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ارزیابی محتوای کتاب درسی جغرافیا پایۀ یازدهم بر اساس شاخصهای حفاظت از محیط زیست
با کاربرد تکنیکهای آنتروپی شانون و تاپسیس
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی جایگاه شاخص های حفاظت از محیی زیسیت در ابیار درسیی جیرافییا پاییۀ ییازدهی انسیانی و
رتبهبندی فصول ابار بر اساس پرداخبن به شاخصهای مذاور میباشد .به این منظور مبون و تصیاویر تمیام فصی های ابیار
بهعنوان نمونیه پیژوهش انبخارشیده و بیا ااربسیت نرمافیاار  MAXQDA12ادگیذاری شیدند .ابیاار پیژوهش چکلیسیت
محققساخبه منطبق بر یافبههای پژوهش حسینپور و دیگران ( )1398بوده اه روایی آن به شیوه محبوایی تأییید شیده اسیت.
همچنین بهمنظور ارزیابی قابلیت اعبمادپذیری دادهها از شاخص ثبات اسبفادهشده است .سپس بهمنظور ارزیابی وزنِ هرادام از
ابعاد حفاظت از محی زیست در ابار ،از تکنیک آنبروپیشانون اسبفاده شد اه نبایج نشان داد ابعاد دانش و آگاهی حفاظیت از
محی زیست ،مسئولیتپذیری زیستمحیطی ،عالقهمندی و مشارات در حفاظت از محی زیست به ترتیی دارای بیشیبرین تیا
امبرین وزن بودند .در بخیش بعیدی بیه رتبهبنیدی فصی های ابیار بیر اسیاس پیرداخبن بیه ابعیاد و مؤلفیههای حفاظیت از
محی زیست با ااربرد تکنیک تاپسیس اقدام شد .نبایج نشان داد فص های دوم ،چهارم ،اول و سوم از این نظر بیه ترتیی دارای
بیشبرین مقدار شاخص شباهت بوده و در رتبههای اول تا چهارم ازنظر پرداخبن به شیاخصهای حفاظیت از محی زیسیت قیرار
گرفبند .شاخصهای حفاظت از محی زیست در فص های ابار بهطور یکسان پراانده نشدهاند.
واژگان کلیدی :جیرافیا ،ابار درسی ،حفاظت از محی زیست ،تحلی محبوا.

تأیید نهایی1400/12/24 :
 .1تاریخ وصول1400/05/16 :
 . 2دبیر آموزش جیرافیا ،آموزش و پرورش شهرسبان تکار (نویسنده مسئول) aa0656553@gmail.com
 . 3دبیر جیرافیا ،آموزش و پرورش شهرسبان ارومیه
 .4دبیر جیرافیا ،آموزش و پرورش شهرسبان گرگان
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 .1مقدمه
انسان و محی زیست 1او بهعنوان دو زمینهساز تمدن بشری هسبند (پوراحمد .)118 :1393 ،درواقع اینگونه اسبنباط
میشود اه بدون وجود محی زیست ،تمدن انسانی وجود نخواهد داشت .محی زیست عبارت است از محیطیی شیام
آر ،خاک ،هوا ،منابع طبیعی ،گیاهان ،جانوران ،انسان و رواب مبقاب بین آنها اه سازمان در آن فعالیت مینمایید و
در تعریفی جیامعتر ،بیه تمیام محیطیی ایه انسیان بیهطور مسیبقیی و غیرمسیبقیی بیه آن وابسیبه اسیت وزنیدگی و
فعالیتهایش در ارتباط با آن قرارداد اطالق میگردد (سرمدی و معصومیفرد .)40 :1394 ،محی زیست انسان ،فضا و
مکان واحدی است اه انسیان ،طبیعیت و عناصیر طبیعیی ،فرهنی

