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 چکيده
آموزان ضروری است. هدف پژوهش با توجه به بحران آب در ایران، آموزش الگوی مصرف مسؤوالنه آب به دانش: هدف

و بهبود کیفیت  پایه یازدهم، دوره دوم متوسطه «زیستانسان و محیط»حاضر، سنجش محتوای آموزش آب در درس 

 است. ارائه آن، با رویکرد آمیخته

طرح کلی پژوهش آمیخته  ها، کمی و از لحاظ نوع برخورد با مسئله، کیفی است.مطالعه براساس نوع داده این :روش

های کمی استخرج شد و در فاز دوم برای توضیح ی دادهشیمایپ-یفیتوص کردیرو حاضر، تبیینی است. در فاز اول با

ش کمی . در بخبهره گرفته شد کیفی و تحلیلی کردیرو انگیز موضوع ازهای ابهامبیشتر و آشکار کردن برخی جنبه

اهداف  بندی بلوم،ساخته استفاده شد. مفاهیم پرسشنامه با تاکید بر طبقهها، از پرسشنامه محققآوردی دادهبرای جمع

و مصاحبه نیمه ساختاریافته « زیستانسان و محیط»کلی تعریف شده برای آموزش آب در کتاب راهنمای معلم درس 

 های آن در طیفدهی به گویهتنظیم و پاسخ« عاطفی»و « شناختی»ان طراحی و سواالت آن در دو حیطه با متخصص

پایایی  محتوایی ورسید و صالح به تایید هشت خبره ذیصوری و محتوایی لیکرت سامان داده شد. روایی  ایپنج گزینه

 385آموز پایه یازدهم، دانش 521150از میان  ( تصدیق شد. براساس فرمول کوکران50/5آن با ضریب آلفای کرانباخ )

تخصصی  پنل ،یابی مسئلهدر راستای ریشه در بخش کیفی پژوهشهمچنین . مورد پرسشگری قرار گرفتندآموزان دانش

جامعه تخصصی پنل دلفی دو گروه اصلی کارگزار در نظام  راهکارهایی پیشنهاد شد. ،دلفی تشکیل و از سوی خبرگان

رونداد نظرات پانل جهت اعتباریابی، ب خبره بودند. آموزاننفر از دانش 25نفر از معلمان و  0 و نمونه، بودند آموزشی

 .ارائه و پس از جرح و تعدیل، تایید نهایی شد تیصالح یدارا یخبره 3 ی، بهدلف

به  «عاطفی»و « تیشناخ»در سطوح پایین یادگیری هر دو حیطه  ،کتاباین نتایج نشان داد آموزش آب در  ها:يافته

   طور نسبی اتفاق افتاده، اما در سطوح میانی و غایی هر دو حیطه، ناکام مانده است.
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 و بيان مسئلهمقدمه 

الش ت بشر، یشناختبوم یش ردپاو به تبع آن گستر یت جهانیتوجه به رشد روزافزون جمعامروزه با 

در  یضرور یراهبردبه عنوان  یعیاز منابع طب یبرداربهره دار در جهتیپا یبه چارچوب یابیدست یبرا

  ,Mianabadi, Jarkeh, Mianabadi and  Kolahi, 2018; Ghaemi) سطح جهان مطرح است

Larijani, Shobiri and  Sarmadi,  2017; Payeste, Kolahi and  Omranian Khorasani. 2020; 

WCED, 1987; OEC, 2008; UNESCO, 2015; García and  Navarro, 2011; Gutiérrez, 

Benayas, and  Calvo 2006; Marcén, Romano, Lapeña, Mastral, Fernández, and  Viñuales, 

2003; Mayor-Zaragoza, 2009; GEO5, 2012). یهامیپارادا فیبازتعر ،راهبرد نیبه ا یابیالزمه دست 

 نیکره زم یشناختبا الزامات بومرا  بشر یکنون یزندگ سبک است که یبه نحو یموجود اجتماع

 به امروزه ،نیزم یعیبع طبان منیترمهماز  یکی، به عنوان سالم آب .(Novo, 2003) سازد ترهماهنگ

 تنها درصددسترس خارج شده و دار از یتوسعه ناپا یهاتیاز فعال یناش یهایل گسترش آلودگیدل

، ی، انرژیکشاورز یهاحوزه رساختین زیو تام انسان شرب مصرف یآب جهان برا منابع از یکم

 ;Environmental Protection Agency, 2016)است  یبردارقابل بهرهها ر بخشیبهداشت و سا

Márquez, 2003; Vörösmarty et al., 2010; Parishani, Mirshah Jafari, Sharifian, and  

Farhadian, 2017; Kaviani and  Nasr, 2018). یاجتماع یسازتیت آموزش و ظرفین موضوع، اهمیا 

 سازد.یدر مورد آب را برجسته م

باشد که با بحران حاد یم یانه از جمله مناطقیمنطقه خاورم ،براساس مطالعات سازمان ملل متحد

نزاع  35سال گذشته  05(. در Alavi and Mokallaf, 2015)ن مواجه است یریت منابع آب شیمحدود

انه بوده است. یمورد آن مربوط به منطقه خاورم 35بر سر منابع آب گزارش شده است که  یالمللنیب

، یاپیپ یهایر با بروز خشکسالیاخ یهادر سال خصوصاًنبوده و  ین قاعده مستثنیز از ایران نیا

 دچار ،داریمصرف ناپا یش گرفتن الگویت و در پیش روزافزون جمعی، افزایمنابع آب یهاتیمحدود

 و یعلم یزیرازمند برنامهین بحران نیت منابع آب شده است. حل ایریدر مد یورشکستگ ینوع

 ,Rajaeeyanآب را به حداکثر برساند ) یوربهره زانیم، یبا مشارکت همگاناست تا بتواند  یکاربرد

Keshti Arai and  Nadi, 2018.) 

 و یاجتماع یاران، مسئلهیمصرف آب در ا یزان نامتعارف و باالیمعتقدند م انپژوهشگراز  یاریبس

 ,Rajaeian) م داردیمردم نسبت به مسائل مربوط به آب ارتباط مستق یزان آگاهیاست که با م یفرهنگ

Keshtiaray and  Nadi, 2018 ؛Khodadad and  Nakhaei, 2015 ؛Assadollahzadeh Mousavi, 

 Maleki؛ Ghaemi, et al., 2016؛ Mianabadi, Jarkeh, Mianabadi and  Kolahi, 2018؛ 2011

Nasab, Abrishamchi, and  Tajrishi, 2010)ج و ید در ترویران را بایحل بحران آب اراه ،ن روی. از ا

هت در ج یرسازو بست یفرهنگ، توسعه گفتمان ق آموزشیدار از طریپا یسبک زندگ یسازنهینهاد

؛  Gleick, 2000؛ Akerblom, Souckova and  Pramling, 2019)دانست  یمشارکت تیریمدتحقق 

OECD, 2008 ؛UNESCO, 2017  ؛Pahl-Wostl, 2007؛ Movik, 2012 ؛Varis and  Tortajada, 
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 Varis, Enckell؛ Green, 2015؛ UNEP, 2012؛   Varis, Keskinen and  Kummu, 2008؛ 2009

and  Keskinen, 2014 Maleki, Salehi and  Karimi, 2014; Payesteh et al., 2020; Pudineh,  

Hosseingholizadeh and  Mehram, 2018 .)نه یمصرف به یکه در آن الگوها یابه جامعه یابیدست

 مصرف نهمسؤوالدرباره الگو  هیپا یهاازمند آموزشیآب توسط شهروندان درک و به کار بسته شود، ن

ن یابد. بر ایالعمر استمرار به صورت مادامو آغاز و به طرق مختلف  ین کودکیاز سند یبااست که 

عنوان آموزان بهآموزان هستند. دانشدانش ،مصرف ین مخاطبان آموزش الگوهایترن و مهمیاول ،اساس

د متحول سازنرا نند جامعه تواینه آب آشنا شوند میکشور، اگر با رفتار مصرف به یانسان یهاهیسرما

 ,Ghaemi et al., 2016; Lahijanian, 2019; Palmer) دار قرار دهندیل توسعه پایو قطار کشور را در ر

ت نظارت یتقوباال بوده که به -نییآموزش از پا یآموزان، نوععالوه بر آن، آموزش دانش(. 2017

  .(Kolahi, 2020) انجامدیم یاجتماع

ساختن الگوی مصرف پروری برای نهادینهرهای توسعه یافته، آموزش و فرهنگدر بسیاری از کشو

