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 :چكيده 

توان يك نظام فكري جديد اطالق نمود كه در آن  سواد را مي

 هاي ها و رفتارها و مسئوليت واطف، نگرشارزش ها، ع

فردي و اجتماعي فرد و جامعه بايستي در جهت هماهنگي با 

در راستاي برقراري اين نظام فكري و . طبيعت متحول گردد

آموزشي، بررسي و تبيين توسعه سواد رياضي در برنامه 

ها و مفاهيم  مؤلفهدرسي مدارس ابتدايي با استفاده از 

آموزش محيط زيست، در پژوهش حاضر مورد بررسي و 

محيطي  تا با استفاده از مفاهيم زيست. ترار گرفته اسمداقه ق

دانش آموز را به تفكر، جستجو و كنكاش در حل مسايل و 

هاي منطقي به يادگيري رياضي و زيست محيطي  استدالل

اين اساس در اين تحقيق به تحليل محتواي  و بر. دست يافت

فاهيم و م مؤلفهكتب درسي رياضي با هدف استفاده از 

هاي درسي ارائه شده دوره  حيط زيست در برنامهآموزش م

ابتدايي جهت توسعه سواد رياضي در بهبود يادگيري و ارتقاء 

آگاهي، دانش، فرهنگ و تغيير رفتار زيست محيطي كودكان 

اين تحقيق كاربردي و روش تحقيق . انجام پذيرفته است

دهد كه  نتايج نشان مي. باشد توصيفي از نوع تحليل محتوا مي

هاي درسي رياضي دوره ابتدايي، بيشترين توجه به  كتاب در

هاي  مؤلفهمنابع طبيعي شده است و به برخي از  مؤلفه

 . نشده استاي   گونه اشاره هيچ

آموزش محيط زيست، سواد  ،درسي برنامه: گانكليد واژ

 .رياضي، سواد زيست محيطي
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Abstract  
Literacy can be defined as new thought system in which 
values, attitudes and behaviors , as well as individuals and 
social responsibility should be developed according to and in 
full harmony with nature. In this study we have considered 
introducing math literacy into primary school curriculum as a 
prerequisite to establish and promote this new system based 
upon this program student , using environmental concept , 
would be able to think and explore problem solving and 
logical reasoning , therefore learn math and environmental 
issue . so in this research , we have considered math textbooks 
concepts and elements improve math literacy development 
that follows by promoting awareness , knowledge and 
behavioral changes towards environment. This study is an 
applied one and the research method is descriptive based on 
content analysis . The results that environmental resources 
showed that environmental resources  have been taken into 
consideration most, and some other elements are absent 
completely . 
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  مقدمه 
ها در قرن بيست و  مسائل محيط زيستي بزرگترين چالش ملت

هاي محيط زيستي  دهد، بحران مطالعات نشان مي .يكم هستند

هاي محيط  ترين بحرانددر ايران نيز به عنوان يكي از شدي

اين  ).World Bank, 2011(زيستي در جهان شناخته شده است 

در كشور ما آموزش محيط زيست از آن است كه  مسئله حاكي

هاي  در سال. هاي قابل توجهي روبرو است با ترديدها و كاستي

آهنگ معمولي انقراض بسياري از منابع زيستي جهان اخير 

ها و ساير  جنگلي تخريب مداوم  سرعت يافته و در نتيجه

هاي غني زيستي و همچنين شخم بيش از حد زمين،  زيستگاه

ي نامناسب از جانوران و گياهان غير بومي،  آلودگي و استفاده

 16از آغاز قرن بيستم، استفاده از انرژي . شود سريعتر هم مي

برابر، ماهيگيري  9برابر، استفاده از آب  40برابر، توليد صنعتي 

 13برابر، انتشار گوگرد  17كربن  اكسيد ر ديبرابر، انتشا 35

زدايي و  برابر افزايش يافته است؛ اين در حاليست كه جنگل

در  ).McMichael, 2008( باشد زايي در حال تسريع مي بيابان

ميليارد نفر در اواخر قرن، به  2/1همين زمان جمعيت دنيا از 

 5افزايش ميليارد نفر افزايش يافته است و اين يك  7/6حدود 

  ).UNICEF, 2009( دهد برابري را نشان مي

دهد كه نه تنها احساس  تحقيقات به عمل آمده نشان مي    

مسئوليت ايجاد شده و آموزش محيط زيست در زمان كودكي 

عامل هدايت رفتار اجتماعي و محيطي در نوجواني و 

اي  ، بلكه پيش زمينه)Hastings et al, 2000(بزرگسالي است 

براي رفتارهاي محيطي مطلوب يا نامطلوب يعني  اساسي

از اين رو،  (Weiner, 1995) محيطي هستند معضالت زيست

توجه به معضالت و آموزش محيط زيست از طريق محتوا، 

مواد و كتب درسي جزء نيازهاي ابتدايي و اساسي محسوب 

هاي زندگي كودك بر اثر احساس  شود كه در نخستين سال مي

محيطي، به صورت رفتاري مسئوالنه در او بوجود مسئوليت 

   ).Hinde, 2001( آيد مي

هاي سنين مختلف  هاي متعدد روي بچه انجام دادن پژوهش    

ميزان  از   »با افزايش سن و اجتماعي شدن«نشان داده است كه 

  از طرفي   و  شود مي  كاسته  مسئوليت  احساس  بودن  ژنتيكي

  

