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 حفاظت از محیط زیست   هایشاخصارزیابی محتوای کتاب درسی جغرافیا پایۀ یازدهم بر اساس  
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 چکیده

های حفاظت از محیی  زیسیت در ابیار درسیی جیرافییا پاییۀ ییازدهی انسیانی و هدف پژوهش حاضر، ارزیابی جایگاه شاخص

های ابیار . به این منظور مبون و تصیاویر تمیام فصی باشدمیهای مذاور ساس پرداخبن به شاخصفصول ابار بر ا  بندیرتبه

 لیسیتچکادگیذاری شیدند. ابیاار پیژوهش  MAXQDA12 افیاارنرمو بیا ااربسیت   شیدهانبخارنمونیه پیژوهش    عنوانبه

. شیده اسیتآن به شیوه محبوایی تأییید ( بوده اه روایی  1398پور و دیگران )های پژوهش حسینساخبه منطبق بر یافبهمحقق

ارزیابی وزنِ هرادام از   منظوربه. سپس  شده استاسبفادهها از شاخص ثبات  ارزیابی قابلیت اعبمادپذیری داده  منظوربههمچنین  

حفاظیت از شانون اسبفاده شد اه نبایج نشان داد ابعاد دانش و آگاهی زیست در ابار، از تکنیک آنبروپیابعاد حفاظت از محی 

زیست به ترتیی  دارای بیشیبرین تیا مندی و مشارات در حفاظت از محی محیطی، عالقهپذیری زیستزیست، مسئولیتمحی 

حفاظیت از  هایمؤلفیههای ابیار بیر اسیاس پیرداخبن بیه ابعیاد و بنیدی فصی امبرین وزن بودند. در بخیش بعیدی بیه رتبه

دارای  بیه ترتیی های دوم، چهارم، اول و سوم از این نظر د. نبایج نشان داد فص زیست با ااربرد تکنیک تاپسیس اقدام شمحی 

زیسیت قیرار های حفاظیت از محی پرداخبن به شیاخص ازنظرهای اول تا چهارم بیشبرین مقدار شاخص شباهت بوده و در رتبه

 . انددهیکسان پراانده نش طوربههای ابار های حفاظت از محی  زیست در فص شاخص .گرفبند

 تحلی  محبوا.زیست،  جیرافیا، ابار درسی، حفاظت از محی :  واژگان کلیدی
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 . مقدمه1

 اسبنباط گونهاین  درواقع(.  118:  1393  پوراحمد،)هسبند    بشری  تمدن   ساززمینه  دو  عنوان به  او  1زیستمحی   و  انسان 

 شیام  محیطیی از است  عبارت  زیستمحی .  نخواهد داشت  وجود  انسانی  تمدن   زیست،محی   وجود  بدون   اه  شودمی

 و نماییدمی فعالیت آن  در سازمان   اه  هاآن   بین  مبقاب   رواب   و  انسان   جانوران،  گیاهان،  طبیعی،  منابع  هوا،  خاک،  آر،

 و وزنیدگی اسیت  وابسیبه  آن   بیه  غیرمسیبقیی  و  مسیبقیی  طوربیه  انسیان   ایه  محیطیی  تمیام  بیه  تر،جیامع  تعریفی  در

 و فضا  انسان،  زیستمحی (.  40  :1394  فرد،معصومی  و  سرمدی)گردد  می  اطالق  قرارداد  آن   اب  ارتباط  در  هایشفعالیت

 عناصیر و محیی  مصینوعی و فرهنگیی  فضیای  و  فرهنی   ،عناصیر طبیعیی  و  طبیعیت  انسیان،  اه  است  واحدی  مکان 

 ییادی، شیری ) دارنید پوشیانیهی مبیداخ  دواییر شک   به  اه  هسبند  آن   تفکیکغیرقاب   عناصر  و  اجاا  ساخت،انسان 

 و انسیان  روابی . باشیدمی او زیسیتمحی  و  انسیان   مبقابی   روابی   اسیت،  اهمییت  حیازا  آنچیه  بیندراین(.  7:  1396

 قیرار محیی  اننیدهتعیین قدرت تأثیر تحت  رابطه  این  اببدا.  است  نبوده  یکسان   انسان   پیدایش  اببدای  از  زیستمحی 

 جیرافییایی مبون  در اه نبوده دارا محدود صورتبه جا را محی  در رفتص و دخ  توانایی اببدایی  انسان   و  داشبه است

 گسیبرش و تشیدید چیون  عیواملی بیروز  بیا  مییالدی  هجدهی  قرن   از  اما.  است  یادشده  2جبر جیرافیایی  عنوان به  آن   از

 ابیاار بیه شماریبی هایانسان  ناگهان  و گرفت خود به زیادی سرعت تحوالت و  تیییر  روند  جمعیت،  انفجار  و  اشاورزی

 طبیعیت قدرتمند نیروهای بر سلطه و هابلندپروازی و هاطلبیجاه حس ارضای جهت تریافبهارتقا و ترپیشرفبه  وسای   و

 بیه را پیرامونش محی  با انسان  تعام  ،(1394)فرد معصومی و سرمدی(. 3: 1376 محالتی،)شدند  مجها انبوه  تولید  و

