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 چکیده
 تحصهیلی  دوره بهرا   تزیسه محهیط  آموزش درسی برنامه طراحی حاضر پژوهش هدف
بهه منرهور    روش غالب پژوهش، کیفی بود اما در بخش دوم پهژوهش، . بود ایران ابتدایی

  پژوهشهی،  ابتهدا مبهانی نرهر ، پیشهینه هها      .اعتباریابی از روش کمی نیز استفاده شد
 برنامهه  تجارب کشورها  پیشگام و همچنین اسهناد باالدسهتی در ایهران مطالعهه شهد و     

ط زیست به صورت پیش نویس اولیه طراحهی گردیهد. سهپس طهرح     درسی آموزش محی
رسهی،  دنفهر از کارشناسهان )متخصصهان برنامهه      30مورد نرر، از طریهق دریافهت نرهر    

گیهر    کارشناسان آموزش محیط زیست و معلمان دوره ابتهدایی( کهه بهه شهیوه نمونهه     
ه بهود کهه   اختابزار پژوهش پرسشنامه محقهق سه   هدفمند انتخاب شدند، اعتبار یابی شد.

زش رسهی آمهو  روایی و پایایی آن تایید شد. نتایج پژوهش، مولفه ها  اساسهی برنامهه د  
یابی محیط زیست را در پنج بخش مبانی، اههداف، محتهوا، روش تهدریس و روش ارزشه    

  %99ا عدد (، ب100/0مشخص کرد. همچنین،  اعتبار طرح مورد نرر در سطح معنادار  )
 ائه شد.ش پیشنهادها  کاربرد  اراساس یافته ها  پژوهتایید شد. در پایان، بر 

 

   کلیدی هایهواژ
 و آمهوزش  نرهام  ابتهدایی،  تحصهیلی  دوره درسهی،  برنامهه  طراحی زیست،محیط آموزش
 .پرورش

 
Abstract 

The purpose of this research was to design the Environmental 

education curriculum for Elementary education in Iran. The re-

search method was a qualitative one, whereas in the second part 

of the research, a quantitative analysis was used. First, the theo-

retical foundations, documents and experiences of the pioneering 

countries were analysed for the Initial draft of the curriculum. 

Then, the designed curriculum was validated by 30 experts who 

were selected through purposeful sampling. The results showed 

the five elements of the curriculum, which were the basics, the 

goals, the content, the instruction and the evaluation method. In 

addition, the validation of the design was obtained 0/99. At the 

end, some practical suggestions were offered based on the find-

ings. 
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 مقدمه
بشهر را بهه    محیطی، آسایش و آرامهش مشکالت و مسائل زیست
 ایهن مشهکل ناشهی از رفتهار نهامطلوب      مخاطره انداخته اسهت و 

 کهودکی  زمهان  لیت ازئومحیطی است که براثر عدم احساس مسه 
 اساسهی  هها  اولویهت  از یکی زیست،محیط آموزش. آیدمی پدید
 ایهن  بهه  ضهر حا پژوهش لذا. است شده مطرح تازگی به که است
 مهوزش آ درسهی  برنامه ایران ابتدایی دوره برا  دارد سعی منرور
 .نماید طراحی را زیستمحیط

 بهه  کهه  شودهایی گفته میبه آموزش 1زیستمحیط آموزش
 مسهائل  و بیهوفیزیکی  محهیط  از که است شهروند  تربیت دنبال
 و کنهد  کمهک  آنهها  حهل  بهه  تواندمی و بوده مطلع آن به مربوط
 ,Taherkhani) اسهت  هاحلراه اجرا  برا  کردن ارک مشتاق

آمههوزش  ،(Hasgine, 1991) هاسههگین نرههر بههه .(2009
 و علمههی دانههش بسههط بههر کههه اسههت تههدبیر  محیطههی،زیسههت

 تأکیهد  محیطیزیست مشکالت برا  فنی و مدیریتی ها حلراه
 (.Kopnina, 2011) دارد

 وجهت وردزیست به کودکان همواره از موضوعات مآموزش محیط
  (Tahereh & Parsa, 2012است بوده جوامع تمام در

.(Ahmadi, تنها احساس دهد که نهآمده نشان میعملتحقیقات به
ل مهسئولیت ایجاد شده و آمهوزش محیطی در زمان کودکی عام
 سهتهدایت رفتار اجتماعی و محیطی در نوجوانی و بزرگسالی ا

(Hastings et al., 2000)، ها  اساسی برا  زمینهبلکه پیش
رفتارها  محیطهی مطلهوب یها نهامطلوب یعنی معهضالت 

 (.Weiner, 1995)محیطی ههستند زیست
 دهههة اوایههل از زیسههتبرنامههه درسههی آمههوزش محههیط  

 سدر از تحهول  روند که است قرارگرفته بسیار  موردتوجه1960
 گرایش این. است گذاشته سر پشت را محور  کودک به محور 
 بهر  یهادگیر   مهواد  و دروس محتهوا   کهه  گردیده موجب جدید
 اسهتوار  طریهق  این از و  آموزش و کودک اطراف محیط اساس
  .(Faghihi Ghazvini, 1986) شود

زیسهت در ایهران بها تردیهدها و     برنامه درسی آموزش محیط
 در درسهی  ها توجهی روبرو است. بررسی کتابها  قابلکاستی
 مفهاهیم  بهه  متهوازن  توجهه  عدم و سجممن برنامه فقدان به ایران
 بهه  تهوان مهی  را ضهعف  نقاط بیشترین. دارد اشاره محیطیزیست
 درزمینههه موجههود درسههی مطالههب ناکارآمههد  وبههودن  ناکههافی
 و زیسهتی محهیط  مسهائل  اهمیهت  به نداشتن توجه زیست،محیط
 رضهایت  عدم نوعی ضمناً. داد نسبت هانسل پرورش در آن نقش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Environmental Education 

 و آمهوزش  روش محتوا، از اعم برنامه عناصر موجود وضع از کلی
 دارد وجهههود ههههامعلهههم سهههو  از ههههاآموختهههه ارزشهههیابی

.(Khorramabadi & Gholami, 2013) 
یکهی از دو فعالیهت اصهلی برنامهه درسهی       2طراحی برنامه درسی
ریهز  درسهی موجهب نرهم بخشهیدن بهه       است که به همهراه برنامهه  

 مهورد  عناصهر  برخهی . گهردد یها  تهیه برنامه درسی مناسب مفعالیت
: از انهد عبهارت  گیرنهد مهی  قهرار  طراحی موضوع که درسی برنامه توافق
 زمهان،  یهادگیر ،  ه   یهاددهی  راهبردها  آموزشی، مواد محتوا، اهداف،
 اههداف،  شهامل  درسهی  برنامهه  محهور   عنصهر  چهار  ارزشیابی و فضا
  (Fathi Vajargah, 2011). است ارزشیابی و روش محتوا،

 یزیست بهرا  دوره ابتهدای  حی برنامه درسی آموزش محیططرا
 اصههلی ههها مؤلفههه و مفههاهیمبههه  زیههرا اسههت الزم امههر  ایههران
 اسهت  نشده توجه یکسان ایران ابتدایی دوره محتوا  در زیستمحیط

(Turani & Keramoddini, 2006).  زیسهت محیط آموزش 
 بهه  نسهبت  اگرچهه  حاضهر  حهال  در پهرورش  و آموزش رسمی نرام در
 امانسهج  عهدم  سهبب  بهه  اما است، داشته بسیار پیشرفت قبل ها سال
 وردمه  ایهن  در اصهولی  رویکردهها   کهاربرد  عدم و هاموضوع این کافی
 راه ایهران  در زیسهت محیط قبولقابل رسمی آموزش به رسیدن تا هنوز
 .  (Turani & Keramoddini, 2006) است مانده زیاد 

چند سهالی اسهت کهه     زیستطمحیبا وجود  که مبحث آموزش 
 لهمسهأ  موزشی ایران شده اسهت، امها ایهن   وارد مباحث درسی در نرام آ

همچنان نیازمند طراحی منسجم درسهی اسهت و چهارچوب تخصصهی     
 نرهر ه  به ویژه برا  دوره ابتدایی، بسیار ضروره، بزیستمحیطآموزش 

-می رسد. لذا پژوهش حاضر قصد دارد آموزش فعلهی مباحهث محهیط   

مهه  در نرام آموزش ابتدایی را به سهمت طراحهی تخصصهی برنا   زیست 
ش طهور دقیهق و براسهاس رو   درسی ویژه این مبحث، سوق دهد و بهه 

 علمی، چارچوب برنامه درسی ویژه آن را طراحی نماید.
ده شه پرداخته  پژوهش پیشینه و نرر  مبانیدر ادامه به بررسی 

 است:
 معنها   بهه  urseoCace R التهین  ریشه از 3درسی برنامه واژه
 طهی  باید افراد که راهی مقدار و فاصله یا مسابقه و حرکت میدان
 اسهت  شهده  گرفتهه  بیابنهد،  دسهت  نرهر  مورد مقصد به تا کنند،

