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  چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی میزان توجه به آموزش محیط زیست در کتب درسی 

با توجه . باشد علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع راهنمایی تحصیلی در دو بخش متن و تصویر می

ها  شاخص. ضوع و اهداف مورد نظر، در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده گردیدبه ماهیت مو

هاي پرسش و تحلیل، دانش فرآیندها و  و استانداردهاي آموزش محیط زیست در قالب مهارت

گیري و مسؤولیت  هاي عمل و تصمیم هاي طبیعی، بررسی موضوعات زیست محیطی، مهارت سیستم

هاي پژوهش نشان داد که بیشترین میزان توجه  نتایج و یافته.  و تنظیم گردیدشهروندي و مدنی تدوین

هاي آموزش محیط زیست در دو بخش متن و تصاویر کتب تعلیمات اجتماعی به ترتیب در  لفهؤبه م

هاي اول، سوم و دوم صورت گرفته  هاي اول، دوم و سوم و در کتب علوم تجربی به پایه کتب پایه

ها و  دهد که مجموعاً میزان توجه به شاخص  که نتایج پژوهش مستنداً نشان میدر عین حال. است

هاي آموزش محیط زیست در کتب مذکور در حدي نازل و نارساست که باید با توجه به نقش و مولفه

اهمیت کتب درسی در نظام آموزش و پرورش کشور، اصالحات و تغییرات اساسی در این حوزه انجام 
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  مقدمه

 صرفاً  1هاي مختلف جوامع انسانی جهت تحقق توسعه پایدار        ریزي ها و برنامه   سیاستگذاري

ـ   شود که ساختارهاي فرهنگی و آموزشی الزم به عنوان مهم زمانی محقق می  یش ترین عامـل و پ

تـوان انتظـار    فقط در چنین حالتی می. ریزي دقیق و اصولی به وجود آید نیاز، بر بنیاد یک برنامه    

هاي انسانی و مادي مختلف، منجر به تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار              داشت که منابع و هزینه    

حـیط  ترین این ساختارهاي فرهنگـی، آمـوزش م        یکی از مهم  . ریزان گردد  سیاستگذاران و برنامه  

آمـوزان در    دانـش 4 و عملکرد3کند با ایجاد تغییرات اساسی در رفتار  است که تالش می 2زیست

گیري یک جامعه انسانی سالم و پیشرفته و کارآمـد           ارتباط با محیط زیست، زمینه ایجاد و شکل       

آموزان را واجد سـلوك      در واقع، آموزش محیط زیست در صدد است که دانش         . را فراهم سازد  

تثبیت شده در زمینه حفظ، توسعه و بهسازي محیط زیـست نمایـد تـا آنـان بـه عنـوان        و منش   

 و متعهد تمامی مالحظـات زیـست محیطـی را در تـصمیمات و اقـدامات           5شهروندانی مسؤول 

فردي و اجتماعی خود رعایت کرده و از این طریق رشد و توسعه بلند مدت جامعه را تـضمین        

  .نمایند

 

   پژوهشی آموزش محیط زیستجایگاه و مبانی نظري و

 و 9پـذیري  ، انعطـاف 8هـاي آموزشـی    نظام7 و کارآمدي 6یکی از شروط و الزامات اثربخشی     

هاي مختلف و مسایل و مـشکالت ناشـی          هاي آموزشی آن با تحوالت و پیشرفت       همراهی نظام 

 هـاي آموزشـی کـه قادرنـد در مقابـل تغییـرات و              در واقـع، آن دسـته از نظـام        . باشـد  از آن می  

هاي سریع قرن بیست و یکم و معضالت تبعی آن، موضـع و رویکـرد مناسـبی اتخـاذ                    پیشرفت

 جدیدي را براي خود تعریف کنند، خواهند توانـست در جهـان متغیـر و                10کرده و کارکردهاي  

                                                           
1-  sustainable development 
2-  environmental education  
3-  behavior  
4-  performance  
5-  responsible citizens  
6-  Effectiveness  
7-  Efficiency  
8-  Educational systems  
9-  Flexibility  
10-  Functions  
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در . پرشتاب امروز از پویایی الزم برخوردار بوده و به تقاضاهاي نوپدید پاسخی شایسته بدهنـد       

توانند نقش و جایگاه خود را بـه عنـوان یـک نظـام آموزشـی اثرگـذار و                    میصورت، ن  غیر این 

هاي آموزش و پرورش کـه       از این منظر، یکی از کارکردهاي اساسی نظام       . روزآمد تثبیت نمایند  

ها و تحوالت روزافزون و مـشکالت ناشـی از آن            به ویژه طی دو دهه اخیر متناسب با پیشرفت        

پیش از بیان و تشریح مفهـوم و  . باشد  می1موزش محیط زیست اهمیت زیادي پیدا کرده است، آ     

بایـد  .  شـود  2اي گذرا به مفهوم محـیط      تعریف آموزش محیط زیست، شاید الزم باشد که اشاره        

کننـد، اطـالق    ها زندگی مـی  دانست مفهوم محیط صرفاً به یک منطقه وسیع و گسترده که انسان         

ها موجود در آن زندگی کرده       است که میلیون  بلکه محیط شامل یک اکوسیستم وسیع       . شود نمی

کولوکیسا و ( سازد اي کثیر و متنوع از مواد خام را براي اقتصاد هر کشوري فراهم می            و مجموعه 

این حوزه یا قلمرو آموزشی، اصوالً در صدد اعـاده و بـه رسـمیت شـناختن                 ). 2007،  3اوگورلو

هـاي درسـی نظـام آموزشـی         برنامـه جایگاه محیط زیست و مسایل و مشکالت مرتبط بدان در           

  . است

در واقع، فرض بنیادین در این زمینه آن است که تا زمانی که معضالت و مشکالت محـیط              

هاي آموزشی و درسی مدارس در مقاطع تحصیلی مختلف، مـورد توجـه    زیست در قالب برنامه  

ان هر جامعه انسانی، آموزان به عنوان آینده ساز     جدي و اصولی قرار نگیرد و از این طریق دانش         

ها مـبهم و   هاي الزم دست نیابند، ادامه حیات بشري و آینده زندگی انسان      به شناخت و بصیرت   

در صدد ارتقاي حس قدرشناسی، فهـم و        "رو، آموزش محیط زیست      از این . مختل خواهد بود  

رش آموزان نسبت به محیط بوده و در صـدد رشـد و پـرو    ادراك و عالقه و گرایش مثبت دانش      

هـاي مـادي و زیـستی        آموزان نـسبت بـه نظـام       قدرت فهم، تجارب عملی و ارزشگذاري دانش      

موجود در زمین، وابستگی متقابل آنها، ابعاد علمی و انسانی مسایل زیست محیطی و ارزشـیابی           

گـزارش گـروه کـاري       ("نتایج مثبت و منفی ناشی از تعامل نظامات انسانی و طبیعی می باشـد             

گزارش مـذکور، حاصـل و نتیجـه عملـی آمـوزش محـیط              ). 6 :2007،  4تآموزش محیط زیس  

