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مقایسه مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در کتاب های  رسی وبر

  درسی علوم تجربی دوره ی ابتدایی
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 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در محتاوای  

ت ، ساپس نتاایج   صاورت گرفا  کتب درسی علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی 

باه منظاور تجزیاه و    . کاربردی اسات  –پژوهش حاضر توصیفی . حاصل با یکدیگر مقایسه شدند

جامعه ی آماری در این تحقیق کال  .  تحلیل داده ها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است

نیاد،  محتوای کتاب های علوم تجربی دو پایه چهارم و پنجم ابتدایی اعم از متن، تصاویر، فکار ک 

بود که براساس مولفاه هاا ی آب، هاوا ، خااک ، گیاهاان و جاانوران ،       ... جمع آوری اطالعات و

یافتاه هاای ایان    . آلودگی های صوتی و طبیعی و انرژی، مورد بررسی و کد گذاری قارار گرفات  

پژوهش نشان داد، کتاب علوم پنجم در مقایسه با کتااب علاوم چهاارم باه نشاانگرهای زیسات       

در هر دو کتاب مولفه ی گیاهان و جانوران بیشترین ضریب . کمتری داشته استمحیطی توجه 

اهمیت را نسبت به دیگر مولفه ها دارد و در مقابل مولفه ی آلودگی های طبیعی و صوت پایین 

 .   ترین درجه اهمیت را نشان داد

 .ابتدایی  ی دوره شانون، آنتروپی محتوا، تحلیل تجربی، علوم :کلیدی واژگان
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  مقدمه

بشر سال هاست به این نتیجه رسیده است که بقایش وابسته به وضعیت و شرایط محیط زیست 

با این حال ، نگرش مصارف کنناده طبیعات باودن، بااور       .(2108، 2و کولسنیک 0نازارنکو)است

. (2106، 7و النگفار  9، ساامر 0، هندرساون 0شاورتت )  تقدم انسان بر محیط را قوت مای بخشاد  

امروزه مسئله محیط زیست و  نقاش اساسای آن، در بساط و توساعه و پیشارفت کشاور هاای        

از یاک ساو، بهاره    . مختلف جهان از جمله کشور های جهان سوم ضرورتی غیرقابل انکاار اسات  

از ساویی دیگار،   . تواند ضامن تداوم و توسعه ی پایدار باشد ست در کشور میمندی از محیط زی

عدم توجه به آن می تواند زمینه ساز ظهاور مساائلی باشاد کاه مجموعاه برناماه هاای توساعه         

به این نکتاه  . (0051, بهرامی)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را دچار بحران کند

ز مسئله محیط زیست فراتر باوده و مشاتمل بار مسااوات و     باید توجه داشت که توسعه پایدار ا

؛ برابری در یک نسل جهت تامین نیازهاایش و  (0056, جویباری و زیدی, آرا مهر )برابری است

از این رو توسعه ی پایدار، توسعه ای تعریف . برابری بین نسلی جهت تامین نیازهای نسل آینده

نیازهایش را تامین نماید، بدون آن که  تواناایی نسال    می شود که نسل حاضر را قادر می سازد

با توجه به اهمیت مسائله   . (0056  آرا وهمکاران،)های آینده در تحقق نیازهایش را سلب نماید

الزمه . محیط زیست و توسعه ی پایدار و رابطه ی میان آنها، آموزش در این زمینه ضروری است

6آموزش برای توسعه ی پایدار
(ESD) ارت هایی در رابطه باا محایط زیسات    کسب آگاهی ومه

، 8عماران )ارتقا آموزش بارای توساعه ی پایادار اسات     20و هدف از آموزش علوم در قرن  است

5پرکاسا
آموزش علوم در افزایش درک مفااهیم  . (2105،  02و ایروانسیا00، جاسین01، ساتریاوان  

ه شمار می روناد، نقاش مهمای دارد و قابلیات      و مسائلی که زیربنای معضالت زیست محیطی ب
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یونساکو بارای   (. 2118، 0لیتلادیک ))بروز رفتارهای مناسب زیست محیطی را فاراهم مای کناد   

را توصیه می کند؛ و بارای  ( ESD)پایدار ، رویکرد آموزش برای توسعه20آموزش علوم در قرن 

روش ها و مدل های یادگیری چون، یادگیری تجربای، یاادگیری مبتنای بار     اجرای این رویکرد 

پروژه، داستان گویی، آموزش ارزش ها، پرسش و پاسخ، حل مسئله ، یادگیری خارج از کالس و 

. ، میکانجلیاا ا 2105و همکااران،   2عماران )را ارائه و ترویج می نماید( جامعه)حل مسائل واقعی 

، 8، جوالناادس م 2102، 6و گااراف ی7، ایااوانس ج9،2100مااان ی، رد2100، 0، ماترسااینو ا0.و

باه یاک رویاداد     (ESD)در سال های اخیر آموزش برای توسعه پایدار(. 2100، 5پارتاسارسی ر

, اکباری , قهرمانی؛, بابازاده؛)قابل توجه و مهم در سطح بومی، ملی و بین الملل تبدیل شده است

با اعطا دانش و شایستگی های الزم به افراد آنهاا   (ESD) آموزش برای توسعه پایدار . ( 0050

01به اهداف توسعه پایدار را در دستیابی
 (SDGs) آنها در پای ایان آماوزش    . توانمند می سازد

اف؛ به عنوان شهروندانی آگاه در ایجاد تغییرات اساسای  ها، می بایست عالوه بر شناخت این اهد

