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چکیده
اىؼوزه ىّضّع ىضیط زیـث از یک درس جعننی در صّزه ؼهّم جسؼةی( ،زیـتثقٍاؿتی،
ةِغاقث و ىضیط زیـث ،زىیًقٍاؿی و )...ظارج قغه و ةا یتک رویرتؼد ىیتانرقتحَای ةتَ
کحب درؿی ىطانؽات ازحياؼی -کَ ىِوجتؼیً کحتب در ؼؼمتَ ازحيتاؼیقتغن کّدکتان و
ٌّزّاٌان ُـحٍغٌ -یؽ وارد قغه اؿث .ایغه پژوُف صاضؼ ٌیتؽ ایتً اؿتث کتَ از آٌستا کتَ
ىـائم زیـثىضیطی ةَ طّر ىـتحلیو و ییؼىـتحلیو ةتؼ زٌتغجی ازحيتاؼی اٌـتانُتا ادتؼ
ىیجػارٌغ ،نػا ىیجّاٌٍغ ةَ ؼٍّان ىـئهَای ازحياؼی و ؿتّهه ىٍاؿتتی ةتؼای کحتب درؿتی
ىطانؽات ازحياؼی جهلی جؼدٌغ .از طؼف دیگؼ ةایغ جفث کَ رفحار و ٍُسارُای ىؽطتّف ةتَ
ارزشُای زیـثىضیطی ىفِّم ىؼکؽی و یانب در داٌف ىطانؽات ازحيتاؼی ىتیةاقتغ .در
واكػ ىطانؽات ازحياؼی ةا جأکیغ ةؼ ارزشُای زیـثىضیطی و جلّیث ٍُسارُای ظاص ایتً
صّزه ،ةَ دٌتال افؽایف آجاُیُا ،جغییؼ ٌگؼشُا ،ایساد رفحارُای ٍُسارىٍتغ و ...ىتیةاقتغ.
ایً ىلانَ ةا روش جضهیم ىضحّا ةَ دٌتال ةؼرؿی زایگاه ارزشُا و ٍُسارُای زیـثىضیطی
در کحب درؿی ىطانؽات ازحياؼی ىلطػ اةحتغایی و ىلطتػ ىحّؿتطَ اول اؿتث.یافحتَُتای
پژوُف ٌكان ىی دُغ کَ در کحب چِارجاٌَ ىطانؽات ازحياؼی ىلطػ اةحغایی ةا اؿتحفاده از
ىفاُیو و امطالصاجی ٌغیؼ زةانَ ،ةازیافث ،آنّدجی و ىنؼف ةغ آب ،ىضیط زیـث ،زیـتحگاه
و ...ارزشُا و ٍُسارُای زیـثىضیطی ةَ کّدکان آىّزش داده ىیقّدُ .يچٍتیً در ؿتَ
کحتاب ىطانؽتتات ازحيتتاؼی در ىلطتػ ىحّؿتتطَ اول ،قتتاُغ جـتحؼدجی و جٍتتّع ىفتتاُیو و

 -1ىغرس جؼوه ؼهّم ازحياؼی داٌكگاه فؼٍُگیان ،پؼدیؾ زیٍتیَ پیكّا.
 -2دةیؼ آىّزش و پؼورش و پژوُكگؼ ىطانؽات ازحياؼی.
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امطالصات ىؼجتط ةتا ىّضتّع ُـتحیو وارزشُتا و ٍُسارُتای زیـتثىضیطتی ةتا کيتک
ىفاُیيی ىاٌٍغ صق ،ىـئّنیث ،ىنؼف جؼایی ،زیـحگاه ،جعؼیب زیـتحگاه ،ىٍطلتَ صفاعتث
قغه ،طتیؽثجؼدی ،ؿازىان صفاعث ىضیط زیـث ،ىضیطةان ،جؼدقگؼی ،پاركُای ىهتی،
ٌِادُای ةیًانيههی زیـثىضیطی ،ارزشُتا و ٍُسارُتایی ىاٌٍتغ اُيیتث ىضتیط زیـتث،
جعؼیب ىضیط زیـث ،ةِؼهوری ،ةِؼهوری ؿتؽ و....روایث و آىّزش داده ىیقّد.
واژگبى کلیدی :ىضیط زیـث ،آىّزهُای زیـثىضیطی ،ىطانؽتات ازحيتاؼی ،زاىؽتَقٍاؿتی
ىضیط زیـث.
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هقدهه
1

در ؼنؼ ىا ىفِّم ىضیط زیـث و صفاعث از آن صرایحی هاٌّؿی دارد .یؽٍی از یک ؿتّ
در کيحؼ دورهای از جاریط زٌغجی ةكؼ ایتً چٍتیً آجتاُیُتا ،صـاؿتیثُا و دیغیتَُا
ٌـتث ةَ ىضیط زیـث ةؼاٌگیعحَ قغه اؿث و از طؼف دیگؼ در کيحؼ دورهای از زٌتغجی
ةكؼ ایً چٍیً ىضیط زیـث ةَ ىعاطؼه افحاده و در ىؽؼض ُسّم ٌاةعؼداٌتَ و روٌتغُای
فؽایٍغه جعؼیتی و اٌّاع آنّدجیُا كؼار جؼفحَ اؿتث .امتطالم ىضتیط زیـتث ةتَ ىؽٍتی
وؿیػ کهيَ «ؿطش زىیً و زّ زىیً و قاىم آب وُتّا و ظتاك و ؿتایؼ ىٍتاةػ ضتؼوری
ةؼای ةلای ىّزّدات زٌغه اؿث(».ىكٌّیؾ )375:1398،و «جؽاىم اٌـان ةتا ىضتیط ،ةتَ
اٌغازة جؽاىم ةتا ُيٍّؼتاٌف اُيیتث دارد» (کالٌحتؼی و ُيرتاران .)302،1394،کتاجنً و
داٌهپ ؿَ کارکؼد امهی ركاةحی و ىحؽارض ىضیط زیـث ةؼای اٌـانُا كائهٍتغ .1« :اٌتتار
جغارکات؛ قاىم ىٍاةػ طتیؽی جسغیغپػیؼ و جسغیغٌاپػیؼ و ضؼوری ةتؼای زٌتغجی) ،ف تا
ةؼای زٌغجی. 2 ،ؿرٌّحگاه؛ زاٌيایی زيؽیتث ،صيتم و ٌلتم ،و ؿتایؼ ضتؼوریات زٌتغجی
روزىؼه و  .3ىعؽن زةانَ؛ ىراٌی ةؼای زةانَُا و فاضالبُتا و آییٍتغهُتای متٍؽحی و» ...
(ُاٌیگً ) 1393،ؼغم اؿتحفاده متضیش و ؼلالٌتی از ایتً ىٍتاةػ ىّزتب ةتؼوز ىـتائم و
چانفُای اؿاؿی زیـثىضیطی ىیقتّدُ .يچٍتیً ىـتائم زیـتثىضیطتی ٌتَ جٍِتا
ىؼةّط ةَ چٍغ کكّر یا ىٍطلَ ٌیـث ،ةهرَ دیغیَای زِاٌی اؿتث .ةتَ جؽتیتؼی اىتؼوزه
کكّرُای ىعحهف ةا ؿطّم ىعحهف جّؿؽَیافحگی ،ةا چانكی ىكحؼك و ؼيّىی ةتَ اؿتو
جعؼیب و آنّدجی ىضیط زیـث روةؼو ُـحٍغ« .اىؼوزه دیگؼ کـی ٌيیجّاٌغ ادؼا کٍغ کَ
ىـائهی ُوىاٌٍتغ جتؼمقتغن زِتان ،جغییتؼات اكهیيتی ،آییٍتغجی ُتّا ،کتاُف ىٍتاةػ
ؿّظثُای فـیهیٌ ،اةّدی زیـثةّمُای دؿثٌعّرده ،فلط ظاص زّاىػ جّؿتؽَیافتث
اؿث»( .(Ai he and Greenberg, 2008ةا ایً ىلغىَ ةَ ةضتخ امتهی ظتّد یؽٍتی
زایگتتاه ىتاصتتخ زیـتتثىضیطتتی در ؼهتتّم ازحيتتاؼی 2و ىطانؽتتات ازحيتتاؼی و ٌضتتّه
1 -Janusian
 - 2در صتتّزه ؼهيتتی و داٌكتتگاُی ةتتیً ىفتتاُیو ؼهتتّم ازحيتتاؼی( ،)Social Sciencesىطانؽتتات
ازحياؼی( )Social Studiesو زاىؽَقٍاؿی ( )Sociologyاز صیخ ىاُیث ،ىّضّع ،روش و ...جفاوت
ُـث .ةا ایً صال از آٌسا کَ ىعاطب امهی ىا در ایً ىلانَ دةیؼان ىطانؽات ازحياؼی و داٌكسّ ىؽهيان
ُـحٍغ ،در ایٍسا ىا ىـاىضحاً ایً ؿَ ىفِّم را ةؽ اً ىؽادل ُو و ةَ زای ُتو یتا در کٍتار ُتو ةتَ کتار
جؼفحَایو.
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روایث1کحب درؿی ىطانؽات ازحياؼی از ىفاُیو ،ارزشُا و ٍُسارُتای زیـتثىضیطتی
ظّاُیو پؼداظث.
بیبى هسئله و ضرورت تحقیق
ىطانؽات ازحياؼی در واكػ صّزة ىؽؼفحی زغیغی اؿث کَ از جهفیتق صتّزهُتای درؿتی
جاریط ،زغؼافیا ،ىغٌی ،اكحناد و زاىؽَقٍاؿی صامم ىیقّد و در ایؼان ؿتاةلَ چٍتغاٌی
ٌغارد ونی ةؼظی کكّرُا ؿالُاؿث کَ چٍیً درؿی را ةا ؼٍّان ىطانؽتات ازحيتاؼی در
دوره آىّزش ؼيّىی ظّد جٍساٌغهاٌغ (ىهکؼتاؿتی .)50:1393،از طتؼف دیگتؼ یرتی از
امهیجؼیً ٌلفُا و کارکؼدُای ٌِاد آىّزش و ٌغام آىّزش و پؼورش ،زاىؽَپتػیؼکؼدن
داٌفآىتتّزان و فؼاجیتتؼان و جـتتؼیػ در فؼآیٍتتغ ازحيتتاؼیقتتغن اؿتتث (ىیؼزایتتی و
ظؽایی .)22:1394،پؾ ىیجّان جفث کَ ىؼجتطجؼیً کحب درؿتی ةتا ىتضتخ ازحيتاؼی
قتتغن (زاىؽَپتتػیؼی) ،کحتتب ىطانؽتتات ازحيتتاؼی اؿتتث (ىیؼزایتتی )3:1398 ،کتتَ
داٌفآىّزان ىلطػ اةحغایی در ؿالُای ؿّم جا قكو و داٌفآىّزان ىلطػ ىحّؿتطَ اول
در ُؼ ؿَ پایَ ُفحوُ ،كتحو و ٌِتو آن را ىتیظّاٌٍتغُ .يچٍتیً «آىتتتّزش ادتؼةعف
ىفاُیتتتتو و ارزشُتتا و ىِتتتارتُای زٌغجتتتتی در کحتتب ىطتانؽتتتات ازحيتتاؼی ةتتَ
داٌفآىّزانٌ ،لف جؽییًکٍٍتغه ای در ةؼكتؼاری ارجتتاط ىذتتث و ؿتازٌغه ةتا دیگتؼان و
ىكارکثپػیؼی آٌان در فؽانیثُای زيؽتی ةتؼای روةتؼو قتغن ةتا جغییتؼات و جضتّیت
ىضیط ازحياؼی در ؿطش ىعحهف زٌغجی ازحياؼی دارد(».کؼیيیىٍف ،اکار و ىیؼزایتی،
 )11-12 :1394و یرتتی از ىِتتوجتتؼیً ایتتً ارزشُتتا و ٍُسارُتتا و ٌیتتؽ ؼؼمتتَُتتای
ىكارکثپػیؼی ،صّزه ىضیط زیـث اؿث.
صال ةا ایً جفاؿیؼٌ ،ـتث ىطانؽات ازحياؼی ةا ىضیط زیـث ىطتؼم ىتیقتّد .ةتَ
جؽتیؼی ؿّال ایً اؿث کَ آیا ىعاطؼات طتیؽتی و آنتّدجیُتای زیـتثىضیطتی فلتط
ىـئهَ ؼهّم طتیؽی (ؼهّم زیـحی ،اكهیوقٍاؿی ،ةِغاقث و ىضیط زیـث ،اکّنتّهی و)...
اؿث؟ یا ةایغ آن را در ىؽٍی ؼهيی فٍی و جعننی ىفِّم ،ىـئهَ ازحياؼی جهلتی کتؼد؟
یا ةَ جؽتیؼ ُّارد ٌیّةی «جغییؼات زیـثىضیطی ُيان كتغر کتَ ىـتئهَ ؼهتّم طتیؽتی
اؿث ،ىـئهَ ؼهّم ازحياؼی ُو ُـث» ( )Irwin,2001و ٌیؽ «ىـائم زیـتثىضیطتی