 دخی  بیه قادر و بوده طبیعت مقهور اام  طوربه بشر اه است عصری شام ) انسان  بر طبیعت تسل  دوران  مرحلۀ  سه

 و تعامی  دوران  و( صینعبی هایتمیدن  ایجیاد عصیر شیام )طبیعت  بر انسان  تسل  دوران  ،(باشدنمی آن  در تصرفی  و

 ینچنی  هررویبیهاننید.  می  تقسییی(  طبیعیت  بیا  همایسیبی  و  تعامی   آگاهی،  عصر  شام )طبیعت    و  انسان   همگرایی

 هیایبحران  بیه منجیر امر همین .نبوده است منطق به مبکی و دوسبانه محی  و انسان   بین  رابطه  اه  شودمی  اسبنباط

. شیوندمی تلقیی انسیان  اقیدامات بیه محیی  واانش عنوان به خود اه شده است اخیر هایمهروموم در محیطیزیست

 از هکبیار میلییون  6 هرسیاله اه جایی تا است طبیعی نابعم از برداریبهره مشیول آوریسرسام سرعت با انسان  امروزه

 هیاار 17و  شسبه خاک تن میلیارد 26 تخری ، هاجنگ  از هکبار میلیون  15 هرساله و شودمی تبدی  بیابان  به اراضی

 یتولیید ایربن ااسیددی  به  درصد  28  صنعبی،  اشورهای  در  و  دارد  ادامه  اُزُن   گردند، تخلیهمنقرض می  مخبل   گونه

 در محیطیزیسیت مسیاز  شیدت و نیو  ازنظیر زییادی هیایتفاوت (. گرچیه23: 1387)برخیوردار،  شده است اضافه

 عناصیر همیه ایه آمیوزدمی میا بیه ااولوژیک هایآگاهیدارد؛  وجود توسعهدرحال اشورهای و یافبهتوسعه اشورهای

 یهیابخش سایر بگیرد، قرار عواملی یا عام  تأثیر تحت طبیعت از بخش یک اگر دارند و همبسبگی یکدیگر با طبیعت

 جهیان  در 3زیسیتمحی  از حفاظیت مفهیوم سیان،. بدین(133: 1391شوند )شیکویی، مبأثر می جریان  این از نیا آن 

 سیال در ایه بیود اسیبکهلی جهانی انفرانس زیست،محی  سازیجهانی راسبای در گام نخسبین. گردیده است مطرح

 
1.The Environment  
2. Determinism 

3. Environmental Protection 
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شمسیی و  1335سیال  در ایانون شیکار تشیکی  از زیستمحی  از حفاظت رسمی تاریخ و شد برگاار میالدی 1972

 آن، منیابع و زیسیت محیی  از حفاظیت (. مسیئله7و  6: 1396)معرر و پیرک،  گرددمی آغاز میالدی 1965 با مقارن 

 قیرار بعد این با مسبقییغیر و مسبقیی ارتباط در توسعه، ابعاد سایر اه شودمی محسور پایدار توسعه مهی ابعاد از یکی

 گونیههیچ ایه نیسیت  معنیی ایین بیه زیسیتمحی  از حفاظیت درواقیع(. 68: 1395دارند )ریاحی، جوان و دهقانی، 

 حفاظیت، از منظیور بلکیه بود، خواهد معنابی اقبصادی  توسعه صورت این در زیرا نگیرد، صورت طبیعت از برداریبهره

 بیرای منیابع، از را ممکین اسبفاده بیشبرین هی اه ایگونهبهاست؛  بیوسفر از انسان  مصرف چگونگی و صحیح مدیریت

اند )لسیانی، مشیهدی، حبیی   فراهی آینده هاینس  نیاز برآوردن  برای را منابع ذخیره هی و اند تأمین انونی نس 

 (.901: 1399نژاد و حبیبی مجنده، 

 اسیت محیطیزیسیت مسیاز  بیه نسبت مردم آگاهی معد زیست،محی  آلودگی و تخری  عل  تریناصلی از یکی 

 وضعیت بهبود به امیدی  توان نمی  زیستمحی   از  حفاظت  زمینه  در  مردم  هایآگاهی  سطح  افاایش  بدون   اه  ایگونهبه

 حفاظیت هایراه ترینمهی از زیستمحی  آموزش امروزه (. بنابراین68: 1395داشت )ریاحی و دیگران،   محیطیزیست

 مفیاهیی توضییح نییا و هیاارزش شناسیایی از اسیت عبیارت زیست محی  آموزش. گرددمی محسور یستز محی  از

 محیی  او، فرهنی  انسیان، مییان  هایوابسیبگی شیناختِ درک برای نیاز مورد هایگرایش و هامهارت ایجاد منظوربه

 محیی   ایفییت  بیا  میرتب   رفبیاری  قوانین  خودالقایی  و  گیریتصمیی  از  اعی  هاییفعالیت  همچنین  او،  پیرامون   زیست

 و «آمیوزش»واژه  دو ایردن  نادییک (. بیرای215:  1398)ولی پور چهارده چرییک و فرخییان،  گیردبرمیزیست را در  

 تیوان می ایه اسیت مطیرح نظرییه ایین و گرفبه است صورت توجهیقاب  اقدامات اخیر، هایدهه در ،«زیست محی »

