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با  روم برونرجاکتشافی  یادگیریفعالیت های آموزشی سطوح  مبتنی بر طرح های جشنواره جابر بن حیان محتوای تحلیل

منطقه موسیان در  ،ابتدایی مختلط چند پایه  مدارس )نمونه موردی: نیجها زیست محیطی آموزش های وژهپر هتوجه ب

(استان ایالم  

 مهدی میرزایی1

 دانش آموخته كارشناسی ارشد علوم تربيتی دانشگاه تهران،

 آموزگار اداره آموزش و پرورش منطقه ی موسيان، استان ايالم

 چکیده

يکی از  ی،ريادگي مختلفدر سطوح  و علم آموزی پژوهشگری خالقيت، اكتشاف، با هدف افزايش روحيه ،واره دانش آموزی جابر بن حياننجش

ش مهمی در نق ويداد،راين  موضوعی طرح های تحليل محتوایبررسی و لذا . در مدارس ابتدايی است و آموزشی ، تحقيقاتی علمی واره هاینجش

با  ،رونربجروم  افیاكتش يادگيری مختلف سطوحبه تحليل موضوعی   و ضرورت آن دارد. هدف پژوهش هم در همين راستاست اهميت و ،بازنگری

ن يان در استانطقه موسم مختلط، ابتدايی چند پايه مدارسدر  ،جهانی زيست در سطح مسائل و معضالت محيطی زيست آموزشتوجه به زمينه های 

ش در زمينه آموز ن حيانبجابر  جشنوارهطرح های  محتوای فراوانیبيشترين  . نتايج نشان داد كهاست بوده 1۴۰۰ /1۴۰1 در سال تحصيلی ايالم

 اكتشافی طوح يادگيریسبه  ه ها،در همه ی پاي بيشترين توجه  كمترين پايه های اول و دوم بوده و و چهارم های سوم و پايهمربوط به  زيست محيطی

 بر ست محيطیزي معضالت دو بيشترين تاكيپرداخته شده  اهميت شهودی و انگيزش درونی سطوحو كمتر به  داشته فرايند و ساخت يادگيری؛ يعنی

ه ای، تحقيق زمين كمتر به و داشتهتمركز در قالب انجام آزمايشات مختلف  همچون؛ آلودگی آب ها، فاضالب و هواا مسئله اثرات انواع آلودگی ه

 ارند.طلوب فاصله دمبا نقطه  و انددر حد ميانی  ،از لحاظ كيفی طرح ها وه پرداخته شد ،خارج از كالس برنامه و فوق دست سازه ها و فعاليت های

  پيشنهادها و راهکارهايی برای كيفيت بخشی جشنواره مذكور، ارائه شده است.در پايان 

 .موسيان مدارس چند پايه، آموزش زيست محيطی، اكتشافی يادگيریجشنواره جابر بن حيان،  :واژه ها کلید
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 مقدمه

تاثير مستقيم دارد.  هر كشوریهر كشوری در وهله اول موضوعی همه جانبه و كل گراست كه بر همه جوانب زندگی افراد جامعه  1توسعه پايدار

پيشرفت جامعه خود در همه نسبت به  هر كشوریسياستگذاران و همچنين تغيير ديدگاه مردم  تالش مسئوالن ،برنامه ريزان، توسعه پايدار نمادی از 

به عنوان يکی از مقوله های آن از مهمترين  به دانش آموزان و مسائل مختلف مربوط به آن 2زيست محيطیآموزش مقوله های زندگی بشری است. 

فرهنگ و به طور  هداشت،ب ،تلحاظ اكوسيستمی و محيطی است كه تاثير مستقيم بر سالم به  3از نظر يونسکو هر كشوریابعاد توسعه پايدار در 

 دارد و يکی از بعدهای اصلی توسعه پايدار كشورها مطرح شده است.دانش آموزان به عنوان شهروندان آينده مطلوب جامعه ديدگاه های ، كلی

 یبرا ستيز طيمح وزشآم گفت؛ ديبا گريد عبارت به و ابدي گسترش آموزان دانش نيب در یطيمح ستيز اطالعات كه است یزمان داريپا توسعه

 توسط كه است ديجد یفکر نظام کي یطيمح ستيز آموزش .است یكنون یزندگ سبک رييتغ و یطيمح ستيز سواد یبرا یابزار دار،يپا توسعه

 ، یفرد یها تيمسئول و فعواط ها، ارزش ، اصول ،یفکر نظام نيا در. دهد ادامه خود یزندگ به عتيطب با هماهنگ طور به تواند یم انسان آن

 ستيز یها آموزش از هدف .گردد متحول اطراف طيمح و عتيطب با یهماهنگ جهت در ديبا یجمع و یفرد یرفتار عادات ،یا حرفه ،یاجتماع

 جاديا مهم، ديتاك و باشد یم ستيز طيمح مقابل در متعهد و مسئول بزرگساالن و شهروندان به آنها ليتبد و آموزان دانش پرورش و رشد ، یطيمح

 جابر جشنواره در حوزه سه نيا كه است آموزان دانش یريادگي و سازنده یمل ابعاد عنوان به مهارت و نگرش دانش، یها حوزه در یاساس راتييتغ

 .است موجود انيح بن

 آموزشی  یطرح ، پرورش و آموزش. نامند یم یميش علم پدر را او كه است یرانيا لسوفانيف و اگرانيميك ، دانشمندان از ۴انيح بن جابر یابوموس 

 یكشورها یتمام در بلکه رانيا در فقط نه طرح نيا. است دانشمند نيهم نام از برگرفته كه انداخته راه گرايانه پژوهشو  ، خالقانه با رويکرد علمی

 با  محور كه پژوهش طرحیشود.  یم اجرا زين برنامه و خارج از كالس  فعاليتهای فوقآزمايش، دست سازه و در قالب تحقيق زمينه ای،  هيهمسا

 محور، پژوهش تيترب و ميتعل هدف با قتيحق در و ديجد یعلم اكتشاف اي  اختراع کي نه و است یعلم پروژه انجام نديفرا در شركت هدف،

اعتماد به  ،كار گروهی مستقل، یريادگي يیتوانا مستقل، یمحور پژوهش يیتوانا خالق، تفکر ،یانتقاد تفکر ،یانعکاس خود یها مهارت توسعه

  (.12: 13۹۹،یمحمد) است پژوهنده آموز دانش كلمه در و و استعداد یفکر رشد ،نويسی گزارشتقويت در نوشتار و  ،نفس

به عنوان منبع اصلی آموزش و تدريس در  دوره ابتدايی در و علمی آموزشیی طرح های نوپديد مسئله و اهميت آن ، تحليل محتوا با توجه به اين 

يکی از موارد مهم و ضروری بوده كه اين پژوهش  ای علمی و پژوهش های دانش آموزیه هتوجه به مسائل و مباحث پروژمدارس كشور از منظر 

می يم مولفه های آموزش زيست محيطی مفاهاقتباس شده از  5با توجه به طرح های جشنواره جابر بن حيان به دنبال آن و ارائه پيشنهادات كاربردی

و توجه به  مختلف نظير: توجه به بهداشت، سالمت، محيط زيستكه می تواند راهگشای بسياری از ابهامات و پاسخگوی مناسب به مسائل  باشد

بيعت و افزايش توسعه پايدار كارهای بنيادين در آموزش و پرورش در اين خصوص می تواند زمينه ساز آموزش رابطه مناسب و آشتی گرايانه با ط
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. حال اين اين مهم در اهداف اين پژوهش گنجانده شده است باشد كه و همچنين بهداشت و سالمت برای دانش آموزان زيست محيطی و محيطی

نقش مهم آن در ابعاد  توجه به به 1دوره ابتدايی مختلط پايه مدارس چندر ابن حيان جابطرح های جشنواره  سوال اصلی پيش می آيد كه محتوای 

توجه به سطوح با  2و مباحث پروژه های علمی و پژوهش های دانش آموزیتا چه اندازه به مسائل انش آموزان دمحيطی و علمی مهم زندگی 