1 -Narration
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اؿاؿاً ىـئهَ ازحياؼی اؿث»(ایحؽن ،ةاکازیً و اؿيیث ،136:1396،ؿتاجً 275:1397،و
ىكٌّیؾ.)376:1398 ،
نػا پیٌّغ ةیً ىـائم زیـثىضیطی ةا آىّزش در ىغارس و ظامَ در کحب ىطانؽات
ازحياؼی اٌرارٌاپػیؼ اؿث .جا زایی کَ «آىّزش زیـتثىضیطتی یانتتاً از طؼیتق ةؼٌاىتَ
آىّزقی ارائَ ىیقّد و در پی آن اؿتث کتَ داٌتف ،ىِتارت ،رفحتار قتٍاظحی ،ؼتاطفی،
ىِتتارجی و ىكتتارکحی یادجیؼٌتتغه را جغییتتؼ دٍُتتغ»(.)Carelton and Huge,2010
ُيچٍیً «آىّزش ىضیط زیـث ةَ ؼٍّان ىِوجؼیً ىـیؼ ةتؼای آىتّزش داٌتفآىتّزان
درةاره ىضیط زیـث و قٍاؿایی و ةَ چتانف کكتیغن ىـتائم زیـتثىضیطتی در جيتام
ؿتطّم آىّزقتی در ٌغتؼ جؼفحتَ قتغه اؿتث» ((Uzun and Sağlam, 2006) ,
)« .Fernández-Manzanal et al.,2007), Tuncer et al.,2009ةـتیاری از
پژوُكگؼان ىؽحلغٌغ کَ اجؼ آىّزشُای ىضیط زیـتحی فاكتغ ؼٍنتؼ ارزقتی و ٌگؼقتی
ةاقتغ ،چٍتغان ىت دؼ ٌعّاُتغ ةتّد» ( .)Calado and Bonger,2013نتػا ىطانؽتات
ازحياؼی زیـثىضیطی ةَ دٌتتال افتؽایف آجتاُیُتاٌ ،گتؼشُتا ،ارجلتای ىِتارتُتای
داٌفآىّزان (قِؼوٌغان فؼدا) اؿث .ةَ ُيیً ىٍغّر ةؼظی پژوُكگؼان در ایتً صتّزه از
ٌّؼی درك و فِو زغیغ جضث ؼٍّان و ىفِّم «ؿّاد زیـثىضیطی» 1یاد ىیکٍٍغ« .ةتا
کـب ؿّاد زیـث ىضیطی افؼاد كادرٌغ در زٌغجی روزىؼه ظّد ةتَ درك ارجتتاط ىحلاةتم
ةیً اٌـانُا و زّاىػ در راؿحای پایغاری ةیكحؼ ىضتیط زیـتث دؿتث یاةٍتغ»( Uyar
.)and Enser,2016
ةا جّزَ ةَ ىّاردی کَ ىطؼم قغ ،ىـئهَ اؿاؿی ایً پژوُف ایً اؿث کَ ىفتاُیو و
ىـائم ،ارزشُاٌ ،گؼشُا و ٍُسارُای زیـثىضیطی در کحابُای ىطانؽتات ازحيتاؼی
ىغارس ایؼان چَ زایگاُی دارٌغ؟ ةا ةَ ؼتارت دیگؼ ىفاُیو زیـثىضیطی چگٌَّ و چتَ
ىلغار در کحب درؿی ىطانؽات ازحياؼی ،ةازٌيایی قغه اؿث؟
در اُيیث و ضؼورت پژوُف صاضؼ و پژوُفُایی از دؿث ةایغ جفث کتَ در زىیٍتَ
جّزَ کحب درؿی ىغارس ةَ ىلّیت و ىفاُیو ىضیط زیـتحی ،پتژوُفُتای ىحؽتغدی
(اؼو از جضهیم ىضحّای کيی و کیفی) اٌسام قغه اؿث .اىا در ةـتیاری از پتژوُفُتای
مّرتجؼفحَ ،پژوُكگؼان ةا ٌگاُی ىّؿػ و ةـیط ةَ ىفاُیو زیـثىضیطی پؼداظحَاٌتغ.
ىذالً ىفتاُیو یتا جنتاویؼ «آب ،رود ،ظتاك و »...را در ُيتَ کحتب درؿتی ،ىّنفتَُتایی
1 -Environmental Literacy
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زیـثىضیطی جهلی و کغجػاری 1کؼدهاٌغ .در صانی کَ ىیداٌیو ایً ىفاُیو و جناویؼ در
کحب ؼهّم جسؼةی و ىطانؽات ازحياؼی ،ةَ اصحيال ةـیار زیاد ىفاُیيی زیـتثىضیطتی
ُـحٍغ ،اىا ُيیً ىفاُیو و جناویؼ درکحاب فارؿی یا پیامُای آؿياٌی انؽاىتاً ىفتاُیيی
زیـث ىضیطی ٌیـحٍغ .ىذالً در قؽؼ «جم و جنم» در کحاب فارؿی پایَ ُفحو ٌيتیجتّان
ةؼای ىفاُیو و امطالصاجی ىاٌٍغ جنم و ظاك و ...دینثُای زیـثىضیطی اؿحٍتاط کؼد
یا ىفاُیو آب و ظاك در ىتضخ وضّ و جیيو در کحب پیتامُتای آؿتياٌی و ُغیتَُتای
آؿياٌی ٌيیجّان ةؼای آن دینث زیـثىضیطی در ٌغؼ جؼفتث .در ایتً پتژوُف ىتا ةتا
جّزَ ةَ اُيیث ىضیط زیـث (جكغیغ آنّدجی ىضتیط زیـتث ،2روٌتغ فؽایٍتغه جعؼیتب
ىٍاةػ طتیؽی و ضؼورت صفاعث از ىضیط زیـث) ةَ ةؼرؿی جعننتی زایگتاه (چگٌّتَ،
چَ اٌتغازه) آن در کحت ب ىطانؽتات ازحيتاؼی ىلتاطػ اةحتغایی و ىحّؿتطَ اول ظتّاُیو
پؼداظث.
ادبیبت و پیطینۀ پژوهص
جا ىغتُا ؼهّم ازحياؼی (ةَ طّر ؼام) و زاىؽَقٍاؿی (ةَ طّر ظاص) ٌـتث ةَ ىـتائم
و چانفُای زیـثىضیطی کوجّزَ ةّد .صحتی زاىؽتَقٍاؿتان ىرحتب قتیراجّ ٌغیتؼ
راةؼت پارك کَ ةؼ ىفاُیو ةّمقٍاؿی قِؼی و ةّمقٍاؿی اٌـاٌی جأکیغ ىیکؼدٌغ ؼيغجاً
ةَ ىتاصذی ٌغیؼ ةیؿازىاٌی ازحياؼی ،ىِتازؼت و جتؼاکو زيؽیتث ،فلتؼ و آؿتیبُتای
ازحياؼی پؼداظحَ ةّدٌغ و ىتاصذی ٌغیؼ آنّدجی و جعؼیتب ىضتیط زیـتث ،در «ةؼٌاىتَ
پژوُكی» 3ایكان یایب ةّد .ةَ ٌغؼ ىیرؿغ ةؼظی دییهی کوجّزِی و ورود دیؼٍُگتام و
جأظیؼ ٌغؼی چٍغ دَُ ای ؼهّم ازحياؼی و ىطانؽات ازحياؼی ةَ ایً ؼؼمتَ را ىتیجتّان
ایًجٌَّ ةؼقيؼد:

1 -Coding
 - 2ىذال ةَ دو ظتؼ زیؼ جّزَ کٍیغ :کارقٍاؿان جعيیً ىی زٌٍغ ؿایٌَ ىؽادل پٍر ىیهیتّن ةكترَ ٌفتث
وارد آبُای ظهیر فارس ىیقّدُ(.يكِؼی )1398/7/15،یا ُؼ روز در جِؼان ُفث ُؽار جً زةانَ جّنیغ
ىتتیقتتّد 10 .درمتتغ( 700جتتً) از ایتتً زةانتتَ ُتتا؛ ىلتتّا و کایتتػ ُـتتحٍغ؛ (ایؼٌتتا ،1397/1/19،کتتغ
ظتؼ)82873566:
3 - Research Program
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اول ایٍرَ؛ ىـائم ىضیط زیـث (آییٍغهُا ،جعؼیب ىٍاةػ طتیؽی و )...ىّضتّؼات ظتاص
ؼهّم طتیؽی و جسؼةی (رقحَُای اكهیوقٍاؿتی ،زغؼافیتای طتیؽتی ،اکّنتّهی ،آىتّزش
ىضیط زیـث ،ؼهّم ىضیطی ،ىٍاةػ طتیؽی ،زىیًقٍاؿی ،و )...جهلی و جنّر ىیقغ و نػا
ضؼورجی ةَ ص ّر و ىغاظهَ ؼهّم ازحياؼی و زاىؽَقٍاؿی اصـاس ٌيیقغ؛
دوم ایٍرَ؛ زاىؽَقٍاؿی و صّزه ىـائم ازحياؼی ؼيغه جالش ظّد را ةؼ روی چتانفُتا
و ىـائهی ٌغیؼ فلؼٌ ،اةؼاةؼی ،از ُوجـیعحگی ازحيتاؼی ،ةتیٌغيتی ،اؼحیتاد ،ظكتٌّث،
طالق و ...جػاقحَ ةّد کَ ىاُیث اٌـاٌی (اظحالل در رواةتط و جؽتاىالت اٌـتاٌی یتا ٌغتو
ازحياؼی و رفحارُای ازحياؼی) داقحٍغ ةَ طّری کَ ُتو ایسادکٍٍتغجان ىـتائم و ُتو
زیاندیغجان آن ،اٌـانُا و رواةط اٌـاٌی ةّدٌغ ٌَ ىضیط زیـث و ىٍاةػ طتیؽی؛
ؿّم ایٍرَ؛ چّن اصـاس ىیقغ ةـیاری از ىـائم و چانفُتای زیـتثىضیطتی ٌغیتؼ
ؿّراخ قغن ییَ انزن ،جؼمقغن کؼه زىیًٌ ،اةّدی زیـثةتّمُتا و ...در زؼیتان زٌتغجی
روزىؼه اٌـانُا چٍغان ىهيتّس و ىضـتّس و ىكتِّد ٌیـتث و ادتؼ ؿتؼیػ در زٌتغجی
اٌـانُا ٌغا رد ،نػا دیؼجؼ و کيحؼ ةَ ؼٍّان ىـئهَ ازحياؼی جهلی قغه و دیؼجؼ جّزِات را
ةَ ظّد زهب کؼد(.ىیؼزایی)1398،
اجؼ ةَ ذظیؼه ٌغؼی زاىؽَقٍاؿی ٌگاُی ةیفرٍیو ىحّزَ ىتیقتّیو کتَ ُتؼ چتَ از
کالؿیکُا و ةٍیانجػاران آن ةَ اواظؼ كؼن ةیـحو و اوائم كؼن ةیـث و یرتو ىتیرؿتیو،
جّنیغا ت ٌغؼی در صّزه ىضیط زیـث ةیكحؼ ىیقّد .صال ؿّانی ٌغؼی پتیف ىتیآیتغ
کَ آیا ؼهّم ازحياؼی مالصیث ؼهيی و جعننی ةؼای ورود و اعِار ٌغتؼ درةتاره ىـتائم
زیـثىضیطی را دارد؟ اؿحیّن ةارکً1اؿحاد زاىؽتَقٍاؿتی داٌكتگاه ىتایً2و ٌّیـتٍغه
کحاب ىـائم ازحياؼی؛ جغاوم و جغییؼ43پٍر دنیم ىیآورد کَ ىضیط زیـث یتک ىّضتّع
زاىؽَقٍاظحی اؿث:
اول ،ةغجؼیً ىـائم زیـثىضیطی ىا ٌحیسَ فؽانیث اٌـان اؿث و ایً فؽانیث ىاٌٍتغ
ةـیاری از رفحارُای اٌـانُا ،ىّضتّؼی ىٍاؿتب ةتؼای ىطانؽتَ زاىؽتَقتٍاظحی اؿتث.

1 - Barcan
2 - Maine
 - 3ایً کحاب از ؿّی ٌگارٌغه ىلانَ صاضؼ در صال جؼزيَ اؿث و اىیغ ىیرود کَ ةَ زودی ةَ زیّر طتػ
آراؿحَ قّد.
4 - Social Problems: Continuity and Change
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ةٍاةؼایً دكیلاً ُياٌگٌَّ کَ ایً رفحارُای ازحياؼی ارزش ةؼرؿی زاىؽَقتٍاظحی دارٌتغ،
رفحارُایی کَ ةَ ىضیط زیـث آؿیب ىیزٌغ (یتا ؿتؽی در ةِتتّد آن دارٌتغ) ٌیتؽ ارزش
ةؼرؿی زاىؽَقٍاظحی دارٌغ.
دوم ،زاىؽَقٍاؿان ىطانؽَ ىیکٍٍغ کَ ىـائم زیـتثىضیطتی ٌیتؽ ىاٌٍتغ ةـتیاری
دیگؼ از ىـائم ازحياؼی ةؼ ىؼدم جأدیؼ ةـؽایی دارد .ىا واضشجتؼیً قتّاُغ ایتً جتأدیؼ را
ٍُگام وكّع طّفان ةؽرگ ،زنؽنَ یا دیگؼ فسایػ طتیؽی ىیةیٍیو.
ؿّم ایٍرَ ىضیط زیـث یک ىّضّع زاىؽَقٍاظحی اؿث کيی پیچیغهجؼ اؿث :راه-
صمُا ةتؼای ىـتائم زیـتثىضیطتی ىتا ٌیتاز ةتَ جغییتؼ در ؿیاؿتثُتای اكحنتادی و
زیـثىضیطی دارٌغ و ازؼا و جأدیؼ ةانلّه ایتً جغییتؼات ةتَ ؼّاىتم ازحيتاؼی و ؿیاؿتی
واةـحَ اؿث.
چِارم ایً اؿث کَ ةـیاری از ىـائم زیـثىضیطی ٌاةؼاةؼی ازحياؼی را ةتؼ اؿتاس
طتلَ ازحياؼی و ٌژاد و كّىیث ىٍؽرؾ و ٌكان ىتیدُتغ :ىاٌٍتغ ةـتیاری از ىـتائم در
زاىؽَ ىا ،وضؽیث افؼاد فلیؼ و افؼاد رٌگیًپّؿث کَ ةا جّزَ ةَ قتؼایط زیـتثىضیطتی
ایهب ةغجؼ ىیقّد.
پٍسو ،جالشُا ةؼای ةِتّد ىضیط زیـث ،کَ ایهب زٍتتف زیـتثىضیطتی ظّاٌتغه
ىیقّد ،یتک زٍتتف ازحيتاؼی اؿتث و ةتَ ُيتیً جؼجیتب  ،دوةتاره قایـتحَ ىطانؽتَ
زاىؽَقٍاظحی ُـحٍغُ .يَ ایً دییم ٌكان ىتیدُتغ کتَ ىضتیط زیـتث کتاىالً یتک
ىّضّع ىٍاؿب زاىؽَقٍاظحی اؿث و ىّضّؼی کَ زاىؽتَقٍاؿتان ةایتغ ةیتٍف ىِيتی
ٌـتث ةَ آن داقحَ ةاقٍغ)Barcan,2015:692-693( .
ةَ ٌغؼ ماصب ٌغؼاٌی چتّن جیتغٌؽ «در ؿتٍثُتای فرتؼی کتَ ةتا زاىؽتَقٍاؿتی
آىیعحَاٌغ ،ىكغهَُای زیـتثةتّىی چٍتغان زایگتاُی ٌغارٌتغ .متٍؽثجؼایتی ،دٌیتایی
جؼؿٍاكجؼ آفؼیغ .ةَ طّری کَ دجؼجٌّیُای زیـثىضیطی زیانآوری رخ ىتیدُتغ کتَ
ُیچ کؾ ةؼ روی کؼه زىیً از جأدیؼ آن ةؼکٍار ٌیـث»(ةتؼی .)21:1381،از ٌغتؼ آٌحتٌّی
جیغٌؽ «اىؼوزه ىا ةَ ٌضّ فؽایٍغهای ةا اٌّاع جٌّاجّن ىعاطؼة مٍؽث ىّازَایو .ىعاطؼهای
کَ ٌحیسۀ جأدیؼ داٌف و فٍاوری ىا ةؼ دٌیای طتیؽی اؿث و یری از ةتارزجؼیً ٌيٌّتَُتای
ىعاطؼة مٍؽث را ىیجّاٌیو در جِغیغُایی ةیاةیو کَ فؽالً ىضیط زیـث طتیؽی را آىتاج
ظّد ؿاظحَاٌغ»(جیغٌؽ.)96:1388،
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در ایٍسا دیغجاهُای ٌغؼی ىّزتّد در ؿتَ پتاردایو اؿاؿتی در ؼهتّم ازحيتاؼی یؽٍتی
کارکؼدجؼایی ،1ج اد 2و کتٍف ىحلاةتم را ٌيتادیً 3را در كانتب زتغول قتياره ( )1ةتَ
اظحنار ةؼرؿی ىیکٍیو:
زغول قياره ()1؛ پارادایوُای ؿَجاٌَ در ؼهّم ازحياؼی درةاره ىـائم ازحياؼی زیـثىضیطی
نبم رویکرد