ایرد )عظمبیی و  مطیرح آموزشی هایمکان  در غیرمسبقیی و مسبقیی صورتبه را توسعه پایدار چون  نوظهوری مفاهیی

 تربیبی نقش دلی  به آن، از حفاظت و زیستمحی  آموزش امر اه رسدمی نظر به چنین درواقع(. 184: 1387باقری، 

 .داشیبه باشید بریبیشی اثرگیذاری تواندمی ها،مکان  این در مربی و معلی وجود نیا و آموزشی هایمکان  سایر و مدارس

 توجیه درسیی هیایابار اننید تعیین نقش  به باید شویی، مبمراا مدارس در زیستمحی  آموزش موضو  حول اگر

 محیدود ،ابیار درسیی اسیاس بیر معلمان  هایفعالیت بودن  مبمراا مانند: دالیلی به رسانه این اهمیت. داشبه باشیی

 ایین از وپرورشآمیوزش اهیداف بیشبر به بخشیدن  تحقق ،ار درسیاب محبوای و مطال  به ارزشیابی و امبحان  بودن 

 بیودن  مبکیی و تیدریس مناسی  هایشییوه ااربرد و آموزشی هایهدف شناخت در معلمان  اافی مهارت عدم رسانه،

 ارزییابی پیی در پیژوهش ایین در ما (. بنابراین،127، 1392 ،آبادیعلی  و  نفسنیک)  باشدمی  ...و  درسی  ابار  به  هاآن 

 ضیع  و قیوت نقیاط تیا هسیبیی پایه ییازدهیجیرافیا  درسی ابار در زیست محی  از حفاظت بر مؤثر عوام  جایگاه

 مورداسیبفاده و گیردد تبییین زیسییتمحی  از حفاظیت موضیو  بیه پیرداخبن خصییو  در میذاور، ابیار درسیی

 بگیرد.  قرار  حوزه  این اندرااران دست

 .پیشینه پژوهش1-1

 آبیادیقوام . رمضیانیشده استانجام  ایران   در  زیستمحی   از  حفاظت  آموزش  خصو   در  وانیفرا  هایپژوهش  تاانون 

 اییران  رویکیرد و زیسیت محیی  از حفاظیت  در آمیوزش دادن نقش و اارارد نشان  پی در خود، پژوهش (، در1391)
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 بیه پژوهشیی (، در1389)اسیمعیلی و بیاقری وراانیه میردامیادی، باشید.می هاآموزش گونهاین سازینهادینه به نسبت

 نبیجیه چنیین و انیدپرداخبه زیسیتمحی  حفاظیت از تهیران  شیهر مبوسطه دوره آموزان  دانش آگاهی میاان  بررسی

 در شیرات آموزشیی، هیایاالس در مجیالت، شیرات از اسیبفاده اطالعیات، اسی  طریقیه هیایمبییر ایه گرفبنید

 بهمین و صیفارزاده ساالران،. اندبوده مؤثر زیست محی  به نسبت آموزان  دانش آگاهی میاان  بر... و مرتب  هایفعالیت

 اودایان  بیه زیسیت محیی  از حفاظیت آموزش در دنیا اشورهای برخی تجارر مروربه خود پژوهش (، در1393پور) 

 اشیورهای در محیطیزیسیت میدارس توسعه و ساخت ،گیریشک  در مؤثر اتفاقات ترینمهی بررسی به اند وپرداخبه

هیای درسیی علیوم ارزییابی محبیوای ابار  باهیدف(،  1398در پژوهش فاضلی و مهدوی ایکدلو )  .اندارده  اقدام  غربی

گیری شده اسیت ایه و چنین نبیجه شدهپرداخبهبه تحلی  محبوا  محیطیزیستتجربی در خصو  توجه به معضالت 

 بشییری و صیفری بوده اسیت. انصیاری راد،بیشبرین توجه در ابار پایه هفبی و امبرین توجه در ابار سوم اببدایی  

گرفبنید  نبیجه و اندپرداخبه اببدایی دوم یدوره آموزان  دانش محیطیزیست آموزش نیازسنجی (،  به1399اسکویی) 

 و حییوانی هایگونه ضرورت حفظ زباله، ناصحیح دفع گیاهی، خطرات پوشش از حفاظت ضرورت درباره آموزان  دانش

 آلیودگی ایاهش در درخبیان  فوایید منیابع، امبیود خصو  در اما دارند خوبی نسبباً اطالعات. ..و درخبان  از مراقبت

 دخبیر آمیوزان  دانیش (، دییدگاه1389میردامیادی)  و جوایار. ندارنید ایافی اطالعیات زیسبی، تنو  ضرورت و صوتی

 مییاان  داد مییان  نشیان  نبیایج قراردادنید موردبررسیی را زیست محی  از حفاظت به نسبت شیراز شهر هایدبیرسبان 

 بازدیید زیست، میاان محی  از حفاظت به نسبت نگرش زیست، محی  به عالقه محیطی، میاان زیست مساز  از آگاهی

