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 چكيده 

بررسي ديدگاه آموزگاران شهر تهران هدف اين پژوهش 

درسي آموزش محيط زيست دوره ابتدايي  نسبت به محتواي

 مطالعه انجام شده يك پژوهش توصيفي تحليلي .باشدمي

 30 اي  مشتمل بربراي سنجش متغيرها، پرسشنامهاست كه 

بااستفاده   هاي جمع آوري شدهداده .طراحي شده استه گوي

اي، رگرسيون چندگانه و ضريب نمونه تي تك از آزمون

ميانگين به   .گرفته استحليل قرار مورد ت همبستگي كندال

دست آمده از تجزيه وتحليل نظرات آموزگاران بيشتراز عدد 

دهد به مفاهيم اصلي در محتواي دوره  باشد كه نشان ميمي 2

توالي بيش از دو  متغير. )>p 0.05(دبستاني توجه شده است 

نتايج . باشدمتغير ديگر بر واريانس اين پژوهش تأثيرگذار مي

به مفاهيم دهد كه از ديدگاه آموزگاران ميپژوهش نشان اين 

اصلي محيط زيست در محتواي درسي دوره ابتدايي توجه 

تأثيرگذار  صل وحدت بر اين مفاهيما ضمناً .شده است

 .باشد ميتأثيرگذار و مداومت بر آنها  توالي اصولاما  باشد نمي

يست در آموزش محيط ز مفاهيم ميان از نظر آموزگاران

  .وجود ندارد يارتباط دبستاني ابتدايي با دوره پيش ورهد

دوره ، آموزش محيط زيست ،ريزي درسيبرنامه: گانكليد واژ

 ابتدايي
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Abstract  
The purpose of this study is investigating elementary school 
teachers' viewpoints towards the content of textbooks in 
environmental education in Tehran. For this purpose a cross-
sectional study is conducted. A 30 item questionnaire is made 
for measuring the variables. The data are analyzed using a 
one-sample t-test, multiple analysis and Kendal correlation 
coefficient. The obtained Median from the analysis of data 
was more than 2, indicating that enough attention has been 
paid to the main concepts and components (p<o.o5). 
Sequence variable can explain the variation in dependent 
variable much better than the other two independent variables. 
In teachers' viewpoints there is no relationship between 
concepts and components of environmental education in pre-
school and elementary periods.  Also, from the elementary 
teachers' perspective, there is not any relationship between 
environmental concepts in elementary school and the 
corresponding concepts in preschool. 
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 مقدمه

