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Abstract: The purpose of this study is to
design and validate the integrated curriculum
model of ecological literacy in elementary
school. To this aim, descriptive-analyticalcomparative method was used in model
designing phase and Delphi technique was
used in validation phase. The statistical
population of the study in model design
included eight leading countries in the field of
ecology (Costa Rica, Canada, Sweden,
Norway, France, Austria, Colombia, Finland)
and in the validation phase 15 specialists in
curriculum as well as ecology were selected
by purposeful sampling. The optimal model
was designed based on the four elements of
Tyler curriculum where the main elements
include the purpose (conservation of
biodiversity, etc.) content (combination of
theoretical and practical ecological training,
etc.), learning activities (activities-tasksresearch-oriented As a group and) and
evaluation (test of naturalistic intelligence,
etc.). The validation results showed that the
proposed model was suitable for curriculum
studies and environmental education experts
and these people approved the model at a high
level.
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 هدف اين پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوي برناموه:چکیده
درسی تلفيقی سياد بوي شونا تی در دوره ابتودايی اسوت بورا

– دستيابی بوه ايون هودف در طراحوی الگوي بوا روش تي ويفی
تطبيقی و در اعتباريوابی از تکنيوک دلفوی اسوتفاده شود-تحليلی
 شامل هشت کشير پيشرو،جامعه آمار پژوهش در طراحی الگي
، فرانسوه،  نورو، سويدد، کانوادا،در حيزه بي شنا تی (کاسوتاريکا
 نفور از متصصصوان15  فنالنود) و در اعتباريوابی، کلمبيوا،اتريش
 کارشناسان حويزه بوي شونا تی بوه ويرت،برنامه درسی و نيز
 گانه برنامهريز4 هدفمند بيدند الگي مطليب بر اساس عنا ر
درسی تايلر طراحی گرديد که عنا ر ا لی شامل هودف (حفو
تنيع زيستی و ) محتيا (تلفيق آميزش نظر و عملی بي شنا تی
تکاليف پژوهش محوير بوه- فعاليتها يادگير (فعاليتها،) و
) يرت گروهی و ) و ارزشيابی (آزموين هويش طبيعوتگرا و
میباشند نتايج اعتبارسنجی نشان داد که الگي پيشنهاد از نظور
متصصصان مطالعات برنامه درسی و آميزش محيط زيست مناسب
.بيده و اين افراد الگي پيشنهاد را در سطح بااليی تأييد کردند
 دوره، سوياد بي شونا تی، برنامه درسی درهم تنيوده:کلیدواژهها
 ايران،ابتدايی
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مقدمه
از آنجا که انسان به عنيان بصشی از جهان عظيم لقت ،بوا ديگور اجوزای ايون نظوا  ،از جملوه
محيط زيست در ارتباط است ،پر واضح است آسيبها جد زيست محيطی هشدار بورا
جامعه انسانی است (ميبک )4 :2013 ،1جهان در برابر معضوالت زيسوت محيطوی 2قورار دارد
(ميتيکرشنان )2019 3 ،آميزش ،پيش شرط مهم برا پرورش تيانايی انسانهوا جهوت تحقوق
ارتباط سالم بين انسان و محيط زيست است ،ناآگاهی يا بی تيجهی انسانها به محيط ،داشوتن
نگرشها و رفتارها نادرست ،و به طير کلی نداشتن سياد بي شنا تی ،از علت ها مهم در
تصريب محيط زيست بيده است (ايکسان و کيرنيوانتي )2020 ،4بنوابراين آمويزش سوياد بوي
شنا تی بيش از پيش حادز اهميت است سياد بوي شونا تی بوه معنوا درو ا ويل سوازمان
جيامع زيست محيطی و استفاده از آن ا يل برا ايجاد جيامع پايدار است (کالن)2018 5 ،
بیان مساله
جامعه امروز برا تيسعه در زمينهها بي شنا تی نياز بوه بوازنگر سياسوتها آمويزش در
جهت تيسعه پايدار دارد (لمپا )120 :2015 ،6سياد بي شنا تی با بقا انسان در ارتبواط اسوت
(سازمان همکار اقتصاد و تيسعه )15 :2016 ،7فرد با سوياد بي شونا تی ،درو درسوتی از
محيط زيست و جنبه ارگانيک آن دارد و قادر اسوت بوا طبيعوت ارتبواط سوالمی داشوته باشود،
بنابراين نهادينه ساز سياد بي شنا تی ،تيسعه پايدار را تسهيل ياهد نمويد (کوالن)2018 ،
در اين راستا برنامهها درسی در زمينه پورورش ارزش ،دانوش و معرفوت بي شونا تی نقوش
تعيين کنندها دارند (سيريد  )26 :2018 ،8بنابراين برنامهها درسوی میتياننود بوه تربيوت
شهروندان برا حف زيستبي کمک قابل تيجهی کنند

1. Meybeck
2. Environmental Problems
3. Muthukrishnan
4. Ikhsan & Kurnianto
5. Kolan
6. Lampa
7. Organization For Economic Co-Operation And Development = OECD
8. Suraydi
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پژوهشها متعدد بيانگر کم تيجهی به سياد بوي شونا تی در آمويزش اسوت (بشوير
اسکييی ،انصار راد و کاظمی پير1394 ،؛ ميشی بيگدلی و مظاهر  ،)1398 ،بوا تيجوه بوه
حضير فزاينده رويکردها متعدد برنامهها درسی به منظير بهبويد کارآمود فراگيوران ،لوزو
تيجه به رويکردها کاربرد در زمينه آميزش سياد بي شنا تی ميردنياز است يکی از انوياع
برنامهها درسی ،برنامه درسی در هم تنيده 1است که از امتيواز کامول آمويزشهوا تلفيقوی از
جمله آميزشها مرتبط با واقعيتها زندگی يادگيرندگان ،بر يردار است (احمد )1382 ،
بر اين اساس میتيان ميضيع حف بي شنا تی را از طريق برنامه درسی درهمتنيده و از طريوق
بهکارگير قابليتها ملی و محلی مدارس آميزش داد (فوي و سويبرت )170 :2017 ،2برناموه
درسی تلفيقی ،ارتباط دادن عنا ر برنامه درسی به منظير انسجا تجربيات يادگيرنودگان اسوت
(احمد  )4 :1390 ،برنامه درسی در هم تنيده بين حيطهها مصتلف علمی و مسادل اجتمواعی
ارتباطی معنادار ايجاد میکند (سيريد )2018 ،
پژوهشها متعدد به اهميت برنامه درسی در هم تنيده در بسط دانش ،بهبويد نگورش و
تيانش بي شنا تی تاکيد داشتهانود (درو2018 ،3؛ ورموا2017 ،4؛ مويال ،فتحوی آرر ،اديوب و
نامدار )1398 ،نياز معلمان ،به آميزش سياد بي شنا تی در برنامه درسی بسيار ضرور اسوت
و بايد آميزش سياد بي شنا تی را به عنيان يک ميضيع مستقل در برنامه درسی گنجاند يوا بوا
ساير دروس به عنيان ميضيعی چند رشتها ادغا نمويد (آنييلوي )64 :2018 ،5ايون رويکورد
برنامه درسی برا آميزش مفاهيم چندوجهی از قبيل آميزش سياد بي شنا تی مناسوب اسوت
(لم)23 :2013 ،6
يکی از مقاطع پايه برا آميزش سياد بي شنا تی ،دوره ابتودايی اسوت (بمفويد)2012 ،7
البته شناسايی و استفاده از يک الگي مطليب در ايون مويرد اهميوت ويوژها دارد و چنانچوه
سبک درستی نداشته باشد اثربصشی ميرد انتظار به دست نصياهد آمد ،با تيجه به اهميوت روز
افزون محيط زيست و کمرنگ بيدن سياد بي شنا تی در برنامهها درسی (فرمهينی فراهوانی،
1. Integrated Curriculum
2. Fu & Sibert
3. Drake
4. Verma
5. Anyolo
6. Lam
7. Bamford
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1392؛ فتحوی1388 ،؛ رضووايی و احموود 1397 ،؛ ووالحیعمران1395 ،؛ اسووالميه و مالديووان،
1393؛ اسووال پناه1 :1392 ،؛ يينسووکي2014 ،؛ بشووير اسووکييی و همکوواران 1394 ،ميشووی
بيگدلی و همکاران ،)1398 ،انجا پژوهش حاضر بيش از پيش ضرور است
به نظر میرسد شناسايی و اراده الگييی برا آميزش سياد بي شنا تی از طريق برناموهها
درسی تلفيقی میتياند به بسيار از چالشها ميجيد در حويزه آمويزش سوياد بي شونا تی
پاسخ دهد از اين طريق نظا و مدارس روش بهينه و مطليبی را برا آميزش بي شونا تی بوه
دانش به دست ياهند آورد که از طريق آن میتيانند به ارتقوا سوياد بي شونا تی فراگيوران
مبادرت ورزند بنابراين ايجاد يک چهارچيب پژوهشی جديد در زمينه برناموه درسوی تلفيقوی
آميزش سياد بي شنا تی برا بازنگر در صيص فرايند اين برنامه درسی ضرور اسوت و
به نظر میرسد چنين برنامها با تيجوه بوه تيانايیهوا بوالقيها کوه بورا معنوادار سوا تن
يادگير دارد میتياند در اثربصشی برنامهها آميزش سياد بي شونا تی مورثر واقوع شويد در
اين راستا پژوهش حاضر به طراحی و اعتباريابی الگي مطليب برنامه درسی درهم تنيده برا
آميزش سياد بي شنا تی در دوره ابتدايی پردا ته است منظير از الگي ،چهوارچيبی اسوت کوه
بتيان با مراجعه به آن برنامهها درسوی آمويزش سوياد بي شونا تی را در قالوب برناموههوا
درهمتنيده؛ طراحی ،سازماندهی و اجرا کرد اين برنامهها میتياند محلی و با تيجه به شورايط
و نيازها يک منطقه تدوين و اجرا شيد