(Soleymanpoor, 2003). محتههوا  یعنههی برنامههه درسههی 
 اطهالق  پنههان  و آشکار ها آموزش و روش غیررسمی، و رسمی
 دانهش  مدرسهه  ههدایت  حتت شاگردان آنها وسیله به که شودمی
 هاگرایش و کنندمی کسب را هامهارت آورند،می دست به را الزم
 برنامهه  .(Maleki, 2011)دهنهد  می تغییر خود در را هاارزش و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Curriculum Designing   
3. Curriculum  



  1396زیست و توسعه پایدار، سال پنجم، شماره چهارم، تابستانفصلنامه آموزش محیط
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol 5, NO4, Summer 2017 

11 

  نمهود  بنهد  دسهته  ذیهل  مختلهف  انهواع  بهه  تهوان می را درسی
)2010Chaube, ( .1. برنامهه  .2 ،1برنامه درسی موضوع محور 

-وظیفهه  یا محورفعالیت درسی برنامه .3 ،2محور هیادگیرند درسی

 تجربهه  درسهی  برنامهه  .5 ،4محهور هدف درسی برنامه .4 ،3محور
 درسههی برنامههه .7 و 6ا رشههته میههان درسههی برنامههه .6، 5محههور
 .7تلفیقی

 مراحلهی  مسهتلزم  کهه  اسهت  فرایند  درسی برنامه طراحی
 ،(شناسیعهجام و شناختیروان فلسفی،) درسی برنامه مبانی چون
 ارزشهیابی  روش و تهدریس  روش محتهوا،  انتخهاب  اهداف، تعیین
 امکهان  ایجهاد  بهرا   گهام  نخسهتین (. Maleki, 2006) است
 مطلهوب  و مناسهب  آموزشی محتوا  انتخاب هدف، تحقق جهت
 ،(Postner, 2004) پوسهنر  زعم به (Maleki, 2012). است
 اهر. ننهد دامهی  درسهی  برنامهه  قلهب  را آن نررانصاحب از برخی
 ریستهد  روش نیهز  را محتهوا  ارائه برا  منطقی و باقاعده منرم،
 طورهب آن پایان در و تدریس ضمن در دارد وظیفه معلم. نامندمی
 را آن نتهایج  و آثهار  و هها فعالیهت  انجهام  نحهوه  دارنرهام  و منرم

 هاآن رفع و هامحدودیت و موانع شناخت به بتواند تا کند ارزشیابی
 (Maleki, 2011). کند تسهیل را آنها اهداف به دستیابی

 در ناپهذیر جهدایی  و یکپارچهه  بخهش  زیسهت آموزش محیط
 ,Manzanal et al., 1998) اسهت  کشهور  ههر  افهراد  زندگی

(Schlesinger, 2004.  حفاظهههت در شهههیوه تهههرینبنیهههاد 
 یههافتن آن، هههدف کههه اسههت زیسههتمحههیط آمههوزش زیسههتمحههیط
 و هها فعالیهت  نحهوه  و مطالهب  ارائه وهشی و نرام بهترین و ترینمناسب
 محیطهی زیسهت  ها آگاهی ارتقا  ساززمینه که است ساختار  اجرا 
 طریهق  از را خود جامعه فرد هر طریق این از تا باشدمی جامعه سطح در

 زیسهت محهیط  از حمایهت  و حفظ در مسئول طبیعت، به گذاشتن احترام
ران معتقدنهد  پژوهشهگ  (Valiollahi & Moradi, 2012). بدانهد 

ایههن   تعلهیم هها  مثبهت آمههوزش،    بهترین شیوه نهادینه کردن عادت
 ,Tahereh & Parsa ) اسهت  نوجهوانی  و کهودکی  دوران عهادات از

2012  .(Ahmadi, 
 عناصههر زیسههتمحههیط آمههوزش درسههی برنامههه قلمههرو در

 معتبهر  هها  اعالمیهه  و اسناد براساس که دارند دخالت گوناگونی
 از اخالقی و زیباشناختی نرر ، هم تجربی، رعنص چهار آموزشی
 کلیهه  کهه  هنگهامی . است زیستمحیط آموزش عناصر ترینمهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Subject Centred Curriculum 

2.Child  Centred Curriculum, or Learner  Centred 

3.Task  Centred or Activity  Centred Crriculum 

4.Objective  Centred Curriculum 

5.Experience  Centred Curriculum 

6.Interdisciplinary Curriculum 

7.Integrated Curriculum 

 ریز برنامه درباره را دیدگاهی یابند، تلفیق یکدیگر با هاجنبه این
 سهاختار  از بازتابی که آورندمی وجود به یادگیر  و آموزش برا 
بود.  خواهد آن از موجود انترارات و زیستمحیط آموزش گانهسه

 زیسهت محیط درباره آموزش .1 :گانه عبارتست ازاین ساختار سه
 .3، (مههارت ) زیسهت محهیط  طریق از آموزش .2، (فهم و دانش)

 (Palmer,2014).( نگرش) زیستمحیط برا  آموزش
 

  
 
 

  
      
  

 

 
 
 
 
 
 

 زیستمحیط آموزش عناصر پیوستههمبه اجزا  .1 شکل
با عنایت به مطالهب فهوق بایهد اذعهان داشهت کهه        در مجموع و

هها  گیر هایی از حل مشکالت، تصمیمباید تجربه زیستمحیطآموزش 
شهناختی،  ها  گونهاگون بهوم  جنبهبه و مشارکت یادگیرندگان را با توجه 

سیاسی، اقتصاد ، اجتمهاعی، زیبهایی شهناختی و اخالقهی ارائهه دههد.       
هها و  از تغییراتهی در گهرایش   ن به حمایتهمچنی زیستمحیطآموزش 

به نحو  که این گرایش ها و رفتارها بتواننهد در   ،شودرفتارها مربوط می
و جلهوگیر  از پیهدایش    زیسهت محهیط حل مسهائل فعلهی مهرتبط بها     

 Palmer Translated byمشهکالت جدیههدتر کمهک کننههد )  

Khorshiddoust, 2014.) 
 دکان،کو به زیستدر زمینه برنامه درسی آموزش محیط

. است شده انجام ایران داخل و خارج در معدود  ها پژوهش
 وانعن با پژوهشی( 2014) همکاران و عالءالدین مثال، برا 
 اکزانگولد در ابتدایی دوره آموزاندانش محیطیزیست دانش»
 وضعیت بین دادند نشان که نتایج نداداده انجامرا « (ترکیه)

 جهت از هاخانواده جمعیتی مختلف سطوح در اجتماعی اقتصاد ،
 تفاوت ابتدایی دوره آموزاندانش محیطیزیست ها آگاهی

 .دارد وجود معنادار 
( پژوهشی تحت عنوان 2014بوزدمیر و همکاران )

آموزان در خصوص هادات معلم دوره ابتدایی به دانشپیشن»
اند که نتایج انجام داده« محیطی در کشور ترکیهآگاهی زیست

 دانش و شناخت

مهارتها و رفتار 

 ها

ی آموزش برا

 محیط زیست

آموزش درباره 

 محیط زیست

آموزش از 

طریق محیط 

 زیست
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آموز ها بر اساس نیاز دانشاگر آموزشی از آن است پژوهش حاک
ها  مختلف قابلیت یادگیر  در بین درس ،و جذاب طراحی گردد

عنوان یک کتاب درسی به تواندرا دارد و در دوره ابتدایی نمی
 (. Bozdemir et al., 2014 ) مجزا مدنرر قرار گیرد 

 نیهز در  (Parasky & Plous, 2010) پلوس و پاراسکی 
 مهدارس  آمهوزان دانهش  محیطیپژوهشی به بررسی دانش زیست

 پهژوهش  این اند. نتایجپرداخته یونان نیکیتسالو شهر در ابتدایی
 دمحهدو  حیوانهات  و گیاههان  دربهاره  کودکان دانش که داد نشان
 و حیوانهات  دربهاره  زیهاد   چیزهها   کودکهان  همچنهین  و است

 ختلهف م انواع توانندنمی اما دانندمی آموزدست و کوچک جانوران
 .کنند شناسایی را پرندگان
 ههها آمههوزش سههو بههه» :عنههوان بهها دیگههر پژوهشههی در
 مهدل  یهک  ایجاد برا  تالش: علمی دانش بدون محیطیزیست
 مهورد  در کودکهان  تصورات و احساسات تجارب، اساس بر عملی
 (Tserveni, 2010) ونیرسه ت سهو   از «خهود  زیسهت محهیط 

 تجربهه  و عمل طریق از آموزش که داد نشان پژوهش ها یافته
 جامعهه  و محهیط  در درگیرشهدن  بهه  کودکان تشویق در تواندمی

 کنهد  کمهک  بهاال  نفهس اعتمادبه و قو  احساس در و کند کمک
.(Tserveni, 2010) 

پژوهشهی توسهط عراقیهه و     نیز کشور داخل ها در پژوهش
 آمههوزش ههها روش در کههاوش» :عنههوان ( بهها2011همکههاران )

ت گرف صورت «ابتدایی دوره آموزاندانش دیدگاه از زیستمحیط
 تهدریس  ها روش از برخی داد نشان پژوهش این ها یافته که

