
 

 

 Journal of Environmental Studies 
Vol. 48, No. 3, Autumn 2022 

 

 
Journal Homepage: www.Jes.ut.ac.ir 

Print ISSN: 1025-8620 Online ISSN 2345-6922 
 

 

 

Environmental Education in Iran's Educational System: Analysis of the 

Primary School Curriculum 

 
Meimanat Abedini Baltork*, Hojjat Saffar Heidari 

 

 

Department of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of 

Mazandaran, Babolsar, Iran.  

 
DOI: 10.22059/JES.2022.340394.1008297 

 

 Document Type 

Research Paper 

 

Received 

April 01, 2022  

  

Accepted 

August 20, 2022 

 

 

Abstract 

The aim of the current research is to represent environmental education in the public education system 

as a step to solve environmental crises. The design of the current research was quantitative and the 

method was content analysis. The statistical population was primary school books, all books were 

selected as samples, and a total of 3961 pages were examined. The components and indicators of 

environmental education were extracted based on previous sources and examined in books. The tool of 

the current research was a checklist and included the components of protection of natural and human 

resources and the environment. Content validity was obtained using CVR, which was equal to 0.90 and 

confirmed, and reliability was obtained based on the agreement coefficient of 0.86. Based on the 

findings, the greatest amount of atteantion is paid to natural resource protection indicators related to the 

importance and preservation of the environment (reducing environmental pollution) and the least 

amount of attention is related to the index of correct exploitation of non-renewable resources, which has 

not been paid attention to. The highest amount of attention to human and environmental indicators is 

also related to the use of private vehicles instead of the public means of transportation and the least 

amount of attention has been in several indicators such as deforestation, ozone depletion, excessive 

consumption of disposable materials, increased energy consumption, and nuclear waste. The results 

show little attention to the field of environment in the primary school curriculum, and this issue is more 

worrying considering the environmental problems today. 
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Extended abstract 
Introduction  

As the impact of human activities on the the environment increases, the community members need to 

get aware of the risks and consequences of such activities and protect the environment to achieve 

sustainable development. Environmental education and increasing public awareness can inhibit the rapid 

destruction of the environment and nature. Environmental education is an active process in the field of 

awareness, knowledge and skills that lead to understanding, commitment, informed decision making 

and constructive actions to ensure a sense of responsibility for environmental issues in all parts of the 

earth and the environment. Environmental education helps people to play a constructive role in 

improving their lives and protecting the environment by responding to changes. In the meantime, school 

and curriculum play a significant role in developing the student's personality, attitude, skills and 

awareness. With regard to curriculum, noticeable changes have been made in textbooks and materials 

of elementary school in recent years. Due to the changes in the educational system and the new content 

of the textbooks, the present study intends to fill the existing gap and provides a scheme of the 

environmental education in the content of textbooks.  

 

Materials and Methods  

The present quantitative research uses a Shannon Entropy method for a content analysis. The analysis 

units are sentences (text, activities and pictures). There are several steps involved in the content analysis, 

including the following three main ones: pre-analysis (preparation and organization), review of materials 

(message) and processing of results.  

The statistical population includes all the 34 primary school textbooks in the academic year 2019-2020. 

The study components have been extracted from a review of previous internal and external documents 

and sources, e.g., Qezavi et al. (2010), Boca and Saracli (2019), Babaoghli et al. (2013), Karatas and 

Karatas (2016), and Trishala et al. (2016). The content validity of the research obtained by CVR was 

equal to 0.90. To assess the reliability, three evaluators were asked to examine the components of the 

present study. They all agreed with each other in this regard and the agreement coefficient was equal to 

0.98. The studied components include protection of natural resources (indicators of the importance of 

air in the environment, the importance of water in the environment, the importance of soil in the 

environment, conservation and proper use of water resources, conservation of animal species, 

importance of vegetation and forests, proper utilization of non-renewable sources, use of renewable 

energies (new energies), proper use of energy (electricity, fuel and refueling), recycling, utilization of 

nuclear energy, separation of wet and dry waste, isolation of hazardous waste (batteries and electrical 

appliances), production of compost from biodegradable waste, importance and preservation of the 

environment (reduction of environmental pollution), importance and care of living things and animals 

(importance of planting flowers and plants as well as arboriculture), human and the environment 

(increase in population, increase in natural resource consumption, damage to tractors (technology) in 

agricultural lands, over-reliance on machinery, deforestation, destruction of plants and animals, 

excessive use of disposable materials, increase of energy consumption, ozone depletion, technological 

losses, global warming, expansion of cities, towns and settlements, dumping of waste in the 

environment, lack of culture regarding the use of underground water, the entry of various detergents into 

water, water pollution due to the entry of waste and pollution, entry of sewage from homes and industries 

into rivers, accumulation and incineration of waste, use of private vehicles instead of the public means 

of transportation, noise from industrial activities, factories and workshops, machinery and construction 

activities, noise from horns and engines of motor vehicles, noise from home electronics as well as audio, 

video and musical instruments, nuclear waste, improper disposal of wastewater and its residues and 

increasing land use change (agricultural lands).  

 

Discussion of Results  

In relation to the component of protection of natural resources, 335 frequencies were observed. For 

example, in Persian (Farsi) book, in the section “see and say”, a picture of a banana peel is drawn, in 

which the municipal official explains about this improper activity to show the importance of protecting 

the environment (reducing environmental pollution). Moreover, on page 26 of the same book, a girl is 
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depicted watering flowers, which indicates the importance of preserving vegetation and forests. In 

another example, on page 69, in the section “tell your friends”, it says, “If you had a rooster, how would 

you take care of it?” This is about protecting animals and creatures. Experimental Science book, with 

the highest frequency in the first grade, deals with this component in different sections, including the 

main text, thinking station, experiment, and warning. For example, on page 35 in the “warning” section, 

it says, “Do not litter.” Also, on page 41, a picture is drawn with a note on it, “No paper waste”. To 

maintain and use water properly, we can refer to page 46, where it is asked, “Why should we save water? 

/ Do you know any ways to save water?” From the observed frequencies related to the mentioned 

component, the highest frequency was observed in the Experimental Science, Persian (reading and 

writing), and Quran books, respectively. The results of reviewing the elementary school textbooks 

related to human and environmental components showed that a total of 44 frequencies had addressed 

the present component. 6 cases were observed in the first grade, 7 cases were observed in the second 

grade, 16 cases were observed in the third grade, 8 cases were observed in the fourth grade, 5 cases were 

observed in the fifth grade and 2 cases were observed in the sixth grade. For example, in the Persian 

book, a sheep grazing is depicted in the form of a picture (p. 71), which indicates an increase in the 

consumption of natural resources. Also, on page 69 of the Experimental Science book, a picture of the 

expansion of cities and settlements and population growth is shown. In the book of Experimental 

Sciences of the third grade, the improper exploitation of underground water resources is mentioned on 

page 47. In the same book, in the form of an image, the entry of sewage into houses is depicted (Ibid., 

P. 48). In the fifth grade, all the observed frequencies are related to the book of Social Studies, in the 

form of a picture of water pollution due to the entry of waste, sewage and dumping of industrial materials 

of the factory (p. 31). The most frequency in the first grade belong to the book of Experimental Sciences, 

referring to the use of personal vehicles instead of public ones. In the second grade, only in the book of 

Experimental Sciences, the noise from horns and vehicle engines are mentioned. In the third grade, in 

the Persian book (reading/ writing), the noise from horns and vehicle engines of machinery as well as 

construction and civil activities are mentioned. In the fourth grade, this component is only addressed in 

the book of Social Studies (the noise from apartment living and audio, and video). In the Persian book 

(reading) of the third grade, on page 38, it is stated, “I woke up last night with the sound of a neighbor's 

car horn,” or in another part, the noise of a washing machine and a vacuum cleaner is mentioned. The 

image in the “look and say” section shows the noise from industrial activities and audio devices. In this 

regard, in the fourth grade, in the book of Social Studies, on page 4, it is written, “Do not raise the 

volume of radio and television at home.” In total, the highest level of attention is related to the protection 

of natural resources (0.910) and the lowest level of attention is related to humans and the environment 

(0.396).  

 

Conclusions  

Considering the environmental issues and problems and realizing its undesirable consequences make 

people seek solutions to environmental problems and issues. One of the ways to avoid harming the 

environment and prevent its destruction is to be aware of the environmental issues as a prerequisite for 

environmental protection behaviors. Therefore, environmental education is a necessity in light of which 

many environmental crises are solved and sustainable development is achieved. In line with the 

components of environmental education in textbooks, the results showed that a total of 379 frequencies 

in elementary school textbooks have addressed this issue, among which 335 are related to the component 

of protection of natural resource. The highest frequency observed in the Experimental Science textbook 

seems to be logical given the objectives of this course. However, the important point in this regard is 

neglecting the components of “proper use of non-renewable resources” and “compost production from 

biodegradable waste”. Perhaps one of the main reasons for this is the way in which Iranian textbooks 

are reviewed and published, because the content of the textbooks remains unchanged or it has minor and 

insignificant changes, e.g. removing the image of girls from the cover of a math book, etc. In addition, 

considering the content of the books, it seems that there is a need to change the expert members who 

compile the books. Some of the components related to these ones were observed only in the first grade 

(use of renewable energies (new energies)), while one of the important principles in the curriculum is to 
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create a sequential structure to teach the concepts. It is only this case that one can expect an issue to turn 

out to be a trend. 

