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شیست دوره دوم متوسطه اش دید متخصصان برنامه درسي و میی شیست پرداخته اسوت ایو
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نمونهگیری هدفمند و شنجیورهای بوود ابوزار جمو آوری اطالعوا ،فورم مصواحهه
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گردید یافته های کیفي مطابق با رو

«تیلیل میتووای مصواحهه» موورد تجزیوهوتیلیول رورار

گرفت نتایج پژوهش نشان داد اش دیدگاه هردو گروه متخصص برنامه درسي و میوی شیسوت
میی شیست دوره دوم متوسطه مطلووب نیسوت شیورا آندوه در

اهداف کلي موجود در آموش

برخي اسناد و مدارک موجود به عنوان اهداف کلي آموش

میی شیست بیان شده بوه صوور،

غیر شفاف و بدون نیاشسنجي رهلي است و رابلیت اجرایي ندارد اش دیودگاه هوردو گوروه ن وا
ضعف اهدف موجود در سه عرصه رهل اش هدفگوذاری بیوان میتووای اهوداف و اجورای اهوداف
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پژوهشهای
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مقامه
یک برنامه درسی ،بهه صدهد ایدهاد ترییهرا در ر تهار
یادگیرنده اجرا می شود .این ترییهرا همهان ههده ههای
برنامه درسی است [ .]1براین اساس اولین گام برای بهبهود
ر تار دانش آموزان در حفاظت از محهی زیتهت ،ارتیهای
اهداه آموزشی در برنامه درسهی آمهوزم محهی زیتهت
اسههت .وجههود اهههداه آموزشههی واشههف ،شههفاه وصههریف
موجب یاری رساندن به امرآموزم وتتهیل رآیند ارزیابی
اصداما صور پذیر ته می گردد [.]2
سازمان ملهل ههده یهایی آمهوزم محهی زیتهت را
توس ه ه پایههدار مههی دانههد [ .]3توس ه ه پایههدار بههه توس ه ه
همهجانبهه سیاسهی ،اصتدهادی ،اجتمهاعی و محهی زیتهت
گویند؛ به عبار دیگهر توسه ه پایهدار روی هرد جهام در
تدمیم گیری بهرای جام هه و در ن هر گهر تن نتهل آینهده
میباشد [ .]6 ،5 ،4بلیتینگ 1هده کلی از آموزم محهی
زیتت را پرورم شهروندانی آگاه به متائل محهی زیتهت
و پیدا نمهودن راهکارههایی جههت حهل مشه ع م ر هی
نموده است [ .]9 ،4 ،7بهر ایهن اسهاس در آمهوزم محهی
زیتت ،شروری است راگیران آگاهی جام ی در رابطه بها
محی زیتت محلی و ملی داشهته باشهند .آگهاهی زیتهت
محیطی می تواند از طریق خانواده ،رسانه هها ،ارتبهاب بهین
دانش آموزان در مدرسه ،الیت دانشآمهوز و کتها ههای
درسی راهم شود و بر دانش و نگرم دانشآمهوزان مهثرر
واص شود .هم چنین با توجه به هده کلی آمهوزم محهی
زیتت ،چنین استنباب مهیگهردد ،در طهی راینهد آمهوزم
محی زیتت شهروری اسهت راگیهران عهعوه بهر دانهش
وآگاهی از متائل محهی زیتهت ،در حهل متهائل محهی
زیتت توانمند گردند؛ بنابراین پرورم مهار حل متهائل
محی زیتتی در دانش آموزان ،از جمله دانش آموزان دوره
دوم متوسطه شروری است چرا که در آینهده نزدیهک ایهن
دانش آموزان ،نیش مدیریت جام هه را بهر عههده خواهنهد
زم بهرای حهل متهائل
داشت و شهروری اسهت مههار
زیتت محیطی را دارا باشند.
دیزینگر ومونورو 2در تحییق خهود بها عنهوان «برنامهه
درسی آموزم محی زیتت در پایه  »1-12به نیش دانهش

دانهش

تبیین و اجرا گردد مهیتوانهد بهر نگهرم و مههار
آموزان تاریر بگذارد.
برای رسیدن بهه ههده یهایی توسه ه پایهدار و ایدهاد
ترییردر عمل ،ایلب کشورهای پیشرو در حفاظت از محی
زیتت همانند سوئد و کانادا اصدام به تدوین برنامهه درسهی
آمههوزم محههی زیتههت در همههه میههاط ن ههام آموزشههی
نمودهاند و مدام اهداه کلهی محهی زیتهت را بها رآینهد
ارزیابی و باز اندیشی ارتیها مهی دهنهد [ .]15،16برنامههی
درسی ،حوزهای علمی است که حداصل شامل عناصهرهده،
محتوا ،رومهای تدریس و شیوهههای ارزشهیابی مهیباشهد.
این عناصر موردتوا ق اکثر متخددان برنامه درسی میباشد
[ .]17برنامه درسی به عنوان یک طرح ،نیشه و راهنما برای
رسیدن به هده شروری است .هده با ایهن پهیش هر
که مبتنی بر نیازسندی ت یین شده است ،اولین عندر برنامه
درسی است .اکنون هده یایی آموزم محهی زیتهت در
ایههران ،توسهه ه پایههدار و اهههداه کلههی ارتیهها دانههش
زیتتمحیطی ،ترییر مثبت نگرم نتبت به محهی زیتهت،
تیویت مهار های تف ر انتیادی و حهل متهئله مهی باشهد
[.]14
با وجود ایهن اههداه کلهی ،شهاخل عمل هرد محهی
زیتت ایران در سال  2116از میان  133کشور جهان  71و
دارای رتبه عمل ردی  53بهود .در دوره ارزیهابی ب هدی در
سال  ،2114رتبه عمل رد محهی زیتهت ایهران بها  15پلهه
نزول به  64رسید و در آخهرین رده بنهدی در سهال 2112
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و مهار بر ر تار اشاره مهیکننهد []11؛ بهه عبهار دیگهر
دانش میتواند بر کتب مهار و تیویت نگرم مثبهت بهه
محی زیتت دانش آمهوزان تهاریر گهذار باشهد و در ر تهار
متئو نه آنها تدلی پیدا کند .هم چنهین کهالن و مهونی 3در
پژوهش خود به نیش دانش و مهار جهت ارزیابی متائل
محی زیتت اشاره میکنند [ .]11پژوهش های کهازاوان 4و
هم ههاران []12؛ حتههن 5و هم ههاران [ ]13و اسهههاهیو 6و
هم اران [ ]14نشان می دهد کهه آمهوزم محهی زیتهت،
توانایی ترییر نگرم در دانهشآمهوزان را دارد؛ بهه عبهار
دیگر ،چناچه اهداه کلی آموزم محهی زیتهت درسهت

