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 ده:یچك
نشانگرهای ضروری تربیت ها و پژوهش حاضر با هدف تدوین مالک

و  1404در افق ایران محیطی در نظام آموزشی دوره ابتداییزیست
ها و ، مالک، با استفاده از پژوهش کیفی جهت تدوینبندی آناولویت
بندی مالک و نشانگرها با جامهه ها و پژوهش کمی جهت اولویتنشانگر

، محیطیزیستآماری در بخش تحلیل اسنادی شامل محتواهای حوزه 
های کلی تربیت زیستی، ابالغیه مقام مهظم رهبری در خصوص سیاست

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند  50زیست کشور، اصل محیط
، سند ملی تحول بنیادین 1404ساله جمهوری اسالمی ایران  20انداز چشم

که بر  وپرورش )اهداف و راهبردهای کالن(، سند ملی برنامه درسیآموزش
اساس قاعده اشباع نظری انتخاب گردیدند و کلیه اساتید و متخصصین حوزه 

زیست که با استفاده از قاعده اشباع تهلیم و تربیت و متخصصین حوزه محیط
گیری گلوله برفی انتخاب شدند و روش نفر به شیوه نمونه 30نمونه تهداد 

به با اساتید و تحلیل در مطالهه اسناد، روش تحلیل محتوا و در مصاح
. بر اساس نتایج روش تحلیل تم انجام پذیرفت وسیلهمتخصصان، به

وپرورش ایران در آمده؛ فلسفه زیر بنایی تربیت زیستی در آموزشدستبه
، هدف کالن 14، اهداف کالن تربیت زیستی در قالب محور 9قالب 
 21دانشی )های ها و نشانگرهای ضروری تربیت زیستی در حوزهمالک

مالک( و  5های فردی و مدنی )مالک(، مسئولیت 5مالک(، درک و فهم )
مالک( در دوره ابتدایی تدوین  7تحلیل و تفسیر ) -پرسشگری، تجزیه 

 .گردید

 

 .ها و نشانگرهایت زیستی، مالکدوره ابتدایی، ترب :یدیکل یهاواژه

 
 

 

Abstract: 

The purpose of this study was to formulate essential 

criteria and indicators of environmental education in 

Iranian elementary education system in 2025 horizon 

and to prioritize it, using qualitative research for 

formulation, criteria and indicators and quantitative 

research for Abstract Prioritization of criteria and 

indicators. Statistical population in the field of document 

analysis includes environmental content, bio-education, 

Supreme Leader's announcement on general 

environmental policies of the country, Article 50 of the 

Constitution of the Islamic Republic of Iran, 20-year 

Perspective Document of the Islamic Republic of Iran 

1404, National Document of Fundamental Education 

Transformation. As well as education (macro goals and 

strategies), the national curriculum document besides all 

the teachers and experts in the field of education and the 

environmental experts were selected by snowball 

sampling method. The selected people were 60 experts 

via snowball sampling method. Later, the theme analysis 

method was performed. According to the results, the 

philosophy of bio-education in Iranian education in the 

form of 9 axes, the macro goals of bio-education in the 

form of 14 macro goals, the essential criteria and 

indicators of bio-education in the fields of knowledge 

(21 criteria), understanding and understanding (5 

criteria), individual and civil responsibilities (5 criteria), 

and questioning, analysis and interpretation (7 criteria) 

were both formulated and prioritized. 
 

Keywords: Elementary, Biological Education, Criteria 

and Indicators. 
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 مقدمه

محیطی های اخیر، ابهاد اجتماعی تهدیدات زیستدر دهه
موردتوجه اکثر محققان حوزه علوم انسانی از جمله علوم تربیتی، 

محققان . علوم اجتماعی، روانشناسی و اقتصاد قرار گرفته است
های مهم اکثر زیست مهتقدند که یکی از چالشحوزه محیط

محیطی است شدن با تهدیدات زیستکشورهای جهان، مواجه
 که نتیجه دستاوردهای انسان برای بقا و تسلط بر طبیهت است

(Ayodeji, 2010) درنتیجه این تهدیدات بشر، اقداماتی را .
. برگزاری داده استزیست انجام برای حفاظت کردن از محیط

محیطی از جمله اجالس های زیستاجالس و کنفرانس
، اجالس توسهه پایدار 1992، اجالس ریو 1972استکهلم سوئد 
ای از این اقدامات در سطح و غیره، نمونه 2002ژوهانسبورگ 

 ,Sateen)جهانی برای مقابله با این تهدیدات بوده است 

محیطی ا مهضالت مهم زیست. در اجالس مذکور، ابتد(2013
 106گرفت و سپس سند بیانیه مطرح و مورد بررسی قرار می

 &Babranای و دستور کار اجالس، انتشار یافت )ماده

Honarbakhsh,2008 یکی از بندهای مهم جهت مقابله با .)
. مطابق این سند و دستور محیطی بوده استتهدیدات زیست

جه اکثر کشورهای جهان محیطی موردتوکار آموزش زیست
های آتی، غالب کشورهای جهان آموزش قرارگرفته و طی سال

محیطی را در نظام آموزشی رسمی و حتی غیررسمی خود زیست
، در سخنرانی تأثیرگذاری در (1991) 1. هاوارد نیوبایقرار دارند

زیست این موضوع را شناسی و محیطزمینه رابطه بین جامهه
قدر که مسئله علوم محیطی همانییر زیستتغ»مطرح کرد که 

رغم اهمیت ، به«طبیهی است، مسئله اجتماعی هم هست
های اجتماعی نسبت به محیطی، متخصصان حوزهزیست مسائل

ها سکوت پیشه کردند، اگرچه محیطی تا مدتمسائل زیست
اجتماعی  گوید متخصصان حوزهمی 2طور که آلن ایروینهمان

محیطی عمدتاً ساکت بوده و مورد مسائل زیستقرن بیستم در 
اند، اما نگرانی نسبت به مخاطرات و مسائل اظهارنظری نکرده

سرعت جای خود محیطی در مطالهات علمی و فناوری بهزیست
های مشیها و خط. بحثرا در مطالهات حوزه اجتماعی باز کرد

زیست جهانی، جامهه و طبیهت: نظریه اجتماعی و محیط
سوی یک نظریه اجتماعی سبز، ساختار اجتماعی طبیهت، به

شناسی زیست، دعوت به جامههشناسی محیطجامهه
. بنابراین غالب شناسی و جامهه پرداخته استزیست و بوممحیط

                                                      
1. Howard Newbay 

2. Alan Irvine 

محیطی را در نظام آموزشی کشورهای جهان آموزش زیست
ه توسه ی کهاز زمان. رسمی و حتی غیررسمی خود قرار دادند

پایدار برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 
آموزش »آن، تحت عنوان تصویب گردید، مفهوم همتا با  1987

مشخص گردید که مطرح شد و « حمایت از توسهه پایدار
 ,Fazeli& Ja'far al-Sahiآموزش، کلید پایداری است )

2013). 

متنوعی ای است که دارای موضوعات زیست مقولهمحیط
های مختلف جامهه در مورد است درنتیجه الزم است گروه

« زیستارتباط انسان و محیط»موضوعات اصلی آن مانند 
ها در کشورهای . نتایج پژوهشاطالعات الزم را داشته باشند
دهد که گر چه محیطی نشان میمترقی در مورد اخالق زیست

. کنندمی زیست حمایتقسمت عمده جامهه از حفاظت محیط
محیطی باسواد نیستند و مالک و ولی در حقیقت از نظر زیست

 Shobeiri etنیستند )محیطی را دارا نشانگرهای تربیت زیست

al., 2013) این خأل و نیاز اساسی، توجه به یکی از انواع .
 .سازدرا ضروری می 3محیطیسواد یهنی سواد زیست

دانش "محیطی یهنی یست( سواد ز2004) 4از دیدگاه روث
زیست و زیست، تمایل مثبت به طرف محیطفرد در مورد محیط

هایی که با یکدیگر ها و انگیزهزیستی، مهارتهای محیطجنبه
طور ؛ بنابراین بهروندمحیطی به کار میبرای حل مسائل زیست

محیطی از چندین جز تشکیل گردیده است: خالصه سواد زیست
زیست، روشی است آموزش محیط. «ها و رفتارلدانش، تمای»

محیطی را در اقشار مختلف جامهه تواند سواد زیستکه می
محیطی و ضرورت آن . اهمیت سواد زیستایجاد کند

تردیدناپذیر است درنتیجه نیاز است که در همه جوامع در ایجاد 
محیطی حرکت کرد که اصطالحاً به آن و توسهه سواد زیست

 .(Ferdowsi et al., 2007گویند )محیطی میزیست تتربی

محیطی، تغییر نگرش الزمه تغییر در رفتار زیست
باشد، چون بسیاری از افراد تأثیرات سوء محیطی میزیست

کنند و زیست را بر سالمت خود حس نمیاختالالت محیط
محیطی نیز در مدت طوالنی اثرات این عوامل تخریبی زیست

د، لذا آمادگی الزم برای تغییر در عملکرد خود شوظاهر می
. از بهد دیگر چون آورندزیست را به دست نمینسبت به محیط

های حاکم بر تفکرات و اعمال این افراد نسبت به ارزش
زیست های متخصصان و حافظان محیطزیست با ارزشمحیط

                                                      
3. Environmental Literacy 

4. Ruth 
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 بسیار متفاوت می باشد، تربیت فراگیران، جهت تغییر رفتار و
 & Fazeliیابد )زیست ضرورت میایجاد فرهنگ محیط

Ja'far al-Sahi,2013.) 
زیست و آموزش اساسی و توجه به اهمیت موضوع محیط با

برای حفظ منابع محدود، مهم و تجدید آن، همگانی حمایت از 
ناپذیر و برای جلوگیری از هدر رفتن و آلودگی آنها، یکی از 

. هدف تربیت حیطی استمتربیت زیست؛ های اساسیروش
محیطی، ایجاد حساسیت در فرد نسبت به حوادث و زیست

تغییرات فیزیکی، زیستی، اجتماعی و سیاسی نسبت به 
ای که ضمن قدرت تشخیص مسائل گونهبهاست، زیست محیط
ها و حل مسائل محیطی، بتواند به خلق روشزیست
 .(Abbaspoor, 2007محیطی بپردازد )زیست

توجهی در ارتقای فرهنگ تواند تأثیر قابلمیتربیت 
محیطی و رسیدن به اهداف توسهه پایدار داشته باشد و زیست

آگاهی و آشنایی کودکان و نوجوانان با مقررات و استانداردهای 
صورت پذیری را بهتواند حس مسئولیتمحیطی، میزیست

 & SalehiOmranعقالنی در آنان افزایش دهد )

Aghamohammadi,2008.) 
های کلی ابالغیه مقام مهظم رهبری در خصوص سیاست

قانون اساسی جمهوری اسالمی  50زیست کشور، اصل محیط
، ،1404ساله جمهوری اسالمی ایران  20انداز ایران، سند چشم

زیست را کامل مدنظر توجه به محیط سند ملی برنامه درسی
 .(Kargozar et al., 2021د)انقرار داده