محيط و آموزش بيشترين تأثير را در پذيرش مسئوليت محيطي 

كند  محيطي ايفا مي و ايجاد توجه به معضالت زيست
)Neiderhiser et al, 1996.(  

نهاد مدرسه پس از خانواده يكي از مهمترين نهادهايي      

. است كه مسئوليت جامعه پذيري دانش آموزان را به عهده دارد

طريق آموزش رسمي در مدارس صورت در اين فرآيند كه از 

به عنوان يكي از منابع آموزشي  هاي درسي كتاب ،گيرد مي

اين در حالي است كه  .شوند عمده و تاثيرگذار محسوب مي

هاي  نظام آموزشي فعلي كشور، يك نظام متمركز و برنامه

درسي آن منحصر به كتاب درسي است كه در كل كشور 

بگوييم كه اساس شكل گيري  پس بهتر است. شود استفاده مي

و رشد احساس مسئوليت محيطي در كودكان به دوره ابتدايي و 

ها با مطالعه و  گردد، يعني بچه اي بر مي تعليمات مدرسه

محيطي كه به صورت قصه، داستان،  آموزش مسائل زيست

ها آمده با مسائل  در كتب درسي آن... شكل، تصوير، مطلب و 

 ).Meiboudi, 2012( دشون محيطي آشنا مي زيست

تغيير و دگرگوني،  هماهنگي با تحوالت دنياي در حال     

چه توجه  هاي انسان روزگار ماست و آن يكي از نگراني

نظران را به خود معطوف داشته، اين است كه چگونه  صاحب

اي آموزش داد كه توانايي  آموزان را به گونه دانش تواند مي

در آينده بروز ي كه وجود دارند و يا رويي با مشكالت روبه

د كرد داشته باشند و بتوانند به حل مسائل و مشكالت نخواه

آموزان امروز در آينده در شرايطي  چرا كه دانش. آتي بپردازند

از اين  .متفاوت با شرايط زندگي كنوني ما زندگي خواهند كرد

 هاي حل مسئله آموزان راه و روش رو منطقي است كه به دانش

 ئل مشكل راامساز را ياد بدهيم، نه فقط پاسخ تعدادي 

مربوط يكي از مشكالت جدي در قرن حاضر . نماييممشخص 

تا جايي كه در بيشتر كشورهاي . باشد ميبه محيط زيست 

اي در  جانبه  محيطي نفوذ همه  ها و مقررات زيست جهان قانون

راهبردهاي ها و اهداف و   مشي  اركان زندگي نموده، خط

اند و  هاي توسعه را در بر گرفته  محيطي بخشي از برنامه  زيست

ها موضوع آموزش محيط زيست را با دقت و وسواس  دولت

  ). Palmer, 2003(اند  بيشتري دنبال نموده
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گفت كه طرز فكر بشر اولين چيزي است توان  ميدر اين رابطه 

گذاري  ارزشو با شكل دهي چگونگي شود  ميكه وارد محيط 

اجزاي مختلف زيست بوم، چگونگي رفتار ما با محيط زيست 

آنچه كه يادگيري را مورد و  .)Kris, 2004(كند  ميرا تعيين 

 Karami(آموزش است كند  ميو تسهيل دهد  مي حمايت قرار

& Fardanesh, 2008(.  و آگاهي افزايشآموزشي كه باعث 

 هاي مهارت تأمين و محيطي زيست مسائل درباره  ميعمو دانش

 مسئوليت پر كارهاي تحمل و آگاهانه گيريهاي تصميم براي الزم

  ميعل صورت به منطقي اطالعات و واقعيت پايه برو . است

و  كند نمي حمايت را ويژه كاري روند يا ديدگاه يك و .باشد مي

 در را مسئله يك متنوع جوانب چگونهدهد  مي آموزش به افراد

 مهارتهاي و فردي مشكل حل و .دنسنجب انتقادي تفكر ميان

 باشد مي، آموزش محيط زيست دهد مي افزايش را گيري تصميم

(US EPA, 2008). ها براي رسيدن  ترين روش يكي از مناسب

به اين آموزش كه امروزه سبب توسعه اقتصادي، اجتماعي، 

استفاده از گردد  ميفرهنگي، سياسي و زيست محيطي 

منسجم و محتواي سازمان يافته جهت ارائه به هاي درسي  برنامه

جهت ارتقاء   ميهاي رس آموزان بوسيله توجه به آموزش دانش

افزايش آگاهي و فرهنگ زيست محيطي و دروني نمودن 

سازان  آموزان كه آينده ارزشهاي زيست محيطي در بين دانش

  .باشد ميجامعه هستند به وسيله نظام آموزش و پرورش 

 تهاي آموزشي فقط تربي ظار جامعه از سازمانامروز انت    

افرادي نيست كه خواندن، نوشتن و حساب كردن بياموزند و 

ماهر شوند بلكه پرورش  حتي براي انجام خدمتي ماهر يا نيمه

  :افرادي است كه

اند، بينديشند، مسائل  بتوانند با استفاده از آن چه ياد گرفته −

و فصل نمايند و  اطراف خود را ببينند و بشناسند و حل

  .خالق باشند

گيري داشته و اهل عمل باشند و بتوانند از  قدرت تصميم −

 .گيرند و نوآور باشند عمل بهره رمهارت خود د

از راه علم به نظم خلقت و عظمت پديد آورنده آن  −

 .ايمان يابند وببرند  پي

  

 