و فضیای فرهنگیی و محیی مصینوعی و عناصیر

انسانساخت ،اجاا و عناصر غیرقاب تفکیک آن هسبند اه به شک دواییر مبیداخ هیپوشیانی دارنید (شیری ییادی،
 .)7 :1396دراینبین آنچیه حیازا اهمییت اسیت ،روابی مبقابی انسیان و محی زیسیت او میباشید .روابی انسیان و
محی زیست از اببدای پیدایش انسان یکسان نبوده است .اببدا این رابطه تحت تأثیر قدرت تعییناننیده محیی قیرار
داشبه است و انسان اببدایی توانایی دخ و تصرف در محی را جا بهصورت محدود دارا نبوده اه در مبون جیرافییایی
از آن بهعنوان جبر جیرافیایی 2یادشده است .اما از قرن هجدهی مییالدی بیا بیروز عیواملی چیون تشیدید و گسیبرش
اشاورزی و انفجار جمعیت ،روند تیییر و تحوالت سرعت زیادی به خود گرفت و ناگهان انسانهای بیشماری بیه ابیاار
و وسای پیشرفبهتر و ارتقایافبهتر جهت ارضای حس جاهطلبیها و بلندپروازیها و سلطه بر نیروهای قدرتمند طبیعیت
و تولید انبوه مجها شدند (محالتی .)3 :1376 ،سرمدی و معصومی فرد( ،)1394تعام انسان با محی پیرامونش را بیه
سه مرحلۀ دوران تسل طبیعت بر انسان (شام عصری است اه بشر بهطور اام مقهور طبیعت بوده و قادر بیه دخی
و تصرفی در آن نمیباشد) ،دوران تسل انسان بر طبیعت (شیام عصیر ایجیاد تمیدنهای صینعبی) و دوران تعامی و
همگرایی انسان و طبیعت (شام عصر آگاهی ،تعامی و همایسیبی بیا طبیعیت) تقسییی میاننید .بیههرروی چنیین
اسبنباط میشود اه رابطه بین انسان و محی دوسبانه و مبکی به منطق نبوده است .همین امر منجیر بیه بحرانهیای
زیستمحیطی در مهرومومهای اخیر شده است اه خود بهعنوان واانش محیی بیه اقیدامات انسیان تلقیی میشیوند.
امروزه انسان با سرعت سرسامآوری مشیول بهرهبرداری از منابع طبیعی است تا جایی اه هرسیاله  6میلییون هکبیار از
اراضی به بیابان تبدی میشود و هرساله  15میلیون هکبار از جنگ ها تخری  26 ،میلیارد تن خاک شسبه و  17هیاار
گونه مخبل منقرض میگردند ،تخلیه اُزُن ادامه دارد و در اشورهای صنعبی 28 ،درصد به دیااسید ایربن تولییدی
اضافه شده است (برخیوردار .)23 :1387 ،گرچیه تفاوتهیای زییادی ازنظیر نیو و شیدت مسیاز زیسیتمحیطی در
اشورهای توسعهیافبه و اشورهای درحالتوسعه وجود دارد؛ آگاهیهای ااولوژیک بیه میا میآمیوزد ایه همیه عناصیر
طبیعت با یکدیگر همبسبگی دارند و اگر یک بخش از طبیعت تحت تأثیر عام یا عواملی قرار بگیرد ،سایر بخشهیای
آن نیا از این جریان مبأثر میشوند (شیکویی .)133 :1391 ،بدینسیان ،مفهیوم حفاظیت از محی زیسیت 3در جهیان
مطرح گردیده است .نخسبین گام در راسبای جهانیسازی محی زیست ،انفرانس جهانی اسیبکهلی بیود ایه در سیال
1.The Environment
2. Determinism
3. Environmental Protection
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 1972میالدی برگاار شد و تاریخ رسمی حفاظت از محی زیست از تشیکی ایانون شیکار در سیال  1335شمسیی و
مقارن با  1965میالدی آغاز میگردد (معرر و پیرک 6 :1396 ،و  .)7مسیئله حفاظیت از محیی زیسیت و منیابع آن،
یکی از ابعاد مهی توسعه پایدار محسور میشود اه سایر ابعاد توسعه ،در ارتباط مسبقیی و غیرمسبقیی با این بعد قیرار
دارند (ریاحی ،جوان و دهقانی .)68 :1395 ،درواقیع حفاظیت از محی زیسیت بیه ایین معنیی نیسیت ایه هیچگونیه
بهرهبرداری از طبیعت صورت نگیرد ،زیرا در این صورت توسعه اقبصادی بیمعنا خواهد بود ،بلکیه منظیور از حفاظیت،
مدیریت صحیح و چگونگی مصرف انسان از بیوسفر است؛ بهگونهای اه هی بیشبرین اسبفاده ممکین را از منیابع ،بیرای
نس انونی تأمین اند و هی ذخیره منابع را برای برآوردن نیاز نس های آینده فراهی اند (لسیانی ،مشیهدی ،حبیی
نژاد و حبیبی مجنده.)901 :1399 ،
یکی از اصلیترین عل تخری و آلودگی محی زیست ،عدم آگاهی مردم نسبت بیه مسیاز

زیسیتمحیطی اسیت

بهگونهای اه بدون افاایش سطح آگاهیهای مردم در زمینه حفاظت از محی زیست نمیتوان امیدی به بهبود وضعیت
زیستمحیطی داشت (ریاحی و دیگران .)68 :1395 ،بنابراین امروزه آموزش محی زیست از مهیترین راههای حفاظیت
از محی زیست محسور میگردد .آموزش محی زیست عبیارت اسیت از شناسیایی ارزشهیا و نییا توضییح مفیاهیی
بهمنظور ایجاد مهارتها و گرایشهای مورد نیاز برای درک شیناختِ وابسیبگیهای مییان انسیان ،فرهنی

