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 چکیده
 تحلیل نوع از و توصیفی پژوهش روش .است دهم پایه درسی هایکتاب درزیست های محیطمولفه جایگاه بررسی پژوهش، این هدف
 درسی یهاکتاب از عنوان ده است. شده چاپ 1011 سال در که است دهم پایه درسی هایکتاب همه شامل پژوهشی جامعه است. محتوا

 قضاوت با که بوده ساخته محقق محتوای تحلیل سیاهه اطالعات، آوریجمع ابزار قرارگرفت. نمونه در هدفمند صورت به دهم پایه
 قرار بررسی مورد «شانون آنتروپی» تحلیلی فرایند در توصیفیهای شاخص از استفاده با حاصلهای داده و است شده ساخته متخصصان

 در مورد، 013 انسانی علوم رشته دهم پایه درسی هایکتاب درزیست های محیطمولفه فراوانی .1 که: است آن بیانگر پژوهش نتایج .گرفت

 در .0 .دهدمی نشان را تفاوت این بودن دارمعنی دو،خی آزمون است و مورد 505 فیزیک -ریاضی رشته در و مورد 971 تجربی علوم رشته
 به و توجه نبیشتری ،181/3 اهمیت ضریب با «سالمت و بهداشت» مولفه به انسانی، علوم شتهر دهم پایه درسی هایکتاب
 پایه هایکتاب در .0 است. شده توجه نکمتری ،397/3 اهمیت ضریب با «جمعیت» و 391/3 اهمیت ضریب با «طبیعیمنابع»هایمولفه
 یهابحرانزیستی محیط اثرات»های مولفه به و توجه نبیشتری ،105/3 اهمیت ضریب با «وحش حیات» مولفه به تجربی، علوم رشته دهم

 در .0 .است شده توجه ن،کمتری 338/3 اهمیت ضریب با «جمعیت» و 308/3 اهمیت ضریب با «(یسوز آتش زلزله، ل،یسی )عیطب
 تهدیدات و معضالت»های مولفه به و جهتو نبیشتری ،101/3 اهمیت ضریب با «بهینه مصرف» مولفه به ریاضی، رشته دهم پایه هایکتاب

  است. شده توجه نکمتری ،31/3 اهمیت ضریب با «جمعیت» و 300/3 اهمیت ضریب با «زیستمحیط
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 سرآغاز
 امنیت و آرامش که آن بر عالوهزیست، محیط هایفاجعه امروزه

 به ند؛کنمی تهدید نیز را بشر موجودیت ،ربوده انسان زندگی از را
 اززیست محیط بحث فرهنگی و علمی محافل در دلیل همین
 لیمسای امروزه .(1080 والیی،) آیدمی شمار به مسایل ترینجدی
 ،زیستیمحیط هاینگرانی فسیلی، ذخایر دوام محدودیت مانند

 ،مصرف میزان و اقتصادی رشد جمعیت، افزون روز ازدحام
 در را اندیشمندان فكر که هستند شمولی جهان مباحث همگی
 به زیستیمحیط هایبحران حل برای مناسب کارهایراه یافتن
 .(1010 و،بار) است کرده مشغول خود

 حل برای راهبرد نیتریادیبنزیست، محیط یهاآموزش
 و نیترمناسب افتنی آن، هدف که استزیستی محیط هایبحران

 یاجرا و هاتیفعال نحوه و مطالب هیارا وهیش و نظام نیبهتر
 درزیستی محیط یهایآگاه اارتق سازنهیزم که است یساختار
 در خود تیمسؤل به فرد، هر قیرط نیا از تا است جامعه سطح
 حیدری، و نژادمحرمی) ببرد یپزیست محیط از حراست و حفظ

 انسانیزیست محیط عنوان با متحد ملل سازمان کنفرانس(.1087
 کشور 110 جمعی تالش اولین سوئد، در 1170 سال در توسعه و

 به نسبت مردم کردن آگاه و آموزش نقش بر تأکید برای جهان
 کارگاه اولین برگزاری آن از پس .بودزیست طمحی مسائل

 بلگراد در 1175 سال درزیست محیط آموزش المللیبین
 آموزش جهانی برنامه خطوط و اصول تدوین برای یوگسالوی

 آموزش المللیبین کنوانسیون گیریشكل وزیست محیط
 اقدامات عنوان به گرجستان، در 1177 سال درزیست محیط
 انجام به را جهان کشورهای تا است بوده این صدد در مكمل
 نماید متعهد خود اجتماعی مخاطبین برای آموزشی هایبرنامه

 در اصلی گیریجهت یونسكو، (.1087 همكاران، و دیبایی)
 ها،دانش از ایهمجموع آوردن دست به رازیست محیط آموزش
 از وزانآمدانش که داندمی هاییمهارت و هاارزش ها،گرایش
 معضالت ،جمعی و فردی صورت به توانندمی آن طریق
 آموزش یونسكو نظر از .کنند رفع و حل رازیستی محیط
 آموزان دانش آن طی که است دائمی فرآیند یکزیست محیط
 مورد در را الزم تجارب و هامهارت ها،گرایش ها،ارزش ها،آگاهی
 قادر آن طریق از و هآورد دست به خود پیرامونزیست محیط

 آینده و فعلیزیست محیط با مرتبط مشكالت و مسایل شوندمی
 را خود کنونی نیازهای توانست خواهند که چنان هم ،کنند حل را

 مرتفع آینده هاینسل منافع افكندن مخاطره به و تهدید بدون
 و افزایش بر ،1198 سال در یونسكو .(Unescoo, 2009) سازند

