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های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از  هدف پژوهش  اضر، بررسی تحلیل محتوای کتاب

 -زیست است. به همین منظور از روش تحلیل محتوای توصیفی های محیط ؤلفهمنظر توجه به م

های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی  شده است و سه کتاب مطالعات اجتماعی پایه کیفی استفاده

نظر  گیری صرف موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش از نمونه 99-411سال تحصیلی 

شده است. ابزار  های کتاب بررسی ها و پرسش الیتشده و تمامی جمالت، تصاویر و فع

اساس  لیست محق  ساخته برای تحلیل محتوا بر مورداستفاده در این پژوهش شامل چک

ی اصلی  آب، خا ، هوا، جنگل، صوت و  مؤلفه 8های انتخابی است. این بررسی شامل  مؤلفه

ی موردبررسی،  مؤلفه 8ز میان دهد که ا ی فرعی است. نتایج بررسی نشان می مؤلفه 03زباله و 

اند و کمترین میزان توجه در میان  مؤلفه جنگل و آب بیشترین میزان توجه را شامل شده

های صوت و زباله. در سه بخش موردبررسی نیز بیشترین  شود به مؤلفه ها مربوط می مؤلفه

ی  پایه ست. سهها مربوط به بخش تصاویر ا ها مربوط به بخش متن و کمترین فراوانی فراوانی

محیطی تفاوتی با یکدیگر نداشتند و  های زیست تحصیلی مطالعه شده در پرداختن به مؤلفه

های  ترین مؤلفه اند. از مهم بایست موردتوجه قرار نداده گونه که می محیطی را آن های زیست مؤلفه

اصالً به آن ها  ی صوت است که در تمامی پایه های مطالعات اجتماعی، مؤلفه مغفول در کتاب

 پرداخته نشده است.
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 مقدمه

ها ناشی از  روست که برخی از آن ای روبه ها و معضالت گسترده جهان امروز با بحران

توان به  ها می ی این بحران رفتارهای نامناس  انسان با محیط پیرامون خود است. ازجمله