او ،محیی

زیست پیرامون او ،همچنین فعالیتهایی اعی از تصمییگیری و خودالقایی قوانین رفبیاری میرتب بیا ایفییت محیی
زیست را در برمیگیرد (ولی پور چهارده چرییک و فرخییان .)215 :1398،بیرای نادییک ایردن دو واژه «آمیوزش» و
«محی زیست» ،در دهههای اخیر ،اقدامات قاب توجهی صورت گرفبه است و ایین نظرییه مطیرح اسیت ایه میتیوان
مفاهیی نوظهوری چون توسعه پایدار را بهصورت مسبقیی و غیرمسبقیی در مکانهای آموزشی مطیرح ایرد (عظمبیی و
باقری .)184 :1387 ،درواقع چنین به نظر میرسد اه امر آموزش محی زیست و حفاظت از آن ،به دلی نقش تربیبی
مدارس و سایر مکانهای آموزشی و نیا وجود معلی و مربی در این مکانها ،میتواند اثرگیذاری بیشیبری داشیبه باشید.
اگر حول موضو آموزش محی زیست در مدارس مبمراا شویی ،باید به نقش تعییناننید ابارهیای درسیی توجیه
داشبه باشیی .اهمیت این رسانه به دالیلی مانند :مبمراا بودن فعالیتهای معلمان بیر اسیاس ابیار درسیی ،محیدود
بودن امبحان و ارزشیابی به مطال و محبوای ابار درسی ،تحقق بخشیدن به بیشبر اهیداف آمیوزشوپرورش از ایین
رسانه ،عدم مهارت اافی معلمان در شناخت هدفهای آموزشی و ااربرد شییوههای مناسی

تیدریس و مبکیی بیودن

آنها به ابار درسی و ...میباشد( نیکنفس و علیآبادی .)127 ،1392 ،بنابراین ،ما در ایین پیژوهش در پیی ارزییابی
جایگاه عوام مؤثر بر حفاظت از محی
ابیار درسیی میذاور ،در خصییو

زیست در ابار درسی جیرافیا پایه ییازدهی هسیبیی تیا نقیاط قیوت و ضیع
پیرداخبن بیه موضیو حفاظیت از محی زیسییت تبییین گیردد و مورداسیبفاده

دستاندرااران این حوزه قرار بگیرد.
.1-1پیشینه پژوهش
تاانون پژوهشهای فراوانی در خصو

آموزش حفاظت از محی زیست در ایران انجامشده است .رمضیانی قوامآبیادی

( ،)1391در پژوهش خود ،در پی نشان دادن نقش و اارارد آمیوزش در حفاظیت از محیی زیسیت و رویکیرد اییران
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نسبت به نهادینهسازی اینگونه آموزشها میباشید .میردامیادی ،بیاقری وراانیه و اسیمعیلی( ،)1389در پژوهشیی بیه
بررسی میاان آگاهی دانش آموزان دوره مبوسطه شیهر تهیران از حفاظیت محی زیسیت پرداخبهانید و چنیین نبیجیه
گرفبنید ایه مبییرهیای طریقیه اسی اطالعیات ،اسیبفاده از مجیالت ،شیرات در االسهیای آموزشیی ،شیرات در
فعالیتهای مرتب و ...بر میاان آگاهی دانش آموزان نسبت به محی زیست مؤثر بودهاند .ساالران ،صیفارزاده و بهمین
پور(  ،)1393در پژوهش خود بهمرور تجارر برخی اشورهای دنیا در آموزش حفاظیت از محیی زیسیت بیه اودایان
پرداخبهاند و به بررسی مهیترین اتفاقات مؤثر در شک گیری ،ساخت و توسعه میدارس زیسیتمحیطی در اشیورهای
غربی اقدام اردهاند .در پژوهش فاضلی و مهدوی ایکدلو ( ،)1398باهیدف ارزییابی محبیوای ابارهیای درسیی علیوم
تجربی در خصو

توجه به معضالت زیستمحیطی به تحلی محبوا پرداخبهشده و چنین نبیجهگیری شده اسیت ایه

بیشبرین توجه در ابار پایه هفبی و امبرین توجه در ابار سوم اببدایی بوده اسیت .انصیاری راد ،صیفری و بشییری
اسکویی(  ،)1399به نیازسنجی آموزش زیستمحیطی دانش آموزان دورهی دوم اببدایی پرداخبهاند و نبیجه گرفبنید
دانش آموزان درباره ضرورت حفاظت از پوشش گیاهی ،خطرات دفع ناصحیح زباله ،ضرورت حفظ گونههای حییوانی و
مراقبت از درخبان و ...اطالعات نسبباً خوبی دارند اما در خصو