كنند و نسبت به مردم  ربا اطرافيان به درستي ارتباط برقرا −

ها احساس مسئوليت  نشهر، كشور و جهان و آباداني آ

 .كنند

جستجوگر و پژوهنده باشند و فرايند توليد علم، فناوري  −

 .و كاالها را با دقت بدانند، بشناسند و به كار ببندند

، كاردان و كاركن باشند و با همه وجود بپذيرند نكارآفري −

راه   ميو آدگيرد  ميكه شخصيت انسان در كار شكل 

 ).Motamedi, 2009( پويد ميتعالي را 

هاي خود بايد،  بنابراين توجه نهادهاي آموزشي در طرح    

براي حفاظت از محيط زيست انساني، به اين امر مهم توجه 

كه وارد كردن مفاهيم مرتبط با محيط زيست در ستون . كنند

دانش آموزان كه شود  ميدرسي مقاطع مختلف تحصيلي باعث 

گيري شخصيت،  از همان ابتدا و در زمان تكوين و شكل

حفاظت از محيط زيست را نه فقط به عنوان يك درس بلكه 

و وجود اين . بعنوان يك وظيفه و مسئوليت انساني تلقي كنند

درسي رياضي كه با الگوهاي تجريدي  ها در برنامه برنامه

مصنوعات، مهارت  و مانند ديگر. منطقي همراه است) انتزاعي(

. گردد، بيش از يك توانايي براي آن نياز است محسوب مي

متعدد   هاي شتمل بر اعتماد به نفس و صالحيترياضيات م

اي از  نياز به درك سيستم اعداد و اشراف بر مجموعه. است

فنون و تمايل به حل مسائل كمي داشته و متضمن درك درستي 

همچنين نياز به درك . باشد مي هاي گوناگون اي از زمينه از دامنه

آوري اطالعات،  است كه جمع هايي  درستي از روش

گيري و ارائه در قالب چارت، نمودار و جدول، بخشي از  اندازه

هاي   اخيراً اين تفاسير در روش ).Palmer, 2003(باشد  آن مي

براي مثال كشور . آموزش سراسر جهان، باز توليد شده است

هاي مّلي كشورش،   مشي  ها و خط استراتژيمالت، آن را در 

هاي اصلي در آموزش   ها و ظرفيت براي دستيابي به توانايي

 ,Ministry of Education, Culture(ابتدايي اتخاذ نموده است 

Youth and Sport, 2009(.  

 كاركرد. حساب همانند ادبيات، كاركردهاي زيادي دارد

  هاي متنوعي مربوط به منطق  بزرگ و كوچك، عمليات اعداد  
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هاي هندسه،  و استدالهاي رياضي، رياضيات پيشرفته، زمينه

سازي كه اطالعات درباره محيط   جبر، آمار و احتماالت و مدل

رياضيات  .)Palmer, 2003(دهد  زيست و شرايط آن را ارائه مي 

در ارتقاي سواد از  تواند ميكه دامنه اثباتي و استنتاجي دارد 

هيل  .اهداف فرهنگي تمام كشورهاي جهان محسوب شود

هاي  اي در مهارت معتقد است سواد قابليت اثبات شده« 1ريچ

اي، مطابق  با توان بالقوهسازد  ميارتباطي است كه افراد را قادر 

شان و به شكل مستقل، براي حركت در جامعه به شيوه  با سن

بل بيان  ادن با الهام از نظرات كمپب. »ي مناسب رفتار كنند

سازي شنيدن، صحبت  سواد، شامل يك پارچه« : دارد كه مي

به عبارتي، شامل . »كردن، خواندن، نوشتن و تفكر انتقادي است

دانش فرهنگي است كه سخنگو، نويسنده يا خواننده را قادر 

هاي متفاوت را  سازد استفاده از زبان مناسب در موقعيت مي

براي يك «او بر اين باور است كه . تشخيص دهد و به كار گيرد

ي تكنولوژيك پيشرفته، سواد فعاليتي است كه به فرد   جامعه

بردن تفكر و ايجاد سؤال به  باال دهد از زبان براي مياجازه 

 ,Bowden( »منظور مشاركت مؤثر در جامعه استفاده كند

2001( .  

محيطي،  هاي زيست آموزي رياضي با برنامه سوادرابطه بين     

استاندارد و سواد علمي است و به عنوان محل   ارتباط بين سواد

در شكل زير مشاهده . شود ميتقاطع دو رشته در نظر گرفته 

كه خط افقي نمايانگر سواد و شايستگي خواندن و  شود مي

 .خط عمودي به معناي سواد علمي است. باشد مينوشتن فرد 

هاي ترسيم شده توسط اين خطوط   هر يك از اين چهارگوش

 . دهد مينشان 

گروه قرار  4در هر يك از اين توانند  ميهايي  افراد و گروه

هايي خلق نمايد كه   و يك رابطه عالي قادر است پيام. بگيرند

و ضرورتاً . ها درك شود  ي اين دسته بتواند توسط افراد همه

متفاوت بوده و اين تفاوت بايد براي نوع مخاطب  4بايد به هر 

  ).Palmer, 2003(گروه در حد اعتدال باشد  4هر يك از 

  

                                                           

1. Hilerich 
2. New Literacy Studies (NLS) 

  تأثير رويكردهاي نظري سواد در تدوين برنامه درسي

اي نگريست و درك  سواد را بايد از چشم بسيار گسترده    

اجتماعي سواد به شمار _كرد، زيرا آنچه در يك بافت فرهنگي 

  اجتماعي ديگر سواد _بافت فرهنگي  در ممكن است   آيد، مي

  
  تفاوت سواد علمي، ترسيم توسط ريچارد جارين .1شكل 

  

هايي  نكته مهم، توانايي شناسايي فعاليت. به شمار نيايد    

اين . شود مياست كه به توانايي سواد در بافتي خاص منجر 

ها در زندگي افراد و ارزشي كه افراد جامعه به آن ها  فعاليت

مطالعات جديد «اين ديدگاه در بطن . دهند، نقش دارد مي

نهفته است و با اينكه حدود دو دهه از طرح آن  »2درباره سواد

تر مطرح  به صورت جدي مي گذرد، اكنون در محافل عل مي

اجتماعي  آن را فعاليتي» سواد«مطالعات جديد درباره . شود مي

 ).Danai Tosi and Kiamanesh , 2009(كند  معنا مي

ريزي آموزشي به طور سنتي به چگونگي آموزش  برنامه

پردازد  ميهاي سواد در طيف زيادي از جمعيت كشور  توانايي

ريزي آموزشي در وهله اول، تعريف سواد  و بعد كليدي برنامه

با امكانات و در وهله دوم، تعيين بهترين شيوه آموزش سواد 

  ريزي درسي به سواد  سپس برنامه. موجود در كشور است
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 كند ميدهد و شيوه انتقال آن را در افرد جامعه تعيين  مي شكل

)Liddicoat, 2007(. 