  . داند  می5زیست را اکتساب نوع خاصی از سواد، یعنی سواد زیست محیطی

                                                           
1-  Environmental education  
2-  Invironment  
3-  Kolukisa & Ugurlu  
4-  Report of the Working Group on Environmental Education 
5-  Environmental literacy  
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اي از   گیري اصلی در آموزش محیط زیـست را بـه دسـت آوردن مجموعـه               یونسکو، جهت 

تواننـد بـه      طریق آن مـی    آموزان از  داند که دانش   هایی می  ها و مهارت   ها، ارزش  ها، گرایش  دانش

در واقع، از نظر یونـسکو      . صورت فردي و جمعی معضالت زیست محیطی را حل و رفع کنند           

هـا،   هـا، ارزش   آمـوزان آگـاهی    یک فرآیند دائمی است که طی آن دانش       "آموزش محیط زیست    

ز ها و تجارب الزم را در مورد محیط زیست پیرامون خود به دست آورده و ا                ها، مهارت  گرایش

. شوند مسایل و مشکالت مرتبط با محیط زیست فعلی و آینـده را حـل کننـد    طریق آن قادر می   

که خواهند توانست نیازهاي کنونی خود را بدون تهدید و به مخـاطره افکنـدن منـافع       چنان هم

  ). 4 :1999یونسکو،  ("هاي آینده مرتفع سازند نسل

 از 2ه آموزش محـیط زیـست ویسکانـسین   با ارائه تعریف ادار   ) 1998( و همکاران    1فورتایر

العمر که منتهی به تربیت شهروندانی       یک فرآیند یادگیري مادام   "آموزش محیط زیست به عنوان      

هاي حل مسأله، سـواد علمـی و اجتمـاعی، آگـاهی اخالقـی و       آگاه، پویا و برخوردار از مهارت  

عهـد بـه مـشارکت در    هـا و محـیط و مت   توجه و حساسیت نسبت به ارتباط میان محـیط انـسان       

شـود، اسـتانداردها و اهـداف      مـی "هاي فـردي و اجتمـاعی مـرتبط بـه محـیط زیـست           فعالیت

، دانش  3 استاندارد یعنی پرسیدن و تحلیل     5هاي درسی آموزش محیط زیست را در قالب          برنامه

، 5هاي وارسی مـشکالت زیـست محیطـی        ، مهارت 4هاي محیطی  و آگاهی از فرآیندها و سیستم     

 مطرح و براي هـر یـک از آنهـا    7هاي شخصی و مدنی     و مسؤولیت  6اي تصمیم و عمل   ه مهارت

آموزان باید در آمـوزش محـیط زیـست بـدان            فهرستی از اهداف رفتاري و عملکردي که دانش       

  . برسند را ارائه کرده است

 8المنافع براي آموزش محـیط زیـست بـراي آینـده پایـدار             برنامه اقدام ملی ممالک مشترك    

هاي آموزش محیط زیست را در قالب هفت هدف یعنـی کـسب              گیري اهداف و جهت  ) 2000(

                                                           
1-  Fortier  
2-  Wisconsin Environmental Education Board (WEEB)   
3-  Questioning and Analysis  
4-  Knowledge of Environmental Processes and Systems   
5-  Environmental Issue Investigation Skills  
6-  Decision and Action Skills  
7-  Personal and Civic Responsibilities  
8-  The commonwealth ´s national action plan environmental education for a 

sustainable future   
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ها و محیط، مهارت بررسـی و کـاوش محـیط زیـست،              اطالعات در مورد محیط، مطالعه انسان     

حـل مـسایل     هـاي زیـست محیطـی،      هاي مثبت نسبت به محیط، بررسی و تبیین دیدگاه         نگرش

  .کند حیطی ارائه میمربوط به محیط زیست و انجام اقدامات زیست م

اي از فراینـدهایی     آموزش محیط زیست را به عنوان مجموعـه       ) 1992( و همکاران    1بیشاپ

از طریـق آن بـه طـوري کامـل از نحـوه        ) آمـوزان  و نـه لزومـاً دانـش      (کنند که افراد     تعریف می 

) شهري، طبیعی، مصنوعی، اقتصادي، اجتمـاعی، سیاسـی و مـادي          (تعامالتشان با محیط اطراف     

نظران مذکور، آموزش    از نظر صاحب  . دهند گاه شده و نسبت بدان حساسیت و توجه نشان می         آ

سازد که ضمن مشارکت با دیگـران، از توانـایی و قابلیـت              محیط زیست، شهروندان را قادر می     

  .بیشتري براي کنترل و مدیرت محیط زیست برخوردار گردند

 آمـوزش محـیط     )6 :2001کوال و آهو،    نقل در   ،  1999 (2از نظر رامسی، هنگرفورد و ولک     

زیست ابزار آماده سازي بشر براي پاسخگویی سریع به دنیاي در حـال تغییـر، فهـم مـشکالت                   

هاي مورد نیاز براي ایفاي نقـشی مفیـد و مـؤثر در زمینـه                دنیاي معاصر و فراهم آوردن مهارت     

  . باشد مراقبت و محافظت از محیط زیست می

نیز در تبیین مفهوم آموزش محیط ) 2001( 3 براي مدارس خط مشی آموزشی محیط زیست    

کنـد کـه آمـوزش       زیست، ارتباط آن را با مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار داده و تأکید می              

آموزان به عنـوان شـهروندان آینـده         محیط زیست در صدد ایجاد سطحی از توانمندي در دانش         

از طریـق ایـن نـوع آمـوزش، دانـش      . پایدار نماید است، تا آنها را قادر به تحقق جوامع انسانی          

هایی را به دسـت آورنـد کـه بـر مبنـاي آن بتواننـد                 ها و شناخت   ها، مهارت  آموزان باید نگرش  

گیري مرتبط  هاي زندگی پایدار ارائه کرده و در فرآیندهاي تصمیم         هایی را در مورد سبک     داوري

کـه   کنـد   محـیط زیـست تـالش مـی      از طرف دیگر، آمـوزش    . با محیط زیست مشارکت نمایند    

آموزان ایجاد و رشد دهد تا آنان قادر به مشارکت           سطحی از صالحیت و توانمندي را در دانش       

در تحقق جوامع پایدار باشند و نیز بتوانند در مورد سبک زنـدگی پایـدار قـضاوت کـرده و در                  

  . تصمیمات زیست محیطی مشارکت ورزند

  وزش محـیط زیـست را بـه عنـوان یـک فرآینـد              آمـ ) 1384(چنین محمودي و ویـسی       هم
  

                                                           
1-  Bishop  
2-  Ramsey, Hungerford, & Volk 
3-  Environmental education policy for schools 
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گیرند که در جهت افزایش دانش، آگاهی و درك مباحث زیـست محیطـی        در نظر می   1یادگیري

پذیري فردي و گروهی در قبـال محـیط زیـست، رشـد        افراد جامعه گام برداشته و به مسؤولیت      

ـ         تفکر انتقادي، حل مسأله و  تصمیم       ست محیطـی منجـر     گیري در مورد مسایل و مـشکالت زی

آموزش محیط زیست به مثابه یک نظـام فکـري اسـت کـه بـه      ) 1385(از نظر صدوق  . شود می

