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 چکيده
 در را اساسی و مهم نقشی زیست آموزش محیط و ترویج اینکه به توجه با

آموزش  و ترویج مقوله بررسی ، مقاله هدف دارد، زیست محیط از حفاظت اصولی

بدین ترتیب در این پژوهش کتاب .رهیافت می باشد قالب این زیست در محیط

مترین منبع آموزشی مورد تحلیل قرار گرفت های درسی دوره ابتدایی بعنوان مه

تا مشخص شود تا چه حد در راستای مولفه های آموزش محیط زیست می 

باشد.روش مورد استفاده در تحلیل محتوای پژوهش توصیفی و نیز تحلیل کمی 

صفحه از کتب دوره ابتدایی را  239بوده و واحد تحلیل نیز کلمات در مجموع 

جامعه  2ری کتاب های درسی دوره ابتدایی شامل شامل می شود.جامعه آما

در دو عنوان مطالعات اجتماعی و علوم  1395-96کتاب در سال تحصیلی 

تجربی.براساس یافته ها،باالترین درصد در کتاب مطالعات اجتماعی مربوط به 

( و کمترین درصد مربوط به مولفه آلودگی %30.25مولفه دریاها و رودخانه ها)

 مولفه به مربوط علوم تجربی کتاب در درصد می باشد.و باالترین صوتی و طبیعی

های جمعیت،آلودگی ها و نقش  مولفه به مربوط درصد کمترین و( %30.83)آب

باشد.نتایج نشان داد که توجه متعادل و جامعی به  فناوری در محیط زیست می

 مولفه های آموزش محیط زیست در محتوای کتاب ها نشده است.

 ،موزش ابتدایی، دوره پنجم ابتداییکتاب های درسی آ :ليديواژگان ک

 تحلیل محتوا آموزش محیط زیست،
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 2، جواد جهان1رامين قاسمی

 پردیس شهید رجایی کرمانشاه دانشگاه فرهنگیان، ،اسی علوم تربیتیدانشجوی کارشن 1
 رجایی کرمانشاه شهید پردیس فرهنگیان، دانشگاه روه علوم تربیتی،گ درسی، ریزی برنامه دکترای 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 رامين قاسمی

 در کتب  محيط زیست آموزش اصلی هاي مولفه جایگاه بررسی

 دوره ابتدایی پایه پنجم مطالعات اجتماعی و علوم تجربی 
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 مقدمه

 وجود زمین روی آنچه تمام بلکه نیستند؛ برخوردار مختلف حقوق از ها انسان فقط که است شده جلب مسأله این به جوامع توجه مروزها

 خود نفع به آنها از و دارد خود سیطره زیر را مخلوقات تمام انسان .باشند می حقوقی دارای نیز انگیاه و حیوانات دریاها، ها،ه کو مانند دارد

 گیری بهره با اخیر های دهه در زیست محیط حقوق و حیوانات چون موجودات دیگر حقوق و بشر حقوق میان تبعیض کند، می برداری بهره

 در اند بوده قائل موجودات سایر برای ذاتی احترامی و ارزش که رقیب های فرهنگ و نسن با تعامل حال عین در و غرب گرای تجربه نگاه از

 کم این از را جبرانی غیرقابل های خسارت انسان نهایی تحلیل در و زیست محیط فاصله این در که پیداست اما :است شدن رنگ کم حال

 (. 1395شده اند)سرباز،ستوده و رحیمی، متحمل توجهی

 گسترده دامنه و شونده تجدید طبیعی منابع فزاینده فقر جانوری، و گیاهی زیستی های گونه زوال زیست، محیط تخریب نافزو روز روند

 آلوده و ژنتیک انتقال طریق از که کند، می تهدید جدی طور به را حاضر نسل سالمت سرنوشت فقط نه که زیستی محیط های آلودگی

 و است داده قرار خود کشنده های ترکش ستیررَ در نیز را آینده نسل نزدیک، و دور آینده در هچ و حاضر حال در چه حیاتی منابع ساختن

 (.1395)مبرقعی دینان،شهریاری،باشد می زیست محیط قبال در ها انسان ما آگاهی و دانش نبود از ناشی همگی

 زیست اصلی هفمول یک اجتماعی و اقتصادی مسائل بیشتر .بود خواهد یکم و بیست قرن در اصلی نگرانی یک محیطی زیست مسائل

 داشتن .است نیاز جهان و ملی سطح در محیطی زیست مسائل فصل و حل و برخورد برای جدیدی های روش .داشت خواهند محیطی

 مورد در ملیع دانش باید ما شهروندان یعنی .نماید می االجرا الزم و ضروری افزون روز طور به پیشرفته محیطی زیست سواد با شهروندانی

 با انسانی های فعالیت کردن هماهنگ نحوه و زیست محیط روی انسانی های فعالیت تاثیر نحوه سیاره، طبیعی های سیستم عملکرد نحوه

 به دست و دهند قرار ارزیابی و بررسی موردا ر مشکالت و مسائل بتوانند تا دارند هایی مهارت به نیاز شهروندان .باشند داشته زیست محیط

 (.1392عظیمی،غالمی و رامین آزاد،)بزنند ثروم اقدامی

 میوعمج بسی نیازمند تالمعض این بارو مواجه  این از تهدیدهایی جدی است معرض در المللی بین و ملی سطح در زیست محیط امروزه

 .باشدیم مؤثر بسیار دارد، مخاطبان در انگیزه ایجاد بر فراوان تأثیر که محیطی زیست های آموزش نقش نمیا این در .دباش می جدی عزم و

 .است مرتبط های دستگاه همسویی و تالش مستلزم محیطی زیست متعالی اهداف به نیل برای هدفمند های آموزش ارائه جهت سازی زمینه

 ضرورت که ستها روش مؤثرترین و ترین بنیادی از یکی سازی فرهنگ و آموزش محیطی، زیست مشکالت با مقابله متعدد های روش بین در

 محیطی زیست اقدامات ترین علمی و ترین تخصصی آن بدون و گرفته قرار تاکید مورد گیران تصمیم و متخصصان سوی از مکرر طور به آن

 (.1392)سیگارچیان تقی زاده،شبیری و الریجانی،  ماند واهندخ نوات کم یا عقیم نیز

 داشتن موضوع دیگر سوی از انسانی فعالیت بستر عنوان به زیست محیط و وس یک از توسعه هدف عنوان به انسان اهمیت به توجه با

 ترین کلیدی از یکی عنوان به آموزش نقش که بود فضایی چنین در و یافت موضوعیت آینده و فعلی نسل برای سالم زیستی محیط حق

 های توانمندی کسب ضمن دبتوان توسعه محورهای عنوان هب ها انسان طریق این از تا .گرفت قرار توجه موررد انسانی توسعه تحقق در ابزارها

 (.1384 محمودی، ویسی، )ردازندبپ توسعه درگذار   تاثیر و فعال نقشی ایفای به جدید

  البدن نیز یونیسف و یونسکو چون هایی سازمان توسط و باشند می سوم هزاره در جهانی شهروند تربیت الزمه زیست محیط آموزش