اي درباره سواد مطلوب و  ريزي درسي تنها بيانيه امروزه برنامه

روشهاي دستيابي به آن براي نيل به اهداف آموزشي يا رشد 

هاي الزم براي مشاركت در  نيست، بلكه دانش و مهارتملي 

تأكيد بر سواد تا . آورد ميدنياي اقتصادي و اجتماعي را فراهم 

هاي  حدودي به دليل آن است كه جهاني شدن در حوزه

ريزي سواد را  اقتصادي مسائل مربوط به برنامه اجتماعي و

اي آن كرده تر از مسائل مربوط به ارائه برنامه آموزشي بر پيچيده

ريزي براي سواد  است و اين مطلب بدان معني است كه برنامه

ريزي براي پيشرفت در روش تدريس گونه ثابتي از  فقط برنامه

سازي از سواد  سواد نوشتاري نيست، بلكه بايد درك و مفهوم

بافت آموزش و همچنين وجوه آموزش  ،شيوه آموزش

نيز ) ي و ديدارينوشتاري، گفتاري، شنيداري، خواندار (سواد

  ).Bahrami, 2011( مورد توجه قرار گيرد

 درسي كشورهاي پيشرفته مبتني بر رويكرد برنامه    

برنامه درسي با رويكرد ايدئولوژيكي، . باشد مي »ئولوژيكيايد«

براي رشد اجتماعي، فيزيكي، ذهني و نيز رشد خالقيت دانش 

آموزشي، يادگيرندگاني آموزان، تمهيداتي دارد تا با اين برنامه 

تر ميان برنامه هاي  به عبارت روشن. العمر تربيت شوند مادام

هاي گوناگون به لحاظ تالش براي نيل به  مطالعاتي در روش

يك ويژگي  .سويي و هماهنگي وجود دارد اين اهداف هم

درسي با رويكرد ايدئولوژيكي آن است كه سواد در اين  برنامه

گيري و بدون توجه به بافت  ن جهتدرسي، امري بدو برنامه

و ). جامعه زسواد متأثر ا(اجتماعي، فرهنگي و جهاني نيست 

هاي  ها، اهداف و آرمان درسي از ارزش پذيري اين برنامه اثر

جامعه است كه براساس آنها آموزش و پرورش، ارزش هاي 

كند و خود نيز بر آنها تأثير  ميحاكم بر جامعه را منعكس 

شود كه  ميدرسي تأكيد  اين نوع برنامه در. گذارد مي

آموزان بايد همزمان با رشد، فرصت كافي براي رشد  دانش

هاي مورد نياز در زندگي را داشته باشند  ها و ارزش مهارت
)Bahrami, 2011(.  

 درسي در چارچوب رويكرد بطور كلي در برنامه    

 

 

 ايدئولوژيكي، تعريف سواد را در جهت نيازهاي ارتباطي عصر 

كوشد تا توانايي واكنش به نيازهاي  ميدهد و  ميجديد قرار 

بر اساس اين . ارتباطي در حال تكامل را در افراد شكل دهد

هاي  درسي، فرد با سواد شخصي است كه دانش و مهارت برنامه

؛ يعني كاربر ماهر متن برد ميكار  مند به خود را به صورتي بافت

كند، سازنده معناست،  مياست، متن را بخوبي رمز گشايي 

هاي تفكر انتقادي را به  كاربر هدفمند اطالعات است و مهارت

به عبارت ديگر، بر اساس . گيرد ميعنوان تحليل گرفتن، به كار 

آيد كه بتواند سواد را  ميشمار  اين چارچوب فردي باسواد به

هاي ارتباطي و منطبق با بافت زماني و مكاني به منطبق با نياز

انجمن  ).Danai Tosi and Kiamanesh, 2009(كار برد 

هايي براي آموزش  ضابطه 1آموزي زيست محيطي آمريكا سواد

  : اند از محيط زيست ترسيم كرده است كه رئوس آن عبارت

نه تنها در توصيف مسئله ها و  :ها درستي و دقت داده .1

هاي متنوع،  ها و ديدگاه شرايط محيطي، بلكه در نظريه

گذاشتن جاي بحث و تحقيق و پرهيز از  همچنين باز

  سوگيري؛

به معني تأكيد بر مفاهيم بنيادي،  :عمق آموزش نظري .2

هايي كه در ارتباط با محيط  ها و برداشت ارزشها و نگرش

هاي  چه محيط زيست طبيعي و چه محيط –زيست

  ؛ وجود دارد -مصنوع انسان

اساس و مبناي اين : تأكيد بر ايجاد مهارت هاي پايه .3

تأكيد، اهميت دادن به تفكر خالق و انتقادي و در عين 

  هاست؛  ها براي حل مسئله حال كاربرد مهارت

فراگيران آموزش محيط زيست بايد مشوق : تأكيد بر عمل .4

ارگيري دانش ايشان باشد، احساس مسئوليت را براي به ك

در آنان تقويت كند، و به آنان بياموزد در استفاده از 

ها  ها و ارزيابي مسائل محيط زيست و حل مسئله مهارت

  طور خودكفا عمل كنند؛ به

به معني فراگير بودن  :گيري از فنون نوين آموزشي بهره .5

ي، ارتباط هاي متفاوت يادگير آموزش، استفاده از شيوه

دادن مطالب آموختني با مسائل زندگي روزمره، توجه به 
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اي مباحث زيست محيطي، تعيين  ماهيت بين رشته

