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 مقدمه
های مختلف به موازات پیامدهای وری در عرصهاهای سریع صنعتی و فنتحوالت و پیشرفت 

ثیرات أتوان به تی میمثبت خود نتایج نامطلوبی را نیز به همراه داشته است. ازجمله این آثار منف

توان می ،در واقع .زیست انسان اشاره نمود  های فنی و صنعتی بر روی محیطناخوشایند پیشرفت

های انسان با یکدیگر رابطه مستقیمی داشته و در دراز مدت و فعالیت زیست محیطگفت تغییرات 

 همکاران، و 1)پلوهار رداین تغییرات عواقب ناگواری برای زندگی و سالمت انسان به همراه دا

آن بسیار گسترده است، به طوری که بشر  زیست بسیار جدی و دامنه امروزه بحران محیط (.2009

 (.1383چابکی، است )گسیخته شده  ریزی و عنانبار حاصل از توسعه بدون برنامهمتوجه آثار زیان

رود تا مراکز آموزشی انتظار می پرورش و مدارس ووهای آموزشویژه از نظام راستا به در این

آموزان جهت حفظ و مراقبت محیطی الزم را در میان دانشبنیادهای تربیتی و فرهنگی زیست

 2زیست تحت عنوان آموزش محیط چه که غالباًواقع، آن در د.نکنایجاد  زیستاثربخش از محیط

 باشد.شی میولیت نظام آموزئهمین وظیفه یا مس بر ایفایشود، ناظر نامیده می

 یکی از الزامات مهم توسعه پایدار زیست محیطدر عین حال، فرض بر این است که آموزش  

 های های کنونی را بدون خدشه وارد کردن به توانایینیازهای نسل ای که نوعاًاست. توسعه

ارچوب ( و در چ2004راتنر،;2003بونت،سازد )شان برآورده میمین نیازهایأهای آینده در تنسل

آمیزی برقرار کرده و منابع طبیعی آن را به خود همزیستی مسالمت زیست محیطآن انسان با 

در همین راستاست که  (.1379 محسن پور،دهد )برداری قرار مینگرانه مورد بهرهای آیندهگونه

ق و شناخته و بر تلفی آموزش برای توسعه پایدار عنوانبهرا  زیست محیطیونسکو نیز آموزش 

 (.3،2005)ساو کندکید میأدرهم تنیدگی این دو مفهوم ت

ای است که بین جانوران، پیچیده زیست، شبکه ( محیط39: 1382) 4از دیدگاه بوتکین و کلر 

 زیست محیط( معتقد است 1382بنسون ) کند.پیوند برقرار می های حیاتگیاهان و سایر صورت

یافتن یک جزء، دیر یا زود به  اهنگ با یکدیگر بوده و تغییرچیز هم که در آن همه است ایسامانه

وسیع  به یک منطقه معتقدند که مفهوم محیط صرفاً 5الکولوکیسا واوگور .انجامداجزا می تغییر بقیه

است که  یشود؛ بلکه محیط شامل اکوسیستمکنند، اطالق نمیها زندگی میو گسترده که انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Pluhar 
2.Environmental Education 
3.Suave 
4.Butkin& Keler 
5.Kolukisa & Ugurla 
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کشوری  ای کثیر از مواد خام را برای اقتصاد هردگی کرده و مجموعهها موجود در آن زنمیلیون

زیست،  ( محیط139: 1378شکوفه )از دیدگاه  (.61: 1393)امینی و ماشاالهی، سازدفراهم می

اثر تکامل تدریجی موجودات  ای بسیار عظیم و پیچیده از عوامل گوناگونی است که برمجموعه

 .وجود آمده استزمین، بهی سطح سازنده و اجزای سازنده

پیرامون  هشامل تمام عرص زیستمحیط( 682:1387) ییروستادر دانشنامه مدیریت شهر و  

 کنند، در نظرحیات، شامل زمین، هوا و آب که افراد انسانی، گیاهان و جانوران در آن زندگی می

زیستن  که فرایند چهزیست عبارت است از آن توان گفت که محیطهمچنین میگرفته شده است. 

  طراف کهحیط اقابل قرار دارد. به مترا احاطه کرده، آن را در خود فروگرفته و با آن در کنش م

  )سند شودزیست گفته می ، محیطبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ما در ارتباط است

 یاسانلو (.17: 1395زیست، آموزش حفاظت محیط بخشی در حوزههای فرابخشی و بینهمکاری

شکل ای است متمجموعه و موجودات و گیاهان همهشامل  زیست محیطمعتقد است هم ( 1372)

 قشر زیست) وسفریبزمین(، پدوسفر ) (هوا و ذرات آب و ذرات معلق  )شاملهای اتمسفر از نظام

 .است آب() دروسفریهمحیطی( و 

ه ککید کرد أباید بر این نکته ت ،زیست محیطهای مختلف مفهوم و تبیین اما فارغ از تعاریف

ار کباید در دستور  زیست محیط در زمینهنسل جوان  مباحث علمی و تقویت درک ارتقای

ش زیند آمواین مبنا آنچه که فربر ا (.1385نژاد و حیدری،)محرمزیست قرار گیرد  دیریت محیطم

 محیطی زیست یهاگیریها و یاددر صدد است تا مجموعه آموزش، شودنامیده می زیست محیط

 وجوانان نوبه ای منسجم و هدفمند تدوین و طراحی نموده و امکان انتقال آن را را به گونه

و  محیطی زیستلذا آموزش مفاهیم  .فراهم آورد ،جوانانی که شهروندان آینده جامعه هستند

 .(1387، مقانکیابراهیمی قوام و است )برخوردار های وابسته به آن از اهمیت فراوانی حوزه

یافته و  ها ارتقاءآگاهی، دانش و مهارت که طی آن است زیست فرایندی فعال آموزش محیط

 هماجزای به دیریت کلیههای سازنده برای ممنجر به درک، تعهد، تصمیمات آگاهانه و فعالیت

موجب زیست  همچنین آموزش محیط (.21: 1392الهیجانیان، شود )می زیست محیط آمیخته

های های انسان، کسب مهارتمحیطی فعالیت مورد نتایج زیست افزایش دانش و آگاهی عمومی در

گردد میعموم مردم  لیت درمسئوزیست در طول زندگی و ایجاد احساس  الزم برای حفظ محیط

 در صدد آماده سازیزیست  محیط آموزش به عبارت دیگر، .(23: 1392مقدم و سعیدی، )زمانی
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 استفاده و ندی است که از محیط بیولوژیکی و مسائل مربوط به آن مطلع بوده و مشتاق شهرو

 یول(. از دیدگاه شاه32: 1392فرخیان و همکاران، است )های رفع مشکالت آن حلراه کارگیریبه

 .است زیست محیطبه  افرادمند کردن محیطی و تالش برای عالقه ( آموزش مفاهیم زیست1389)

عالقه و گرایش مثبت  درصدد ارتقای حس قدرشناسی، ادراک و زیست محیطآموزش 

گذاری رشد و پرورش قدرت فهم، تجارب عملی و ارزش نیز آموزان نسبت به محیط بوده ودانش

گزارش گروه کاری )است  ... و های مادی و زیستی موجود در زمینآموزان نسبت به نظامدانش

زیست را  عملی آموزش محیط یهزارش مذکور، حاصل و نتیج(. گ2007 ،1زیست آموزش محیط

 داند.می 2محیطیاکتساب نوع خاصی از سواد، یعنی سواد زیست

آموزان زیست یک فرایند دائمی است که طی آن دانش آموزش محیط (1999)از نظر یونسکو  

زیست پیرامون خود به  مورد محیط ها و تجارب الزم را درها، مهارتها، گرایشها، ارزشآگاهی

زیست فعلی و آینده  شوند مسائل و مشکالت مرتبط با محیطدست آورده و از طریق آن قادر می

 4زیست ویسکانسین تعریف اداره آموزش محیط ( با ارائه1998) 3فورتایر و همکاران را حل کنند.