وپرورش )اهداف و سند ملی تحول بنیادین آموزش
راهبردهای کالن( که مبتنی بر نظام مهیار )که ناظر بر همه 

های ابهاد زندگی انسان با نظرگاه اسالمی در همه عرصه
زندگی بشر  مهنوی فردی، دنیوی ـ اخروی، مادی ـ اجتماعی ـ

های پژوهی )در ساحتاست( با داشتن یک رویکرد آینده
انه تربیت دینی و اخالقی، تربیت سیاسی و اجتماعی، گشش

تربیت زیستی و بدنی، تربیت هنری و زیبایی دانشی، تربیت 
ای، تربیت علمی و فناوری( به تدوین اقتصادی و حرفه

انداز برای تهلیم و تربیت با توجه به اسناد باالدستی چشم
های مهم سند، تربیت زیستی پرداخته است، یکی از ساحت

انداز رسد، توجه به تربیت زیستی در سند چشم. به نظر میاست
با توجه به ضرورت جهانی و تأکید فرهنگ و تمدن اسالمی ـ 
ایرانی بر روی این تربیت یک امر پسندیده و درخور قدردانی 
است و در این راستا نیز در یک فهالیت مشترک مابین وزارت و 

زیست بر اساس حیطظت از ماوپرورش و سازمان حفآموزش
 انداز، اقدام به ایجاد مدارس جم با هدف آرمانی؛سند چشم

 آگاه زیستی خویشمحیط حقوق از هم که نوجوانانی پرورش

 خردمند، جانداری یا انسان یک عنوانبه که بدانند هم و باشند

 هایموهبت حفظ و بومبرابر زیست در نبایدهایی و بایدها چه

 سبب که ایدوسویه دانستگی دارند؛ بر عهده اشطبیهی

 و اخالق مدار نوجوانانی مدارسی، در چنین فراگیران تا شودمی
شیوه  بهترین به بتوانند و بوده زیستیمحیط سواد از برخوردار

 به و اقلیمی تنوع به توجه با سرزمینشان زیستبا محیط تهامل

. موجود دست یازند فرهنگی و زیستی گونه گونی تفکیک
وپرورش در های سند تحول بنیادین آموزشاجرایی کردن آرمان

های مدارس ساحت زیستی و کمک جهت اجرایی نمودن برنامه
محیطی های در حوزه تربیت زیستجم، ضرورت تدوین برنامه

. قلمرو نمایدتأمل توجیه میعنوان یک امر بدیهی و قابلرا به
ای آدمی را زمان و مکان هرشد و فهال شدن استهداد و توانایی

(؛ Samadi, 2008دهد )می یا شرایط زمانی و مکانی جهت
بنابراین، تربیتی سودمند و اثربخش خواهد بود که آن شرایط را 
در نظر بگیرد و با آن هماهنگ باشد یا بتواند شرایط نامطلوب 

ی . بدیهی است که در هر دورهرا به شرایط مطلوب تغییر دهد
مکانی آدمی اگر به فکر پیشرفت تمدن و فرهنگ خود زمانی و 

های تفکر خود را تغییر ها و شیوهاست، ناگزیر است که روش
کند نیز ی که در آن زندگی میاتناسب آن با دورهدهد و به

ای که جوامع ما را به دهنده. تغییرات سریع و تکانبیندیشد
وپرورش را آورد، آموزشتحرک و جنبش عمیق و وسیع درمی

کند که در تمامی سطوح با این تغییرات هماهنگ شود وادار می
ریزی کند وپرورش نوینی را طرحو در این راستا بتواند آموزش

ی جدید پرورش ها را متناسب با جامههکه نسلی جدید از انسان
ی که این افراد، برخوردار از رشد و تکامل سالم؛ دهد به گونه

ارتباط با دیگران؛ شهروندی مسئول، اندیشمند، توانا در برقراری 
های تخصصی باشند خالق؛ دارای تفکر انتقادی و مهارت

(Mousavi, 2009)بینی . این درگرو توجه به آینده
 .وپرورش استآموزش

. باوجوداین، آثار آینده اساساً قرین عدم قطهیت است
ها که ریشه در گذشته و حال هایی از اطالعات و واقهیتورگه

در این دنیای . توانند رهنمون ما برای آینده باشنددارند، می
دهند؛ های قدیمی، آینده ما را شکل نمیپرتغییر، دیگر سنت

ا خلق کنیم تا بتوانیم خود و بلکه ما خود باید آینده خودمان ر
. شرایط جدید سازیمجامهه را در برابر تغییرات جهانی آماده

برای جوامهی که برای دورنگری شماری های بیجهانی فرصت
؛ اما برای جوامهی که از اند ایجاد کرده استاهمیت قائل

اند این شرایط جدید حاوی تغییرات ای نبردهنگری بهرهآینده
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باشد ق و درهم شکسته شدن فاجهه وار ساختار آنها میعمی
(Mozaffari, 2009.) 

ازآنجاکه کشور ایران در مهرض تغییرات سریع 
محیطی قرارگرفته است، لذا توجه تهلیم و تربیت به این زیست

ای پیدا کرده الهادهمهم با توجه به تغییرات آتی، اهمیت فوق
گیرد. با ؛ که پژوهش حاضر نیز در همین راستا انجام میاست

گویی به شده این پژوهش درصدد پاسختوجه به مطالب مطرح
محیطی مالک و نشانگرهای تربیت زیست، این سؤال است که:

به چه  1404آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق  در نظام
 صورت خواهد بود؟

 

 پژوهش شناسیروش
در این پژوهش برای پاسخگویی به سؤال پژوهش، ابتدا با 
استفاده از روش تحقیق کیفی، با تحلیل و بررسی اسناد: ابالغیه 

های کلی الهالی( در خصوص سیاستمقام مهظم رهبری )مدظله
قانون اساسی جمهوری اسالمی  50زیست کشور؛ اصل محیط
؛ 1404ساله جمهوری اسالمی ایران  20انداز سند چشم؛ ایران

وپرورش )اهداف و راهبردهای سند ملی تحول بنیادین آموزش
در حوزه  فلسفه ارزشی حاکم، سند ملی برنامه درسیو کالن( 
. با استفاده از مطالهه اسنادی محیطی مشخص گردیدزیست

برنامه تربیت زیستی و مصاحبه با متخصصین حوزه تهلیم و 
تربیت؛ اهداف کالن تربیت زیستی تدوین گردید و بر همین 

های دانشی، درک و فهم، مسئولیت ها و نشانگراساس، مالک
از روش پژوهش . مشخص شد اجتماعی و پرسشگری –فردی 

. ها و نشانگرها استفاده شدبندی مالککمی جهت اولویت
شناسی مورداستفاده در این پژوهش هم از طورکلی روشبه

های کیفی جهت مشخص نمودن فلسفه آوری دادهطریق جمع
ها و نشانگرها و از جهت ارزشی و اهداف کالن؛ تدوین مالک

ا استفاده از تکنیک دلفی )رویکرد کمّی( ها ببندی مالکاولویت
شده در این مطالهه از بود، بنابراین روش پژوهش استفاده

. در بخش کمّی نیز با استفاده از بود 1رویکرد ترکیبی یا آمیخته
ها و نشانگرها اقدام بندی مالکبه اولویت 2روش پیمایش

. همچنین پژوهش از حیث هدف، از نوع پژوهش گردید
های زیر صورت . گردآوری اطالعات بر اساس گامبود 3ربردیکا

 پذیرفت:

                                                      
1. Mixed approach 

2. Survey 

3. Applied study 

گام اول: با در نظر گرفتن اهداف و سؤاالت پژوهش، به 
شیوه مطالهه اسنادی، محتوای کتاب و مدارک موجود در حوزه 

، بیانات مقام مهظم رهبری، سند ، تربیت زیستیمحیطیزیست
قانون اساسی،  50ن، ماده برنامه درسی ملی، سند تحول بنیادی

وپرورش بررسی گردید و بر این اساس فلسفه سند ملی آموزش
محیطی های کالن در حوزه زیستارزشی و اهداف و سیاست

 مشخص گردید.
زمان با گام اول، با در نظر گرفتن اهداف و گام دوم: هم

سؤاالت پژوهش، با استفاده از مطالهه اسنادی و مصاحبه با 
زیست، خواسته شد تا لیم و تربیت و متخصصین محیطاساتید ته

مالک و نشانگرهای ضروری تربیت زیستی در دوره ابتدایی )در 
های فردی و مدنی و های دانشی، مهارتی، مسئولیتحوزه

وتحلیل( را جهت تدوین اهداف و های پرسشگری تجزیهمهارت
 .محتوای تربیت زیستی مشخص نمایند

آمده از مطالهه متون دستنشانگرهای به گام سوم: مالک و
یندها و ادانشی در خصوص فر .1و مصاحبه در چهار حوزه )

مهارتی برای درک و پرداختن به  .2زیستی، های محیطسیستم
های فردی و مدنی مسئولیت .3، زیستیمسائل محیط

تحلیل و  -های پرسشگری، تجزیه مهارت .4زیستی؛ محیط
گردد و بندی میدسته زیستی(ائل محیطتفسیر در خصوص مس

بندی اولیه در اختیار اساتید در قالب طیف لیکرت جهت اولویت
 زیست قرار گرفت.تهلیم و تربیت و متخصصین محیط

بندی اولیه برای گام چهارم: مالک و نشانگرهای اولویت
مرحله دوم و سوم در اختیار اساتید تهلیم و تربیت و متخصصین 

گیرد تا در نهایت بتوان مالک و قرار میزیست محیط
های دانشی، مهارتی، نشانگرهای ضروری و نهایی در حوزه

های پرسشگری های فردی و مدنی و مهارتمسئولیت
 .محیطی، مشخص و تدوین گردیدوتحلیل زیستتجزیه

 مراحل صورت گرفته در بخش کیفی پژوهش
ردن الف( انتخاب اسناد جهت تحلیل، ب( مشخص ک

ها )باز، های تربیت زیستی در اسناد، ج( کدگذاری مؤلفهمؤلفه
محوری و گزینشی(، د( تدوین فلسفه ارزشی و اهداف کالن 
تربیت زیستی، م( طراحی سؤاالت مصاحبه، ن( انتخاب افراد 

 جهت مصاحبه
ها در اساتید متخصص، برای با توجه به تنوع دیدگاه

افراد مورد نیاز از جامهه آماری  انتخاب افراد مورد مصاحبه، تهداد
زیست بر اساس متخصصین حوزه علوم تربیتی و محیط

های این اساتید برای مشخص گردید و سهی شد تا از دیدگاه
های کیفی با . هرچند در روشبرداری گرددمصاحبه بهره
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بنیاد نیازی به ویژه نظریه دادهاستفاده از روش مصاحبه و به
گیری نیست ولیکن به جهت ه و روش نمونهمحاسبه حجم نمون

های تنوع تخصص اساتید متخصص )گروهای کانونی( و تفاوت
ها و نشانگرهای احتمالی در برداشت کلی آنها نسبت مالک

االمکان ، حتیدانشی، درک، تحلیل و تفسیر و مسئولیت مدنی
های علوم تربیتی برای مصاحبه استفاده از تمام رشته تخصص

