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چکیده
دوره دوم زیسـت یطمحـ آمـوزش  درسیي برنامهدرمحتواعنصربررسیهدف از پژوهش حاضر

محتواي مغفـول در برنامـه درسـی آمـوزش     پیشنهاد رویکرد ووجهانکشورچندومتوسطه در ایران
نتایج پژوهش نشان داد رویکرد بود.تحلیلی-توصیفیوایران بود. روش پژوهش تطبیقیزیستمحیط

ایـدار بـوده و   ، توسـعه پ زیسـت محـیط کانادا به برنامه درسی آموزش وکشورهاي سوئدبرنامه درسی
تلفیقـی بـوده اسـت.    جـامع و صـورت بـه در برنامه درسی متوسطه دوم زیستمحیطآموزش محتواي

متوسطه دوم کشور استرالیا فاصله کمی با رویکـرد توسـعه   زیستمحیطمحتواي برنامه درسی آموزش 
ود. محتـواي  تلفیقی بوغیر جامعصورتبهزیستمحیطپایدار داشت و محتواي برنامه درسی آموزش 

پایدار فاصله داشت و رویکرد توسعهترکیه با در کشورزیستمحیطبرنامه درسی متوسطه دوم آموزش 
محتـواي برنامـه درسـی آمـوزش     تلفیقـی بـود.  وغیـر جـامع  صورتبهزیستمحیطمحتواي آموزش 

زش متوسطه دوم ایـران نیـز تـا رویکـرد توسـعه پایـدار فاصـله داشـت و محتـواي آمـو          زیستمحیط
، شـیمی، جغرافیـا و   شناسـی زیسـت در کتـب درسـی   و تلفیقـی غیـر جـامع  صـورت بـه زیستمحیط
دانـش، نگـرش و مهـارت    هاي حیطهمحتواي انتخابی حولموردمطالعهبود. در کشورهاي شناسیزمین
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هـاي  به نگرش و مهارتبود. در زمینه نوع دانش و حجم اختصاص یافته محتوا،زیستمحیطنسبت به 
در پایان این اختالف چشمگیري وجود داشت.بین کشورمان و کشورهاي منتخبزیستمحیطآموزش

گویـه کـه در برنامـه درسـی آمـوزش      20بـا  سـازي شـده  پژوهش با بررسی تطبیقـی، محتـوایی روان  
گردید.پیشنهادکشورمان مغفول مانده با رویکرد توسعه پایدارزیستمحیط
بررسی تطبیقی، برنامه درسی، توسعه پایدار،زیستمحیطمحتواي آموزش کلیدي:هاي واژه

مقدمه
فراوانی است که ناشی از رفتار محیطیزیستهاي داراي چالشاکنونهمکشور ما 

است زیستمحیطهاي آموزش مؤثرترین ابزار رویارویی با چالشباشد.میغیرمسئوالنه
در پاسخ به محیطیزیستتدا آموزش ). در اب1387(میردامادي، باقري ورکانه و اسماعیلی، 

آمده، ظهور پیدا نمود و هدف آن تربیت شهروندي مسئول و فعال و مجهز به وجودهاي بحران
و 2جانسون؛2012، 1بود (داسکولیا وکینی گوسزیستمحیطبه دانش و اراده در زمینه 

اشتی، کامپیوتري، یونسکو در تعریف از سوادهاي جدید: سواد اخالقی، بهد).2014همکاران، 
محیطیزیستکند. سواد میرا ذکر3محیطیزیستسواد اطالعاتی، فناوري واي، مالی، رسانه

، محیطیزیست، آشنایی با مفاهیم فرهنگی و ارزشی محیطیزیستمشتمل بر اخالق عملی 
زندگی خود، تبدیل زیستمحیطتغییر ارزش و نگرش نسبت به آن، مشارکت در حفاظت 

، آموزش استفاده صحیح از منابع، کسب سبک زندگی پذیریتمسئولشهروند متعهد و شدن به 
و جلوگیري از پدید محیطیزیستگیري درست براي حل مسائل سازگار با طبیعت، تصمیم

زیستمحیطجدید، حساسیت نسبت به حوادث و تصمیمات مختلفی که بر آمدن مشکالت
جدید هاي و ابداع روشمحیطیزیستیل مسائل گذارد، کسب قدرت تشخیص و تحلمیتأثیر

). 2014، 5؛ مکی و ژاکوپسون2013، 4باشد (لیمیبراي حل معضالت آن
را دهه توسعه پایدار نامید تا منجر به ایجاد نگـرش، احسـاس   2014-2005یونسکو دهه 

ر توسعه پایـدا دستیابی به فرهنگ جمعی گردد.باهدفمسئولیت و پرورش شهروندان مسئول 
توسـعه یگردبه عبارت ؛ گویندزیستمحیطسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و جانبههمهبه توسعه 

1- Daskolia & Kynigos
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5- Mackey & Jacobson
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باشد. توسـعه  مینسل آینده نظر گرفتنگیري براي جامعه و در پایدار رویکرد جامع در تصمیم
،و ارکـول 1سـلون تـري، آالز  کیزوگلـو، روبوسـت،  (باشدمیپایدار اجراي عدالت بین نسلی

و تغییر جامعـه ایفـا  محیطیزیستسواد نقش مهمی در فرایند ایجادوپرورشآموزش). 2010
را آمـوزان  دانـش یونسـکو در مـوردنظر تثبیـت اصـول   وپرورشآموزشگریدعبارتبهکند می

یژهوبهدر این میان نقش نظام آموزشی متوسطه دوم ).2،2010و سنچزکوند(نمایدمیتضمین
کـه در ایـران، نسـل جـوان، بیشـترین درصـد       ازآنجااهمیت است و تغییرات نگرشی حائزدر

در یتوجهقابلتواند تأثیر میدر این مقطعمحیطیزیستدهند، آموزش میجمعیت را تشکیل
(محـرم نـژاد و   و ایجاد حس مسئولیت نسبت به آن داشته باشدمحیطیزیستتقویت فرهنگ 

مدرسـه آموختـه  دربایدکهاستمثبتیعادتزیستیطمحازحفاظت).69، 1385حیدري، 
مسـئولیت احسـاس ایجادباعثباوراینشدننهادینهشود.تبدیلذهنیباوریکبهتاشود

واقـع، دروشـده هاآنروزمرهزندگیدرآنازپاسداريوزیستمحیطقبال درآموزاندانش
بـین  معموالًیگردعبارتبه. )1392گردد (طیبی، شبیري و رضایی،میتبدیلعملبهها آموخته

ی در دبیرسـتان از  زیسـت محـیط و آگـاهی  طرفیکاززیستمحیطنگرش و ارزش گذاشتن به 
).2010، 3و سلیمانرابطه وجود دارد (حسن، نوردینطرف دیگر

، افزایش مهـارت حـل   هاآن، توسعه آگاهی مردم و مشارکت زیستمحیطهدف آموزش 
(سربینووسکی، اردغان و باشدمیزیستمحیطتار حفاظت از و ایجاد رفمحیطیزیستمسائل 

. باشدمیبا هدف رسیدن به توسعه پایدارگانهسه). این مهارت 2012، 5؛ تااو4،2010اسماعیلی
هـاي مـرتبط بـا آن    مدارس از طریق تدریس کتـب درسـی و فعالیـت   فوق درگانهسهمهارت 
دآموزشـی، سـوا  در اصـطالح گـردد. میمحیطیزیستشود و موجب کسب سواد میآموخته
و قادر بـه باید بداندآموزاندانشفرایندهایی است که وها مهارتشامل محتوا،محیطیزیست
بنــابراین محتــواي آمــوزش ؛ )2009، 6(کمــل و ناگلیــکنشــان دادن آن باشــندو یــاانجــام
توانـد  میزیستمحیطثیرگذار است. محتواي آموزشی أدر مدارس بسیار مهم و تزیستمحیط

1- KisogluI, Robust, Sulun, & Alas
2- Conde & Sánchez
3- Hassan, Noordin, & Sulaiman
4- Srbinovski, Erdogan, & Ismaili
5- Tao
6- Krnel & Naglic
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شـهروندان آینـده   عنوانبهرا هاآنثر باشد و ؤمآموزان دانشبر دانش، نگرش و رفتار مسئوالنه
یاري رساند.محیطیزیستمعضالتجامعه در حل 

بـر سـبک  توانـد  مـی باشـد؛ جانبـه همهصورتبهزیستمحیطچنانچه محتواي آموزش 
محتواي در کشورمان).1393کرمی،بان، بهمنی و(مهرثیرگذار باشدأنیز تآموزان دانشزندگی

) و بـا 1383بدون انسجام بـوده (تـورانی و کـرام الـدینی،     زیستمحیطبرنامه درسی آموزش 
حاج حسینی، شبیري و فرج الهی، (نداردخوانیهمامروز جهان و ایران زیستمحیطمشکالت 

و شناسـی زمـین ، شـیمی،  یشناسـ زیسـت درسی هاي تلفیقی فقط درکتابصورتبهو )1389
بـر نگـرش و رفتـار    زیستمحیطثیرگذاري محتواي آموزش أبا توجه به تدارد.جغرافی وجود

برنامـه  آموزان، پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی تطبیقی عنصر محتوا و رویکردهـاي دانش
و پایـان محتـوا   و درمتوسطه دوم چند کشـور معتبـر بـا ایـران بپـردازد      زیستمحیطآموزش 

آمریکا، اروپا، هاي دهد. در این پژوهش از قارهاست را پیشنهادرویکردي که مغفول واقع شده
همسـایه هايکشـور آسیا یکـی از ي، یک کشور انتخاب شد. در قارههرکداماقیانوسیه و آسیا 

مالك انتخاب بود. 