هاي  همگام با رشد روز افزون جمعيت و افزايش فعاليت

هاي روز افزون زيست محيطي كه به مخرب انساني، بحران

باشد تعادل  هاي انساني در زيست كره مي نوعي پيامد فعاليت

كردن مردم در زمينه هاي  آگاه .ه زمين بهم خورده استدر كر

هاي پيشگيري  از مهمترين روش راه هاي حفظ محيط زيست

از آنجايي كه نظام مدرسه . دارداز تخريب محيط زيست 

تقيم بر غير مس تأثيري مستقيم بر كودكان و جوانان و تأثير

موزش هينه از محتواي آرسد استفاده ب بزرگساالن دارد، بنظر مي

ستان يكي از هاي درسي دوره دب در كتاب محيط زيست

  .هاي آموزش عمومي به مردم است الوصول ترين راه سهل

هاي محيط اگر چه كودكان بيشترين قرباني ناهنجاري 

اما بهترين گروه براي آموزش هاي محيط زيست  ،اند زيستي

ه صورت عادت هاي مثبت آنها ب ها در اين آموزش. باشند مي

شود و به يك باور ذهني تبديل مي شود و  كودك  دينه مينها

به  كند، كند تا از زيستگاهي كه در آن زندگي مي را موظف مي

 آموزش ).Brown, 2008(بهترين شكل ممكن پاسداري كند 

را به صورت  آنها بايد همه ابعاد جسمي، ذهني، عاطفي

 هماهنگ توسعه دهد و آنان را با وظايف خود جهت مشاركت

 .مؤثر در سطح محلي، ملي و جهاني آشنا سازد

 اصلي نظام  بناي زير ابتدايي دوره آموزش كهيي آنجا از

 اولين  دوره اين هاي ب كتا محتواي وآيد  يم شمار به آموزشي

آموزان   دانش ذهن سفيد و صاف لوح بر كه هستند نقشهايي

 وظيفه پرورش، و آموزش ).Dehghani, 2009(بندد  مي نقش

كند  آماده امروز زندگي در جامعه براي را جديد نسل تا رددا

 آشنا اجتماع هنجارهاي و ها ارزش قواعد، اصول، با را وآنها 

  ).Aghagni,2002( هدد جامعه تحويل خوبي شهروندان و كند

 است آموزشي تنها رسانة عنوان به درسي كتاب از آنجايي كه 

 گيرد مي قرار معلم اختيار در يادگيري-ياددهي فرآيند در كه

)Zamani, 2006( در محيطي مسئوليت احساس بنابراين 

 صورت به كه محيطي آموزش مسائل و مطالعه با كودكان

درسي  كتب در ... و مطلب تصوير، شكل، داستان، قصه،

 نمود محيطي رفتار صورت به كودك طرف از آن پذيرش

 ،محيطي ميزان احساس مسئوليت بودن پايين .كند يم اپيد

 پيشرفت و پايدار توسعه به رسيدن مسير در مانع بزرگترين

 محيطي زيست معضالت توسعه و به بسط منجر كه است

 Oskamp,1991، Hopper ؛.Hunecke et al.1991 ( شود مي

and Nielsen, 1991.( هاي گسترده مك كللند پژوهش 

)McClelland, 1969( سالهاي خالل در متفاوت كشور 40 در 

 داراي كه كشورهايي مردمدهد  مي ميالدي نشان1950 تا 1925

 اين نيز خود ادبيات هستند، در بااليي توسعه و پيشرفت زهانگي

 و معنادار ارتباط دليل همين به. دهند يم ترويج راانديشه 

 زوال يا توسعه كشور و هر پيشرفت ميان انگيزة محكمي

  . شود مي مشاهده كشورها آن بعدي اقتصادي و محيطي

ريزان درسي با تهيه و تدوين يك محتواي آموزشي  رنامهب

هاي موجود و  توانند كودكان را نسبت به چالش ميمناسب 

 معضالت به توجه هاي مربوط به آن حساس نمايد زيرا  پديده

 درسي كتب و مواد محتوا، طريق از محيطي هاي و آموزش

 در كه شودمحسوب مي اساسي و ابتدايي نيازهاي جزء

 مسئوليت احساس اثر بر كودك زندگي سالهاي ننخستي

 آيددر او به وجود مي صورت رفتاري مسئوالنه  به محيطي،

)Hinde, 2001.( با تدوين برنامه درسي  ريزان درسيبرنامه

متناسب كه عالوه بر هدف هاي برنامه درسي سنتي هدفهاي 

ن مثال اي. هايي در نظر مي گيرند نيز به عنوان مالكجديدي را  

چگونه بايد ياد گرفت، چگونه بايد از  ،كه آموخته شود

چگونه بايد مسائل را  ها استفاده كرد، نسانتكنولوژي به نفع ا

ها اين .چگونه بايد از محيط زيست محافظت كرد و حل كرد

تواند در جامعه امروز هايي هستند كه دانش آموزش مي مهارت

  ).Taghipour Zahir, 2008(و فردا به طور مناسب عمل كنند 

سازماندهي محتوا براساس سه اصل توالي، وحدت و مداومت 

ها دانش و  ارزش وها  مهارتآموزان  تا دانششود  باعث مي

هايي را ياد بگيرند تا بتوانند در جامعه پيچيده و به  صالحيت

 آميزي زندگي كنند سرعت در حال تغيير به طور موفقيت
)Taghipour Zahir, 2008.(  

در سطحي باالتر و نه فقط  به رابطه تجربيات يادگيري  يتوال

 ).Silver et al.1997(به تكرار همان تجربه پيشين اشاره دارد

در واقع توالي پاسخ به اين پرسش است كه در فرايند ارائه 
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تجربيات يادگيري كدام تجربيات بايد ابتدا و كدام پس ازآن 

