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Abstract  
The purpose of this study was to study the degree of adaptation of the content of elementary 
school curricula to the needs related to the promotion of students' environmental literacy in 
the cognitive domain of elementary school teachers' point of view in Azna in 2019. This 
research is applied in terms of purpose and terms of data collection, it is a descriptive 
correlational one. The statistical population of all teachers employed in the elementary 
schools of Azna city in the school year of 2019-2020 was 951 teachers who were selected 
using a proportional multistage random sampling method of 270 teachers. The research 
instrument was a researcher-made questionnaire based on Bloom's cognitive domain 
classification. To investigate the validity of the questionnaire structure, confirmatory factor 
analysis with the covariance approach by Lisrel8.8 software, formal validity, and content 
with experts' opinions and reliability of Cronbach's alpha has been used. Also, to 
investigate the type of data distribution, the coefficients of skewness and elongation have 
been used and to study the research questions, the independent t-test and Friedman test 
have been used. The results showed that the curriculum of elementary corresponded with 
the needs related to the promotion of students' environmental literacy in the field of 
knowledge, understanding, application, analysis, composition, and evaluation from the 
elementary teachers of Azna. Of course, the degree of desirability of domains was not the 
same, and the ranking of domains in terms of the degree of attention in the curriculum was 
analysis, knowledge, composition, evaluation, application, and understanding. 

Keywords: Cognitive enhancement, Curriculum, Elementary school, Environmental 
literacy.  
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های درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط  میزان انطباق محتوای برنامه

 در حوزة شناختی  آموزان زیستی دانش  ارتقای سواد محیط با

 از دیدگاه معلمان

 3، حسن شفیعی2، منظر نجفی1مهدیه رضائی

 زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران استادیار، گروه آموزش محیط . 1

 ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه. 2

 شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران دیار، گروه رواناستا. 3

 (73/02/9311: ؛ تاریخ پذیرش72/07/9311: تاریخ دریافت)

 چکیده

 زیساتی  محای    ساواد  ارتقاای  باا  مارتب   نیازهاای  با ابتدایی دورة درسی های برنامه محتوای انطباق میزان هدف پژوهش حاضر مطالعة
 شایوة  نظار  از و کااربردی  هادف  از نظار   پژوهش این. بود 9311ازنا در سال  شهر ابتدایی معلمانز نظر ا شناختی حوزة در آموزان دانش

 159به تعاداد   12-11 تحصیلی سال در ازنا شهر ابتدایی دورة کلیة معلمان آماری جامعة .است پیمایشی نوع از توصیفی ها  داده گردآوری
 بار  سااخته  محقا   ابزار پژوهش پرسشانامة . انتخاب شدند نمونه عنوان بهنفر  720 ای  لهچندمرح تصادفی گیری نمونه نفر بود که با روش

  ةلیوسا  باه  کوواریاان   رویکارد  باا  یدییا تأ عاملی تحلیل روایی سازة آن از بررسیمنظور  بهبود که  بلوم شناختی حوزة بندی طبقه مبنای
 همچناین  . اسات  شاده  متخصصان و پایایی آن از آلفاای کرونبااا اساتفاده     روایی صوری و محتوایی از نظرخواهی از Lisrel8.8 افزار نرم
و  مساتقل  یا نموناه  تا   تای آزماون   از پژوهش سؤاالت بررسی جهت و کشیدگی و چولگی ضرایب از ها داده توزیع نوع بررسیمنظور  به

 ارتقاای  باا  مارتب   نیازهاای  با دورة ابتدایی درسی یها ازنا  برنامه شهر ابتدایی معلمان نظر نشان داد از جینتا. است شده استفاده فریدمن
 هاا  طاه یحالبته میازان مطلوبیات   . حوزة شناختی و شش حیطة آن بر اساس دیدگاه بلوم  مطابقت دارد در آموزان دانش زیستی محی  سواد

ز تحلیل  دانش  ترکیب  ارزشیابی  باه  بودند ا  عبارتها از نظر میزان توجه در برنامة درسی  بندی حیطه یکسان نبوده و متفاوت است  رتبه
 .دنیفهمکاربستن و 

  .زیستی محی   سواد ابتدایی  دورة  ختیشنا حوزة درسی   برنامة: واژگان کلیدی
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 مقدمه

لطف الهی به نوع بشر است و بر همین اساس، به بشریت در کلیت  ةزیست، موهبت و نتیج  محیط

 مورد الهی، های نعمت و مواهب سایر مانند ملی خویشسیر تکاآن تعلق دارد تا در مسیر تعالی و 

 مدرسه، محیط، از ترکیبی دانش فرد زندگی، دورة طی. گیـرد قـرار خردمندانـه و پایداراستفاده 

های  شبکه باز، فضای در هایفعالیت دوستان، و خانواده اعضای شخصی، خواندن ها،رسانه

افراد  برای. آورد به دست می شخصی و ایحرفه تجربیات دیگر از ایگسترده طیف و اجتماعی

 نظرات مردم اکثر. منجر شود زیستی محیط  ارتقای سواد به تواندمی ،تینها در این مسأله زهیباانگ

 باورند این بر مردم بیشتر دهدمی نشان ها نتایج پژوهش. دارند کمی بسیار واقعی درک و مختلف

شارونووا، بوت و )دارند  اطالعات زیستمحیط  دربارة هند،دمی انجام ،واقع آنچه در از بیشتر که

 (. 2 81،  اورشی

 طرز به نوشتن و خواندن توانایی از تعریف ابتدایی آن یعنی 8مفهوم سواد است بدیهی

 باسواد شهروندی برای انتظارات گذشته، سال 01 درخصوص  به. است افتهی تکامل چشمگیری

 موضوعات و مباحث به توجه با عمل و آگاهانه گیریتصمیم درک، توانایی شامل که افتهی  شیافزا

 در هاییتوانایی و دانش چنین به اشاره برای همچنین، سواد اصطالح. است جامعه امروز پیچیدة

 یافته گسترش( هنری سواد فرهنگی، سواد ریاضیات، سواد رایانه، سواد مثالً) مختلف هایگفتمان

 سواد ازاند  عبارت اند،کرده ظهور ستیز  طیمح که در عرصة مفاهیمی از سوادآموزی. است

 (.8181،  انیل و نیوتون)شناختی بوم و سواد  زیستیمحیط

باسواد از نظر  شهروند یک شود،می منعکسها  چارچوب ةهم در تقریباً کهطور  همان

 و هانگرش از و دارد آگاهی زیستی محیط مشکالت و مسائل مورد در که است فردی زیستی محیط

 از خوبی ةمجموع زیستی،  محیطباسواد  فرد. است برخوردارها  آن حل برای الزم هایمهارت
                                                           
1. Sharunova, Butt & Qureshi 

2. Literacy 

3. Environmental literacy 
4. O’Neil & Newton 
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 در راستای خود رفتار در تغییرمنظور  به ،همچنین این فرد. دارد را زیستی  محیط اخالق یا هاارزش

 و شناسایی به رقادتنها  نهکند و می عمل به اقدام محیطی بیشتر مشکالت از جلوگیری یا اصالح

 هایارزش تواندمی بلکه است معین زیستی محیط موضوع یک به توجه با جوامع هایارزش تحلیل

 .(2 81،  گلدمن و آیالون)کند  روشن عمل با ارتباط در نیز را خود

برای باسوادی . زیستی است  ابزاری برای گسترش سواد محیط 8زیست  آموزش محیط

ها  شوند که داشتن این نشانگرها و مؤلفه ها و نشانگرهایی مشخص می فهزیستی، مفاهیم، مؤل  محیط

