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از نظر نوع  این پژوهشاست.  زیست هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش ابتدایی در حفظ محیط 
 15اي مشتمل بر پرسشنامه ،آوري اطالعاتباشد. ابزار جمعاز نظر ماهیت پیمایشی میهدف،کاربردي و

آوري  .ابزار جمعبودمعلمان دوره  ابتدایی شهرستان تفت  شاملآماري این پژوهش  ۀباشد.جامعپرسش می
با آزمون   نیزو پایایی بررسی گردیداساتید  وسیلۀبهآن روایی که پرسشنامه محقق ساخته است  ،اطالعات

مختلف  هايسایت است. سپس پرسشنامه مورد نظراز طریقمحاسبه شده .)/84(آماري ضریب آلفاي کرونباخ
ده به تکمیل پرسشنامه دهنپاسخ 128گردید.تعداد در بین معلمان مدارس ابتدایی توزیعهاي اجتماعی یا شبکه

نتایج این .استهاي آماري توصیفیاستفاده شدهاز روش ،هاي این پژوهشجهت تجزیه و تحلیل دادهپرداختند. 
هاي توانند با انجام فعالیتهاي الزم در زمینه حفظ محیط زیست مین با آموزشاپژوهش نشان داد که معلم

مند به حفاظت از محیط زیست نموده و اخالق دوستی با محیط کودکان را عالقه درون و برون کالسی،
 .زیست را در آنها نهادینه کنند

 واژگان کلیدي :
محیط زیست، آموزش، معلم، 

 .آموزدانش

Journal of Research in Elementary Education 
Volume 3, Issue 6, autumn and winter 2021. Pages:55-65 

The Role of Elementary Education in Protecting Local Environment 

NaserMohamadi ahmadabadi1, Mohammad Sadeqsadeqi sarcheshme2 

1.Associate professor at Payam Noor University, Taft Branch, Yazd, Iran 
2.Corresponding author: M. A. studentof Curriculum Planning at Payam Noor University, Taft Branch, 
Yazd, Iran 

ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 
This study aims to investigate the role of primary education in 
environmental protection. This is appliedresearch in terms of 
purpose type and survey nature. The data collection tool is a 
questionnaire consisting of 15 questions. The statistical population 
of this study included elementary school teachers in Taft city. The 
data collection tool was a researcher-made questionnaire whose 
validity was checked by professors and its reliability was calculated 
by Cronbach's alpha coefficient test (.84). The questionnaire was 
then distributed among primary school teachers through various 
sites or social networks. A total of 128 respondents completed the 
questionnaire. Descriptive statistical methods have been used to 
analyze the data of this study. The results showed that teachers with 
the necessary training in the field of environmental protection can 
make children interested in protection by performing activities 
inside and outside the classroom and institutionalizing the ethics of 
environmental friendliness in them 
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 مقدمه 
محیطی در یک مشکل زیست مسالهاست. اینها در قرن بیستم افزایش یافتهدهد که جمعیت انسانهاي بانک جهانی نشان میداده

موجودات زنده  ۀتهدیدهایی هستند که  هم ،محیطیمشکالت زیست. )Yalmanci&Gözü (2019,استسراسر جهان ایجادکرده

دنیا مدتهاست که براي غلبه بر این مشکل تالش . )(Alagoz&Akman ,2016زددخواههمرا به خطر انداختهو تعادل طبیعت را به

 ed(جهانی شدن، توسعه فناوري و علم رشد سریع جمعیت، توسعه صنعت، افزایش تقاضا براي)(Ergin,2019است،کرده

al,2010Negev(زدایی، مشکالت تغذیه، آلودگی هوا، تغییرات آب و هواي جهانی و منجر به از دست دادن تنوع زیستی، جنگل

ت است.  باید براي غلبه بر این مشکالمشکالت مشابهی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با محیط زیست در ارتباط هستند گردیده

اثرات منفی بر سالمت موجودات زنده  ،محیطیاندیشی کرد، زیرا مشکالت زیستچاره

ها باید براي یافتن راه حلی براي مشکالت زیست محیطی کنونی بنابراین، انسان.) (Haines&Kovats,2006گذاشتخواهند

 .) (Alagoz&Akman,2016دنعجله کن

هایی که یکی از راه حل.)Albay&Arslan,2019(محیطی را بر عهده داردانسان به عنوان یک فرد، مسئولیت حل مشکالت 