د و تعميق تجارب ارائه شود تا ضمن برقراري پيوستگي به رش

نيز  همچنين وحدت ).Doll,1992( مورد نظر نيز كمك شود

هنگامي كه . تجربيات يادگيري  عبارت است از ارتباط افقي

فردي قادر باشد آن چه كه در كالس فرا گرفته است، به 

رتباط دهد وحدت به وجود آمده يادگيري در كالس ديگري ا

ناي تكرار عناصر به مع مداومت ).Silver et al.2001(است

) ها ها، مفاهيم و مهارت دانستني(اصلي محتواي برنامه درسي 

به گونه اي كه به طور پيوسته موضوع مذكور . باشدمي

دانش آموز با آن  درخالل محتواي برنامه درسي طرح شده و

 .)Taylor,1997( درگير باشد

هاي  آگاهي ارتقاي براي برنامه ريزي نوع هر از پيش بنابراين

 و وسيع اطالعات تا است الزم آموزان،  دانش زيست محيطي 

 دست به درسي بهاي كتا محتواي فعلي وضعيت از كاملي

 كنوني موقعيت اساس بر را بعدي اقدامات بتوانيم تا آوريم

 را هاتابك اين كه آموزگاراني نظر ضمناً و كنيم ريزيبرنامه

 يك طلوبم كميت و كيفيت اولويت زيرا در كنند،مي تدريس

    .شودمي مشخص تدريس جريان در درسي، كتاب

بررسي ديدگاه آموزگاران شهر هدف از انجام اين پژوهش 

تهران نسبت به محتواي درسي آموزش محيط زيست دوره 

اين پژوهش نيز عبارت بود    ابتدايي بود و اهداف اختصاصي

 : از

هاي اصلي آموزش محيط مؤلفهو  بررسي توجه به مفاهيم  -1

يست در محتواي درسي از ديدگاه آموزگاران ابتدايي شهر ز

 تهران 

 هايمؤلفهدر تدوين مفاهيم و  بررسي تأثير اصل توالي -2

  .ابتدايي شهر تهران ش محيط زيست از ديدگاه آموزگارانآموز

 هايمؤلفهو  در تدوين مفاهيماصل وحدت  تأثيربررسي  -3

  .شهر تهرانابتدايي  ش محيط زيست از ديدگاه آموزگارانآموز

هاي مؤلفهاصل مداومت در تدوين مفاهيم و  تأثيربررسي  -4

  .ابتدايي شهر تهران ش محيط زيست از ديدگاه آموزگارانآموز

هاي آموزش محيط مؤلفهو  بين مفاهيم بررسي ارتباط -5

زيست دوره ابتدايي با دوره پيش دبستاني از ديدگاه آموزگاران 

 . ابتدايي شهر تهران

  ها مواد و روش
مورد مطالعه  جامعه . مطالعه حاضر از نوع كراس سكشنال بود

) نفر 13009(شامل كليه آموزگاران مقطع ابتدايي شهر تهران 

و به روش  )Morgan table,1970( براساس جدول مورگان. بود

نفر از اين جامعه را براي  375 برداري طبقاتي تصادفينمونه

تهران را به پنج بخش دراين روش ابتدا . مطالعه انتخاب كرديم

جنوب ، مشرق، مغرب و مركز تقسيم كرده و  جغرافيايي شمال،

براي  .نفر آموزگار انتخاب گرديد 66از هر بخش تعداد 

از ال ؤس 30با محقق ساخته  پرسشنامهاز  گردآوري اطالعات

 5اين پرسشنامه بر پايه مقياس . استفاده شد نوع بسته پاسخ

هاي آموزش مفاهيم و مؤلفه و تنظيم شد اي ليكرتدرجه

جنگل و درختان، هوا،  آب، خاك،عناوين  تحت محيط زيست 

ها، ها، آلودگي صوتي و طبيعي، درياها، رودخانه آلودگي زباله

و  برداري از منابع تجديدشونده و نحوه بهرهحيوانات، جانوران 

مداومت، (فناپذير و تأثير اصول سازماندهي محتواي درسي 

را در تنظيم محتواي مشتمل براين مفاهيم و ) دتتوالي و وح

ها در دوره ها و در آخر ارتباط بين اين مفاهيم و مؤلفهمؤلفه

    .داد قرار مورد بررسي دبستانيابتدايي را با دوره پيش

استفاده  افراد خبرهابزار تحقيق از نظرات و تائيد  براي روايي

نفر از  30بر روي از روش آزمون مجدد  نيز   براي پايايي. شد

  باآلفاي كرونباخ برابر  ضريبكه  افراد جامع استفاده شد

  0.93  =α آزمون  هاي آماري با استفاده از يافته. محاسبه شد

و توسط نرم  ، رگرسيون و همبستگي كندال ايتي تك نمونه

  .مورد آناليز قرار گرفت  SPSS 17افزار 
  

 هااطالعات وداده

هاي آموزش محيط زيست مؤلفهاهيم و به مف خصوص توجه در

بيشترين كه  بوددر محتواي درسي دوره ابتدايي حاكي از آن 

جدول (بوده است فراواني پاسخ معلمان مربوط به گزينه زياد 

 t نتايج حاصل از آزمون 2مطابق جدول شماره . )شماره يك

 هاي آموزگاراناي براساس تجزيه و تحليل ديدگاهتك نمونه

هاي اصلي در محتواي دوره مؤلفهبه مفاهيم و  كه داد نشان

   ميانگين اين متغير ).>p ٠۵/٠( توجه شده است دبستاني
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كه اگر ميزان ميانگين اين  شدمقايسه  2و با عدد  محاسبه شد