 گریبان ناخواه خواه که هستند مشترکی مسائل زیست، محیط تخریب تحمل، عدم و بهداشت امنیت، کمبود ز،دای مانند مسائلی .میگردند

 (.1395فارسانی، سلیمانی و سورشجانی سامانی،حیدری )جعفریباشد می انسانها همه گیر

 از حفاظت جهت آنها آمادگی و مومیع افکار بسیج در مهمی نقش تواند می مختلف تحصیلی مقاطع در محیطی زیست های آموزش

 مسئولیت افزایش و انسجام سبب و آنها حساسیت موجب آینده و فعلی های نسل حقوق به نسبت افراد آگاهی .کند بازی زیست محیط

 (.1391)رمضانی قوام آبادی،محمدحسین،شود می بهتر زیست محیط ایجاد قبال در پذیری

 اهمیت حائز پیشگیری اصل تحقق راستای در فرهنگی سازی بستر و محیطی زیست وربا ایجاد حیث از زیست محیط آموزش نقش

 آن خواهیم پرداخت: بررسی به که است فراوانی

 ابزار ترین کارآمدبا اندکی تامل در بحران های مختلف زیست محیطی که بشر پشت سر نهاده است ،درمی یابیم که آموزش همواره 

 ابزارهای از یکی تواند می آموزش بنابراین .سازد می امروز آموزش را فردا جهان که نیست شکی و است ودهب مشکالت درآوردن زانوبه  برای

 (.1391باشد)رمضانی قوام آبادی، انسان روی پیش های چالش مقابل در راهگشا و مهم

 فرد به منحصر های ویژگی از أثرمت بلکه شود نمی محدود اکولوژی و زیستی محیطی علوم مسائل به تنها زیست محیط مسئله امروزه

 و بینش رفتار، تغییر در عوامل مؤثرترین و اجتماعی توسعه و تحول ابزار آموزش .است اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، ابعاد در منطقه هر

 (.1392)زمانی مقدم،سعیدی،است انسانی منابع نگرش
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 نهادهای .باشد می سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه هب رسیدن برای ها راه ترین مناسب از یکی پرورش و آموزش امروزه

 با مرتبط مفاهیم کردن وارد بنابراین .کنند توجه مهم امر این به انسانی، زیست محیط از حفاظت برای باید، خود های طرح در آموزشی

 گیری شکل و تکوین زمان در و ابتدا همان از آموزان دانش که شود می ثباع تحصیلی مختلف مقاطع درسی ستون در زیست محیط

)دیبایی، الهیجانیان،  کنند تلقی انسانی مسئولیت و وظیفه یک بعنوان بلکه درس یک بعنوان فقط نه را زیست محیط از حفاظت شخصیت،

1388.) 

 و روزافزون والتتح و ها پیشرفت با متناسب اخیر دهه دو طی ویژه به که پرورش و آموزش های نظام اساسی کردهای کار از یکی

 (.1393)امینی، ماشاالهی،  باشد می زیست محیط آموزش است، کرده پیدا زیادی اهمیت آن از ناشی مشکالت

 با انسانها رابطه شامل ویژه به دهد می دانش و آگاهی زیست محیط درباره یادگیرندگان به که است فرایندی زیست محیط آموزش

 فعالیت و شوند اگاهانه گیری تصمیم به قادر یادگیرندگان تا کند می بیشتر را ها انگیزه و ها نگرش ،مهارتها رشد و باشد می طبیعی دنیای

 (.1395) صالح عمران، پرهیزکار و حاتمی فر، دهند انجام دارند نقش زیستی محیط مالحظات در که ای مسئوالنه های

محیطی شهروندان برای حفظ محیط زیست در مقیاس  آگاهی زیست سطح نرفتباال  به کمک محیطی زیست های آموزش از هدف

 در تعمق و فکر با و بوده کوشا آن از حراست در و کرده درک را محیط های ارزش شخص که طوری بهمحلی،منطقه ای و جهانی است 

 یک زیست محیط آموزش ،امروزی جوامع در زیست محیط روزافزون اهمیت به توجه با واقع در .بیردازد آن از حمایت به زیستی فرآیندهای

 (.1388)دیبایی، الهیجانیان، است کشور هر جوانان زندگی در نایذیر جدایی و یکپارچه بخش

 حوسط در افراد آگاهی .است فراوانی اهمیت حائز فرهنگی سازی بستر و محیطی زیست باور ایجاد نظر از زیست محیط آموزش نقش

 زیست محیط دگیوآل و تخریب آن، از حفاظت برای داوطلبانه های انگیزه و رغبت یجادا و زیست محیط حفاظت اصول از اجتماعی مختلف

 حفظ برای وجدانی و اخالقی ای وظیفه دوخ درون در افراد که برد امیدوار نوات می محیطی زیست های آگاهی وپرت در .دهد می کاهش را

 (.1394)کرمی، شوند می پذیر مسئولیت زیست محیط قبال در و یندنما احساس را آینده و فعلی های نسل حقوق به احترام و زیست محیط

 که دلیل این به دارند دیگران و خود برای تری فعال نقش نوجوانان و کودکان ولی است همه برای زیستی محیط های آموزش ضرورت

 در آنها عملکرد و فکری رشد ابتدا زیرا :ستا سنی مقاطع دیگر از بیشتر مراتب به پایین سنین در عملکرد و رفتار تغییر و فراگیری قدرت

 که این سوم گذاشت، خواهند نسل این در زیادی تأثیر و دهند می تشکیل را آینده های نسل آنان آنکه، دوم و گیرد می شکل دوران همین

 در تواند می شود آغاز نوجوانی و کودکی سنین از چنانکه زیست محیط آموزش .پذیرند آسیب بیشتر زیست محیط های آلودگی به نسبت

 که کسانی و درآید آنان برای فهم قابل و عادی امری صورت به بد از خوب های مالک تشخیص و بزرگترها به احترام مانند مسائل از بسیاری

 در ادگیریی .داد خواهند نشان معقوالنه و مناسب العمل عکس خود از زیست محیط های الودگی برابر در قطعا شوند تربیت صورت این به

 محیط مسائل مورد در که دارند انگیزه دوران این در اغلب و است طبیعی زیست محیط در تجربه و عمل بر مبتنی ابتدایی دوره سنین اواخر

 مسائل این در را آنها جدی طور به میتوان که صورتی در شوند می انگاشته نادیده بزرگترها توسط اما کنند ایفا نقش خود منطقه زیست

 چه به انسان های فعالیت که این و زیست محیط مورد در بایست می جامعه فردای شهروندان عنوان به نوجوانان و کودکان , داد کتشر

 دارند عهده بر زیست محیط قبال در مسئولیتی چه که بدانند باید آنها بیاموزند، شود، می پیرامونشان محیط نابودی و تخریب به منجر طریق