شکی نیست، به منظور اعمال سیاست و برنامه ریزی های توسعه پایدار در جواماع  . سهیم باشند

مختف باید ساختارهای آموزشی و فرهنگی الزم را که نقش بسزایی در یک برنامه ریزی دقیق و 

برای دانش آموزانی که در قرن  از این رو. (0059, فرخضرایی شوالی )اصولی دارند را پدید آورد

زندگی می کنند کسب و تقویت دو شایستگی دانش و نگرش نسبت به محیط زیست بسیار  20

لذا مسئولیت خطیری بر عهاده برناماه ریازان    . (2105و همکاران  00عمران)مهم و حیاتی است

همچناین، اتخااذ    .(0059, و حااتمی فار  , پرهیزکاار , عماران صاالح  )درسی و آموزشی می باشد

02رویکرد 
STSE     در آموزش علوم به منظور پرورش شهروندانی که بتوانناد در یاک جامعاه ی

دموکراتیک زندگی کنند ایجاب می نماید،آموزش ها خاصاه آماوزش علاوم باه سامتی جریاان       
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علام و فنااوری بار جامعاه ، محایط زیسات و       یابند،که دانش آموزان به درک و بینشی از آثاار  

 .      آشنایی و انجام اقداماتی در پیشگیری یا رفع معضالت زیست محیطی دست یابند

آموزش و پرورش از جمله ی مناسب ترین راه ها جهت وصاول باه توساعه اقتصاادی،اجتماعی،     

حفاظات از  فرهنگی و سیاسی است؛ نهادهای آموزشی می بایسات در برناماه درسای خاود باه      

وارد کردن مفاهیم و مولفه های آموزش محیط زیست مرتبط با محتوای . محیط زیست بپردازند

برنامه درسی در پایه ها و مقاطع مختلف تحصیلی موجب می شود هم زمان با تکوین شخصیت 

دانش آموزان، محافظت از محیط زیست را نه تنها به عناوان یاک درس بلکاه  باه عناوان یاک       

نیرو، حاجی حسین )ظیفه ی انسانی فرا گرفته و در زندگی روزمره از آنها بهره بگیرندتکلیف و و

تحقیقات نشان مای دهاد، دوره کاودکی بهتارین دوره جهات تثبیات رفتارهاای         (.2100نژاد، 

اجتماعی و محیطی است و آموزش محیطی در دوره کودکی عالوه بر احساس مسائولیت ایجااد   

دوره نوجااوانی و بزرگسااالی  رفتااار اجتماااعی و محیطاای درشااده، مساابب هاادایت و رهنمااود 

یطای در  وارد کردن مفااهیم زیسات مح   .(0057 ,عسگری و کیان ,کریمی ;0052 ,علوی)است

محتوای کتاب های درسی به خصوص کتااب هاای دوره ابتادایی سابب مای شاود کودکاان و        

بادین سابب در   . نوجوانان نقش فعال و کارآمدی در آگاه کردن خود و حتی دیگران ایفاا کنناد  

دوره معاصر، جلب توجه کودکان دوره ابتدایی به معضالت زیست محیطی و گنجانادن آماوزش   

رسمی آنها به عنوان یک ضرورت بنیادین و اساسای باه    –رنامه درسی های محیط زیستی در ب

؛ و مای تاوان نتیجاه گرفات شاالوده ی تشاکیل و رشاد احسااس         (0052, علوی)شمار می آید

لیاقت , قضاوی)مسئولیت محیطی در کودکان به دوره ابتدایی و آموزش مدرسه ای باز می گردد

 .(0088, دار و عابدی

نظام های آموزشی متمرکزی نظیار ایاران ،کاه تقریباا      با توجه به اهمیت کتاب های درسی در 

همه عوامل آموزشی بر پایه محتوا و مضمون آن گزینش و اجرا می شود، و همچناین، در اغلاب   

موارد کتاب درسی به عنوان مهم ترین و یا بعضا تنها رسانه آموزشی مورد اساتفاده معلماان در   

رزشیابی و تحلیل کتاب های درسی در رفاع  یادگیری می باشد؛ صرف وقت در ا-فرآیند یاددهی

و قضااوی   ;0059, فار خضارایی شاوالی    )بسیاری از مشکالت فعلی می تواند موثر واقاع شاود  

نتایج حاصل از تحلیل و بررسی وضعیت موجود کتااب هاای درسای نشاان       .(0088ن، همکارا

دهنده ی کیفیت توجه به مضامین مورد نظر در برنامه درسی و آموزشی است، در نتیجه تامین 

دانش مورد نیاز برنامه ریزان و  دست اندرکاران طراحی برناماه هاای درسای و نیاز حمایات از      

کیاامنش و  , زادهحکایم  )درسی که از آنها غفلت شده را میسر می ساازد حوزه ها و برنامه های 

 . ( 0087, عطاران
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یافته هاای قضااوی   . سال های اخیر در این زمینه پژوهش های متعددی صورت گرفته است در

تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی از لحاظ توجاه باه    "در مقاله ای تحت عنوان

 81نشان می دهاد در مجموعاه کتااب هاای علاوم تجربای دهاه ی         "معضالت زیست محیطی

در این کتاب ها بیشترین توجاه باه   . کمتر توجه شده است شمسی، به معضالت زیست محیطی

مسائل محیط زیستی مربوط به خاک بوده و در مقابل کمترین توجه معطوف باه آلاودگی هاای    

در کار مشابه دیگری، تحلیل محتوای کتب علاوم  . (0088و همکاران،  قضاوی)صوتی بوده است