های اقتصادی و رفتارهای نادرست و نامتعادل  زیست اشاره کرد. فعالیت حران محیطب

زیست، جامعه جهانی را با انبوهی از معضالت مواجه ساخته است. انبوهی  انسان با محیط

های متنوع گیاهی و جانوری، مشکل تأمین  رویه زمین، کاهش گونه از زباله، گرم شدن بی

ز مشکالتی است که بشر با رفتار نامطلوب خود آن را سب  آب آشامیدنی، تنها بخشی ا

ای است که آگاهی از  محیطی، یکی از موضوعات علمی گسترده شده است. دانش زیست

تواند کمک بزرگی در کاهش و بهبود این مشکالت خودساخته کند. امروزه  آن می

طی است و این امر محی و ارتقا دانش زیست ترین مراکز ایجاد وپرورش یکی از مهم آموزش

ریزان درسی و متخصصان تعلیم و تربیت از اهمیت باالیی برخوردار است. برای برنامه

های مرتبط با  اند که با قرار دادن آموزش ی جهان همواره تالش کرده کشورهای پیشرفته

محیطی در نظام آموزش رسمی گام اساسی در رفع بحران  زیست و معضالت زیست محیط

زیست و معضالت آن، نخستین بار در  ردارند. اگرچه توجه به آموزش محیطزیست ب محیط

ها شد  های درسی آن مغرب زمین و توسط کشورهای صنعتی مطرح و وارد برنامه

(Solati Asl, 2005)  ی کشورهای  اما به علت فراگیر بودن این معضل، امروزه همه

 ,Azarbayejaniدانند ) یزیست م ی خود را  افظت از محیط ترین وظیفه دنیا مهم

ترین مرا ل رشدی خود را در  (. تقریباً تمامی افراد جامعه چندین سال از  ساس2006

عنوان  های درسی به گذارند، بنابراین کتاب های درسی می مدرسه و تحت آموزش کتاب

شوند. واردکردن  محیطی مطلوب مطرح می عنصری کلیدی برای تحق  رفتار زیست

شود که  زیست در متون درسی مقاطع مختلف تحصیلی باعث می با محیطمفاهیم مرتبط 

زیست  شان  فاظت از محیط گیری شخصیت آموزان از همان ابتدا و در زمان شکلدانش

کنند  تلقیعنوان یک وظیفه و مسئولیت انسانی  عنوان یک درس، بلکه به فقط به را نه

(Dibaei, lahijanianb& muluk, 2009آموزش محی .)زیست و توجه به آن از  ط

ها نشان داده است که تقریباً تمامی  کند و پژوهش دوره ابتدایی اهمیت پیدا می

اند و در بیشتر  محیطی را گنجانده کشورهای جهان در دروس ابتدایی خود آموزش زیست

محیطی خارج از مدرسه پیوند  های درسی  کود  را با مسائل روزمره زیست ها برنامه آن
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 زیست چند های مرتبط با محیط رغم اینکه آموزش . علی(Jafarisani, 2019) دهد می

اما میزان   شده است های درسی و آموزش رسمی ایران قرار داده سالی است که در برنامه

خصوص در  تر  به بایست منسجم های درسی می ای است که برنامه گونه اهمیت موضوع به

ی ابتدایی از این منظر  تأکید بر آموزش در دوره دازند.ی ابتدایی به این موضوع به پر دوره

ی ابتدایی پایه و شروع یادگیری است و شامل تجربیاتی است که کود  از  است که دوره

رسد. این دوره مر له  ساسی ازنظر رشد عاطفی و  طری  آن به رشد و آگاهی می

کند. برای  می ریزی سالی کود  را پی جسمانی است و مقطعی است که شخصیت بزرگ

های درسی موردتوجه ویژه قرار گیرند. هدف، محتوا،  بایست برنامه اثربخشی این دوره می

شوند که تقریباً تمامی  های درسی محسوب می روش، ارزشیابی چهارعنصر کلیدی برنامه

های درسی  منابع بر این عناصر تواف  دارند. از میان این چهارعنصر  محتوای کتاب

ها به دانش آموزان را بر عهده دارد. محتوا    اهداف آموزشی و انتقال آنی تحق وظیفه

های برنامه یعنی یادگیری موردنظر، از  یکی از عناصر مهم هر برنامه درسی است که هدف

یابد. ازآنجاکه محتوا در تحق  اهداف برنامه درسی نقش به سزایی  طری  آن تحق  می

ریزی درسی  نظران  وزه برنامه وردتوجه صا  دارد توجه به انتخاب محتوا همیشه م

 ,Saleh Omranها است ) ها و فرایندها و ارزش محتوا شامل دانش، مهارت بوده است.

ازجمله  (0973زیست در کشورهای مختلف )قبل از  های محیط ی آموزش (. تجربه2016

فریقای و آ (Hart, 2007(، کانادا )Huaixin, 2006(، چین )Stok, 2005استرالیا )

 های دههزیست از گذشته تا  ( بیانگر اهمیت آموزش محیطPalmer, 2004جنوبی )

 اخیر است.

تنها  فاظت از  قانون اساسی جمهوری اسالمی، نه 31و  43در ایران بر اساس اصول 

زیست بر توسعه اقتصادی تقدم دارد  زیست وظیفه عمومی است  بلکه  فظ محیط محیط

(Abedzadeh,1992و ضرو )های مختلف  رت توجه و ارزیابی آن از طری  پروژه

اساس مطالعات صورت گرفته،  عمرانی و آموزش رسمی مدنظر قرارگرفته است. بر

های مطالعات اجتماعی و اینکه چرا این  ترین ضرورت بررسی و تحلیل محتوای کتاب مهم

است که محیطی توجه کنند، توجه به این نکته  های زیست ها باید به آموزش کتاب

گیرد و از  محیطی در مجموعه رفتارهای اجتماعی مطلوب قرار می موضوع آموزش زیست

ترین اهداف این کتاب ایجاد و تقویت رفتارهای مطلوب اجتماعی است. در برنامه  مهم

شده است که تعلیمات اجتماعی موج  در  موقعیت و  درسی ملی به این موضوع اشاره
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ها است که  ، عوامل طبیعی، عوامل اجتماعی و تعامل آنابعاد آن در بعد زمان، مکان