محیطی انجام داد، آگاهی صحیح از تمامی عوامل محیطی به منظور حفاظت از محیط توان براي غلبه بر مشکالت زیستمی

محیطی آموزش زیست نظامیابی به این هدف،  ایجاد یک مؤثرترین تالش براي دست..) (Alagoz&Akman,2016 زیست است

محیطی و چگونگی محافظت از این منابع  مشکالت زیست آگاهی واطالعات الزم را در مورد ،ریزي صحیحمناسب است که با برنامه

محیطی یک عنصر کلیدي در پیشگیري و حل مشکالت زیست »آموزش«.آموزان در تمامی مقاطع آموزش دهدبه دانش

 .)Tuncer ed al,2005(است

یادگیري در .)Albay&Arslan,2019(پذیر خواهد بودمحیطی امکانمحیطی تنها از طریق آموزش موثر زیستمشکالت زیستحل 

 Yalmanci&Gözüm) (2019,ها و نگرش آنها در رابطه با محیط خواهد داشتتأثیر مثبتی بر دانش، ارزش ،مورد محیط

کند تا از محیط زیست در برابر زیرا افراد را تشویق می ؛گرفتتوان یک حوزه کلیدي در نظر محیطی را میآموزش زیست

براي  مناسبهاي آموزشی با محتوایفعالیت.(Cole,2007)هاي محیطی موجود و بالقوه محلی و جهانی محافظت کنندچالش

به فرآیند درج، ادغام و روابط در  نظاماین .)(Ergin,2019آموزان در تمام سنین قابل انجام استافزایش آگاهی محیطی دانش

هاي آموزش دبستانی ادامه داشته باشد و به همه زمینهمحیط اشاره دارد و باید شامل محتوایی باشد که یک عمر آموزش پیش

براي انجام این کار، مردم باید به حفاظت از محیط زیست و منافع .(O.D.T.K.Ho,2019)رسمی و غیررسمی گسترش یابد

آید که اي از آموزش است که زمانی به وجود میحوزه ،محیطیآموزش زیست. (Karatekir,2019)یق شوندعمومی تشو

این .)(Ergin,2019تنها با تالش مجدد انسان قابل اصالح باشد ،هاي بشر براي تسلط بر طبیعتتحریفات محیطی ناشی از تالش

هاي مهم براي مردم براي درك رابطه بین فرهنگ و محیط مهارتها و ها براي توسعه نگرشسازي افکار و ارزشفرآیند شفاف

توان کمک شایانی می ،با افزایش سواد عمومی جامعه در رابطه با حفظ محیط زیست.  (Palmer,1998)زیست فیزیکی است

 ). Veisi et al., 2018(انجام دادبراي حفظ محیط زیست 
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 .)Ajmal&odhi Sultan 2016,تر استشهروندانی با دانش، باانگیزه و فعال ایجاد، 1960هدف آموزش محیط زیست از دهه 

محیطی، نگرش و توان دگرگونی مثبت در اخالق محیطی، دانش محیطی، آگاهی زیستمحیطی را میهدف آموزش زیست

وتغییرعالیق و نگرش  دانش محیطی بدون شک افزایش .)(Yalmanci&Gözüm ,2019محیطی فرد شناسایی کردرفتار زیست

معتقد است  )Blakie ,2005(یبالک (Poortinga,Steg&Vlek,2004)افراد جامعه،در رفتار آنها نسبت به محیط زیست مؤثر است

واري باشد که یا ساختار تبیینی فرضیه  سازوکارتواند نمایانگر آورد و مییک مدل تحلیلی،چارچوبی مفهومی یا نظري  فراهم می

با توجه به اهمیت . تواند روشی براي سازماندهی نتایج پژوهش وارائه باشدتشبیه و تمثیل به دست آید،یا می از استفادهشاید با 

اي از توان مجموعهرسد که مینظرمیهاي نظري،بهقیقاتی و با توجه به تحقیقات پیشین و دیدگاهحمدل تحلیلی  در یک فعالیت ت

 کشد:محیطی گرد هم آورد. مدل زیر نحوه ارتباط احتمالی بین متغیرها را به تصویر میتعوامل را در بررسی رفتارهاي زیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل اصالح شده آز چن  و فیش بین به نقل از صالحی و قائمی1مدل شماره

