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  :دهیچک

برنامه با تأکید  فوق فعالیت برنامه درسی عناصر نییتبپژوهش حاضر با هدف 

انجـام گرفتـه    براي دانش آموزان دوره دوم ابتـدایی  ستیز طیبر آموزش مح

که بـا روش تحقیـق    باشد یماست. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردي 

و مـدارك   اي انجام شده است. بر این اساس با مطالعه و بررسی اسـناد  زمینه

برخی از کشورها الگویی، براي برنامه درسی  برنامه فوقبرنامه درسی فعالیت 

مذکور استخراج شد سپس از نظر متخصصـان و معلمـان دوره دوم ابتـدایی    

اعتبار سنجی شد. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه متخصصـان برنامـه   

 445متخصص و  35( اندوآبیمدرسی و معلمان دوره دوم ابتدایی شهرستان 

ي ریگ نمونه) بود که از این میان کلیه متخصصان برنامه درسی به شیوه معلم

ـ گ نمونـه  معلم به شـیوه  210تمام شماري و با استفاده از جدول مورگان  ي ری

از  هـا  دادهي آور جمعنمونه پژوهش انتخاب شد. براي  عنوان بهتصادفی ساده 

ـ تجز جهت سپس پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از  هـا  داده لیـ وتحل هی

آزمون ( یاستنباطدر آمار  ) وفراوانی، درصد فراوانی( یفیتوصي آمار ها روش

درصـد   90شده است. نتایج پژوهش نشان داد کـه بـیش از    ) استفادهخی دو

اهـداف،   هـاي  ویژگـی معلمان دوره دوم ابتـدایی   و درسی برنامه متخصصان

ـ تأیادگیري و ارزشیابی را در الگـوي مـذکور   -محتوا، راهبردهاي یاددهی  دیی

  .).p<05/0( اند نموده
  

 برنامـه  عناصـر  ،برنامـه  فـوق درسی، فعالیـت   برنامه: هاي کلیديواژه

  .ستیز طیمحآموزش  درسی،
  

  

 

 

Abstract: 

The present study aims to explain the elements of 
extracurricular curriculum with emphasis Environmental 
education for second-year elementary school students The 
research method is practical. Accordingly, by studying and 
reviewing the documents Curriculum of extracurricular 
activities in some countries a model for curriculum mined 
and validated by specialists and teachers of the second 
elementary school The statistical population of this study 
includes all curriculum specialists and teachers of the 
second elementary school of Miandoab city (35 specialists 
and 445 teachers). all the curriculum specialists of the 
curriculum selected by using Morgan 210 teacher table with 
simple random sampling.  
Data collected by a researcher-made questionnaire. Then 
for Data analysis descriptive statistical methods (frequency, 
frequency percentage) and inferential statistics (Chi-square 
test) were used. Research results showed more than 90% of 
the curriculum specialists and teachers have been confirmed 
goals, content, teaching-learning and evaluation strategies 
in the above model(P >.05). 
 

Keywords: Curriculum, Extracurricular Activities, 
Program. 
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  مقدمه