پیشینه پژوهش
بررسـی جایگـاه آمـوزش    «) در تحقیقی بـا عنـوان  1383در ایران تورانی و کرام الدینی (

زیسـت محیطنشان دادند که موضوعات »کشوروپرورشآموزشدر نظام رسمی زیستمحیط
کـاربرد  از انسجام کافی برخوردار نبـوده و نیـز  پراکنده وارد برنامه درسی کشور شده وطوربه

قبولقابلمی آموزشی رسهاي بنابراین تا تحقق هدف؛ اندمناسبی هنوز در این زمینه پیدا نکرده
حاج حسینی، شـبیري و فـرج الهـی   در ایران راه زیادي باید پیموده شود. زیستمحیطدرباره 

مقطع متوسطه، وضعیت موجود آمـوزش  آموزان دانشدر پژوهش خود نشان دادند که)1389(
ناکارآمـد دانسـته و آن را پاسـخگوي    محیطـی زیسـت را جهت ایجاد حساسـیت  زیستمحیط

درسـی را ضـروري  هـاي  ایجاد تغییر در برنامهترتیبینابهدانند. سنی خود نمینیازهاي مقطع
دوره هـاي  که کتاب) در پژوهش خود به این نتیجه رسید1392(یعمراندانند. سلیمان پور می

، به نسبت محیطیزیستمهارت و نگرش هاي لفهؤرا نسبت به ممحیطیزیستمتوسطه، دانش 
ترین توجه را به خـود اختصـاص   ، کممحیطیزیستاند و مهارت ادهقرار دموردتوجهبیشتري 
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) در پژوهش خود به این نتیجـه  1392(عزیزي، سواري، صادقی و یاوريینچنهمداده است.
نسبت به آموزان دانشرسیدند که مطالب کتب درسی در حوزه رسمی نتوانسته است بر نگرش

)، تقیـه،  1391بیـات، احمـدي و پاشـا (   هاي ژوهشپثیرگذار باشد. این نتایج با أتزیستمحیط
و پراهـاالدا  )، شـبیري 1389)،  قضاوي، لیاقتدار، عابدي و اسماعیلی (1390(فالحیقانتاش و

)، صالحی عمران، آقا 1387()، صالحی عمران و آقا محمدي1388()، دیبایی و الهیجان1385(
باشد.میدرسی هم سوهاي کتابمحتوايدریدنظرتجدنیاز به منظوربه) 1388(محمدي

پژوهشهاي الؤس
دریکرديرورا با چه محتوا و زیستمحیطکشورهاي مورد مقایسه، برنامه درسی آموزش .1

اند؟نظرگرفته
مانـده  مغفـول یکـردي روایران چه محتوا و بـا چـه   زیستمحیطدر برنامه درسی آموزش .  2

است؟

روش پژوهش
نیـز و1برديالگويکمکبهوتطبیقیروشباکهاستیفییک پژوهش کتحقیق حاضر

تفسـیر، توصـیف، ي مرحلـه 4شـامل بـردي الگوياست.شدهانجامتحلیلی-روش توصیفی
جامعه آماري این پژوهش همه کشورهاي جهان و ).1386(آقازاده، است2مقایسهويجوارهم

باشد. نمونه آماري شامل کشـورهاي  یمزیستمحیطدر رابطه با آموزش هاآناسناد و مدارك 
کشور همسایه ترکیه و ایران است و اسـناد و مـدارك و مقـاالت معتبـر     سوئد، استرالیا، کانادا،

و بـراي گـزینش ایـن    گیري هدفمندباشد. روش نمونهمیمعتبر دانشگاههاي موجود در سایت
وهش ابـزار گـردآوري   در این پژشده است.قرارگرفتهکشورها شاخص کیفیت زندگی مدنظر 

کتاب راهنماي معلمان وکتب درسی، مقاالت معتبر،وپرورشآموزشاطالعات اسناد و مدارك 
بـه مورداسـتفاده مـدارك واست. اسـناد زیستمحیطکشورهاي موردنظر در رابطه با آموزش 

قضـاوت اسـت. بـراي  گردیدهلحاظنیزهاآننظراتتوافقضریبومتخصصان رسیدهتأیید

1- Beredymodel
2- description, interpretation, juxtaposition, comparison



)2ي ، شماره1395ستان پاییز و زم، 23ي ششم، سال (دورهتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 132

ومـدرك بودناصلیبیرونی،نقدشد. درپرداختهمنابعدرونیوبیرونینقدبهاعتباري بارهدر
.گردیداحرازمتخصصانومحققبرايمداركمحتوايصحتودرونی اهمیتنقددر

پژوهشهاي یافته
را بـا چـه   زیستمحیطکشورهاي مورد مقایسه، برنامه درسی آموزش اول پژوهش: سؤال
اند؟گرفتهچه رویکردي در نظرمحتوا و 

کشور سوئد-الف
و شـامل آمـوزش در   باشـد مـی جـامع صـورت بـه زیستمحیطدر کشور سوئد آموزش 

خانواده، آموزش در جامعه و آموزش در مدارس است. آموزش در خانواده، همراه با آمـوزش  
بـه فرزنـدان آموختـه   شود. این فرایند از طریق شعر و داستان از خـانواده میزبان مادري آغاز

تواننـد از فضـاهاي   میهمه» 1حق دسترسی عموم به طبیعت«قانونباوجودشود. در جامعه می
و هـا ها، وجود کنفرانسباز بودن موزهچنینهمطبیعی استفاده کنند؛ اما حق تخریب را ندارند.

و پیگري آن توسط 21و نیز اجراي محلی دستور کار یردولتیغهاي انجمنیتفعالها و کارگاه
هـا و غیـره در   هـا، کـوه  و مـوزه هـا  بین مردم در پاركدر21مسئوالن و نیز انتشار دستور کار 

قبـل از ورود بـه مـدارس بـا آمـوزش      آموزان دانشبنابراین؛ نقش دارندزیستمحیطآموزش 
).2،2011(منینگآشنا هستندزیستمحیط

در تمـام  هفتـه هـر نظام آموزشی وعدر همه مقاطزیستمحیطسوئد آموزش در کشور
در کشور سوئد ها شهرداري).3،2013(چانگگیردمیدروس با رویکرد توسعه پایدار صورت

در ایـن کشـور   کننـد. مـی در مدارس طبق اهداف کلی نقش مهمی را ایفـا ها در اجراي برنامه
؛ باشـد مـی 3-3-3-3باشد. نظام آموزشـی داراي سیسـتم   میسال و رایگان9آموزش اجباري 

درسـی آمـوزش   برنامـه ).4،2000(شمینزو و تاناکاباشدمیساله3بنابراین مقطع متوسطه دوم 
نگر و با رویکرد توسعه پایدار است. رویکرد توسعه پایدار، به در کشور سوئد کلزیستمحیط

سـی  این اساس محتـواي برنامـه در  است. برزیستمحیطمعناي توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

1- The right ofpublic access tonature
2- Manning
3- Chung
4- Shimizu & Tanaka
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و اخـالق وکـار کسـب اقتصـادي، اجتمـاعی،   هـاي  متوسطه دوم در کشور سوئد داراي بخـش 
هـم  ییهاباارزشکند بلکهمیرا فراهمآموزان دانشدانش الزم برايتنهانهباشد. این محتوا می

شـوند و تشـویق بـه فکـر کـردن در      میچون عدالت، حقوق بشر، صلح و دموکراسی نیز آشنا
زنند. این همـان معنـاي رویکـرد    میگرهبااخالقرا ها ف طبیعت شده و ارزشمختلهاي زمینه