زیست را   زیستی به معنای تعیین چارچوبی است که جایگاه آموزش محیط  برای سواد محیط

زیست، استانداردهایی مشخص   شده برای آموزش محیط چارچوب تعیین ةوسیل به. کند مشخص می

زیستی به یافتن استانداردهای   های سواد محیط نشـانگرها و مؤلفه دیگر، یـافتن  عبارت  به. شود می

 توجهی دارد؛ چراکه آموزش محیط شایان زیست اهمیت   که در آموزش محیط انجامد آن می

 طور واضح نمایان زیست را به  د و وظـایف آموزشـگر محیطکن  زیست را مستند و استاندارد می 

پیشرفت  کنندة بیانتواند  زیستی، می  ی برای سواد محیطتعیین نشانگرها و مبنای. کند می

کند که  طور دقیق مشخص می آموزان در مقاطع مختلف آموزشی هم باشد؛ یعنی به دانش

بیاموزند تا بتوانند به سطح  بایدزیست   آموزان چه موضوعات و مواردی را در آموزش محیط دانش

 (. 3   سعادتی و منوری،) زیستی دست یابند  طزیست و وقایع محی  ای از درک محیط شده تعریف

افتد  زیستی فرایندی رو به گسترش است که طی دوران زندگی اتفاق می  فراگیری سواد محیط

تر  تر به سـطوح پیچیده زیستی وجود دارد که از سطوح ساده که درجاتی از سواد محیط  نابه این مع

 ة، حوز(دانش)شناختی  ةعنوان حوز توان بهمی های یادگیری رادامنه. یابند میتشکیل و رشد 

بندی مرتبط با هر دامنه یک طبقه. بندی کردطبقه( نگرش)عاطفی  ةو حوز( مهارت)شناختی  روان

ترین پیش ترین تا پیچیدهاند که از ساده شده  ای ترتیب داده گونه ها بهبندیطبقه ةهم. آن دارد

                                                           
1. Goldman & Ayalon 
2. EE: Environmental education 
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  بلوم. تدوین و توصیف شد 301 -391 های  بار بین سال نهای یادگیری برای اولیحوزه. روند می

شناختی وی دارای شش مؤلفه است،  ةحوز. شناختی ظاهر شد ةعنوان اولین نویسنده در حوز به

، 0وتحلیل ، تجزیه ، کاربرد ، فهم و ادراک8ترین سطح شامل دانشاین شش مؤلفه به ترتیب از پایین

 (.8181، همکارانانیل و )ند باشمی 9و ارزیابی 1ترکیب و ادغام

عنوان یادآوری مطالب قبالً  و به رسانی اطالعات است دانش مستلزم توانایی فراخوانی یا اطالع

ای از مطالب، از حقایق این ممکن است فراخوانی طیف گسترده. شود شده تعریف می آموخته

. ی از اطالعات مناسب استآنچه الزم است آگاه ةاما هم ،های کامل را در برگیردخاص تا تئوری

درک مطلب مستلزم . دهدشناختی نشان می ةترین سطح نتایج یادگیری را در حوزدانش پایین

این . شودعنوان توانایی درک معنای ماده تعریف می درک به. توانایی معنادادن به اطالعات است

 ترین سطح درک استینپای کنندة قدم فراتر از یادآوری مطالب است و بیان نتایج یادگیری یک

 (.2 81، 2رادمهر و درکه)

توانایی استفاده از . های واقعی استکاربرد شامل توانایی استفاده از دانش یا اصول در موقعیت

 ةتحلیل نیز مستلزم توانایی تجزی و  تجزیه. های جدید و اختصاصیشده در موقعیت مواد آموخته

 ةتوانایی تجزی ،در حقیقت. ها استوابط بین قسمتتر و ر های سادهاطالعات پیچیده در قسمت

، 3، وی و دینگوانگ) آن است تا ساختار سازمانی آن درک شود ةدهندمواد در اجزای تشکیل

81 9.) 

این ممکن است شامل  .ترکیب به توانایی قراردادن قطعات در تشکیل یک کل جدید اشاره دارد

                                                           
1. Bloom 
2. Knowledge 
3. Understanding 
4. Applying 
5. Analyzing 
6. Synthesis 

7. Evaluation 

8. Radmehr, F. Drake 
9. Wang, Wei & Ding. 



04                                                        0011 پاییز ،3، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

طرح )انتزاعی  ةیا یک رابط( پیشنهاد تحقیق)ملیاتی ع ةفرد، یک برنام ایجاد یک ارتباط منحصربه

. کند رد بر رفتارهای خالقانه تأکید مینتایج یادگیری در این مو .باشد( بندی اطالعاتطبقه

ارزشیابی مستلزم توانایی قضاوت بر اساس سطح یادگیری قبلی است که بتواند محصولی نوعی را 

ارزیابی مربوط به توانایی قضاوت در مورد ارزش مواد . دشده قرار ده در برابر یک استاندارد تعیین

نتایج یادگیری در این . داوری باید بر اساس معیارهای مشخص باشد. برای یک هدف معین است

های مراتب شناختی است شامل عناصر سایر مقوالت دیگر، قضاوت زمینه که باالترین در سلسله

 (.3 81،  برام)شده است ارزش آگاهی بر اساس معیارهای واضح تعریف 

آموزان مقطع متوسطه اگرچه در دانش کردنددر پژوهشی بیان ( 32  ) ، مدنی و سلیمانیانامینی

زیستی و نیز  ولی به لحاظ شناخت محیط  دارند،زیستی وضعیت مناسبی  بعد عاطفی سواد محیط 

گلشاهی و . ر نیستندهای الزم برخورداها و عملکردهای مربوط به آن از شرایط و شاخصمهارت

 ،یادشدهشده برای کتاب  هدف آموزشی تعیین 2  که از  نشان دادند، در پژوهشی (32  )کر 

آن یعنی تنها یک  درصد 20/1هدف مربوط به حوزه شناختی و تنها   3یعنی  ،آن درصد 8/99 

ش شناختی نیز، بخش دان ةدر بین شش بخش حوز. استحرکتی  - روانی ةهدف مربوط به حوز

دهد که این کتاب اغلب از مفاهیم این موضوع نشان می. هدف بیشترین فراوانی را دارد   با 

 ةشناختی استفاده کرده و چون هدف اصلی کتاب فارسی تقویت خواندن و نوشتن است، پس حیط

 .جا استفاده شده است شناختی تقریباً به

 زیستی محیط  سواد گیریشکل»در پژوهشی با عنوان ( 31  ) ، فیاض و بازرگانپورمعصوم

، بیان «ایچندرسانه یادگیری ةبست و ریزی چندبعدیبرنامه راهبردی، درسی ةبرنام بر اساس کودکان

این  توجه شایان  تأثیر کنندة بیان کودکان، زیستی محیط  سواد میزان تحلیل و  تجزیه نتایج کردند

 رشدی آزمون تقریباًپس و آزمونپیش ةمقایس در ها میانگین نسبت که ای گونه به است؛ بوده آموزش

، در پژوهشی (31  ) عباسلوو  تبا ، افخمیوزیری. است داشته آزمون ةفرضی چهار هر در دوبرابر

                                                           
1. Brame 
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توجهی  شناختی و کم ةبندی بلوم در حیط ها از نظر طبقه پراکندگی نامتوازن سطح سؤال نشان دادند

محققان پیشنهاد کردند برای باالبردن  ،نهایت در .وجود داردبه بعضی از سطوح باالی شناختی 