زیسـتی   زمین از ابتداي پیدایش خود تاکنون حوادث محـیط  کره

دارد. منشـأ انسـانی   آن بسیاري را تجربه کرده که بخش عمده 

هـاي مخـرب انسـانی،     به دلیل رشد جمعیت و افزایش فعالیـت 

تشدید شده و باعث به هـم خـوردن    1زیستی محیطي ها بحران

). Parhizgar et al.,2012( تعادل در کره زمین شـده اسـت  

ـ براي رویارویی با این بحران در سطح  ـ  نیب و  هـا  قـانون ی الملل

هـا و   مشی ؛ همچنین خطوضع شده است زیستی محیطمقررات 

هـاي   زیسـتی بخـش اصـلی برنامـه     اهداف و راهبردهاي محیط

هـا نیـز    توسعه کشورها را در برگرفته است. در این راستا دولـت 

هـاي درسـی    زیست را با دقت بیشتري در برنامـه  آموزش محیط

تجربـه  ). Shamsi & Shobeiri, 2015انـد (  نمـوده دنبـال  

نیـز ایـن امـر     زیستی محیط پیشگام در مسائل يکشورهاموفق 

)؛ که رویکردهاي مختلـف  Yang,2015( کند می دییتأمهم را 

آن،  مسـائل زیستی و مشارکت در حل  در مورد مشکالت محیط

ــا آمــوزش کارآمــد   همگــی قابلیــت هــایی هســتند کــه تنهــا ب

 توجه نیبنابرا؛ )Stokking et al.,1999ی است (ابیدست قابل

هـاي   روش ژهیو به زیستی، محیط فرهنگ ارتقا آموزش، بحث به

 دانش ي ترویج اینها روش با آشنایی اطالعات و نوین و انتقال

در سطح ملی و محلی براي آگاهی مردم اهمیـت اساسـی دارد   

)Shobeiri,2017(.    ــوزش ــددي از آم ــاریف متع ــاکنون تع ت

از متخصصان بر اساس  هرکدام ؛ وزیست ارائه شده است محیط

 زعـم  بـه . انـد  کردهزیست تعریفی ارائه  یطدیدگاه خود درباره مح

تربیت ل نبادبه ، ســــتیز طیزش محــــموآ)، 1969( 2اســــتپ

آن به ط مسایل مربوو محیط بیوفیزیکی از ست که ي اندوشهر

ــمطلع بو ــد یده و م ــل   توان ــه ح ــاب ق مشتاده و کمک کر آنه

  ).Akrami et al.,2012( هاست حل اي راهجراي ابردن کررکا

 فراینـد  عنـوان  بـه را زیسـت   آموزش محـیط  )،1975( 3یونسکو 

یادگیري تعریف کرده است که آگاهی و دانـش افـراد را دربـاره    

دهـد و   ي مـرتبط بـه آن افـزایش مـی    ها چالشزیست و  محیط

ها را گسـترش   ها و تخصص الزم براي مواجهه با چالش مهارت

ي ریــگ شــکلو نگــرش، انگیــزش و تعهــداتی کــه ســبب  داده

دهد  را پرورش می شوند یم مسئوالنهعمل  تصمیمات آگاهانه و

)Rezaei,2011.(  

زیسـتی، تـدبیري    )، آموزش محـیط 2012( 4به نظر کاپنینا 

                                                      
1. Environmental 
2. Stapp 
3. The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) 
4. Kopnina 

ي مـدیریتی و فنـی   هـا  حـل  راهاست که بر بسط دانش علمی و 

  دارد. تأکیدزیستی  براي حل مشکالت محیط

زیسـت ایـن امـر مهـم در      با وجود اهمیت آمـوزش محـیط  

ــا   ــان ب ــأخسراســر جه ــت ریت ــدارس شــدند   وارد فعالی ــاي م ه

)Meibodi et al., 2013 امروزه این موضوع مبدل به یک .(

هاي مدارس ابتدایی و متوسـطه در   براي برنامه اریع تمامچالش 

یکـی از  ). Minner,1997ی شده است (الملل نیبسطح ملی و 

کشورهایی که به تدوین برنامه درسی بر اساس رویکرد آموزش 

اي دارد، کشور تایوان اسـت.   دارس تأکید ویژهزیست در م محیط

شوند تا مسائل مرتبط بـا آمـوزش    در تایوان معلمان تشویق می

). Yang,2015(زیست با موضوعات درسی تلفیق کننـد   محیط

عامـل کلیـدي را    5وپرورش تایوان  در این راستا وزارت آموزش

زیسـت گنجانـده شـود،     که باید در برنامه درسی آموزش محیط

هـاي   نگـرش . 2  زیستی هاي محیط آگاهی .1است یین کرده تع

 .5و هـا   اخـالق، ارزش  .4 زیسـتی  سواد محیط .3 زیستی محیط

زیستی. اگرچـه   هاي محیط تجارب مربوط به فعالیت ها و مهارت

هـاي   مورد از اهمیت زیادي برخوردارند امـا آگـاهی   5همه این 

زیسـتی   . آگاهی محـیط ستآنهازیستی پایه و اساس همه  محیط

ي، تعیـین روابـط   بنـد  طبقـه مشـاهده،  مهارت (مستلزم پرورش 

ـ گ اندازهفضایی،  ـ یب شیپـ ي، اسـتنباط،  ری ـ تجزی، ن  و لیـ وتحل هی

هـاي   همچنین افزایش آگـاهی  باشد یم تفسیر) در دانش آموزان

ي هـا  بیآسدانش آموزان نسبت به  شود یمزیستی باعث  محیط

ــیط ــاس ب   مح ــودگی حس ــتی و آل ــند و زیس ــایزاش ــا ییب ي ه

  ).Parishani et al., 2018(زیستی را درك کنند  محیط

است که تحـوالت مربـوط بـه آمـوزش زیسـت       ذکر انیشا

ي گروهـی از متفکـران، نویسـندگان و    ها شهیاندمحیط حاصل 

 ازجملـه ي هجـدهم و نـوزدهم   ها قرنبرجسته  کردگان لیتحص

اسـت   10، هگـل 9، منتسـوري 8، دیـویی 7فروبـر ، 6، روسـو 5گوته

)Palmer,2014 یجهان هاي چشمگیر آگاهی رشد). امروزه، با 

ي هـا  کنفـرانس  1960دهـه   از یالملل بین ستیز طیدر مورد مح

و متخصصان برنامه درسی و پژوهشگران  متعددي شکل گرفت

زیسـتی را وارد   ي محیطها آموزشکه  اند تالشزیست در  محیط

  ).Wilson,1996کنند (هاي مدرسه  فعالیت

) در پژوهشی با عنوان ارزشیابی برنامه درسی 1997( 11مینر

                                                      
5. Goethe 
6. Rousseau 
7. Fröbel 
8. Dewey 
9. Montessori 
10. Hegel 
11. Minner 
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زیسـتی   زیستی نشان داد با توجه به بحران محیط آموزش محیط

زیستی مورد غفلـت   در هزاره سوم، برنامه درسی آموزش محیط

کامل و جـامع نیسـت. برنامـه درسـی بایـد آگـاهی        و شده واقع

افـراد و  زیستی دانش آموزان را در مورد مفـاهیمی ماننـد    محیط

زیسـتی و   محـیط  راتیتأثزیست،  جمعیت، اصول تعامل با محیط

محدود کـردن عوامـل آلـودگی، انـرژي، جامعـه و اکوسیسـتم،       

ي هـا  گونـه حفـظ  هاي بشـري،   زیستی فعالیت پیامدهاي محیط

در این راسـتا معلمـان نیـز بایـد      و گیاهی افزایش دهد. حیوانی

  زیستی را با موضوعات درسی دیگر تلفیق کنند. محیط مسائل

) در پژوهشی با عنوان طراحی برنامـه درسـی   2011سرما (

زیسـت از طریـق نهادهـاي آموزشـی نشـان داد:       آموزش محیط

زیسـت بایـد بـا افـزایش      ارتقا کیفیت آمـوزش محـیط   منظور به

زیست را  ، نگرش مثبت و تعهد به محیطو مهارتآگاهی، دانش 

ــرورش داد در د ــوزان پ ــش آم ــی در   ؛ وان ــد تغییرات ــن نیازمن ای

ــتیس ــا اس ــدن  ه ــی و گنجان ــهي آموزش ــا مؤلف ــوزش ه ي آم

ــواي آموزشــی   محــیط اســت زیســت در برنامــه درســی و محت

)Sarma,2011(.  

ــادیم ــا  2012( فس ــود ب ــژوهش خ ــوان ) در پ ــعه «عن توس

نشـان داد کـه در    »زیستی در کشـور مالـت   ي محیطها آموزش

ي هـا  آمـوزش ی مـروج اصـلی   ردولتیغي ها مانسازکشور مالت 

زیسـتی   ي محـیط هـا  آمـوزش  کـه   ازآنجـا زیستی هستند.  محیط

زیستی است لذا برنامه درسـی   براي پایداري محیط مؤثر حل راه

زیست باید از مقطع ابتدایی تا دانشـگاه   مبتنی بر آموزش محیط

ي دولتـی، ذهنیـت اسـتعماري و نظـام     ها استیساما  ادامه یابد

هســتند زیســتی  ي محــیطهــا آمــوزشوزشــی رقــابتی مــانع آم

)Mifsud,2012.(  

اگرچه در کشور ایران نیز سعی شده است که بـه آمـوزش    

ــژه  محــیط ــن  زیســت و حفاظــت از آن توجــه وی اي شــود و ای

رغـم   موضوعات در محتواي برنامه درسی گنجانده شود اما علی

در نظـام آموزشـی ایـران،     زیستی هنوز محیط روزافزونخطرات 

گنجانـده نشـده و    زیست در متون درسی درسی با عنوان محیط

اکتفـا  تجربـی  علـوم   يها محدودي از کتاب يها بخشبه فقط 

تخصصـی   يهـا  جـز رشـته   بـه نیـز  هـا   در دانشـگاه . شده است

زیست و منابع طبیعی و تا حـدودي کشـاورزي در دیگـر     محیط

اختیـاري آنـان ارائـه    زیست حتـی دروس   ها دروس محیط رشته

 انیـ جانیاله). دیبـایی و  Niroo et al.,2012ت (نشـده اسـ  

هــاي درســی مقطــع  ) در پژوهشــی بــه بررســی برنامــه2009(

زیستی پرداختنـد.   راهنمایی با تأکید بر محورهاي آموزش محیط

 محتـواي  کـه  اسـت  داده نشـان  تحقیـق  از آمـده  دست به نتایج

 حد در دانشی حیطه به توجه با راهنمایی دوره درسی يها کتاب

 حـد  در مهـارتی  و بینشـی  حیطـه  توجه با اما دارد قرار مطلوب

 و موردعالقـه  هـا  کتابدر  رفته کاره ب است. محتواي نامطلوب

 از آموزان دانش براي اما مقطع است، این آموزان دانش رغبت

 اهـداف  بـا  مطـابق  نیست. همچنین محتوا برخوردار سودمندي

 و نیسـتند  مناسـب  عرض و عمق داراي و نبوده آموزشی نظام

تفـاوت   موجـود  يها کتاب و مقطع يها سال طول در پراکندگی

  چشمگیر دارند.