 کهردن  درسهت نریر آموزاندانش دیدگاه از زیستمحیط آموزش
 تمیز زیستی ومحیط ا رایانه ها باز  ساخت و طراحی باغچه،
 است. کالس مانه آموزاندانش عهده بر کالس هر داشتننگاه

 :در پژوهشهههی بههها عنهههوان( 2012) عبهههدالهی و صهههادقی 
 مقطهع  پسهر  آمهوزان محیطهی دانهش  نیازسنجی آموزش زیست»

 آموزاندانش به این نتیجه دست یافتند که «شهراصفهان ابتدایی
 صهوتی  آلودگی خطرات گیاهی، ها گونه وجود ضرورت مورد در
 در یوله  دارنهد  خهوبی  نسبتاً آگاهی ناصحیح، زباله دفع خطرات و

 در درختهان  فوایهد  و زیسهتی  تنهوع  ضهرورت  منابع، کمبود مورد
 .ندارند کافی اطالعات صوتی آلودگی کاهش

 نتبیی و بررسی» :موضوع با پژوهشی 1390 سال در بهرامی
 علهوم  درسهی  هها  برنامهه  در محیطهی زیسهت  سواد نشانگرها 
اد د نشهان  پهژوهش  تحلیل و داد که تجزیه انجام« ایران مدارس
 شناسیزیست و شیمی ،راهنمایی ابتدایی، علوم درسی ها کتاب
 حهوزه  در فقهط  محیطهی زیسهت  سواد نشانگرها  متوسطه دوره

 توجه نآ به و بوده برخوردار اولویت از غیرانسانی محیط شناسایی
 .(Bahrami, 2011) است شده

 بهها ا مطالعههه (Taherkhani, 2009)  از سههو  دیگههر
 دوران در زیسهت محهیط  آموزش نرر  چهارچوب ئهارا» :عنوان
 یهن . اانجهام داده اسهت   «(آمهوزش  ها برروش تأکید با) ابتدائی
 دروس در جههان  کشهورها   همهه  تقریبهاً  که داد نشان پژوهش
 در و انهد گنجانهده  را محیطهی زیسهت  ها آموزش ابتدایی دوران
 جخهار  محیطیزیست روزمره مسائل با را کودک خط، هاآن بیشتر
 ابتهدایی  مهدارس  رسمی ها آموزش در. دهدمی پیوند مدرسه از

 فکههر  رشهد  بهها متناسهب  محتههوا کهه  باشههد آن بهر  سههعی بایهد 
 اف،اطهر  محهیط  با انعطافقابل آزمون، کنترل،قابل آموزان،دانش
 در... و یابحقیقت محور، فراگیر بند ،زمان دارا  منرم و کامل
 .شود منرور درسی کتب
 هکه  داشت اذعان باید فوق مطالب به عنایت اب و مجموع در
 و محیطهی زیسهت  سواد توسعه زیستمحیط آموزش نهایی هدف
 زیسهت محهیط  آمهوزش . اسهت  واقعهی  زندگی در آن ارگیر کبه

 وطمربه  رفتارهها  و هها گرایش در تغییراتی از حمایت به همچنین
 حهل  در بتواننهد  رفتارهها  و هها گهرایش  این که نحو  به شودمی
 پیهدایش  از جلهوگیر   و زیسهت محهیط  بها  مهرتبط  فعلی لمسائ

 .کنند کمک جدیدتر مشکالت
 زیسهت محیط آموزش درسی برنامه طراحی حاضر پژوهش هدف
 پهژوهش  هها  پرسش  و است ایران ابتدایی تحصیلی دوره برا 

 عبارتند از:

 تحصیلی دوره برا  زیستمحیط درسی برنامه طراحی در .1
 محتوا، ،اهداف مبانی،) درسی نامه بر عناصر ایران، ابتدایی
 است؟ ها ویژگی چه دارا ( ارزشیابی و تدریس روش

 ریز برنامه متخصصان نرر از شدهطراحی درسی برنامه آیا .2
 دوره معلمهان  و زیسهت محهیط  آمهوزش  کارشناسان درسی،
 است؟ اعتبار دارا  ابتدایی

 
 پژوهش شناسیروش

نجایی که بخهش دوم  حاضر کیفی بود اما از آ پژوهش این روش
شد. از روش آمار  کمّی نیز استفاده  ،پژوهش ما اعتباریابی است

 صهورت  المللهی بین معتبر منابع و باالدستی اسناد ،مطالعه اول بخش در
 از نررسهنجی  بها  شدهطراحی درسی برنامه دوم، بخش در. است گرفته

 معلمهان  و زیسهت محیط آموزش کارشناسان درسی، برنامه متخصصان
 درسهی  برنامهه  طراحهی  پایهان  در و شد خواهد اعتباریابی ابتدایی، ورهد

 نفهر  30 تعهداد  هدفمنهد،  گیهر  نمونه روشاز  استفاده با. شودمی انجام
 کارشناسهان  از نفر 10 درسی، ریز برنامه متخصصان از نفر 10 شامل)

 نمونهه  عنهوان به( ابتدایی دوره معلمان از نفر 10 و زیستمحیط آموزش
 گهردآور   بهرا   پهژوهش  ایهن  در کهه  ابزار . گردید انتخاب شپژوه
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 ایهن . اسهت  «سهاخته  محقهق  پرسشنامه» نوع از رفته کار به اطالعات
 سهند ) باالدسهتی  اسهناد  و نرهر   مبهانی  بررسی به توجه با پرسشنامه
 .است شده تدوین جهانی مطالعات و( پرورش و آموزش بنیادین تحول
بوطهه  کارشناسهان مر  نرهرات  از اییمحتهو  و صور  روایی تعیین برا 
 برطهرف  زا پهس  نفر از استادان علوم تربیتی( اسهتفاده شهد.    10)تعداد 
 و راهنمها  ندااتاسه  تاییهد  بهه  هاپرسشنامه مجدداً ،موجود ابهامات کردن
 از پهس  هها داده درونهی  همسهانی  و پایهایی  برآورد جهت و رسید مشاور

 بهه  86/0 کرونبهاخ  آلفا  و گردید تحلیل SPSSافزار نرم در گردآور 
. فهت گر قهرار  آمهار   نمونهه  اختیهار  در نههایی  پرسشهنامه  و آمد دست
 طریهق  از استنباطی آمار و توصیفی آمار بخش دو در پژوهش ها داده
 .شد تحلیل SPSS افزارنرم

 های پژوهش یافته

 دوره بهرا   زیسهت محهیط  درسهی  برنامهه  طراحهی  در .اول پرسش

 محتهوا،  ،اههداف  مبهانی، ) درسی نامه بر عناصر ایران، ابتدایی تحصیلی
 است؟ هاییویژگی چه دارا ( ارزشیابی و تدریس روش
 کننهدگان )متخصصهان  ها  این بخش مستخرج از نرهر شهرکت  یافته

( بتهدایی و معلمان دوره ا زیستمحیطبرنامه درسی، کارشناسان آموزش 
 نیمبها  اول، بخهش  باشهد. در در پرسشنامه پژوهش حاضهر اسهت مهی   

 .(1جدول) شد واکاو  و شناسایی کاملطور به درسی برنامه
 

 

 یی ایرانابتدا تحصیلی دوره برا  زیستمحیط آموزش برنامة بانیم درصد  نمرۀ میانگین .1جدول 

 ها  پرسشنامه به ترتیب فراوانیگویه
 و درصدها  به دست آمده

 جمع (1بسیار کم ) (2کم ) (3متوسط ) (4زیاد) (5بسیار زیاد )

ره
نم

ن 
گی

یان
م

داد 
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

 زنده انسان مثل زین ستیزطیمح.1
 دارد احساس دارد، جان هست؛

22 3/73% 6 20% 2 7/6% - 0% - 0% 30 100% 66/4 

 یطیمحستیز  ارزشها  القا.2
 تیمسئول حس عت،یطب  دوستدار)
 متناسب( نهایا امثال و طیمح به  ریپذ
 کودک رشد دوره با

20 7/66% 10 3/33% - 0% - 0% - 0% 30 100% 66/4 

 در و است نیزم بر خدا فهیخل نسان .3
 دارد تیمسئول نیزم قبال

21 70% 7 3/23% 2 7/6% 0 0% - 0% 30 100% 63/4 

 و است ازین کی ستیزطیمح حفاظت.4
 نآ از است الزم جامعه  بقا  برا

 میکن حفاظت

17 7/56% 10 3/33% 3 10% - 0% - 0% 30 100% 56/4 

 مسئله کی ستیزطیمح خطر.5
 هست بغرنج یماعاجت

19 3/63% 8 7/26% 3 10% 0 0% - 0% 30 100% 53/4 

 و کودک نیب یعاطف رابطه جادیا.6
 ستیزطیمح

19 3/63% 9 45% 1 3/3% 1 3/3% - 0% 30 100% 53/4 

 عنوان به ستیزطیمح از حفاظت.7
 .است یاجتماع آرمان کی

11 7/36% 13 3/43% 6 20% 0 0% - 0% 30 100% 16/4 

  برا انسان و انسان  برا یهست.8
 است شده دهیآفر یهست

13 3/43% 10 3/33% 5 7/16% 0 0% 2 7/6% 30 100% 06/4 

 و ستیزطیمح قداست کردن یدرون.9
 نه ماست یخون رگ ستیزطیمح نکهیا

 ما دست ابزار
11 7/36% 10 3/33% 7 3/23% 1 3/3% 1 3/3% 30 100% 96/3 
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براساس نتایج به دست آمده از جدول فوق، از نرر  
 و معلمان  زیستمحیطنرران برنامه درسی، کارشناسان صاحب
ها  ارزش القا » ،«است انسان مثل زیستمحیط» ها گویه
از  «رددا مسئولیت زمین قبال در انسان»و  «محیطیزیست

