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  چکیده
نکردن  توجه است، یادگیري بینیپیش غیرقابل بعد ،پنهان درسی هايبرنامه
 تأثیر آموزدانش یادگیري در که است عواملی مهم بخش از غفلت بعد، این به

 ،معلمان درك استنباط با تا است کوشیده حاضر پژوهش بنابراین ؛دارند فراوان
 زیست محیط آموزش پنهان رسید برنامه ایجاد در که را مهم عوامل برخی
 مناسبی بسترهاي و کرده شناسایی هستند دخیل تهران متوسطه مدارس در
 پژوهش روش د.کن فراهم انآموزدانش زیست محیط آموزش ارتقا براي را

 دوره معلمان پژوهش این کنندگانشرکت ت.اس پدیدارشناسی نوع از کیفی
 عادي موارد نوع از هدفمند یريگنمونه براساس که بودند تهران دوم متوسطه
 نفر 32 به نهایتدر اشباع مرحله به رسیدن تا آنها تعداد که شدند انتخاب
 مصاحبه از ،اطالعات آوريجمع براي نظر، مورد موضوع چارچوب در .رسید
 تجربیات و ادراکات از آمده دست به هايیافته و شد استفاده ساختاریافته نیمه

 از بعد .گردید وتحلیل تجزیه اشتراتوس و کوربین روش از استفاده با معلمان
 به اولیه کد 34 و محوري کد 7 و هامصاحبه وتحلیل تجزیه و کردن پیاده
 با شناختی بعد مقوله شده مشاهده هايفراوانی به توجه با و آمد دست
 بعد سازمانی، برون عوامل هايمقوله و اهمیت ضریب بیشترین مجموع
 قرار بعدي هاي رده در فیزیکی ساختار و مدرسه ساالري واندی بعد اجتماعی،
 کدها فراوانی زاویه از را اهمیت ضریب کمترین از عاطفی بعد مقوله و دداشتن

 و نبوده آگاه ابعاد این تاثیر به مدارس که بودند معتقد معلمان د.بو برخوردار
   اند.کرده عمل ضعیف

  
  کلیدي واژگان
 .شناختی پدیدار زیست، محیط زشآمو پنهان، درسی برنامه

 
 
 
 
 
 

Abstract  
Hidden curriculum is the next unpredictable learning 
experience, ignoring this aspect, neglecting the critical 
part of the factors that affect student learning. Therefore, 
the present research has tried to identify some of the 
important factors involved in creating the hidden cur-
riculum of environmental education in Tehran's second-
ary schools by providing teachers with perceptions and 
provide suitable ground for improving the environmental 
education of students. The method of qualitative re-
search is of phenomenological type. The participants of 
this study were Tehran Secondary Teachers who were 
selected on the basis of purposeful sampling of normal 
subjects, reaching 32 to reach the saturation stage. With-
in the framework of the topic, semi-structured interviews 
were used to collect information and the findings of 
teachers' perceptions and experiences were analyzed and 
analyzed using Corbin and Strauss's method. After im-
plementing and analyzing the interviews, seven core 
codes and 34 initial codes were obtained and according 
to the observed frequencies, the cognitive dimension 
category with the sum of the most important coefficients 
and categories of outsourcing factors, social dimension, 
school bureaucracy dimension And the physical struc-
ture are in the next category, and the emotional dimen-
sional category has the least significant coefficient from 
the angles of code abundance. Teachers believed that 
schools were not aware of the impact of these dimen-
sions and that they were weak. 
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   مقدمه
 محیط تخریب زیستی، تنوع کاهش هوا، و آب در تغییر
 و آب کمبود آن، از ناشی هآمد وجود به فجایع و زیست
 تغییراتی که هستند هاییواقعیت مشکالت، از دیگر بسیاري

 را آینده و اندکرده ایجاد حاضر نسل زندگی يالگوها در را
 بحران این با رویارویی شیوة داد. خواهند قرار تأثیر تحت نیز

 و حاضر نسل زندگی کیفیت در قطعبه طور  زیستیمحیط
 :2011 همکاران، و 1مارکز (ایزاك است کننده تعیین آتی

 ترینمهم از یکی زیستیمحیط هايبحران بنابراین ؛)3
 ست.ا روروبه آن با حاضر قرن در بشر که است اییهچالش
 و آگاهی فقدان در زیستییطمح مشکالت این از بسیاري
 دارد ریشه طبیعت و انسان بین ارتباط در فرهنگی، ضعف

  .)22 ص :2015 همکاران، و (شبیري
 از باید شهروندان که معتقدند 3والک و 2هانگرفورد

 آنها بارهدر و هودب آگاه زیست محیط به مربوط مسائل
 از پایه درك و فهم باید همچنین باشند. داشته حساسیت
 انگیزه زیست محیط بهبود براي و باشند داشته زیستمحیط

 مسائل حل براي الزم هايمهارت و باشندداشته 
 مشکالت حل صدد در فعاالنه و بیاموزند را زیستیمحیط
 موزشآ به توجه بنابراین ؛)77ص :2013 ،4(کروو برآیند
 به چشمگیري طور به زیست محیط بهبود منظور به صحیح
 سطوح دولت، مدارس، آموزش در مهم موضوع یک عنوان
 (واکر، است یافته افزایش اخیر هايسال در جهانی و ملی

 محیط درسی برنامه )1997( پیتون و هانگردفورد .)1997
 که تجربیاتی تمامی کنند:می تعریفاین گونه  را زیست
 دانش، از اعم آموزشی محیط نظارت تحت رندهیادگی

 سبک تا کندمی کسب انسانی رفتارهاي و نگرش مهارت،
   سازد. فراهم خود براي را محیطی زیست مناسب

 توسعه با معلمان با این هدف که زیست محیط آموزش
 تا شوند انآموزدانش به کمک موجب ابزارها و هااستراتژي
 .شودمی شناخته رسمیت به کنند تعیین را خود آینده بتوانند
 در که آموزشی استراتژي عنوان به آینده يگیرجهت پس

                                                
1. Isacc Marquez  
2. Hungerford 
3. Volk  
4. Crowe 

هیرن( است شده پذیرفته است، فعلی درسی برنامه  ،5اٌ
1972(.  
 از جامعه از ايعمده قسمت گرچه وجود این با اما
 پشتیبانی محیطی زیست حفاظت و زیست محیط آموزش
 سواد با محیطی ستزی نظر از حقیقت در ولی ؛کنندمی

 آن موضوعات و هاجنبه از دقیقی اطالعات چندان و نیستند
 موضوعات بارهدر صحیح و اولیه هايآگاهی نبود ندارند.
 به شهروندان و جامعه افراد اعتقاد محیطی، زیست کلیدي
 غلط اطالعات از استفاده قدیمی، و کهنه اطالعات و مطالب

 محیطی زیست یماتتصم موقع در معمولی هايافسانه و
 نیز محیطی زیست هايدیدگاه کل در که است شده باعث
 این وجود با و باشد نداشته پیوند واقعیت با کشورها در

 در درستی به اغلب محیطی زیست هايآموزش هاتالش
ر دونش گنجانده مدارس درسی برنامه ؛ 1995 ،6(واک
  .)1994 ،8مدرسه آموزش دپارتمان؛ 1991، 7فییپس
 و (کوند اتتحقیق نتایج بعضی اخیر هايلسا در
ز س ( )،2010 ،9سانچ  )،2010 همکاران، و 10هن
 نشان )،2010 ،نیسانسی و 12(ستین )،2009 ،11(هاس
 مدارس درسی برنامه در زیست محیط آموزش که دهدمی
 سئوال این دشو توجه نتایج این به وقتی .شود اجباري باید

 توجه حد هتاچ درسی برنامه که است مطرح اساسی
 آن تبع به و زیست محیط اهمیت و ارزش به را آموزاندانش
 رسیدن هايراه از یکی کند.می جلب زیست محیط آموزش

   است. درسی برنامه نظام شناخت سئوال این پاسخ به
 قابلیت و رسمیت مشروعیت، براساس درسی برنامه
 درسی محتواي شود:می تقسیم بزرگ يدسته دو به کنترل
 محتواي از منظور 14آشکار درسی محتواي و 13نپنها

 است رفتارهایی یا گفتارها متون، از دسته آن پنهان درسی
 معلمان، آموزان،دانش رسمی غیر هايگروه سوي از که

                                                
5. O’Hearn 
6. Walker 
7. Phipps  
8. Department of School Education 
9. Conde & Sanchez 
10. Hines 
11. House 
12. Cetin & Nicansi 
13. Hidden Curiculum 
14. Overt Curriculum 
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 صورت به و ارائه مدرسه در و تولید والدین یا و کارکنان
 تقریباً پنهان درسی محتواي شود. تولید ناآگاهانه یا عمدي
 قابل آن ظهور و بروز زمان و است کنترل بلقا غیر
 اعتبار غالباً و ندارد رسمی مشروعیت زیرا ؛نیست بینیپیش
 مهم نکته شود.می تعیین غیررسمی هايگروه طرف از آن
 از و نیست رسمی درسی برنامه ءجز عوامل این که است این
 که است پنهان اندرکاراندست و ریزانبرنامه مشاهده و دید
 اغلب در و کندمی اثر انآموزدانش رفتار و عواطف کر،ف بر

 نظام اگر ند.ک عمل رسمی درسی برنامه از مؤثرتر موارد
 پنهان هايپیام نحوي به صریح و رسمی درسی ریزيبرنامه
 تحت را پنهان درسی هايبرنامه تواندمی کند، آشکار را

 رابرت ).1383 علیخانی، و (مهرمحمدي بگیرد پوشش
 از را پنهان درسی برنامه ،فراگیران که است معتقد 1بیندري
 و درس کالس اجتماعی ساخت عملکرد مشاهده طریق
 .)1976 ،2 (مارتین آموزندمی اقتدار از معلم استفاده شیوه