. شوند از یک زیست همخوان و سازگار با طبیعت برخـوردار شـوند             ها قادر می   وسیله آن انسان  

ها، اصول، عواطـف، عـادات،    در عین حال، از طریق این نظام فکري و معرفتی، مجموعه ارزش       

 . هاي فردي و در نهایت کل جامعه متحول و دگرگون شود ها و مسؤولیترفتار

هاي مهم معاصر   آموزش محیط زیست، یکی از چالش     ) 2004( و همکاران    2به زعم باچیک  

مشکالت ناشی از تأثیر کنترل نشده صنعتی بـر         ) 1992 (3 هاوکینز .شود در مدارس محسوب می   

 افـزایش   -3 آلـودگی محـیط زیـست دنیـا          -2یتی   نیاز به منابع مدیر    -1محیط زیست را شامل     

توانـد در    داند که می    دانش ناکافی در مورد طبیعت و روابط بوم شناختی می          -4جمعیت بشر و    

هاي فرایندي حـل مـسأله       هاي درسی مانند علوم، مطالعات اجتماعی، ریاضیات و مهارت         حوزه

  . مطرح و مورد بررسی قرار گیرد

تـرین   ها و مـدارس مهـم      کند که تلویزیون، روزنامه    ود تأکید می  در مطالعه خ  ) 2003 (4فاین

در . شـوند  منابع اطالعاتی در آگاهی دادن به افراد در زمینه مسائل زیست محیطی محسوب مـی            

گرایانـه، جهـل و نـادانی        عین حال جوانان، بزرگساالن را به دلیل تمایل به سبک زندگی مـادي            

علم و تکنولوژي، عامل اصلی مـشکالت محـیط زیـست     نسبت به محیط و استفاده نامناسب از        

به عقیده جوانان محافظـت از طبیعـت و بهبـود شـرایط آن، فقـط در صـورتی                   . کنند معرفی می 

  .ها و رفتارهاي بزرگساالن تغییر یابد پذیر است که نگرش امکان

ه هاي زیادي را براي دستیابی به توسع دولت کاستاریکا تالش) 2008 (5از دیدگاه بالم

پایدار در زمینه محیط زیست انجام داده و این فرصت را براي جوانان و بزرگساالن فراهم 

ها و  آورده تا ضمن تعامل و آشنایی با مسایل زیست محیطی، درك بهتري از ظرفیت

وي . هاي آن یافته و آن را به عنوان ابزاري براي رسیدن به توسعه پایدار تلقی کنند محدودیت

                                                           
1-  Learning Process  
2-  Buchcic 
3-  Hawkins  
4-  fien  
5-  Blum 
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صداي پرندگان،  (1آموزان بخواهیم تا به موسیقی طبیعت است که باید از دانشچنین معتقد هم

 .گوش فرا داده و سپس در مورد آن بحث و احساس خود را بیان کنند) باد، دریا

 نفر از 682از طریق مصاحبه با ) 2004 (2نتایج پژوهش شوراي آموزش محیط زیست

 مدارس به موضوع آموزش محیط زیست از% 17مدیران و معلمان نشانگر آن است که تنها 

 .اند مدارس، سیاستی در زمینه آموزش محیط زیست اتخاذ کرده% 2پرداخته و فقط 

 مدرسه انجام داده و نتیجه 4000نیز تحقیق مشابهی را در بیش از ) 2005 (3تاملینز و فرود

نه محیط هاي هماهنگ، مرتبط و آموزشی در زمی مدارس، داراي دیدگاه% 25گیرند که  می

در عین . اند طور کلی، فاقد درس آموزش محیط زیست بوده مدارس نیز به% 42زیست بوده و 

محیطی از نظر مصاحبه  هاي زیست توجه به آموزش ترین عوامل محدودکننده و بی حال، مهم

شوندگان، فقدان زمان در برنامه درسی، فقدان منابع، کارشناس، انگیزه و عدم آگاهی معلمان در 

  . باشد ینه مسائل محیط زیست میزم

به بررسی نقش محیط زیست در آموزش اجباري و مطالعه ) 2005( و همکاران 4روسوس

هاي درسی ریاضیات  هاي درسی ریاضیات در یونان پرداخته و معتقدند مدرسه و کتاب کتاب

دگاه از دی. کند گیري نگرش مثبت کودکان در زمینه محیط زیست ایفا می نقش مهمی در شکل

آموزان  اي که به دانش آنها بسیاري از موضوعات مرتبط با محیط زیست وجود دارد، اما شیوه

در ) 1983 (5تیتس. گیري نگرش مثبت در زمینه محیط زیست کمک کند، وجود ندارد در شکل

اي به تشخیص و ارزیابی فرآیند آموزش محیط زیست در مدارس عمومی ویرجینیا  پروژه

هاي این پژوهش از پاسخ معلمان به سؤاالتی که در زمینه برنامه درسی و  فتهیا. پرداخته است

ها حاکی از آن است که در بین  این یافته. برنامه آموزشی مدارس بوده، گردآوري شده است

ضمن . هاي آموزش محیط زیست مدارس ویرجینیا هماهنگی وجود دارد تعداد کمی از برنامه

هایی بسیار مختصر و  ز در زمینه ترویج و توسعه چنین برنامهها و فشارها نی که حمایت این

  .ناچیز است
  

                                                           
1-  music natural  
2-  Council of Environmental Education (CEE)   
3-  Tamlins & Froud  
4-  Roussos  
5-  Teates 
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چنین در پژوهشی تأثیر آموزش محیط زیست در  هم) 1996( و همکارانش 1ایونس

هاي این تحقیق نشان داد با توجه  یافته. اند مدارس را بر نگرش والدین مورد بررسی قرار داده

تري در مورد موضوعات  ینشان اطالعات بهتر و جامعبه اینکه دانش آموزان نسبت به والد

توانند این اطالعات خود را به والدینشان نیز منتقل  کنند، بنابراین می زیست محیطی دریافت می

رو، آموزش محیط زیست  از این. کرده و با تغییر در نگرش، تأثیر مثبتی بر آنها داشته باشند

ها را نیز درگیر مسائل زیست  وزان دارد، والدین آنعالوه بر تأثیري که بر روي خود دانش آم

  .کند محیطی می

تحلیل محتواي کتب «در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ) 1387(عینی مهران 

میزان توجه » درسی فارسی و علوم دوره ابتدایی در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن

کند به لحاظ توجه به  زیست نشان داده و بیان میکتاب فارسی و علوم ابتدایی را به محیط 

ترین فراوانی مربوط به پایه  هاي تحصیلی، بیش هاي هریک از پایه محیط زیست تعداد فراوانی

دهد  هاي تحقیق وي نشان می چنین یافته هم. ترین آن، مربوط به پایه اول است سوم و کم

و علوم دوره ابتدایی فاقد هرگونه گنجاندن مفاهیم مرتبط با محیط زیست در کتب فارسی 

ریزي از پیش تعیین شده بوده و به همین دلیل بازنگري و تأمل در این زمینه بسیار  برنامه