 ةآموزان، در نگارش محتوای کتاب ریاضی پایترکردن ذهن دانشقدرت تفکر و استدالل و فعال

 .خصوص ارزشیابی و ترکیب توجه بیشتری شوده شناختی ب ةچهارم به سطوح باالی حیط

پژوهشی نشان دادند فراوانی و ، در (30  ) ، بهجتی اردکانی و ناظمی اردکانیمقدم حیدری

از  ،به ترتیب ة ششم ابتداییشناختی کتاب علوم تجربی پای ةهای رفتاری سطوح حیطدرصد هدف

 ،نتیجه در. باشدبیشترین به کمترین شامل دانش، فهمیدن، کاربرد، ترکیب، تحلیل و ارزشیابی می

 ةارد تا از توازن مناسب بین همششم ابتدایی نیاز به بازنگری د ةمحتوای کتاب علوم تجربی پای

تمام سطوح  کردندیان ب، در پژوهشی ( 3  )پور و پورحسن عبدالعلی .سطوح برخوردار شود

شده، اما از نظر   گنجانده ریزی درسیمقدمات برنامهشناختی بلوم در محتوای کتاب  ةرفتاری حیط

نمرات، مؤید  ةمقایس. باشدمیزان پوشش بر روی سطوح مختلف، از توازن مناسبی برخوردار نمی

 .است« ترکیب»ترین آن مربوط به سطح  و پایین« دانش»آن بود که باالترین درصد مربوط به سطح 

زیستی  تحلیل سواد محیط »در پژوهشی با عنوان  (2 81)  ، کاریانتو و راملیواردان

اساسی برای بهبود  ةمؤلفیک  8آموزانزیستی دانش بیان داشتند سواد محیط  «آموزان دبیرستانی دانش

در سه جنبه، یعنی دانش،  ELدر این تحقیق . زیستی است مسائل محیط  بارةآموز در آگاهی دانش

  و  8،  آموزان کالس  طور هدفمند از دانش کنندگان بهشرکت. گیری شدنگرش و نگرانی اندازه

شناختی از  حوزة در آموزاندانش ٪21نتایج نشان داد که  .یک دبیرستان در اندونزی انتخاب شدند

آموزان بر اساس  نگرش دانش. شوندبندی میعنوان گروه ناکافی طبقه زیست به مفاهیم محیط 

آموزان از  ها اظهار داشتند به دلیل عدم درک دانش آن. متوسط بود( NEP)پارادایم جدید اکولوژیک 

، ممکن ELهای مواجهه با مؤلفهدرسی نامناسب برای  ةها و برنامو تئوری ،زیست مفاهیم محیط 

 ، بوت و اورشیشارونووانتایج پژوهش  .آموزان پایین باشدزیستی دانش است سطح سواد محیط 
                                                           
1. Wardani, Karyanto & Ramli 
2. EL: Environmental Literacy 
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ها در  بندی بلوم و توزیع و کاربرد آنشناختی طبقه ةبین سطوح حوز تفاوت نشان داد( 2 81)

 .مراحل مختلف طراحی آموزشی وجود دارد

ترین عناصر در  بندی اهداف از مهم، در پژوهشی نشان دادند طبقه(1 81)  هامانی هایدر و بی

. شودنویس برای کسب نتایج و اهداف یادگیری در نظر گرفته می پیش ةدرسی و تهی ةطراحی برنام

چندین تن از مربیان و دانشگاهیان این مدل را در تسهیل دستیابی به یادگیری از کسب دانش سطح 

حال، تعداد دیگری با بازآفرینی پیامدهای آن در   این با. اندالتر در نظر گرفتهبا ةپایین به تفکر مرتب

که ممکن است فراگیران  اند، نقد کردهمراتبی، این پدیده را  تقسیم کاربرد دانش در یک مدل سلسله

  یحال آموزان دردانش ةعالوه بر این، یادگیری و انگیز. ویژه در نظام آموزش عالی محدود کند را به

 .شوندمحدود می ،اند که تحت چنین ارزیابی شدید و ساختاری از نتایج یادگیری قرارگرفته

های  میزان انطباق محتوای برنامه ةشده و اهمیت موضوع، مطالعیادبا توجه به مطالب  ،بنابراین

اختی شنة آموزان در حوز زیستی دانش ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط  ةدرسی دور

زیستی، ابعاد وسیعی دارد که برای تحدید  سواد محیط . یابد ضرورت می ةاز نظر معلمان این دور

های اصلی انرژی، پسماند، تنوع زیستی، خاک، هوا،  آن در حوزه ةموضوع در این پژوهش به مطالع

ر های پژوهشی زی بنابراین، در پژوهش حاضر، پرسش. شده است  صدا، آب و گیاهان پرداخته

 :مطرح است

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای  ةهای درسی دور مطابقت برنامه: پرسش اصلی پژوهش

شناختی از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا به چه میزان  ةآموزان در حوز سواد محیط زیستی دانش

 است؟

 :به شرح زیر هستند: های فرعی پژوهش پرسش

دایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی ابت ةهای درسی دور مطابقت برنامه.  

 آموزان در حیطه دانش از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا به چه میزان است؟ دانش

                                                           
1. Hyder & Bhamani 
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های درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی  مطابقت برنامه. 8

 ازنا به چه میزان است؟آموزان در حیطه فهمیدن از نظر معلمان ابتدایی شهر  دانش

های درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی  مطابقت برنامه.  

 کاربستن از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا به چه میزان است؟ة آموزان در حیط دانش

زیستی های درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط  مطابقت برنامه.  

 تحلیل از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا به چه میزان است؟ ةآموزان در حیط دانش

های درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی  مطابقت برنامه. 0

 ترکیب از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا به چه میزان است؟ ةآموزان در حیط دانش

درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی  های مطابقت برنامه. 1

 ارزشیابی از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا به چه میزان است؟ ةآموزان در حیط دانش

 شناسی پژوهش روش

ها، توصیفی از نوع پیمایشی  گردآوری داده ةاز نظر هدف، کاربردی و از نظر شیو حاضر پژوهش

معلمان شاغل در دورة ابتدایی شهر ازنا در سال تحصیلی  ةماری پژوهش کلیآ ةجامع. بوده است

. دشها، از روش اسنادی و میدانی استفاده  منظور گردآوری داده نفر بود و به  30به تعداد  32-39

برای برآورد حجم . ها از پرسشنامه استفاده شد آوری داده منظور جمع روش میدانی به ةدر حیط

شده برای نمونه در این  رآورد نسبت حجم نمونه کوکران، استفاده و حجم محاسبهنمونه از روش ب

ای  گیری تصادفی چندمرحله ها نیز از روش نمونه برای توزیع پرسشنامه. نفر بود 891پژوهش 

بندی  ال بر مبنای طبقهؤس 2 ساخته با تعداد  استفاده، محقق مورد ةپرسشنام. شد  نسبتی استفاده

انرژی، ) زیستی در این پژوهش سواد محیط  ةحوز 2از  یک بلوم بوده که هرشناختی ة حوز

روایی  .شده استارزیابی  گویه 1با ( پسماند، تنوع زیستی، خاک، هوا، صدا، آب و گیاهان
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آن با تحلیل  ةو روایی ساز ،محتوایی و صوری این پرسشنامه از طریق نظرخواهی از متخصصان

 .نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده استو پایایی آن   عاملی تأییدی

پرسشنامه به تفکیک  های گویهبندی باید  پیش از انجام هرگونه آزمون فرض و اولویت

تحلیل عاملی تأییدی برای . شودمتغیرهای پژوهش از نظر قابلیت برازش سنجش و ارزیابی 

هماهنگی  شودتا معلوم  ،شود میکار گرفته ه های یک سازه در پرسشنامه ب سنجش روایی شاخص