 یادگیری از فرایندی دیگر بیان به است فرد رفتار در تغییر ایجاد آموزش واقع در ؛ برآیند مشکالت این کاهش و حذف جهت در بتوانند تا

 و منظم جریانی آموزش بنابراین .یابد می انتقال آن از حاصل های مهارت و عادات با همراه مرتبط های دانش از ای مجموعه آن طی که

اخالقی،اجتماعی و شخصیت افراد کمک می نمایند)اسماعیلی علویجه، زبردست، جواد روانی، شناختی، ،جسمانی رشد به که است مستمر

 (.1395امیری و صالحی،

 ییشنهاد در رو این از باشد زیست طمحی تاموضوع و کار یتهما براساس دبای زیست محیط ترویجی اطالعات ارائه در شناسی روش

 :کرد توجه زیر موارد به باید یستز محیط آموزش و ترویج مناسب های روش

 محلی هر اطالعات .شود ارائه مختلفی موضوعات از اطالعات است ممکن لذا .است جهان نقاط همه وسعت به ای گستره زیست محیط

 رسانی اطالع آنها همه به باید لذا هستند برنامه این مخاطب مردم اقشار همه .شود تلقی رزشا با و مهم نیز مناطق و ها محل سایر برای

 عملی، جنبه باید ها روش که گفت توان می شد، ذکر ترویجی و آموزشی روشهای انتخاب در مالحظات باره در آنجه به نظر .گیرد صورت

 زیست آموزشی و ترویج برای زیر روشهای به(1997) همکاران و بارتوت مالحظاتی نینچ به توجه با باشند داشته وسیع پوششی و گروهی

 : کند می ارهاش محیطی

 نمایش های ترویجی -

 ها نشست -

 گذاران سیاست و ها رسانه با مکاتبه -
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 جزوات و بروشور خبرنامه، لیتشک و سازمان ایجاد -

 و سازی اقناع برای را شود می رو در رو گفتگوی ایجاد سبب که را مسأله حل و گروهی بحت و کارگاهی های روش همجنین وی

 زیست آموزش برای عملی و نظری وبیچارچ را مشارکتی پژوهی عمل نیز کراسنی و کومورد .مایدن می شنهادپی عمل طریق از یادگیری

 و تحقیق در آنها نشد درگیر و سو یک از فراگیران وسیله به اهداف درک سبب که کنند می یاد روشی نعنوا به آن از و دانند می محیطی

 در را مثبتی تغییرات و نموده سازماندهی تحقیق نتایج اساس بر را خود های فعالیت گیرانفرا آن نتیجه در که شود می دیگر سوی از اجرا

 می ارائه آموزش طول در را الزم های راهنمایی فراگیر با همراه معلم و آموزشگر روش این در .آورند می وجود به شان محل زیست محیط

 انبوهی های روش با انفرادی و گروهی های روش تلفیق ضرورت زیست، محیط آموزشی و ترویجی های روش از استفاده در مهم نکته .دهند

 (.1384 محمودی، ویسی، )گیرد قرار پوشش تحت وسیعی گسترده تا است

 

 تعاریف مفاهيم
 (.1393)سیف، آموزش: هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است.

 یک شامل محیط بلکه .شود نمی اطالق کنند، می زندگی ها انسان که گسترده و وسیع منطقه یک به صرفاً محیط مفهوم یط:مح

 فراهم کشوری هر اقتصاد برای را خام مواد از متنوع و کثیر ای مجموعه و کرده زندگی آن در موجود ها میلیون که است وسیع اکوسیستم

 (.1393)امینی، ماشاالهی، سازد می

فضایی با تمامی شرایط فیزیکی و بیولوژیکی،اجتماعی و سیاسی و غیره که همه موجودات زیست کننده در آن را شامل محیط زیست:

 (.1384تاریمرادی، فخلعی،(می شود و مجموعه روابط آن ها را در بر می گیرد

 و دارد داللت طبیعی های محیط عملکرد وصخص در انسان یافته سازمان های تالش بر زیست محیط آموزش :زیستی محیط آموزش

 برای تنها نه مفهوم این .کند مدیریت را پایدار زندگی یکی خود، اطراف اکوسیستم توان حفظ نیز و رفتارها با تواند می بشر چگونه اینکه

 مجله، روزنامه، نظیر چاپی، موارد انواع جمله از آموزش زمینه در همگانی های تالش تمام برای بلکه میرود، کار به مدارس آموزش سیستم

 (.1394)همتی، شبیری،دارد کاربرد غیره و ها رسانه ها، گاه وب برشور،

 

 زیست محيط آموزش پژوهشی پيشينه و نظري مطالعات

مورد در  23مطالعه و بررسی در قرآن کریم نشانگر آن است که محیط زیست و عناصر آن مورد عنایت ویژه کتاب الهی می باشد.بیش از 

مورد  12مورد لفظ بحر و مانند آن، 15مورد به احیای طبیعت پرداخته شده است.بیش از  18قرآن به مقوله تسخیر طبیعت و منابع آن و 

فظ مورد ل 60مورد دابّه و دوابّ،بیش از صد مورد الفاظ زمین و 12مورد نهر و انهار، 9مورد شجر ، 5مورد ریح و ریاح ، 12الفاظ جبل و جبال ،

سماء در قرآن کریم به کار رفته است که در کلیه موارد مقصود زمین و آسمان همان زمین و آسمان فیزیکی است که مهد زندگی جانداران و 

 (.1384تاریمرادی، فخلعی،(منشا نزول برکات است

  برای راهبردی تهیه جهت انیرس اطالع و زیست محیط آموزش ضرورت ،1972 سال در زیست محیط الملل بین حقوقاز بدو تولد     

 بر صریح و رسمی طور به 1972 استکهلم کنفرانس 69 شماره نامه توصیه و استکهلم اعالمیه.شد احساس زیست محیط ارتقای و حفاظت

 تفلیس و بلگراد کنفرانس همچون دیگری المللی بین های کنفرانس استکهلم، کنفرانس از بعد .گذاشت صحه زیست محیط آموزش اهمیت

 برگزار زیست محیط آموزش موضوع خصوص در مختلف کارشناسان حضور با زیست محیط برای متحد ملل برنامه همکاری با یونسکو نظر زیر

 کنفرانس دومین .نماید ترسیم را زیست محیط حوزه در آموزش راهبردی و اصلی خطوط تا کرد تالش المللی بین جامعه وسیله بدین و شد

 اعالمیه در مندرج گوناگون ابعاد ،21 کار دستور تصویب و توسعه و زیست محیط رابطه بر تأکید با1992 سال در تزیس محیط المللی بین

ص اختصا ای حرفه آموزش و عمومی آگاهی پرورش، و اموزش بهسازی به کار دستور این گانه چهل فصول از یکی .کرد بندی صورت را ریو

 زیست محیط آموزشی کارگاه شده، مطرح موارد گیری پی منظور به و کنفرانس این ادامه در.(1391)رمضانی قوام آبادی،محمدحسین،دارد