امبیود منیابع ،فوایید درخبیان در ایاهش آلیودگی

صوتی و ضرورت تنو زیسبی ،اطالعیات ایافی ندارنید .جوایار و میردامیادی(  ،)1389دییدگاه دانیش آمیوزان دخبیر
دبیرسبانهای شهر شیراز نسبت به حفاظت از محی زیست را موردبررسیی قراردادنید نبیایج نشیان داد مییان مییاان
آگاهی از مساز زیستمحیطی ،میاان عالقه به محی زیست ،نگرش نسبت به حفاظت از محی زیست ،میاان بازدیید
اارشناسان محی زیست از مدارس و ...رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
 .2-1مبانی نظری
 .1-2-1محیط زیست
یک مجموعه از عوام و عناصر طبیعی و انسانی است اه با یکدیگر رابطه مبقاب داشبه و تعیادل ااولوژییک ،ایفییت
زندگی ،سالمبی انسان ،میراث فرهنگی و تاریخی و چشیانداز را تحت تأثیر قرار میدهد (آنبون و شلبون.)2011 ،
شکویی ( ،) 1391معبقد است در مجالت علمی عصر پایان قرن نوزدهی ،واژه طبیعت امبیر بیه ایار گرفبهشیده و
مفهوم طبیعت را تنها به بخشهای بکر ،بیحاص و دستنخورده اطالق میاردند و در اغلی مجیالت علمیی ،بیهجای
طبیعییت ،واژه محییی ) ،(Environmentعمومیییت مییافییت اییه ریشییه آن مربییوط بییه قییرن هفییدهی و از واژه
) ،(Environفرانسه میباشد.
محی زیست شام :
• منابع طبیعی زنده و غیرزنده مانند هوا ،آر ،خاک ،جانوران و تعادالت بین این عوام
• امالای اه بخشی از میراث فرهنگی را شک میدهند.
• ویژگیهای ابعاد چشیانداز ،میگردد (آنبون و شلبون.)2011 ،
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 .2-2-1حفاظت از محیط زیست
امروزه مفهوم حفاظت از محی زیست ،شام نگهداری ،و توسعه منابع برای نس حاضر و نس های آینده است در ایین
رابطه ،حفاظت ،ضرورتی برای توسعه و توسعه ،ضرورتی برای حفاظت تلقی میشود و درواقع حفاظیت و توسیعه الزم و
ملاوم یکدیگرند( سرور .)17 :1393 ،درواقع حفاظت از محی زیست به این معنی نیست ایه هیچگونیه بهرهبیرداری از
طبیعت صورت نگیرد ،زیرا در این صورت توسعه اقبصادی بیمعنا خواهد بود ،بلکه منظور از حفاظت ،مدیریت صیحیح
و چگونگی مصرف انسان از بیوسفر است؛ بهگونهای اه هی بیشبرین اسیبفاده ممکین را از منیابع ،بیرای نسی انیونی
تأمین اند و هی ذخیره منابع را برای برآوردن نیاز نس های آینده فراهی اند (لسانی ،مشهدی ،حبی نیژاد و حبیبیی
مجنده.)901 :1399 ،
 .3-2-1جغرافیا و محیط زیست
جیرافیدانان با دانش مبنوعی اه درباره محی زیست اس میانند ،میتوانند اارگشای مشکالت محیطیی باشیند و
قادرند با آیندهنگریهای مببنی بر مطالعات مخبل جیرافیایی ،سیرعت اقیدامات تخریبیی انسیان را در بهرهگییری از
محی زیست ای انند ،آنها میتوانند راه و روشهای حفظ موازنه منطقیی بیین انسیان و محیی زیسیت او را ارازیه
نموده و زمینه را برای یک توسعه پایدار ،فراهی سازند (پوراحمد 117 :1393 ،و  .)118همچنین تحلی های ناحییهای
در چارچور علی جیرافیای ااربردی به ما میآموزد اه بیا محیی طبیعیی بایید بیا ظرافیت و مهیارت رفبیار ایرد در
جیرافیای ااربردی ،حفاظت محی زیست به مفهوم بهرهبرداری نکردن از محی زیست نیست؛ بلکه اسبفاده منطقی و
مبعادل از محی زیست است (سرور.)17 :1393 ،
 .3-1روششناسی پژوهش
روش پژوهش از نو تحلی محبوا 1میباشد .تحلی محبوا از تکنیکهای مربیوط بیه روش اسینادی در پیژوهش علیوم
اجبماعی میباشد روش اسنادی به الیه مبدهایی گفبه میشود اه در آنها ،هدف پژوهش با مطالعه ،تحلی و بررسی
اسناد و مبون برآورده میشود چنانچه از نام تحلی محبوا پیداست ،این تکنیک بیه تحلیی و آنیالیا محبیوا میپیردازد
(خنیفر و مسلمی .)79 :1398 ،تحلی محبوای به اار گرفبهشده در این پژوهش ،از نیو امیی اسیت و بیه شیمارش
فراوانی ادها پرداخبهشده است .جامعه آماری موردبررسی ،ابار درسی جیرافیا مربیوط بیه پاییه ییازدهی انسیانی ،در
نوبت چاپ دوم میباشد .نمونه پژوهش با جامعه برابر است .اباار مورداسیبفاده ،چکلیسیت محققسیاخبه در خصیو
مؤلفههای حفاظت از محی زیست و برگرفبه از نبایج پژوهش حسین پور ،نجفی و میرزایی ( )1398است ایه باهیدف
شناسایی ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر حفاظت از محی زیست توس دانشآموزان به نظرسنجی از خبرگان و اارشناسان
محی زیست و منابع طبیعی ،شهرداری ،آموزشوپرورش و گردشگری پرداخبهاند.