دیگر، تحلیل عاملی تأییدی ابزاری   بیان  به. وجود دارد( سؤاالت)ها  و همسویی الزم بین شاخص

است برای سنجش روایی پرسشنامه برای اطمینان از اینکه پرسشنامه چیزی را اندازه بگیرد که 

لی با ضرایب استانداردشده و ، مدل تحلیل عام شکل  .گیری آن ساخته شده است برای اندازه

 .مدل تحلیل عاملی با ضرایب معناداری را نشان داده است 8شکل 

 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 ضرایب مسیر استانداردشده مدل تحلیل عاملی. 1شکل 
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 ضرایب معناداری برای مدل. 2شکل 
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که بین متغیرهای مکنون  کردتوان برداشت  گیری ضرایب استانداردشده می از مدل اندازه

ضرایب استانداردشده، . معناداری وجود دارد یا خیر همبستگی  ها، متناظر با آنهای  شاخص

برای داشتن . استها و نشانگرها  ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استانداردشده بین عامل کنندة بیان

 در. ، همبستگی معناداری وجود داشته باشد(ها گویه)روایی باید بین متغیرها و سؤاالت پرسشنامه 

نظر از قدرت  توان گفت سؤاالت مورد می  باشد، 4/0که بار عاملی استانداردشده باالتر از   یصورت

مقادیر تی معناداربودن هر یک از پارامترهای مدل را نشان . تبیین خوبی برخوردار بوده است

 به باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند و  /31مقدار تی بزرگتر از قدر مطلق عدد  اگردهد و  می

 .را تأیید کرد 10/1گیری متغیرهای در سطح معناداری  های اندازه توان روایی سازه می ،ترتیب  این 
 

 ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه. 1جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 1/  2 دانش ةحیط

 3/1 3 فهمیدن ةحیط

 221/1 کار بستن ةحیط

 1/ 29 تحلیل ةحیط

 232/1 ترکیب ةحیط

 1/ 22 رزشیابیا ةحیط

 1/  3 شناختی ةحوز

، مقدار بار عاملی استانداردشده برای تمامی سؤاالت 8و    های شکلبر اساس نتایج مندرج در 

ها با متغیرهای مکنون مربوطه  بود و با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری بین گویه 1/ بیشتر از 

 10/1گیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری  زههای اندا روایی سازه ،بزرگتر است  /31از عدد 

شده   متغیرها محاسبه ةضریب آلفای کرونباخ نیز برای هم ، بر اساس نتایج جدول . تأیید شد

ها مقدار ضرایب آلفای کرونباخ تمامی سازه، شده برای این معیارها است که با توجه به حدود گفته

نفری برابر  891 ةسؤال و نمون 2 اخ کل پرسشنامه با مقدار آلفای کرونب. باشندقبول می مورد

 .شده است  محاسبه 1/  3
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 های برازش مدل در حد قابل شاخصباید جهت تأیید مدل تحلیل عاملی و مستندبودن نتایج 

 .بیان شده استاستفاده به همراه مقادیر آن  های مورد شاخص 8در جدول . قبول قرار گیرد 
 

 های تحلیل عاملی تأییدی برازش مدل های نتایج شاخص. 2جدول 

 مقدار برآوردشده میزان استاندارد نماد التین شده های بررسی شاخص

χ2) آزادی ةدرج/کای اسکوئر
/ df)  8/ 0 ( 32 )کارمینز و مکالور   کمتر از 

میانگین مربعات  ةریش

 خطای برآورد
(RMSEA)  191/1 (332 )هایر و همکاران  12/1کمتر از 

 3/1بیشتر از  (NFI) هنجارشدهبرازش 

 (321 )بنتلر و بونت 

31/1 

 1/ 3 3/1بیشتر از  (CFI) ای برازش مقایسه

 1/ 3 3/1بیشتر از  (IFI) برازش فزاینده

 1/ 9 (331 )اتزادی و فروهمند  2/1بیشتر از  (GFI) نیکویی برازش

 ةدار کای دو به درج، در مدل تحلیل عاملی مقشود میمالحظه  8طور که در جدول  همان

نیز ( RMSEA)مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب . است  و کمتر از  8/ 0 برابر با آزادی

، شاخص (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی  ،همچنین. است 12/1و کمتر از  191/1برابر با 

( GFI)و شاخص نیکویی برازش ( NFI)، شاخص برازندگی هنجارشده (IFI)برازندگی افزایشی 

شده  های محاسبه ؛ بنابراین در حالت کلی و با توجه به شاخصقرار دارندهمگی در حد مناسبی 

دهد تحلیل عاملی تأییدی  نشان می 8جدول . توان برازش مطلوب مدل را نتیجه گرفت می

خوبی متغیرهای مربوطه را  های پرسشنامه به های پرسشنامه دارای برازش مناسب بوده و سازه سازه

تحلیل عاملی تأییدی نشان داد میزان بار عاملی بین سؤاالت پرسشنامه و  ،دهند؛ بنابراین می نشان

های  نتایج شاخص ،همچنین. متغیرهای مکنون مربوط به خود به لحاظ آماری معنادار بوده است

به  برازش مدل و مقدار آلفای کرونباخ در سطح مطلوب و قابل استنادی قرار دارد؛ بنابراین با توجه

 پرسشنامه در های پرسشتوان اظهارنظر کرد که  می ،درصد 30شده و با احتمال  آوری های جمع داده

 .پژوهش استنظر  سنجد که مد همان چیزی را می ،واقع
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 های پژوهش یافته

از نظر تحصیالت،  :کنندگان در پژوهش به شرح زیر است شرکتشناختی  مشخصات جمعیت

درصد از وزن کل را شامل شد و   1حصیالت کارشناسی بود که بیشترین فراوانی مربوط به ت

 ،همچنین. درصد را به خود اختصاص داد 9کمترین فراوانی مربوط به تحصیالت کاردانی بود که 

   /3)نفر  8 مرد و ( درصد 22/ )نفر  2 8نفر موجود  891از نظر جنسیت بر اساس نتایج از بین 

درصد از  8/0سال و سن  1 تا  81درصد از افراد بین  9ز، سن از نظر سن نی. اند زن بوده( درصد

سال،  1 تا  1 سنی  ةدرصد از افراد در باز 9/81 ،همچنین. اند هسال بود 0 تا    افراد نیز بین 

 0 سنی بیشتر از  ةدرصد نیز در باز 3 / سال و  0 تا    سنی  ةدرصد از افراد نیز در باز   /3

 3 / )سال  81تا  1  ةکاری، بیشترین فراوانی مربوط به رد ةلحاظ سابق از. اند گرفته سال قرار

 .ندبود( درصد 2/ )سال و کمتر  0 ةو کمترین فراوانی مربوط به رد( درصد

های  برای توصیف متغیرهای پژوهش از شاخص .بودندای  های تحقیق دارای مقیاس فاصله داده

های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه را در  شاخص  مرکزی و پراکندگی استفاده شد که شکل 

 .قالب تحلیل گرافیکی نشان داده است

 

 
 توصیف گرافیکی متغیرهای موردمطالعه. 3شکل 

3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

4 
4.1 
4.2 

حیطه  حیطه دانش

 فهمیدن

حیطه 

 کاربستن

حیطه  حیطه تحلیل

 ترکیب

حیطه 

 ارزشیابی

حیطه 

 شناختی

4.0532 

3.7773 3.8162 

4.1292 
4.0297 

3.9375 3.9572 
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قدر مطلق   جدول . استفاده شد 8و کشیدگی  بودن از ضرایب چولگی جهت بررسی نرمال