بررسی نضعیت موجوا ن مطلوب اهداف کلی برنامه ارسی آموزش محیطزیست انره انم متوسطه ایرا بر اساس نظر متخصصا برنامه
ارسی ن محیط زیست

نگرم دانش آموزان و ارتیای مهار های زم برای حفظ
محی زیتت راهم آید و راه رسهیدن بهه توسه ه پایهدار،
تتهیل گردد.
سوالهاي پژوهش
 )1به ن ر شما وشه یت موجهود اههداه کلهی برنامهه
درسههی آمههوزم محههی زیتههت دوره دوم متوسههطه ایههران
چگونه است؟
اههداه کلهی برنامهه درسهی آمهوزم
 )2نیاب شه
محی زیتت دوره دوم متوسطه ایران چیتت؟
 )3اهههداه کلههی مطلههو برنامههه درسههی آمههوزم

آموزم محی زیتت به صور رسمی نتوانتته اسهت بهر
نگرم دانش آموزان نتبت به محهی زیتهت تهاریر گهذار
باشد .هم چنین حاج حتینی و هم اران [ ]21در پهژوهش
خود با عنوان «نیازسندی و ت یهین اولویهت ههای آموزشهی
دانش آموزان میط متوسطه در زمینه محی زیتت و توس ه
پایدار» نشان دادند دانش آموزان میط متوسهطه ،وشه یت
موجود آموزم محی زیتت را پاسخگوی نیازههای میطه
سنی خود نمیدانند و بهاز اندیشهی و بهازنگری در عناصهر
برنامه درسی از جمله اهداه کلهی را زم و شهروری مهی
بییند .عح تودهی [ ]22در پژوهش خودبیهان مهی کنهددر
اهههداه دوره متوسههطه مولفههه حفاظههت از محههی زیتههت
کمترین راوانی را دارد .در همین راستاسلیمان پور عمرانی
[ ]23در پژوهش خود به این نتیده رسیده است که عناصهر
برنامه درسی آموزم محهی زیتهت دوره دوم متوسهطه از
جمله اهداه کلی نیاز به تددید ن هر دارد .ههم چنهین بهر
اساس پژوهش های ردوسی و هم اران [ ]24و دیبهایی و
هیدانیان [ ]25آموزم زیتت محیطی به دانش آموزان در
ایران توانایی ایداد ترییر در نگرم آنها را نداشهته و آنهان
از مهار کا ی برای به کارگیری ایهن آمهوزم برخهوردار
نبودهاند .این پژوهشها گویای بازنگری و بهاز اندیشهی در
اهداه کلی برنامه درسی آموزم محی زیتهت در برنامهه

محی زیتت دوره دوم متوسطه ایران کداماند؟
روش پژوهش
نوع پژوهش :پژوهش حاشرکیفی و از نوع

توصیفی -

تحلیلی است .تحیییا توصیفی ،اساساً با مشهخل کهردن
جوا سوالهای م طوه به «چه هتت» سهر و کهار داردو
تحیییا تحلیلی شامل تحلیل نتایج همانند گزارم تحییق
کمی ،جدول ها و نمودارها می باشد [ .]26در این پژوهش
از هههر دو مههورد اسههتفاده شههده اسههت .بههرای جم ه آوری
اطععا این پژوهش از روی رد کیفهی اسهتفاده شهده و بها
متخددان برنامه درسهی و محهی زیتهت ،مدهاحبه نیمهه
سههاختاریا ته اندههام شههده اسههت .در ایههن مدههاحبهههها ،بهها
متخددان برنامه درسی و محی زیتهت در مهورد ههده
برنامه درسی آموزم محی زیتت گفتگو شده است.
جامعه پهژوهش :شهامل متخددهان برنامهه درسهی
دانشهگاهههای اصهفهان و متخددهان محهی زیتهت شهههر
اصفهان و تهران بود .توزی راوانی زنان و مردان مدهاحبه
شونده در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1توزی راوانی ا راد مداحبهشونده

درسی آموزم محی زیتت متوسطه ایهران مهی باشهد .در
پژوهش حاشر ،هده آن است تا بر اساس ن ر متخددان
برنامه درسی و محی زیتت ،وش یت موجهود و مطلهو
اهداه برنامه درسی آمهوزم محهی زیتهت در دوره دوم
متوسطه ایران بررسی شود و با حدول اهداه کلی مطلو
و استفاده عملی از آنها در متوسطه دوم ،بتتری برای ترییهر