که منتهی به تربیت  کنندییاد م العمریک فرایند یادگیری مادام عنوانبه زیست محیطاز آموزش 

دوست از دیدگاه خورشید  .شودمی لهئهای حل مسشهروندانی آگاه، پویا و برخوردار از مهارت

یعنی  مهم تواند چهار مقولهمی زیست محیطهای افراد از طریق آموزش ( سطح آگاهی3:1382)

 ت، هماهنگی جهانی درحد جمعی از گرایی و ازدیاد بیشزیست، مصرف آلودگی و تخریب محیط

 5از دیدگاه اور بر گیرد.ختن نیازهای آیندگان را درمورد اهمیت زمین و توسعه بدون به خطر اندا

 .دهدمفهوم مسئولیت فردی را آموزش می زیست محیطآموزش  (2009)

-روانی ی وعاطف ،را در قالب سه حیطه شناختی آموزشیتوان اهداف نظام می ،از یک منظر 

با محوریت  زیست محیطحوزه آموزش که  گفتتوان می لذا(. 1390)سیف،  کردی تبیین حرکت

و  6فریک .گیردآموزان بر پایه محورهای سه گانه فوق شکل میدانش محیطی زیستسواد رشد 

های دیگری را ثیر مستقیم بر رفتار ندارد، اما مکانیسمأچه دانش همیشه ت همکاران معتقدند اگر

 یبینبرای پیشجمله متغیرهای مهم  کند. به بیان دیگر، ازند که تغییر رفتار را تسهیل میکتقویت می

ی یک ضرورت برای به منزله دانش محیطی است.مسائل زیست رفتار انسان، دانش فرد درباره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Report of the Working Group on Environmental Education 
2.Environmental literacy 
3.Fortier 
4.Wisconsin Environmental Education Board(WEEB) 
5.Orr 
6.Frick 
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ابزاری جهت چیره شدن بر موانع  تواند به مثابهها قلمداد شده و میآمیز فعالیتانجام موفقیت

: 1392فردوسی و همکاران، ) ردیبگشناختی نظیر ناآگاهی یا اطالعات غلط مورد استفاده قرار وانر

کنند که تصریح می ( با استناد به دیدگاه کایزر و همکاران1394) ییکوال(. سیاح و خدابخشی 32

 . در واقع،کندکمک می معضالت محیطی اطالعات فرد دربارهرشد محیطی به آگاهی زیست

تفاوتی آنان از میزان بی جامعه، قشرهای مختلفدر میان دانش  محیطی با ایجادهای زیستزشآمو

ل یبدت آن پیشگیری از تخریب فعال در زیست کاسته و افراد جامعه را به عنصری نسبت به محیط

 (.1391آبادی، )رمضانی قوامنماید می

 در  محیطیزیستثبت از سوی دیگر، ضرورت توجه به ایجاد عواطف و اخالقیات م

ه مربوط ب ایهنگرشها و در ارزش تغییری اساسیباید  . لذااستآموزان از اهمیت برخوردار دانش

 وق، تعهد اشتیا نو فراتر از آدار شده ا ارتباط بین انسان و طبیعت معناانجام پذیرد ت زیست محیط

 (.72: 1385نژاد و حیدری، محرم) ردیگبر را در زیست محیطپذیری مضاعف نسبت به مسئولیت

ه اخالق زیست ب ما برای تحقق پایداری در توسعه و حفظ محیط کرده کهفدریکو مایور تصریح 

طی با محیاخالق زیستتوان گفت که می (.58: 1384محیطی نیازمندیم )محمودی و ویسی زیست

قیات اطف و اخاللذا تقویت عو آید.میدست محیطی افراد بهکسب دانش و تغییر نگرش زیست

 است برای جوانان زیست محیطهای ثری در جهت توسعه سریع آموزشؤگام م محیطیزیست

 باید ،محیطیزیستایجاد حساسیت نسبت به تغییرات  ، عالوه بردیگر یسو از (.1391منی،ؤ)م

ن رشد محیطی در جواناو حل مسائل زیست زیست محیطمراقبت از  عملی مربوط به هایمهارت

 (.1370ابد )برومند، ی

 در  زیست محیطبا توجه به مطالب مذکور که ناظر بر سطوح اثرگذاری حوزه آموزش  

تالش در جهت شناسایی و حل  ست،عاطفی و عملکردی یادگیرندگان ا ،های شناختیعرصه

مشروعیت بخشی و تثبیت  یمشکالت این حوزه از اهمیت دوچندان برخوردار شده و زمینه

واقعیت  .سازدهای برنامه آموزشی و درسی مدارس فراهم میین حوزه را در قالب اولویتجایگاه ا

در نظام آموزشی کشور ریشه در عدم وجود  زیست محیطآن است که بخشی از مشکالت آموزش 

آموزان از آن دانش یدر نتیجهمشخص و مدون در این زمینه داشته و  1محتوا و تجارب یادگیری

شوند. می محروم محیطیزیستهای ها و نگرشآگاهی ،اطالعات ،مفاهیم کسبو  فرصت یادگیری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Content & Learning Experiences 
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تبط با مرشناختی  هایها و نیز فرایند-نظریه، اصول ،مفاهیم ،توان گفت که محتوا شامل حقایقمی

همچنین اصطالح محتوای برنامه درسی  .(1395 ،اجارگاهفتحی و)باشد نحوه تفکر یادگیرندگان می

 مثالً ؛ های علمی مختلف مرتبط هستندکه به نحوی با رشته باشد یهایو پدیده وقایعمل شا تواندمی

 ... موضوع آلودگی هوا و ،های حمل و نقلمحتوای برنامه درسی به مطالعه نظام عنوانبهتوان می

که محتوا و تجارب یادگیری مرتبط با  قابل استنباط است ،(. از این منظر1386 )لوی، پرداخت

، هاآگاهی ،اطالعات ،مطالب ،متنوع از مفاهیمای هدارنده مجموع بردرباید  زیست محیطزش آمو

 .باشد محیطیزیستیندها و تجارب افر ،هانگرش ،هاشناخت ،قوانین

متخصص  یا کمبود نیروی انسانی فقدان زیست محیطآموزش  هایچالشاز دیگر مشکالت و 

و  بوده رنامه آموزشیبید دارای دانش و مهارت کافی در اجرای با ،انسانیع . منابباشدمیاین حوزه 

معلمان است ی بدیه (.1382موسی پور،باشد )نگرش مثبتی نسبت به برنامه داشته  باید عالوه بر آن

 ای تدریس وه، مهارتدانش و اطالعات تخصصی دارای باید ،رکن اصلی نظام آموزشی عنوانبه

اگیران فتاری نزد فررالگوهای  عنوانبهجایگاه آنها باشند تا  زمال ها و سجایای اخالقیشایستگی

 ان( معلم1379از جمله مهرمحمدی، صاحبنظران )(. از دیدگاه برخی 1362)معیری، تثبیت گردد 

ن مطرح آموزارای دانشیک الگوی رفتاری ب عنوانبهبیش از هر فرد دیگری ویژه معلمان ابتدایی به

یک  یرائهاها و رفتارهای مناسب و ، عادتهانگرشدهی به اد و شکلدر ایج آنانلذا هستند. 

 ارند.نقش حیاتی دگذاری آن و ارزش زیست محیطبا حفظ و مراقبت از الگوی رفتاری منطبق 

مشکالت مرتبط با کمبود زمان و فقدان امکانات و تجهیزات کمک آموزشی از دیگر مسائل و 

 تردیدی وجود ندارد .باشدمینظام آموزشی کشور  در زیست محیطهای گریبانگیر آموزش چالش

با توجه به نوع  بنابراین، ضروری است؛ توان در هر قالب زمانی یاد دادکه هر محتوایی را نمی

های یادگیری لحاظ شود، زمان الزم برای فعالیتمحتوا و اهدافی که از طریق محتوا برآورده می

ساختار به دلیل حاکمیت یک  د که در نظام آموزشی کشوررسنظر میبه ،عین حال درگردد. 