 .ان داده استها را نش بودن داده ، تخطی از نرمال8ضریب چولگی و کشیدگی بزرگتر از 

 

 ها بودن داده نتایج آزمون نرمال. 3جدول 

 نتیجه ضریب کشیدگی ضریب چولگی متغیرهای پژوهش

 نرمال -1/ 1 -2/1 8 دانش ةحیط

 نرمال -181/1 -1/ 89 فهمیدن ةحیط

 نرمال -10/1  -8/1 0 کاربستن ةحیط

 نرمال -80/1  -1/ 1  تحلیل ةحیط

 نرمال -9/1   -1/ 12 ترکیب ةحیط

 نرمال -1/    -39/1  ارزشیابی ةحیط

 نرمال -283/1 1/ 0  شناختی ةحیط

مطالعه  متغیرهای مورد همة، مقدار ضریب چولگی و کشیدگی برای  بر اساس نتایج جدول 

حد  ةقضی ،از طرفی. ها است بودن داده نرمال دهندة گرفته و نشان قرار( -8و + 8)امن  ةدر باز

توزیع ( نمونه 1 بیشتر از ) یابدآماری افزایش  ةکند که اگر تعداد نمون بت میمرکزی در آمار ثا

نفر  891در پژوهش حاضر تعداد نمونه . ها به سمت توزیع آماری نرمال سوق داده خواهد شد داده

ای و متقارن داشته و بسیار شبیه  نمودارهای هیستوگرام حالت زنگوله ،همچنین. نرمال استبوده و 

های  در حالت کلی و با بررسی ، بنابراین،( شکل )ر هیستوگرام توزیع نرمال بود به نمودا

، نرمال یا حداقل بسیار  های متغیرهای موجود در جدول  استنباط شد که توزیع داده گرفته، انجام

 .دکرهای پارامتریک استفاده  توان از آزمون نزدیک به نرمال بوده و می

                                                           
1. Skewness 
2. Kurtosis 
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 مطالعه تغیرهای موردهیستوگرام منمودار . 4شکل 

گیری با تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و بررسی نرمالیتی  پس از بررسی مناسبت ابزار اندازه

با . شده در پژوهش پرداخته شد ها در این بخش از پژوهش به بررسی سؤاالت و اهداف مطرح داده

این آزمون زمانی . فاده شدای است نمونه های متغیرها از آزمون تی تک بودن توزیع داده توجه به نرمال

رود که محقق قصد داشته باشد، میانگین یک جامعه را با یک میانگین مفروض و نظری  به کار می

شده   در نظر گرفته ،است 0تا   سؤاالت  ةکه حد وسط باز  در این پژوهش عدد . مقایسه کند

 .است

حد وسط طیف لیکرت )  از عوامل از مقدار عددی  یک که میانگین نمرات هر  صورتی در

 .دهد مطلوبیت آن متغیر را نشان می ،بیشتر باشد( ای گزینه پنج

 .است  میانگین متغیر برابر با : فرض صفر

 .نیست  میانگین متغیر برابر با : فرض مقابل صفر

گذاری پرسشنامه بر اساس نمره ةبا توجه به اینکه شیوبرای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، 

مطلوبیت مطابقت  ةمنظور ارزشیابی دقیق درج، بهاست 0تا   ای از درجه پنجطیف لیکرت 

آموزان در  زیستی دانش  ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط ةهای درسی دور برنامه

شده در جدول  های استاندارد ارائهشناختی از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا بر اساس شاخص ةحوز

 .عمل شد  
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  طیف مطلوبیت. 4 جدول

 کامالً نامطلوب نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب کامالً مطلوب

0- 8/    / -  /    / -01/8 00/8-92/  99/ -  

 22  ، ، بازرگان و اسحاقیحجازی: منبع

 

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی  ةهای درسی دور نتایج بررسی مطابقت برنامه. 5جدول 

 شناختی از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا ةآموزان در حوز نشدا

 مقدار تی میانگین متغیر
سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 درصدی 59اطمینان  ةباز

 نتیجه اختالف میانگین 

 حد باال حد پایین

 تأیید  / 1 3/1 30/1 11/1 0 /881  /30 شناختی ةحوز

 تأیید  /   33/1  / 10 11/1   /121  /10 دانش

 تأیید 21/1 13/1 99/1 11/1 9 / 00  /99 فهمیدن

 تأیید 3/1 98/1 1/ 2 11/1 9 / 9   / 2 کاربستن

 تأیید  /3   /11  /8  11/1   /8 9  /8  تحلیل

 تأیید  /13 31/1  /18 11/1   / 03  /18 ترکیب

 تأیید  / 1 20/1 1/ 3 11/1 29/88   / 3 ارزشیابی

برابر  0 /881شناختی با مقدار آماره تی  ةحوز ، سطح معناداری آزمون در0 جدول براساس

ای رد  فرض صفر آزمون تی تک نمونه بنابراین،. شد  درصد محاسبه 0صفر و کمتر از سطح خطای 

 گزارش  و بیشتر از   /30شناختی برابر  ةکه میانگین حوز  آنجا از. و فرض مقابل آزمون تأیید شد

(  )شناختی با میانگین مورد انتظار  ةحدود باال و پایین اختالف میانگین حوز ،شده و همچنین 

ابتدایی با  ةهای درسی دور توان نتیجه گرفت که مطابقت برنامه ، میاست آمده  دست  مقدار مثبتی به

شناختی از نظر معلمان ابتدایی  ةآموزان در حوز زیستی دانش  نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط

 .شهر ازنا در سطح مطلوبی قرار دارد
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، سطح معناداری 0بر اساس نتایج مندرج در جدول  همچنین، در مورد پرسش فرعی اول،

درصد  0برابر صفر و کمتر از سطح خطای    /121تی  ةدانش با مقدار آمار ةآزمون در حیط

ابل آزمون تأیید ای رد و فرض مق نمونه فرض صفر آزمون تی تک بنابراین،. شده است  محاسبه

شده و همچنین حدود   گزارش  و بیشتر از   /10دانش برابر  ةکه میانگین حیط  آنجا از. شود می

، است آمده  دست  دانش با میانگین مورد انتظار مقدار مثبتی به ةباال و پایین اختالف میانگین حیط

زهای مرتبط با ارتقای سواد ابتدایی با نیا ةهای درسی دور توان نتیجه گرفت مطابقت برنامه می

دانش از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا در سطح مطلوبی قرار  ةآموزان در حیط محیط زیستی دانش

 .دارد

 ةسطح معناداری آزمون در خصوص حیطبرای پرسش فرعی دوم پژوهش، ، 0اساس جدول  بر

. شد  رصد محاسبهد 0برابر صفر و کمتر از سطح خطای  9 / 00تی  ةفهمیدن با مقدار آمار

شده   گزارش  و بیشتر از   /99فهمیدن برابر  ةکه میانگین حیط  ازآنجا. صفر رد شد فرض بنابراین،

فهمیدن با میانگین مورد انتظار مقدار مثبتی  ةحدود باال و پایین اختالف میانگین حیط ،و همچنین

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ة های درسی دور توان نتیجه گرفت مطابقت برنامه آمد، می  دست  به

فهمیدن از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا در سطح  ةآموزان در حیط ارتقای سواد محیط زیستی دانش