جنسیت
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رتبه عمل رد محی زیتت ایران به  114رسید .با توجه بهه
اعداد و ارصام می توان مشاهده نمود ،طی سال های مذکور،
رتبه ایران  61پله سیوب کرده است [ .]19شاخل عمل رد
محههی زیتههت ی ههی از مولفههههههای مهههم جهههت بررسههی
وش یت آموزم محی زیتهت در ههر کشهور مهی باشهد.
عزیزی و هم اران [ ]21در پژوهش خود با عنوان «تحلیل
نگرم دانش آموزان پتر دوره متوسطه شهر همدان نتهبت
به حفاظت از محی زیتت» به این نتیده رسیدند کهه اکثهر
دانش آموزان پتر شههر همهدان نگهرم مثبتهی نتهبت بهه
حفاظت محی زیتت نداشتند .این پژوهش نشان می دههد
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روش نمون گیری و حجم نمون  :روم نمونهگیری
اولیه برای انتخا متخددان برنامه درسی و محی زیتهت
هد مند بوده و ا رادی انتخها شهدهانهد کهه در رابطهه بها
موشوع ،اطععا ارزشمندی داشته باشند [ .]26ععوه بهر
روم نمونهههگیههری هد منههد در جریههان مدههاحبهههها ،از
نمونهگیری زندیرهای استفاده شده است .در این شهیوه ،بها
ا راد مطل مشور میشهود تها مهوارد مناسهب تحییهق را
م ر ی نمایند .در پژوهش کیفهی ،نمونهه بتهیار بهزر یها
کوچک مطرح نیتت ،بل ه م یارهایی مانند اشباع دادههها و
ت رار اطععا کفایت حدم نمونه را نشهان مهیدههد [.]26
در این پژوهش با  12نفر متخدل برنامه درسی و  12نفر
متخدل محی زیتت مدهاحبه نیمهه سهاختاریا ته اندهام
شد.

اسهتخراج جمهع م نهیدار ،کدگهذاری و تایهپ آنهها و
طبیهبندی کدها) .با هر مداحبه جدید ،مم ن بود طبیههای
صبلی بازنگری و حتی ادیام شوند و یا طبیه جدیهدی ایدهاد
گردد.

ابزار گردآوری اطالعات :در ایهن پهژوهش از ابهزار
رم مدهاحبه نیمهه سهاختاریا ته اسهتفاده شهده اسهت .هرم
مداحبه با بررسی پیشینه موشوع به دست آمد و سههس بها
ن ر چند متخدل برنامه درسی و محی زیتت اصهعح و
تایید شد (اعتبار محتوا) .برای ت یین پایایی مدهاحبه هها از
بررسی کدگذاری توس داوران (نتایج تحلیل و طبیه بندی
ها به تایید استادان راهنما و مشاور رسید و عهعوه بهرآن از
یک محیق با تدربه در پژوهش کیفی نیهز ن رخهواهی شهد
که مورد تایید صرار گر ت) استفاده گردید.

یافتهها

سوال اول :ب نظر شما وضعیت موجهود اههاا
کلی برنام درسی آموزش محیط زیسهت دور دو
متوسط ایران چگون است؟
الهه

متخددان برنامه درسی پس از تحلیل محتوای مداحبههها
در رابطه با وش یت اههداه کلهی برنامهه درسهی آمهوزم
محههی زیتههت دوره دوم متوسههطه بیههانگر آن بههود کههه
هدههای کلی آموزم محی زیتت در دوره دوم متوسهطه
ایران در شرای کنونی مطلو نیتت.
به عنوان نمونه مشارکت کننده شهماره ده در رابطهه بها
سوال پژوهش چنین بیان نمود« :به ن هر مهن اههداه کلهی
آموزم محی زیتت کنونی اصهع خهو نیتهتند .بهدون
نیازسندی صبلی نوشته شده و اصد صابلیت اجرایی است».

روش تجزی و تحلیل اطالعات :تحلیهل دادهههای
کیفی به روم تحلیل محتوای مداحبه یها تحلیهل محتهوای
موشوعی مداحبه اندام گر ته است .مراحل رایند تحلیهل
محتوای مداحبه براساس ن ر کریپ پندروه ]27[ 1شهامل
جم آوری داده ها (شامل شب مطالهب) ،تیلیهل داده هها،
استنباب و تحلیل است .بدین من ورمتن مداحبهها به طهور
کامل شب  ،پیادهسازی و تایپ گردید و در نرما هزار م هس
کیو دا 2نتخه  2114وارد شد تا با اسهتفاده از آن کدگهذاری
دادهها راحتتر صور گیرد .پژوهشگر صبل از خواندن متن
مداحبهها ،چند بار آنها را گوم میداد تا با مهتن بهه طهور
کامل آشنا شود و بتواند م انی اصلی را استخراج نماید .ب هد
از دو مدهاحبه ،کهار کدگهذاری و دسهتهبنهدی آیهاز شهد.
Krippendorff
MAX.QDA

 -نظههر متصااههان برنامهه درسههی :ن ههر

ب -نظر متصااان محیط زیست :ن ر متخددان
محی زیتت پس از تحلیل محتوای مداحبه هها در رابطهه
با وش یت اهداه کلی برنامه درسی آموزم محی زیتت
دوره دوم متوسطه بیانگر آن بود که هدههای کلی آموزم
محی زیتت در دوره دوم متوسطه ایران مطلو نیتت.
به عنوان نمونه مشارکت کننده شماره هفت در رابطه با
سوال پژوهش چنین بیان نمود« :به ن هر مهن اههداه کلهی
آموزم محی زیتت کنونی خو بیان نشده چون آنها بهه