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

ابعاد

شاخصها

دانیش و آگیاهی حفاظیت از محیی

زیست

مسییییئولیتپذیری

زیستمحیطی

آگاهی از اثرات رهاسازی زبالهها و فاضالر شهری و روسبایی
آگاهی از اثرات زیانبار جنگ زدایی و قطع درخبان بر محی زیست
آگاهی از اثرات آلودگی هوا بر محی زیست
آگاهی از اثرات آلودگی منابع آر بر محی زیست
آگاهی از اثرات آلودگی خاک بر محی زیست
آگاهی از اثرات آلودگی فضاهای سبا بر محی زیست
آگاهی از نقش پوشش گیاهی در محی زیست
صرفهجویی در مصرف آر
اسبفاده مجدد از ااغذهای باطله
تفکیک زبالهها و پسماندهای خانگی
جمعآوری زبالهها و پسماندها در محی زیست و...
فراگیری روشها شیوههای حفاظت از محی زیست
شرات در طرحهای زیستمحیطی

اسبفاده از وسای حم ونق عمومی
مشارات در زمینه رعایت و پیادهسازی قوانین زیستمحیطی
مشارات و همکاری با گروهها و انجمنهای محلی حفاظت از محیی
زیست
همکاری و مشارات در توسعه فضاهای سبا و...

زیست

مشارات در حفاظت از محیی

عالقهمندی

مطالعه برای شناخت مشکالت و مساز زیستمحیطی مح زندگی

مشییارات در زمینییه حفاظییت از منییابع ،داراییهییا و سییرمایههای
زیستمحیطی
منبع :حسین پور ،نجفی ،میرزایی)1398( ،
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 .1-3-1روایی ابزار پژوهش
همانگونه اه اشاره شد چکلیست مورداسبفاده ،بر اساس یافبههای پژوهش حسین پور و دیگیران( ،)1398میباشید.
بااینحال جهت اطمینان بیشبر ،چکلیست مورداسبفاده ،توس دو تن از دبیران مجرر جیرافیا در شهر ارومیه ،میورد
امعان نظر قرار گرفت و برای تحلی محبوا تأیید گردید.
 .2-3-1پایایی ابزار پژوهش
برای ارزیابی پایایی دادهها ،از شاخص ثبات یا پایایی باز آزمون اسبفادهشده است .ایین شیاخص بیه مییاان سیازگاری
طبقهبندی دادهها در طول زمان اشاره دارد و این شاخص را زمانی میتوان محاسبه ارد اه یک ادگیذار ییک میبن را
در دو زمان مخبل ادگذاری ارده باشد و به دلی اینکه در محاسبه شاخص مذاور ،ادگذار و مبن یکسیان هسیبند،
این نو پایایی شام امبرین احبمال دخالت عوام انبرل نشده است (خواسبار.)168 :1388 ،

در این پژوهش ،با فاصله ادگذاری  10روزه ،ضری پایایی طبق فرمول فوق 80 ،درصد محاسبه گردید.
واحد تحلی در بخش مبن ،شام جمالت ابار بودهاند اه با ااربرد نرمافاار MaxQda12.ادگیذاری شیدهاند.
سپس فراوانی ادها شمارش شد .در بخش بعدی بهمنظور ارزیابی ضری اهمیت و وزن هرادام از ابعاد عوام مؤثر بیر
حفاظت از محی زیست ،از تکنیک آنبروپی شانون بهره گرفبه شید .درواقیع آنبروپیشیانون دییدگاهی جدیید دربیاره
مبحث پردازش دادهها در تحلی محبوا به پژوهشگر میدهد و آنبروپی نشیاندهنده مقیدار عیدم اطمینیان حاصی از
محبوای یک پیام است (ایهیان .)85 :1397 ،آنبروپیی در تئیوری اطالعیات شاخصیی اسیت بیرای انیدازهگیری عیدم
اطمینان اه بهوسیله یک توزیع احبمال خا