عنوان یک عضو مسئول جامعه ایران اسالمی تربیت خواهد  آموز به یک دانش  موج  آن به

های اصلی  های ذکرشده در مفاهیم این کتاب برخی از مؤلفه شد  اما با ویژگی

 زیست در آن مغفول مانده است. محیط

ها  های صورت گرفته که در ادامه به آن موضوع و نتایج پژوهش ضرورت بنابراین با توجه به

های  های درسی در نظام اشاره خواهد شد  در این پژوهش با توجه به اهمیت کتاب

آموزان با افکار و عقاید گوناگون و ها در جهت آشنا ساختن دانش آموزشی و نقش آن

آموزان با مسائل جامعه، خصوص نقش مهم کتاب مطالعات اجتماعی در مواجه دانش به

آموزان برای زندگی در سازی دانش ها و رفتارهای به هنجار اجتماعی و آماده ارائه دیدگاه

های چهارم، پنجم و ششم  ی ابتدایی در پایه های مطالعات اجتماعی دوره جامعه، کتاب

 اند. انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفته

انجام شد اهمیت  5108سال  در Aikens & McKenzieدر پژوهشی که توسط 

کشور  70زیست با روش تحلیل کیفی و موضوعات مبتنی بر تحلیل محتوا  در  محیط

 & Keramatijصورت سامانمند موردبررسی قرار گرفت. همچنین در پژوهشی دیگر  به

Ahmad Abadi  های درسی علوم تجربی در  به تحلیل محتوای کتاب 5106در سال

های از توجه کمی به  زیست پرداختند. یافته توجه به محیطلحاظ  دوره متوسطه از

به تحلیل محتوای  Jafarisani 5109کرد. در سال  زیست  کایت می آموزش محیط

زیست  های محیط ی ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه برنامه درسی علوم تجربی دوره

ست ناکافی است. زی های محیط داد که آموزش پرداختند که نتایج این پژوهش نشان می

 5104و همکاران در سال  Roczenهمچنین در این راستا تحقی  دیگری توسط 

ی ابتدایی انجام  زیست و آموزش مهارت در برنامه درسی دوره های محیط پیرامون آموزش

شد. نتایج نشان داد که نگرش مردم نسبت به طبیعت از آموزش مدارس ناشی شده است 

 Salehهای افراد جامعه را ارتقا داد.  توان رفتارها و نگرش با ارتقا آموزش رسمی می

Omran  های اصلی آموزش  ، به بررسی جایگاه مؤلفه0593و همکاران در سال

داد که  های درسی دوره ششم ابتدایی پرداختند که نتایج نشان می زیست در کتاب محیط

شده  ها مورد غفلت واقع های جنگل و درختان توجه شده است و سایر مؤلفه تنها به مؤلفه

های  در مورد برنامه 5104در سال  Lieflander & Bognerاست. در تحقیقی دیگر 

آموزان آموزان بر روی دانشزیستی دانش آموزش محیطی در جهت تقویت نگرش محیط
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آموزان ساله انجام شد  نتایج  اکی از آن بود که سن و جنس دانش 05تا  00و  01تا  9

و همکارانش به  Fazeli 5106 های محیطی تأثیرگذار باشد. در سال آموزش تواند در می

ی آموزش  های علوم تجربی دوره محیطی موجود در کتاب بررسی وضعیت محتوای زیست

داد که بیشترین توجه در  ها نشان  عمومی با روش تحلیل محتوا پرداختند. یافته

ی سوم  و کمترین توجه در پایه ی هفتم زیست در پایه های درسی به بحث محیط کتاب

 است. بیشترین توجه به نقش انسان و کمترین به آلودگی صوتی است.