یابد. در برنامه درسی مسؤوالنه آب از مقاطع پیش از دبستان، آغاز و به صورت مادام العمر استمرار می

ها محدود به برخی موضوعات پراکنده در سرفصل دروس مختلف بود. تهیه ایران نیز آموزش آب، سال

 یاها اعم از نظری، کاردانش و فنی و حرفهبرای پایه یازدهم تمام رشته «زیستنسان و محیطا»درس 

 آموزان بهسازی ارزش آب و توسعه مسؤولیت اجتماعی دانشاگر چه ظرفیتی بالقوه در جهت نهادینه

 اسیرود، اما پرسش اسسازان کشور در قبال حراست از این موهبت طبیعی به شمار میعنوان آینده

آموزان توفیق یابد؟ به سازی ارزش آب در دانشآن است که این کتاب به چه میزان توانسته در درونی

 آموزان تغییری در جهتزیست توانسته در نگرش و رفتار دانشبیانی دیگر، آیا درس انسان و محیط

ناسی شبا هدف آسیب پژوهش حاضر در این راستا، تر ایجاد کند؟جویانهمصرف رفتار مسؤوالنه و صرفه

تواند های این پژوهش میزیست صورت گرفته است. یافتهآموزش آب در درس انسان و محیط

های آموزش آب را های آموزشی موارد مرتبط با آب را برجسته سازد و ضمن ارزیابی، کاستیجنبه

 نوان تنها سرفصلبه ع« زیستانسان و محیط»آموزش آب در کتاب درسی از طرف دیگر، نمایان سازد. 

ای برخوردار است. با این حال تخصصی آموزش آب در برنامه درسی ملی ایران از اهمیت و جایگاه ویژه

)سال تدوین و ارائه این  2515های صورت گرفته در حوزه آموزش آب از سال هیچ یک از پژوهش

 ,Parasteh Ghambovani et al., 2019; Sheikh Abbasi Kola and Sadatiدرس( به بعد )همچون 

2018; Jafari Harandi, 2018; Karim, Kian and  Asgari, 2017; Dehghan and  Pourreza 

Karimsara, 2017 ؛Mousavi and  Youssefund, 2019 به بررسی آموزش آب در کتاب انسان و )

 سازی انتقادینتوان نقطه شروعی در گفتمااند. از این رو پژوهش حاضر را میزیست نپرداختهمحیط

زیست کشور دانست و تالشی پژوهشی برای پر کردن به آموزش آب در برنامه درسی تخصصی محیط

خالء موجود ارزیابی کرد. همچنین نتایج پژوهش حاضر با ارئه تبیینی شفاف از میزان اثربخشی آموزش 

راهکارهای عملیاتی ، با هدف دستیابی به رهیافت موثر، «زیستانسان و محیط»آب در کتاب درسی 
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گزاران آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان های درس )معلمان(، سیاسترا پیش روی مدیران کالس

 گذاران مرتبطسازان و سیاستتواند برای تصمیمر نهایت، نتایج و پیشنهادات آن میددهد. قرار می

 موثر باشد. 

 

 مباني نظری

 1یبرنامه درست یدر اولو 2515تا سال آموزش آب  که استاز آن  یها حاکاز پژوهش یاریج بسینتا

 ,Fortner and  Meyer؛ Brody, 1995؛ Jaén and  Palop, 2011) اشته استمختلف قرار ند یکشورها

 ,Beiswenger, Sturges؛ Spiropoulou, Antonakaki, Kontaxaki and  Bouras,  2007؛ 2000

Jones, 1991 ؛Turner Tekkaya, Sungur, Cakiroglu, Ertepinar and  Kaplowitz 2009 ؛Esa, 

با دار مصرف آب و یپا یج الگویبا هدف تروآموزش آب ج یبه تدر ،ریکه در دهه اخ یدر حال(. 2010

 یشمند، الزمه بقاو ارز یعیطب یبه عنوان منبع آن یهاو کارکرد یماهو یهان ارزشیید بر تبیتاک

گاه یجا یت توسعه بشریو هر گونه فعال ی، اقتصادیالزمه رفاه اجتماع، میاقلر یی، کاهنده تغیستیزتنوع

؛  Ballew, Omoto and  Winter, 2015)است  دا کردهیپگوناگون  یکشورها یدر برنامه درس یاژهیو

Mochizuki and  Fadeeva, 2010 ؛Escoz-Roldán, Gutiérrez-Pérez, and  Meira-Cartea, 2020 ؛

Winter and  Cotton, 2012؛Sterling, 2012 )مانند نروژ از کشورها یاری، در بسبه عنوان مثال، 

مدرسه دوران و در طول  کودک شروع از مهد، منعکس شده یمل یاسناد برنامه درسدر  آب آموزش

 Eli, Munkebye؛ Kvamme, 2018؛ Benedict, 1999؛ Bjørndal and  Lieberg, 1975) ابدییادامه م

et al., 2020) .آب آغاز  شده یزیرو برنامه آموزش هدفمندقبل از شروع دبستان،  هم لندیوزین رد

ب در قال م ویرمستقیشتر به صورت غیسلند آموزش آب بیا یدر برنامه درس(. Davis, 2009) شودیم

 ,Jóhannesson Norðdahl, Óskarsdóttir, Pálsdóttir, and  Pétursdóttir) شودیه دروس ارائه میبق

 ییابتدا اول یهاسالدر  خصوصاًبر آموزش آب  یادید زیتأکز ین تانسانگل ی. در برنامه درس(2011

 یهااز برنامه ی، آموزش آب به عنوان بخش1115ونان از سال یدر  .(Chatzifotiou, 2006) وجود دارد

؛ Malandrakis, 2018شود )یارائه م ین کشور به طور رسمیا ییو راهنما ییابتدا یو آموزش یدرس

Plaka and  Skanavis, 2016؛Palmer, 2017  .)ا، آموزش آب یالتو یآموزش یهانامهنییدر آن یهمچن

ن ی(. اPalmer, 2017ف شده است )یکامال شفاف تعر ییبا محتوا یارشتهانیم یبه عنوان موضوع

 سازد.یت آموزش آب را برجسته میها، اهمبرنامه

و  تهگرف شیرا در پ یناویحوزه اسکاندو یر کشورهایمس یوبکره جن ،ییایآس یان کشورهایمدر 

. در (Lee, Jo, and  Park, 2007)کرده است آغاز  ییو دوران آموزش ابتدا یآموزش آب را از کودک

 جیترو ندارد، اما موضوعات مرتبط با اختصاص آبآموزش  به یلقکنگ اگر چه درس مستگمدارس هن

                                                 
1. educational curriculum 
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شور ن کیا یدرس در دروس مختلف برنامه ینینابیب ین مضمونبه عنوا آب نهمسؤوالمصرف  یالگو

با . (Jackson Jackson, Pang, Brown, Cain, Dingle, and  Bonebrake, 2016) منعکس شده است

خود  یت برنامه درسیلوو، آموزش آب را در ااز کشورها یبعض یآموزش یهانظام هم ن حال هنوزیا

بسنده  در دانشگاه یآموزش یدر سطوح عال یاریاخت یهاواحدا ی ورهبه ارائه دد یشااند و قرار نداده

  (.Palmer, 2017؛ Witoszek, 2018؛  Huang and  Wang, 2013کنند )یم

ک برنامه یرا به عنوان  1داریاهداف توسعه پا ،مانند سازمان ملل متحد یالمللنیب ینهادها

تا سال ده نینسل آ به د بر آموزشیبا تاکعه را توس یاهاستیساهداف و و اند شنهاد کردهیپ یالمللنیب

با  تیم و تربیدر حوزه تعل یهدف ن اهداف،یاز ا یکی .(UNESCO, 2015) ندانمودهمشخص  2535

 هشیبه اند یابیدست یاز برایمورد ن یهادانش و مهارتکسب  برکه  است «2تیفیبا ک آموزش»عنوان 

 Holdsworth ؛Simmons and  Widmar, 1989) ورزدید میتاکموزان آشتوسط دان داریتوسعه پا

and  Thomas, 2016  ؛Martínez-Borreguero et al., 2020 .)و  یزیربرنامهن ین دستور کار همچنیا

که  ،لحاظ کرده است «3بهداشتو سالم آب » با عنوانو  هدف مستقل یتحت لواآب را ت یریمد