روش پژوهش
اين پژوهش از نيع تي يفی – تطبيقی است مراحل انجا اين پژوهش در دو مرحله طراحی و
اعتبار سنجی الگي انجا شده است در مرحله اول ،برا پاسصگييی به سويال اول پوژوهش ،از
روش تطبيقی بر اساس الگي برد  1استفاده شوده اسوت کوه برناموههوا درسوی کشويرها
پيشرودر حيزه بي شنا تی را ميرد بررسی قرار دهند تا الگي برنامه درسی مناسب ايوران را
اراده نمايد.

1. Brady
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الگي برد دارا چهار مرحله است -1 :مرحلوه تي ويف :آمواده سواز عنا ور برناموه
درسی بر اساس شياهد و اطالعات ،يادداشتبردار و تدارو يافتهها کوافی آمويزش سوياد
بي شنا تی در کشيرها منتصب  -2مرحله تفسير :وارسی و تحليل اطالعات تي يف شوده
در مرحله اول  -3مرحله همجيار  :آماده ساز اطالعات مرحله قبل در ميرد برناموه درسوی
آميزش سياد بي شنا تی به منظير ايجاد چهارچيبی برا مقايسه و در کنار هم قورار گورفتن
شباهتها و تفاوتها  -4مرحله مقايسه :بررسی و مقايسوه شوباهتهوا و تفواوتهوا برناموه
درسی تلفيقی آميزش سياد بي شنا تی در کشيرها منتصب
در اين مرحله ،جامعه آمار متشکل از تجارب کشيرها پيشرو (کاستاريکا ،کانادا ،سيدد،
نرو  ،فرانسه ،اتريش ،کلمبيا ،فنالند) در حيزه بي شنا تی میباشود کوه بوه منظوير شناسوايی
وضعيت ميجيد و استصراج عنا ر الگي پيشنهاد با استفاده از روش نمينوهگيور هدفمنود
گزينش شدند قابل رکر است اين کشيرها در سال ،2020به عنيان کشيرها پيشرو در محويط
زيست و تيسعه پايدار شنا ته شدند و اسامیشان در وب سايت رفهجييی در انر
آمده است و طبق اعال سازمان جهانی انر

 1آينوده

ها نيکشيرهايی هستند که اقودامات بسويار را

در جهت مبارزه با اين طرات انجا دادهاند و در اين امور پيشورو هسوتند (وبسوايت ورفه
جييی در انر

 )2020 ،2بدين گينه ،برا تودوين الگوي پيشونهاد  ،از مطالعوات تطبيقوی،

استفاده شد سپس ،بر اساس بررسیها بعمل آموده و تحليول ،تفسوير و اسوتنتاج يافتوههوا
ميجيد به طراحی الگي که مشتمل بر عنا ر برنامه درسی نظير اهداف ،انتصاب محتويا و شوييه
سازماندهی آن ،فعاليتها ياددهی يادگير و ارزشيابی است اقدا گرديد
در مرحله دو برا اطمينان از کارآمد الگي ،اعتبارسنجی انجا شد بدين ترتيوب ،بورا
تعيين ميزان مطليبيت الگي پيشنهاد  ،پرسشنامها بور اسواس مطالعوات تطبيقوی (مقيواس 5
درجها ليکرت با ضريب آلفا کرونباخ  )0/741بر اساس ويژگیها عنا ور الگوي طراحوی
گرديد پرسشنامه مذکير شامل نظر ياهی از مشارکت کنندگان درباره عنا ر الگي پيشنهاد
در يک طيف سه گزينها (زياد ،متيسط و کم) بيد که ابتدا ،اعتبار محتويايی آن تيسوط چهوار
نفر از احبنظران بررسی گرديد و ا الحات الز اعمال گرديد سپس ،بوا اسوتفاده از شوييه
1. Conserve-Energy-Future
2. Www.Conserve-Energy-Future.Com
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نمينهگير هدفمند يوک نسوصه از الگوي بوه هموراه پرسشونامه مربيطوه در ا تيوار  15نفور از
متصصصان برنامه درسی و نيز ،متصصصان حيزه بي شنا تی قرار گرفوت و پوس از تکميول و
عيدت آنها دادهها ميرد تحليل قرار گرفتند برا تجزيه و تحليل دادهها از شوا

هوا آموار

تي يفی استفاده شد
گزارش یافتهها
الگوی مطلوب آموزش سواد بومشناختی در قالب عناصر چهارگانه برنامه درسی چگونه است؟
جدول  :1مقايسه عنصر «هدف» در آميزش سياد بي شنا تی برنامه درسی دوره ابتدايی
کشور
اتریش
سوئد