 يهـا  روشو  مطلوبیک برنامه درسی  ارائهاز این رهگذر 

توأم با دسترسی به دانش روز و نیز تشویق دانش  نوین آموزشی

ی بـه اهـداف   در دسـتیاب  توانـد  یآموزان به یادگیري و مطالعه م

 يزیسـت کمـک مـؤثر    مدیریتی براي حفظ و حمایت از محـیط 

  .باشد

و  1برنامـه  فـوق فعالیـت  با نگاهی به مقوله برنامـه درسـی    

در  برنامـه  فـوق فعالیـت  و آثار مثبتی که برنامه درسی  ها یژگیو

 توان یمبه سمت تربیت دارد  آنهاجذب دانش آموزان و گرایش 

ي هـا  آمـوزش در  توانـد  یمـ  برنامـه  فوقگفت که برنامه درسی 

جایگـاه   برنامـه  فـوق برنامه درسی  باشد. کارسازترزیستی  محیط

ایجـاد  هاي درسی از منظـر   خاص و مهمی در میان انواع برنامه

محرك براي تجربه کردن فراگیران و آماده شدن براي پذیرش 

و ایجـاد انگیـزه و    همسئولیت و تقویت فعالیت گروهی در جامع

هـا و تعمیـق    در دانش آمـوزان بـراي یـادگیري مهـارت     رغبت

در سـطح کشـور بـه     شـود  یممشاهده  که یدرحالدارد یادگیري 

 لـذا الزم اسـت  ظرفیت و پتانسـیل توجـه جـدي نشـده اسـت.      

معلمان و مدیران بستري مناسب براي پرورش استعدادها، افکار 

دانـش  تـا   ینـد منطقی و خالقیت در دانش آموزان را فراهم نما

جدید بـه رشـد و خـود شـکوفایی و      يها در کنار تجربهآموزان 

  ).Naderi,2013( بالندگی دست یابند

با توجه به آنچه گفته شد طراحی الگـوي برنامـه درسـی بـراي     

با ارتقا آگاهی دانـش آمـوزان و    تواند یم برنامه فوقهاي  فعالیت

زیستی در بین دانش آموزان که  هاي محیط درونی نمودن ارزش

  زیست یاري رساند. جامعه هستند، به حفظ محیط سازان ندهیآ

ــر      ــه، عناص ــی برنام ــوزه طراح ــه در ح ــت ک ــدیهی اس ب

ترکیـب و  ، گـردد  یمـ یک برنامه درسـی مطـرح    دهنده لیتشک

یـک برنامـه    تیدر کنار یکدیگر موفق عناصرمناسب  یهماهنگ

طراحـی   منظـور  به. در این پژوهش نیز کند درسی را تضمین می

زیسـت   مبتنی بر آموزش محـیط  برنامه فوقنامه درسی الگوي بر

الزم است که در مرحله طراحی الگوي برنامـه درسـی مـذکور،    

ـ متفکـران د عناصر برنامه درسی مشـخص گردنـد.     يهـا  دگاهی

پژوهش حاضر بـر   دارند.مختلفی را درباره عناصر برنامه درسی 

 که عناصر برنامه درسـی  باشد یم) 1977( 2گاه زایسداساس دی

                                                      
1. Extra Curriculum 
2. Zais 
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هـاي یـادگیري و ارزشـیابی     تیفعال را متشکل از هدف، محتوا،

  ).Fathi Vajargah,2014( داند یم

  

  ي پژوهشها سؤال

ذیل هـدایت شـده    سؤاالتبراي تحقق هدف پژوهش، با طرح 

  است:

 يهـا  روش محتوا، ،اهداف ( برنامه فوقدرسی  برنامه عناصر. 1

زیسـت بـه    براي آموزش محـیط  ارزشیابی) و یادگیري -یاددهی

 ؟اند کدمدانش آموزان دوره دوم ابتدایی 

 دوم دوره معلمـان  و درسی برنامه متخصصان دیدگاه بین آیا. 2

 درسـی  برنامـه  عناصـر  مطلـوب  هـاي  ویژگـی  دربـاره  ابتـدایی 

 دانـش آمـوزان   زیست بـراي  آموزش محیط منظور به برنامه فوق

 تفاوت وجود دارد؟دوره دوم ابتدایی 

 

  ی پژوهششناس روش

گـردآوري   ازنظر نحـوه هدف، کاربردي ولی  ازنظراین پژوهش 

 تعیـین  و شناسـایی  اي اسـت. بـراي   از تحقیقات زمینـه  ها داده

 منظـور  بـه  برنامه فوقدرسی  برنامه عناصر مطلوب هاي ویژگی

 از دوره دوم ابتـدایی  دانش آمـوزان  برايزیست  آموزش محیط

 در تحقیق جامعه. شد استفاده نهزمی این در موجود نظري منابع

 و چاپی و متون ها نامه انیپا ،ها مقاله ،ها کتاب شامل بخش این

 پژوهش موضوع با مرتبط خارجی) و داخلی از اعم ( الکترونیکی

 از هدفمند صورت به پژوهش نمونه منابع، کثرت علت به که بود

 جهـت  .اسـت  شـده  انتخـاب  محقـق  دسـترس  در منـابع  میان

 از اطالعـات  شـد.  اسـتفاده  يبردار شیف از اطالعات گردآوري

ـ تجز مورد نظري استنتاج و تحلیل و توصیف طریق  لیـ وتحل هی

در این راستا مبانی نظري بارها مورد بازخوانی قرار  .گرفتند قرار

ي مختلف و متفاوتی بـه دسـت آمـد.    ها مؤلفهگرفت. مفاهیم و 

درنتیجه با ادغام موارد مشابه و حذف مواردي که غیرمنطقی یـا  

را در قالـب پرسشـنامه    شده استخراجي ها عبارتتکراري بودند 

  تدوین شد.