دهد  و سواد محیطی را تحت تاثیر قرار میمحیطی،سواد  زیستدهد،آموزش زیستگونه که مدل تحلیلی نشان میهمان

محیطی عام و خاص موثر محیطی،شناخت زیستزیستمحیطی به عنوان یک متغیر واسط و میانجی بر نگرش نوین زیست

رود به که احتمال میاست شناختی،متغیر دیگري محیطی اثر دارند.عوامل جمعیتاست.این سه متغیر اخیر بر رفتارهاي زیست

 (Salehi and Ghaemi, 2013)محیطی ارتباط داشته باشداي مستقیم و بالواسطه  با رفتار زیستشیوه

ها براي رسیدن به توسعه در ابعاد مختلف است و از آنجا که  ترین راهوپرورش یکی از مناسبآموزش آنچه مسلم است

هاي کردن عادتاند و همچنین بهترین و موثرترین شیوه نهادینههاي محیط زیستیکودکان بیشترین قربانی نابهنجاري

از این رو الزم است مسئولیت محیطی، به صورت رفتاري ؛Tserveni,2010) (ها ازدوره کودکی استمثبت،آموزش این عادت

یکی از عوامل مهم براي تحقق آموزش محیطی مؤثر، معلمانی هستند که از Hinde,2001) ( یدآمسئوالنه  در او به وجود 

محیطی و داشتن نگرش و با دانش و سواد زیست(Alagoz&Akman,2016) محیطی آگاهی داشتههاي زیستآموزش

 (Uzun et al,2019)محیطی مثبت،سعی در القاي آموزش محیط زیست دارندزیست

شدن به رهبران آینده در حمایت از محیط زیست دارند معلمان بیشترین تأثیر را در آموزش کودکان و نوجوانان براي تبدیل

(Esa,2010) .به طور قابل توجهی بر کیفیت یادگیري  ،هاي تدریس و وسایل کمک آموزشیدانش و مهارت در انتخاب روش

 سواد زیست محیطی آموزش زیست  محیطی

شناخت مسائل عام 
 زیست محیطی

شناخت مسائل 
خاص زیست 

 

نگرش نوین زیست 
 محیطی

 سایر عوامل

 رفتارهاي زیست محیطی

 عوامل جمعیت شناختی
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زیرا آنها  ؛عالوه بر این، اقدامات و نگرش معلم مرتبط با محیط بسیار مهم خواهد بود. (Mikerova ed al,2018)گذاردتأثیر می

بنابراین ؛ (Uçar&anpolat,2019)آموزان تحت تأثیر رفتار معلم استرفتار دانش و آموزان خود در آینده هستندالگوي دانش

متاسفانه در .(Abramovic &Miedijensk,2019)هاي مهم در تربیت معلم باشدرسد آموزش محیطی یکی از جایگاهنظرمیبه

 است:گرفتهتحقیقات بسیار اندکی صورت ،آموزانمورد آموزش محیط زیست  به طور اعم و آموزش محیط زیست براي دانش

نشان داد که »  نقش دروس ابتدایی در حفظ محیط زیست«عنوان بادر تحقیقی  1400در سال  )  Fouladi( هاي فوالديیافته

 ،استگرفتههایی که صورترغمتالشعلی ،وضعیت موجود حفظ محیط زیست در آموزش محیط زیست دوره ابتدایی ایران

زش مدارس خود دارند،دردوره چندان خوب نیست و توجهی که سایر کشورهاي پیشگام نسبت به  حفظ محیط زیست در آمو

 .شودابتدایی ایران مشاهده نمی

یافتند که به این نتیجه دست« وپرورش و محیط زیستآموزش«عنوان بااي در مقاله )Salehi,2014صالحی و همکاران (
 .محیطی استقوي براي رفتارهاي زیست ةکنندبینیمحیطی دارد و پیشمحور بیشترین تاثیر را بر رفتارهاي زیستنگرش زیست

به ارزیابی دانش »محیط زیست در آموزش عالی«عنوان با ايدر مقاله) Salehi and Pazouki, 2014صالحی و پازوکی(
محیطی دانشجویان هاي دولتی مازندران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که  سطح دانش زیستمحیطی دانشجویان دانشگاهزیست
 .ولی میزان این دانش  بر حسب نوع دانشکده متفاوت است ،باشداال مینسبتا ب