 .است توجه نموده اكتشافی جروم برونريادگيری مختلف 

 آمريکايی شهير شناسان روان زا برونر جروم. رود یم شمار به تيترب و ميتعل امر در نظران صاحب نيتر فعال و نيتر برجسته از یکي ،3جروم برونر

 در او. است پرداخته تحقيق و فعاليت به كالسی و آموزشی های فعاليت درباره بويژه و شناختی حوزه در يادگيری مختلف های زمينه در كه است

 دهد، قرار حل و كشف آزمايش، بصيرت، بوته در را آن خود بايد كه مسئله با را فرد و بود آموختن بيشتر و بهتر چگونگی دنبال به خود تحقيقات

 .يادگيری توصيف و تشريح صرفا نه و كرد می روبرو

 فرايند و تجربه اثر بر ياد گيرنده رفتار در كه دانست تغييری توان می را اكتشافی يادگيری. نمود مطرح را ،۴اكتشافی يادگيری نظريه برونر جروم 

 نگرش، بر تاكيد برونر اكتشافی يادگيری نظريه در .دارد توجه علمی های واقعيت كردن حفظ از بيشتر و شده حاصل معرفت و دانش علم، كسب

 و استعداد طبق گيرنده ياد هر و حركت تحقيقاتی و علمی كار به توجه واقعی، زندگی در كاربرد ،ياد گيرنده فعاليت مطلوب، وضعيت بينش،

 بايد ياد گيرنده اكتشافی، يادگيری نظريه طبق. باشد می علمی مفاهيم سازماندهی بيان، آزادی رضايت، احساس مسائل، حل برای خود های توانايی

 دانش، به تحقيقاتی و علمی جستجوی و مختلف آزمايشات انجام شهودی، درک خالقيت، بستر در سپس خود، پيشين دانش و تجربيات بر تکيه با

 مفاهيم از استفاده معنای به بلکه هست، اند گفته ديگران آنچه جذب معنای به نه نظريه اين تاكيد. آيد نائل خالقانه و جديد طرحی يا و اكتشاف

 .است جديد های حل راه و علمی های پاسخ كشف برای خالقانه و علمی جستجوگری روحيه با آن تركيب و پيشينيان علمی

 با و اكتشافانه حركت ،یشآموز چالش و مسئله با شدن ريدرگ و نو یها حل راه جاديا و مسئله حل: همچون یاصول به ديبا یاكتشاف یريادگي در

 و كشف آنچه كاربرد و ديجد هخالقان یكارها و ها داده با انينيشيپ دانش بيترك و ادغام ،ياد گيرنده تيهدا و استرس از دور به و مناسب سرعت

 ديبان صرفا نکهيا و مناسب ازخوردب ارائه و یقاتيتحق و یعلم یها پروژه یاجرا و یريادگي نديفرا طول در جينتا و ها داده ريتفس و ليتحل شده، حل

 .نمود اشتباه و اكتشاف و تجربه ديبا بلکه ، كرد تمركز ها حل راه و ها پاسخ یرو بر

 و بحث پرسش، ل،تعام در طيمح با اءياش در یدستکار و یبررس ،یقبل دانش و تجارب ،یآموزش یها کيتکن انواع ،یاكتشاف یريادگي در

 یدرون زشيانگ با اههمر باال تفکر سطح یمهارتها به دنيرس و دانش و معرفت كسب یچگونگ و دنيشياند شهود، و كشف ،یگروه كار ش،يآزما

 كرد مطرح را آن و دانست نربرو جروم كنار در هينظر نيا شگامانيپ از را یگوتسکيو لئو و اژهيپ ژان ،يیويد جان توان یم واقع در. است مطرح

 (.۴13: 13۹5 زاده، وسفي)

: شامل را انيح بن جابر طرح همچون آموزی دانش یقاتيتحق و یعلم یها طرح اجرای و هيته یبرا را یاكتشاف يادگيری هينظر یايمزا توان یم

 سطوح به رانيفراگ رساندن كالس، در تيجذاب و زهيانگ ايجاد و تيخالق تيتقو به آموزان دانش قيتشو و استقالل نفس، به اعتماد حس تيتقو
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 جستجو بر هيتک با مهم یكشف اي طرح کي ارائه و ياد گيرندگان یريادگي سرعت با یقاتيتحق و یعلم یها روش یهماهنگ عمل، در یريادگي باالتر

 .دانست یآموز دانش حوزه در یپژوهش و خالقانه ،یعلم صورت به موثق و یعلم یها داده هيپا بر و منظم و قيدق یچهارچوب با و هدف با تالش و

 رامونيپ را خود آموزش آگاهانه طور به كه داد را مکانا نيا علمی و آموزشی،در حيطه های  مختلف سطوح به یريادگي یبند رده با ،برونر 

 چهارگانهدر حيطه های  اكتشافی یريادگي سطوح شناختی یالگو بر منطبق آموزان دانش از خود انتظار سطح و یآموزش اهداف با یدرس مباحث

 كسب كه داشت توجه ديبا: 1فرايند يادگيری. 1: شامل كه ،باشد یم آموزان دانش یذهن ساخت بر منطبق و فعاليت های علمی و آموزشی عمل 

 یريادگي یچگونگ ،ياد گيرنده یريادگي نديفرا در. محصول کي و قيحقا حفظ صرفا نه است مهم نديفرا کي صورت به علم، قتيحق و معرفت

 و یعلم یمحتوا و مطالب اگر كه داشت دقت ديبا همواره: 2یريادگي اخت. س2. شود یم آموخته آنچه نه و است مهم یعلم تيخالق و كشف یبرا

 ميمفاه نيب منسجم، و منظم یريادگي ساخت کي داشتن با. ابدي یم انيجر بهتر یريادگي شوند، ارائه و یسازمانده یمنطق یها شکل به یآموزش

 ،یريادگي هدف: 3شهود تياهم. 3.شود یم كاسته یآموزش و یعلم ميمفاه یدگيچيپ از و شده برقرار رابطه کي ياد گيرنده یبرا یعال و یمقدمات

 درک قابل موضوع ،ژرف و زيت نگاه کي با كه باشد چنان یآموزش عملکرد ديبا. باشد یشهود فهم و نشيب معرفت، دانش، و علم سطح ارتقاء ديبا

 تيتقو یدرون یها پاداش و گردد رفتار تيتقو و خاطر تيرضا موجب ديبا زيآم تيموفق و یعلم حيصح تيفعال: ۴یدرون زشيانگ. ۴. باشد فهم و

 (.۶۸: 13۹3)عبدی،  شوند

توجه به اهداف مهم مدرسه كه آماده سازی كودكان و  د.نهاد اجتماعی آموزش و پرورش به شدت تحت تاثير رويکردهای جهانی قرار دار

و محيطی در سطح ملی و  ، علمیمی رود كه آموزش و پرورش با تغييرات اجتماعی، سياسی، اقتصادی نوجوانان برای زندگی در جامعه است انتظار

است مدرسه را به دنيای واقعی پيوند زند و در كنار ناگزير  بالندگیبرای پويايی و  5آموزش و پرورش بين المللی مناسب هم سو و هم جهت باشد.