 هاي جنبه طریق از را پنهان درسی برنامۀ ،شاگردان
 تشویق) نظام و جمعیت معلم، (قدرت مدرسه آکادمیک غیر
 برنامۀ جکسون، نظر به بینند.می آموزش درس کالس در

 آموزدانش که شودمی شامل را عقایدي همۀ پنهان، درسی
 زندة غیر و زنده چیزهاي و محیط از مستقیماً منفعل، طور به

 برنامه ).3،2000(هبرت آموزدمی خود اطراف در موجود
 شامل را قوانینی و رفتارها ها،نگرش دانش، پنهان درسی
 به هم و شده قصد صورت به هم انآموزدانش که شودمی

 ).2004 ،4(دکله کنندمی درونی خود در نشده قصد صورت
 که دانندمی یادگیري از انواعی را پنهان درسی برنامه
 مدارس سازمانی طراحی و واقعی طبیعت نتیجه در کودکان
 مدیران و معلمان رفتارهاي و هانگرش همچنین و دولتی
  ).2003 ،5(ویلسون دکننمی اتخاذ

 درسی، ریزانبرنامه چرا اینجانست سئوال حال
 امر در را درسی برنامه مهم بعد ،این مسئولین و متخصصان
 ایجاد موجب که بعدي همان گیرند،می نادیده آموزش
 در عمیقی و قوي باورهاي و هاارزش و هانگرش ها،مهارت

                                                
1. Dreebin  
2. Martin  
3. Hubert   
4. Dekle  
5. Wilson  

 نواندنمی کارآش درسی برنامه اگر زیرا شودمی انآموزدانش
 در و دهد پوشش را محیطی زیست مسائل از بسیاري
 را امروز جامعه م برايالز محیطی زیست سواد انآموزدانش
 تا دکر ترپررنگ آموزش امر در را بعد این توانمی کند ایجاد
  دید. بتوان را آن مثبت تاثیرات آینده در

 نقش خود مدرسه گوید:می )2003( پالمر که طور همان
 نکات ما و کندمی بازي زیست محیط آموزش در را مهمی
 زیست، محیط آموزش پنهان درسی برنامه از مهمی بسیار
 نزدیک حتی و هفته روزهاي بیشتر براي که کودکانی براي
 ساختمان یک تنها مدرسه یافتیم. هستند، آن با سال یک
 مدیر ولی، و مربی معلم، و آموزدانش کالس، نیست، روحبی
 که اندزنده ارگانیسم یک عناصر درسی و آموزشی برنامه و
 این با دهند.می شکل را »تربیتی عمل« یکدیگر با ارتباط در

 زنده ارگانیسم یک مثابه به مدرسه که، است برداشت
 از بیش تولیدي، و باشد بخش حیات کند، رشد تواندمی

 زمال بنابراین ؛)2008 (غالمی، آورد وجوده ب هاداده مجموعه
 برنامه گیريشکل در موثر اساسی عوامل هبار این در است
 و طراحی حدودي تا و شوند آشکار و شناسایی پنهان درسی
 ).71 ص: 1386 (ملکی، آیند در کنترل و ضابطه تحت اجرا

 کندمی تفکر به وادار را ما شد ذکر که مواردي تمام پس
 نواعا بتوانیم تا است الزم کوششی چه بپرسیم خود از که
 زیست محیط آموزش و کنیم بررسی را درسی برنامه دیگر
 رو این از آوریم. وجود به مدارس سیستم در را قبول قابل
 آموزش نوع و محیطی زیست مشکالت و مسائل که است

 به را دیگر نگاهی مشکالت، و مسائل نوع این با برخورد
 هنگا یک درسی برنامه به ما نگاه اگر طلبد.می درسی برنامه
 شده زیست تجربه به توجهی و باشد مکانیکی و خطی
 که گفت توانمی یقین طور به ،باشیم نداشته اندرکاراندست
 نبود دلیل به زیست محیط مشکالت نزدیک ايآینده در

 نسل این و دشومی افزون آینده نسل محیطی زیست سواد
 مشکالت خود سالم، زیستی محیط نداشتن بر عالوه
 تجارب، ها،انگیزه به توجه بنابراین ؛داشت خواهند بسیاري
 فرایند در مهمی بسیار عامل معلمان هاينگرش و نیازها
 رغمعلی اما ؛است زیست محیط آموزش درسی برنامه
 زیست، محیط پرورش و آموزش به عالقه افزایش
 منابع فراوانی و موضوعی دیدگاه از گوناگون هايدیدگاه

 محیط آموزش چگونه که نیست مشخص هنوز آموزشی،
 1996 سال تا .شودمی اجرا آموزشی هايکالس در زیست
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 تجربی مطالعات و کرد شناسایی را موجود فقدان 1هارت که
 آموزش آموزشی هايشیوه و معلمان دیدگاه پیگیري شامل

 در محققان از زیادي تعداد زیرا ؛شد زیست محیط پرورش و
 را محیطی زیست ايهآموزش متفاوت اشکال اخیر هايسال
 ،خاص رویکردهاي طرفداران و انددهکر تحلیل و تجزیه

 خود مطلوب شکل از حمایت در را ايکننده قانع استدالالت
 گسترده بررسی شامل گذشته تحقیقات بیشتر و اندداده ارائه
 محیط مورد در انآموزدانش و معلمان هاينگرش مورد در

 انآموزدانش نگرش تغییر بارهدر آنها هايتالش و زیست
 و باورها درباره کمی هايداده تحلیل و تجزیه با که بود

 این هدف بنابراین ؛گرفتمی صورت معلمان هاينگرش
 این در .است دیگر روش یک کردن جایگزین مطالعه
 و باتجربه معلمان اهداف و باورها اعتقادات، پژوهش
 با محیطی یستز مهم مسائل بارهدر آنها تدریس هايشیوه
 مدرسه، درس، کالس در موجود هايواقعیت گرفتن درنظر
 و شودمی بازگو عملی هايمحدودیت و مقررات و قوانین
 بررسی و شناسایی براي مناسبی زمینهبه عنوان  تواندمی
 زیست محیط آموزش پنهان درسی برنامه درباره معلمان باور

  .دوش انتخاب
 ارشناسانه،پدید رویکرد یک با پژوهش این نتیجه در
 درسی هايبرنامه گونه این از را معلمان هايبرداشت
 از کمی تعداد زیرا ؛کندمی کشف زیست محیط آموزش
 اندتوانسته زیست محیط آموزش در درسی برنامه محققان
 فلسفی هايجنبه بین مثال طور به غنی و مفهومی ارتباطی

 طمحی آموزش درسی هايبرنامه هايروش و پدیدارشناختی
 ند،باش پذیرش مورد و شده درك است ممکن که زیست

 برنامه پردازاننظریه براي مخاطراتی بنابراین ند.رقرار کنب
 هايماهیت بارهدر جدي طور به آنها زیرا ؛دارد وجود درسی
 یادگیري تجربیات آن در که واقعی هايمکان و مختلف
 برخی حتی اندیشند.نمی افتد،می اتفاق محیطی زیست

 شامل ندرت به زیست محیط آموزش تحقیقات سئواالت
 براي یا با درباره، در، محیطی زیست یادگیري تجربه یک

 و کسی چه چیست؟ آن مختلف اشکال یا چیست؟ طبیعت
 یادگیرندگان، تجربه بارهدر یا است، شده تجربه ايتجربه چه

 هايشاخص یا درسی برنامه نویسنده یا معلمان
 یا سئواالت این واقع در .است آموزشی، هايگذاريسیاست

                                                
1. Hart 

 و محیطی زیست تعامالت ماهیت بارهدر مرتبط سئواالت
 فرهنگ و طبیعت روابط زیست، محیط - بشر تجربیات،
 آموزش یک هستند عملی و مفهومی همچنین مهم، بسیار
 فرهنگی، هايدیدگاه اکتشافات از مستقل که محیطیزیست
 زیستمحیط از غیرمنطقی یحت و شخصی شناختی،زیبایی
 ).2006 ،2(پاینه بود نخواهد کافی ما نیازهاي براي است،
 فلسفی پژوهش در جدید نسبتا تحول یک شناسی، پدیدار
 هايگفتمان در که کندمی فهم را فرصتی چنین که است

 که جایی شودمی آشکار زیست محیط آموزش پژوهش
 نظر به شده زیست تجربیات ماهیت به مربوط تحقیقات

 بارهدر محققان براي يشمگیرچ هايراهنمایی رسدمی
 ،3(چاوال دهندمی ارائه باز فضاي در پرورش و آموزش
 پاینه، و 1997 ،5برودي ؛4،1990کالچرتی و باالنتینه؛ 1997
1999.(   

 تحقیقات در نیز مفاهیم این دارد ضرورت بنابراین
 پنهان درسیهاي برنامه زیرا ؛شود گنجانده محیطی زیست
 بدون آموزشی طراحی .است یادگیري بینیپیش غیرقابل بعد
 در که است عواملی مهم بخش از غفلت بعد، این به توجه

 حاضر پژوهش پس دارند. فراوان تأثیر آموزدانش یادگیري
 معلمانهاي دیدگاه و نظرات به استناد با تا است کوشیده
 پنهان درسی هبرنام ایجاد در که را مهم عوامل از برخی
 دخیل ایران متوسطه مدارس در زیست محیط آموزش
 و بسترها و کرده شناسیآسیب و شناسایی هستند

 محیط آموزش نحوه اال بردنب براي را مناسب راهکارهاي
 بین يشمگیرچ تفاوت زیرا ؛دکن فراهم انآموزدانش زیست
 یآموزش منابع از بسیاري شده حمایت اهداف و نامعلم باور

 خاطر مسئله این .دارد وجود درسی برنامه و زیست محیط
 آموزشی دروس ریزانبرنامه که صورتی در کندمی نشان
 نظر در جدید درسی مطالب طراحی در را معلمان اعتقاد
 شکل در متوسطه دروس که رسدمی نظر به بعید نگیرند
  .شود اجرایی آنها نظر مورد

  
  

                                                
2. Payne  
3. Chawla 
4. Brody 
5. Ballantyne & Clacherty 
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 روش
 .است پدیدارشناسی نوع از و کیفی نوع از پژوهش این

 در که است جدیدي اندازهايچشم از یکی پدیدارشناسی،
 و گشوده را نوینی مرزهاي درسی، برنامه مطالعات عرصه
 آورده فراهم پژوهش براي يپذیرتامل و عمیق هايزمینه
 گویند،می همکارانش و پاینار که طور همان است.