توجه نشده  ها به اين مفاهيم و مؤلفه، بودكمتر  2متغير از 

  .است 
   

ميزان توجه "ابطه با ان در رپاسخ معلم  توزيع فراواني: 1جدول شماره 

 "هاي اصلي محيط زيست در محتواي درسي ابتدايي مؤلفهبه مفاهيم و 

  مقادير  شاخصها

  خيلي كم
  34  فراواني

  14  درصد

  كم
  120  فراواني

  37/49  درصد

  زياد
  69  فراواني

  40/28  درصد

  خيلي زياد
  20  فراواني

  23/8  درصد

 

 )One sample t-tests(نتايج آزمون  :2شماره جدول 

  انحراف معيار  ميانگين
اختالف 

  ميانگين
  درجه آزادي tارزش

 ارزش

P 

5091/2 55013/0  509/0  346/15 274 001/0  

 

فراواني نظرات آموزگاران در مورد تأثير نيز  3جدول شماره 

هاي اصول سازماندهي محتوا در تدوين و مفاهيم و مؤلفه

 بينزان همبستگي مي. دهدآموزش محيط زيست نشان مي

هاي اصلي محيط زيست و سه اصل متغيرهاي  مفاهيم و مؤلفه

 17/1ميزان دوربين واتسن   و 656/0توالي، وحدت و مداومت 

داد كه بين اين متغيرها رابطه رگرسيوني برقرار است و سه  نشان

توان  اصل توالي، وحدت و مداومت مستقل از هم بودند و مي

 نتايج حاصل از آناليز واريانس .ه كرداز روش رگرسيون استفاد

وحدت ومداومت و مفاهيم و  نشان داد كه بين سه اصل توالي،

 داري برقرار است رابطه معني هاي اصلي محيط زيستمؤلفه

)0.05 p<.( براساس ديدگاه معلمان ميزان ضرايب رگرسيوني 

محاسبه ) توالي، وحدت و مداومت( متغيرهاي مستقل

س تحليل رگرسيون نشان داد كه در دوره است و براسا گشته

بر مفاهيم و  037/0با ميزان رگرسيون  متغير وحدت   ابتدايي

و  اصول توالي نبود هاي اصلي محيط زيست  تأثير گذار مؤلفه

هاي بر مفاهيم و مؤلفه 183/0 و 442/0و مداومت با ضرايب 

براساس نظر ). >p 0.05( بودندگذار  اصلي محيط زيست تأثير

هاي اصلي محيط داري بين مفاهيم و مؤلفه معلمان، ارتباط معني

 .دبستاني وجود نداشت زيست در دوره ابتدايي با دوره پيش

 تأثيرميزان "توزيع فراواني پاسخ معلمان در رابطه با : 3جدول شماره 

هاي آموزش محيط  مؤلفهاصول سازماندهي محتوادرتدوين مفاهيم و  

  "اييزيست محتواي دوره ابتد

  آزمودني ها

  

  ها شاخص

پاسخ معلمان 

درمورد ميزان 

  تأثيراصل توالي

پاسخ معلمان 

درمورد ميزان 

  تأثيراصل وحدت

پاسخ معلمان 

درمورد ميزان 

تأثيراصل 

  مداومت

  خيلي كم
  14  24  32  فراواني

  26/5  9/8  89/11  درصد

  كم
  48  48  62  فراواني

  04/18  77/17  04/23  درصد

  زياد
  172  171  145  فراواني

  67/64  33/63  90/53  درصد

  خيلي زياد
  32  27  30  فراواني

  03/12  10  15/11  درصد

  

  

  ميزان دوربين واتسن : 4جدول شماره

 ارزش تبين ميزان همبستگي مقطع
دوربين 

 واتسن

656/0 دبستاني  430/0  17/1  
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  نتايج آناليز واريانس : 5جدول شماره 

 مقطع

ت
مجذور مربعا

 

درجه آزاد
ت ي
ميانگين مربعا

 

ش
ارز

F ش
ارز

P 

دبستاني
 

س عامل
واريان

 

235/34 3 412/11 855/65 
001/0 

س خطا
واريان

 

401/45 262 173/0 

س كل
واريان

 

636/79 265 

  

  ضرايب رگرسيوني: 6جدول شماره     

 
 Pارزش tارزش

ضرايب 

 رگرسيوني

475/7 ضريب ثابت  001/0  949/0  

204/8 توالي  001/0  442/0  

507/0 توحد  612/0  037/0  

782/2 مداومت  006/0  183/0  

آزمون  هاي حاصل از نظرات آموزگاران با استفاده ازيافته

ضريب همبستگي كندال مورد تحليل قرار گرفت و نتايج 

 7براساس جدول شماره حاصل از آزمون همبستگي كندال 

هاي آموزش محيط زيست دوره مؤلفهبين مفاهيم و  نشان داد

  شتوجود داپيش دبستاني ارتباط معني داري  ي باابتداي

)0.05 p< .( كه  بودحاكي از آن 36/0ميزان همبستگي كندال

 رار است و ميزان ارتباط مفاهيم ورابطه متوسط و مستقيمي برق

هاي آموزش محيط زيست ابتدايي با پيش دبستاني كم  مؤلفه

 .بود

  