ها تا آنجا ادامه پیدا نمود که احساس شد . ضمناً مصاحبهگردید
های قبلی داشته و چیزی شده مشابهت با پاسخهای ارائهجواب

های مصاحبه به حد کنند و اصطالحاً یافتهها اضافه نمیبه یافته
ها در . برای دستیابی به روایی بیشتر در مصاحبهبرسد 1اشباع

لی به افراد ارائه شد سپس سؤاالت ابتدای مصاحبه توضیحات ک
 .گرددمصاحبه مطرح می

 هاسازی مصاحبهضبط و پیاده -
بهد از انجام هماهنگی الزم جهت انجام مصاحبه و تهیین 

گردد و تمام وقت مصاحبه، مصاحبه توسط پژوهشگر انجام می
ها وارد . سپس مصاحبهصورت صوتی ضبط گردیدها بهمصاحبه

 .مکس کیودا شد و کار کدگذاری آنها انجام گردیدافزار نرم
سازی آنها، تحلیل محتوای ها و پیادهبهد از انجام مصاحبه

 .ها انجام گردیدمصاحبه
 هاکدگذاری مصاحبه -

ها در سه مرحله آزاد )باز(، محوری و کدگذاری مصاحبه
 شده بدون در نظر گرفتن. کدهای ارائهانتخابی انجام گردید

. در مرحله اول ها گزارش گردیدتهداد و فراوانی آنها در مصاحبه
صورت کد شده توسط افراد مورد مصاحبه بهتمام مفاهیم مطرح

باز استخراج و سپس با توجه به قرابت و نزدیکی این مفاهیم با 
بندی عنوان کدهای محوری دستههم کدهای باز در مقوالتی به

نهایت کد انتخابی از کدهای محوری  بندی( گردیده و در)مقوله
های کیفی )مکس افزار تحلیل دادهماحصاء شد و با استفاده از نر

ها، کدگذاری و رسیدن به مفاهیم، کیودا( جهت تحلیل مصاحبه
 .های مورد نیاز اقدام شدبندیمقوله و دسته

جامهه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید و متخصصین 
زیست می باشـد حوزه تهلیم و تربیت و متخصصین حوزه محیط

که با توجه به روش تحقیق کیفـی کـه از قاعـده اشـباع نمونـه 
نفر از اسـاتید و  30نفر از این افراد ) 60نماید، تهداد استفاده می

محیطی( بـه متخصصین حوزه تهلـیم و تربیـت و حـوزه زیسـت
. با توجـه بـه اینکـه گیری گلوله برفی انتخاب شدندشیوه نمونه

                                                      
1. saturation 

صورت غیراحتمالی است، لـذا یری در نظریه داده بنیاد بهگنمونه
صورت گلوله برفی بـوده و بـا در گیری در بخش کیفی بهنمونه

زیست انجام های مختلف علوم تربیتی و محیطنظر گرفتن گروه
نه تا آنجا ادامـه پیـدا نمـود کـه در اطالعـات . حجم نموگرفت

گیری تا دیگر نمونهعبارت. بهشده اشباع صورت گرفتگردآوری
هـا آمده در مصـاحبهدسـتآنجا ادامه پیدا کرد که اطالعـات به

؛ ای بـا اطالعـات قبلـی مشـابهت داشـتندمالحظـهطور قابلبه
و تربیـت و  نفـر از متخصصـین حـوزه تهلـیم 23بنابراین تهداد 

 .عنوان نمونه آماری انتخاب شدندمحیطی بهحوزه زیست
در قسمت اسناد و محتوا نیـز جامهـه آمـاری شـامل کلیـه 

، تربیت زیسـتی، ابالغیـه مقـام محیطیمحتواهای حوزه زیست
های کلـی الهالی( در خصـوص سیاسـتمهظم رهبـری )مدظلـه

ری اسـالمی قانون اساسی جمهـو 50، اصل زیست کشورمحیط
، 1404ساله جمهوری اسـالمی ایـران  20انداز ایران، سند چشم

وپرورش )اهداف و راهبردهـای سند ملی تحول بنیادین آموزش
، سند ملی برنامه درسی که بر اساس قاعده اشباع نظری کالن(

 .انتخاب گردیدند
پایایی پژوهش: در پژوهش حاضر برای مشخص کردن 

. به این تصدیق پذیری استفاده گردید پایایی پژوهش از شیوه
های پژوهش و ها و یادداشتنوشتهها، دستصورت که گزارش

ها در اختیار محقق دیگر قرار گرفت و در فایل صوتی مصاحبه
ها و نشانگرها، فلسفه ارزشی و اهداف کالن، تهیین مالک
های ارزشیابی، یادگیری و شیوه –های یاددهی محتوا، روش

های کیفی تهیین مهیار . در پژوهشج مشابهی حاصل گردیدنتای
های تهیین اعتبار پژوهش است و تصدیق پذیری یکی از روش

طرفی و عینیت نگری محقق در تأیید و تصدیق دلیلی بر بی
 .ها استداده

روایی پژوهش: در پژوهش حاضر از روایی توصیفی استفاده 
ای مـوضوع توصیفی به صـحت دادهـ روایی. گردید

های (. پرسشMaxwell,1992نماید )شده اشاره میگزارش
د از: آیا رویدادی کـه تـوسط انکلیدی در روایی توصیفی عبارت

مـحقق گزارش شده است، واقهاً در گروه موردمطالهه اتفاق 
افتاده است؟ و آیا محقق یا محققان دقـیقاً آنـچه را که دیده و 

دیگر روایی توصیفی به عبارتاند؟ بهکرده ، گزارشاندشنیده
صحت در گزارش اطالعات توصیفی )مانند توصیف حـوادث، 

ها( اشاره ها و مکانها، زمانرفتارها، افراد، مجموعه اشـیاء،
باشد که یکی از جهت مـهم مـی. این نوع از روایی بدیندارد

. با توجه اهداف عمده در همه تحقیقات کـیفی، تـوصیف اسـت
توان به این آمده میدستهای بهبه نتایج و نوع گزارش داده

https://analysisacademy.com/2559/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
https://analysisacademy.com/2559/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
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شده در این پژوهش روایی دهیافت که روایی استفانتیجه دست
 .توصیفی است

برای تحلیل اطالعات حاصل از محتواهای حوزه 
محیطی، تربیت زیستی، ابالغیه مقام مهظم رهبری در زیست

قانون  50، اصل زیست کشورهای کلی محیطخصوص سیاست
ساله  20انداز اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشم

، سند ملی تحول بنیادین 1404جمهوری اسالمی ایران 
، سند ملی برنامه وپرورش )اهداف و راهبردهای کالن(آموزش

ها . برای تحلیل دادهدرسی از روش تحلیل محتوا استفاده گردید
حاصل از مصاحبه با متخصصین حوزه علوم تربیتی و 

گردد که در سه ، از روش تحلیلتم استفاده میزیستمحیط
د )کدگذاری باز، کدگذاری محوری و شومرحله انجام می

های حاصل بندی ابهاد و مؤلفهکدگذاری گزینشی( برای اولویت
، سوم و چهارم از آزمون های دوماز بخش اول در مرحله

 .فریدمن، استفاده گردید
 

 های پژوهشیافته
سؤال اول: فلسفه و نظام ارزشی حاکم بر تربیت زیستی 

 محیطی

ریزان درسی با توجه به اهمیت نسبی ازآنجاکه برنامه 
جامهه، فرد، یادگیری و دانش و شناخت در مورد اهداف کلی و 

کنند، فلسفه و نظام ارزشی در تمام گیری میجزئی تصمیم
دیگر عبارتکننده است بههای برنامه درسی تهیینگیریتصمیم

. فلسفه و نظام ارزشی در رأس هرم برنامه درسی قرار دارد
. این دیدگاه امه درسی باید بر دیدگاه فلسفی خاصی بنا گرددبرن

تهلق به مخاطبینی دارد که برنامه درسی برای آنان طراحی و 
؛ بنابراین برنامه ریزان درسی باید قبل از هر شودریزی میبرنامه

چیز شناخت درستی از دیدگاه فلسفی و نظام ارزشی خود داشته 
، ، با تکیه بر محوریت نظام تربیتی اسالم. در این پژوهشباشند

فلسفه و نظام ارزشی در حوزه تربیت زیستی بر مبنای اسناد 
 .باالدستی موردتوجه قرار گرفته است

 اسناد باالدستی:
 الهالی( در خصوص ابالغیه مقام مهظم رهبری )مدظله

 زیست کشورهای کلی محیطسیاست
  ایران قانون اساسی جمهوری اسالمی 50اصل 

 1404ساله جمهوری اسالمی ایران  20انداز سند چشم 

 وپرورش )اهداف و سند ملی تحول بنیادین آموزش
 راهبردهای کالن(

 سند ملی اهداف کالن 

، فلسفه ارزشی حاکم بر با مطالهه، تحلیل و بررسی اسناد
 .محیطی مشخص گردیدهای تربیتی در حوزه زیستفهالیت
 

در حوزه آموزش  ام معظم رهبریبیانات ارزشمند مق

 (93اسفند  17زیست )محیط
. زیست چقدر استمردم بدانند که اهمیت حفظ محیط

های سازی را باید از دبستان شروع کنیم، در کتابفرهنگ
وخاک های ما اهمیت مرتع و جنگل و هوا و آبدرسی؛ باید بچه

ن حسّاس و دریا و مانند اینها را از کودکی بفهمند و روی آ
زیست باید جزئی از فرهنگ عمومی . حفظ حریم محیطباشند
 .بشود

 

زیست ابالغی مقام معظم های کلی محیطسیاست

 رهبری
زیست، ترویج، تدوین منشور اخالق محیط -12بند 

زیست مبتنی بر سازی و اخالق محیطسازی، فرهنگنهادینه
 اسالمی -ها و الگوهای سازنده ایرانیارزش

گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش  -14بند 
زیستی جامهه، تقویت فرهنگ مهارف دینی، مشارکت و محیط

مهروف و نهی از منکر ویژه امربهپذیری اجتماعی بهمسئولیت
زیست در تمام سطوح و اقشار جامهه برای حفظ محیط

(2015,1IOSLO.) 
 

 قانون اساسی 50اصل 

در جمهوری اسالمی »دارد: قانون اساسی مقرر می 50اصل 
های بهد باید زیست که نسل امروز و نسلایران، حفاظت محیط

در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی 
که با های اقتصادی و غیر آنرو فهالیت. ازاینگرددتلقی می

آن مالزمه پیدا جبران زیست یا تخریب غیرقابلآلودگی محیط
های بهد، ، عبارت نسل امروز و نسل«کند ممنوع است

کننده مفهوم توسهه پایدار و عبارت ممنوعیت تالزم تداعی
زیست و تخریب های اقتصادی و غیره با آلودگی محیطفهالیت

. جبران آن اشاره به ظرفیت کشش اکوسیستم داردغیرقابل
گی مؤید این مفهوم است که وجود کلمه )یا( بین تخریب و آلود

. چراکه در این حالت هم تخریب ممنوع است و هم آلودگی
هیچ جای جبرانی وجود ندارد اصل پنجاهم قانون اساسی، تنها 
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زیست اشاره اصلی است که صراحتاً به موضوع حفاظت از محیط
توان این اصل را یکی از جامع نوین نموده و به همین دلیل، می

گذار اقدام ؛ بنابراین قانون، ا تلقی نموداساسی ج، ااصول قانون 
مشی کلی پیرامون موضوعی نموده که بایستی به تهیین خط

 & Lesani) عنوان الگو، در تمامی قوانین رعایت شودبه

Adalat Joe, 2017.) 
 