These components have been ignored in recent years despite the fact that the concerns over the depletion 

of fossil fuels (non-renewable) and environmental pollution have led countries around the world to seek 

alternative energy sources. Also, one of the most important issues to protect the natural resources is the 

separation of hazardous waste, such as batteries and electrical appliances, which unfortunately has been 

neglected. Household batteries with heavy and toxic metals have a high stability in soil and damage the 

roots of plants. Unfortunately, the system of waste collection and separation in our country has always 

been problematic and therefore batteries are not recycled here. In addition, results indicate a note that 

the lowest frequency was observed in the books of the Holy Quran and the Heavenly Gifts, while it is 

mostly noted in Islam that God created nature and the environment for man and He has the right to 

possess it. Based on the results, 44 observed frequencies were related to human and environmental 

components. Humans, consciously or unconsciously, play an important role in the environment through 

their behaviors. They can destruct the environment in various dimensions. Despite the importance of 

this issue, unfortunately, elementary school textbook writers have not considered it. For example, the 

issue of land use change due to construction has been raised and considered as one of the issues in the 

last few years. Sometimes, even the demolition (bulldozing) decree of many illegal constructions has 

been issued while the textbooks have not paid attention to it, and no case has been observed in the 

textbooks in this regard. Furthermore, the use of disposable appliances has increased in recent years. 

Due to the lack of culturization, Iran has been one of the top 10 countries in the production and 

consumption of plastic materials, while in the elementary school curriculum, as the most important 

period in the formation and development of personality, no such a case has been observed nor reported 

even in the Experimental Science books which are aimed to address the environmental and health issues.  

Results indicate that textbooks do not properly address the man-made crises as they are supposed to in 

the course objectives. For example, one of the objectives of the book in Social Studies is the preservation 

of the environment, while in the third grade, no cases have been observed and in other grades, just few 

cases have been mentioned. In addition, another important goal of elementary school in Social Studies 

is to teach the concepts of citizenship, and one of the characteristics of a good citizen is to respect the 

environment. To protect the environment, it is necessary to propose the current crises and take actions 

to prevent such harm in the environment. 
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 چکیده
 اشد.بمیمحیطی زیست هایبحران حل جهت گامی عنوانبه عمومی آموزشی سیستم در زیستمحیط آموزش بازنمایی حاضر، پژوهش هدف
 تخابان نمونه عنوان به هاکتاب همه که بود ابتدایی دوره هایکتاب آماری، جامعه است. بوده محتوا تحلیل روش، و کمی حاضر، پژوهش طرح
 در و استخراج پیشین منابع مبنای بر زیستمحیط آموزش هایشاخص و هامؤلفه گرفت. قرار بررسی مورد صفحه 1693 مجموع در که شدند
 ودهب زیستمحیط و انسان و طبیعی منابع از حفاظت هایمؤلفه شامل و لیست چک حاضر، پژوهش ابزار گرفت. قرار بررسی مورد هاکتاب
 بر آمد. بدست 69/9 توافقی ضریب اساس بر نیز پایایی گردید، تأیید و 69/9 با برابر که آمد بدست CVR از استفاده با محتوایی روایی است.
 آلودگی هشکا ) زیستمحیط حفظ و اهمیت شاخص به مربوط طبیعی منابع از حفاظت هایشاخص به توجه میزان بیشترین ها،یافته مبنای
 است. هنشد بدان توجهی که باشدمی ناپذیر تجدید منابع از صحیح برداری بهره شاخص به مربوط توجه میزان کمترین و زیست( محیط

 میزان رینکمت و عمومی جای به شخصی ینقلیه وسایل از استفاده به مربوط نیز زیستمحیط و انسان هایشاخص توجه میزان بیشترین
 ماندهایپس انرژی، مصرف افزایش ،یکبارمصرف مواد رویه بی مصرف ،ازن الیه تخریب زدایی،جنگل مانند متعددی هایشاخص در نیز توجه
 معضالت به هتوج با مسأله این و باشدمی ابتدایی دوره درسیبرنامه در زیستمحیط حوزه به اندک توجه دهندهنشان نتایج .است بوده ایهسته
 است. کننده نگران پیش از بیش امروزه،محیطی زیست

 

 .محیطی زیست بحران آموزش، زیست، محیط :هاکلیدواژه
 

 سرآغاز

 با ارتباط در متفاوتی برخورد شاهد ایجامعه هر در

 یواسطه به آن، عمده علل از یکی که هستیم زیستمحیط

et Ibáñez Esteban  باشد)می فرهنگی -اجتماعی شرایط

al,2020.) یجنبه ویژهبه ،پایدار توسعه به رسیدن 

 .است فرهنگی یسرمایه ارتقای گرو در آن محیطیزیست

 ردآو وجودبه ارزشی تا سازدمی قادر را فرد فرهنگی سرمایه

 )رفتارهای دهد انجام کاری محیطی(،زیست )ارزش

 حیطم پایداری ) برسد هدفی به محیطی(،زیست یالنهئومس

 جهان در نقشی و دهد انجام زندگی در را مأموریتی طبیعی(،

 و طبیعی منابع حفظ تقویت هایراه از یکی .کند ایفا

 طیمحیزیست سواد و آموزش راستا، این در بحران جلوگیری

 شانن با توانندمی جمعی ارتباط وسایل رسدمی نظربه است.

 در الزم هایآگاهی ایجاد و زیستمحیط هایبحران دادن

 نقش زیستمحیط با صحیح مواجهه برای جامعه افراد

 (Hajizadeh Meimandi et al., 2014) کنند ایفا را گشاییراه
 :abedini.gilan@gmail.com Email  مسئول نویسنده *
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 ندتوانمی اثرگذار رسانه یک عنوان به نیز درسی هایکتاب

 گیرند. برعهده شاگردان بخشی آگاهی در را مؤثری نقش

 دوره همان از مهم کار این که دهندمی نشان هاپژوهش

 میمی،ص جعفری و بلترک )عابدینی شود آغاز باید ابتدایی

 دوره این درسی هایکتاب رودمی انتظار رو این از (.8931

 مشکالت، و مسائل کودکان رشد مراحل با متناسب

 حفاظت با مرتبط هایمهارت و دانش مفاهیم، اندازها،چشم

 باورهای و هانگرش و داده انعکاس را زیستمحیط از

 (Abedini baltork & Jafari دهند پرورش انها در را درستی

(Samimi, 2019 .زمین کره روی مردم بیشتر حاضر حال در 

 حال در زیست، محیط و کنندمی زندگی فقر خط زیر در

 و انسانی هایفعالیت افزایش موازات به و است تخریب

 شافزای نیز آنها از ناشی پیامدهای و مخاطرات آنها، تأثیرات

 عمناب علیه تهدیدات اهمیت و شدت که همچنان است. یافته

 کارترآش و بیشتر جهان جمعیت و طبیعی هایسیستم زمین،

 ازای در افراد جانبه همه و گسترده آموزش به نیاز شده،

 خاصی اهمیت نیز دارند، زیستمحیط برابر در که مسئولیتی

 بر جامعه افراد یکایک چنانچه (Palmer, 2011یابد)می

 تظاران توانمی یابند، آگاهی زیستمحیط از حفاظت ضرورت

 تهبرداش پایدار توسعه راستای در بلند هایی گام که داشت

 افزایش و زیستمحیط آموزش (. Elshinta,2012است) شده

 پر حرکت کردن متوقف جهت عمومی، هایآگاهی سطح

 جدی حلی راه طبیعت، و زیستمحیط نابودی شتاب

 توسعه حال در کشورهای در مسأله این و شود می محسوب

 آموزش (.Akomolafe, 2011) یابدمی اهمیت پیش از بیش

 تمهار و دانش آگاهی، زمینه در فعالی فرایند زیست، محیط

 و آگاهانه هایتصمیم تعهد، درک، به منجر که است هایی

 مسئولیت احساس از اطمینان برای سازنده عملکردهای

 به ستهواب هایبخش تمام در زیستس محیط مسائل به نسبت

 ,Jokar and Mirdamadi) شودمی زیستمحیط و زمین کرده

2010). 

 ژهوی به اجتماع قشرهای یکلیه به زیستمحیط آموزش

 آنها درسی و آموزشی هایبرنامه در آن گنجاندن و کودکان

 از ها(قصه و هاداستان درسی، هایکتاب رسانه، طریق از)

 این شود.می محسوب آموزشی اهداف ترین ضروری

 قشن تغییرات، به پاسخگویی با آنها تا کندمی کمک آموزش

 از حفاظت و زندگی به بخشیدن بهبود در ایسازنده

 کسب و انسانی اخالق پرورش با و باشند داشته زیستمحیط

 با بتوانند الزم علمی هایمهارت و هانگرش هاارزش دانش،

 مسائل حل و بینیپیش به مؤثر و مسئوالنه ایشیوه

 (Fazeli & Mahdavi Ikdelu, 2019) بپردازندمحیطی زیست

 درمحیطی زیست شآموز معضالت به توجه واقع در

 مطرح حاضر قرن اساسی نیاز عنوانبه عمومی آموزش دوره

 مختلفی هایبرنامه اخیر، هایسال طی ایران در شود. می

 دار اولویت و مهم مخاطبینمحیطی زیست آموزش برای

 توسعه چهارم برنامه در است. آمده در اجرا به اجتماعی،

 06 ماده و شد پرداخته زیستمحیط آموزش بحث به کشور

 ویبتص به زیستمحیط با رابطه در برنامه، این قانون 06 و

 ارتقای مقوله به برنامه قانون ،06ماده الف بند در رسید.

 حفظ منظور به پایدار توسعه به دستیابی و عمومی هایآگاهی

 ارد اولویت و اثرگذار هایگروه بر تأکید با و زیستمحیط

 زیست، محیط حفاظت سازمان راستا همین در پردازد.می

 و بتصوی و تهیه را بند این به مربوط اجرایی های نامه آیین

 کافی دالیل .نمود ابالغ هاسازمان و هاوزارتخانه یکلیه به

 زیستمحیط حفاظت آموزش دهدمی نشان که دارد وجود

 مشکالت و مسائل عظیم وگستره حجم به توجه با بویژه

یطی محزیست شرایط بودن بحرانی وعلیرغممحیطی زیست

 و هنبود کارامد چندان ملی و ایمنطقه المللی، بین سطوح در

 که زمانی تا و باشدمی فراوانی هایچالش بردارنده در

 آموزش امر در جدیدی موثر هایروش و رویکردها

 ادامه ناکارامدی این احتماال نشوند جایگزین زیستمحیط

 .داشت خواهد

 و راستا این در مهمی بسیار نقش مدرسه که آنجایی از

 که کندمی ایفا ازآن باالتر و اولیه مراحل در آن ارتقای

 آگاهی نیز و مهارت نگرش، آموز، دانش شخصیت تواندمی

 قشین مراتببه درسی، مطالب و هاکتاب بخشد. بهبود را آنان

https://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=106825&_au=Faezeh++Fazeli&lang=en
https://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=40225&_au=Farideh++Mahdavi+Ikdelu&lang=en
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 آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: ...