 .دارد  وجود  داریمعنی و مثبت رابطه...  و مدارس از  زیست محی   اارشناسان 

 . مبانی نظری2-1

 . محیط زیست1-2-1

و تعیادل ااولوژییک، ایفییت  مبقاب  داشبهنسانی است اه با یکدیگر رابطه  یک مجموعه از عوام  و عناصر طبیعی و ا

 (.2011دهد )آنبون و شلبون،  قرار می  تأثیررا تحت  اندازچشیزندگی، سالمبی انسان، میراث فرهنگی و تاریخی و  

شیده و به(، معبقد است در مجالت علمی عصر پایان قرن نوزدهی، واژه طبیعت امبیر بیه ایار گرف1391شکویی ) 

 جایبیهاردند و در اغلی  مجیالت علمیی، اطالق می  نخوردهدستو    حاص بیبکر،    ایبخشهمفهوم طبیعت را تنها به  

اییه ریشییه آن مربییوط بییه قییرن هفییدهی و از واژه  یافییتمی، عمومیییت (Environment)طبیعییت، واژه محییی  

(Environ)باشد.، فرانسه می 

 محی  زیست شام : 

 ه و غیرزنده مانند هوا، آر، خاک، جانوران و تعادالت بین این عوام منابع طبیعی زند •

 دهند.را شک  می میراث فرهنگیامالای اه بخشی از  •

 (.2011گردد )آنبون و شلبون،  می انداز،های ابعاد چشیویژگی •
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 . حفاظت از محیط زیست2-2-1

های آینده است در ایین برای نس  حاضر و نس زیست، شام  نگهداری، و توسعه منابع امروزه مفهوم حفاظت از محی 

حفاظیت و توسیعه الزم و  درواقعشود و رابطه، حفاظت، ضرورتی برای توسعه و توسعه، ضرورتی برای حفاظت تلقی می

 از بیرداریبهره گونیههیچ ایه نیست معنی این به زیستمحی  از حفاظت درواقع(. 17: 1393ملاوم یکدیگرند) سرور، 

 صیحیح مدیریت حفاظت، از منظور بلکه بود، خواهد معنابی اقبصادی توسعه صورت این در زیرا نگیرد، صورت طبیعت

 انیونی نسی  بیرای منیابع، از را ممکین اسیبفاده بیشبرین هی اه ایگونهبهاست؛  بیوسفر از انسان  مصرف چگونگی و

اند )لسانی، مشهدی، حبی  نیژاد و حبیبیی  هیفرا آینده هاینس  نیاز برآوردن  برای را منابع ذخیره هی و  اند  تأمین

 (.901:  1399مجنده، 

 . جغرافیا و محیط زیست3-2-1

اارگشای مشکالت محیطیی باشیند و  توانندمی، انندمیجیرافیدانان با دانش مبنوعی اه درباره محی  زیست اس  

گییری از تخریبیی انسیان را در بهره  مببنی بر مطالعات مخبل  جیرافیایی، سیرعت اقیدامات  هاینگریآیندهقادرند با  

زیسیت او را ارازیه   و محیی حفظ موازنه منطقیی بیین انسیان    هایروشتوانند راه و  می  هاآن محی  زیست ای انند،  

ای های ناحییههمچنین تحلی   (.118و  117: 1393نموده و زمینه را برای یک توسعه پایدار، فراهی سازند )پوراحمد، 

اه بیا محیی  طبیعیی بایید بیا ظرافیت و مهیارت رفبیار ایرد در   آموزدمیافیای ااربردی به ما  در چارچور علی جیر

زیست نیست؛ بلکه اسبفاده منطقی و برداری نکردن از محی جیرافیای ااربردی، حفاظت محی  زیست به مفهوم بهره

 (.  17:  1393زیست است )سرور،  مبعادل از محی 

 پژوهش شناسیروش. 3-1

 علیوم پیژوهش در اسینادی روش بیه مربیوط هایتکنیک از محبوا تحلی . باشدمی 1محبوا تحلی  نو  از پژوهش روش

 بررسی و تحلی  مطالعه، با پژوهش هدف ،هاآن  در اه شودمی گفبه مبدهایی الیه به اسنادی باشد روشمی اجبماعی

 پیردازدمی محبیوا آنیالیا و تحلیی  بیه تکنیک این پیداست، محبوا تحلی  نام از چنانچه شودمی برآورده مبون  و  اسناد

 شیمارش بیه و اسیت امیی نیو  از پژوهش، این در شدهاار گرفبه به محبوای . تحلی (79: 1398 مسلمی، و  )خنیفر

، در ییازدهی انسیانیپاییه  بیه جیرافیا مربیوط درسی ابار ،موردبررسی جامعه آماری. شده استپرداخبه ادها فراوانی

 خصیو  در سیاخبهمحقق لیسیتچک ،مورداسیبفاده اباار است. برابر جامعه با پژوهش نمونه .باشدیم نوبت چاپ دوم

 باهیدف ایه ( است1398پور، نجفی و میرزایی ) حسین پژوهش نبایج از برگرفبه و زیستمحی  از حفاظت هایمؤلفه

 اارشناسان  و خبرگان  از نظرسنجی هب آموزان دانش توس  زیست محی  از حفاظت بر مؤثر هایمؤلفه و ابعاد شناسایی

 .اندپرداخبه  گردشگری  و  وپرورشآموزش  شهرداری، طبیعی، منابع و  زیست محی 

 