 و نگریست واحد ای مجموعه عنوان به زیست محیط به باید .1 :گردید پیشنهاد آن در زیر شرح به آموزش راهنمای اصول که شد برگزار

 فرایندی باید زیست محیط آموزش .2 .است گذار اثر دیگر بخشهای بر آن بخش هر زیرا انگاشت ندیده را فیزیکی و فرهنگی سیاسی، مرزهای

 ای زمینه فردی اخالق در باید زیست محیط آموزش های برنامه .3 .مدرسه از خارج در هم و مدرسه در هم باشد زندگی مراحل تمامی در

 تالش ، آن آلودگی و تخریب بدون طبیعی منابع از برداری بهره و توسعه برای تالش :جمله از اقداماتی انجام به تشویق را او که آورد فراهم را

 اقتصادی رشد و توسعه ذیرفتنپن جویی، سلطه و استثمار سوادی، بی گرسنگی، فقر، کاهش طریق از فرد هر زندگی کیفیت بهبود جهت در
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نظر گرفتن مناسب ترین موقعیت ها و موضوعات دیگر و... نماید.آموزش محیط زیست باید با در  های ملت تحقیر و اضمحالل بهای به ملی

 (.1384 محمودی، ویسی، )رود پیش جهانی و ای منطقه ملی، گستردگی با هایی موقعیت و موضوعات طرف به و شروعزیست محیطی محلی 

آمورش های  د،اهمیتبرپا ش 1997در ژوئن  21در نوزدهمین اجالس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که برای اجرای دستور کار 

 -آموزشی ظامن وجود را، پایدارتوسعه   اساسی های شرط پیش از یکی ،مصوب آن اجالس ی قطعنامهزیست محیطی مورد تاکید قرار گرفت.

تقی )سیگارچیان اشدبو نیز اثر گذاری الزم برای همه سطوح را در اختیارداشته باشد و در دسترس همگان  و کافی اعتبارات که داند می ای

 باالترین رد ها تدول سیاسی تعهد و جهانی توافقات بر مشتمل و صلفم و کامل ای برنامه .21 کار دستور(.1392زاده،شبیری و الریجانی، 

 ها، برنامهاد ایج و داند می دولت های مسئولیت را جزء پایدار هتوسع برنامه این .است محیطی زیست های همکاری و توسعه برای سطح،

 سمت به شپرور و آموزش جهت تغییر زمینه سه در را آموزش سند، این .شمارد می ضروری آن انجام برای را ملی هبردهایرا ها طرح

 جهت را مودهاییرهن نیز آنها از یک هر برایمی دهد و  قرار توجه مورد ای حرفه آموزش بهسازی و عمومی آگاهی افزایش پایدار، توسعه

 (.1391)رمضانی قوام آبادی،محمدحسین،  .دهد می دست به نظر مورد اهداف به نیل

 های جنبه خود های برنامه در شد، گذاشته اجرا به 1971 و تصویب 1970 سال در که MAB(1 (مسکون کره و بشر المللی بین برنامه

 کنفرانس 96 شماره توصیه در همچنین داد قرار تأکید مورد را طبیعی منابع و زیست محیط از درست استفاده آموزشی و فنی علمی،

 .است شده شناخته جهانی زیست محیط های بحران با مقابله راهکارهای ترین حساس از یکی محیطی زیست های آموزش توسعه استکهلم،

 و درک برای نیاز مورد های گرایش و مهارتها ایجاد منظور به مفاهیم توضیح و ها ارزش شناسایی از است عبارت زیست محیط آموزش

 (.1395)مبرقعی دینان،شهریاری،اوست پیرامون زیست محیط و او فرهنگ انسان، میان های وابستگی اختشن

 آموزشی مختلف های تجربه طریق از وگزارش یونسکو عنوان می کند که آموزش محیط زیست نتیجه جهت گیری مختلف است 

 زیست یطمح آموزش در اصلی گیری جهت یونسکو،ن ممکن می شود.آ سمت به تکحرو   زیست محیط از ادراکات ادغام و آن به دستیابی

 فردی صورت به نندتوا می آن طریق از آموزان دانش که میداند هایی مهارت و ارزشها گرایشها، ها، دانش از ای مجموعه آوردن دست به را

 دانش آن یط که است دائمی فرآیند یک یستز محیط آموزش یونسکو نظر از واقع، در .کنند رفع و حل را محیطی زیست معضالت جمعی و

 می قادر آن طریق از و آورده دست به خود پیرامون زیست محیط مورد در را الزم تجارب و مهارتها ها، گرایش ارزشها، ها، آگاهی آموزان

 تهدید بدون را خود کنونی ینیازها توانست خواهند که چنان هم .کنند حل را آینده و فعلی زیست محیط با مرتبط مشکالت و مسایل شوند

 (.1393)امینی، ماشاالهی، سازند مرتفع آینده های نسل منافع افکندن مخاطره به و

 -داده ستد به زیست محیط از حفاظت خصوص درمترقیانه  دیدگاهی پنجاهم، اصل در ایران سالمی جمهوری اساسی قانون نویسندگان

 و زیست محیط زا حفاظت تقابل بر عمومی وظیفه یک عنوان به زیست محیط از حفاظت و پایدار توسعه موضوع طرح بر عالوه اصل این .اند

 تخریب مجال و گرفته را زیست محیط جانب بیشتر قانون که میرسد نظر به کننده تعیین تقابل این در .است کرده تأکید اقتصادی توسعه

 آن در را رزی محورهای میتوان و داشته کلیدی جنبه اساسی قانون 50 اصلی .آورد نمی فراهم اقتصادی های بهانه به را زیست محیط

 زیست محیط ظحف تقدم -ج زیست؛ محیط حفظ بودن همگانی -بطبیعی؛ میراث از پاسداری برای ملی اراده و عزم تجلی -الف :بازشناخت

 حفاظتی، بزارهایا از یکی تردید بی .است زیست طمحی حفظ بودن همگانی مزبور، اصل در مندرج اصلی محورهای از یکی اقتصادی، توسعه بر

 بهسازی و اظتحف قانون همچون عادی قوانین اساسی، قانون بر عالوه .است عموم برای زیست محیط از حفاظت آموزشی های برنامه اجرای

 کرده یبین پیش را یستز  محیط بهسازی و حفظ عمومی فرهنگ ارتقاء منظور به آموزشی های برنامه اجرای موضوع نیز زیست محیط

 یک را تزیس محیط از حفاظت صراحت به ایران المیسا جمهوری اساسی نقانو پنجاهم اصل(.1391)رمضانی قوام آبادی،محمدحسین،است

 ابن که وریط به ،است نندهک نگران شدت به ایران در زیست محیط وضعیت قانونی تصریح این رقم علی اما داشته، بیان عمومی یفهظ و

 گرقته قرار 53 مقام در 70 شاخص عدد با جهان کشور 133 میان از ایران رتبه 2006 سال در زیست محیط عملکردی شاخص زارشبرگ