 1404ساله جمهوری اسالمی  20انداز سند چشم
سو و گسترش المللی از یکبین زیستی در سطحتحوالت محیط

مانند بسیاری زیست در داخل کشور بهیندهای مخرب محیطفرا
توسهه باعث شده است تا موضوع حفاظت از کشورهای درحال

گذاران و زیست بیش از گذشته در کانون توجه سیاستاز محیط
. در برنامه اول توسهه ایران تصمیم گیران کشور قرار گیرد

زیست در قالب اهداف کیفی (، بخش محیط1372-1368)
مطرح شد که عبارت از فراهم ساختن موجبات بهبود و اعتالی 

های کیفیت زندگی انسان و جلوگیری از وارد آمدن آسیب
زیست و ترمیم اثرات منفی گذشته در ناپذیر به محیطجبران
نظر . لیکن این برنامه توسهه ازنقطهزیست بوده استمحیط

نیروی انسانی و ارتقای آگاهی عمومی، از عملکرد  آموزش
( 1373-77. برنامه دوم توسهه )مطلوبی برخوردار نشده است

مقارن با کنفرانس سران زمین ریودوژانیرو موضوعات و مسائل 
زیست و توسهه مطرح گردید که این نوینی در رابطه با محیط

. جایگاه موضوعات به نحوی در برنامه توسهه بازتاب یافت
نسبت به ( 1379-83زیست در برنامه سوم توسهه )محیط
های گذشته از وزن بیشتری برخوردار شده و بر ادغام و برنامه

ازپیش ریزی بیشهای برنامهفرایندمحیطی در مالحظات زیست
های زیستی که در برنامههای محیطتأکید شده و سیاست

فهالی و واکنشی بود، به های انگذشته بیشتر مهطوف به سیاست
. برنامه های فهال و پیشگیرانه مهطوف گردیداتخاذ سیاست

در امتداد برنامه سوم توسهه و با ( 84-89چهارم توسهه )
تر تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی رویکردی جامع

ترین نکات مثبت و تفاوت برنامه چهارم . یکی از مهمرسید
های م توسهه، تأکید بر برآورد ارزشتوسهه با برنامه سو

های ناشی از زیستی و هزینهاقتصادی منابع طبیهی و محیط
توسهه و محاسبه آنها  فرایندزیست در آلودگی و تخریب محیط

های ملی است که برای نخستین بار درونی کردن در حساب
زیست و توجه به این موضوع در های تخریب محیطهزینه
ای تأکید شده های سرمایههای تملک داراییسنجی طرحامکان

است که اقدام بسیار مهمی در زمینه استفاده عقالیی و استفاده 

صورت زیستی بوده که بهی و محیطبهینه از منابع طبیه
زیست نیز قلمداد غیرمستقیم دارای نقش آموزشی محیط

زیست و انداز روشنی را در زمینه حفاظت از محیطگردیده، چشم
زیست . موضوع محیطپیشگیری از تخریب آن داشته است

های مسئولین، ترین دغدغهعنوان یکی از مهمهمواره به
یم گیران جمهوری اسالمی ایران بوده گذاران و تصمسیاست

در بند ( 1390-94. در بخش اول برنامه پنجم توسهه )است
انداز چهارم از ابالغیه مقام مهظم رهبری در خصوص سند چشم

، به برخورداری آحاد 1404جمهوری اسالمی ایران در افق 
مختلف جامهه از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، 

دوراز های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده، بهفرصت
. زیست مطلوب تأکید شده استمند از محیطفقر، فساد و بهره

زیست و مواردی که در سند تحول بنیادین در خصوص محیط
های هایی از ساحتآموزش آن بیان شده است شامل قسمت

، 1404انداز ها، در افق چشمتهلیم و تربیت، در بیانیه ارزش
یافتگان که به های کالن، در خصوص برونداد تربیتهدف

 .شودبرخی از آنها اشاره می

با قدرشناسی و درک زیباشناسانه آفرینش الهی و 
مصنوعات هنرمندانه بشری، درک مفاهیم فرهنگی و میان 

های الزم در گیری از قدرت تخیل، توانمندیفرهنگی و بهره
 آورند.و هنری را به دست می خلق آثار فرهنگی

با شناخت مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل 
منزله امانت پروردگار، شایستگی بوم طبیهی و شهری بهزیست

حفظ و اعتالی سالمت فردی و بهداشت محیطی را به دست 
آورد و با ورزش و تفریحات سالم فردی و جمهی، به می

امهه بر اساس اصول برگرفته احتیاجات جسمی و روانی خود و ج
 .دهنداز نظام اسالمی، پاسخ می

وپرورش در مواجهه با نیازهای فوری همکاری فهال آموزش
گیر، زلزله، رفع های همهو عمومی جامهه از قبیل اشاعه بیماری

سوادی، حاکمیت قوانین و مقررات، حفظ و نظافت بی
اپسندانه های خدزیست، خدمت به محرومان، حرکتمحیط

ها، اردوهای آموزشی و مردمی و انقالبی از طریق برگزاری دوره
 ,Karimianسازی مهلمان و فراگیران )توجیهی برای آماده

2010.) 
 

وپرورش )اهداف و سند ملی تحول بنیادین آموزش

 راهبردهای کالن(

ترین سند باالدستی در وپرورش مهمسند تحول بنیادین آموزش
در  1390. این سند در مهرماه توپرورش اسآموزش
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ای حاوی بیانیه عنوان مجموعهعالی انقالب فرهنگی بهشورای
های کالن، راهبردهای انداز، هدفارزش، بیانیه مأموریت، چشم

های عملیاتی و راهکارها و چارچوب نهادی و نظام کالن، هدف
. این سند در مقایسه اجرایی تحول تدوین و تصویب شده است

وپرورش تدوین و تصویب با اسناد قبلی که در حوزه آموزش
های واالتری شده بود، از جامهیت بیشتری برخوردار است و افق
وپرورش را در را مدنظر قرار داده است و اهداف کالن آموزش

، هاگانه مطرح نموده است که یکی از این ساحت 6های ساحت
 .ساحت تربیت زیستی و بدنی می باشد

 ساحت تربیت زیستی و بدنی
 گویی مسئوالنه به های زیستی خود و پاسخدرک ویژگی

 نیازهای جسمی و روانی خویش
  تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت

جسمی و روانی خود و دیگران بر اساس نظام مهیار 
 اسالمی؛

 شده و ارزیابی بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب
دربارۀ خود، جامهه و طبیهت بر اساس نظام پیامدهای آن 
 مهیار اسالمی؛

  تالش فردی و جمهی برای حفظ و ارتقای سالمت و
ایمنی افراد جامهه در سطح محلی، ملی و جهانی بر اساس 

 نظام مهیار اسالمی؛

  کوشش مداوم فردی و جمهی برای حفاظت از
زیست و احترام به طبیهت بر اساس نظام مهیار محیط

 (.Department of Environment ,2015) اسالمی

 سند برنامه درسی ملی 

زیست در برنامه درسی ملی اگرچه به برنامه آموزش محیط
طور مستقیم و مجزا پرداخته نشده است اما در ایران به

های انداز، اصول ناظر بر برنامهجای برنامه مذکور، در چشمجای
داف کلی، در حوزه گذاری، در اهدرسی و تربیتی، الگوی هدف

های درسی، تربیت و تربیت و یادگیری سالمت، در قلمرو حوزه
یادگیری علوم تجربی، در اصول حاکم بر راهبردهای یادگیری 

ای شده است که به آنها اشاره زیست توجه ویژهبه مقوله محیط
های پیشرفته و بومی زمینه تربیت شود. استفاده از شیوهمی

شنا و متههد به آمن و مهتقد به آخرت و نسلی یکتاپرست، مؤ
ها در برابر خدا، خود، دیگران و طبیهت، ها و نقشمسئولیت

پژوه و مشتاق به علم و آگاهی، جو و تهقلی، دانشحقیقت
ستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و جو، ظلمعدالت دوست و صلح

گرا و جهانی اندیش، والیت مدار دوست، محبت ورز، جمعوطن
گر در جهت رسیدن به حکومت عدل جهانی، منتظر و تالشو 

دار، دانا و نفس، امانتبااراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت
دامن و با حیاء، انتخابگر و آزادمنش، متخلق به اخالق توانا، پاک

اسالمی، خالق و کارآفرین، اقتصادی و ماهر، سالم و سرزنده، 
های اسالمی، ملی و ار به ارزشپذیر، وفادمدار و نظمقانون

یابی به زندگی بر اساس شایستگی فردی، انقالبی و آماده راه
خانوادگی و اجتماعی بر اساس مهیارهای نظام اسالمی را فراهم 

 .سازدمی

های درسی و تربیتی باید عالوه بر تأکید بر برنامه
های ناشی از محیط )شهری، روستایی، مشترکات، به تفاوت

عشایری، فرهنگی و جغرافیایی، جنسیتی و فردی دانش آموزان، 
ها( توجه کرده و از انهطاف مندیها، احتیاجات و عالقهتوانایی

های علمی، هنری، . استفاده آگاهانه از یافتهالزم برخوردار باشد
تولید و  ای و بهداشتی و زیستی و تالش مؤثر برایفنی، حرفه

زیست، میراث فرهنگی و تقای محیطتوسهه آنها، حفظ و ار
بدنی به دنبال های طبیهی حوزه سالمت و تربیتسرمایه

عنوان امانت برقراری سالمت جسمانی و روانی فراگیران به
های های درست انجام فهالیتکارگیری روشالهی و به

های جسمی و حرکتی، تبیین جسمانی، افزایش توانایی
یج بهداشت و اصول سالم زیستن های تفریحی سالم و تروروش

های اندامی و و پیشگیری از ایجاد بیماری و ناتوانی
توانمندسازی افراد در مسلط شدن بر رفتار خود و حفظ سالمت 

 .است
های زیستی و بهداشت فردی و عمومی، شناخت مهارت

های آن در بهد زمان )گذشته، حال، آینده(، موقهیت و زمینه
، شهر، کشور، زمین، کیهان(، عوامل طبیهی مکان )خانه، محله

 .(DoE, 2015:14) زیست()محیط طبیهی، محیط
 

 شده و کدگذاری محوری در حوزه فلسفه ارزشیهای استخراجمقوله .1جدول 

Table 1. Extracted categories and axial coding in the field of value philosophy 
  Encoded Categories های کدگذاری شدهمقوله

 Categories (Axial Coding) ها )کدگذاری محوری(مقوله Code (Optional Coding) کد )کدگذاری انتخابی(

 های طبیهت در خلق آثار هنریتوجه به زیبایی

Pay attention to the beauties of nature in 

creating artwork 

های هنرمندانه بشری، شناخت مفاهیم فرهنگی ساختهبا قدرشناسی و شناخت زیباشناسی آفرینش خداوندی و دست
 آورندمی های الزم در ایجاد آثار فرهنگی و هنری را به دستگیری از قدرت تخیل، توانمندیو میان فرهنگی و بهره

Acknowledging the aesthetics of the creation of God and the artistic human 

artifacts, understanding the cultural and intercultural concepts and utilizing 
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the imagination, they gain the necessary abilities to create cultural and artistic 

works. 