 

 
1 .Content Analysis 
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 بر حفاظت از محی  زیست  مؤثر  هایشاخص.  1جدول

ابعاد
 هاشاخص 

  
ت از محیی

ی حفاظی
ش و آگیاه

دانی

ت
زیس

 

 

 و فاضالر شهری و روسبایی هازباله رهاسازیآگاهی از اثرات  

 و قطع درخبان بر محی  زیست زداییجنگ  بارزیان از اثرات    آگاهی

 آگاهی از اثرات آلودگی هوا بر محی  زیست

 زیست  محی  بر منابع آر آلودگی  اثرات از  آگاهی

 زیست محی   بر خاک آلودگی  اثرات از  آگاهی

 زیست محی  بر  فضاهای سبا آلودگی  اثرات از  آگاهی

 ی در محی  زیستآگاهی از نقش پوشش گیاه

ت
مسییییئولی

ی
پذیر

 

ت
زیس

ی
محیط

 در مصرف آر  جوییصرفه 

 اسبفاده مجدد از ااغذهای باطله

 و پسماندهای خانگی هازبالهتفکیک  

 و پسماندها در محی  زیست و... هازباله  آوریجمع

عالقه
ی

مند
 

 حفاظت از محی  زیست  هایشیوه هاروشفراگیری  

 محیطیزیست  هایطرحشرات در 

 مح  زندگی محیطیزیستمطالعه برای شناخت مشکالت و مساز   

 عمومی  ونق حم اسبفاده از وسای   

  
ت از محیی

ت در حفاظ
مشارا

ت
زیس

 

 محیطیزیستقوانین  سازیپیادهمشارات در زمینه رعایت و 

محلی حفاظت از محیی    هایانجمنو    هاگروهمشارات و همکاری با  

 زیست

 شارات در توسعه فضاهای سبا و...همکاری و م

 هایسییرمایهو  هییاداراییمشییارات در زمینییه حفاظییت از منییابع، 

 محیطیزیست

 ( 1398منبع: حسین پور، نجفی، میرزایی، ) 
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 پژوهش ابزار . روایی1-3-1

. باشیدمی ،(1398دیگیران) و حسین پور پژوهش هاییافبه اساس بر ،مورداسبفاده لیستچک شد اشاره اه گونههمان 

 میورد ارومیه، جیرافیا در شهر مجرر دبیران  از تن توس  دو  ،مورداسبفاده  لیستچک  بیشبر،  اطمینان   جهت  حالبااین

  گردید.  تأیید محبوا  تحلی  برای  و گرفت قرار نظر  امعان 

   پژوهش  ابزار . پایایی2-3-1

. ایین شیاخص بیه مییاان سیازگاری شده استاسبفاده  ن باز آزموها، از شاخص ثبات یا پایایی  برای ارزیابی پایایی داده

توان محاسبه ارد اه یک ادگیذار ییک میبن را ها در طول زمان اشاره دارد و این شاخص را زمانی میداده  بندیطبقه

و به دلی  اینکه در محاسبه شاخص مذاور، ادگذار و مبن یکسیان هسیبند،   ارده باشددر دو زمان مخبل  ادگذاری  

 (.  168:  1388)خواسبار،    ایایی شام  امبرین احبمال دخالت عوام  انبرل نشده استاین نو  پ

 

 درصد محاسبه گردید.  80روزه، ضری  پایایی طبق فرمول فوق،   10در این پژوهش، با فاصله ادگذاری 

. انددهشی ادگیذاری.MaxQda12 افاارنرم ااربرد با اه اندبوده ابار جمالت شام  مبن، بخش در تحلی  واحد 

 بیر مؤثر عوام  ابعاد از هرادام و وزن  اهمیت ضری  ارزیابی منظوربه بعدی بخش در. شد شمارش ادها فراوانی سپس

شیانون دییدگاهی جدیید دربیاره آنبروپی درواقیع .گرفبه شید بهره شانون  آنبروپی تکنیک از زیست، محی  از حفاظت

دهنده مقیدار عیدم اطمینیان حاصی  از دهد و آنبروپی نشیان ها در تحلی  محبوا به پژوهشگر میمبحث پردازش داده

عیدم  گیریانیدازه(. آنبروپیی در تئیوری اطالعیات شاخصیی اسیت بیرای 85:  1397محبوای یک پیام است )ایهیان،  

 (.  1380شود )آذر،  ع احبمال خا  بیان مییک توزی  وسیلهبهاطمینان اه  

زیسیت، از تکنییک میاان توجه بیه ابعیاد حفاظیت از محی   ازنظربندی فصول ابار،  رتبه  منظوربهدر مرحله بعد،  

های ای از گاینیهای برای پیدا ایردن بهبیرین گاینیه از مییان مجموعیهگیری رویه. تصمییشده استاسبفادهتاپسیس  

گیری چندمعیاره گیریی، مساز  تصمییمی  در نظرگیری چندین معیار را  زمانی اه در مساز  تصمییو    باشدمیموجود  

(MCDM  نامیده )بنیدی (. در پژوهش حاضر برای مقایسه و رتبه22: 1386ماربینی، مااوزی،  )ساعبی، حاتمی  شودمی