 تمامی درزیست محیط مطالعه برای الزم درسی بمطال گسترش
 توجه جلب همچنین و فنی هایآموزش ترویج آموزشی، سطوح
 (.1013پالمر،) نمود کیداتزیستی محیط مشكالت به جهان مردم

 که زمانی تا که است آن زمینه این در بنیادین فرض واقع، در
 و زشیآمو هایبرنامه قالب درزیست محیط مشكالت و معضالت

 و جدی توجه مورد مختلف، تحصیلی مقاطع در مدارس درسی
 عنوان به آموزاندانش ،طریق این از و نگیرد قرار اصولی
 الزم هایبصیرت و شناخت به انسانی، جامعه هر سازانآینده
 و مبهم ،ها انسان زندگی آینده و بشری حیات ادامه نیابند، دست
 صدد در« زیستمحیط وزشآم» رو، این از .بود خواهد مختل
 مثبت گرایش و عالقه و ادراك و فهم قدرشناسی، حس ارتقای
 قدرت پرورش و رشد درصدد و بوده محیط به نسبت آموزاندانش
 به نسبت آموزان دانش گذاریارزش و عملی تجارب فهم،
 آنها، متقابل وابستگی زمین، در موجود زیستی و مادی هاینظام
 مثبت نتایج ارزشیابی وزیستی محیط مسایل انیانس و علمی ابعاد

 (Report است طبیعی و انسانی نظامات تعامل از ناشی منفی و

of the working group on environmental education, 

 نظام کی توانیم رازیست محیط آموزش مجموع در 2007).
 و عواطف ،یارزش اصول که کرد فیتعر دیجد یفكر

 و فرد هر یرفتار عادات یحت و یاحرفه و یدفر یهاتیمسؤل
زیست محیط یداریپا و حفظ جهت در یستیبا امعهج تاًینها

 یبرا آگاهانه کوششزیست، محیط آموزش .شود متحول
 یهانظام قیطر از نیسن یتمام یبرا اهداف نیا به یابیدست

زیست، محیط آموزش از هدف است. یرسمریغ و یرسم یآموزش
 طوری به است فرد هرزیستی محیط معلومات به دنیبخش یآگاه
 آن از حراست در و کرده درك را طیمح هایارزش شخص که

 از تیحما به یستیز ندهاییفرآ در تعمق و فكر با و بوده کوشا
 درزیست محیط روزافزون تیاهم به توجه با واقع در بپردازد. آن

 و كپارچهی بخش کیزیست، محیط آموزش ،امروزی جوامع
 Manzanal et) است کشور هر جوانان یزندگ در ریناپذ ییجدا

al., 1999; Schlesinger, 2004). 

 در کشورها چالش بزرگترینزیست، محیط مشكالت و مسایل
 هایبحران که است داده نشان مطالعات است. 01 قرن

های بحران شدیدترین از یكی عنوانبه نیز ایران درزیستی محیط
 ,World bank) است شده شناخته جهان درزیستی محیط
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 تحول سند ساله، بیست انداز چشم سند اساس، این بر .(2011
 آموزش بر درسی برنامه ملی سند و پرورش و آموزش بنیادین
 و آموزش عالی شورای) اندنموده کیداتزیست محیط مطلوب
 تیاهم شناساندن یهاراه نیبهتر از یكی (.1011 پرورش،

 انعكاس آن، یایاح و حفظ یهاراه نیهمچن وت زیسمحیط
 است مدارس درسی هایکتاب درزیستی محیط مسائل

Blessing, 2012)). و مهمترین از یكی درسی هایکتاب 
 هاینظام در که است آموزشی هایرسانه و ابزارها پرکاربردترین

 د.گیرمی قرار استفاده مورد ایران کشور همچون متمرکز، آموزشی
 محسوب تربیت و تعلیم مدون و مكتوب سند درسی، هایکتاب

 آن محور بر یادگیرندگان تجارب و هافعالیت و شوندمی
 درسی کتاب نقش (.1013 ان،یارمحمدی) شودمی ساماندهی

 تغییرات ایجاد برای مناسب شرایط و امكانات کردن فراهم
 یادگیری -اددهیی فرایند طریق از آموزاندانش رفتار در مطلوب

 در که نقشی جهت به درسی برنامه محتوای نظر این از .است
 و است برخوردار خاصی اهمیت از کند،می ایفا اهداف تحقق
 و تغییر تدوین، ریزی،برنامه برای محتوا این بررسی و تحلیل
 نیكلس،) دارد مضاعف اهمیتی آموزشی، نظام کردن روزآمد
 در درسی هایکتاب اهمیت به جهتو با ،اساس این بر (.1081

 شودمی مطرح پرسش اینزیست، محیط با آموزاندانش آشنایی
 علوم هایرشته) دهم پایه درسی هایکتاب محتوای وضعیت که

های مولفه به توجه خصوص در ،(ریاضی و تجربی علوم انسانی،
 ؟باشدمی چگونهزیست محیط

 

 تحقیق روش
 محتوا تحلیل روش از موضوع ماهیت هب توجه با پژوهش این در

 است هاییروش از یكی محتوا تحلیل روش است. شده استفاده
 است بوده گسترش به رو شدت به اخیر دهه چند در که

 (.1080 ساروخانی، ؛1070 هولستی، ؛1010 کریپیندورف،)
 عینی، توصیف برای پژوهشی روشی را محتوا تحلیل کرلینجر

 این در .)1080 بیابانگرد،)است انستهد متغیرها کمی و منظم
 یا مكتوب پیام یک مطالعه طریق از کوشدمی پژوهشگر روش

 بررسی به آنها، کمک به تا یابد دست هاییداده به شفاهی،
 سه (.1080 گال، و بورگ) بپردازد تحقیق فرضیات یا سؤاالت

 و سازی آماده. 1 از: عبارتند محتوا، تحلیل اصلی مرحله
 پردازش .0 (پیام) مواد بررسی .0 (پیام از قبل مرحلهی )هسازماند

  قیتحق نیا در ثبت واحد (.1083 همكاران، و سرمد) نتایج

 است؛ یاجعبه روش به قیتحق نیا در یبندمقوله است. مضمون
 و شوندیم نییتع قیتحق یاجرا از شیپ ها()مقوله طبقات یعنی

 نوریان،) ندیگویم شده نییتع شیپ از روش آن به لیدل نیهم به
1013.) 