 سال در بندیه رد آخرین در و میرسد 68 یه نزول پله 15با ایران زیست محیط عملکرد رتیه ،2008 سال در بعدی ارزیابی دوره در .است

 را نکته این رسمی هایآمار این انتشار .است افتهی تنزل 78 هتبر به 60 دکان امتیاز و دوباره نزول پله 10 اب ایران زیست محیط نیز 2010

 همه راس در و صادیاقت های گاهپای دانشگاهی جامعه مردم، های توده از اعم ایران زیست محیط رصهع زیگران با که کند می بادرمت ذهن به

 که دریاقت نتوا می کاوش اندکی اب .اند بوده ناموفق آن آلودگی و تخریب گسترش از جلوگیری و زیست محیط زا حفاظت زمین در دولت

امی الیه های آگاهی و اطالعات در میان تم نبود ،نایرا در زیست طمحی از حفاظت عرصه در موجود موانعی و مشکالت مهمترین از یکی

 سازوکارهای سازی توانمند و تقویت بهوظف م دولت قرهنگی و اجتماعی اقتصادی، اجتماع است.بدین منظور در قوانین مختلف برنامه توسعه 

 (.1391)رمضانی قوام آبادی،محمدحسین، .است شده زیست محیط زمینه در تخصصی و عمومی آموزشهای گسترش جهت الزم

                                                           
1 . Man and the Biosphere Programme 
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 مراتب به شود، می احساس یرانا زیستی محیط الوقوع قریب بحران جانب از که خطری حاضر حال در :مینویسد جهانی صلح همؤسس

 از که 2014 سال زیستی محیط کرد عمل شاخص(.1394)همتی، شبیری،است داخلی سیاسی منازعات و خارجی دشمنان خطر از بیش

 سیبرر ردمو را وهوایی آب تغییرات زیستی، تنوع هوا، آلودگی آب، منابع چون محیطی فاکتور 22 و شده انجام 2کلمبیا و ییل دانشگاه سوی

  (.1394)همتی، شبیری،گرفت قرار 83 جایگاه رد مطالعه، مورد کشور 178 میان از  ایران بود، داده قرار

 راهنمایی تبک در که است رسیده نتیجه این به راهنمایی دوره درسی های کتاب محتوای تحلیل عنوان با تحقیقی در1385 حکیمزاده

 توجه کمتر حیوانات حقوق رعایت نظیر مفاهیم از برخی به و شده بیشتری توجه محیطی شآموز نظیر کلیدی مفاهیم اهداف از برخی به

 (.1395فارسانی، سلیمانی و سورشجانی سامانی،حیدری )جعفریاست شده

 یدبیرستان نآموزا دانش از گروهی محیطی زیست گرایشات و باورها بر ابتدایی دوره های آموزش نقش تحقیقی در ماوان کالس آدان

 و کردند انتخاب را جغرافیایی متفاوت منطقه سه در دبیرستانی آموزان دانش از گروه سه آنها تحقیق این در .کردند بررسی را اندونزیایی

 ابتدایی دوره رد متفاوت آموزش های روش داد نشان نتایج .سنجیدند یکسان هایی پرسشنامه با را آنان محیطی زیست های گرایش و باورها

 محتوای و یستدر روش بر عالوه که داشتند بیان همچنین آنها است، داشته آموزان دانش محیطی زیست باورهای تفاوت بر یادیز تأثیر

 (.1391سین،)رمضانی قوام آبادی،محمدحدارند بسزایی تأثیر افراد محیطی زیست باورهای نوع و میزان بر نیز جامعه و محیط دروس،

 از صددر 0/9 تنها راهنمایی و دبستان تحصیلی مقطع دو در درسی های کتاب صفحه 820 0از بیش مجموع از تحقیق یک براساس

 تان،دبس مقطع در درسی های کتاب صفحات مجموع صفحه 3600 عبارتی به. است شده داده اختصاص محیطی زیست موضوعات به صفحات

. اردد اختصاص محیطی زیست موضوعات به صفحه 31 تنها سیدر های کتاب صفحه 4642 مجموع از نیز راهنمایی مقطع در و صفحه 45

شود)رمضانی قوام  ارائه کودکان به درسی های کتاب طریق از بایست می زیست محیط آموزش از عظیمی بخش که حالی در

 (.1391آبادی،محمدحسین،

 مدارس از ٪17 تنها که است آن نشانگر مانمعل و مدیران از نفر 682 با مصاحبه طریق از زیست محیط موزشیآ شورای پژوهش نتایج

 (.1393االهی، )امینی، ماشاند کرده اتخاذ زیست محیط آموزش زمینه در سیاستی مدارس، ٪2 فقط و پرداخته زیست محیط آموزش موضوع به

 های دیدگاه اراید مدارس، %25 که گیرند می نتیجه و داده انجام مدرسه4000از  بیش در را مشابهی تحقیق نیز 2005 فرود و تاملینز

 عین درند ا بوده زیست محیط آموزش سدر در فاقد کلی، طور به نیز مدارس ٪2 و بوده زیست محیط زمینه در آموزشی مرتبط هماهنگ،

 ،درسی امهبرن در زمان فقدان شوندگان، مصاحبه نظر از محیطی زیست های آموزش به توجه بی و کننده محدود عوامل ترین مهم حال،

 (.1393زمینه مسائل محیط زیست می باشد)امینی، ماشاالهی،  در معلمان آگاهی عدم و انگیزه کارشناسی، منابع، فقدان

بر اساس  ستزی طیمح آموزش معیارهای با ابتدایی دوره علوم های کتاب انطباق بررسی به تحقیقی در نیز 1390 نژاد ماشاالهی

 کتاب در ترتیب به متن در زیست محیط آموزش به توجه بیشترین وی پژوهشی های یافتهست.طبق ا پرداخته ویسکانسین استانداردهای

با محیط زیست  بوده است .همچنین در کتاب های علوم دوره ابتدایی در نحوه عرضه مفاهیم مرتبط اول و دوم سوم، چهارم، پنجم، پایه

 (.1393)امینی، ماشاالهی، ندارد وجودسازماندهی و ارتباط عمودی 

 نهاآ از درصد 86 .هستند زیستی محیط دانش مطلوب سطح فاقد دانشجویان از درصد 84 که میدهد نشان 1390 حمیدیان پژوهش

 آنها از درصد 3 تنها .کنند نمی دنبال مداوم صورت به را زیستی محیط خبرهای آنها از درصد 81 .ندارند زیست محیط به چندانی توجه

 و اخالق انش،د نظر از دختر دانشجویان .یابد می افزایش نیز آنها آگاهی و دانش زیستی، محیط فرهنگ سطح ویان،دانشج های گروه عضو

 (.1394)همتی، شبیری،دارند قرار باالتری سطح در پسران با قیاس در زیستی محیط آگاهی

 پرداخته زیست محیط به توجه لحاظ از بتداییا دوره درسی کتب محتوای تحلیل به خود پژوهش در 1382 کلهودشتی سلیمانی صغری