 حجت صفار حيدری ،ميمنت عابديني بلترک

 د.دارن عهده بر را کودکان به اطالعات صرف انتقال از بیش

 و رهیافت ترینبدیهی عنوان به درسیبرنامه بین، این در

 هب مربوط هایمؤلفه و مفهوم این راستای در اساسی راهبرد

 اب برآن عالوه باشد.می آموزدانش نوجوانان و کودکان به آن

 رد گردید عنوان که همانطور مسأله این که اهمیتی به توجه

 است الزم داشته، آموزان دانش به آنها آموزش و افراد زندگی

 عنصر ترینمهم عنوان به درسی هایکتاب موجود محتوای

 به توجه میزان تا گیرند قرار تحلیل و بررسی مورد آموزش

 در طرفی از شود، مشخص نظر مورد مفاهیم از هریک

 بعت به و درسی هایبرنامه در مهمی تغییرات اخیر، چندسال

 ورتص ابتدایی دوره درسی مواد و هاکتاب تنظیم و تهیه آن

Mansoori & Liaghatdar k,rtoalb Abedini(  است گرفته

 ودنب جدید و آموزشی سیستم تغییرات به توجه با 2014)

 تا دارد قصد حاضر یمطالعه آن، درسی هایکتاب محتوای

 آموزش از تصویری و کند پر را موجود مطالعاتی خالء

  دهد. ارائه درسی هایکتاب محتوای در زیستمحیط

 در گوناگونی هایپژوهش حاضر، پژوهش راستای در

 Abedini baltork & Saffar است. شده انجام مختلف ابعاد

Heidari (0608) توجه میزان بررسی عنوان با پژوهشی در 

 بیشترین هک یافتند دست نتیجه این به زیستمحیط بحران به

 و خاک بحران مؤلفه به مربوط درسی هایکتاب در توجه

 بین از و است بوده هوا بحران به مربوط توجه کمترین

 ایرس از بیش تجربیعلوم هایکتاب نیز؛ درسی هایکتاب

  اند.پرداخته زیستمحیط بحران به هاکتاب

etal & Wu (0606) آموزش تقاضای" بررسی به 

 "شهروندان محیطیزیست سواد ارزیابی و زیستمحیط

 ن،پک شهروندان که داد نشان آمده بدست نتایج پرداختند.

 هایمهارت و دانش و سبز زندگی سبک یادگیری به مندعالقه

 نشدا به حدی تا همچنین باشند.می زیستمحیط از حفاظت

 به اما دارند تمایل نیز آموزش جهتمحیطی زیست علوم

محیطی زیست اخالق ومحیطی زیست عوامل دانش مباحث

 آموزش یارائه به تمایل این بر عالوه دارند. کمتری تمایل

 جدید هایکانال و هابرنامه طریق ازمحیطی زیست مفاهیم

 کوتاه ویدئویی هایبرنامه و بالگ میکرو چت، وی مانند

 زارشگ تلویزیون و روزنامه مانند سنتی هایرسانه از بیشتر

 است. شده

 بررسی به Totti & Pinto (0606) دیگری پژوهش در

 بین زیستمحیط دربارهمحیطی زیست ادراک و آموزش"

 یحاک نتایج پرداختند. "متوسطه دوره آموزاندانش و معلمان

 هاآموزش بین توجهی قابل یفاصله که بود آن از

 واقعیت و شده گرفته نظر در هایسیاست و زیستمحیط

 ربیانگ نتایج همچنین دارد. وجودمحیطی زیست -اجتماعی

 آموزاندانش و معلمان بیشتر مشارکت به نیاز که بود آن

 متخصصان آموزش بانان،محیط ها،NGO ها،انجمن در برزیل

 دارد. وجود آینده هایچالش مورد در بحث با ارتباط در و..

 معضالت رفع جهت که داد نشان دیگری پژوهش نتایج

 ایامهبرن اساس بر آموزشی، هایسیستم باید محیطیزیست

 یک یتوسعه برای که باورند این بر آنها کنند. عمل منظم

 با نهایت در که دارد مهمی نقش مردم آموزش سبز، یجامعه

 آموزش راستای در آورد.می ارمغان به را پایدار توسعه خود،

 باید آموزشی مؤسسات زیست؛ محیط درمحیطی زیست

 قطری از و دهند تطبیق اصل این با را خود درسی هایبرنامه

 ستزیمحیط به عالقه زیست،محیط به مربوط مفاهیم آموزش

 در آموزش نمونه عنوانبه دهد پرورش آنها در را خود

 در هازباله بازیافت ها،پارک در نظافت گیاهان، یزمینه

 آموزش در همچنین ها.رودخانه توریستی، هایجاده

 محیط هایبحث باید 8زیست محیط دربارهمحیطی زیست

 هایبحث شود. تحلیل و بحث بیشتری عمق با زیستی

 هاتواقعی برخی مقایسه و انتقاد سازی،آگاه هدف با ترعمیق

 این در همچنین گیرد.می صورت زیستمحیط به نسبت

 برای هاحلراه یارائه و خاص شرایط برای آموزش راستا

Saracli, & Boca ( شودمی ارائه زیستمحیط از محافظت

2019) . 

etal Trishala (0683) اهمیت به دیگری پژوهش در 

 عنوان بامحیطی زیست مشکالت حل راستای در آموزش

 ینب در دریایی زندگی بر آب آلودگی تأثیر بخشی آگاهی
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 آموزش یک آمده بدست نتایج مبنای بر پرداختند. دانشجویان

 و 9ازطریق ،0درباره آموزش شامل باید معنادارمحیطی زیست

 مردم که ایآموزشی هایفعالیت باشد. 6زیست محیط برای

 کمک آب منابع از حفاظت به تا سازدمی توانمند و آگاه را

 یستزمحیط آموزش شود. گذاریسرمایه و تشویق باید کنند،

 گیریِتصمیم مهارت و مسأله حل انتقادی، تفکر افزایش باعث

 و زیستمحیط حفظ به تواندمی نهایت در که شودمی مؤثر

 رساند. یاری آبی منابع

Norris and Juliet (0680)، عنوان، تحت پژوهشی در 

 دانشجویان نگرش و دانش بر زیستمحیط آموزش تأثیر

 که داد ننشا نتایج دادند. انجام زیستمحیط به نسبت نیجریه

 زیستمحیط به نسبت مثبت نگرش و دانش از باالیی سطح

 بین شد مشاهده همچنین دارد. وجود دانشجویان میان در

 جودو ارتباطی زیست، محیط به نسبت آنها نگرش و دانش

 تیزیس محیط سواد که داد نشان هابررسی نهایت در نداشت.

 رشد حال در نیجریه عالی آموزش موسسات در دانشجویان

 است.

 زا پیشگیری برای حلیراه عنوانبه زیستمحیط آموزش

Karataş & توسط که است پژوهشی عنوان آب، آلودگی

Karataş(0680) سطح در هاآب آلودگی است. شده انجام 

 معادن، جمله از مختلفی دالیل به و... هاتاالب ها،رودخانه

 شهرنشینی، صنعتی، هایکارخانه وجود و شدنصنعتی

 آموزش مذکور پژوهش در باشد.می کشاورزی زدایی،جنگل

 هایآگاهی ارتقای جهت مهم ابزاری عنوانبه زیستمحیط

 باید کشاورزان است. شده معرفی مشکل این حل در عمومی

 یشب استفاده عواقب مورد در خبره و آگاه کارشناسان توسط

 هایفیلم شوند. داده آموزش مناسب کود و کود حد از

 اظتحف بیانگر که پوسترهایی و اسالیدها نمایش آموزشی،

 از بیشتر باید مردم شود. تهیه باید است زیستمحیط از

 تالفا مورد در باید کنند، استفاده عمومی نقل و حمل سیستم

 مورد رد باید داشتند اذعان همچنین شوند. مطلع بنزین و نفت

 تا گیرد صورت سازیآگاهی زندگی در طبیعی منابع اهمیت

 و مختلف ابعاد درمحیطی زیست معضالت کاهش شاهد

 باشیم. خاص طوربه آب آلودگی

Fazeli & Mahdavi Ikdelu (0683) به پژوهشی در 

 هایکتاب در موجودمحیطی زیست محتوای وضعیت بررسی

 نتایج پرداختند. عمومی آموزش دوره تجربیعلوم درسی

 پایه بیتجر علوم کتاب در توجه بیشترین که بود آن از حاکی

 داییابت سوم تجربی علوم کتاب در توجه ترین کم و هفتم

 در یطورکل به است. شده محیطیزیست معضالت به نسبت

 در نانسا نقش به توجه بیشترین تجربی علوم هایکتاب

 .ستا شده صوتی آلودگی به توجه ترین کم و زیستمحیط

 دوره برای زیستمحیط آموزش درسیبرنامه طراحی"

 که است پژوهشی عنوان ،"ایران ابتدایی تحصیلی

 است. شده انجام Karimi, Kian & Aliaskari (0682)توسط

 روش محتوا، هدف، مبانی، عناصر قالب در پژوهش نتایج

 آموزش برنامه مبانی است. شده بیان ارزشیابی و تدریس

 طی،محیزیست هایارزش پذیری،مسئولیت شامل زیستمحیط

 باشد.می زیستمحیط داشتن نگه زنده زیست، محیط قداست

 زیست، محیط در حضور همچون اهدافی هدف؛ مؤلفه در

 ت،طبیع با دوستی زیست، محیط حفظ متعارف رفتارهای

 و محیطی بهداشت رعایت زیست، محیط مشکالت کشف

 بخش در است. شده ذکر زندگی محیط هایتفاوت فهم

 عنوان به زیستمحیط آموزش همچون مفاهیمی محتوا،

 حد از شبی استفاده آثار پایه، علوم گنجاندن بشر، نزد امانتی

 قرآن هایآیه از استفاده و بهداشتی هایپیام درج طبیعی، منابع

 وشر با ارتباط در است. شده بیان زیستمحیط با رابطه در

 گروهی، روش نقش، ایفای پروژه، هایروش نیز؛ تدریس

 در و شده برده نام سخنرانی و مسأله حل اکتشافی، نمایشی،

 زیست وضعیت یک نمایش همچون هاییروش نهایت،

 هایامپی از پرسش زیست، محیط موضوع با نقاشی محیطی،

 از عکس یا فیلم آوریجمع درخواست و عکس یا فیلم

 آموزش برنامه ارزشیابی هایروش عنوانبه هاآالینده

 است. شده معرفی زیستمحیط

https://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=106825&_au=Faezeh++Fazeli&lang=en
https://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=40225&_au=Farideh++Mahdavi+Ikdelu&lang=en
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 آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: ...