دانـش، ارزش و زمـان هـم در برنامـه درسـی اسـت کـه در آن     زیستمحیطجامع به آموزش 
). در ادامه محتواي متون 2010، 1کالدر و فین(کاکساستشدهگرفتهمسئولیت اخالقی در نظر 

.آورده شده است1جدول شماره درسی کشور سوئد در متوسطه دوم در

درسی استکهلمهاي در کتابزیستمحیطمحتواي آموزش .1جدول 
درسیهاي حیطه و محتواي کتاب

و مقررات شامل حیطه دانش و نگرش همانند: زیستمحیطمحتواي حوزه سیاسی، قانون - 1
با توجه هاي سیاسیگیريصمیمت، محیطیزیستدر مورد مسائلو معاهداتالمللیینبهاي نوانسیونک
هاي پدیدهلیوتحلهیتجزمحتواي اصول علمی و - 2محلی و ملی؛ ، محیطیزیستمسائل به

استفاده شرایطی برايعنوانبهترمودینامیک قوانینشامل حیطه دانش و مهارت همانند: محیطیزیست
مخرب بر رويمواداثراتوونقلحمل، تنوع طبیعیحفظاهمیت، توسط انسانجهاناز منابع

روش هايمحدودیت، تفسیر نتایجشیمیایی وپارامترهاي فیزیکی،، زیستیشاخصموجودات زنده،
(توسعه پایدار) شامل محیطیزیستمحتواي عوامل اجتماعی و اقتصادي و مسائل -3گیري؛اندازه
ها،خانوادهبرايیطیمحزیستعواقب مسائل اخالق همانند: دانش، نگرش، مهارت وهاي حیطه
توسعه پایدار،و اقتصاديسالمت، توسعه اجتماعی، ، بهداشت ومحیطیزیستو جامعهوکارکسب

قرار طبیعی براي توسعه مدیریت پایدار منابعمورداستفادهتواندمیکهو اقتصادياستفاده از منابع اداري
- 4؛ محیطیزیستمنازعات سیاسی،زیستمحیطمربوط بههايبرنامهسیاسی وهايطرح،یردگ

برايمحدودیتدانش و نگرش همانند: هاي ریزي، زمین و منابع مدیریت شامل حیطهمحتواي برنامه
محتواي -5؛زیستمحیطارزش نهادن بههاي مختلفروشطبیعی،منابعجامعه ازاستفاده
طبیعی وچرخهدرسانانثراتو اکوسیستم شامل حیطه دانش و نگرش همانند: ازیستمحیط

قبل ازتواندمییستمسینانقشی که وها اکوسیستمبرعوامل محیطیثیرات مختلفأتاکوسیستم،
و حفاظت از زیستمحیطمحتواي - 6)؛2014، 2سقوط داشته باشند (استوکز، ادج و وست

جوامع ، اريکشاورزي، جنگلد: آموزش در مورددانش و مهارت همانندهاي شامل حیطهزیستمحیط
و محتواي نگرشی درس جغرافیا تحریک- 7)؛2011ت آن (منینگ، مشکالو آلودگی، صنعت، شهري
مسائل و دیگراقتصاديمنابعاستفادهنسبت بهاحساس مسئولیتایجاد وآموزاندانشعالقهتقویت
در گیريمتصمیبینش براي شرکت درآگاهی وارائه،محلی وجهانیدو سطحدر هر ، محیطیزیست

محتواي مهارتی شامل: ایجاد - 8؛ شهروندانیازموردنزیستمحیطو حفاظت ازرابطه با استفاده
زندگی وبه شرایطفکر کردن،زیستمحیطمراقبت ازهايروشومختلفهايراهدر مورد قضاوت
(استوکز، محیطیستزیپایدار از منابع در توسعهاستفاده مجددمهارت در ایدهنیزطبیعی وهاي چرخه

).2014ادج و وست،

1- Cox, Calder, & Fien
2- Stokes, Edge, & West
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در محتـواي برنامـه درسـی آمـوزش     شـود مـی مالحظـه 1که در جـدول شـماره  گونههمان
اخـالق مختلف دانش، نگرش، مهارت، مشـارکت، هايمتوسطه دوم استکهلم به حیطهزیستمحیط
ح محلی تا جهانی ی از سطزیستمحیطبررسی مسائل وسالمتی، پایداري و بهداشت وزیستمحیط

استکهلم ضمن پرداختن بـه سـه حیطـه آمـوزش     یگردعبارتبهمطلوبی پرداخته شده است. طوربه
کیـد گردیـده و   أی و پایـداري ت زیسـت محـیط یعنی دانش، نگرش و مهارت، بـر مشـارکت، اخـالق    

ر برنامـه  که بیانگر اجراي عملی رویکرد توسعه پایـدار د استشدهپرداختهگانه به آن جداصورتبه
کیـد نشـده اسـت.   أطبیعی از دیـدگاه مـذاهب ت  زیستمحیطاما بر اهمیت باشدمیدرسی استکهلم

تلفیقی در همـه  صورتبهزیستمحیطمحتواي برنامه درسی استکهلم در رابطه با آموزش چنینهم
هـاي  از عنوانزیستمحیطباشد و در انتخاب عناوین محتواي آموزش می(جامع و تلفیقی)دروس

است.شدهاستفادهارزیابی، انتقادي و سیاسی

کشور استرالیا-ب
طول مـدت ابتـدایی   یگردعبارتبهاست. 6-4-2استرالیا داراي ساختار نظام آموزشی در

باشد. پس از پایـان  میسال2سال و متوسطه4سال، راهنمایی6شودمیسالگی آغاز6که از
گردد. سن شروع و پایان از ایالت به ایالـت  میاعطاآموزان دانشسال تحصیل گواهینامه به10

).2011، 1المللی استرالیا(آموزش بیندیگر کمی متفاوت است
هـاي  تلفیقـی در کتـاب  صـورت بهمقطع متوسطه کشور استرالیا درزیستمحیطآموزش 

ان داده مطالعات در استرالیا نشـ گیرد.میو جغرافی صورتشناسیزمین، شناسیزیستدرسی 
وشناسـی زیسـت باید عـالوه بـر درس جغرافـی،    زیستمحیطکه در رویکرد جدید، آموزش 

در سایر دروس دیگر هم چـون ریاضـی، فیزیـک، شـیمی و مطالعـات اجتمـاعی       شناسیزمین
، شناسـی زیسـت در کتب زیستمحیطدر برنامه درسی آموزش ).2011، 2گنجانده شود (گاف

کید گردیده اسـت. محتـواي   أتزیستمحیطبر پایداري 12و 11در پایهشناسیزمینشیمی و 
.آورده شده است2متون درسی کشور استرالیا در متوسطه دوم در جدول شماره 

1- International Australian education
2- Gough
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درسی نیوسالت ولزيهاکتابدر زیستمحیطمحتواي آموزش . 2جدول 
درسیهاي حیطه و محتواي کتاب

دانش همانند: اکوسیستم، انسان و هاي ل حیطهکه شامزیستمحیطمحتواي موجودات زنده و -1
چرخه مواد در اکوسیسـتم،  ، زیستگاه موجودات، شبکه مواد غذایی، زیستمحیطو ها گونهزیستمحیط

در یرزنـده غوانفعـاالت فعـل کلیدي، خشکی زي، آبزي، حیات و زندگی و هاي هرم انرژي، اکوسیستم
، دارانمهـره ، مهرگانیب، هاقارچ، هايباکترازجملهیستم اکوسیستم؛  نقش تنوع زیستی در عملکرد اکوس

آب، کـربن، نیتـروژن، اکسـیژن و    هـاي  تعادل در اکوسیستم، نقطه اوج اکوسیستم، چرخه مواد، چرخـه 
محتواي حوزه آب، خاك و هوا که شامل حیطه -2؛یرناپذیدتجدمنابع، کرهیستزايیدکنندهتولفسفر، 

ینزمتکامل،ازجملهکرهیستززمین و اثر آن بر موجودات هاي ن و فعالیتدانش همانند: گرمایش زمی
، لیتوسـفر، هیدروسـفر، جـو   وهـوا آبتغییـرات  اي، گازهاي گلخانهمفهوم، آب و هواییهايیستمسو
محتـواي  -3؛ شناسییانوساقدر استرالیا،زیستمحیطو معدندر طول زمان)، هاآنتوسعه و تغییر در (

محتـواي  -4؛جمعیت، جامعـه و پویـایی جمعیـت   اکوسیستم شامل حیطه دانش همانند:یاسشنجامعه
استفاده انسـان از منـابع و ارتبـاط بـین     هاي محدودیتپایداري که شامل حیطه دانش و نگرش همانند: 