 متخصصـان  از نفـر  35 شامل آماري جامعه دوم، بخش در

مقطـع   النیالتحصـ  فـارغ اسـاتید، دانشـجویان و   ( یدرس برنامه

 از نفـر  445 و )یدرسـ ریـزي   دکتري و کارشناس ارشـد برنامـه  

 کـه  بـود  1397-96 دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی معلمان

نمونه برابر حجم جامعه  متخصصان، تعداد بودن محدود دلیل به

 نمونه عنوان به شماري تمام يریگ نمونه شیوه به آنها یعنی کلیه

 پاسـخ  سـاخته  محقـق  هپرسشـنام  بـه  و شدند گزینش پژوهش

بـراي تعیـین حجـم نمونـه از جامعـه معلمـان دوره دوم       . دادند

ابتــدایی در شهرســتان میانــدوآب از جــدول تصــادفی مورگــان 

)Naderi& Seifnaraghi,2016  .بـر اسـاس  ) استفاده شـد 

نفر نمونه انتخاب شد  210نفر  445 جدول مورگان براي جامعه

کنتـرل متغیرهـاي فرهنگـی،     منظور به ها نمونهو براي انتخاب 

و  هـا  نمونـه و فرصت برابر در انتخاب شدن  ياقتصاد اجتماعی،

گیـري تصـادفی سـاده     ها از روش نمونه ي بیشتر دادهریپذ میتعم

 دوطبقـه است که جامعه تحقیق شـامل   ذکر انیشا استفاده شد.

 42/0( ستینو نسبت این طبقات با هم برابر  باشد یمزن و مرد 

نفـر معلـم زن و    123همین نسبت  بر اساسزن).  59/0مرد و 

هـا   ي دادهآور جمـع ابـزار   نفر معلم مرد انتخاب شده اسـت.  87

پرسشــنامه محقــق ســاخته بــود کــه در نگــارش پرسشــنامه از 

  است: شده گرفتهي زیر به ترتیب بهره ها پرسشنامه

 1رادیسـکی  -) ب2012( یصـادق پرسشـنامه عبـدالهی و    -الف

  ).2000( 2شی میزو و تاناکا -) ج2009(

هاي مذکور توسط دو متخصص از انگلیسـی بـه    پرسشنامه

دو متخصـص دیگـر از فارسـی بـه انگلیسـی،       و توسطفارسی 

  ترجمه شدند.

ي فارسـی و انگلیسـی   هـا  نسـخه ي موجـود بـین   ها تفاوت

بـه حـداقل    هـا  تفـاوت ، ایـن  3مرور مکرر فرایندبررسی شد و با 

ي هـا  یژگـ یوفت. سپس براي در نظر گـرفتن  ممکن کاهش یا

ی که بتوان از آنها براي گـردآوري  نوع بهفرهنگی و تطبیق آنها 

 منظـور  بـه ها در مدارس کشور اسـتفاده نمـود و همچنـین     داده

توسط استاد راهنما و  ها پرسشنامهبررسی سلیسی و روانی متن، 

مـورد   ریزي درسی مشاوران و نیز معلمان و استادان حوزه برنامه

بـه روش آلفـاي    قرار گرفـت. ضـریب پایـایی پرسشـنامه     دییتأ

 فراینـد این  می باشد. قبول قابلبه دست آمد که  91/0کرونباخ 

رفتـه   کار بهپرسشنامه  5و صوري 4یروایی محتوای کننده نیتضم

در این پژوهش بوده است و پرسشـنامه مـذکور بـراي اسـتفاده     

به لحاظ روایی صوري و  هژیو بهنهایی در پژوهش مجوز الزم را 

 53محتوایی را دارد. الزم به ذکر است کـه ایـن پرسشـنامه بـا     

تـا حـدودي،    اي لیکرت (کم، خیلی کم، درجه 5گویه و با طیف 

هدف، محتـوا،   چهارعنصر که زیاد، خیلی زیاد) تنظیم شده است

ي هـا  مؤلفهدهد.  ي و ارزشیابی را پوشش میریادگهاي ی فعالیت

، مهارت، نگرش در عنصـر هــدف شامل دانش،این پرسشنامه 

هـاي یـادگیري    محتوا شامل توالی، وحـدت، مـداومت، فعالیـت   

                                                      
1. Radeiski 
2. Shimizu & Tanaka 
3. Iterative Review Process 
4. Content-Related Validity 
5. Face Validity 
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شامل مشارکتی و انفرادي و ارزشیابی شامل آغازین، تکـوینی و  

 در شده يگردآور هاي داده لیوتحل هیتجز جهت. باشند یمپایانی 

ـ (توز آمـار توصـیفی   از SPSS22 آماري افزار نرم  و فراوانـی  عی

  .شد استفاده دو) خی (آزمون یاستنباط آمار و درصد)

  

  ي پژوهشها افتهی

محتواي  خألو  برنامه فوقاهمیت برنامه درسی  گرفتن نظر در با

در سـطح مقطـع    کم دست زیستی محیطي ها آموزشمتناسب با 

مبتنـی بـر    برنامـه  فـوق برنامه درسی  پیشنهادي ابتدایی الگوي

بـر   زیست براي دانش آمـوزان دوره دوم ابتـدایی   آموزش محیط

 در برنامـه  فـوق  درسی برنامه عناصر مطلوب هاي ویژگی اساس

  .است آمده )1( شکل

  

  

 
  دوره دوم ابتدایی دانش آموزان زیست براي مبتنی بر آموزش محیط برنامه فوقهاي  برنامه درسی فعالیت پیشنهادي الگوي .1شکل 

Figure1.The proposed model of curriculum for extracurricular activities based on environmental education 
for elementary school students 
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دانش آموزان دوره دوم  زیست براي مبتنی بر آموزش محیط برنامه فوقدرسی  نامهبر مطلوب عناصر به مربوط توصیفی يها شاخص .1جدول 

  ربط يذ و معلمان متخصصان دیدگاه ابتدایی از

Table 1: Descriptive Indicators on the Elements of the Desirable extra-curricular activities Based on 
environmental education for elementary school students from the point of view of relevant  specialists and 

teachers 
  عناصر برنامه درسی

Elements of the curriculum 

  مقدار آماره خی دو

The chi-square statistic 

 درجه آزادي

DF 

  يریخطاپذسطح احتمال 

Alpha Level 

  1هدف

Objective  
8.48 3 0.185 

  2محتوا

Content 
8.28  2 0.131 

  3یادگیري-هاي یاد دهی فعالیت

Teaching-learning activities  
8.68 2 0.289  

  4ارزشیابی

Evaluation  
7.99 2 0.346 

 
 دانش آموزان زیست براي آموزش محیط مبتنی بربرنامه  فوقدرسی  برنامه مطلوب عناصر بین تفاوت بررسی جهت دو خی آزمون نتایج. 2جدول 

  دوره دوم ابتدایی

Table2:Chi square test results to examine the difference between Elements of the Desirable extra-curricular 
based on environmental education for elementary school students from the point of view of relevant 

specialists and teachers 

  

                                                      
  .3) برابر است با 1ستون خیلی کم در ستون مجاور ادغام شده است و لذا درجه آزادي موردمحاسبه با توجه به جدول ( x2. براي تأمین شرایط استفاده از 1

) برابر است بـا  1خیلی کم و کم در ستون مجاور ادغام شده است و لذا درجه آزادي موردمحاسبه با توجه به جدول (  هاي  ستون x2براي تأمین شرایط استفاده از  .2

2.  

) برابر اسـت بـا   1خیلی کم و خیلی زیاد در ستون مجاور ادغام شده است و لذا درجه آزادي موردمحاسبه در جدول (  هاي  ستون x2براي تأمین شرایط استفاده از . 3

2.  