محیطی بر هاي زیستاثرات اجراي آموزش«عنوان  بااي در مقاله 2014در سال  (Shubiri et al)شبیري و همکاران
آموزان دارد و این تغییر در زا در رفتار محیطی دانشسب يبه این نتیجه رسیدند که آموزش در فضاي آزاد تاثیر  »گرديطبیعت

 تر است.بین دختران محسوس
بررسی رابطه «عنوان  با 2014در سال  )Salehi and Ghaemi Asl(هاي حاصل از مطالعه صالحی و قائمی اصل یافته

 آموزان نسبت به مسائل و مشکالتنشان داد میزان شناخت دانش »محیطی و رفتارهاي حفاظت از محیط زیستآموزش زیست
 .پایین است ،محیطی خاصباال و نسبت به مسائل  و مشکالت زیست ،محیطی عامزیست

در طرح ارزیابی وضعیت آگاهی آموزگاران مقطع ابتدایی  در مناطق مختلف )yadkobi ed al,1997بادکوبی و همکاران(
آموزگاران به این نتیجه رسیدند که  محیطی هاي زیستآگاهی ،با هدف ارزیابی وضعیت موجود ،وپرورش شهر تهرانآموزش

دهند و همچنین با افزایش میزان تحصیالت میزان آگاهی محیطی باال را مردان تشکیل میهاي زیستبیشتر افراد داراي آگاهی
 .رودافراد هم باال می

 بررسی:با توجه به این توضیحات، این مطالعه به دنبال 
 محیطی هاي زیستتان تفت  نسبت به نقش خود در آموزشبررسی  نظرات معلمان دوره ابتدایی شهرس -
محیطی مدارس بر رفتار هاي زیستبررسی نظرات معلمان دوره ابتدایی شهرستان تفت نسبت به تاثیرگذاري آموزش -

 آموزان و عملکرد دانش
محیطی مشخص زیست هايپاسخ موارد ذکرشده نه تنها فهم و برداشت کنونی معلمان  را نسبت به نقش  خود در آموزش

نماید تا از میزان اهمیت این مسئله از کتب درسی فراهم می فانریزان آموزشی و مولنماید،بلکه اطالعات مفیدي  براي برنامهمی
 دیدگاه معلمان آگاه شوند. 

 روش تحقیق
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آوري مورد استفاده جهت جمعبا توجه به نوع تحقیق،تحقیق از نظر نوع هدف،کاربردي  و از نظر ماهیت پیمایشی است. ابزار 

محیطی در هاي زیستپرسش مربوط به نظرات و دانش معلمان در خصوص ادغام آموزش 15اي مشتمل بر پرسشنامه ،اطالعات

در سال  ،جامعه آماري این پژوهش را تمامی معلمان دوره ابتدایی شهرستان تفت.فرآیند یادگیري در مقطع ابتدایی بوده است

پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس  ،آوري اطالعاتتشکیل دادند. در این مطالعه، ابزار جمع 1400-1401تحصیلی 

یک گویه چهار قسمتی به اشخاص داده  ،شود.براي سنجش میزان متغیرهاهاي تحقیق  و به شیوه مقیاس لیکرت انجام میفرضیه

 باند پاسخ دهند هخواکنند و یک گزینه هم  براي کسانی که نمیشد و از آنها خواسته شد نظر خود را بر اساس این گویه بیان 

آوردن اعتبار و براي سنجش روایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید و دستبینی گردید.به منظور بهپیش» نظري ندارم«عنوان

زمون آماري ضریب آلفاي وتربیت بررسی گردید و مورد تایید اساتید محترم قرار گرفت و پایایی آن با آمتخصصان تعلیم

هاي اجتماعی هاي مختلف یا شبکهباشد. سپس پرسشنامه مورد نظراز طریق سایت.می/84است که برابر با کرونباخ محاسبه شده

افزار ها از طریق نرمداده دهنده به تکمیل پرسشنامه پرداختند.پاسخ 128در بین معلمان مدارس ابتدایی توزیع گردید.تعداد

SPSS20 ها استفاده گردیدمورد تجزیه و تحلیل واقع شدند و از آمارتوصیفی جهت تحلیل داده. 