، شناسـی زیسـت و عملکردتاریخ، طبیعتازدرك دانش آموزان، افزایش زیستمحیطپایداري انسان و
محتواي ارزیابی کـه شـامل حیطـه مهـارت     -5اکوسیستم در سالمت پایدار انسان؛ سالمت پایدارنقش 

واثـرات ارزیـابی ، زیسـت محیطپایدارياز نظرمحیطیزیستمدیریت هايياستراتژهمانند: ارزیابی
عـدم  ، پایش و ارزیابی سیستم زنـده، احتمـال و   يبردارنقشهمحیطیزیستتغییرات بهمردميهاپاسخ

از یک اکوسیستم و آزمون فرض، دولـت و فشـارهاي   يبردارنمونهروي اکوسیستم، بر نظارتقطعیت 
،یدکنندگانتول، میزان کسب انرژي توسط انسان از هاآنارزیابی هاي و روشها ، شاخصمحیطیزیست

، آب، یسـت زمحـیط (وزارت حل مسئلهوتفکر علمی، انجام تحقیقاتویزيربرنامهدرتوسعه مهارت
). الزم به ذکر است کشور 2013، 2؛ انجمن مطالعات نیو سالت ولز2009، 1میراث فرهنگی و هنر استرالیا

براي توسعه پایدار رسیده اسـت  زیستمحیطکشور سوئد جزو کشورهایی است که به مرحله آموزش 
ه پایـداري  است و بـه مرحلـ  زیستمحیطاین در حالی است که کشور استرالیا در حال ارتقاي آموزش 

).2013، 3(چانگنرسیده است

شود در نیوسالت ولز محتواي برنامـه درسـی   میمالحظه2جدول شماره که درگونههمان
متوسطه دوم به سه حوزه آموزش یعنی دانش، نگرش و مهارت پرداخته؛ زیستمحیطآموزش 

ایـن ایالـت بـر    زیسـت محیطکید بیشتري شده است. در محتواي آموزش أبر حوزه دانش تاما

1- Australian government department of the environment, water, heritage and the
arts

2- Board of Studies NSW
3- Chung
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ی از سطح محلی تا جهانی زیستمحیط، بررسی مسائل زیستمحیطاخالق و مشارکت در حفظ 
کید خاصی صـورت نگرفتـه اسـت؛ امـا بـر     أطبیعی از دیدگاه مذاهب تزیستمحیطو اهمیت 

بنابراین ایالت نیو سالت ولز ؛ کید گردیده استأپایداري و ارتباط سالمت انسان و اکوسیستم ت
چنینهمتوسعه پایدار کمی فاصله دارد. رنامه درسی متوسطه دوم براي رسیدن به رویکرددر ب

، جغرافـی و  شناسـی زیسـت تلفیقی در چند کتـاب  صورتبهمحتواي برنامه درسی این ایالت 
زیسـت محـیط در انتخاب عناوین محتواي آمـوزش  وو تلفیقی) استغیر جامع(شناسیزمین

انتقادي و سیاسـی اسـتفاده نشـده    هايزیابی استفاده شده اما از عنوانعنوان ارمتوسطه دوم از
است.

کشور کانادا-ج
بهنظام آموزشی کشور کانادا از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. نظام آموزشی در انتاریو 

سـال 6شـود و  مـی سالگی آغاز6طول مدت ابتدایی از یگردعبارتبهاست. 6-2-4صورت
شـوراي وزیـران  (باشـد مـی سـال 4سـال و متوسـطه  2شد. طول دوره راهنمـایی کمیطول

). 2010، 1، کاناداوپرورشآموزش
تـوان از آن  مـی استاندارها و خطوط راهنمـایی را ایجـاد نمـوده کـه    اکنونهمکشور کانادا 

از در کانادا تنهازیستمحیطآموزش یادکرد.زیستمحیطیک رهبر در زمینه آموزش عنوانبه
گیـرد، بلکـه بـه طـرق مختلـف و در تمـام       طریق علوم و یا برخی دروس خاص صورت نمی

کشور کانادا داراي رویکرد جامع یگردعبارتبهشود. تلفیقی آموزش داده میصورتبهدروس 
باشـد (وزارت  مـی زیسـت محـیط آموزش تلفیقی با هدف توسعه پایدار در زمینه برنامه درسی

اساس قانون اساسی، نظام آموزشـی در کانـادا غیرمتمرکـز    بر).2،2011اکانادوپرورشآموزش
دارد. در هرزیستمحیطبنابراین هر ایالت برنامه درسی خاص خود را در زمینه آموزش ؛ است

باشد. دولت مرکـزي  میبراي توسعه زیستمحیطریزي آموزش ایالت، شهرداري مسئول برنامه
در ادامه محتواي متون درسـی انتـاریو در متوسـطه دوم در    د.نقش مستقیمی در این رابطه ندار

.آورده شده است3جدول شماره 

1- Council of ministers of education, Canada
2- Ministry of education’s canada
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درسی انتاریوهاي در کتابزیستمحیطمحتواي آموزش . 3جدول 
درسیهاي حیطه و محتواي کتاب

در آمـوزان  دانـش محتواي نگرشی شامل حیطه نگرش همانند: توسعه آگاهی و درك و احساسـات -1
هـاي  دیـد انتقـادي بـا اجـراي پـروژه     رشـد ،محیطـی زیسـت هـاي  ، نگرانـی زیستمحیطمسائل مورد 

محتـواي مهـارتی شـامل حیطـه مهـارتی هماننـد: کسـب مهـارت کـار در زمینـه           -2؛ محیطـی زیست
محتواي اخالقی -3؛ زیستمحیط، مهارت زندگی سالم، انجام کارهاي مثبت در ارتباط با زیستمحیط

محتواي -4؛ وکارکسبمحیطیزیستهمانند: بررسی اخالقی پیامدهاي اجتماعی و شامل حیطه دانش
هاي اقتصادي شامل حیطه دانش همانند: بررسی ساختار اقتصادي کشور، ارتباط بومیان با طبیعت و جنبه

ریزي شامل حیطه دانش و مهارت همانند: محتواي مدیریت و برنامه-5اقتصادي آن، توسعه اقتصادي؛ 
مـدیریت زبالـه،  ملی و ایالتی، کـاهش و يهابر پاركکشاورزي، نظارت هاي بازیافت، طرحهاي رنامهب

محتواي پایداري شـامل  -6حفظ انرژي، تولید یک برنامه اقدام براي کاهش انرژي الکتریکی در خانه؛ 
جنگلـداري  آب، کشـاورزي و  دانش و نگرش همانند: پایداري، پایداري اکوسیستم زمـین و هاي حیطه

و منـافع مـرتبط بـا    هـا  محتواي ارزیابی شامل حیطه مهارتی همانند: ارزیابی برخی از هزینه-7پایدار؛ 
حاصل از تولیـد  محیطیزیستتولید انرژي الکتریکی، ارزیابی برخی از پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و 

انسـان بـر روي پایـداري    هـاي  عالیتانرژي الکتریکی از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، ارزیابی اثر ف
پراکنـدگی مراکـز شـهري، معرفـی     مثـال عنـوان بـه انسـان ( هاي زمین و یا پایداري آب، ارزیابی فعالیت

ـ مهاجم، صـید  هاي گونه ثر بـودن اقـدامات دولـت در سـطح فـدرال و ایالـت،       ؤ)، ارزیـابی مـ  رویـه یب
صادي استفاده از عناصر مشترك و ترکیبـات  و اقتمحیطیزیستارزیابی تأثیرات اجتماعی، ، هاشهرداري

، ارزیابی سودمندي و یا خطرات عناصر و یا ترکیبات از نظر هاآنبا اشاره به خواص فیزیکی و شیمیایی 
است بادوامپذیر و اتیلن یک ترکیب چندمنظوره، انعطاف(مسئله نمونه: پلیخواص فیزیکی و شیمیایی؛

و ضـدگلوله هـاي  پالستیکی، جلیقههاي بازي، بطرياسبابلهازجمکه در طیف وسیعی از محصوالت، 
آورد مـی به بـار زیستمحیط، دوام آن مشکالتی را براي حالنیبااشود میپالستیکی استفادههاي کیسه

، اثرات اجتماعیارزیابیپذیر نیست)،تجزیهزیستمحیطاتیلن در از پلیشدهساختهچرا که محصوالت 
فنـاوري  محتواي رابطـه علـم و  -8؛ شیمیاییترکیباتعناصر و یااستفاده ازادياقتصمحیطی و زیست

هاي آوري؛ ارتباط اثرات فنزیستمحیطدانش: بررسی رابطه علم با فناوري، جامعه و هاي شامل حیطه
در پاسـخ بـه نیـاز انسـان بـه طبیعـت       فنّاورانهيهاحلراهچنین شناسایی هموزیستمحیطمختلف بر 