 اهداف و سؤاالت پژوهش

شده در این موضوع  هدف اساسی این پژوهش عبارت است  های انجام با توجه به پژوهش

های  ؤلفهی ابتدایی به م های مطالعات اجتماعی دوره از بررسی میزان توجه محتوای کتاب

 اند: های زیر موردبررسی قرارگرفته محیطی است. به همین منظور سؤال زیست

مطالعات اجتماعی پایه چهارم تا   کتاب0های ها و فعالیت متن، تصاویر و پرسش .0

 است؟  محیطی پرداخته های زیست چه میزان به مؤلفه

پنجم تا   مطالعات اجتماعی پایه  های کتاب ها و فعالیت متن، تصاویر و پرسش .5

 است؟  محیطی پرداخته های زیست چه میزان به مؤلفه

مطالعات اجتماعی پایه ششم تا   های کتاب ها و فعالیت متن، تصاویر و پرسش .5

 است؟  محیطی پرداخته های زیست چه میزان به مؤلفه

 روش پژوهش

ی پژوهشی  توصیفی است. جامعه 5یاستفاده از نوع تحلیل محتوا روش پژوهشی مورد

ی چهارم، پنجم و ششم در  پایه ی ابتدایی در سه های مطالعات اجتماعی دوره اضر کتاب 

نظر شده و تمامی  گیری صرف است که در این خصوص از نمونه 96-99سال تحصیلی 

های کتاب موردمطالعه قرارگرفته است. ابزار  ها و پرسش جمالت، تصاویر و فعالیت

اساس  یست محق  ساخته برای تحلیل محتوا برل مورداستفاده در این پژوهش شامل چک

های مذکور با توجه به منابع  های انتخابی است. برای تحلیل محتوای کتاب مؤلفه

                                                             

ها، بخشی با عنوان کاربرگ قرار دارد که در  در کتاب مطالعات اجتماعی ابتدایی عالوه بر فعالیت - 0

 ها مورد بررسی قرارگرفته است. وعه پرسشپژوهش حاضر در زیرمجم

2- Content analysis 
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ی اصلی با عنوان: آب، خا ، هوا،  مؤلفه 8محیطی   مطالعاتی پیرامون آموزش زیست

راه های اصلی به هم ی فرعی انتخاب شدند. مؤلفه مؤلفه 03جنگل، صوت و زباله و 

ها و  شده است. برای بررسی اعتبار مؤلفه  هارای 0های فرعی در جدول شماره  مؤلفه

شده است. به  های  اصل از پژوهش از اعتبار کدگذاری توسط ارزیاب دوم استفاده یافته

های موردبررسی  های کتاب درصد از جمالت، تصاویر و فعالیت 51همین منظور  دود 

 دوم قرار گرفت و از وی خواسته شد تا فرایند کدگذاری بر انتخاب و در اختیار ارزیاب

شده را انجام دهد. پس از انجام ارزیابی ایشان،  های اصلی و فرعی تعیین اساس مؤلفه

ها  دهد اعتبار یافته درصد مشاهده شد که این عدد نشان می 98ها  میزان تواف  کدگذاری

شده از آمار توصیفی شامل  وریآ های جمع در سطح مطلوبی است. برای تحلیل داده

 شده است. فراوانی و درصد فراوانی و مقایسه و تحلیل کیفی استفاده

 اصلی و فرعی پژوهش های مؤلفه. 0جدول شماره 

 های فرعی مؤلفه های اصلی مؤلفه

 اهمیت و فواید آب 0-0 آب .0

 های پیشگیری از آن آلودگی آب و راه 5-0

 نه از آبجویی و استفاده بهی صرفه 5-0

 اهمیت و فواید هوا 5-0 هوا .5

 های پیشگیری از آن آلودگی هوا و راه 5-5

 اهمیت و فواید خا  5-0 خا  .5

 ها پیشگیری از آن آلودگی خا  و راه 5-5

 دالیل تخری  جنگل 4-0 جنگل .4

 ها های  فاظت از جنگل راه 5-4

 های گیاهی و جانوری تنوع گونه 5-4

 ربرد صدااهمیت و کا 3-0 صوت .3

 های جلوگیری از آن آلودگی صوتی و راه 5-3

 انواع زباله 8-0 زباله .8

 بازیافت زباله و کاهش زباله 5-8
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 پژوهش های یافته