اهداف
 تمرکز بر ديدگاه تيسعه پايدار از طريق آميزش زيست بي (راچ)2-5 :2014 ،1 مديريت منابع طبيعی برا اطمينان استفاده از چشماندازها طبيعی (جريديک)6 :2018 ،2 درو رابطه بين طبيعت و چر هها متفاوت طبيعی (الرسن)410-407 :2019 ، -بررسی ميانع تيسعه پايدار ،با مطالعات ضورور در مويرد برناموه درسوی رسومی و غيررسومی

فرانسه

مربيط به عميمی کردن آميزش بي شنا تی
3

 درو و فهم ميقعيت شهروند (باث و لنگ )4-5 :2017 ،فنالند
کاستاریکا
کانادا
کلمبیا
نروژ

 گسترش تيسعه پايدار ،هسته ا لی برنامهها درسی مدرسه به عنيان يک جامعه يادگير (کاپينن)15 :2020 ،4 اجرا برنامهها آميزشی رسمی و غير رسمی مربيط به محافظت از منابع طبيعی ليست نميدن منابع تصريب زيستبي (الو)35-38 :2014 ،5 گنجانيدن مباحث تيسعه پايدار در آميزش (شيرا وزيران آمويزش و پورورش کانوادا:2018 ،6)10
 اجبار بيدن آميزشها بي شنا تی در مدارس (ييهانا ،اليفسبک و انريکه)23-18 :2018 ،7 به تصيير کشيدن سياستها آميزشی بي شنا تی ملی (ييهانا و همکاران )23-18 :2018 اجبار نميدن برنامه درسی بي شناسی (ستره)65-69 :2016 ،81. Rauch
2. Juridik
3. Barthes& Lange
4. Kauppinen
5. Locke
6. Council Of Ministers Of Education Canada
7. Youkhanaa, Leifkesb., & Enrique
8. Sætre
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طراحی و اعتباريابی الگي مطليب برنامه درسی درهم تنيده (تلفيقی)
جدول  :2مقايسه عنصر «محتيا و شييه سازماندهی آن» در آميزش سياد بي شنا تی برنامه درسی دوره ابتدايی
محتوا و شیوه سازماندهی آن

کشور
 -رويکرد ميان رشتها

 ميضيعات درسی مرتبط با زيست بي (مشارکت مدارس و ميسسات تربيت معلم)اتريش

 اراده ميضيعات درسی کاربرد آميزش تجربياتی به دانشآميزان مبتنی بر تجربيات پيشين آنها مشارکت فعال دانشآميزان در تهيه محتيا (راچ)2-5 :2014 ، رويکرد ميان رشتها -آميزش به وسيله باز و فعاليتها درون کالسی و برون کالسی

سيدد

 تيجه به ديدگاه فرد و جمعی در تدوين محتيا (الرسن)400 :2019 ، مشارکت دانشآميزان در جمعآور زباله از طبيعت بيان کردن داستانها شيرين در ميرد طبيعت ،به منظير کسب تجارب در ميرد زيست بي کاربست آميزش مجاز برا دسترسی به محيطها مصتلف (الرسن)410-407 :2019 ، تلفيق و آميزش ميضيع محيط زيست با ميضيعات ديگر درسی تاکيد بر تدريس محتيا آميزشی با استفاده از فاوا تبديل دانشآميزان به يادگيرندگانی مادا العمر -آشنايی دانشآميزان با نقش مسئيليت پذير

ييش در جامعه

 بر يردار از دانش الز قدرشناسی از محيطی بر يردار از نحيه تعامل با افراد و محيط طبيعی و مديريت منابع (عصاره)5 :1394 ، آگاهی دانشآميزان نسبت به تنيع زيستی و مسئيليت يدشان تغيير در نگرش و رفتار دانشآميزان نسبت به زيستبي بحث در ميرد تغييرات آب و هيا و ضرورت حف منابع طبيعی زمين و اکيسيستم ها زيسوتفرانسه

تنيع زيستی
 تمرکز برنامه درسی بر بهداشت انسان و حييان بررسی روابط بين اقليم و اقودامات زيسوت شونا تی جغرافيوايی و پيامودها انسوانی در درسجغرافی
 گسترش فرهنگ حفاظت از تنيع زيستی ارزشگذار به تنيع زيستی آگاهی دانشآميزان از اقدامات الز برا استفاده پايدار از تنيع زيستی عمل تک تک افراد به نفع تيسعه پايدار برا منافع جمعی تيسعه ظرفيتها دانشآميزان با اقدامات داوطلبانه در حفاظت زيست بي (دبير انه همکوارجهانی آميزش محيط زيست)1 :2020 ،
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محتوا و شیوه سازماندهی آن

کشور

 تيجه به محيط زيست ازمنظر اص هر رشته احترا به زيست بي پرورش مهارتها زيست محيطی لزو ارزشگذار به روشها پايدار زندگی و درو سياد بي شنا تی مسئيليتپذير بر محيريت آينده و زيست بيفنالند

 مشارکت و سا ت يک آينده پايدار ملز به سالمت نگهداشتن حيات اکيسيستم تربيت دانشآميزان بر مبنا داشتن زندگی سازگار با محيط زيست ارتقا دانش ،مهارت ،ديدگاه و نگرش دانشآميزان به درو اهميت آينده پايدار تربيت يک شهروند مسئيليتپذير متعهد نميدن دانشآميزان به انتصابها پايدار تعهد اجتماعی دانشآميزان به سي پايدار بيدن (کاپينن)15 :2020 ، -تيجه به ابعاد مصتلف محيط زيست به عنيان يک ميضيع عا در ميضيعات ديگر درسی

کاستاريکا

 -تاکيد برنامه درسی بر جغرافی و بييلي

و هنرها زبانی آن منطقه

 آميزش مديريت تيليد و جليگير از هدررفت غذا محلی وجيد درس در زمينه حفاظت از منابع طبيعی در جامعه (الو)35-38 :2014 ، رويکرد جامع تلفيقی آميزش بي شنا تی در همه دروس به يرت تلفيقی گنجانيدن مباحث تيسعه پايدار در آميزش رسمی و غيررسمی تمرکز بر افزايش سطح آگاهی دانشآميزان و ترغيب آنها به مشارکت فعال آميزش از طريق عمل و تجربه در برنامه درسی (شيرا وزيران آميزش و پرورش کانواد :2020)1

کانادا

 بهبيد دسترسی و حف در آميزش ابتدايی با کيفيت تغيير مسير مجدد برنامه ها درسی ميجيد برا پايدار افزايش درو عميمی از پايدار (شيرا وزيران آميزش و پرورش کانادا)10 :2018 ،1 ايجاد حساسيت به مشکالت زيست بي ؛ درو اساسی از زيست بي و مشکالت مرتبط با آن؛ ايجاد انگيزه برا شرکت فعال در بهبيد زيست بي ؛ کسب مهارتهايی برا شناسايی و حل مشکالت زيست بي ؛1

 ايجاد فر ت برا مشارکت فعال در مشکالت زيست بي (بلسينگ )650 :2012 ،1. Council Of Ministers Of Education Canada
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طراحی و اعتباريابی الگي مطليب برنامه درسی درهم تنيده (تلفيقی)
محتوا و شیوه سازماندهی آن

کشور

 آميزشها مربيط به محافظت محيط زيستکلمبیا

 منتج نميدن پرو ه ها پژوهشی و کتب درسی به بي شناسی اراده ميضيعات نظر در زمينه بي شنا تی نمايش دادن سياستها آميزشی بي شنا تی ملی (ييهانا و همکاران)23-18 :2018 ، رويکرد ميانرشتها باال بردن سطح دانش بي شنا تی دانشآميز برا حف زيستبي باال بردن سطح مهارت دانشآميز در امنيت و پاکيزگی زيستبي -باال بردن سطح آگاهی دانشآميز پيرامين نحويه زنودگی بوا طبيعوت و حفاظوت از آن (تيويت،2