چندانی برای توجه  زمانر، معطوف به کنکو وجود یک برنامه درسی حجیم و سنگین و و 1متمرکز

زمانی و هفتگی  یدر برنامه زیست محیطاز جمله آموزش  مهم های آموزشیحوزه برخیبه 

 .مدارس وجود ندارد

طرنشان کرد که اجرای هر برنامه از خا هم این نکته راباید  ر زماناز عنص ، به غیراز سوی دیگر

نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و تجهیزات کمک آموزشی  زیست محیطجمله آموزش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Centralized Structure 
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کتابخانه، کارگاه، زمین بازی ، شگاهیآزما فیزیکی مناسب، ، محیطبدون تردید .استمتنوع 

  یادگیری در یندهای یاددهی واکه در عمل فر مواردی هستند دسترس های دروساختمان

 صورت نامطلوب بودن به برنامه درسی آسیب وارد در وثیر قرار داده أهای درس را تحت تکالس

منظور از امکانات، تمامی ابزار و لوازمی است که اجرای برنامه  .( 1395،واجارگاه فتحیکنند )می

پذیرد. مجریان برنامه باید توجه داشته ثیر میأآنها تیت و کیفیت شود و از کمّبه آنها مرتبط می

شده و به مقداری که مورد نظر است،  باشند که امکانات الزم با استانداردهایی که در برنامه ذکر

 اثرگذار  آموزش عمیق وفقدان چنین منابعی مانع بدیهی است  (.1382پور، فراهم باشد )موسی

 شود.می

و  سازنده میان مراکز آموزشیعدم وجود ارتباطی  زیست طمحیاز دیگر مشکالت آموزش 

رد که مدارس و تردیدی وجود ندا .ای استفعال در سطوح محلی و منطقه محیطیزیستهای نهاد

های شچالو واقعیات  توانند خود را از جامعه وهای اجتماعی نمیسازمان عنوانبهمراکز آموزشی 

های سطح ستسیا توانند درمیی زیست محیط یهاسازمانها برخی کشور در .اصلی آن جدا بدانند

های نسازمالذا . گیری بنشاننداجتماعی را بر کرسی تصمیم یارادهو خواست و  ثیر گذاشتهأکالن ت

 هر ایدارپ فرایند توسعه یهادامهای اجتماعی برای ایجاد و ترین زیرساختغیردولتی از جمله مهم

موزش های مذکور دارای ظرفیت مناسبی برای آ(. سازمان236: 1388جامعه هستند )صالحی، 

دی ای و فرههای سلیقهای دولتی به دلیل اعمال سیاستدر سازمان حال آنکهزیست هستند.  محیط

رود میش پیشده و یا در جهت عکس  کاره رهاها نیمهکه با تغییر افراد برنامه شاهد هستیم

های و گروه هادر قالب تشکلدمی مر هایظرفیتسازماندهی  اصوالً .(1391 آبادی،وامرمضانی ق)

 محیط ت ازمراقب یمینهدر زجهانی های حرکت گسترده ترین محورمهماز  محیطیزیست مدنی

 (.1372)لواسانی،  است زیست

نشانگر  زیست محیطآموزش  یهای انجام گرفته در حوزهمجموعه پژوهش ،از سوی دیگر

همکاران پریشانی و  .باشدمیآن  هایچالشمشکالت و خی و نیز برموضوع اه این اهمیت و جایگ

های مربوط به آن و فعالیت زیست محیطدر پژوهش خود ضمن مقایسه اهداف آموزش  (1396)

کنند که روح حاکم بر اهداف کشورهای مورد بررسی گیری میدر ایران و چند کشور دیگر نتیجه

الک مذکور ها نیز تفاوت زیادی میان ایران و ممر عین حال در بخش فعالیتتوسعه پایدار بوده و د

رسمی های رسمی و غیرثیر آموزشأتنیز ( 1395همکاران )تحقیق اسماعیلی علویجه و وجود دارد. 
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( در 1389همکاران )ولی و شاه سازی کرده است.مستند زیست محیطآموزش  یرا در حوزه

مورد بررسی در حد  آموزانشمحیطی داناند که سطح دانش زیستهگیری کردنتیجه پژوهش خود

و دسترسی هرچه بیشتر  هااند که این نوع آموزشکید کردهأتمذکور پژوهشگران  .متوسط بود

ویژه یادگیرندگان آنان بهمحیطی تواند سطح دانش زیستاطالعاتی مرتبط می به منابع آموزاندانش

کردن مفاهیم مرتبط با  گنجاندن و واردنشان داد که ( 1389) یعلوش را ارتقا بخشد. پژوه بزرگتر

آموزان از همان ابتدا که دانش شودث میمتون درسی مقاطع تحصیلی مختلف باع زیست در محیط

ولیت انسانی ئیک وظیفه و مس عنوانبهیک درس بلکه  عنوانبهتنها زیست را نه حفاظت از محیط

ریزی از دیدگاه دبیران بین برنامهگزارش کرده است که در تحقیق خود  (1389) یشهرک تلقی کنند.

داری وجود دارد. معنی آموزان رابطهایند یادگیری دانشزیست و بهبود فر درسی آموزش محیط

ن دختر آموزامحیطی دانشآگاهی زیست که نتیجه گرفته است( در پژوهش خود 1389) یسلطان

آنان به مقاطع  آموزان و ارتقایبا افزایش سن دانش و داشته التری قراربا ینسبت به پسران در رتبه

 شود.میبیشتر  محیطیزیستتحصیلی باالتر میزان آگاهی 

 محیطیزیست را مورد توجه قرار داده که مفاهیم فتهاین یا نیز( 1389تاش )پژوهش خیل

سایر  مطالب این کتب به و بقیهبوده ابتدایی بسیار ناچیز  های درسی مقطعگنجانده شده در کتاب

( در تحقیق خود نتیجه گرفته است 1390) یبهرام دارد. اخصاصزیست  مفاهیم غیرمرتبط با محیط

 متوسطه ی دورهشناسشیمی و زیست کتب نیز های درسی علوم ابتدایی و راهنمایی وکه در کتاب

از اولویت برخوردار  رانسانیشناسایی محیط غی یمحیطی فقط در حوزهنشانگرهای سواد زیست

های در برنامه توجهی شایسته نشده است. در عین حال، این نشانگرهاها بوده ولی به سایر حوزه

باشند. تحقیق ابتدایی و راهنمایی دارای توالی و ارتباط مناسب و منطقی با هم نمی درسی علوم

حفاظت  در اساسی کشورهای فعالهای از شاخصه یکی ان داد که( نش1394فرد )دهقانی معینی و

پایدار  بعد سوم توسعه عنوانبه زیست محیطزیست، سیاستگذاری در راستای آموزش  از محیط

کند که یکی از اهداف اصلی ( در تحقیق خود تصریح می2015) 1، بالتسوی دیگر ازاست. 

( در 1996) 2رانو همکا ونسیا آموزان است.رشد تفکر انتقادی در دانش زیست محیطآموزش 

زیست در مدارس بر نگرش والدین پرداخته و نشان دادند  ثیر آموزش محیطأپژوهشی به بررسی ت

 تری درمورد موضوعات اطالعات بهتر و جامع والدین از آموزان در مقایسه بادانش که

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Blatt 
2.Evans 
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ل کرده و با منتق به والدین خوداین اطالعات را  توانندمحیطی برخوردار هستند. لذا آنها میزیست

 ثیر مثبتی بر جای گذارند.أت نگرش آنها تغییر

به  بزرگساالن را به دلیل تمایل ،نشان داد که نسل جوان امروزتحقیق خود  ( در2003) 1فاین

نامناسب از علم و  یفادهو است زیست محیطو نادانی نسبت به گرایانه، جهل سبک زندگی مادی

(، به 2005) 2اند. روسوس و همکارانزیست معرفی کرده تکنولوژی عامل اصلی مشکالت محیط

 های درسی ریاضیات درکتاب یزیست در آموزش اجباری و مطالعه محیطآموزش بررسی نقش 

گیری نقش مهمی در شکل های مذکورمدارس و کتاب اند کهداخته و گزارش کردهیونان پر مدارس

 ضمن ( در پژوهش خود2011)آستریل . نددارزیست  آموزان نسبت به محیطنگرش مثبت دانش

 ،های درسیبرنامه با محیطیزیستهای معلمان علوم متوسطه در تلفیق آموزش هایچالشبررسی 

 معلمان و اعطای درجاتی از استقالل  موفقیت در این کار را منوط به پشتیبانی اداری و مالی

 کندگیری می( در تحقیق خود نتیجه2015)اند. امل اوکور ت رهبری به آنها دانستهای و قدرحرفه

 تواندقرار داده و می رثیأها و باورهای فردی را تحت تمحیطی اهداف، دیدگاهزیستهای که نگرش

ثیرات أ( ت2015همکاران )محیطی تلقی گردد. تحقیق کرافورد و رفتار زیست یبینی کنندهپیش

ای و سبد خرید به جای های پارچهه از کیسهاستفاد یدر زمینه را محیطیهای زیستمثبت آموزش