 شود: های پژوهش به شرح زیر ارائه می اساس سؤال های پژوهش بر یافته

 میزان چه تا مچهار پایه اجتماعی مطالعات  کتاب های فعالیت و ها پرسش و تصاویر متن،

 است؟  پرداخته محیطی زیست های مؤلفه به

 محیطی در کتاب چهارم های زیست . فراوانی مؤلفه5جدول شماره 

مؤلفه 

 اصلی

فراوانی  مؤلفه فرعی

 متن

درصد 

فراوانی 

 متن

فراوانی 

 تصویر

درصد 

فراوانی 

 تصویر

فراوانی 

 پرسش

درصد 

فراوانی 

 پرسش

اهمیت و  -0 آب
 فواید آب

ی آب و آلودگ -5

های جلوگیری  راه

 و کاهش آن

جویی و  صرفه -5

 استفاده بهینه

0 )9 
5 )15 

5 )1 

37/6 0 )5 
5 )1  

5 )1 

58/0 0 )5 
5 )1  

5 )5 

77/6 

اهمیت و  -0 هوا

 فواید هوا

آلودگی هوا و  -5

های جلوگیری  راه

 و کاهش آن

0 )5 

5 )0 

63/5 0 )1 

5 )0 

43/1 0 )1 

5 )5 

31/5 

اهمیت و  -0 خا 

 اید خا فو

آلودگی خا   -5

های  و راه

 جلوگیری آن

0 )9 

5 )0 

04/7 0 )4 

5 )1 

65/0 0 )1 

5 )5 

31/5 

اهمیت و  -0 صوت

 کاربرد صدا

آلودگی صوتی  -5

های  و راه

 جلوگیری آن

0 )1 

5 )1 

1 0 )1 

5 )1 

1 0 )1 

5 )1 

1 

 34/07 0( 0 51/54 4( 0 45/58 8( 0دالیل تخری   -0 جنگل
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 ها جنگل

های  راه -5

  فاظت از آن

های  تنوع گونه -5

 گیاهی و جانوری

5 )1  

5 )50 

5 )1  

5 )49 

5)5 

5 )7 

 انواع زباله -0 زباله

 بازیافت زباله -5
 کاهش زباله -5

0 )1 

5 )1  
5 )5 

45/0 0 )0 

5 )1  
5 )1 

43/1 0 )1 

5 )1  
5 )0 

73/0 

ابتدایی، از میان ی چهارم  دهد در پایه نشان می 5اطالعات مربوط به جدول شماره 

ها به  ی جنگل در هر سه بخش متن، تصاویر و پرسش های موردمطالعه، مؤلفه مؤلفه

بیشترین میزان فراوانی را در کتاب  34/07، 51/54، 45/58ترتی  با درصد فراوانی 

ی جنگل، به  مطالعات اجتماعی به خود اختصاص داده است. در بخش متن پس از مؤلفه

( 45/0( و زباله )63/5(، هوا )04/7(، خا  )37/6ربوط به آب )های م ترتی  مؤلفه

های  ی جنگل به ترتی  مؤلفه اند. در بخش تصاویر پس از مؤلفه موردتوجه قرارگرفته

بیشترین میزان را  43/1ای هوا و زباله به میزان  ( و مؤلفه58/0(، آب )65/0خا  )

ای موردمطالعه در کتاب مطالعات پایه ه ها میزان فراوانی مؤلفه اند. در بخش پرسش داشته

ی آب با  ی جنگل بیشترین میزان فراوانی به ترتی  شامل مؤلفه چهارم پس از مؤلفه

درصد  73/0درصد فراوانی و زباله با  31/5درصد فراوانی، خا  و هوا هرکدام با  77/6

مطالعات  های مربوط به صوت در کتاب فراوانی  هست. الزم به ذکر است فراوانی مؤلفه

 پایه چهارم در هر سه بخش متن، تصویر و پرسش صفر بوده است.

 های  اصل برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش به شرح زیر هست: یافته

 میزان چه تا پنجم پایه اجتماعی مطالعات  کتاب های فعالیت و ها پرسش و تصاویر متن،

 است؟  پرداخته محیطی زیست های مؤلفه به

 