  .نماید ضروري می

هاي علوم دوره ابتدایی با  نیز در تحقیقی به بررسی انطباق کتاب) 1390(ماشاالهی نژاد 

طبق . ي ویسکانسین پرداخته استمعیارهاي آموزش محیط زیست بر اساس استانداردها

هاي پژوهش وي بیشترین توجه به آموزش محیط زیست در متن به ترتیب در کتاب پایه  یافته

پنجم، چهارم، سوم، دوم و اول و در تصویر به ترتیب در کتاب پایه سوم، اول، چهارم، پنجم و 

ضه مفاهیم مرتبط با هاي علوم دوره ابتدایی در نحوه عر چنین در کتاب هم. دوم بوده است

هاي پژوهش رمضانخانی  یافته. محیط زیست سازماندهی و ارتباط عمودي وجود ندارد

هاي علوم تجربی، اطالعات دانش آموزان را در  دهد که محتواي کتاب نیز نشان می) 1386(

. دده ارتباط با حفاظت محیط زیست در پایه دوم بیشتر و در پایه سوم کمتر از بقیه، افزایش می

آوري اطالعات به تدریج از پایه اول تا سوم  هاي جمع آموزان با راه چنین میزان آشنایی دانش هم

  . کاهش یافته است

                                                           
1-  Evans 
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نشانگر این نکته است که ) 1388(نتایج به دست آمده از پژوهش دیبایی و الهیجانیان 

غبت هاي درسی مقطع راهنمایی مورد عالقه و ر اگرچه محتواي به کار رفته در کتاب

نیز در ) 1389(حاج حسینی و همکاران . آموزان هست، اما از سودمندي برخوردار نیست دانش

کنند که دانش آموزان متوسطه وضعیت موجود آموزش محیط زیست را  تحقیق خود بیان می

هاي آموزشی را ضروري  جهت ایجاد حساسیت، ناکارآمد تشخیص داده و ایجاد تغییر در برنامه

هاي آموزش محیط زیست را چنین وضعیت موجود برنامه پژوهشگران هماین. دانندمی

هاي  رو، ایجاد تغییر در برنامهآموزان متوسطه ندانسته و از این گوي نیازهاي سنی دانش پاسخ

  .دانند آموزشی را ضروري می

آموزان دوره  اي به بررسی میزان آگاهی دانش در مطالعه) 1387(میردامادي و همکاران 

نتایج حاصل از پژوهش . اند طه شهر تهران در رابطه با حفاظت از محیط زیست پرداختهمتوس

دهد که متغیرهاي روش کسب اطالعات، استفاده از مجالت، شرکت در  آنان نشان می

هاي زیست محیطی بر  هاي آموزشی و عضویت در تشکل هاي مرتبط، شرکت در کالس فعالیت

 محیط زیست تأثیر داشته است؛ ولی متغیرهاي جنسیت، آموزان نسبت به میزان آگاهی دانش

چنین آموزي و عضویت در آن، هم پایه و رشته تحصیلی، تعداد افراد خانواده، نوع تشکل دانش

آموزان به محیط زیست  هاي زیست محیطی تأثیري بر میزان عالقه دانش عضویت در تشکل

و ادیب ) 1388( و همکاران چنین پژوهشگران دیگر از جمله خسرويهم. نداشته است

هاي  هاي خود اهمیت کارکردهاي نظام آموزشی را در ایجاد و رشد مهارت در پژوهش) 1389(

هایی همچون حل مسأله، تفکر انتقادي،  زندگی مورد تأکید قرار داده و معتقدند که قابلیت

ی، مقابله هاي اجتماعی، حفظ و ارتقاي بهداشت فردي و محیط گیري مشارکت گروهی، تصمیم

آموزان از  هایی هستند که برخورداري دانش پذیري به منزله مهارت و حل تعارض و مسؤولت

هایی که خود جزء الزامات  مهارت. سازد آن امکان زیست مؤثرتر و کارآمدتر آنها را فراهم می

  .باشند اساسی آموزش محیط زیست می

برداري  حیطی انسان، موجبات بهرهبنابراین با توجه به اینکه رفتارهاي نامطلوب زیست م

پذیري سالمت و رفاه نسل  رویه از منابع طبیعی، تعارض فناوري و طبیعت، تهدید و آسیب بی

یابد تا اندیشه  ؛ اجراي این پژوهش ضرورت می)1387قضاوي و همکاران، (شده ...  کنونی و

 زیرا محرز است که هاي سازگار با طبیعت صورت گیرد؛ اي نو در به کارگیري روش و اراده
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آموزش نه تنها شرط الزم براي مشارکت مؤثر زندگی در دنیاي امروزي است، بلکه با توجه به 

بریم آموزش محیط زیست به کلیه اقشار  موقعیت حساس اکولوژیکی که در آن به سر می

هاي آموزشی و درسی از  اجتماع به ویژه کودکان و نوجوانان و گنجاندن آن در برنامه

  .شود ترین اهداف نظام آموزش و پرورش کشور محسوب می ريضرو

به هر حال، با توجه به مطالب فوق که نوعاً بیانگر نقش مهم آموزش محیط زیست در 

باشد، این پژوهش در صدد است تا از طریق تحلیل  هاي درسی و آموزشی مدارس می برنامه

یی میزان توجه هر یک از محتواي کتب علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع راهنما

هاي آموزش محیط زیست بررسی و اطالعات مستندي را در این  لفهؤهاي مذکور را به م کتاب

  :االت عبارتند ازؤدر این پژوهش، س. زمینه ارائه نماید

کتب علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی در بخش متن و  .١

 اند؟ تحلیل توجه کردهتصویر به چه میزان به مؤلفه پرسش و 

کتب علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی در بخش متن و  .٢

 اند؟ هاي طبیعی توجه کرده تصویر به چه میزان به مؤلفه دانش فرآیندها و نظام

کتب علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی در بخش متن و  .٣

 اند؟ هاي بررسی موضوعات زیست محیطی توجه کرده هارتتصویر به چه میزان به مؤلفه م

کتب علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی در بخش متن و  .۴

 اند؟ گیري توجه کرده هاي عمل و تصمیم تصویر به چه میزان به مؤلفه مهارت

کتب علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی در بخش متن و  .۵

  اند؟ ر به چه میزان به مؤلفه مسؤولیت شخصی و مدنی توجه کردهتصوی

  

  شناسی روش

هاي علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از  در این پژوهش، محتواي کتاب

لحاظ توجه به آموزش محیط زیست و بر اساس مدل علمی استانداردهاي آموزش محیط 

، دانش فرایندها و 2که شامل پرسش و تحلیل) 1998فورتایر و همکاران،  (1زیست ویسکانسین

                                                           
1-  Wisconsin ’s Model Academic Standards for Environment Education 
2-  Questioning and Analysis 



69 جایگاه مغفول آموزش محیط زیست در کتب درسی

 3گیري مهارت عمل و تصمیم ،2مهارت بررسی موضوعات زیست محیطی ،1هاي طبیعیسیستم

از این رو با توجه . باشد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت  می4و مسؤولیت شخصی و مدنی

