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Abstract
This study aimed to investigate the position of
environmental education in elementary school
science curriculum. To implement this research
and with regard to the nature of topic and its
objectives was used content analysis method. In
this regard was coded the content of elementary
school science textbooks with inductive method
and based components of environmental
education on the based Wisconsin model. The
units record, were sentence, and image. In the
coding process components of environmental
education standards were based including:
1)questioning and analysis, 2)knowledge of
environmental
processes
and
systems,
3)environmental issue investigation skills,
4)decision and action skills and 5) personal and
civic responsibility. Territory this study was all
content elementary school science textbooks that
was approved ministry of education and by
office of planning and writing textbooks
published and in the academic year 1389-1390
has been validated. To ensure of coding validity
was used of the second assessor that was
observed credit amount equal to 0/95. Findings
showed that attention to environmental
education, most has been focused on questioning
and analysis and then respectively relevant to
knowledge of environmental processes and
systems, environmental issue investigation skills
and personal and civic responsibility.
Keywords: environmental education,, science
curriculum, elementary school.
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چکیده
 بررسی تحلیل محتوای کتاا هاای درسای،هدف پژوهش حاضر
علوم تجربی دورة ابتدایی از منظر توجه به مقولههای محیطزیسا
 برای اجارای ایاپ پاژوهش باا توجاه باه ماهیا موضاو و. اس
، در ایاپ راساتا. از روش تحلیل محتوا اساتااد داد،هدفهای آن
محتوای کتا های درسای علاوم تجربای دورة ابتادایی بار اساا
مؤلاههاای آماوزش محایطزیسا و بار مبناای ماد ویسکانسایپ
 در فراینااد. جتلااه و ت ااویر بااود،  واحااد ب ا.کدگااراری دااد
 مؤلااااههاااای مااارتبط باااا اساااتانداردهای آماااوزش،کدگاااراری
 داناش.2 ، مهارتهای پرسش و تحلیال.1 :محیطزیس مشتتل بر
، بررسی موضوعات زیس محیطی.3 ،فرایندها و سیستمهای طبیعی
 مساؤولی داهروندی و.5  مهارتهای عتل و ت تیمگیاری و.4
 قلتارو ایاپ پاژوهش داامل تتاام.  مورد بررسی قرار گرف،مدنی
 م او وزارت،محتوای کتا هاای علاوم تجربای دورة ابتادایی
 یافتهها نشان. بود1389 -90 آموزشوپرورش بود در سا تح یلی
داد که بیشتریپ میزان توجه کتا های درسای علاوم تجربای دورة
، به ترتیب مربوط به پایة پنجم، ابتدایی به آموزشهای محیطزیس
 بهعالو بیشتریپ توجه کتا ها.  او و دوم بود اس، سوم،چهارم
به آموزشهاای محایطزیسا برحساب پان اساتاندارد آماوزش
 به ترتیب مربوط به پرسش و تحلیال و پا ازآن باه، محیطزیس
 مهااارتهااای بررساای،دانااش فرایناادها و سیسااتمهااای طبیعاای
موضوعات زیس محیطی و مسؤولی دخ ی و مدنی باود و باه
. آموزش مهارتهای عتل و ت تیمگیری توجه نشد اس
 برنامه درسای علاوم،  آموزش محیطزیس:واژههای کلیدی
. دورة ابتدایی،تجربی
hsuny@um.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
انسان برای برطرر کرردن نیاایرای اساسری برود بره
ارتبررراح مییکررری کررره نتیجررره ن رفترررار مییکررری
( )ecologiacal behaviorاسررررررز ،نیرررررراا دارد
( ،)Azerbaijani, 2005به یمین دلیل در طول انردیی
بود برا دو تمرمیا اساسری ،ی نری گگرونگی بر رراری
ارتبرراح بررا دیگررران و میرری ایسررز مواجرره اسررز
( .)Kial,2004این در حالی اسز که انسان بدون توجره
به ایمیز میی ایسز ،به ف الیز ا تمرادی پردابتره و
با رفتار نادرسز و نامت ادل مییکی بود ،جام ه انسانی
را با انبویی اا م ضالت ایسزمییکی دسرزبرهیریبران
کرده اسز" ( .)GHzavati, 2008:128بهاعرا تقریااده
انمرراری ( ،)Taghizadeh Ansari,2004انسرران نررمن
انجام دادن ف الیز یای ا تمادی به این امر وا ر شرده
که باید برای جلوییری اا شدت و سرعز رشد م ضالت
ایسزمییکی ،لودیی و تخریب میی ایسز یامیرایی
بردارد .ورنیه ( )Vernie, 2004نیز م تقد اسز که یریچ
ررانون و مالیرراتی مررردم را مجبررور نمرریکنررد کرره برره
میی ایسز احترام بگذارند و احترام بره میری ایسرز
فق نتیجه مواش اسز .با نگایی اجمالی بره ونر یز
میی ایسز در عمر حانرر مشرایده مریشرود کره در
بیشتر امینهیا مانند لودیی یوا ،یرم شدن کره امرین،
نبررودن روشیررای جم ر وری ،دف ر و باایافررز ابالرره و
فانالب ،مشکل تأمین ب شرامیدنی کره یرر یره بره
تنهایی می تواننرد سرالمز شهرنشرینان را بره مخراطره
اندااند ،باید اا تمامی توان بشر استفاده شود ( Yencken
 .)& Sykes, 2009امرررواه مررواشوپرررورش یکرری اا
مناسبترین راهیا بررای رسریدن بره توسر ه ا تمرادی،
اجتماعی ،فرینگی و سیاسی اسز .نهادیای مواشی در
طرحیای بود باید برای حفاظز اا میی ایسز انسانی،
به این امر مها توجه کنند؛ بنابراین وارد کردن مفراییا
مرتب با میی ایسز در متون درسی مقراط مختلر
تیمیلی باعث می شود که دانش مواان اا یمان ابتردا و
در امان تکوین و شکل ییری شخمیتشران ،حفاظرز اا