 زیستمحیط آموزش درسی برنامه مبانی ها اولویت ترینمهم
 است.  ایران ابتدایی دوره برا 
 برا  زیستمحیط آموزش درسی برنامه اهداف دوم، بخش در
 (.2 جدول) شد شناسایی ایران ابتدایی دوره

 

 رانیا ییابتدا یلیتحص دوره  برا زیستمحیط آموزش برنامة اهداف درصد  نمرۀ میانگین .2 جدول

 ها  پرسشنامه به ترتیب فراوانی وگویه
 درصدها  به دست آمده

 جمع (1بسیار کم ) (2کم ) (3متوسط ) (4زیاد ) (5بسیار زیاد)

ره
 نم
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نگ
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دانههش آمههوز بتوانههد رفتارههها  متعههارف حفههظ      .1
هها،  هها  بوسهتان  زیست نریر لگد نکردن چمنمحیط

 نشکستن شاخه ها و امثال اینها را انجام دهد

20 7/66% 8 7/26% 2 7/6% - 0% - 0% 30 100% 60/4 

-هزیست حضور یابهد و را .دانش آموز بتواند در محیط2
 ها  حفظ و پاکیزگی آن را انجام دهد

17 7/56% 12 40% 1 3/3% - 0% - 0% 30 100% 53/4 

هها   .دانش آموز بتواند متناسب بها سهن و و ویژگهی   3
 ی بها رشد خود ارتباط صمیمانه توأم با وفادار  و دوست

 طبیعت برقرار کند

20 7/66% 5 7/16% 5 7/16% - 0% - 0% 30 100% 50/4 

زیست را ماننهد یهک موجهود زنهده     آموز محیط.دانش4
یی هها اربداند و ارتباط دوستانه با آن را با مصهادیق و ک 
د ماننه )که باید برا  این دوستی انجام دهد را نام بیهرد  
 نها(ل ایاستفاده مجاز از وسایل نقلیه، ذخایر آبی و امثا

16 3/53% 11 7/36% 2 7/6% 1 3/3% - 0% 30 100% 40/4 

ز حهد  .دانش آموز بتواند آثار مخرب استفاده از بهیش ا 5
 دمنابع طبیعی را نام برده و هرکدام را تشریح کن

16 3/53% 9 30% 5 7/16% - 0% - 0% 30 100% 36/4 

ه صورت جد  نگا. وقتی دانش آموز به محیط خود به6
ههها  ارزش کهرد و تههوجهش را برانگیخهت، بتوانههد راه  

 زیست را در ذهن خهود بپرورانهد و  قایل شدن به محیط
 یا انجام دهد

14 7/46% 12 40% 4 3/13% - 0% - 0% 30 100% 33/4 

محیطی ماننهد  آموز با یک مشکل زیستدانش . وقتی7
شهود  جمع شدن آشهغال در محهل زنهدگی روبهرو مهی     

 راهها  مقابله با آن را به کار ببرد

16 3/53% 9 30% 4 3/13% - 0% 1 3/3% 30 100% 30/4 

ودگی .دانش آموز بتواند مفاهیم ههوا و اقلهیم، آب، آله   8
 بوم ادلها  غذایی و تعصدا، گیاهان، جانوران، زنجیره

 شناختی را تشربح کند

15 50% 9 30% 5 7/16% 1 3/3% - 0% 30 100% 26/4 

 ود وخین .دانش آموز بتواند ارتباط متقابل و دوسویه ب9
 هستی را درک و تشریح کند

13 3/43% 12 40% 4 3/13% 1 3/3% - 0% 30 100% 23/4 

صهوص  ها و مفاهیمی را در خ.دانش آموز بتواند پیام10
زیسهت را نهام   ت و حس احترام در قبال محهیط مسئولی
 ببرد

9 30% 18 60% 3 10% - 0% - 0% 30 100% 20/4 

آموز بتواند به محهیط اطهراف خهود بصهورت     .دانش11
محیطی را در جامعهه  جد  نگاه کند و مشکالت زیست
عنوان عامهل حیهات   خود کشف کند و اهمیت آن را به

 درک کند

15 50% 7 3/23% 7 3/23% 1 3/3% - 0% 30 100% 20/4 

فت، نطبیعی )معادن،  ها .دانش آموز بتواند سرمایه12
د م ببهر ها  حاصلخیز و امثال اینها( در کشور را نازمین

 و آثار کمبود یا نبود آنها را توضیح دهد

13 3/43% 11 7/36% 5 7/16% 1 3/3% - 0% 30 100% 20/4 

کنهد   آموز بهداشت فرد  و محیطی را رعایت.دانش13
ا هها ر )مانند نریختن آشغال در محیط مدرسه و امثال این

 رعایت کند(

14 7/46% 10 33% 3 10% 3 10% - 0% 30 100% 16/4 

آمههوز بتوانههد نیازههها  جامعههه راکههه بههه    .دانههش14
زیست وابسته اسهت رانهام ببهرد )نیازجامعهه بهه      محیط

قا  جنگل، معادن طال یاسنگ و انرژ  و رابطه آن با ب
 را توضیح دهد( جامعه

11 7/36% 14 7/46% 3 10% 1 3/3% 1 3/3% 30 100% 10/4 

محهیط   از ناشهی  هها  تفهاوت  آموز بتواند به.دانش15
 و فرهنگهی  عشهایر ،  روسهتایی،  شههر ،  (زنهدگی 

م ک نها جغرافیایی )پی برده و ویژگیها  آنها را به تفکی
 ببرد

10 3/33% 13 3/43% 6 20% 1 3/3% - 0% 30 100% 06/4 

ا  هه راه . به دانش آموز اختیاراتی داده شود تا بتواند16
در  مقابله با آلودگی محیط اطرافش را انتخهاب کهرده و  

 محیط اعمال کند

12 40% 9 30% 8 7/26% - 0% 1 3/3% 30 100% 03/4 
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 امهبرن اهداف بخش در شده، ارائه فوق جدول در آنچه مطابق
 در آموزدانش عارفمت رفتارها » زیست،محیط آموزش درسی
 پاکیزگی و حفظ ها راه انجام» ،«زیستمحیط حفظ
 با ستیدو و وفادار  با توام ارتباط» و «آموزدانش زیستمحیط
 زیستمحیطترین اهداف آموزش جزء مهم» آموزدانش طبیعت

 برا  دوره تحصیلی ابتدایی ایران است.

 تزیسه محهیط  آموزش درسی برنامه «محتوا » سوم، بخش در
 متخصصهان  نرهر  بهه  توجهه  با ایران ابتدایی تحصیلی دوره برا 
 دوره معلمهان  و زیسهت محهیط  آموزش کارشناسان درسی، برنامه

 است. شده آورده 3 جدول در که شد تدوین ابتدایی

 
نرایا ییابتدا یلیدوره تحص  برا زیستمحیطبرنامة آموزش   محتوا میانگین نمرۀ درصد . 3 جدول

به ترتیب فراوانی و  پرسشنامه هایگویه

 درصدهای بدست آمده

 جمع (1)کم بسیار (2)کم (3)متوسط (4)زیاد (5)زیاد بسیار
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 و حهش و بها   تفرجگاهها، پارکها، لیقب از ییمکانها انتخاب.1
  ریادگی منبع عنوان به نهایا امثال

16 3/53% 12 40% 1 3/3% 1 3/3% - 0% 30 100% 43/4 

 تیههمحور بهها ویههراد و ونیههزیتلو  ههها برنامههه از اسههتفاده.2
 از استفاده و یطیمحستیز مباحث  ریادگی  برا ستیزطیمح
 ستیزطیمح حفاظت به مربوط  ا انهیرا  ها  باز

15 50% 13 3/43% 1 3/3% 1 3/3% - 0% 30 100% 40/4 

 است هکرد سفارش خود امبرانیبرپ خدا که مفهوم نیا انتقال.3
 کوشها  آن حفهظ  در و اسهت  امانهت  شهما  دست در عتیطب که
 دیباش

17 7/56% 7 3/23% 5 7/16% 1 3/3% - 0% 30 100% 33/4 

 بههه ائمههه و بزرگههان درموردتوجههه ییداسههتانها گنجانههدن.4
 ستیزطیمح

13 3/43% 14 7/46% 3 10% - 0% - 0% 30 100% 33/4 

(، ندهی، آحال گذشته،زمان ) بعد در آن ابعاد و تیموقع .درک5
 یعیبط ) عوامل هانی، کنی، کشور، زمشهر ،، محلهخانهمکان )