چههه درک ه ای هحههی ییس ه

و رویکههرد بههه هسههبط هحههی ییس ه

تکنولوژی دارین؟
رویکههههههرد رویرؼد کارکؼدی ؿاظحاری ةؼ پیٌّتغ
کهههههبرکردی ةیً ؼيتم زاىؽتَ و فكتاری کتَ ةتؼ
ىضیط زیـث طتیؽتی وارد ىتیقتّد
سبختبری
اٌگكث ىیجػارد .جرٍّنّهی پیچیتغه،
ظطؼ جعؼیتب ىضتیط زیـتث را ةتای
ىتتیةتتؼدُ .يتتیً طتتّر ارزشُتتای
فؼٍُگی ىكّق جّؿتؽَ جرٍّنتّهیری،

چیس ؟
از آٌسا کَ جرٍّنّهی زاىؽتَ و فؼٍُتب ةتؼ
ىضیط زیـث جأدیؼ ىیجػارد ایً ٌیؼوُتا را
ىیجّان ةتَ کتار جؼفتث و ىـتائم ىضتیط
زیـتتث را کتتو کتتؼد .ةتتَ جؽتیتتؼی جؼچتتَ
جرٍّنّهی و فؼٍُب ىـئهَ ؿاز اؿث اىا راه
صم را ٌیؽ ارائَ ىیکٍغ.

ىادی جؼایی و رقغ اكحنادی.
رویکرد تضهبد رویرؼد ج اد ازحيتاؼی ،جرٍّنتّهی و
ىضیط زیـث را ةَ ٌاةؼاةؼی ازحياؼی
اجتوبع
ٌـتث ىیدُغ .ؿتؼىایَداری کٍحتؼل
جرٍّنتتتّهی متتتٍؽحی را در دؿتتتث
ىؽغودی ٌعتَ كتؼار ىتیدُتغ کتَ از
ىٍاةػ طتیؽی ٌیتؽ ىاٌٍتغ ٌیتؼوی کتار
اٌـان ةِؼهکكی ىیکٍٍغ.

جلاضای ؿؼىایَ داری ةؼای رقغ اكحنادی و
ؿّد ىٍتػ کهیغی ىـتائم ىضتیط زیـتث
اؿتتث کتتَ ؼيتتغجاً ةتتؼای فلتتؼا و اكهیتتثُتتا
ظطؼٌاك اؿث .راه صم ایً ىـائم ةؼاةتؼی
ةیكحؼ در کكتّر و جّزیتػ ىستغد ىٍتاةػ و
اٌحلتال ىٍتاةػ از کكتتّرُای ةتیف از صتتغ
جّؿؽَ یافحَ ةتَ کكتّرُای جّؿتؽَ ٌیافحتَ
اؿث.

رویکرد کهنص جالش ةؼای درك چؼایی درجیؼ قتغن
ىؼدم در فؽانیحِای ىؼةّط ةَ ىـتائم
هتقببهههههه
زیـتتث ىضیطتتی (ةتتَ ؼٍتتّان ىذتتال
اجتوبع
ةازیافتتث) ،جأکیتتغ ةتتؼ درك ىتتؼدم از
ىـائم زیـث ىضیطی ،ىـائم زیـث
ىضیطتتی را جتتا صتتغی ةؼؿتتاظحِای
ازحياؼی فؼض کؼدن ،جأکیغ ةؼ ٌلتف

ىتؼدم درك ظامتتی از ىـتتائم ىؼةتتّط ةتتَ
ىضیط زیـث دارٌغ .پیكیٍَ ازحياؼی آٌِتا
ایً ةؼداقث ُا را جضث جأدیؼ كؼار ىیدُغ ،
کَ در متّرت ةؼظتّرد ةتا ىـتائم زیـتث
ىضیطی آٌِا را ىّرد جّزَ كؼار دٍُغ.

1 -Functionalism
2 -Conflict
3 -Symbolic Interaction
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ظاؿحگاه فؼٍُگی و پیكیٍَ ازحياؼی
ىعحهتتف افتتؼاد ةتتؼ درك ىحفتتاوت از
ىّضّؼات زیـثىضیطی.