 استفاده متن عنوان هب درسی برنامه واژه از پدیدارشناسان
 ویژگی آن، پردازيمفهوم و تجربه آنان دیدگاه از کنند.نمی
 تجربه اول مرحله در پدیدارشناسی، در د.شومی تلقی مهمی

 :1996 دیگران، و (پاینار آیدمی فکر و زبان آن دنبال به و
 میزان به عالقمند پدیدارشناسانه پژوهش بنابراین ).427 ص

 و حوادث سایر با آنها همبستگی یا و حوادث تکرار و فراوانی
 و تجربه درك و فهم درصدد عوض در نیست، رویدادها
 تحقیقات خاص، طور به است. رویدادها و حوادث معانی

 ایده یک مرلوپونتی موریس هایدگرو مارتین پدیدارشناختی
 ،1(کیسی انجه – مکان مطالعه براي بخشالهام عمیق
 ،3آبرام ؛1996 ،2(بیت زبان و ماهیت فالسفه براي )1997
 بررسی درمکان و با ما روابط که جغرافیادانان براي )2000
 ،1985 ،5موگیرویر و سیمون ؛1974 ،4(توآن کنندمی

 فالسفه )1976 ،6رالف ،1979 سیمون، ؛1977 موگیرویر،
 محیط و انسان ارتباطات ماهیت بارهدر که محیطی زیست
 و )2002 ،8هی؛ 1996 ،7(ماکولی کنندمی تحقیق زیست
 آموزشی روابط اساسی ماهیت دنبال به که مربیانی براي
 درسی برنامه یک محیطی زیست پایه و )1996 ،9منن (ون

 .)1998 ،10(ژردین آورد فراهم شده یکپارچه
 ادراکات چیستی بررسی پژوهش این هدف رو ابن ار

 محیط آموزش پنهان درسی برنامه درباره معلمان تجربیات
 این کنندگانشرکت .تاس متوسطه مدارس در ستزی

 تا 1 بین سوابق با تهران دوم متوسطه دوره معلمان پژوهش
                                                
1. Casey 
2. Bate  
3. Abram 
4. Tuan 
5. Seamon and Mugerauer 
6. Relph 
7. Macauley 
8. Hay 
9. Van Manen    
10. Jardine 

 براساس که بودند 95-96 تحصیلی سال در سال 30
 سعی و شدند انتخاب عادي موارد نوع از هدفمند گیرينمونه
 امناء، هیأت دولتی، مدارس از معلمان از نمونه این شد

 که چهارده و یازده شش، سه، دو، ،یک مناطق )غیرانتفاعی
  باشد. کردند،می تدریس را درسی مختلف عناوین
 یافته ساختارنیمه مصاحبه از محقق، پژوهش، این در
 نوع از هاداده .است کرده استفاده اطالعات گردآوري براي
 غنی و عمیق فهم به بتوان تا بود مصاحبه بر مبتنی و کیفی

 محیط آموزش پنهان درسی برنامه از معلمان تجربیات
 به چهره صورته ب مصاحبه راستا، این در رسید. زیست
 اطمینان با کنندگانمشارکت و محقق بین انفرادي و چهره
 تجربیاتشان و فردي اطالعات ماندن محرمانه به دادن خاطر
 هاداده آوريجمع شد. آغاز دقیقه 60 الی 30 زمان مدت در
 تا یعنی نفر) 32 با (مصاحبه شباعا مرحله به رسیدن تا

 کنندگانشرکت سوي از جدیديهاي موضوع که هنگامی
 بر سعی و یافت ادامه مطالب شدن تکراري تا و نشد مطرح
 در کننده شرکت به سودادن و سمت بدون شدکه آن

 اهداف راستاي در مصاحبه نظر، مورد موضوع چارچوب
 د.شو اخذ معلمان تجارب و هدایت تحقیق
 با معلمان تجربیات و ادراکات از آمده دست به هايافتهی
 به ،دش تحلیل و تجزیه اشتراتوس و کوربین روش از دهاستفا
 و اشتراوس از نقل به تحلیل و تجزیه این از هدف کلی طور

 و مقوالت اولیه، کدهاي کردن مشخص )1990( 11کوربین
 از اطالعات تحلیل و تجزیه بنابراین ؛است محوري کدهاي
 صورت مصاحبه معنادار واحدهاي به معنایی برچسب طریق
   گرفت.

 محقق هاداده صحت از یافتن اطمینان نامکا براي
 رویت به را هامصاحبه دل از شده استخراج مفاهیم
 اینکه تایید ايبر آنها سوي از که رساند کنندگانشرکت
 .دش بررسی خیر ای دارد اشاره آنها واقعی منظور به هامقوله

  
  هایافته
 منوط تنها را پنهان درسی برنامه که هکرد سعی پژوهش این
 نکند لحاظ افتد،می اتفاق آن چهارچوب در آنچه و مدرسه به
 درسی برنامه و نهاده فراتر قدم مدرسه دیواري چهار از و

 داراکاتا و دهکر لحاظ نیز مدرسه از خارج در را پنهان
                                                
11. Strauss   & Corbin  
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ۀ خالص به توجه با د.وش جویا باره این در را معلمان
 در پنهان، درسی برنامه پیرامون نظرانصاحب هاينظریه
 مصاحبه سئواالت به معلمان پاسخ بررسی به هایافته قسمت
 محیط آموزش پنهان درسی برنامه از ادراکاتشان رهدربا

 چون گردی سوي از .پردازیممی متوسطه دوره در زیست
 شده سعی است نشده انجام رابطه این در پژوهشی تاکنون

 فیزیکی، شناختی، نظیر ابعادي در پنهان درسی برنامه است
 را آنها نقش و مدرسه ساالريدیوان ساختار اجتماعی،
 برنامه این دیگر ابعاد که شود بررسی زیست محیط آموزش
 32 تعداد د.وش استخراجها مصاحبه تحلیل از پس نیز درسی
  شد. انجام مرد و زن معلمین بین مصاحبه
 نشان آمد دست بهها مصاحبه تحلیل و تجزیه از آنچه

 بین در زیست محیط آموزش پنهان درسی برنامه که داد
 داده ارائه را مختلفی مقوالت متفاوت صورتی به معلمان
 محوري کدهاي و اولیه کدهاي زیر جدول در که است

  :تاس زیر رحش به شده استخراج

 7کد اولیه و  34آموزش محیط زیست از نگاه معلمان 
که حول یک کدمحوري به نام برنامه درسی  ددارمقوله 

  .پنهان آموزش محیط زیست تدوین شده است
هاي معلمان و با توجه به ماتریس کدهاي اولیه مصاحبه

دهی شانون در شکل گرافیکی هر چقدر که مربعات وزن
گتر باشند یعنی اهمیت آنها (فراوانی) بیشتر است. بزر

بنابراین از نظر معلمان بعد شناختی در برنامه درسی پنهان 
بیشترین اهمیت را در آموزش محیط زیست از دیدگاه آنان 

  دارد.
  

  . بعد شناختی1
هاي ارزشیابی، هاي تدریس، روشهاي درسی، روشکتاب

ق محیط شناختی بندي دروس، از جمله مصادیجدول زمان
توانند به ایجاد برنامه درسی پنهان کمک هستند که می

  ).16: ص 1392کنند (صفایی موحد و همکاران، 

  جدول استخراج کدهاي اولیه و کدهاي محوري .1جدول 
  اولیه کدهاي   محوري کدهاي  اولیه کدهاي  محوري کدهاي

  
  شناختی بعد

  محتوا بودن وناکارآمد ضعیف-
  علمی گردش-
  ژوهشپ-
  آموزشی هايفیلم-
  انآموزدانش مشارکت-
  زمان تخصیص عدم-
  بودن) محور (نمره ارزشیابی-
  کارگروه ایجاد-
   ايپایه آموزش-
  ابزار از استفاده-

 خارج اجتماعی بعد
   مدرسه از

 گفتار در والدین رفتاري تناقض-
  وعمل

 محیط در هابچه آموزش ضعف- 
   خانواده

 و وزآمدانش شخصیت گیريشکل- 
   آن نکردن تغییر

  وهنرمندان ستارگان-

  عاطفی بعد
  مطالب دنرک جالب-
   انآموزدانش در عالقمندي ایجاد-
   محیطی زیست انگیزشی سئواالت ایجاد-

 ساختار بعد
  مدرسه اجتماعی

   همساالن- 
   معلمان-

   عوامل
   سازمانی برون

  ها رسانه ضعف-
   مجازي هاي شبکه- 
  زمینه این در رسانیکمک در نهاد مردم هايسازمان و دولت ورود-
  عالی آموزش نقش دنکر پررنگ-

  فیزیکی اختارس
  اعالنات تابلوهاي-
   مدرسه محیط یر تغ-
  تصاویر-
  محیط بهداشت رعایت عدم-

