه ) زمـين ( دوستمان

 هاي پيام آن در كه كنيم طراحي كوچك ابعاد در هايي كارت -7

ــاهي ــاره در كوت   .باشــد شــده نوشــته زيســت محــيط حفــظ ب

 در كـاربر  آن در كـه  اي رايانـه  هـاي  بازي ساخت و طراحي -8

 جهـت  در كـه  شـود  وارد بازي بعدي مراحل به تواندب صورتي

 بـر  اي زباله كسي اگر -9 .باشد كرده تالش زيست محيط حفظ

 او تـا  بريـزيم  زباله سطل در و برداشته را آن ريخت زمين روي

  .بگيـرد  يـاد  را زيسـت  محـيط  حفـظ  رفتار، اين مشاهده با هم

 همـان  آمـوزان  دانـش  عهده بر كالس هر داشتن نگاه تميز -10

  .باشد كالس
 زمينه در آموزان دانش  سوي از شده پيشنهاد آموزشي هاي روش .2 جدول

 زيست محيط حفظ

6پيشنهاد  پيشنهاد 6پيشنهاد   8پيشنهاد   9پيشنهاد   10پيشنهاد    

09/3 ميانگين  3/2  43/3  32/3  28/3  

  
 بـه  باشـد،  مـي  مشـخص   دو شـماره  جـدول  در كه طور همان

 سـاخت  و طراحي " يعني 10و 9 و 8 شماره پيشنهادات ترتيب

 مراحـل  به بتواند صورتي در كاربر آن در كه اي رايانه هاي بازي

 تـالش  زيسـت  محيط حفظ جهت در كه شود وارد بازي بعدي

 را آن ريخـت  زمـين  روي بـر  اي زبالـه  كسي اگر"، "باشد كرده

 رفتـار،  اين مشاهده با هم او تا بريزيم زباله سطل در و برداشته

 هـر  داشـتن  نگـاه  تميـز " و "بگيـرد  يـاد  را زيست حيطم حفظ

 بيشـترين  از "باشـد  كـالس  همـان  آموزان دانش عهده بر كالس

  .است بوده برخوردار ميانگين

 در آموزان دانش سوي از شدهپيشنهاد  آموزشي هاي روش

  سه شماره جدول اساس بر زيست محيط حفظ زمينه

 شـهر  از خـارج  اردوي به را ما مدرسه مدير داريم دوست -11

  و نمــوده آوري جمــع را منطقــه آن هـاي  زبالــه هــا بچــه و بـرده 
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 مـا  به را مدرسه نياز مورد وسايل عوض در منطقه آن شهرداري

 عاشـورا  و محـرم  مراسـم  در -12.بخرد ما از را آنها يا و بدهد

 و داشـته  همـراه  بـه  اي زبالـه  كيسه مردم از اي عده تا شود تبليغ

 سـطل  در و آوري جمـع  را خـوراكي  و نذري ظروف باقيمانده

 را انيميشـن  يـا  خيالي شخصيت يك توانيم مي -13.بريزند زباله

 او مثل هم ها بچه و ريزد نمي زباله كه آوريم وجود به كشور در

 بلكـه  نكنـيم  مطالعـه  بـه  مجبـور  را هـا  بچـه  -14. نريزند زباله

 آنهـا  ديـد  معـرض  در را زيسـت  محـيط  بـه  مربوط هاي كتاب

 و نمـايش  فـيلم،  ازراه -15. كننـد  مطالعه دلخواه به تا مقراردهي

  . دهيم آموزش ها بچه به عروسكي تئاترهاي

   در شده ارائه پيشنهادي هاي اولويت ميانگين اساس بر

  اهميت از  اولويت ترتيب به ذيل هاي روش سه، شماره جدول

  :اند بوده برخوردار باالتري

  
 زمينه در آموزان دانش  سوي از دهش پيشنهاد آموزشي هاي روش. 3 جدول

 زيست محيط حفظ

  پيشنهاد
پيشنهاد 

11 

پيشنهاد 

12 

پيشنهاد 

13 

پيشنهاد 

14 

پيشنهاد 

15 

 25/3 99/2 67/2 84/2 24/3  ميانگين

  
 ترتيب به باشد، مي مشخص سه شماره جدول در كه طور همان

 مدرسه مدير داريم دوست " يعني 15 و 11 شماره پيشنهادات

 منطقه آن هاي زباله ها بچه و برده شهر از خارج اردوي به را ما

 وسايل عوض در منطقه آن شهرداري و نموده آوري جمع را

 از" و "بخرد ما از را آنها يا و بدهد ما به را مدرسه نياز مورد

 آموزش ها بچه به عروسكي تئاترهاي و نمايش ، فيلم راه

  .اند بوده ميانگين بيشترين داراي "دهيم

  

  گيرينتيجه و بحث

 پنج، شماره پيشنهادات ترتيب به يك شماره شكل اساس بر

   فراواني بيشترين دارايو يك  يازده و پانزده ده، نه، هشت،

  .دنباش مي
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 حفظ آموزش جهت آموزان دانش پيشنهادي هاي روش نمودار .1 شكل

 زيست محيط

 ارمعنـاد  زمـاني  آمـوزش  و يـادگيري  شد، عنوان كه گونه همان

 بـه  دهـد  مـي  انجـام  و آمـوزد  مي آنچه درباره فراگير كه شود مي

 ايـن  در فـوق،  فـرض  پـيش  اسـاس  بـر . بپردازد تعمق و تفكر

ــژوهش ــز پ ــاي روش ني ــظ ه ــيط حف ــت مح ــدگاه از زيس  دي

 اسـاس  بر و گرفته قرار بررسي مورد ابتدايي دوره آموزان دانش

 االترينب داراي كه هايي روش  از مورد هفت تعداد آنان نظرات

 هـاي  برنامـه  در گـرفتن  قـرار  جهت و انتخاب اند بوده اولويت

 درسـت  -1 :از عبارتند ها روش اين. گردند مي پيشنهاد آموزشي

 توســط آنهــا نگهــداري و نهــال كاشــت جهــت باغچــه كــردن

 در كـه  اي رايانـه  هاي بازي ساخت و طراحي -2.  آموزان دانش

 كـه  شود وارد بازي بعدي مراحل به بتواند صورتي در كاربر آن

 كسـي  اگـر  -3. باشد كرده تالش زيست محيط حفظ جهت در

 زبالـه  سـطل  در و برداشـته  را آن ريخت زمين روي بر اي زباله

 ياد را زيست محيط حفظ رفتار، اين مشاهده با هم او تا بريزيم

 آمـوزان  دانـش  عهـده  بـر  كالس هر داشتن نگاه تميز -4. بگيرد

ــان ــالس هم ــد ك ــيلم، اهر از -5 .باش ــايش ف ــاي و نم  تئاتره

 مـدير  داريـم  دوسـت  -6. دهـيم  آمـوزش  هـا  بچه به عروسكي

 آن هاي زباله ها بچه و برده شهر از خارج اردوي به را ما مدرسه

 عـوض  در منطقـه  آن شـهرداري  و نموده آوري جمع را منطقه

 و بخرد ما از را آنها يا و بدهد ما به را مدرسه نياز مورد وسايل

 و زيبـا  جمـالت  و اسـالمي  روايـات  و احاديـث  از هاستفاد -7

 و رنگـي  هـاي  پوستر روي بر پاكيزگي و نظافت درباره دلنشين

  .همگان ديد برابر در آن نصب
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