ری این تکنیک بر این رابطه اسبوار است شد. پایۀ نظ  گیری چندمعیاره تاپسیس اسبفادهصول ابار از تکنیک تصمییا

ها های منفی )نااارآمدترین حالت(، را برای هر یک از شیاخصآلهای مثبت )اارآمدترین حالت( و ایدهآلاه اببدا ایده

ای گردند و گاینه منبخی ، گاینیههای مثبت و منفی محاسبه میاند و سپس فاصله هر گاینه از ایده آلمحاسبه می

)ثقفیی اصی ،  داشیبه باشیدهای منفیی  های مثبت و بیشبرین فاصله را از ایده آلآلمبرین فاصله را از ایدهاست اه ا
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 عنوان بیهزیسیت، ها و ابعاد حفاظت از محی گاینه عنوان به(. در پژوهش حاضر، فصول ابار 1392زبردست و ماجدی،

 . 1اندشدهگرفبهها در نظر شاخص

 . بحث و بررسی 2

 های توصیفی. یافته1-2

 . معرفی ابار جیرافیا پایه یازدهی انسانی 2جدول

 مطالعۀ موردی هانقشهتعداد تصاویر و  تعداد صفحه    فصول ابار 

 - 29 18 ناحیه چیست؟

 1 128 48 نواحی طبیعی

 1 119 48 نواحی انسانی

 2 79 44 نواحی سیاسی

 4 355 176 ا  ابار

در هیر فصی ،  هامؤلفیه(، ادگذاری شد و سپس فراوانی ادها بر اساس 2فیا)مبن و تصاویر تمام فصول ابار جیرا

 .  مشاهده استقاب ،  3شمارش گردیدند اه نبایج آن در جدول  

 حفاظت از محی  زیست در محبوای ابار  شدهشمارش  هایمؤلفه. فراوانی 3جدول 

ابعاد
 

 

فصیییی   هاشاخص

 اول

فصیییی  

 دوم

فصیییییی   فص  سوم

 چهارم

ی حف
ش و آگاه

دان
ت

  زیس
ت از محی

اظ
 

 

و فاضالر شیهری و  هازباله رهاسازیآگاهی از اثرات 

 روسبایی

- 2 - - 

و قطع درخبیان   زداییجنگ   بارزیان آگاهی از اثرات  

 بر محی  زیست

- 1 2 - 

 - - 4 - آگاهی از اثرات آلودگی هوا بر محی  زیست

 1 - 2 2 زیست  محی  بر منابع آر آلودگی  اثرات از  آگاهی

 1 2 2 1 زیست محی   بر خاک آلودگی  اثرات از  آگاهی

 محیی  بیر فضیاهای سیبا  آلیودگی  اثیرات  از  آگاهی

 زیست

1 - - - 

 - 1 6 1 آگاهی از نقش پوشش گیاهی در محی  زیست

ت
مسئولی

یپ
ذیییییییر

 

ت
زیس

محی

ی
ط

 

 2 - - 1 در مصرف آر  جوییصرفه

 - - 2 - زباله و پسماندها در محی  زیست  آوریجمع

 
 . به دلی  ناتوانی تکنیک تاپسیس در محاسبه وزن، وزن شاخص ها) ابعاد( از بخش محاسبات تکنیک انبروپی شانون أخذ شده اند.  5
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عالقه
ی

مند
 

حفاظییت از محییی   هایشیییوهو  هییاروشفراگیییری 

 زیست

2 19 2 3 

مطالعیییه بیییرای شیییناخت مشیییکالت و مسیییاز  

 مح  زندگی محیطیزیست

- 3 1 - 

 1 - - - عمومی  ونق حم اسبفاده از وسای   

ت در 
مشییییییارا

ت از 
حفاظییییییی

ت
  زیس

محی
قیوانین و   سیازیپیادهمشارات در زمینیه رعاییت و   

 محیطیتزیسمقررات  

- 1 - - 

و  هییاداراییمشییارات در زمینییه حفاظییت از منییابع، 

 محیطیزیست  هایسرمایه

- 5 - 2 

زیسیت در حفاظیت از محی   هایمؤلفیهاید در خصیو     73  مجموعاًشود،  ، مشاهده می3در جدول    اهچنان هی  

فراوانیی  8ل اول و سوم هرادام بیا ، بیشبرین فراوانی و فصومؤلفه  47فص  دوم با    بینازاینفصول ابار شمارش شد.  