 ساالريدیوان ساختار
    مدرسه

   مدارس در محیطی زیست قوانین ایجاد-
   پرورش و آموزش عملکرد ضعف-
   انآموزدانش محیطی زیست العاتواط هامهارت کمبود-
  مدارس در نظافتی قوانین نکردن رعایت -
  ناصحیح مدیریت-
   مناسب دهیپاداش سیستم نبود-
  زمان مدیریت ودنب-
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 1مارگولیس مانند درسی برنامه صاحبنظران از برخی
 4استیفنسن )،2009( 3ردیش )،2009( 2گوون برگن )،2000(
 درسی برنامه شناختی عدب به )2010( 5ثریا وشریفه )2009(

 در درسی برنامه این آثار بررسی به و داشتند توجه پنهان
 بودند معتقد آنها پرداختند. درسیهاي کتاب تصاویر و محتوا
 و ضمنیهاي پیام حاوي درسیهاي کتاب تصاویر و محتوا
 نظام اهداف مخالف حتی هاپیام این گاهی که است یانپنه

 همکاران، و (سبحانی است میرس درسی برنامه و آموزشی
 محتواي معلمان نظر ازها مصاحبه تحلیل از پس ).1391
 سبب به محیطی، زیستهاي نگرش ایجاد در درسی

 عمل ضعیف اولیه اصولنکردن  رعایت و نبودن کاربردي
 بارهدر آنان از برخی نظرات راستا همین در است. کرده
 شرح به درسیهاي کتاب محتواي بودن ناکارآمد و ضعیف
    است: زیر

 به وظیفه ترینمهم بخش این در کنممی فکر  - 
 که طور همان که است آموزشیهاي کتاب و معلمان عهده
 و خوبی به درسیهاي کتاب آموزشی بخش شد گفته

 از بسیاري اجرا در ضمن در و نداده ارائه را محتوایی منسجم
 دهنکر عمل خوبی به نگرش ایجاد در و عمل در محتوا این
 به ناچیز مواردي در جز شاید گفت توانمی نهایت در و

 ).31 شماره شونده (مصاحبه نشویم نائل نظر مورد اهداف
 زیست محیط مورد در هاکتاب در که مطالبی - 
 به مربوط بیشتر و ندارند کاربردي هیچ زندگی در آمده

 (مصاحبه است مطرح کالن سطح در که هست مسائلی
 ).28 شماره شونده
 با قطعا انآموزدانش زیستی دانش کسب انمیز - 

 80 بنده نظر به است مرتبط بسیار درسی برنامه محتواي
 و است ارتباط در مدرسه و درسی برنامه با دانش این درصد
 فرد خواستن و فرد شخصی تالش به الباقی درصد بیست
 شونده (مصاحبه است کرده عمل ضعیف اما دارد بستگی
  ).29 شماره

 بودن اهمیت با وجود با گرفت نتیجه توانیم بنابراین
 گفت توانمی ایران در زیست محیط آموزش درسی برنامه

                                                
1. Margolis  
2. Bergenhenegouwen 
3. Reddish 
4. Stephenson 
5. Shurifah  

 مانند کتاب چند به فقط محیطی زیستهاي آموزش که
 برنامه یک که صورتی در ؛شودمی محدود علوم و جغرافیا
 آموزش و محتوا اختیار در را امکان این مناسب درسی
 این در را انسان زندگی شرایط وهاي نگرانی تا گذاردمی
  دهد. نشان آن در زمین
 درسیهاي کتاب از برخی در آموزدانش مثال عنوان به

 محیط با و بیندمی آموزش زیست محیط حفاظت هباردر
 در هاآگاهی این به دستیابی وجودبا  اما ؛شودمی آشنا زیست
 چون است. عاجز زندگی محیط به آن انتقال و استفاده
 دلیل همین به است. نبوده کاربردي صورت به محتوا

 اما ؛دشومی آشنا علوم در زیست محیط مفاهیم با یادگیرنده
 هايحوزه سایر یا و اجتماعی اقتصادي، هايفعالیت زمان در

 توجهی آنها به افتدمی اتفاق زیست محیط در که علمی
 برخی دادن جاي با کند.نمی پیروي آن قوانین از و کندنمی

 انتظار تواننمی هاکتاب در محیطی زیستهاي آموزش
 انآموزدانش محیطی زیستهاي نگرش در که داشت
 زیست محیط آموزش اهداف و آید وجوده ب عمیقی تغییرات
 نشان توجه دیگرهاي جنبه به باید رو این از ؛کند پیدا تحقق

 داد.
 گیريشکل در تدریسهاي روش نقش ،دیگر سوي از
 زمینه در داشت. دور نظر از نباید نیز را پنهان درسی برنامه
 درسی برنامه گیريشکل در معلمان تدریسهاي شیوه تاثیر
 7نیل مک )،1968( 6جکسون مانند صاحبنظرانی پنهان

 از دیگر یکی داشتند. نظر اتفاق )2007( ملکی و )1996(
 تدریس روش ،پنهان درسی برنامه در مهم بسیار عوامل
 محور یادگیرنده تدریس روش که هاییسکال در تاس
 و مشارکتی صورت به یادگیريهاي فرصت و باشدمی
 بر انآموزدانش تعامالت و شودمی فراهم گروهیهاي بحث
 کم بسیار آنها بین در رقابت و است گروهی فعالیت مبناي
 ،کنندمی تالش مشترك هدف یک براي همه و بوده

 تحلیل .تاس مطلوب محیطی زیست مسائل یادگیري
 تدریس سنتیهاي روش تکرار داد نشان معلمان تجربیات
 انعطاف غیرقابل و مطالب وارطوطی حفظ سخنرانی، مانند
 گیريشکل روي سویی اثرات تدریس روش بودن
 معلم چند راستا این در که دارد محیطی زیستهاي نگرش

                                                
6. Philip Jackson 
7. McNeill  
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 صرف الانتق داشتند اذعان و اندداشته اشاره موضوع این به
 .شودمی یادگیرندگان جانبه همهنکردن  رشد موجب دانش
 تدریسهاي فعالیت که داد نشانهاي یافته مجموع در

 آموزشی،هاي فیلم پژوهش، علمی،هاي گردش نظیر عملی
 ایجاد در مهمی نقش تواندمی انآموزدانشهاي مشارکت
 .داشته باشد پنهان درسی برنامه طریق از مثبتهاي نگرش

   :آیدیم زمینه این در معلمانهاي فتهگ از قسمتیادامه در 
 و علمی صورت به باید آموزشیهاي روش بیشتر
 .ندارد تاثیر آنها بر زیادها تئوري نوشتاري، تا باشد کاربردي

 در کارکردن حین در انآموزدانش مثال طور به
 تجربه چون گیرندمی یاد بیشتر شیمیهاي آزمایشگاه
 صورت به آنها همه کند.می درگیر را آنها بیشتر مستقیم
 صدق هم زیست محیط بارهدر این که گیرندمی یاد عملی
 که اسیدي باران مثل مباحثی عملیهاي کالس در کندمی

 غلظت کمبود شودمیها مرجان وها ماهی بردن بین از باعث
 آن رنگ نوع و طبیعی گاز سوزاندن خانه در و آب اکسیژن

 سعی ما اما ؛نباشد کتاب در شاید هک است هاییاگاهی این
 تا باشد زندگی با ارتباط در که دهیم توضیحاتی کنیممی

 شونده (مصاحبه باشد برانگیزنده و جالب هم آنها براي
  ).5 شماره

 مسائل با مرتبطهاي فعالیت در شرکت و علمی گردش
 در حفاظت و زیست محیط درس ارائه مانند محیطی زیست
 انآموزدانش توسط گزارش ارائه و سهمدر بیرون باز فضاي

 محیطی زیست رفتار بر انآموزدانش فعالیت ارزشیابی و
 شماره شونده (مصاحبه باشد اثرگذار تواندمی انآموزدانش

11.(  
 انآموزدانش حضور دارد تاثیر بسیار علمیهاي گردش

 از آگاهی و طبیعت کردن لمس و طبیعیهاي محیط در
 اهمیت شودمی موجب سالم بیعتط در موجودهاي ارزش
 وجود در و ببندد نقش انآموزدانش اذهان در موضوع این
 ).14 شماره شونده (مصاحبه شود نهادینه آنها

 که عملیهاي فعالیت و هاروش طریق از بخشی آگاهی
 آن از گرفته نشات یا شوند انجام طبیعت بستر در ترجیحا

 خود التسئوا دل از که هاییفعالیت ضمنا باشد.
 تا داشت خواهد بیشتري تاثیر دربیاید انآموزدانش

 (مصاحبه شودمی تحمیل آنها به اجبار به که هایییادگیري
 ).17 شماره شونده

 کم در که عواملی از یکی است معتقد )1386( ملکی
 دارد تاثیر پنهان و رسمی درسی برنامه بین فاصله کردن

 صورت در .ستا آموزش جریان در فراگیرندگان مشارکت
 نیز آنها تدریس، اجراي و طراحی در فراگیرندگان مشارکت
 با و کرد خواهند تلقی اهمیت با را یادگیريهاي فعالیت
 اهداف به شدن نائل و یادگیري براي آگاهی، و عالقه
 مشارکت رهبادر نیز معلم سه نمود. خواهند تالش آموزشی
  گفتند: چنین انآموزدانش مستقیم
 سهیم کاري یک در را انآموزدانش اگر بنده نظر به
 به و کنند بنديتقسیم روز هر را مدرسه نظافت مثال ؛کنند
 یا شودمی انها براي عادت طور یک این زمان مرور
 براي زمان دقیقه یک ما کالس داخل اگر کاغذها آوريجمع

 که شودمی باعث بگذاریم، کاغذها جداکردن و بازیافت
 عادت زیست محیط حفظ زندگی و خود جامعه در بعدها
   ).13 شماره شونده (مصاحبه شودمی