ژوهش نشان داد؛ در ایان کتااب هاا باه     فیروز کال در این پ. تجربی دوره متوسطه اول انجام شد

با یکدیگر،  6-5و در مقایسه کتاب های پایه . معضالت زیست محیطی کمتر پرداخته شده است

بیشترین توجه در کتاب علوم تجربی پایه نهم و کمتارین در کتااب علاوم تجربای پایاه هشاتم       

و  269/1ت همچنین، بیشترین توجاه مرباوط باه مولفاه خااک باا ضاریب اهمیا        . مشاهده شد

عباسای  )گازارش شاده اسات    055/1کمترین توجه مربوط به مولفه صوت باا ضاریب اهمیات    

، 81حکیم زاده و همکارانش، در بررسی کتاب های درسی دهاه ی  . (0056, ساداتی ,کال فیروز

از لحاظ توجه به مسائل و مباحث روز جهانی در برنامه های درسی دریافتند به شاکلی متاوازن   

نتایج پژوهش تحلیل محتاوای  . (0087زاده و همکاران، حکیم ) به مولفه ها پرداخته نشده است

کتاب های درسی دوره ششم ابتدایی که توسط صالح عمران و همکارانش انجام شد، بیاانگر آن  

ای قرآن، هدیه های آسامانی ، کاار و فنااوری،    بود که به مولفه های محیط زیستی  در کتاب ه

همچنین، در کتاب علاوم تجربای   . ششم ابتدایی پرداخته نشده است( نوشتاری)ریاضی و فارسی

برداری از منابع فناپذیر و فناناپذیر توجاه   پایه ششم به مولفه های جنگل و درختان و نحوه بهره

 . (0059و همکاران،  عمران صالح )ته اندشده اما سایر مولفه ها مورد توجه خاصی قرار نگرف

بهرامی در بررسی و تبیین نشانگرهای سواد زیست محیطی در برنامه های درسی علوم مادارس  

 ،مولفه آب، هوا، گیاهان و جاانوران به این نتیجه رسید که در کتاب های علوم مقطع ابتدایی به 

خاک، صوت و زباله و نیز نقش انساان در آن هاا بسایار اهمیات داده شاده اماا تعاداد         آلودگی

, بهرامای )صفحات اختصاص یافته به موضوعات زیست محیطی در دوره ابتادایی کام مای باشاد    

0051). 

در حوزه ی تحقیقات و پژوهش های خارج از کشور، می توان به پژوهشی اشاره نمود که در آن 

ان قرن بیسات و یکام و آگااهی هاای آنهاا از محایط زیسات در        به سنجش نگرش دانش آموز

کشوراندونزی پرداخته شد، نتایج این تحقیق، سطح پایین نگرش زیست محیطی دانش آماوزان  
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و  0عماران )را نشان داد و بر انجام مطالعاتی درباره ی توسعه ی مدل های یادگیری تاکید داشت

 (. 2105همکاران، 

امکانات و محتواهای آموزشی آموزش محایط زیسات دبساتان هاا در     بررسی و ارزیابی  "مقاله 

آموزش های محیط زیستی جهت رسیدن به توساعه پایادار را ضاروری مای داناد و باا        "تایوان

بکارگیری ترکیبی از روش های کمی و کیفی به بررسای محتواهاا و امکاناات آموزشای محایط      

 (. 2106، 0و هسو 0، چن2هو)زیست می پردازد

ی به منظور شناسایی چالش های معلمان در زمینه آماوزش و یاادگیری آماوزش هاای     در مالز

محیط زیستی و راه حل های پیشنهادی برای ایجاد تغییرات مثبت رفتااری در داناش آماوزان    

براساس یافته های این پژوهش، دو چالش در اجرای آماوزش هاای محایط    . پژوهشی انجام شد

چاالش هاای   ( 2چاالش هاای معلماان،    ( 0: گزارش شدندزیست در مدارس مالزی شناسایی و 

محدودیت های زمانی ، باالبودن حجم کاار ،  : چالش های معلمان عبارت بودند از. دانش آموزان

. کمبود وسایل کمک آموزشی ، عدم دسترسی به کتاب راهنما و عدم پشتیبانی مدیران مدارس 

آگااهی و شاناخت از محایط زیسات ،     در مقابل ، چالش های دانش آموزان تحت عنوان  عادم  

و  6، احمد7، حلیم9رحمان)مسئله بهداشت ، اعتماد به نفس پایین و مشکل در یادگیری ذکر شد

 (.2108، 8سوه

بررسی نتایج تحقیقات حاکی از آن است که ایجاد و پرورش احساس مسئولیت محایط زیساتی   

و موثرترین مرجع و نهاد در این  در کودکان به دوره ی ابتدایی برمی گردد، همچنین مهم ترین

دوره آموزش و پرورش است، در این سنین یکی از عوامل اثرگاذار بار فراگیاری و ایجااد رفتاار      

محیطی در کودکان کتاب های درسی هستند، تا کودکان از طریق مالک های ذهنای و درونای،   

و معضالت  آموزش رسمی و محتوای کتاب های درسی پیرامون محیط اجتماعی، محیط زیست

و در حفاظ و   (0056, کاال و سااداتی   عباسی فیاروز  )زیست محیطی به درک و شناخت رسیده

 .از این سرمایه ارزشمند و گرانقدر کوشا باشند بهره وری صحیح

                                                      
1
 Amran 

2
 Ho 

3
 Chen 

4
 Hsu 

5
 Rahman 

6
 Halim 

7
 Ahmad 

8
 Soh 
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انتظار می رود بنا به ماهیت حوزه یادگیری علوم تجربی، کتاب های درسی علوم نسبت به سایر 