بیان میشود (آذر.)1380 ،

در مرحله بعد ،بهمنظور رتبهبندی فصول ابار ،ازنظر میاان توجه بیه ابعیاد حفاظیت از محی زیسیت ،از تکنییک
تاپسیس اسبفادهشده است .تصمییگیری رویهای برای پیدا ایردن بهبیرین گاینیه از مییان مجموعیهای از گاینیههای
موجود میباشد و زمانی اه در مساز تصمییگیری چندین معیار را در نظر میگیریی ،مساز تصمییگیری چندمعیاره
( )MCDMنامیده میشود (ساعبی ،حاتمیماربینی ،مااوزی .)22 :1386 ،در پژوهش حاضر برای مقایسه و رتبهبنیدی
اصول ابار از تکنیک تصمییگیری چندمعیاره تاپسیس اسبفاده شد .پایۀ نظری این تکنیک بر این رابطه اسبوار است
اه اببدا ایدهآلهای مثبت (اارآمدترین حالت) و ایدهآلهای منفی (نااارآمدترین حالت) ،را برای هر یک از شیاخصها
محاسبه میاند و سپس فاصله هر گاینه از ایده آلهای مثبت و منفی محاسبه میگردند و گاینه منبخی  ،گاینیهای
است اه امبرین فاصله را از ایدهآلهای مثبت و بیشبرین فاصله را از ایده آلهای منفیی داشیبه باشید (ثقفیی اصی ،
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زبردست و ماجدی .)1392،در پژوهش حاضر ،فصول ابار بهعنوان گاینهها و ابعاد حفاظت از محی زیسیت ،بیهعنوان
شاخصها در نظر گرفبهشدهاند.1
 .2بحث و بررسی
 .1-2یافتههای توصیفی
جدول .2معرفی ابار جیرافیا پایه یازدهی انسانی
تعداد صفحه

تعداد تصاویر و نقشهها

مطالعۀ موردی

فصول ابار
ناحیه چیست؟

18

29

-

نواحی طبیعی

48

128

1

نواحی انسانی

48

119

1

نواحی سیاسی

44

79

2

ا ابار

176

355

4

مبن و تصاویر تمام فصول ابار جیرافیا( ،)2ادگذاری شد و سپس فراوانی ادها بر اساس مؤلفیهها در هیر فصی ،
شمارش گردیدند اه نبایج آن در جدول  ،3قاب مشاهده است.
جدول  .3فراوانی مؤلفههای شمارششده حفاظت از محی زیست در محبوای ابار

مسئولیتپ

دانش و آگاهی حفاظت از محی زیست
ذیییییییری

آگاهی از اثرات رهاسازی زبالهها و فاضالر شیهری و -
روسبایی

2

-

-

آگاهی از اثرات زیانبار جنگ زدایی و قطع درخبیان -
بر محی زیست

1

2

-

آگاهی از اثرات آلودگی هوا بر محی زیست

-

4

-

-

آگاهی از اثرات آلودگی منابع آر بر محی زیست

2

2

-

1

آگاهی از اثرات آلودگی خاک بر محی زیست

1

2

2

1

آگاهی از اثیرات آلیودگی فضیاهای سیبا بیر محیی
زیست

1

-

-

-

آگاهی از نقش پوشش گیاهی در محی زیست

1

6

1

-

صرفهجویی در مصرف آر

1

-

-

2

جمعآوری زباله و پسماندها در محی زیست

-

2

-

-

زیستمحی
طی

ابعاد

شاخصها

فصیی ی
اول

فصیی ی
دوم

فص سوم فصیییی ی
چهارم

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

مشییییییارات در عالقهمندی

فراگیییری روشهییا و شیییوههای حفاظییت از محییی
زیست

2

19

2

3

مطالعیییه بیییرای شیییناخت مشیییکالت و مسیییاز
زیستمحیطی مح زندگی

-

3

1

-

اسبفاده از وسای حم ونق عمومی

-

-

-

1

مشارات در زمینیه رعاییت و پیادهسیازی قیوانین و -
مقررات زیستمحیطی

1

-

-

مشییارات در زمینییه حفاظییت از منییابع ،داراییهییا و -

5

-

2

محی زیست

حفاظیییییییت از
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سرمایههای زیستمحیطی

هی چناناه در جدول  ،3مشاهده میشود ،مجموعاً  73اید در خصیو

مؤلفیههای حفاظیت از محی زیسیت در

فصول ابار شمارش شد .ازاینبین فص دوم با  47مؤلفه ،بیشبرین فراوانی و فصول اول و سوم هرادام بیا  8فراوانیی
امبرین تعداد ادها را دارا هسبند .فص چهارم نیا دارای  10اد شمارششده میباشد.