محتواي مهارت کاریـابی شـامل   -10بادي؛ هاي و یا ساخت توربینزیستیهاي ند ساخت سوختهمان
(مانند تکنسین کیفیت هـوا و  زیستمحیطي مرتبط با هاحیطه مهارتی همانند: بررسی و شناسایی حرفه

آموزاندانشمحتواي بهداشت و سالمتی شامل حیطه نگرش و مهارتی همانند: -9)؛ زیستمحیطوکیل 
و بهداشـت و سـالمت خـود و    زیسـت محـیط مثبت جهـت حفـظ   هاي عملی و فعال رفتارطوربهباید 

جـویی شـامل   محتواي صرفه-10هاي زندگی سالم را بیاموزند؛ و مهارتدیگران را به نمایش بگذارند
و نیز اهمیـت و نقـش   زیستمحیطگرایی و نقش خانواده در حفاظت از حیطه نگرشی همانند: مصرف

).2011(وزارت آموزش کانادا،گرددمیدیدگاه مذاهب جهان بیانطبیعی درزیستیطمح
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زیسـت محـیط گردد در محتـواي آمـوزش   میمالحظه3که در جدول شماره گونههمان
و جـامع  جانبـه همهطوربهسه جنبه آموزش یعنی دانش، نگرش و مهارت هرایالت انتاریو بر

ی، مهارت کار در زمینـه  زیستمحیطاخالق حتواي کتب درسی برمچنینهماست. شدهپرداخته
جـویی و  سـالمت و صـرفه  ، بهداشـت و زیستمحیط، پایداري، فناوري مرتبط با زیستمحیط

کید گردیده که بیانگر اجـراي عملـی رویکـرد    أطبیعی از دیدگاه مذاهب تزیستمحیطاهمیت 
این ایالـت اسـت؛ امـا در ایـن برنامـه      درزیستمحیطتوسعه پایدار در برنامه درسی آموزش 

ی از سطح محلی تا جهانی پرداختـه نشـده. محتـواي برنامـه     زیستمحیطدرسی، بررسی مسائل 
انتخـاب  (جامع و تلفیقـی) و در باشدمیتلفیقی در همه دروسصورتبهدرسی ایالت انتاریو 

عنـوان امـا از شـده ادهاسـتف ارزیابی و انتقاديعناویناززیستمحیطعناوین محتواي آموزش 
است.نشدهاستفادهسیاسی 

کشور ترکیه-د
4طول مـدت ابتـدایی  یگردعبارتبهاست. 4-4-4نظام آموزشی در ترکیه داراي سیستم 

سال است که 8سال است. مجموع ابتدایی و راهنمایی 4متوسطه نیز سال و4سال، راهنمایی 
در کشـور ترکیـه نظـام    سالگی است.6قریباًآموزش در این مدت اجباري است. سن شروع ت

آینـد و طبـق   مـی بنابراین معلمان هـر شـهر در شـورا گـرد هـم     ؛ باشدمیآموزشی غیرمتمرکز
نمایند. این شورا پاسخگو و میریزياي را طرحاستانداردها، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی برنامه

ناظر برنامه درسی است.
کـه الزمـه آن   المللی دریافـت نمـود  توان دیپلم بینمیدر کشور ترکیه در مقطع متوسطه

: شـامل زیسـت محـیط باشد که محتـواي ایـن دروس در رابطـه بـا     میگذراندن دروس خاص
نقل، منابع مورد استفاده، حفاظت انسانی، حمل وهاي جمعیتها، اکوسیستم،و مدلها سیستم

زیسـت اسـت.  ش سیستم محیطارز، مدیریت آلودگی، گرم شدن جهان وزیستمحیطو تنوع 
اي اسـت و محتـواي آن در متوسـطه    بین رشتهصورتبهدر کشور ترکیه زیستمحیطآموزش 

شود. میشناسی ارائهشناسی، جغرافیا و زمینهاي شیمی، زیستتلفیقی در کتابصورتبهدوم 
ن درسـی  در ادامه محتواي متو).2012(تااو،توسعه پایدار استزیستمحیطهدف از آموزش 

.آورده شده است4استانبول در متوسطه دوم در جدول شماره 
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درسی استانبولهاي در کتابزیستمحیطمحتواي آموزش .4جدول 
درسیهاي حوزه و محتواي کتاب

اثـرات برخـی از توصـیف که شـامل حیطـه دانـش اسـت هماننـد:     زیستمحیطمحتواي انسان و -1
بررسـی  ،منابع طبیعـی و انسـانی  ییجوصرفهتوسعه آگاهی در مورد ، اکوسیستمدرانسانیهاي فعالیت

هـاي  شناسایی ارگانیسـم توصیف جریان انرژي در اکوسیستم،، ارتباط انسان با طبیعت از طریق جغرافیا
، تفسیر هرم مواد غذایی و یا نمودار شبکه کنندهتجزیهوکنندگانتولیدکنندگان، مصرفعنوانبهمختلف 

بحث در مورد اثـرات  یف نقش موجودات زنده، چرخه مواد (مانند اکسیژن، کربن و آب)، غذایی؛ توص
،و سالمتیزیستمحیطبهداشت ،)2012، 1(اینسی کابیا، اوزگلن و توجوزیستمحیطرشد جمعیت بر 

محتـواي  -2؛ دراکوسیسـتم انسـانی هاي فعالیتاثراتبرخی اززندگی، توصیفدرشیمینقش دانش
است همانند: توضیح وابسـتگی متقابـل جمعیـت در یـک     سی جمعیت که شامل حیطه دانششناجامعه

مثال، بیماري، عنوانبهتواند اندازه جمعیت (میاکوسیستم از نظر اثر رقابت و شکار؛ شناسایی عوامل که
عنوانبهبینی اثرات تغییر در اکوسیستم (کند. پیشمی) را محدودیسالخشکو شکارچیان، منابع غذایی

شناسی طبیعت شامل حیطه دانـش  محتواي روان-3مهاجرت)؛ و، آب، تغییرات جمعیتوهواآبمثال، 
بقایاتخاب طبیعی به مواردي چون نتنوع، سازگاري و انتخاب طبیعی) است. ا(و نگرش: انتخاب طبیعی

محـیط  در یکدمثلیتولو موفقیتجمعیتدررفتاري-فیزیکیهاي ویژگیتغییر دربههاانقراض گونه
هـاي  اسـتراتژي محتواي پایداري که شـامل حیطـه دانـش و نگـرش اسـت هماننـد:      -4؛ در حال تغییر
و حفظ کیفیت اکوسیسـتم ،اکوسیستمنیازهايوانسانیهاي بین فعالیتبراي حفظ تعادلمورداستفاده

هـانی در روابـط   اي و جاقتصـادي در سـطح منطقـه   شناسایی فرهنگ سیاسـی و ، زیستمحیطپایداري
، مشکالت آبنگرش همانند: دانش وهاي محتواي آب، خاك و هوا که شامل زیر حوره-5المللی؛بین

، اتمسـفر درلـرزه ینزمـ ویفشـان آتـش هـاي  فـوران ، طوفـان ازجملـه طبیعـی  حوادثاثراتبرخی از
فیـا محلـی، ملـی،    آگـاهی جغرا ناخواسـته، مـواد توسـط زیست کره، آلودگیلیتوسفرو / یا، هیدروسفر

اثـرات برخـی از توصـیف نگرش همانند: افزایش مسئولیت نسبت به اکوسیسـتم،  محتواي-6جهانی؛ 
هـاي  درك نقـش سـازمان  وزیسـت محـیط هـاي  ، آشنایی بـا سـازمان  اکوسیستمدرانسانیهاي فعالیت
و توسـعه  محیطـی زیسـت محتواي مهارت همانند: ارزیابی بالیاي طبیعی و مسـائل  -7؛ محیطیزیست

انسانی و طبیعـی و انجـام   هاي محافظت و اقدامات احتیاطی، بیان ارتباط بین سیستممنظوربههایی شیوه
.)2012؛ تااو، 2013، 2(مدارس انکاپژوهش در این رابطه

گردد. در استانبول محتـواي برنامـه درسـی    میمالحظه4که در جدول شماره گونههمان
سه جنبه آموزش یعنی دانش، نگرش و مهـارت پرداختـه   دوم برمتوسطهزیستمحیطآموزش 

به نگرش و به میزان بسیار کم بـه مهـارت   کید دارد و به میزان کمترأدانش بیشتر تیطهبر حاما 
دوره دوم متوسطه در استانبول بـه مشـارکت،   زیستمحیطپرداخته است. در محتواي آموزش 

