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 مه مقدّ

 و  است شناخته ترسميّ به را  آن ما  نسل که است چالشي پایدار  تمدن و  جامعه یک  به دستيابي

  اهداف   در  محوری  نقشي   ها چالش  این .  شد  خواهند  مواجه  آن  با  نيز  آینده   هاینسل  قطع  طور  به

  نباشد،   غيرممکن  اگر .  (150.  ، ص 2018،  2رمانو زیمم  1)آناستاس  دارند  ملل  سازمان  توسعه ی پایدار

پایدار  اهداف   بتواند   که  سناریویي  نمودن  تصور  بود  دخواه  دشوار  اما   اما  نماید   مينتأ  را   توسعه ی 

  اصلي   های بخش   از  یکي   ، (ESD)  3توسعه ی پایدار  برای  آموزش.  باشد  نداشته  نقشي   آن  در  آموزش

 (1992)  دوژانيرو  ریو(  UNCED)   4متحد  ملل  سازمان  توسعه  و  زیست  محيط  کنفرانس  21  قطعنامه

است که  کيد تأ   نکته  این  بر  صراحت  به   قطعنامه  این   36  بخش   در (.  2011  ،5یونيسف)  بود   ،شده 

  پایدار   یتوسعه  ارتقا  در  محيطي  زیست  مسائل   به  پرداختن  با   رسمي  آموزش  جمله  ازو    آموزش

 شهرونداني  عنوان به _آموزان دانش تربيت در موثر ابزاری را آن زیرا ،کند ایفا کليدی نقشيتواند مي

تحقق  که  داند مي  _رپذی  مسئوليت آفرینتوانند  مي  جامعه   در  پایدار  ایتوسعه   در    باشند  نقش 

 پایدار   یتوسعه  مفهوم  اساس  بر   که  بگيرند   یاد   باید  آنها  . (60، ص.  2012،  دیگرانو    6رميستر اب)

-شایستگي همچنين،(.  21، ص. 2006، 7دی هان )گيرند  برعهده را آینده  هاینسل و خود مسئوليت

،  9اسچناکو    8موجنسن)  نمود پيدا کند   هستند،  که  ایجامعه  و   زندگي  در  باید   آموزانشدان  عملي  ایه

 (. 61، ص. 2010

  باشد يي ممحيط  زیست  و   اجتماعي  اقتصادی،شامل ابعاد مختلف    توسعه ی پایدار  برای  آموزش

  به  رسيدن  و  دستيابي  ،آن  هایپيچيدگي  به  توجّه  بارو،    ؛ از این( 2، ص.  2017،  و همکاران10کرسپا)

  ،تقریبا(.  3، ص.2019و همکاران،    11کاناپاتي )  است  یکدیگر  با   و تعامل آنها  ارتباط  مستلزم  موفّقيّت

 قرار   هدف  را  زیست  محيط  حفظ  همراه با  و  اقتصادی، اجتماعي  یتوسعه   از  ترکيبي  کشورها  یهمه

،  12ساچز)  ندبال نمایرا هم دن  دیگری  متنوع  و  خاص  اهداف  است،  ممکن  آن  بر  عالوه  چند  هر  ،اندداده
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  برای  اصلي  عامل   یک  عنوان  به  ESD  الملل،   بين  جامعه  در  توصيف،  این  با (.  2208، ص.  2012

  و   دانش  به  افراد  تجهيز  با  ،ESD.  است  شده  شناخته(   SDGs)  1ارتوسعه ی پاید  اهداف  به  رسيدن

  به.  باشند  سهيم  ارتوسعه ی پاید  اهداف   به   دستيابي   در  تا  سازدمي  قادر   را  آنها  الزم  های شایستگي

  در   ، آگاه  شهرونداني  عنوان  به  باید  بلکه  ،شناسند مي  را  اهداف   این  تنها   نه  آنها   ها، آموزش  این  دنبال

 تحقق   جهتای،  در هر جامعه  ،بدیهي است(.  2017  یونسکو،)ورزند  مشارکت  تغييرات اساسي  ایجاد

  خضرایي )نمود  ایجاد   را  الزم  فرهنگي  و  وزشيمآ  ساختارهای  باید   توسعه ی پایدار   هایبرنامه  و  اهداف

   (.15، ص. 1395فر،  شوالی

  ی پایدارتوسعه  برای  آموزش  در  باید   شيمي  جمله  از  آموزشي  های حوزه  و  مقاطع  تمام   ،امروزه

 آموزان   دانش   ،دهد مي  نشان  تحقيقات(.  59، ص.  2012رميستر و همکاران،  اب)  باشند  داشته  مشارکت

؛  1027، ص. 0172و دیگران،  2ماهافي )  نمایندمي درک را ی پایدارتوسعه مانند  ياجتماع  موضوعات

  معنا  با ترتيب بدین و  زد پيوند  شيمي  مطالب با را آن توانمي  ،این رواز (. 811ص.  0062، 3تالنکور 