زیست و سالمت فردی و تربیت افراد متههد و مسئول به حفظ محیط
 عیاجتما

Educate committed and responsible individuals 

to protect the environment and individual and 

social health 

آشنا و متههد به وظایف  استفاده از الگوی پیشرفته و بومی زمینه تربیت نسلی یکتاپرست، باایمان و مهتقد به مهاد و
 در برابر خدا، خود، دیگران و طبیهت

Using an advanced and indigenous paradigm of monotheistic generational 

education, believing in the resurrection, familiar with and committed to the 

duties of God, Himself, others, and nature 
 زیست متناسب با مبانی و الگوی ایرانی اسالمیازی محیطسفرهنگ

Environmental culture appropriate to the 

principles and the pattern of Islamic Iran 

ها و زیست مبتنی بر ارزشسازی و اخالق محیطسازی، فرهنگزیست، ترویج، نهادینهتدوین منشور اخالق محیط
 اسالمی -الگوهای سازنده ایرانی

Developing a Charter of Environmental Ethics, Promotion, 

Institutionalization, Cultivation and Environmental Ethics Based on Iranian-

Islamic Values and Patterns 
 محیطیایجاد تفکر، اخالق و دانش زیست

Create environmental thinking, ethics and 

knowledge 

زیست فکر کنند، مقید به اخالقیات زیستی مانند آلوده زیست را بدانند، به محیطهای انسانی بر محیطاثر فهالیت
 زیست و ضربه به طبیهت باشند،نکردن محیط

Understand the impact of human activities on the environment, think about 

the environment, be bound by biological ethics such as not polluting the 

environment and harming nature, 
 زیستحریم عمومی محیط

Public Environmental Privacy 
 .زیست باید جزئی از فرهنگ عمومی بشودحفظ حریم محیط

Environmental protection must become part of the public culture. 
 زیست در دوره کودکیایجاد حساسیت روی محیط 

Sensitivity to the environment in childhood 
وخاک و دریا و مانند اینها را از کودکی ما اهمیت مرتع و جنگل و هوا و آبهای های درسی؛ باید بچهدر کتاب

 بفهمند و روی آن حسّاس باشند

In textbooks, our kids need to understand and be sensitive to the importance 

of rangeland, forest, air, soil, sea, and the like 
 جهانی دیدن تربیت زیستی 

Seeing Worldwide Biological Education 
 کودکان باید در برنامه درسی متوجه بشن که سراسر جهان با مشکالت فراوانی دست در گریبان است

Children have to realize in the curriculum that they are facing a lot of 

problems all over the world 
 زیستسازی افراد جامهه جهت حفظ و پاکیزگی محیطآماده 

Preparing community members to protect and 

clean the environment 

گیر، های همهعمومی جامهه از قبیل شیوع بیماریهمکاری فهال تهلیم و تربیت در مواجهه با احتیاجات فوری و 
پسند و های مردمزیست، خدمت به محرومین، حرکتسوادی، حاکمیت قوانین، حفظ و آراستگی محیطزلزله، رفع بی

 سازی مهلمان و فراگیرانها، اردوهای آموزشی و توجیهی برای آمادهانقالبی از طریق برگزاری دوره

Active education cooperation to meet urgent and public needs of society such 

as epidemic outbreaks, earthquakes, illiteracy, rule of law, environmental 

conservation, service to the disadvantaged, popular and revolutionary 

movements through courses, camps Training and justification for preparing 

teachers and learners 
 اخالق، رفتار زیستی و جهانی اندیشیدن باید آموزش داده بشه 

Ethics, biological behavior and global thinking 

must be trained 

 ، جهانی اندیشیدن در برنامه درسی مدنظر قرار گیردمحیطیضروری است اخالق و رفتار زیست

It is imperative that ethics and environmental behavior be incorporated into 

the global curriculum 

 

 
 کدگذاری انتخابی در حوزه فلسفه ارزشی تربیت زیستی. 1نمودار 

Chart 1. Selective coding in the field of value-based philosophy of education 
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با توجه به نتیجه تحلیل اسناد که در قالب کدهای باز، 
توان گفت که فلسفه زیر بنایی محوری و انتخابی ارایه شده می

 اند از:وپرورش ایران عبارتتربیت زیستی در آموزش

زیست و تربیت افراد متههد و مسئول به حفظ محیط .1
 سالمت فردی و اجتماعی

توجه به داشتن اخالق و رفتار زیستی و جهانی  .2
 زیستاندیشیدن در حوزه محیط

 جهانی دیدن تربیت زیستی .3

 محیطی، اخالق و دانش زیستایجاد تفکر .4

 زیست به یک حریم عمومیتبدیل محیط .5

 زیست در دوره کودکیایجاد حساسیت روی محیط .6

محیطی متناسب با مبانی و سازی زیستفرهنگ .7
 اسالمیالگوی ایرانی 

 های طبیهت در خلق آثار هنریتوجه به زیبایی .8

سازی سازی افراد جامهه جهت حفظ و پاکآماده .9
 .زیستمحیط

 محیطیسؤال دوم: اهداف کالن برنامه تربیت زیست

طور مستقیم و مجزا به در برنامه درسی ملی ایران به
محیطی پرداخته نشده است، اهداف کالن برنامه تربیت زیست

در پژوهش حاضر اهداف کالن برنامه تربیت زیستی بر لذا 
اساس مصاحبه با متخصصین حوزه تهلیم و تربیت اهداف کالن 

 .در تربیت زیستی به شرح ذیل تدوین گردید

 

 شده و کدگذاری محوری در حوزه اهداف کالن تربیت زیستیهای استخراجمقوله .2جدول 

Table 2. extracted and axial coding categories in the field of environmental education goals 
 Encoded Categories های کدگذاری شدهمقوله

 Code (Optional کد )کدگذاری انتخابی(

Coding) 
 Categories(Axial Coding)ها )کدگذاری محوری( مقوله

های زندگی حامی سبکهدایت دانش آموزان به 
 زیستمحیط

Guiding students in environmentalist 

lifestyles 

زده است و باید این سبک زندگی تغییر پیدا کند و این ما مصرف . جامهههای زندگی کودکان را تغییر بدیمما باید سبک
 وظیفه شما مسئولین تهلیم و تربیت هستش

We need to change children's lifestyles. Our society is consumed and this lifestyle 

must change and it is your responsibility to educate. 

 توجه به انرژی پایدار در ساخت مدارس

Paying attention to sustainable energy 

in building schools 

میدیم. کسی نیست بگه خوب اگر فرهنگ میخوای از مدرسه شروع بینند و هزینه سالهاست که مدارس دارن خسارت می
 سازکن. پنل خورشیدی بزن. هم مشکالت حل میشه و هم فرهنگ

Schools have been hurting and costing for years. No one is saying okay if you want 

culture to start school. Hit the solar panel. Both problem solving and culture 

building 

 اختصاص برنامه درسی مجزا به تربیت زیستی

Dedicated curriculum to bio-education 

زیست در نظر شناسی و محافظت از محیطدر برنامه درسی امروز با توجه به مشکالت ضرورت داره ساعتی را یاددادن بوم
 بگیریم

Considering today's curriculum to address ecology and environmental issues in 

today's curriculum. 
توجه برنامه درسی به درک زیبای شناسی در دانش 

 آموزان

Attention to curriculum understanding 

in aesthetics in students 

 به درک زیبای شناسی برسند. آموزانی باشد کهبرنامه درسی ما باید به فکر تربیت دانش

Our curriculum should focus on educating students to understand aesthetics. 

های ضمن خدمت به سمت آموزش مسائل هدایت دوره
 محیطیزیست

Guiding in-service courses in 

environmental education 

زیست برای مهلمان و مدیران جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به محیطهای ضمن خدمت توسط سازمان حفاظت دوره
 محیطی برگزار شودمسائل زیست

In-service courses organized by EPA for teachers and principals to develop a 

positive attitude toward environmental issues 
تغییر نگاه عالمان دینی به حفاظت و حمایت از 

 زیستمحیط

Changing the attitude of religious 

scholars to protect and protect the 

environment 

های درسی در کنار ترویج مسائل زیست و حفاظت از آن در کتابنظران در مورد محیطهای دینی علما و صاحبدیدگاه
 .اجتماعی آورده شود

The religious views of scholars and scholars on the environment and its protection 

should be brought up in textbooks along with promoting social issues. 

توجه به مسائل اساسی مانند تربیت زیستی تا مسائلی 
 کاربرد در برنامه درسیکم

Paying attention to basic issues such as 

bio education to less applicable issues 

in the curriculum 

. خوب چه اشکالی حال بدردم نخوردنکودکان دروسی را مانند توان و جذر و انتگرال و ... یاد می گیرن که به خدا من تابه
 محیطی آموزش داده بشهداره بجای اینا مسائل زیست

Children learn lessons like power, root, integral, and so on. So what's the point of 

teaching environmental issues instead? 

 های درستغییر در بافت کالس

Changes in the texture of classrooms 

 زیست کار مناسبی نیستکننده محیطهای خشک با وسایل تخریبمحصور کردن کودکان در کالس

Enclosing children in dry classrooms with environmentally destructive means is 

not a good thing 

سازی های اول کودکی در فرهنگتوجه به سال
 زیستمحیط

Attention to the Early Childhood in 

Environmental Culture 

 سازی را باید از دبستان شروع کنی. فرهنگزیست چقدر استمردم باید بدانند که اهمیت حفظ محیط

People need to know the importance of protecting the environment. You have to 

start culturing from elementary school 
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محیطی به یک محدود نکردن آموزش و تربیت زیست
 دوره

Not limiting environmental education 

to one course 

های بازیافت به و افقی طی اهداف کالن از لحاظ آلودگی، مهضالت و روشصورت عمودی محیطی را باید بهمسائل زیست
 دانش آموزان یاد داد

Environmental issues should be taught to students vertically and horizontally 

during macro goals in terms of contamination, dilemmas, and recycling methods. 

 زیستیلین به مسائل محیطتوجه مسئوجلب

Officials draw attention to 

environmental issues 

 محیطی هدایت بشهجمهور در ابتدای سال تحصیلی و اعضای دولت باید به سمت مسائل زیستسؤاالت رئیس

Questions to the President at the beginning of the school year and members of the 

government should be directed to environmental issues 

تغییر سبک مدارس روستایی و شهری به سمت مدارس 
 محیط دوست

Changing the style of rural and urban 

schools toward the environmental-

friendly schools 

چیز در روستا خونه ای که قابلیت نگهداری همه. در نوسازی مدارس و بنیاد مسکن توسهه پایدار رو با مشکل مواجه کردن
. مدارس روستا هم ی صد متری بشینند...( ویران شد و خانواده روستایی رو مجبور کردن در خونهآن بود )مرغ و حیوانات و. 