 مهم آنچه ولی هستند موثر کامال الذکرفوق عوامل تمام
هاي فعالیت در انآموزدانش خود شدن درگیر باشدمی

 نهاد در را امر این که است زیست محیط حفاظت داوطلبانه
 جاي به نهاآ براي العمرمادام اثرات و کرده نهادینهها بچه

  ).23 شماره شونده (مصاحبه گذاشت خواهد
هاي مراسم از بعد مثال دانممی بنده که جایینآ تا
 مثل ؛شودمی برگزار انآموزدانش خود توسط که خاصی
 خود عهده به مدرسه محیط کردن تمیز خیربه بازارچه
  ).24 شماره شونده (مصاحبه باشدمی انآموزدانش

 به نسب را مثبتیهاي نگرش تا دارند تمایل معلمان
 در اما ؛دهند ارائه و تشویق خود تدریس در زیست محیط
 با منابع و زمان محدودیتی دلیل به اهدافی چنین ارائه

 که شودمی باعث این حال این با هستند. روهروب مشکل
 کمتر محیطی زیستهاي نگرش ارتقاء به نسبت آنها تعهد

   باشد. ترمشتقانه
 به درسیهاي کتاب در که ايسادههاي ایده از معلمان

 متوسطه مدارس در به ویژه شوندمی منتقل انآموزدانش
 زوایاي خودشان کردندمی سعی بنابراین ؛کردندمی انتقاد

 درك که بودند معتقد آنها دهند قرار پوشش تحت را دیگري
 خودهاي دیدگاه و کشید چالش به باید را انآموزدانش فعلی
  نکرد. تحمیل نهاا به را

 از که کنند اتخاذ را رویکرد این اگر کردندمی فکر آنها
 استفاده زیست محیط آموزش بارهدر مدرسه منابع و زمان
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 و شد خواهند مشکل دچار مدرسه مسئولین و والدین با کنند
 به را کردن زندگی چگونه ندارید وظیفه شما گویندمی آنها
 و دهید انتقال را هادانش و هادهای باید فقط بدهید یادها بچه
 از یکی که طور همان ؛است دیگري چیز اصلی هدف
  گوید:می معلمان
 و کتاب و انسانی و محیطی عوامل تمام نظرم به

 ما درسی زمان که شرطی به اما ؛دارد تاثیر همه همساالن
 ما عمده مشکل رسیدیم دهم پایه به که االن بدهد اجازه
 مثال و ندارد خوانیهم کتاب مطالب با وقتمان که است این
 اکولوژي که زمانی دارم دوست خیلی معلم عنوان به من

 راها بچه و باشم داشته را کتاب غیرمطالب کنممی تدریس
  ).8 شماره شونده (مصاحبه بکشم چالش به

 تواندمی مدارس در نیز ارزشیابی نظام ،طرفی از
 انآموزدانش رد را خاصیهاي ارزش و هانگرش ،هاعادت
 است نمره روي رقابت بیشترین که مدارسی در .کند ایجاد
 بسیار جایگاه خردورزي که کندمی القا را این یادگیرنده به

 داردمیباز اطرافش محیط بارهدر تفکر از را آنها و دارد پایینی
 نمره روي رقابت بیشتر که بودند معتقد زمینه این در معلمان
   است.

 در که گونه آن محیطی زیستهاي نگرانی از معلمان
 زیست محیط آموزش به مربوط منابع بیشتر و درسی برنامه
 از دداشتن این بر سعی و کردندنمی حمایت دارد وجود

 براي بودند درصدد آنها کنند استفاده ترمیمیهاي آموزش
 براي اینکه نه کنند فراهم اندیشه استقالل یک انآموزدانش
 محیطی زیست مثبت نگرش که کنند تعریف و تعیین آنها

 ایجاد آنهاهاي مصاحبه تحلیل و تجزیه از بنابراین ؛چیست
 سایر از واستفاده ايپایه آموزش گفتگو، و بحث کارگروه،
 در ان از هایینمونه به که اندکرده ذکر را اموزشی ابزارهاي

  کنیم:می اشاره زیر
هاي معلم از و کند تدوین ايبرنامه یه باید مدرسه

 توي رو محیطی زیستهاي بحث بخواد مختلف دروس
 طبق بر و برسانند انسجامی یک به و کنند مطرح کارگروه

 شماره شونده (مصاحبه بدهند آموزش انآموزدانش به آن
23.(  

  
  سازمانی برون عوامل بعد .2

 کند کمک پنهان درسی برنامه توسعه به تواندمی تکنولوژي
 از ترصحیح هرچه منديبهره در توانمی را مهم ابزار این

 کرد. استفاده زیست محیط آموزش در پنهان درسی برنامه
 این شود. پایدار یادگیري موجب تواندمی تکنولوژي این

 ؛بیفتد اتفاق تواندمی مختلفهاي رسانه طریق از یادگیري
 معلمان که داد نشان پژوهشهاي یافته مجموع در اما

 عالی آموزش دولت، اجتماعی،هاي شبکه ها،رسانه معتقدند
 برنامه بر موثر عوامل از تواندمی نهاد مردمهاي سازمان و

 این که باشد مدارس در زیست محیط آموزش پنهان درسی
 آنها تاثیر و کندمی عمل ضعیف بسیار مدارس در عوامل
هاي گفته از قسمتی اساس این بر ؛شودمی گرفته نادیده
  .آیدیم ، در ادامهزمینه این در معلمان

 نوبه به من اما کرد. فراموش نباید نیز راها رسانه قدرت
 الگوبرداري بتوانند آنها تا کنم رعایت کنممی سعی خودم
   ).10 شماره شونده (مصاحبه کنند

 مانند تصویريهاي رسانه طریق از بیشتر انآموزدانش
 يفضاها و اینترنت خصوص به امروزه و تلویزیون سینما،
  ).18 شماره شونده (مصاحبه گیرندمی یاد مجازي

 کنندنمی عمل قوي اما نیست بد ماهاي رسانه کارکرد
    ).7 شماره شونده (مصاحبه
 جالبهاي برنامه ارائه عدم خاطره ب تلویزیون به توجه

 سیما و صدا تاثیر است شده باعث همین است شده کم هم
 است اختگیس و صوري و است شده کم خیلی آموزش در

  ).4 شماره شونده (مصاحبه
   مجازيهاي شبکه
 رسانیکمک در نهاد مردمهاي سازمان و دولت ورود
  زمینه این در
 و شوند عمل وارد باید نیز دولتمردان و دولت زمینه این در
 (مصاحبه شود تبدیل همگانی مسئله یک به مسئله این

  ).31 شماره شونده
  عالی آموزش نقش نمودن پررنگ

 که چرا گذشت نباید نیز عالی آموزش نقش از راستا این رد
 بسیار عالی آموزش در پایدار توسعه نام به اي مسئله اگر

 آموزشی کارهاي در و شود دنبال درستی به و شود پررنگ
 آموزشی نظام نام به بخشی در تواندمی حتما شود اعمال آن

 شماره شونده (مصاحبه باشد گذار تاثیر نیز پرورش و آموزش
31.(  
  مدارس به نهاد مردمهاي سازمان ورود
 نظام در فعال که هاییویژگی به توجه با کنممی فکر من

 در که هاییNGO که است بهتر است جاري ما آموزشی



 1397)، تابستان 21پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال ششم، شماره اول (پیاپی  –فصلنامه علمی    96

 

 به تلنگري با و شده مدارس وارد کنندمی فعالیت زمینه این
 البته کرده حساس موضوع این به را آنها بتوانند انآموزدانش

 بتوانند که نیست قدر آن نهاد مردم موسسات این گسترش
 مخاطب زیاد حجم به توجه با دهند پوشش را مدارس تمام

 ولی ایران در پرورش و آموزش گستردگی و پراکندگی و
 پرورش و آموزش مانند سازمانی به آوردن فشار با توانندمی

 را لهمسئ نیز آنها تا سازند آگاه مسئله این به را آنها اندکی
  ).31 شماره شونده (مصاحبه بگیرند. ترجدي

  
   مدرسه ساالريدیوان ساختار .3

هاي مجموعه با همراه غالبا مدرسه اداري ساالريدیوان
 آن مدیریتهاي نظام و هاروش مقررات، قوانین، فشرده
 محسوب پنهان درسی برنامه گیريشکل در موثري عامل
 عقیده به ).1385 وکده،چ واحد و واجارگاه (فتحی شوندمی
 و رهبران ،مدارس مدیران )2008( 1هیرا مین و مارلو

 پنهان درسی برنامه در بسزایی تاثیر مدرسه سازانفرهنگ
  .دارند

 مقررات و قوانین تاثیر بارهدر مختلفی صاحبنظران
 گوردون مانند پنهان درسی برنامه گیريشکل در مدرسه

 )،1998( 3ایلوا )،9961( 2نیل )،2010( نوروزي )،1982(
 و اسمیت )،2001( 5آندریون و مایلز )،2000( 4آهوال

 پس اند.داشته تاکید )1386( ملکی و )2008( 6مونتگومري
 از بسیاري معلمان نظر طبق وها مصاحبه کیفی تحلیل از

 ریزيبرنامهود نب از زیست محیط زمینه در رفتاري مشکالت
 و گیردمی شاتن مدارس در مناسب قوانین و مقررات
 و است دهکر عمل ضعیف زمینه این در پرورش و آموزش

نکردن  رعایت درمقابل را منطقی بازخوردهاي یادگیرندگان
   اند.دهکرن دریافت محیطی زیست مسائل