 درس 512 از یعنی دوره این های کتاب در موجود تصاویر و کلمات صفحات، دروس، میزان به توجه با که میدهد نشان پژوهش نتایج .است

 داده اختصاص خاک و هوا آب، تحقیق مورد مسایل به تصویر 424 فقط تصویر 3332 از و صفحه 814 صفحه، 3199 از و درس 45 فقط

 توجه ابتدایی دوره درسی کتابهای در باید که گونه آن شده شناخته جهانی معضل یک عنوان به امروزه که ای مسأله به بنابراین .است شده

  (.1387است)صالحی عمران، آقا محمدی،  نشده

                                                           
2 .Yale and Columbia University   
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 سوال پژوهش
 جا این در که برند کار به خود روزمره زندگی در را آنها و راگیرندف را ارزشها و ها دانش تا میبینند آموزش مدارس در آموزان دانش    

 در که است این میدهد تشکیل را حاضر پژوهش مسأله آنجه بنابراین .است اساسی و مهم بسیار درسی ریزان برنامه و درسی کتب نقش

 است؟ شده توجه ... و خاک ،جنگل و درختان هوا، و آب ،آلودگی زیست، محیطمولفه های آموزش  به میزان چه دبستان مقطع درسی کتب

 

 روش پژوهش

 فراوانی درصد منابع
مولفه های آموزش 

 محیط زیست

 - (1388)دیبایی،الهیجانیان، - (1388)رفیعی،امیرنژاد، - (1384محمودی،ویسی،)

)اسماعیلی علویجه،  - (1392)امینی،ماشاالهی، - (1394،کرمی)

)صالح  - (1395)مبرقعی دینان،شهریاری، - (1395زبردست،جوادامیری،صالحی،

 - (1387آقا محمدی، عمران،صالحی )دکتر  - (1395عمران، پرهیزگار،حاتمی فر،

 (1391قوام آبادی، )رمضانی - (1386)فردوسی،مرتضوی،رضوانی،

 آب 11 11.45

 (1392)امینی،ماشاالهی، - (1384)محمودی، ویسی، - (1391قوام آبادی، )رمضانی

)مبرقعی دینان،  - (1395)اسماعیلی علویجه، زبردست، جواد امیری، صالحی، -

)دکتر صالحی  - (1395پرهیزگار، حاتمی فر،)صالح عمران،  - (1395شهریاری،

 -(1386)فردوسی،مرتضوی، رضوانی، - (1387عمران،آقا محمدی،

 خاک 8 8.33

 - (1394،)کرمی - (1388)رفیعی، امیر نژاد، - (1391قوام آبادی، )رمضانی

 )اسماعیلی علویجه، زبردست، جواد امیری، - (1392)امینی،ماشاالهی،

)فردوسی،مرتضوی،  - (1395پرهیزگار، حاتمی فر،)صالح عمران،  - (1395صالحی،

 (1386رضوانی،

 درختان و جنگل 7 7.29

 - (1384)محمودی، ویسی، - (1391قوام آبادی، )رمضانی

)مبرقعی دینان،  - (1392ماشاالهی،امینی،) - (1388)دیبایی،الهیجانیان،

 همتی،) - (1395)صالح عمران، پرهیزگار، حاتمی فر، - (1395شهریاری،

مرتضوی، فردوسی،) - (1387)دکتر صالحی عمران، آقا محمدی،  - (1394شبیری،

 (1386رضوانی،

 هوا 10 10.41

 - (1392ماشاالهی،امینی،) - (1388)رفیعی، امیر نژاد، - (1391قوام آبادی، )رمضانی

)مبرقعی دینان،  - (1395)اسماعیلی علویجه، زبردست، جواد امیری، صالحی،

  - (1395پرهیزگار، حاتمی فر،)صالح عمران،   - (1395شهریاری،

 (1394شبیری،همتی،)

 جمعیت 7 7.29

 -(1388یعی، امیر نژاد،ف)ر -(1384)محمودی، ویسی، -(1391قوام آبادی، )رمضانی

  -(1391) نیرو، حاجی حسین نژاد، علی عسگری،-(1388)دیبایی، الهیجانیان،

 - (1395) سرباز، ستوده، رحیمی، -(1392ماشاالهی،امینی،) -(1394-)کرمی

)مبرقعی دینان،  - (1395)اسماعیلی علویجه، زبردست، جواد امیری، صالحی،

)همتی،  - (1395)صالح عمران، پرهیزگار، حاتمی فر، - (1395شهریاری،

)فردوسی،مرتضوی، ( 1387آقا محمدی، )دکتر صالحی عمران، - (1394شبیری،

 (1386رضوانی،

 آلودگیها 14 14.58

)صالح عمران، پرهیزگار، حاتمی  -(1392ماشاالهی،امینی،) -(1394-)کرمی

 -(1387محمدی،آقا  )دکتر صالحی عمران، -(1394)همتی، شبیری، -(1395فر،
5.20 5 

 در فناوری نقش

 زیست محیط
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ه به مفاهیم و مولفه های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوای کمی برای ارزیابی محتوا از لحاظ میزان توج

 نتایج پردازش و بررسی مواد ، سازماندهی و آماده سازی تحلیل محتوا: اصلی مرحله محیط زیست انجام شده است.واحد تحلیل کلمه بود. سه

 بدین بود؛ پیام های داده پردازش محتوا یعنی تحلیل سوم مرحله تحقیق، این توجه (.کانون1395است) صالح عمران، پرهیزکار و حاتمی فر، 

 ابتدایی بر پنجم دوره درسی محتوای کتاب های.تحلیل شدند آمده دست به اطالعات آن، بندی مقوله و پیام از رمزگذاری پس که صورت

بر  و شمرده فراوانی قالب در مقوله ها حسب بر ابتدا پیام .شده است طبقه بندی )محیط زیست آموزش اصلی مولفه های(مولفه هدف اساس

پژوهش،کتاب های مطالعات اجتماعی و علوم تجربی  این آماری درصد هریک از مولفه ها محاسبه شد. جامعه ی فراوانی داده های ساسا

 درسی کتاب های محتوای تحلیل چک لیست ، ها داده گردآوری ابزار .باشد می صفحه239 شامل عناوین این که 1395-96تحصیلی درسال

کتب مختلف در  بررسی از پس که است ذکر شایان .شد تهیه محیط زیست آموزش اصلی مولفه های مبنای بر است که پنجم ابتدایی پایه

 زمینه آموزش محیط زیست،مولفه های محیط زیستی شناسایی و به شرح زیر ارائه شده است:

 

 یافته هاي پژوهش
یافته های حاصل از تحلیل و بررسی واحد اصلی این پژوهش)کلمه(،کتب مطالعات اجتماعی و علوم تجربی پایه پنجم دبستان به منظور 

 سی میزان توجه به مولفه های آموزش محیط زیست به شرح زیر ارائه شده است:برر

 