 کنه، خوب مشخصه که این مدارس طبیهت دوستی را تحریک نمیمثل شهر شده

School renovations and the Housing Foundation are making sustainable 

development difficult. In the village, a house where everything could be kept 

(poultry and animals, etc.) was destroyed, forcing the family to sit in a house 100 

meters away. Village schools have become like towns, so it is clear that these 

schools do not incite a friendly nature. 

 های درسیتوجه به بحث توسهه پایدار در کتاب

Paying attention to the discussion of 

sustainable development in textbooks 

 مواد غذای پایدارزیست پایدار، انرژی پایدار و توسهه پایدار یهنی کشاورزی پایدار، محیط

Sustainable development means sustainable agriculture, sustainable environment, 

sustainable energy and sustainable food 
 

 
 اهداف کالن تربیت زیستی .2نمودار

Chart 2. Environmental education goals 
 

ها که در قالب کدهای باز، نتیجه تحلیل مصاحبه با توجه به
توان گفت که اهداف کالن . میمحوری و انتخابی ارایه شد

 اند از:وپرورش ایران عبارتتربیت زیستی در آموزش

های زندگی حامی هدایت دانش آموزان به سبک .1
 زیستمحیط

 توجه به انرژی پایدار در ساخت مدارس .2

 مجزا به تربیت زیستیاختصاص برنامه درسی  .3

 توجه برنامه درسی به درک زیبای شناسی .4

های ضمن خدمت به سمت آموزش مسائل هدایت دوره .5
 محیطیزیست

تغییر نگاه عالمان دینی به حفاظت و حمایت از  .6
 زیستمحیط

توجه به مسائل اساسی مانند تربیت زیستی تا مسائلی  .7
 کاربرد در برنامه درسی مدارسکم

 های درسکالس تغییر در بافت .8

سازی های اول کودکی در فرهنگتوجه سال .9
 زیستمحیط

 محدود نکردن آموزش و تربیت زیستی به یک دوره .10

 زیستیتوجه مسئولین به مسائل محیطجلب .11
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تغییر سبک مدارس روستایی و شهری به سمت مدارس  .12
 محیط دوست

 های درسیتوجه به بحث توسهه پایدار در کتاب .13

های دانشی در خصوص نشانگرسؤال سوم: مالک و 
 زیستی به چه صورت خواهد بود؟های محیطها و سیستمفرایند

با در نظر گرفتن اهداف و سؤاالت پژوهش، با استفاده از 

روش پرسشنامه باز از اساتید تهلیم و تربیت و متخصصین 
زیست، مالک و نشانگرهای ضروری تربیت زیستی در محیط
هم، تحلیل و مسئولیت فردی در های دانشی، درک و فحوزه

 دوره ابتدایی به شرح ذیل مشخص گردید:

 

 شده و کدگذاری محوری مالک و نشانگرهای دانشی تربیت زیستیهای استخراجمقوله .3جدول 

Table 3. Categories Extracted and Axial Coding Components of Criteria and Biomedical Knowledge 

Indicators 
 Encoded Categories های کدگذاری شدهمقوله

 Categories(Axial Coding) ها )کدگذاری محوری(مقوله Code (Optional Coding) کد )کدگذاری انتخابی(

زیست، انسان و بهداشت محیطآشنایی با اثرات آلودگی خاک بر 
 حیوانات

Understanding the Impacts of Soil Pollution on 

Environmental, Human and Animal Health 

 .را باید برای کودکان تشریح کنیم زیست، انسان و حیواناتمحیطی آلودگی خاک بر محیطاثرات بهداشتی و زیست

Health and Environmental Impacts of Soil Pollution on the Environment, 

Humans and Animals 

 زیستها، کودها و مواد آلی بر محیطکشآشنایی با اثرات آفت

Understand the effects of pesticides, fertilizers 

and organic matter on the environment 

 زیست، کودهای شیمیایی و مواد آلی بر محیطهاکشاثر آفت

The effect of pesticides, fertilizers and organic matter on the environment 

، انسان و زیستاثرات بهداشتی و محیطی هوای آلوده بر محیط
 حیوانات

Health and environmental effects of polluted 

air on the environment, humans and animals 

ها محیطی هوای آلوده رو بتونن توضیح بدن، اثرات هوای آلوده بر سالمت انسانزیستاثرات بهداشتی و ایمنی و 
 محیطی هوای آلوده بر گیاهان و حیوانات را الزم هست اینا بدوننها بیاریم، اثرات زیسترو براشون در کتاب

Health and safety and environmental effects of contaminated air can be 

explained in the body, the effects of contaminated air on human health in the 

books, environmental effects of contaminated air on plants and animals need 

to know. 

محیطی صوت بر انسان و آشنایی با اثرات بهداشتی و زیست
 زیست و حیواناتمحیط

Understanding the health and environmental 

impacts of sound on humans, the environment 

and animals 

 زیست، انسان و حیوانات را باید برای کودکان تشریح کنیممحیطی صوت بر محیطاثرات بهداشتی و زیست

Health and environmental impacts of sound on the environment, humans and 

animals should be explained to children 

 های آبآشنایی با آالینده

Understanding to water pollutants 
 هاهای آبآالینده

Water pollutants 
 های خاکآشنایی با آلودگی

Understanding soil contamination 
 های خاک را باید بدانندآلودگی

Soil pollution should know 
 های صوتیآشنایی با آلودگی

Understanding noise pollution 
 های صوتیآلودگی

Noise pollution 
 زیستآموزش مهارت حفاظت از محیط

Environmental protection skills training 
زیست زیست تنها تفکر ضروری نیست بلکه مهارت هم الزمه بهضی از افراد هستند که حامی محیطبرای محیط

 زیست را ندارندحفاظت و حمایت و پاسداری از محیطهستند اما مهارت 

The environment is not only necessary thinking, but also the skill of some 

people who are environmentalists but lack the skills to protect, protect and 

protect the environment. 
 های هواتشخیص آالینده

Diagnosis of air pollutants 
 های هوا را تشخیص دهندتوانند آالیندهب

They can detect air pollutants 
 بتوانند بین هوای پاک و آلوده تمیز قائل بشوند تمیز هوای پاک از آلوده

They can distinguish between clean and polluted air 
ها و آلودگی آب بر انسان محیطیآشنایی با اثرات بهداشتی و زیست

 حیوانات

Understanding the Health and Environmental 

Impacts of Water Pollution on Humans and 

Animals 

 زیست، انسان و حیوانات را باید برای کودکان تشریح کنندمحیطی آلودگی آب بر محیطاثرات بهداشتی و زیست

Health and Environmental Impacts of Water Pollution on the Environment, 

Humans and Animals Must Explain to Children 

 ، حیوانات و طبیهت در برابر پرتوهاهای حمایت از خودآشنایی با شیوه

Be familiar with ways to protect yourself, 

animals and nature from radiation 

های حمایت از خود و حیوانات و طبیهت را در برابر ئل کم است. فقط باید شیوهگونه مساچون کنترل ما در این
 محیطی به کودکان آموزش دهیماثرات ایمنی و بهداشتی و زیست

Because we have little control over such issues. We just need to educate 

children about ways to protect ourselves and animals and nature from the 

environmental, health and environmental impacts 
 آشنایی درباره آب و کیفیت آب

Understanding to water and water quality 
 درباره آب، کیفیت آبها

About water, water quality 
 محیطیهای زیستآشنایی با آلودگی

Understanding to environmental pollution 
 محیطی آشنا بشنهای زیستای باشه که فراگیران با آلودگیگونهبرنامه درسی دوره ابتدایی باید به

The elementary school curriculum should be designed to help learners 

become familiar with environmental pollution. 
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 آشنایی با دالیل گرم شدن جهان

Learn about the causes of global warming 
 علت گرم شدن این کره خاکی را باید ملموس براشون بیاری

The cause of the warming of the planet should bring tangible them 
 آشنایی، حس و درک هوای پاک

Familiarity, sense and understanding of clean 

air 

 آن را حس و درک کنندمهنای هوای پاک رابدانند و 

understand the meaning of clean air 

 ، انسان و حیواناتزیستآشنایی با اثر پرتوها در محیط

Understanding the effects of radiation on the 

environment, humans and animals 

است باید به دانش آموزان آموزش دهیم، نهایتاً درباره پرتوها و اثرات پرتوها که امروزه جز مسائل خیلی ضروری 
 زیست، بهداشت انسان و حیوانات را برای آنها تشریح کنیماثر پرتوها بر محیط

Finally, we need to educate students about the effects of radiation and the 

effects of radiation that are so urgent today, and explain the effects of 

radiation on the environment, human health and animals. 
زیست و اقدام بومی و هدایت دانش آموزان به درک جهانی محیط

 محلی

Guide students to understand the global 

environment and local action 

. دانش ه مدرسه باید عین طبیهت باشهگفتن باید دیوار مدرسه و جامهه برداشته بشه اآلن باید بگیم کهمیشه می
 آموزان باید درک جهانی داشته باشند و بومی و محلی اقدام نمایند

It has always been said that the walls of the school and society must be 

removed. Now we must say that the school must be of the same nature. 

Students must have a global understanding and take action locally and 

locally 

 
های مهـارتی بـرای درک و سؤال چهارم: مالک و نشـانگر

 زیستی به چه صورت خواهد بود؟پرداختن به مسائل محیط

با در نظر گرفتن سؤال پژوهش، با استفاده از روش 
پرسشنامه باز از اساتید تهلیم و تربیت و متخصصین 

زیست، مالک و نشانگرهای ضروری تربیت زیستی در محیط
زیستی در دوره ابتدایی حوزه درک و پرداختن به مسائل محیط

 .به شرح ذیل مشخص گردید

 

 زیستیشده و کدگذاری محوری مالک و نشانگرهای درک و پرداختن به مسائل محیطهای استخراجمقوله .4جدول 

Table 4. categories extracted and axial coding criteria and indicators, understanding and addressing 

environmental issues 

 Encoded Categories های کدگذاری شدهمقوله

 Categories(Axial Coding) ها )کدگذاری محوری(مقوله Code (Optional Coding) کد )کدگذاری انتخابی(

 عنوان یک مفهوم جهانیزیست بهدرک مفهوم حفاظت از محیط

Understanding the concept of environmental 

protection as a universal concept 

برای حفظ و ارتقای سالمت و ایمنی افراد جامهه در سطح محلی، ملی و جهانی بر اساس تالش فردی و جمهی 
 نظام مهیار اسالمی

Individual and collective efforts to maintain and promote the health and 

safety of individuals at the local, national, and global levels based on the 

Islamic Standard System 

 محیطیدرک مفاهیم بهداشتی و زیست

Understanding health and environmental concepts 

 بوم طبیهیدرک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل زیست

Understanding individual and social health concepts and natural ecosystem 

issues 

 زیستدرک محیط

Understand the environment 

درک موقهیت و ابهاد آن در بهد زمان )گذشته، حال، آینده(، مکان )خانه، محله، شهر، کشور، زمین، کیهان(، 
 زیست(عوامل طبیهی )محیط طبیهی، محیط

Understanding the position and dimensions of time (past, present, future), 

location (home, neighborhood, city, country, land, universe), natural factors 

(natural environment, environment) 

 درک زیستی و سالمت فردی

Understanding the biological and individual health 

 گویی مسئوالنه به نیازهای جسمی و روانیهای زیستی خود و پاسخدرک ویژگی

Understand their biological characteristics and respond responsibly to 

physical and psychological needs 

 زیست در سطح جامههگسترش دانش و بینش محیط

Spread knowledge and insight into the environment 

in the community 

شارکت و زیستی جامهه، تقویت فرهنگ مهارف دینی، مگسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط
زیست در تمام سطوح و اقشار مهروف و نهی از منکر برای حفظ محیطویژه امربهپذیری اجتماعی بهمسئولیت

 جامهه

Expanding the level of environmental awareness, knowledge and insights of 

the community, fostering a culture of religious education, participation and 

social responsibility, in particular the celebrity and the prohibition of evil to 

preserve the environment at all levels and levels of society. 
 