ميزان توجه "رابطه با توزيع فراواني پاسخ معلمان در : 7جدول شماره 

 "يط زيست در محتواي درسي ابتداييبه مفاهيم و مؤلفه هاي اصلي مح

  مقادير  شاخصها

  خيلي كم
  3  فراواني

  1/1  درصد

  كم
  58  فراواني

  09/21  درصد

  زياد
  168  فراواني

  09/61  درصد

  خيلي زياد
  46  فراواني

  72/16  درصد

  

 گيري و بحثنتيجه

هاي اصلي مؤلفهبه مفاهيم و  نشان داد كه نتايج اين پژوهش 

از ديدگاه معلمان به   يمحيط زيست در محتواي دوره ابتداي

ديدگاه آموزگاران ابتدايي  . طور يكسان  توجه نشده است

هاي آب ، مهم آلوده كنندهكه به مفاهيمي چون   بودبيانگر اين 

و ، نقش مهم جانداران ياهيها و پوششهاي گ بودن نقش جنگل

حيوانات در زنجيره غذايي و نقش واهميت درياها و 

ها در حفاظت از محيط زيست  در محتواي درسي به  رودخانه

زاي خاك و و به عوامل تخريب شده استمقدار زياد پرداخته 

مخرب  تأثيرهاي محافظت از خاك، عوامل آلودگي هواو شيوه

بردن  هاي خانگي و نحوه از بينآن برانسان وحيوان ، زباله

برداري منطقي از آنها، آلودگي صوتي و طبيعي و نحوه بهره

منابع تجديد شونده و فنا پذير به مقدار بسيار كم پرداخته شده 

توسط شمس انجام 1386نتايج پژوهشي كه در سال . است

شده است نيز به طور مشابهي نشان داد كه در كتب درسي 

ريب زاي دبستان به نقش درختان بيش از نقش عوامل تخ

گيريهاي  تيجهبا ننتايج پژوهشهاي .خاك اشاره شده است

نيز نشان داد  )2003(در سال  بيزلي و )1388(در سال علوي 
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ه محتواي كتب درسي درخصوص راههاي حفاظت محيط ب