 حجت صفار حيدری ،ميمنت عابديني بلترک

 هایمؤلفه جایگاه بررسی "عنوان با دیگری پژوهش در

 ششم دوره درسی هایکتاب در زیستمحیط آموزش اصلی

 Salehi Omran, Parhizkar & Hatamifar (0680) ،"ابتدایی

 کتاب در تاهمی ضریب باالترین که یافتند دست نتیجه این به

 نابعم از برداریبهره نحوه مولفه به مربوط اجتماعی مطالعات

 هب مربوط اهمیت ضریب کمترین و فناناپذیر و فناپذیر

 رد تکنولوژی نقش ها،آلودگی جمعیت، و هاتاالب هایمولفه

 کره شدن گرم نقش و ازن الیه فرسایش و زیست محیط

 است بوده زمین

Talebi, Dashtinezhad & Hasani Ziabari (0680) در 

 هایراه و زیستی محیط هایبحران بررسی" به پژوهشی

 که ودب آن از حاکی آمده بدست نتایج پرداختند. "آنها مقابله

 نقل و حمل هایشکل جایگزین، انرژی منابع از اسـتفاده

 تفادهاس زباله، تولید کاهش به اهتمام زیست، محیط دوستدار

 ار زیست محیط آموزش و اکوتوریسم آن، بازیافت و مجدد

 هنمود ارائه زیستی محیط هایبحران با مقابله راهکارهای از

 هاحلراه از بسیاری هاسال برای که داردمی بیان نهایت در و

 یمحیط زیست مسائل به دهی آدرس راستای در هاسیاست و

 ت.اس انسان آن، کلیدیِ حل راه هنوز اما داشته وجود
 

 بررسی روش و مواد

 تحلیل نیز پژوهش روش و کمی حاضر، پژوهش طرح

 ؛تحلیل واحد است. شانون آنتروپی نوع از کمی ایمحتو

 لتحلی برای باشد.می تصاویر( و هافعالیت متن، جمالت)

 مراحل این جمله از شود.می طی مختلفی مراحل امحتو

 از قبل مرحله نمود: ذکر را زیر عمده مرحله سه توانمی

 و )پیام( مواد بررسی ،دهی( سازمان و سازی )آماده تحلیل

 نتایج. پردازش
 

 شانون آنتروپی تکنیک در محتوا تحلیل مراحل

 باشد.می صورت بدین روش این مراحل

 جدول هایفراوانی ماتریس آوردن بدست :اول مرحله

 باشدمی شده بهنجار و فراوانی

 و کرده محاسبه را مقوله هر اطالعاتی بار دوم: مرحله

  شودمی داده قرار مربوط هایستون در

 (j=1 و2 و ....n) اطالعاتی بار از استفاده با سوم: مرحله

 بار دارای که ایمقوله است. شده محاسبه اهمیت ضریب

 نیز بیشتری (WJ) اهمیت درجه از باشد بیشتری اطالعاتی

  باشد.می برخوردار

 هک باشدمی ابتدایی دوره هایکتاب کلیه آماری، جامعه

 د.باشمی 8932-8931 تحصیلی درسال کتاب لدج 96 شامل

 با برابر که آمد بدست CVR5 از استفاده با محتوایی روایی

 ات شد خواسته ارزیاب سه از پایایی برآورد جهت بود. 36/6

 ینا در توافق که نمایند بررسی را حاضر پژوهش هایمؤلفه

 اب برابر آمده بدست توافقی ضریب و داشت وجود رابطه

 بعمنا و اسناد یمطالعه با بررسی مورد هایمؤلفه بود. 31/60

  (.8 شماره جدول گردید) استخراج خارجی و داخلی پیشین

 

 زیست محیط هایشاخص و هامؤلفه -1 جدول

ت
اظ

حف
 

بع
منا

 
ی

بیع
ط

 

Filsofi )0903( 
Gholamshahi )0932( 
Karimi, Kian & Aliaskari (0932)  
Salehi Omran, Abedini Baltork & Mehralitabar 

Firoozjaei )0936( 
Salehi Omran, Parhizkar & Hatamifar (0939)  
Fatahi et al )0932( 
Ghazavi et al (0939)  
Fatehi Far, Paknia & Keshavarz )0931( 
Abedini baltork & Saffar Heidari (0903)  
Boca & Saracli (0936)  

 زیست محیط در هوا اهمیت

 زیست محیط در آب اهمیت

 زیست محیط در خاک اهمیت

  آب منابع صحیح مصرف و حفظ

 جانوری های گونه حفظ

 ها جنگل و گیاهی پوشش اهمیت

 ناپذیر تجدید منابع از صحیح برداری بهره

 نو( هایانرژی شونده) تجدید هایانرژی از استفاده

 گیری(سوخت و سوخت انرژی)برق، صحیح مصرف

 بازیافت

 ایهسته انرژی از برداری بهره
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Trishala et al (0939)  
Norris and Juliet (0939)  
Babaoghli et al (0931)  

 خشک و تر زباله جداسازی

 الکتریکی( وسایل و باتری خطرناک) هایزباله جداسازی

 پذیر تجزیه هایزباله از کمپوست تولید

 زیست( محیط آلودگی کاهش زیست) محیط حفظ و اهمیت

 حیوانات و جانداران از مراقبت و اهمیت

 درختکاری و درخت و آن کاشت و گیاه و گل اهمیت

ان
نس

ا
 و 

ط
حی

م
 

ت
یس

ز
 

Abedini baltork & Saffar Heidari (0903)  
Wu & et al )0909( 
Pinto & Totti )0909( 
 Trishala et al (0939)  
Karataş & Karataş (0939)  
Gholamshahi )0932( 
Karimi, Kian & Aliaskari (0932)  
Talebi, Dashtinezhad & Hasani Ziabari (0939)  
Salehi Omran, Parhizkar & Hatamifar (0939)  
Babaoghli (0931)  

 جمعیت افزایش

 طبیعی منابع مصرف افزایش

 کشاورزی زمین به تکنواوژی( تراکتورها) رساندن آسیب

 ماشینی وسایل به اندازه از بیش وابستگی

 زدایی جنگل

 جانوران و گیاهان نابودی

 یکبارمصرف مواد رویه بی مصرف

 انرژی مصرف افزایش

 ازن الیه تخریب

 فناوری هایزیان

 جهانی گرمای افزایش

 هاآبادی و هاشهرک شهرها، گسترش

 زیست محیط در زباله ریختن

  ینیرزمیز هایآب از استفاده فرهنگ بودن نییپا

  آب به شوینده مواد انواع ورود

  هاآلودگی و زباله ورود اثر در آب آلودگی

  هارودخانه به صنایع و منازل فاضالب ورود

  هازباله سوزاندن و انباشتن

  عمومی جای به شخصی ینقلیه وسایل از استفاده

  هاکارگاه و کارخانجات صنعتی، هایفعالیت از ناشی صدای

  عمرانی و ساختمانی هایفعالیت و آالت ماشین

  موتوری ینقلیه وسایل روشن موتور و بوق صدای

  منازل الکترونیکی وسایل از ناشی سروصدای

 موسیقی آالت و تصویری صوتی، وسایل صدای

  ایهسته پسماندهای

  آن از ناشی پسماندهای و فاضالب نادرست دفع

  کشاورزی مستعد اراضی کاربری تغییر افزایش
 

 نتایج

 حفاظت مؤلفه اهمیت و توجه میزان پژوهش: اول سؤال

 است؟ حد چه تا درسی هایکتاب در طبیعی منابع از

 در فراوانی 995 دهد،می نشانزیر  جدول که طورهمان

 عنوان هب شد. مشاهده طبیعی منابع حفاظت یمؤلفه با ارتباط

 و نببی بخش )بخوانیم/خوانداری(، فارسی کتاب در نمونه

 که است شده کشیده موز پوست ریختن از تصویری بگو

 ناشایست کار این به مربوط توضیح به شهرداری مأمور

 کاهش)زیست محیط حفظ و اهمیت بیانگر که است پرداخته

 کتاب، همین 00 ص در یا باشد.می زیست(محیط آلودگی

 که است کشیده تصویر به را گل به آبیاری حال در دختری

 ینهنمو در باشد.می ها جنگل و گیاهی پوشش حفظ بیانگر

 اینگونه ،"بگو دوستانت به" بخش در 03 ص در دیگری

 مراقبت آن از چگونه داشتی، خروس یک اگر" که است آمده

 از مراقبت و حفظ با ارتباط در سخن این "کردی؟ می

  اهمیت کریم رآنـق کتاب در باشد.می جانداران و واناتـحی

  توانمی چگونه است؛ شده آورده اینگونه تصویر قالب در آب

 کرد. نگهداری و حفظ خداوند نعمت این از
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 تحصیلی پایه تفکیک به طبیعی منابع از حفاظت مؤلفه فراوانی -2جدول

 جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول ها شاخص
 02 1 1 4 3 39 9 زیست محیط در هوا اهمیت

 42 39 31 2 9 2 6 زیست محیط در آب اهمیت

 33 0 4 3 0 . 0 زیست محیط در خاک اهمیت

 39 2 2 9 9 3 2  آب منابع صحیح مصرف و حفظ

 30 3 9 2 9 4 9 جانوری هایگونه حفظ

 36 2 9 3 1 1 9 هاجنگل و گیاهی پوشش اهمیت

 9 9 9 9 9 9 9 ناپذیر تجدید منابع از صحیح برداری بهره

 2 2 9 9 9 9 9 نو( هایانرژی شونده) تجدید هایانرژی از استفاده

 42 09 9 02 9 9 9 گیری(سوخت و سوخت انرژی)برق، صحیح مصرف

 34 0 9 0 2 0 3 بازیافت

 4 4 9 9 9 9 9 ایهسته انرژی از برداریبهره

 2 9 9 1 3 1 9 خشک و تر زباله جداسازی

 0 9 9 0 9 9 9 الکتریکی( وسایل و باتری خطرناک) هایزباله جداسازی

 9 9 9 9 9 9 9 پذیر تجزیه هایزباله از کمپوست تولید

 22 39 4 09 33 4 0 زیست( محیط آلودگی کاهش زیست) محیط حفظ و اهمیت

 04 4 9 9 3 3 30 حیوانات و جانداران از مراقبت و اهمیت

 44 33 1 2 3 6 34 درختکاری و درخت و آن کاشت و گیاه و گل اهمیت

 112 66 10 62 11 43 29 جمع
 

 تحصیلی پایه تفکیک به بهنجار داده -3جدول

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول هاشاخص
 91/9 96/9 94/9 91/9 04/9 39/9 زیست محیط در هوا اهمیت

 33/9 49/9 92/9 36/9 30/9 34/9 زیست محیط در آب اهمیت

 90/9 30/9 93/9 99/9 . 91/9 زیست محیط در خاک اهمیت

 92/9 32/9 9 9 90/9 96/9  آب منابع صحیح مصرف و حفظ

 93/9 9 96/9 9 96/9 9 جانوری های گونه حفظ

 92/9 9 93/9 96/9 92/9 39/9 ها جنگل و گیاهی پوشش اهمیت

 9 9 9 9 9 9 ناپذیر تجدید منابع از صحیح برداری بهره

 92/9 9 9 9 9 9 نو( هایانرژی شونده) تجدید هایانرژی از استفاده

 00/9 9 13/9 9 9 9 گیری(سوخت و سوخت انرژی)برق، صحیح مصرف

 90/9 9 90/9 03/9 94/9 93/9 بازیافت

 94/9 9 9 9 9 9 ایهسته انرژی از برداری بهره

 9 9 91/9 91/9 92/9 9 خشک و تر زباله جداسازی

 9 9 90/9 9 9 9 الکتریکی( وسایل و باتری خطرناک) هایزباله جداسازی

 9 9 9 9 9 9 پذیر تجزیه هایزباله از کمپوست تولید

 36/9 30/9 01/9 11/9 96/9 91/9 زیست( محیط آلودگی کاهش زیست) محیط حفظ و اهمیت

 94/9 9 92/9 91/9 90/9 23/9 حیوانات و جانداران از مراقبت و اهمیت

 30/9 96/9 96/9 91/9 36/9 02/9 درختکاری و درخت و آن کاشت و گیاه و گل اهمیت
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 این در شده مشاهده فراوانی بیشترین که علوم کتاب در

 فمختل های بخش در دارد اختصاص کتاب این به اول، پایه

 همؤلف این به و... هشدار آزمایش، فکر، ایستگاه متن، مانند

 هشدار، قسمت در 95 ص در مثال عنوان به است. پرداخته

 ص در همچنین ."نریزید آشغال زمین روی" که است آمده

 ت.نیس زباله کاغذ شده، نوشته که شده آورده تصویری 68

 است آمده 60 ص آب، صحیح مصرف و حفظ راستای در

 چه"/ "کنیم؟ جوییصرفه آب مصرف در باید چرا" که

 "شناسی؟می آب مصرف در جوییصرفه برای هاییراه

 مذکور؛ یمؤلفه به مربوط شده مشاهده هایفراوانی از

 و نوشتاری فارسی )خوانداری(، فارسی، علوم، هایکتاب در

 شد. مشاهده فراوانی بیشترین ترتیب به قرآن

 و انسان مؤلفه اهمیت و توجه میزان پژوهش: دوم سؤال

 است؟ حد چه تا درسی هایکتاب در زیستمحیط

 
 تحصیلی پایه تفکیک به زیستمحیط و انسان مؤلفه فراوانی -4جدول

 جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم اول ها شاخص
 3 9 9 9 9 9 3 جمعیت افزایش

 3 9 9 9 9 9 3 طبیعی منابع مصرف افزایش

 3 9 9 3 9 9 9 کشاورزی زمین به تکنواوژی( تراکتورها) رساندن آسیب

 9 9 9 9 9 9 9 ماشینی وسایل به اندازه از بیش وابستگی

 9 9 9 9 9 9 9 زدایی جنگل

 3 9 9 3 9 9 9 جانوران و گیاهان نابودی

 9 9 9 9 9 9 9 یکبارمصرف مواد رویه بی مصرف

 9 9 9 9 9 9 9 انرژی مصرف افزایش

 9 9 9 9 9 9 9 ازن الیه تخریب

 9 9 9 9 9 9 9 فناوری های زیان

 9 9 9 9 9 9 9 جهانی گرمای افزایش

 1 9 9 3 3 9 3 هاآبادی و هاشهرک شهرها، گسترش

 9 9 9 9 9 9 9 زیست محیط در زباله ریختن

 3 9 9 9 3 9 9  ینیرزمیز های آب از استفاده فرهنگ بودن نییپا

 9 9 9 9 9 9 9  آب به شوینده مواد انواع ورود

 9 9 3 3 9 0 0  هاآلودگی و زباله ورود اثر در آب آلودگی

 2 3 3 3 0 9 9  هارودخانه به صنایع و منازل فاضالب ورود

 9 9 9 9 9 9 9  هازباله سوزاندن و انباشتن

 2 9 3 3 9 4 3  عمومی جای به شخصی ینقلیه وسایل از استفاده

 3 9 9 9 3 9 9  هاکارگاه و کارخانجات صنعتی، هایفعالیت از ناشی صدای

 1 9 9 9 1 9 9  عمرانی و ساختمانی هایفعالیت و آالت ماشین

 9 9 3 9 4 3 9  موتوری ینقلیه وسایل روشن موتور و بوق صدای

 3 9 9 9 3 9 9  منازل الکترونیکی وسایل از ناشی سروصدای

 4 9 9 3 1 9 9 موسیقی آالت و تصویری صوتی، وسایل صدای

 9 9 9 9 9 9 9  ایهسته پسماندهای

 0 3 9 3 9 9 9  آن از ناشی پسماندهای و فاضالب نادرست دفع

 3 9 3 9 9 9 9  کشاورزی مستعد اراضی کاربری تغییر افزایش

 44 0 2 6 39 2 9 جمع

 
 



 921 

 

 آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: ...

 حجت صفار حيدری ،ميمنت عابديني بلترک

 

 با باطارت در ابتدایی دوره درسی هایکتاب بررسی نتایج

 شده داده نشان فوق جدول در زیستمحیط و انسان مؤلفه

 پرداخته حاضر یمؤلفه به فراوانی 66 رفته هم روی است.

 دوم، پایه مورد 2 ،اول پایه در مورد 0 تعداد، این از که بود

 پنجم پایه در مورد 5 چهارم، پایه مورد 1 سوم، پایه مورد 80

 در نمونه عنوانبه گردید. مشاهده ششم پایه در مورد 0 و

 (28 ص گوسفندان) چرای تصویری قالب در فارسی کتاب

 تصویر به ار باشدمی طبیعی منابع مصرف افزایش بیانگر که را

 از تصویری علوم، کتاب 03 ص در همچنین است. کشیده

 دهش داده نشان جمعیت افزایش و هاآبادی و شهرها گسترش

 یم(،بنویس )نوشتاری/ فارسی کتاب در راستا این در است.

 که است آلوده هوا بزرگ شهرهای در که است آمده اینگونه

 در (.23 باش)صمی هاشهرک و شهرها گسترش دلیل به

 شهرها، گسترش تصویر (،00 )ص اجتماعی مطالعات کتاب

 کتاب 10 ص است. شده داده نشان هاآبادی و هاشهرک

 و فاضالب نادرست دفع به چهارم، پایه اجتماعی مطالعات

 سموم مصرف افزایش به نیز تجربی علوم کتاب در و پسماند

 در نیز پنجم پایه در است. شده اشاره (36 کش)ص آفت

 ) کش آفت سموم مصرف افزایش اجتماعی؛ مطالعات کتاب

 خاک، فرسایش تجربی؛ علوم تصویر( قالب در ،98 ص

 یرتغی افزایش و جنگل و معادن طبیعی، هایعرصه تخریب

 است. شده بیان (16 اراضی)ص کاربری

 داریبربهره راستای در سوم پایه تجربی علوم کتاب در

 یا شده اشاره 62 ص در زمینی زیر هایآب منابع از رویه بی

 ار منازل به فاضالب ورود تصویر، قالب در کتاب همین در

 اجتماعی مطالعات کتاب در (.61ص همان، دهد)می نشان

 شدن آلوده موجب که هاکارخانه صنعتی مواد چهارم؛ پایه

 تجربی علوم کتاب در (.10 است)ص شده بیان شود،می اب

 آب آلودگی و فاضالب ورود تصویر، قالب در نیز پایه همین

 )ص است شده داده نشان هاآلودگی و زباله ورود اثر در

 شده مشاهده هایفراوانی تمامیِ که پنجم پایه در (.865

 رتصوی قالب در بوده، اجتماعی مطالعات کتاب به مربوط

 نریخت و منازل فاضالب ورود زباله، ورود اثر در آب آلودگی

 (.98 )ص است گذاشته نمایش به را کارخانه صنعتی مواد

 هک است مشاهده تجربی علوم کتاب در اول پایه در فراوانی

 داشته ارهاش عمومی جای به شخصی نقلیه وسیله از استفاده به

 زا استفاده مضرات به تصویر قالب در نیز 50 ص در است.