 .مطلوبی قرار دارد

کاربستن با مقدار  ة، سطح معناداری آزمون در خصوص حیطبیان شد 0طور که در جدول  همان

رد فرض صفر  بنابراین،. شد  درصد محاسبه 0خطای برابر صفر و کمتر از سطح  9 / 9 تی  ةآمار

حدود باال و  ،همچنین ،شد  گزارش  و بیشتر از   / 2کاربستن برابر  ةکه میانگین حیط  آنجا از. شد

آمد،   دست  مقدار مثبتی به(  )کاربستن با میانگین مورد انتظار  ةپایین اختالف میانگین حیط

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد  ةهای درسی دور توان نتیجه گرفت مطابقت برنامه می

کاربستن از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا در سطح مطلوبی  ةآموزان در حیط زیستی دانش  محیط

 .قرار دارد

   /8 9تی  ةتحلیل با مقدار آمار ة، سطح معناداری آزمون در خصوص حیط0جدول  اساسبر 

فرض صفر آزمون رد و فرض  بنابراین،. شد  درصد محاسبه 0ای برابر صفر و کمتر از سطح خط
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حد وسط طیف لیکرت ) تحلیل با عدد  ةبودن میانگین نمرات حیط مقابل آزمون مبنی بر مخالف

 و شد  گزارش  و بیشتر از   /8 تحلیل برابر  ةکه میانگین حیط  آنجا از. تأیید شد( ای گزینه پنج

 دست  مقدار مثبتی به(  )تحلیل با میانگین مورد انتظار  ةنگین حیطحدود باال و پایین اختالف میا

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد  ةهای درسی دور توان نتیجه گرفت مطابقت برنامه آمد، می 

تحلیل از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا در سطح مطلوبی قرار  ةآموزان در حیط زیستی دانش  محیط

 .دارد

تی  ةترکیب با مقدار آمار ة، سطح معناداری آزمون در خصوص حیط0س جدول بر اسا

فرض صفر آزمون رد  بنابراین،. شد  درصد محاسبه 0برابر صفر و کمتر از سطح خطای    / 03

شد و حدود باال و پایین   گزارش  و بیشتر از   /18ترکیب برابر  ةکه میانگین حیط  آنجا از. شد

توان نتیجه  آمد، می  دست  مقدار مثبتی به(  )ترکیب با میانگین مورد انتظار  ةاختالف میانگین حیط

زیستی   ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط ةهای درسی دور گرفت مطابقت برنامه

 .ترکیب از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا در سطح مطلوبی قرار دارد ةآموزان در حیط دانش

اری مالحظه شد، سطح معناد 0طور که در جدول  همانسؤال فرعی ششم،  همچنین، در مورد

 بنابراین،. شد  درصد محاسبه 0برابر صفر و کمتر از سطح خطای  29/88 تی  ةبا مقدار آمار آزمون

ارزشیابی با  ةبودن میانگین نمرات حیط و فرض مقابل آزمون مبنی بر مخالف ،فرض صفر آزمون رد

حدود باال  و شد  گزارش  و بیشتر از   / 3ارزشیابی برابر  ةآنجا میانگین حیط از. تأیید شد  عدد 

آمد،   دست  مقدار مثبتی به(  )ارزشیابی با میانگین مورد انتظار  ةو پایین اختالف میانگین حیط

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد  ةهای درسی دور توان نتیجه گرفت که مطابقت برنامه می

ارزشیابی از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا در سطح مطلوبی  ةآموزان در حیط زیستی دانش  طمحی

 .قرار دارد

 .بیان شده است 1ها برای پاسخ به پرسش فرعی هفتم در جدول  نتایج بررسی
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 ها مؤلفه نتایج بررسی زیر. 6جدول 

 مقدار تی میانگین زیرمؤلفه 
سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 درصدی 30اطمینان  ةباز

 نتیجه اختالف میانگین 

 حد باال حد پایین

 تأیید  /    /2   /80 111/1   / 01  /81 انرژی - دانش ةحیط

 تأیید  /    /    / 8 111/1 2/81    / 8 زباله در پسماند -دانش ةحیط

 تأیید  /19 23/1 1/ 32 111/1 208/81  /32 زیستی تنوع - دانش ةحیط

 تأیید  / 1 21/1 1/  3 111/1  1/8 2  / 3 خاک – دانش ةیطح

 تأیید  /11 23/1 1/ 39 111/1 88/ 82  / 3 هوا – دانش ةحیط

 تأیید  /8  / 1 0/1   111/1  099/8  /   صدا – دانش ةحیط

 تأیید  /10 20/1 2/1 3 111/1 2 /821  /30 آب – دانش ةحیط

 تأیید  /12 22/1 392/1 111/1 3 /82   /32 گیاهان – دانش ةحیط

 تأیید 99/1 00/1 103/1 111/1   /90  /11 انرژی – فهمیدن ةحیط

 تأیید 1/ 9 9/1  1/ 03 111/1 3/  2  /03 زباله در پسماند -فهمیدن ةحیط

 تأیید  /11 92/1 1/ 23 111/1 0 /0 3  /23 زیستی تنوع - فهمیدن ةحیط

 تأیید  /13 23/1 323/1 111/1 3 /20   /33 خاک – فهمیدن ةحیط

 تأیید 99/1 1/ 0 101/1 111/1   /081  /11 هوا – فهمیدن ةحیط

 تأیید 1/ 3 9/1 219/1 111/1   /0 3  / 2 صدا – فهمیدن ةحیط

 تأیید 38/1 98/1 3/1 2 111/1 0 / 03  /28 آب – فهمیدن ةحیط

 تأیید 1/ 3 13/1 1/ 21 111/1   /81   /2 گیاهان – فهمیدن ةحیط

 تأیید 90/1 08/1 1/  1 111/1 1 /219  / 1 انرژی – کاربستن ةحیط

 تأیید  /0  1/ 3  /1 1 111/1 9 / 0   / 1 زباله در پسماند -کاربستن ةحیط

 تأیید 33/1 1/ 9 1/ 21 111/1   / 2   /21 زیستی تنوع - کاربستن ةحیط

 تأیید 33/1 98/1 201/1 111/1 8 /182  /21 خاک – کاربستن ةحیط

 تأیید 01/1 82/1 88/1  111/1 3/1 1  /8  هوا – کاربستن ةحیط

 تأیید 1/ 3 19/1 923/1 111/1 8 / 28  /93 صدا – کاربستن ةحیط

 تأیید  /1  38/1  /  1 111/1 9 /93   / 1 آب – کاربستن ةحیط

 تأیید  /18 99/1 231/1 111/1   / 11  /3 گیاهان - کاربستن ةحیط

 تأیید  /19 23/1 1/ 32 111/1 208/81  /32 انرژی – تحلیل ةحیط

 تأیید  /18 1/ 2 1/1 3 111/1 3 /0 1  / 3 زباله در پسماند -تحلیل ةحیط
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 مقدار تی میانگین زیرمؤلفه 
سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 درصدی 30اطمینان  ةباز