 هاي پژوهشیافته

هاي محیط زیست در فرآیند یادگیریدر جداول زیر نتایج حاصل از نظرات معلمان دوره ابتدایی در خصوص ادغام آموزش
 است:ارائه شده

 آموزان ابتداییتلفیق آموزش محیط زیست در فرآیند یادگیري دانش  ة. درصد  نظرات  معلمان دربار1جدول 
کامال  سواالت پرسشنامه 

 موافقم
 کامال مخالفم مخالفم موافقم

 %3,1 %0 %18 %78,9 آموزان در دوره ابتدایی بسیار مهم استآموزش محیط زیست به دانش 1

 %1,5 %0 %38,3 %60,2 .آموزان تاثیرگذاراستاستفاده از موضوعات محیطی در  فرایندیادگیري دانش 2

تأثیرات مستقیمی بر رفتار و رشد شناختی، اجتماعی و  محیطیهاي زیستآموزش 3
 دارد عاطفی کودکان

34,4% 65,6% 0% 0% 

من می توانم سهم مهمی در معرفی دانش محیطی از طریق تدریس در کالس  4
 داشته باشم

44,5% 54,7% 0% 08% 

کنم که زمان کافی در برنامه درسی براي ادغام آموزش محیطیدر احساس میمن  5
 .فرآیند یادگیري وجود دارد

1,6% 16,4% 62,5% 19,5% 

توان با انواع هاي مربوط به محیط زیست در فرآیند یادگیري را میادغامآموزش 6
 هاي یادگیري انجام دادروش

49,2% 50% 0% 08% 

هاي هاي مربوط به محیط زیست در فعالیتادغامآموزش من توانایی کافی براي 7
 یادگیري را دارم

16,4% 3% 79,7% 08% 

هاي مربوط به محیط زیست در خواهم در فعالیتمن به عنوان یک معلم می 8
 مدرسه شرکت کنم

36,7% 62,5% 0% 08% 

 %53,1 %45,2 %0 %7/1 آموزان زمان بر استادغام آموزش محیط زیست در فرآیند یادگیري دانش 9
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تواند  منجر به ارائه محیطیدر فرآیند یادگیري میهاي زیستادغامآموزش 10
 .هاي محیطی شودهایی براي حل  مسائل و چالشحلراه

30,5% 68,8% 07% 0% 

آموزان است موضوعی جالب براي دانش ،یادگیري مطالب در مورد محیط زیست 11
 کنندو از آن استقبال می

37,8% 61,4% 08% 0% 

معلمانی که در آن  وسیلۀبهآموزش محیط زیست باید به صورت ویژه و صرفا  12
 زمینه دانش دارند تدریس شود

19,7% 47,2% 31,5% 1,6% 

 %0 %2,4 %74,6 %23 توانند با موسسات حمایت زیست همکاري  نزدیک داشته باشند معلمان می 13

 %0 %12,5 %61,7 %25,8 استزیاد به بحث محیط زیست پرداخته نشده در برنامه درسی رسمی مدارس 14

اي براي معلمان مورد نیاز است تا بتوانند آموزش محیط زیست هاي ویژهآموزش 15
 .را در فرآیند یادگیري ادغام کنند

42,2% 54,7% 3,1% 0% 

محیطی در دوره ابتدایی  هاي زیستبیشتر به آموزش از معلمان با توجه%78دهد که نشان می 1آمده از جداولدستههاي بداده

محیطی  در بهبود هاي زیستاز معلمان  در مورد موثربودن آموزش%60اند،کامال مخالف بوده %3موافق و  %18کامال موافق ،

ن کامال با تدریس از معلما%34اند.کامال مخالف بوده %5/1درصد موافق و  %38رفتار کودکان در استفاده از محیط زیست موافق،

توانند سهم از معلمان معتقد بودند که معلمان می%80حدودا موافق بودند. %64این مباحث در کالس خود موافقت کامل داشتند و 

از معلمان معتقد بودند که زمان کافی در برنامه درسی براي ادغام %62.مهمی در معرفی دانش محیطی در کالس داشته باشند

هاي مختلف تواند به روشنظرشان این بود که  یک معلم می  %50اما نزدیک  .آیند یادگیري وجود نداردآموزش محیطیدر فر

از معلمان چنین بیان کردند که  %80نماید.تقریبا  ارائهمحیطی را درکالس درس خودفارغ از برنامه درسی هاي زیستآموزش

 %97حدود .دارندنهاي یادگیري در مدارس ابتدایی ر فعالیتهاي مربوط به محیط زیست دتوانایی کافی براي ادغامآموزش