کتاب های درسی بیشتر به آموزش محیط زیست بپردازند و آنها از مهام تارین مناابع آماوزش     

جاه باه نشاانگرهای ساواد زیسات      بناابراین، میازان تو  . های زیست محیطی محسوب می شوند

از اینرو در ایان پاژوهش، دو کتااب علاوم     . (0056, هرندی)محیطی در آنها حائز اهمیت است 

شمسی، را از نظر توجه باه  51تجربی چهارم و پنجم ابتدایی تالیف شده  در نیمه ی دوم دهه ی

محتوا مورد بررسی و مقایسه قارار  مولفه های اصلی آموزش های زیست محیط به روش تحلیل 

تحات   9بدین منظور یکی از روش های معتبر بررسی سیستم ها در حوزه تحلیل محتاوا  . گرفت

عنوان آنتروپی شانون که در آن تحلیل داده ها در تحلیل محتوا به شکلی موثق تار و مساتندتر   

سپس، با تعیین ضریب اهمیات مولفاه هاای اصالی     . استفاده شد (0081, آذر)صورت می گیرد

 .آموزش محیط زیست در هر دو کتاب به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شد

 روش پژوهش

پژوهشای اسات کاه جهات     تحلیل محتوا یکی از پرکاربردترین و مهم تارین روش هاا و فناون    

گرامای و  )توصیف عینی و نظام مند محتوای آشکار ارتباطات به منظور تفسیر آنها بکار مای رود 

اهمیت این روش را می توان در بهره مندی مولفان از نتاایج تحقیاق جهات    (. 0056, میرزائیان

در پژوهش حاضار، محتاوای کتااب    . (0055, سمیعی و محرابی)بهبود وضعیت آموزشی دانست

های درسی علوم تجربی چهارم و پنجم ابتدایی از لحاظ توجه باه آماوزش مولفاه هاای اصالی      

هاا براسااس مطالعاه و بررسای متاون       انتخاب مولفه. زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفتند

پژوهشی چون، مقاالت، پایان نامه ها و کتب مختلف در زمینه ی آموزش محیط زیست، صورت 

آب، هوا ، خاک ، گیاهاان و جاانوران ، آلاودگی هاای صاوتی و      : این مولفه ها عبارتند از. گرفت

 .(0056, کال و ساداتی عباسی فیروز )طبیعی و انرژی

در پژوهش های توصیفی، محقق باه شارح و   . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی است

همچناین از نظار اهاداف ، در    . (0052, علاوی  ; 0089, دالور)بیان آنچه که هست می پاردازد 

مولفاه هاای   دسته ی تحقیقات کاربردی قرار دارد، زیرا می تواند باعث توجه بیشتر به آماوزش  

 .زیست محیطی گردد و درنتیجه سطح سواد زیست محیطی را در دانش آموزان ارتقا بخشد

جامعه ی آماری در این تحقیق، کل محتوای کتب درسی علوم تجربی چهارم  و پانجم ابتادایی   

صفحه  را شامل می شاود   210فصل و  29بود که مجموعا بالغ بر 0058 -55در سال تحصیلی 

ابازار گاردآوری داده هاا در    . شانون مورد بررسی قرار گرفتناد  0ه از تکنیک آنتروپیکه با استفاد

                                                      
1 Shannon 
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این پژوهش، چک لیست های تحلیل محتوایی بود که به منظور بررسای مولفاه هاای آموزشای     

زیست محیطی قسمت های مختلف کتاب ها اعم از متن، تصاویر، فعالیت ها، گفت و گو، جماع  

 .توسط پژوهشگران تهیه و مورد استفاده قرار گرفت... ری و آوری اطالعات، هشدار، کاوشگ

در انتخاب مولفه ها، با صاحب نظران آموزش شایمی،   0به منظور اطمینان یافتن از وجود روایی

با استفاده از مولفاه هاای فاوق الاذکر، کاد گاذاری        سپس. علوم تجربی و اکولوژی مشورت شد

اولین کدگذاری را . تدا به پژوهشگران آموزش داده شدبرای انجام کدگذاری، اب. محتوا انجام شد

ساپس از روش  . محقق و کدگذاری های دوم و سوم توسط دو نفر از دانشجو معلمان انجام شاد 

ضاریب توافاق   . ابزار و اعتماد به کدگذاری مولفه ها استفاده شاد  0، برای تامین پایایی2هولستی

 . درصد به دست آمد 57کد گذاری ها  

بررسای   -2آمااده ساازی و ساازماندهی ،     -0: حله ی اصلی تحلیل محتوا که شاامل  هر سه مر

باه  . ، باه ترتیاب انجاام شاد    (0067, بازرگان و حجاازی , سرمد)پردازش نتایج است -0محتوا و 

روش آنتروپای شاانون   .  منظور پردازش نتایج، روش آنتروپی شانون مورد اساتفاده قارار گرفات   

ت و استفاده از آن سبب می شود که تحلیل داده ها بسایار قاوی   برگرفته از نظریه سیستم هاس

 .(0081, آذر ;0056, پیری و محمدی مولود موسی )تر و معتبرتر انجام شود

 بااار سااپس و گرفتااه قاارار بررساای مااورد هااا مولفااه فراواناای ابتاادا روش، ایاان در

 هااا مولفااه از هریااک( wj ) (بااار وزناای)اهمیاات ضااریب نهایاات در و( ej)  هااا آن اطالعاااتی