 ,Moreno-Guerrero؛ UNESCO, 2015)سر نخواهد شد یگاه مچیبه آن بدون آموزش ه یابیدست

Romero-Rodríguez, López-Belmonte, and  Alonso-García, 2020.)  توسعه  2اگر چه هدف

اله آب م با مسیرمستقیا غیم یر اهداف، مستقیسا یم به موضوع آب اشاره دارد، ولیدار به طور مستقیپا

 ز است.یر اهداف نیت سایموفق ییربنایا زیگر، آب، بستر یمواجه هستند. به عبارت د

 نظران استمورد وفاق صاحب یآموزان موضوعاگر چه ضرورت آموزش آب به دانش هامروز

(Mosaedi et al., 2015 ؛Poursalim, et al., 2019 ؛Gholami, et al., 2018) آن  یاجرا ندیفرآ، اما

موضوعات مربوط به آب در سرفصل ود تکرار وج با رایز ز و مورد مناقشه است؛یبرانگچنان چالشهم

و  نادرست تصورات چنانهم آموزاناز دانش یاریبس، یلیمقاطع گوناگون تحصدر دروس مختلف 

 ,.Jaén and  Palop, 2011; Middlestadt et al) ندآب دار ت، ارزش و کارکردیماه در مورد یمغشوش

2001; Willis et al., 2011; Angulo et al., 2012; Badrian, 2016.) یپژوهشگراناز  یاریبسران، یدر ا 

 اندپرداخته ستیزطیآب و محکرد آموزش یبا رو یمل یبرنامه درس ین و محتوامضمول یتحلکه به 

آب در  نهمسؤوالمصرف شدن ارزش یدرون یبرا ،یدرس یهاموجود در کتاب یمعتقدند محتوا

 Ismaili Alavijeh et al., 2016; Khazraei Shavalifar, 2016; Salehست )ین یکاف آموزاندانش

Omran et al., 2016; Alawi, 2013; Parhizkar et al., 2012; Shabiri et al., 2012; 

Mashallahinejad et al., 2011; Dibai and Lahijanian, 2009; Shamsi Papkiadeh and Shobiri, 

2013; Ebrahimzadeh Shiraz and Maleki, 2010; Ghazavi et al., 2009; Afkhami, 1387 

Ismaili Alavijeh et al., 2016; Khazraei Shavalifar, 2016; Saleh Omran et al., 2016; Alawi, 

1392; Parhizkar et al., 2012; Shabiri et al., 2012; Mashallahinejad et al., 2011; Dibai and 

                                                 
1. Sustainable Development Goals (SDGs) 

2. SDG 4 “Quality Education” 

3. SDG 6 “Clean Water and Sanitation” 
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Lahijanian, 2009; Shamsi Papkiadeh and Shobiri, 2013; Ebrahimzadeh Shiraz and Maleki, 

2010; Ghazavi et al., 2009; Afkhami, 2008) .ران مقطع یدب که نشان داد ین پژوهشیچنهم

 ین موضوعات را در برنامه درسیمند بوده و ارائه اعالقه یستیزطیمتوسطه کشور اگر چه به مباحث مح

د در قالب ین موضوعات در دروس مختلف بایطرح پراکنده ا یدانند اما معتقدند به جایم یضرور

وزارت آموزش ن راستا یدر هم .(Amiri Esfahdah et al., 2011) به آن پرداخته شود یمستقل یدرس

« ستیزطیانسان و مح»با عنوان  یلقمست ین و ارائه واحد درسیاقدام به تدو 2515و پرورش در سال 

 کرد که و کاردانش یاو حرفه یفن ،ینظر یهارشته یهیکل یبرا سطهازدهم، دوره دوم متویه یدر پا

 Parasteh) شودیارائه م یلیتحص یهارشته همه یبرا یمشترک و عموم یبه عنوان درس

Ghambovani, Haghighi, and  Ramin Azad, 2019)ن شده که یتدو یان درس به گونهیا ی. محتوا

 داریست و توسعه پایزطیمطالب حفاظت از محرئوس از  یکیک از فصول هفتگانه آن به یدر هر 

آب، »با عنوان آب موضوع اب به آموزش ن کتیا اسبت فصل اولن منیبه هم .است دهپرداخته ش

 Educational Research and Planning Organization ofافته است )یاختصاص « یسرچشمه زندگ

Iran, 2017.) 

 

 شناسي پژوهشروش

آوری و تحلیل شده، تحقیقی کمی و از لحاظ نوع برخورد با های جمعبراساس نوع دادهتحقیق حاضر 

پژوهش طرح  .رودبه شمار می 1ای کیفی است؛ بنابراین رویکرد این پژوهش آمیختهمسئله، مطالعه

 ,Khanifar and  Moslemi)بنابر تصریح ی تبیینی یا اصطالحاً تشریحی است. حاضر از نوع آمیخته

دهد اما های کمی میدر این طرح، پژوهشگر به منظور تشریح یک پدیده وزن اصلی را به داده (2018

های برد. بر این اساس، ابتدا دادههای کیفی بهره میها از دادهبرای تشریح و تبیین ابعاد مختلف پدیده

آمیز ی ابهامهاهای کیفی گردآوری برای توضیح بیشتر و آشکار کردن برخی جنبهکمی، سپس داده

 شوند.   استفاده می

، یچند مرحله به گردآور یق شناخت طیبا هدف توسعه و تعم شدتالش  جستار حاضرن یدر ا

که نزد متخصصان و تجربه  یپرداخته و دانش تجرب یطور متوالها بهب دادهیل و ترکیوتحلهیتجز

ن مبحث وجود دارد به یآموزش ا در یریادگی-یاددهیند یفرآ یاصل گرودارانان یکه در م یاستهیز

و  یفیو جزءنگر با نگاه کگرا ین نگاه کمیب یک کشانده شود و پل ارتباطیو آکادم یحوزه دانش رسم

  .نگر برقرار گرددژرف

 

 

                                                 
1. Mixed Method 
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 بخش کمي

ن یا ه محقق ساخته استفاده شد.پرسشنام به کمک یشیمایپاز روش  هاداده یآوردجمع یبرا

اند، به صورت ان رساندهیازدهم را به پایه یکه پا یآموزانان دانشیدر م 1311در سال ها پرسشنامه

د بر یبا تاک یاکتابخانه یهاافتهیم پرسشنامه بر اساس ی. مفاهشدو پاسخ داده ع یک توزیالکترون

ست یزطیک کتاب انسان و محیفصل  در آموزش آب یف شده برایتعر ی، اهداف کل1بلوم یبندطبقه

(Teacher's guide to environmental education book, 2019, p.12) افته یمه ساختاریمصاحبه ن و

 2(ی)احساس «یعاطف»( و ی)دانش «یشناخت» یطه کلیم در دو حین مفاهی. ادیگردم یتنظ اساتیدبا 

 یبرا. شد یدهسامان (ادیز یلیاد، خیکم، کم، متوسط، ز یلیکرت )خیف لیطدر آنها  پاسخ بهو 

 طهیح یبراو  فیتعر یآموزش یهاسطح هدف 2ه براساس یگو 18( ی)دانش «یشناخت»طه یحسنجش 

 به جز ه،یگو 33)مجموعا  یآموزش یهاسطح هدف 0ه براساس یگو 10ز ی( نی)احساس «یعاطف»

 ییسنجش روا یها( در نظر گرفته شد. سپس با روشکیدموگراف یهایژگیسواالت مربوط به و

ه حذف شد و یگو 11(، CVI) 5ییمحتوا یی( و شاخص رواCVR) 3ییوامحت ییپرسشنامه، نسبت روا

قرار گرفتند. در ادامه، پرسشنامه  یاکتشاف یل عاملیبعد فوق( مورد تحل 2ه )متعلق به یگو 22ت یدر نها

آن  ییاید و پایصالح رسیخبره ذ هشتد یی، به تاییو محتوا یصور ییمذکور از نظرِ روا یاهیگو 22

ب یبا کسب ضر 0کرانباخ ینفره با استفاده از روش آلفا 35ک نمونه یش مطالعه در یک پیق یز از طرین

از فرمول کوکران استفاده پاسخ دهنده ن حجم نمونه ییتع یبرادر ادامه،  د قرار گرفت.ییمورد تا 50/5

ح ازدهم در سطیه یآموز پانفر دانش 521150 (N) یجامعه آمار کل حجم انین اساس از میشد. بر ا

(، با Public Rport of Educational Research and Planning Organization of Iran, 2017کشور )