،  6اسچالتز  و  5دالني ،  4ایتان)نمود  کمک  پایدار  یادگيری  ایجاد  بههم    آموزشي  موضوعات  به  بخشيدن

 را  آن  نقش    و د  نبر  پي   شيمي  یادگيری  ضرورت  به  فراگيران  سبب شد تا هم    و  ( 2968، ص.  2019

،  8هاتچيسون   و7هولم )  یابنددر  جهاني  جامعه   در  ی پایدارتوسعه  بر  فرایندها   و  مواد   تأثير  چگونگي  در

 (.  499، ص. 2018

 درسي   کتب  توليد  و  تهيه  کارشناسان  و  مؤلّفان  توجّه  مورد   چيز   هر  از  بيش  امروزه،  که  آنچه

  داشتن  نگه  روز  به  یمسئله  و   جهاني  سطح   در  علوم  آموزش  رویکرد  تغيير  است،   گرفته  قرار  شيمي

  ها مهارت ها،دانش با را  آموزان دانش بتوان که ایشيوه به  باشدمي شيمي درسي هایکتاب محتوای

  و   هماهنگ  کنوني  زندگي  تتحوال  و  تغييرات  با  را  آنها  بيشتر  چه  هر  که  نمود  درگير  هایينگرش  و

  هزینه  و   منابع   که   رود مي  انتظار  اگر (.  1387سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي،  )  سازد  همراه

  باید   شود،  ریزان  برنامه   نظر   مورد  نتایج   و  اهداف  تحقق  به  منتج  مختلف،  مادی  و   انساني   های

  در  زیستي  محيط  هایآموزش  با  یدا ب  راستا  این  در.  آورد  فراهم  را  الزم  آموزشي  و   فرهنگي  ساختارهای
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  تا  نمود،  ایجاد  زیست  محيط  با   ارتباط  در  آموزاندانش  عملکرد   و  رفتار  در   اساسي  تغييرات  بود  تالش

 .  آید فراهم کارآمد و پيشرفته سالم،  انساني جامعه یک گيری شکل یزمينه

دارد   فراوان  تاکيد  زیست  محيط  آموزش  مسئله  بر  خود  هایفعاليت  همه  خالل  در  همواره  ،یونسکو

 سواد  سازمان این. داندمي محيطي زیست سواد کسب را محيطي زیست هایآموزش اصلي  رویکردو 

 که  کندتعریف مي  هایيایستگيش  و  نگرش  ها،   مهارت  ها،  دانش  از  ایمجموعه  را  محيطي  زیست

.  نمایند  مرتفع  ار  محيطي  زیست  معضالت  جمعي  و  فردی  صورت  به  توانندمي  آن  طریق  از  آموزاندانش

  مسائل  بر  بتوانند  سواد  این  کسب  با  آموزاندانش  که  نددامي  پيوسته  یفرآیند  را  آن  دیگر،  عبارتي  به

  تهدید   بدون  را  خود  کنوني  نيازهای  و  آیند  فائق  خود  آینده  و  فعلي   زیست  محيط  با   مرتبط  مشکالت  و

 (.  16، ص. 1395فر،  شوالی  یيخضرا) سازند برآورده آینده هاینسل منافع افکندن مخاطره به و

 

 پیشینه پژوهش 

 انجام   به سواد زیست محيطي  توجّهراستای بررسي کتب درسي از نظر    در  که،  تحقيقاتي  جمله  از

  در زیست  محيط  آموزش  جایگاه  تحليل"  عنوان  با   فر،   شوالی  خضرایي  پژوهش   به   توانمي  است   شده

  اشاره  "محيطي  زیست  سواد  ارتقای  منظور  به  راهکارهایي   ارائه  و  متوسطه  دوره  شيمي  درسي  برنامه

  هایپایه  تجربي  علوم  کتب  شيمي  بخش  محتوای  بررسي  به  تحليلي  –  توصيفي  روشي   با  وی.  نمود

  دیگر  از  بيش  درصد  7/13  با   نهم  پایه  کتاب   دهد مي  نشان  و  پردازدمي  94-95  تحصيلي  سال   9-7

  به   را توجّه  کمترین  درصد  6/3  با   هشتم  پایه  کتاب  و  است  پرداخته  محيطي  زیست  مباحث  به  هاپایه

 (. 1، ص. 1395فر،  شوالی خضرایي) است داشته مباحث این

 کشورهای  در  را  سبز  شيمي  آموزش  درسي  برنامه  ،تحقيقي  در 1391  سال  در  بوداللو  حبيبي

  قابل  هایتفاوت  و   هاشباهت   آمده  بدست  نتایج.  نمود  بررسي  ایران  و  انگليس  چين،  استراليا،  آمریکا،

 مورد   کشورهای  بين  در  ارزشيابي  هایشيوه  و  تدریس  هایروش  محتوا،  اهداف،  منطق،  بين  ایمالحظه