ژوهش براي اطمینان، از محقق در این پ. به ماهیت موضوع از روش تحلیل محتوا استفاده شد

به این منظور، قریب به . دو کدگذار دیگر جهت کدگذاري محتواي هر کتاب، بهره گرفت

متخصص (هاي درسی مورد بررسی، در اختیار ارزیاب دوم  بیست درصد از محتواي کتاب

قرار گرفت و از وي خواسته شد تا فرایند )  برنامه درسی، کارشناس ارشد برنامه درسی

میزان توافق میان دو کدگذار برابر با . هاي معین شده انجام دهد ي را بر اساس مقولهکدگذار

توافق با تمامی جمالت و تصاویر انتخابی مرتبط با ( مشاهده شد که میزان توافق باال 95/0

  .سنجش بوده استموید روایی باالي ) استانداردهاي آموزش محیط زیست

 علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی قلمرو این پژوهش، شامل محتواي کتب

هاي درسی  ریزي و تألیف کتاب بود که از طرف وزارت آموزش و پرورش و توسط دفتر برنامه

در این پژوهش با توجه به .  داراي اعتبار بوده است1390-91چاپ شده و در سال تحصیلی 

ت و تصاویر کتاب مورد گیري صرف نظر شده و تمامی جمال ماهیت موضوع آن از نمونه

  .اند مطالعه قرار گرفته

  

  هاي پژوهش یافته

 میزان توجه محتواي کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی را از لحاظ 1هاي جدول  یافته

. دهد توجه به استانداردهاي آموزش محیط زیست بر حسب پایه تحصیلی در جمله نشان می

دهاي تحلیل شده مربوط به استانداردهاي آموزش بر اساس این اطالعات، مجموع فراوانی واح

 فراوانی است که 11هاي تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی  محیط زیست در جمالت کتاب

و کمترین توجه مربوط به %) 83/0(بیشترین توجه مربوط به کتاب تعلیمات اجتماعی پایه اول 

م در پایه اول، دوم و سوم صفر چنین فراوانی استاندارد سوم و چهار هم. است) 0(پایه سوم 

  .باشد می

                                                           
1-  knowledge of Environmental Processes and Systems 
2-  environmental Issue Investigation Skills 
3-  Decision and Action Skills 
4-  Personal and Civic Responsibility 
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  مقایسه محتواي کتب تعلمیات اجتماعی دوره راهنمایی بـه لحـاظ توجـه بـه اسـتانداردهاي             .1جدول  

  آموزش محیط زیست در قسمت جمله بر حسب پایه تحصیلی

 جمع کل استاندارد پنجم استاندارد دوم استاندارد اول

  پایه

 فراوانی تحصیلی

درصد، 
ه کل نسبت ب

جمالت 
 کتاب

 فراوانی

درصد، 
نسبت به کل 

جمالت 
 کتاب

 فراوانی

درصد، 
نسبت به کل 

جمالت 
 کتاب

فراوانی 
جمالت مربوط 
 به استانداردها

درصد 
توجه به 
جمالت 

 کتاب

%83/0 6 0 0 %83/0 6 0 0 اول  

%14/0 1 14/0 1 دوم  3 43/0%  5 72/0%  

 0 0 0 0 0 0 0 0 سوم

%14/0 1 جمع کل  7 97/0%  3 43/0%  11 65/1%  

  

  مقایسه محتواي کتب تعلمیات اجتماعی دوره راهنمایی بـه لحـاظ توجـه بـه اسـتانداردهاي                   .2جدول  

  آموزش محیط زیست در قسمت تصویر بر حسب پایه تحصیلی

 جمع کل استاندارد چهارم استاندارد دوم استاندارد اول

  پایه
 فراوانی تحصیلی

  درصد،

 نسبت به 
کل تصاویر 

 بکتا

 فراوانی

  درصد،

 نسبت به 
 کل تصاویر

 کتاب

 فراوانی

  درصد،

 نسبت به 
 کل تصاویر

 کتاب

فراوانی 
تصاویر 
مربوط به 
 استانداردها

درصد 
توجه به 
 تصاویر
 کتاب

 %89/33 20 0 0 %20/32 19 %69/1 1 اول

 %6 3 %2 1 %4 2 0 0 دوم

 0 0 0 0 0 0 0 0 سوم
 %95/33 23 %2 1 %24/32 21 %69/1  1 جمع کل

  

 میزان توجه محتواي کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی را از لحاظ 2هاي جدول  یافته

. دهد توجه به استانداردهاي آموزش محیط زیست بر حسب پایه تحصیلی در تصویر نشان می

بر اساس این اطالعات، مجموع فراوانی واحدهاي تحلیل شده مربوط به استانداردهاي آموزش 

 فراوانی است که 23هاي تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی   در جمالت کتابمحیط زیست

و کمترین توجه مربوط %) 89/33(بیشترین توجه مربوط به کتاب تعلیمات اجتماعی پایه اول 

هاي اول، دوم و سوم صفر  ضمناً فراوانی استاندارد سوم و پنجم در پایه. است) 0(به پایه سوم 

  .باشد می
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ایسه محتواي کتب علوم تجربی دوره راهنمایی به لحاظ توجه به اسـتانداردهاي آمـوزش                 مق  .3جدول  

  محیط زیست در قسمت جمله بر حسب پایه تحصیلی

  استاندارد

 اول

  استاندارد

 دوم

  استاندارد

 سوم

  استاندارد

 چهارم

  استاندارد

 پنجم

  جمع

 کل
  پایه

تحصیلی
فراوانی

درصد، 
نسبت 
به کل 

جمالت 
 کتاب

فراوانی

درصد، 
نسبت 
به کل 

جمالت 
 کتاب

فراوانی

درصد، 
نسبت 
به کل 

جمالت 
 کتاب

فراوانی

درصد، 
نسبت 
به کل 

جمالت 
 کتاب

فراوانی

درصد، 
نسبت 
به کل 

جمالت 
 کتاب

فراوانی 
جمالت 
مربوط به 
 استانداردها

درصد 
توجه 

به 
جمالت 

 کتاب

 %20 482 0 0 %08/0 2 %70/0 17 %7/12 305 %5/6 158 اول

 %82/7 158 %04/0 1 0 0 %44/0 9 %41/5 109 %93/1 39 دوم

 %4/15 405 0 0 %72/0 19 %79/0 21 %94/4 130 %94/8 235 سوم

 %22/43 1045 %04/0 1 %8/0 21 %93/1 47 %05/23 544 %37/17 432 جمع کل

  

 میزان توجه محتواي کتب علوم تجربی دوره راهنمایی را از لحاظ 3هاي جدول  یافته

. دهد ستانداردهاي آموزش محیط زیست بر حسب پایه تحصیلی در جمله نشان میتوجه به ا

بر اساس این اطالعات، مجموع فراوانی واحدهاي تحلیل شده مربوط به استانداردهاي آموزش 

 فراوانی است که 945هاي علوم تجربی دوره راهنمایی  محیط زیست در جمالت کتاب

و کمترین توجه مربوط به پایه دوم %) 20(بیشترین توجه مربوط به کتاب علوم تجربی پایه اول 

  . است%) 82/7(

  