 د. ینفر محاسبه گرد 385حجم نمونه  ،50/5زان ی( به مdن مقدار خطا )ییتع

 یآمارجامعه  شیمایپ یبرا یریگمقاله، نمونه جینتا یریپذمیهدف و تعم ت،یبا توجه به ماه

 یژهیو طیشرا لیکه به دل ییجاو از آن رفتندیآموزان کشور به شمار مدانشپژوهش حاضر کل 

بود، در پژوهش حاضر  افتهیانتقال  یبه بستر مجاز یو تعامالت آموزش هاتیاکثر فعال ،ییکرونا

ر که د یآموزدانش یشآموز یهاها و کانالآن در گروه نکیشد و ل یطراح نیصورت آنالپرسشنامه به

و  کنیارسال ل بیترت نیاز سراسر کشور حضور داشتند قرار گرفت. به ا ازدهمی هیآموزان پاآن دانش

                                                 
1. Bloom 

ها را مشخص نمود خود شخصا سطوح آن ،یو عاطف یشناخت یهاطهینمود که در خصوص ح یرا معرف یریادگی یطهیبلوم سه ح. 2
ه در آن ک یذکر است علت اصل انیحال شا نیرا مشخص نکرد. با ا طهیح نیخود بلوم سطوح ا یحرکت یروان طهیاما در خصوص ح
 نیدر ا اًعضله بوده و اساس-عصب یهاتیمربوط به فعال طهیح نینشد، آن است که ا هبه کار گرفت یحرکت یروان طهیپژوهش حاضر ح

 .مد نظر نبوده است هاتیفعال نیسنجش چن
3. Content validity ratio 

4. Content validity index 

5. Cronbach’s alpha coefficient 
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به عدد به دست آمده از فرمول  دنیپرکردن پرسشنامه تا حد رس یآموزان برادرخواست از دانش

نفر از  253. الزم به ذکر است تصادفی بود بخشاین در  یریگ. روش نمونهافتیکوکران ادامه 

 آموزان دختر تشکیل دادند.( را دانش% 55نفر ) 181آموزان پسر و ( را دانش% 03هندگان )دپاسخ

 

 بخش کيفي

ن درس در یا یدهندگان، نشان از ناکارآمدپاسخ یها، به ادعاج پرسشنامهیل نتایاز آن جا که تحل

ل یبعد با تشک آموزان داشت، در گامان دانشینش و ارزش مصرف مسؤوالنه آب در میارتقاء دانش، ب

 لجامعه آماری این پانیابی شد. ای شدن این درس ریشهعلل ناکارآمدی و حاشیه یدلف یپنل تخصص

 ی این بخشآموزان بودند. جامعه نمونهیعنی معلمان و دانش یکارگزار در نظام آموزش یدو گروه اصل

ار یالزم به ذکر است مع ند.دارای خبرگی بود آموزاننفر از دانش 25نفر از معلمان و  0متشکل از 

 یزهوشان، نمونه دولتیگانه تاز مدارس سه یکیل در یت در پنل، تحصیعضو یآموزان براانتخاب دانش

ران شاخص و خبره یا یآموزش ین مدارس در نظام فعلیا یآموزان ورودرا دانشینژاد بود، زیو مصل

الت ین که معلم با تحصیا به پنل با توجهت در یعضو یز براینش معلمان نیار گزیشوند. معیمحسوب م

 تهآموخدانش، ار اندک هستندیا بسی میست در نظام آموزش و پرورش کشور نداریزطیمح یتخصص

و  یشناسنیو زم یشناسستیا، زیست شامل جغرافیزطیگانه مرتبط با محسه یهااز رشته یکیدر 

 بود.  1312 ن درس از زمان ارائه آن از سالیس ایداشتن سابقه تدر

 لیرا پسران تشک یمیدختران و نرا  یآموزدر پانل دانش یاز خبرگان دلف یمین ،قیتحق نیا در

پانل  درچنین (. همدادند لینفر را دختران تشک 15را پسران و  یآموزنفر را از پانل دانش 15) دادند

 .دادند لیتشک انینفر از معلمان را آقا 2از معلمان را زنان و  3 زیمعلمان ن

افته صورت گرفت و نظرات نامبردگان یمه ساختار یق نیعم یهال پنل، مصاحبهیپس از تشک

ه بن درس پرداخته شود. یا یل موشکافانه علل ناکارآمدیو تحل یشد به بررس یمکتوب و در ادامه سع

من ، ضیکم یهاافتهیق و استوار بودن آن بر یاز تحق یبودن بخش یفیبا توجه به کگر، یعبارت د

اند اما م یه باقیبه شکل اول یق، سؤال اصلیچ تحقیدرپچیر پیه، در مسیاول یهاسؤال ینیبشیپ

 یشنهادات اعضایع نظرات و پیت، با تجمیدر نها د.یگرد به فراخور طرح پژوهش بارها یفرع یهاسؤال

هت جد. یگرد ارائه یکاربرد یشنهاداتیات پژوهش، پیمستخرج از ادب یو مبان یدلف یپنل تخصص

، عضو هیئت علمی دانشگاه با تیصالح یدارا یخبره 3به  ،یبرونداد نظرات پانل دلف ،یابیاعتبار

نجام ا یمدل مفهومشد.  یینها دییتا ل،یارائه و پس از جرح و تعد ی پژوهشی مرتبط،تخصص و عالقه

 ارائه شده است.  1پژوهش در شکل 
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 پژوهش یاجرا يمدل مفهوم (:1)شکل 

 

 ی پژوهشهاافتهي 

 يکم یهاافتهي

از ابزار پرسشنامه محقق ساخته کمک گرفته ن پژوهش، در گام نخست یا یپاسخ به پرسش اساس یبرا

خبره  8 (، توسطCVI) ییمحتوا یی( و شاخص رواCVR) ییمحتوا یینسبت روامحاسبات  جینتاشد. 

 .است آمده 2و  1ول ادر جد ،شرکت داشتند یدلف یتخصصپنل  که دردر 
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 در پرسشنامه آموزش آب «يشناخت»طه يسطوح ح ييسنجش روامربوط به  یهاداده (:1)جدول 

 CVRجه ینت یرضروریغ یرضروریغ ید ولیمف یضرور «یشناخت»طه یسطوح ح کامالً مرتبط ینیاز به بازبیمرتبط اما ن یدج ینیاز به بازبین ر مرتبطیغ CVIجه ینت

 8   1 (Rememberingاد سپردن )یبه  8    1

 8   1 (Comperhensingدن )یفهم 8    1

 8   1 (Applyingبه کار بستن ) 8    1

 8   1 (Analysingل کردن )یه و تحلیتجز 2 1 1  85/5

 5 1  50/5 (Synthesing)ب کردن یترک 0 2 1  85/5

 5  1 50/5 (Evaluatingو قضاوت کردن ) یابیارزش 2 1  1 85/5

 
 در پرسشنامه آموزش آب «يعاطف»طه يسطوح ح ييمربوط به سنجش روا یهاداده (:2) جدول

جه ینت
CVI 

ر یغ

 مرتبط

 ینیاز به بازبین

 یجد

از به یمرتبط اما ن

 ینیبازب

کامالً 

 مرتبط
 یضرور «یعاطف»طه یسطوح ح

 ید ولیمف

 یرضروریغ
جه ینت یرضروریغ

CVR 

 8   1 (Receiving and attendingافت و توجه کردن )یدر 8    1

 8   1 (Respondingپاسخ دادن ) 2 1 1  85/5

 8   1 (Valuing) یارزش گذار 8    1

 5 1  50/5 (Organizing of valuesها )ارزش یدهسازمان 2 1  1 85/5

 Characterization by Value orها )شدن ارزش یدرون 8    1

Value comples) 

8   1 
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، را نشان (CVR) محتوا ییروا یب نسبیکه ضر 2و  1 ر تطابق با جدولآمده ددستاطالعات به

به کار »، «دنیفهم»، «یاد سپاریبه »، سطوح «یشناخت» یطهیه در حک از آن است یدهد، حاکیم

و « ب کردنیترک» سطوحکامل و  تیبا قاطع 1با کسب نمره  «ل کردنیه و تحلیتجز»و « بستن

 یید قرار گرفتند. در بخش شاخص رواییمورد تأ ٪50ب یضرسب با ک «و قضاوت کردن یابیارزش»

ت یص داده شدند. درنهایمرتبط تشخ ٪51تر از بزرگ یها با کسب عددتمام عامل (CVI) محتوا