را كسب كنند كه بتوانند در  پژوهشی علمی و در رشته های علمی ، به دانش آموزان كمک نمايد تا دانش و مهارت هايی تخصصیارائه دانش های 

تغيير می كند و دانش به نحو روز افزونی توليد می شود  ندرآن شتاباجهانی كه فناوری  رباشند. دموفق  جديدمواجهه با وضعيت و اقتضائات عصر 

تعليم دهد. آموزش و به شيوه ای نوين و مورد عالقه دانش آموزان را علمی آموزش و پرورش بايد بيش از پيش مجموعه ای خاص از اطالعات 

در بپردازد و مهيای پرورش شهروند جهانی اطراف در محيط ی زيست محيطی ها قابليتدانش، نگرش، مهارت و پرورش بايد به بسط و شکوفايی 

 .باشداين زمينه 

 از مندی بهره آموزان، دانش در انگيزه و عالقه ايجاد: همچون مواردی به توان می مدارس در علمی های جشنواره برگزاری آموزشی اثرات از

 فهم و درک افزايش ارتباطی، مهارتهای ارتقاء مشاركتی، جو و همکاری ايجاد گوناگون، وسايل و مواد از استفاده جذاب، محيطی و علمی دانش

: 2۰21 ،۶آالداگ و آتيس آتيس،) نمود اشاره آن بهبود برای تالش و مدرسه علمی پيشرفت سطوح تعيين و علمی های رقابت از آموزان دانش

11۰.) 
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فرهنگ ها و باورهای مردمی خارج از مرزهای جغرافيايی و توجه به امروزه با از ميان رفتن مرزهای قراردادی سنتی و شکل گيری تنوع و گوناگونی 

طرح های آموزشی و جشنواره و تدوين كتب  تهيهمناطق جهان ، ناگزير بايد در امر برنامه ريزی و به خصوص در  تاثير تحوالت يک منطقه بر ديگر

مسائل جهانی و اتخاذ رويکردی جهان نگر در آموزش و پرورش به توجه مهم داشت و در اين ميان توجه به اهميت و ضرورت توجه به  های آن، 

پذيرش اهميت توجه به ابعاد جهانی در امر تعليم و تربيت از جمله بعد  اباشد. ببه شکل خاص ضروری می  واره جابر بن حياننو جش شکل عام 

ضرورت توجه به مسائل و قضايای جهانی ، سوال اساسی پژوهش اين است كه اگر آموزش و پرورش ن، زيست محيطی و مولفه های آآموزش 

ملحوظ دارد و وضعيت  1طرح های آموزشی حركت كند ، بايد چه مواردی را در محتوای  آموزش علومبخواهد در جهت توجه به تحوالت جهانی 

عبارت ديگر ، با اذعان به  هاست؟ بچگونه های علمی و پژوهش های دانش آموزی  ژهپرواز حيث توجه به   جابر بن حيان آموزشیجشنواره فعلی 

ه اند و داشتن ديدی همواجمحيطی زيست اين كه همه انسان ها عصر جديد جامعه جهانی در دهکده جهانی بوده و با چالش ها و مشکالت متعدد 

دارد، دانش آموزان بايد چه آموزش هايی ببينند و وضعيت فعلی در اين زمينه  معضالت، سهم بسزايی در حل اين  آن جهان گرا برای تهيه محتوای

 چگونه است؟برای افزايش قدرت روحيه علمی و عالقه به پژوهش گری 

توای ر محدنی كه بايد ر و جهادر دو مرحله انجام می شود. ابتدا برای استخراج موارد مشترک و مهم با رويکردی كل نگ بر اين اساس اين پژوهش،

ر مطالعه قرا مورد يطیزيست محآموزش مورد توجه قرار گيرند ، مبانی نظری آموزش های جهان نگر در مورد  جابر بن حيان جشنوارهطرح های 

بتدايی دوره ا حيطیزيست م طرح های جشنواره جابر بن حيان با توجه به مسائل آموزشگرفته تا مولفه های كليدی استخراج گردند. سپس محتوای 

نگر  انبه و جهانای همه جتا چه اندازه با توجه به آموزش ه بن حيان جابرطرح های با توجه به اين چارچوب تحليل شد تا مشخص شود محتوای 

ايی به ره ابتددو نهخالقا اهاين طرح تدوين شده اند و به طور مشخص تر، تا چه ميزان در متناسب با پروژه های علمی و پژوهش های دانش آموزی 

توجه  رونرب جرومی اكتشافبا توجه به سطوح يادگيری  پروژه های علمی و پژوهش های دانش آموزیمسائل و قضايای مشترک جهانی در مورد 

راگيران فست محيطی زيدر اين پژوهش ، با توجه به مشکالت آموزش و پرورش همه جانبه  مختلفعلوم مفاهيم مورد نظر در خصوص  شده است.

ره سوم به در هزا انسان ها زيست محيطیآموزش علوم طرح شد. از طرف ديگر، اين مسائل منحصر به جامعه خاصی نيست و از مسائل مشترک 

سائل اين م ين رو آموزشاد. از ششمار می رود و نمی توان آن ها را فقط با توجه به جامعه محلی مورد توجه قرار داد و از بعد جهانی آنها غافل 

 مستلزم ديدگاهی جهان نگر است.

ابزار مناسبی برای ارائه دانش ، تغيير نگرش و آموزش مهارت هايی است كه به دانش آموزان كه نسل  جابر بن حيان،طرح های جشنواره محتوای 

با اين مشکالت مواجه شوند و در صورت مواجهه ، تصميماتی سازنده بگيرند.  آينده و بزرگسال و تصميم گير خواهند بود، كمک می كند تا كمتر

  به عنوان پايه و اساس آموزش و پرورش از اهميت فراوانی برخودار است.2 دوره ابتدايیآموزش در اين بين 

ث و مباحسائل از نظر م ايهپر مدارس چند د دوره ابتدايی در كليه پايه های تحصيلی طرح های جشنواره جابر بن حيانبررسی وضعيت موجود       

موجود،  ی وضعيتاز اين جهت مهم است كه تصوير دقيقی از كم و كيف توجه به مضامين به دست می دهد و در حکم بررسعلمی و پژوهشی 

برای  ر اين زمينهد معقول هایو پوشش دادن حيطه ها و برنامه ی آموزشی بينش های الزم را برای برنامه ريزان و دست اندركاران طراحی محتوا

  می باشد. دوره ابتدايیمدارس چند پايه  آموزشیخالقانه و به عنوان يکی از نيازهای اصلی نظام  را فراهم می آورد معلمان

                                                           
1 Educational Design content   
2 - Elementray education 
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 ها، طرح از یبرخ سبنامنا یها یداور ، طرح شدن یمجر یبرا معلمان از یبرخ انگيزگی یب ان،يح بن جابر جشنواره یشناس بيآس یبررس در

 و زرو بهبکر و  موضوعات ه وتحليل همه جانب وجود عدم مناطق، و مدارس در شگاهينما یبرگزار عدم روز، به و ديمف یعلم منابع به یدسترس عدم

 (.2۰۴: 13۹۷ همکاران، و یارشهو یقنبر) برشمرد توان یم را يیابتدا دوره نييپا نيسن آموزان دانش یبرا كار یسخت و آموزان دانش عالقه مورد

 درطرح های جابر بن حيان  ، تحليل محتوایابتدايی آموزانبرای دانش  هپژوهش گرانبا توجه به مسائل علمی و حال اين سوال پيش می آيد كه 

دوره ابتدايی چه ضرورتی دارد و اين مسئله چقدر مهم و اساسی بوده و می تواند مورد توجه همگان بويژه دست  و مختلطكالس های چند پايه 

آموزش زيست های جابر بن حيان متناسب   حتحليل طرو قرار گيرد؟ كه اين پژوهش به دنبال اين مسئله مهم و اساسی  جشنواره و معلمان ناندركارا

تحليل محتوای طرح های جشنواره جابر بن حيان با توجه  هدف كلی پژوهش، ی باشد.م اكتشافی برونريادگيری  طوحس بندیمحيطی مبتنی بر طبقه 

 اكتشافی جروم برونردر زمينه آموزش زيست محيطی مبتنی بر سطوح يادگيری  های علمی و پژوهش های دانش آموزی هپروژبه مسائل و مباحث 

وجه به كيفيت علمی ت :شامل )فرعی( اهداف جزيی است. 1۴۰1/1۴۰۰در سال تحصيلی  1منطقه موسيان، استان ايالم كالس های چند پايه مختلط در

تحليل محتوای طرح های اجرا شده جشنواره جابر بن حيان با توجه به  و همچنينو پژوهشی محتوای طرح های اجرا شده در جشنواره جابر بن حيان  

 است.منطقه موسيان در استان ايالم  مختلط پايهكالس های چند در  اكتشافی جروم برونر يادگيری پرداختن به حيطه های مختلف

 پیشینه پژوهش

 یها تيفعال كه داد نشان جينتا. گرفت صورت آموزان دانش به یطيمح ستيز آموزش مورد در ،13۹3 سال در همکاران و یسعادت توسط یپژوهش