 یاک  محتاوای  از حاصال  اطمیناان  عادم  ی دهناده  نشاان  شاانون،  آنتروپای . گردد می تعیین

 عادم  ی محاسابه  بارای . گاردد  مای  بیاان  احتماال  توزیاع  یاک  آن از استفاده با که است پیام

  .شاااااااود مااااااای بااااااارده کاااااااار باااااااه زیااااااار ی رابطاااااااه اطمیناااااااان

                    

 

   

 

 

h روش این دلیل همین به. بگیرد قرار        که شود می باعث که است ضریبی 

 .باشد می معتبر بسیار

                                                      
1 Validity 
2 Holsti 
3 Reliability 
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ولفه ها در کتاب های علوم تجربی چهارم و پنجم و پس از تعیین فراوانی هر یک از م

 ذیل جهت تجزیه و تحلیل داده ها به روش آنتروپی شانون مراحل. تنظیم شد 2و  0دو جدول 

 :انجام شد ترتیب به

 : ها داده ماتریس نمودن بهنجار -0

    (            0)رابطه 
   

        
   

 

 : مولفه هر اطالعاتی بار و یآنتروپ محاسبه  -2

                                              (         2)رابطه 
   

1، 2،3،…،                     

   
 

      
 

 .آمده است 0و  0نتایج حاصله در جداول 

 : مولفه هر( وزنی بار)  اهمیت ضریب ی محاسبه-0 

           (     0)رابطه 
  

   
 
   

                                          

 ،   ،  ، … ،                           

 برخوردار بیشتری اهمیت ضریب از باشد بیشتر اطالعاتی بار دارای که هرمولفه

 .(0081, آذر)است

 .درجه ی اهمیت هر مولفه نشان داده شده است 7و  9در جدول های 

 

 یافته های پژوهش

 

به چه میزان در کتاب علوم تجربی چهارم  ابتدایی به مولفه های اصلی آموزش محیط ( 0سوال 

 زیست پرداخته شده است؟ 
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کتاب علوم  یمحتوا ستیز طیآموزش مح یاصل یمولفه ها یفراوان عیتوز: 0 شماره جدول

 ییچهارم ابتدا هیپا یتجرب
 مولفه

 فصل

 آب
 خاک هوا

گیاهان و 

 جانوران

آلودگی های 

 صوتی و طبیعی
 مجموع انرژی

 1 1 1 1 1 1 1 فصل اول

 08 0 1 0 7 0 0 فصل دوم

 0 1 1 1 1 1 0 فصل سوم

 2 1 1 2 1 1 1 فصل چهارم

 1 1 1 1 1 1 1 فصل پنجم

 1 1 1 1 1 1 1 فصل ششم

 1 1 1 1 1 1 1 فصل هفتم

 1 1 1 1 1 1 1 فصل هشتم

 1 1 1 1 1 1 1 فصل نهم

 8 1 1 0 6 1 1 فصل دهم

 6 1 1 0 0 0 0 فصل یازدهم

فصل 

 دوازدهم
1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 جلد کتاب

 07 0 1 01 00 0 9 مجموع

 

نشان می دهد که باالترین فراوانی را از میان شش مولفه اصلی   0جدول  توجه به

به خود اختصاص داده است و  90آموزش محیط زیست، مولفه ی گیاهان و جانوران با مجموع 

. در مقابل آلودگی های صوتی و طبیعی با فراوانی صفر کمترین فراوانی را در کل کتاب دارد

پس از گیاهان و جانوران در رده ی دوم از نظر فراوانی قرار می  00مولفه ی انرژی با فراوانی 

در مرتبه های بعدی قرار  20، آب و هوا با فراوانی برابر با 00گیرد و مولفه های خاک با فراوانی 

مورد حاوی بیشترین پیام های آموزشی محیط زیستی می  08کتاب با حداکثر  6فصل . دارند

، فصل 6پس از فصل . هیچ یک از مولفه ها مشاهده نشدند 5و  0باشد، بالعکس در دو فصل 
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، 21، 22که به ترتیب فراوانی های 2و 02، 9، 00، 0، 8، 0، 7و فصل های  29با فراوانی  00

 . را نشان دادند 9، 6، 8، 01، 00، 07

در مجموع بررسی محتوای کل فصول و حتی جلد کتاب به عنوان جزیی از کتاب که 

 .  را برای علوم تجربی چهارم ابتدایی نشان داد 078یام باشد فراوانی می تواند حامل پ

 به چه میزان در کتاب علوم تجربی پنجم  ابتدایی به( 2سوال 

 مولفه های اصلی آموزش محیط زیست پرداخته شده است؟ 
کتاب علوم  یمحتوا ستیز طیآموزش مح یاصل یمولفه ها یفراوان عیتوز :2 شماره جدول

 ییابتدا پنجم هیپا یتجرب

 انرژی
آلودگی های 

 صوتی و طبیعی

جانوران و 

 گیاهان
 آب هوا خاک

 مولفه

 

 فصل

 فصل اول 1 1 1 1 1 1

 فصل دوم 2 0 0 0 1 1

 فصل سوم 1 1 1 1 1 21

 فصل چهارم 1 2 1 1 1 82

 فصل پنجم 1 1 1 1 1 1

 فصل ششم 0 0 9 7 1 9

 فصل هفتم 8 8 00 5 1 1

 هشتمفصل  0 2 8 0 1 1

 فصل نهم 1 1 1 1 1 1

 فصل دهم 1 2 1 1 1 1

 فصل یازدهم 0 1 0 8 1 1

 فصل دوازدهم 1 1 1 6 1 1

 فصل سیزدهم 0 2 0 06 1 1

 جلد 1 1 1 1 1 8

 مجموع 20 20 00 90 1 44
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 08، با ارائه 2نشان می دهد، در کتاب علوم تجربی پنجم فصل  2اطالعات جدول 