 محیطی در کتاب پنجم های زیست فراوانی مؤلفه .5جدول شماره 

مؤلفه 

 اصلی

درصد  فراوانی متن مؤلفه فرعی

 فراوانی متن

فراوانی 

 تصویر

درصد 

فراوانی 

 تصویر

فراوانی 

 پرسش

درصد 

فراوانی 

 پرسش
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اهمیت  -0 آب

 و فواید آب

آلودگی  -5

آب و 

های  راه

جلوگیری و 

 کاهش آن

5- 

جویی  صرفه

و استفاده 

 بهینه

0) 5

7 

5) 5 

5) 5 

70/

05 

4) 0

1 

3) 0 

8) 4 

60/3 7) 0

0 

6) 5 

9) 5 

96/51 

اهمیت  -0 هوا

 و فواید هوا

آلودگی  -5

هوا و 

های  راه

جلوگیری و 

 کاهش آن

0 )4 

5 )1 

78/0 0)1 

5 )1 

1 0 )1 

5 )4 

95/4 

اهمیت  -0 خا 

و فواید 

 خا 
آلودگی  -5

خا  و 

های  راه

جلوگیری 

 آن

0) 6 

5 )1 

34/5 0 )1 

5 )1 

1 0 )1 

5)5 

48/5 

ت اهمی -0 صوت

و کاربرد 

 صدا

آلودگی  -5

صوتی و 

های  راه

جلوگیری 

0 )1 

5 )1 

1 0 )1 

5)1 

1 0 )1 

5 )0 

55/0 
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ی پنجم ابتدایی، از میان  دهد در پایه نشان می 5اطالعات مربوط به جدول شماره 

ها به ترتی  با  ی آب در هر سه بخش متن، تصاویر و پرسش های موردمطالعه، مؤلفه مؤلفه

بیشترین میزان فراوانی را در کتاب مطالعات  96/51، 60/3، 70/05درصد فراوانی 

ی آب، به ترتی   اجتماعی به خود اختصاص داده است. در بخش متن پس از مؤلفه

اند  ( موردتوجه قرارگرفته78/0(، هوا )34/5(، خا  )94/00های مربوط به جنگل ) مؤلفه

یزان فراوانی را به خود های زباله و صوت با صفر درصد فراوانی کمترین م و مؤلفه

 01/5ی جنگل با  ی آب، تنها مؤلفه اند. در بخش تصاویر پس از مؤلفه اختصاص داده

اند. در بخش  برنگرفته ها فراوانی را در درصد موردتوجه قرارگرفته است و سایر مؤلفه

های موردمطالعه در کتاب مطالعات پایه چهارم پس از  ها میزان فراوانی مؤلفه پرسش

درصد فراوانی،  95/4ی هوا با  ی آب بیشترین میزان فراوانی به ترتی  شامل مؤلفه فهمؤل

درصد فراوانی   55/0درصد فراوانی، صوت با  48/5درصد فراوانی، خا  با  71/5جنگل با 

های مربوط به زباله در کتاب مطالعات پایه پنجم  هست. الزم به ذکر است فراوانی مؤلفه

 ه است.در بخش پرسش صفر بود

 آن

دالیل  -0 جنگل

تخری  

 ها جنگل

های  راه -5

 فاظت از 

 آن
تنوع  -5

های  گونه

گیاهی و 

 جانوری

0 )1 

5 )1 

5 )57 

94/00 0 )1 

5 )1 

5 )6 

01/5 0 )1 

5 )5 

5 )0 

71/5 

انواع  -0 زباله

 زباله

بازیافت  -5

 زباله

کاهش  -5

 زباله

0 )1 

5 )1 

5 )1 

1 0 )1 

5 )1 

5 )1 

1 0 )1 

5 )1 

5 )1 

1 
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 های  اصل برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش به شرح زیر هست: یافته

 میزان چه تا ششم پایه اجتماعی مطالعات  کتاب های فعالیت و ها پرسش و تصاویر متن،

 است؟  پرداخته محیطی زیست های مؤلفه به
 محیطی در کتاب ششم های زیست . فراوانی مؤلفه4جدول شماره 