 جشنواره نهيزم در ها تيفعال همين ريتاث یول ستين یكاف اندازه به مدارس در ستيز طيمح مورد در یجانب یشگاهيآزما یها تيفعال و برنامه فوق

 در  (.5۰۹: 13۹3، منوریو  كريمی )سعادتی، است اديز آموزان دانش یآگاه سطح و ستيز طيمح به نسبت زهيانگ جاديا در مختلف یعلم یها

 ميمفاه آموزش كه داد نشان جينتا. گرفت صورت ستيز طيمح آموزش یاثربخش مورد در یديتوح و ايرزكريام یزمان توسط یپژوهش ،13۹5 سال

 ديمف توانند یم نهيزم نيا در یعلم یها جشنواره یاجرا و باشند موثر يیابتدا آموزان دانش یطيمح مهارت و دانش ارتقا، بر توانند یم یستيز طيمح

 يیابتدا سدر مدار انيح بن جابر طرح یمحتوا تيفيك مورد در ،13۹5 سال در یپژوهش (.3۹۴: 13۹5، توحيدی و )زمانی اميرزكريا شوند واقع

 توانمند سازی ،یآموزش یمحتوا ليتحل موضوعات، نييتع لحاظ از یخوب نسبتا تيفيك از موضوعات كه داد نشان جينتا. شد انجام ینيروئ توسط

 بودند روبرو  یساختار و یکيتکنولوژ ،یمال موانع با یول. برخوردارند یپژوهش و یگروه یها تيفعال و استقالل هيروح پرورش ،آموزان دانش

 و رانيا نيب ستيز طيمح آموزش اهداف یقيتطب یبررس مورد ر، د13۹۶ر سال د همکاران و یشانيپر توسط یپژوهش (.2۰5: 13۹5)روئينی، 

 شده اشاره كمتر رانيا در حال و شده یطيمح داريپا توسعه بر ديتاك كشورها، در يیغا اهداف كه داد نشان جينتا. گرفت صورت مختلف یكشورها

. (22: 13۹۶فرهاديان، و  مير شاه جعفری، شريفيان ،یشانيپر) داشت وجود شباهت( مهارت و نگرش دانش، تيتقو)  یكل اهداف مورد در یولبود 

 ها طرح انجام یمحتوا كه داد نشان جينتا. گرفت صورت انيح بن جابر طرح وهيش  مورد در یقهرمان و زاده یتق توسط یپژوهش ،13۹۶ سال در

 از روز موضوعات با یجانيه و یاكتشاف تيماه با یعلم یها پروژه انجام و تفکر و عقلت ق،يتحق هيروح تيتقو و بوده آموزان دانش عالقه مورد

 مورد در ،13۹۶ سال در یكمرود یرحمان و یزند توسط یپژوهش (.12۴: 13۹۶)تقی زاده و قهرمانی،  بودند انيح بن جابر طرح ديفوا نيمهمتر

 تيتقو ،یزندگ یمهارتها ،ینگرش ،یمهارت اهداف تحقق كه داد نشان جينتا. گرفت صورت انيح بن جابر یعلم جشنواره اهداف تحقق یابيارز

                                                           

1mousiyan region in Ilam province 
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 ديفوا نيمهمتر از یپژوهش و یعلم مختلف موضوعات با یدرس یها برنامه مفاد یاجرا یبرا مناسب تيموقع جاديا و آموزان دانش یفرد استعداد

 آموزشیبا تاكيد بر اهميت محتوای  1۹۹۹در سال   1پيک .(21۸: 13۹۶، كمرودیرحمانی  و زندید )بودن انيح بن جابر وارهنجش اهداف تحقق

كشور جهان پرداخت و نشان داد كه با توجه به  52در انواع كتب و طرح ها و همچنين جشنواره های علمی جهان نگر به مطالعه در مورد محتوای 

بسيار مهم می برای بررسی علمی و پژوهشگرانه قضايای مشترک جهانی ، مسئله محيط زيست، آموزش بقای جمعيت ، بهداشت و حقوق شهروندی 

در كتاب ) آموزش و پرورش برای صلح ، عدالت اجتماعی و محيطی ( مواردی را  2۰۰۰در سال  2و سلبی گولدشتاين (.1۰۸: 1۹۹۹پيک، ) باشند

ملحوظ داشت را توضيح داده اند  پژوهشو تحقيق و  هگرايانبرای افزايش روحيه علم  طرح های مدون آموزشیكه برای تحقق چنين آموزشی در 

سالمت محيط ، بهداشت محيط ، آموزش انسانی ) تکيه بر رعايت حقوق زيست حيوانات( آموزش محيطی ، آموزش  كه می توان به مواردی نظير:

جهت بومی نمودن و هماهنگی با خصوصيات  در 1۹۹۸سال  سازمان يونسکو در (.21۹: 2۰۰۰و سلبی،  گولدشتاين) و آموزش شهروندی اشاره نمود

را با همين موضوعات در مناطق آسيا و اقيانوسيه تدوين نموده گرايانه برای دانش آموزان  پژوهشعلمی با رويکرد منطقه ای جهان ، كتاب هايی 

ی با است. در كتاب ) يادگيری برای بودن ، رويکرد كل نگر و به هم پيوسته آموزش ارزش ها برای توسعه انسانی( مواردی مانند: سالمت و هماهنگ

باطات بين المللی زيست محيطی و عدالت و بهم پيوستگی جهانی زيست محيطی را مورد تاكيد طبيعت، توجه به زندگی گياهان و حيوانات ، ارت

 دانش به یطيمح ستيز آموزش وهيش مورد در ۴باركر و سيمي توسط یپژوهش ،2۰11 سال در .( ۶1۷ :1۹۹۸، 3)گزارش سازمان ملل قرار داده است

 یموارد به ديبا كه كرد مشخص جينتا. گرفت صورت مدارس یطيمح ستيز آموزش یها طرح و ها برنامه یمحتوا در آن تياهم و آموزان

 خچهيتار ،یطيمح داريپا توسعه آموزش اطراف، طيمح یاسيس و یفرهنگ ،یخيتار ، یاجتماع یها جنبه مدارس، یبافت و یمياقل یها جنبه همچون؛

 در یطيمح ستيز آموزش مورد در یكل به یجزئ یکردهايرو اتخاذ و یطيمح ستيز ميمفاه آموزش مورد در ها نگرش اصالح ، یطيمح یعيطب

 2۰13در سال 5 آواست و آگرويال (.1۶2: 2۰11)يميس و باركر،  كرد دقت مدارس در یطيمح ستيز آموزش یها طرح و ها برنامه یمحتوا

جنبه های محيطی و  دگرديانجام دادند كه مشخص ی كتب درسی برای انجام پژوهش های زمينه ای در مدارس پژوهشی در زمينه تحليل محتوا

ژوهش جغرافيايی از ظرفيت بالقوه آموزش محيطی برای دانش آموزان برخوردارند و می توانند جنبه های محيطی را تحت تاثير قرار دهند. در اين پ

آواست و ) توجه ويژه ای شده استپژوهشگری دانش آموزان انجام پروژه های علمی و به عنوان موضوعی مهم و جديد برای به مسئله آلودگی هوا 

 تيخالق زانيم بر انيح بن جابر طرح یعلم موضوعات یاثربخش مورد در 2۰1۴ سال در ۶ یعرفان و یمنطق توسط یپژوهش (.55: 2۰13آگرويال، 

 موضوعات ثيح از آموزان دانش خالقانه یها جنبه همه در توانست انيح بن جابر طرح كه كرد مشخص جينتا. گرفت صورت دختر آموزان دانش

 و رشد باعث و باشد ديمف ستيز طيمح حفظ در همگان یريپذ مسئوليت و یاجتماع یزندگ و ستيز طيمح جمله از آنان عالقه مورد و مختلف

 یها آموزش نقش مورد در ۷همکاران و یآران یحسام توسط یپژوهش ،2۰1۶ سال در (.22۰: 2۰1۴، منطقی و عرفانی (شود آنان در تيخالق بهبود

 یها یآلودگ و معضالت كه داد نشان جينتا. شد انجام يیابتدا مدارس یطيمح خطرات كاهش و آموزان دانش یبخش یآگاه در یطيمح ستيز