ده یآموزان پرسداشتند و در پرسشنامه از دانش ییمحتوا ییرواطه یدو حسطوح هر جه حاصل همه ینت

 آورده شده است. 3و سطوح مورد سنجش در پرسشنامه در جدول ها طهیدر ح یکم یهاافتهی .شدند

 
 هاها و سطوح مورد سنجش در پرسشنامهطهيدر ح يکم یهاافتهي (:3) جدول

 سطح طهیح

 )درصد( یفراوان
طبقات 

 سطوح
 یلیخ

 کم
 ادیز متوسط کم

 یلیخ

 ادیز

 «یشناخت»

(ی)دانش  

 (Rememberingاد سپردن )یبه 
2 

(52/5) 

12 

(55/5) 

20 

(55/5) 

211 

(05/5) 

118 

سطوح  (35/5)

 نییپا
 (Comperhensingدن )یفهم

25 

(12/5) 

31 

(15/5) 

155 

(35/5) 

50 

(12/5) 

12 

(20/5) 

 (Applyingبه کار بستن )
82 

(22/5) 

125 

(33/5) 

13 

(25/5) 

58 

(13/5) 

35 

سطوح  (58/5)

ل کردن یه و تحلیتجز یانیم

(Analysing) 

18 

(22/5) 

112 

(01/5) 

53 

(11/5) 

30 

(51/5) 

12 

(53/5) 

 (Synthesing)ب کردن یترک
153 

(25/5) 

155 

(52/5) 

35 

(51/5) 

01 

(13/5) 

11 

سطوح  (50/5)

و قضاوت کردن  یابیرزشا ییغا

(Evaluating) 

125 

(33/5) 

158 

(31/5) 

85 

(21/5) 

21 

(50/5) 

8 

(52/5) 

  12/5 18/5 18/5 31/5 21/5 ن درصد سطوحیانگیم

 «یعاطف»

 (ی)احساس

افت و توجه کردن یدر

(Receiving and attending) 

85 

(11/5) 

03 

(15/5) 

115 

(21/5) 

58 

(25/5) 

01 

سطوح  (22/5)

 نییپا
 (Respondingپاسخ دادن )

135 

(30/5) 

22 

(15/5) 

18 

(22/5) 

58 

(12/5) 

38 

(15/5) 

 (Valuing) یارزش گذار
125 

(53/5) 

58 

(21/5) 

01 

(10/5) 

01 

(13/5) 

21 

سطوح  (58/5)

ها ارزش یدهسازمان یانیم

(Organizing of values) 

251 

(00/5) 

152 

(25/5) 

30 

(51/5) 

15 

(55/5) 

21 

(50/5) 

ها شدن ارزش یدرون

(Characterization by Value or 

Value comples) 

235 

(21/5) 

85 

(23/5) 

22 

(55/5) 

20 

(55/5) 

1 

(52/5) 

سطح 

 ییغا

  15/5 11/5 15/5 21/5 51/5 ن درصد سطوحیانگیم
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 یبندطبقه «یعاطف»و  «یشناخت»طه یشنامه پژوهش حاضر دو حسسواالت پر یاساس طراح

آموزان دانش یریادگیزان و سطح یل میشده امکان تحل ینیبشیپ یاست. مبنا (Shabani, 2012) بلوم

 آورد. یفراهم م یدر درس مورد نظر را به راحت

 

 
دهندگان به ميزان اثربخشي زياد و بسيارزياد درس انسان و (: درصد تجمعي پاسخ1نمودار )

 زيست در سطوح مختلف حيطه شناختيمحيط

 

توان گفت ی( م3آموزان به سواالت پرسشنامه پژوهش حاضر )جدول ج پاسخ دانشیل نتایر تحلد

وح اما در سط ،اثربخش بودهنسبتا و سب منان ییدر سطوح پا «یشناخت»طه یهر چند آموزش آب در ح

نداشته است و به طور  یق چندانین سطوح توفیاغلب مخاطبان معتقد بودند آموزش آب در ا یانیم

 . (1)نمودار  ناکارآمد است «یشناخت»طه یح ییخاص در سطوح غا
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انسان و دهندگان به ميزان اثربخشي زياد و بسيارزياد درس درصد تجمعي پاسخ (:2)نمودار 

 زيست در سطوح مختلف حيطه عاطفيمحيط

 

 «یعاطف»طه یآموزان به سواالت حج پاسخ دانشینتاقابل مشاهده است،  2چنانچه در نمودار 

ند یه سطوح بوده و فرآیتر از بقمناسب نییطه در سطوح پاین حیکه آموزش آب در ا از آن است یحاک

ان لب مخاطباغ ،یانیاما در سطوح م .برخوردار است ین سطوح از اثربخش نسبیدر ا یریادگی-یاددهی

ناکارآمد ر ایبسز ین «یعاطف»طه یح ییح غاو به طور خاص در سطنداشته  یق چندانیتوفمعتقد بودند 

 «ستیزطیانسان و مح»آموزش آب در کتاب  گرددیج روشن میل نتایسه تحلیاز مقان یچناست. هم

ن درس یگر سخن اگر چه ارائه ایبوده است. به د «یاطفع»طه یتر از حموفق «یشناخت»طه یدر ح

جاد نکرده یمخاطبان ا یدر نظام ارزش ین آن تحولیآموزان شده اما مضامدانش ییافزاموجب دانش

   است.

 

 يفيک یهاافتهي

ه محور سدر  افتهیمه ساختارین یهامصاحبه در یدلف یتخصصپنل  خبرگان ،پژوهش یفیک یدر بعد

م یترس»و « موجود طیبهبود شرا یراهکارها یبررس»، «ت ناکارآمد موجودیبروز وضع ییچرا یبررس»

در جدول  آراء و نظرات خود را مطرح کردند. «آلدهیط ایبه شرا یابیدست یبرا یشنهادیپ یراهکارها

 ارائه شده است. ها به کدمتن مصاحبه لی: تبدجیوار از مرحله اول پردازش نتانمونه یبخش 5
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 ها به کدوار از مرحله اول پردازش نتايج: تبديل متن مصاحبهبخشي نمونه (:4)جدول 

 مصاحه

 شونده

مضمون 

 پرسش
 پاسخ

کدهای استخراج شده )کدهای 

 باز(

1 

چرایی بروز 

وضعیت 

ناکارآمد 

 موجود

 زیستما از اول ابتدایی هیچ درسی در ارتباط با محیط

ه با مباحث ی یازدهم برای اولین مواجنداشتیم و پایه

زیستی بسیار دیرهنگام است. در این زمان محیط

ی ما شکل گرفته و رفتاهاو  هابسیاری از باورها، ارزش

 نهادینه شده است.

ارائه دیرهنگام از لحاظ پایه »

 «تحصیلی

ی ما اولویت با دروس کنکور و امتحان چون در مدرسه

 نهایی بود، زمان این درس را به دروس فیزیک، شیمی

 دادند.و حسابان اختصاص می

 و همزمانی ارائه با امتحانات نهایی»

 «نبودن در کنکور سراسری

2 

بررسی 

راهکارهای 

بهبود شرایط 

 موجود

اگر همکاران در این درس به جای تکیه بر مباحث 

آموزان دانش ی تحلیل و انتقادحفظی به تقویت قوه

زش آمو بپردازند، یقینا شاهد بهبود اثربخشی و بازدهی

 در این درس خواهیم بود.

حرکت از آموزش صرفا حفظی به »

 «انتقادی-تحلیلی

ما در این درس معلم تخصصی نداشتیم و صرفا از 

شد بهره گرفته ها پر نمیمعلمانی که ساعت موظف آن

 شد.می

تربیت معلمان متخصص و »

های توانمندسازی و ارائه آموزش

 «ضمن خدمت به معلمان کنونی

3 
 یراهبردها

دستیابی به 

 آلشرایط ایده

آل تدریس این درس، محتوای در شرایط مطلوب و ایده

های پازل همچون برشآن باید توسط دیگر دروس 

 تکمیل گردد.