 .های نایلونی نشان دادندکیسه

 آموزش دهنده اهمیت و جایگاه حوزهمل در مبانی نظری و پژوهشی فوق نشانأبه هرحال، ت

یت در صدد . این پژوهش با درک این واقعباشدمیهای مختلف حوزه ابعاد و در زیست محیط

 یشکالت حوزهآموزان و نیز مسائل و مدانش محیطیزیستسواد است تا به بررسی و ارزیابی 

ضعیت وپرداخته تا از این طریق تصویری روشن از  کشور در مقطع متوسطه زیست محیطآموزش 

یجاد عملی الزم را برای ا دست داده و در عین حال بسترهای ذهنی وو مشکالت موجود به

 پژوهش حاضر به شرح ذیل است: افاهد ات الزم در این حوزه فراهم سازد.رتغیی

 ی و عملکردیدر ابعاد شناختی، عاطف آموزاندانش محیطیزیستبررسی سطح سواد  -1

 بیراناز دیدگاه د محیطیزیستترین مشکالت در آموزش سواد بررسی اساسی -2

 تحصیلی یهآموزان بر حسب رشتدانش محیطیزیستسواد  مقایسه -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Fein 
2.Roussos 
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 انآموزدانش محیطیزیسترفت تحصیلی و سواد بین پیش یهبررسی رابط -4

 آموزان بر حسب جنسیتدانش محیطیزیستسواد  یمقایسه -5

 پژوهشروش 
ها، باورها و نگرش های مربوط بهدادهپژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی است که در آن 

(. بخش اول 2002، 1سشود )دیواگردآوری میمند و ساختاریافته ای نظامبه شیوهرفتارهای افراد 

 یمنطقهآموزان دختر و پسر دبیرستانی و هنرستانی در دانش یی آماری تحقیق شامل کلیهجامعه

پروش شهرستان وی آموزشاز اداره دست آمدهبهلنجان استان اصفهان است که بر اساس آمارهای 

ی است. بخش دوم جامعه نفر بوده 8920تعداد آنها برابر با  1395-1396لنجان، در سال تحصیلی 

نفر بوده  615برابر آماری شامل دبیران مدارس مربوطه است که در زمان انجام تحقیق تعداد آنها 

آموزان آماری دانش نمونهاست. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. حجم 

ای از روش خوشه گیرینمونهنفر محاسبه گردید. برای  147و حجم نمونه دبیران برابر با  1067

. به این صورت که ابتدا مدارس و سپس در درون هر مدرسه، استفاده شده است 2ایچند مرحله

 کالسو دبیران منتخب هر آموزان دانش کلو  های درس به تصادف انتخاب گردیدندکالس

آموزان و دانش یویژهساخته محققهای هنامپرسش مربوطه را تکمیل کردند. یکی از نامهپرسش

سواد  یهها ابتدا ادبیات تحقیق در زمیننامهبرای تدوین این پرسش. بوددبیران  یویژه ییک

در قالب سه آموزان دانش نامهپرسشآموزان بررسی شد. بر اساس این بررسی، دانش محیطیزیست

های داخلی و سپس از آن، تعدادی از مقیا. طراحی گردید عملکردیو  عاطفی ،شناختی یهمولف

. با نظر متخصصان طی چند مرحله شد بررسی محیطیزیستسواد  یهخارجی موجود در زمین

متناسب بود طراحی و طی چند مرحله اول و دوم  یهآموزان مقطع متوسطدانش که برای یهایآیتم

 و مشکالت محتوایی یهلفؤدبیران نیز طی چند مرحله، در قالب پنج م نامهپرسش غربال شد.

نبود تجهیزات و امکانات ، فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد، زیست محیطتجارب یادگیری 

 محیطیزیست فقدان ارتباط دبیرستان با مراکزو  زمان مبود، کزیست الزم برای آموزش محیط

 اجرای آزمایشی و هم در یههای مربوط به پایایی ابزارهای تحقیق هم در مرحلطراحی شد. تحلیل

 گزارش شده است. 1 هاجرای نهایی انجام گردید که نتایج آن در جدول شمار یهمرحل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.De Vaus 
2.multilayers cluster sampling 
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 های هر یك بر حسب ضریب آلفای کرونباخلفهؤها و منامهپایایی پرسش -1جدول 

 هالفهؤم هانامهپرسش

 مرحله برداشت نهایی آزمونمرحله پیش

تعداد   

 االتؤس

مقدار    

 ضریب آلفا

تعداد   

 تاالؤس

مقدار     

 ضریب آلفا

 آموزاندانش

 0.751 10 0.66 11 شناختی

 0.815 10 0.765 10 عاطفی

 0.785 10 0.772 10 عملکردی

 0.878 30 0.830 31 نامهپایایی کل پرسش

 دبیران

 0.791 5 0.649 5 مشکالت محتوایی وتجارب یادگیری

 0.793 5 0.519 5 فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد

 0.852 4 0.901 4 تجهیزات و امکانات الزم برای آموزش

 0.846 3 0.647 3 زمان مبودک

 0.886 5 0.871 5 محیطیزیست ارتباط دبیرستان با مراکز

 0.943 22 0.912 22 نامهپایایی کل پرسش

 

این نتایج  .دها انجام گردینامهدست آمده از پرسشهای بهنیز روی داده 1تحلیل عامل اکتشافی

 گزارش شده است. 2در جدول  تحلیل
 آموزان و دبیراننامه دانشهای پرسش: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی روی داده2جدول 

نامهپرسش گیریبسندگی نمونه   
KMO 

بارتلت کرویت آزمون  

Chi-Square 

d.f Sig. 

آموزاندانش  0.906 8165.86 465 0.0001 

123 1871.03 0.918 دبیران  0.0001 

 

برای هر دو ( KMOبسندگی نمونه )مشخص است، شاخص  2طور که در جدول شماره همان

طور که همانمعنادار است.  %99نیز در سطح اطمینان  2آزمون بارتلت نامه مطلوب بوده وپرسش

 با توجه به اینکه حجم. استفاده شداز نظر متخصصان ها نامهیید روایی پرسشأبرای تاشاره شد، 

انجام شد. نتایج  نیز مناسب بود، این تحلیل 3ییدیأآموزان برای انجام تحلیل عامل تدانش نمونه

 گزارش شده است. 3آموزان در جدول شماره نامه دانشییدی برای پرسشأتحلیل عامل ت
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.exploratory factor analysis 
2.Bartllett 
3.confirmatory factor analysis 
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 آموزاندانش نامهپرسشهای ییدی روی دادهأهای برازش در تحلیل عامل ت: شاخص3دول ج
PCFI RMSEA NFI CFI IFI Df Chi-Square 

0.626 0.076 0.678 0.719 0.721 405 2744.02 

 

است؛ نزدیک بودن  0.076( برابر با RMSEAتقریب ) میانگین مجذور ریشه شاخص خطای

 0.626( نیز برابر با PCFIها با مدل است. شاخص )نشانگر تناسب داده 1این شاخص به عدد 

برای تحلیل در ادامه،  و نشانگر برازش قابل قبول مدل است. 0.5ز تر امحاسبه شده است که بزرگ

و ضریب همبستگی  آزمون مستقلای، تحلیل واریانس یک راهه، تک نمونه tها از آزمون داده

رغم بزرگ های اصلی و بهالزم به ذکر است که پیش از انجام تحلیل پیرسون، استفاده شده است.

رفت طور که انتظار میها بررسی شد. هماننرمال بودن توزیع داده آماری تحقیق، شرط نمونهبودن 

، محیطیزیستکلی سواد  هو نیز نمر شناختی، عاطفی و عملکردی یهلفؤها در هر سه متوزیع داده

بود. همچنین  1در هر چهار متغیر مزبور نزدیک به  ویلک-نرمال بود و آمار آزمون شاپیرو

آموزان بررسی شد. با توجه به اینکه در دانش نامهپرسشهای آیتمتک ها در تکپراکندگی پاسخ

در پاسخگویی به پرسش اصلی  بیشترین فراوانی را داشت،« یتاحد»ه ها، گزینآیتم بسیاری از

های آیتم مهم در این ینکته ،در نظر گرفته شد. اول اینکه 5/3مالک  هنمر به دو دلیل تحقیق،

اند که داشتن آنها گیری کردهو عملکردهایی را اندازه هاالعات، نگرشآموزان، اطدانش نامهپرسش

ها و رود. در واقع، با عنایت به تبلیغات گسترده رسانهآموزی انتظار میطور طبیعی، از هر دانشبه

رسمی )نظیر خانواده( و رسمی های ارتباطی غیرآموز دبیرستانی از کانالهایی که یک دانشآگاهی

تر است. منطقی 5/3آموزان با عدد میانگین نمرات دانش یآورد، مقایسهدست میسه( به)نظیر مدر

 های اصلی در جامعه ، یکی از اولویتمحیطیزیستهای اخیر، معضالت دوم اینکه طی سال

ای دشوار دهندهاطالعی در مورد این معضالت، برای هر پاسختوجهی و یا بیاند و ابراز بیبوده

 یآموزان که از سن و تجربهدهندگانی نظیر دانشپاسخ احتمال قوی وجود دارد که رو،ایناست. از 

 واقعی گزارش نمایند. یهتر از اندازو عملکرد خود را مطلوب ، نگرشدانشکمتری برخوردارند؛ 

 هایافته
مطلوبی  آموزان در حدّ دانش محیطیزیستپژوهش حاضر این بود که آیا سواد  پرسش اصلی

بر  ای وتک نمونه tبا استفاده از آزمون  هاال، تحلیلؤگویی دقیق به این سقرار دارد؟ برای پاسخ

 .های شناختی، عاطفی و عملکردی انجام شده استلفهؤحسب م
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 ایتك نمونه tاستفاده از آزمون آموزان با دانش محیطیزیستسواد  یهنمر مقایسه: 4جدول 

محیطیزیستسواد   n min max Mean 
Test 

Value 
S.D Mean 

Difference t Sig. 