میی ایسز را نهفق بهعنوان یه درس ،بلکه بهعنروان
یه وظیفه و مسروولیز انسران تلقری کننرد ( Dibaei,
 ،)Lahijanian & Muluk, 2009مواش میی ایسز و
توجرره برره ن اا دورة ابترردایی نرررورت پیرردا م ریکنررد
پژویش نشان داد که تقریبرا یمرة کشروریای جهران در
دروس دوران ابتررردایی مرررواش ایسرررزمییکررری را
ینجاندهاند و در بیشتر نها برنامه درسری ،کرود را برا
مسائل روامره ایسزمییکری برار ج اا مدرسره پیونرد
میدید .در مواشیرای رسرمی مردارس ابتردایی بایرد
سر ی برر ن باشرد کره میتروا متناسرب برا رشرد فکرر
دانش مواان ،ابرل کنتررل ،ابرل امرون و ان کرا برا
میی اطرا باشد.
باوجودی که مبیث مواش میی ایسز گند سالی
اسز که وارد مباحث درسی و مواشی ایران شده اسرز،
اما این مسئله نیاامند طراحری برنامره درسری منسرجا
به بموص در دورة ابتدایی اسز .دورة ابتدایی به واسکة
اینکرره پایرره و شررروی یررادییری اسررز کرره مررواش
میی ایسز بره کودکران مخموصرا اا دورة ابتردایی در
تمرررام جوامر ر مرررورد توجررره اسرررز & Tahereh
) .)Parsa,2012برنامرره دورة ابترردایی شررامل تجربیرراتی
اسز که کود اا طریق ن به بودشکوفایی میرسرد و
بهوسیلة دو عامل ت ین میشود :یکی کودکان ایرادی برا
توانایییرای متفراوت وجرود دارنرد و دیگرری اینکره در
جام ه مسائل ایادی وجود دارد که برای بهبرود انردیی
باید کاریایی بر روی نهرا انجرام بگیررد .برنامره درسری
دورة ابتدایی شامل تجربیات کود اسرز در اراشریابی
تأکید در پیامد می شود و میتوا بخشی اا برنامه درسری
میسرروب مررییررردد .دانررش مررواان ابترردایی دارای
ویژیییای باص یستند نها برای یادییری نیراا دارنرد
که نظرر نهرا بره (مونروی ،پدیرده ،امرور) جلرب شرود.
کودکان ابتدایی اا طریق انجام دادن یاد میییرنرد و بره
به واسکة یادییری پاداش و رنایز به دسز مری ورنرد.
دورة ابتدایی دورهای اسز که به لیاظ عاطفی جسرمانی
روانی دانش مواان در مرحله رشرد ررار دارنرد در ایرن
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مقک  ،شخمیز دانش موا به تدریج رشد و تکامل پیردا
میکند و ییچیونه بیران یویرز و ابرتالل عراطفی در
دانش مواان بهنجار مشایده نمیشود .در ایرن دوره کره
اا شررش تررا ده سررالگی اسررز ،دانررش مرروا در مسررائل
اجتماعی بود مشکل باصی ندارد و به راحتی میتوانرد
با دیگران کنار بیاید .با توجه به ویژیرییرای ایرن دوره،
برای اثربخش بودن برنامره درسری در ایرن دوره نرمن
توجه به ویژیرییرای جسرمانی ،شرنابتی ،اجتمراعی و
عاطفی نها عناصر برنامه درسی ااجملره یرد  ،میتروا،
روش و اراشرریابی متناسررب بررا ایررن ویژی رییررا باشررد.
( .)Taghipour Zahir, 2008
پژویشیا حاکی اا ن اسرز کره مسرئولیز ایجراد
شده و مواش مییکی در امان کودکی عامرل یردایز
رفتار اجتماعی و مییکی در نوجوانی و بزریسرالی اسرز
اا ای رنرو توجرره برره بیررثیررای میرری ایسررز در دورة
ابتدایی باایمیز اسز (Hastings, Waxler, Robinson,
 ،)Usher & Bridges, 2000تجربررة مررواشیررای
میی ایسز در کشوریای مختل برل اا  1975اکثرر
کشوریا ااجمله اسرترالیا ( ،)Stoke, 2005گرین ( Zhu
 ،)Huaixin, 2006کانررادا )Hart, 2007( ،و افریقررای
جنرروبی ،)Palmer, 2004( ،بیررانگر ایمیررز مررواش
میی ایسز اا یذشته تا دهیای ابیر اسز.
مواش میی ایسرز مرورد توجره اکثرر کشروریای
درحال توس ه و حتی جهان سوم اا یذشته دور و بهویژه
در دهیای ابیر اسرز .البتره واژهیرای میری ایسرز و
مواش تا اواس دیة  1960در کنار یرا بره کرار بررده
نمرریشرردند ،لرریکن تیررورت مربرروح برره مررواش
ایسررزمییکرری حاصررل اندیشرره یرویرری اا متفکررران،
نویسندیان و تیمیل کردیان برجسته رن یای یجدیا
و نوادیا ،ااجمله یوته ،روسو ،یگرل ،فروبرل ،دیروئی و
منتسوری اسز .در شررایکی کره ایرن پیشرگامان ایرده
مواش میی ایسز ،شکارا مکالبی را بر اندیشه عمرل
ایسررزمییکررری افزودنرررد ،بسررریاری اا نویسرررندیان،
بنیانیذاری مواش ایسزمییکی را حاصل تالشیرای

سر پاتریه یدس ( )Sir Patrick Geddes Mمریداننرد
(.)Palmer, 2003
م ضالت ایسزمییکی نیز که بهعنروان مهرا تررین
دستاوردیای توس ة ا تمادی جوام میسوب میشروند،
سابقهای طورنی ندارد و مکال ه علمی در این بموص و
ارایابی اثراتش برای نخستین بار در سال  1969میالدی
طی یه نهضز ایسز مییکی به صورت ممروبه رانونی
در کشور امریکا مکرح و جنبه علمی بره برود یرفتره و
سر غاا دوران اکولوژی یردید؛ اا این امران برود کره در
جهز کرایش لرودیی یرا ،جلروییری اا انقرران نسرل
جررانوران وحشرری ،ییایرران و نهایتررا برررای حمایررز اا
میی ایسز در سکح جهانی یامیرایی برداشرته شرد و
پ ر اا ن ،بنررا برره ایمیررز مونرروی در سررایر کشرروریا
یسترش پیردا کررد ( GHzavati,. Liaqatdar, Abedi,
.)2008:129
در بمرروص مررواش میرری ایسررز دیرردیاهیررا و
نظریه یای مختلفی یمانند :نظریه رفتار اجتماعی مبتنی
بر مسوولیز واینر ،نظریه میلر )Miller( ،نظریه بیریو
( )Bier Hoffو نظریهیا و اسرتانداردیای ویسکانسرین،
( Wisconsin, Model Academic Standards for
 ،)Environment Educationارائه شده اسز.
اسررتانداردیای ویسکانسررین شررامل پررنج حررواة
میترروایی ،عملکرررد و مهررارت مهررا ااجملرره :پرسررش و
تیلیل ( ،)questioning and Analysisدانش فرایندیا و
سیستایای طبی ی ( knowledge of Environmental
 ،) Processes and Systemsمهارت بررسری مونروعات
ایسزمییکی ( environmental Issue Investigation
 ،)Skillsمهارت عمل و تمرمیاییرری ( decision and
 )Action Skillsو مسوولیز شخمی و مدنی (personal
 )and Civic Responsibilityفرورتییر ،یریردی ،لری و
شلی )Fortier, Grady, Lee & Shelley,1998( ،اسرز.
این استانداردیا مشخص میکنند کره دانرش مرواان ترا
پایان پایة دواادیا باید اا گه گیزی یاه بوده و ادر به
انجام ن باشند .یا گنین ممکن اسز اا نران بواسرته

تحلیل محتوای برنامه درسی درس علو تجربی دزرة ابتدایی از منظر توجه به مؤلفههای محیطزیست 125 /

شررود برررای انجررام دادن ن ف الیررز مشررخص ،سررند و
مدر ارائه داده و بهدرستی اا عهرده انجرام ن بر ینرد.
این استانداردیا عبارتاند اا :میتروا ( )contentعملکررد
( )performanceو مهررارت ( )Skillیسررتند کرره ایررن
استانداردیا در تمرام پایره یرا ااجملره در سرکح و دورة
ابتدایی نیز باید دانش مواان بتوانند نها را کسب کنند.
 استاندارد محتوا :به نچه دانش مواان باید بدانند وادر به انجام ن باشند ،اشاره میکند.
 استاندارد عملکرد :نشران مریدیرد دانرش مرواانگگونه با استانداردیا بربورد بوایند کرد.
 اسررتاندارد مهررار  :مشررخص مرریکنررد گکرروردانش مواان باید بهبوبی ،ن ف الیز را انجام دیند.
در یررر یرره اا اسررتانداردیای مزبررور در پای رهیررای
تیمیلی مختل  ،اا دانش مواان انتظار مریرود کره بره
عملکرد باصری نائرل شروند .مرثال در دورة ابتردایی در
استاندارد پرسش و تیلیل اا دانش موا انتظرار مریرود،
مشایده کند ،سوال بپرسد و تیقیقرات ایسرزمییکری
انجام دید .در استاندارد دانش فراینردیا و سیسرتایرای
طبی ی دانش موا به شرح جریان انرژی در سیستایرای
طبی ی ،با ذکر منب بورشید برهعنروان یکری اا منراب
انرژی امین می پردااد .در استاندارد مهارت یای بررسری
مونوعات ایسز مییکی دانش موا مشکالت و مباحرث
ایسزمییکی را شناسایی کرده و به ارائرة راهحرلیرای
ممکن در این امینه ا دام میکند .در مولفة مهارتیرای
عمل و تمرمیاییرری اا دانرش مرواان انتظرار مریرود،
فراینررد تمررمیاییررری را کرره شررامل انتخرراب و کرراربرد
داده یا ،پیشنهاد جایگزین یای ممکن ،پیش بینی نتایج و
یاه بودن اا مناب موجود اسز ،مشرخص نمایرد .نهایترا
در مولفة مسوولیز شخمری و مردنی ،دانرش مروا بایرد
بتواند به شناسایی و ذکر مثالیایی اا مسروولیز مردنی
افراد در برابر میی ایسز پردابته و برای مواجهشدن با
این مسوولیزیا مادیی داشته باشد.
یکی اا مونوعات مهمی که در حواة مکال ات برنامه
درسی مکررح مریشرود ،برنامره درسری مغفرول (null-