ش از هر فصل دیگری به نشانگرهای محیط زیستی توجه داشته مولفه ی زیست محیطی، بی

مورد از مولفه های آموزشی  0و  2، 6، 8هر کدام به ترتیب با  0و  0، 00، 01فصول . است

هیچ نشانه ای از  02و 5، 8، 6، 7، 9، 0در فصل های . زیست محیطی را نشان می دهند

 . آموزش های مورد تحقیق مشاهده نمی شود

مولفه ای که در این کتاب به آن توجه شده است مولفه ی خاک می باشد و بیشترین 

، انرژی با 0، هوا با فراوانی 9مولفه های آب با فراوانی . پس از آن نشانگر گیاهان و جانوران است

 .و آلودگی های صوتی و طبیعی با فراوانی صفر مشاهده شدند 0فراوانی 

فصل کتاب و جلد آن از  02ر در محتوای بدین ترتیب، مجموع کل مولفه های مذکو

 .مورد تجاوز نمی کند 07

اطالعاتی هر یک از مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در کتاب علوم  بار( 0سوال 

 تجربی چهارم  ابتدایی به چه میزان می باشد؟ 

 
 کتاب محتوای زیست محیط آموزش اصلی های مولفه( اطالعاتی بار)آنتروپی :0شماره جدول

 ابتدایی چهارم پایه تجربی لومع

 انرژی

الودگی های 

صوتی و 

 طبیعی

گیاهان و 

 جانوران
 اب هوا خاک

 مولفه

 

 آنتروپی

1 1 1,0586 1,0911 1,2050 1,0610    
 

آنتروپی یا بار اطالعاتی هر کدام از مولفه های آموزشی محیط زیستی کتاب  0جدول

مربوط به مولفه ی گیاهان و  7902/1ر اطالعاتی در این جدول با. چهارم را نشان می دهد

آب با . را به خود اختصاص داده است 7051/1جانوران می باشد،سپس هوا با اندک اختالفی 

در رده های  1111/1و آلودگی های طبیعی و صوتی  0670/1، انرژی 9080/1، خاک  7199/1

 .  بعدی بار اطالعاتی قرار می گیرند
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عاتی هر یک از مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در کتاب علوم اطال بار( 0سوال 

 ابتدایی به چه میزان می باشد؟  تجربی پنجم

 
 کتاب محتوای زیست محیط آموزش اصلی های مولفه( اطالعاتی بار)آنتروپی : 0جدول شماره

 ابتدایی پنجم پایه تجربی علوم

 انرژی
آلودگی های 

 صوتی و طبیعی

گیاهان و 

 جانوران
 آب هوا خاک

 مولفه

 آنتروپی

1,0670 1111/1  7902/1  9080/1  7051/1  7199/1     

 

نشان می دهد، در کتاب علوم پنجم دو مولفه ی انرژی و  0توجه به داده های جدول 

گیاهان و جانوران با آنتروپی . صفر دارند( اطالعاتی بار)آلودگی های صوتی و طبیعی آنتروپی

. دومین بار اطالعاتی را در این کتاب دارد 0610/1آب با . ر اطالعاتی را داردباالترین با 0586/1

سومین و چهارمین رده های بار اطالعاتی را گرفته  2050/1و سپس هوا با  0911/1خاک با 

 .  اند

هر یک از مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در کتاب علوم تجربی ( 9سوال 

 یتی برخوردار می باشد؟ چهارم  ابتدایی از چه درجه اهم

 
 علوم کتاب محتوای زیست محیط آموزش اصلی های مولفه اهمیت ضریب :9جدول شماره 

 ابتدایی چهارم پایه تجربی

 انرژی
آلودگی های 

 صوتی و طبیعی

 گیاهان و

 جانوران
 آب هوا خاک

 مولفه

 ضریب اهمیت

8659/1 1111/1 2200/1 0879/1 2216/1 2195/1    

 

 علوم کتاب محتوای زیست محیط آموزش اصلی های مولفه اهمیت (ضریب)درجه 

بیشترین درجه اهمیتی  2200/1. نشان داده شده است 9ابتدایی در جدول  چهارم پایه تجربی

 2216/1. است که در این جدول مشاهده می شود و به مولفه ی گیاهان و جانوران تعلق دارد

هر یک به  1111/1و  0790/1، 0879/1، 2195/1ضریب اهمیت هوا را نشان می دهد و 

ترتیب ضریب اهمیت مولفه های آب، خاک، انرژی و آلودگی های صوتی و طبیعی را نشان می 

 .  دهد
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هر یک از مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در کتاب علوم تجربی پنجم  ( 7سوال 

 ابتدایی از چه درجه اهمیتی برخوردار می باشد؟ 

 
 علوم کتاب محتوای زیست محیط آموزش اصلی های مولفه اهمیت ضریب :7 شماره جدول

 ابتدایی پنجم پایه تجربی

 انرژی

الودگی های 

صوتی و 

 طبیعی

جانوران و 

 گیاهان
 اب هوا خاک

 مولفه

 ضریب اهمیت

1 1 1,0076 1,2000 1,0920 1,2960    

 

به نشانگر آموزشی       0076/1، بیشترین ضریب اهمیت با 7با توجه به جدول 

      2000/1ضریب اهمیت آب و       2960/1. جانوران و گیاهان اختصاص یافته است

. برخوردار است     0920/1هوا از درجه اهمیت . می دهند  نشانضریب اهمیت خاک را 

 .ارددو مولفه ی انرژی و آلودگی های صوتی و طبیعی  تعلق د     1111/1

 