نروژ

)15 :2015
 تيجه به ميضيع زيست بي در برنامه درسی مطالعات اجتماعی و جغرافوی (سوتره-69 :2016 ،)65
جدول  :3مقايسه عنصر «فعاليتها يادگير » در آميزش سياد بي شنا تی برنامه درسی دوره ابتدايی
فعالیتهای یادگیری

کشورها
 تدريس مشارکتی نقش هدايتگر معلماتریش

 مشارکت فعال دانشآميز ،در فرآيند ياددهی و يادگير* تجهيزات ،منابع و مياد آميزشی - :کتاب  -طبيعتگرد (کيه ،جنگل ،باغوحش ،ميزه ،دريوا) -
گردش علمی (راچ)2-5 :2014 ،
 تدريس در فضا باز ،تدريس در فضا مجاز  ،تدريس مشارکتی ،تدريس پرو همحير (کشيدننقاشی با ميضيع زيستبي )
 الحيت معلمان در دو يا سه درس -مسئيل بيدن معلم ،در زمينه آميزش ،سالمت جسمی و روانی دانشآميزان

سوئد

 تدريس با تيجه به وضعيت تحصيلی اجتماعی هر دانشآميز بحث و همکار گروهی پرورش يدپنداره مثبت دانشآميزان (جريديک)6 :2018 ،* تجهيزات ،منابع و مياد آميزشی -:طبيعتگرد (کيه ،جنگل ،باغوحش ،مويزه ،دريوا)  -گوردش
علمی (جريديک)8 :2018 ،
1. Blessing
2. Tveit
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فعالیتهای یادگیری

کشورها

 داشتن آزاد عمل در صيص تدريس انتصاب روش تدريس با در نظر گرفتن تيانايی يادگير دانشآميزان تدريس با استفاده از فاوا (عصاره)5 :1394 ،فرانسه

 معلم به مثابه نقش ا لی در کالس رقابت فرد بين دانشآميزان تاکيد بر يادگير ريشها و انديشه تحليلی* تجهيزات ،منابع و مياد آميزشی:طبيعتگرد (کيه ،جنگل ،باغوحش ،ميزه ،دريا) ،گردش علمی
(ا الحات ملی در آميزش مدرسه)1 :2020 1 ،
 تدريس مشارکتی  -بحث آزاد  -بکارگير فناور (آنتيال)1-2 :2014 ،2آزاد عمل معلمان در تدوين محتيا ارتباطات ميثر بين معلمان و تکتک دانشآميزان تسهيل تشريک مساعی معلمان (امينیفرد)22 :1398 ، -مشارکت معلم و دانش اميزان در برنامه ريز درسی

فنالند

 تقييت انگيزه دانش آميزان از طريق تقييت مهارت ها تفکر ،حل مسئله و کار گروهی آنها حضير يک معلم در شش سال اول تحصيل هيش و تياناييها تدريس زيربنا شغل معلمی تيجه معلم به يادگير عميق3

 يادگير مبتنی بر پرو ه (الدماکی )340 :2019 ،* تجهيزات ،منابع و مياد آميزشی :فضايی بزرگ برا باز  ،وسايل ورزشی ،وسايل عکسبردار ،
لياز کاردستی (الدماکی)348 :2019 ،
 -تمرکز بر آميزش سا تگرا

4

 تدريس پرو همحير (عکاسی و کشيدن نقاشی با ميضيع زيستبي ) معلم به منزله مشاهدهگر و الگيدهنده فر ت يادگير را برا دانشآميزان فراهم میکندکاستاریکا

 آسان ساز فرآيند دانش ساز تيسط دانش آميزان مشارکت فعال دانشآميز ،در فرآيند ياددهی و يادگير* تجهيزات ،منابع و مياد آميزشی :طبيعتگرد (کويه ،جنگول ،بواغوحش ،مويزه ،دريوا) کارگواه
ميسيقی کارگاهها هنر

کانادا

گردش علمی (الو)35-38 :2014 ،

 تدريس در فضا باز تدريس به شييه مشارکت فعال (برناموه درسوی انتواريي ،نقول از پريشوانی،)23 :1396
1. National Reforms In School Education
2. Anttila
3. Lähdemäki
4. Constructivism
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طراحی و اعتباريابی الگي مطليب برنامه درسی درهم تنيده (تلفيقی)
فعالیتهای یادگیری

کشورها

 معلم شرايط مناسوب بورا دانشانودوز  ،پرسوش و پاسوخ ،رشود و تيسوعه القيوت را بورادانشآميزان فراهم میکند
 مشارکت فعال دانشآميز ،در فرآيند ياددهی و يادگير* تجهيزات ،منابع و مياد آميزشی :طبيعتگرد (کويه ،جنگول ،بواغوحش ،مويزه ،دريوا) گوردش
علمی کتاب (بلسينگ)650 :2012 ،
 تدريس گروهی معلم ،انتقال دهنده اطالعات استکلمبیا

 دانشآميزان در کانين فرايند يادگير هستند به ويژه در جيامع روستايی* تجهيزات ،منابع و مياد آميزشی -:زمين کشاورز  -ماشين آالت کشاورز (ييهانا و همکواران،
)23-18 :2018
 روش تدريس مشارکتی تيجه معلم ،به ايجاد ارزشها دوستانه با زيست بي در دانشآميزان -لزو تيسعه مهارتها کليد دانشآميزان

نروژ

 ايجاد چالش برا دانشآميزان در جريان آميزش (سيتره)66 :2016 ، درو ارزش تيسعه حرفها جمعی از طريق شبکه (وينتی و پينت)1 :2017 ،1* تجهيزات ،منابع و مياد آميزشی -:اردوهايی با زمينه مطالعات زيستبي (جانياران ،گياهوان و )
 ماهيگير  ،باغبانی (ستره)66 :2016 ،جدول  :4مقايسه عنصر «ارزشيابی» در آميزش سياد بي شنا تی برنامه درسی دوره ابتدايی

کشور
اتریش

ارزشیابی
* شييهها ارزشيابی :کارها محيله روزانه نمينه فعاليت دانشآميزان
* ابزارها ارزشيابی :مشاهده فر بررسی فيلمها دانشآميزان (راچ)5 :2014 ،
* شييهها ارزشيابی :پرو هها گروهوی ارادوه کنفورانس جلسوه پيشورفت تحصويلی بورا هور

سوئد

دانشآميز هر تر يکبار با حضير والدين در جلسها يک ساعته
* ابزارها ارزشيابی :مشواهده فرمهوا بررسوی گزارشهوا توک نفوره و گروهوی ،عکسهوا و
نقاشیها دانشآميزان شرکت در بحثها کالسی (جريديک)27 :2018 ،

فرانسه

* شييهها ارزشيابی :پرسشها شفاهی آزمين کتبی
* ابزارها ارزشيابی :برگزار آزمين در زمان مشص

پيشه فعاليتها (بارتز و النگ)4 :2017 ،

1. Viennet & Pont
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ارزشیابی

کشور

* شييهها ارزشيابی :ارزشيابی جنبه تنبيهی ندارد و فقط برا شناسايی تيانايی و يا عود تيانوايی
فنالند