  مطالعه  مورد  کشورهای  بين   در  درسي   برنامه   منطقو مشخص نمود      داد   نشانرا    ایران  و   مطالعه

  قابل  های  تفاوت  ارزشيابي  های  شيوه  و  تدریس   هایروش  محتوا،  اهداف،  در   و  شباهت  بيشترین

 . (1، ص. 1391بوداللو،حبيبي ) دارند ای مالحظه

  مدارس،   علوم   درسي   برنامه  در  محيطي  زیست  سواد  نشانگرهای  تبيين  و  بررسي"  پژوهش   نتایج

  شناسایي  یحوزه  در  فقط  محيطي  زیست  سواد  نشانگرهای  که  داد  نشان  "شناسي  زیست  و  شيمي

  شناسایي  ها  حوزه  سایر  در  و  است  شده  توجّه  آن  به  و  بوده  برخوردار  اولویت  از  انساني  غير  محيط

بهرامي،  )  اند نشده گنجانده مزبور  هایکتاب در مناسب بطور هيچکدام ارتباطات و خویشتن اجتماع،

 (.  1، ص. 1390
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  زیست   معضالت  به  توجّه  لحاظ  از  تحصيلي  متوسطه  اول  دوره  علوم  هایکتاب  محتوای  تحليل"

انجام    همکارانش   و   کال   فيروز  عباسي  شيخط  بود که توسّدر این خصوص    یدیگر  پژوهش  "محيطي

 مقطع   این  در   عام   طوره  ب  محيطي  زیست  معضالت   به  کم  توجّه  از  حاکي   آنها   پژوهش   هاییافته.  شد

 زیست  به مسائل   توجّه  حداقل   هشتم  پایه  و  حداکثر  نهم  پایه  ها، در بين این کتابهمچنين،  .  باشد   مي

 (. 24، ص. 1397 کال و ساداتي، فيروز عباسي شيخ) دارند را محيطي

  مفاهيم  به  توجّه  لحاظ  از  مالزی  هایدبيرستان  شيمي  درسي  کتبو بررسي    تحليل  هاییافته

  مضامين  سایر  از  بيشتر  که  است  موضوعي  ، آب  که  بود  آن  از  حاکي  ی پایدارعهتوس  و  محيطي  زیست

  خوبي   نگرش  و   دانش   پایدارتوسعه ی    مفهوم  به  نسبت  آموزاندانش  همچنين  و  است  شده  توجّه  آن  به

 مي  آن  زیستي  محيط  بعد  به  توجّه  ،شود  مي  پایدار  ی  توسعه  ابعاد  بر  که  تمرکزی  بيشترین  و  دارند

 (.  2، ص.2019، دیگرانکاناپاتي و )باشد

  هایي مدل  ارائه  به  ،"شيمي  آموزش  و(  ESD)  توسعه ی پایدار  برای   آموزش"  یمقاله  در  بارميستر

پایدار  با  شيمي  آموزشي  موضوعات  تلفيق  چگونگي  که  پرداخت ی  . نمودمي  توصيف  را  توسعه 

،  دیگرانرميستر و  با)  بود  داده  قرار  بحث  مورد  نيز  را  رویکرد  این  از  ناشي  پيامدهای  و  عواقب  ،همچنين

     (. 59، ص. 2012

 ،است پرداخته درسي توای کتببه تحليل مح از روش شانونبا استفاده هایي که از پژوهش یکي 

ر  های تفکّمؤلّفهی ابتدایي ایران بر اساس  های درسي علوم تجربي دورهتحليل محتوای کتاب  »یمقاله

بر اساس    های تفکرمؤلّفههر یک از    اهمّيّتی  بارمطالعاتي و درجه  ،آندر  که    باشد مي  «ددوبونوادوار

زارعي   دیگر پژوهش مربوط به .(137، ص. 1397جعفری هرندی، )  ه استروش شانون مشخص شد

 مراحل  به توجّه ميزان  نظر از ابتدایي ششم  علوم  ارزیابي محتوای کتاببه   مي باشد که و همکارانش 

،  محمودآباد  زارعي، موسوی امجد و عزیزی)اندپرداختهشانون    آنتروپي  تکنيک  اساس  بر  مسئله  حل

 (. 51، ص. 1398

  که  شده است  معرفي  افرادی  تربيت  ،اصلي   رسالت  شيمي  کتب درسي  در  ،این همه از آنجا که  با

سازمان پژوهش و برنامه ریزی )دهند  ارتقا   را  خود  زندگي   سطح  شيمي،   علمي   سواد  کسب   با   بتوانند

 زیست   افزایش سواد  الملل  بين  ی  جامعه  اعتراف  به  بنا  ارتقا  این  ابعاد  از  یکي  و  (1398آموزشي،  

 آن   یواسطه  به  اگر  انساني   جامعه  هر  سازان  آینده  عنوان  به  آموزان  دانش  که  سوادی  _است  محيطي