 

 (1384)محمودی، ویسی،  - (1388)رفیعی، امیر نژاد، -(1391قوام آبادی، )رمضانی

 -(1391حسین نژاد، علی عسگری،)نیرو، حاجی  -(1388)دیبایی، الهیجانیان، -

 - (1395)سرباز، ستوده، رحیمی، - (1392ماشاالهی،امینی،) -(1394-)کرمی

)مبرقعی دینان،  - (1395)اسماعیلی علویجه، زبردست، جواد امیری، صالحی،

 )همتی، - (1395)صالح عمران، پرهیزگار، حاتمی فر، -(1395شهریاری،

مرتضوی، فردوسی،) - (1387حمدی،صالحی عمران، آقا م)دکتر  - (1394شبیری،

 (1386رضوانی،

14.58 14 

 در انسان نقش

 محیط از حفاظت

 زیست

صالح عمران، ) - (1395صالحی، )اسماعیلی علویجه، زبردست، جواد امیری،

 (1386مرتضوی، رضوانی،)فردوسی، - (1395حاتمی فر، پرهیزگار،
3.12 3 

 و صوتی الودگی

 طبیعی

 (1388)رفیعی، امیر نژاد، - (1384)محمودی، ویسی، - (1391آبادی،قوام  )رمضانی

)صالح عمران،  - (1395)اسماعیلی علویجه، زبردست، جواد امیری، صالحی، -

 (1395پرهیزگار، حاتمی فر،

5.20 5 
 رودخانه و ها دریا

 ها

)مبرقعی دینان،  - (1395)سرباز، ستوده، رحیمی، - (1394-)کرمی

)همتی،   - (1395مران، پرهیزگار، حاتمی فر،)صالح ع - (1395شهریاری،

 (1394شبیری،

 جانوران و حیوانات 5 5.20

 جواد امیری، )اسماعیلی علویجه، زبردست، - (1395)سرباز، ستوده، رحیمی،

)صالح عمران، پرهیزگار،  - (1395) مبرقعی دینان، شهریاری، - (1395صالحی،

)دکتر صالحی عمران، آقا  - (1394) همتی، شبیری، -(1395حاتمی فر،

 -(1386مرتضوی، رضوانی،فردوسی، ) - (1387محمدی،

7.29 7 
 برداری بهره نحوه

 منابع از

 جمع 96 100 
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نشان می دهد مجموع فراوانی مولفه های آموزش محیط زیست تحلیل شده در کتاب مطالعات  1اطالعات مربوط به جدول شماره    

بیشترین میزان توجه و   30.25و درصد فراوانی  105با فراوانی فراوانی است که مولفه دریاها  و رودخانه ها  347اجتماعی پایه پنجم دبستان 

 کمترین میزان توجه را داشته است.0و درصد فراوانی  0تی و طبیعی با فراوانی آلودگی صو

نشان می دهد مجموع فراوانی مولفه های آموزش محیط زیست تحلیل شده در کتاب علوم تجربی  2اطالعات مربوط به جدول شماره

بیشترین میزان توجه و مولفه های جمعیت،آلودگیها و  30.83رصد فراوانی و د 107فراوانی است که مولفه آب با فراوانی  347پنچم دبستان

 کمترین میزان توجه را داشته است.0و درصد فراوانی  0نقش فناوری در محیط زیست با فراوانی 

 

  

العات پنجم دبستان)مط درسی کتاب هاي محتواي محيط زیست آموزش اصلی هاي مولفه فراوانی و درصد توزیع.  1 شماره جدول

 اجتماعی(

 مولفه های آموزش محیط زیست فراوانی درصد

 آب 73 21.03

 خاک 9 2.59

 درختان و جنگل 21 6.05

 هوا 32 9.22

 جمعیت 49 14.12

 آلودگیها 10 2.88

 محیط زیست در فناوری نقش 2 0.57

 محیط زیست از حفاظت در انسان نقش 8 2.30

 طبیعی و صوتی الودگی 0 0

 ها رودخانه و ها دریا 105 30.25

 جانوران و حیوانات 28 8.06

 منابع از برداری بهره نحوه 10 2.88

 جمع 347 100

 جربی(پنجم دبستان)علوم ت درسی کتاب هاي محتواي محيط زیست آموزش اصلی هاي مولفه فراوانی و درصد توزیع.  2 شماره جدول

 مولفه های آموزش محیط زیست فراوانی درصد

 آب 107 30.83

 خاک 100 28.81

 درختان و جنگل 74 21.32

 هوا 17 4.89

 جمعیت 0 0

 آلودگیها 0 0

 محیط زیست در فناوری نقش 0 0

 محیط زیست از حفاظت در انسان نقش 6 1.72

 طبیعی و صوتی الودگی 1 0.28

 ها انهرودخ و ها دریا 3 0.86

 جانوران و حیوانات 35 10.08

 منابع از برداری بهره نحوه 4 1.15

 جمع 347 100
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نحوه بهره برداری از منابع

زیست محتواي کتاب هاي درسی پنجم توزیع درصد مولفه هاي اصلی آموزش محيط. 1نمودار شماره 

(مطالعات اجتماعی،علوم تجربی)دبستان
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ی پنجم توزیع فراوانی مولفه هاي اصلی آموزش محيط زیست محتواي کتاب هاي درس. 2نمودار شماره 

(مطالعات اجتماعی،علوم تجربی)دبستان

مطالعات علوم
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 بحث و نتيجه گيري
 مسایل که آنجا از .است کرده جلب خود به را محیط نروانشناسا جمله از پژوهشگران، از بسیاری توجه محیطی زیست مسایل امروزه

 جمله از.میگردد احساس نیز ما کشور در حوزه این به توجه لزوم باشد نمی یافته توسعه کشورهای به مختص بوده، جهانی محیطی زیست

 رشد خشکسالی، طبیعی، ابعمن کاهش ازن، الیه تحلیل زمین، کره شدن گرم نظیر محیطی زیست مختلف مسایل سوم، هزاره جدی خطرات

 آگاهی با کشور، هر در سالم زیستی محیط به یابی دست که آنجایی از.هاست آلودگی انواع و زیستی تنوع رفتن دست از جمعیت، فزاینده

 .باشد موثر بسیار امر این در تواند می آموزش بنابراین دارد، ارتباط جامعه آن مردم عموم

 و مهم مبحث این زمینه در حاضر پژوهش بنابراین، است درسی های کتاب کشور، در آموزشی ابزار ربردترینپرکا از یکی که آنجایی از

 شده انجام ایران ابتدایی پنجم پایه درسی های کتاب محتوای در زیست محیط آموزش اصلی های مولفه به توجه میزان بررسی هدف با

  .شد پرداخته ابتدایی پنجم درسی های کتاب محتوای تحلیل به منظور بدین .است

در این پژوهش براساس بررسی های انجام شده در کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان بیشترین میزان توجه به مولفه دریاها و 