  هاي آرماني و واقعي، و ارزيابي آموزشي؛ هدف

يعني وضوح و منطقي بودن  :طراحي خوب آموزشي .6

برنامه، آساني استفاده، انعطاف و تناسب با ملزومات 

  محلي، ايالتي و ملي؛ 

به اين معنا كه طراحان آموزشي بايد  :گاهي از رويكردآ .7

مشخص كنند كه آيا روند برنامه متكي بر ايدئولوژي 

ها و  فعاالن زيست محيطي است يا مبتني بر دادها و تجربه

 .)Rahadoost, 2008( گيري آگاهانه است؟ تصميم

 
  هاي زيست محيطي هنر رياضيات در درك آموزش

 از استفاده با خود مستقيم تجربيات از عمدتاً ها انسان    

 )ديگران با تعامل در( ديگران متقابل تأثير و هايشان احساس

 ياد مواد مشاهده و دست با چيزي كردن درست مانند

 Barratt-Hacking et al. 2007; Etkina and). گيرند مي

Mestre 2004; Littledyke 2008)  براي يادگيري بهتر، بنابراين

و از . استفاده شود تر ملموسو  عملي تجربيات الزم است از

 و لفظي هاي نشانه درسي، هاي كتاب بر كه انتزاعي تجربيات

پس براي . گردد برقرار ارتباط كمتر كند، مي تأكيد ديداري

 بايد انزآمو دانشتر در بين در يادگيري موثربخشيدن  قتحق

 مشاهده، فرايند با .كرد آغاز اتفاقات و اشياء مشاهده با را دانش

 دهي، نظم مانند هايي مهارت از توانند مي آموزان دانش

 بررسي برايو . كنند استفاده تغيير يا بيني، پيش گيري، اندازه

 بودن دارا با دانش ) كردن دروني( ساختن ذهني و كردن

 .نمايند آغاز است مرتبط ويژه هاي ايده با كه مستقيم تجربيات

 اجتماع و تكنولوژي علم، به ها ايده اين
1(STS ) اندشده تأكيد. 

 مانند باال سطح تفكر هاي مهارت كهاز فرايندهايي  استفادهبا و 

 et al. 1973)  (Krathwohlو تحليل تجزيه ،استنتاج ارزيابي،

 اهميت و آموزان دانشه در مدآ وجود به سئواالت از استفاده

  ).Yager, 2007( ديبخش ارتقا واقعي دنياي مشكالت به دادن

                                                           

1. Science, Technology and Society 

2.  

هاي  از آنجا كه اشكال يادگيري خيلي مختلف و هوش    

هاي  آگاهي از روش. توان در بين افراد يافت متفاوتي مي

و ) معلمين(تواند به ياددهندگان  مختلف فكر كردن و اجرا مي

تا در كنار . كمك نمايد) آموز دانش(ها  همچنين به يادگيرنده

مناسبي را براي انتقال مفاهيم هاي بخصوص، روش  اين تفاوت

  .استفاده نمود

ر     در خصوص ) 1993و 2006( 2بينش چندگانه گاردن

 دهد مياين تئوري را توسعه  ،بطور گستردههاي متفاوت  هوش

فرد  كه همه انسانها داراي دست كم هشت بينش منحصر به

ها  و وي معتقد است كه همه انسانها داراي اين بينش. هستند

. شود ميما در بعضي از آنها بيشتر از ديگران يافت هستند، ا

   :گاردنر عبارتند از بينش چندگانه

افرادي كه داراي توانايي زيادي از اين  :اي هوش فاصله •

نوع هوش هستند، به فكر كردن درباره تصاوير و خلق 

واضحي از تصاوير ذهني براي حفظ اطالعات گرايش پيدا 

آنها از سر وكار داشتن با محرك تصويري لذت . كنند مي

 .برند مي

افرادي كه در زبان خوب هستند،  :شناسي هوش زبان •

 توانند ميآنها . باشند ميداراي توانايي بااليي در اين گروه 

بخوبي گوش دهند و صحبت كنند و به فكر كردن با 

 .كنند مياستفاده از كلمات گرايش پيدا 

هاي منطقي و عددي  فراد در نمونهاين ا :هوش رياضي •

آنها . باشند ميو در اطالعات تركيبي خوب  كنند ميفكر 

و شبيه به مسايل از هم  باشند ميهم جهت در تحقيقات 

   .باز شده هستند

اي افرادي هوش حركت به معن :هوش جنبش و حركتي •

ا گروهي هستند كه براي بيان خودشان از طريق واكنش ي

آنها قهرمانان خوبي . آنها اولويت دارندبا فضاي اطراف 

  .هستند
افرادي كه با موزيك سازگار : الموزيك/ هوش ريتميك •

هستند يا مي توانند اولين بار تن صدا را درك كنند و آنها 

  .شنوند ميرا 
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تلقين باال و توانايي بررسي آسان : هوش درون شخصيتي •