  .2) برابر است با 1خیلی کم و کم در ستون مجاور ادغام شده است و لذا درجه آزادي موردمحاسبه در جدول (  هاي  ستون x2براي تأمین شرایط استفاده از . 4

  خیلی زیاد

VeryHigh  

  زیاد

High 

  متوسط

Middle 

  کم

Low 

  خیلی کم

Very low ها گروه  

Groups  

  عناصر برنامه

  درسی

Elements of 
the curriculum  

 فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

37.15 78 57.14 120 4.76 10 0.95  2 0.0  0  
  معلمان

Teachers هدف  

Objective  
25.72 9  57.14 20  17.14 6 0.0 0  0.0 0 

  متخصصان

Experts 

26.21 55 69.04 145 3.80 8 0.95 2 0.0 0 
  معلمان

Teachers محتوا  

Content  
45.71 16  45.71 16 8.58 3 0.0 0 0.0 0 

  متخصصان

Experts  

62.87  132 29.04 61 8.09 17 0.0 0 0.0  0 
  معلمان

Teachers 

راهبردهاي 

  یادگیري-یاددهی

Teaching-
learning 
activities  

42.85 15 34.25 12 22.85 8 0.0 0 0.0 0  
  متخصصان

Experts 

27.62 58 69.05 145 3.33 7 0.0 0 0.0 0  
  معلمان

Teachers  ارزشیابی  

Evaluation  
51.44 18 45.71 16 2.85 1 0.0 0 0.0  0  

  متخصصان

Experts  
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 عناصـر  بـه  مربـوط  توصـیفی  يهـا  شاخص )1( جدول در

زیسـت   مبتنی بر آموزش محیط برنامه فوقبرنامه درسی  مطلوب

  .است شده ارائهدانش آموزان دوره دوم ابتدایی  براي

 بین تفاوت بررسی جهت دو خی آزمون ) نتایج2جدول ( در

آمـوزش   مبتنـی بـر  برنامـه   فـوق درسـی   برنامه مطلوب عناصر

 دیـدگاه  از دوره دوم ابتـدایی  دانش آمـوزان  برايزیست  محیط

  .است شده ارائه ربط يذ و معلمان متخصصان

ـ  مالحظه )2( جدول در که طور همان  x2 مقـدار  ،شـود  یم

 جـدول x2  مقدار از درصد، 5 خطاپذیري سطح در شده محاسبه

 یعنی فرض تحقیق و شود یم رد صفر فرض لذا است تر کوچک

 از که شود یم نتیجه یعنی ،گردد یم دییتأ توزیع دو بودن مشابه

 برنامه متخصصان یعنی گروه دو دیدگاه توزیع بین آماري لحاظ

 محتوا، ،عناصر (هدف با رابطه در ابتدایی دوره معلمان و درسی

 وجود معناداري ) تفاوتیابیارزش و یادگیري یاددهی راهبردهاي

 نتیجـه  )1( جـدول  محتـواي  به عنایت با ،گرید عبارت به .ندارد

 برنامـه  متخصصان و معلمان از درصد 90 از بیشتر که شود یم

از ایـن   .انـد  نموده انتخاب را ي زیاد و خیلی زیادها نهیگز درسی

 ارزشیابی با رابطه در گروه دو هر در تحقیق يها نمونه اکثر ،رو

ارزشیابی)  و یادگیري یاددهی راهبردهاي محتوا، ،عناصر (هدف

مبتنــی بــر آمــوزش  برنامــه فــوق درســی برنامــه الگــوي در

 مطلـوب  دانش آموزان دوره دوم ابتـدایی  براي زیست را محیط

  .اند دانسته

  