 (ستیزطیمح ،یعیطب طیمح)

13 3/43% 15 50% 1 3/3% 1 3/3% - 0% 30 100% 30/4 

 دا،صه  یآلهودگ  آب، م،یاقل و هوا همچون هیپا علوم گنجاندن.6
 و یختشهنا  بوم تعادل و ییغذا  ها رهیزنج جانوران، و اهانیگ

 هاآن امثال

16 3/53% 10 3/33% 2 7/6% 1 3/3% 1 3/3% 30 100% 30/4 

  اه زباله کردن جمع  برا یهفتگ  ها برنامه دادن بیترت.7
 منطقه کی

15 50% 9 30% 6 20% - 0% - 0% 30 100% 30/4 

 حهس  ههوا  یپهاک  و طهراوت  و  سهبز  که مفهوم نیا انتقال.8
 بخشد یم انسان به را کردن یزندگ خوب

16 3/53% 10 3/33% 1 3/3% 2 7/6% 1 3/3% 30 100% 26/4 

مسههئله  کیههبهها  مقابلههه  راهههها از  ریتصههاو.گنجانههدن 9
 منهزل را در   که زباله هها   فرد ریتصو ری)نر یطیمحستیز

 دهدیسطل زباله قرار م

16 3/53% 7 3/23% 6 20% 1 3/3% - 0% 30 100% 23/4 

 بتوانهد  وزآم دانش در را یمیمفاه و امهایپ بتواند آموز دانش.10
 در احتهرام  حهس  و تیمسهئول  خصوص در را یمیمفاه و امهایپ

 ببرد نام را ستیزطیمح قبال

19 3/63% 4 3/13% 3 10% 3 10% 1 3/3% 30 100% 23/4 

 منهابع  حهد  از شیب از استفاده مخرب آثار بتواند آموز دانش.11
 کند حیتشر را هرکدام و برده نام را یعیطب

16 3/53% 7 3/23% 5 7/16% 1 3/3% 1 3/3% 30 100% 20/4 

 سهت یزطیمحه  بهه  راکهه  جامعهه   ازهاین بتواند آموز دانش.12
 طهال  معهادن  جنگهل،  بهه  ازجامعهه ین) ببهرد  رانهام  است وابسته

 (دهد حیتوض را جامعه  بقا با آن ورابطه  وانرژ اسنگی

12 40% 13 3/43% 4 3/13% - 0% 1 3/3% 30 100% 16/4 

 و یبهداشههت سیسههرو در یبهداشههت  امهههایپ نمههودن درج.13
 خود توسط آشغال سطل در زباله ختنیر  برا راهنما  تابلوها
 آموزاندانش

13 3/43% 9 30% 7 3/23% 1 3/3% - 0% 30 100% 13/4 

  ههها نیزمهه نفههت، معههادن، چههون یمیمفههاه گنجانههدن.14
 تیههاهم ،یطههیمحسههتیز یآگههاه اهههان،یگ انههواع ز،یحاصههلخ
 طیمحه  بها  اههان یگ تطهابق  یچگهونگ  و  کشاورز و  اقتصاد

 (یعیطب  ها هیسرما بعنوان)

12 40% 12 40% 5 7/16% - 3/3% - 0% 30 100% 13/4 

 قهف تو یعنی ست،یزطیمح یآلودگ مانند ییامهایپ گنجاندن.15
 واهدخ جهان چراکه جنگل، ردیبم دینگذار ای و یزندگ یجیتدر
 مدرسه  وارهاید در مرد،

11 7/36% 11 7/36% 7 3/23% 1 3/3% - 0% 30 100% 06/4 

 بیههتخر خصههوص در قههرآن  ههها هیههآ نمههودن مطههرح.16

 دیه فرما یمه  مائهده  سهوره  86 هیآ در مثال  برا) ستیزطیمح
 رحمهت  از دهد انجام ستیناشا رفتار عتیطب به نسبت هرکس

 (شودیم محروم خداوند محبت و

9 30% 11 7/36% 9 30% - 0% 1 3/3% 30 100% 90/3 
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 درسی برنامه تدریس روش» السؤ به چهارم، بخش در

 چگونه ایران ابتدایی تحصیلی دوره برا  زیستمحیط آموزش

 آور جمع حاصل بخش این که پاسخ شودمی داده پاسخ «است؟

 و زیستیطمح آموزش کارشناسان درسی، برنامه متخصصان نرر

 .(4 جدول) است ابتدایی دوره معلمان

 نرایا ییابتدا یلیتحص دوره  برا زیستمحیط آموزش برنامة سیتدر روش درصد  نمرۀ میانگین .4 دولج

 
 
 آموزش درسی برنامه «ارزشیابی» ها  شیوه نیز پنجم بخش در

 برنامه متخصصان نرر از ایران ابتدایی دوره برا  زیستمحیط
 شد شناسایی معلمان و زیستمحیط آموزش کارشناسان درسی،
 .است شده آورده 5 جدول در هاآن که

 

 

 

 

 

 

های پرسشنامه به ترتیب فراوانی و گویه
 درصدهای بدست آمده

 جمع (1بسیار کم) (2کم) (3متوسط) (4زیاد) (5بسیار زیاد)
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نامه .استفاده از مشارکت دانش آموزان در تدوین روز1
 دیوار  در خصوص زمین، طبیعت، جهانوران ،گیاههان   

را چه و آب که قبل از نصب به تأیید معلم رسیده باشد 
د. که ممکن است پیهام غلطهی را سههواً انتقهال نمایه     

 )روش پروژه(

16 3/53% 9 30% 5 7/16% - 0% - 0% 30 100% 36/4 

 36/4 %100 30 %3/3 1 %0 - %7/6 2 %7/36 11 %3/53 16   هایی در محیط مدرسه )ایفا  نقش(.ایجاد باغچه2

 ها  روزانه، هفتگی و ماهانه بهرا  تهدریس  .گردش3
 )اکتشافی و نمایشی(   زیستمحیطدر دل 

15 50% 11 7/36% 3 10% - 0% 1 3/3% 30 100% 33/4 

ش بند  کردن دانش آمهوزان و اسهتفاده از رو  .گروه4
ا هخاص برا  هریک از گروهها )نریر نامگذار  گروه
 به گروه آب، گیاهان و امثال آنها()روش گروهی(

10 3/33% 12 40% 4 3/13% 4 3/13% - 0% 30 100% 30/4 

شهده بهررو     .استفاده از احادیث و روایات حکهاکی 5
) روش  زیسهت محهیط دیوارها  مدرسهه درخصهوص   

 نمایشی(
14 7/46% 11 7/36% 3 10% 2 7/6% - 0% 30 100% 23/4 

ههها  .برگهزار  هریهک از جلسهات درس در مکهان    6
هها  تفریحهی و   ها،کشهتی ها، هتهل خاص مثل پارک

ه که هها  یادگیرنهدگان   امثال آنها همهراه بها خهانواده   
  هها یادگیرنهدگان و خهانواده   ها  خوبی برا انگیزه

 آنان می باشد )نمایشی(

14 7/46% 11 7/36% 3 10% 2 7/6% - 0% 30 100% 23/4 

ههایی ماننهد   .شرکت دادن دانش آمهوزان در فعالیهت  7
رو  و درخت کار  و گل کار ، کهوه نهورد ، پیهاده   

 امثال آنها )ایفا  نقش(  
14 7/46% 10 3/33% 4 3/13% 1 3/3% 1 3/3% 30 100% 16/4 

 ها  مرتبط.تشویق دانش آموزان به کشیدن  نقاشی8
بهها موضههوع زیسههت محیطههی ماننههد کشههیدن روز    
درختکار  که مردم در حال کاشهت نههال هسهتند و    

 امثال اینها )پروژه(  

10 3/33% 14 7/46% 6 20% 0 0% 0 0% 30 100% 13/4 

زشهی،  ها  دیدار  )نریر فهیلم آمو .استفاده از رسانه9
CD محیطی و امثال اینهاها  زیستآموزشی، نقشه )

 )روش نمایشی(
15 50% 6 20% 6 20% 3 10% - 0% 30 100% 10/4 

 ها،ه.اجرا  فعالیت فرهنگی مانند برگزار  نمایشگا10
 اردوها و امثال اینها )روش نمایشی و اکتشافی(

14 7/46% 12 40% 3 10% 1 3/3% - 0% 30 100% 10/4 

آموزان درخصوص حفاظهت  رات دانش.گنجاندن نر11
ههها  زیسهت محیطهی در محوطهه آموزشهی و سهالن     

 مدرسه )حل مسئله(
11 7/36% 14 7/46% 2 7/6% 2 7/6% 1 3/3% 30 100% 06/4 

 با سن هایی آموزشی و گویا متناسب.استفاده از پیام12
وظرفیههت کههودک در جهها  جهها  محههیط آموزشههی  

 انی(درخصوص خطرات زیست محیطی )روش سخنر
14 7/46% 5 7/16% 8 7/26% 2 7/6% 1 3/3% 30 100% 96/3 