 
 گیرینمونه روش و نمونه آماری، هجامع -

 متوسطه دهم پایه درسی هایکتاب کلیه پژوهش، آماری جامعة
 درسی هایکتاب موضوع، ماهیت به توجه با است. نظری
 ،دیتول و ینیآفر کار کارگاه،1 یشناس جامعه ،رانیا یایجغراف

 ،1 یشناس ستیز ،قتصادا آمار، و یاضیر ،1 یمیش ،1 یاضیر
 هدفمند صورت به ،11010 کد 1 کیزیف ،113031 کد 1 کیزیف

 شدند. انتخاب تحقیق نمونه عنوان به
 
 گیریاندازه ابزار -

 هایکتاب محتوای تحلیل و بررسی برای پژوهش، این در
  است. شده استفاده محتوا، تحلیل وارسی فهرست از درسی،

 
 گیریاندازه ابزار روايي -

 روایی روش از محتوا، تحلیل وارسی فهرست روایی تعیین برای
 این به ،است شده استفاده متخصصان نظر و محتوایی صوری،
 مطرحهای دگاهید اساس بر محتوا، تحلیل اولیه فرم که ترتیب

 هیته (1013ی )عبداله و یریشب و (1013) پالمر لهیوسه ب شده
 این صاحبنظران از نفر نفر چهار اختیار در هیاول فرم سپس و شد

 اصالح و تغییر برای (زیستمحیط آموزش رشته )اساتید حوزه
 تحلیل وارسی فهرست آنها نظرات اعمال از پس که گرفت قرار

 .شد تهیه نهایی محتوای
 
 گیریاندازه ابزار پايايي -

 مجدد اجرای تكنیک از گیریاندازه ابزار پایایی مینات برای
 زمان هم طور به محتوا تحلیل فرم که صورت بدین .شد تفادهاس
 گرفت قرار دیگری متخصص محتوای گرتحلیل اختیار در مجزا و

 نمایند. تحلیل را درسی هایکتاب از فصل چند مجزا طور به که
 شده انجامهای تحلیل از حاصل هایداده همبستگی ضریب

 محاسبه مورد مذکور متخصص و اصلی پژوهشگر توسط همزمان
 دست به 81/3 آمده دسته ب همبستگی ضریب و گرفت قرار
 .آمد
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 تحلیل واحدهای تعیین -

 واحد پژوهش این در درسی، هایکتاب محتوای تحلیل برای
 . است شده گرفته نظر در مضمون تحلیل،

 
 هاداده تحلیل شیوه -

 که ستا شده ارائه بسیاری هایروش ها،داده تحلیل برای امروزه
 در است. هاشاخص فراوانی از درصدی رتبه محاسبه آنها، اساس
 نتایج اعتبار از که دارد وجود ریاضی مشكالت مذکور هایروش

 روش با نتایج تا است شده تالش پژوهش این در کاهد.می
 پردازش است، هاسیستم تئوری از برگرفته که شانون آنتروپی

 انجام معتبرتر و ترقوی بسیار هاداده تحلیل روش، این در شوند.
 برای است شاخصی «آنتروپی» ها،سیستم نظریه در شد. خواهد
 شود.می بیان احتمال توزیع یک با که اطمینان عدم گیریاندازه

 مشهور جبرانی مدل به که روش این اساس بر (.1083 آذر،)
 ایهشاخص از استفاده با محتوا تحلیل هایداده باشد.می

 ابتدا شد. بررسی (1)شانون آنتروپی تحلیلی فرایند در توصیفی
 سپس شد. درج مربوط جدول در و استخراجها مولفه فراوانی

 کردن بهنجار )شانون آنتروپی تحلیلی فرایند در پژوهش هایداده
 به و ها،مقوله اطالعاتی بار محاسبه فراوانی، جدول هایداده

 توصیف و تحلیل و تجزیه (هاآن اهمیت ضریب آوردن دست
 شده پرداخته آن گانه سه مراحل توضیح به ادامه در که شدند.
 .است

 شوند.می بهنجار فراوانی جدول هایفراوانی ماتریس اول: مرحله 
 شد: استفاده رابطه این از کار این برای

     

 شماره، = F ولهمق فروانی، = P فروانی ماتریس هنجارشده 
 =j مقوله شماره، ،=iپاسخگو

 = m پاسخگو تعداد
 هایستون در و محاسبه مقوله هر اطالعاتی بار دوم: مرحله

 شد: استفاده زیر رابطه از منظور این برای شد. داده قرار مربوطه

 

 

 
 

 ، = Lnنپری لگاریتم J , p=( n,…,1,2 ) , ماتریس= هنجارشده

 =iپاسخگو شماره
  = m پاسخگو تعداد، j=  مقوله شماره
 اهمیت ضریب مقوله، اطالعاتی بار از استفاده با سوم: مرحله
 اطالعاتی بار که ایمقوله هر شد. محاسبه هامقوله از هریک