دانشآميز است
* ابزارها ارزشيابی :فعاليتها عملی در قالب باز (الدماکی)399-340 :2019 ،
* شييهها ارزشيابی :تمرکز بر ارزيابی مسئيليتهايی که دانشآميز برا زيستبي منطقه يد بر
عهده گرفتهاند از طريق :پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی پرو ههوا انفوراد و گروهوی بحثهوا

کاستاریکا

گروهی نمينه فعاليت دانشآميزان نقاشی از طبيعت يادداشت بردار و گزارشدهی در سوفرها
تدارو ديده شده
* ابزارها ارزشيابی :پرسشنامه مشاهده مصاحبه فر بررسی عکسها و نقاشیها دانشآمويزان
(الو)38 :2014 ،
* شييهها ارزشيابی :آزمين (کتبی و شفاهی) مشارکت در بحوث هوا کالسوی انجوا تکواليف

کانادا

مدرسه و پرو ه ها مستقل
* ابزارها ارزشيابی :تشکيل پروندها برا کل سال تحصيلی هر دانشآميز به عنيان يک ارزيابی
مداو (شيرا وزيران آميزش و پرورش کانادا)10 :2018 ،

کلمبیا

* شييهها ارزشيابی :انجا پرو ه ها فرد و گروهی
* ابزارها ارزشيابی :مشاهده پيشه کار (ييهانا و همکاران)22 :2018 ،
* شييهها ارزشيابی :امتحان در ابتدا سال برا مشص

نروژ

نميدن سطح دانشآمويز نمرهدهوی بوه

شکل رسمی وجيد ندارد گزارش عملکرد دانشآميز به يرت گزارش تحليلی و يوا بوه ويرت
تي يفی است
* ابزارها ارزشيابی :گزارشدهی (تييت15 :2015 ،؛ وينتی و پينت)1 :2017 ،
جدول  :5عنا ر الگي مطليب آميزش سياد بي شنا تی در برنامه درسی دوره ابتدايی ايران

عناصر
برنامه

ویژگیها

منبع

درسی

هدف
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 -تيسعه دانش ،مهارت و نگرش دانشآميزان به اهميت آينده پايدار

کوواپينن ( ،)2020الرسوون

 -افزايش عالقه و مسئيليتپذير نسبت به تيسعه پايدار

( ،)2019شيرا وزيوران

 -مسئيليتپذير بر محيريت آينده و زيستبي

آميزش و پرورش کانوادا

 -درو روابط متقابل ميان زيستبي و حيات انسان

( ،)2018ييهانووووووووا و

 -تقييت فر تها يادگير در حيزه زيستبي

همکاران ( ،)2018بوارتز

طراحی و اعتباريابی الگي مطليب برنامه درسی درهم تنيده (تلفيقی)
عناصر
برنامه

منبع

ویژگیها

درسی
 -حف تنيع زيستی

و النووگ ( ،)2017سووتره

 -محافظت از منابع طبيعی

( ،)2016الو (،)2014

 -کسب مهارتها شهروند در حيزه زيستبي

راچ ( ،)2014بلسووووينگ

 تيانايی تبديل تهديدها زيستبي به فر ت تعهد ا القی و اجرايی به زيستبي تعامل با محيط طبيعی و مديريت منابع -آگاهی از منابع تصريب زيستبي و آاليندهها

( ،)2012پرتوووی و ميلووور
( ،)2010بريتينووووووووگ
()2010

 مشارکت اجتماعی مسئيالنه در حل چالشها زيستبي تلفيق آميزش نظر و عملی بي شنا تی ايجاد فر ت کنکاش پيرامين مسادل مربيط به زيستبي کاربرد نميدن ميضيعات درسی بي شنا تی با زندگی واقعی -درو جهان اطراف و هستی

کوواپينن ( ،)2020الرسوون

 -تعهد اجتماعی دانشآميزان به سي پايدار بيدن

( ،)2019شيرا وزيوران

 آگاهی يافتن از مهارتهايی برا شناسايی و حل مشکالت زيستبي
 -آشنايی با آثار وسايل حمل و نقل عميمی بر زيستبي

محتوا و

 -آگاهی يافتن با مضرات ريصتن زباله از طبيعت

شیوه

 -مديريت تيليد و جليگير از ضايع شدن منابع

آميزش و پرورش کانوادا
( ،)2018ييهانووووووووا و
همکاران ( ،)2018سوتره
( ،)2016تييت (،)2015
راچ

(،)2014

الو

سازماندهی

 -تبديل دانشآميزان به يادگيرندگانی مادا العمر

آن

 -آشنايی دانشآميزان با نقش حياتی آنان در حفاظت از زيستبي

( ،)2014بلسووووووووينگ

 -ايجاد حساسيت به مشکالت زيستبي

( ،)2012دبير انووووووووه

 -آگاهی دانشآميزان نسبت به تنيع زيستی

همکار جهانی آمويزش

 -ايجاد حس قدرشناسی از محيط

محوويط زيسووت (،)2010

 -لزو تمرکز بر سالمت نگهداشتن حيات اکيسيستم

عصاره ()1394

 گسترش فرهنگ حفاظت از تنيع زيستی ارزشگذار به تنيع زيستی به عنيان يک سرمايه ايجاد انگيزه در فرد برا شرکت فعال در حفاظت از زيستبي بوااقدامات داوطلبانه
فعالیتهای

 -ايجاد فر وتها يوادگير بورا تلفيوق دانوش نظور و عملوی

ا ووووالحات ملووووی در

یادگیری

زيستبي

آميزش مدرسه (،)2020
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عناصر
برنامه

منبع

ویژگیها

درسی
 -برقوورار ارتبوواط بووين دانووش جديوود دانشآموويزان بووا تجووارب و

الدموووووووواکی (،)2019

اطالعات قبلی آنها

جريديک ( ،)2018ييهانا

 -تاکيد بر يادگير ريشها و عميق و انديشه تحليلی

و همکووووواران (،)2018

 -ايجاد فر تها نقاد پيرامين چالشها و بحرانها زيستبي

وينت و پينوت (،)2017

 -استفاده از فعاليتها

ارج از کالس و در دل طبيعت

سوووووويتره ( ،)2016راچ

 -تدارو اردوها و گردشها علمی با زمينه مطالعات زيستبي

( ،)2014آنتوويال (،)2014

 -تاکيد بر تکاليف پژوهش محير به يرت گروهی

بلسووووووووينگ (،)2012

 -ايجاد رقابت فرد بين دانشآميزان با تشييق آنها به تهيوه نقاشوی

امينیفرد ( ،)1398برناموه

و با وسايل دور ريصتنی

درسووی انتوواريي ،نقوول از

 -مشارکت دادن دانشآميز ،در فرآينود يواددهی و يوادگير زيسوت

پريشانی ( ،)1396عصاره

بي با تدارو باغ کيچکی

()1394

 استفاده از فضا مجاز برا مشوارکت دادن دانشآمويزان در بوهاشتراوگذار کارها هنر و باغبانی و يا پرورش حييانات انگی
 ايجاد فر ت نقاشی و عکاسی از زيستبي آزمين هيش طبيعتگرا از دانشآميزان ارزيابی مشارکتها فعاالنه و کارهوا گروهوی دانشآمويزان درامير زيستبي
 ارزيابی از ميزان رشد ا الق بي شنا تی دانشآميزانارزشیابی