وش .گروه بند  کردن دانش آموزان و استفاده از ر13
ها ها )نریر نامگذار  گروهخاص برا  هریک از گروه

 به گروه آب، گیاهان وامثال آنها()روش گروهی(
10 3/33% 12 40% 4 3/13% 4 3/13% - 0% 30 100% 93/3 

  هها مودن نمایشگاهی دایمی با موضهوع راه .برپا ن14
ل، ها  منزمقابله با مشکل زیست محیطی )نریر زباله

 جمع شدن حشرات موذ  و امثال اینها()نمایشی(
8 7/26% 11 7/36% 7 3/23% 4 3/13% - 0% 30 100% 76/3 
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 رانیا ییابتدا یلیدوره تحص  برا زیستمحیطبرنامة آموزش  یابیمیانگین نمرۀ درصد  روش ارزش  .5 جدول

 

مهه  ه از نرر متخصصان برناها  ارزشیابی کترین شیوهمهم
ی زیست و معلمان دوره ابتهدای درسی، کارشناسان آموزش محیط

 ،«مسئله حل»  ،«نقش ایفا  روش»: از اندشناسایی شد عبارت
 .«زندگی محیط از عکس و فیلم آور  جمع» و «عملی تکالیف

 
  نرهر  از شهده طراحهی  درسهی  برنامهه : پژوهش دوم پرسش

 
 

زیست محیط آموزش کارشناسان درسی، ریز برنامه متخصصان
 است؟ اعتبار میزان چه دارا  ابتدایی دوره معلمان و

 ا نمونهه  تهک  t آزمهون  از سؤال این به پاسخگویی جهت
 درسهی  برنامهه  عناصهر  از یهک  ههر  نتهایج  و اسهت  شده استفاده

 زیسهت محهیط  آموزش( ارزشیابی و روش محتوا، اهداف، مبانی،)
 باشد:می ذیل شرح به

 
 

 

های پرسشنامه به ترتیب فراوانی گویه

 و درصدهای به دست آمده

 جمع (1بسیار کم) (2کم) (3متوسط) (4زیاد ) (5بسیار زیاد)
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ههها   دانههش آمههوز  در  تشههکیل گههروه. 1
خصوص نمایش یک وضعیت زیست محیطی 

 در قالب روش ایفا  نقش(

14 7/46% 12 40% 3 10% - 0% 1 3/3% 30 100% 26/4 

ارائههه یههک وضههعیت خطرنههاک زیسههت     .2
محیطی مانند بو  نامطبوع رودخانه شهرشان 

هها و درخواسهت ارائهه    به دلیل ریخهتن زبالهه  
آمههوز بههرا  برطههرف شههدن راهکههار از دانههش

 مشکل

17 7/56% 7 3/23% 3 10% 3 10% - 0% 30 100% 26/4 

تکالیف عملی مانند پرورش یک نهوع گهل   .3
ارائهه آن بهه عنهوان     طی چند ماه  درخانهه و 
 نمره عملی در پایان ترم

12 40% 13 3/43% 4 3/13% 1 3/3% - 0% 30 100% 10/4 

آور  فیلم یا عکس دربهارۀ  درخواست جمع. 4
ها  زیست محیطی در محیط زنهدگی  آالینده
 کودک

13 3/43% 10 3/33% 5 7/16% 1 3/3% 1 3/3% 30 100% 10/4 

هها  آب،  ینشان دادن تصاویر  از آلهودگ . 5
هوا و طبیعت دریک فیلم آموزشی و پرسهیدن  

 سؤاالتی در خصوص پیام فیلم از فراگیر

11 7/36% 12 40% 5 7/16% 2 7/6% - 0% 30 100% 06/4 

رت استفاده از ارزشیابی تکوینی به این صو. 6
 که برا  مثال فراگیر میزان پیشرفت آلهودگی 
آب را در یکی از محالت پرجمعیهت روسهتا و   

شهرش را هر هفتهه بها جزئیهات کامهل در      یا
 کالس درس ارائه نماید.

13 3/43% 9 30% 4 3/13% 3 10% 1 3/3% 30 100% 00/4 

 وه کهاستفاده از ارزشیابی پایانی به این شی. 7
در پایان تهرم بهرا  مثهال مراحهل تکهوین و      

 تکامل یک گیاه را کامل ارائه نماید

11 7/36% 10 3/33% 7 3/23% 2 7/6% - 0% 30 100% 00/4 

ههها  برگههزار  نمایشههگاهی از نقاشههی  . 8
)پیهام ههر    زیسهت محهیط کودکان با موضهوع  

و  زیستمحیطنقاشی نشان از درک کودک از 
 باشد(ارزشی که برا  آن قائل است، می

8 7/26% 14 7/46% 8 7/26% - 0% 0 0% 30 100% 00/4 

استفاده از ارزشیابی تشخیصی برا  محک . 9
 نش زیست محیطی فراگیرزدن دا

10 3/33% 13 3/43% 3 10% 3 10% 1 3/3% 30 100% 93/3 
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  میانگین و انحراف معیار عناصر برنامه درسی. 6جدول 

 ردیف عناصر برنامه درسی تعداد میانگین انحراف معیار خطای میانگین

065/0  35/0  41/4  1 مبانی 30 

091/0  49/0  28/4  2 اهداف 30 

117/0  64/0  23/4  3 محتوا 30 

163/0  89/0  26/4  4 روش 30 

118/0  64/0  09/4  5 ارزشیابی 30 

 
 

 ا تک نمونه t آزمون .  7جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییعن فوق عناصر تمامی برا  ا نمونه تک t آزمون نمرات

 شامل تفکیک به ارزشیابی و تدریس روش محتوا، اهداف، ی،مبان

 ، روش تدریس45/10،  محتوا 30/14اهداف  ،61/21 مبانی

 به دست آمد. 25/9و ارزشیابی  74/7

 t آزمون اجرا  از حاصل نتایج و 7 و 6 جداول به توجه با

 آمده دست به معنادار  سطح با که گفت توانمی ا نمونه تک

 آمده، دست به  t نمرات و درسی برنامه عناصر ههم در( 001/0)

 به زیستمحیط آموزش برا  شدهطراحی برنامه اطمینان %99 با

 آموزش کارشناسان درسی، برنامه صانمتخ منرر از آموزاندانش

 .است اعتبار دارا  معلمان و زیستمحیط

در نهایت برنامه درسی طراحی شده برا  آموزش 

حصیلی ابتدایی در ایران به طور ویژه دوره ت زیستمحیط

 .(2 خالصه در شکل ذیل ترسیم شده است )شکل

 

 

 

عناصر برنامه  T درجات آزادی سطح معناداری اختالف میانگین حد باال حد باال

 درسی

54/1  27/1  41/1  001/0  29 61/21  مبانی 

46/1  09/1  28/1  001/0  29 03/14  اهداف 

47/1  992/0  23/1  001/0  29 45/10  محتوا 

59/1  930/0  26/1  001/0  29 74/7  روش تدریس 

33/1  851/0  09/1  001/0  29 25/9  ارزشیابی 
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 دوره تحصیلی ابتدایی ایران زیستمحیطعناصر برنامه آموزش . 2شکل

طی؛ ها  زیست محیزیست؛ مسئولیت پذیر ؛ ارزشزنده انگاشتن محیط

را  بستی هی؛ آرمان اجتماعی؛ بقا  جامعه؛ مسئله اجتماعی؛ رابطه عاطف

 انسان و انسان برا  هستی؛ قداست محیط زیست

دوستی  محیط زیست؛ در رفتارها  متعارف حفظ محیط زیست؛حضور

 ه محیطارزش قائل شدن ب انجام مصادیق رفتارها  دوستانه، باطبیعت؛

 فاهیم اساسی محیطتشریح م زیست؛ مقابله بامشکل زیست محیطی؛

انش دداشتن  محیط؛ کشف مشکالت محیط زیست، رابطه متقابل با زیست؛

حیط مجامعه به  درک نیاز رعایت بهداشت محیطی؛ ها  محیطی؛سرمایه

 ها  محیط زندگیفهم تفاوت زیست؛

 
انت امزیست دست انسان ها  عمومی؛ آموزش محیطمحیط زیست؛ رسانه

تیب رج تردیه؛ است؛ موقعیت و ابعاد زمان و عوامل طبیعی؛ گنجاندن علوم پا

بردن  ؛ نامطبیعی منابع حد آور  زباله؛ آثار استفاده بیش ازبرنامه برا  جمع

-حیطمودگی ها  آلها  بهداشتی؛ گنجاندن پیامنیازها  جامعه؛ درج پیام

 زیستمحیطها  قرآن در رابطه با زیست؛ استفاده از آیه

 

 ئله؛روش پروژه؛ ایفا  نقش؛ روش گروهی؛ نمایشی؛ اکتشافی؛ حل مس

 سخنرانی 

 
 واستنمایش یک وضعیت زیست محیطی؛ درخواست ارائه یک راهکار؛ درخ

کس، م یا عها  فیلمها؛ پرسش از پیاآور  فیلم یا عکس از آالیندهجمع

 یابیتکوینی؛ نقاشی با موضوع محیط زیست؛ ارزشیابی پایانی؛ ارزش

 تشخیصی

 