 و نتیجه گیری بحث

توسااعه پایاادار فرایناادی بنیااادی بااا هاادف اصااالح شاارایط و برطاارف کااردن کاسااتی هااای   

فرهنگی،اجتماعی در جوامع توسعه یافته است، و مسبب پیشرفت متوازن ، متناساب و ساازگار   

اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی همه جوامع به خصوص جوامع رو به رشد و در حاال توساعه مای    

آموزش از و . ر دارداتفاق نظآموزش برای توسعه پایدار جامعه جهانی بر . (0056, سلیمانی)باشد

جمله آموزش رسمی با پرداختن به مسائل زیست محیط در ارتقا توسعه ی پایدار نقشی کلیدی 

می تواند ایفا کند، زیرا آن را ابزاری موثر در تربیت دانش آموزان به عنوان شهروندانی مسئولیت 

و  2، راوچ0بورمیساتر )یناد پذیر می داند که باید بتوانند توسعه ای پایدار را در جامعاه ایجااد نما  

با توجه به نقشی که کتاب درسی به عنوان یکی از عناصر اصلی آماوزش دارد،  (. 2102، 0ایلکس

در ایان پاژوهش ، دو کتااب علاوم     . پژوهش حاضر بر دو کتاب آموزشی مدرسه ای متمرکز شد

                                                      
1
 Burmeister 

2
 Rauch 

3
 Eilks 
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حاظ پارداختن  تجربی پایه های چهارم و پنچم ابتدایی که در سال های اخیر تالیف شده اند از ل

 .  به مولفه های اصلی آموزش محیط زیست مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند

نشان می دهد کاه  ( فروانی مولفه های اصلی آموزش زیست محیطی) 2و0یافته های دو جدول 

ماورد   07ماورد و در کتااب پانجم     078مجموع فراوانی نشانگرها در کتاب علوم تجربی چهارم 

عدد به خوبی نشان می دهد که توزیع متوازن و یکسانی در میازان توجاه    مقایسه این دو. است

به معضالت زیست محیطی در محتوای کتااب هاای دو پایاه و همچناین در باین فصاول آنهاا        

کاه کتااب   ( 0081)و حیدریان ( 0088)نتایج مذکور با پژوهش های قضاوی. مالحظه نمی شود

 .    و تحلیل قرار داده بودند، همخوانی داردرا مورد بررسی  81های علوم ابتدایی دهه ی 

برداشت می  2و 0عدم توجه برابر به انواع نشانگرها نتیجه دیگری است که از یافته های جداول 

در کتاب چهارم بیشترین فراوانی را مولفه ی گیاهاان و جاانوران دارد و در کتااب پانجم     . شود

در هر دو کتاب باه آلاودگی هاای طبیعای و     . مولفه ی خاک بیشترین فراوانی را نشان می دهد

صوتی هیچ اشاره ای نشده است، به طوری که در هر دو جدول برای ایان مولفاه فراوانای صافر     

کم توجهی به مولفه ی آلودگی هاای طبیعای و صاوتی، باا نتاایج تحقیقاات       . مشاهده می شود

ودگی هاای صاوتی در   از اینرو با توجاه باه اینکاه آلا    . همخوانی دارد( 0056)گرامی و همکارش

جوامع امروزی از معضالت زیست محیطی به شامار مای آیناد و ایان آلاودگی هاا مای توانناد         

منشاهای متفاوتی داشته باشند، همچون، استفاده نامناساب از وساایل صانعتی، وساایل حمال      

 انتظار می رود برنامه ریزان درسی و مولفان کتب باه ایان  ... ونقل، سرو صدای ناشی از مشاغل و

 .  مهم عنایت بیشتری نشان دهند

مقایسه ی نتایج بررسی های انجام شده حاکی است که در کتاب علوم تجربای پایاه چهاارم باه     

. مولفه های اصلی آموزش های زیست محیطی نسبت به کتاب پنجم توجه بیشتری شاده اسات  

ظ پارداختن  که کتاب پنجم را از لحا( 0052)و علوی( 0088)این نتیجه با پژوهش های قضاوی

البتاه،این  . به مولفه های زیست محیطی نسبت به کتاب چهارم غنی تر می دانند، متفاوت است

به بیانی دیگر کتاب هایی که در ایان تحقیاق   . تفاوت ناشی از تغییر کتاب های مذکور می باشد

 .مورد بررسی قرار گرفتند، در سال های اخیر تالیف شده اند

اهمیت مولفه ها را پس از انجام محاسبات شانون  نشاان مای   ( ضریب)درجه 7و  9جدول های  

بر اساس این جداول در هر دو کتاب، گیاهان و جانوران باالترین درجه اهمیت را دارند و . دهند 

پس از آن در کتاب چهارم، هوا و در کتاب پنجم، آب نشانگرهایی هستند که در رتباه ی دوم از  

مطابقات  ( 0088)نتایج مذکور با یافته هاای پاژوهش قضااوی   . نظر درجه اهمیت قرار گرفته اند

وی بیشترین میزان توجه به معضالت زیست محیطی خاک و هوا را در پایه پنجم گزارش . ندارد
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این عدم تطابق عالوه بر تغییرکتاب ها که قبال نیاز ذکار شاد ناشای از روش هاای       . نموده است