73/4 2 1010 شناختی  31/3  50/3  61/0  18/0-  47/9-  0001/0  

50/1 1010 عاطفی  5 83/3  50/3  70/0  33/.  94/14  0001/0  

92/2 5 1 1010 عملکردی  50/3  74/0  57/0-  61/24-  0001/0  

محیطیزیستکلی سواد  یهنمر  1010 68/1  67/4  35/3  50/3  45/0  14/0-  20/8-  0001/0  

 

طور هآموزان در بعد شناختی بدهد، نمرات دانشنشان می 4طور که اطالعات جدول همان

ه طور موزان بانش آمعناداری از حدّ مورد انتظار پایین تر است. در بعد عاطفی اما میانگین نمرات د

 ی از حدّنادارطور معآموزان بهمعناداری از حدّ متوسط باالتر است. در بعد عملکردی نمرات دانش

ترین نمرات ینطور کلّی، در بعد عملکردی، پایتر است. شایان ذکر است که بهمورد انتظار پایین

 مشاهده شد.

تی، های شناخلفهؤآموزان در مها در تحقیق حاضر مربوط به تحلیل نمرات دانشیکی از یافته

ر ب دال شواهدی ،های متعدددر تحلیل اگرچه .تحصیلی است یهعاطفی و عملکردی، بسته به رشت

یاضی، انسانی ر هایآموزان رشتهدانش محیطیزیستسواد مند میان نمرات های نظامتفاوتوجود 

مرات واره نشناختی، عاطفی و عملکردی، هم یهلفؤمختلف مشاهده نشد؛ اما در هر سه م و تجربی

ل حجم . به دلیآموزان هنرستانی بیشتر بوداز دانشطور معناداری های تجربی بهآموزان رشتهدانش

 5ه ل شمارنظر شده و در جدوباالی جداول آماری، از بروندادهای تحلیل واریانس یکطرفه صرف

 فقط مقایسه زوجی نمرات این دو گروه گزارش شده است.
 محیطیزیستسواد  یهمینآموزان هنرستانی در زهای تجربی و دانشآموزان رشتهنمرات دانش مقایسه -5جدول 

محیطیزیستسواد   .Mean S.D Mean Difference Sig رشته تحصیلی 

 شناختی
50/3 تجربی  53/0  

341/0  0001/0  
16/3 هنرستان  64/0  

 عاطفی
03/4 تجربی  63/0  

348/0  0001/0  
68/3 هنرستان  69/0  

 عملکردی
88/2 تجربی  71/0  

173/0  148/0  
70/2 هنرستان  75/0  

محیطیزیستکلّی سواد  هنمر  
47/3 تجربی  49/0  

287/0  0001/0  
18/3 هنرستان  54/0  
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آموزان هنرستانی در ابعاد مشخص است، نمرات دانش 5طور که در اطالعات جدول همان

آموزان تر از دانشطور معناداری پایینبه ،محیطیزیستسواد کلّی  یهشناختی، عاطفی و نیز نمر

های یکی از تبییندارند.  بسیاری ها به لحاظ نظری اهمیتاین تفاوتتجربی است.  یهرشت

توجهی به دو درس مطالعات اجتماعی )مدنی، جغرافیا، تاریخ( و علوم تجربی در احتمالی، کم

اگر این فرض درست باشد، انتظار ها است که در قسمت پایانی مقاله تحلیل شده است. هنرستان

تر باشد. ها نیز پایینبُعد عملکردی، نسبت به سایر گروه نرستانی درآموزان هانشرود نمرات دمی

 این فرضیه است. ییدأدر راستای ت 6اطالعات جدول 
 آموزان راهنمایی و انسانی در بُعد عملکردیآموزان هنرستانی با دانشدانش محیطیزیستسواد  مقایسه: 6 جدول

محیطیزیستسواد   Mean S.D Mean رشته تحصیلی 
Difference Sig. 

 بُعد عملکردی

95/2 انسانی  75/0  
245/0  016/0  

70/2 هنرستان  75/0  

07/3 راهنمایی  70/0  
369/0  0001/0  

70/2 هنرستان  75/0  

 

ها در بُعد هنرستانی محیطیزیستدهند، سواد نشان می 6طور که اطالعات جدول همان

تر اول( پایین یهآموزان راهنمایی )متوسطنسانی و حتی دانشآموزان علوم اعملکردی از دانش

آموزان در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی از دانش محیطیزیستسواد  مقایسهبرای است. 

 های مستقل استفاده شده است.برای نمونه  tآزمون

 محیطیزیستسواد  یهآموزان دختر و پسر در زمیننمرات دانش مقایسه: 7جدول 

محیطیزیستواد س  Mean S.D Mean جنسیت 

Difference t Sig. 

 شناختی
27/3 دختر  61/0  

084/0-  173/2-  030/0  
35/3 پسر  60/0  

 عاطفی
90/3 دختر  69/0  

124/0  778/2  006/0  
77/3 پسر  71/0  

 عملکردی
85/2 دختر  73/0  

113/0-  415/2-  016/0  
97/2 پسر  76/0  

 

 پسران در ابعاد شناختی و عملکردی  محیطیزیستدهد سواد نشان می 7های جدول یافته

اما در بعد عاطفی، میانگین نمرات دختران به ؛ طور معناداری بیشتر از دختران دبیرستانی استبه

 طور معناداری بیشتر از پسران است.
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 یطیمحزیستجالب در تحقیق حاضر این بود که میانگین نمرات سواد  هاییافتهیکی از 

م ای انجاطور معناداری بسته به سطح پیشرفت تحصیلی ایشان متفاوت بود. برآموزان بهدانش

ه، ضریب گانسه آموزان در ابعادهای پیشرفت تحصیلی و نمرات دانشتحلیل اصلی، ابتدا میان رتبه

دار ای معنهمبستگی محاسبه شد. با توجه به اینکه در دو بعد شناختی و عاطفی، ضرایب همبستگ

 8های مربوطه در جدول ها از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافتهبود، برای یافتن تفاوت

 نشان داده شده است.
 آموزان بسته به سطح پیشرفت تحصیلیدانش محیطیزیستنمرات سواد  مقایسه -8جدول 

 .d.f M.S F Sig مجموع مجذورات محیطیزیستسواد 

 شناختی

 80/1 2 618/3 بین گروهی

 342/0 753 83/257 درون گروهی 005/0 248/5

  755 46/261 کل

 عاطفی

 363/5 2 725/10 بین گروهی

 449/0 753 74/337 درون گروهی 0001/0 956/11

  755 47/348 کل

 عملکردی

 578/0 2 155/1 بین گروهی

 554/0 753 158/417 درون گروهی 353/0 043/1

  755 31/418 کل

 

های معناداری دهد، در ابعاد شناختی و عاطفی تفاوتنشان می 8های جدول طور که یافتههمان

های شود. آزمونآموزان بسته به سطح پیشرفت تحصیلی مشاهده میدانش محیطیزیستمیان سواد 

ی ت تحصیلیشرفآموزانِ با پتعقیبی نشان داد که در دو بعد شناختی و عاطفی، میانگین نمرات دانش

یبی یج آزمون تعقآموزان باالتر است. نتاطور معناداری از سایر دانش( به18های باالی عالی )معدل

 ارائه شده است. 9در جدول 
 آموزانِ با پیشرفت تحصیلی باال و پاییندانش محیطیزیستنمرات سواد  مقایسه -9جدول 

محیطیزیستسواد   .Mean S.D Mean Difference Sig معدل 

 شناختی
18باالی   41/3  60/0  

258/0  009/0  
15زیر   15/3  46/0  

 عاطفی
18باالی   95/3  66/0  

372/0  001/0  
15زیر   58/3  58/0  

 عملکردی
18باالی   98/2  73/0  

152/0  356/0  
15زیر   83/2  59/0  
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ات در بعد ترین یافته، به معنادار نبودن نمرمشخص است، اصلی 9طور که در جدول همان

داد میان نمرات ابعاد شناختی، عاطفی ها نشان میتحلیل اگرچهشود. در واقع، عملکردی مربوط می

درصد( وجود دارد و به لحاظ منطقی و  99و عملکردی، همبستگی معنادار قوی )سطح اطمینان 

حصیلی در آموزانِ توانمند به لحاظ پیشرفت تدانش محیطیزیسترفت سواد نظری نیز انتظار می

 بعد عملکردی نیز باال باشد؛ اما در عمل چنین تفاوتی مشاهده نشد.