 باشد. می  شدهشمارشاد    10امبرین تعداد ادها را دارا هسبند. فص  چهارم نیا دارای 

 
 حفاظت از محی  زیست در ابار  هایمؤلفه  شدهشمارش. پراانش ادهای 1نمودار

 های استنباطی. یافته2-2

زیسیت بیا تکنییک آنبروپیی شیانون ، درجه اهمیت یا وزن هر ییک از ابعیاد حفاظیت از محی هادر این بخش از یافبه

(، هاگاینیهها)فصیول ییا  Yها)ابعیاد( و محیور Xشود. به این منظور اببدا ماتریس فروانی با دو جنبه محیورمحاسبه می

 است.  همشاهدقاب ، 4، بهنجار شده است. اه در جدول  1رابطه   وسیلهبهو سپس    شدهترسیی
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       : 1رابطه       

 شدهشمارش. ماتریس بهنجار شده فراوانی ادهای 4جدول

 ابعاد                 

 فصول

 دانش و آگاهی

 

 مشارات مندیعالقه پذیریمسئولیت

 - 0.06 0.20 0.17 فص  اول

 0.75 0.71 0.40 0.59 فص  دوم

 - 0.10 - 0.17 فص  سوم

 0.25 0.13 0.40 0.07 فص  چهارم

 

(، برای هر چهار بعد محاسبه شده است. هیر بعیدی ایه از مییاان عیدم اطمینیان Ejدر مرحله بعد، عدم اطمینان)

، 2بیشبری برخوردار باشد، دارای ضری  اهمیت بیشبری خواهد بیود. بیرای محاسیبه عیدم اطمینیان ابعیاد، از رابطیه 

 است. شدهاسبفاده

 

  :2رابطه 

 

 ابعاد حفاظت از محی  زیست  . مقادیر عدم اطمینان 5جدول 

 ابعاد               

 عدم اطمینان 

 دانش و آگاهی

 

 مشارات مندیعالقه پذیریمسئولیت

Ej 0.792 0.761 0.654 0.406 

از ابعیاد حفاظیت از محیی   هرایدام، به محاسبه میاان ضری  اهمیت ییا وزن 3در مرحله بعد با اسبفاده از رابطه 

 زیست اقدام شده است.

   :   3بطهرا
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 . ضری  اهمیت)وزن( ابعاد حفاظت از محی  زیست6جدول

 ابعاد               

 ضری  اهمیت 

 دانش و آگاهی

 

 مشارات مندیعالقه پذیریمسئولیت

Wj 0.303 0.291 0.250 0.155 

 

عیید زیسییت، دارای بیشییبرین وزن، و بشییود، بعیید دانییش و آگییاهی حفاظییت از محی اییه مشییاهده می گونییههمان 

زیسیت، بیه ترتیی  دارای بیشیبرین تیا مندی و مشیارات در حفاظیت از محی محیطی، عالقهزیست  پذیریمسئولیت

 باشند. امبرین اوزان می

زیست، به روش حفاظت از محی  هایمؤلفهبندی فصول ابار بر اساس پرداخبن به ابعاد و مقایسه و رتبه  منظوربه

 عنوان بیهو فصیول ابیار  هاشیاخص عنوان بهابعادِ حفاظت از محی  زیست،  تکنیک تاپسیس عم  شد. در این بخش،

 سازینرمال، 4شده و سپس با اسبفاده از رابطه. در این راسبا اببدا ماتریس تصمیی تشکی گرفبه شدندها در نظر  گاینه

 شد. 

 . 4رابطه

                                                                

 

 

 شده  سازینرمال. ماتریس 7جدول

 هاشاخص 

 هاگاینه

 مشارات عالقه ولیتئمس دانش

 0 0.088 0.333 0.27   اولفص

 0.949 0.971 0.667 0.918 دوم  فص 

 0 0.132 0 0.27 سوم  فص 

 0.316 0.177 0.667 0.108 چهارم  فص 

اسیت.  شیدهتشکی ، میاتریس نرمیال وزیین 5اده از رابطه دهی شده و با اسبفدر مرحله بعد، ماتریس نرمالیاه، وزن 

و وزن هر شاخص در درایه آن سبون ضیرر   شدهاسبخراج،  6ها از محاسبات تکنیک شانون و جدول  وزن دهی شاخص

 . اندشدهتعیینآل نامطلور  آل مطلور و ایدهشده است. سپس مقادیر ایده
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                                     .5رابطه

 . ماتریس نرمالیاه موزون8جدول

           هاشاخص

 هاگاینه

و  دانییییییش

 آگاهی

 مشارات مندیعالقه پذیریمسئولیت

 0 0.022 0.097 0.082 اول  فص 

 0.147 0.243 0.194 0.278 دوم  فص 

 0 0.033 0 0.082 سوم  فص 

 0.049 0.044 0.194 0.033 چهارم  فص 

 0.147 0.243 0.194 0.278 (ایده آل مطلور)

 0 0.022 0 0.033 (ایده آل نامطلور)

 

جداگانیه  صیورتبهآل ها برای هر فص  آل مطلور و نامطلور، میاان فاصله از مقادیر ایدهپس از تعیین مقادیر ایده

 است.   شدهاسبفاده 7و    6شود. به این منظور از رواب   محاسبه می

   

  

 .6رابطه

 

 

 
 .7رابطه

 

 های مطلور و نامطلور از ایده آل هاگاینه. فواص  9جدول

 منفی آل ایده از  فاصله مثبت آل ایده از  فاصله هاگاینه

 0.109 0.344 اول  فص 

 0.41 0 دوم  فص 



     81                      و....   علیرضا احمدی   / .... حفاظت   های شاخص   اساس   بر   یازدهم   پایۀ   جغرافیا  درسی  کتاب   محتوای  ارزیابی 

 0.05 0.377 سوم  فص 

 0.201 0.331 چهارم  فص 

 