 برخوردار بیشتری (Wj ) اهمیت درجه از باشد، داشته بیشتری
 :شد استفاده زیر رابطه از اهمیت ضریب محاسبه برای .است

 

 
 

 ، Ej مقوله= هر اطالعاتی بار، = Wjاهمیت درجه
 j مقوله= شماره ،n ها=مقوله تعداد

 بیشتر فراوانی دارای که هایی مولفه به شانون، آنتروپی روش در
 گیرد.می تعلق باالتری اهمیت ضریب باشد،می هدفمند توزیع و

 ضریب بر دال تواندنمی زیاد فراوانی صرف اینكه، ضمنی نكته
 که اییمولفه که است ایگونه به روش این باشد. باال همیتا

 مقایسه در دارند، نامتناوب و ناهمسان توزیع اما دارند باال فراوانی
 همسان و متناوب توزیع اما کمتر فراوانی دارای که هایی مولفه با

 و عمران صالحی) کرد خواهند کسب پایینی اهمیت ضریب دارند،
 .(1010 همكاران،

 

 تحقیق هایيافته
 علوم رشته دهم پايه درسي هایکتاب محتوای تحلیل -

 انساني

 علوم رشته دهم پایه درسی هایکتاب در ،(1) جدول اساس بر
 است. شده توجهزیست های محیطمولفه به مرتبه 013 انسانی،

 جغرافیای» درسی هایکتاب ترتیب به تحصیلی، پایه این در
 51 با «1 شناسیجامعه» ،(درصد 0/70ی )نفراوا 031 با «ایران
ی فراوان 00 با «تولید و کارآفرینی کارگاه» ،(درصد 0/10ی )فراوان

 و ریاضی» ،(درصد 5ی )فراوان 01 با «اقتصاد» ،(درصد 9/5)
 در اند.داشته را فراوانی بیشترین ،(درصد 0/0ی )فراوان 10 با «آمار
 105 با «جمعیت»های مولفه ترتیب به تحصیلی، پایه این

 با «درختان و هاجنگل نگهداری و حفظ» ،(درصد 00ی )فراوان
 0/10ی )فراوان 55 با «بهینه مصرف» ،(درصد 10ی )فراوان 57

 هایآلودگی»های مولفه به و است شده توجه بیشترین (درصد
 07 با «طبیعیمنابع» ،(درصد 7/1ی )فراوان 03 با «زیستیمحیط
ی عیطب یهابحرانزیستی محیط اثرات» ،(درصد 1ی )فراوان

 «وحشحیات» ،(درصد 7) یفراوان 01 با «(یسوزآتش زلزله، ل،یس)
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ی فراوان 18 با «سالمت و بهداشت» ،(درصد 8/5ی )فراوان 00 با
 ،(درصد 0ی )فراوان 8 با «زیستیمحیط تعاریف»،(درصد 0/0)
ی فراوان 1 با «زیستی تنوع» ،(درصد 5/1ی )فراوان 9 با «زباله»

 حقوق رعایت» مولفه به و است شده کمتری توجه (درصد /00)
 است. نشده ایاشاره هیچ «حیوانات

 

 انساني علوم رشته دهم پايه درسي هایکتاب درزيست های محیطمولفه فراواني :(1) جدول
 های درسيکتاب
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 7/1 03 0 3 1 0 00 صوت( خاك، هوا، زیستی )آب،های محیطآلودگی

 7 01 3 3 3 8 01 های طبیعیزیستی بحراناثرات محیط

 10 57 9 0 3 0 05 حفظ و نگهداری درختان و جنگل ها

 0/10 55 5 1 10 3 09 مصرف بهینه)انرژی،آب و مواد غذایی(

 00/3 1 3 3 3 3 1 زیستیعتنو

 5/1 9 3 3 0 0 3 آوری بهداشتی و بازیافت زباله(زباله)جمع

 3 3 3 3 3 3 3 رعایت حقوق حیوانات

 0/0 18 0 7 1 0 9 بهداشت و سالمت

 1 07 0 3 1 1 00 طبیعیمنابع

 00 105 3 3 3 08 137 جمعیت

 8/5 00 3 0 0 0 15 حیات وحش

 0 8 0 3 3 3 5 زیستیتعاریف محیط

 133 013 01 10 00 51 031 مجموع

  133 5 0/0 9/5 0/10 0/70 درصد
 

 تیاهم بیضر و یطالعات بار به بردن یپ جهت بعد، مرحله در
 یآنتروپ گانه سه هایفرمول از استفاده با ،حاصل یهاداده

 درزیست های محیطمولفه اهمیت ضریب و اطالعاتی بار ،شانون
 که شد محاسبه انسانی علوم رشته دهم پایه رسید هایکتاب
 جدول این اطالعات .است شده گزارش (0) جدول در آن نتایج
 به انسانی، علوم رشته دهم پایه هایکتاب در که دهدمی نشان
 ،181/3 اهمیت ضریب با «سالمت و بهداشت» هایمولفه ترتیب

 با «بهینه مصرف» ،101/3 اهمیت ضریب با «وحشحیات»
 حفظ»های مولفه به و شده بیشتری توجه ،111/3 اهمیت ضریب

 /،315 اهمیت ضریب با «هاجنگل و درختان نگهداری و
 با «زباله» ،387/3اهمیت ضریب با «زیستیمحیط تعاریف»

 ضریب با «زیستیمحیط هایآلودگی» ،380/3 اهمیت ضریب
 ل،یسی )عیطبهای بحرانزیستی محیط اثرات» ،380/3اهمیت
 با «طبیعیمنابع» ،377/3اهمیت ضریب با «(یسوز آتش زلزله،