ترین مشکالت در دومین پرسش اصلی در پژوهش حاضر این بود که از دیدگاه معلمان، اساسی

 آموزان کدامند؟به دانش محیطیزیستآموزش سواد 

 اصلی )مشکالت محتوایی وتحقیق، این مشکالت در پنج بُعد  نامهپرسشبا توجه به اینکه در 

، فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد، نبود تجهیزات زیست محیط یهتجارب یادگیری در زمین

با مراکز  هاو فقدان ارتباط دبیرستان ، کمبود زمانزیست محیطو امکانات الزم برای آموزش 

ها پرداخته یران در این زمینههای دب( سازماندهی شده بود، در ادامه، به تحلیل دیدگاهمحیطیزیست

 شود.می
 محیطیترین مشکالت آموزش سواد زیستاساسی یههای دبیران در زمیندیدگاه -10جدول 

محیطیزیستسواد   n Mean S.D Mean 

Difference t Sig. 

44/3 147 مشکالت محتوا و تجارب یادگیری  82/0  05/0-  76/0-  443/0  

49/3 147 فقدان نیروی انسانی  86/0  009/0  12/0-  898/0  

71/3 147 فقدان تجهیزات و امکانات  97/0  21/0  69/2  008/0  

91/3 147 کمبود زمان  96/0  41/0  16/5  0001/0  

80/3 147 عدم ارتباط با مراکز زیست محیطی  93/0  30/0  96/3  0001/0  

 

بوط به های مرکاستی یهلفؤمشخص است، میانگین نمرات در م 10طور که در جدول همان

فقدان  یهلفؤاما در سه م؛ نیروی انسانی در حدّ متوسط است یؤلفهمحتوا و تجارب یادگیری و م

طور معناداری ها با مراکز زیست محیطی، نمرات بهو عدم ارتباط دبیرستان تجهیزات، کمبود زمان

 از حدّ متوسط باالتر است.
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 گیریبحث و نتیجه
های اقتصادی و اجتماعی قرن بیست و یکم، و پیشرفت جهان سرشار از تحوالت علمی و فنی 

مطرح ساخته  زیست محیطجدی را در مورد چگونگی حفظ و نگهداری  هایچالشل و ئمسا

دهند و افزایش ادامه می زیست محیطرسانی ها همچنان به آسیباست. واقعیت آن است که انسان

 محیطیزیستهای اعث گردیده که آسیبرویه منابع طبیعی و رشد و گسترش صنایع مختلف ببی

(. شواهد این وضعیت، 2013، 1به یکی از مشکالت عمده زندگی ما مبدل گردد )ارزنگین و تکه

های اسیدی، مشکل الیه ازون، گرم شدن کره مثل زمین لرزه، سونامی، باران محیطیزیستفجایع 

مذکور،  هایچالشهدیدات و (. ت2010، 2های مختلف است )الته و مونیاندیزمین و آلودگی

 را دو چندان  محیطیزیستت الزم جهت مقابله با مشکال آموزشی ضرورت انجام اقدامات

( 1395 )سیف،کند کید میأیادگیری و تغییر رفتار یادگیرندگان ت برچرا که آموزش اساساً سازد. می

ترین عامل مهم دگیرندگاندانش و مهارت یا ،نگرش، یند ایجاد تغییر در اطالعاتافر عنوانبهو 

، 3شود )لیندمان و بوسثر از آن تلقی میؤگیری متربیت و تجهیز نیروی انسانی و بهسازی و بهره

 عنوانبهکند که کودکان و نوجوانان ( با اذعان به این نکته تصریح می2002) 4چمبرز. (2011

کالت آن بیاموزند و عمالً یاد و تهدیدات و مش زیست محیطشهروندان جامعه فردا باید در مورد 

 ها اقدام کنند.بگیرند که چه مسئولیتی در قبال آن دارند تا بتوانند در جهت حذف یا کاهش تخریب

آموزان در دانش محیطیزیستپژوهش حاضر به ارزیابی سواد  ، دربا عنایت به مطالب مذکور 

ترین مستندسازی مهم و و نیز بررسی (محیطیزیستنگرش و عملکرد  ،سه بخش شناخت)

نتایج و پرداخته شده است. در مدارس مقطع متوسطه  زیست محیطمشکالت مرتبط با آموزش 

 محیطیزیستسواد  از نظر آموزان مقطع متوسطهدانش حاصل از این تحقیق نشان داد که هاییافته

مناسبی  طیمحیزیست و عملکرد (دانش)از شناخت ، های مناسبغم داشتن عواطف و نگرشعلیر

به مواردی  آموزان متوسطهدانش عاطفینگرشی و  به لحاظ ،به عبارت دیگر؛ برخوردار نیستند

 مردم، ضرورت پاکیزه نگاه داشتن محیط محیطیزیست، رفتارهای زیست محیطحفظ  همچون

 سازنده و عالقمند بوده و نگرشی، حفظ ذخایر آب و به خطر افتادن جان حیوانات اطراف خود

 هایو آگاهی یشناخت در بخش آموزان مورد تحقیقبالعکس، دانش اما؛ دهنداز خود بروز می مثبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Erzengin & Teke 
2.Lateh & Muniandy 
3.Lindemann & Bose 
4.Chambers 
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آنان ذهنیت و دانش اندکی نسبت به عبارت دیگر، ؛ باشندهای الزم نمیدارای زمینه محیطیزیست

ط، های هوا و محیای، آالیندهها، گازهای گلخانه، عوامل ایجاد آلودگیمحیطیزیستهای چالش به

عالوه بر  .دارنددر شهر و منطقه خودشان  محیطیزیستهای ها، نقش بازیافت و برنامهانواع زباله

طور معناداری از حدّ مورد انتظار آموزان بهنمرات دانشنیز  و رفتاری در بعد عملکردی، این

آموزان در دانش ،معنا ترین نمرات مشاهده شد. بدیندر واقع، در بعد عملکردی پایین بود.تر پایین

، عضویت در مراکز زیست محیطی، پاکسازی زیست محیطهمکاری با مراکز و نهادهای  زمینه

عدم استفاده ، زیست محیطکنندگان ، پرهیز از خرید کاالهای آالینده، تذکر به آلودهمحیطیزیست

نابع آب و جویی در مو صرفه ار مصرف، استفاده از کیف خرید به جای پالستیکظروف یکب از

و  (1391)های رمضانی قوام آبادی در پژوهش نیستند. مناسبیها و رفتارهای مهارت دارایانرژی 

ترین موانع حفاظت از کید قرار گرفته که اصوالً یکی از مهمأاین یافته مورد ت (1390)حمیدیان 

زمانی  .ستکشور فقدان شناخت و اطالعات کافی در میان قشرهای مختلف جامعه ا زیست محیط

در  زیست محیطآموزش  چه اگراند که در تحقیق خود گزارش کردهنیز  (1392)مقدم و سعیدی 

ولی با این همه میزان اطالع و شناخت افراد مورد  ،ثر استؤافراد م محیطیزیستارتقای نگرش 

 (1391)همچنین نیرو و همکاران  .باشدمیو مشکالت آن محدود و پایین  زیست محیطتحقیق از 

 محیطیزیستمیزان اطالعات  ،های سنتی آموزشدر پژوهش خود نشان دادند که در روش

های جدید و استفاده از هوش هایکارگیری رویکردهکند ولی با بفراگیران تغییر چندانی نمی

در  .الزم اقدام کرد محیطیزیستو دانش  اطالعات یتوان به ارائهمی ،آموزانچندگانه دانش