 رداختهپ عمومی نقلیه وسیله مقابل در شخصی نقلیه وسیله

 تصویر چهارم، پایه اجتماعی مطالعات کتاب در است.

 حاضر مؤلفه بیانگر که شده داده نشان ماسک با کودکان

 در تصویری صفحه، همین در همچنین (.00ص باشد)می

 داده نشان عمومی و شخصی نقلیه وسایل از استفاده راستای

 دایص به تجربی علوم کتاب در تنها دوم پایه در است. شده

 در سوم؛ پایه در شده، اشاره وسایل روشن موتور و بوق

 موتور و بوق صدای به بنویسیم(، )نوشتاری/ فارسی کتاب

 و ساختمانی هایفعالیت و آالت ماشین و وسایل روشن

 هایشاخص به )خوانداری( فارسی کتاب در عمرانی،

 و آالت ماشین وسایل، بوق صدای جمله از متعددی

 ی،الکترونیک وسایل از ناشی صدای ساختمانی، هایفعالیت

 زا ناشی صدای تصویری، صوتی، وسایل از ناشی صدای

 ... بازی وسایل و جمعیت صدای و بالگرد و هواپیما حرکت

 هایابکت صرفاً پایه، این در است ذکر به الزم بود. شده اشاره

 در فاًصر نیز چهارم پایه در .اندپرداخته مؤلفه این به فارسی

 )است شده پرداخته مؤلفه این به اجتماعی مطالعات کتاب

 صوتی، وسایل صدای و آپارتمانی زندگی از ناشی صدای

 دایص به تجربی علوم کتاب پنجم، پایه در و...(. تصویری

 هنمون عنوانبه است. شده اشاره وسایل روشن موتور و بوق

 سبزی زدن فریاد "سوم، پایه خوانداری( فارسی) کتاب در

 در و... جمعیت صدای شاخص قالب در توانمی را "فروش

 صدای کتاب، همین 90 صفحه در یا (.95 ص گرفت) نظر

 91 ص در است. شده مطرح معضل یک عنوان به هواپیما

 خواب از همسایه ماشین بوق صدای با دیشب من" آمده نیز

 و لباسشویی ماشین صدای به دیگر جای در یا "پریدم

 گاهن" بخش در تصویر قالب در است. شده اشاره جاروبرقی

 صدای و صنعتی هایفعالیت از ناشی صدای "بگو و کن

 کتاب راستا همین در است. شده داده نشان صوتی وسایل
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 صوتی بحران اینگونه 6 ص در چهارم پایه اجتماعی مطالعات

  را ونـتلویزی و رادیو صدای خانه در" است: نموده مطرح را

 ."نکنیم بلند

 

 تحصیلی پایه تفکیک به بهنجار داده - 5 جدول

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول ها شاخص
 9 9 9 9 9 11/9 جمعیت افزایش

 9 9 9 9 9 11/9 طبیعی منابع مصرف افزایش

 9 9 11/9 9 9 9 کشاورزی زمین به تکنواوژی( تراکتورها) رساندن آسیب

 9 9 9 9 9 9 ماشینی وسایل به اندازه از بیش وابستگی

 9 9 9 9 9 9 زدایی جنگل

 9 9 11/9 9 9 9 جانوران و گیاهان نابودی

 9 9 9 9 9 9 یکبارمصرف مواد رویه بی مصرف

 9 9 9 9 9 9 انرژی مصرف افزایش

 9 9 9 9 9 9 ازن الیه تخریب

 9 9 9 9 9 9 فناوری های زیان

 9 9 9 9 9 9 جهانی گرمای افزایش

 9 9 11/9 9 9 11/9 هاآبادی و ها شهرک شهرها، گسترش

 9 9 9 9 9 9 زیست محیط در زباله ریختن

 9 9 9 39/9 9 9  ینیرزمیز های آب از استفاده فرهنگ بودن نییپا

 9 9 9 9 9 9  آب به شوینده مواد انواع ورود

 9 11/9 2/9 9 99/9 9  هاآلودگی و زباله ورود اثر در آب آلودگی

 9 11/9 2/9 11/9 9 9  هارودخانه به صنایع و منازل فاضالب ورود

 9 9 9 9 9 9  هازباله سوزاندن و انباشتن

 9 9 11/9 9 99/9 9  عمومی جای به شخصی ینقلیه وسایل از استفاده

 9 9 9 94/9 9 9  هاکارگاه و کارخانجات صنعتی، هایفعالیت از ناشی صدای

 9 9 9 03/9 9 9  عمرانی و ساختمانی هایفعالیت و آالت ماشین

 9 9 9 06/9 9 9  موتوری ینقلیه وسایل روشن موتور و بوق صدای

 9 9 9 92/9 9 9  منازل الکترونیکی وسایل از ناشی سروصدای

 9 9 2/9 03/9 9 9 موسیقی آالت و تصویری صوتی، وسایل صدای

 9 9 9 9 9 9  ایهسته پسماندهای

 39/9 9 11/9 9 9 9  آن از ناشی پسماندهای و فاضالب نادرست دفع

 9 0/9 9 9 9 9  کشاورزی مستعد اراضی کاربری تغییر افزایش
 

 اهمیت ضریب و اطالعاتی بار میزان -6 جدول

 درسی هایکتاب
 زیست محیط هایمؤلفه
  از حفاظت

 طبیعی منابع

 و انسان

 زیستمحیط

 169/9 639/9 اطالعاتی بار میزان

 392/9 446/9 اهمیت ضریب

 

 به طمربو اهمیت ضریب بیشترین فوق؛ جدول اساس بر

  اهمیت ضریب کمترین و (386/6)طبیعی منابع از حفاظت

 باشد.می (930/6)زیست محیط و انسان به مربوط
 

 گیرینتیجه و بحث

 به نبردپی ومحیطی زیست مشکالت و مسائل به توجه

 برای حلراه یافتن به وادار را هاانسان آن، نامطلوب عواقب

 از یکی .است کرده زیستیمحیط مشکالت و مسایل

 و زیستمحیط به رساندن آسیب از اجتناب هایراهکار

 و متس به هاانسان رفتار در تغییر آن، تخریب از جلوگیری
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 حجت صفار حيدری ،ميمنت عابديني بلترک

 سائلم از آگاهی راستا این در .است گرایانهطبیعت ابعاد سوی

 رایب نیازیپیش عنوانبه معموالً زیستی،محیط موضوعات و

 تیزیسمحیط حفاظت هایرفتار نهایتاً و زیستمحیط یدغدغه

 ضرورتی زیست،محیط آموزش بنابراین .شودمی محسوب

 زا بسیاری که هاستآموزش نوع این پرتو در تنها که بوده

 محقق پایدار توسعه و شده حل زیستیمحیط هایبحران

 تحول ابزار آموزش، واقع در (.Movaqhar,2015) گرددمی

 ینشب رفتار، تغییر در عوامل موثرترین و اجتماعی توسعه و

 (.Lahijanian, 2011) است انسانی منابع نگرش و

 هاولی بسیار مراحل در تواندمی زیستمحیط هایآموزش

 طریق از کودکان مرحله این در .شود آغاز کودکی دوران از و

 با محله و جامعه خانواده، اعضا تریننزدیک مادر، پدر،

 در غالبا .شوندمی آشنا ساختانسان هایمحیط و طبیعت

 ترک،مش فلسفه یک تا دارد سعی هرکسی ها،فرهنگ از برخی

 هب را هامسئولیت و ادراکی الگوهای ارزشی، هاینظام اعتقاد،

 متغیرهای عنوان به فرهنگی الگوهای این .بگذارد اشتراک

 تا دکننمی سعی عمدتاً بلکه اندنشده گرفته نظر در فردی

 و مردم بین هماهنگی جهت را زیستیمحیط هایدیدگاه

 (. Elshinta, 2012) سازند برقرار طبیعت

 هایکتاب در زیستمحیط آموزش هایمؤلفه راستای در

 923 رفته هم روی که داد نشان آمده دستبه نتایج درسی،

 هایمؤلفه به ابتدایی دوره درسی های کتاب در فراوانی

 با ارتباط در مورد 995 که اند پرداخته زیستمحیط آموزش

 مشاهده انیفراو بیشترین است. بوده طبیعی منابع حفظ مؤلفه

 به هتوج با رسدمی نظر به که است بوده علوم کتاب در شده

 در مهم ینکته اما رسدمی نظر به منطقی درس، این اهداف

 حصحی برداریبهره" چون هایمؤلفه به توجه عدم راستا این

 یهازباله از کمپوست تولید" و "ناپذیر تجدید منابع از

 مارشبه امروزه ضروری نیازهای از که باشد می "پذیرتجزیه

 و بررسی نحوه در امر این عمده دالیل از یکی شاید رود.می

 هاکتاب محتوای که چرا باشد ایران درسی هایکتاب انتشار

 رتصو در یا و ماندمی باقی تغییر بدون متمادی هایسال در

 بدون اهاًگ و اهمیت کم و جزئی بسیار مسائل در صرفاً تغییر،

 مختلف های کتاب در اخیر سال چند در که باشدمی اهمیت

 کتاب جلد از دختران تصویر حذف مانند ایمبوده آن شاهد

 ظرن به هاکتاب محتوای به توجه با آن بر عالوه ... و ریاضی

 ینتدو جهت متخصص اعضای در بازبینی به نیاز رسدمی

 هایمؤلفه با مرتبط هایمؤلفه برخی دارد. وجود هاکتاب

 از استفاده) شد مشاهده پایه یک در صرفاً نیز مذکور

 است حالی در این (نو هایانرژی ) شونده تجدید هایانرژی

 متوالی ساختار ایجاد درسیبرنامه در مهم اصول از یکی که

 که است صورت این در چون باشدمی مفاهیم آموزش جهت

 .شود تبدیل نگرش به مسأله یک داشت انتظار توانمی

 در که است حالی در مذکور هایمؤلفه به توجه عدم

 فسیلی هایسوخت پایان از ناشی نگرانی اخیر هایسال

 کشورهای محیطی، زیست هایآلودگی و ناپذیر( )تجدید

 زینجایگ منابع به دستیابی پی در که داشته آن بر را جهان

 بتوانند که هاییانرژی باشند. هاسوخت این برای انرژی

 یبرا مناسب جایگزینی باشند، داشته را الزم هایپایایی

 ابیدستی قابل فناوری نظر از و باشند فسیلی هایسوخت

 مصرف تأمین در را کشورها توان حال عین در و باشند

 قلن و حمل و گرمایی الکتریکی، انرژی تولید برای داخلی

Baltork Abedini Omran, Salehi & ) کنند تضمین

,2018Firoozjaei Mehralitabar.) 