 نتیجه اختالف میانگین 

 حد باال حد پایین

 تأیید  /2   /18  /11  111/1 39/80  /1  زیستی تنوع - تحلیل ةحیط

 تأیید  /89  /    /23  111/1 300/89  /3  خاک – تحلیل ةحیط

 تأیید  /80  /13  /91  111/1 1/89    /9  هوا – تحلیل ةحیط

 تأیید  /    /82  /2   111/1   /     /0  صدا – تحلیل ةحیط

 تأیید  / 0  /2   /01  111/1 3 /3 1  /1  آب – تحلیل ةحیط

 تأیید 32/1 1/ 9 203/1 111/1   /33   /21 گیاهان – تحلیل ةحیط

 تأیید  /80  /13  /91  111/1 298/83  /9  انرژی – ترکیب ةحیط

 تأیید  /    /2   /803 111/1   /211  /81 زباله در پسماند -ترکیب ةحیط

 تأیید  /   31/1  /2 1 111/1 0/88 9  /10 زیستی تنوع - ترکیب ةحیط

 تأیید  /0  33/1  /191 111/1 80/     /19 خاک – ترکیب ةحیط

 تأیید 31/1 93/1 1/ 29 111/1 81/ 12  /29 هوا – ترکیب ةحیط

 تأیید  /10 22/1 1/ 31 111/1  1/8 0  /31 صدا - ترکیب ةحیط

 تأیید 21/1 13/1 1/ 99 111/1 9 /000  /99 آب – ترکیبة حیط

 تأیید  /1  33/1  /192 111/1 8/80    /12 گیاهان – ترکیب ةحیط

 ییدتأ  / 1 92/1 1/ 23 111/1 0 /139  /23 انرژی – ارزشیابی ةحیط

 تأیید  /8  23/1  /119 111/1 9 / 9   / 1 زباله در پسماند -ارزشیابی ةحیط

 تأیید  /1  22/1 323/1 111/1 9 /     /33 زیستی تنوع - ارزشیابی ةحیط

 تأیید  /   23/1  /11 111/1 9 /389  /11 خاک – ارزشیابی ةحیط

 تأیید  /19 20/1 303/1 111/1 9 /3 1  /31 هوا – ارزشیابی ةحیط

 تأیید 1/ 2 09/1 123/1 111/1   /109  /13 صدا - ارزشیابی ةحیط

 تأیید  /11 20/1 301/1 111/1 9 / 93  /31 آب – ارزشیابی ةحیط

 تأیید  /1  1/ 3  /119 111/1 01/81    / 1 گیاهان – ارزشیابی ةحیط

صفر و کمتر از سطح خطای ها برابر  مؤلفه ، سطح معناداری آزمون تمامی زیر1جدول  بر اساس

و فرض مقابل آزمون مبنی بر  ،فرض صفر آزمون رد بنابراین،. شده است  درصد محاسبه 0

که میانگین تمامی   آنجا از. تأیید شد  ها با عدد  مؤلفه بودن میانگین نمرات تمامی زیر مخالف
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ها با  ین تمامی زیرمؤلفهشد و حدود باال و پایین اختالف میانگ  گزارش  ها بیشتر از  مؤلفه زیر

های  توان نتیجه گرفت که مطابقت برنامه آمده، می دست مقدار مثبتی به(  )میانگین مورد انتظار 

آموزان در تمامی  زیستی دانش  ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط ةدرسی دور

 .ی قرار داردها از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا نیز در سطح مطلوب مؤلفه زیر

با استفاده از آزمون  ،عبارتی  به. مطالعه بود مورد ةبندی شش حیط ها، رتبه بعدی تحلیل گام

 . بندی شده است ها، اولویت ها و مطلوبیت آن ، حیطه بندی فریدمن رتبه
آمد،   دست  به 10/1کمتر از  9/39  ة ، چون سطح معناداری آزمون با مقدار آماربراساس نتایج

دانش، )ها  بودن میانگین حیطه فر آزمون فریدمن رد و فرض مقابل آن مبنی بر متفاوتفرض ص

نظر کرد که میزان  توان اظهار می ،تأیید شد؛ بنابراین( فهمیدن، کاربستن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی

 .نیستها یکسان  مطلوبیت حیطه
 

 مطالعه های مورد بندی حیطه نتایج نهایی رتبه. 7جدول 

 عوامل ةرتب ای میانگین رتبه اه حیطه

    /81 تحلیل ةحیط

 8  /93 دانش ةحیط

    /12 ترکیب ةحیط

    /   ارزشیابی ةحیط

 0  /18 کاربستن ةحیط

 1 31/8 فهمیدن ةحیط

ها  تحلیل از سایر حیطه ةشده، مطلوبیت حیط   نشان داده 9و جدول  0طور که در شکل  همان

 .دانش قرار گرفته است ةحیط دوم، ةبیشتر بوده و در رتب

                                                           
1. Friedman 
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 ای ها براساس میانگین رتبه گرافیکی حیطهة مقایس. 5شکل 

 گیری بحث و نتیجه

 ةهای درسی دور ، نشان داد مطابقت برنامه(0جدول )اصلی  پرسشنتایج پژوهش در پاسخ به 

از نظر  شناختی ةآموزان در حوز ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی دانش

توان گفت، در تحصیلی  در تبیین این یافته می. معلمان ابتدایی شهر ازنا در سطح مطلوبی قرار دارد

عنوان یکی از منابع  های درسی به گیرد، کتاب که از طریق آموزش رسمی در مدارس صورت می

 زیستی در توجه به سواد محیط  ،شوند؛ و همچنین آموزشی عمده و تأثیرگذار محسوب می

ترین عوامل تحقق بخشیدن  نمودی از رفتار مطلوب محیطی، یکی از مهم ةمثاب های درسی به کتاب

افزایش . زیست را در پی خواهد داشت پایدار است که حفاظت از محیط  ةبه اهداف توسع

دهد و  های کودکان را برای تعامل با طبیعت کاهش می شهرنشینی و بیگانگی از طبیعت، فرصت

زیست کمک  های محیط  هایی که به شناخت ارزش ن آموزشی را برای تدوین شیوهریزا برنامه

شود،  زیست همچنان تشدید می که مطالبات مربوط به محیط  آنجا از. کشد کند، به چالش می می

 .یابد ای اولویت می طور فزاینده اقدامات پایدار، مسئوالنه و با احترام، برای محافظت و احیای آن به

ابتدایی با  ةهای درسی دور توان نتیجه گرفت مطابقت برنامه می ،نتایج پژوهشبر اساس 

دانش از نظر معلمان ابتدایی  ةآموزان در حیط نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی دانش

توان گفت، درک و قدردانی از دنیای  در تبیین این یافته می. شهر ازنا در سطح مطلوبی قرار دارد

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 

 حیطه تحلیل

 حیطه دانش

 حیطه ترکیب

 حیطه ارزشیابی

 حیطه کاربستن

 حیطه فهمیدن

4.20 

3.79 

3.68 

3.41 

3.02 

2.90 
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زیست هر  در آن، یک هدف مهم آموزشی است و مسائل مربوط به محیط فردایگاه طبیعی و ج

آموزان به درک و چگونه دانش. دهدمان تحت تأثیر قرار می را در زندگی روزمره افرادیک از 

که تمام   حالی درشوند، دادن به دنیای خود مجهز  نیاز برای شکل های ذهنی موردعادت

توان مطمئن بود ، البته میبینی نیست قابل پیش ،رو خواهد شد هبا آن روبموضوعاتی که نسل آینده 

پس توجه به این حیطه و افزایش . زیست خواهد بود ها موضوعاتی مربوط به محیط که در میان آن

 .درسی اهمیت دارد ةزیست در برنام ها در ارتباط با محیط  دانش آن

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد  ةهای درسی دور مطابقت برنامه در پژوهش حاضر

فهمیدن از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا در سطح مطلوبی  ةآموزان در حیط محیط زیستی دانش

 ةناپذیر از برنامکه محیط به بخشی جدایی  حالی توان گفت، در در تبیین این یافته می. گزارش شد