1
2
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مداحبهها سطر به سطر موردبررسی صرار گر ت و جمهع
م نیدار که مرتب بها پرسهشههای اصهلی پهژوهش بودنهد،
ععمتگذاری گردید .مفهوم اصهلی جمهع م نهیدار بهه
صور کد استخراج شد و در نرما هزار وارد و دسهتهبنهدی
گردید .کدهایی که در برگیرنده مفهوم مشترکی بود ،در یک
طبیه صرار داده شد .کار پژوهشگر برای طبیهبندی و بازنگری
در طبیهها تا زمان صان شدن از طبیههای ایداد شهده ،ادامهه
پیدا کرد .سهس برای هر طبیه (بتته به مفهومی که آن طبیهه
در بر میگر ت) یک نام در ن ر گر ته شد .صابل ذکهر اسهت
که این کار برای تهکتهک مدهاحبههها اندهام شهد (ی نهی

بررسی نضعیت موجوا ن مطلوب اهداف کلی برنامه ارسی آموزش محیطزیست انره انم متوسطه ایرا بر اساس نظر متخصصا برنامه
ارسی ن محیط زیست

صور

ییر شفاه بیان شده است».

سوال دو  :نقاط ضهع

اههاا

کلهی برنامه

درسی آمهوزش محهیط زیسهت دور دو متوسهط
ایران چیست؟
ال

 -متصااان برنام درسی :پس از مدهاحبه و

طی تحلیل محتوای مداحبهها مشخل گردید نیاب ش
در هدههای برنامه درسی آموزم محی زیتت موجهود را
میتوان به سه کد باز تیتیم نمود که عبارتند از:
صبل از عمهل ههدهگهذاری ماننهد عهدم
ال  -ش
ت ری دصیق و جام از مفهوم محی زیتهت ،عهدم ترسهیم

هده های برنامه درسی آمهوزم محهی
زمینه نیاب ش
زیتت دوره دوم متوسطه اشاره شده است .به عنهوان مثهال
مداحبه شونده دهم از متخددان محی زیتت در رابطهه
با عدم ارتباب بین محتوای کتها ههای درسهی بها اههداه
مشخل شده چنین بیان نمود:

آینده آموزم محی زیتت ،نبود تف ر صبل از عمهل و عهدم
نیاز سندی
در بیان هدهها مانند بومی نبودن هدههها
شو عدم طبیهبندی ههر یهک از حیطههههای دانهش ،نگهرم
مهار
در اجرای ههدههها ماننهد نادیهده گهر تن
ج -ش
صابلیت اجرایی هدههها توسه م لمهان و دانهش آمهوزان،
نادیده گر تن شرای و ام انا بومی و منطیههای کشهور و
عدم مشارکت مدریان در ت یهین ههده هها .نتهایج تحلیهل
محتوای مداحبهها در جدول  2ارائه شده است.
به برخی ن را متخددان برنامه درسی در زمینه نیاب
اهداه برنامه درسهی آمهوزم محهی زیتهت دوره
ش
دوم متوسطه اشاره می شود .به عنوان مثال ،مشارکت کننهده
ههدهههای برنامهه آمهوزم محهی
سوم در زمینه شه
زیتت اظهار داشت« :اهداه کلی آمهوزم محهی زیتهت
متاسفانه صریف نیتت ی نی هدایت کننده م لم نیتت» و یا
مداحبه شونده هشتم به یدان صابلیهت اههداه بهه عنهوان
راهنمای عمل اشاره نمود و چنین اظهار داشهت« :ایهن کهه
بگوییم ههده هها ،م طهوه بهه ارتیهای دانهش ،نگهرم و
مشارکت مردم در رابطه با حفظ محی زیتت اسهت؛ نمهی
تواند ت لی

«وصتی محتوای کتا های درسی را نگاه می کنیم ارتبهاب چنهدانی
بین محتوا و اهداه کلی آموزم محی زیتت نمی بینهیم و بهه همهین
دلیل است که دانش آموزان ما خیلی خودشهان را مییهد بهه حفاظهت از
محی زیتت نمی دانند .می توانم به جهرا بگهویم اصهع نمهیداننهد
برخی از ر تارهای آنها بر خعه حفاظت از محی زیتت است .چهرا؟
ی ی از د یلش این است است که در کتا های درسی با آنها برخورد
ن رده اند .آگاهی ندارند».

سؤال سو  :اههاا

کلهی مطلهوب برنامه درسهی

آموزش محیط زیست دور دو متوسط ایران کهاا
انا؟
ال

 -نظر متصااان برنام درسی :پهس از اندهام

مداحبه و تحلیل محتوا ،پاسخ مداحبهشوندگان به سه کهد
باز یا مولفه (دانش ،نگرم ،مهار ) تیتیم گردید .در ادامه
بههه برخههی ن ههرا متخددههان برنامههه درسههی در زمینههه
هدههای مطلو برنامهه درسهی آمهوزم محهی زیتهت
دوره دوم متوسطه پرداخته شده است .بهه عنهوان مثهال ،در
رابطه با توجه به مولفه نگرم حفظ محی زیتت از طریق
ا زایش آگاهی ،مشارکتکننده اول اینگونه بیان نمود:

اجرا و ارزشیابی را به خوبی مشخل کند».