  زندگي  آینده  و  بشری  حيات  بقای  یابند  محيط  به  نسبت  مثبت  گرایش   و  عالقه  قدرشناسي،  حس

،  1398-99  تحصيلي  سال   دهم   پایه   شيمي  کتاب درسي   پژوهش   این در    _شد  خواهد  تضمين  انسان

در این کتاب به چه که مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و سعي شد با روشي علمي نشان داده شود  
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  ابعاد    از  یکي  عنوان  محيطي به   زیست   هایهای اصلي آموزشمؤلّفهميزان و با چه نسبتي به آموزش  

 است.    شده توجّه  پایدار یتوسعه برای آموزش

 

 وش پژوهش ر

  و به بررسياز نظر هدف کاربردی است    دیگر،  عبارتي   به   .است  توصيفي  –  کاربردی  ،حاضر  پژوهش  

  است   پرداخته  دهم  ی  پایه  شيمي  درسي  کتاب  در  محيطي  زیست  های  مؤلّفه  آموزش  موجود  وضعيت

 فراهم   را  دانش آموزان  محيطي  زیست  سواد  ارتقای  ریزی  برنامه  برای  الزم  اطالعات  تا  کوشد  مي  و

  کتب  ها ونامه  پایان  مقاالت،  قبيل  از  الکترونيکي  و  ایکتابخانه  اسناد  مطالعه  با  که  آنجا  ازو    نماید

  اسنادی   و   نظری  مباني   تحقيق،  مورد  موضوع  با   رابطه  در  زیست  محيط   و  شيمي  آموزش  با   مرتبط

 .  (187، ص. 1387دالور، ) باشد مي  توصيفي کار روش اندهشد بندی طبقه و استخراج

 گردآوری   ابزار.  بود  1398-99  تحصيلي  سال  دهم  یپایه  شيمي  کتاب  کل  تحقيق،  آماری  یجامعه 

 توسط  زیست  محيط  آموزش  اصلي  یمؤلّفه  شش  براساس  که  بود  محتوایي  ليست  چک  ها،داده

  سایر و  پرسش حاشيه، شکل، متن، از کتاب محتوای یهمه آن از  استفاده با و شد طراحي پژوهشگر

:  از  بودند   عبارت  بررسي  مورد  آموزشي  هایمؤلّفه.  گرفت  قرار  بررسي  مورد  آن  در  موجود  های   آیتم

  هایمؤلّفه گزینشالزم به ذکر است،  . انرژی و  های صوتيآلودگي گياهان،  و جانوران خاک، هوا، آب،

 .گرفت صورت متعددی تحقيقي کارهای  و ها نامه پایان مقاالت،  ی مطالعه برمبنای مذکور

  هر  کليدی   و   اصلي  مرحله  سه  عنوان به  نتایج   پردازش  و  محتوا بررسي  سازماندهي،   و   سازی  آماده  

  پژوهش  این   در  ،رو   این  از(  136، ص.  1384  حجازی،  سرمد، بازرگان و)  شود  مي  تعریف  محتوا  تحليل

  از  یافتن  اطمينان  جهت.  شد  انجام  ترتيب  به  فوق   مراحل  شود  مي  محسوب  محتوا  تحليل  نوعي  که

  شناسي  زیست  ،شيمي  آموزش  نظران  صاحب  با  پژوهشي  مقاالت  از   استفاده  بر  عالوه   ها،  مؤلّفه  1روایي

 کدگذاری   .انجام شد   محتوا  کدگذاریآنها    و پس از تأیيد چک ليست ها از طرف   شد  مشورت  اکولوژی  و

  انجام  از  قبل  کدگذاران  به  ابتدا  ،که  ترتيب  بدین.  دادند  انجام  دانشجویان  از  نفر  دو   همکاری  با  محقق  را

  تشریح   آنها  دقيق  تعاریف  و  پژوهش  در  استفاده  مورد  های  شاخص  دستورالعمل   و  شد  دادهآموزش    کار

  شد   استفاده  3هولستي   روش  از  ها،   مؤلّفه  کدگذاری  به   اعتماد   و  ابزار  2پایایي   تامين  منظور  به.  شد

 . آمد بدست 98/0 ها کدگذاری توافق ضریب محاسبه(. 44، ص. 1394، محمدآبادی جدیدی)

 
1 Validity 
2 Reliability 
3 Holsti 



 

 

 ... یاصل یدهم از نظر مؤلّفه ها هیپا یمیش یکتاب درس یمحتوا لیتحل

 گرفته   بکار  نتایج  پردازش  برای  هاست  سيستم  تئوری  از  برگرفته  روشي  که  1شانون  آنتروپي  روش 

که هر چه پراکندگي در    با این ایده  شود ها استفاده ميز این روش جهت ارزیابي وزن دادهصوال اا.  شد

،  محمدآبادی  جدیدی)  مقادیر یک شاخص بيشتر باشد، آن شاخص از اهميت بيشتری برخوردار است.