تکمیل محتوای این درس با دیگر »

 «دروس

ی این درس بیش از حد تئوریک و ی کنونی ارائهنحوه

باید تدریس  آلدر شرایط ایدهنظری است. هر چند 

 .همراه شود ی میدانیاین درس با سفرهای چندروزه

تمهید بازدیدهای و ریزی برنامه»

 «مکمل میدانی

 

 

 سي چرايي بروز وضعيت ناکارآمد موجودبرر 

ته زیست توانسها حاکی از آن است که همه اعضا معتقدند اگر چه کتاب انسان و محیطنتایج مصاحبه

به مبحث آموزش آب، محتوای آموزشی مطلوبی را برای آموزش آب با اختصاص یک فصل مستقل 

فراهم آورد، اما به سبب وجود سلسله عواملی که منجر به کاهش بازدهی آموزش این درس در این 

آموزان برخوردار نیست. مجموعه داد آن از اثربخشی مطلوبی بر دانشمقطع تحصیلی شده است، برون

صصی دلفی قرار گرفت عبارتند از ارائه دیرهنگام از لحاظ پایه تحصیلی، عواملی که مورد اجماع پنل تخ

همزمانی ارائه با امتحانات نهایی، نبودن در کنکور سراسری، خالء تدریس توسط معلمان متخصص، 

های بینی نکردن بازدیدهای عملی و همچنین عدم توجه به تفاوتارائه صرفا تئوریک و حفظی، پیش

آموزان در ارائه محتوای این درس. پس از ای، قومی و فرهنگی دانشطی، منطقهفردی، اقلیمی، محی

 های تعریفها پرسیده شد آیا فعالیتطرح این موضوعات از سوی اعضای پنل تخصصی دلفی، از آن
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آموز را به پرس و جو، تحقیق، نوشتن مطلب، گزارش، زیست که دانششده در کتاب انسان و محیط

آموز این کتاب که از دانش 1فصل  0کند، نظیر فعالیت ها تشویق مینمونهآوری عکس و جمع

ری گیهای مصرفی در یک هفته اندازهخواهد تا مصرف روزانه آب خانواده خود را به تفکیک فعالیتمی

اند یا از ( را در جریان آموزش انجام دادهHuman and the environment, 2017, p.5و گزارش کند )

های تعریف شده در محتوای این اند؟ تجربه اکثر آنها حاکی از آن بود که فعالیتپوشی کردهمآنها چش

شوند و به همین سبب از انجام آنها گیر تلقی میغیرضروری و وقت ،درس اغلب توسط معلمان

ها یتای که این فعالگردد. با این وجود اکثر اعضای پنل به اهمیت و نقش مثبت بالقوهپوشی میچشم

 تر مطالب ایفا کنند، اذعان داشتند. توانند در فهم عمیقمی

 د بودندمعتق بررسی چرایی بروز وضعیت ناکارآمد موجوددر ن آرا خود ییدر تب یدلف یتخصصپنل 

ان آموزو آماده شدن دانش یین درس همزمان با امتحانات نهایارائه ا یازدهم برایه یانتخاب پا ک سویاز 

و  ییامتحانات نها یهارا رقابتیموقع است. زیرهنگام و بیار دیبس ینکور سراسرشرکت در ک یبرا

 شود اکثریت است که باعث مین و معلمان حائز اهمیآموزان، والددانش یآن قدر برا یکنکور سراسر

 نیارائه ا یح دهند به جاین درس و دروس مشابه آن استقبال کرده و ترجیه رفتن ایاز به حاشها آن

ز مورد ین یهستند و در کنکور سراسر ییر باالیب تاثیضر یدارا ییکه در امتحانات نها ی، دروسدرس

ورت ران به صیا یمل یدرسکه در برنامه یگر تنها درسید یس شوند. از سویرند، تدریگیسوال قرار م

 ائهش و پس از اریکه پ یست است، به طوریزطیپردازد درس انسان و محیمستقل به آموزش آب م

 یگریل دقمست یچ واحد درسی، متوسطه اول و متوسطه دوم هیین درس در مقاطع آموزش ابتدایا

شود ین مسئله باعث مین درس وجود ندارد. ایا یات موضوعیآموزان با ادبدانش ییآشنا یبرا

، دیجد یات موضوعیخود با ادب یلیتحص ییحساس و نها یهاهیاز پا یکیآموزان به ناگاه در دانش

رقرار ب ین آن ارتباط کافیل نتوانند با مضامین دلیمواجه شوند و به هم یدشوار، نامفهوم و نامأنوس

 وثرند.م ین بحران آموزشید ایز در تشدیر نبود معلمان متخصص نیگر نظیکنند. البته مشکالت د

شیابی از میان ای شدن، ارائه تعدادی سوال و ارزریزی دقیق برای ارائه این درس، حاشیهنبود برنامه

آموزان، معلمان و همان سواالت، نبود درک عمیق از اهمیت و کارکرد این درس در میان دانش

ی اثربخش این درس افزاری الزم برای ارائهافزاری و نرمهای سختمسئولین مدارس، نبود زیرساخت

 برشمردند. بروز وضعیت ناکارآمد موجوداز دیگر دالیلبی بود که خبرگان پانل دلفی برای 

 

 بررسي راهکارهای بهبود شرايط موجود

 ییجاجابه»محور  ششدر موجود ط یبهبود شرا یدر راستا یدلف یتخصصپنل  شنهاداتیپدر ادامه، 

کت حر»، «قیبه عم یحرکت از آموزش سطح»، «ترنییپا یهاهین درس به پایو بردن ا یلیسال تحص

حرکت » ،«یانتقاد-یلیبه تحل یش صرفا حفظاز آموزحرکت »، «یبه کاربست کیاز آموزش صرفا تئور
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ارائه و  یت معلمان متخصص و توانمندسازیترب» و «یو مشارکت خالق به یاشهیاز آموزش کل

 .شد بندیو دسته ارائه «یمعلمان کنونضمن خدمت به  یهاآموزش

موزش ضمن های آن عضو پنل در تشریح انتقادات خود در محور پنجم معتقد بودند دورهامعلم

منابع »زیست برگزار شده نظیر کارگاه آموزشی خدمتی که تا کنون برای معلمان درس انسان و محیط

 هاییویژه معلمان شهر تهران بوده در حالی که چنین دوره« های زیرزمینیآلوده کننده آب، خاک و آب

ی ری تربیت معلم تخصصگذاچنین در حوزه سیاستباید برای همه معلمان سطح کشور برگزار شود. هم

زیست چالش مهمی در مصاحبه با معلمان متخصص پنل دلفی شناسایی شد. ریشه این آموزش محیط

در نظام آموزشی ایران ارائه  1312زیست در حالی در سال چالش در آن بود که درس انسان و محیط

یر اری برای تربیت دبافزافزاری و نرمبینی هیچ زیرساخت سختشد که در دانشگاه فرهنگیان پیش

تخصصی برای این درس نشده بود. این چالش تا کنون نیز پس از گذشت دو سال تحصیلی از ارائه 

 این درس به قوت خود باقیست. 

، افزایش دانشی یازدهم یک فرصت بالفعل برای ها معقتد بودند هر چند ارائه این درس در پایهآن

تواند با کاربست پیشنهادات فوق بر غنای این است اما میآموزان زیستی دانشبینش و نگرش محیط

  آموزان به این درس افزود. مندتر شدن دانشدرس و عالقه

 

 آل دستيابي به شرايط ايده راهبردهای

راهبرد مطرح برای بهبود فضای حاکم موجود  2خبرگان دلفی عالوه بر تاکید  ،آلدر ترسیم شرایط ایده

زیست، معتقد بودند اصالحات بنیادین در نظام تعلیم و تربیت ایران به محیط بر ارائه درس انسان و

در یک خط سیر  زیستینحوی که موجب شود آموزش رسمی و غیررسمی، عملی و نظری محیط

 مسئوالنه هایرفتار زیستی را تقویت وهای مختلف تحصیلی، اخالق محیططولی میان پایه

ایش را افزی این درس اند در درازمدت موجب بهبود اثربخشی ارائهتوزیستی را تشویق کند، میمحیط

 دهد.

های حفاظت وزارت آموزش و پرورش با سازمان سازمانیبخشی و میانچنین همکاری میانهم 

 و یزیربرنامهبرای  اندرکارانو سایر دست ها، مراتع و آبخیزداریجنگلزیست، منابع طبیعی، محیط

 آل باشد.یابی به شرایط ایدهتواند بستر دستمیی دانیل ممکم یدهایبازد دیتمه

 

 یريگجهيبحث و نت

. رندیگیم میاز منابع آب تصم ینده کشور هستند که در مورد استفاده آتیآ لآموزان، مسؤودانش

ز یجهت ین روش برایو کارآمدتر هات مشترک دولتین مسؤولیترن اصالح آموزش و پرورش مهمیبنابرا

ت، تحقق سیزطیسازگار با مح یج سبک زندگیاست که به ترو ینش و نگرشیبه دانش، ب ینسل بعد

؛ Minguet, et al., 2014انجامد )یکنندگان آب ممصرف یدار و اصالح الگویاهداف توسعه پا
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Amahmid et al., 2019 ؛Dieser and  Bogner, 2016 ؛Murga-Menoyo, 2015 ؛Ghaemi et al., 

2017 .) 