و درصد فراوانی  0و کمترین میزان توجه به مولفه ی و آلودگی صوتی و طبیعی با فراوانی  30.25و درصد فراوانی  105رودخانه ها با فراوانی 

و کمترین میزان توجه  30.83و درصد فراوانی  107است.در کتاب علوم تجربی پنجم دبستان بیشترین میزان توجه به مولفه آب با فراوانی  0

 محتوای رد که میدهد نشان نتایج بنابراین است. 0و درصد فراوانی  0جمعیت،آلودگیها نقش فناوری در محیط زیست با فراوانی به مولفه های 

 .است نشده آن مولفه های و محیط زیست آموزش به متعادلی توجه پایه این درسی برنامه
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 مراجعمنابع و 
 (.روانشناسی پرورشی نوین:روانشناسی یادگیری و آموزش  )ویرایش هفتم(.تهران:نشر دوران.1393سیف،علی اکبر ) [1]

 آموزان دانش نگرش بهبود بر محیط زیست آموزش تأثیر بررسی (.1395سرباز،سمیرا؛ستوده،احمد و رحیمی،مهدی ) [2]

 (.21-29حیوانات.فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار)ص  حقوق به نسبت ابتدایی

: موردی مطالعه دار خانه زنان در زیستی محیط های آموزش نیازسنجی (.1395مبرقعی دینان،نغمه؛شهریاری،آفرین ) [3]

 (.73-84پایدار)ص  توسعه و زیست محیط آموزش فصلنامه تهران. شهرداری 15 – منطقه

 استانداردهای اساس بر محیطی زیست سواد نشانگرهای تبیین (.1392عظیمی،محمد؛غالمی،مهدی و رامین آزاد،میالد ) [4]

 محیطی. زیست اخالق و فرهنگ آموزش ملی کنفرانس اولین امریکا. 2061 پروژه در علوم سواد

(.بررسی نگرش استفاده از آموزش های زیست 1392)سیگارچیان تقی زاده،فاطمه؛شبیری،سیدمحمد و الریجانی،محمد  [5]

 (.11-18 ص)پایدار توسعه و زیست محیط آموزش فصلنامه محیطی در به کارگیری فناوری نانو.

زیست.علوم  محیط از اصولی حفاظت در زیست رهیافتی آموزش محیط و ترویج (.1384محمودی،حسین؛ویسی،هادی ) [6]

 (.57-64)ص 1384محیطی، تابستان 

 هدیه( هاى کتاب حتواىم تحلیل(.1395سامانی،فاطمه؛حیدری سورشجانی،عاطفه و سلیمانی فارسانی،فاطمه ) جعفری [7]

 ن.شد جهانی هاى مؤلفه راستاى در ابتدایى دوره)اجتماعی مطالعات و آسمانی های

 و ضرورتها:ایران در زیست محیط از حفاظت راهبردی آموزش بررسی (.1391رمضانی قوام آبادی،محمدحسین ) [8]

 (.233-257)ص 1391 ،زمستان65 شماره یکم، و بیست تنگناها.فصلنامه راهبرد،سال

آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش،نگرش و مهارت معلمان  (.بررسی تاثیر1392سانه؛سعیدی،مهدیه )زمانی مقدم،اف [9]

 (.19-30 ص)پایدار توسعه و زیست محیط آموزش فصلنامه آموزش و پرورش تهران. 12مقطع ابتدایی منطقه 

 آموزش محورهای بر تأکید با راهنمایی مقطع درسی های برنامه بررسی (.1388دیبایی،شادی؛الهیجانیان،اکرم الملوک ) [10]

 (.177-184)ص  1388 بهار سوم، شماره ، ششم سال محیطی علوم زیست. محیط

 و علوم کتب موردی؛ درسی)مطالعه کتب در زیست محیط آموزش مغفول جایگاه (.1393امینی،محمد؛ماشاالهی،زهرا ) [11]

 ی دوره ، 1393 زمستان و اهواز،پاییز چمران شهید تربیتی دانشگاه علوم ی مجله راهنمایی(. مقطع اجتماعی تعلیمات

 (.59-82)ص 21 سال ششم،

 زیست محیط آموزش اصلی های مولفه جایگاه بررسی (.1395صالح عمران،ابراهیم؛پرهیزکار،لیال و حاتمی فر،خدیجه ) [12]

 (.85-95 ص)پایدار توسعه و زیست محیط آموزش فصلنامه ابتدایی. ششم دوره درسی های درکتاب

زیست.مطالعات رسانه  محیط حفاظت آموزش در پویانمایی رسانه - هنر نقش بر تحلیلی (.1394کرمی،غالمحسین ) [13]

 .1394 بهار ، هشتم و بیست شماره دهم، سالای،

 محیط آموزش اثربخشی مقایسه (.1395علویجه،الهام،زبردست،لعبت،جواد امیری،محمد و صالحی،اسماعیل )اسماعیلی  [14]

 توسعه و زیست محیط آموزش فصلنامه ابتدایی. پایه ششم دانش آموزان در غیررسمی رسمی و آموزش از استفاده با زیست

 (.45-54 ص)پایدار

 شهروندان :موردی محیط زیستی مطالعۀ فرهنگ ارتقای مؤلفه های بر تحلیلی (.1394همتی،زهرا؛شبیری،سیدمحمد ) [15]

 (.197-215)ص 1394 زمستان ،4 شماره هشتم، دوره ایران، تحقیقات فرهنگی فصلنامه شیراز. شهر

 (.31-66)ص 71(.مبانی و احکام فقهی محیط زیست.مطالعات اسالمی،شماره1384تاریمرادی،احسان؛فخلعی،محمدتقی ) [16]

 دوره معلمان آموزش زیست محیطی مهارتهای و نگرش دانش، بررسی (.1387عمران،ابراهیم؛آقا محمدی،علی )صالحی  [17]

 (.91-117)ص 95 تربیت،شماره و تعلیم مازندران.فصلنامه استان ابتدایی

 )مطالعهزیست  محیط از حفاظت به افراد تمایل افزایش در آموزش نقش بررسی (.1388رفیعی،حامد؛امیرنژاد،حمید ) [18]

 (.95-108)ص 1388 پاییز اول، هفتم،شماره محیطی،سال علوم خزر(. دریای :موردی

 اساس بر زیست محیط آموزش اثربخشی مقایسه (.1391نیرو،محمد؛حاجی حسین نژاد،غالمرضا و علی عسگری،مجید ) [19]

 بهار ،1 شماره پنجم، سال کشاورزی، آموزش و ترویج های پژوهش سنتی. شیوه و گاردنر ش های چندگانههو نظریه

 (.43-54)ص 1391

 از محیط. محافظت رفتارهای و دانش زیست محیطی بین رابطۀ (.1386فردوسی،سیما؛مرتضوی،شهرناز و رضوانی،نعیمه ) [20]

 (.253-266)ص 1386بهار ، 53 علوم انسانی،شماره پژوهشنامه
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