بودند  درصد از معلمان معتقد%98هاي مربوط به محیط زیست در مدرسه مطرح نمودند.موافقت خود را با شرکت در فعالیت

هاي مآموزشبر این اعتقاد بودند که ادغا %98و آموزان زمان بر استادغام آموزش محیط زیست در فرآیند یادگیري دانش

بر این نظر %97.هاي محیطی شودهایی براي حل مسائل و چالشحلتواند منجر به ارائه راهمحیطیدر فرآیند یادگیري میزیست

چنین بیان کردند که آموزش محیط  %63محیطی به خوبی استقبال خواهند نمود.هاي زیستاز آموزشآموزان بودند که دانش

موافق بوند که با موسسات حفاظت %97معلمانی که در آن زمینه دانش دارند تدریس شود. وسیلۀبهزیست باید به صورت ویژه و 

زیاد به بحث محیط  ،درصد از معلمان چنین بیان کردند که  در برنامه درسی رسمی مدارس 80از محیط  زیست همکاري کنند. 

اي براي باال بردن هاي ویژهدوره ،وپرورشند که باید آموزشاز معلمان نیز بر این نکته تاکید داشت%96زیست پرداخته نشده است.

 .محیطی برگزار نمایدسطح آگاهی معلمان از مسائل زیست

 
 آموزان ابتدایی. مقایسه میانگین و انحراف معیار نظرات معلمان در رابطه با  تلفیق آموزش محیط زیست در فرآیند یادگیري دانش2جدول 

 انحراف معیار میانگین سواالت پرسشنامه 

 ./65 97/1 آموزان در دوره ابتدایی بسیار مهم استآموزش محیط زیست به دانش 1
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 ./55. 08/2 .آموزان تاثیرگذاراستاستفاده از موضوعات محیطی در  فرایندیادگیري دانش 2

 تأثیرات مستقیمی بر رفتار و رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی کودکان ،محیطیهاي زیستآموزش 3
 دارد

85/2 48/. 

 ./36 49/1 من می توانم سهم مهمی در معرفی دانش محیطی از طریق تدریس در کالس داشته باشم 4

من احساس می کنم که زمان کافی در برنامه درسی براي ادغام آموزش محیطیدر فرآیند یادگیري  5
 .دارد وجود

56/1 78/. 

هاي یادگیري توان با انواع روشهاي مربوط به محیط زیست در فرآیند یادگیري را میادغامآموزش 6
 انجام داد

46/3 69/. 

 ./69 09/3 هاي یادگیري را دارمهاي مربوط به محیط زیست در فعالیتمن توانایی کافی براي ادغامآموزش 7

 ./56 13/4 هاي مربوط به محیط زیست در مدرسه شرکت کنمخواهم در فعالیتمن به عنوان یک معلم می 8

 ./77 58/2 آموزان زمان بر استادغام آموزش محیط زیست در فرآیند یادگیري دانش 9

هایی براي حل  تواند  منجر به ارائه راه حلمحیطیدر فرآیند یادگیري میهاي زیستادغامآموزش 10
 .محیطی شودهاي مسائل و چالش

56/1 78/. 

آموزان است و از آن استقبال یادگیري مطالب در مورد محیط زیست موضوعی جالب براي دانش 11
 کنندمی

08/2 55/. 

معلمانی که در آن زمینه دانش دارند  وسیلۀبهآموزش محیط زیست باید به صورت ویژه و صرفا  12
 تدریس شود

85/3 54/. 

 ./48 58/2 توانند با موسسات حمایت زیست همکاري  نزدیک داشته باشند معلمان می 13

 ./36 49/1 استدر برنامه درسی رسمی مدارس زیاد به بحث محیط زیست پرداخته نشده 14

اي براي معلمان مورد نیاز است تا بتوانند آموزش محیط زیست را در فرآیند هاي ویژهآموزش 15
 .یادگیري ادغام کنند

46/3 69/. 