 نقش یطيمح ستيز یها آموزش و بوده یطيمح خطرات موارد مهمترين از هوا شدن گرم و ینيرزميز یآبها منابع كمبود ، هوا و خاک آب، منابع

                                                           
1- Pick ,K 
2 - Goldestein, T & Selby ,D 
3 - UNESCO –APNIEVE SOURSE BOOK  
4 - Eames, C & Barker, M 
5 - Awasth, M & Agarvial ,R 
6 - Manteghi, H & Erfani ,N 
7 - Hasami Aran, M. Bagheri, S & Ghaneian, M.T 
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 1همکاران و پارک توسط ،2۰1۹ سال در یپژوهش (.1۶: 2۰1۶ييان، باقری و غن)حسامی آرانی،  دارند آموزان دانش یبخش یآگاه یارتقا در یمثبت

: شامل ها جشنواره نيا یبرگزار اهداف كه داد نشان جينتا. گرفت صورت آموزان دانش یرو بر یعلم یها جشنواره یبرگزار اثرات مورد در

 محيط از بردن لذت ،یريادگي -یاددهي نديفرا تنوع ،یريادگي طيمح یساز یغن و یميصم و یرقابت یطيمح در یريادگي یساز فرصت جاديا

به طور كلی با مطالعه سابقه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از  (.11: 2۰1۹ ونگ،يج و ميك پارک،) است یآموزش تجارب كسب و  جشنواره

های متعدد از  جشنوارهآموزشی و علمی تحليل موضوعات و محتوای كشور و نتايج به دست آمده حاصل از آن ها مشخص می شود كه موضوع 

همواره يکی از موضوعات عه هدف يعنی دانش آموزان، با هدف افزايش قدرت روحيه علمی و پژوهشگری برای جام واره جابر بن حياننجمله جش

بوده كه مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته و هر پژوهشی نتايج خاص خود را داشته است كه در بعضی  در دوره ابتدايی مهم و اساسی

 هم مغايرت داشته اند. با موارد نتايج آن ها موافق با هم و در بعضی موارد

 پژوهش سواالت

كلی محيط الت و معضمسائل ، ولفه هامدوره ابتدايی به چه ميزان به مختلط چند پايه  كالس هایجابر بن حيان در  جشنواره طرح هایمحتوای  -

 پرداخته اند؟ در سطح جهانی زيست

بع اجنگل ها و من نابودی مراتع، ولفهمدوره ابتدايی به چه ميزان به  مختلط چند پايهكالس های  جابر بن حيان در جشنواره طرح هایمحتوای  -

 طبيعی محيط زيست پرداخته اند؟

اخته پردنابع خاک بين رفتن ممولفه از  دوره ابتدايی به چه ميزان به مختلط چند پايه كالس های جابر بن حيان در  جشنواره طرح هایمحتوای  -

 اند؟

انه ای ش گازهای گلخولفه اثرات افزايم ميزان بهدوره ابتدايی به چه  مختلط چند پايه كالس های جابر بن حيان در جشنواره طرح هایمحتوای  -

 پرداخته اند؟

رات آن ای زمين و اثه مولفه افزايش دمدوره ابتدايی به چه ميزان ب مختلط چند پايه ی كالس هایجابر بن حيان در  جشنواره طرح هایمحتوای  -

 پرداخته اند؟

 صيد بی رويه وولفه شکار حيوانات مدوره ابتدايی به چه ميزان به مختلط  چند پايه كالس های جابر بن حيان در جشنواره طرح هایمحتوای  -

 آبزيان و تاثيرات آن پرداخته اند؟

 ب ها،آ آلودگی های ولفه اثرات انواعمدوره ابتدايی به چه ميزان به  مختلط چند پايه كالس هایجابر بن حيان در  جشنواره طرح هایمحتوای  -

 هوا و گازهای مضر محيطی پرداخته اند؟ فاضالب ها،

دوره ابتدايی به چه ميزان به مولفه اثرات زباله ها و پس مانده ها و مختلط  چند پايهكالس های جابر بن حيان در  جشنواره طرح هایمحتوای  -

 اثرات تخريبی آن پرداخته اند؟

                                                           
1 - Park, H. Kim, Y & Jeong, S 
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اخته پردای قطبی وب شدن يخ هولفه ذوره ابتدايی به چه ميزان به ممختلط د چند پايهكالس های جابر بن حيان در  جشنواره طرح های محتوای -

 اند؟

نوری و  ج و اشعه هایولفه آلودگی اموابه مدوره ابتدايی به چه ميزان  مختلط چند پايه كالس هایجابر بن حيان در  جشنواره طرح هایمحتوای  -

  پرداخته اند؟همچنين آلودگی های صوتی محيطی 

 شناسی روش 

محتوا از طرح برآورد پديده ها در متن داده ها ، كه اصلی ترين نوع طرح  لتحليانجام شده و در  1ی آموزشیاين پژوهش به روش تحليل محتوا

 تهستند. مفروضاوقوع ، توصيف و كميت ها ، حاصل شمارش فراوانی  فراوانیدر تحليل محتواست استفاده شده است. داده ها بر حسب  تحقيق

با توجه به محدود بودن جامعه است.  فراوانیاستنباط های آماری با توجه به منطق تحليل محتوا اتخاذ شده است كه رايج ترين شکل آن ، توجه به 

توصيفی شامل ميانگين و انحراف  راز آما. شدند انتخاب 2شماریسرنمونه پژوهشی به شکل  عنوانطرح جابر بن حيان( ، كل جامعه به  12) پژوهش 

اين پژوهش، معيار مقايسه توزيع نرمال فراوانی ها در مورد مولفه های  ر. دشدبهره گرفته  3استاندار در صورت لزوم از آزمون غيرپارامتريک خی دو

است كه فرض بر اين است كه مولفه های آن وزن يکسانی دارند. تحليل  محيط زيست تمركز داشتهآموزش مولفه های كه بيشتر بر  زيست محيطی

دارد. برای اعتبار بخشی تحليل عالوه بر نظر موجود  آموزش زيست محيطیاشاره به مولفه های يازده گانه  فراوانیمعنايی است و  از نوع، محتوا

در ايران به صورت  5)جهانی( بود كه سازمان يونيسف ۴همه جانبهآموزش برای همه يا پروژه آموزش  اجرایتعليم و تربيت ، آشنايی و  متخصصان

ی علمی و ها با هدف افزايش روحيه اجرای پروژه محيط زيستآموزش محيطی و زمايشی اجرا كرده بود كه يکی از اين آموزش ها ، مسئله آ

با توجه  محيط زيست در دوره ابتدايیو مباحث آموزش محيطی و مسائل  با استخراج فراوانی مولفه های مرتبط بود. برایپژوهشگری دانش آموزی 

كالس های چند پايه مختلط  توسط معلمانبرونر  جروم اكتشافیيادگيری  حبا سطوبه طرح های صورت گرفته در جشنواره جابر بن حيان مرتبط 

 .از جدول تحليل محتوا استفاده شده است ابتدايی منطقه موسيان در استان ايالم

 به تفکیک هر پایه به عنوان نمونه مورد بررسی پژوهشطرح های جابر بن حیان و تعداد  مجری : مدارس۱/۱جدول

ر
ف

دي
 

طقه ی من مجری جشنواره جابر بن حيان  روستايیمختلط مدارس ابتدايی چند پايه 

  1۴۰1/1۴۰۰در سال تحصيلی موسيان 

 ابتدايی تحصيلیپايه های 

مع
ج

اول و  

 دوم

سوم و 

 چهارم

و  پنجم

 شمش
- - 

 2 - - ۰ 1 1 روستای سادات دالپری(شهيد جابر بخات ) دبستان 1

 2 - - 1 1 ۰ ( شهيد آوينی )روستای بيات دبستان 2

3 
 (2خليج فارس )روستای نصر  دبستان 

 
۰ ۰ 1 - - 1 

                                                           
1 Educational content Analysis 

2 Chi-square non-parametric test 

3 Census 

4 Education for All (EFA)   

5 UNISEF   
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 2 - - 1 1  ()روستای فجر فجر دبستان ۴

 2 - - ۰ 1 1 ستقالل )روستای استقالل(ا دبستان 5

 3   1 2 ۰ هيد ملکی )روستای سپتون(دبستان ش ۶

 12   ۴ ۶ 2 جمع 

 

پايه  ۶در هر  طرح  12تعداد  طرح جابر بن حيان بوده اند و مجریمختلط روستايی  چند پايهمدرسه  ۶می سود كه تعداد  مشاهده 1/1در جدول 

شركت كننده در جشنواره طرح، بيشترين و كمترين  2طرح و پايه های اول و دوم با  ۶با هم با  چهارمكه پايه های سوم و حاسبه شده متحصيلی 

 3چنين بيشترين ميزان فراوانی اجرای طرح های جابر بن حيان، مربوط به مدرسه شهيد ملکی روستای سپتون با هم جابر طرح جابر بن حيان را داشتند.