 )curriculumاسررز .بررهاعررا مهررر میمرردی ( Mehr

 ،)Mohammadi, 2002برنامرره درس ری مغفررول برره دو
دسررتة شررکار و پنهرران (Revealing and hidden-
 )curriculumتقسیا می شود .برنامه درسری شرکار ،برا
برنامه درسی مد شده ابل تشخیص اسز ،امرا برنامره
درسی مغفول با یذشز امران و افرزایش دانرش دمری
شکارشده و کایش می یابد .این نوی اا برنامه ،ونر یتی
را نشرران مرریدیررد کرره برنامرره درسرری اا برره بررار وردن
تجربیات یادییری در دانش مواان عاجز شده باشرد .برر
این اساس طبق بسریاری اا پرژویشیرای انجرام شرده،
مواشیای میی ایسز در برنامهیای درسری بسریاری
اا کشوریای جهان و ایران ترا حردود ایرادی مرورد کرا
ترروجهی و غفلررز رررار یرفتررهانررد کرره ایررن مونرروی
نشان دینده وجود برنامهیرای درسری مغفرول در حرواه
مواش میی ایسز اسز.
برررهاعرررا باگیررره ( ،)Buchcic, 2000مرررواش
میی ایسز ،یکی اا گالشیای مها م اصر در مردارس
میسوب میشود .یاوکینز ( ،)Hawkins, 2007مشکالت
ناشی اا تأثیر کنترل نشده صن تی برر میری ایسرز را
شامل  .1نیاا به مناب مدیریتی  .2لودیی میی ایسز
دنیا  .3افزایش جم یز بشر و  .4دانش ناکافی در مرورد
طبی ز و رواب بومشنابتی مریدانرد کره مریتوانرد در
حررواهیررای درسرری ماننررد علرروم ،مکال ررات اجتمرراعی،
ریانرریات و مهررارتیررای فراینرردی حررل مسررئله و
تمررمیاییررری مررورد بررسرری رررار ییرررد .اولوسررانیا
( ،)Olusanya, 2007نیز در پژویش بود به این نتیجره
رسید که جستجو برای شرای ایسزمییکی بهتر باعث
شررده تررا اکثررر کشرروریای درحررالتوسرر ه ،مررواش
میی ایسرز را بررای ارتقرای دیردیاهیرای شرهروندان
درامینة مدیریز اباله در پیش ییرند.
پژویشی دیگر در یمین راستا توس (& Liu, 2017
 )Fuدر مورد مواشوپرورش و میی ایسز و نقرش ن
در صرفهجویی مناب بی انجام شرد .ایرن پرژویش یره
نظرسنجی اا  714نفر انجام شد .نتایج یافته یای حاصل
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اا نظرسررنجی و تجزیررهوتیلیررلیررای نتررایج م ررادرت
سابتاری نشان داد که مرواش بیرث یرای مربروح بره
میی ایسز در مدارس میتواند بر رفتار افراد در استفاده
اا مناب بی و مولفرهیرای میری ایسرز اثریرذار باشرد.
رفتاریررایی انسررانی ااجملرره عوامررل مهررا در تخریررب
میی ایسز ،مناب طبی ی و لودیی یستند؛ لذا مواش
رام در این امینه این سیبیا را کایش میدید.
یمچنین در پژویشری دیگرر کره توسر ( Aikens,
 )McKenzie & Vaughter, 2016در مررورد ایمیررز
میی ایسز در تیقیقرات کشروریا ،در ایرن جهرز 71
کشور به روش بررسی سیستماتیه مرورد بررسری ررار
یرفز .تجزیه تیلیل در این تیقیق ترکیبری اا ارایرابی
جغرافیایی اسز و روش یای تیقیقاتی با تیلیل کیفی و
مونوعات مبتنی بر تیلیل میتوا اسز .یافترهیرا نشران
میدید کره در اکثرر پرژویشیرا در مرورد راهکاریرایی
ممکن برای بهتر شدن میی ایسز بیثی وجود ندارد و
بیشتر مکال رات غیرتجربری یسرتند .توصریه مریشرود
مکال ررات بیشررتری در مررورد مررواش میرری ایسررز و
پایداری میی طبی ی انجام یردد.
افزون بر این ،در پژویشی دیگر توسر ( Erdogan,
 ،)2015در مورد اثرات دانش میی ایستی دانش مواان
در رفتار نان در برال میری ایسرز برر روی نمونرهای
شررامل  45دانررش مرروا (25مرررد و  20ان) انجررام شررد،
یافته یای این پژویش توسر ابزاریرای مختلر ماننرد
مقیاس رفتار مسئول دانش مواان ،تسرز دانرش مرواان
جم وری شد .پ اا تیلیل میتروای دادهیرا و انجرام
تجزیهوتیلیرلیرای مراری ،نترایج نشران داد کهردانش
میی ایسز ،حساسیز مییکی ،مد ،نگرش مییکری
و رفتاریررای مسررئول بررودن در برابررر میرری  ،بررهطررور
ابرلتروجهی پر دریافررز مرواشیرای رام افررزایش
مییابد .افزون بر این ،باوجوداینکه مهارتیای شرنابتی
و رفتاریای صرفهجویی در دانش مواان اا پیش امون تا
پ امون افزایش یافز ،ایرن افرزایش اا لیراظ مراری
م نادار نبود.

( Keramati and

در این راستا پژویشی دیگر توس
 )Ahmad Abadi, 2018در مررورد تیلیررل میترروای
کتاب یای درسی علوم تجربی در دورة متوسکه اا لیاظ
توجه به مواش میی ایسز .به روش تیلیل میتروای
کمی انجام شد .جام ه و نمونه در پژویش شرامل کلیره
کتاب یای علوم تجربی ،اا لیاظ توجه به میری ایسرز
برره شرریوة کدیررذاری یاسرری انجررام شررد .بررهمنظررور
اعتباربخشی اا دو کدیذار دیگرر نیرز اسرتفاده شرد کره
میزان توافق بین کدیذاران  ./90به دسز مد .یافترهیرا
بیانگر ن اسز که مقوله میی ایسرز برهصرورت ،./95
مرتن  ./11پرسرش ./21 ،تکلیر  ./31 ،تمرویر طراحرری
شده اسز .یمچنین یافته یای مواش میی ایسرز در
ب د شنابتی  ./78و در ب د نگررش  ./17و مهرارتی ./13
اسز.
عررالوه بررر ایررن ،در پژویشرری دیگررر کرره توسرر
( )Liefländer& Bogner, 2014در مرورد برنامرهیرای
مواش مییکی در جهز تقویز نگرش میری ایسرتی
دانش مواان بر روی دانرش مرواان 9ترا  10و 11ترا 13
ساله انجام شد .یافتهیا پ اا تجزیهوتیلیرل اا ارایرابی
پیش امون و پ امرون نشران داد کره سرن و جرن
کودکان می توانرد در مرواش یرای مییکری تأثیریرذار
باشد؛ لذا توس هدیندیان برنامره بایرد بداننرد کره سرن
عامل مهمی برای شروی مواش یای مرتب با بیث یای
میی ایسز اسز.
یمچنین در ایرن راسرتا تیقیرق دیگرر کره توسر
()Roczen, Kaiser, Bogner & Wilson, 2014
پیرامون مواشیای میی ایسز و مواش مهارتیا در
برنامه درسی دورة ابتدایی در این امینه انجام شد .نتایج
نشان داد که نگرش مردم نسربز بره طبی رز ،نیرویری
اسز که ت رامالت رفتراری اکولروژیکی برود را یردایز
میکند .با استفاده اا مردلسراای مسریر ،نترایج تئروری
پرریشبینرریشررده را تأییررد کرررد .درحررالیکرره دانررش
میی ایسز اثرات رفتاری نراگیز را نشران داد ،نگررش
نسبز به طبی ز ،یمان طور که انتظار میرفز ،بهعنوان
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عامررل ت یررینکننرردهای اا رفتررار شررنابته شررده بررود.
بهطورکلی ،نتایج این پرژویش یره مردل شایسرتگی را
پیشنهاد میکند که میتواند با بهرهییری اا شریوهیرای
مبتنی بر شواید توانایی افراد و ارتقا توانایییرای فررد را
در برابر ارتقا میی ایسز فرایا کند.
افزون بر این در پژویش دیگرر کره توسر ( Fazeli
 )and Mahdavi Ikedloo, 2018بررا عنرروان بررسرری
ون یز میتوای ایسز مییکی موجرود در کتراب یرای
علوم تجربی دورة مواش عمومی با روش تیلیل میتروا
انجام شد .به این منظور کتابیای درسی علروم تجربری
 8سال بررسی شدند .با استفاده اا ابزار فهرسز وارسری
تیلیل میتوا کره شرامل  7ترا مقولره اصرلی م ضرالت
میررری ایسرررز (یررروا و برررا و صررروت) ،حفاظرررز
میی ایسرز ،تفکیره ابالره و باایافرز و نقرش ن در
میی ایسز و  93مولفة فرعی بررسی شدند .پایایی این
ابزار 90/1درصد به دسز مده اسز یافته یرا نشران داد
که بیشترین توجه در کتاب یا به بیث میی ایسرز در
پایة یفتا و کمترین توجه در پایة سوم اسز .بیشرترین
توجه به نقش انسان و کمترین به لودیی صوتی اسز.
پژویش کورکسیا و اویورلو ( Kolukisa & Ugurlu,
 ،)2008بی رانگر ای رن نکترره اسررز ک ره تیقررق پایررداری
به تنهایی اا طریق مدیریز مناب طبی ی ممکن نیسرز؛
بلکه باید فرصز یایی را برای عموم مردم فرایا ورد ترا
یایییای ایسزمییکی برود را در اسرتفاده اا منراب
طبی ی به کرار برنرد .حسرن ( )Hassan, 2009نیرز بره
مواش و یایی بهعنوان استراتژییای سبز در سیاسز
ملی کشوریا اشاره کرده و بیان میکند که ف الیزیرایی
اا بیرررل بریرررزاری مسرررابقات نقاشررری ،سرررمیناریا،
نمایشگاه یا ،کاریاه یا و یمایش یا در افزایش ارتقا دانش
و یررایی افررراد و سرراامانیررا مفیررد اسررز .اا نظررر وی،
مواش غیررسرمی بزریسرارن نقرش بسریار مهمری در
یادییری میی ایسز ایفا میکند .در ایرن روش ،افرراد
(نه لزوما دانش مواان) بهطور مستقیا با طبی ز درییرر
شررده و بررا مراج رره حضرروری برره مکررانیررایی اا بیررل