مؤلفه 

 اصلی

فراوانی  عیمؤلفه فر

 متن

درصد 

فراوانی 

 متن

فراوانی 

 تصویر

درصد 

فراوانی 

 تصویر

فراوانی 

 پرسش

درصد 

فراوانی 

 پرسش

اهمیت و فواید  -0 آب

 آب

آلودگی آب و  -5

های جلوگیری و  راه

 کاهش آن

جویی و  صرفه -5

 استفاده بهینه

0 )59 

5 )0 

5 )0 

15/05 0 )7 

5 )0 

5 )1 

87/4 0 )5 

5 )8 

5 )1 

56/8 

اهمیت و فواید  -0 هوا
 هوا

آلودگی هوا و  -5

های جلوگیری و  راه

 کاهش آن

0 )4 
5 )4 

58/5 0 )1 
5 )1 

1 0 )1 
5 )4 

65/5 

اهمیت و فواید  -0 خا 

 خا 

آلودگی خا  و  -5

 های جلوگیری آن راه

0 )7 

5 )1 

94/5 0 )1 

5 )1 

1 0 )8 

5 )4 

19/7 

اهمیت و کاربرد  -0 صوت

 صدا

آلودگی صوتی و  -5

 های جلوگیری آن راه

0 )1 

5 )1 

1 0 )1 

5 )1 

1 0 )1 

5 )1 

1 

دالیل تخری   -0 جنگل

 ها جنگل

های  فاظت از  راه -5

 آن
های  تنوع گونه -5

0 )1 

5 )1 

5 )09 

96/7 0 )1 

5 )1  

5 )58 

51/03 0 )1 

5 )0 

5 )5 

05/5 
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 گیاهی و جانوری

 انواع زباله -0 زباله

 بازیافت زباله -5

 کاهش زباله -5

0 )1 

5 )1 

5 )5 

64/1 0 )1 

5 )1  

5 )1 

1 0 )0 

5 )1 

5 )1 

7/1 

ی ششم ابتدایی، در بخش متن  دهد در پایه نشان می 4اطالعات مربوط به جدول شماره 

( و 94/5(، خا  )58/5(، هوا )96/7(، جنگل )15/05های مربوط به آب ) به ترتی  مؤلفه

 51/03ی جنگل با  ویر تنها دو مؤلفهاند. در بخش تصا ( موردتوجه قرارگرفته64/1زباله )

های در  اند و سایر مؤلفه شده درصد فراوانی موردتوجه واقع 87/4درصد فراوانی و آب با 

ها به  ها میزان پردازش مؤلفه اند. در بخش پرسش بخش تصاویر فراوانی صفر را شامل شده

درصد  56/8با درصد فراوانی، آب  19/7های خا  با  شود به مؤلفه ترتی  مربوط می

درصد  7/1درصد فراوانی و زباله با  05/5درصد فراوانی، جنگل با  65/5فراوانی، هوا با 

 فراوانی.

ی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی  پایه محیطی در سه های زیست مؤلفه 3در جدول شماره 

 اند. در کتاب مطالعات اجتماعی مورد مقایسه قرارگرفته

 های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی محیطی در پایه های زیست ه. فراوانی مؤلف3جدول شماره 

 پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم ها مؤلفه

فراوانی 

 متن

فراوانی 

 تصویر

فراوانی 

 پرسش

فراوانی 

 متن

فراوانی 

 تصویر

فراوانی 

 پرسش

فراوانی 

 متن

فراوانی 

 تصویر

فراوانی 

 پرسش

 9 6 50 07 03 50 3 5 05 آب

 4 1 6 4 1 4 5 0 4 هوا

 01 1 7 5 1 6 5 4 01 خا 

 1 1 1 0 1 1 1 1 1 صوت

 5 58 09 5 6 57 01 35 57 جنگل

 0 1 5 1 1 1 0 0 5 زباله

ی جنگل  دهد که در بخش متن بیشترین فراوانی به مؤلفه نشان می 3اطالعات جدول شماره 

فراوانی، خا  با  74های آب با  از آن مؤلفه پایه هست. پس  فراوانی در هر سه 65با مجموع 

نیز فراوانی جنگل  فراوانی قرار دارند. در بخش تصاویر 4فراوانی، زباله با  08فراوانی، هوا با  53

 58های آب با  از آن به ترتی  مؤلفه فراوانی بیشترین میزان هست. پس  67پایه با  در هر سه
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ی  مؤلفه ها اند. در بخش پرسش هفراوانی قرارگرفت 0فراوانی، هوا و زباله با  4فراوانی، خا  با 

فراوانی،  08از آن جنگل با  فراوانی بیشترین فراوانی را شامل شده است و پس  50آب با 

 فراوانی قرار دارند. 5فراوانی، زباله با  01فراوانی، هوا با  04خا  با 

 گیری بحث و نتیجه

اجتماعی، یکی از مثابه نمودی از رفتارهای مطلوب  محیطی به توجه به مفاهیم زیست

ی سالم است که شهروندان آن در پی  فاظت از  ترین عوامل ایجاد جامعه مهم

خصوص نهادهای  باشند. به همین دلیل نهادهای گوناگون به زیست خود می محیط

زیست  آموزشی در سراسر جهان به دنبال تربیت شهروندانی آگاه نسبت به محیط

ی که نهادهای آموزشی و مدرسه در تربیت استردهباشند. به دلیل تأثیرات عمی  و گ می

گیرد.  این مهم در نظام آموزشی و مدارس بیشتر مورد تأکید قرار می ،افراد جامعه دارند