و زیسـت محـیط مرتبط بـا  هاي ، فناوريزیستمحیطمرتبط با وکارکسبی، زیستمحیطاخالق 

1- Incikabi, Ozgelen, & Tjoe
2- Enka schools
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طبیعی از دیدگاه مذاهب پرداخته نشده است که بیانگر اجرا نشدن عملـی  زیستمحیطاهمیت 
در باشـد امـا  میاستانبولزیستمحیطرویکرد توسعه پایدار در محتواي برنامه درسی آموزش 

بررسـی  جـویی و پایداري، صرفهمباحث اثر متقابل محیط و جمعیت انسانی، قسمت دانش بر
کید شده است. محتواي برنامه درسـی آمـوزش   أی از سطح محلی تا جهانی تزیستمحیطمسائل 
در و تلفیقـی) و غیـر جـامع  (تلفیقی در چند کتاب اسـت صورتبهدر استانیول زیستمحیط

و ازهشـد اسـتفاده اسـتانبول از عنـوان ارزیـابی    زیستمحیطانتخاب عناوین محتواي آموزش 
است.نشدهاستفادهعناوین انتقادي و سیاسی 

کشور ایران-ه
اکنـون هـم باشـد.  می6-3-3به 5-3-4نظام آموزشی کشورمان در حال تغییر از سیستم 

در مقطـع متوسـطه   مـا در کشـور زیسـت محیطآموزش اکنونهمسال است.4طول متوسطه 
ــه ــا هــدف توســعه پایــدار صــورتب ــژادتلفیقــی ب ) در دروس 1385، و حیــدري(محــرم ن

علـوم تجربـی، ریاضـی فیزیـک و     هاي شناسی در رشتهزمینشناسی، شیمی، جغرافی وزیست
در ادامه محتواي متون درسـی کشـور جمهـوري اسـالمی ایـران در      پذیرد.میصورتادبیات 

.آورده شده است5متوسطه دوم در جدول شماره 
زیستمحیطگردد در ایران محتواي آموزش مالحظه می5جدول شماره که درگونههمان

دانـش  یطـه بـر ح کیـد  أباشد اما تسه حیطه دانش، نگرش و مهارت میمتوسطه دوم داراي هر
چنینهماست. شدهپرداختهتر باشد و به حیطه نگرش به میزان کم و حیطه مهارت بسیار کممی

، مشارکت، پایداري، زیستمحیطحیطه اخالق حفظ ایران برزیستمحیطدر محتواي آموزش 
، بررسـی  زیسـت محیط، فناوري مرتبط با زیستمحیطهاي شغلی مرتبط با مهارتکسب کار و

طبیعـی از دیـدگاه مـذاهب    زیستمحیطاهمیت ی از سطح محلی تا جهانیزیستمحیطمسائل 
؛ که بیانگر عدم اجراي عملی رویکرد توسـعه پایـدار در برنامـه درسـی آمـوزش     نشدهاستفاده
کیـد  أجویی تصرفهوزیستمحیطاما بر رابطه بین انسان و ؛ باشدمتوسطه دوم میزیستمحیط

صـورت بـه متوسطه دوم ایران زیستمحیطمحتواي برنامه درسی آموزش چنینهمشده است. 
و تلفیقی) است غیر جامعو جغرافی (شناسیزمینشناسی، شیمی، زیستچهارکتابتلفیقی در

هـاي ارزیـابی، انتقـادي و    ایـران از عنـوان  زیستمحیطاوین محتواي آموزش و در انتخاب عن
است. نشدهاستفادهزیستمحیطبارز در محتواي آموزش صورتبهسیاسی 
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درسی جمهوري اسالمی ایرانهاي در کتابزیستمحیطمحتواي آموزش . 5جدول 
درسیهاي حیطه و محتواي کتاب

توصـیف جریـان انـرژي در    دانـش:  هـاي  کـه شـامل حیطـه   زیستطمحیمحتواي دانشی انسان و -1
کننده، تفسیر تجزیهکنندگان وتولیدکنندگان، مصرفعنوانبهمختلف هاي اکوسیستم. شناسایی ارگانیسم

هرم مواد غذایی و یا نمودار شبکه غذاي، توصیف نقش موجودات زنده، چرخه مـواد (ماننـد اکسـیژن،    
، زیسـت محـیط بحث در مورد اثرات رشد جمعیت بـر  و سالمتی، زیستمحیطبهداشت ، کربن و آب)

افزایش جمعیت بر ثیرأ، تاکوسیستمدرانسانیهاي فعالیتاثراتبرخی اززندگی ما، توصیفدرشیمی
ثیر تخریــب أو شــهروندي، آگــاهی از تــزیســتمحــیطضــرورت کنتــرل جمعیــت، وزیســتمحــیط
گیـري از منـابع و کـاهش    جویی در بهـره صرفهگر موجودات،آینده زندگی انسان و دیبرزیستمحیط

کنترل قانونی در سـطح  هاي در قانون اساسی و اهرمزیستمحیطمصرف، آشنایی با قوانین حفاظت از 
دانـش اسـت   هـاي  کـه شـامل حیطـه   یشناسجامعهمحتواي -2؛ ن بسیار کم)ا(به میزالمللیملی و بین

قابـل جمعیـت در یـک اکوسیسـتم از نظـر اثـر رقابـت و شـکار،         همانند: جمعیت، توضیح وابستگی مت
و مثـال، بیمـاري، شـکارچیان، منـابع غـذایی     عنـوان بـه تواند اندازه جمعیـت ( میشناسایی عواملی که

، آب، تغییـرات  وهواآبمثال، عنوانبهبینی اثرات تغییر در اکوسیستم (کند. پیش) را محدودیسالخشک
دانـش هماننـد: انتخـاب    هـاي  شناسی طبیعت که شامل حیطـه تواي روانمح-3مهاجرت)؛ وجمعیت
بـه هاانقراض گونهبقایاطبیعی به مواردي چون انتخابتنوع، سازگاري و انتخاب طبیعی است. طبیعی، 
محیط در حال اشاره تغییر در یکیدمثلتولو موفقیتجمعیتدررفتاري-فیزیکیهاي ویژگیتغییر در

دانش و نگرش همانند: اهمیت آب براي انسان هاي ي آب، خاك و هوا که شامل حیطهمحتوا-4؛ دارد
رویه آن، مدیریت و علل آن، محدودیت منابع آب و مصرف بیآب وهاي ، انواع آلودگیزیستمحیطو 

زدایـی،  برداري از منابع آب، اهمیت خاك بـراي انسـان و محـیط، بیابـان و بیابـان     مصرف اصولی، بهره
ریـزي بـراي   از زمین و ضرورت حفظ منابع بـراي آینـدگان، مـدیریت و برنامـه    ازحدیشبرداري ببهره
اکوسیستم و زنـدگی  مواد برها ثیر آلودگیأهوا و علل آن، تهاي برداري اصولی خاك، انواع آلودگیبهره

د: نقـش  دانش هماننهاي که شامل حیطهمحیطیزیستمحتواي گیاهان، جانوران و تنوع -5موجودات؛ 
هاي و اهمیت تنوع ژنتیکی، اهمیت جنگل و عرصهها ، انقراض گونهزیستمحیطگیاهان و جانوران در 

دانش و مهارت هاي نوع رابطه انسان با طبیعت که شامل حیطهمحتواي،-6؛ زیستمحیططبیعی براي 
ان، آشـنایی بـا   قطـع درختـ  سوزي، تغییر کـاربري و همانند: تخریب جنگل و فضاي سبز از طریق آتش

هـاي  ، آشـنایی بـا شـیوه   یرپـذ یـد تجدپاك و هاي نیز انرژياشکال جدید انرژي و استفاده از انرژي و
برداري غیرطبیعی، آگاهی از رابطه متقابل انسان و محیط.مطلوب بهره

ایران چـه محتـوا و بـا چـه     زیستمحیطدر برنامه درسی آموزش دوم پژوهش: سؤال
ده است؟رویکردي مغفول مان
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این کشورها پـس  زیستمحیطال دوم پژوهش، محتواي آموزش ؤبراي پاسخگویی به س
و مقایسه قـرار گرفـت تـا مـوارد محتـواي برنامـه درسـی        يجوارهمتوصیف مورد تفسیر، از

انجـام ایـن   ازمشخص شـوند. پـس  اندشدهواقعمتوسطه دوم که مغفول زیستمحیطآموزش 
کنـونی ایـران نسـبت بـه چهـار کشـور      زیستمحیطآموزش فرایند مشخص گردید، محتواي

مشـاهده 6گویـه در جـدول شـمار   48مورد غفلت قرار داده است. ایـن  گویه را48منتخب، 
از رویکـرد توسـعه پایـدار در    )2010و همکـارانش ( کـاکس طبق تعریـف  چنینهمشود. می

اجرایی شدن رویکـرد توسـعه   محتواي برنامه درسی، محتواي برنامه درسی موجود در ایران از 
پایدار فاصله دارد.