 گیريبحث و نتیجه
آموزان مقطع که آموزش محیط زیست براي دانش ندمعتقد ان بسیاريمعلمدهد که هاي حاصل از تحقیق حاضر نشان مییافته

که  ندکن. با این حال، هنوز معلمان زیادي هستند که فکر میتواند در کمک به حفظ محیط زیست موثر واقع شودمیابتدایی 

بر است، زیرا معلمان مسئولیت دارند تا تمام قواعد آموزش محیط زیستی را ادغام آموزش محیط زیست در فرآیند یادگیري زمان

او نیز در طی  ؛همسویی دارد )Wahab, 2004( وهابها با نتایج تحقیقات . این یافتهآموزان تکمیل کنندمطابق با نیازهاي دانش

درصد از  6/53که  به این نتیجه رسیدکردند، لمی که در چهار مدرسه ابتدایی تدریس میمع 115از  نظرخواهی خود 

مشکل  ،دسترسی به وسایل کمک آموزشی عدمبه دلیل محدودیت زمانی و  محیطیزیستدهندگان در اجراي آموزش پاسخ

سازماندهی به طور رسمی  برنامه درسی  کنند که الزم استفکر میدر تحقیق حاضرچنین  براین، برخی از معلمانعالوه. داشتند

هاي موستوم و دانیل این یافته با یافته .ندادغام ک آموزاندانش آموزش محیط زیست را در فرآیند یادگیري دبتوان معلم شود تا

)Mustam&Daniel,2016(آموزش  به این نتیجه رسیدند که بهتر استدر مالزي، آنها نیز در طی بررسی خود ؛دارد مطابقت

در تبیین این یافته  .در تمامی دروس ادغام شود تا ضمانت اجرایی بیشتري بیابد محیط زیست به طور رسمی در برنامه درسی ملی
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هاي مهم  در آموزش محیط زیست،برنامه توان گفت از آنجا که نظام آموزشی در کشورمان متمرکز است،یقینا یکی از مولفهمی

اند و معلمان ناگزیرند اب و اسناد برنامه درسی است.اینها جزوبهترین منابع و مراجع یادگیريسمی و به تبع آن کتردرسی 

هاي درسی آموزان نیز ملزم به خواندن و فهمیدن محتواي کتابهاي آموزشی خود را بر اساس آنهامتمرکز سازندو دانشفعالیت

هاي حفظ و احیاي شناساندن اهمیت محیط زیست و همچنین راههاي لذا یکی از بهترین راه،)Fathi,Azar,2004(ندباشمی

که  در برنامه هاي حاصل از تحقیق حاضر، این است یکی دیگر از یافته .زیستی در متون درسی استآن،انعکاس مسائل محیط

در )fouladi(الدي فو این یافته با نتایج تحقیق و استزیاد به بحث محیط زیست پرداخته نشده ،درسی رسمی مدارس ابتدایی

او نیز در طی تحقیق خود به این نتیجه رسید که وضعیت موجود حفظ محیط زیست  در آموزش  ؛همسویی دارد 1400سال 

هایی که صورت گرفته است چندان خوب نیست و توجهی که سایر کشورهاي رغم  تالشعلی ،محیط زیست دوره ابتدایی ایران

. در تبیین این یافته شوددر آموزش مدارس خود دارند،در دوره ابتدایی ایران مشاهده نمیپیشگام نسبت به  حفظ محیط زیست 

هاي سنتی به صورت یک موضوع اضافی و یا انتخابی در محیطی در ایران در بیشتر برنامههاي زیستتوان گفت آموزشمی

تواند به شکل ی،آموزش محیط زیستی میکه در دوره ابتدایدرحالی، هاي مختلف تحصیلی در نظر گرفته شده استپایه

هاي علمی صحرایی هاي خدماتی جامعه و مشارکت آموزشطرحکننده علمی برنامه درسی،سفرهاي میدانی تاریخ طبیعی،غنی

 .)Jahanzad,2007(قرار بگیرد

 ۀبودن دامنپایینمحیطی و در نتیجه ندیدن معلمان در زمینه مسائل زیستهاي تحقیق حاضر،آموزشیکی دیگر از یافته

هاي محیطی به صورت غیر رسمی است. این یافته نیز با نتایج یافتهتوجهی به پرداختن به مسائل زیستاطالعات آنها وبالطبع بی

همچنین  ویلکی،پیتون و و  )(Mir Heydari and Abdul Azimi and Mottaqi,1397ی(میرحیدري و عبدالعظیمی  ومتق

اي وصالحیت معلمان در زمینه نها نیز آموزش حرفهآ مطابقت دارد.(Hungerford Peyton&Wilke,1987)هانگر فورد