ىٍتػ( :ىكٌّیؾ) 1398،و )) Barcan,2015:666-669

ةؼظی از ىِيحؼیً پژوُفُایی کتَ در در صتّزه ىضتیط زیـتث و ىطانؽتات ازحيتاؼی
جاکٍّن اٌسام قتغه ةتَ طتّر ظالمتَ ؼتارجٍتغ از :پژوُكتی ةتا ؼٍتّان «زایگتاه اظتالق
زیـثىضیطی در ةؼٌاىَ درؿی دوره اةحغایی ایؼان» جّؿتط پتؼویً اصيتغی و ُيرتاران
( )1391اٌسام قغه اؿث .ىفاُیو ىؼجتط ةا اظالق زیـتثىضیطتی (ارزشُتا ،ةاورُتا و
ٌگؼشُا ،جؽِغات و ىـئّنیث ُا) ةا جّزَ ةَ ؿَ صیطَ قتٍاظحی ،ؼتاطفی و ىِتارجی در
كانب اةؽاد ىحً ،جرهیف و پؼؿف و جنّیؼ ىّرد ةؼرؿی كؼار جؼفحَ اؿث و در کحتابُتای
فارؿی (ةعتّاٌیو و ةٍّیـتیو)،ؼهّم جسؼةتی ،جؽهیيتات ازحيتاؼی و ُغیتَُتای آؿتياٌی
(22زهغ کحاب) کم ىفاُیو در ارجتاط ةا اظالق زیـثىضیطی  535واصغ ةّده اؿث کتَ
 36.5درمغ در كانب ىحً 14.15 ،درمغ در كانب جرهیف25.6 ،درمغ در كانب پؼؿتف و
 22.8درمغ در كانب جنّیؼ ةّده اؿثُ .يچٍتیً از کتم ىفتاُیو  78درمتغ در صیطتَ
قٍاظحی 13 ،درمغ ؼاطفی و کيحؼ از  10درمغ ةَ صیطَ ىِارجی اظحناص یافحَ اؿتث.
ةیكحؼیً جّزَ ةَ اظالق زیـث ىضیطی در کحب ؼهّم جسؼةتی( 37.9درمتغ ىفتاُیو) و
کيحؼیً جّزَ در کحاب ُغیَُای آؿياٌی ( 10.6درمغ ىفاُیو) ةّده اؿث.
پژوُف دیگؼی ةا ؼٍتّان «جضهیتم ىضحتّای کحتب درؿتی فارؿتی ،ؼهتّم جسؼةتی و
ىطانؽات ازحياؼی پایَ قكو اةحغایی از ىٍغؼ جّزَ ةَ ىضیط زیـتث و صفاعتث از آن»
جّؿط زُؼه جهؼیؽ و ؼهیؼضا ٌادری ( )1394اٌسام قغه اؿث .در ایً پتژوُف ةتا ىطانؽتَ
ایً ؿَ کحاب 13 ،ىفِّم زِث جٍساٌغن در زغول جضهیم ىضحتّا اٌحعتاب قتغٌ .حتایر
پژوُف ٌكان داد کَ  7.33درمغ از کم ىضحّای کحب درؿی ىّرد ةؼرؿی در ارجتاط ةتا
ىف اُیو ىضیط زیـتث ةّدٌتغ .در ایتً ىیتان  69درمتغ آن ىتحً 20 ،درمتغ جنتّیؼ و
11درمغ در ةن ؽغ پؼؿف ةّده اؿث .ةیكحؼیً فؼاواٌی ىؼةّط ةَ کحاب ىطانؽات ازحيتاؼی
و کوجؼیً ىّرد ىؼةّط ةَ کحاب فارؿی ةّده اؿث.
اةتتؼاُیو متتانش ؼيتتؼان و ُيرتتاران ( )1395پژوُكتتی ةتتا ؼٍتتّان «ةؼرؿتتی زایگتتاه
ى نفَُای امهی آىّزش ىضیط زیـث در کحاب درؿی دوره قكو اةحغایی» اٌستام داده-
اٌغ .ایً پژوُف ةا ُغف ىیؽان جّزَ ةَ ى نفَُای امهی آىّزش ىضیط زیـحی در کحتب
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درؿی اٌسام قغه اؿث .ةؼ اؿاس یافحَُای پژوُف ةتایجؼیً ضتؼیب اُيیتث در کحتاب
ىطانؽات ازحياؼی ىؼةّط ةَ ى نفَ ٌضّه ةِتؼهةتؼداری از ىٍتاةػ فٍاپتػیؼ و فٍاٌاپتػیؼ(23
مغم درمغ) و کيحؼیً ضتؼیب اُيیتث ىؼةتّط ةتَ ى نفتَُتای جتایبُتا و زيؽیتث،
آنّدجیُاٌ ،لف فٍاوری در ىضیط زیـث ،و فؼؿایف ییَ ازن و ٌلتف جتؼم قتغن کتؼه
زىیً ىیةاقغٌ .حایر پژوُف ٌكان داد کَ جّزَ ىحؽادل و زاىؽی ةَ ى نفَُای آىتّزش
ىضیط زیـث در ىضحّای کحابُا ٌكغه اؿث.
پژوُكتی جّؿتط ظغیستَ و صتّا ؼهیقّرىلتغم ( )1395ةتا ؼٍتّان «ةؼرؿتی زایگتاه
آىّزشُای زیـثىضیطی در کحب درؿی ىلطػ اةحغایی» اٌسام قغه اؿث .واصغ جضهیم
در ایً پژوُف زيالت و جناویؼی اؿث کَ ىؼجتط ةا ؼٍامؼ چِارجاٌَ زیـتحی آبُ ،تّا،
ظاك و مّت در کحب درؿی اؿث کَ ةَ طّر ىـحلیو یا ییؼ ىـحلیو ةَ ىضیط زیـتث
ىؼةّط ىیقٌّغٌ .حایر ایً پژوُف ٌكان ىیدُغ کَ در راةطَ ةا آىّزش ىضتیط زیـتث،
جناویؼ ىّزّد در کحب درؿی ةیف از ىحً و زيهَ ةّده اؿث .ةتَ طتّری کتَ ةیكتحؼیً
فؼاواٌی ج نّیؼ ىؼةّط ةَ کحاب ىطانؽات ازحياؼی و کيحتؼیً فؼاواٌتی ىؼةتّط ةتَ کحتاب
فارؿی (ظّاٌغٌی) ةّده اؿث و در ةعف ىحً ٌیتؽ ةیكتحؼیً فؼاواٌتی ىؼةتّط ةتَ کحتاب
فارؿی اؿث اىا در کحب ریاضی ،كؼآن ،ؼهّم جسؼةی ُیچ ىحً و یا ٌّقحَای در راةطتَ ةتا
ىضیط زیـث وزّد ٌغاقحَ اؿث.
پژوُكی ٌیؽ ةا ؼٍّان « ةؼرؿی وضؽیث آىّزش ىضیط زیـث در ٌغام آىّزش رؿيی
کكّر؛ ىطانؽَ ىّردی ىؽهيتان ىلطتػ اةحتغایی »...جّؿتط ىتؼیو یریستاٌی و ؼهتیاکتتؼ
یغانِی( )1397اٌسام قغه اؿتث .در ایتً پتژوُف زایگتاه آىتّزش ىضتیط زیـتث در
آ ىّزش رؿيی ةا ةؼرؿی اؿٍاد ةایدؿحی ،جضهیم ىضحّای کحب ؿّم اةحغایی ةتَ ؼٍتّان
ٌيٌَّ و ةؼرؿی ؿَ ؿطش داٌفٌ ،گؼش و ؼيهرتؼد ٌ 35فتؼ از ىؽهيتان  6ىغرؿتَ ىلطتَ
اةحغایی پؼداظحَ قغٌ .حایر پژوُف ٌكان ىی دُغ کَ ةیكحؼیً جّزَ کحتاب درؿتی ةتَ
صّزه زاٌّاران و کيحؼیً جّزَ ةَ ىلّنَ پـياٌغ ةّده اؿتثُ .يچٍتیً داٌتفٌ ،گتؼش و
ؼيهرؼد ىؽهيان ىؼد ٌـتث ةَ ىؽهيان زن در ؿطش كاةتم كتتّلجتؼ و ةِحتؼی ٌـتتث ةتَ
ىؽهيان زن كؼار دارد ونتی ةتیً داٌتفٌ ،گتؼش و ؼيهرتؼد ىؽهيتان ةتا ىتغرك و ىیتؽان
جضنیالت آنُا راةطَ ای ىكاُغه ٌكغُ .يچٍتیً ؿتطّم ؿتَ جاٌتَ ةتا ؿتاةلَ جتغریؾ
ىؽهيان دارای راةطَ ىذتث و ىؽٍادار ةّده اؿث.
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دیريً و دورفؼ 1ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغهاٌغ کَ ةیكحؼی افؼادی کَ ةَ اٌغازه کافی درةاره
ىّضّؼات زیـثىضیطی آجاُی دارٌغ ،کٍفُای زیـثىضیطی ىـئّیٌَ از ظتّد ةتؼوز
ىتتیدٍُتتغ) . (Kollmuss and Agyeman, 2002, 14ةتتّداك و ُيرتتاران در
پژوُكی ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کتَ ارزشُتای زیـتثىضیطتی از ؼّاىتم و فاکحّرُتای
ةـیار ىِو و جأدیؼجػار ةتؼ رفحارُتای زیـتثىضیطتی افتؼاد ُـتحٍغ .افتؼادی کتَ ؼ تّ
اٌسيًُا ،جكرمُا و زيؽیثُای زیـثىضیطی ُـحٍغٌ ،گؼشُای ىذتثاٌغیكتاٌَجتؼ و
ُوجؼایاٌَجؼی ٌـتتث ةتَ ىضتیط زیـتث دارٌتغ ) .) Budak et al.,2005یافحتَُتای
پژوُف زؼوًٌ 2و ُيراران(ٌ )2009كان ىیدُغ کَ جيؼکؽ ؼيغه پژوُفُتای زیـتث
ىضیطی اٌسام قغه در طّل ؿَ دَُ جػقحَ ،در ىّرد ىغاظالت پیؼاىّن داٌف و ٌگتؼش
افتؼاد ٌـتتث ةتَ ىضتیط زیـتث ةتّده اؿتث ( .)Jeronen, et al.,2009:9کاٌحتم،3
فؼاٌغیؾ و فؼاٌغیؾ (ٌ )2016یؽ در پژوُكی ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ داٌفآىّزاٌی کَ
داٌف زیـثىضیطی ةاییی دارٌغٌ ،ـتث ةَ داٌفآىتّزان دارای داٌتف زیـتثىضیطتی
ىضغود ،از ٌگؼشُای زیـثىضیطی ىطهّبجؼی ةؼظّردارٌغ (.)Contel, et al,2016
روشضنبس پژوهص
ایً پژوُف ةا رویرؼد جّمیفی -جضهیهی و ةا روش جضهیتم ىضحتّا (کیفتی) اٌستام قتغه
اؿث .جضهیم ىضحّای کیفی ىتحٍی ةؼ درك ىؽٍای ىضحّاُتای ىحتّن در دؿتث ىطانؽتَ
اؿث و قاىم کهیَ روشُایی اؿث کَ در آن ُغف پژوُف ةا ىطانؽَ جضهیتم و ةؼرؿتی
اؿٍاد و ىحّن ةؼآورده ىیقّد (ظٍیفؼ و ىـهيی77 :1397،و .)79ةَ جؽتیؼ دیگتؼ جضهیتم
ىضحّا از جرٍیکُای جؼدآور ی قّاُغ جسؼةی اؿث کَ ةَ زای پؼؿف ىـحلیو از افتؼاد،
از واصغ ىحً ؿّال ىتیقّد(ؿتاؼی .)138:1391،واصتغ ىتحً در پتژوُف صاضتؼ کحتب
ىطانؽات ازحياؼی ىلاطػ اةحتغایی و ىحّؿتطَ اول اؿتث و واصتغ جضهیتم ٌیتؽ ىفتاُیو،
اٌگارهُا ،ىّضّؼات و ىلّیت و جناویؼی اؿث کَ ةتَ ٌتّؼی ةتؼ ىفِتّم ىضتیط زیـتث
(آنّدجی ىضیط زیـث ،جعؼیب ىٍاةػ طتیؽی و صفاعث از ىضیط زیـث) دینتث داقتحَ
ةاقغ.
1 -Dickman and Doerfer
2 -Jeronen
3 -Contel
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زاىؽَ آىاری ایً پژوُف ُيَ کحابُای ىطانؽات ازحياؼی ىلاطػ اةحتغایی و ىحّؿتطَ
اول در ؿال جضنیهی  1398-99ةّده اؿث .در ایً ىیان ةا جّزَ ةَ ىفاُیو و ىّضتّؼات
زیـثىضیطی ،در چِار کحاب ىطانؽات ازحياؼی اةحغایی در پایَُای ؿتّم (کتغ 13 :ةتا
 23درس) ،چِتتارم (کتتغ 407 :ةتتا  22درس) ،پتتٍسو (کتتغ 507 :ةتتا  22درس) و قكتتو
(کغ 607:ةا  24درس) و ٌیؽ ؿَ کحاب ىطانؽات ازحياؼی ىحّؿطَ اول در پایَُای ُفحو
(کغ 108 :ةا  24درس)ُ ،كحو (کتغ122 :ةتا  24درس) و ٌِتو (کتغ )138 :در ىسيتّع
ةكرم جيامقياری ُؼ  7کحاب (قاىم  163درس) ىّرد جضهیم كؼار جؼفحَ اؿث.
یبفتههبی پژوهص
ةؼای چٍغیً دَُ (جا اوایم دَُ  )90در کكّر ىتا ،دروس ىعحهتف و ىحٍتّع چیتؽی کتَ
ةحّان آن را صّزه ىطانؽات ازحياؼی ٌاىیغ ،ایٍگٌَّ ةّد :جؽهیيتات ازحيتاؼی (پایتَ ؿتّم
اةحغایی) ،جؽهیيات ازحياؼی ةا ؿَ ةعف ىسؽای زغؼافیا ،جاریط و ىتغٌی (پایتَ چِتارم و
پٍسو) ،جؽهیيات ازحياؼی (پایَ اول ،دوم و ؿّم دوره راٍُيایی جضنتیهی) جتاریط (پایتَ
اول ،دوم و ؿّم دوره راٍُيایی جضنیهی) زغؼافیا (پایَ اول ،دوم و ؿتّم دوره راٍُيتایی
جضنیهی) و ىطانؽات ازحياؼی (ؿتال اول دةیؼؿتحانٌ -غتام كتغیو آىّزقتی) .1در ایتً
کحابُا ىتاصخ و ىفاُیو زیـثىضیطی یا یایب ةتّد 2و یتا ى تاىیً ىتؼجتط ةتا صتّزه
ىضیط زیـث چٍغان ىّضّؼیحی ٌغاقث .اىا در ؿال  1391ىا قاُغ جغییؼات ةٍیادی در
کحب درؿی ةا ىضحّای ىطانؽات ازحياؼی ةتّدیو .در ایتً ؿتال پایتَ قكتو ةتَ ىلطتػ
اةحغایی افؽوده قغ و کحب زغیغی ةا ؼٍّان ىطانؽات ازحياؼی ةؼای پایتَ ؿتّم و قكتو
جأنیف قغ .در ؿال  92کحب ىطانؽات ازحياؼی پایَ چِارم اةحغایی و ُفحو ىحّؿطَ ،در
ؿال  93کحب ىطانؽات ازحياؼی پایَ پتٍسو اةحتغایی و ُكتحو ىحّؿتطَ و ؿتؼاٌسام در
ؿال  94کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ ٌِتو ىحّؿتطَ جتأنیف قتغ و ایتً چؼظتَ کاىتم
جؼدیغ .ضيً ایٍرَ ایً کحب زغیغانحأنیف ؼالوه ةؼ جفتاوت آقترار ةتا کحتب پیكتیً (از
 - 1ایً کحاب ةؼای آظؼیً ةار در ؿال جضنیهی 1393-94جغریؾ قغ.
 - 2ةؼای ىذال جا ؿال  ،91-92در کحب جاریط ،زغؼافیا و جؽهیيات ازحياؼی در پایَُای اول ،دوم و ؿّم
راٍُيایی (در ىسيّع  9کحاب) فلط در یک کحاب یؽٍی کحاب جؽهیيات ازحياؼی پایَ دوم راٍُيایی ،در
ةعف «وعایف قِؼداری» ىلغار اٌغکی ةَ ىلّنَ ٌغافث و پاکیؽجی ىضیط زٌتغجی (آن ُتو ةتا رویرتؼد
ٌِادی و ىغیؼیث قِؼی و ٌَ ةا رویرؼد ىضیط زیـثجؼایی) پؼداظحَ قغه ةّد.
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صیخ ى يّن و ىضحّا و ،)...از پٍر راُتؼد ىّضتّؼی (جتو) ىِتو ةؼظتّردار ُـتحٍغ کتَ
ؼتارجٍتتغ از .1 :زىتتان ،جتتغاوم و جغییتتؼ .2 ،ف تتا و ىرتتان .3 ،فؼٍُتتب و ُّیتتثٌ .4 ،غتتام
ازحياؼی و  .5ىٍاةػ و فؽانیثُای اكحنادی .ةؽتالوه ایٍرتَ در کحتب ىلطتػ اةحتغایی ةتا
رویرؼد جهفیلی ةیكحؼ و در کحب ىلطػ ىحّؿطَ ةا رویرؼد جهفیلی کيحؼ ،ایً ى تاىیً و
جوُا پّقف داده قغهاٌغ.
در اداىَ ىلانَ ،ةتَ زایگتاه آىتّزهُتای زیـتثىضیطتی در کحتب درؿتی ىطانؽتات
ازحياؼی 1در ىلطػ اةحغایی و ىلطػ ىحّؿطَ اول ىیپؼدازیو:
 .1هطبلعبت اجتوبع هقطع ابتدای
در کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ ؿّم در درس دوازدُو ةا ؼٍّان «درؿث ىنؼف کٍیو»
 ،درس ؿیؽدُو ةا ؼٍتّان «ةازیافتث» (متل ،)40-43در کحتاب پایتَ چِتارم در درس
ٌّزدُو ةا ؼٍّان «از ىضیط زیـث ىؼاكتث کٍتیو» ،در کحتاب ىطانؽتات ازحيتاؼی پایتَ
پٍسو در درس قكو ةا ؼٍّان «ىٍاةػ آب ایؼان» ،در کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ قكو
در درس ُفحو ةا ؼٍّان «طالی ؿیاه»ُ ،يچٍیً در درس ُكتحو ةتا ؼٍتّان «اٌتؼهی را
ةِحؼ ىنؼف کٍیو»  ،در مفضَ  41ذیم ىتضخ «درؿث ىنتؼف کٍتیو» ،ةتا درج ةؼیتغه
چٍغ روزٌاىَ ةا ى تاىیً ىنتؼف زیتاد از صتغ ؿتّظثُتای فـتیهی و نتؽوم کتاُف آن
پؼداظحَ اؿتث .در درس  19ةتا ؼٍتّان «دریتا ٌؽيتث ظغاوٌتغی» ىطانتب ىحؽتغدی در
ظنّص ىضیط زیـث و زٍتَُتای ىعحهتف آن ىاٌٍتغ اُيیتث ،صفاعتث و جعؼیتب آن
ىطؼم قغه اؿث .ظالمَ ایً ىتاصخ در زغول زیؼ فِؼؿث قغه اؿث:
زغول قياره ()2؛ ظالمَ ىتاصخ زیـث ىضیطی کحب ىطانؽات ازحياؼی ىلطػ اةحغایی
پبیه