 طرح بود.  1با  2درسه خليج فارس روستای نصر ربوط به ممورد مكمترين و  مورد

 یافته هاتحلیل 

 كه در جدول زير آمده ، نتايج آن تحليل می شود.موضوعات طرح های جابر بن حيان  بعد از استخراج فراوانی مولفه های مرتبط مربوط

 و دست سازه ها ،) تحقيق زمينه ای، آزمايشات جابر بن حيان های جشنواره  در طرحمحيطی زيست آموزش مولفه های فراوانی  

  دانش آموزیتحقيقاتی با هدف اجرای پروژه های علمی و (  خارج از كالسو فعاليت های فوق برنامه 

 

 مولفه ها

 تخريب مراتع،

جنگل ها و 

 منابع طبيعی

تخريب و 

نابودی 

منابع 

 خاک

اثرات 

افزايش 

گازهای 

گلخانه 

 ای

افزايش 

دمای 

زمين و 

مسئله 

 گرما

شکار 

حيوانات و 

ی صيد ب

رويه 

 آبزيان

اثرات 

آلودگی 

آب ها 

،فاضالب 

آلودگی و 

 هوا

اثرات 

زباله ها و 

پس مانده 

 ها

ذوب 

 شدن يخ

 های قطبی

آلودگی 

امواج و اشعه 

های نوری و 

 های آلودگی

 صوتی

 جمع

 كل

           

 طرحتعداد 

  ها
2 2 ۰ 1 1 ۴ 2 ۰ ۰ 12 

           

موضوعات جشنواره جابر بن حيان شامل:  می توان پاسخ داد به اين صورت كه محتوای با توجه به جدول فوق می توان گفت به سواالت پژوهش

 شيميايیچرخه آب، تغييرات فيزيکی و  ،2و  1ی ها زبالهجمع آوری  جانواران بی مهره، برگ، آب با استفاده از شن و خاک،و پاكسازی تصفيه 

در كه  مشخص گرديدبودند.  محيط ، نه به آلودگی!آب نيستی سالم، پرواز در هوا آب ها را دريابيد،  پوشش گياهی، ،سه گانه مواد آلوده ،محيط

اثرات و كمترين مورد مربوط به مورد( ۴ اثرات آلودگی آب ها، فاضالب و هوا ) جشنواره جابر بن حيان بيشترين محتوای مربوط بههای طرح 

عالوه براين  بوده است.مورد(  ۰های قطبی و آلودگی امواج و اشعه های نوری و آلودگی های صوتی ) يخذوب شدن  افزايش گازهای گلخانه ای،

طرح ها و فعاليت های  نقشه ها ، تصاوير، به متن، طرح های جابر بن حياندر آموزش محيطی مشخص شد كه به ترتيب بيشترين محتوا مربوط به 

پرداخته شده است و كمتر به مسائل و معضالت محيط زيست جهانی اشاره شده  ،آزمايشگاهی است همچنين بيشتر به مسائل محيط زيست ملی
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و  بوده است و ساخت يادگيری فرايندسطوح مربوط به  برونرطبقه بندی  هایپايه از نظر حيطه چند  طرح های جابر بن حيانمحتوای  ناست. همچني

ساير سطوح در حيطه به عنوان زيربنای  سطح توجه به فرايند يادگيریمهم اين است كه  هنکت پرداختند.شهود و انگيزش درونی سطوح كمتر به 

به عنوان اصل و اساس وجود داشته است. همچنين بايد توجه كرد كه در همه پايه همه ی پايه های تحصيلی بوده و در  فعاليت های علمی و آموزشی

ر بن حيان طرح جشنواره جاب فراوانی با هم به نوعی همپوشی با هم داشته و همديگر را در بر می گرفتند. در يادگيری اكتشافی سطوحها، كليه 

نجم و پو پايه های  (، تحقيق زمينه ایمورد 2)دوم هر كدام  و ايه اولپدر  كمترين سپس  و( آزمايشات ،مورد ۶)  چهارمسوم و پايه  بيشترين در

  .دنمی باش  از كالس( خارج و فعاليت های فوق برنامه، مورد 1و  مورد، دست سازه 1 آزمايش،  ،مورد 2) ششم 

 نتیجه گیری

به عنوان يکی از مهمترين ابعاد توسعه پايدار مطرح می  موضوعات مختلف محيطی و آموزش محيطی در قالب موضوع مهم آموزش محيط زيست 

برخودار است و می برای افزايش قدرت علمی و پژوهشگری برای دانش آموزان دوره ابتدايی از اهميت بسزايی  در آنمولفه های و تحليل  باشد

اين پژوهش نشان داد كه بيشترين تاكيد  جدهد. نتايقرار  نو معلماتواند اطالعات مهمی در اختيار همگان بويژه سياستگذاران ، برنامه ريزان 

آن بوده است. همچنين مخرب شيوع انواع آلودگی ها و اثرات  مربوط بهدر همه پايه ها ه جابر بن حيان طرح های جشنواردر  موضوعی محتوا

، اثرات مخرب گازهای گلخانه ای و اثرات و آلودگی های صوتی در محيط اطرافكمترين مورد تحليلی مربوط به اثرات امواج و اشعه های نوری 

امروزه با گسترش انواع فناوری های محيطی و زندگی ماشينی به طور مهم اين است كه بايد توجه داشت  می باشد . نکته ذوب شدن يخ های قطبی

های مصنوعی و اثرات گازهای گلخانه ای محيط  بی رويه انواع گلخانهو از طرفی رشد  های صوتی طبيعی امواج و اشعه های مضر و انواع آلودگی

، كارشناسان ابتدايی و برنامه ريزان اندركاران،دست ا جا دارد بيشتر شده و لذ ن يخ های قطبیزيست و همچنين رشد گرمای زمين و ذوب شد

ر طرح های جشنوار جابر مشخص شد كه د نمايند. همچنينارائه بن حيان  جابردر طرح های سازماندهی و اين موضوعات را به شيوه صحيح  معلمان

تحقيقات بنيادی بوده است تا كاربردی و تحقيق و توسعه. همچنين نقش  مربوط به موضوعات از نظر حيث انواع تحقيقات، بن حيان بيشترين مورد

كه معلم چه  شود مشخص  . بايد توجه داشت كه معلم بيشتر انتقال دهنده مطالب بوده و نقش محوری و راهنمای اصلی كمتری داشته است

تشويقی و تمايلی برای ايجاد پروژه های علمی و  دارد و از محرک های انگيزشی، آموزیجايگاهی در پروژه های علمی و پژوهش های دانش 

آموزش طرح های جشنواره جابر ابن حيان در زمينه  محتوایتحليل نتايج نشان داد كه  استفاده نمايد. پژوهش های دانش آموزی برای دانش آموزان

درک شهودی و  و سطوح  و كمتر به طبقات داشتهفرايند و ساخت نحوه يادگيری  و سطوح بيشترين توجه را به طبقات جهانی زيست محيطی

انجام و بيشترين تاكيد زيست محيطی بر پرداخته شده   در حيطه عمل فعاليتهای علمی و آموزشیانگيزش درونی در نظريه يادگيری اكتشافی برونر 