 ی،طبیع منابع از حفاظت راستای در مهم مسائل از یکی

 کیالکتری وسایل و باتری مانند خطرناک هایزباله جداسازی

 ست.ا شده مسأله این به اندکی توجه متأسفانه که باشدمی

 د،هستن سمی و سنگین فلزات حاوی که خانگی هایباتری

 آسیب گیاهان یریشه به و داشته خاک در زیادی پایداری

 آبهای آلودگی باعث هاباتری نوع این همچنین زنند.می

 انسان زندگی چرخه وارد نهایت در و شده زیرزمینی

 فلزات موارد برخی در است. خطرناک بسیار که شوندمی

 خوراکی مواد وارد است ممکن خانگی هایباتری در موجود

 انواع بازیافت .شود افراد شدن عقیم باعث نهایت در و شده

 در ارک این امکان و ندارد باالیی چندان فناوری به نیاز باتری

 و زباله آوریجمع سیستم متاسفانه اما دارد، وجود کشور
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 لیلد همین به و بوده ناقص کشور در مبدا از زباله تفکیک

 هنشد انجام تاکنون کشور در خانگی هایباتری بازیافت

 رکشو در خودرو باتری اکنونهم که است حالی در این است.

  (.,Filsofi 2021) شودمی بازیافت

 رینبیشت که؛ نمود عنوان باید نتایج مبنای بر همچنین

 شاهدهم پنجم پایه در فراوانی کمترین و ششم پایه در فراوانی

 درسنمی نظر به شده مشاهده هایفراوانی مبنای بر گردید.

 نچو باشد. داشته وجود راستا این در خاصی دلیل و منطق

 تواننمی دلیل همین به شد مشاهده فراوانی 50 اول پایه در

 روی اما نمود. مطرح را مطالب عرضه جهت خاصی منطق

 تصور به مطالب عرضه شیوه که نمود ادعا توانمی رفته هم

 درسیبرنامه در سطحی ای گونهبه مطالب که بوده خطی

 صورت به محتوا عرضه شیوه بهترین شود.می گنجانده

 و بیان مختلف جوانب از مفهوم یک که باشدمی مارپیچی

 ار معنادار یادگیری نهایت در که گیردمی قرار بررسی مورد

 جهت فارسی هایکتاب در نمونه عنوانبه سازد.می میسر

 هگرفت بهره دینی و قرآنی هایداستان از مفهوم، یک آموزش

 دانب جامعه که نیز دیگر مهم مفاهیم با ارتباط در است شده

 این از و شهروندی محیطی، زیست مسائل مانند دارد نیاز

 در و مختلف هایکتاب در اینگونه توانمی نیز مسائل دست

  گنجاند. سنی رده تناسب به ،هاپایه

 مترینک که نمود عنوان باید نتایج مبنای بر این بر عالوه

 شد. مشاهده آسمانی هایهدیه و قرآن هایکتاب در فراوانی

 خداوند که دارد می بیان اسالم که است صورتی در امر این

 قح او و است آفریده انسان برای را زیستمحیط و طبیعت

 ینا که کندمی کیدأت دیگر سوی از اما دارد. را آن در تصرف

 کهبل ندارد، نسل یک یا و گروه فرد، یک به اختصاص حق

 هم طوریکه به باشد عادالنه و اصولی آن از برداری بهره باید

 نند.ک استفاده آن از بتوانند آینده هاینسل هم و حاضر نسل

 آلوده به منجر تواند می که حق این از استفاده سوء بنابراین

 ضتعر باعث و گردد زیستمحیط نابودی و تخریب سازی،

 ممنوع شود،می آینده هاینسل ویژه به دیگران حقوق به

 و (,Hafezi, and Ebrahimian Moradi 2012) است

 که است آن نشانگر کریم قرآن در گرفته صورت هایبررسی

 ظمن رعایت است. الهی کتاب ویژه عنایت مورد زیستمحیط

 لیتمسئو بودن همگانی طبیعی، مواهب از استفاده در واعتدال

 بهداشتی جوانب و آب به توجه زیست، محیط از حفاظت

 آلوده گوارا، آب اهمیت آب، کنندگیپاک جویی،)صرفه آن

 شآرام مینأ)ت بهداشتی مسکن های ویژگی ...(، و آب نکردن

 هب توجه عمومی، هایمکان پاکیزگی آن(، گیربودن آفتاب و

 گیاهان خاک، هوا، زمین، باد، )آب، زیستمحیط عناصراصلی

 احیای زمین، آبادانی امربه حیوانات، از حمایت ...(، و

 بردنباال در قرآنی فرهنگ و آموزش مهم بسیار نقش طبیعت،

 حیطم و جامعه برابر در افراد پذیریمسئولیت و دانش سطح

 درخصوص کریم قرآن رهنمودهای ترینمهم از زیست،

 باشدمی بشر زندگی در آن اهمیت و زیستمحیط جایگاه

(2015 al, et Fatahi.) 

 مشاهد فراوانی مورد 66 آمده، دست به نتایج مبنای بر

 نسانا است. بوده زیستمحیط و انسان مؤلفه به مربوط شده

 رارق یکدیگر با خاصی تعامل در خود پیرامون های محیط و

 نقش خود رفتارهای با آگاهانه نا یا آگاهانه انسان دارند.

 از لیک بطور زیستمحیط کند.می ایفا زیستمحیط در مهمی

 انانس که است شده تشکیل خاک و هوا و آب کلی عنصر سه

 یا و مخرب صورت دو به مستقیم غیر یا و مستقیم بطور چه

 هوا، و آب تغییرات است. گذارثیرأت آن روی بر سازنده

 ایلهأمس به تبدیل آلودگی و خاک رویهبی فرسایش

 اندشده جهان سر سرتا در هاملت همه برای کنندهنگران

(2017 Gholamshahi,). مخرب عامل عنوان به انسان 

 ودشمی سبب را تخریب این مختلف ابعاد در زیستمحیط

 توجه همؤلف این به ابتدایی دوره درسی هایکتاب متأسفانه اما

 واسطه هب اراضی کابری تغییر مسأله نمونه عنوان به اندنداشته

 مطرح اخیر سال چند در که است مسائلی از سازها، و ساخت

 تخریب حکم گاهاً حتی است گرفته قرار توجه مورد و

 ماا است شده صادر قانونی غیر سازهای و ساخت از بسیاری

 یکلیه در و اند نداشته توجهی امر این به درسی یهاکتاب

  نگردید. مشاهده موردی رابطه، این در درسی هایکتاب
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 آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: ...