   (.44، ص.1394

  مي  (گيری  تصميم)  ها فراواني داده  جدول  تشکيلشانون    آنتروپي  روش  مراحل  از  مرحله  اولين 

  جدول  باید  ابتدا  آنتروپي  روش  از  استفاده  با ها(  مؤلّفه)  هاشاخص  وزن  محاسبه  برای  بنابراین.  باشد

  شود  مي  گرفته  نظر  در  آنتروپي  روش  ورودی  عنوان  بهها  داده  جدول.  داد  تشکيل  را  مساله  هایداده

تنظيم    دسته  شش   هر  در    ها  مؤلّفه  فراوانياز این رو، ابتدا جدول    .د دهمي  نشان  راها  داده    یس  ماتر  و

 به  الزم.  گردید   تعيين  ها   مؤلّفه  تک  تک (  jw)   اهمّيّت  وضریب(  jE)  العاتي اطّ  بار  سپس  شده   بهنجارو  

و    دهد   مي  نشان  را  پيام   یک  محتوای  از  حاصل  اطمينان  عدم   مقدار  شانون،  آنتروپي   که  است  ذکر

،  3؛ ریگيست109، ص.  1984,  2شانون)  شود  مي  گرفته  بکار  ذیل  رابطه  اطمينان  عدم  بهجهت محاس

 . (8،ص. 1380عادل، ) شود مي بيان احتمال توزیع یک آن از استفاده  باو   ( 160، ص. 1992

𝑒𝑗 = −h ∑ 𝑟𝑖𝑗 𝑙𝑛 𝑟𝑖𝑗     

𝑚

𝑖=1

 

ℎ > 0 
h  0  شد  خواهد  سبب  که  است  ضریبي ≤ 𝑒𝑗 ≤ عبارتي دیگر مقدار آنتروپي هر  ه  یا ب  شود  حاصل  1

  از   محتوا  تحليل  این  در  ها  داده  تحليل  و  تجزیه  نتایج  ،این رو  از  صفر و یک باقي بماند..شاخص بين

 . هستند برخورد باالیي اعتبار

 :  داد  انجام باید  را مرحله سه ها داده پردازش جهت شانون روش در

 :  ها داده  ماتریس 4نمودن  بهنجار (1

بهنجار   برای.  گيردمي  صورت  ها  مؤلّفه  جدول  کردن  مقياس  بي  یا  سازی  در این مرحله نرمال 

 .باشد  مي  زیر  صورت  به ساده  سازیبهنجار    رابطه.  شود  مي   استفاده  حسابي  ميانگين  روش  نمودن از  

(1) 

𝒓𝒊𝒋 =
𝒙𝒊𝒋

∑ 𝒙𝒊𝒋

𝒎

𝒊=𝟏

 

 : ها مؤلّفه اطالعاتي  بار  و آنتروپي محاسبه (2

 
1 Shannon 
2 Shannon 
3 Riguest 
4 Normalized 
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 محاسبه  زیر رابطه از استفاده با را  ها شاخص از یک هر آنتروپي باید مرحله از آنتروپي شانون این در

 شود.استفاده مي  hیک از ضریب    و   صفر  بين  شاخص   هردست آوردن مقدار آنتروپي  ه  بنمود و جهت  
 (2)   

𝑒𝑗 = −h ∑ 𝑟𝑖𝑗 𝑙𝑛 𝑟𝑖𝑗        𝑗 = 1,2, 3, … , 𝑛  

𝑚

𝑖=1

 

ℎ =
1

𝑙𝑛(𝑚)
 

 مؤلّفه هر اهمّيّت ضریب محاسبه( 3
(3) 

𝑤
𝑗=

 𝑒𝑗 

∑   𝑒𝑗 
𝑛
𝑗≡1

 

j= 1,2,3, . . . , 𝑛 
  .آیددست ميه  ها از مقدار آنتروپي آن در مرحله قبل بدر این مرحله فاصله هر یک از شاخص 

 اهميت   درجه  از  باشد  بيشتری  العاتي اطّ  بار  دارای  که  ای  مؤلّفه  هر  است  ذکر  به  الزم  همچنين،

   (.9، ص. 1380آذر، ) است برخوردار بيشتری

 

  حثنتایج و ب

 ی پایه  1  شيمي  کتاب   کل  شانون  روش   به  شده   آوری  جمع  العاتاطّ  تحليل   و  تجزیه  منظور  به 

 ابتدا   در.  گرفت  قرار  بررسي  مورد  باشد  مي  فصل  3  و  مقدمه  بریک  مشتمل  که  صفحه  126  با  دهم

  انجام   های  کدگذاری  به  توجّه  با  مقدمه  و  فصل  هر  در  زیست  محيط  آموزشي  اصلي  های  مؤلّفه  فراواني