ها که در قالب کدهای باز، با توجه به نتیجه تحلیل مصاحبه
توان گفت که مالک و . میارایه شدمحوری و انتخابی 

زیستی در دوره نشانگرهای درک و پرداختن به مسائل محیط
 اند از:وپرورش ایران عبارتابتدایی در آموزش

عنوان یک مفهوم زیست بهدرک مفهوم حفاظت از محیط .1
 جهانی

 محیطیدرک مفاهیم بهداشتی و زیست .2

 زیستدرک محیط .3
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 درک زیستی و سالمت فردی .4

 زیست در سطح جامههرش دانش و بینش محیطگست .5

های ضروری برای سؤال پنجم: مالک نشانگر
زیستی به چه صورت خواهد های فردی و مدنی محیطمسئولیت

 بود؟

با در نظر گرفتن سؤال پژوهش، با استفاده از روش تحلیل 
پرسشنامه باز از اساتید تهلیم و تربیت و متخصصین 

گرهای ضروری تربیت زیستی در زیست، مالک و نشانمحیط
زیستی در دوره های فردی و مدنی محیطحوزه مسئولیت

 ابتدایی به شرح ذیل مشخص گردید:
 

 زیستیهای فردی و مدنی محیطشده و کدگذاری محوری مالک و نشانگرهای مسئولیتهای استخراجمقوله .5جدول 

Table 5. Extracted and Coded Components of Criteria and Indicators of Individual and Civil 

Environmental Responsibilities 

 Encoded Categories های کدگذاری شده مقوله

 Categories(Axial Coding)ها )کدگذاری محوری( مقوله Code (Optional Coding) کد )کدگذاری انتخابی(

 زیستممنوعیت تخریب و آلودگی محیط

Prohibition of destruction and pollution of the 

environment 

جبران آن زیست یا تخریب غیرقابلکه با آلودگی محیطهای اقتصادی و غیر آنرو فهالیتازاین
توسهه پایدار  کننده مفهومهای بهد، تداعیمالزمه پیدا کند ممنوع است، عبارت نسل امروز و نسل

زیست و تخریب های اقتصادی و غیره با آلودگی محیطو عبارت ممنوعیت تالزم فهالیت
. وجود کلمه )یا( بین تخریب و آلودگی جبران آن اشاره به ظرفیت کشش اکوسیستم داردغیرقابل

 مؤید این مفهوم است که هم تخریب ممنوع است و هم آلودگی

Therefore, economic activity is prohibited unless it is associated with 

environmental pollution or its irreparable destruction. And its irreparable 

destruction refers to the traction capacity of the ecosystem. The word (or) 

between destruction and pollution confirms the concept that both 

destruction is prohibited and pollution 

 زیست وظیفه عمومی استحفظ محیط

Protecting the environment is a public duty 

زیست که نسل در جمهوری اسالمی ایران، حفاظت محیط»دارد: قانون اساسی مقرر می 50اصل 
های بهد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی امروز و نسل

 «گرددمی

Axiom 50 of the constitution provides that: "The Islamic Republic of Iran, 

the Environmental Protection that the future generation should have a 

growing social life, be regarded as a public duty 

 حفظ سالمت فردی و محیطی

Maintaining personal and environmental health 

تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران بر اساس 
 نظام مهیار اسالم

Continuous efforts to protect and promote physical and mental health of 

themselves and others based on criteria of Islam 

 زیست و سالمت فردیکسب شایستگی حفظ محیط

Earn Competence environmental protection and 

personal health 

کنندارتقای سالمت فردی و بهداشت محیطی را کسب میشایستگی حفظ و   

Merits of individual health promotion and environmental health 

gain 

 دینی و انسانی عنوان وظیفهزیست بهتالش در جهت حفظ محیط

Efforts to protect the environment as a religious and 

humanitarian duty. 

زیست و احترام به طبیهت بر اساس نظام مداوم فردی و جمهی برای حفاظت از محیطکوشش 
 مهیار اسالم

Continuous Individual and Collective Efforts to Protect the Environment 

and Respect for Nature Based on the Islamic Standard System 
 

ها که در قالب توجه به نتیجه تحلیل اسناد و مصاحبهبا 
توان گفت که . میکدهای باز، محوری و انتخابی ارایه شد

زیستی های فردی و مدنی محیطمالک و نشانگرهای مسئولیت
 اند از:وپرورش ایران عبارتدر دوره ابتدایی در آموزش

 زیستممنوعیت تخریب و آلودگی محیط .1

 وظیفه عمومی استزیست حفظ محیط .2

 حفظ سالمت فردی و محیطی .3

 زیست و سالمت فردیکسب شایستگی حفظ محیط .4

 عنوان وظیفهزیست بهتالش در جهت حفظ محیط .5
 دینی و انسانی

های سؤال ششم: مالک و نشانگرهای ضروری مهارت
تحلیل و تفسیر در خصوص مسائل  -پرسشگری، تجزیه 

 زیستی به چه صورت خواهد بود؟محیط

با در نظر گرفتن سؤال پژوهش، با استفاده از روش 
پرسشنامه باز از اساتید تهلیم و تربیت و متخصصین 

های زیست، مالک و نشانگرهای ضروری مهارتمحیط
تحلیل و تفسیر در خصوص مسائل  -پرسشگری، تجزیه 

 زیستی در دوره ابتدایی به شرح ذیل مشخص گردید:محیط
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تحلیل و تفسیر در خصوص مسائل  -های پرسشگری، تجزیه شده و کدگذاری محوری مالک و نشانگرهای مهارتهای استخراجمقوله .6جدول 

 زیستمحیط

Table 6. Extracted and Coded Coding Criteria and Indicators of Questioning Skills, Analysis, and 

Interpretation on Environmental Issues 
 Encoded Categories های کدگذاری شدهمقوله

 Categories(Axial Coding) ها )کدگذاری محوری(مقوله Code (Optional Coding) کد )کدگذاری انتخابی(

 محیطیایجاد آگاهی و دغدغه زیست
Creating environmental awareness and concerns 

 های طبیهی را داشته باشند.محیطی داشته باشند، توانایی درک کارکرد سیستمهای زیستآگاهی و دغدغه

Having environmental awareness and concerns, be able to understand the 

functioning of natural systems 

 زیستتوانایی ارزیابی پیامدهای اثر سبک زندگی بر محیط

Ability to assess the consequences of lifestyle 

impact on the environment 

ه و ارزیابی پیامدهای آن دربارۀ خود، جامهه و طبیهت بر اساس نظام شدبصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب
 مهیار اسالمی

Insight into the chosen lifestyle and its implications for self, society and 

nature based on the Islamic standard system 

 آموزش تفکر و تحلیل فلسفی با رویکرد زیستی در کودکان

Teaching Philosophical Thinking and Analytics 

in Children 

. از اینکه باید مانع های آپارتمانی را بدانندهای ویالیی به سمت خونهدانش آموزان باید دالیل حرکت از خانه
کوچک کردن مزارع شد باید بدانند، از اینکه بخاطر رفاه نسبی چن نفر چند درخت قط بشه و خونه باغ درست 

 های رایج در بین مردم رابدانند. باید علت مریضیبشه باید بدانند

Students need to know the reasons for moving from villa to apartment 

house. They need to know how to prevent the shrinking of the fields, to cut 

down some trees for the sake of relative prosperity, and to make the garden 

home. They need to know the cause of the common outbreaks 

 محیطی در دانش آموزانهای حل مسائل زیستآشنایی با مهارت

Familiarity with environmental problem solving 

skills in students 

. اینجا دیگر نباید اندها وابسته والدین جهت حل مشکالت شدهدر کشور ما متأسفانه دانش آموزان در همه زمینه
؛ که اگر حل کرده بودن اآلن کننده مسائل بشنمهروف حلقولکننده و بهاجازه دهیم تو این زمینه والدین تهیین

 .. باید به کودکان انگیزه داد که حامی طبیهت باشندمشکل نداشتیم

In our country, unfortunately, students in all fields are dependent on parents 

to solve problems. Here we should no longer allow ourselves to be the 

decisive and, as the so-called, famous problem-solving parent. That if they 

had been resolved we would have no problem now. Children need to be 

motivated to support nature. 

 هاآموزش مباحث به هم خوردن تهادل رشد جمهیتی و هرم نیاز

Teaching the topics of disrupting the balance of 

population growth and needs pyramid 

نگهداری این جمهیت نیز دستخوش رو منابع مورد نیاز برای داده و ازاینرشد جمهیت تهادل خود را ازدست
 تهادلی شده است.بی

Population growth has lost its balance and hence the resources needed to 

maintain this population have been in imbalance. 