نمودار .1پراانش ادهای شمارششده مؤلفههای حفاظت از محی زیست در ابار
 .2-2یافتههای استنباطی
در این بخش از یافبهها ،درجه اهمیت یا وزن هر ییک از ابعیاد حفاظیت از محی زیسیت بیا تکنییک آنبروپیی شیانون
محاسبه میشود .به این منظور اببدا ماتریس فروانی با دو جنبه محیور Xها(ابعیاد) و محیور Yها(فصیول ییا گاینیهها)،
ترسییشده و سپس بهوسیله رابطه  ،1بهنجار شده است .اه در جدول  ،4قاب مشاهده است.
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رابطه :1
جدول .4ماتریس بهنجار شده فراوانی ادهای شمارششده
ابعاد

دانش و آگاهی

مسئولیتپذیری

عالقهمندی

مشارات

فصول
فص اول

0.17

0.20

0.06

-

فص دوم

0.59

0.40

0.71

0.75

فص سوم

0.17

-

0.10

-

فص چهارم

0.07

0.40

0.13

0.25

در مرحله بعد ،عدم اطمینان( ،)Ejبرای هر چهار بعد محاسبه شده است .هیر بعیدی ایه از مییاان عیدم اطمینیان
بیشبری برخوردار باشد ،دارای ضری اهمیت بیشبری خواهد بیود .بیرای محاسیبه عیدم اطمینیان ابعیاد ،از رابطیه ،2
اسبفادهشده است.

رابطه :2

جدول  .5مقادیر عدم اطمینان ابعاد حفاظت از محی زیست
ابعاد
عدم اطمینان

دانش و آگاهی

مسئولیتپذیری

عالقهمندی

مشارات

Ej

0.792

0.761

0.654

0.406

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

رابطه:3
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جدول .6ضری اهمیت(وزن) ابعاد حفاظت از محی زیست
ابعاد
ضری اهمیت
Wj

دانش و آگاهی
0.303

مسئولیتپذیری عالقهمندی
0.291

0.250

مشارات
0.155

همانگونییه اییه مشییاهده میشییود ،بعیید دانییش و آگییاهی حفاظییت از محی زیسییت ،دارای بیشییبرین وزن ،و بعیید
مسئولیتپذیری زیستمحیطی ،عالقهمندی و مشیارات در حفاظیت از محی زیسیت ،بیه ترتیی دارای بیشیبرین تیا
امبرین اوزان میباشند.
بهمنظور مقایسه و رتبهبندی فصول ابار بر اساس پرداخبن به ابعاد و مؤلفههای حفاظت از محی زیست ،به روش
تکنیک تاپسیس عم شد .در این بخش ،ابعادِ حفاظت از محی زیست ،بهعنوان شیاخصها و فصیول ابیار بیهعنوان
گاینهها در نظر گرفبه شدند .در این راسبا اببدا ماتریس تصمیی تشکی شده و سپس با اسبفاده از رابطه ،4نرمالسازی
شد.
رابطه.4

جدول .7ماتریس نرمالسازی شده
شاخصها

دانش

مسئولیت

عالقه

مشارات

گاینهها
فص اول

0.27

0.333

0.088

0

فص دوم

0.918

0.667

0.971

0.949

فص سوم

0.27

0

0.132

0

فص چهارم

0.108

0.667

0.177

0.316

در مرحله بعد ،ماتریس نرمالیاه ،وزندهی شده و با اسبفاده از رابطه  ،5میاتریس نرمیال وزیین تشکی شیده اسیت.
وزن دهی شاخصها از محاسبات تکنیک شانون و جدول  ،6اسبخراجشده و وزن هر شاخص در درایه آن سبون ضیرر
شده است .سپس مقادیر ایدهآل مطلور و ایدهآل نامطلور تعیینشدهاند.
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رابطه.5
جدول .8ماتریس نرمالیاه موزون
شاخصها

دانییییییش و مسئولیتپذیری عالقهمندی

گاینهها

آگاهی

مشارات

فص اول

0.082

0.097

0.022

0

فص دوم

0.278

0.194

0.243

0.147

فص سوم

0.082

0

0.033

0

فص چهارم

0.033

0.194

0.044

0.049

ایده آل مطلور( )

0.278

0.194

0.243

0.147

ایده آل نامطلور( )

0.033

0

0.022

0

پس از تعیین مقادیر ایدهآل مطلور و نامطلور ،میاان فاصله از مقادیر ایدهآل ها برای هر فص بهصیورت جداگانیه
محاسبه میشود .به این منظور از رواب  6و  7اسبفادهشده است.

رابطه.6

رابطه.7
جدول .9فواص گاینهها از ایده آلهای مطلور و نامطلور
گاینهها

فاصله از ایده آل مثبت

فاصله از ایده آل منفی

فص اول

0.344

0.109

فص دوم

0

0.41

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

فص سوم

0.377

0.05

فص چهارم

0.331

0.201
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در مرحله نهایی ،شاخص شباهت گاینهها محاسبه شد .در شیاخص شیباهت ایه رتبهبنیدی بیر اسیاس آن انجیام
میگیرد ،هر چه عدد بهدستآمده برای گاینهای بیشبر باشد ،رتبه باالتری نسبت به گاینههای دیگیر دارد و بیرعکس،
گاینهای اه حازا مقدار عددی امبری باشد ،رتبه پایینتری نسبت به دیگیر گاینیهها خواهید داشیت .بیرای محاسیبه
شاخص شباهت ،از رابطه  ،8اسبفادهشده است.