 . است مشاهده  قابل 1 شماره جدول در که  گردید تعيين شده

  استخراج   به   شانون  آنتروپي  روش  برای  قبل،  بخش   در  شده   بيان  الگوریتم  از  استفاده  با   سپس 

 .شد پرداخته ها مؤلّفه از هریک اهمّيّت ضریب

 شيمي   کتاب  در  زیست  محيط  آموزشي  مؤلّفه  بيشترین  ،(1)  جدول  در  موجود  اطالعات  به  توجّه  با 

  را   مؤلّفه  کمترین  صفر  فراواني  با  های صوتيآلودگي  مقابل  در  و  شودمي  مربوط  هوا  به  دهم  پایه  1

 و  دارد اشاره هوا به مورد 90 کتاب، در شده اشاره یمؤلّفه  201 مجموع از که بطوری دهد،مي نشان

 .است نشده پرداخته  های صوتيآلودگي به  کتاب فصول از یک هيچ در

  باالترین.  است  شده   توجّه  آب  محيطي  زیست  آموزشي  یمؤلّفه  به  توجّه  قابل  ي اختالف  با   هوا  از  پس

  هایمؤلّفه.  داد  نشان  را  36  فراواني  کتاب  کل   در  و  22  فراواني   با  کتاب  سوم  فصل  در  مؤلّفه  این  به  اشاره

 . دارند فراواني نظر از را بعدی هایرتبه ترتيب به  خاک و انرژی جانوران، و  گياهان



 

 

 ... یاصل یدهم از نظر مؤلّفه ها هیپا یمیش یکتاب درس یمحتوا لیتحل

 

 دهم  پایه 1 شیمی کتاب  در  زیست  محیط  آموزشی اصلی های مؤلّفه  فراوانی  -1 جدول

 

 

  و   آیدمي  نظر  به  فصل  ترینمحيطي  زیست  ،مؤلّفه  158  با  مجموعا  کتاب  دوم  فصل  همچنين 

 .است داشته اول فصل را محيطي زیست مسائل به توجّه کمترین

  در.  شد  انجام   هاداده  شدن  بهنجار 1  رابطه  براساس  شانون،  روش  به  هاداده  تحليل  نخست  در گام 

 اطمينان   عدم  مقدار  ،2  رابطه  از  استفاده   با  بعدی  درگام   و.  است  آمده  شده  بهنجار  ماتریس   2  جدول

نشان    3  شماره  جدول  در  که  شد  محاسبه  2  جدول  شده  بهنجار  های داده(  Ej)  مؤلّفه  هر  از  حاصل

 .داده شده است

  آب  که  دهد، مي  نشان  3  جدول  در  ها  مؤلّفه  از  هریک (  اطالعاتي  بار )  شانون  آنتروپي  محاسبه  نتيجه

 5107/0  با   خاک   بعدی  ی  رتبه  در.  داراست  ها مؤلّفه  دیگر   به   نسبت  را  اطالعاتي   بار  باالترین   5539/0  با

های  آلودگي  آخر  در  و  هوا گياهان،  و  جانوران  انرژی،  هایمؤلّفه  ترتيب  به  آنها  از  پس.  است  گرفته  قرار

 . گيرندمي قرار صوتي

  استخراج   3  رابطه  از  استفاده  با   مؤلّفه  هر  اهمّيّت  ضریب  یا  درجه  الگوریتم  این   نهایي  یمرحله  در

 .است آمده  4 جدول در بخش  این نتایج. شودمي

 

 

 

 انرژی  مجموع 
آلودگي  

 های صوتي 

گياهان و  

 جانوران 
 آب هوا  خاک 

 مؤلّفه      

 فصل

 مقدمه  1 1 1 1 0 1 5

 1فصل   0 1 1 0 0 1 3

 2فصل   13 82 16 29 0 18 158

 3فصل   22 6 2 3 0 2 35

 مجموع  36 90 20 33 0 22 201
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 زیست   محیط آموزشی  اصلی های مؤلّفه  شده  بهنجار  های داده  -2 جدول

 

 

  محیط آموزشی  اصلی های مؤلّفه  از  یک  هر از حاصل (اطالعاتی بار) شانون  آنتروپی  -3 جدول

 زیست 

 

 انرژی 
های  آلودگي

 صوتي

جانوران و  

 گياهان
 مؤلّفه  بآ هوا  خاک 

0.4780 0 0.3154 0.5107 0.2632 0.5539 𝑒𝑗 

 

 

 زیست  محیط  آموزشی اصلی های  مؤلّفه از  یک هر  اهمّیّت ضریب -4 جدول

 انرژی 
های  آلودگي

 صوتي

جانوران و 

 گياهان 
 مؤلّفه  ب آ هوا خاک

0.2253 0 0.1486 0.2407 0.1240 0.2611 𝑤𝑗 

 