آنها . گروه مورد تاكيد استهاي ديگران در اين  ديدگاه

آنها هم خيلي كنند  ميهاي مديريتي كار  روي كشمكش

برطبق . بصير و داراي ديدگاههاي استفاده غيرزباني هستند

، شايد اين براي ارتباط دهنده ) 2006(1هاي گلمن گفته

   .موثر، هوش مهمي است

يك شخصي با سطح باالتري از  :شخصيتي يهوش ماورا •

هاي  انديش و آگاه از ديناميك يلي دروناين هوش، خ

آنها خيلي ارزيابي كننده و آگاه از . ارتباطي خواهد بود

   .باشند ميكارهاي دروني شخصيتي خودشان 

اين هوش هميشه مورد بحث بوده است كه  :هوش طبيعي •

: آخرين بچه ها در جنگل« در كتاب)  2005(  2ريچاردلوو

، به چاپ »هاي طبيعي هاي ما از ناهنجاري نجات بچه

رسانده است و هوش متقابل گاردنر را محتمل ساخته 

افرادي داراي اين هوش، سطح بااليي از درك . است

هاي شناخته شده سازگار  احساسي را دارند و در نمونه

سازد و از  ميهاي طبيعي وابسته  و آنها را به سيستم هستند

آنها به وفق دادن با . باشند ميمحيط خودشان خيلي آگاه 

  . كنند ميطبيعت و تنظيمات طبيعي خيلي گرايش پيدا 

روي يك هوش بخصوص براي  ،اشخاصي با تاكيد زياد    

استفاده از حاالتي الويت خواهند داد كه در ارتباط آنها وجود 

گانه روي اينكه چه حالتي هاي چند در حاليكه هوش .دارند

اشكال يادگيري در و ، دكن مي بهترين عملكرد را دارد، تاكيد

كه ما ترجيح به  دگير ميمورد تاكيد قرار  اروشهاين  انواعي از

براي شناسايي  توانند مي» اشكال يادگيري« .هستميادگيري آن 

  .)Palmer, 2003(برتري مخصوص از يادگيري يافته شوند 
 استنتاج خواندن، ،شنيدن نوشتن، ميان ارتباط بر كردن تأكيد    

هاي  اشكال يادگيري و هوش نمودن، و تحليل تجزيه كردن،

 رياضي هنر در موفق آموزشي برنامه يك كننده تعيين متفاوت

 و كردن بيان دادن، آگاهي شاملآن،  ارتباطي اهداف كه .تاس

كه با كمك . شود ميآموزش محيط زيست  با مشاركت ترغيب

به آموزان  درك بهتر دانشبه هاي رياضي  منطقعملگرها و 

                                                           

1. Goleman 
2. Richard Louv 

عبارتند كه نمونه هاي از آن . مسايل زيست محيطي پرداخت

  :از

 يك رياضي، اتموضوع در سنتي طور به :گيري اندازه -

 .است محيط كردن مطالعه براي شده استفاده طبيعي ابزار

 روي بر تمركز حال درآموزان  دانش كه هنگامي مثل، براي

 بارندگي، ميزان حرارت، درجه توانند مي هستند هوا

 Engleson and).بگيرند اندازه را باد سرعت و رطوبت

Yockers 1994) در كه هنگامي توانند مي ها بيني پيش 

 عرض ارتفاع، شاخص كردن پيدا براي تالش حال

 همچنين .شود ساخته درياچه يك عمق يا ها رودخانه

 در گياه، رشد پيشرفت بررسي به توانند مي آموزان دانش

 .بگيرند اندازه ها ماه و ها هفته روزها، با ارتباط

 اشياء. دارد طبيعي دنياي با واضحي ارتباط :هندسه     -

 بندي طبقه و كشف توانند مي كه دارند هندسي هاي شكل

 خصوصياتي با بعدي سه و دوتوانند  مي اشياء اين. شوند

 .باشند غيره و منحني كوچك، بزرگ، مربع، دايره، مانند

 در تقارن از اي ساده هاي الگو توانند مي نيز آموزان دانش

 هاي برگ بعضي يا پروانه يك هاي بال مانند زيست محيط

 .كنند پيدا درخت

 توانند مي اعداد همه تقسيم، ضرب، جمع، مانند :حساب -

 در درختان تعداد تخمين گلها، تعداد كردن حساب هنگام

 باغ يك توسط شده توليد ميوه مقدار يا جنگلي، منطقه يك

 اطالعات آوري جمع شود استفاده سيب، هاي درخت از

 هاي آزمايش دهنده نمايش يا حساب، گيري، اندازه توسط

 در را هايي  مهارت كرد خواهد كمك آموزان دانش به ساده

 توانند مي ها تمرين اين .بياورند بدست آماري تحليل تجزيه

 تعداد توانند مي آموزان دانش مثال براي شود، گرفته ساده

 غذابراي خوردن  مكان يك به كه را مختلفي پرندگان

 ساختن براي تواند مي اطالعات اين. دكنن حساب آيند مي

 و پرنده نوع كه را تصويري نمودار يا ستوني نمودار يك

 استفاده سازد مي مشخص را ها پرنده خوراك ويژه غذاي

 .)Linda and Amy: 2010( شود
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استفاده شده در كتب  يزيست محيط هاي مؤلفهمجموع 

  دوره ابتدايي رياضي

محيطي  هاي زيست مؤلفهوع مجم

 شده در كتب رياضي  استفاده

محيطي در  هاي زيست

 دوره ابتدايي

 ...)و آب، خاك، هوا، صوت  0

 مشكالت و تهديدات زيست محيطي 0

 حفظ و نگهداري درختان و جنگل 63

 تعاريف زيست محيطي 8

 انرژي و مصرف بهينه 39

 بهداشت و سالمت 108

 رشد جمعيت 44

 حيات وحش 1

 منابع طبيعي 125

 تنوع زيستي 0

0  

  

 استفاده شده در كتب رياضي يزيست محيط هاي مؤلفه

  دوره ابتدايي

  