باغ وحش ،پار  ،جنگل ،مرداب و تارب و امثال ن ،این
مکانیا را تبدیل به مراکز غیررسمی مواش ،در مدارس
مریکننررد؛ بنررابراین ،ایررن شررکل اا مررواش مریتوانررد،
یررادییری اا طریررق انجررام دادن ( learning through
 )doingنامیده شود که تمور میشود بسیار م نادار بوده
و درنتیجه مدت امان بیشتری در باطر میماند.
عالوه بر این در پژویشی دیگر که توسر ( Torabi,
 )2016با عنوان بررسی میتوای کتابیای علوم تجربری
ابتدایی اا لیاظ توجه به مولفه یای میی ایسز صورت
یرفز نیز شش جلد کتاب درسی دورة ابتردایی بررسری
شدند با روش تیلیل میتوا در گهار مولفرة اصرلی ب و
با و صروت و  55مولفره فرعری کره پایرایی  ./90بره
دسز مد .یافته یا نشران داد کره در کترابیرای علروم
تجربی به مشکالت میی ایسز توجه کمی شده اسرز.
لذا پیشنهاد می شود برنامه درسی طراحی و تدوین شود
که به م ضالت ایسز مییکی و حفاظز اا ن بهعنروان
یه میور اصلی توجه شود.
سویکان ( )Soykan, 2009به بررسی و ارایابی تفکرر
افراد شرکزکننده در برنامهیای ایسرزمییکری ترکیره
در بررالل سررالیررای  1998-2008پردابترره و تشررریح
میکند که شرکزکنندیان در پایان برنامه ،در بهتری
اا مشکالت ایسرز مییکری میلری ،منکقرهای ،ملری و
بینالمللی پیدا کرده و ادر به بیث و ارائة راهحرلیرای
جایگزین برای بیرانیرای برومشرنابتی ( Ecological
 )crisesجهانی میشوند .به عقیدة یروری و اکرر ( Urey
 )& Okur, 2009دموکراسری ،حقروب بشرر ( human
 )rightو مشررکالت ایسررزمییکرری ،در دسررتور کررار
کشوریای جهان رار دارند .مشکالت ایسز مییکری برا
پیشرفز تکنولوژی ،بره سررعز افرزایش یافتره و ترواان
( )balanceبومشنابتی را بر یا اده اسز .بهنظرر او ،برا
توجه به اینکه مشکالت ایسزمییکری ریشره در درون
افررراد دارد ،بنررابراین اا طریررق مررواش نظررامیافترره و
برنامهریزیشده می توان بره ایرن مشرکالت باتمره داد.
ضرراوتی ،لیا ت ردار و عابرردی ( GHzavati, Liaqatdar
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 ،)Abedi, 2008نیرز در پرژویش برود بره ایرن نتیجره
رسیدند که در کتابیای علوم تجربری دورة ابتردایی بره
م ضالت ایسزمییکی کا توجهی شده اسز .بیشترین
توجه در کتاب علوم تجربی پایة پنجا و کمتررین توجره
در کتاب علوم تجربی پایة گهارم بوده اسرز .یمچنرین
درامینة م ضالت ایسرزمییکری ،بیشرترین توجره بره
مسئلة با و کمترین توجه به م ضرالت صروتی بروده
اسز.
پژویش دیگرر ( )Golriz & Naderi, 2015پیرامرون
ایمیز رشته ایسرزشناسری در علروم تجربری برا روش
توصیفی -کتابخانهای پردابته ،نتایج کلری حراکی اا ن
اسز که وجود م لمان متخمص در دورة ابتردایی بررای
مواش میی ایسز مها اسز .عالوه بر م لمان ،برنامه
درسرری درسررز طراحرری شررده نیررز در عملیرراتی شرردن
بیثیای مررتب برا ایسرز میری  ،شرکل ویرژه پیردا
میکند.
پژویش ( Disbelief, shadi; Lahijanian, Akram
 ،)al-Muluk, 2009با عنوان بررسی برنامهیای درسری
دورة راینمررایی بررا تأکیررد بررر میوریررای مررواش
میی ایسز نشان داد کره میتروای بره کرار رفتره در
کتررابیررای دورة راینمررایی مررورد عال رره و رغبررز
دانش مواان بوده ،لیکن اا سودمندی بربوردار نیسز.
یمچنین میتوای به کار رفته مکابق برا ایردا نظرام
مواشرری نبرروده و دارای عمررق و عرررن مناسررب نی رز
نیسز.
با عنایز به نچه یذشز ،گنین بهنظر میرسرد کره
برنامهیای مواش میی ایسز در نظام مواشوپرورش
کشور ما کمتر بره پررورش فراینردیای عمیرق ذینری و
تأثیریذاری بر عمل و عواطر شرایردان توجره داشرته
اسز و پژویشگران نیز کمتر به مکال ره در ایرن امینره
توجه نشان داده اند .بر این اساس ید پژویش حانرر،
توصی ون یز مواشیای میی ایسز در کتابیرای
درسی علوم تجربی دورة ابتدایی (بر اساس اسرتانداریای
پنجیانه ویسکانسین برای دورة ابتدایی) اسز.