گیری  ی شکل که دوره ی ابتدایی محیطی از دوره های زیست ویژه شروع آموزش به

است  بیش از های مطلوب اجتماعی  آموزان و فرصتی برای ایجاد عادتشخصیت دانش

آموز تحت تأثیر  های آموزشی موردتوجه است. در این سن است که دانش سایر دوره

های  های محیطی و کت  درسی قرارمی گیرند و توجه یا عدم توجه به مسئولیت آموزش

ترین ابزار برای ترویج رفتارهای مطلوب اجتماعی  گردد. مهم اجتماعی در فرد نهادینه می

های آموزشی خود شامل متن نوشتاری، تصاویر،  ظرفیت کت  درسی با تمامی

های درسی در  همین سب  است که بررسی کتاب به های درسی  هستند. فعالیت

محیطی  ائز اهمیت است. تا در صورت وجود کمی و  های زیست پرداختن به مؤلفه

آن های درسی جهت رفع و بهبود  ریزان درسی و مؤلفان کتابکاستی و نقصان  برنامه

چهارم،  ۀپای  دست به اقدام شوند. در پژوهش  اضر کتاب مطالعات اجتماعی در سه

محیطی شامل: آب، خا ، هوا،  های زیست پنجم و ششم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه

های مطالعات اجتماعی  جنگل، زباله و صوت موردبررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کتاب

 های آب و جنگل بیشتر موردتوجه قرار مؤلفه کهبود  پایه  اکی از آن  در این سه

های  ها به میزانی از اهمیت برخوردار هستند که بااینکه از سایر مؤلفه اند. این مؤلفه گرفته

اند اما همچنان جایگاه اصلی خود را دارا  محیطی در کتاب مطالعات پیشی گرفته زیست

هستیم و روزانه بر میزان  رو روبهزباله  ای از  باشند. در دنیایی که با  جم گسترده نمی

محیطی مربوط به زباله با فراوانی بسیار کمی  ی زیست شود اما مؤلفه تولید آن افزوده می
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بایست با  آموزان می الی است که دانش شده است. این در های درسی مطرح در کتاب

رود  هایی که انتظار می های کاهش میزان زباله و بازیافت آن آشنا شوند. ازجمله مؤلفه راه

یک از  های مربوط به هوا است. این مؤلفه نیز در هیچ بیشتر به آن پرداخته شود مؤلفه

ی  مؤلفه 8ها جایگاه مناسبی نداشت. در میان  سه بخش متن، تصاویر و پرسش

پایه و در هر سه بخش   محیطی موردبررسی کمترین میزان فراوانی در هر سه زیست

رسد این مؤلفه در دنیای پرهیاهوی  گردد. به نظر می ی صوت برمی ؤلفهموردبررسی به م

رغم اینکه تحقیقات  ریزان درسی هیچ جایگاهی نداشته است. علیآموزان و برنامهدانش

  کند آموزان ایفا میگوناگون نشان داده است که تصاویر نقش پررنگی در یادگیری دانش

اند. این امر  چندان موردتوجه قرار نگرفتهمحیطی در تصاویر  های زیست اما مؤلفه

نتایج  اصل از این  بنابرهای زباله، خا  و هوا بیشتر نمایان بود.  بخصوص در مؤلفه

مهمی که در این  محیطی زیست های مؤلفه ها و زیر شود مؤلفه پژوهش پیشنهاد می

 جهت دردرسی  های کتابو طرا ان  ریزان برنامه مورد توجهبررسی معرفی شده است 

با توجه به  رود می  قرار بگیرد. انتظار زیست محیطتربیت شهروندانی مسئول در برابر 

در  مؤلفه، به این کرد میصوت  کایت  ی مؤلفهبه  توجهی کمنتایج این پژوهش که از 

 درسی بیشتر پرداخته شود. های کتاب
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