 ،397/3 اهمیت ضریب با «جمعیت» ،391/3 اهمیت ضریب
 «حیوانات حقوق رعایت» مولفه به و است شده کمتری توجه

 است. نشده ایاشاره هیچ مورد( )بدون
 
های درسي پايه دهم رشته علوم تحلیل محتوای کتاب -

 تجربي

 علوم رشته دهم پایه درسی هایکتاب در ،(0) جدول اساس بر
 است. شده توجهزیست های محیطمولفه به مرتبه 971 تجربی،

 جغرافیای» درسی هایکتاب ترتیب به تحصیلی، پایه این در
 100 با «1 شناسیزیست» ،(درصد 0/00ی )فراوان 031 با «ایران
 ،(درصد 0/15ی )فراوان 130 با «1شیمی» ،(درصد 01ی )فراوان

 کد 1 فیزیک» ،(درصد 0/1ی )فراوان 90 با «1 ریاضی»
 و کارآفرینی کارگاه» ،(درصد 5/9ی )فراوان 00 با «113010

 اند.داشته را فراوانی بیشترین ،(درصد0/0ی )فراوان 00 با «تولید
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 «سالمت و بهداشت»های مولفه ترتیب به تحصیلی پایه این در
 19ی )فراوان 131 با «جمعیت» ،(ددرص 9/00ی )فراوان 193 با

 0/10ی )فراوان 17 با «زیستی محیط هایآلودگی» ،(درصد
ی فراوان 19 با «هاجنگل و درختان نگهداری و حفظ» ،(درصد

 ،(درصد 9/11ی )فراوان 71 با «بهینه مصرف» ،(درصد 10)
 01 با «وحشحیات»های مولفه و دارند را فراوانی بیشترین
 ،(درصد 7/5ی )فراوان 01 با «طبیعیمنابع» ،(درصد 0/7) فراوانی

 زلزله، ل،یسی )عیطب یهابحرانزیستی محیط اثرات»
 تعاریف» ،(درصد 0/0) فراوانی 00 با «(یسوزآتش

ی فراوان 1 با «زباله» ،(درصد 5/1ی )فراوان 13 با «زیستیمحیط
 دارای (درصد 0/1) فراوانی 8 با «زیستیتنوع» ،(درصد 0/1)

 «حیوانات حقوق رعایت» مولفه به و باشندمی کمتری اوانیفر
 است. نشده ایاشاره

 

 انساني علوم رشته دهم پايه درسي هایکتاب درزيست های محیطمولفه اهمیت ضريب و اطالعاتي بار (:2) جدول
 (Wj)ضريب اهمیت  (Ej)بار اطالعاتي  هامولفه

 380/3 010/3 (، صوتآب، هوا، خاك)زیستی های محیطآلودگی
 377/3 099/3 های طبیعیزیستی بحراناثرات محیط

 315/3 050/3 هاحفظ و نگهداری درختان و جنگل
 111/3 595/3 (انرژی، آب و مواد غذایی)مصرف بهینه 

 3331/3 3330/3 زیستی تنوع
 380/3 015/3 (آوری بهداشتی و بازیافت زبالهجمع)زباله

 3 3 رعایت حقوق حیوانات
 181/3 851/3 بهداشت و سالمت

 391/3 009/3 طبیعیمنابع
 397/3 018/3 جمعیت

 101/3 958/3 حیات وحش
 387/3 011/3 زیستی تعاریف محیط

 

 تجربي علوم رشته دهم پايه درسيهای کتاب درزيست های محیطمولفه فراواني :(3)جدول

 های درسيکتاب
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 0/10 17 7 10 01 1 1 00 (آب، هوا، خاك، صوت)زیستی های محیطآلودگی
 0/0 00 3 3 0 3 3 01 های طبیعیزیستی بحراناثرات محیط

 10 19 0 18 10 11 3 05 حفظ و نگهداری درختان و جنگل ها
 9/11 71 18 1 11 3 10 09 (انرژی،آب و مواد غذایی)مصرف بهینه

 0/1 8 3 0 3 0 3 1 زیستی تنوع
 0/1 1 3 3 0 0 0 3 (جمع آوری بهداشتی و بازیافت زباله)زباله

 3 3 3 3 3 3 3 3 رعایت حقوق حیوانات
 9/00 193 7 80 01 00 1 9 بهداشت و سالمت

 7/5 01 1 3 0 0 1 00 طبیعیمنابع
 19 131 3 3 3 0 3 137 جمعیت

 0/7 01 1 03 3 0 0 15 حیات وحش
 5/1 13 3 0 0 3 3 5 زیستی تعاریف محیط

 133 971 00 100 130 90 00 031 مجموع
  133 5/9 01 0/15 0/1 0/0 0/00 درصد
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 تیاهم بیضر و یطالعات بار به بردن یپ جهت بعد، مرحله در
 یآنتروپ گانه سه هایفرمول از استفاده با ،لحاص یهاداده

 درزیست های محیطمولفه اهمیت ضریب و اطالعاتی بار ،شانون
 که شد محاسبه تجربی علوم رشته دهم پایه درسی هایکتاب
 جدول این اطالعات .است شده گزارش (0) جدول در آن نتایج
 به ربی،تج علوم رشته دهم پایه هایکتاب در که دهدمی نشان
 حفظ» ،105/3اهمیت ضریب با «وحش حیات»هایمولفه ترتیب

 » ،100/3 اهمیت ضریب با «درختان و هاجنگل نگهداری و
 هایآلودگی» ،100/3اهمیت ضریب با «بهینه مصرف

 «سالمت و بهداشت» ،101/3 اهمیت ضریب با «زیستیمحیط
 هایمولفه به و شده بیشتری توجه 118/3 اهمیت ضریب با
 با «زیستیمحیط تعاریف» ،311/3 اهمیت ضریب با «زباله»

 ،311/3 اهمیت ضریب با «زیستیتنوع» ،319/3اهمیت ضریب
زیستی محیط اثرات » ،395/3 اهمیت ضریب با «طبیعیمنابع»

 اهمیت ضریب با «(یسوز آتش زلزله، ل،یسی )عیطب یهابحران
 شده تریکم توجه، 338/3 اهمیت ضریب با «جمعیت» ،308/3
 نشده ایاشاره هیچ «حیوانات حقوق رعایت» مولفه به و است
   است.