درس عنههههواى حجههههن تعههداد جبیگهههههههبه هفهههههههبهین و
درس

صفحبت

تصبویر
هرتب

آههههویهههههبی اریشهبی روایه
ییس هحیط

2

ضده هرتب

 - 1صّزه ىط انؽاجی ایً پژوُف فلط کحب ىطانؽات ازحياؼی در ىلاطػ اةحغایی و ىحّؿطَ اول اؿتث.
اىا كاةم ذکؼ اؿث کَ از اةحغای ؿال جضنیهی  1396-97درؿی جضث ؼٍّان «اٌـان و ىضتیط زیـتث»
ةؼای داٌفآىّزان ؿال یازدُو دةیؼؿحان (ُيَ رقحَُا و جؼایفُای ٌغؼی ،فٍی و صؼفَای و کارداٌف)
جغو یً قغه اؿث کَ ىكعناً فنّل پٍسو ،قكو و ُفحو آن ةا رویرؼد ةیٍتا ىطانؽتَای و ىیتانرقتحَای
جأنیف قغه و ةَ ٌّؼی جغاوم ىٍطلی کحب ىطانؽات ازحياؼی ىلاطػ پاییًجؼ اؿث.
 - 2در ایً ؿحّن ةا جّزَ ةَ اُغاف درس ،ؼٍّان درس ،ؼٍاویً فؼؼی (جیحؼ) درس ،ىفاُیو ةَ کار ةتؼده
قغه و ٌیؽ جؽغاد جناویؼ و ، ...ؿَ ةؼچـب (امهی /ىیاٌَ /فؼؼی) نضاظ کؼدهایو.
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ؿّم

12

درؿتتتتتتتث 36-39
ىنؼف کٍیو

2

ىیاٌَ

ىٍتتتتاةػ طتیؽتتتتی،
ٌؽيث ،مؼفَزّیی

ؿّم

13

ةازیافث

40-43

5

امهی

ىضم زٌغجی ،زةانتَ،
ةازیافث ،قتِؼداری،
صفظ ىٍاةػ

چِارم

19

از ىضتتتتیط 84-88
زیـتتتتتتتث
ىؼاكتتتتتتتث
کٍیو

12

امهی

زیـتتحگاه ،ظطتتؼات
جِغیغکٍٍتتتتتتتتتغه
زیـتتتتتحگاهُتتتتتا،
فؽانیثُای اٌـتان،
از ةتتتتتیً رفتتتتتحً
زیـتتحگاهُتتا ،نطيتتَ
زدن ةتتتَ ىضتتتتیط
زیـث

پٍسو

6

ىٍتتتتاةػ آب 27-31
ایؼان

7

ىیاٌَ

ىٍتتتػ آب قتتیؼیً،
زیـتتحگاه ،ىنتتؼف
ٌادرؿتتتتتتتتث آب،
آنّدجی آب

قكو

7

طالی ؿیاه

34-38

1

فؼؼی

ىضیط زیـث ،ةتؼق
آةی و صؼارجی

قكو

8

اٌتتتتتؼهی را 39-42
ةِحؼ ىنتؼف
کٍیو

5

ىیاٌَ

ىنتتتتؼف زیتتتتاد،
ؿّظثُای فـیهی

قكو

18

دریاٌ ،ؽيتث 90-94
ظغاوٌغی

3

ىیاٌَ

ىضتتتتیط زیـتتتتث
دریتتایی ،زیـتتحگاه،
صفاعتتتث از دریتتتا،
آنّدجی

جوع

ُفث درس

32مفضَ

1

35

ىٍتػ( :یافحَُای پژوُف)