ب -متصااان محیط زیست :جهت بررسی نیهاب

«نگرم چیزی است که باید خیلی برای آن کار کرد .نگرم مهردم

اهداه کلی برنامهه درسهی آمهوزم محهی زیتهت
ش
موجود دوره دوم متوسطه از ن ر متخددان محی زیتت،
تحلیههل محتههوا صههور گر ههت .دیههدگاه متخددههان

را باید عو کرد .باید آگاهیهای مردم را بها ببهریم در مهورد این هه
چرا باید به سمت حفظ محی زیتت برویم».
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محی زیتت را میتوان به دو کد باز تیتیم نمود.
در محتوای هدهها مانند عهدم شهفا یت
ال  -ش
هدههای محی زیتت ،نبود باید و نبایدها در ههدهههای
محی زیتت و نهرداختن به جنبه ناوری محی زیتت
در اجرای هده هها ماننهد سهرلوحه صهرار
شنگر تن هدههای محی زیتت م تو شده در سطف ن ام
آموزشی ،نداشتن ت هد عملی به اجرای اهداه کلهی ،عهدم
به کارگیری صحیف اهداه در نگارم کتب درسهی .نتهایج
تحلیل محتوای مداحبهها در جدول  3ارائه شده است.
در ادامه به برخی ن را متخددان محی زیتهت در
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جاول  .1خالص نظر متصااان برنام درسی در رابط با نقاط ضع
گزاره ها

عدم ت ری

کا باش

کا میوری

ها های کلی موجود محیطزیست
کاگزینشی

سؤال پژوهش

دصیق وجام

از هدهگذاری
عدم ترسیم آینده آموزم
محی زیتت
نبود تف ر صبل از عمل
عدم نیازسندی
عدم بررسی چالشها و

ش

در صبل از عمل
هدهگذاری

رصتها (درونی و
بیرونی) صبل هدهگذاری
نبود برنامه راهبردی
آموزم محی زیتت در
ایران
بومی نبودن هدهها
بیان ن ردن هدههای
جزیی تر
شفاه نبودن هدهها
عدم طبیهبندی هر یک از

نیاب ش

حیطههای دانش ،نگرم

برنامه درسی آموزم

مهار
نادیده گر تن پیامد
هدهها

ش

در بیان هدهها

هده ها

واص بینانه نبودن هدهها
ملموس نبودن هدهها
عدم صراحت هدهها
نادیده گر تن صابلیت
اجرایی هدهها توس
م لمان و دانش آموزان
ام انا

بومی و منطیهای

برنامه درسی آموزم
محی زیتت

محی زیتت دوره دوم
متوسطه از دیدگاه
متخددان برنامه درسی
چیتت؟

آرمانی بودن هدهها

نادیده گر تن شرای و

اهداه کلی

ش

در اجرای هدهها

کشور
عدم مشارکت مدریان در
ت یین هدهها
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از مفهوم محی زیتتصبل

بررسی نضعیت موجوا ن مطلوب اهداف کلی برنامه ارسی آموزش محیطزیست انره انم متوسطه ایرا بر اساس نظر متخصصا برنامه
ارسی ن محیط زیست

جدول  .3خعصه ن ر متخددان محی زیتت در رابطه با نیاب ش
کا باش

گزاره ها

در هدههای کلی موجود آموزم محی زیتت

کا میوری

کا گزینشی

سؤال پژوهش

عدم شفا یت هدههای
محی زیتت
محی زیتت

هدهها

نهرداختن به جنبه ناوری
نیاب ش

محی زیتت

کلی برنامه درسی

سرلوحه صرار نگر تن هدههای
محی زیتت م تو

آموزم محی زیتت

شده در

سطف ن ام آموزشی
نداشتن ت هد عملی به اجرای
هدههای کلی
عدم به کارگیری صحیف اهداه

اهداه

ش

در اجرای

هده ها

هدهها (یفلت در

برنامه درسی آموزم محی
زیتت

دوره دوم متوسطه از
دیدگاه متخددان
محی زیتت چیتت؟

اجرا)

در نگارم کتب درسی

درصد؛ پرورم شهروندی که برای حفظ محی زیتهت راه
کار ارائه دهد و دست به اصدام بزند با  12/5درصد؛ تیویت
اخعس زیتت محیطی با  4/93درصد؛ تیویت نگرم مثبت
به طبی ت و تیویهت حتاسهیت شههروندان در حفاظهت از
محههی زیتههت بهها  7 /41درصههد؛ تیویههت دوسههت داشههتن
طبی هت ،تیویههت احتهاس متههئولیت ،مشهارکت مههردم در
حفاظت از محی زیتت و پرورم شههروند توانها در حهل
متائل زیتت محیطی و تیویت احترام به محی زیتهت بها
 3/57درصد؛ پرورم شهروند ععصه مند به محهی زیتهت،
پرورم شهروندان منتید به متائل محهی زیتهت ،تیویهت
ارتباب با طبی ت و تیویت سعمت طبی ت و انتان با 1/74
درصد .چنانچه مشاهده میشود تیویت باورههای حفاظهت
از محی زیتت و تیویت رهنگ زیتت محیطی در صهدر
هدههای آموزم محی زیتت از ن هر مدهاحبهشهوندگان
صرار دارد .همچنهین طبهق ن هر متخددهان برنامهه درسهی

مشارکت کننده دوم در رابطه با حفظ محی زیتهت بها
هده صدردانی از آن و تاکیهد بهر پهرورم اخهعس زیتهت
محیطی در اهداه کلهی مطلهو برنامهه درسهی دوره دوم
متوسطه چنین گفت:
«باید به دانش آموزانمان احتهرام بهه محهی زیتهت را بهه عنهوان
صدردانی از محی زیتت بیاموزیم .اصعً این یک متئله اخعصهی اسهت
که دانش آموزان ما باید درک و اجرا کنند و خهود را مییهد بهه اخهعس
زیتت محیطی بدانند».