 ارزيابی از ميزان حساسيت دانشآميزان نسبت به زيستبي ارزيابی گزارشها تک نفره و گروهی دانشآميزان ارزيابی از نقاشیها و عکسها زيستبيمی دانشآميزان ارزيابی از کارها دستی زيستبيمی دانشآميزان -ارزيابی از باغبانی انگی و پرورش حييانات انگی دانشآميزان
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الدماکی ( ،)2019شيرا
وزيران آميزش و
پرورش کانادا (،)2018
ييهانا و همکاران
( ،)2018جريديک
( ،)2018وينتی و پينت
( ،)2017بارتز و النگ
( ،)2017تييت (،)2015
راچ ( ،)2014الو
()2014

طراحی و اعتباريابی الگي مطليب برنامه درسی درهم تنيده (تلفيقی)

اعتبار الگوی مطلوب آموزش سواد بومشناختی در دوره ابتدایی ایران ،به چه میزان است؟
به منظير اعتباريابی الگي ياد شده با تکنيک دلفی ،عنا ر شناسوايی شوده حا ول از مطالعوه
کشيرها پيشرو ،در قالب پرسشنامه با  52عنصر در حيزه هدف ،محتيا ،فعاليتها يادگير
و ارزشيابی در ا تيار  15نفر از متصصصان برنامه درسی و نيز ،کارشناسان حيزه بوي شونا تی
قرار داده شد و از آنان ياسته شد تا ميزان ميافقت يد را با هر يک از عنا ر در نظر گرفتوه
شده برا الگي مطليب آميزش سياد بي شنا تی در دوره ابتدايی ايران اعال نماينود دلفوی
فرآيند سا تار يافته برا جمعآور و طبقهبند دانش ميجيد در نزد گروهی از کارشناسان
و برگان است که از طريق تيزيع پرسشنامههايی در بين ايون افوراد و بواز يرد کنتورل شوده
نظرات دريافتی يرت میگيرد در اين روش هيات (پنل) هايی از متصصصان تشکيل میشيد
که تعامل بين اعضای ،تيسط رييس يا نواظر هيوات انجوا میشويد ارتباطوات دا لوی شورکت
کنندگان به يرت ناشناس بيده و نظرات ،پيش بينیهوا و تموايالت بوه ارايوه دهنودگان آنهوا
منتسب نمیشيد انتشار اين اطالعات بدون اعوال هييوت ارادوه دهنودگان ويرت میگيورد
عنا ر ا لی در روش دلفی عبارتند از :سا تارساز جريوان اطالعوات ،ارادوه بواز ويرد بوه
شرکت کنندگان ،عد افشا هييت شرکت کنندگان (واکر )2003 ،1در اين پوژوهش ،پوس از
تهيه پرسشنامه در مقياس  5درجها (بر اساس مطالعه تطبيقی) ،از متصصصان برنامه درسوی و
نيز ،متصصصان حيزه بي شنا تی تقاضا شد تا ميزان ميافقت يد را با هر يوک از عنا ور در
نظر گرفته شده برا الگي مطليب آميزش سوياد بي شونا تی در دوره ابتودايی ايوران اعوال
نمايند سپس ،نظرات افراد در نر افزار وارد شده و ميرد تحليل قرار گرفتند
با تيجه به مقياس پرسشنامه که  5درجها ليکرت بيد ،مبنا تصميمگير بر اساس نموره
 3در نظر گرفته شد:

1. Walker
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جدول  :6آزمين  tتک نمينها برا تعيين اعتبار الگي اراده شده
میانگین جامعه = 3
میانگین
اهداف
محتوا و شیوه سازماندهی آن
فعالیتهای یادگیری
ارزشیابی

.4
3590
.4
4296
.4
3619
.4
4267

انحراف استاندارد
31805.
30151.
41059.
26932.

t

Df

.16

1

.
000

1

.
000

1

.
000

1

.
000

549

4

.18
364

4

.12
846

4

.20
516

4

Sig

مقايسه ميانگينها در جدول (شماره  )6نشان میدهند که ويژگیها مطرح شده در چهوار
عنصوور اهووداف ،محتوويا و شووييه سووازماندهی آن ،فعاليتهووا يووادگير  ،ارزشوويابی از نظوور
متصصصين دارا اعتبار بااليی است و اعتبار الگي مطليب آميزش سياد بي شنا تی در دوره
ابتدايی ايران با اطمينان  95در د ميرد تاييد قرار گرفته است
بحث و نتیجهگیری
با مشاهده پژوهشها معا ر اين نتيجه حا ل میشيد که تيجه به زيستبي يوک ضورورت
جهانی است علی الصصيص که مرور مطالعات نشان میدهنود آگواهی در حويزه بي شونا تی
رابطه مثبت و معنادار با تالش در جهت حفو و نگهودار زيسوتبي دارد (آنيجويبید ،1
 )68 :2015مطالعات اندکی به ارزيابی برنامه درسی کشير ايران نسبت به بي شناسی پردا تنود
و اظهار داشتند که ميزان تيجه به مرلفهها آميزش برا تيسعه پايدار در برنامه درسی کشوير
ايران آنچنان مطليب نيست (رضايی و احمد )1397 ،
هدف از آميزش بي شنا تی به کيدکان اين است که ،بصشی از زندگی يد را در مراقبوت
از محيط زيست قرار دهند ايده اين ميضيع برا کيدکان اين است که يک رهنيت اکيلي يکی

1 Anijaobi-Idem

20

طراحی و اعتباريابی الگي مطليب برنامه درسی درهم تنيده (تلفيقی)

محکم را تيسعه دهند و از آن برا غلبه بر چالشها زيست محيطی امروز با نگرشی پيشورو
و تعهود محکوم اسوتفاده کننود (آمويزش بي شناسوی بورا کيدکوان« )2020 ،آمويزش سووياد
بي شنا تی به افراد آميزش ديده کمک میکند تا دانش ،نگرش ،مهوارت در تصوميمگير ها
آگاهانه به نفوع نسولها حوال و آينوده کسوب نماينود» (آنييلوي )64 :2018 ،برناموه درسوی
مجميعها از تجربيات آميزشی ارزشمند است که دانشآميزان در ميسسات آميزشی پيرامين
آن تحت آميزش قرار میگيرند (ابيدو و منسواه )23 :2016 ،1منبوع مهموی در جهوت آمويزش
سياد بي شنا تی به دانشآميزان است
گرچه قسمت عمده جامعوه از آمويزش سوياد بي شونا تی پشوتيبانی میکننود ،ولوی در
حقيقت از نظر بي شنا تی باسياد نيستند و برنامهها درسی آميزش بي شنا تی در کشير نيوز
با ترديدها قابلتيجهی روبرو هستند (کريمی و کيان )1 :1396 ،با تيجه بوه تحقيقوات قبلوی
انجا شده به نظر میرسد شناسايی و اراده الگييی برا آمويزش سوياد بي شونا تی از طريوق
برنامهها درسی تلفيقی میتياند به بسيار از چالشهوا ميجويد در حويزه آمويزش سوياد
بي شنا تی پاسخ دهد
يافتهها به دست آمده از طريق مطالعوه هشوت کشوير کاسوتاريکا ،کانوادا ،سويدد ،نورو ،
فرانسه ،اتريش ،کلمبيا ،فنالند به عنيان کشيرها پيشرو در حويزه بي شونا تی نشوان داد کوه
عنا ر الگي مطليب آميزش سياد بي شنا تی در برناموه درسوی دوره ابتودايی ايوران ،دارا
ويژگیهايی در چهار عنصر برنامه درسی است طبق نتوايج بوه دسوت آموده ،الگوي مطلويب
براساس عنا ر  4گانه برنامهريز درسی تايلر طراحی گرديد که عنا ور ا ولی شوامل هودف
(حف تنيع زيستی و ) محتيا (تلفيق آميزش نظور و عملوی بي شونا تی و ) ،فعاليوتهوا
يادگير (پژوهش محير به يرت گروهی و ) و ارزشيابی (آزمين هيش طبيعتگرا و ) موی
باشند
بر اساس يافتهها بدست آمده ،اهداف برنامه درسی تلفيقوی سوياد بوي شونا تی در سوه
حيطه شنا تی ،عاطفی و مهارتی در قالب مرلفهها استصراج يافته طراحوی گرديود در حيطوه
شنا تی ،تيسعه دانش ،آگاهی از منابع تصريب زيسوتبي و آالينودهها و درو روابوط متقابول
ميان زيستبي و حيات انسان به اهميت آينده پايدار ميرد تأکيد قورار گرفتوه اسوت در واقوع
1. Abudu & Mensah.
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تيجه به بعد شنا تی به فراگيران کمک میکنود کوه هموه مسوادل عينوی و رهنوی را بوا ديود
سنجش گرايانه و فرايند بنگرند و درواقع مهارتهوا شونا تی ابوزار قدرتمنود در ا تيوار
فراگيران قرار میدهند تا در جستجي دانش بي شنا تی بيده و همه مسادل را با ديد زمينوها
و تفسير بنگرند و در ا ل به فراگير میآميزد تا يدش بياميزد و فکر کند در حيطه عاطفی
اهداف ،بر تيسعه نگرش به اهميت آينده پايدار ،افزايش عالقوه و مسوئيليتپذير نسوبت بوه
تيسعه پايدار ،تعهد ا القی و اجرايی به زيستبي تأکيود شوده اسوت در واقوع يکوی از زيور
بناها مهم در زمينه شا