هاي موجود محیطی دانسته و یکی از چالشهاي زیستاصلی براي موفقیت در آموزش عواملآموزش محیط زیست را یکی از 

آموزان درزمینه فرهنگ زي دانشساسازي معلمان براي ترغیب و آگاهتوجهی به آماده،بیرا وپرورشدر نهاد آموزش

محیطی در متون درسی  هاي زیستوپرورش با گنجاندن آموزشدانند. در تبیین نتایج حاصله باید گفت آموزشمحیطی میزیست

 ریزيکند. برنامهتواند کمکاي به نهادینه ساختن این علم میرشتهسازي معلمان جهت تدریس آنها به صورت علوم میانوآماده

دهد آنها را براي آموزان را تشکیل میمحیطی در مدارس ابتدایی که بخشی از دوران زندگی دانشهاي زیستصحیح آموزش

 در موردهاي این تحقیق نشان داد که اکثر معلمان کند.در مجموع یافتههاي بزرگ آماده میگیريد به جامعه جهت تصمیموور

هاي مدارس نظر مثبتی دارند و بدون برنامه رسمی از قبل تدوین شده، خود در زمینه محیطی در برنامههاي زیستتلفیق آموزش

 Balschwei ed alگرفته توسط بالشوید و همکاران(این یافته با تحقیقات انجام .کنندمحیطی با کودکان صحبت میمسائل زیست

همخوانی دارد و نشان  )Knobloch & Martin ,2010، و مارتین و نابالك()Terry ed al ,1998،تري و همکاران()1998,

سازي ،خود آنها جهت غنیوجود نداشته نی براي معلمانبرنامه و دستورالعمل مدوّ و ابالغ زمینهبا آنکه در این دهد که می
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ت مرتبط آموزان در خصوص محیط زیست  موضوعاآموزان و ارتقاي دانش و نیز بهبود نگرش دانشهاي یادگیري دانشبرنامه

 اند.را تلفیق نموده

هاي درسی منطبق با نیازهاي آموزش محیط کردن محتوا و برنامهفراهمتوان گفتي این تحقیق و تحقیقات مشابه،میهاطبق یافته

هاي یادگیري در کالس هایی  براي آموزش محیط زیست در مدارس، منجر به ایجاد فرصتها و مدلزیست و همچنین روش

دهند. هاي فراگیران و شرایطی است که معلمان ترتیب میها و تعاملها،تجربیات، درسکه شامل فعالیتشود درس می

(fouladi, 2020)هایی که توانند در کالس درس محقق سازند.فرصتهایی براي یادگیري  که بیش از همه معلمان میفرصت

تا در توسعه انسانی،اجتماعی و فرهنگی موثر  باشند. براي  آورند ها فراهم میهاي درسی و آموزشمعلمان از طریق برنامه

به مسائل زیست محیطی بپردازند  و  ،هاي درسی مناسبریزان آموزشی باید با طراحی برنامهبرنامه ،بخشیدن به چنین امريتحقق

ست را به صورت محیطی،حفاظت از محیط زیدر مباحث زیست ،هاي تدریس مناسبمعلمان با روزآمدشدن در اجراي روش

 .آموزان آموزش دهندکاربردي و به نحو مطلوب و شایسته به دانش

ترین سنین الگوپذیري و هاي طوالنی از طول روز خود را در مهمبه عنوان فضایی که کودکان ساعت مدارسز آنجا که ا

زیستی هاي محیطافزایش آگاهی ترین فضاها برايتواند به عنوان یکی از مهمکنند، میپذیري در آنجا سپري میآموزش

 :شودزیر ارائه می هايپیشنهاد مدارسکودکان قرار گیرد. بنابراین جهت تقویت آموزش محیط زیست در 

 آنها معلمانسازي با آگاه مدارسهاي محیط زیستی کودکان در آگاهی يریزي براي ارتقابرنامه •

 مدارسهاي آموزش محیط زیست در ن بر روي برنامهکنترل بیشتر مسئوال •

 گیري اثربخشی هر یک از آنهاهاي مختلف آموزش محیط زیست به کودکان و اندازهبررسی روش •

 مدارسهاي آموزشی جهت آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان در طراحی و ساخت بازي •

 یست به کودکانتولید محتواي آموزشی مناسب در مورد مسائل محیط زیستی براي آموزش محیط ز •
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