  يریگ جهینت و بحث

یی که در بخش طراحی برنامه درسی ها میتصمبا توجه به اینکه 

باید از تجانس  شود یمو در ارتباط با عناصر برنامه درسی اتخاذ 

 درسـی  برنامـه  طـرح و همخوانی بیشتري برخـوردار باشـند تـا    

بیشتري داشـته باشـد. لـذا در     اثرگذاري قابلیت و باالتر کیفیت

مبتنـی بـر آمـوزش     برنامـه  فـوق طراحی الگوي برنامه درسـی  

 يها هیظر مانند زیست براي دانش آموزان ابتدایی عواملی محیط

ـ   مـدنظر  یادگیرنـدگان  يهـا  یژگـ یو و محـور  یادگیرنـده   رارق

 بـر  عوامـل  ایـن  اثرگـذاري  نحـوه  بایـد  و همچنـین  گرفت یم

 راهبردهـاي  محتـوا،  هـدف، ( یدرسـ  برنامـه  کلیدي چهارعنصر

  پاسـخ  در بنـابراین،  .شد یم بررسی ارزشیابی) یادگیري، یاددهی

 مطلـوب  يهـا  یژگـ یو در خصـوص  پـژوهش  این اول سؤال هب

 زیسـت،  آمـوزش محـیط   بـراي  برنامه فوق درسی برنامه عناصر

 چنـین  را چهارعنصـر  ایـن  يهـا  یژگیو خالصه طور به توان یم

  :نمود بیان

عنصر در تدوین برنامـه درسـی، اهـداف     نیتر مهماولین گام و 

  .باشد یم

آمـوزش   برنامـه  فـوق  هـاي  ی فعالیـت اهداف برنامـه درسـ  

تنظیم  بر اساس سه مؤلفه دانش، نگرش و مهارت زیست محیط

ي هـا  هینظري مطالعات و بند جمعپس از بررسی و  و شده است

مختلــف در ایــن رابطــه و همچنــین توجــه بــه برنامــه درســی 

هـاي فراگیـران، اهـداف     دوره دوم ابتدایی و ویژگـی  برنامه فوق

مؤلفـه   از ایـن قـرار اسـت.   مذکور در برنامه درسی پیشـنهادي  

و ضـرورت   هـا  یآلـودگ شامل: فواید درختان در کاهش  دانش

ت از درختان، شـناخت نشـان بازیافـت، حقـوق متقابـل و      مراقب

در  زیسـت، آگـاهی و دانـش کـافی     تکالیفشان نسبت به محیط

مورد الیه ازون، ضرورت حفظ پوشش گیـاهی، ضـرورت دفـع    

ي حیوانی، فواید درختان ها گونه، ضرورت حفظ ها زبالهناصحیح 

در کاهش آلودگی، خطرات آلـودگی صـوتی، محـدودیت منـابع     

زیسـتی و   محـیط  مسـائل و فانی بودن طبیعـت، شـناخت   زمین 

 مـورد  در دانـش  کسـب  ،زیست در دین اهمیت طبیعت و محیط

 در زیسـت، دانـش   پـاکیزگی محـیط   در نهاآ یاثربخش و گیاهان

 دادن جمعـی،  و فـردي  بهداشـت  رعایـت  عـدم  عواقـب  مـورد 

 منـابع  ایـن  از اسـتفاده  دانـش  و انرژي منابع مورد در اطالعات

، هـا  یآلـودگ شامل: نقش فرد در کـاهش   نگرش. در بعد است

زیستی، صـاحب حـق نبـودن     نگرانی نسبت به مشکالت محیط

زیست، ارج  از محیط ها انسانبه تغییر، استفاده نادرست  ها انسان

 حقـوق  بـه  زیست و جانداران و زیبایی طبیعت، احترام به محیط

ــرام     ــیط، احت ــه مح ــان ب ــتگی انس ــل و وابس ــردم، تعام ــه م ب

یی چـون:  هـا  مؤلفـه نیـز بـه    مهـارت در بعـد   و زیست محیط

 و گیـاه  کاشـت  ، گـاز، نحـوه  بـرق  یی در مصرف آب،جو صرفه

ي حیوانی و درختان، نظافت ها گونهآن، نحوه حفظ  از نگهداري

صـحیح دفـع    وهیشـ  ،محیط، زیست، رعایـت حقـوق حیوانـات   

 جنگل در آن کردن خاموش و آتش کردن روشن شیوه ،ها زباله

است. بـر ایـن اسـاس    شده  اشاره يسوز آتش از جلوگیري رايب

 برنامـه  فـوق اهداف پیشنهادي این تحقیق براي برنامـه درسـی   

زیست ویژه دوره دوم ابتدایی با اهـداف   مبتنی بر آموزش محیط

) 2015( انــگ)، ی1996( لســونیو )،1997( نــریم، شــده مطــرح

  ی دارد.همخوان

ي آموزشی باید مفـاهیم  نهادهاهاي تحقیق،  در تبیین یافته

زیست را در مقاطع مختلف تحصیلی قرار دهنـد   مرتبط با محیط

ي ریـ گ شـکل تا دانش آموزان از همان ابتدا و در زمان تکوین و 

یک درس  عنوان به فقط نهزیست را  شخصیت، حفاظت از محیط
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از ایـن   انسانی تلقی کنند. تیمسئولیک وظیفه و  عنوان بهبلکه 

ـ ته يا گونه مذکور، به ياهداف ذکرشده در الگو ،رو  میو تنظـ  هی

کودکان را در سـه   يها ياست که امکان گسترش توانمند شده

مـدنظر قـرار    زیسـتی  ي محیطها دانش، نگرش و مهارت طهیح

آنـان   یو بزرگسال یکنون یبتواند آنچه را که الزمه زندگ تاداده 

ضـمن   توانند یمان در این راستا دانش آموز .دیاست، فراهم نما

زیسـت محـیط از    مسـائل و توصـیف   قـدرت تشـخیص   کسب

، هوا، خـاك  آب زیستی، محیط معضالتمهارت الزم براي حل 

داشته  تیمسئولزیست احساس  و نسبت به محیط شوند مند بهره

براي تحقـق اهـداف فـوق تـدوین محتـوایی مناسـب و        باشند.

  مطلوب ضروري است.

بـر   برنامـه  فوق یبرنامه درس محتوايدر این پژوهش، ابتدا 

 )ی محتـوا (تـوالی، وحـدت و مـداومت    ده سازماناصول اساس 

ـ نظري مطالعـات و  بنـد  جمـع تنظیم و پس از بررسی و  ي هـا  هی

مختلف در این رابطه و همچنین توجه به برنامه درسی فعالیـت  

هـاي   زیسـت و ویژگـی   ي آمـوزش محـیط  ها مؤلفهو  برنامه فوق

 برنامـه  فـوق فراگیران، محتواي مذکور در برنامه درسی فعالیـت  

حفـظ   منظـور  بـه هـاي الزم   پیشنهادي شـامل ارتقـاي مهـارت   

ي محتـوا بـا اهـداف،    سـاز  متناسبي گیاهی و جانوري، ها گونه

ــذاب و  ــذتج ــودن،  بخــش ل ــلب ــوزش قاب ــاد آم ــودن و ایج  ب

معلومـات،   گسترش و تعمق م برايمداو و یدرپ یپ يها فرصت

ملموس بودن محتوا براي دانش آموزان، تعمیم آنچه در کالس 

معضـالت و   حـل  خـارج از کـالس،   تـر  بزرگآموخته به محیط 

 اولیا و آموزان و معلمان دانش زیستی، مشارکت مشکالت محیط

 دانـش  مقتضـیات و نیازهـا   با متناسب محتوا، محتوا تدوین در

ي هـا  آموزشاهداف  با وستایی، تناسب محتوار و آموزان شهري

 از محتـوا  ارائـه ، برنامه فوقي ها تیفعال ماهیت و زیستی محیط

توالی)، ارتباط بین مطالب بـا زنـدگی روزمـره    ( دهیچیپ به ساده

وپـرورش،   آمـوزش  سـازمان  لهیوس به محتوا دانش آموزان، تهیه

گروهی که شامل متخصصین برنامه درسی  لهیوس به محتوا تهیه

زیست و معلمان نمونه دوره دوم ابتدایی، متناسب بودن  و محیط

حاضـر بـا توجـه بـه زمـان و بودجـه        زیستی با مشکالت محیط

ي ریپـذ  انعطـاف معلمـان،   دسـترس  قابلو منابع  افتهی صیتخص

زیسـتی بـا دروس مختلـف و     ي محـیط هـا  مؤلفـه محتوا، تلفیق 

ــاط دروس  ــا ارتب ــهب ــا مؤلف ــرار ه ــذکور، تک ــهي م ــا مؤلف ي ه

اشـاره  ي سوم، چهـارم، پـنجم و ششـم    ها هیپازیستی در  محیط

  شده است.