رزش پژزهش
روش مکال ه اا نوی تیلیل میتوا ( )content analysisو
با میدودساای ن به کمیزنگری اسز.
در این پژویش ،با توجه به ایمیز کتابیای درسری
در نظام یای مواشی و نقش نها در جهز شنا سابتن
دانش مواان با افکار و عقاید یونایون ،روشیرای علمری
برای حل مسائل و ماده شدن بررای انردیی در جام ره
( )Eini Mehran, 2008و میوریز ن در ف الیرزیرای
مواشی مناطق یونایون کشور و تأثیر نهرا برر کرارایی
نظرام مواشری ( ،)Maleki, Hassan, 2006کترابیرای
علوم تجربی دورة ابتدایی مموب سال  ،1389-1390اا
لیاظ توجه به مرواش میری ایسرز برر اسراس پرنج
استاندار مواش میی ایسز ویسکانسین شامل پرسش
و تیلیل ،دانش فرایندیا و سیستا یای طبی ی ،مهرارت
بررسرری مونرروعات ایسررزمییکرری ،مهررارت عمررل و
تممیا ییری و مسوولیز شخمی و مدنی مورد بررسری
راریرفته اند .رام به تونیح اسز که ید این پژویش
ارائه نیاربی اا ون یز موجود کترابیرای مرورد نظرر
برروده ل ریکن ضرراوت در بمرروص مکلوبی رز ی را عرردم
مکلوبی رز ن ،نیاامنررد مکال ررهای جدایانرره و در طررول
مکال ه حانر و با تیلیل نظریهیای مختل و بر اسراس
نظر متخممان مرتب ااجمله میی ایسز ،برنامهریزی
درسی ،تکنولوژیسزیای مواشی ،تمویریران کرود و
کارشناسرران دفتررر تررألی کتررابیررای درسرری واارت
مواشوپرورش اسز.
جام ة ماری پژویش با توجره بره ماییرز مونروی،
شامل کتابیرای درسری علروم تجربری پرنج پایرة دورة
ابتدایی بوده که در این بموص اا نمونهییری صر نظر
شده و تمامی جمالت و تماویر کترابیرا مرورد مکال ره
رار یرفته اند .بهعالوه برای پاسخدیی به سروال گهرارم
پژویش اا نظر  10نفرر اا متخممران برنامره درسری و
علوم تربیتی در دسرترس در دانشرکده علروم تربیتری و
روانشناسر ری دانشرررگاه فردوسر ری مشرررهد (اعضرررای
ییئزعلمی و دانشجویان دورة اول دکتری برنامرهریرزی
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درسی در سکح پایان نامه) ،استفاده شده اسرز .در ایرن
بموص اا نان بواسته شد تا بررای ایمیرز توجره بره
تماویر و جمالت مررتب برا مرواش میری ایسرز در
کتاب یای درسی علوم تجربی دورة ابتدایی برای مجموی
پنج پایه ،اا  0تا  100نمرهیذاری کنند.
ابزاریررای مررورد اسررتفاده در ایررن پررژویش شررامل
گهلیسز میقق سابته برای تیلیل میتروا برر اسراس
بردهمولفهیرای منردرج در یرر یره اا پرنج اسرتاندارد
مواش میی ایسز و یره پرسشرنامة میقرق سرابته
برای ت یین میزان ایمیز تمرویر و جملره در یریره اا
کتاب یای درسی پنج پایة دورة ابتدایی برای نظربوایی
اا متخممان فوب بود.
برای بررسی اعتبار یافتهیرای حاصرل اا پرژویش ،اا
اعتبار کدیرذاری توسر ارایراب دوم اسرتفاده یردیرده
اسز .در ایرن بمروص حردود  20درصرد اا جمرالت و

تماویر کتابیای مورد بررسی ت یرین شرد و در ابتیرار
ارایاب دوم رار یرفز و اا وی بواسرته شرد ترا فراینرد
کدیذاری را بر اساس مقوله یای ت یینشده انجام دیرد.
پ اا انجام این فرایند میرزان توافرق برین دو کدیرذار
برابر 95درصد مشایده شد که ایرن عردد نشراندینردة
اعتبار یافتهیا در سکح مکلوب اسز.
برررای تیلیرل مرراری دادهیررا اا شررابصیررای مررار
توصیفی یمچون فراوانی و درصد و امون مجرذور کرای
(بیدو) بهمنظور مقایسه استفاده شده اسز.
یافتههای پژزهش
پرسررش ازل :بررهطررورکلی ونرر یز مررواشیررای
میی ایسز در کتابیرای علروم تجربری دورة ابتردایی
گگونه اسز؟

جدزل  .1زضعیت کلی کتابهای علو تجربی دزرة ابتدایی به لحاظ توجه به آموزشهای محیطزیست
زضعیت

در جمال

فراوانی
واحدیای
شمارششده
جمالت

در تصازیر

فراوانی جمالت
مرتب با مواش
میی ایسز

درصد واحدیای
مرتب با
مواش
میی ایسز
در جمالت

پایة تحصیلی

فراوانی
واحدیای
شمارششده
تماویر

فراوانی
تماویر مرتب
با مواش
میی ایسز

درصد واحدیای
مرتب با مواش
میی ایسز در
تماویر

اول

136

75

55/12

214

122

56/98

دوم

296

101

34/11

226

85

37/58

سوم

565

250

44/22

250

147

58/4

گهارم

651

313

48/06

203

94

46/3

پنجا

693

459

75/16

217

87

40/08

جم کل

2611

1198

45/88

1110

535

48/2

جدول  1ون یز کلی کتابیای علروم تجربری دورة
ابترردایی را اا لیرراظ توجرره برره اسررتانداردیای مررواش
میی ایسز بره تفکیره در دو واحرد جملره و تمرویر،
نشان میدید .بر اساس این یافتهیا ،بهطرورکلی تمراویر
48/88درصررد و جمررالت  45/88درصررد ،اا مجمرروی
واحدیای شمارششده در کل کتاب یای پنج پایره را در

ارتباح با مواشیای میری ایسرز بره برود ابتمراص
دادهاند .بهعالوه در بخش جمالت بیشترین فراوانی مربوح
به پایة پنجا با 75/16درصد و کمترین فراوانی مربوح بره
پایة اول با  55/12درصرد و در بخرش تمراویر بیشرترین
فراوانی مربوح به پایرة سروم برا  58/4درصرد و کمتررین
فراوانی مربوح به پایة دوم با 37/58درصد بوده اسز.
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مربوح به جمالت و تماویر استفاده شده اسز .یمچنین
این سوال مبتنری برر ایرن پریشفررن اسرز کره پرنج
استاندارد مزبور باید بهطور برابرر در کترابیرای درسری
مورد توجه رار ییرند.

پرسررش دز  :ی را می رزان توجرره برره مررواشیررای
میی ایسز در کتاب یای علروم تجربری دورة ابتردایی،
برحسب پنج استاندارد ،متفاوت اسز؟
برای پاسخ دیی بره ایرن سروال عرالوه برر میاسربه
فراوانی و درصد اا امون بی دو به تفکیه در دو بخش

جدزل  .2نتیجه آزمون خی دز برای بررسی توزیع استانداردهای پنجگانه آموزش محیطزیست در جمال کتابها
استانداردهای آموزش محیطزیست

فرازانی
مشاهدهشده

درصد

فرازانی

سطح

درجة

مقدار

مورد انتظار

معناداری

آزادی

خی دز

اول :پرسیدن و تیلیل

941

78/5

239/6

دوم :دانش فراینردیا و سیسرتا یرای
طبی ی

125

10/43

239/6

سوم :مهارتیرای بررسری مونروعات
مییکی

124

10/35

239/6

گهرررارم :مهرررارتیرررای عمرررل و
تممیاییری

0

0

239/6

پنجا :مسوولیز شخمی و مدنی

8

0/67

239/6

جم کل

0/000

4

2626/2

1198

یافتررهیررای جرردول  2نشرران م ریدیررد ،در تمررامی
کتابیای علوم تجربی دورة ابتدایی در بخرش جمرالت،
استاندارد اول ی نی پرسریدن و تیلیرل برا 78/5درصرد،
بارترین فراوانی را به برود ابتمراص داده اسرز .سرایر
استانداردیای مورد توجه به ترتیب شامل استاندارد دوم
ی نی دانش فرایندیا و سیستایای طبی ری و اسرتاندارد
سرروم ی ن ری مهررارتیررای بررس ری مونرروعات مییک ری
میباشند .استاندارد گهرارم ی نری مهرارتیرای عمرل و

تممیاییری بدون یریچ فراوانری در جایگراه برر ررار
یرفترره اسررز .بررهعررالوه بررا توجرره برره مقرردار ب ریدوی
مشررایدهشررده ( )2626/2و درجرره اادی  4و سررکح
م ناداری بهدسز مده ( ،)p<0/001میتوان یفرز کره
تفاوتیای مشایدهشده م نرادار بروده و برهطرورکلی در
بخش جمالت ،به استاندارد مهارت عمل و تممیا ییری
توجه نشده اسز.