طرح های جابر بن كل می توان گفت محتوای  در مسئله اثرات انواع آلودگی ها همچون؛ آلودگی آب ها، فاضالب و هوا داشتند.آزمايش ها و 

ی دانش ها سازهدست ، موضوعات تحقيق زمينه ایاز نظر  وبوده  در حد متوسط زيست محيطی موضوعاتكيفيت از نظر حيان در منطقه موسيان 

در حد  و افزايش روحيه علمی و پژوهشگری برای دانش آموزان نظر، جديد و غنی بودناز  وخارج از كالس و و فعاليت های فوق برنامه  آموزان

 و زندی ،(13۹5) توحيدی و اميرزكريا زمانی ،(13۹3) همکاران و سعادتینتايج اين پژوهش با تحقيقات  .داشتو با نقطه مطلوب فاصله  بود ميانی

 دارد. اينک همخوانی مطابقت و (2۰1۶)  و همکاران آرانی حسامی و( 2۰1۴) عرفانی و منطقی ،(1۹۹۹) پيک ،(13۹۶) كمرودی رحمانی

 ارائه می گردد:  جابر بن حيان جشنوارهمرتبط با  در دو قالب مرتبط با جشنواره جابر بن حيان و نظريه يادگيری اكتشافی زيرو راهکارهای پيشنهادات 
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آلودگی موضوع مربوط به  در كالس های چند پايه طرح های جشنواره جابر بن حيان نشان داد بيشترين تحليلبا توجه به نتايج اين پژوهش كه  -1

و  و فاضالبو آب پيشنهاد می شود كه از نظرات كارشناسان و مسئوالن محيط زيست بويژه ادارات منابع طبيعی  هوا بوده، فاضالب و ،ها آب

دانش مربيان،  معلمان، ،واره جابر بن حيانندست اندركاران جش ،و پرورشهواشناسی استفاده شود و جلسات توجيهی منظمی با مسئوالن آموزش 

 محيطی توجه ويژه شود.زيست آموزان و اوليا داشته باشند و به آموزش 

در مورد محيط زيست در گنجاندن محتوای  و معلمان ابتدايی آموزش و پرورش كارشناسان آموزش ابتدايی اداراتپيشنهاد می شود كه  -2

توجه نمايند . همچنين به مسائل و برای موضوعات جشنواره جابر بن حيان آلودگی های محيطی جديد بويژه آلودگی های فناوری های جديد 

 توجه شود. در اين جشنواره معضالت محيط زيست در سطح جهانی هم

و فعاليت های فوق برنامه خارج از كالس در قالب  ها سازهدست  ساخت تحقيق زمينه ای و  ،ه به نتايج اين پژوهش كه مشخص گرديدبا توج -3

كارشناسان آموزش در رتبه آخر قرار دارد، پيشنهاد می شود كه برنامه ريزان و  طرح های جشنواره جابر بن حيانتحقيق و اجرای پروژه در محتوای 

 توجه ويژه ای نمايند .اجرای طرح های جابر بن حيان و مقوله در محتوای  سهبه اين  و معلمانابتدايی در ادارات آموزش و پرورش 

سطوح و توانايی های علمی معلمان و  عاليق، به مسئلهطرح های جشنواره جابر بن حيان، انتخاب موضوعات و و پيشنهاد می شود در محتوای  -۴

توسعه پايدار محيط زيست با توجه به اقليم های مختلف زيست محيطی كشور متناسب با هر شهر مسئله دانش آموزان هر كالس، مدرسه و منطقه و 

 و منطقه توجه ويژه ای شود .

كاوشی و تحقيقاتی تاكيد  های پروژه بر اينکه بايد بر محتوای علمی، عالوهطرح های جابر بن حيان پيشنهاد می شود در دوره ابتدايی از جمله در -5

حيان بن  جابرطرح های بويژه برای تکميل فعاليت های پروژه های و پژوهشی علوم اجتماعی و جغرافيا  ،تجربیعلوم  كنند بايد دارای كتاب كار

 باشند. محيطیزيست  آموزشهای  مولفهبا  متناسب

آموزشی و پرورشی  به طور خاص متناسب با بخشنامه های اداری، ،جغرافيا، علوم اجتماعی، طور عام و كتب علوم تجربی محتوای كتب درسی به-۶

كه بايد به اين امر و تغييرات  باشند نيست، جشنواره جابر بن حيان های علمی و پژوهش های دانش آموزیه كه در راستای برنامه های انجام پروژ

 الزم توجه داشت.

طراحی و  برایدانش آموزان و مشاركت اولياء  افزايش عالقه و انگيزه معلمان، برایپيشنهاد می شود مسئوالن محترم جشنواره جابر بن حيان -۷

 كنند.دانش آموزان و اولياء استفاده  مناسبی برای معلمان،مادی و معنوی انگيزه ای و اجرای عملی بهتر جشنواره جابر بن حيان از محركات تشويقی 

 ،چند پايه یها كالس مختلف یها تيمحدود و مشکالت به توجه با ان،يح بن جابر جشنواره اندركاران دست و مسئوالن كه شود یم شنهاديپ -۸

 د.نينما اتخاذ هيپا چند مدارس شده ارائه آثار یداور و رشيپذ نحوه یبرا یالتيتسه

 نظام آموزشیعلمی و پژوهشی  مختلف و جشنواره های ديگر طرح هادر  محيطیزيست  آموزشوهش يعنی پيشنهاد می شود كه موضوع اين پژ -۹

 انجام گيرد. تحصيلی در همه مقاطع
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كاربرد دارد را به لحاظ سنی و درک بيشتر، ه پايمدارس مستقل و تک بن حيان بيشتر برای  جابربايد توجه نمود كه حتما اين تصور كه طرح  -1۰

 اجرا شود. تواند به خوبیمی م ه كالس های چند پايهكه اين طرح، در  نموداين نکته را توجه تغيير داد و 

 و شود یم محقق یعمل كار و دادن انجام با آموختن كه است استوار اصل نيا بر یعلم یها پروژه انجام بر تمركز با یاكتشاف یريادگي هينظر -11

 یها طرح انيراهنما عنوان به معلمان تيهدا و تالش ،یآگاه نيب نيا در. است مرتبط آموزان دانش اتيتجرب و دانش به یآموزش یمحتوا

 آموزان دانش یآموزش و یقاتيتحق ،یعلم یتهايفعال طرح نيا یمجر معلمان كه كرد توجه ديبا. است ازين مورد انيح بن جابر طرح رينظ یقاتيتحق

 .كنند تمركز ها طرح یآموزش و یعلم اهداف به لين یبرا ها تيفعال تيهدا یرو بلکه نکنند، اجرا شود انجام تيفعال آنکه خاطر به صرفا

بر مسائل و  عالوه، در ايران يونيسفسازمان شعبه ، با توجه به تاكيد سازمان يونسکو و موضوعبا اين  مرتبطپيشنهاد می شود در تحقيقات آينده  -12

به بررسی معضالت و مشکالت  ،ايران آب و هوايی مختلف اقليم های گستردگیبه  توجهزيست محيطی، با  جهانیدر سطح كلی و  معضالت

 منطقه استانی ودر سطح ملی،  دانش آموزی و آموزشی ، پژوهشیهای علمی برنامهدر قالب تحليل محتوای طرح ها، جشنواره ها و  محيطیزيست 

 .شود توجهای 

هم اجرا می  دريای خزر( حاشيهورهای شكشورهای خاورميانه و حتی ك) با ايران همسايه كشورهایدر  جشنواره جابر بن حيانبا توجه به اينکه  -13

اين  آموزشیو  پژوهشیعلمی،  تجارببرقرار گردد و از  جشنوارهاين  اندركارانبا دست می گردد يک همکاری نزديک و صميمانه  پيشنهادود، ش

  استفاده نمود. كشورها 

 ديبا كالس در یقاتيتحق و یعلم یها پروژه بر ه،ينظر نيا طبق آنان. است مهم اريبس یاكتشاف یريادگي در معلمان نقش كه داشت توجه ديبا -1۴

 در اكتشافات تيهدا یبرا بازخورد ارائه و آموزان دانش تيهدا و هياول پرسش طرح حيصح وهيش و داشته یريپذ انعطاف هيروح و كنند نظارت