مشارکت کننهده دوازدههم در زمینهه تاکیهد بهر بهبهود
کیفیت زندگی از طریق حفظ محی زیتت در اهداه کلی
برنامه درسی مطلهو ایهن گونهه اظههار داشهت« :ی هی از
اهههده آمههوزم محههی زیتههت ،بهداشههت و سههعمت
انتانهاست که با ا زایش سطف بهداشت و سعمتی ،کیفیهت
زندگی بهبود پیدا میکند .البته به ن ر میرسد چندان بهرآن
تاکید نشده است» .در ادامه ،تحلیل محتوای کامل مدهاحبه
با دوازده نفر از متخددان برنامه درسی در جدول  4ارائهه

بیشترین پیشنهاد در حیطه تیویت نگرم به محی زیتت با
 64/29درصد و سهس تیویت مهار حفظ محی زیتت با
 24/55درصد و تیویت دانش و آگهاهی محهی زیتهتی بها
 4/93درصد ارائه شده است.

شده است.
در جدول  4مشخل میگردد که مهمترین هدهههای
مطلو از ن ر مداحبهشوندگان در برنامه درسهی آمهوزم
محههی زیتههت دوره دوم متوسههطه بههه ترتیههب عبارتنههد از:
تیویت بهاور و ییهین بهه حفاظهت محهی زیتهت بها 16/1
درصد؛ تیویت رهنگ حفاظت از محی زیتهت بها 14/24

ب-نظر متصااان محهیطزیسهت :پهس از اندهام
مداحبه و تحلیل محتوا ،پاسخ مداحبهشوندگان بهه  3کهد
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نبود باید و نبایدها در هدههای

ش

در محتوای
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محی زیتت لحاظ شوند».

مشارکت کننده یازدهم اههداه کلهی مطلهو آمهوزم
محی زیتت را در راستای ترویج رهنگ زیتت محیطهی
و آشنایی دانش آموزان با ناوری مرتب با کنتهرل آلهودگی
محی زیتت دانتت .ایشان در این زمینه گفت:
«ایران به لحاظ توس ه صن ت رده خیلی با یی نهدارد امها بهین ده
کشور آ ینده محی زیتت در دنیا شناختهشده است و نشان میدهد که
در ترویج رهنگ زیتت محیطی یا بحث آموزمهای زیتت محیطهی

«با توجه به این ه آموزموپرورم ما در سالهای گذشته مت هی بهر
یک سری محفوظا بوده و دانشآموز مح هوم بهوده کهه یهک سهری

آن اهداه کلی که دنبال می کنیم کمتر عملیاتی شده است .به ن هر مهن
ایداد رهنگ زیتت محیطی و ناوریهای مهرتب بها کنتهرل آلهودگی

مطالب را حفظ کند ،دانشآموز ما برای یهک شههروند مطلهو شهدن،
شهروند ععصمند بهه محهی زیتهت کهه داوطلبانهه ععصهه خهود را بهه

محی زیتت باید در دوره دوم متوسطه بیشترتبیین شود و دانش آموزان
مشارکت بیشتری داشته باشد».

محی زیتت نشان بدهد و به حفظ محی زیتهت کمهک کنهد ،مههار
زم را ندارد .پس زم است آموزم و پرورم در اهداه کلی برنامهه

تحلیل محتوای مداحبه بها دوازده نفهر از متخددهین
محی زیتت در جدول  5بیانشده است.
با توجه به جدول  5مهمترین هدههای آموزم محی
زیتت در برنامه درسی آمهوزم محهی زیتهت دوره دوم
متوسطه از ن ر مدهاحبه شهوندگان بهه ترتیهب عبارتنهد از:
تیویت رهنهگ حفاظهت از محهی زیتهت بها  16درصهد،
تیویت باور و ییین به حفاظت محهی و تیویهت دانهش و
آگاهی زیتت محیطی با  11درصد ،تیویت نگرم مثبت به
طبی ت ،تیویت اخعس زیتهت محیطهی ،تیویهت احتهاس
متئولیت و مشارکت مهردم در حفاظهت از محهی زیتهت،
پرورم شهروندانی که برای حفظ محی زیتت دسهت بهه
اصدام بزنند ،تیویت دانهش و ههم اکولهوژی ی عمیهق بها 6
درصد ،پرورم شهروند ععصه مند به محی زیتت ،پرورم
شهروندانی که دارای مهار تدمیمگیری برای چالش های
محی زیتت باشند و تیویت احترام به محهی زیتهت بها 4
درصد؛ و تیویت دیدیه ذهنهی شههروندان در حفاظهت از
محی زیتهت ،تیویهت دوسهت داشهتن طبی هت ،پهرورم
شهروندان مطلو محی زیتت ،پهرورم شههروندانی کهه
داری توان مهدیریت چهالش ههای زیتهت محهی باشهند،
تیویت ارتباب با طبی ت و تیویت سعمت طبی ت و انتهان
با  2درصد.
چنانچه مشاهده مهیشهود از ن هر مدهاحبهشهوندگان،
تیویت رهنگ زیتت محیطی و تیویت باورهای حفاظهت
از محی زیتت در صدر اهداه کلی آموزم محی زیتهت
می باشد.
همچنهین طبهق ن هر متخددهان محهی زیتهت ،بیشهترین

آموزم محی زیتت خود تددید ن ر کند».