 برنامه به توجه که دهدمی نشان معلمان اظهارات
 کافی محتوا تدوین و طراحی فرایند در تنها پنهان درسی
 باید مختلفهاي برنامه و تدریس فرایند طی رد بلکه نیست
 ضعف بهها مصاحبه بررسی از پس که گیرد قرار مدنظر

                                                
1. Marlow & Minehira 
2. Neil  
3. Eilva 
4. Ahola 
5. Myles & Andreon 
6. Smith & Montgomary 

 زیست قوانین ایجاد ضرورت پرورش، و آموزش عملکرد
 محیطی زیست اطالعات و هامهارت کمبود و محیطی
 خصوص این در معلمان نظر .کردند اشاره انآموزدانش
   از: است عبارت
ه ب اما ؛شودمی اياشاره اردوها و اهیصبحگ برنامه در
 جزییات ترینکوچک به ما حتی اگر است. محدود صورت
 بیشتر نکنیم استفاده مصرف بار یک لیوان از تا کنیم توجه
 در کردیم صحبت مورد این در ما آیدمی نظر به تنبلی

 شود عملی باید اما فیلم... یک نمایش با و دبیران شوراي
  ).7 هشمار شونده (مصاحبه

 و مدرسه در مقررات و قوانین اجراي و تشریح طریق از
 مشارکت با تحلیل و نقد و منفی و مثبت رفتارهاي انعکاس

 ).16 شماره شونده (مصاحبه گیرندمی یاد انآموزدانش خود
 متاسفانه ولی ؛باشد موثر تواندمی شده ذکر موارد تمامی

 در ما پرورش و آموزش که این و شده گفته موارد به توجه با
 امور بخش در و کندمی عمل ضعیف بسیار پرورش بخش
 شونده (مصاحبه است شوخی حد در کارش اجرایی و اداري
  ).31 شماره

 و محیطی زیست موارد از زیادي اطالعاتها بچه
 و والدین رفتار خاطره ب آنهم ندارند هامهارت از بسیاري
 از است کم نهاآ زندگیهاي مهارت نداشتند.ها بچه از توقع
 کاربستی اما دارند آگاهی هستند خوبها بچه اطالعاتی نظر
 کنندنمی را کار این عملی و دانندنمی آگاهی این براي

  ).5 شماره شونده (مصاحبه
 ما وقتی گفتندمیها بچه داشتیم بحثی کالس در امروز

 حمام کنممی فکر مختلف چیزهاي به کنیممی باز را آب
 است کم شاناطالعاتها بچه بکشد. طول تساع نیم باید
 ).9 شماره شونده (مصاحبه است نشده شروع ابتدایی از

 توانمی پژوهش نتایج بقیه تحلیل از پس همچنین
 مدارس، در محیطی زیست قوانیننکردن  رعایت که یافتدر

 کمبود و مناسب دهیپاداش سیستم ودنب ناصحیح، مدیریت
 عنوان به نتواند رسهمد ساختار که است شده موجب زمان
 اموزش بر مثبتی تاثیر پنهان درسی برنامه هايمولفه از یکی
  باشد: داشته زیست محیط
  مدارس در محیطی زیست قوانیننکردن  رعایت

 اجرا را مقرراتی و قوانین هیچ کردیم کار که مدارسی در
 که است مدیر اتاق در باطله کاغذ تفکیک مثال اما ؛اندنکرده
 چند هر ما ببینیدها راهرو در اگر اما ؛کنندمی یترعاها معلم
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 رعایتها بچه باشیم گذاشته زباله تفکیک سطل هم
 برنامه در و ايمسابقه .هابچه از برخی البته کنندنمی

 خود را کاغذ قضیه آنکه با است نبوده چیزي هم صبحگاهی
 اینها همه است. داده قرار تاکید مورد پرورش و آموزش
 حس این و باشد ماشین کمربند مثل دائم تکرار که موقعی

 و است موثر هست بدي خیلی کار خیلی که کنیم القاء را
 درس و کنکور دغدغه و وقت کمبود بحث خاطره ب ما همه
 ریزيبرنامه یک با وگرنه است کرده مشغول هم را ماها بچه

 یاد را چیزها خیلی انآموزدانش به توانمی عالی و صحیح
  ).4 شماره شونده (مصاحبه کرد نهادینه آنها رد و داد

 ناصحیح مدیریت
 ما است شده صحبت بسیار برق مصرف و ترافیک مورد در
 نکات فقط و نیست جامع و پررنگ زیست محیط مورد در

 مظلوم ما کشور در زیست محیط دهندمی انجام را خاصی
 ثروت ما نگیرد صورت سازيفرهنگ اگر است. شده شناخته

 دهیم.می دست از ناصحیح مدیریت علت به کم کم ار ملی
 اول نفر خطر معرض درهاي گونه خصوص درهاي هگون

 که صورتی در هستیم 40 رتبه انرژي مصرف نظر از هستیم
 است. زیاد بسیار انرژي و آب رفت هدر و نداریم هم تولیدات

 ؛داریم خوبی زیست محیط و فراوان طبیعی منابع داشتن با
 داریم. کمی بسیار شناخت نداریم صحیحی تمدیری اما

 هستند.ها خیلی افتخار باعث و اندرفته بین از ماهاي گونه
 وجوده ب دلیل بدون چیز هیچ بدانند اگر آهو. نوع یک مثل

 شماره شونده (مصاحبه دانندنمی ما مردم را این است نیامده
7.(  

   مناسب دهیپاداش سیستمنبود 
 بتوانیم تا نداشتم کار این براي مناسب دهیپاداش سیستم
 کرد زیست محیط حفاظت به تشویق را انآموزدانش

  ).4 شماره شونده (مصاحبه
 زمان مدیریت ودنب
 مراسمات در که خالیهاي زمان تمامی از کنیم سعی باید ما
 آن اتمام از بعد و کالس شروع از قبل یا تفریح زنگ یا

 با بحثمون وعموض رو محیطی زیست مسائل آید،می پیش
  ).18 شماره شونده (مصاحبه بدیم قرار انآموزدانش

 فقط این که هستیم مواجه وقت کمبود با همیشه
 که دارد معلم هنر و تدریس روش و هاکتاب به بستگی
 آموزشها بچه به و کنند استفاده هافرصت از برخی از بتواند
  ).2 شماره شونده (مصاحبه بدهند

  
  سهمدر اجتماعی بعد. 4
 از هرکدام که گیردمی شکل مختلفی روابط مدرسه درون در
 و هانگرش مواضع، ایجاد روي بر را خود تاثیر روابط این
 )،2001( 1آندریون و مایلز نظیر صاحبنظرانی دارد. رفتار

 )،2009( 4داگانی )،2008( 3کینگ چاي )،2007( 2فیزروي
 7درالکسان و سیلور )،2008( 6ویکی )،2000( 5آسبروکس

 معتقد و داشتند تاکید برنامه این اجتماعی بعد به )2008(
 انآموزدانشهاي آموخته بر ناظر پنهان درسی برنامه بودند
 جو نیز و اولیاي معلمان، ان،آموزدانش سایر با روابطش از

 درسی برنامه مهم بسیار ابعاد از یکی و است مدرسه کلی
 انتظارات وها زشار تاثیر تحت کهها آموخته این باشد.می
 يآموزدانش هر در گیردمی قرار جامعه بافت نیز و معلم هر

 زمان یادگیري، کیفیت بر خود و نیست پوشیده و مخفی
 (آیزنر، گذاردمی تاثیر تکالیف انجام چگونگی و یادگیري

   ).76 ص: 1979
 سایر و معلمان همساالن، با انآموزدانش روابط نفش
 بین ما که شناختیروان و اجتماعی تتعامال و مدرسه اولیاي
 درسی برنامه نوع این مهم ابعاد از یکی گیردمی صورت آنها
 هبار این در شده انجامهاي مصاحبه وتحلیل تجزیه .ستا

 ویژه زمینه این در آنها نقش معلمان نظر از که داد نشان
 ،هاارزش ،هانگرش احساسات، بودند معتقد و است بوده
 طریق از یادگیرندگان محیطی زیست رفتارهاي و باورها
 همچنین ستا درسی برنامه این تاثیر تحت و معلمان رفتار
 نظرات اظهار ست.ا مهم نیز همساالن نقش آن کنار در

   بود: زیر شرح به باره این در معلمان
 آنها حرف و دارند شنوي حرف هم از خیلی همساالن

 رفتارهاي همساالن ).9 رهشما شونده (مصاحبه دارند قبول
 یک رهبر که کسانی مخصوصا کنندمی تقلید را همدیگر

 (مصاحبه دهندمی تغییر را رفتاري سبک و هستند گروه
  ).10 شماره شونده

                                                
1. Myles & Andreon 
2. Fizroy 
3. Chikeung  
4.Doghany 
5. Ausburooks 
6. Wiki  
7. Silver & Alexander 
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 که است ان معلمان براي پنهان درسی برنامه پیام
 هوشیارانه باید آنانهاي نگرش و باورها ا،هواکنش رفتارها،

 معلم و شود اتخاذ آنها مثبت و منفی رآثا به توجه با و
 (میرعرب نشود کار در عادت و سنت آفت گرفتار هوشمندانه

 در معلمان است الزم همچنین ).1396 اکبري، و رضی
 از بسیاري .کنند پیدا شناخت آن اثرات و درسی برنامه زمینه
 را زیست محیط آموزش بر موثر عوامل از یکی معلمان
 اشاره زیر در آنها نظرات از تعدادي هب که دانندمی معلمان
  کنیم.می

 دارد. تاثیر بسیار همساالن وها معلم عملی رفتارهاي
 در را موارد این همهها بچه که دارد تاثیر زمانی کتاب

 (مصاحبه کنند الگوبرداري و ببینند معلمان و همساالن
  ).10 شماره شونده

 خاص طور به و است دیگران رفتارهاي در مشاهده مهم
 حساسیت طریق این از تا مربیان، و معلمین ۀروزان رفتار در