هاي  مؤلفهباشد كه اكثريت  گر آن مي نمودار فوق بيان

ب رياضي اشاره نشده است كه حاكي از محيطي در كت

همچنين در . باشد ها در اين كتب درسي مي

شود كه در كتب درسي رياضي دوره  ميمشاهد 

ابتدايي پايه پنجم بيشترين ميزان توجه را به مفاهيم و 

  .پرداخته است يهاي زيست محيط
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مباحث مطرح شده هدف اين پژوهش توسعه 

هاي درسي زيست محيطي در 

باشد و در پي پاسخ به سوال چگونگي 

هاي زيست محيطي در يادگيري و 

  .استارتقاي سواد رياضي در دانش آموزان دوره ابتدايي 

پژوهش با هدف توسعه سواد آموزي رياضي از طريق 

درسي آموزش محيط زيست با استفاده از مفاهيم و 

هايي زيست محيطي كتب درسي رياضي دوره ابتدايي 

 اين آماري جامعة. در يادگيري دانش آموزان انجام گرفته است

كتب درسي رياضي دوره ابتدايي نظام آموزش و 

باشد كه به  مي 1390- 91كشور در سال تحصيلي 

كه براي بدست آوردن نتايج . 

هاي درسي رياضي دوره  تحقيق از تحليل محتواي كتاب

ها  ابتدايي كه شامل سه بخش تصاوير، جمالت و پرسش

و مفاهيم زيست محيطي كه عبارتند 

مشكالت و تهديدات زيست محيطي، حفظ 

انرژي ، درختان و جنگل، تعاريف زيست محيطي

و مصرف بهينه، بهداشت و سالمت، رشد جمعيت، حيات 

 .تنوع زيستي، زباله محاسبه شده است

در اين پژوهش پس از تحليل محتواي كتب رياضي دوره 

و مفاهيم آموزش زيست محيطي 

جهت يادگيري دانش آموزان با مسايل و موضوعات زيست 

. شود ميمشاهده  1محيطي در توسعه سواد رياضي در جدول 

منابع طبيعي شده است و به  

زيستي، مشكالت و تهديدات 

  .اي به آنها نشده است آلودگي هيچ گونه اشاره

  

مجموع  .1جدول 

هاي زيست مؤلفهعناوين و 

دوره ابتدايي

آب، خاك، هوا، صوت (آلودگي

مشكالت و تهديدات زيست محيطي

حفظ و نگهداري درختان و جنگل

تعاريف زيست محيطي

انرژي و مصرف بهينه

بهداشت و سالمت

رشد جمعيت

حيات وحش

منابع طبيعي

تنوع زيستي

 زباله

مؤلفه توزيع .1نمودار 

نمودار فوق بيان

محيطي در كت زيست

ها در اين كتب درسي مي مؤلفهتوجهي به  كم

مشاهد  2جدول 

ابتدايي پايه پنجم بيشترين ميزان توجه را به مفاهيم و 

هاي زيست محيط مؤلفه
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مباحث مطرح شده هدف اين پژوهش توسعه با توجه به 

هاي درسي زيست محيطي در  رياضي با توجه برنامه سواد

باشد و در پي پاسخ به سوال چگونگي  مييادگيري رياضي 

هاي زيست محيطي در يادگيري و  مؤلفهاستفاده از مفاهيم و 

ارتقاي سواد رياضي در دانش آموزان دوره ابتدايي 

  

  روش شناسي

پژوهش با هدف توسعه سواد آموزي رياضي از طريق اين 

درسي آموزش محيط زيست با استفاده از مفاهيم و   برنامه

هايي زيست محيطي كتب درسي رياضي دوره ابتدايي  مؤلفه

در يادگيري دانش آموزان انجام گرفته است

كتب درسي رياضي دوره ابتدايي نظام آموزش و  پژوهش

كشور در سال تحصيلي پرورش 

. عنوان كتاب است 5تعداد 

تحقيق از تحليل محتواي كتاب

ابتدايي كه شامل سه بخش تصاوير، جمالت و پرسش

و مفاهيم زيست محيطي كه عبارتند  مؤلفه 11باشد براساس  مي

مشكالت و تهديدات زيست محيطي، حفظ  انواع آلودگي،: از

درختان و جنگل، تعاريف زيست محيطي و نگهداري 

و مصرف بهينه، بهداشت و سالمت، رشد جمعيت، حيات 

تنوع زيستي، زباله محاسبه شده است، وحش، منابع طبيعي

  

  هاي پژوهش يافته

در اين پژوهش پس از تحليل محتواي كتب رياضي دوره 

و مفاهيم آموزش زيست محيطي  مؤلفه 11اساس  برابتدايي 

جهت يادگيري دانش آموزان با مسايل و موضوعات زيست 

محيطي در توسعه سواد رياضي در جدول 

 مؤلفهكه بيشترين توجه به 

زيستي، مشكالت و تهديدات  هاي مانند زباله، تنوع مؤلفه

آلودگي هيچ گونه اشاره محيطي و زيست



  توسعه سواد آموزي رياضي از طريق مواد برنامه جامع درسي آموزش محيط زيست شمسي پاپكياده و شبيري،

هاي زيست محيطي در كتب  مؤلفهميزان توجه به عناوين و  .2جدول 

  هاي تحصيلي دوره ابتدايي هر يك پايهرياضي 

هاي زيست محيطي  مؤلفهعناوين و 

 در دوره ابتدايي
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آب، خاك، هوا، صوت، نور (آلودگي