ست در یزطینشان داده شد که آموزش آب در کتاب انسان و محآموزان ل نظرات دانشیتحلدر 

 یانیدر سطوح ماتفاق افتاده، اما نسبتا  «یعاطف»و  «یشناخت»طه یدر هر دو ح یریادگین ییسطوح پا

توسط ن مسئله یشد ا یدر ادامه سع ناکام مانده است. ،«یعاطف»و  «یشناخت»طه یهر دو ح ییو غا

ن یا یت فعلیبهبود وضع یبرا و یابیشهیر یدلف یتخصصپنل  در قالبن درس یا یاصل ارانکارگز

  د.ن گردییشنهاد و تبیپمحور  خبرگان در شش یاز سو ییراهکارها درس،

، «ترنییپا یهاهین درس به پایو بردن ا یلیسال تحص ییجاجابه»محور  با عنواندر محور نخست 

 Waliullah (2014)  ،Lahijanianست یزطیوهشگران حوزه آموزش محاز پژ یاریهمنظر با بساعضا 

 یات موفق آموزش آب در کشورهایو تجرب Boroumand and  Tabatabee Yazdi (2019)و  (2019)

 Davis (2009) ، Jóhannesson et al (2011) ،Chatzifotiou هاینظیر آنچه در پژوهش ایشگام دنیپ

(2006)،(2007)  Lee et al  Huang and  Wang (2013) ،Witoszek (2018)  وPalmer (2017)  به

و مقطع آموزش  ید از دوران کودکیآموزش آب با ی، معتقد بودند ارائه محتواها اشاره شدهآن

تر ار راحتیبسرند و اصالح عادات ییتغکودکان قابل یرفتار یو دبستان که هنوز الگوها یدبستانشیپ

و در  (Shobbiri, Sarmadi and  Pious, 2012; Dadfer, 2012; Salaran, 2014) سر است، آغازیم

 یتیان دوره متوسطه دوم و دروس بااهمیتا پا ی، سلسله دروسیبرنامه درس یقالب حفظ رابطه طول

 ید بر شروع آموزش آب از کودکیابد. علت تاکیدارند، ادامه  یسهم یرش دانشگاهیکه در کنکور و پذ

است که کودکان در آن  یاجتماع یط رسمین محیآن است که دبستان اول ییتداو دوران آموزش اب

دهند و یخود توسعه م یرامونیط پیط مدرسه روابطشان را با محیبا ورود به محآنها  حضور دارند.

کنند. یم یاجتماع یریپذتین مسؤولیو تمر یلیو تحص یاجتماع یهامهارت یریشروع به فراگ

نند تا در مقابل مصرف آب مسؤوالنه برخورد کنند، احتمال آنکه یدوران آموزش بب نین اگر در ایبنابرا

 ;Rajaeian, Keshti Arai and  Nadi, 2018bافت )یش خواهد یان عمر به آن متعهد بمانند افزایتا پا

Rajaeian, Keshti Arai and  Nadi, 2018a.) 

 Muntz(2019) همگام با یدلف یتخصص پنل ،«قیبه عم یحرکت از آموزش سطح» یعنی در محور دوم

and  Koop  ، (2019) Fernández, Correia and  Assunçao و Moreno-Guerrero et al., (2020) ،

 ،یریادگی-یاددهیند یمانده و در خالل فرآیباق ی، در سطح قشریمعتقد بود آموزش آب در برنامه درس

رس ن دیزمان ارائه ا ین چالش در کمیشه ایر ل،پن یافتد. به نظر اعضایق مطالب اتفاق نمیفهم عم

 تیران مربوطه به موضوعات مطرح شده و اولویآن، اشراف نداشتن دب یهانسبت به حجم سرفصل

 شد. باین درس میا یریادگیند یآموزان نسبت به مشارکت فعال در فرآدانش یزگیانگیندادن و ب

 یلفد یتخصصپنل  یاعضا ،وممحور سه عنوان ، ب«یک به کاربستیحرکت از آموزش صرفا تئور»در 

به  ید از حالت صرفا نظریبا یمعتقد بودند آموزش آب در برنامه درس Amahmid (2019با ) یراهم
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 Rajaeian et al بنابر تصریح محققین رایل شود؛ زیتبد یعمل یهاتیو فعال یاز مباحث نظر یقیتلف

(2018) ،Lobato and  Ferreira (2019)، Meehan (2019) ، Wang, Zhang, Tang, Lu, Yi and  

Wang (2019)، Varis et al (2014) و Kagawa (2007) ر انجام ینظ یعمل یهاتیانجام فعال

 بارکه به تج یمرتبط با موضوعات درس یتخصص یاردوها یو برگزار یشگاهیآزما یگروه یهاتیفعال

د با یند بامعتقد بودپنل  یاعضا .دندار یریادگید نیدر فرآ ییسزاشوند، نقش بهیل میسته فرد تبدیز

به  قیرا تشوها آن معلمان، یس براین و پس از تدریش، حیها در پتین فعالیا یت اجراین اهمییتب

 کرد.  ین ابزار آموزشیاستفاده از ا

 پنل یاعضا، «یانتقاد-یلیبه تحل یحرکت از آموزش صرفا حفظ»د بر یبا تاکم در محور چهار

 Martínez-Borreguero et al., (2019)و  Fallahi and  LaMonaca (2009) نظر باهم یدلف یتخصص

ه ب یکرد صرفا حفظید از رویبا یآموزش آب در برنامه درس یمحتوا یابیمعتقد بودند در ارائه و ارز

( Bloom, 1956بلوم ) یبنددر طبقه یریادگیو خالق که در سطوح باالتر  ی، انتقادیلیتحل یکردهایرو

قل قول از ن یریادگیند ید در فرآیآموز باباور دارند دانشآنها  ،گر سخنید. به دآور یافتند، رویاتفاق م

د. نرا کسب کن یدرس یل و نقد مطالب ارائه شده در محتواید و قدرت تحلنگران فراتر روید یهاافتهی

ت آن ی، خواص آب و اهمیطه دانشین درس در حیآموزان در ان که دانشیبه عنوان مثال با توجه به ا

 ،لبمطسطح درک  به یریادگیالزم است تا با ارتقاء سطح  ،آموزندیم را نیکره زم یات بر رویح یبرا

رقرار وند بین پیزم یات بررویحفظ ح یبرا آن یامدهایآب با پ یعیرطبیات غیان خصوصیبتوانند م

 کنند.ل یآن را تحل یامدهایخواص آب و پ ،ن گونهیو اکرده 

 یلفد یتخصصپنل  یاعضا ،«یو مشارکت به خالق یاشهیحرکت از آموزش کل» یعنی مدر محور پنج

را کنار گذاشت  یاشهیکل یهاد در آموزش آب قالبی( معتقد بودند باTilbury, et al., 2004با ) یراهم

موجود  یرنامه درسب یمحتوا یو مشارکتدر ارائه جذاب  ینوآورانه و خالق سع یهادهیو با ارائه ا

ن همچو یمتنوع افزون بر کتاب درس یریادگی یهان راستا استفاده هوشمندانه از رسانهیداشت. در ا

تواند به یرگذار میتاث یهاو مرجع و نماهنگ یموضوع یها، کتابجذاب یهاکوتاه، متن یهاملیف

مداوم  یوجو. جست(Keramati, 2020؛ Piri, et al., 2019) منجر شود یریادگیند یشدن فرآ یغن

 بوده ریپذامکانز ینران یآموزان و دبشله دانیبه وسآنها  دیتول یها و حتن رسانهیافراهم ساختن  یبرا

از  فراتر یریادگی یآموزان را برازه دانشیز طرق مختلف به اشتراک گذاشته شود و انگتواند ایو م

 ش دهد. یکالس افزا

من ض یهاو ارائه آموزش یت معلمان متخصص و توانمندسازیترب»وان با عن ین محور گفتمانیدر آخر

-López-Rodríguez and  Jiménez نظر با هم یدلف یتخصصپنل  یاعضا، «یخدمت به معلمان کنون

Aleixandre, (2004)  ،Chrobak, Prieto, Prieto, Gaido, and  Rotell (2006)، Forbes and  Zint 