جدزل  .3نتیجه آزمون خیدز برای بررسی توزیع استانداردهای پنجگانه آموزش محیطزیست در تصازیر کتابها
استانداردهای آموزش محیطزیست

فرازانی
مشاهدهشده

درصد

فرازانی

سطح

درجة

مقدار

مورد انتظار

معناداری

آزادی

خیدز

اول :پرسیدن و تیلیل

434

81/12

107

دوم :دانش فرایندیا و سیستایای طبی ی

50

9/34

107

سرروم :مهررارتیررای بررسرری مونرروعات
مییکی

38

7/1

107

گهارم :مهارتیای عمل و تممیاییری

0

0

107

پنجا :مسوولیز شخمی و مدنی

13

2/43

107

جم کل

535

0/000

4

1263/765
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یافتهیای جدول  3در بخش تمراویر نیرز یمسرو برا
بخش جمالت نشران مریدیرد کره درمجمروی در تمرام
کتابیای علوم تجربی دورة ابتدایی ،استاندارد اول ی نی
پرسیدن و تیلیل با  81/12درصد ،بارترین فراوانی را به
بود ابتماص داده اسز .سایر استانداردیای مورد توجه
به ترتیب شامل استاندارد دوم ی نری دانرش فراینردیا و
سیستایای طبی ی و استاندارد سوم ی نی مهرارتیرای
بررسی مونوعات مییکی میباشرند .اسرتاندارد گهرارم
ی نی مهرارت یرای عمرل و تمرمیاییرری بردون یریچ
فراوانی در جایگاه بر رار یرفته اسز .بهعالوه با توجره
به مقدار بیدوی مشرایدهشرده ( )1263/765و درجرة

اادی  4و سکح م ناداری به دسرز مرده (،)p<0/001
می توان یفز که تفاوت یای مشایدهشده م نادار بوده و
به طورکلی در بخش تماویر کتاب یای مزبرور نیرز مثرل
جمالت ،به استاندارد مهارت عمل و تممیاییری توجره
نشده اسز.
پرسش سرو  :یرا میرزان توجره بره اسرتانداردیای
مواشیای میی ایسرز در کترابیرای علروم تجربری
دورة ابتدایی ،برحسب پنج پایه ،متفاوت اسز؟
برای پاسخدیی به این پرسش نیز ،عالوه بر میاسربة
فراوانی و درصد ،اا امون بریدو اسرتفاده شرده اسرز.
نتایج در جدول  4مده اسز.

جدزل  .4نتیجه آزمون خیدز برای مقایسه استانداردهای آموزش محیطزیست به تفکیک پنج پایه

پایه

فرازانی
مشاهدهشده

درصد

فرازانی

سطح

مورد انتظار

معناداری

اول

197

11%/4

346/6

دوم

186

10%/7

346/6

سوم

397

22%/9

346/6

گهارم

407

23%/5

346/6

پنجا

546

31%/5

346/6

جم کل

1733

100%

بر اساس نتایج مشایده شرده در جردول  ،4مجمروی
فراوانییای مشایدهشده (تماویر و جمرالت) مررتب برا
مواش میی ایسز در کتاب علوم تجربی پایة پنجا برا
( )31%/5در مقایسه با سایر کترابیرا ،اا جایگراه برارتر
بربوردار بوده و به دنبال ن به ترتیب کتاب گهرارم برا
( ،)23%/5کتاب سوم با ( ،)22%/9کتاب اول با ()11%/4
و باربره کتاب دوم با ( ،)10%/7رار یرفتهاند .یمچنین
با توجه به مقردار امرون بری دو ( )271/538و درجرة

0/000

درجة آزادی

4

مقدار خیدز

271/538

اادی  1و سکح م ناداری به دسرز مرده (،)p<0/001
نی رز تفرراوتیررای ب رین پررنج پای ره برره لیرراظ توجرره برره
مواشیای میی ایسز ،م نادار بود.
پرسش چهار  :یا توای مواشیای میری ایسرز
در کتابیای علروم تجربری دورة ابتردایی برر اسراس دو
واحد جمله و تمویر با نظرر متخممران علروم تربیتری،
یمخوانی دارد؟
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جدزل  .5نتیجه آزمون خیدز برای مقایسه توزیع استانداردهای آموزش محیطزیست در تصازیر ز جمال کتابهای علو
تجربی دزرة ابتدایی با نظر متخصصان علو تربیتی
پایه

اول
دوم
سوم
گهارم
پنجا

فرازانی مشاهده

فرازانی مورد

سطح

شده

انتظار

معناداری

تماویر

122

179

جمالت

75

18

تماویر

85

149

جمالت

101

37

تماویر

147

127

جمالت

250

270

تماویر

94

261

جمالت

313

147

تماویر

87

60

زاحد ثبت

جمالت

459

286

یافتهیای جدول  5نشان میدید که در تمام پایهیرا
بین انتظار متخممان اا توای تماویر و جمرالت بررای
انتقررال مفرراییا مرررتب بررا میرری ایسررز ،بررا فراوان ری
مشایدهشده در توای تماویر و جمالت کتابیای علروم
پایه یای اول ،دوم ،گهارم و پنجا تجربی دورة ابتدایی با
درجررة اادی  1و سررکح م نرراداری برره دسررز مررده
( )p<0/001تفاوت وجود دارد .این تفاوت در پایرة سروم
کمتر اا بقیه ( )p<0/005مشایده شرد .برر ایرن اسراس
میتوان گنین اسرتنباح کررد کره برین توایر مفراییا
مرتب برا مرواش میری ایسرز در کترابیرای علروم
تجرب ری پررنج پای رة دورة ابترردایی ،بررا نظررر متخممرران،
یمخوانی وجود ندارد بهعبارتدیگرر در پایرة اول ت رداد
تماویر اا انتظار متخممان کمتر و ت داد جمالت بیشتر
برروده اسررز .در پای رة دوم نی رز ت ررداد تمرراویر اا انتظررار
متخممان کمتر و ت داد جمالت بیشتر بروده اسرز .در
پایة سوم تماویر بیش اا انتظرار متخممران و جمرالت
کمتر اا انتظار نان بوده اسز .در پایة گهارم تمراویر اا
انتظار متخممان کمترر و جمرالت بیشرتر بروده اسرز.
البته در پایة پنجا برعک سایر پایهیرا ،ت رداد تمراویر
بیشتر اا انتظار متخممان و جمالت کمتر بوده اسز.

درجة آزادی

مقدار خیدز

195/18

0/000

1

0/000

1

136/04

0/005

1

4/39

0/000

1

292/53

0/000

1

13/14

بحث ز نتیجهگیری
برنامررهری رزی درس ری دروا ر مسررتلزم مشررارکز تمررام
نیرویای اثریذار در مراحل یونایون تممیاییری اسرز
( .)Shawer, 2017برنامه درسی نقش بسزایی در تیقرق
ایدا دارد ( ،)Offorma, 2016برنامه درسری عناصرری
گرررون :ایررردا ( ،)Objectivesمیتررروا (،)Content
رایبردیرای یرادییری (،)Teaching learning method
عنمر مرواد و منراب و ( Instructional materials and
 ،)resourcesعنمرررر امررران (،)Instructional time
یررروهبنرردی دانررش مررواان (،)Learners Grouping
اراشرریابی ( )Evaluationرا ش رامل م رییررردد کرره ایررن
ف الیز یا در یه سابتار مرنظا و متناسرب برا رویکررد
برنامه درسی یکپارگره و یمچنرین یره برنامره درسری
یکپارگه انجام میشود .یکی اا مولفهیایی که در توسر ه
برنامه درسی ایمیز دارد ،میتویات مربروح بره مسرائل
ایسررزمییکرری اسررز کرره شررامل تقسرریا مسررائل
ایسزمییکی و بررسی یمرة مونروعات مررتب برا ن
اسز به طروریکره در سرند گشراانرداا برنامره درسری
اندونزی به بیثیای میی ایسز و نقش ن در توسر ة
دانش مواان و توس ة علا تأکید ویژهای شرده اسرز .در
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سکح ابتدایی ،مسائل ایسزمییکی اا طریق روشیرای
مواشری یکپارگررهسرراای مونروعی و یررا تلفیررق انجررام
میییرد ( ،)Prihantoro, 2015ید نهایی مواشیای
ایسز مییکی ،مشارکز ف ال مرردم در حرل مشرکالت
ایسزمییکی اسرز کره نظرام مواشری و برنامرهیرای
درسرری در ایررن امینرره کمررهکننرردة اصررلی یسررتند.
برنامهیای درسی در این امینه میتوانند کمه کنند ترا
دانش مواان رفتاریای میی ایستی را فرا ییرند ( & Fu
.)Liu, 2017
طراحان و مسئورن برنامه ریزی برنامه یرای درسری
مدارس باید در طراحی برنامه یای دورة ابتدایی بی توجه
به بیثیای میری ایسرتی نباشرند و تردابیر رام را در
جهز توجه باص به بیثیای میی ایسرتی را داشرته
باشررند .گراکرره مکال رات نشرراندینرردة سررها مثبررز و
ابلتوجره برنامره مواشری و درسری در جهرز توسر ة
دانش ایسزمییکی و تأثیرات مثبز این برنامهیا اسز.
تنظیمات برنامه درسی مانند یادییری برارج اا مدرسره
(ماننررد جنگررل ،دریاگرره ،مررواه طبی ررز ،برراغوحررش،
پار یای طبی ی) میتواند بهعنروان مکرانیرای بروب
برای در مفاییا ایسز مییکی و پدیدهیرای طبی ری
بهتررر باشررد .در طرری مررواش در گنررین شرررایکی،
دانش مواان میتوانند بهطرور مسرتقیا مشرایدهکننردة
طبی ز ،اب اد ن و رابکه علز و م لول میان ایرن اب راد
باشند و مسائل میی ایستی را در کنند ( Erdogan,
.)2015
در سند برنامه درسی ملی به حرواة علروم تجربری و
برنامه درسی ویژه باص شده اسرز و در ایرن بمروص
مده اسز که مواش علوم تنها مواش مفراییا دانرش
عملی را در برنمیییرد عالوه بر ن مهارتیای پیچیرده
تفکر را نیز مورد توجه رار مریدیرد .مبنرای توجره بره
علوم تجربی در برنامه درسی دورة ابتدایی اسز .با توجه
به یافتهیای پژویشری تیمرز ونر یز دانرش مرواان در
درس علرروم تجربرری نامناسررب ارایررابی شررده اسررز و