 های بهداشتیزیست و مهارتایجاد مهارت حفظ محیط

Developing environmental and health skills 

 های زیستی و بهداشت فردی و عموممهارت

Biosciences and Personal and Public Health 

 تحریک دغدغه زیستی دانش آموزان

Stimulating students' environmental concerns 

های به مسائل مختلف در زمینه. کودکان نباید زیست الزمه که بگمعنوان یک متخصص در حوزه محیطبه
 تفاوت باشندمحیطی و اجتماعی بیزیست

As an environmental expert I have to say. Children should not be 

indifferent to various environmental and social issues 

 
در قالب کدهای باز، ها که با توجه به نتیجه تحلیل مصاحبه

توان گفت که مالک و . میمحوری و انتخابی ارایه شد
تحلیل و تفسیر  -های پرسشگری، تجزیه نشانگرهای مهارت

زیست در دوره ابتدایی در در خصوص مسائل محیط
 اند از:وپرورش ایران عبارتآموزش

 محیطیآگاهی و دغدغه زیست .1

ندگی بر توانایی ارزیابی پیامدهای اثر سبک ز .2
 زیستمحیط

آموزش تفکر و تحلیل فلسفی با رویکرد زیستی در  .3
 کودکان

محیطی در های حل مسائل زیستآشنایی با مهارت .4
 دانش آموزان

آموزش مباحث به هم خوردن تهادل رشد جمهیتی و  .5
 هاهرم نیاز

 تحریک دغدغه زیستی دانش آموزان .6

 های بهداشتیزیست و مهارتایجاد مهارت حفظ محیط .7

 

 گیریبحث و نتیجه
 در انسان هایفهالیت منفی پیامدهای و آثار اخیر قرن دو طی

 آبزیان، ذخایر کاهش مختلفی نظیر اشکال به زمین کره

 مراتع، ها وجنگل تخریب خاک، فرسایش ها،جنگل نابودی
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 شدن گرم و جو گربنیک گاز میزان افزایش ها،گسترش بیابان

 و هوا شدید زیرزمینی، آلودگی آب هایسفره کاهش زمین،
 .است گشته نمایان غیره و زیرزمینی و سطحی هایآب

 تخریب با مقابله موزون، و پایدار توسهه ضرورت رو،ازاین

 و علوم هایپیشرفت منفی و پیامدهای آثار و زیستمحیط

 و محدود طبیهی انرژی منابع از بهینه استفاده اهمیت فناوری،
 هاینظام در را زیستمحیط برای آموزش جایگاه محیطی،

 کرده تبدیل انکارناپذیر و ضرورتی اساسی اولویتی به آموزشی

 دانش پرورش و زیست، رشدمحیط آموزش نهایی . غایتاست

 و متههد بزرگساالنی و شهروندان به آنها تبدیل و آموزان

 و تأکید راستا، این . درباشد می زیستقبال محیط در مسؤول
 بنیادی ایجاد تغییرات زیستمحیط آموزش اصلی گیریجهت

، مهارت و های فردی و مدنیمسئولیت دانش، حوزه در
 و سازنده اصلی ابهاد عنوانبه وتحلیل و پرسشگری،تجزیه

یادگیری دانش آموزان در حوزه حمایت و حفاظت از 
 محوری ایده ها،حوزه این تغییر . درواقع،است زیستمحیط

باید  بدان مرتبط درسی هایو برنامه زیستمحیط آموزش برای
 غایت موجود، علمی مستندات مجموعه . لذا برمبنایباشد

 و آموزان دانش پرورش و رشد زیستمحیط آموزش نهایی

 در مسؤول و متههد بزرگساالنی و شهروندان به آنها تبدیل

 وپرورش،آموزش هاینظام همه . درباشد می زیستمحیط قبال

 عمالً های درسیکتاب متمرکز آموزشی ساختارهای ویژهبه

 جهت آموزشی رسانه و ابزار تریناصلی و ترینمهم عنوانبه

 آموزان دانش به نظر مورد هایارزش مهانی و مفاهیم، انتقال

 کتب درسی محتوای واقع، گیرند. درمی قرار استفاده مورد

 ایوسیله و بوده مدنظر درسی هبرنام مهم عنصر یک عنوانبه

 رود لذا آموزشمی شمار آن به اهداف تحقق جهت

 و آموزشی مهم هایحوزه از یکی عنوانبه زیستمحیط

 فزاینده سرعت به توجه با اخیر هایسال در ویژهبه پرورشی که

 آموزشی قلمرو عنوان یکبه زمین کره و زیستمحیط تخریب

 در بیشتری بروز و حضور از باید است، گرفته قرار موردتوجه

 مفاهیم گنجاندن بر . تأکیدباشند برخوردار کتب درسی

 نقش دلیل به ویژهبه درسی هایکتاب قالب در محیطیزیست

 کشور آموزشی نظام در رسماً مذکور کتب که است ایویژه

 نمایند،می ایفا مهلم تدریس و آموزش مرجع اصلی عنوانبه

ضرورت آموزش . پژوهش حاضر نیز با توجه بهاست بدیهی
زیست در دوره ابتدایی بر اساس فلسفه ارزشی برای محیط

وسیله ها بهآوری دادهحاکم و اهداف کالن اقدام به جمع
مصاحبه و تحلیل محتوای اسناد جهت پاسخگویی به سؤاالت 

ند الهالی(، س. تحلیل بیانات مقام مهظم رهبری )مدظلهنمود
، قانون اساسی، سند برنامه درسی از بهد آموزش اندازچشم

های فراوان برای زیست حاکی از آن است که ظرفیتمحیط
زیستی در این اسناد باالدستی وجود های محیطتوسهه آموزش

انداز زیستی مندرج در سند چشمترین ابهاد محیط. مهمدارد
مند ست مطلوب، بهرهزیمند از محیطعبارت است از بهره 1404

از امنیت اجتماعی، برخوردار از دانش پیشرفته، امن، برخوردار از 
مند از بخش، بهرهدوراز فقر، الهام. رفاه، امنیت غذایی بهسالمت

توسهه کارآمد، جامهه اخالقی دارای تهامل سازنده و مؤثر با 
. تحلیل و توصیف گردید و همچنین تحلیل قانون نشان جهان

ترین اصل قانون اساسی مرتبط با آموزش داد، باوجوداینکه مهم
، 100، 51، 45، 43 ،8، 3است، اما اصول 50زیست اصل محیط
. نتایج تحقیق مبین نیز از این بهد قابل تفسیر است 147و  104

زیست از طریق افزایش دانش، درک آن است که آموزش محیط
های فردی و مدنی یتهای پرسشگری و مسئولو بینش، مهارت

ساز اجرای این اصول و تواند زمینهو ارائه الگوهای عملی می
های ابهاد مندرج در اسناد باالدستی شود، بنابراین آموزش

زیستی برای رسیدن به برخی از ابهاد مندرج در سند محیط
 . شودیک راهبرد اساسی محسوب می 1404

خصوص تهیین در پاسخگویی به سؤاالت پژوهش در 
مالک و نشانگرها، با توجه به فلسفه ارزشی و اهداف کالن 

شده از اسناد باالدستی با استفاده از روش پرسشنامه باز اقتباس
زیست، مالک و از اساتید تهلیم و تربیت و متخصصین محیط
 21های؛ دانشی نشانگرهای ضروری تربیت زیستی در حوزه

رداختن به مسائل مالک و نشانگر، در حوزه درک و پ
های مالک و نشانگر 5، مالک و نشانگر 5زیستی محیط

 7زیستی و های فردی و مدنی محیطضروری برای مسئولیت
 -های پرسشگری، تجزیه مالک و نشانگرهای ضروری مهارت

بندی گردید، نتایج نشان داد تحلیل و تفسیر مشخص و اولویت
زیست بیشترین محیط که متخصصین در حوزه تهلیم و تربیت و

، ها و نشانگرهای دانشی، در مرتبه دومتأکید را ابتدا در مالک
وتحلیل و در مرحله سوم و های پرسشگری و تجزیهمالک

های ها و نشانگرهای حوزه درک و مسئولیتچهارم مالک
. با توجه به اینکه ایجاد زیست داشتندی محیطفردی در حوزه

بنیادین و ایجاد ساخت دانشی در دوره  های پایه ومهارت
، بیشتر مورد تأکید است، ابتدایی به علت اهمیت این دوره

آمده نیز همسویی و همپوشی کاملی دستتوان گفت نتایج بهمی
 با این مفروضات بنیادین دارد.



115  1400 زمستان، دومشماره هم، سال د ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

References 
Abbaspoor, M. (2007).“Tehran Energy, 

Environment and Sustainable 

Development” Tehran: Sharif University 

of Technology . [In Persian] 

Ayodeji, I. (2010). “Exploring secondary 

school students’ understanding and 

practices of waste management in Ogun 

State Nigeria”. International Journal of 

Environmental& Science Education, 2, 

201-215.

Babran, S. & Honar bakhsh, N. (2008). 

“Water crisis in the world and Iran”. 

Strategic Quarterly, Sixteenth Year, 48, 

193-212 . [In Persian]

Department of Environment. (2015). 

“Comprehensive Environmental Schools 

Charter”. Office of Public Education and 

Participation, p. 11. [In Persian] 

Fazeli, M. & Ja'far al-Sahi, S. (2013). “The 

Gap of Attitude, Knowledge and 

Environmental Behavior of Tourists”, 

Journal of Tourism Studies, 1, 1-7. [In 

Persian] 

Ferdowsi, S., Mortazavi, S and Razvani, N. 

(2007).“Investigating the Relationship 

between Environmental Knowledge and 

Attitudes with Environmental Protection 

Behaviors”, Journal of Cognition, 53. 253-

266 . [In Persian] 

Information Office of the Supreme Leader's 

Office. (2015).“General Environmental 

Policies,http://frw.ir/02/Fa/News/News.asp

x?nwscid=11&nwsId=38720. 
Kargozar, M., Mehrmohamadi, M., Talaee, E. 

and Shobeiri, S. (2021). “Environmental 

Education and its Place in the Curriculum 

of the Second Elementary Course of the 

Iranian Educational System”. Journal of 

Environmental Education and Sustainable 

Development, 9(2), 115-132. [In Persian] 

Karimian, M. (2010).“Development of 

Biotechnology from the Perspective 

Document 1404 and General System 

Policies” (Legal Approach). Medical Law 

Quarterly, 12 (4), pp. 14-24. [In Persian] 

Lesani, B.& Adalat Joe, A. (2017). “Analysis 

of the Institutional Model of the Fifty 

Constitutions in the light of the support of 

environmental and governmental 

organizations supporting the 

environment”. Journal of Environmental 

Science and Technology, 19 (3), pp. 219-

227. [In Persian]

Maxwell, J. (1992). “Understanding and 

validity in qualitative research”,Harvard 

Education Review, 62(3),69-70. 

Mousavi Sarajari, Z. (2009). “Analytical-

Comparative Study of Educational 

Theories of Advanced Theorists of 

Education”, Allameh Tabataba'i 

University, MA Thesis, unpublished. [In 

Persian] 

Mozaffari, A. (2009). “Futures Studies, The 

Border Crossing the Knowledge 

Boundaries”, Law and Order Security, 2 

(4), 25-47. [In Persian] 

Salehi Omran, I & Aghamohammadi, A. 

(2008). “Investigating Environmental 

Knowledge, Attitude, and Skills of 

Teachers”, Psychology and Educational 

Sciences, 95, 91-118. [In Persian] 

Samadi, S-A, (2008). “Maria Monte Surrey 

(Modern Pedagogical and Educational 

System of Children”, Tehran: Dangier. [In 

Persian] 

Sateen, P. (2013) “An Introduction to 

Environmental Sociology”, translated by 

Sadegh Salehi, Tehran: Posht 

Publications. [In Persian] 

shobeiri, S-M, Ghaemi, A & Ghaemi, P 

(2013).“Investigating the process of 

environmental education in the five year 

development plans of the country and 

providing appropriate solutions for 

implementing environmental education”. 

Journal of Environmental Education and 

Sustainable Development, 1, (4), 29-40 . [In 

Persian] 

 COPYRIGHTS 
 © 2022 by the authors. Lisensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY4.0) (http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0) 