  مقایسه محتواي کتب علوم تجربی دوره راهنمایی به لحاظ توجه به اسـتانداردهاي آمـوزش                 .4جدول  

  یر بر حسب پایه تحصیلیمحیط زیست در قسمت تصو

 جمع کل استاندارد دوم استاندارد اول
  پایه

 فراوانی تحصیلی
درصد، نسبت 
به کل تصاویر 

 کتاب
 فراوانی

درصد، نسبت 
 به کل تصاویر

 کتاب

فراوانی تصاویر 
مربوط به 
 استانداردها

درصد توجه 
 به تصاویر

 کتاب

 %03/27 83 12/23 71 %90/3 12 اول

 %6/10 25 %3/9 22 %27/1 3 دوم

 %57/19 46 %8/17 42 %70/1 4 سوم

 %2/57 154 %22/50 135 %87/6 19 جمع کل
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 میزان توجه محتواي کتب علوم تجربی دوره راهنمایی را از لحاظ 4هاي جدول  یافته

. دهد توجه به استانداردهاي آموزش محیط زیست بر حسب پایه تحصیلی در تصویر نشان می

ات، مجموع فراوانی واحدهاي تحلیل شده مربوط به استانداردهاي آموزش بر اساس این اطالع

 فراوانی است که 945هاي علوم تجربی دوره راهنمایی  محیط زیست در جمالت کتاب

و کمترین توجه مربوط به پایه %) 03/27(بیشترین توجه مربوط به کتاب علوم تجربی پایه اول 

هاي اول، دوم و سوم صفر  وم، چهارم و پنجم در پایهفراوانی استاندارد س. است%) 6/10(دوم 

  باشد می

  

  هاي تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از لحاظ پرداختن به استاندارد اول   نتایج بررسی کتاب.5جدول 

میزان توجه به 

 مؤلفه اول
 درصد

  هفراوانی مشاهد

 شده

  فراوانی

 مورد انتظار

  سطح

 معناداري

  درجه

 آزادي

  مقدار

 خی دو

 0/19 1 6/2 وجه شدهت

 0/19 37 4/97 توجه نشده
0001/0P< 1 105/34 

  

 1 و درجه آزادي 105/34دهد، مقدار خی دو برابر با  نشان می5هاي جدول  چنانچه یافته

 با توجه به سطح معناداري به دست آمده. باشد  می0001/0 و سطح معناداري برابر با

)001/0p< (نی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار براي توجه به توان گفت که بین فراوا می

در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تفاوت ) استاندارد اول(استاندارد پرسش و تحلیل 

  .معناداري وجود دارد

  

  هاي تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از لحاظ پرداختن به استاندارد دوم   نتایج بررسی کتاب.6جدول 

به میزان توجه 

 مؤلفه اول
 درصد

  فراوانی

 مشاهد شده

  فراوانی

 مورد انتظار

  سطح

 معناداري

  درجه

 آزادي

  مقدار

 خی دو

 6/7 9 6/23 توجه شده

 4/30 29 3/76 توجه نشده
0001/0P< 4 789/77 

  

 4 و درجه آزادي 789/77دهد، مقدار خی دو برابر با   نشان می6هاي جدول  چنانچه یافته

با توجه به سطح معناداري به دست آمده . باشد  می0001/0 رابر باو سطح معناداري ب
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)001/0p<( توان گفت که بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار براي توجه به  می

در کتب تعلیمات اجتماعی دوره ) استاندارد دوم(هاي طبیعی  استاندارد دانش فرآیندها و سیستم

هاي  هاي تحقیق نشان داد در کتاب همچنین یافته .د داردراهنمایی تفاوت معناداري وجو

  .تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی به استاندارد سوم و چهارم توجه نشده است

  

  نتایج بررسی کتاب هاي تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی از لحاظ پـرداختن بـه اسـتاندارد                  .7جدول  

  پنجم

میزان توجه 

 به مؤلفه اول
 درصد

فراوانی 

 اهد شدهمش

  فراوانی

 مورد انتظار

سطح 

 معناداري

  درجه

 آزادي

  مقدار

 خی دو

 4/25 2 2/5 توجه شده

 7/12 36 7/94 توجه نشده
0001/0P< 2 474/64 

  

 2و درجه آزادي  474/64دهد، مقدار خی دو برابر با   نشان می7هاي جدول  چنانچه یافته

 وجه به سطح معناداري به دست آمدهبا ت. باشد  می0001/0و سطح معناداري برابر با 

)001/0p< (توان گفت که بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار براي توجه به  می

در کتب تعلیمات اجتماعی دوره ) استاندارد پنجم(استاندارد مسؤولیت شخصی و مدنی 

  .راهنمایی تفاوت معناداري وجود دارد

  

  علوم تجربی دوره راهنمایی از لحاظ پرداختن به استاندارد اولهاي   نتایج بررسی کتاب. 8جدول 

میزان توجه 

 به مؤلفه اول
 درصد

فراوانی 

 مشاهد شده

  فراوانی

 مورد انتظار

سطح 

 معناداري

  درجه

 آزادي

  مقدار

 خی دو

 40 29 7/70 توجه شده

 0/2 12 3/29 توجه نشده
0001/0P< 20 976/62 

  

 20 و درجه آزادي 976/62دهد، مقدار خی دو برابر با  ن می نشا8هاي جدول  چنانچه یافته

با توجه به سطح معناداري به دست آمده . باشد  می0001/0و سطح معناداري برابر با 

)001/0p<( توان گفت که بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار براي توجه به می

تب علوم تجربی دوره راهنمایی تفاوت در ک) استاندارد اول(استاندارد پرسش و تحلیل 

  .معناداري وجود دارد
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  هاي علوم تجربی دوره راهنمایی از لحاظ پرداختن به استاندارد دوم  نتایج بررسی کتاب. 9جدول 

میزان توجه 

 به مؤلفه اول
 درصد

فراوانی 

 مشاهد شده

  فراوانی

 مورد انتظار

سطح 

 معناداري

  درجه

 آزادي

  مقدار

 خی دو

 9/39 28 3/68 توجه شده

 9/1 13 7/31 توجه نشده
0001/0P< 21 293/73 

  

 21 و درجه آزادي 293/73دهد، مقدار خی دو برابر با  نشان می9هاي جدول چنانچه یافته

با توجه به سطح معناداري به دست آمده . باشد  می0001/0و سطح معناداري برابر با 

)001/0p<( هده شده و فراوانی مورد انتظار براي توجه به توان گفت که بین فراوانی مشا می

در کتب علوم تجربی دوره ) استاندارد دوم(هاي طبیعی  استاندارد دانش فرآیندها و سیستم

  .راهنمایی تفاوت معناداري وجود دارد

  

  هاي علوم تجربی دوره راهنمایی از لحاظ پرداختن به استاندارد سوم  نتایج بررسی کتاب. 10جدول 

وجه میزان ت

 به مؤلفه اول
 درصد

فراوانی 

 مشاهد شده

  فراوانی

 مورد انتظار

سطح 

 معناداري

  درجه

 آزادي

  مقدار

 خی دو

 4/35 10 4/24 توجه شده

 9/5 31 6/75 توجه نشده
0001/0P< 6 829/126 

  