بر این اساس محتواي پیشنهادي ایـن تحقیـق در برنامـه     

زیسـت ویـژه    مبتنی بر آموزش محـیط  برنامه فوقدرسی فعالیت 

توســط شــبیري و  شــده مطــرحدوره دوم ابتــدایی بــا محتــواي 

  دارد. ی) همخوان2011( نایکاپن، )2015(همکاران 

 در و وپـرورش  آمـوزش  نظـام  در درسـی  کتـاب  که  ازآنجا

ـ و اهمیـت  از مـا  کشـور  درسـی  و آموزشـی  يهـا  برنامه  يا ژهی

ـ و بـه  وپـرورش  آمـوزش  يها تیفعال بیشتر و است برخوردار  ژهی

 يهـا  کتـاب  محتـواي  چهارچوب در و هنجارها ها ارزش انتقال

 قرار دقت بیشترین معرض در باید بنابراین ردیگ یم انجام درسی

 قـرار  تغییـر  و بررسی و نقد ،لیوتحل هیتجز مورد همواره و گیرد

 هـدف،  تحقّق جهت امکان ایجاد براي گام نخستین زیرا .گیرد

 درسی برنامه مهم عنصر یک عنوان به آموزشی محتواي انتخاب

 توانـد  یم مناسب آموزشی محتواي یک .است مطلوب و مناسب

 را ستیز طیمح حفظ اهداف به که دستیابی شود طراحی طوري

 مربـوط  يها دهیپد و موجود يها چالش به نسبت و نماید فراهم

 هـر  به درسی برنامه محتواي آن بر عالوه .باشد حساس آن به

 به کـار  باید اصولی نیز آن یده سازمان در گردد، ارائه که شکل

یـادگیري را در دانـش آمـوزان    هاي متعدد  تا فعالیت شود گرفته

برانگیزد همچنین از تمامی مجاري ممکن براي درك بهتر آنها 

  ).(FathiVajargah,2014  استفاده شود

ی آن پیشـینه  ده سازمانبا توجه به اهمیت محتوا و اصول  

شایسـته اسـت بـه     کـه  چنـان  آنپژوهش حاکی از آن است که 

زیسـت توجـه نشـده     محتواي اصولی در زمینه آمـوزش محـیط  

) بـا انجـام   2012همکـاران ( پرهیزگـار و  در ایـن رابطـه    .است

اصــلی  هــاي مؤلفـه پژوهشـی نشــان دادنـد کــه بـه مفــاهیم و    

یکسان توجه نشده  طور بهزیست در محتواي دوره ابتدایی  محیط

بیانگر این بود که به  است. دیدگاه آموزگاران در پژوهش مذکور

و  ها جنگلي آب، مهم بودن نقش ها کننده آلودهمفاهیمی چون 

ي گیاهی نقش مهم جانداران و حیوانـات در زنجیـره   ها پوشش

ــهغــذایی و نقــش و اهمیــت دریاهــا و  در حفاظــت  هــا رودخان

در محتواي درسی به مقـدار   ها زبالهزیست، دفع ناصحیح  محیط

بـه عوامـل تخریـب زاي خـاك و     زیاد پرداختـه شـده اسـت و    

ي محافظت از خاك، الیه ازون، عوامـل آلـودگی هـوا،    ها وهیش

مخرب آن بر انسان و حیوانـات، آلـودگی صـوتی و نحـوه      ریتأث

و فناپذیر به مقدار بسـیار کـم    دشوندهیتجدبرداري از منابع  هبهر

  پرداخته شده است.

خن به هر جا از انتقال محتواي برنامه درسی به فراگیران س

هاي یاددهی و یادگیري بـه   بحث فعالیت درنگ یب دیآ یممیان 
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  دنبال آن خواهد آمد.

ی برنامـه درسـ   هـاي یـادگیري در   فعالیـت در این پژوهش، 

زیست و با توجـه بـه    آموزش محیطبرنامه بر اساس  فوق فعالیت

هاي انفرادي و مشارکتی دانش آموزان تنظـیم و پـس از    فعالیت

ي مختلف در این رابطه ها هینظرمطالعات و ي بند جمعبررسی و 

دوره دوم  برنامـه  فـوق و همچنین توجه به برنامه درسی فعالیت 

مـذکور در   یادگیري هاي هاي فراگیران، فعالیت ابتدایی و ویژگی

هـاي یـادگیري    ي فعالیتها مؤلفه برنامه درسی پیشنهاد گردید.