بنیدی بیر اسیاس آن انجیام ها محاسبه شد. در شیاخص شیباهت ایه رتبههدر مرحله نهایی، شاخص شباهت گاین

، بیرعکسهای دیگیر دارد و ای بیشبر باشد، رتبه باالتری نسبت به گاینهبرای گاینه  آمدهدستبهگیرد، هر چه عدد  می

بیرای محاسیبه . خواهید داشیتها نسبت به دیگیر گاینیه تریپایینمقدار عددی امبری باشد، رتبه   حازاای اه  گاینه

 .    شده استاسبفاده، 8شاخص شباهت، از رابطه 

 

 

 . 8رابطه

 

 های حفاظت از محی  زیست فصول ابار بر اساس شاخص بندیرتبه. 10جدول

 رتبه Ci هاگاینه

 3 0.24 اول    فص 

 1 1 دوم  فص 

 4 0.118 سوم  فص 

 2 0.378 چهارم  فص 

 هایمؤلفیهپیرداخبن بیه ابعیاد و   ازنظیرفصی  دوم حیازا رتبیه اول    شود،، مشاهده می10اه در جدول    گونههمان 

 ازنظیرهای بعیدی و فصول چهارم، اول و سیوم، بیه ترتیی  در رتبیه باشدمیحفاظت از محی  زیست در ابار درسی 

 های مذاور قرار دارند. پرداخبن به شاخص

 گیری. بحث و نتیجه3

جیرافییا، پاییۀ  ابیار درسییحفاظت از محی  زیسیت در   هایمؤلفهو  ارزیابی جایگاه ابعاد    باهدفدر پژوهش حاضر،  

بیا وجیود احصیای  نشیان دادیازدهی انسانی، اببدا به شمارش فراوانی ادها در مبن و تصاویر ابار پرداخبه شد. نبایج 

 ازجملیه ازاییی در محبیوای ابیار ندارنید. به حفاظت از محی  زیست، هیچ ما  فرضپیش  هایمؤلفهاد، برخی از    73

ها و پسیماندها در محیی  زیسیت و شیرات در : اسبفاده مجدد از ااغذهای باطله، تفکیک زبالیههایمؤلفهتوان به  می

زیسیت در ارزیابی وزن هرادام از ابعاد حفاظیت از محی   منظوربهاشاره ارد. در بخش بعدی    محیطیزیستهای  طرح

، 0.303ده شد. نبایج نشیان داد بعید دانیش و آگیاهی بیا ضیری  دهی آنبروپی شانون اسبفاابار درسی، از روش وزن 
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و مشیارات دارای  0.250منیدی دارای وزن ، عالقه0.291پذیری دارای وزن  دارای بیشبرین وزن بوده و ابعاد مسئولیت

بقدنید (، اه مع1399های پژوهش انصاری راد و دیگران)های این بخش تا حدودی با یافبهباشند. یافبه، می0.155وزن  

 باشد. خوبی دارند، همسو می نسبباًگیاهی و خطرات دفع ناصحیح زباله اطالعات آموزان دربار  حفاظت از پوششدانش

پرداخبن به ابعاد حفاظت از محی  زیسیت، از تکنییک تاپسییس،   ازنظردر بخش بعدی برای مقایسه فصول ابار  

د. نبایج نشان داد فص  دوم ابار با ضری  شاخص شباهت گیری چند معیاره، اسبفاده شیک تکنیک تصمیی  عنوان به

 ازنظیر، 0.118و فصی  سیوم بیا ضیری   0.240، فص  اول با ضیری  0.378، فص  چهارم با ضری  شاخص شباهت 1

حاضیر نشیان داد  گیرنید. مطالعیهزیست، در جایگاه اول تا چهیارم قیرار میهای حفاظت از محی پرداخبن به شاخص

جا فص  است و به توزیع نشده  پایه یازدهیطور یکسان در ابار درسی جیرافیا  ت از محی  زیست، بهحفاظ  هایمؤلفه

 اند. حفاظت از محی  زیست نداشبه  هایمؤلفهدوم، سایر فصول ابار توجه چندانی به 

درسیی، بیه های پژوهشی در هنگام بازنگری ابی  ریاان ابار درسی، ضمن توجه به یافبهشود برنامهپیشنهاد می

هایی در راسبای آموزش حفاظیت از محیی  باشند و مبون و یا فعالیت مسئله حفاظت از محی  زیست نیا توجه داشبه

گیاه آمیوزش جای بیهشود دبیران جیرافیای پایه یازدهی، ضمن عنایت زیست در ابار بگنجانند. همچنین پیشنهاد می

ای در گنجانیدن آموزان، اهبمام ویژهبینی دانشده بخشی از جهان دهنزیست و نیا تشکی جیرافیا در حفاظت از محی 

دانیش آمیوزان نییا بایید توجیه اننید ایه بخشیی از .  باشیندزیست در تدریس خود داشبه  مباحث حفاظت از محی 

باشید ایه بایید از آن شیان میآورند، ناظر بیه جیرافییا و محیی  زندگی  به دستاه باید طی تحصی     هاییشایسبگی

توانید راهکیار مناسیبی در مباحث محی  زیسیبی می در خصو های فعال در االس ظت انند. بنابراین مشاراتحفا

 جهت اس  این شایسبگی باشد. 
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