در سال قضاوي نتايج پژوهش .توجه جدي شودزيست 

 به طور مشابهي نشان داد كه درموضوعات مربوط ) 1388(

كمترين توجه به  دوره ابتدايي زيست محيطي معضالت

بيشترين توجه وبه طور متفاوتي هاي صوتي شده است آلودگي

از نتايج به دست آمده  .زاي خاك شده استبه عوامل تخريب

با توجه به عدم همخواني ) 1382(در سال  احمدي پژوهش 

بر گنجاندن مطالب محيط زيستي در  روش اجراي پژوهش

پژوهشهاي نتايج . تاكيد كرده است درسيدروس كتابهاي 

ديبايي و الهيجانيان در سال و ) 1383(سلطاني در سال 

با جامعه آماري ) 1385(توراني و كرام الديني سال و) 1388(

به عدم انعكاس يكسان مفاهيم و  به طور مشابهي متفاوت 

هاي محيط زيست در كتب درسي و گنجاندن آنها برخي مؤلفه

آشنايي با تمامي مفاهيم و .اندخاص اشاره نمودهاز كتب درسي 

هاي اصلي محيط زيست بسيار با اهميت و ضروري به مؤلفه

رسد و دانش آموزان ابتدايي با تمامي اين مفاهيم به نظر مي

 .طور مساوي آشنا شوند

هاي مؤلفهديدگاه آموزگارن  اصل توالي در تدوين مفاهيم و  از

اين نظرات .  دارد تأثيراني آموزش محيط زيست دوره دبست

به يادگيري مفاهيم براساس پيش نياز به مقدار زياد  دادنشان 

پرداخته شده است و در موارد مانند سازماندهي مفاهيم از 

ساده به مشكل ،پرداختن به مسائل عيني سپس به  مسائل 

، سازماندهي مفاهيم از جزء به كل، رعايت تقدم و تاخر  انتزاع

ارتباط با مفاهيم جديد با مفاهيم از پيش آموخته در مطالب و 

محتواي درسي بايد ازجز به . به مقدار كم پرداخته شده است

و هدفمندتر شود و   كل سازماندهي شود تا يادگيري معنادار

در محتواي زيست . به درك و فهم كودكان نزديك شود

و محيطي دوره ابتدايي ابتدا مفاهيم ساده مورد بحث قرار گيرد 

سپس به مفاهيم و مسائل انتزاعي پرداخته شود تا دانش آموز 

در . تر عمل كنددرسلسله مراتب تجربيات يادگيري خود موفق

هاي انتزاعي را كاهش داد هاي اول و دوم تا حدي موضوعپايه

اين عامل .و مطالب را متناسب با سن دانش آموزان تنظيم نمود

. ا يك اصل اساسي استروانشناختي در تنظيم توالي يك محتو

ريزي شود كه به كودك سازمان برنامه درسي چنان بايد برنامه

اي برنامه درسي را كسب كند و به كمك كند به طور فزاينده

كودكان . تدريج در مواد و محتواي مشكل تر تسلط پيدا كند

بايد به تدريج از يادگيري هاي آشنا و عيني به سوي 

 پژوهش اين نتايج.شنا هدايت شونديادگيريهاي انتزاعي و غيرآ

انجام 1385الديني كه درسال توراني و كرام پژوهش نتايج با

 تالشهايي به باتوجه كه داده است به طور مشابهي نشان داد 

 درسي كتب در زيستي محيط موضوعهاي كردن وارد براي كه

 و هاموضوع اين كافي انسجام عدم علت به اما است، شده

 راه هنوز درسي ريزيبرنامه رويكردهاي اصولي كاربرد عدم

 اصل كه داشتند اعالم آموزگاران همچنين .است مانده زيادي

 زيست محيط آموزش هايمؤلفه و مفاهيم تدوين در وحدت

 يادگيري بين ارتباط به.  ندارد تأثير دبستاني دوره محتواي در

 كالس به كالس يك از  زيست محيط هايمؤلفهو مفاهيم

  آموزان دانش زندگي با ها مؤلفه و مفاهيم بين ارتباط و ديگر

 سازماندهي  موارد در و است شده پرداخته زياد مقدار به

 تربيتي وصالحيت آمادگي تقويت يكديگر، منظور به مطالب

 اهميت بين تفاوت زندگي، مسائل با شدن مواجه براي

 ديگر، كالس به كالس يك از محيطي زيست موضوعات

 از تكنولوژي و علوم مسائل درباره تفكر بودن يرپذ امكان

 پرداخته كم مقدار به هامؤلفه و مفاهيم اين بين ارتباط طريق

 عملي و واقعي دنياي با متناسب بايد محتوا انتخاب.است شده

 كتاب در آمده مثالهاي و يادگيري موضوع و باشد آموز دانش

 دگيرندهيا و گردد خارج دنياي در عمل و تجربه مورد درس

 شبيه يا واقعي( زندگي عيني موقعيتهاي و فضا و زمينه در

 و آموزش از انتقادات بيشتر. شود داده قرار)  شده سازي

 دانش رشد در كه است هاييكاستي و نقايص درباره پرورش

 پرورش و آموزش ديگر عبارت به. آيدمي وجود به آموزان

 و مسائل هجانب همه يادگيري و بررسي به مربوط توانايي

 نگري وكلي آنها كردن يكپارچه و هاآموخته اتحاد و هاپديده

 گيريجهت به بيشتر بلكه. دهدنمي توسعه افراد در را

 پردازدمي هاوپديده ومشكالت مسائل محتوا، در تخصصي
)Taghipour Zahir,2008.(  

نيز نشان داد  1386در سال  كه شمسنتايج حاصل از پژوهش 

  ست محيطي در پايه هاي مختلف دوره ابتدايي كه مفاهيم زي
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هاي  همديگر راتقويت نمي كنند و نتايج حاصل از پژوهش