اندکه در ایران مغفول واقع شدهزیستمحیطعناوین محتواي آموزش . 6جدول 
گویهردیف

محلی و ملیمحیطیزیستمعاهدات در مورد مسائل المللی وبینهاي کنوانسیون1
محیطیزیستسیاسی با توجه به مسائل هاي گیريتصمیم2
محیطیزیستجامعهووکارکسبها،خانوادهبرايمحیطیزیستقب مسائل عوا3
توسعه پایدارو اقتصاديتوسعه اجتماعی، 4
مورد استفاده براي توسعه مدیریت پایدار منابعتواندمیکهو اقتصادياستفاده از منابع اداري5

گیردطبیعی قرار
زیستطمحیمربوط بههايبرنامهسیاسی وهايطرح6
محیطیزیستمنازعات سیاسی7
زیستمحیطارزش نهادن بههاي مختلفروش8
آموزش کشاورزي9
هاآنت مشکالآلودگی و،، صنعتجوامع شهري، جنگلداري10
در هر محیطیزیستمسائل و دیگراقتصاديمنابعاستفادهنسبت بهاحساس مسئولیتایجاد 11

جهانیمحلی وسطحدو
و حفاظـت از در رابطـه بـا اسـتفاده   گیـري تصـمیم بیـنش بـراي شـرکت در   آگـاهی و رائها12

شهروندانمورد نیاززیستمحیط
زیستمحیطمراقبت ازهايروشومختلفهايراهدر مورد قضاوتپرورش13
زیستمحیطپایداري استفاده انسان از منابع و ارتباط بین انسان وهاي محدودیت14
طبیعتعملکردتاریخ وازآموزاندرك دانشیش افزا15
اکوسیستم در سالمت پایدار انساننقش سالمت، پایدار16
بـرداري، پـایش و ارزیـابی    نقشـه محیطـی زیستتغییرات بهمردمهايپاسخواثراتارزیابی17

سیستم زنده
عدم قطعیت نظارت بر اکوسیستم18
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اندکه در ایران مغفول واقع شدهزیستمحیطزش عناوین محتواي آمو. 6جدول ادامه 
گویهردیف

برداري از یک اکوسیستم و آزمون فرضنمونه19
یدکنندگانتولتوسط انسان از شدهاستفادهنسبت انرژي 20
محیطیزیستهاي نگرانی21
محیطیزیستهاي رشد دید انتقادي با اجراي پروژه22
زیستحیطمکسب مهارت کار در زمینه 23
مهارت زندگی سالم24
زیستمحیطانجام کارهاي مثبت در ارتباط با 25
وکارکسبمحیطیزیستبررسی اخالقی پیامدهاي اجتماعی و 26
بررسی ساختار اقتصادي27
بازیافتهاي برنامه28
ملیهاي پاركکشاورزي، نظارت برهاي طرح29
ي الکتریکی در خانه پایداريیک برنامه اقدام براي کاهش انرژ30
مذاهب جهانیدگاهدر دطبیعی زیستمحیطنقش 31
آبپایداري اکوسیستم زمین و32
کشاورزي و جنگلداري پایدار33
و منفع مرتبط با تولید انرژي الکتریکیها ارزیابی برخی از هزینه34
حاصـل از تولیـد انـرژي    یمحیطزیستارزیابی برخی از پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و 35

الکتریکی از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
انسان بر روي پایداري زمین و یا پایداري آبهاي ارزیابی اثر فعالیت36
ثر بودن اقدامات دولتؤارزیابی م37
ارزیابی تأثیرات اجتماعی38
مختلـف  هـاي  آوريت فنارتباط اثرازیستمحیطبررسی رابطه علم با فناوري، جامعه و 39

زیستمحیطبر 
در پاسـخ بـه نیـاز انسـان بـه طبیعـت هماننـد سـاخت         فنّاورانـه هـاي  شناسایی راه حل40

باديهاي و یا ساخت توربینزیستیهاي سوخت
زیستمحیطي مرتبط با هابررسی و شناسایی حرفه41
زیستمحیطگرایی و نقش خانواده در حفاظت از مصرف42
از استفاده مجددمهارت در ایدهنیزطبیعی وهاي چرخهزندگی وبه شرایطکردنفکر43

محیطیزیستپایدار منابع در توسعه
زیستمحیطپایدارياز نظرمحیطیزیستمدیریت هاياستراتژيارزیابی44
محیطیزیستدولت و فشارهاي 45
هاآنارزیابی هاي و روشها شاخص46
انجام تحقیقاتریزي وبرنامهدرتوسعه مهارت47
حل مسئلهوتفکر علمی48

و بر کشورهاهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و ارزشی حاکم با توجه به تفاوت
5تـا  1اي با ضریب وزنـی  بررسی تطبیقی، پرسشنامهگویه حاصل از48سازي نیز براي روان
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اندشدهواقعمغفولایراندرکهزیستمحیطآموزشمحتوايني توزیع پرسشنامه عناوینحوه. 7جدول 

متخصصانگروه
برنامه درسی

متخصصان
زیستمحیط

معلمان
شناسیزیست

معلمان 
شیمی

معلمان 
جغرافی

معلمان
شناسیزمین

4410101010تعداد

ي توزیـع  نحـوه یـد. تهیه گردید. این پرسشنامه بین تعدادي از متخصصان و معلمان توزیع گرد
است.شدهیانب7این پرسشنامه در جدول شماره 

زیستمحیطمحتواي پیشنهادي آموزش .8پرسشنامه 
گویهردیف

محلی و ملیمحیطیزیستدر مورد مسائل المللیینبمعاهدات و قراردادهاي 1
هاي استفاده انسان از منابعمحدودیت2
هاي جامد شهري و صنعتیدفع پسماندآوري و بازیافت، مدیریت، جمع3
وهواآبهاي انسان بر روي پایداري خاك، فعالیتاثر4
یسالخشکبحران آب و 5
جهانیمحلی، ملی ودر سه سطحمحیطیزیستصحیح از منابعاستفاده6
زیستمحیطارتباط سالمتی و 7
(گیاهی و جانوري)طبیعی کشورزیستمحیطحفاظت از 8
زیستمحیطالق و حقوق اخ9
دین مبین اسالمخصوصبهاز دیدگاه مذاهب جهان زیستمحیطحفاظت از10
ها) براي کنترل آلودگیفناوريیستز(ریز فناوري و یا هاي نوینفناوريیريکارگبه11
ناشـی از مصـرف   محیطـی زیسـت هاي تجدیدپـذیر و عـوارض   انرژيیريکارگبهضرورت 12

(مدیریت انرژي)یهاي فسیلسوخت

حاصـل از تولیـد انـرژي الکتریکـی از منـابع      محیطیزیستپیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و 13
ناپذیرتجدیدپذیر و تجدید

هاي زیستی، هاي فناورانه در پاسخ به نیاز انسان به طبیعت (ساخت سوختشناسایی راه حل14
مواردي از این دست)هاي بادي وساخت توربین

زیستمحیطي مرتبط با هارسی و شناسایی حرفهبر15
جامعهکسب و کار وها،خانوادهبرايمحیطیزیستهاي عواقب چالش16
هاي عمرانیهاي پروژهناشی از فعالیتمحیطیزیستبررسی پیامدهاي اجتماعی، اخالقی و 17
) در صنایعHSE(زیستمحیطاصول ایمنی، بهداشت و 18
زیستمحیطزیابی کیفیت ي ارهاشاخص19
تصفیه آب و فاضالب و باز یافت پساب20
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علت کاهش گویه در گویه گردید.20به 48ها ازکاهش گویهنتیجه این پژوهش موجب
) و در برخـی مـوارد   33و 29، 10، 9هاي ها (همانند گویههمپوشانی برخی گویهبرخی موارد

هاي حاکم بر کشورمان ، اجتماعی، فرهنگی و ارزشدیگر، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادي
) گردیدند.19، 18، 17، 7، 6، 2هاي داراي ضریب وزنی کم (همانند گویه

فراینـد  طـی متوسطه دومزیستمحیطبیانگر محتواي پیشنهادي آموزش 8جدول شماره 
اکنـون هـم ش، باشد. با توجه بـه فراینـد پـژوه   ها میسازي و تقلیل گویهبررسی تطبیقی، روان

شناسـی،  در جمعیت بزرگ از معلمـان زیسـت  اجراقابل8پرسشنامه موجود در جدول شماره 
باشد.شناسی، جغرافیا و شیمی براي مشخص شدن بار عاملی هر گویه میزمین

گیريبحث و نتیجه
دهـه توسـعه پایـدار،    عنوانبهاز طرف یونسکو 2014تا 2005دهه يگذارنامبا توجه به 