 طرح آموزش محیط زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران

 اهداف برنامه آموزش محیط زیست

 مبانی برنامه آموزش محیط زیست

 محتوا برنامه آموزش محیط زیست

 

 روش ارزشیابی برنامه آموزش محیط

 روش تدریس برنامه آموزش محیط زیست
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 گیرینتیجه و بحث
هش حاضهر، بهه تناسهب    کنندگان در پهژو مجموع نررات شرکت

کننهده در ایهن   تخصص آنها نشان داد که هر سه گهروه شهرکت  
پههژوهش، بهها کلیههت طراحههی برنامههه درسههی رسههمی آمههوزش   

 خهی از مخالفتی ندارند اما اختالف نرراتی نیز در بر زیستمحیط
بی هها  ارزشهیا  ها  تدریس و شیوهمبانی، اهداف، محتوا، روش

ه به سهان، نبایهد   ی از کارشناداشتند به عنوان مثال بهه نرهر یکه   
قهدر  زیست را نشان داد و کودکان بایهد آن کودکان خطرات محیط

سرد زده و دل زیستمحیطرا ببیند که از  زیستمحیطها  زیبایی
آمهوزش   کهه  نشود و یا یکهی دیگهر از کارشناسهان معتقهد بهود     

و  به کودکان نباید زیاد جنبهه دانشهی داشهته باشهد     زیستمحیط
صهورت غیرمسهتقیم انجهام شهود.     هزش بیشهتر به  بهتر است آمو

نیهز   کننده در این پژوهشمطالعات برنامه درسی شرکت اندااست
 فهاهیم نررات گوناگونی داشتند اما در مجموع پیاده کردن ایهن م 

-یهها را اساسهی و مههم مه    در زندگی روزانه مدارس و خهانواده 
است بهتر  زیستمحیطهمچنین به نرر آنها در آموزش  .دانستند

اف حهل  جا  آن از اههد هاز اهداف رفتار  کمتر استفاده شود و ب
 زیستمحیطمساله استفاده شود چرا که تناسب زیاد  با آموزش 

ده ت کننه دارد. از سو  دیگر به اعتقاد معلمان دوره ابتدایی شرک
وزش اف آمدر این پژوهش، والدین نیز باید در کنار معلمان از اهد

یی آگههاه شههوند تهها آنههها نیههز مسههائل دوره ابتههدا زیسههتمحههیط
عنهوان الگهو  مناسهب بهرا      را رعایت کنند و بهه  زیستمحیط

 فرزندانشان عمل کنند. همچنهین بهه نرهر ایهن دسهته از گهروه      
شرکت کنندگان، برگهزار  اردو و تشهکیل کهالس در خهارج از     

آمهوزان  مدرسه و انجام پروژه زیست محیطهی و تشهویق دانهش   
 .بسیار مهم است زیستمحیطدر آموزش  براساس عملکرد آنها،

 آمهوزش  درسهی  برنامهه  طراحهی  منرهور  به حاضر پژوهش
سؤال کلهی   دو با ایران ابتدایی تحصیلی دوره برا  زیستمحیط

 برنامهه  درخصهوص  اصهولی . گرفهت  قرار بررسی مورد پژوهشی
 صهورت بهه کهه   شهود  گرفتهه  نرهر  در باید زیستمحیط آموزش
 زمهین  قبهال  رو ددن انسان بر زمین بو خدا شامل خلیفه خالصه
 یک عنوان به زیستمحیط از حفاظتدر  است. داشتن مسئولیت
 خالصهه  صهورت  به شده اعتباریابی اهداف اهم ،اجتماعی آرمان
 حفههظ متعههارف رفتارههها  بتوانههد آمههوزدانههش: از انههدعبههارت
 نشکسهتن  هها، بوسهتان  ها چمن نکردن لگد نریر زیستمحیط
 با متناسب بتواند آموزدانش دهد و انجام را اینها امثال و هاشاخه
 و وفهادار   بها  توأم صمیمانه ارتباط خود رشد ها ویژگی و سن

 اهم تدریس روش عنصر بخش در. کند برقرار طبیعت با دوستی
: اسهت  زیهر  مهوارد  شهامل  ترتیهب  بهه  شده اعتباریابی ها روش

 در دیهوار   روزنامهه  تهدوین  در آموزاندانش مشارکت از استفاده
 روش بهه  کهه  آب و گیاههان  جهانوران،  طبیعت، زمین، خصوص
-گهردش  مدرسهه؛  محیط در هاییباغچه ایجاد شود؛ انجام پروژه

 بهه  طبیعهت  دل در تهدریس  بهرا   ماهانه و هفتگی روزانه، ها 
 زمینهه  در موفهق  کشورها  آنجاکه از. نمایشی و اکتشافی روش
 لهذا  ،انهد نکهرده  ا اشاره ارزشیابی ها روش به ارزشیابی، عنصر
 ارزشهیابی  هها  روش اههم  بهه  خالصه، کامالً صورت به محقق

 اشهاره  معلمهان  و کارشناسان متخصصان، توسط شده اعتباریابی
 خطرنهاک  وضهعیت  یهک  ارائهه : اسهت  زیهر  قرار به که نمایدمی

 دلیهل  بهه  شهرشهان  رودخانهه  نامطبوع بو  مانند محیطیزیست
 بهرا   آمهوز دانهش  از راهکهار  ارائهه  درخواسهت  و هازباله ریختن
 در آمههوز دانههش ههها گههروه تشههکیل مشههکل، شههدن برطههرف
 روش قالهب  در محیطهی زیسهت  وضهعیت  یهک  نمایش خصوص
 بهه  اسهتناد  بها  ابتهدا  فهوق،  عناصر از هرکدام تعیین. نقش ایفا 

 بها  سهپس  زمینهه،  این در موفق کشورها  و المللیبین مطالعات
 برنامه و بنیادین تحول سند مانند تیباالدس اسناد به توجه عطف
 .شد انجام ملی درسی

 گذشته ها پژوهش نتایج با توانمی را حاضر پژوهش نتایج
 پهژوهش  نتهایج  بها  حاضهر  برا  مثهال، پهژوهش   ،دانست همسو

 همسهههو( 2003) بیزلهههی و( 2010) جهههاوس ،(2014) بهههوزدمیر
 رحاضه  پژوهش با تحقیقات این بودن همسو تشریح در .باشدمی
 دوره در کودکههان بههه محیطههیزیسههت آمههوزش لههزوم جهههت از

 هکه  داردمهی  اذعهان  بوزدمیر که گفت توانمی ابتدایی تحصیلی
 ایهن  و اسهت  ضرور  و الزم دوره این در محیطیزیست آگاهی
 همه رد باید بلکه داد آموزش مجزا صورت به تواننمی را برنامه
 کهه  است تقدمع (2010جاوس) بگیرد. همچنین جا  درسی مواد
 رو  بهر  ابتهدایی  تحصهیلی  دوره در زیسهت محهیط  آمهوزش  اثر

 آمهوزش  تهدریس  روش بخهش  در. است زیاد بسیار آنان نگرش
 (2010) تیرسونی پژوهش نتایج با پژوهش نتیجه محیطی،زیست
 شد، دوار تجربی و عملی طریق از آموزش در باید اینکه بر مبنی
 وزشآمه  ها راه اینکه رب مبنی( 2010) سولون پژوهش نتایج با

 ویزیون،تل و رادیو ازجمله هارسانه طریق از تواندمی زیستمحیط
 کهالر  پهژوهش  نتیجهه  بها  اینهها،  امثهال  و هاروزنامه ها،کنفرانس

 نتیجهه  بها  طبیعهت،  بها  کهودک  عهاطفی  ارتباط بر مبنی( 2003)
-هرا از یکهی  اینکهه  بر مبنی( 2012) همکاران و عراقی پژوهش
 ههایی باغچهه  کهردن  درست محیطیزیست آگاهی آموزش ها 
 کهالس،  و مدرسهه  محهیط  داشتن نگه تمیز نهال، کاشت جهت
 .باشدمی همسو تفریحی اردوها  از استفاده

ها  پژوهش حاضر نشان داد که برنامه درسی مجموع یافته



6139 تابستان چهارم،ماره ، شپنجم و توسعه پایدار، سال زیستمحیطفصلنامه آموزش   
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol 5, NO 4, Summer 2017 

 

21 

ه ویهژه دانهش آمهوزان دور   هکودکهان، به   زیسهت محهیط آموزش 
کید أا  برخوردار است. درواقع، تهتحصیلی ابتدایی، از اهمیت ویژ

ن انسان، القها   ، خلیفه خدا بودزیستمحیطبر مبانی زنده بودن 
کهه بهرا  آمهوزش     دیگهر  ها  زیست محیطی و مبانی ارزش
-به جرأت می ،به کودکان در این پژوهش ذکر شد زیستمحیط

ها  اخالقی و اجتماعی، افزایش توان گفت موجب ارتقا  ارزش
آموزان خواهد شهد و در  گسترش عواطف در دانشعزت نفس و 