ها بي شونا تی ،حيطوه عواطفی و عاليوق اسوت فراگيوران در

آميزش به ميارد تيجه میکنند که با ادراو آنها از دنيا پيراموين همصويانی داشوته باشود و
برا آنها جذاب باشد ،بنابراين تيجه به حيطه عاطفی در تدوين هدفها در اثربصشی آمويزش
حادز اهميت است پژوهش ييلديز ،ييلماز ،دممير و تي  )2011( 1نيز به اهميت بعد عاطفی در
گرايش به رفتارها بي شنا تی تاکيد داشته است در حيطه مهوارتی نيوز تيسوعه مهوارت بوه
اهميت آينده پايدار ،حف تنيع زيستی ،کسوب مهارتهوا شوهروند و مشوارکت اجتمواعی
مسئيالنه ميرد تأکيد قرار گرفته است رفتار مسئيالنه وابسته به تيجه به اهدف مهوارتی اسوت
تيانايیها ادراکی ،ديدار  ،پيشنياز بسويار از يوادگير هوا بوي شونا تی اسوت (لويين و
استريب)2012 ،2
در طراحی الگي مذکير به عنصر محتيا و سازماندهی آن براساس رويکرد تلفيقی پردا ته
شووده اسووت و مرلفووههووا سووياد بووي شوونا تی در دروس متعوودد همچووين علووي تجربووی،
هنرگنجانده شده است و ارزشها زيست محيطی ،پژوهش ،مشارکت در تدوين محتيا مويرد
تيجه قرار گرفته است يک برنامه درسی در يرتی سياد بي شنا تی را به معنوا واقعوی آن
آميزش ميدهد که بازتابی از همه ابعاد محيط زيسوت باشود و رويکورد تلفيقوی ايون هودف را
محقق میسازد يافتهها کاپينن ،)2020( 3الرسون ،)2019( 4حواکی از اثربصشوی سوازماندهی
تلفيقی و انسجا محتيا برنامه درسی بر ارتقای سياد بي شنا تی میباشند درواقوع ،سورعت
تحيالت علمی در محيط زيست ،تغيير متناسب محتويا درسوی را بوه عنويان ابزارهوا مهوم
1. Yilmaz,Demir& Toy
2. Levine& Strube
3. Kauppinen
4. Larsson
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آميزش بي شنا تی ضرور میسازد .کاربست رويکرد بين رشتها در محتويا برناموههوا
درسی باعث میشيد که شکاف بين کالس درس و محيط را ازطريق تلفيق دانوش ،مهارتهوا و
نگرشها در برنامۀ درسی کاهش دهند (نيل )2013 ،1کاربست رويکرد بين رشتها مهارت ها
مصتلف از جمله تيانايی کار گروهی ،برقرار ارتباط اثربصش با محيط زيست ،را بسط میدهد
(پيل و هاردن)2008 ،2
محتيا درسی زمانی میتياند بهترين اثر را بر مصاطب داشته باشد کوه بوا روشوی مناسوب
تدريس گردد تأکيد بر روشها تدريس فعال يکی از ويژگیها بارز الگي پيشنهاد موی-
باشد استفاده از روشها نويين در آمويزش سوياد بوي شونا تی ماننود گردشهوا علموی،
يادگير مشارکتی و ميتياند قابليتها دانش آميزان را در مهارتهوايی ماننود پرسشوگر ،
برقرار ارتباط ،حل مساله ،ارزش گذار  ،تصميم گير افزايش دهد در اين راستا ميتيان بوه
يافتهها (الدمواکی2019 ،؛ جريوديک ( ،)2018ييهانوا و همکواران ( ،)2018وينتوی و پينوت
( ،)2017ستره ( ،)2016اشاره نميد در شييهها مذکير ،آميزشی انعطاف پذير ،مشارکت جي،
متنيع ،تحليلی فراهم کنند؛ به همان ميزان معلم شاهد رشد بيشوتر ا والق اجتمواعی فراگيوران
میباشد در طراحی الگي مذکير به عنصر ارزشيابی براساس رويکورد تلفيقوی پردا توه شوده
است و ارزشيابیها گروهی و فرد  ،ارزشويابی از آثوار هنور  ،ارزشويابی زيبوايی شونا تی،
ارزشيابی مهارتی ميرد تأکيد قرار گرفته است الدماکی ( ،)2019ييهانا و همکاران ( ،)2018نيز
بر شييهها نيين ارزشيابی با رويکرد تلفيقی برا بهبيد سياد بي شنا تی تاکيد داشتهانود بور
اساس يافتهها استنباط میشيد ،در يرتیکه ارزشيابی مناسبی يرت نگيرد تبعواتی همچوين
کاهش عالقه به يادگير  ،از ميان رفتن القيت و را در پی ياهد داشت ،بنوابراين مشواهده
فراگيران در کالس درس ،آزمايشگاه وساير ميقعيتها پرورشی ،اسوتفاده از گفتگيهوا غيور
رسمی و مصاحبه ،بررسی کارها علمی فراگيران ،اجرا آزمينها مصتلف و از مهمتورين
فعاليتها ارزشيابی قلمداد میشيد ،مصصي وا کوه سوياد بوي شونا تی ابعواد گسوتردها از
مهارتها ،نگرشها و شنا تها را دارد بنابراين در جريان رويکرد تلفيقی در ارزشيابی ،معلوم
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تفاوتها فرد  ،مشارکت هموه جانبوه فراگيوران ،طراحوی ابزارهوا ارزشويابی متناسوب بوا
عالقهها فراگيران را مدنظر قرار ميدهد
و در پاسخ به سيال (تا چه اندازه الگي پيشنهاد برنامه درسی تلفيقی سياد بي شونا تی
دوره ابتدايی از نظر متصصصان حيزه مطالعات برنامه درسی و آميزش بوي شونا تی از اعتبوار
الز بر يردار است؟) ،يافتهها حاکی از آن است که الگي مذکير بر اسواس نظور پيشونهادات
مطرح شده تيسط متصصصان ،بررسی و ا الحات الز انجا و الگي نهايی ارادوه گرديود در
تاييد اعتبار اين الگي تلفيقی تيسط احبنظران ،همان طير که ،هاالهان ( )1986معتقد اسوت
تجربه ،محيط و رفتار شص