  

 و درجه آزادي 829/126دهد، مقدار خی دو برابر با   نشان می10هاي جدول  چنانچه یافته

با توجه به سطح معناداري به دست آمده . باشد  می0001/0عناداري برابر با  و سطح م6

)001/0p< (توان گفت که بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار براي توجه به  می

در کتب علوم تجربی ) استاندارد سوم(هاي بررسی موضوعات زیست محیطی  استاندارد مهارت

  .اري وجود دارددوره راهنمایی تفاوت معناد

  

  هاي علوم تجربی دوره راهنمایی از لحاظ پرداختن به استاندارد چهارم  نتایج بررسی کتاب. 11جدول 

  میزان توجه

 به مؤلفه اول
 درصد

  فراوانی

 شدهه مشاهد

  فراوانی

 مورد انتظار

  سطح

 معناداري

  درجه

 آزادي

  مقدار

 خی دو

 9/30 5 1/12 توجه شده

 3/10 36 8/87  نشدهتوجه
0001/0P< 3 512/86 
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 3 و درجه آزادي 512/86دهد، مقدار خی دو برابر با  نشان می11هاي جدول چنانچه یافته

با توجه به سطح معناداري به دست آمده . باشد  می0001/0و سطح معناداري برابر با 

)001/0p<( توجه به توان گفت که بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار براي  می

در کتب علوم تجربی دوره ) استاندارد چهارم(گیري  هاي عمل و تصمیم استاندارد مهارت

  .راهنمایی تفاوت معناداري وجود دارد

  

  هاي علوم تجربی دوره راهنمایی از لحاظ پرداختن به استاندارد پنجم نتایج بررسی کتاب. 12جدول 

  میزان توجه 

 به مؤلفه اول
 درصد

  فراوانی

 شدهمشاهد 

  فراوانی

 مورد انتظار

  سطح

 معناداري

  درجه

 آزادي

  مقدار

 خی دو

 5/20 1 4/2 توجه شده

 5/20 40 6/97 توجه نشده
0001/0P< 1 098/37 

  

 1 و درجه آزادي 098/37دهد، مقدار خی دو برابر با   نشان می12هاي جدول  چنانچه یافته

 به سطح معناداري به دست آمده با توجه. باشد  می0001/0و سطح معناداري برابر با 

)001/0p<( توان گفت که بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار براي توجه به  می

در کتب علوم تجربی دوره راهنمایی ) استاندارد پنجم(استاندارد مسؤولیت شخصی و مدنی 

  .تفاوت معناداري وجود دارد

  

  بندي جمع

هاي انسان در کره زمین به اشکال مختلفـی          ي منفی فعالیت  طی دو قرن اخیر آثار و پیامدها      

ها و مراتع، گسترش     ها، فرسایش خاك، تخریب جنگل     نظیر کاهش ذخایر آبزیان، نابودي جنگل     

هـاي آب زیرزمینـی،     ها، افزایش میزان گاز گربنیک جو و گرم شدن زمین، کـاهش سـفره             بیابان

پوراصغر سـنگاچین،  (نمایان گشته است  ... هاي سطحی و زیرزمینی وآلودگی شدید هوا و آب   

از اینرو، ضرورت توسعه پایدار و موزون، مقابله بـا تخریـب محـیط زیـست و آثـار و                ). 1387

هاي علوم و تکنولوژي، اهمیت استفاده بهینه از منـابع انـرژي محـدود              پیامدهاي منفی پیشرفت  

موزشی به اولـویتی اساسـی و       هاي آ طبیعی و محیطی، جایگاه آموزش محیط زیست را در نظام         

  . ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است
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بر مبناي مجموعه مستندات علمی و پژوهشی موجود، غایت نهایی آموزش محیط زیـست              

آموزان و تبدیل آنها به شهروندان و بزرگساالنی متعهد و مسؤول در قبال              رشد و پرورش دانش   

و جهت گیري اصلی آموزش محیط زیـست ایجـاد          در این راستا، تأکید     . باشدمحیط زیست می  

تغییرات بنیادي در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت، به عنوان ابعاد اصلی سازنده و یـادگیري                  

ي محـوري آمـوزش محـیط زیـست و        در واقع، تغییر سه حوزه مذکور ایده      . آموزان است  دانش

  . باشد هاي درسی مرتبط بدان می برنامه

هـاي    کتـاب  1 و پرورش، به ویژه سـاختارهاي آموزشـی متمرکـز          هاي آموزش  در همه نظام  

 آمزشی جهت انتقال مفاهیم، معانی      3ترین ابزار و رسانه    ترین و اصلی    به عنوان مهم    عمالً 2درسی

در واقـع، محتـواي کتـب    . گیرنـد  آموزان مورد استفاده قرار مـی  هاي مورد نظر به دانش     و ارزش 

اي جهت تحقـق اهـداف آن      درسی مد نظر بوده و وسیله     درسی به عنوان یک عنصر مهم برنامه        

ور در بیـشتر مراکـز آموزشـی بـه ویـژه در آمـوزش             ) 82، ص   1382ملکـی،   (رود   به شمار می  

ابتدایی و راهنمایی تحصیلی مطالب و موضـوعات کتـاب درسـی محـور آمـوزش و یـادگیري                   

ـ   ). 1380 میرزابیگی،(دهند   اي را تشکیل می    رسمی و مدرسه   سته جـ ه نقـش مهـم و بر      با توجه ب

گردد که محتوا و تجارب یادگیري بایـد   ریزي درسی تأکید می است که همواره در ادبیات برنامه     

، 5، اعتبـار 4و از اهمیـت    )1387تـایلر،   (مورد توجه، رضایت و عالقه یادگیرنـدگان قـرار گیـرد            

هـاي اجتمـاعی،    و بـا ارزش ) 1387ملکی، ( الزم برخوردار بوده 7 و قابلیت یادگیري  6سودمندي

از ). 1386فتحـی واجارگـاه،   (هاي برنامه درسی منطبق باشد       استعدادهاي فراگیران و قانونمندي   

هاي مهم آموزشی و پرورشـی، کـه بـه           این منظر، آموزش محیط زیست به عنوان یکی از حوزه         

 ه تخریب محیط زیست و کره زمین بـه عنـوان          دهاي اخیر با توجه به سرعت فزاین       ویژه در سال  

یک قلمرو آموزشی مورد توجه قرار گرفته اسـت، بایـد از حـضور و بـروز بیـشتري در کتـب                      

هاي درسی بـه     تأکید بر گنجاندن مفاهیم زیست محیطی در قالب کتاب        . درسی برخوردار باشند  

اي است که کتب مذکور رسماً در نظام آموزشی کشور به عنوان مرجـع               ویژه به دلیل نقش ویژه    

                                                           
1-  centralized  
2-  educational structures  
3-  text books  
4-  importance  
5-  validity  
6-  utility  
7-  learn ability  
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بدیهی است این امر به معناي نادیده گرفتن نقـش       . نمایند یس معلم ایفا می   اصلی آموزش و تدر   