 مثـل  آمـوزان  دانش توسط نقش ایفاي و شامل تأکید بر بازي

یـک مشـغولیت    جادیا زیستی، محیط مسئلهیا  سؤالتئاتر، طرح 

ي مربوط به آموزش ها تیفعال ذهنی براي دانش آموزان، اجراي

روش گردش آموزشی ( اردوهاي برگزاري طریق از زیست محیط

 توسـط  و...) دیاسـال  ،افـزار  نـرم  تهیـه  (رایانه از علمی)، استفاده

 سـاخت  نقاشـی،  آمـوزان  دانـش  هنري يها تیفعال، آموز دانش

 مســائلو... در ارتبــاط بــا  انیمیشــن و فــیلم تهیــه ماکــت،

شخصــی در مــورد حفــظ  تجربیــات زیســتی، تعریــف محــیط

 وگو گفت و آموزان دانش توسط داستانی صورت به زیست محیط

ي جـانوري و  هـا  گونـه دیواري در مورد  روزنامه آن، تهیه درباره

 مسـائل منـابع مربـوط بـه     آموزان، معرفی دانش توسط گیاهی

 مطالعـه  و گـردآوري  جسـتجو،  و معلـم  جانـب  از زیستی محیط

 تهیـه  و یسـ ینو مقاله ی،سینو شنامهینماآموزان،  دانش لهیوس به

آمـوزان،   دانـش  توسـط  زیستی محیط مسائلمجله در ارتباط با 

 ازنظـر ، استفاده ها تیفعالي دانش آموزان در ها تجربهاستفاده از 

یی در ارتبـاط  هـا  تیفعال ، تهیهها تیفعالیا فکر دانش آموزان در 

 عالیق، به توجه با یی در مصرف (آب و برق و غیره)جو صرفهبا 

  اشاره شده است.آموزان،  دانش يها ییتوانا و نظرات

هاي یادگیري پیشنهادي این تحقیق  از این رهگذر، فعالیت 

وره دوم ابتدایی بـا  زیست ویژه د در برنامه درسی آموزش محیط

سـرما   )،1997( نـر یم)، 1996( لسـون یوتوسط  شده مطرحنتایج 

  )، همخوانی دارد.2012( فسادیم )،2012(

 و جانبه همه آموزش برنامه یک زیست محیط آموزش برنامه

 پویـا  يا تجربه به یادگیري فرایند که در آن است کودك محور

 از جدیـد  تجربیات با رویارویی در دائماً آموز دانش و شده لیتبد

 نسبت شده طرح يها پرسش به پاسخ و مفروضات ساخت طریق

ـ پ شـناخت  موضوع مختلف ابعاد به ـ  و داکردهی  تفکـر  توانـد  یم

هـاي   دهـد. ایـن مهـم بـا فعالیـت      پرورش خود در را جانبه همه

 مسـائل گروهی و فردي دانش آموزان و با درگیر کردن آنها بـا  

یی جهت کسب تجربیـات  ها فرصتزیستی، فراهم کردن  محیط

تـالش   هرانـدازه مشـخص اسـت    آنچه .است ریپذ امکانجدید 

کنیم فرصت دست ورزي، عمل و فعالیت را در دانش آموزان به 

در آینده شاهد جوانانی خواهیم بود که نسـبت   قطعاًوجود آوریم 

و این باورها  کنند یم تیمسئولزیستی احساس  محیط مسائلبه 

ـ  ه شـده اسـت و زمینـه توسـعه پایـدار را فـراهم       در آنها نهادین

  .سازند یم

ارزشیابی برنامه درسی یکی دیگر از مراحل طراحی برنامـه  

  .استتعیین میزان تحقق اهداف  منظور بهدرسی است که 

ی برنامه درسـ  هاي ارزشیابی در روشدر این پژوهش، ابتدا 

آغـازین، تکـوینی،   ( یابیارزشـ نـوع  برنامه بر اساس  فوقفعالیت 

ــانی) تنظــیم و پــس از بررســی و   ــد جمــعپای ــات و بن ي مطالع

ي ها مؤلفهي مختلف در این رابطه و همچنین توجه به ها هینظر

ــوزش محــیط ــی  آم ــدایی و ویژگ ــاي  زیســت در دوره دوم ابت ه

ــران،  ــد.    روشفراگی ــخص ش ــنهادي مش ــیابی پیش ــاي ارزش ه

دانش، نگـرش   هاي ارزشیابی با توجه به اهداف که شامل روش

امتحـان شـفاهی از میـزان    از:  انـد  عبارتکه  باشد یمو مهارت 

آگاهی دانش آموزان در مورد ضرورت حفـظ پوشـش گیـاهی و    

، ضرورت تنوع ها زباله حیناصحدفع  خطرات مراقبت از درختان،

زیستی و غیره. ارزشیابی تکوینی و پایانی از میزان آگاهی آنهـا  

زیسـت   اهمیت طبیعت و محـیط  زیستی و محیط مسائلدر مورد 

گروه از حقوق متقابـل   در آموزان دانش آزمون عملکرددر دین، 

ارزشـیابی  ، آنهـا  به احترامو  زیست نسبت به محیط فشانیتکال و

و چگـونگی   هـا  یآلـودگ نگرش دانش آموزان نسبت بـه نقـش   

کاهش آنها، ارزشیابی آگاهی دانش آموزان نسبت به مشـکالت  

 روزانـه  يهـا  ادداشـت ی و کـار  پوشه از زیستی با استفاده محیط

 در و زمـان  طـول  در آمـوز  دانش پیشرفت یادگیري ثبت جهت

نوبت، ارزشیابی انگیزه و نگـرش مثبـت دانـش آمـوزان      چندین

نداران و زیبایی طبیعت زیست و جا ارج نهادن به محیط منظور به

 سـخنرانی،  یک ارائه (ازجمله عملکردي يها آزمونبا توجه به 

 وغیـره)، مشـاهده   دیواري روزنامه یا پوستر یک تهیه مصاحبه،

در  )کاغـذ  و مـداد  غیـر  ارزشـیابی آمـوزان (  دانـش  عملکـرد 

ارزشیابی دانـش آمـوزان    )،گاز یی در مصرف آب، برق،جو صرفه

هـاي حیـوانی،    هاي مربوط بـه حفـظ گونـه    در ارتباط با مهارت

 دانـش  عملکـرد  مشـاهده  بر اساس و عملی صورت بهدرختان 

ی عملکردي دانـش  ابیارزش کاغذ)، و مداد غیر (ارزشیابی آموزان

 زیسـت،  آموزان در ارتباط با مهـارت رفتارهـاي نظافـت محـیط    

ان در مورد تعامل و وابستگی انسان ارزشیابی آگاهی دانش آموز

 (ارزشـیابی  همسـاالن  به محیط با اسـتفاده از شـیوه سـنجش   

 ذکـر  انیشـا . باشـد  یمـ ) ها یهمکالس توسط آموز دانش کارهاي

پیشنهادي این تحقیـق در برنامـه    هاي ارزشیابی است که روش
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زیسـت ویـژه دوره دوم ابتـدایی بـا نتـایج       درسی آموزش محیط

) 1997( نـر ی) م2009( انیـ جانیالهدیبـایی و  توسط  شده مطرح

) 2000تاناکـا ( ) شـی مـی زو   2009( یسـک یراد)، 2012سرما (

  دارد. یهمخوان

 طـور  بهوپرورش و  آموزش فرایندارزشیابی بخش جداناپذیر 

 یکسـو  از هـا  آموخته از هاي درسی است. ارزشیابی خاص برنامه

ـ فعالو اهداف، محتـوا   ربخشیاث تعیین در مهمی عامل  يهـا  تی

 بهبـود  نتـایج و  شناساییو از طرف دیگر به  باشد یم شده انجام

 یابیارزشـ . شـود  یمـ در دانـش آمـوزان منجـر     یادگیري فرایند

دانـش   يو اسـتعدادها  هـا  يشناخت توانمند يبرا یفرصت خوب

ـ تقوکند و اگر درسـت اجـرا شـود باعـث      می آموزان فراهم  تی

در دانـش  نفس  و اعتمادبه یابیمهارت خودارز یادگیري و زهیانگ

متناسـب بـا    شنهادشـده یپهاي ارزشـیابی   . روششود یمآموزان 

  .باشد یمعالقه دانش آموزان و متناسب با ارزشیابی توصیفی 

 ریـزي  برنامـه  قلمـرو  در حاضـر  پـژوهش  که آن به توجه با

 تحقیق این هاي یافته و نتایج بر مبتنی است، شده انجام درسی

 تربیتـی،  يهـا  تیـ موقع در نتـایج  ایـن  کاربسـت  منظـور  بـه  و

 دوره معلمـان  و درسـی  برنامـه  متخصصـان  بـه  ییشـنهادها یپ

  :شود یم ارائه ابتدایی

وپـرورش پیشـنهاد    به مسئوالن محترم در سـازمان آمـوزش  . 1

دوره  برنامـه  فـوق فعالیـت  تا در تـدوین برنامـه درسـی     شود یم

ابتدایی از اهداف برنامه درسی پیشنهادي جهت ایجاد احسـاس  

زیستی و افزایش آگاهی دانـش   محیط مسائلمسئولیت در برابر 

 آموزان استفاده نمایند.

، به مسئوالن شده یطراحدر خصوص محتواي برنامه درسی . 2

تدوین  تا در شود یموپرورش پیشنهاد  محترم در سازمان آموزش

ی فوق در دوره ابتدایی، از محتـواي برنامـه   محتواي برنامه درس

زیسـت   درسی پیشنهادي جهت اثربخشی بیشتر آموزش محـیط 

 استفاده نمایند.

فعالیـت  هـاي یـادگیري برنامـه درسـی      فعالیـت  در خصوص. 3

، به مسئوالن محترم و معلمـان پیشـنهاد   شده یطراح برنامه فوق

هاي یادگیري برنامه درسی  تا در دوره ابتدایی از فعالیت شود یم

هاي گروهـی در دانـش    پیشنهادي جهت ایجاد انگیزه و فعالیت

 آموزان استفاده نمایند.

، شـده  یطراحـ هاي ارزشیابی برنامه درسی  در خصوص روش .4

تـا در دوره   شـود  یمـ به مسئوالن محتـرم و معلمـان پیشـنهاد    

فعالیـت  در برنامه درسی  ذکرشدهیابی هاي ارزش ابتدایی از روش

 پیشنهادي در دانش آموزان استفاده نمایند. برنامه فوق

این پژوهش محدود به عناصـر چهارگانـه برنامـه درسـی از     -5

پژوهشـگران عناصـر    شـود  یمـ . پیشنهاد باشد یمدیدگاه زایس 

 مـورد زیسـت   دیگر برنامه درسی را در ارتباط با آموزش محـیط 

  د.قرار دهن پژوهش
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