در ىسيّع ىیجّان جفث :در کحب ىطانؽات ازحياؼی ىلطػ اةحغایی در ؿتال ؿتّم -کتَ
ٌعـحیً کحاب جضث ؼٍّان ىطانؽات ازحياؼی در دؿحؼس داٌفآىّزان كؼار ىیجیؼد -ةا
 - 1ایً صسو مفضَ ( در ایً زغول و دو زغول ةؽغی) ،صسو جعنیل یافحَ ةتَ ایتً دروس اؿتث و
انؽاىاً ةَ ىؽٍی پّقف کاىم آن ةَ صّزه ىضیط زیـث ٌيیةاقغ.
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زةان ؿاده و ةیكحؼ ةا کيک جناویؼ ةَ ىتضخ ىضیط زیـتث و صـاؿتیث ٌـتتث ةتَ آن
پؼداظحَ قغه اؿث و ُؼچَ از پایَ ؿّم ةَ قكو صؼکث کٍیو صسو ىطانب ،امتطالصات
زیـثىضیطی و جٍّع جناویؼ ةیكحؼ ىیقّدُ .يچٍیً در ىسيّع در ىلطتػ اةحتغایی در
ُفث درس و ةا صغود  35جنّیؼ ةَ ىتاصخ و ىفاُیو ىؼجتط ةا ىضتیط زیـتث پؼداظحتَ
قغه اؿث .در اداىَ ةایغ اضافَ کؼد کَ در کحب ىطانؽتات ازحيتاؼی ىلطتػ اةحتغایی ةتا
اؿحفاده از ىفاُیو و امطالصاجی ٌغیؼ زةانَ ،ةازیافث ،آنتّدجی و ىنتؼف ةتغ آب ،ىضتیط
زیـث ،زیـحگاه ،اٌؼهیُای جسغیغپػیؼ ،ىنؼف درؿث اٌتؼهی ،آنتّدجی ىضتیط زیـتث
دریایی و ...ارزشُا و ٍُسارُای زیـثىضیطی ةَ کّدکان آىّزش داده ىیقّد.
 .2هطبلعبت اجتوبع هقطع هتوسطه اول
در کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ ُفحو ،در درس اول ةتا ؼٍتّان «ىتً صتق دارم» ،درس
دوم ةا ؼٍّان «ىً ىـئّل ُـحو» ،درس ُكحو ةا ؼٍتّان «ىنتؼف» کتَ در واكتػ ایتً
اونیً درس در ىلطػ ىحّؿطَ اول اؿث کتَ داٌتفآىتّزان ةتا ىفِتّم ىضتیط زیـتث و
ارزشُای آن و ٍُسارُای ىؼجتط ةا آن آقٍا ىیقٌّغ ،درس یتازدُو ةتا ؼٍتّان «جٍتّع
زیـثجاهُای ایؼان» ،درس  12ةا ؼٍّان «صفاعث از زیـحگاهُای ایؼان» و ٌرحَ ىِيتی
کَ ةؼجؼفحَ از امم پٍساُو كاٌّن اؿاؿی زيِّری اؿالىی اؿث« :داٌتفآىتّزان ؼؽیتؽ،
صفاعث از ىضیط زیـث ىعنّص ایً ؿازىان ٌیـث ،ةهرَ وعیفَ ُيَ ىا اؿث» اقتاره
قغه اؿث .قایغ ةحّان جفث ىِوجؼیً درس ىؼجتط ةا ارزشُای زیـثىضیطی در کحاب
ىطانؽات ازحياؼی پایَ ُفحوُ ،يیً درس  12ىیةاقغ ،درس چِاردُو ةا ؼٍّان «ىٍاةػ
آب و ظاك و در درس قاٌؽدُو ةا ؼٍّان «زاذةَُای جؼدقگؼی ایؼان» ىـتائم ىعحهتف
ایً صّزه ىطؼم قغه اؿث (زغول :)3
زغول قياره ()3؛ ظالمَ ىتاصخ زیـث ىضیطی کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ ُفحو
ضوبره

عنواى درس

درس

حجهههن تعهههداد جبیگههههههههبه هفبهین و اریشههبی
صفحبت

تصبویر
هرتب

1

ىً صق دارم

2-5

1

آههههویهههههبی روای
ییس هحیط
فؼؼی

ضده هرتب

1

صلّق فؼدی ،زٌغجی در
ىضیط ؿانو و پاکیؽه

 - 1در ایً ؿحّن ةا جّزَ ةَ اُغاف درس ،ؼٍّان درس ،ؼٍاویً فؼؼی (جیحؼ) درس ،ىفاُیو ةَ کار ةتؼده
قغه و ٌیؽ جؽغاد جناویؼ و ، ...ؿَ ةؼچـب (امهی /ىیاٌَ /فؼؼی) نضاظ کؼدهایو.
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1

فؼؼی

ىـئّنیث فؼدی ،ىضیط
زیـثٌ ،غو طتیؽث

2
8

ىنؼف

29-35

1

ىیاٌَ

ىنتتتتتؼف و ىنتتتتتؼف
ٌادرؿتتث ،جّنیتتغ زةانتتَ،
آنّدجی ىضیط زیـث

11

جٍتتتتتتتتتتتتتّع 56-61
زیـتتثجتتاهُتتای
ایؼان

4

امهی

جٌّتتتتاجٌّی و جٍتتتتّع
زیـتتثجتتاُی ،جؽؼیتتف
زیـحگاه (زیـثةّم)

12

صفاعتتتتتتتتث از 62-69
زیـتتتحگاهُتتتای
ایؼان

20

امهی

جعؼیب زیـحگاه ،ىٍطلَ
صفاعتتتتتتث قتتتتتتغه،
طتیؽثجؼدی« ،ؿازىان
صفاعث ىضیط زیـتث،
ىضیطةان»

14

ىٍاةػ آب و ظاك

77-85

17

امهی

ىٍاةػ آب و ظاك ،ىٍاةػ
جسغیغپتتتػیؼ و جسغیتتتغ
ٌاپتتتتتػیؼ« ،ؿتتتتتازىان
زٍگتتتمُتتتا ،ىؼاجتتتػ و
آةعیؽداری»

16

زاذةتتتتَُتتتتای 92-99
جؼدقگؼی ایؼان

2

ىیاٌَ

جؼدقتتتتتتتتتتتتتتگؼی،
طتیؽتثجتتؼدی ،ىضتتیط
زیـث و پاركُای ىهی

جوع

ىتتتتً ىـتتتتئّل 6-9
ُـحو

ُفث درس

45
مفضَ

46
1

ىٍتػ( :یافحَُای پژوُف)

در کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ ُكحو ،در مفضَ ىؽؼفی و آیازیً فنتم (1جؽتاون) ،در
درس  3ةا ؼٍّان «ؿاظحار و جكریالت دونث» ارزشُتای زیـتثىضیطتی و زٍتتَُتای
ىعحهف آن ىاٌٍغ جأکیغ ةؼ ٌلف ٌِاد دونث در کاُف آنّدجیُای زیـثىضیطتی ىتّرد
جّزَ كؼار جؼفحَ اؿث.
زغول قياره ()4؛ ظالمَ ىتاصخ زیـث ىضیطی کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ ُكحو کغ 122
 - 1ایً صسو مفضَ ( در ایً زغول و زغاول ةؽغی) ،صسو جعنیل یافحَ ةَ ایً دروس اؿث و انؽاىتاً
ةَ ىؽٍی پّقف کاىم آن ةَ صّزه ىضیط زیـث ٌيیةاقغ.
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ضوبره

عنواى درس

درس

حجههههن تعهههداد جبیگههههههبه هفهههههههبهین و
صفحبت

تصبویر

آهههویههههبی اریشهبی روای
ییس هحیط

ضده هرتب

1

جؽاون ()1

1-6

2

ىیاٌَ

ىكتتارکث ،جؽتتاون،
کیـَ زةانَ ،جفریک
زةانَ

3

ؿاظحار و جكریالت دونث

14-17

2

فؼؼی

دونتتتث ،اؿتتتحلؼار
متتتتٍایػ ،كتتتتاٌّن،
صفاعتتتث آبُتتتا،
آنتتّدجی ةتتَ ىتتّاد
ٌفحی

جوع

دو درس

 10مفضَ

4

ىٍتػ( :یافحَُای پژوُف)

در کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ ٌِو ،در درس چِتارم ةتا ؼٍتّان «آب فتؼاوان و ُتّای
پاك» ،درس قكو ةا ؼٍّان زیـثةّمُا در ظطؼٌغ و ىؽؼفتی یتک ٌِتاد ةتیًانيههتی در
صّزه ىضیط زیـث ةا ؼٍّان «اجضادیَ ةیًانيههی صفاعتث از طتیؽتث» 2)IUCN( 1کتَ
ةیف از ُكحاد ؼ ّ دارد و ایؼان ٌیؽ ؼ ّیث آن را پػیؼفحتَ اؿتث و ایتً ٌِتاد ُؼؿتانَ
«فِؼؿث كؼىؽ» ظّد را -کَ قاىم فِؼؿث جٌَُّای جیاُی و زاٌّری در ىؽتؼض ظطتؼ
در ٌّاصی ىعحهف زِان اؿث -ىٍحكؼ ىیکٍغ؛ ىطؼم قغه اؿتث .در درس ُفتحو جضتث
ؼٍّان «زيؽیث زِان» ،درس  17ةا ؼٍّان «فؼٍُب» (ذیم ىتضخ «ارزشُا و ؼلایغ»،
درس ُسغُو ةا ؼٍّان «ُّیث» ذیم ىتضتخ «ُّیتث ازحيتاؼی» ،درس  22ةتا ؼٍتّان
«صلّق و جرانیف قِؼوٌغی» ،ذیم ىتضخ «صق ةؼظّرداری از رفاه و جتأىیً ازحيتاؼی»
کَ جنؼیش کؼده اؿث «قِؼوٌغان صق دارٌغ در ىضیطی پتاك و ؿتانو و ةتغون آنتّدجی
زٌغجی کٍٍغ و ،». ...درس ةیـث و ؿّم ةا ؼٍّان «ةِؼهوری چیـث» و ةتایظؼه در درس
ةیـث و چِارم ةا ؼٍّان «اكحناد و ةِؼهوری» ،ذیتم ىتضتخ «ةِتؼهوری ؿتتؽ» اُيیتث

 - 1ایً ٌِاد ىؽحتؼجؼیً و ةؽرجحؼیً ىؼزػ ةیً انيههی و زِاٌی در ؼؼمَ اطالؼات زیـثىضیطی و جٍّع
زیـحی اؿث و ٌلف ىِيی در ؼؼمَ جنيیوجیؼیُای کارقٍاؿاٌَ در صّزه ىضیط زیـث دارد.
2 - International Union for Conservation of Nature
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جّزَ و صفظ ىضیط زیـتث و آىتّزهُتای زیـتثىضیطتی ةتا کيتک ىفتاُیيی ىاٌٍتغ
ىنؼفجؼایی ،جعؼیب ىضیط زیـث ،ةِؼهوری ،ةِؼهوری ؿتؽ و ...روایث قغه اؿث.
زغول قياره ()5؛ ظالمَ ىتاصخ زیـث ىضیطی کحاب ىطانؽات ازحياؼی پایَ ٌِو کغ 138
ضوبره