هـاي یـادگیري، امکانـات و تجهیـزات، فـضاي            هاي درسی از جمله فعالیـت      و تأیر سایر برنامه   

لذا در این تحقیـق،   . باشد در آموزش محیط زیست نمی    ... هاي نریس معلمان و      آموزشی، روش 

  .پرداخته شده است) علوم و تعلیمات اجتماعی(تب درسی اختصاصاً به بررسی و تحلیل ک

هاي علوم تجربی و تعلیمات اجتمـاعی دوره راهنمـایی از لحـاظ     در پژوهش حاضر، کتاب   

توجه به استانداردهاي آموزش محیط زیست بر اساس معیارهاي ویسکانسین مـورد بررسـی و               

هاي  تیجه گرفت که در میان کتاب     توان ن  هاي حاصل می   بر اساس داده  . تحلیل محتوا قرار گرفت   

درسی علوم تجربی بیشترین توجه به استانداردهاي آمـوزش محـیط زیـست در بخـش مـتن و        

یعنی بیشترین توجه در کتاب پایـه اول و         . تصویر به ترتیب در پایه اول، سوم و دوم بوده است          

کتـاب تعلیمـات    در مـورد    ). 3 و   4جداول شماره   (کمترین توجه در کتاب پایه دوم بوده است         

دهد که بیشترین توجه به اسـتانداردهاي آمـوزش محـیط زیـست در               ها نشان می   اجتماعی یافته 

  ).1 و 2جداول شماره (بخش متن و تصویر به ترتیب در کتب پایه اول، دوم و سوم بوده است 

 توان استنباط کرد که مجموعاً نتایج حاصله از این پژوهش مؤید جایگاه نازل مفـاهیم و                می

. باشـد  هاي زیست محیطی در کتب درسی علوم و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمـایی مـی      آموزه

این نقیصه بیانگر آن است که نویسندگان و مؤلفان کتب درسی از ذهنیت الزم و جامع در مورد            

توانـد در ایجـاد یـک جامعـه          جایگاه آموزش محیط زیست و نقشی که این حوزه آموزشی می          

در واقـع، رویکـرد موجـود و        . باشند از توسعه پایدار ایفا کند، برخوردار نمی      سالم و برخوردار    

مـدار بـوده    هاي شناخت محور و نمره حاکم بر نظام آموزشی کشور که معطوف به ارائه آموزش    

باشـد، اصـوالً فرصـت و        و معیار و مبناي موفقیت آن قبولی در کنکور و ورود به دانـشگاه مـی               

ه به واقعیات موجود اجتماعی و توانمند سازي واقعی یادگیرنـدگان           مجال چندانی را براي توج    

در ایـن چهـارچوب   . گـذارد  هاي اجتماعی نوپدید باقی نمـی      جهت مقابله با مشکالت و چالش     

اي از معارف و مفاهیم ذهنی       کنند که مجموعه   مدارس و کتب درسی موجود همچنان تالش می       

 آموزان القا و انتقال دهنـد و طبعـاً   خود به دانشو علمی خاص را در راستاي کارکردهاي سنتی        

از انعطاف الزم جهت همراهی با تغییرات و تحـوالت زمانـه و اجـراي کارکردهـاي آموزشـی                   

  . باشند جدید برخوردار نمی

  هاي این تحقیق، پژوهشگران راهکارهاي زیر را جهـت اصـالح و    با عنایت به نتایج و یافته     
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  .کنند هاي درسی پیشنهاد می طریق کتاببهبود آموزش محیط زیست از 

           اي تـدوین   ضرورت دارد که محتواي کتب درسی علوم و تعلیمات اجتماعی به گونـه

آموزان با استفاده از آن بتوانند مسائل و مشکالت زیست محیطی جامعه             و تنظیم گردد که دانش    

یق بـه درك و فهمـی   ال، بررسی و تحلیل قرار دهند تا از این طرؤمحلی و ملی خود را مورد س     

 .جامع از موضوعات ومشکالت زیسست محیطی نائل آیند

          طالعات اآموزان، مفاهیم و     ضروري است در محتواي کتب درسی ارائه شده به دانش

هـاي   منـدي  هایی گنجانده شود تا آنها بتوانند فرآیندهاي موجـود در طبیعـت و قـانون         و فعالیت 

هـاي بـشر را      هاي صـنعتی و دخالـت       در نتیجه پیشرفت   حاکم بر آنها و نیز تغییرات ایجاد شده       

 .متوجه شوند

  ها و تجارب یادگیري گنجانـده شـد         شود در محتواي کتب درسی فرصت      پیشنهاد می

گیـري و   آموزان با هدایت و راهنمایی معلم و مدرسه عمالً درگیـر فرآینـدهاي تـصمیم           تا دانش 

 . گردندهاي زیست محیطی خود اقدام در مورد مشکالت و چالش

                   بخشی از کارکرد نظام آموزشـی در حـوزه آمـوزش محـیط زیـست متوجـه رشـد و

آموزان در ارتباط بـا محـیط زیـست خـود            پذیري فردي و جمعی دانش     پرورش حس مسئولیت  

هاي شـهروندي    پیشرفت شود که محتواي کتب درسی باید رشد و        بنابراین پیشنهاد می  . باشد می

اي شخصی و اجتماعی آنها را در زمینـه محـیط زیـست مـورد               ه آموزان به ویژه مسئولیت    دانش

 . توجه جدي قرار دهد

      هـا و عواقـب زیـست     هاي سریع تکنولوژي و چـالش   با توجه به تحوالت و پیشرفت

هـاي درسـی در زمینـه       شود که عالوه بر تدوین و تألیف کتـاب         محیطی ناشی از آن پیشنهاد می     

هـاي مـرتبط و نـرم        ر قالـب جـزوات، کتابچـه      آموزش محیط زیست، منابع آموزشی اضـافی د       

افزارهاي آموزشی که تقویت کننده مباحث کتاب درسی و انعکاس دهنده مـشکالت نـو پدیـد                 

  .آموزان قرار گیرد است، تدوین و در اختیار دانش

  هاي درسی مرتبط با آموزش محـیط   شود به موازات تدوین و تألیف کتاب     پیشنهاد می

ایـن امـر   . یادگیري این مفاهیم نیز صورت گیـرد -هاي یاددهی شیوهزیست، تغییرات اساسی در    

  .باشدهاي آموزش ضمن خدمت میهاي تربیت معلم و دورهمستلزم تغییرات اساسی در شیوه
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  اي تنظیم شود که به فراگیران کمک کند، تـا          ها به گونه  شود محتواي کتاب  پیشنهاد می

  .  و براي حل مسائل زیست محیطی به کار گیرندهاي خود را در زندگی روزمرهبتوانند آموخته

    زیست مسائل جدیدي از قبیل گرم شدن       که امروزه در ارتباط با محیط      با توجه به این

مطـرح  ... هـاي گرمـسیري و      زمین، آلودگی هوا، تمام شدن منابع طبیعی و از بین رفتن جنگـل            

  .ش از پیش پرداخته شودهاي درسی به این مسائل بیشود در کتاباست، لذا پیشنهاد می
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