 انرژی 
های  آلودگي

 صوتي

 جانوران 

 و گياهان
 آب هوا  خاک 

 مؤلّفه 

 فصل

 مقدمه  0.0277 0.0111 0.0500 0.0303 0 0.0454

 فصل اول  0 0.0111 0.0500 0 0 0.0454

 فصل دوم 0.3611 0.9111 0.8000 0.8787 0 0.8181

 فصل سوم  0.6111 0.0666 0.1000 0.0909 0 0.0909



 

 

 ... یاصل یدهم از نظر مؤلّفه ها هیپا یمیش یکتاب درس یمحتوا لیتحل

  کتاب   در  که  دارد  آن  از  نشان  4  جدول  در(   =0Wj)  صفر  وزني  بار  با  های صوتيآلودگي  یمؤلّفه 

  آب  های   مؤلّفه  نزدیک  وزني   بار.  است  نشده   يتوجّه  محيطي  زیست  آموزشي  یمؤلّفه  این  به  1  شيمي

  مشابه نسبتا  اهمّيّت  بيانگردرجه=Wj 2253/0  با   انرژی  و =Wj 2407/0خاک با    ، =Wj 2666/0  با 

   اهمّيّت   ضریب  کتاب  این  در  که  است  ایمؤلّفه  گياهان  و  جانوران.  باشدمي  1  شيمي  کتاب   در  آنها

1486/0 Wj= دارد را. 

 

  یجه گیری و پیشنهاداتنت

  با  انسان   تعامل  چگونگي   و   پایدار  یتوسعه  ابعاد   از  یکي  عنوان  به  افراد   محيطي  زیست  عملکرد 

  زیباشناسي   نگرشي،   ابعاد   و   باشد   داشته  آنها   زیستي   محيط  دانش   با  مستقيم  ارتباطي   تواند مي  طبيعت

  باورهای  که  دانند مي  هایي نگرش  از  متاثر   را   رفتاری  هایشایستگي  امروزه.  شود  شامل  را  اخالقي   و

  از  بيش ياهمّيّت و دانست مهارت و دانش مکمل را آنها باید ،این رواز  .دهدمي شکل را انساني عميق

 محيطي   زیست  هایآموزش  باید   کالسيک  و  رسمي  هایآموزش  جریان  در.  شد  قائل  آنها  برای  پيش

 دانش   به  و  تنظيم  درسي  کتب  طریق   از  اییافته  سازمان  درسي  محتوای   و  گرفته  قرار  توجّه  مورد

 نسبت  نگرش  تغيير  و  آموزش  بخشي،  آگاهي   این  تا   شود  منتقل  زمين  جوان  ساکنان  عنوان  به  آموزان

  آنها  گرفتن  جدی   عدم   یا   فراموشي  از  بتواند   طبيعت  با   سازگار  زندگي   ترویج   و   زیست  محيط  به

 (. 36، ص. 1392، پارسا  بيات، احمدی و) نماید جلوگيری

  و  تربيت  حوزه  شودکه، مي  بيان  صراحت  به  ایران  اسالمي   جمهوری  ملي   درسي   یبرنامه  در 

  جامعه  و  فرد   شده   پذیرفته  های  ارزش  و   باورها   فلسفه،  با   ناپذیر  انکار  تعاملي"  تجربي،   علوم  یادگيری

  دانش   پرورش  را  حوزه  این  کارکرد  و  ضرورت  همچنين،(.  1391ایران،    ملي  درسي  برنامه  )"دارد

 برخورداری   برای  الزم  شرط  فردی  نظر  از  که  سوادی.  داندمي  فناورانه  علمي  سواد  از  برخوردار  آموزاني

  بر. است پایدار ایتوسعه و عزتمند  تداومي  ی الزمه اجتماعي نظر از و است، موفق و  سالم زندگي از

   هایرشته  سایر  و  شيمي  یادگيری  حوزه  در  آموزان  دانش  هایشایستگي  ارتقا  و  رشد  سند،  این  مبنای

  از   بخشي  عنوان  به  زیست  محيط  و  طبيعت  از  مسئوالنه  یاستفاده  و  شناخت  به  منوط  تجربي،  علوم

  را   شرایط  بتواند  آموختن  و  آموزش  این  که  اميد است.  باشدمي  آن از  صيانت  و  حفظ  و  اکرام  و  خلقت

.  نماید  مهيا  شان  جهاني  و  ملي  شخصي،  زندگي  سطح  ارتقا  در  شهروندان،  یسازنده  نقش  ایفای  برای

  شامل  را  فناورانه  علمي  تربيت  تجربي،  علوم  آموزش  است  شده   ذکر  صراحت  به  ملي  درسي  برنامه  در

 و  تفکر هایمهارت حوزه، این در. نيست علمي  حقایق و مفاهيم آموزش صرفا تربيت این اما شود،مي

  به   توجّه  با  ،این رو  از.  گيرد  قرار  توجّه  مورد  باید  زیست  محيط  به  ویژه  به  علم،   از  ناشي  هاینگرش