 

 تجربي علوم رشته دهم پايه درسي هایکتاب درزيست های محیطمولفه اهمیت ضريب و اطالعاتي بار (:1) جدول
 (Wj)ضريب اهمیت  (Ej)بار اطالعاتي  هامولفه

 101/3 700/3 (آب، هوا، خاك، صوت)زیستی های محیطآلودگی

 308/3 195/3 های طبیعیزیستی بحراناثرات محیط

 100/3 700/3 حفظ و نگهداری درختان و جنگل ها

 100/3 708/3 (آب و مواد غذایی انرژی،) مصرف بهینه

 311/3 500/3 زیستی تنوع

 311/3 510/3 (جمع آوری بهداشتی و بازیافت زباله) زباله

 3 3 رعایت حقوق حیوانات

 118/3 739/3 بهداشت و سالمت

 395/3 011/3 طبیعیمنابع

 338/3 351/3 جمعیت

 105/3 708/3 حیات وحش

 319/3 575/3 زیستی تعاریف محیط

 

 رشته دهم پايه درسي هایکتاب محتوای تحلیل -

 فیزيک -رياضي

 رشته دهم پایه درسی هایکتاب در ،(5) جدول اساس بر
 در است. شده توجهزیست های محیطمولفه به مرتبه 505ریاضی،

 «ایران جغرافیای» درسی هایکتاب ترتیب به تحصیلی، پایه این
 0/11ی )فراوان 130 با «1 شیمی» ،(درصد 0/59ی )فراوان 031 با

 کد 1 فیزیک »،(درصد 10ی )فراوان 90 با «1 ریاضی» ،(درصد
 «تولید و یکارآفرین کارگاه» ،(درصد 8ی )فراوان 00 با «113031

 این در اند.داشته را فراوانی بیشترین ،(درصد 0/0ی )فراوان 00 با
ی فراوان 131 با «جمعیت»های مولفه ،ترتیب به تحصیلی پایه

 5/15ی )فراوان 80 با «زیستیمحیط هایآلودگی» ،(درصد 0/03)
 مصرف» و «هاجنگل و درختان ینگهدار و حفظ» ،(درصد

 و بهداشت» ،(درصد 9/10ی )فراوان 78 با کدام هر «نهیبه

ی فراوان 01 با «طبیعیمنابع» ،(درصد 10ی )فراوان 75 با «سالمت
 اثرات» ،(درصد 0/5ی )فراوان 01 با «وحش حیات» ،(درصد 0/7)

 با «(یسوزآتش زلزله، ل،یسی )عیطب یهابحرانزیستی محیط
 ،(درصد 7/1ی )فراوان 1 با زباله درصد(، 0/0ی )فراوان 00
 «زیستیتنوع» ،(درصد 5/1ی )فراوان 8 با «زیستیمحیط تعاریف»
 به و باشندمی فراوانی بیشترین دارای (درصد /75) فراوانی 0 با

 است. نشده ایاشاره «حیوانات حقوق رعایت» مولفه
 تیاهم بیضر و یطالعات بار به بردن یپ جهت بعد، مرحله در

 ،شانون یآنتروپ گانهسههای لفرمو از استفاده با ،حاصل یهاداده
 درزیست های محیطمولفه اهمیت ضریب و اطالعاتی بار

 نتایج که شد محاسبه ریاضی رشته دهم پایه درسی هایکتاب
 نشان جدول این اطالعات .است شده گزارش (9) جدول در آن
 به ترتیب به ریاضی، رشته دهم پایه هایکتاب در که دهدمی
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 بهداشت» ،101/3 اهمیت ضریب با «بهینه صرفم» هایمولفه
 ضریب با «وحشحیات» ،100/3اهمیت ضریب با «سالمت و

 ضریب با «درختان و هاجنگل نگهداری و حفظ» ،100/3 اهمیت
 باضریب «زیستیمحیط هایآلودگی» ،119/3 اهمیت
های مولفه به و است شده بیشتری توجه ،110/3اهمیت

 «زیستیمحیط تعاریف» ،378/3اهمیت ضریب با «طبیعیمنابع»

 ،390/3اهمیت ضریب با «زیستیتنوع» ،370/3 اهمیت ضریب با
 آتش زلزله، ل،یسی )عیطب یهابحرانزیستی محیط اثرات»

 ضریب با «جمعیت» و 300/3اهمیت ضریب با «(یسوز
 حقوق رعایت» مولفه به و شده کمتری توجه 31/3اهمیت

 است. نشده ایاشاره «حیوانات

 

 فیزيک رياضي رشته دهم پايه درسي هایکتاب درزيست های محیطمولفه فراواني :(5) جدول
 های درسيکتاب
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 5/15 80 7 01 1 1 00 (زیستی )آب، هوا، خاك، صوتهای محیطآلودگی