و ) 1383(طاهرخاني  در سال و ) 1387(شريفيان در سال 

به طور يكساني نشان ) 1388(در سال   فروزبخش و احمدي

داد ايجاد آمادگي و صالحيت تربيتي الزم در دانش آموز براي 

نتايج حاصل از . مسائل زندگي الزم مي باشد مواجه با

سنايي در و)  1383(طاهرخاني در سال پژوهشهايي كه توسط  

انجام شده است به طور يكساني نشان داد  كه بر ) 1382(سال 

آموزش محيط زيست را درجهت پيوند كودك با مسائل 

  . اندروزمره خارج از مدرسه تأكيد داشته

حليل داده هاي  نشان داد كه اصل نتايج حاصل از تجزيه وت 

هاي اصلي آموزش محيط مؤلفهمداومت در تدوين مفاهيم و 

همچنين ديدگاه . دارد  تأثيرزيست در محتواي دوره دبستاني 

معلمان بيانگر اين مطلب بود كه به هماهنگي  بين  محتواي 

هاي محيط زيست با ساير محتواي مؤلفهمشتمل بر مفاهيم و 

،فراهم كردن فرصتها ) ارتباط افقي(هم پايه كتابهاي درسي

براي تعمق و گسترش معلومات ومهارتها ، تكرار محتواي 

هاي محيط زيست در هر پايه،  مؤلفهمشتمل بر مفاهيم و 

تكرار دروس گذشته به صورت فرعي در ارائه مطالب جديد 

وارائه محتواي قبلي به طور خالصه به مقدار زياد پرداخته شده 

ه تنظيم مطالب مربوط به محيط زيست هريك از است و ب

هاي قبلي دانش آموزان به مقدار كم پرداخته دروس با آموخته

يادگيري اين گونه مفاهيم و تسلط برآنها در بار . شده است

بايد مفاهيم در موقعيت ها و . اول و بدون تكرار امكان ندارد

ن و بزرگتر هاي گوناگواي مختلف بارها و بارها در زمينهپايه

اي از ساده به مشكل مطرح شوند تا كودكان به طور فزاينده

همچنين محتواي زيست . نسبت به آن مفاهيم تسلط پيدا كنند

محيطي با سطح رشد يادگيرنده از بعد روانشناسي رشد و 

هاي او هماهنگ شود تامحتواي تهيه شده دانستهميزان پيش

تهيه گردد و  متناسب با سطح فهم و درك دانش آموزان

ياددهي خود كمتر دچار مشكل -معلمان در فعاليتها و يادگيري

 .شوند

 يعقوبي و) 1386(در سال  شمس نتايج حاصل از پژوهشهاي

نيز به طور متفاوتي نشان داد كه  كه محتواي )  1383(در سال 

مشتمل بر مفاهيم زيست محيطي در دوره دبستاني  با ساير 

نبوده است و مورد پشتيباني محتواي كتب درسي هماهنگ 

ديبايي و الهيجانيان در سال نتايج پژوهش . گيردقرار نمي

به طور متفاوتي نشان داد كه محتواي درسي آموزش ) 1388(

هاي مداوم براي تعمق و گسترش  محيط زيست  فرصت

 آموز حيطي به طور پيش رونده براي دانشمعلومات زيست م

 .كندايجاد نمي

كه از ديدگاه آموزگاران  بين  دادآزمون نشان  نتايج حاصل از

هاي آموزش محيط زيست دوره دبستاني با مؤلفهمفاهيم و 

داري وجود دارد و رابطه متوسط و پيش دبستاني رابطه معني

دهد كه ميزان ارتباط مستقيمي برقرار است و اين نشان مي

هاي آموزش محيط زيست در  دبستاني با پيش مؤلفهمفاهيم و 

د فراگيري مفاهيم بودنآموزگاران معتقد. باشددبستاني كمتر مي

هاي محيط زيست در پيش دبستاني به فراگيري مفاهيم مؤلفهو 

هاي محيط زيست در مقطع ابتدايي به مقدار كم كمك و مؤلفه

اين امر باعث گرديده است محتواي مشتمل بر مفاهيم . كندمي

دبستاني پيش هاي محيط زيست در مقطع پيش مؤلفهو 

ناسبي براي يادگيري در مقطع دبستاني فراهم م سازماندهنده

ها در مؤلفهي در فراگيري اين مفاهيم و تأثيرنكند و حداقل 

مقطع ابتدايي بوجود آورده و همچنين مطالب مربوط به مفاهيم 

هاي محيط زيست دروس ابتدايي به مقدار كمي به طور مؤلفهو 

هاي دانش آموزان در موضوعات تهمنطقي و با توجه به آموخ

دبستاني تنظيم شده است و ارتباط عمودي  بين درسي پيش

هاي آموزش محيط زيست موجود در دوره مؤلفهمفاهيم و 

هاي در دوره ابتدايي مؤلفهدبستاني با همان مفاهيم و پيش

گردد فرصتهاي يادگيري به اين امر موجب مي. وجود ندارد

ي نشده و مطالب يادگرفته شده در اين طور متوالي سازمانده

دو مقطع يكديگر را پشتيباني و تقويت نكند و از سوي ديگر 

به پايه هاي مختلف  توزيع و تقسيم فعاليتهاي يادگيري در

اي است كه موجب دشواري مطالب در مقطع ابتدايي شده گونه

هاي بنيادي براي ارتباط عمودي از جمله شاخص. است

ارتباط عمودي به . مناسب برنامه درسي است ارزيابي محتواي

چگونگي ترتيب مطالب و نحوه به دنبال آمدن محتوا در طي 

تنظيم . )Connelly &Clandinin,1991( چندپايه اشاره دارد

عمودي محتوا موجب مي شود كه دانش آموزان با تمركز 

۴١ 



  زيست دوره ابتدايي بررسي ديدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتواي درسي آموزش محيطپرهيزكار و همكاران، 