 یعلم یها پروژه اجرای بر تمركز با رشد شناسی و روان یريادگي یشناس روان مختلف یها دوره گذراندن به ازين كه بدانند را پروژه یاجرا نيح

 .هست درس كالس در یآموز دانش

 یاجرا نيح و قبل در یعلم مصاحبه در: ديكن استفادهبرای بهبود يادگيری اكتشافی  آموزان دانش عالقه و یكنجکاو کيتحر یبرا مصاحبه از -15

 .كنند خالصه بايد اند، آموخته آنچه از و آموزند یم یاديز یزهايچ آموزان دانش ،یعلم یها پروژه

 است و يادگيری اكتشافی یعلم جستجوگری هيپا پژوهش، و قيتحق: ديكن یگروه و یفرد قيتحق به قيتشو در كار پروژه ای را ياد گيرندگان -1۶

 .رديگ صورت هم یگذار اشتراک و است اساس و هيپا ،یا پروژه كار به راجع آنان از استفاده نحوه و مختلف یعلم منابع با يیآشنا و

 از و ديده قرار آموزان دانش ارياخت در را پروژه موضوع به مربوط یها داده شهيهم: ديده رانيفراگ به محور داده یها پروژه نهيزم با یموضوعات -1۷

 .بزنند حدس را یاحتمال جينتا و كرده یبند طبقه و ريتفس ل،يتحل مورد را ها داده ديبخواه آنها

 نرم و سازها هيشب از حتما یعلم یها پروژه یاجرا نيح در همواره: ديكن استفاده یاكتشاف یريادگي باالتر یور بهره یبرا یمجاز شگاهيآزما از -1۸

 .ديكن استفاده آموزان دانش یبرا یآموزش یافزارها
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 اجتناب اشتباها ت،يخالق و اكتشاف نديفرا در: ديكن استفاده آموزان دانش یريادگي یساز یغن فرصت  عنوان به پروژه نيح در اشتباهات از -1۹

 .ديده بازخورد موقع به و ديكن استفاده دانش آموزان یريادگي بهبود یبرا یفرصت عنوان به پروژه اجرای نيح در خطا هر از صورت نيا در. رنديپذنا

 را انيح بن جابر طرح يیاجرا و یشنهاديپ موضوعات و نيعناو دروس، یليتکم یها تيفعال یبرا یدرس كتب مولفان كه شود یم پيشنهاد -2۰

 .بگنجانند و ارائه یدرس كتب یمحتوا ر، دو معلمان به عنوان راهنمايان طرح جابر بن حيان آموزان دانش یبرا

 اساس بر هيپا چند یها كالس  شتريب تيفعال و مشاركت جلب یبرا ان،يح بن جابر جشنواره اندركاران دست و مسئوالن شود یم شنهاديپ -21

 ادغام به دست ،رگيد موضوعات ريسا و محيطی ، آموزش ستيز طيمح و مشکالت معضالت مانند ،یجهان مشترک یايقضا و موضوعات

به منظور شركت در  چند پايه یها كالس در را مختلف یها هيپا یبيترك و یميت ،یمشاركت كار نهيزم و زنند هيپا چند یها كالس در موضوعات

 .سازند فراهمجشنواره مذكور، 

 منابع

 و ستيز طيمح آموزش اهداف یقيتطب یبررس ،(13۹۶) مهرداد، فرهاديان، ريدون، شريفيان، فيد ابراهيمس، مير شاه جعفری، دان ،یشانيپر -

 ،یآموزش نینو یکردهایرو هدو فصلنام  ران،يا یبرا يیها تيفعال شنهاديپ یراستا در رانيا و منتخب یكشورها در آن با مرتبط یتهايفعال

 .1-2۴ ،1دوره دوازدهم، شماره 

 یکردهایرو یمل کنفرانس نیدوم آموزان، دانش در نينو یآموزش وهيش کي انيح بن جابر طرح ،(13۹۶) لهها ،یقهرمان ،هروزب زاده، یتق -

 .پژوهش و آموزش در نینو

 دانشگاه ،یتیترب علوم و یروانشناس دانشکده ارشد، یکارشناس نامه انیپا ان،يح بن جابر طرح یمورد مطالعه ،(13۹5)لهه ا ،ینيروئ -

 .مشهد یفردوس

 نیپنجم ،يیابتدا آموزان دانش یطيمح ستيز رفتار بر ستيز طيمح آموزش یاثربخش ،(13۹5) فسانها ،یديتوح ،بابر ا،يرزكريام یزمان -

 .یفرهنگ و یاجتماع مطالعات ،یروانشناس و یتیترب علوم در داریپا توسعه یمل کنفرانس

 شهرستان طرح یمجر معلمان دگاهيد از انيح بن جابر یعلم جشنواره اهداف تحقق یابيارز ،(13۹۶) مانهس ،یكمرود یرحمان ،هرهز ،یزند -

 .پژوهش و آموزش در نینو یکردهایرو یمل کنفرانس نیدوم چالوس،

 فصلنامه خوزستان، استان آموزان دانش یطيمح ستيز یآموزش یازهاين یبررس ،(13۹3)  سيد مسعود، منوری، اريوشكريمی، د، يرهن ،یسعادت -

 .5۰1-511 ،1دوره شانزدهم، شماره  ،ستیز طیمح یتکنولوژ و علوم

 یريادگي به نگرش و یليتحص شرفتيپ در یاكتشاف کرديرو بر یمبتن کرديرو بر یمبتن یريادگي چرخه مدل ريتاث یبررس ،(13۹3) لیع ،یعبد -

 .5۹ -۷۰ ،دوره دوم، سال ششم ،یمجاز و یآموزشگاه یریادگی در پژوهش فصلنامه ،یتجرب علوم درس
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 ،یبخش تيفيك جهت يیراهکارها ارائه و انيح بن جابر طرح یشناس بيآس ،(13۹۷) حمدم، حسن پور، لی، صادقی، عحسنم ،یشهوار یقنبر -

 .معلم نگاه از یپژوهش یعلم شیهما نیپنجم

 .گنجور انتشارات ،یريادگي متنوع یفرصتها و انيح بن جابر جشنواره در شركت جامع یراهنما ،(13۹۹) نسرين ،یمحمد -

 .یاجتماع علوم و یروانشناس یالملل نیب کنفرانس نیپنجم ،یاكتشاف یريادگي ،(13۹5) صديقه زاده، وسفي -
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Analysis of Jaber Bin Hayan Festival plans on the level of Jerome Brunner exploratory educational 

activities with regard to projects in the field of global environmental education (Case Study: mixed 

multi-grade primary schools in mousiyan region in Ilam province) 

Mehdi Mirzaei1 

Jaber Bin Hayyan Student Festival is one of the scientific and educational festivals in primary schools, 

with the aim of increasing the spirit of creativity, exploration, research and science at different levels of 

learning. Therefore, reviewing and analyzing the content of thematic projects of this scientific event has 

an important role in reviewing its importance and necessity. The purpose of this research is in the same 

direction and according to the thematic analysis and different levels of exploratory learning of the famous 

psychologist Jerome Bruner, according to the fields of environmental education at the level of global 

biological problems, in the mixed multi-grade primary schools of Mousiyan region in Ilam province in 

The academic year was 2022-2021 . The results showed that the highest number of Jaber Bin Hayan 

Festival projects in the field of environmental education was related to the third and fourth grades and the 

lowest was the first and second grades and the most attention is paid to the levels of exploratory learning, 

ie; The process and construction have learning and less attention is paid to the levels of intuitive 

importance and intrinsic motivation, and the greatest emphasis is placed on environmental problems on 

the issue of the effects of various types of pollution, such as; Water, sewage and air pollution have been 

concentrated in the form of various experiments and less field research, handicrafts and extracurricular 

and extracurricular activities have been done, and the designs are qualitatively intermediate and with a 

point Optimal distance. At the end, suggestions and solutions for the quality of the festival are presented. 

Keywords: Jaber Bin Hayan Festival, Exploratory Learning, Environmental Education, mousiyan Multi-

grade Schools. 
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