 هم خود مربیان رفتار در را نظر مورد موضوع به نسبت
 شکل درونشان در مسئولیت احساس حس تا کنند، مالحظه

 از اولیه چالش و سئوال ایجاد صورت این غیر در ؛گیرد
 ندارد ايفایده صرف طور به ...و درسی محتواي طریق

  ).21 شماره شونده مصاحبه(
 تاثیر و انآموزدانش با عاطفی ارتباط داشتن به معلمان

   کردند: اشاره رهبا این در نآ زیاد
 و باشند داشتهها بچه با صمیمی ارتباط بایدها معلم
 و مدیر توسط مسائل این وقتی هست صادق هم برعکس
 گوشها بچه باشد حق اگر حتی شدمی گفته معاون
 را چی همه دارند کسی با مشکل وقتی متاسفانه و ددهننمی
  ).4 شماره شونده (مصاحبه کنندمی رد

 نقش معلم و است موثر بیشتر عاطفی ارتباط بنابراین
 اعتقادات روي تواندمی معلم یک دارد مهمی بسیار

 (مصاحبه بگذارد اثر آموزدانش یکهاي نگرش و رویکردها
  ).4 شماره شونده
 فردي، انضباط لباس، پوشش تار،رف کنیممی سعی ما
 کامال انآموزدانش چون کنیممی رعایت شناسیوقت

 توجیه را خودشان نامناسب رفتارهاي و کنندمی الگوبرداري
  ).1 شماره شونده (مصاحبه کنندمی

 مهم بسیار و دارند معلم با که ارتباطی نوع بعدي عامل
 معلم یک رفتار از متاثر بسیار سن این در نوجوانان است

 با کند برقرار خوبی ارتباط معلم اگر هستند آگاهی و هنرمند

 یک با معلم و دارند قرار ان تاثیر تحت کامالها بچه ها.بچه
 تاثیر آنها روي تواندمی تجربه یک خاطره یک خوب مثال
ه ب را آن نیز مدرسه از بعدهاي سال تاها بچه و بگذارد بسیار
 تاثیرگذار و مفید و مهم بسیار ممعل نقش باشند داشته خاطر
  ).4 شماره شونده (مصاحبه باشدمی

 خود همساالن و معلمین عملی رفتار از بیشتر نظرم به
 خواندن هستند مفید فوق موارد تمام چه اگر موزندآمی

 دیدن که نیست تاثیرگذار آنقدر معموال کالس در مطالب
  ).26 شماره شونده (مصاحبه دیگران رفتار

 متفاوت مختلف شرایط در زیست محیط حفظ چگونگی
 زیاد بسیار آموزدانش روي بر معلم تاثیرگذاري ولی است
 برداريکپی عینا را موارد بعضی معلم خود از آموزدانش است
 او کندمی عمل قانون آن به معلم اگر که سنجدمی و کندمی
  ).27 شماره شونده (مصاحبه است بندپاي آن به نیز

  
   مدرسه از خارج جتماعیا بعد. 5

  والدین با تعامل
 تربیت کارکرد تفسیر منزله به پنهان درسی برنامه مفهوم
 فرایند و جریان یک تربیت که کندمی مشخص پنهان،
 شکل به خانواده و جامعه در که است منديساخت و دارنظام
 (اسکندري، دهدمی روي خاصی نحو به مدرسه در و عام

 و محیطی زیست مشکالت حل براي ).108 ص :1387
 گفت توانمی انآموزدانش در مثبت نگرش یک ایجاد
 این در خوبی آموزشیهاي برنامه کودکی از توانندمی والدین
هاي کاستی که باشند داشته خود فرزندان براي رابطه
 متاسفانه معلمان نظر از اما ؛کند ترمیم را مدارس در آموزش
 از دهند ارائه مناسب آموزش اندهنتوانست هبار این در والدین
  است: آن علت زیر موارد آنها نظر

  عمل و گفتار در والدین رفتاري تناقض
 درونی جامعه افراد در هنوز محیطی زیستهاي نگرش چون
 ؛شودمی داده تذکر ايبچه وقتی اساس این بر ؛است نشده

 یک دهندنمی اهمیتی زیست محیط به عمال خانواده اما
 شعارگونه زیست محیط حفظ فقط و شودمی ادایج تناقص
 زمانی ما حتی بیندمی دیگري چیزي یک عمال اما و است

 باید و شماست دوم خانه مدرسه گوییممی انآموزدانش به
 کنندنمی آن به توجهیها بچه اما کنید رعایت را مسائل این
 شونده (مصاحبه است نشده سازيگنفره هنوز من نظر به

  ).7 شماره
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   خانواده محیط درها بچه آموزش ضعف

 بسیار ابتدایی دوره در و خانواده در شده داده اطالعات
 و است شده عوض بسیارها خانواده نگرش نوع است. محدود

 دیده ندرت به و نیستند اعتراض و تنش دنبال هم باز
 حتیها بچه باشند. داده یاد چیزي خانه در که شودمی

 در شودمی داده نشان و کنندنمی رعایت را عادي بهداشت
 از بسیاري اینکه توجه با شودمی پرداخته کم خیلیها خانواده
 مسائل این به توجهی اما هستند، کرده تحصیل والدین
 حتی ).4 شماره شونده (مصاحبه کنندنمی محیطی زیست

 توانمی چطور کنندنمی رعایت را مسائل خیلی هم بزرگترها
  ).4 شماره شونده (مصاحبه داد تغییر را بزرگسال این

  آن نکردن تغییر و آموزدانش شخصیت گیريشکل
 بسیار ابتدایی دوره در و خانواده در شده داده اطالعات
 و است شده عوض بسیارها خانواده نگرش نوع است. محدود

 دیده ندرت به و نیستند اعتراض و تنش دنبال هم باز
 حتیها بچه باشند. داده یاد چیزي درخانه که شودمی

 در شودمی داده نشان و کنندنمی رعایت را عادي بهداشت
 از بسیاري اینکه توجه با شودمی پرداخته کم خیلیها خانواده
 زیست مسائل این به توجهی اما اندکرده تحصیل والدین

 ).4 شماره شونده (مصاحبه کنندنمی محیطی
   هنرمندان و ستارگان اما و

 و بازیگر خواننده، بگذارد، تاثیر است ممکن هرکس درنهایت
 (مصاحبه دارند زیست محیط حفاظت کمپین هنرمندان

 ).6 شماره شونده
  

  فیزیکی ساختار .6
 3فریتر )،2009( 2وبر )،2001( مارگولیس )،1997( 1برنداپال

 )،2003( 5دیکسی )،1994( 4آیزنر )،1985( گوردون )،2009(
 نوروزي )،2013( نژادانسبح و احمدیان )،2004( 6دیکل

 برنامه این فیزیکی بعد به )2014( یزدي حسینی )،2014(
 از یکی تواندمی مدرسه فیزیکی ساختار .اندداشته توجه

                                                
1. Brenda Paul 
2. Weber 
3. Ferritter  
4. Eisner 
5. Dixie 
6. Dekle 

 محیطی زیستهاي نگرش دریافت براي مهم عوامل
 اعالنات، تابلوهاي رويهاي اطالعیه نوع باشد.می

 گیريشکل روي دموار این تمام و... پوسترها ،هادیوارنوشته
 محیط بارهدر یادگیرندگان باورهاي و هاانگیزش ها،نگرش
 مصاحبه چند در معلمان که گونه همان ؛دارد تاثیر زیست
 مدارس که معتقدند معلمان اما کنندمی اشاره آن به شونده

 به حتی برخوردارند زمینه این در ضعیفی فیزیکی امکانات از
 چنین این در .دهندنمی نشان توجهی هم محیط بهداشت
 به محیطی زیست مثبت نگرش ایجاد مطمینا شرایطی
  گویند:می معلمان راستا این در رسد.می شکست
 چیز و اعالنات تابلو در زنیممی اطالعیه یک معموال ما
 برنامه یک به نیاز کنممی فکر نداریم. دیگر خاصی
  ).3 شماره شونده (مصاحبه داره ترمنسجم

 تاثیربی و... تصویر دادن قرار نظرم به ردیگ عوامل
 ؛نیست زیاد آن تاثیر که است کرده ثابت تجربه اما ؛نیست
 راها بچه و شود صحبت تصویرها این روي اینکه مگر

 پوستر از پر رو راهرو باشد قرار اگر کنیم تفکر به مجبور
 (مصاحبه است تکراري و است عاديها بچه براي کنیم

  ).4 شماره شونده
  

   عاطفی بعد. 7
 با افراد اساسیهاي ویژگی جزء یادگیري، براي درونی تمایل

 هدف اگر ).2002 ،7رایان و (دسی است خودگردان انگیزش
 و نوجوانان کودکان، به کمک زیست محیط آموزش از

 زیست محیط از مراقبت و گذاريارزش درك، براي جوانان
 که یادگیري جربیاتت انواع با باید ریزانبرنامه بنابراین است
 حوزه این در عملی هايفعالیت و تفکر گیريشکل به کمک
 به محدود تنها ریزانبرنامه آشنایی باشند. آشنا کندمی

 و روحی نیازهاي باید بلکه ؛شودنمی مختلف تجربیات
 نظر در نیز مخاطبان عالیق و جنسیت سن، فیزیکی، روانی،

 کنار در فراملی و یجهان دید با موارد این تمامی بگیرند.
 داشت. خواهد معنی کشوري مالحظات

 پنهان درسی برنامه شکل بهترین )2002( 8آسبروکس
 خالصه عاطفی رشد و عقالنی کنجکاوي پرورش در را