رویکـرد توسـعه پایـدار را    زیسـت محـیط ه کشورهاي جهان تالش نمودند تا در آمـوزش  هم
ثیرگذار است عملی نمودن أرسمی آنچه بسیار مهم و تزیستمحیطاجرایی نمایند. در آموزش 

هاي درسی است. در این پژوهشدر کتابزیستمحیطاین رویکرد از طریق محتواي آموزش 
پنج کشور منتخب مشخص گردید کشورهاي کانـادا و  زیستطمحیبا مقایسه محتواي آموزش 

این دو کشـور در محتـواي   چراکهباشند؛ میزیستمحیطسوئد داراي برترین محتواي آموزش 
ي آموزشی: دانـش،  دوره دوم متوسطه خود از هر سه حیطهزیستمحیطآموزش برنامه درسی

تلفیقی به برنامـه درسـی   صورتبهدرسی هاي نگرش و مهارت با توزیع مناسب در همه کتاب
نـد.  اقـرار داده یموردبررسـ را از همه زوایـا  زیستمحیطآموزش اند وجامع و تلفیقی رسیده

این دو کشور عالوه بـر ایـن سـه حیطـه     زیستمحیطموزش آمحتواي برنامه درسی چنینهم
مشـارکت،  بـر رسیدن به رویکرد توسعه پایدار،وزیستمحیطبراي ارتقاي آموزش آموزشی،

زیسـت محـیط بـا  خـوان هـم جدیـد  هـاي  ، فناوريزیستمحیطاخالق، کسب و کار مرتبط با 
متوسـطه دوم ایـن دو   زیسـت محـیط محتواي برنامه درسی آموزش یگردعبارتبه. یددارندتأک

کار توجه به محتواي اقتصادي، اجتماعی، کسب و(یدارپاکشور در عمل داراي رویکرد توسعه 
در این پژوهش، کشور سوئد تنها کشوري است که چنینهمباشد می)محیطییستزو اخالق 

دوره متوسـطه دوم خـود از   زیسـت محـیط آمـوزش  انتخاب عناوین محتواي برنامه درسیدر
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این پژوهش مشخص گردید برترین برنامه درسـی آمـوزش   کند. درمیعناوین سیاسی استفاده
یگـر دعبـارت بـه باشـد  مـی رویکرد توسعه پایدارقی با، برنامه درسی جامع و تلفیزیستمحیط

دوره دوم متوسطه برنامه درسی است زیستمحیطترین برنامه درسی محتواي آموزش مطلوب
همـه  درزیستمحیطیکسان به سه حیطه آموزشی دانش، نگرش و مهارت آموزش طوربهکه 

، اخـالق،  بر مشارکتبپردازد و ، پرورشی، دفاعیبدنییتتربدرسی همانند ریاضی، هاي کتاب
کید نماید أهم تزیستمحیطخوان با جدید همهاي ، فناوريزیستمحیطکسب و کار مرتبط با 

از همـه  زیسـت محیطراستاي رویکرد توسعه پایدار قرار گیرد. با استفاده از این رویکرد، درتا
کـه  ياگونـه بهنماید؛ میایجادآموزاندانشدرجانبههمهگیرد و دید میقراریموردبررسزوایا 
، زیسـت محیطدر دوره متوسطه دوم در آینده نزدیک تبدیل به شهروندانی آگاه از آموزاندانش

زیست يهامسئلهو داراي توانایی و مهارت حل زیستمحیطدر مقابل منابع طبیعی و مسئول
اد برنامه درسی محتواي نتایج این پژوهش نشان دچنینهمگردد. میمحیط محلی خود و جهان

عنـاوین  کشور استرالیا فاصـله کمـی بـا رویکـرد توسـعه پایـدار دارد و      زیستمحیطآموزش 
باشد. محتواي برنامه درسی آموزش میانتقادي و سیاسیهايعنوانفاقدهاآنمحتواي آموزش 

ر هسـتند.  متوسطه دوم ایران و ترکیه داراي فاصله زیاد تا رویکـرد توسـعه پایـدا   زیستمحیط
کشـور ایـران   چنینهمانتقادي و سیاسی هستند. هاي عناوین محتواي این دو کشور فاقد عنوان

دو کشور ایـران  متوسطه دوم است.زیستمحیطفاقد عناوین بارز ارزیابی در محتواي آموزش 
دویگردعبارتبهغیر جامع و تلفیقی هستند. زیستمحیطو ترکیه داراي برنامه درسی آموزش 

متوسطه دومشان تـا رویکـرد   زیستمحیطکشور ترکیه و ایران در عمل، برنامه درسی آموزش 
پایدار فاصله دارد.

هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و در بخش دوم این پژوهش با توجه به تفاوت
حاصـل از بررسـی تطبیقـی، توسـط متخصصـان     هاي ارزشی کشورهاي منتخب با ایران، گویه

در ایـران  دسازي و با شرایط موجوو چهار گروه از معلمان) روانزیستمحیطدرسی، (برنامه
زیسـت محـیط در این پژوهش مشخص گردید عنـاوین محتـواي آمـوزش    گردید.سازيیبوم

متوسـطه دوم  زیسـت محـیط برنامه درسـی آمـوزش   که نیاز است در محتوايشدهواقعمغفول 
متوسطه دوم با رویکـرد توسـعه پایـدار    زیستمحیطش قرار گیرد تا محتواي آموزموردتوجه

محیطـی زیستالمللی در مورد مسائل از: معاهدات و قراردادهاي بیناندعبارتگردد راستاهم
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آوري و دفـع  بازیافـت، مـدیریت، جمـع   هاي استفاده انسان از منـابع، محدودیت، محلی و ملی
، وهـوا آبانسان بـر روي پایـداري خـاك،    هاي فعالیتاثرهاي جامد شهري و صنعتی،پسماند

محلـی، ملـی و  در سه سطحمحیطیزیستصحیح از منابعاستفاده،یسالخشکبحران آب و 
طبیعـی کشـور (گیـاهی و    زیسـت محـیط ، حفاظـت از  زیستمحیطارتباط سالمتی و جهانی، 

از دیـدگاه مـذاهب جهـان   زیسـت محیط، حفاظت اززیستمحیط، اخالق و حقوق جانوري)
) فنـاوري یسـت ز(ریز فناوري و یـا  هاي نوینفناوريیريکارگبهدین مبین اسالم، خصوصبه

محیطـی زیسـت هاي تجدیدپذیر و عوارض انرژيیريکارگبهضرورت ها، براي کنترل آلودگی
پیامـدهاي اجتمـاعی، اقتصـادي و    ، (مـدیریت انـرژي)  هـاي فسـیلی  ناشی از مصرف سوخت

شناسـایی  ناپـذیر، انرژي الکتریکی از منابع تجدیدپذیر و تجدیدحاصل از تولیدمحیطیزیست
هـاي زیسـتی، سـاخت    هاي فناورانه در پاسخ به نیاز انسان به طبیعت (ساخت سوختراه حل
،زیستمحیطهاي مرتبط با از این دست)، بررسی و شناسایی حرفهيو مواردهاي بادي توربین

بررسـی پیامـدهاي   جامعـه،  کسب و کـار و ها،دهخانوابرايمحیطیزیستهاي عواقب چالش
اصـول ایمنـی،   ، هـاي عمرانـی  پـروژه هايیتفعالناشی از محیطیزیستاجتماعی، اخالقی و 

تصـفیه  ،زیستمحیطي ارزیابی کیفیت هاشاخص) در صنایع،HSE(زیستمحیطبهداشت و 
ه آموزشـی دانـش،   گویه شامل هر سه حیطـ 20باشد. این میآب و فاضالب و بازیافت پساب

نگرش و مهارت به مقدار یطهبر حاما بر حیطه دانش به مقدار کم و ؛ باشدمینگرش و مهارت
این محتواي پیشنهادي بـراخالق، مشـارکت، سـالمتی و بهداشـت،     چنینهمکید دارد. أبیشتر ت

اه طبیعـی از دیـدگ  زیستمحیطاهمیت ،زیستمحیطپایداري، آشنایی با کسب و کار مرتبط با 
مـرتبط بـا   هـاي  ، فنـاوري محیطـی زیسـت هاي پیامدهاي چالشمذاهب بخصوص دین اسالم، 

کیـد دارد. أتالمللیینبسطح محلی تااززیستمحیطقوانین و حفظ و آشنایی بازیستمحیط
در برنامـه  زیسـت محـیط گردد این عناوین محتـواي آمـوزش   میطبق پژوهش حاضر پیشنهاد

جامع و تلفیقی گنجانده شود.تصوربهدرسی متوسطه دوم 
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