برهم تأثير و تأثر متقابل دارند و هيچ کودا از ايون سوه جوزی را

نمی تيان جدا از اجزا ديگر به عنيان شکل دهنده رفتار انسان بوه حسواب آورد وشونا ت و
يادگير محصيل تمامی عيامل بيرونی محيطی و عيامل درونی فرد  ،رهنی و شنا تی اسوت
بنابراين برنامه درسی ،يد يکی از مهمترين عنا ر محيطی ،فرهنگی و اجتماعی است و شکل
تلفيقی آن در سا تن يک مجميعه معنادار از دانش تيسط فراگير مورثر اسوت و مویتيانود بوه
عنيان يک عامل محيطی ،زمينه تحقوق يوادگير يکپارچوه و معنویدار را از ويد بوروز دهود
کاربست رويکرد تلفيقی در برنامهها درسی ابتدايی فر ت و امکان تحقق و تجلی ظرفيوت-
ها جديد را فراهم میآورد براين اساس میتيان نتيجه گرفت که الگي پيشنهاد مویتيانود
گامی ميثر در راستا ارتقای سياد بي شنا تی دانش آميزان باشد و آن چوه را کوه در برناموه-
درسی فعلی ميرد غفلت واقع شده است ،بازيوابی نمايود و از طريوق مقايسوه آمويزش سوياد
بي شنا تی با وضعيت فعلی در مدارس انتظار ميرود ابعاد جديد را به شرايط فعلی ،افوزود و
کاستیها را از بين برد .از آن جايی که تيجه به نويآور هوا آميزشوی ،نگواه بوين رشوتها ،
برنامهدرسی بي شنا تی از جايگاه ويژها بر يردار است و بهعنيان يوک بصوش کليود در
آميزش بي شنا تی است ،میتيان اين الگي را گامی نوي در تحويل مطالعوات برناموه درسوی
دانست.
پیشنهادها
طراحان و مجريان برنامه درسی از الگي پيشونهاد بورا ارتقوای سوطح سوياد بوي شونا تی
استفاده نميده و با نگاهی جامع به ميضيع بنگرند و بوه دانوش آمويزان در درو ارتبواط آن بوا
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محيط طبيعی و حل مسادل زيست محيطی کمک نمايند پيشنهاد مویگوردد کوه معلموان بورا
افزايش سياد بي شنا تی دانشآميزان بر روشها فعال تدريس همچين روش مساله محوير،
پرو ه محير و عملی تأکيد نمايند دورهها دانشافزايی جهت تيسعه الحيتها حرفوها
و آميزش تلفيقی سياد بي شنا تی برگوزار گوردد طراحوان آميزشوی بوا اسوتفاده از تجوارب
کشيرها ميفق ،به طراحی منابع آميزشی در زمينه سوياد بوي شونا تی بوه شوييه تلفيقوی ،در
دورهها مصتلف تحصيلی مبادرت نمايند
قدردانی :در پايان از تما متصصصان برنامه درسی و نيز ،کارشناسان حيزه بي شنا تی کوه در
راستا تکميل و اجرا پژوهش با پژوهشگران همکار داشتند ،کمال سپاس را داريم
منابع
احمد  ،پروين( )1380طراحی الگوی برنامه درسیی تلفیقیی و مقایسیه آن بیا برنامیههای
درسی موجود دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران ،پايان نامه دکتر  ،دانشگاه تربيت
مدرس
احمد  ،پروين ( )1390طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسیی ،یی
رشتهای در ی

رویکیرد مییان

برنامه درسی یکپارچه تهران ،انتشارات آييژه

اسووال پنوواه ،مووريم؛ مهوود زاده ،حسووين؛ بوورار  ،نووير

( )1392بررسوی ميووزان تيجووه بووه

آميزشها زيست محيطی در کتب علي تجربی مقطع راهنمايی ،دومین همایش ملی
حفاظت و برنامهریزی محیط زیست ،همدان ،شرکت هم انديشان محيط زيست فردا
اسالميه ،فاطمه؛ مالديان ،ديقه ( )1393ارزيابی سطح سياد زيسوت محيطوی دانشآمويزان و
شناسووايی تاثيرگووذارترين رسووانه ديدار /شوونيدار (راديووي ،تلييزيووين و اينترنووت) در
گسترش اين نيع سياد در آنها .مجموعه مقاالت ششمین همایش ملی آموزش تهران
1-8
امينیفرد ،زهرا ( )1398رهبر آميزشی معلمان :مرور بر منزلت اجتماعی معلمان در فنالند
رشد آموزش علوم اجتماعی20-23 ،3 ،21 ،
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بشير اسکييی ،فريبا؛ شبير  ،سيد محمد؛ انصار راد ،پرويز؛ کواظمی پوير ،شوهال ()1394
نقش آميزش ها ضمن ودمت در ارتقوا دانوش ،نگورش و مهوارتهوا زيسوت
محيطی معلمان ابتدايی شهر تهران .فصلنامه مطالعیات برنامیه درسیی135- ،)38( ،
158
پريشانی ،ندا ( )1396تجربه ها آميزش محيط زيست در چهار کشير؛ مرور بر رايجتورين
روشها تدريس آميزش محيط زيست در برنامه ها درسی سيدد ،کانوادا ،اسوتراليا و
ترکيه فصلنامه رشد آموزش زیست شناسی23 ،106 ،
ميشی ،بيدگلی ،فيه؛ مظاهر  ،حسن ( )1398بررسی ميوزان و نويع تيجوه بوه مرلفوهها
زيست محيطی در کتابها درسی دوره ابتدايی فصلنامه مطالعیات برنامیه درسیی،
200-177 ،)55(14
رضايی ،مريم؛ احمد  ،غالمعلی ( )1397بررسی ميزان تيجه به آميزش برا تيسوعه پايودار
در برنامووه درسووی علووي تجربووی دوره ابتوودايی فصییلنامه پییژوهش در برنامییهریزی
درسی28-42 ،)30(15،
الحیعمران ،ابراهيم؛ پرهيزکار ،ليال؛ حاتمی فر ،ديجه ( )1395بررسی جايگاه ميلفوهها
ا لی آميزش محيط زيست درکتاب ها درسی دوره ششم ابتدايی .فصلنامه آموزش
محیط زیست و توسعه پایدار99-89 ،)2(5 ،
عصاره ،عليرضا ( )1394نظا آميزش و پرورش و برنامه درسی در فرانسه دانشینامه ایرانیی
برنامه درسی قابل دسترسی در www.daneshnamehicsa.ir
فتحیواجارگاه ،کيروش ( )1388اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی تهران :نشر دانشگاهی
بال
فرمهينی فراهانی ،محسن ( )1392جهانی شدن و تربيت شهروند
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