م لمران

مهاترین عامل ن را در ن دانش و تدری
میدانند (سند برنامه درسی ملی).
سند برنامه درسی ملی تأکید بر برنامه درسری علروم
تجربی دارد .در برنامه درسی علوم تجربی مرواش یرای
مربرروح برره میرری ایسررز و حافظررز ن ایمیررز دارد.
رسالز مواش تجربی تربیز افرادی اسز که عرالوه برر
داشررتن توانمنرردییررای عقالنرری دانشرری و مهررارتی
شایستگی یای ابال ی ،ایمانی و مسرئورنه اا طبی رز و
میی ایسز را داشته باشد .این ایدا و مأموریز یا در
برنامرره درسرری تیقررق م رییابررد و رسررالز حفاظررز اا
میی ایسرز ایرر در برنامره درسری بره بمروص دورة
ابتدایی طراحی و تدوین یردد تیقق ن اثر گشرمگیری
بواید داشز .طراحی مونوعات مررتب برا بیرثیرای
میی ایستی در برنامهیای درسی میتوانرد بره کرایش
مشکالت این مقوله کمه شایانی داشرته باشرد (برنامره
درسی ملی).
یافتهیای ایرن پرژویش برهطرورکلی نشران داد کره:
بیشترین توجه به استانداردیای مواش میی ایسز در
کتررابیررای علرروم تجربری دورة ابترردایی ،یررا در واحررد
جمالت و یا تمراویر مربروح بره اسرتاندارد اول ی نری
پرسیدن و تیلیل و سایر استانداردیای مرورد توجره بره
ترتیب شرامل اسرتاندارد دوم ی نری (دانرش فراینردیا و
سیستا یای طبی ی) و استاندارد سوم ی نی (مهارتیای
بررسی مونوعات مییکی) میباشند و کمترین توجه به
استاندارد گهارم (مهرارت عمرل و تمرمیا ییرری بروده
اسرز .در ایرن راسرتا نترایج پرژویش ( Keramati and
 )Ahmad Abadi, 2018در مررورد تیلیررل میترروای
کتاب یای درسی علوم تجربی در دورة متوسکه اا لیاظ
توجه بره مرواش میری ایسرز نیرز نشران داد مقولرة
میی ایسز برهصرورت  ./95مرتن ./11 ،پرسرش./21 ،
تکلی ر  ./31 ،تمررویر طراحرری شررده اسررز .یمچنررین
یافتهیای مواش میی ایسز در ب رد شرنابتی  ./78و
در ب د نگرش  ./17و مهارتی  ./13اسز.
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بررهعررالوه نتررایج نشرران داد کرره میررزان توایرر
استانداردیای مزبور در برین پرنج پایره متفراوت اسرز،
بهطوریکه پایة پنجا با بارترین فراوانی در جایگراه اول و
سپ به ترتیب پایة گهارم ،پایة سوم ،پایرة اول و پایرة
دوم در جایگرراهیررای ب رردی رررار یرفتررهانررد .یمچنرین
مقایسه توای مفاییا مرتب با مواش میی ایسرز در
کتابیای مورد مکال ه برحسب جمله و تمویر با انتظرار
متخممان ،نشان داد که این توای با انتظار متخممران
متفاوت اسز .متخممان انتظار داشته اند که اا پایة اول
به سمز پنجا ،در یه روند تیولی برهتردریج اا میرزان
تماویر کاسته و به جمالت کتابیرا افرزوده شرود ،ولری
تواان کتابیا در این بمروص ،گنرین رونرد تیرولی را
نشان نمیدید.
در این راسرتا نترایج یافترهیرای ( Ramazankhani,
 ،)2007نیز نشران داده کره میتروای کترابیرای علروم
تجربی ،اطالعات دانش مواان را در ارتبراح برا حفاظرز
میی ایسز در پایة دوم بیشتر و در پایة سروم کمترر اا
بقیرره ،افررزایش مرریدینررد .یمچنررین میررزان شررنایی
دانش مواان با راهیای جم وری اطالعرات برهتردریج اا
پایة اول تا سروم کرایش یافتره اسرز .یمچنرین نترایج
( )Fazeli, and Mahdavi Ikedloo, 2018در بررسری
ون یز میتوای ایسز مییکی موجرود در کتراب یرای
علوم تجربی دورة مواش عمومی نشان داد که بیشترین
توجه در کتابیا به بیث میی ایسز در پایرة یفرتا و
کمترین توجه در پایة سروم اسرز .بیشرترین توجره بره
نقش انسان و کمتررین بره لرودیی صروتی اسرز؛ لرذا
پیشنهاد میشود توای و توجه صییح مفاییا مربوح به
م ضالت ایسزمییکی در تمام کتابیرا و برنامرهیرای
درسی مورد توجه را ییرد.
 افزون بر این نتایج یافته یای ایرن پرژویش نشرانداد که کمترین توجه به استاندارد گهارم (مهارت عمرل
و تممیاییری بوده اسرز .ایرن در حرالی اسرز کره در
پژویش ( ،)Dibaei, et al, 2009مده اسز وارد کرردن
مفاییا مرتب با میی ایسز در مترون درسری مقراط