بيشتري به يادگيري موضوع يا مهارت در زمان هاي مختلف 

ابراين براي رفع اين نقيصه  اطالعات و معلومات بن .بپردازند

آموزان دبستاني را از بدو ورود طي يك زيست محيطي دانش

مسابقه يا يك امتحان ارزشيابي شود و محتواي دوره پيش 

دبستاني طوري تغيير واصالح شود كه به فراگيري اين مفاهيم 

 زيرا اين امر باعث. ي كمك كندها در مقطع دبستانمؤلفهو 

ذهني مناسبي در دانش آموزان   سازماندهندهشود پيش مي

دبستاني صورت گيرد و محتوا با رعايت اصل توالي به سمت 

اين برود كه ارتباط عمودي در اين دو مقطع به مقدار زياد 

  .وجود داشته باشد

پذيري به ساير مربيان نتايج اين پژوهش قابليت تعميم

و نتايج اين پژوهش  وآموزگاران شهرهاي ديگر را ندارد

محدود به نظر آموزگاران بوده و شامل ساير افراد نظير 

كارشناسان مولف كتاب و متخصصان وكارشناسان برنامه 

در كنار مطالعه ديدگاه آموزگاران در اين دوره . شد درسي نمي

 .به تحليل محتواي كتب درسي پرداخته نشده است

كه در محتواي   به طور خالصه نتايج اين پژوهش نشان داد 

هاي آموزش محيط مؤلفهدرسي دوره ابتدايي به مفاهيم و

همچنين اصل وحدت  . زيست به طور يكسان توجه نشده است

كه به ايجاد پيوستگي و ارتباط بين مطالب و يا تجارب اشاره 

. باشدگذار نميتأثيرها مؤلفهدارد ، در تدوين اين مفاهيم و

-اساس نتايج اين پژوهش ميمهمترين پيشنهادات عملي كه بر

ارائه كرد، شامل موارد زير  توان به سياستگزاري كالن آموزشي

 : شودمي

درسي دوره ابتدايي با توجه به ريزان و طراحان برنامهبرنامه •

گيري بسياري از تصورات ذهني و ماندگاري يادگيريهاي شكل

 دوران كودكي و ابتدايي، تالش نمايند كه آنان با محيط زيست

هاي ضروري محيط زيست آشنا مؤلفهخود و تمام مفاهيم و 

 .شوند

همزمان با تغيير ميزان آموزش مفاهيم زيست محيطي در  •

درسالهاي آينده  يمحتواي كتب درسي مي توان كتاب نوين

براي همه مقاطع به خصوص در دوره دبستاني باتوجه به مهم 

ان گيري شخصيت كودكان تحت عنوبودن اين دوره در شكل

  "آموزش حفاظت از محيط زيست يا آموزش محيط زيست"

تهيه با توجه به شرايط جغرافيايي استان مربوط به آن مدارس 

 .و تدوين نمود

مانند فيلمهاي آموزشي، اساليدهاي  آموزشهاي غيررسمي •

تواند مكمل و حامي مي... آموزشي، گردش علمي و

 .هاي رسمي شود آموزش

مناسب براي تعامل و همكاري هاي  ها و موقعيتزمينه  •

هرچه بيشتر سازمان محيط زيست با تحقيقات و پژوهش 

آموزش و پرورش با همكاري كارشناسان و متخصصان برنامه 

 .ريزي درسي فراهم شود

هاي آموزگاران ابتدايي محتواي آموزشي بررسي در تشكل •

ريزي و تاليف كتب درسي ارسال ونظرات براي دفتر برنامه

 .شود

م يك مطالعه از نوع كيفي در كليه مقاطع براساس ديدگاه انجا

ريزي درسي، كارشناسان دفتر كارشناسان و متخصصان برنامه

تاليف كتب درسي و همچنين دانش آموزان و والدين آنها  

آتي در اين موضوع  هايتواند مسير مناسبي براي پژوهشمي

 د تحليل محتواي كتب درسيرسبه نظرميهمچنين . باشد

راهگشاي تحقيقات بعدي باشد و اين پژوهش از ديدگاه 

معلمان ساير شهرها نيز صورت گيرد و در انتها موضوع اين 

  .پژوهش در قالب يك مطالعه تطبيقي صورت گيرد
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