 ...)و 

- - - - - 

 - - - - - مشكالت و تهديدات زيست محيطي

 19 16 11 6 11 نگهداري درختان و جنگلحفظ و 

 - - - - 8 تعاريف زيست محيطي

 10 7 6 5 11 انرژي و مصرف بهينه

 26 27 17 12 26 بهداشت و سالمت

 9 9 5 11 0 رشد جمعيت

 - - - - 1 حيات وحش

 26 25 19 39 16 منابع طبيعي

 - - - - - تنوع زيستي

 - - - - - زباله

  90  84  58 73  83  جمع

گردد كه ميزان  ميهاي فوق چنين نتيجه حاصل  از يافته    

ها و مفاهيم  مؤلفهيادگيري رياضي براي دانش آموزان با كمك 

زيست محيطي در كتب درسي رياضي دوره ابتدايي بسيار 

  . ناچيز و اندك است

  

  گيري بحث و نتيجه

Oxenham  مهارتي براي توانمندسازي«كه سواد را به مفهوم 

تعريف  »مند و پژوهش انسان در رشد عقل، منطق، تفكر نظام

نياز اصلي براي رشد فكري و  و در واقع آن را پيش. كند مي

معتقد است بدون داشتن سواد . داند ميتوانايي انجام پژوهش 

  يافت و از آنها براي توليد دانش  توان به دانش بشري دست مين

وهشي كه متكي بر تفكر بنابراين هر فعاليت پژ. نو بهره گرفت

است نيازمند داشتن سواد به   ميمند و مبتني بر روش عل نظام

  .)Fatahi and Vadiani, 2004(باشد  ميمفهوم بسيط آن 

Ross Toweed and Bailey’s )1994 ( سواد را با تعريف

 Gutenberg’s( هاي سواد، كه با فناوري گوتنبرگ دوره

technology(  آغاز شد و حس آگاهي جهان را به سوي حق

اوليه بشر براي خواندن و نوشتن معطوف نموده و به عنوان 

آنها سواد . دارد ميسواد كتاب شناختي معرفي شده است، بيان 

براي تفسير نمادها به ، گشايي نمادهارمزگذاري و رمز« را

و سواد در آن به عنوان . اند تعريف نموده »هاي معنادار پيام

توانايي خواندن و استفاده  «تعريف شد سواد تابعي و عملكردي

از اطالعات نوشتاري و نوشتن به طور مناسب و به صورت 

متن و شناسايي اعداد، نمادها و  هاي مختلف حروف و حوزه

 ,Babalhavaeji and Eyni(. باشد مي »عاليم ابتدايي رياضي

درس رياضي كه دانش آموز را با اعداد و ارقام و عاليم  )2009

و نشانگرهاي رياضي و مهمتر از همه دانش آموز را به تفكر و 

هاي براي پاسخ به مسايل براي يك جواب منطقي و  راه حل

از ابزارهاي يادگيري رياضي استدالل . كند ميدرست آماده 

ساختار . داست تا بتوان مضامين خود را ساخته و ارائه نمو

نباط، مدارك و شهود و استداللي با مواردي نظير روش است

استنتاج به واقع در نتيجه اعتقاد به آنچه . كار دارداستنتاج سر

توانند جنبه قياسي داشته  و مي. شود كه درست است نتيجه مي

يا هدف از استنباط تحميل يك گواه و برهان براي نشان . باشد

ها در مسايل رياضي  يا از مقايسه و. دادن غير واقعيات است

ها داراي همانندي و  بعنوان قياس دو چيز كه از بعضي جنبه

استفاده نمود بنابراين زماني كه به شرح يك . تشابه هستند

ها صريح  اين مقايسه. ايم برده  پردازيم از مقايسه بهره مفهوم مي

از . و توسعه يافته براي خالق استدالل مفيد و كاربردي هستند

مواردي كه براي يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي در 

گيرد،  ميهاي درسي رياضي زياد مورد استفاده قرار  برنامه

ها در شرح و توصيف  مثال. باشد ميكمك گرفتن از مثال ها 

هاي مركب و پيچيده بسيار مفيد و كارگشا هستند و در  بحث

چرا كه با آوردن يك مثال به . باشند مياي موارد ضروري  پاره

اين موقعيت . شود ميواضع شدن در درك يك موقعيت كمك 

ها و مفاهيم زيست محيطي عصر  مؤلفهل، ئتواند از مسا مي
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آموز را براي آشنايي با مشكالت  و دانش. امروز باشد

محيطي كنوني همراه با يادگيري سواد رياضي هماهنگ  زيست

تفكر حل منطقي و اصولي مسايل راهنمايي نمايد و آنها را به 

شود كه در برنامه درسي رياضي دوره  مينمايد ولي مشاهده 

ها و مفاهيم زيست محيطي  مؤلفهابتدايي به ميزان ناچيزي به 

گونه كنكاشي را در دانش آموزان  پرداخته شده است كه هيچ

كه بتوانند بصورت قابل مشاهده و عيني . آورد ميبوجود ن

دهند كه از مفاهيم آموزش محيط زيست چه دانشي نشان 

اند و چگونه و با چه  هايي به دست آورده دارند، چه مهارت

  . نگرشي با مسائل زيست محيطي برخورد كنند

بنابراين توجه مسئولين آموزش و پرورش و مؤلفين كتب 

درسي در دوره ابتدايي را به اين امر مبذول داشت كه بحث 

فاده از آموزش محيط زيست در ارتباط با سواد رياضي با است

چنان  هاي زيست محيطي آن بايستي به مؤلفه ميهم باشند و 

آموزان ضمن كسب اطالعات در  توجه گردد كه دانش

هاي زيست محيطي، اين اطالعات در آنها به كسب  زمينه

عميق دانش، نگرش و رفتار زيست محيطي مطلوب منجر 

شهروند داراي سواد زيست محيطي همراه  ،شود و به اصطالح

  .رياضي مبدل نمايد با سواد
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