مشارکتکننده دوم با تاکید بر نگاه هم زمان بهه دانهش،
نگرم ،اخعس و مهار در اههداه کلهی مطلهو برنامهه
درسی درآموزم محی زیتت دوره دوم متوسطه اینگونهه
بیان کرد:
«دصییا سه المان دانش ،نگهرم و اخهعس اگهر در کنهار ههم صهرار
نگیرند هم اکولوژی و سواد اکولوژی بچه های ما بی ار می ماند .چهرا
آموزم می دهیم؟ برای این ه ترییر ایداد کنیم من که آموزم مهیدههم
توص دارم آن دانشآموز یا شهروند یک مههارتی دربهاره محهی زیتهت
کتب کند .اگر تا دیروز دانش آموز ما می دونتت که محی زیتهت را
داره شای میکند ،امروز با آموزم ،تشویق میشه زبالههام را بازیا هت
کند .دست به یک اصهدام بزنهه کهه اون اصهدام یها اون مههار ناشهی از
شناخته .ر تارم در حیییت ترییر میکند و این بحث ر تهار و مههار
از یک بینشی می آید از یک شهناخت خهو
مهار را ساپور یا حمایت میکند».

درحیییهت ایهن ر تهار و

همچنین مشهارکتکننهده هفهتم در رابطهه بها پهرورم
احتاس متئولیت برای حفظ محی زیتت در صالب اهداه
کلی مطلو برنامه درسی آموزم محی زیتهت دوره دوم
متوسطه بیان داشت:
«مطال ا هم نشان می دهد علی ریهم این هه آگهاهی و نگهرم و
ر تار سه مثلفه اصلی در حوزه آموزم محی زیتت هتهتند ولهی بهین
نگرم و ر تار همتویی وجود ندارد و ا راد بها وجهود این هه نگهرم
مثبههت بههه محههی زیتههت دارنههد امهها ر تههاری همتههو بهها دوسههت دار
این مورد احتاس میشود و علهتش ههم
محی زیتت ندارند و ش
این است که در زمینه احتاس متئولیت در خیلی از حهوزههها شه
داریهم.
داریم و در آموزم احتاس متئولیت به شهروندان مان ش
متئولیتپذیری مثلفهای است که خود مندر بهه مشهارکت مهیشهود و
صط هها متههئولیت پههذیری و مشههارکت بایههد در اهههداه کلههی آمههوزم
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باز دانش ،نگرم ،مهار تیتیم گردید .در ادامهه بهه بیهان
برخی از دیدگاه متخددان محی در رابطه با اهداه کلهی
مطلههو برنامههه درسههی آمههوزم محههی زیتههت دوره دوم
متوسطه پرداخته شده است بهه عنهوان مثهال ،در رابطهه بها
توجه به تیویت و پرورم مهار های شهروندی در جهت
حفظ محی زیتت در هده های برنامه درسهی مطلهو ،
مشارکتکننده اول اظهار داشت:

بررسی نضعیت موجوا ن مطلوب اهداف کلی برنامه ارسی آموزش محیطزیست انره انم متوسطه ایرا بر اساس نظر متخصصا برنامه
ارسی ن محیط زیست

درصد و تیویت دانش و آگاهی محی زیتتی با  16درصهد
بیانشده است.

پیشنهاد در حیطه تیویت نگهرم بهه محهی زیتهت بها 56
درصد و سهس تیویت مهار حفهظ محهی زیتهت بها 24
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جدول  .4ن رمتخددان برنامه درسی در رابطه با اهداه کلی مطلو

در برنامه درسی آموزم محی زیتت
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جدول  .5ن ر متخددان محی زیتت در رابطه باهدههای کلی مطلو
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کا باش

گزاره

گزاره

کاباش

کا

کا

سؤال
پژوهش

هم ههاران [ ،]21سههلیمان پههور عمرانههی و هم ههاران [،]22
ردوسی و هم اران [ ]23و دیبایی و هیدانیان [ ]24مبنی
بر نامطلو بودن اهداه کلی برنامه درسی آموزم محهی
زیتت کشور هم سو میباشد .بها بررسهی دیهدگاه ایهن دو
اههداه کلهی آمهوزم
گروه از متخددهان ،نیهاب شه
محی زیتت از دیدگاه متخددان برنامه درسی عبار بود
از:
در صبل از هدهگذاری که ناشهی از عهدم
ال  -ش
ت ری دصیق و جام از مفهوم محی زیتهت ،عهدم ترسهیم
آینده آموزم محی زیتت ،نبود تف ر صبل از عمهل و عهدم

بحث و نتیجهگیري
پس از تحلیل محتوای مداحبهههای صهور پذیر تهه
بهها دو گههروه متخددههان برنامههه درسههی و محههی زیتههت،
مشخل گردید از ن ر متخددان برنامهه درسهی و محهی
زیتت اهداه کلی کنونی آموزم محی زیتهت دوره دوم
متوسطه نامطلو است زیرا آنچه در برخی اسناد و مدارک
موجود به عنوان اهداه کلی برنامه درسی آمهوزم محهی
زیتت بیان شده به صور ییر شفاه و بهدون نیازسهندی
صبلی است و اصد صابلیت اجرایی مهی باشهد .ایهن یا تهه بها
یا تههههههای عزیههزی و هم ههاران [ ،]21حههاج حتههینی و
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درصا