 محیطیزیستهای کید شده که آموزشأنیز بر این نکته ت (1395)النتری و سعیدی پور پژوهش ک

 .گرایی آثار مثبت زیادی به همراه داردهای میدانی و اجتماعی و ارتباطمبتنی بر یادگیری

در  زیست محیطحاصل از این پژوهش نشان داد که آموزش  هاییافته ،اما از سوی دیگر 

و ارتباط با  زمان عنصر ،ویژه در زمینه تجهیزات و امکانات کمک آموزشیهمقطع متوسطه کشور ب

این بدان معنا است که  جامعه دچار مشکالت جدی است. محیطیزیستمراکز و نهادهای 

آموزان، نه در معلمان در خصوص آموزش سواد زیست محیطی به دانش یهترین دغدغاصلی

ی هانسانی مورد نیاز برای اجرای آن، بلکه مربوط به برنامدرسی مکتوب و نیروی  یهبرنام یهزمین

تدریس مفاهیم زمان کافی برای عدم وجود کمبود امکانات و است. در واقع،  1درسی حمایت شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.supported curriculum 
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آموزان دبیرستانی در آفرینی دانشهای الزم برای نقشو فقدان زمینه محیطیزیستهای و مهارت

موجود  هایچالشترین محیطی از دیدگاه دبیران اصلیشکالت زیستها و ممقابله با بحران یهزمین

آموزان در بعد عملکردی که در بخش است. پایین بودن نمرات دانش زیست محیطحوزه آموزش 

وجود امکانات و تجهیزات  (1382)موسی پور  اخیر است. یهقبل به آن اشاره شد، همسو با یافت

( 1386لوی ) داند وهای آموزشی میاصلی اجرای موفق برنامه یکی از عوامل عنوانبهآموزشی را 

نیز معتقد است اجرای هر برنامه آموزشی بدون توجه به شرایط الزم از جمله تهیه مواد کمکی به 

 ،های آموزشی مدارس را با نیازهاارتباط برنامه ضرورتنیز  (1388)ملکی  .گرددشکست منتهی می

نمرات سواد در تحقیق حاضر  نیهمچن .دهدکید قرار میأمورد تواقعیات و نهادهای اجتماعی 

 هاییافتهدختران در بُعد عاطفی، به طور معناداری باالتر از پسران بود. این یافته با  محیطیزیست

 ( همخوانی دارد.2012) 2و یوسف و باتا (2009) 1تاگسی

توان اصل از این تحقیق میح هاییافتهبا توجه به مستندات مختلف و از جمله  حالبه هر  

ایجاد و  در مدارس و محیطیزیستهای که رفع و حل مشکالت اجرایی آموزش پیشنهاد کرد

موریت یا رسالت جدی مراکز أیک م عنوانبه باید آموزاندرونی ساختن سواد محیطی در دانش

شهروندان  عنوانهبهای درسی مورد توجه قرار بگیرد تا فراگیران نظام آموزشی آموزشی و برنامه

الزم برخوردار شده و بتوانند به تکالیف و  محیطیزیستهای ها و مهارتصالحیت از آینده جامعه

، در این راستا .عمل کنند زیست محیطشهروند دوستدار  عنوانبههای خطیر خود مسئولیت

یجاد و رشد های درسی مدارس متوسطه تمهیدات و اقدامات الزم جهت ادر برنامه ضرورت دارد

های به عبارت دیگر، افزایش شناخت و آگاهی؛ آموزان انجام بگیرددانش محیطیزیستسواد 

هایی همچون محتوای کتب درسی، اجرای فراگیران متوسطه از طریق ابزارها و رسانه محیطیزیست

، ستزی محیطاز فعاالن و کنشگران  دعوت ی در مدارس،زیست محیطهای عملی تجارب و فعالیت

آموزان متوسطه به تحریک و ترغیب دانش جهت انجام پذیرد. از سوی دیگر، ...گردها و برپایی میز

برای مشارکت و درگیر ساختن باید بسترهای عملی الزم  محیطیزیستانجام رفتارهای سازنده 

ها نظیر نظافت کالس)مدرسه در داخل و خارج از  محیطیزیستهای مدنی و فراگیران در فعالیت

های اطراف، مشارکت در کاشت گل و گیاه و سازماندهی فضای و خیابان محله و حیاط مدرسه،

عدم استفاده از ظروف یکبار  غیتبل های مختلف،سبز مدرسه، پاکسازی مناطق اطراف از زباله
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ها و آموزان از طریق چنین برنامهرود که دانش. در واقع، انتظار می( فراهم شود...مصرف و 

که  ضرورت دارد از سوی دیگر، الزم را کسب نمایند. محیطیزیستهای هایی، صالحیتلیتفعا

در مدارس متوسطه شناسایی شده و اقدامات  زیست محیطهای اجرایی آموزش مشکالت و چالش

فراهم ساختن امکانات و تجهیزات کمک  یدر این زمینه ،ویژهبه .الزم جهت حل آنها انجام پذیرد

 محیطیزیستهای ارتباط سازنده میان مدارس و نهادخصیص زمان کافی و ایجاد ت ،آموزشی

 فراوانی است.اهمیت دارای های متقابل جوامع محلی و استفاده از امکانات و ظرفیت

 نابعم
های های آموزش مهارت(. روش1387) .عابدین، امیر و ی، صغریمقانکابراهیمی، قوام؛ 

 .87-89. 4 .رشد مدارس. آموزش کودکان( ی موردی:محیطی )مطالعهزیست

(. 1395) .لیاسماع؛ زبردست، لعبت؛ امیری، محمد جواد و صالحی، الهام اسماعیلی علویجه،

 رسمی در با استفاده از آموزش رسمی و غیر زیست محیطمقایسه اثر بخشی آموزش 

-58(،3)2 ،دارو توسعه پای زیست محیطفصلنامه آموزش آموزان پایه ششم ابتدایی، دانش

49. 

. زیست در کتب درسی (. جایگاه مغفول آموزش محیط1391ماشاالهی، زهرا. ) و امینی، محمد
 .59-82. 6(2). چمران اهواز علوم تربیتی دانشگاه شهید مجله

 : انتشارات دانشگاه پیام نور.تهران ،شناخت محیط زیست(. 1387برخوردار، بنفشه. )

های تاریخچه، دانش پایه و روش) ستیز محیطالمللی موزش بینآ(. 1370برومند، فیروزه. )

 تهران: کمیسیون ملی یونسکو.. آموزشی آن(

، ترجمه عبدالحسین وهابزاده ، مقدمات و مقاالتزیست محیط اخالق (.1382) .جان بنسون،

 دانشگاهی دانشگاه مشهد. جهاد مشهد:

. ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، زیست طشناخت محی(. 1382) .کلر، ادوارد و بوتکین، دانیل

 چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.

های درسی محیطی در برنامه(. بررسی و تبیین نشانگرهای سواد زیست1390) .بهرامی، معصومه 

 دانشکده علوم زیستی. ،نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهرانپایانعلوم مدارس. 

ترجمه دکتر محمد علی  ،محیط زیست در قرن بیست و یکم آموزش (.1382) .یا یجو پالمر،

 خورشید دوست، تهران: سمت.
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(. بررسی 1396) .مهردادو فرهادیان،  دونیفر ابراهیم؛ شریفیان، دیس ؛ میرشاه جعفری،پریشانی، ندا

و  های مرتبط به آن در کشورهای منتخبو فعالیت زیست محیطتطبیقی اهداف آموزش 

 ،موزشیآهای نوین دفصلنامه رویکرهایی برای ایران، ن در راستای پیشنهاد فعالیتایرا

12(25،)24-1. 

الت مقا خالصه مجموعه، زیست محیطآموزش زنان در حفظ  نقش (.1383) .نیالبنچابکی، ام 

سسه فرهنگی ؤ، مایران زیست محیطبرگزیده نخستین همایش ملی تخصصی آموزش 

 هنری قاب سبز.