وم و مطالعات اجتماعی فقط شامل یک نوار شده است، بیشتر کتب درسی در عل  درسی تبدیل

وجود، علوم محیطی در بسیاری از  بااین. زیستی است های محیطجانبی یا فصلی مربوط به نگرانی

شده و نیاز به فهم مطالب برای ورود به مرحله بعدی   ای رایج و رواج یافته تبدیلمدارس به گزینه

 .تیعنی کاربستن از اهمیت بسیاری برخوردار اس

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای  ةهای درسی دور برنامه همچنین، با توجه به مطابقت مطلوب

توان گفت  می ،کاربستن از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا ةآموزان در حیط زیستی دانش  سواد محیط

جربی ، یک معلم علوم تبرای مثال .های سنتی فراتر استزیستی از ظرفیت رشته علوم محیط 

اما با شیمی  ،خوبی مجهز باشد ها بهممکن است برای آموزش جریان ماده و انرژی در اکوسیستم

یک معلم مطالعات اجتماعی بعید است . مربوط به تشکیل باران اسیدی آشنایی کمتری داشته باشد

. باشدآشنایی داشته  ،وهوا مهم هستند های بیوشیمیایی که برای درک تغییرات جهانی آببا چرخه

زیستی  های محیط خطرات تطبیقی و مبادالت تجاری غالباً برای رفع نگرانی مانندمفاهیمی 

محتوای کتب درسی . اما این مسائل برای بسیاری از معلمان جدید است ،ناپذیر هستندجدایی

 .کمکی هستند تا در حیطه کاربستن به یاری سیستم آموزشی کشور بپردازند

ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای  ةهای درسی دور مطابقت برنامه همچنین،نتایج پژوهش 

در  .را نشان دادتحلیل از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا  ةآموزان در حیط سواد محیط زیستی دانش
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زیستی، سؤال درمورد چنین  تحلیل مسائل محیط  و  توان گفت، توانایی تجزیه تبیین این یافته می

هایی برای گیری و ارزیابی برنامهنظر برای شکل در گفتمان و بحث و تبادلموضوعاتی و شرکت 

 .درسی لحاظ شود ةحل مسائل محیط زیستی است که باید در محتوای برنام

ابتدایی با  ةهای درسی دور توان نتیجه گرفت مطابقت برنامه می، بر اساس نتایج پژوهش

ترکیب از نظر معلمان ابتدایی  ةآموزان در حیط نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط زیستی دانش

بین آموزش و  ةتوان گفت، اگرچه رابط در تبیین این یافته می. شهر ازنا در سطح مطلوبی قرار دارد

ترین حالت، ممکن است تصور زیستی ممکن است مبهم به نظر برسد، اما در ابتدایی سواد محیط 

آموزش . زیستی یک نتیجه است و سواد محیط یند است ازیست یک فر شود که آموزش محیط

است؛ به همین ترتیب، آموزش  العمر شود که در پی یادگیری مادامزیستی روشی شناخته می محیط 

مرتبط با آن است که در ایجاد دانش، نگرش، مهارت و تشویق  ةهم یک حوز( EFS)  پایداری

مطلوب این است که مردم برای ایجاد ، نتیجه نهایی EfSو  EEدر هر دو . مشارکت فعالیت دارد

سواد  ،ترتیب  این  به. ثبات در جهان و انجام نوعی از اقدامات یا رفتارهای حفاظتی درگیر شوند

ترکیب به یاری این مأموریت  ةکند و حیطهای عمل را منعکس می زیستی برخی مؤلفهمحیط

ابتدایی با نیازهای مرتبط  ةای درسی دوره مطابقت برنامه در زمینة با توجه به نتایج پژوهش .آید می

، ارزشیابی از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا ةآموزان در حیط با ارتقای سواد محیط زیستی دانش

ظرفیت  ةزیستی، توسع های سواد محیط هدف نهایی و شاید دشوارترین هدف برنامه توان گفت می

ص پیچیده است که نیاز به اتخاذ رفتار خصو یند بهااین یک فر. و مشارکت است 8(عمل)اقدام 

شناختی  ةارزشیابی در حوز ةپیچیده است و نیاز به توجه به حیط یینداجدید دارد که خود فر

 .دکن درسی دورة ابتدایی مضاعف می ةزیستی را در برنام ارتقای سواد محیط 

ا نیازهای مرتبط با ابتدایی ب ةهای درسی دور نتایج پژوهش نشان داد مطابقت برنامهدر نهایت، 

ها از نظر معلمان ابتدایی شهر ازنا در  مؤلفه زیر همةآموزان در  زیستی دانش  ارتقای سواد محیط
                                                           
1. Education for sustainability 
2. Action 
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اند از تحلیل، دانش، ترکیب، ارزشیابی، به  ها عبارت بندی حیطه رتبه. سطح مطلوبی قرار دارد

وضعیت سواد محیط  دربارةخیر های اتوان گفت، بررسی در تبیین این یافته می. کاربستن و فهمیدن

زیستی و تصمیمات  محیط  ةدهد که درصد کمی از مردم برای موضوعات پیچیدزیستی نشان می 

زیست در  حداقل بخشی از این کمبود به دلیل وضعیت آموزش محیط. شوندآینده آماده می

، اما بخش است ایرانیک تالش تکمیلی محبوب در بسیاری از مدارس  EEاگرچه . مدرسه است

 یابد تا یادگیری محیطتوالی ضعیفی ترتیب می ،شود و درنتیجهکمی از آن درواقع جذب می

را با کیفیتی  زیستی آموزان مقدار کافی آموزش محیط باید به دانش. طور مؤثر انجام نشود زیست به

ا جذب و حفظ زیستی ر های محیط و اصول اساسی علوم و سیستم ها ریفتا بتوانند تع شودارائه 

 .کار گیرنده کنند و یاد بگیرند که چگونه درواقع این اصول را ب

تبا و عباسلو  ، افخمی، وزیری(32  )های گلشاهی و کر  های پژوهش نتایج این پژوهش با یافته

پور و پورحسن و عبدالعلی( 30  ) ، بهجتی اردکانی و ناظمی اردکانیمقدم ، حیدری(31  )

گیری عدم توازن  درسی دورة ابتدایی و نتیجه ةشناختی در برنام ةجه به حوزاز لحاظ تو ( 3  )

با عنایت . ها متفاوت است بندی حیطه ها در اولویت های آن، همسو لیکن با تعدادی از آن بین حیطه

انطباق محتوای برنامه درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با  زمینةکنون پژوهشی در  به اینکه تا

نشده،   بندی بلوم در ایران انجام شناختی بر اساس طبقه ةآموزان در حوز زیستی دانش محیط سواد 

 .امکان تطبیق نتایج این پژوهش با تحقیقات قبلی در این حوزه وجود نداشته است

های درسی دورة ابتدایی و  شود در بازنگری کتاب ژوهش پیشنهاد میپدر راستای نتایج 

های دانش، فهمیدن و به کاربستن صورت گیرد تا  یشتری بر روی حیطههای جدید، کار ب ویرایش

بدیهی است که این مطالعه از نظر معلمان ابتدایی شهر . جایگاه خود را در توالی یادگیری پیدا کنند

ازنا صورت گرفته و در تعمیم نتایج آن به نظر معلمان دورة ابتدایی کل کشور باید با احتیاط عمل 

شود الگوی این مطالعه در سطح ملی پیاده شده و نتایج آن در  اساس پیشنهاد مینمود، بر این 

 .پرورش قرار گیرد و  ریزی و تألیف کتب وزارت آموزش اختیار مسئوالن دفتر برنامه
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https://www.gisoom.com/book/1605237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1605237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
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