درصا

فراونی

گزاره ها

دربرنامه درسی آموزم محی زیتت

بررسی نضعیت موجوا ن مطلوب اهداف کلی برنامه ارسی آموزش محیطزیست انره انم متوسطه ایرا بر اساس نظر متخصصا برنامه
ارسی ن محیط زیست

در
در میابل متخددان محهی زیتهت نیهاب شه
هده های موجود را به صور کعن تهری بیهان کردنهد و
آن را در دو حیطه طبیهبندی کردند:
در بیان هده ها مانند عهدم شهفا یت در
ال  -ش
بیان هدههای محی زیتت ،نارسا بودن هدههها ،نداشهتن
شاخل در هده های آموزم محی زیتت ،نبود بایدها و
نبایدها در اههداه کلهی آمهوزم محهی زیتهت نداشهتن
صابلیت اجرایی ،نهرداختن به جنبه ناوری محی زیتت.
در اجهرا ،ناشهی ازسهرلوحه صهرار نگهر تن
شههدههههای محههی زیتههت م تههو شههده در سههطف ن ههام
آموزم ،نداشتن ت هد عملی به اجرای هده های کلی ،در
اولویت صرار نگر تن هده ههای محهی زیتهت ،عهدم بهه
کارگیری صحیف اهداه در نگارم کتب درسی.
از دیدگاه این دو گروه از متخددان ،بیشترین شه
اهداه کلی موجود در حیطه نگرم و مههار مهی باشهد
بنابراین بیشترین پیشنهاد هر دو گروه متخدهل در زمینهه
اهداه کلی ،به ترتیب در حیطه نگرم بهه محهی زیتهت،
مهار حفظ محهی زیتهت و دانهش محهی زیتهت بیهان
موجود در ههده گهذاری
گردید؛ بنابراین برای ر ش
آموزم محی زیتت دوره دوم متوسطه نیاز اسهت هنگهام
هده گذاری آموزم محی زیتت همهه جوانهب در سهه

به متائل محی زیتت ،تیویت ارتباب با طبی هت و تیویهت
سههعمت طبی ههت و انتههان .چنانچههه معح ههه مههیگههردد
چهارگویه تیویت رهنگ حفظ محی زیتت ،تیویت بهاور
و ییین به حفظ محی زیتت ،تیویت و پرورم شههروندی
که برای حفظ محی زیتت راه کار ارائه دههد و دسهت بهه
اصدام بزند و تیویت اخعس زیتتمحیطی در صدر اههداه
کلی پیشنهادی صرار دارد که هرچههار گویهه اههداه در دو
حیطه نگرم و مهار هتتند؛ به عبار دیگر از ن ر ایهن
دو گروه متخدل اهداه کلی آینده برنامه درسی آموزم
محی زیتت دوره دوم متوسطه باید بیشتر در زمینهه ترییهر
نگرم و پرورم مهار های زم در حوزه حفهظ محهی
زیتت باشد.
های مشاهده شهده در اههداه
حال با توجه به ش
برنامه درسی آموزم محهی زیتهت دوره دوم متوسهطه از
نیطه ن ر متخددان و نیهز شهروع نگهارم کتهب درسهی
متوسهطه دوم بههه علههت ترییههر در سیتههتم ن ههام آموزشههی،
پیشنهاد می گردد مولفین کتب درسهی دوره دوم متوسهطه،
اهداه استخراج شده در پژوهش حاشر را در دسهتور کهار
صرار داده و با ن ار دصیق بر اجرا و ارزیابی اههداه کلهی،
رسیدن به هده یایی توسه ه پایهدار را تتههیل و تتهری
نمایند.

حیطه صبل از هده گذاری ،حین نگارم هده ها و اجهرا
هده ها در برنامه
مورد توجه صرار گیرد .با توجه به ش
درسی آموزم محهی زیتهت ،ایهن دو گهروه متخدهل،
اهداه کلی مطلو را که در راستای ههده کلهی توسه ه
پایدار و مطابق با نیازهای کنهونی کشهور باشهد بهر حتهب
اولویت به ترتیب زیر پیشنهاد نمودند :تیویت رهنگ حفظ
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نیازسندی ،عدم بررسی چالش ها و رصت های درونهی و
بیرونی صبل از هده گذاری و نبود برنامه راهبردی آموزم
محی زیتت در ایران است.
در بیان هده ها مانند بومی نبودن اههداه،
شبیان ن ردن هدههای جزیی تر ،عدم طبیهبندی هر یهک از
حیطههای دانش ،نگرم و مهار .
در اجرا که ناشی از نادیده گهر تن صابلیهت
ج -ش
اجرایی هده ها توسه م لمهان و دانهش آمهوزان ،نادیهده
گر تن شرای و ام انا بومی و منطیههای کشهور و عهدم
مشارکت مدریان در ت یین هده ها است.

محی زیتت ،تیویت باور و ییین به حفهظ محهی زیتهت،
پرورم شهروندی که برای حفظ محی زیتت راه کار ارائه
دهد و دست به اصدام بزند ،تیویت اخعس زیتهتمحیطهی،
تیویههت نگههرم مثبههت بههه طبی ههت ،تیویههت حتاسههیت
شهروندان در حفاظهت از محهی زیتهت ،تیویهت دوسهت
داشتن طبی ت ،تیویت احتاس متئولیت ،مشهارکت مهردم
در حفاظت از محی زیتت ،تیویهت دانهش و ههم عمیهق
اکولوژی ی ،تیویت پرورم شهروند توانها در حهل متهائل
زیتت محیطی ،تیویت احترام بهه محهی زیتهت ،پهرورم
شهروند ععصهمند به محی زیتت ،پرورم شهروندان منتید
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