 0/0 00 3 0 3 3 01 های طبیعیزیستی بحراناثرات محیط

 9/10 78 0 10 11 3 05 هاحفظ و نگهداری درختان و جنگل

 9/10 78 18 11 3 10 09 (آب و مواد غذایی انرژی،) مصرف بهینه

 75/3 0 3 3 0 3 1 زیستی تنوع

 7/1 1 3 0 0 0 3 (جمع آوری بهداشتی و بازیافت زباله) زباله

 3 3 3 3 3 3 3 رعایت حقوق حیوانات

 10 75 9 01 00 1 9 بهداشت و سالمت

 0/7 01 1 0 0 1 00 طبیعیمنابع

 0/03 131 3 3 0 3 137 جمعیت

 0/5 01 1 3 0 0 15 حیات وحش

 5/1 8 3 0 3 3 5 زیستی تعاریف محیط

 133 505 00 130 90 00 031 مجموع

  133 8 0/11 10 0/0 0/59 درصد

 

 رياضي رشته دهم پايه درسي هایکتاب درزيست های محیطمولفه اهمیت ضريب و اطالعاتي بار :(6) جدول
 (Wj) ضريب اهمیت (Ej)بار اطالعاتي  هامولفه 

 110/3 903/3 (آب، هوا، خاك، صوت)زیستی های محیطآلودگی

 300/3 180/3 های طبیعیزیستی بحراناثرات محیط

 119/3 908/3 هاگهداری درختان و جنگلحفظ و ن

 101/3 781/3 (انرژی،آب و مواد غذایی)مصرف بهینه

 390/3 001/3 زیستی تنوع

 117/3 951/3 (آوری بهداشتی و بازیافت زبالهجمع)زباله

 3 3 رعایت حقوق حیوانات

 100/3 703/3 بهداشت و سالمت

 378/3 005/3 طبیعیمنابع

 31/3 357/3 جمعیت

 100/3 918/3 حیات وحش

 370/3 011/3 زیستی تعاریف محیط
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 دهم پايه درزيست های محیطمولفه فراواني مقايسه -

 رياضي و تجربي انساني، هایرشته

های مولفه فراوانی که دهدمی نشان (7) جدول در مندرج نتایج
 انسانی علوم رشته دهم پایه درسی هایکتاب درزیست محیط

 -ریاضی رشته در و مورد 971 تجربی علوم رشته در مورد، 013
 این دارمعنی دو، خی آزمون نتایج .باشدمی مورد 505 فیزیک
 (333/3p، 1/99=square -chi) .دهدمی نشان را تفاوت

 
 رياضي و تجربي انساني، هایرشته درزيست های محیطمولفه فراواني مقايسه منظور به دو خي آزمون نتايج :(7)جدول

 df p دو مقدارخي انتظار مورد فراواني درصد شده مشاهده فراواني رشته
 501 0/05 013 انسانی علوم

1/99  0 333/3  501 8/01 971 تجربی علوم 

 501 1/00 505 فیزیک-ریاضی

 

 گیرینتیجه
زیستی محیط مختلف مسایل سوم، هزاره جدی خطرات جمله از

 ،طبیعیمنابع کاهش ازن، الیه تحلیل زمین، کره شدن گرم مانند
 وزیستی تنوع رفتن دست از جمعیت، فزاینده رشد خشكسالی،

 این کاستن و هاتهدید این علل یافتن است. هاآلودگی انواع
 یابیدست که آنجایی از رسد.می نظر به ضروری امری ب،ئمصا

 آن مردم عموم هیآگا به کشور هر در سالمزیست محیط به
 بسیار امر این در تواندمی آموزش بنایراین دارد، بستگی جامعه
 و محلی سطوح درزیست محیط مورد در آگاهی باشد.موثر 
 مورد در مختلف رویكردهای از آگاهی همچنین و جهانی

 همگی آن، مسایل حل در مشارکت وزیستی محیط مشكالت
 .است دستیابی قابل کارآمد شآموز با تنها که هستند هاییقابلیت

 از حفاظت برای باید، خود هایطرح در آموزشی نهادهای
 وارد بنابراین .کنند توجه مهم امر این به انسانی،زیست محیط
 مقاطع درسی برنامه درزیست محیط با مرتبط مفاهیم کردن

 و ابتدا همان از آموزاندانش که شودمی باعث تحصیلی مختلف
زیست محیط از حفاظت شخصیت، گیریشكل و وینتك زمان در
 و وظیفه یک بعنوان بلكه درس یک عنوان هب فقط نه را

 می آموزش مدارس در آموزاندانش .کنند تلقی انسانی مسئولیت
 روزمره زندگی در را هاآن و فراگیرند را هاارزش و هادانش تا بینند
 مهم بسیار درسی یهاباکت نقش جا این در که برند کار به خود

 و آموزش های نظام همه در درسی هایکتاب .است اساسی و
 عنوان به عمال متمرکز، آموزشی ساختارهای ویژه به پرورش،

 انتقال جهت آموزشی رسانه و ابزار تریناصلی و ترینمهم
 مورد آموزاندانش به نظر مورد هایارزش و معانی مفاهیم،
 به درسی هایباکت محتوای واقع، در .گیرندمی قرار استفاده

 ایوسیله و بوده مدنظر درسی برنامه مهم عنصر یک عنوان
 در و (1013 ملكی،) رودمی شمار به آن اهداف تحقق جهت
 محور درسی کتاب موضوعات و مطالب آموزشی، مراکز بیشتر

 دهندمی تشكیل را ایمدرسه و رسمی یادگیری و آموزش
 عنوان بهزیست محیط آموزش منظر، این از (.1013 میرزابیگی،)