  که  بوده   تالش  در  کتاب  مؤلّفان  داد،  نشان  1  شيمي  کتاب  محتوای تحليل  و  بررسي  شد،  تشریح  آنچه



 

1399تابستان ، 2، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 طرز   به  1  فصل  نظير  ها  فصل  برخي  در  امر  این  اما  بمانند  وفادار  باالدستي  اسناد  و  اصول  این  به

 . است گرفته قرار  لطفي کم مورد چشمگيری

 : شودمي  پيشنهاد  کلي بندی جمع یک رد

 ها نسبت به حفاظت از محيط بر ایجاد و تغيير نگرش و مهارتکيد کتاب باید بيشتر  تأ  -1

به    توان رویکرد مسئله محوری و پژوهش محوری رازیست باشد. جهت تحقق این امر مي

مهارت و  دانش  از  تلفيقي  زیستي  صورت  محيط  خصوصا های  و  واقعي  مسائل  طرح  و 

 ای در پيش گرفت. منطقه

طراحي تبط با موضوعات آموزش شيمي  ي مرستیز  طيمح  یهاپروژه  و  یعملکرد  فيتکال -2

د در یادگيری غير مستقيم و معنا  نتوانمي  ها پروژهاین نوع تکاليف و   است، گفتني    ،شود

 ي نماید.   توجّهبخشيدن به یادگيری کمک قابل  

هدف آشنایي بيشتر   های آموزشي برای دبيران و دانشجومعلمان آموزش شيمي باکارگاه  -3

شود، این امر های آموزشي محيط زیستي وضرورت پرداختن به آنها برگزار  مؤلّفهآنها با  

 ها موثر واقع گردد.   مؤلّفه رش مثبت نسبت به آموزش این  مي تواند در تغيير یا تقویت نگ

های زیست محيطي امری  مؤلّفهزش و عملي بودن آن در آموزش  دو ویژگي مداومت آمو -4

است شده  فر)ثابت  جه( 64، ص.1395  ،خصرایي شوالی  این  از  مي.  پيشنهاد  شود  ت 

 قرار گيرد. توجّهها مورد ها در همه فصلمؤلّفهآموزش این 

از معضالت   ؛در جوامع امروزی  با منشاهای متفاوت،  های صوتيآلودگي از آنجایي که   -5

کتب به این مهم عنایت    مؤلّفانبرنامه ریزان درسي و    . آیندزیست محيطي به شمار مي

  اشاره های صوتي نيز  ی آلودگيمؤلّفههایي به  در مباحث یا بخشو    بيشتری نشان دهند 

 ای در این کتاب کامال مورد غفلت قرار گرفته است.مؤلّفهبه چنين  توجّهشود، 

کتابهمؤلّفهجایگاه   -6 در  زیست  محيط  آموزش  اصلي  شيمي  های  های  پایه  3و    2ای 

 دوازدهم مورد بررسي قرار گيرد.یازدهم و 

های زیست ميحطي و تاکيدی که برنامه درسي ملي و سایر اسناد  آموزش  اهمّيّتظر به  ن -7

این مهمّباال بر  یادگيری  شود سایر کتب درسي در حوزهدارند، توصيه مي  دستي  های 

و سطوح   مقاطع  و  به  مختلف  پرداختن  نظر  از  آموزشمؤلّفهمتفاوت،  اصلي  های  های 

 یست محيطي مورد بررسي قرار گيرند.  ز

های زیست محيطي روی کتب درسي شيمي متوسطه مؤلّفهمطالعات تطبيقي آموزش   -8

 در سایر کشورها انجام شود.  

 تشکر و قدردانی



 

 

 ... یاصل یدهم از نظر مؤلّفه ها هیپا یمیش یکتاب درس یمحتوا لیتحل

بر خود الزم مي  از خانم نگارنده  ندا زعفروني به خاطر همکاری که در داند  پور و  نگار زمان   ها 

 اند تشکر و قدرداني نماید. های این پژوهش داشتهالعات و داده گردآوری و تحليل اطّ
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Abstract 

      In this study, the main components of environmental education in the tenth 

grade chemistry textbook in the academic year 1398-99 have been studied by 

Shannon method. The present study is applied-descriptive and content analysis. 

Due to the limitations of the statistical population, which the nature of the subject 

under study required, sampling was not performed and the entire content of the 

book, including text, shape, margin, question and other items in it, was selected 

as a sample and examined. Six components of water, air, soil, animals and plants, 

noise pollution, and energy were considered as the main components of 

environmental education. Analysis of the data by the above method showed that, 

unlike the air component, which had the highest frequency, the water component 

with a significance coefficient of 0.2611 had the highest weight load, in contrast 

to noise pollution with a significance coefficient zero has the lowest degree of 

importance, and soil, energy, animals, plants, and air have less weight and degree 

of importance, respectively. 
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