 توسعه و عالیق کشف براي را هاییفرصت که است کرده

                                                
7. Deci & Ryan  
8. Ausbrooks  
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 ،هامصاحبه تحلیل در آورد.می فراهم جدیدهاي قابلیت
 ایجاد مطالب، نردک جالب ظیرن مواردي به معلمان

 عنوان به محیطی زیست سئواالت ایجاد عالقمندي،
 زیست محیط آموزش پنهان درسی برنامه در مهمهاي مولفه
   است: زیر شرح به آنها از برخی اظهارات که اندکرده اشاره

 اطالعات آنها به اگر ندارند اطالعات انآموزدانش
 داشت خواهند دوست هاآن مطمئنا بدهند انگیزشی و صحیح

 زندگی آن در که محیطی ندارد دوست کسی مطمئنم من
  ).9 شماره شونده (مصاحبه برود بین از یا باشه زشت کنهمی

 است مفاهیم این کردن منتقل موجب آنچه درنهایت
 است کودکان ذاتیهاي عالقه به مسائل این خوردن پیوند

 ).12 شماره شونده (مصاحبه
 در شده درجهاي پیام و درسی برنامه محتواي

 در چالش و سئوال ایجاد براي مدرسه مختلفهاي قسمت
 اما ؛است ضروري اقدامی امر، ابتداي در آموزدانش ذهن
 و سئوال این ایجاد از پس من نظر به نیست کافی قطعا

 که رسدمی بعدي ۀمرحل به نوبت آموزدانش ذهن در چالش
 ).21 شماره هشوند (مصاحبه هستند هم موازات به

 شناختی بعد مقوله شده مشاهدههاي فراوانی به توجه با
 برون عواملهاي مقوله و اهمیت ضریب بیشترین مجموع با

 ساختار و مدرسه ساالري دیوان بعد اجتماعی، بعد سازمانی،
 از عاطفی بعد مقوله و دارند قرار بعديهاي رده در فیزیکی
  .تاس برخوردار کدها فراوانی زاویه از اهمیت ضریب کمترین
  
  بحث و گیرينتیجه
 برنامه نقش تردقیق و بهتر بررسی منظور به مطالعه این

 دقیق درك به نیاز زیست محیط آموزش در پنهان درسی
 گیريتصمیم نحوه مدارس، عملکرد بارهدر معلمان نظرات
 بارهدر جامعه مشارکت و تدریس ان،آموزدانش رفتار آنان،
 از منظور این به و داشت زیست محیط آموزش درسی امهبرن
 و تجزیه .کنند بازگو را خود تجربیات تا شد خواسته آنها

 داد نشان معلمان با مصاحبه از حاصل کیفیهاي داده تحلیل
 زیست محیط آموزش بر اثرگذار مهم متغیرهاي از یکی که

 بخشی غیرمستقیم ايگونه به زیرا ست؛ا پنهان درسی برنامه
 طور به را انآموزدانش باورهاي و هانگرش از اعظمی

 این اثربخشی گفت توانمی و آوردمی وجوده ب غیرمستقیم
 به پنهان درسی برنامه از ناشی باورهاي و هانگرش گونه
 برنامه واقع در است. رسمی درسی برنامه از بیشتر مراتب

 که تاس شده گرفته نظر در ظرفیتی و ظرف منزله به درسی
 همه تا برآمده درصدد و کرده پیدا چندگانه کارکردهاي

 دهد جاي خود در را پنهان و آشکار آموزشیهاي اتفاق
ها یافته قسمت در که طور همان ).2009 غفاري، و پور(تقی
 را تاثیر بیشترین شناختی و عملی ابعاد معلمان نظر از ،آمد

 پنهان درسی برنامه زیرا ؛دارد مدارس در پنهان درسی برنامه
 است غیرآگاهانه و ضمنی آن انتقال شیوه که است فرایندي

 وگیرد  شکل اجتماع و مدرسه محله، خانواده، در تواندمی که
 شد هادانشگاه و مدارس آن رشد براي محل بهترین شاید
 علمی، ايهگردش محتوا، در توان،می را هاییبرنامه چنین
 شرطه ب برنامه فوق هايکالس ،هانمایشگاه آوردن وجود به

 روش محتوي، هدف، یعنی درسی برنامه هايویژگی از آنکه
 آنها به رسیدن براي و دهکر منظور دکن پیروي ...و

 یادگیري گونه این که چرا ؛داد انجام را الزم هايبینیپیش
 و توسعه ).2001 مارگولیس،( الزامی نه است انضمامی
 مشارکت ،معلمان به کمک جهت در آموزشی مواد کاربرد
 بخشرهایی و مشارکتی رویکرد یک در را آموزاندانش
 شکاف تواندمی که کندمی تقویت زیست محیط به نسبت
 کند پر را محتوا به نسبت واکنش و کنش و محتوا میان

 و تجزیه طرفی از ).2012 ،1همکاران و دوسوسا (کاروالو
 از وجهی به توجه هک داد نشان معلمان هايمصاحبه تحلیل
 باشدمی فیزیکی محیط به مربوط که پنهان درسی برنامه
 به توجه با ریزانبرنامه است الزم بنابراین ؛است بوده کم
 آموزشی فضاهاي امر در بیشتري تحلیلی تعمق مفاهیم این
 باشند داشته درسی هايبرنامه در تأثیرگذار بعدي عنوان به

 هايمحیط در زندگی که نکته این داشتن خاطر به با همراه
 که است تصوراتی از دارترریشه و ترعمیق خیلی آموزشی
 در همچنین شود.می ترسیم رسمی درسی برنامه در صرفاً

 مدرسه اعضاي سایر و معلمان با انآموزدانش تعامالت
 از زیست محیط به نسبت را مثبتی نگرش بایستی معلمان
 زیست محیط ايبر نگرانی و قدردانی تشویق طریق

 دهند. ترویج دیگران اعتقادات براي احترام و تفکر استقالل
 در معلمان و مدیران تربیتی نقش ایفاي به )2006( 2بران
 که دکنمی گزارش و نموده اشاره پنهان درسی برنامه قالب
 ایفاي طریق از توانندمی مدرسه اداري مجموعه و مدیر

                                                
1. Carvalho de Sousa  
2 .Brown 
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 رفتارهاي کنترل به انپنه درسی برنامه قالب در خود نقش
 بسیار جنبه یک تعامالت همچنین ند.آی فایق انآموزدانش
 باید مدرسه اعضاي و باشدمی پنهان درسی برنامه در مهم
 نتایج دیگر طرفی از دهند. نشان توجه تعاملی فرایند این به

 مورد که گونه آن زیست محیط آموزش بین داد نشان
 حال در که آموزشی و است پردازاننظریه از بسیاري حمایت
 ايگسترده شکل به پذیردمی صورت مدارس در حاضر
 مطالعه این است. گرفته قرار بحث مورد و شده شناخته

 در زیست محیط آموزش اجراي بارهدر را هايمحدودیت
 نبود به توانمیها آن جمله از که است کرده شناسایی مدارس
 نبود و مدرسهنکردن  حمایت و طرفبی منابع نبود ،زمان

  .کرد اشاره کارکنان انگیزه و تخصص
 تعمق باید جدید، مفاهیم به توجه با ریزانبرنامه بنابراین

 درسی برنامه و تربیتی فضاهاي امر در بیشتري تحلیلی
 از ترعمیق بسیار درس کالس تاثیرات بدانند و باشند داشته
 ینا در .شودمی ترسیم درسی برنامه در غالبا که است چیزي
 ضروري بسیار شخصی بین و عاطفی حیطه به توجه میان
 باید هم صحیح ارزشیابی رايب تدبیربه  همچنین ؛است
  .ودش توجه

 زیست کار دستور یک براي تالشی هر که فرضیه این
 برنامه در تغییرات طریق از مدارس در تربنیادي محیطی
 که شوند قانع معلمان اینکه مگر ؛شد نخواهد موفق درسی

 این .دارد نیاز بیشتري تحقیقات به هستند، مطلوب غییراتت

 را درسیهاي برنامه متفاوتهاي حوزه شمگیرچ منبع مطالعه
 که صورتی در شده بیانها آن در که دکنمی حمایت
 مطالب طراحی در را معلمان اعتقادات درسی ریزهايبرنامه
 به مطالب نای اینکه احتمال ،نگیرند نظر در جدید درسی
  رسد.می نظر به بعید شود، اجراها آن نظر مورد شیوه

 ادراکات بررسی از ،پژوهشهاي یافته به باتوجه بنابراین
 گفت توانمی قبول قابل مستندات عنوان به معلمان
 پنهان درسی برنامه پدیده به علمی و جدي توجههاي زمینه
 مدارس در باید زیست محیط اموزش در آن ابعاد تمامی و

 محققان زیست محیط آموزش حوزه در همچنین .آید فراهم
 و تحقیقات بودن قدرتمند اساس و آوريجمع بارهدر بایستی
 توانایی با ترجدي نتایج و رویکردها ها،مدل ترعمیق درك
 را موثري ابزارهاي تواندمی حوزه این ند.نک عمل بیشتر
 هايپتانسیل از فادهاست با را خود هايبرنامه و نماید فراهم
 و هانگرش تغییر براي پنهان درسی برنامه در موجود قوي
 و مسئوالن براي مؤثر کمکی تا دهد ارائه و توسعه هاانگیزه
 فراهم زیست محیط آموزش ساختن بهینه براي ن،امدرس
 کالن سطح در چه ما پرورش و آموزش که زمانی تا اما ؛دنک
 براي موثر عامل ترینممه عنوان به خرد سطح در چه و

 درسی برنامه تأثیرات به نسبت محیطی زیست سواد کسب
 که داشت امید تواننمی نیابند، آگاهی زمینه این در پنهان
  باشند. خود محیطی زیست سواد ساخت به قادر انآموزدانش
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