 در ویژه به که پرورشی، و آموزشی مهم هایحوزه از یكی
 وزیست محیط تخریب فزاینده سرعت به توجه با اخیر هایسال
 گرفته قرار توجه مورد آموزشی قلمرو یک عنوان به زمین کره

 ربرخوردا درسی کتب در بیشتری بروز و حضور از باید است،
 هایکتاب قالب درزیستی محیط مفاهیم گنجاندن بر کیدات .باشند
 رسماً مذکور کتب که است ایویژه نقش دلیل به ویژه به درسی

 تدریس و آموزش اصلی مرجع عنوان به کشور آموزشی نظام در
 درسی هایباکت پژوهش، این در بنابراین، نمایند.می ایفا معلم
 و تجربی علوم انسانی، علومهای ته)رش دوم متوسطه دهم پایه

 موردزیست محیط آموزشهای مولفه به توجه نظر از ریاضی(
 :که داد نشان پژوهش اینهای یافته گرفت. قرار بررسی

 ترتیب به انسانی، علوم رشته دهم پایه هایکتاب در .1
 ،181/3 اهمیت ضریب با «سالمت و بهداشت»هایمولفه

 «بهینه مصرف» ،101/3 یتاهم ضریب با «وحش حیات»
های مولفه به و شده بیشتری توجه ،111/3 اهمیت ضریب با
 اهمیت ضریب با «هاجنگل و درختان نگهداری و حفظ»

 ،387/3 اهمیت ضریب با «زیستیمحیط تعاریف» ،315/3
 «زیستیمحیط هایآلودگی» ،380/3 اهمیت ضریب با «زباله»
 یهابحرانزیستی طمحی اثرات» ،380/3 اهمیت ضریب با

 ،377/3 اهمیت ضریب با «(یسوز آتش زلزله، ل،یسی )عیطب
 ضریب با «جمعیت» ،391/3اهمیت ضریب با «طبیعیمنابع»
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 رعایت» مولفه به و است شده کمتری توجه ،397/3 اهمیت
 است. نشده ایاشاره هیچ (مورد بدون) «حیوانات حقوق

 ترتیب به ،تجربی علوم رشته دهم پایههای کتاب در .0
 و حفظ» ،105/3اهمیت ضریب با «وحش حیات» هایمولفه

 ،100/3اهمیت ضریب با «درختان و هاجنگل نگهداری
 هایآلودگی» ،100/3اهمیت ضریب با «بهینه مصرف»

 و بهداشت» ،101/3 اهمیت ضریب با «زیستیمحیط
 به و شده بیشتری توجه 118/3 اهمیت ضریب با «سالمت

 تعاریف» ،311/3 اهمیت ضریب با «زباله»های مولفه
 با «زیستی تنوع» ،319/3 اهمیت ضریب با «زیستیمحیط
 اهمیت ضریب با «طبیعیمنابع» ،311/3 اهمیت ضریب

 ل،یسی )عیطب یهابحرانزیستی محیط اثرات» ،395/3
 با «جمعیت» ،308/3 اهمیت ضریب با «(یسوز آتش زلزله،

 مولفه به و است شده یکمتر توجه ،338/3 اهمیت ضریب
  است. نشده ایاشاره هیچ «حیوانات حقوق رعایت»

 هایمولفه به ترتیب به ریاضی، رشته دهم پایه هایکتاب در .0
 و بهداشت» ،101/3 اهمیت ضریب با «بهینه مصرف»

 ضریب با «وحش حیات» ،100/3اهمیت ضریب با «سالمت
 با «تاندرخ و هاجنگل نگهداری و حفظ» ،100/3اهمیت
 باضریب «زیستیمحیط هایآلودگی» ،119/3 اهمیت ضریب
های مولفه به و است شده بیشتری توجه ،110/3اهمیت

 «زیستیمحیط تعاریف» ،378/3 اهمیت ضریب با «طبیعیمنابع»
 ضریب با «زیستی تنوع» ،370/3 اهمیت ضریب با

ی عیطب یهابحرانزیستی محیط اثرات» ،390/3اهمیت
 و 300/3اهمیت ضریب با «(یسوزآتش لزله،ز ل،یس)

 به و شده کمتری توجه31/3اهمیت ضریب با «یتعجم»
 است. نشده ایاشاره «حیوانات حقوق رعایت» مولفه

 پایه درسی هایکتاب درزیست های محیطمولفه فراوانی .0
 تجربی علوم رشته در مورد، 013انسانی علوم رشته دهم
 باشد.می مورد 505 فیزیک -ریاضی رشته در و مورد 971
 نشان را تفاوت این بودن دارمعنی دو، خی آزمون نتایج
 .دهدمی

 دهم پایه در که دهدمی نشان پژوهش این هاییافت مجوع در
 نشدهزیست های محیطمولفه به متعادلی توجه دوم، متوسطه

، همكاران و عمران صالحی) تحقیقات نتایج با یافته، این است.
 ؛1013،همكاران و قضاوی ؛1081، همكاران و قضاوی ؛1015
 پیشنهاد ،اساس این بر باشد.می همسو (1010 ،یماشااله و امینی

 :شودمی
 گنجاندن برایزیست محیط آموزش حوزه متخصصین از .1

 درسی هایکتاب درزیست های محیطمولفه و مفاهیم متوازن
 شود. استفاده دهم پایه

 درزیست های محیطمولفه و فاهیمم که این به توجه با .0
 ریاضی و انسانی علوم هایرشته دهم پایه درسی هایکتاب

 شودمی توصیه است، رفته کار به کمتری میزان به فیزیک،
 این تا شود اتخاذ تدابیری رسمی،غیر هایآموزش حوزه در

 شود. جبرانزیست محیط آموزش حوزه در کمبود
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