 .تاب های مذکور بکار گرفته شده استمتفاوت تحلیل محتوایی است که در  بررسی ک

 : در پایان پیشنهاد می شود

         در محتوای کتاب علوم پانجم، مولفاه هاا و نشاانگرهای زیسات محیطای بیشاتری

متناسب با موضوعات هر فصل ارائه شود و مشابه کتاب علوم چهارم می توان در انتهای هرفصل 

 .سواد زیست محیطی مخاطبان نمود با استفاده از لوگو و نشانه ای خاص اقدام به ارتقا

  مداومت و عملی بودن آموزش مولفه های زیسات محیطای را   تحقیقات بسیاری لزوم

، از اینرو، شایسته اسات باه ایان امار توجاه شاده و در دساتور کاار         (0059, فر)ثابت نموده اند

  .مجریان و مولفان کتب درسی قرار گیرد

 بنابراین آگااهی بخشای باه     .معلمان یکی از ارکان اساسی آموزش در مدارس هستند

معلمان و دانشجو معلمان درباره ی اهاداف دانشای، مهاارتی و نگرشای آماوزش هاای زیسات        

 .محیطی کتاب ها ضروری می باشد، تا با جدیت بیشتری به این امر اهتمام ورزند

 آگااهی بخشای باه والادین مای      با توجه به  نقش والدین و آموزش های غیر رسمی ،

 .ایی و هم سویی با آموزش های رسمی در این زمینه شودتواند سبب هم افز

    نظر به اهمیت آموزش های زیست میحطی و تاکید برنامه درسی ملی و ساایر اساناد

باالدستی ، توصیه می شود سایر کتب درسی در مقاطع و سطوح مختلاف، از ایان منظار ماورد     

 . بازبینی قرار گیرند

 حیطی کتاب درسای سایرکشاورها،  باه     مطالعه تطبیقی آموزش مولفه های زیست م

 .پژوهشگران این حوزه توصیه می شود

 

 تشکر و قدردانی

نگارنده بر خود الزم می داند از خانم ها نگار زمان پور و ندا زعفرونی به خااطر همکااری کاه در    

 .گردآوری و تحلیل اطالعات و داده های این پژوهش داشته اند تشکر و قدردانی نماید

 

 ذو مآخ منابع

بررسی نقش حفاظات  (. 0056. )علیرضا زارع, و زیدی, سپیده مدانلو, جویباری, اسداله, مهر آرا -

 دوره. دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مادیریت و توساعه  . از محیط زیست در توسعه پایدار

 .009-019 ، 2شماره ، 0
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 یادگیرنده ، بستر آموزش  سازمان های(.  0050. )معصومه اکبری, قهرمانی، محمد, بابازاده، علی

.68-75, 0، شماره  2دوره . فصلنامه  آموزش محیطزیست و توسعه پایدار. محیط زیست  

بررسی و تبیین نشانگرهای ساواد زیسات محیطای در برناماه هاای      (. 0051. )معصومه, بهرامی -

 .   واحد ری -استان تهران, دانشگاه پیام نور, (کارشناسی ارشد. )درسی علوم مدارس

بررسی مولفه های تحول نظام سالمت در برنامه (. 0056. )موسی،  محمدی مولود، سعید, یریپ -

. مولفه های تحول نظاام ساالمت  . ی درسی علوم تجربی دوره ابتدایی با تکنیک آنتروپی شانون

 .060-072  ، 5 شماره ، 0 دوره

تهااران  . تماااعیمبااانی نظااری و علماای پااژوهش در علااوم انسااانی و اج(.  0089. )علاای, دالور -

 .انتشارات رشد

تحلیل محتوای کتااب هاای   (.  0087. )محمد،, علیرضا و عطاران, رضوان، کیامنش, حکیم زاده -

. درسی دوره اول راهنمایی با توجه باه مساائل و مباحاث روز جهاانی در حاوزه برناماه درسای       

 .57-60،  0، شماره  9دوره . فصلنامه مطالعات برنامه درسی

تحلیل جایگاه آموزش محیط زیست در برنامه درسی شیمی (. 0059. )لیال, فرخضرایی شوالی  -

پایان نامه کارشناسای  . )دوره متوسطه و ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای سواد زیست محیطی

.   تهران, دانشگاه پیام نور تهران جنوب, (ارشد  

. تحقیاق در علاوم رفتااری    روش هاای (. 0067. )بازرگان، عباس و حجازی، الهه،,  سرمد، زهره -

 .انتشارات آگاه: تهران

نگرش کشورها باه توساعه پایادار و بررسای شااخص هاای       (. 0056. )توماج، رستمی, سلیمانی -

 . 71-92, 206شماره . ماهنامه کار و جامعه. توسعه انسانی و زیست محیطی در پایداری

ل اول کتااب شایمی   تحلیل محتاوای فصا  (. 0055. )زینت, محرابی &, دوست محمد, سمیعی -

. دوازدهم بر اساس روش ویلیاام رومای و تعیاین درجاه اهمیات آن باه روش آنتروپای شاانون        

 .62-90, 0، شماره  0دوره . پژوهش در آموزش شیمی

.  بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پرازش داده ها در تحلیل محتاوا (. 0081. )آذر، عادل -

 .08-2, 08. انشگاه الزهرافصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی د

تحلیل محتوای کتاب های علاوم  (. 0056. )سید یوسف, بهنار فیروز و ساداتی, شیخ عباسی کال -

پیشرفت هاای ناوین در   . دوره اول متوسطه تحصیلی از لحاظ توجه به معضالت زیست محیطی

 .05-20, 0، شماره  25دوره , علوم رفتاری
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