مختل تیمیلی باعث می شود که دانش مواان اا یمان
ابترردا و در امرران تک روین و ش رکلیی رری شخمیتشرران،
حفاظز اا میی ایسز را نهفق برهعنروان یره درس،
بلکه بهعنوان یه وظیفه و مسوولیز انسان تلقی کننرد.
افزون بر این ،اکثر کشروریا ااجملره ،اسرترالیا ( Stoke,
 ،)2005گرین ( ،)Zhu Huaixin, 2006کانراداHart, ( ،
 )2007و افریقرای جنروبی ،)Palmer, 2004( ،بره تمرام
مهررارتیررای ااجملرره ا رردام و عمررل برره اسررتانداردیای
میرری ایسررز مکلرروب در برنامررهیررای درسرری توجرره
نموده اند .مرتب با این بیث نترایج یافتره یرای تیقیرق
( )Torabi, 2016با عنوان بررسری میتروای کترابیرای
علرروم تجربرری ابترردایی اا لیرراظ توجرره برره مولفررهیررای
میی ایسز نشان داد که در کتابیای علوم تجربی بره
مشکالت میری ایسرز توجره کمری شرده اسرز؛ لرذا
پیشنهاد می شود برنامه درسی طراحی و تدوین شود که
به م ضالت ایسزمییکی و حفاظز اا ن بهعنوان یه
میور اصلی توجه شود.
یمچنین در این امینه نترایج پرژویش کورکسریا و
اویورلو ( ،)Kolukisa & Ugurlu, 2008بیانگر این نکته
اسز که باید فرصزیایی را برای افرزایش یرایی افرراد
به منظور تممیا ،ا دام و عمل در میری ایسرز فررایا
کرد .عالوه بر این ،پژویش حسن ( )Hassan, 2009بیان
میکند کره ف الیرز یرایی اا بیرل بریرزاری مسرابقات
نقاشی ،سمیناریا ،نمایشگاهیا ،کاریاهیا و یمایشیرا در
افزایش ارتقا دانش و یرایی افرراد و سراامان یرا مفیرد
اسز .در این روش ،دانرش مرواان برهطرور مسرتقیا برا
طبی ز درییر شده و با مراج ة حضوری به مکرانیرایی
اا بیل باغ وحش ،پار  ،جنگل ،مرداب و تارب و امثال
ن ،این مکانیا را تبدیل به مراکرز غیررسرمی مرواش،
در مرردارس م ریکننررد و یررادییری مفرراییا مرررتب بررا
میی ایسز تسهیل مییردد .عالوه بر این در این راستا
در پژویش افرزون برر ایرن ( Riahi, Mahjub, Vosuq,
 )jahanian, Ramezani, Shvan, 2007نیز مرده اسرز
میتوان با توس ه مواش اا طریق رسانهیای یمگرانی و
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مررواش مبررانی میرری ایسررز در دورهیررای ابترردایی،
راینمایی و متوسکه ،دانش ایسزمییکری را ارتقرا داد.
در پرژویشیرا دابرل کشرور نیرز پژویشری عرا یره و
یمکاران ( )2011نشان داد بربری اا روشیرا تردری
مرواش میری ایسررز مریتوانررد در یرادییری و عمررل
دانش مواان موثر باشرد ماننرد درسرز کرردن باغچره،
طراحی و سابز باایای رایانهای در مورد میی ایستی
و تمی رز نگررهداشررتن یررر کررالس و مدرسرره توس ر
دانرش مرواان مریتوانرد در نهادینره شردن بیرثیرای
میی ایسز موثر باشد .در کل نترایج ایرن پرژویش برا
نترایج پرژویش ( )Eini,2008( ،)Dibaei, et al, 2009و
( )Riahi et al, 2007یمخرروانی دارد گراکرره نتررایج
پررژویش نرران نیررز نشرران داد کرره توجرره برره مررواش
میی ایسز در کتاب یای علوم بیشتر مربوح به تماویر
و شکلیا اسز و در متن و میتوا توجره ویرژهای نشرده
اسز.
طی دو رن ابیر ثار و پیامدیای منفی ف الیزیرای
انسان بر کره امین به اشکال مختلر یمچرون کرایش
ذبایر بزیان ،نابودی جنگل یا ،فرسایش با  ،تخریرب
جنگلیا و مراتر  ،یسرترش بیابرانیرا ،افرزایش میرزان
یااکربنیه جو و یرم شدن امین ،کایش سفرهیای ب
ایرامین ری ،لررودیی شرردید یرروا و بیررای سررکیی و
ایرامینی و امثال ن نمایان یشته اسرز ( Pourasghur
 .)Sangachin, 2008اا اینرو ،نرورت توسر ة پایردار و
مواون ،مقابله با تخریب میی ایسز و ثار و پیامدیای
منفی پیشرفزیای علوم و تکنولروژی ،ایمیرز اسرتفاده
بهینه اا مناب انرژی میدود طبی ی و مییکری ،جایگراه
مواش میی ایسز را در نظام یای مواشی به اولویتی
اساسی و نرورتی انکارناپذیر تبردیل کررده اسرز .عردم
توجه به این حواه یا در برنامره یرای درسری مردارس اا
ممررادیق برنامرره درس ری مغفررول اسررز .بررهطرروریکرره
یافتهیای پژویش رمضانخانی ()Ramazankhani, 2007
نیز نشان داده اسز که میتوای کتاب یای علوم تجربری
و برنامررهیررای درسرری اطالعررات کمتررری در مررورد

میی ایسز به دانش مواان ارائه میدیند .این در حالی
اسز که یسپیروپور ( ،)Spiropoula, 2005م تقد اسز
کرره مدرسرره و کتررابیررای درسرری نقررش مهمرری در
شررکلییررری نگرررشیررای مثبررز کودکرران درامینررة
میی ایسز ایفا میکنند.
در بین کتاب یا و مناب درسی مواش علوم تجربری
نقش مهمی در شرنابز میری اطررا کودکران دارد.
ترردری علرروم تجربرری باعررث شررده افررراد برره ایمیررز
میی ایسز پی برده و حفاظز اا میی ایسرز را یره
وظیفة ملی و فردی بدانند تردوین برنامره درسری درس
علوم تجربی با تأکید بر ایمیز میی ایسز و نگهرداری
اا ن ایمیز باصی دارد گراکه برنامره درسری در دورة
ابترردایی مرریتوانررد مقولرره میرری ایسررز و مشررکالت
ایسزمییکی را نهادینه نماید (.)Saamdi,2018
با عنایز به اینکه غایز نهایی مواش میی ایسرز،
پرورش دانش مواان و شهروندان و بزریسارنی مت هد و
مسئول در بال میی ایسز و تأکید بر ایجاد تغییررات
بنیادی در سه حواة دانش ،نگرش و مهرارت ،برهعنروان
اب راد اصرلی یرادییری دانرش مرواان اسرز و مجموعره
تجارب و فرصزیای یادییری نیز طوری انتخاب و اجررا
میشوند که دانش مواان اا طریق مشرارکز ف ارنره در
نها به این تغییرات دسز یابند ،لذا بهطورکلی پیشرنهاد
میشود که این تجربیات بر اساس استانداردیای جهرانی
مواش ایسز و شررای ا لیمری ،اجتمراعی و فرینگری
نظام مواشوپرورش ایران ،در برنامهیای درسری دروس
مختل ااجمله علوم تجربی دورة ابتدایی ،ارائه یردد.
 ایرگه مبنای این پژویش ضاوت دربارة مکلوبیزیا عدم مکلوبیز میزان توای مفاییا مرتب با مرواش
میی ایسز در پایهیای مختل یا برحسب جمرالت یرا
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میررری ایسرررز دورة ابتررردایی و یمچنر رین دیر ردیاه
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برنامهریزان درسری و کارشناسران دفترر برنامرهریرزی و
،تررألی کتررابیررای درسرری واارت مررواشوپرررورش
 تمرویریران،متخممان روانشناسری رشرد و یرادییری
،کتاب کود و متخممان حواة مواش میری ایسرز
.باانگری شود
 با عنایز به اینکه روش تدری و فرایند یرادییریدر برنامه درسری علروم تجربری دورة ابتردایی اا میتروا
 لذا پیشرنهاد مریشرود نرمن مرواش بره،مهاتر اسز
م لمان در این بموص در راینمایرای برنامره درسری و
راینمای تدری علوم تجربی دورة ابتدایی باانگری شده
 کاوشرگری و حرل، و بر فراینردیایی یمچرون اکتشرا
. تأکید شود،مسئله و باادیدیای علمی
 بررا توجرره برره تیررورت و پیشرررفزیررای سررریتکنولوژی و گالشیا و عوا ب ایسرزمییکری ناشری اا
ن نرورت دارد که عالوه بر کتابیای درسی مرتب برا
 مناب مواشی انرافی و تکمیلری،مواش میی ایسز
 کتابچه یای مرتب و نررم افزاریرای،نیز در الب جزوات
مواشی با یمکاری و مشورت سایر ساامانیای ذیرب
 تدوین و در ابتیار م لمان،ااجمله ساامان میی ایسز
.و دانش مواان رار ییرد
 کتابیرای، گنانچه یافتهیای پژویش حانر نشان داددرسی علوم تجربی دورة ابتدایی تروجهی بره اسرتاندارد
،گهارم (مهارت عمل و تممیاییری) توجره نداشرتهانرد
 علل گنین غفلتی در برنامه درسی،لذا پیشنهاد می شود
علرروم تجربرری دورة ابترردایی بررسرری و در بمرروص
ینجانررردن ن برررهعنررروان یررره اسرررتاندارد مرررواش
میرری ایسررز بررا رعایررز اصررل ترروالی و تررواان در
. تالش شود،سااماندیی برنامه درسی
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