رابطه.8

جدول .10رتبهبندی فصول ابار بر اساس شاخصهای حفاظت از محی زیست
گاینهها

Ci

رتبه

فص اول

0.24

3

فص دوم

1

1

فص سوم

0.118

4

فص چهارم

0.378

2

همانگونه اه در جدول  ،10مشاهده میشود ،فصی دوم حیازا رتبیه اول ازنظیر پیرداخبن بیه ابعیاد و مؤلفیههای
حفاظت از محی زیست در ابار درسی میباشد و فصول چهارم ،اول و سیوم ،بیه ترتیی در رتبیههای بعیدی ازنظیر
پرداخبن به شاخصهای مذاور قرار دارند.
 .3بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،باهدف ارزیابی جایگاه ابعاد و مؤلفههای حفاظت از محی زیسیت در ابیار درسیی جیرافییا ،پاییۀ
یازدهی انسانی ،اببدا به شمارش فراوانی ادها در مبن و تصاویر ابار پرداخبه شد .نبایج نشیان داد بیا وجیود احصیای
 73اد ،برخی از مؤلفههای پیشفرض حفاظت از محی زیست ،هیچ ما به ازاییی در محبیوای ابیار ندارنید .ازجملیه
میتوان به مؤلفههای  :اسبفاده مجدد از ااغذهای باطله ،تفکیک زبالیهها و پسیماندها در محیی زیسیت و شیرات در
طرحهای زیستمحیطی اشاره ارد .در بخش بعدی بهمنظور ارزیابی وزن هرادام از ابعاد حفاظیت از محی زیسیت در
ابار درسی ،از روش وزندهی آنبروپی شانون اسبفاده شد .نبایج نشیان داد بعید دانیش و آگیاهی بیا ضیری ،0.303
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دارای بیشبرین وزن بوده و ابعاد مسئولیتپذیری دارای وزن  ،0.291عالقهمنیدی دارای وزن 0.250و مشیارات دارای
وزن  ،0.155میباشند .یافبههای این بخش تا حدودی با یافبههای پژوهش انصاری راد و دیگران( ،)1399اه معبقدنید
دانشآموزان دربار حفاظت از پوششگیاهی و خطرات دفع ناصحیح زباله اطالعات نسبباً خوبی دارند ،همسو میباشد.
در بخش بعدی برای مقایسه فصول ابار ازنظر پرداخبن به ابعاد حفاظت از محی زیسیت ،از تکنییک تاپسییس،
بهعنوان یک تکنیک تصمییگیری چند معیاره ،اسبفاده ش د .نبایج نشان داد فص دوم ابار با ضری شاخص شباهت
 ،1فص چهارم با ضری شاخص شباهت  ،0.378فص اول با ضیری  0.240و فصی سیوم بیا ضیری  ،0.118ازنظیر
پرداخبن به شاخصهای حفاظت از محی زیست ،در جایگاه اول تا چهیارم قیرار میگیرنید .مطالعیه حاضیر نشیان داد
مؤلفههای حفاظت از محی زیست ،بهطور یکسان در ابار درسی جیرافیا پایه یازدهی توزیع نشده است و بهجا فص
دوم ،سایر فصول ابار توجه چندانی به مؤلفههای حفاظت از محی زیست نداشبهاند.
پیشنهاد میشود برنامهریاان ابار درسی ،ضمن توجه به یافبههای پژوهشی در هنگام بازنگری ابی درسیی ،بیه
مسئله حفاظت از محی زیست نیا توجه داشبه باشند و مبون و یا فعالیتهایی در راسبای آموزش حفاظیت از محیی
زیست در ابار بگنجانند .همچنین پیشنهاد میشود دبیران جیرافیای پایه یازدهی ،ضمن عنایت بیه جایگیاه آمیوزش
جیرافیا در حفاظت از محی زیست و نیا تشکی دهنده بخشی از جهانبینی دانشآموزان ،اهبمام ویژهای در گنجانیدن
مباحث حفاظت از محی زیست در تدریس خود داشبه باشیند .دانیش آمیوزان نییا بایید توجیه اننید ایه بخشیی از
شایسبگیهایی اه باید طی تحصی به دست آورند ،ناظر بیه جیرافییا و محیی زندگیشیان میباشید ایه بایید از آن
حفاظت انند .بنابراین مشاراتهای فعال در االس در خصو

مباحث محی زیسیبی میتوانید راهکیار مناسیبی در

جهت اس این شایسبگی باشد.
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