عنواى درس

درس

حجن

تعداد

جبیگبه

صفحبت

تصبویر

آهویههبی

هفبهین و اریشهبی
روای

ضده هرتب

ییس هحیط
4

آب فتتتتؼاوان و 21-27
ُّای پاك

3

ىیاٌَ

آبُ ،تتتّا ،جغییتتتؼات آب
وُّاییٌ ،لف اٌـانُا در
جغییؼات اكهیيی

6

زیـثةّمُتا در 36-41
ظطؼٌغ

25

امهی

جعؼیتتتب زیـتتتحگاهُتتتا،
ریَُای زىتیًٌِ ،ادُتای
ةیًانيههی زیـثىضیطی،
فِؼؿث كؼىؽ

7

زيؽیث زِان

44-49

3

فؼؼی

زيؽیتتث و قِؼٌكتتیٍی،
آنّدجی ُّا ،زایٌَكیٍی

17

فؼٍُب

114-119

-

ىیاٌَ

ارزشُتتتتا و ؼلایتتتتغ و
ٍُسارُتتتا ،ارزش جهلتتتی
کتتؼدن ىضتتیط زیـتتث،
جفریک زةانَ ،مؼفَزّیی

18

ُّیث

120-125

1

فؼؼی

ُّیتتتث ازحيتتتاؼی(فلط
جنّیؼ)

22

صلّق و جرانیف 148-153
قِؼوٌغی

1

فؼؼی

صلّق و جرانف قِؼوٌغی

23

ةِتتتتتتتتؼهوری 156-161
چیـث؟

6

امهی

آةیتتتتتاری كطتتتتتؼهای،
زهتتتّجیؼی از اجتتتالف و
دورریؽ ٌان ،صيم و ٌلتم
ؼيّىی و...

24

اكحنتتتتتتتتاد و 162-167
ةِؼهوری

2

امهی

ىنتتؼفجؼایتتی ،جعؼیتتب
ىضیط زیـث ،ةِتؼهوری،
ةِؼهوری ؿتؽ

 49مفضَ

41

جوع

ُكث درس

ىٍتػ(:یافحَُای پژوُف)
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در ىلطػ ىحّؿطَ اول ،ىطانؽات ازحياؼی ةَ ؼٍتّان یتک درس جعننتی و ةتا دةیتؼان
جعننی ةا  3ؿاؼث جغریؾ ُفحگیٌ ،لف ىِيی در آىّزش و جؽيیق ارزشُتا ،ةاورُتا،
ٌگؼشُای زیـثىضیطی ةَ داٌفآىتّزان دارد و اٌحغتار ىتیرود ٍُسارُتای ازحيتاؼی
داٌفآىّزان ىؽطّف ةَ ارزشُای زیـثىضیطی ةاقغ .در ایً ىلطػ ىیؽان پتؼداظحً و
روایث ىفاُیو زیـثىضیطی در پایَ ُفحو در ُفث درس ،در پایَ ُكتحو در دو درس و
در پایَ ٌِو ٌیؽ در ُكث درس مّرت جؼفحَ اؿث .ةا ایً جفاوت کَ در پایۀ ٌِو ؼيتق و
جـحؼدجی ىطانب ةیكحؼ اؿث .از طؼف دیگؼ در پایتۀ ُفتحو ،ىفتاُیو ىتؼجتط ةتا صتّزه
ىضیط زیـث ةیكحؼ در فنّل زغؼافیتایی ىطانؽتات ازحيتاؼی یؽٍتی دروس  11جتا 16
روایث قغه اؿث .در پایۀ ُكحو ىفاُیو ىؼجتط ةا صّزه ىضتیط زیـتث ٌیتؽ فلتط در دو
درس از فنّل ازحياؼی ىطانؽات ازحياؼی یؽٍی دروس 3و 1روایث قغه اؿث و ٌِایحتاً
ایٍرتتَ در پایتتَ ٌِتتو ،ىفتتاُیو ىتتؼجتط ةتتا صتتّزه ىضتتیط زیـتتث ةیكتتحؼ در فنتتّل
ازحياؼی ىطانؽات ازحياؼی یؽٍی دروس 23 ،22 ،18 ،17و  24روایث قغه اؿث .ضيً
ایٍرَ در ُؼ ؿَ پایَ و ةَ جٍاوب از اٌتّاع جنتاویؼ و ٌگتارهُتای ىتؼجتط (پایتَ ُفتحو 46
جنّیؼ ،پایَ ُكحو  4جنّیؼ و پایَ ٌِو  41جنّیؼ) اؿحفاده قغه اؿث.
خالصه بحث و نتیجهگیری
از آٌسا کَ ىـائم زیـثىضیطی ةَ طتّر ىـتحلیو و ییؼىـتحلیو ةتؼ زٌتغجی ازحيتاؼی
اٌـانُا ادؼ ىیجػارٌغ ،ةایغ ةَ ؼٍّان ىـئهَ ازحياؼی و ىّضتّع و ؿتّهه ىٍاؿتتی ةتؼای
ىطانؽات ازحياؼی جهلی کؼد .از طؼف دیگؼ ةایغ جفث کَ کتٍف یتا رفحتار و ٍُسارُتای
ىؽطّف ةَ ارزشُای زیـثىضیطی ىفِّم ىؼکؽی و یانب در ایً ىطانؽات ىیةاقغ .نػا
ٌلف و جأدیؼ آىّزش ،داٌف و آجاُیُای زیـث ىضیطیٌ ،گؼشُتای زیـتث ىضیطتی،
ادراك زیـث ىضیطتی و ارزشُتای زیـتث ىضیطتی ةتؼ ٍُسارُتای زیـتث ىضیطتی
داٌفآىّزان اٌرارٌاپػیؼ اؿث .یافحَُای ایً پژوُف ٌكان ىیدُغ کَ در کحب ىطانؽتات
ازحياؼی ىلطػ اةحغایی ةا اؿحفاده از ىفاُیو و امطالصاجی ٌغیؼ زةانَ ،ةازیافث ،آنتّدجی
و ىنؼف ةغ آب ،ىضیط زیـث ،زیـحگاه ،اٌؼهیُای جسغیغپػیؼ ،ىنتؼف درؿتث اٌتؼهی
و ...ارزشُا و ٍُسارُای زیـثىضیطی ةَ کّدکان آىّزش داده ىیقّد.
در کحب ىطانؽات ازحياؼی ىلطػ ىحّؿطَ اول ،قاُغ جـتحؼدجی و جٍتّع ىفتاُیو و
امتتطالصات ىتتؼجتط ةتتا ىّضتتّع ُـتتحیو .ىتتذالً در پای تۀ ُفتتحو ،ارزشُتتا و ٍُسارُتتای
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زیـثىضیطی ةا کيک ىفاُیيی ىاٌٍغ صق ،ىـئّنیث ،ىنؼفجؼایی ،زیـتحگاه ،جعؼیتب
زیـحگاه ،ىٍطلَ صفاعث قغه ،طتیؽثجؼدی ،ؿازىان صفاعث ىضیط زیـث ،ىضیطةان،
ىٍاةػ آب و ظاك ،ؿازىان زٍگمُتا ،ىؼاجتػ و آةعیتؽداری ،جؼدقتگؼی ،طتیؽتثجتؼدی،
ىضیط زیـث ،پاركُای ىهی و ...روایث و جّضیش داده قغهاٌغ.
در پایۀ ُكحو ارزشُا و ٍُسارُای زیـثىضیطی ةا کيتک ىفتاُیو جؽتاونٌ ،لتف
ٌِاد دونث (ىنّةَُای زیـثىضیطی) روایث قغهاٌغ.
در پایۀ ٌِو ٌیؽ ٍُسارُای ازحياؼی ىؽطّف ةَ ارزشُای زیـثىضیطتی ةتا کيتک
ىفاُیيی ٌغیؼ آبُّ ،ا ،جغییؼات آب وُّاییٌ ،لف اٌـانُا در جغییؼات اكهیيی ،جعؼیتب
زیـحگاهُا ،ریَُای زىیًٌِ ،ادُای ةیًانيههی زیـثىضیطی ،فِؼؿث كؼىتؽ ،زيؽیتث و
قِؼٌكیٍی ،آنّدجی ُّا ،زایٌَكیٍی ،ارزشُتا و ؼلایتغ و ٍُسارُتا ،ارزش جهلتی کتؼدن
ىضیط زیـث ،جفریک زةانَ ،مؼفَزّییُّ ،یث ازحيتاؼی ،صلتّق و جرتانف قتِؼوٌغی،
ىنؼفجؼایی ،جعؼیب ىضتیط زیـتث ،ةِتؼهوری ،ةِتؼهوری ؿتتؽ روایتث و آىتّزش داده
قغهاٌغ.
در پایان ذکؼ دو ٌرحَ انؽاىی ةَ ٌغؼ ىیرؿغ .1 :در کحتاب ىطانؽتات ازحيتاؼی پایتَ
ُكحو ةَ ىلغار ةـیار اٌغك ةَ ارزشُا و ٌگؼشُای زیـثىضیطی پؼداظحَ قتغه اؿتث
(فلط در دو درس) ،نػا ضؼورت دارد کَ ىفاُیو زیـثىضیطی در آن ةؼزـتحَجتؼ قتّد.
 .2ةتتَ ٌغتتؼ ىتتیرؿتتغ از صتتّزه داٌتتفٌ ،گتتؼش و کتتٍف ،ةیكتتحؼیً پتتؼدازش ىفتتاُیو
زیـث ىضیطی در کحاب ىطانؽات ازحياؼی در ةعف داٌف و صّزه قتٍاظحی ةاقتغ و دو
صّزه ٌگؼقی(ؼّاطف) و کٍكی (ىِارجی) ؿِو کيحؼی دارٌغ .نػا ةؼكؼاری جؽادل و جتّازن
ةیً ایً ؿَ صّزه یادجیؼی در کحب درؿی ىطانؽات ازحياؼی ضؼورت دارد.
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