(2010)، Forbes (2011)، Jaén and  Palop  (2011) و Martínez-Borreguero, et al (2019)  معتقد

 یهادوره یست در کنار برگزاریزطیت معلمان متخصص و توانمند در رشته آموزش محیبودند ترب
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مشکالت  حل بخش عمدهراه ،سیمعلمان مشغول به تدر یبرا یاضمن خدمت و توسعه حرفه آموزش

 خواهد بود. حال حاضر در آموزش آب 

صورت گرفته در حوزه آموزش آب از سال  یهاک از پژوهشیچ یالزم به ذکر است هان یدر پا

پژوهش ن رو یاز ا .اندست نپرداختهیزطیآموزش آب در کتاب انسان و مح یبه بررس 1به بعد 1312

 یتخصص یدرس در برنامهآموزش آب  به یانتقاد یسازدر گفتمان ینقطه شروع توانیرا م حاضر

ت یربم و تیتعلو پژوهشگران گذاران استیس است یمقتض ن راستاینست. در ااد ست کشوریزطیمح

و مشترک  یهایدر قالب همکار انیدانشگاه فرهنگ و ی، آموزش عالیرسم در آموزش و پرورش

مطالب آموزش و رئوس در دروس موجود  یمحتوا ن ویل مضامی، تحلیشناسبیبه آس یارشتهنیب

 راستا نیدر انا یقی. و به بهبود آن کمک کنند بپردازند ستیزطیدر کتاب انسان و مح ستیزطیمح

 تواند موثر باشد.یمشترک م یهاناریو وب شینار، همای، سم، کارگاهیتخصص یهانشست یبرگزار

 

 شنهاداتيپ 

ورد م ن درسای ه و مقطعیگردد، پایشنهاد میپ« زیستانسان و محیط»درس برای بهبود اثربخشی 

ابد. یارائه و در دوران متوسطه استمرار  ییوار از مقطع ابتداسلسله یرد و در قالب درسیقرار گ ینیبازب

شوند ین درس آشنا میژه ایات ویآموزان با ادبدانش یبرنامه درس ین شود با حفظ رابطه طولیچناگر 

از همچنین  افت.یش خواهد یفزاا یریادگی یهاطهیمباحث در سطوح باالتر ح یریادگیو احتمال 

به ز یدرس ن یابیارز یهان نسبت در مدلیگرفته شود و به هم آموزش فعال و خالق بهره یهاروش

نسبت به آب  ینه و بازچرخانیمصرف به یعمل یهاوهی، شبحران آبآموزان از ل دانشیفهم و تحل

ز موثر خواهد بود. ین یابیخودارز یهااز روش یریگن راستا بهرهیدر ا. ت داده شودیاولو محفوظات

با  ایآ ده شود آن است کهیآموز پرساز دانش یابید در قالب خودارزیکه با یتن سواالیترمهماز  یکی

استحمام، مسواک زدن،  یبرادر مصرف آب ، اندن درس کسب کردهیکه در ا یآگاهتوجه به دانش و 

ست د یترانهیجودارتر و صرفهیمصرف پا یباغچه خانه به الگو یاریوضوگرفتن، ظرف شستن و آب

 «ستیزطیانسان و مح»درس  یوزارت آموزش و پرورش در بازنگربه هر حال، ضروری است ؟ اندافتهی

ن درس بگنجاند. در قالب یفصل اسرعت را در یبا طب یبا هدف دوست یعلم ک گردشیدست کم 

اند، را درس آموخته یچه در محتواسته از آنیآموزان فرصت کسب تجربه زدانش ،ین گردشیچن

 یهاونهگ نقش آب در بقای ک بایاز نزد ییعالوه بر فراهم ساختن فرصت آشنا ییاردو نیچند. نابییم

 یارکتمش یهاتین فعالیتمر یبرا یفرصت خوبتواند می آب، دیدن کم و کیف منابعو  ی، جانوریاهیگ

  ز به شمار رود.یعت نیطب یسازدر پاک

                                                 
 ;Parasteh Ghambovani et al., 2019; Sheikh Abbasi Kola & Sadati, 2018; Jafari Harandi, 2018 نظیر. 1

Karim, Kian & Aliasgari, 2017; Mousavi & Youssefund, 2019; Dehghan and Pourreza Karimsara, 

2017 



225   انسان و محیط زیست»شناسی آموزش آب در  درس آسیب» 

 

بایست چندین راهکار خالق مشارکتی را انتخاب و یم میرمستقیو غ یآموزش کاربست یدر راستا

ن یا یآموزان است. براوه مصرف آب در مدرسه به خود دانشیسپردن نظارت بر شاجرا کرد. مثال 

 ییهاخواست تا گزارشآنها  ن کرد و ازییهر دوره تع یآموزان را برااز دانش یندگانیتوان نمایمنظور م

تر نهمسؤوالمصرف  یبرا ن صورت،ی. در اشان برسانندیهایامدرسهم و به اطالع همین رابطه تنظیرا در ا

از طرف  شود.یمل یدر مدرسه تبد یش گروهیبه پو ید و کنش فردرک خواهند آب همه باهم تالش

ر و آب فرصت اظهار نظ ث آزاد حول محور بحراناز جلسات درس به بح یبا اختصاص بعضدیگر، 

وان در هر تین جلسات میپربارتر شدن ا یآموزان داده شود. برابه دانش یو انتقاد یلیت نگاه تحلیتقو

وه بر عال. بهره برد یگر آموزشلیست به عنوان تسهیزطیاز کارشناسان متخصص مح ینوبت از گروه

هفته ن، ی، روز زمآب یجهانروز همچون  یستیزطیمح یهامناسبت، یآموزش یجلسات رسم

 یموضوع یهانشست یبرگزار یبرا یمناسب یهاتوانند فرصتیز میآموز نروز دانشو  ستیزطیمح

لم یف یک، ساخت و طراحیگراف، ی، نقاشیمسابقات عکاس یبرگزارچنین همآب در مدرسه باشند. 

ان با موزآر کردن دانشیدرگکه باعث  ییهار روشیو سا یواریروزنامه دوبالگ، پوستر،  کوتاه مستند،

 یهاکار نییتع به عالوه،رد. یگردد همواره مدنظر قرار گیم میرمستقیبه صورت غ یبرنامه درس یمحتوا

مرتبط  یهابرنامه یو معرفآب  یموضوع یدادهایها و روحضور در جشنواره ،یگروهو  یانفراد یپژوهش

 ،یآموزش کالس یهاروش به یبخشضمن تنوعز ینروز جذاب و به یهاتیها و ساما، کتابیصدا و س

 یریادگیش شوق یت و افزایخالقا ساختن بستر بروز ی، مهیاشهیکل یهاباعث فاصله گرفتن از روش

آموزش  یمرتبط با محتوا یهاآموزان به مطالعه کتابق دانشیتشو یبراگردد. یآموزان مدر دانش

ظر دگان همچون در نیبرگز یبرا یقیتشو یهاو در نظر گرفتن روش یخوانمسابقه کتاب یآب، برگزار

ه یت روحیتقوگر، یاز طرف د آموزان کمک کند.ب دانشیتواند به ترغیدگان میبرگز یگرفتن نمره برا

 آموزان است. ت در دانشیساز بروز خالقنهیزم یو کنجکاو یپرسشگر

انسان »درس  یران تخصصیت دبیترب یالزم برا یهارساختیعتر زیان هر چه سریدانشگاه فرهنگ

ان، یدانشگاه فرهنگ یدرس یکه در سرفصل واحدهاییعالوه، از آنجاهرا فراهم سازد. ب« ستیزطیو مح

ه ک یتیان رشته علوم تربیندارد، به عنوان مثال دانشجو یگاه چندانیست جایزطیواحد آموزش مح

 یاریک درس اختی ست را تنها در قالبیزطینده کشور خواهند بود، درس آموزش محیآ ییمعلمان ابتدا

زش گذاران آمواستیس ید نظر اساسیازمند تجدینخالء  نیممکن است بگذرانند، پر کردن ا یدو واحد

 یاستادر رن یچنهم ن حوزه است.یشتر در ایب یآموزش یواحدها ینیبشیان و پیدر دانشگاه فرهنگ

شتر از یاستفاده ب ،خدمت ضمن یهاعادالنه همه معلمان کشور از آموزش یمندو بهره یتوانمندساز

 .گرددیشنهاد مینار پیوب ین( و برگزاریبرخط )آنال یهات آموزشیظرف
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