 زیست محیط(. اثربخشی آموزش گروهی 1395) .خدابخشی کوالیی، آناهیتا و یاح، مریمحجتی س

نشریه آموزان دختر دبستانی شهر تهران؛ دانش محیطیزیستبر نگرش و آگاهی افزایی 

 .2423-3323. 2(3)، پرستاری کودکان

مایش هولین ا ،در دانشگاه زیست محیطتوجه به آموزش  (. لزوم1390) .امیر حسین ،حمیدیان
 .1404ملی آموزش در ایران 

 محیطیستزیهای درسی در ارتقای فرهنگ ثیر و نقش برنامهأ(. بررسی ت1389) .خیل تاش، مریم

-89یلی استان فارس( سال تحصالر )آموزان از دیدگاه معلمان و مدیران شهرستان دانش

 .انیکده علوم انسدانش ،نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهرانپایان، 1388

کید بر أدرسی مقطع راهنمایی با ت (. بررسی برنامه1388) .الهیجانیان، اکرم الملوک و دیبایی، شادی

 .177-184. 6(3)، زیست. علوم محیطیمحیطمحورهای آموزش، 

زیست در  (. بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط1391) .آبادی، محمدحسینرمضانی قوام

 .233-257(. 65)21،راهبرد فصلنامهها و تنگناها. ایران: ضرورت 

رتقای دانش، ازیست بر  ثیر آموزش محیطأ(. بررسی ت1392) .سعیدی، مهدیه و زمانی مقدم، افسانه

 فصلنامهپرورش تهران؛ وآموزش 12ی نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه

 .19-30؛ 1(3)، ی پایدارزیست و توسعه آموزش محیط

: رانته ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، زیر نظر شورای علمی(. 1387) .عباسسعیدی، 

 سسه فرهنگی، اطالع رسانی و مطبوعاتی.ؤم



 093                                                         ای اجرایی آموزش ...هآموزان و چالشمحیطی دانشارزیابی سواد زیست

آموزان نسبت به محیطی دانشهای زیستثیر آگاهیأ(. بررسی میزان ت1389) .سلطانی، مسعود

نامه کارشناسی ارشد پایانزیست در هنگام مسافرت،  های حفاظت محیطانجام فعالیت

 علوم تربیتی.دانشکده  ،دانشگاه پیام نور تهران
زیست، مدیریت  ی آموزش حفاظت محیطهای فرابخشی و بین بخشی در حوزهسند همکاری

ی پایدار مصرف آب و انرژی در مدارس با موضوع هدف چهارم از اهداف توسعه

 .زیست محیطازمان حفاظت از پرورش، وزارت نیرو و سووزارت آموزش(. تهران: 1395)

تهران: ، شناسی یادگیری و آموزش(روان) نینوشناسی پرورشی روان(. 1396) .اکبرسیف، علی 

 آگاه.

ثر بر ؤمحیطی و عوامل م(. دانش زیست1389) .ساکتی، پرویز و منصور؛ استوار، سمانه ،یولشاه 

ی های پژوهش در برنامهتازه ،ی کیشآموزان مدارس ابتدایی جزیرهآن در بین دانش

 .93-108؛ 1(1جدید، ) دوره ،درسی

زیست در بهبود فرایند یادگیری  ریزی درسی آموزش محیط(. نقش برنامه1389شهرکی، رضا. )

نامه کارشناسی ارشد پایان شهرستان گنبد کاووس، آموزان از نظر دبیران متوسطهدانش

 .نیدانشکده علوم انسا ،دانشگاه پیام نور تهران

فصلنامه انجمن ، و مصرف انرژی زیست محیط(. نگرش جدید نسبت به 1389صالحی، صادق. )

 .196-216، (20)6، ارتباطات و ایرانی مطالعات فرهنگی

تحلیل محتوای کتب درسی علوم چهارم و پنجم ابتدایی در سال تحصیلی (. 1389) علوی، مهتاب.

راهکارهای مناسب برای  ز آن و ارائهزیست و حفاظت ا در ارتباط با محیط 89-1388
، انرژی و پدافند زیست محیطاولین همایش سراسری . ریزان درسی در این زمینهبرنامه

 زیستی.

تهران: نشر ؛ ریزی درسیاصول و مفاهیم اساسی برنامه (.1395فتحی واجارگاه، کورش. )

 دانشگاهی بال.

و  محیطیزیست(. رابطه بین دانش 1386) .رضوانی، نعیمه و فردوسی، سیما؛ مرتضوی، شهرناز

 .253-266. 53 ،ی علوم انسانیپژوهشنامهمحیط؛  رفتارهای محافظت از

: تهران ،محیطیاقتصادی و مسائل زیست توسعه(. 1353) .کریمی، احمد و فرمانفرمائیان، فاطمه

 شرکت افست.
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باط گرایی تئوری ارتبر  زیست محیطثیر آموزش أرسی تبر (.1395) .اکرم و سعیدی پور ،کالنتری

ه آموزش فصلنام ،آموزان پایه ششم ابتداییبر میزان یادگیری و ارتباط با طبیعت دانش
 .5–10(، 3) 4، و توسعه پایدار زیست محیط

می، واحد علوم : دانشگاه آزاد اسالتهران ،زیست محیط آموزش (.1390) .الملوکالهیجانیان، اکرم 

 و تحقیقات.

تشارات سسه چاپ و انؤم؛ در ریو زیست محیطالمللی کنفرانس بین(. 1372احمد. )لواسانی، 

 وزارت امور خارجه، چاپ اول.

 .رسهمد دکتر فریده مشایخ، تهران: ترجمه ،ریزی درسی مدارسبرنامه (.1386) .الفلوی، 

موزش آی پایدار (. تدوین الگوی مدیریتی توسعه1385) .حیدری، عمران و محرم نژاد، ناصر

 محیطپژوهشی علوم و تکنولوژی  _فصلنامه علمیزیست برای نسل جوان کشور.  محیط

 .68-77، 28 .زیست

 .سمت :تهران ،ریزی آموزشیبرنامه یمبان (.1379) .بهرام محسن پور،

، رهیافتی در حفاظت زیست محیطآموزش  (. ترویج و1384ویسی، هادی. ) و محمودی، حسین

 .57-64 .علوم محیطی فصلنامه ،زیست محیطاصولی از 

 ، امیر کبیر.تهران ،پرورشول آموزشئمسا(. 1390) .طاهرمعیری، محمد 

 ءاصول و شیوه طراحی مدرسه سبز جهت ارتقا(. 1394) .دهقانی فرد، مریم و معینی، سید محمود

چهارمین همایش ملی معماری،  ؛آموزان در کرمانشاهو بهبود کیفیت آموزش دانش

 .های کاربردیهای نیاز محور با محوریت تحوالت نوین و پژوهشژوهششهرسازی و پ

 .پیام اندیشه ؛مشهد ،راهنمای عمل ،برنامه درسی (.1388) .حسن ،ملکی

 نتشارات آستانانشر )مشهد: به  ؛ریزی آموزش متوسطهمبانی برنامه(. 1382) .موسی پور، نعمت اله

 قدس رضوی(؛ چاپ اول.

یدار ی پازیست در توسعه های محیطریزی آموزشمیت برنامه(. اه1391) .منی، معصومهؤم

 .49-67. 3(11). ی فضای گردشگریفصلنامه. SWOTاکوتوریسم ایران با استفاده از مدل 

 .مدرسه :تهران ،ادگیری و تربیت معلمی-یند یاددهیادیشی فرانباز (.1379) .محمود ،مهرمحمدی
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 بر اساس نظریه  زیست محیطخشی آموزش مقایسه اثرب (.1391) .محمد و همکاران ،نیرو

های ترویج و آموزش فصلنامه پژوهش ،های چندگانه گاردنر و شیوه سنتیهوش

 .43-54(. 1) 5 ،کشاورزی
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Assessment of Environmental Literacy of Students and operational 

challenges of Environmental Education in Secondary Education 

 
Mina Salimian Rizi*    Mohammad Amini**    Seyed Ahmad Madani*** 

 
Abstract 
With attention to importance of environmental problems, the main objective of the 

present study was to assess the environmental literacy of secondary students and 

problems of environmental education from the viewpoint of teachers. The statistical 

population this study consisted of all high school students in Lenjan in Isfahan province 

in the academic year of 1365-96 (8920) and 615 high school teachers. The sample size 

was determined using the Cochran formula. The sample size of the students was 1067 

and the sample size of teachers was 147. A multistage cluster method was used for 

sampling. Data were collected by two researcher-made questionnaires. The results and 

findings of this research showed that high school students in affective domain have 

required environmental literacy, but in cognitive and performance domains they have 

not required knowledge and skill. In addition, this study showed that the most important 

practical problems of the environmental education were the lack of facilities, 

instructional time, and the lack of communication and interaction of schools with 

external environmental centers. Obviously, the proper performance of the educational 

system in the environmental education curriculum requires that these problems and 

challenges be resolved. 

Keywords: Education, Environmental Education, Environmental Literacy, Content, 

Secondary Schools. 
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