عنوان مثال نهایت زیبایی کره زمین را به دنبال خواهد داشت. به
هنگامی که کودک احساس نماید خلیفه خدا بر رو  کره زمهین  

م بها احسهاس مسهئولیت نسهبت بهه      أاست قطعهاً رفتارهها  تهو   
خود نشان خواهد داد و یا هنگامی کهه حهس زنهده     زیستمحیط

شهد دیگهر کودکهان بها      در کودکهان درونهی   زیستمحیطودن ب
ده رفتار نخواهنهد کهرد بلکهه    عنوان موجود غیرزنبه زیستمحیط
دارد رفتهار خواهنهد    ا  که نیاز بهه مراقبهت  عنوان موجود زندهبه

رفتارهها  متعهارف   »چهون   ههایی ههدف کرد. در بخش اهداف، 
و  یسهت زمحهیط حضهور در  »، «زیستمحیطآموز در حفظ دانش

م بها  أارتباط نهو »و « زیستمحیطها  حفظ و پاکیزگی انجام راه
-نمونهه ترین جزو مهم .«وفادار  و دوستی با طبیعت دانش آموز

بهرا  دوره تحصهیلی    زیسهت محهیط برنامه درسی آموزش ها  
ابتدایی است. اهداف مذکور بهتر است از دوره کودکی آغاز شهود  

ین دوره برا  نهادینه که بهتردهند زیرا مطالعات علمی نشان می
ههها  اجتمههاعی و محیطههی دوره کههودکی اسههت.   کههردن رفتار

دهنهد کهه نهه تنهها     عمل آماده نشهان مهی  همچنین تحقیقات به
احساس مسئولیت ایجاد شده بلکهه آمهوزش محیطهی در زمهان     

ر نوجهوانی و  کودکی عامل هدایت رفتهار اجتمهاعی و محیطهی د   
ن این اهداف یک محتهوا   حقق بخشیدبزرگسالی است. برا  ت

رسهد  آموزشی که خوب طراحی شده باشد الزم است. به نرر می
کودکان به  زیستمحیطدر بخش محتوا  برنامه درسی آموزش 

هها،  هها  طبیعهی از قبیهل پهارک    انتخاب مکهان »موارد  نریر 
، «ها، با  وحش و امثال اینها به عنهوان منبهع یهادگیر    تفرجگاه

ها  تلویزیهون و رادیهو بها محوریهت مباحهث      استفاده از برنامه»
هایی در مورد توجه بزرگهان  گنجاندن داستان»، «یزیست محیط
موجهب   ،و اجرا  دقیق آنها در مهدارس « زیستمحیطو ائمه به 

یعنهی   زیسهت محهیط تهرین اصهول آمهوزش    تحقق یکی از مهم
آمهوزان از طبیعهت خواههد شهد.     افزایش دانش و آگهاهی دانهش  

ا  ذکر شده در پژوهش حاضهر بهرا  آمهوزش    همچنین محتواه
ه به کودکان، دارا  مزایا  دیگر  ازجمله کمک ب زیستمحیط

آمههوزان در امههر حفاظههت از   ههها  دانههش مشههارکت خههانواده 
در بقها  جامعهه    زیسهت محهیط ، پی بردن به نقش زیستمحیط

 آنو امثهال   زیسهت محهیط انسانی، آشنایی بها فوائهد و خطهرات    
توانهد بهتهرین اثهر را بهه     آموزشی زمانی می خواهد شد. محتوا 

آمهوز  مخاطب داشته باشد که با روش تدریس مناسب بهه دانهش  
ها  تدریس پیشنهاد  متخصصان و منتقل شود. برخی از روش

کارشناسههان شههرکت کننههده در پههژوهش حاضههر بههرا  آمههوزش 
روش تهدریس مشهارکتی،    :به کودکهان عبارتنهد از   زیستمحیط

نقش، روش تدریس اکتشافی و حل مسهأله   روش تدریس ایفا 
تهدایی  دوره اب زیسهت محیطها  تدریس مذکور در آموزش روش
به عنوان مثال روش تدریس اکتشافی  .تواند بسیار مفید باشدمی

 زیسهت محهیط طهور مسهتقیم بها    هآموزان بشود دانشموجب می
-ارتباط داشته باشند و یا روش تدریس ایفا  نقش باعث درونی

شود. همچنین روش تهدریس مشهارکتی نیهز    یادگیر  میساز  
آمهوزان از مسهائل زیسهت    شهود کهه یهادگیر  دانهش    باعث می

آموز  محیطی به صورت صحیح انجام شود چرا که وقتی دانش
پردازد ممکن است اطالعات غلط درباره به یادگیر  انفراد  می

  بیاموزد که این خود ممکن است پیامدها  ناگوار زیستمحیط
در بر داشته باشد اما یادگیر  مشارکتی که در  زیستمحیطبرا  

آن یادگیرندگان با هم مشارکت و تعامل دارند از یهادگیر  غلهط   
نماید. حهال بهرا  آنکهه از یهادگیر      جلوگیر  می زیستمحیط
اطمینان حاصهل شهود الزم    زیستمحیطآموزان از آموزش دانش

اسهتفاده شهود. از جملهه    ها  ارزشیابی صهحیح  است که از شیوه
دوره  زیسهت محهیط ها  ارزشیابی در برنامه درسی آموزش شیوه

آموز  درخصوص نمهایش یهک   ها  دانشتشکیل گروهابتدایی 
اسهت کهه    یست محیطی در قالب روش ایفها  نقهش  وضعیت ز

چهه   آموزان بهه از این روش پی خواهد برد دانشمعلم با استفاده 
اند و یا با درخواست ارائه راهکهار  آشنا شده زیستمحیطمیزان با 

از دانش آموز برا  برطرف شدن مشکل زیست محیطی در قالب 
آموزان از تواند از میزان درک و آگاهی دانشروش حل مسأله می

آور  و درخواسهت جمهع  آگاه شهوند. همچنهین بها     زیستمحیط
هها  زیسهت محیطهی در    ارزیابی فیلم یا عکس دربهاره آالینهده  

آمهوزان را  تواند قوه قضاوت دانشمعلم می ،ی کودکمحیط زندگ
 مسائل زیست محیطی بسنجد.به نسبت 

در مجموع، نتهایج پهژوهش حاضهر طراحهی برنامهه درسهی       
کند. در این طراحی، محتوا  را پیشنهاد می زیستمحیطآموزش 

رائه شده است. برا  مثال، محتهوا   مناسب با هر هدف درسی ا
درخصهوص مسهئولیت و احتهرام بهه      گنجاندن مطالب قابل فهم

ها و مفاهیمی آموز بتواند پیاممتناسب با هدف دانش زیستمحیط
نام  زیستمحیطرا در خصوص مسئولیت و حس احترام در قبال 

-ن آیهه دمطرح نمهو پیشنهاد شده است. همچنین محتوا   ،ببرد
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)برا  مثهال در آیهه    زیستمحیطها  قرآن درخصوص تخریب 
فرمایهد ههرکس نسهبت بهه طبیعهت رفتهار       مهی سوره مائده  86

 ،ناشایست انجام دهد از رحمت و محبت خداوند محروم می شود
فهظ  آمهوز بتوانهد رفتارهها  متعهارف ح    دانش»متناسب با هدف 

، نشکسهتن  هها ها  بوسهتان نریر لگد نکردن چمن زیستمحیط
ارائهه شهده اسهت.     ،«را بتوانهد انجهام دههد    ها و امثال آنشاخه

ها  بهداشتی در سرویس بهداشتی و درج نمودن پیام»محتوا  
باله در سهطل زبالهه توسهط خهود     تابلوها  راهنما برا  ریختن ز

آمهوز بهداشهت فهرد  و    دانش»متناسب با هدف « آموزاندانش
 است.« محیطی را رعایت کند

 ا نمونهه  تهک  t آزمهون  اجهرا   از حاصل نتایج به توجه با
 در( 000/0) آمهده  دسهت بهه  ار معناد سطح با که گفت توانمی
 %95 احتمههال بهها زیسههت،محههیط آمههوزش برنامههه عناصههر همهه 

 برنامهه  مطالعهات  متخصصان نرر از شدهطراحی برنامه اطمینان،
 اعتبهار  دارا  معلمهان  و زیستمحیط آموزش کارشناسان درسی،
 با ا برنامه شودمی پیشنهاد حاضر، پژوهش نتایج براساس. است
 دوم و اول دوره برا  ابتدایی، ها آموزش ادامه در عنوان همین
 طراحهی  دوره ایهن  آموزاندانش ها ویژگی با متناسب متوسطه
 تعیهین  عنهوان  بها  پژوهشهی  کهه  اسهت  این دیگر پیشنهاد. گردد

 دوره آمهوزان دانهش  بهه  زیسهت محهیط  آمهوزش  برنامه محتوا 
 بهه  درسهی  برنامه اساسی و مهم عنصر این تا شود انجام ابتدایی
  .گیرد قرار موردتوجه ترعملی صورت

 نوشتپی
مقاله حاضر مستخرج از پایهان نامهه کارشناسهی ارشهد مهی      

 .باشد
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