 حجت صفار حيدری ،ميمنت عابديني بلترک

 چند در مصرف بار یک لوازم از استفاده دیگر سوی از

 یک ظروف از استفاده است. یافته افزایش اخیر سال

 ظروف هایزباله دفع باعث که پالستیکی بارمصرف

 شود،یم زیستمحیط و طبیعت در آنها انباشت و پالستیکی

 حیات و ها رودخانه دریاها، خاکی، و آبی منابع مرور به

 هایکیسه که هنگامی کند.می تهدید را گیاهان و جانداران

 تعل به شوند، می دورریخته زباله عنوان به پالستیکی

 آلودگی باعث محیط، در سال 566 از بیش ماندگاری

 دهش جا جابه باد همراه به هاکیسه این شوند.می زیستمحیط

 موجب نتیجه در شوند؛می آب هایکانال و هارودخانه وارد و

 نساک علت به موارد بسیاری در و شده ها آبراهه گرفتگی

 یابد.می افزایش حشرات انواع ولد و زاد آب، ماندن

 ریایی،د زیستمحیط به ورود درصورت پالستیکی هایکیسه

 هزاران ساالنه و شده دریایی جانوران غذایی زنجیره وارد

 شتپ الک و فک دلفین، وال، قبیل از آبزی جانوران از گونه

 و هاهکیس این خوردن اثر بر اشتباهاً دریایی پرندگان نیز و

 .میرندمی آن از ناشی خفگی

 در اول کشور 86جز ایران ، سازیفرهنگ عدم دلیل به

 کیی ما کشور مردم و است پالستیکی مواد مصرف و تولید

 بار کی ظروف کنندگانمصرف و کنندگان تولید بزرگترین از

 هک باشدمی حالی در این هستند. دنیا در نایلکس و مصرف

 و تولید کشوری هر در پایدار توسعه هایشاخص از یکی

 این جمله از هوا و زمین مختلف هایآالینده پایین مصرف

 وفظر جایگزین باید بازیافت قابل ظروف است مواد گونه

 به اام هستند بر هزینه ظروف این چه اگر شود ستیکیالپ

 اریبسی کمک انسان سالمت و زیستمحیط صیانت و حفظ

 مصرف بار یک ظروف به مربوط مشکالت حل کند.می

 کباری ظروف از استفاده طریق از زیستمحیط در پالستیکی

 اندشده ساخته طبیعی پلیمرهای از که گیاهی مصرف

(Mirzaei & Cheraghalikhani, 2018.) است حالی در این 

 و گیریشکل در دوره مهمترین عنوانبه ابتدایی دوره در که

 در حتی نگردید مشاهده موردی افراد، شخصیت تکوین

  ائلمس به توجه آن اهداف از یکی که تجربی علوم هایکتاب

 باشد.می بهداشتی ومحیطی زیست

 مسأله نشده، پرداخته بدان که مهم هایمؤلفه دیگر از

 ،انرژی مصرف افزایش به توجه با باشد.می انرژی مصرف

 هتوسع طرح راستای در حرکت طبیعی، منابع بودن محدود

 فتنر هدر از امکان حد تا بایستی زیستمحیط حفظ و پایدار

Paknia Far, Fatehi  ) شود جلوگیری انرژی شدن تلف و

2013 Keshavarz, &.) عرصه در عملی و علمی تجارب 

 در تواندمی راهبردی ریزیبرنامه که است داده نشان انرژی

 رفومص باشد داشته ایکننده تعیین نقش مصرف مدیریت

 (.Zarnegar, 2016) است علمی اصل همین تابع نیز انرژی

 است آموزش با بودن همراه صورت در ها ریزیبرنامه این

 نظر هب اینگونه است ممکن اگرچه باشد. اثربخش تواندمی که

 اطالعات ارائه هاانرژی از بسیاری با ارتباط در که برسد

 زا بیش امروزه که انرژی منابع از یکی اما باشدنمی ضروری

 رقب قطعی باشد.می برق مصرف کند،می خودنمایی پیش

 رماگ اوج و تابستان در خصوصبه مختلف فصول در مکرر

 تمشکال نیز زمستان فصل در بود. خواهد تصور قابل غیر

 وسایل که چرا کندمی ایجاد جامعه افراد برای را خود خاص

 زمانی است. برق به وابسته منازل از بسیاری گرمایشی

 )حداقل برق مصرف در جامعه افراد که بود امیدوار توانمی

 را الزم آموزش ابتدا از که نمایند جوییصرفه زمینه( این در

 ئهارا آموزشی سیستم طریق از هاآموزش این کنند. دریافت

 یچه نیز تلویزیون مانند جمعی هایرسانه سایر در و شودنمی

 شود.نمی دیده مهم این آموزش راستای در شواهدی

 و انسان بحث در رحطم هایشاخص دیگر از

 جای هب شخصی نقلیه وسیله استفاده شاخص زیست،محیط

 روی است آمده تصویر قالب در صرفاً که باشدمی عمومی

 در این شد، مشاهده اول پایه در فراوانی «8» تنها رفتههم

 اهمیت و حساسیت باالترین از پایه ین که است حالی

 فکری شخصیت یشالوده و اساس که چون است برخوردار

 مدو پایه در شود.می نهاده بیان پایه این در فرد اجتماعی و

 تأثیرات راستای در است. تجربیعلوم کتاب بر تمرکز تنها نیز

 81 ص شود،می بحران باعث که زیستمحیط بر انسان منفی

http://www.jdem.ir/?_action=article&au=15183&_au=Mohammad++Zarnegar&lang=en
http://www.jdem.ir/?_action=article&au=15183&_au=Mohammad++Zarnegar&lang=en
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 آب انسان کارهای از برخی" که آمده تجربیعلوم کتاب

 رتصوی قالب در صفحه همین در یا "کندمی آلوده را رودخانه

 کتاب این 55 ص در یا است. کرده اشاره مذکور شاخص به

 ایبر خودروها بوق صدای" آمده صوتی بحران با ارتباط در

 شیدنک تصویر به با صفحه همین در ،"است دهنده آزار انسان

 بحران هب هوا، بحران بر انسان تأثیر از ناشی تنفسیِ مشکالت

 اب کنید گو و گفت قسمت در است. داشته اشاره مذکور

 ،"دارد هاییزیان چه خودروها دود شما نظر به اینکه پرسش"

 کتاب 05 ص سوم؛ پایه در است. پرداخته هوا بحران به

 و آالت ماشین یآزاردهنده صدای به نوشتاری فارسی

 داشته اشاره نقلیه وسایل بوق صدای و ساختمانی هایفعالیت

 اینگونه نیز خواندن( هایمهارت فارسی) کتاب در است.

 "فروش سبزی زدن فریاد" 95 ص نمونه عنوانبه ،است آمده

 " یا و ،"90 ص در صوت ضبط و تلویزیون بلند صدای" یا

 رد باشد.می صوتی بحران بیانگر همگی "هاماشین صدای

 صدای با دیشب من " آمده کتاب این 91 ص در راستا این

 یِتجربعلوم کتاب در ."پریدم خواب از همسایه، ماشین بوق

 .است بوده آب حوزه بر انسان تأثیر بر تمرکز پایه، این

 فاضالب ورود تصاویری قالب در 61ص نمونه؛ عنوانبه

 برداریبهره و هاکارخانه صنعتی مواد ریختن آب، به منازل

  است. داده نشان را زیرزمینی هایآب منابع از رویه بی

 اجتماعی، مطالعات کتاب 6 ص در چهارم، پایه در

 تلویزیون رادیو صدای و آپارتمانی زندگی از ناشی صدای

 10ص همچنین باشد.می صوتی بحران از حاکی که شده بیان

 آب آلودگی به منجر که هاکارخانه صنعتی مواد کتاب این

 هب صفحه همین در و آب( )بحران کشیده نمایش به را شده

 حرانب بیانگر که پرداخته پسماند و فاضالب نادرست دفع

 با انکودک کشیدن تصویر به با مذکور کتاب در است. خاک

 بحران است. کرده یادآوری را هوا بحران (00ص ) ماسک

 رد.خومی چشم به پایه این تجربیعلوم کتاب در آب و خاک

 زایشاف با را خاک بحران مؤلفه به مربوط فراوانی تنها 36ص

 آلودگی 865 ص در و شده مشاهده کش آفت سموم مصرف

 به فاضالب ورود و هاآلودگی و هازباله ورود اثر در آب

 کدامیک” هاینک بیان با پنجم پایه در است. شده کشیده تصویر

 آلوده کمتر را هوا شخصی، یا عمومی نقلیه وسایل از

 )مطالعات است داشته اشاره هوا بحران به ،"کنندمی

 آب آلودگی نیز 98 ص فعالیت(، بخش /93 ص اجتماعی/

 فاضالب ورود آب، درون به صنعتی مواد ریختن قالب در

 هاآلودگی و زباله ورود اثر در آب آلودگی و صنایع و منازل

 شافزای شاخص به تجربی،علوم کتاب در است. شده بیان

 و دنمعا طبیعی، هایعرصه تخریب و اراضی کاربری تغییر

 زنی فراوانی یک خاک(. بحران است) شده پرداخته هاجنگل

 اشاره خاک بحران به خواندن( های)مهارت فارسی کتاب در

 سایر در است. آمده تصویر قالب در 802 ص در که شده

 ششم؛ پایه در نگردید. یافت موردی پایه، این هایکتاب

 صوتی بحران به کمتر و فراوانی( 0) خاک بحران به بیشتر

 کتاب در موارد این یهمه که شده پرداخته )صفر(

 موردی پایه این هایکتاب سایر در و بوده تجربیعلوم

 ؤالس این کنید فکر بخش در کتاب این 96 ص نشد. مشاهده

 و مزارع به کارخانه فاضالب ورود چرا "که شده مطرح

 بخش همین در یا آب(، )بحران رساندمی آسیب هارودخانه

 از است. شده اشاره نیز خاک بحران از زباله نادرست دفع به

 و Ghazavi با همسو نتایج شده، بیان مطالب منظر

 مطالعات هایکتاب در دادند نشان که است (0686همکاران)

 ت.اس شدهمحیطی زیست معضالت به اندکی توجه اجتماعی

محیطی زیست معضل به اندک توجه منظر از این بر عالوه

 نیز هاپژوهش باشد.می حاضر پژوهش با همسو نیز صوت

 از ناشی محیطیزیست مسائل از بسیاری دهدمی نشان

 هک است زیستمحیط با هاانسان یهغیرمسئوالن رفتارهای

 از و دش متوسل آموزش به باید آن، از پیشگیری یا رفع برای

 ؛al et Trishala (0683) هایپژوهش با همسو منظر این

Saracli & Boca (0683؛) Karatas and Karatas (0680؛) 

Talebi, Dashtinezhad & Hasani Ziabari (0680)؛ 

Babaoghli et al(0689) باشد.می  

 هک طور آن درسی هایکتاب آمده؛ دستبه نتایج طبق

 انسان توسط شده ایجاد هایبحران بحث به شاید و باید
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 حجت صفار حيدری ،ميمنت عابديني بلترک

 هب دروس، از بسیاری اهداف در که صورتی در اندنپرداخته

 درس اهداف از یکی نمونه عنوانبه است. شده اشاره آن

 این و باشدمی زیستمحیط تعالی و حفظ اجتماعی، مطالعات

 نگردید مشاهده موردی هیچ سوم، پایه در که است درحالی

 رب عالوه است. شده اشاره اندک بسیار نیز هاپایه سایر در و

 دوره اجتماعی مطالعات مهم اهداف از از دیگر یکی این،

 کی هایویژگی از و است شهروندی مفاهیم آموزش ابتدایی،

 ظحف برای باشد.می زیستمحیط به احترام خوب، شهروند

 حال زمان در موجود هایبحران است الزم زیست، محیط

 معضالت این از پیشگیری و رعایت انتظار تا شود مطرح

 پایه اجتماعی مطالعات کتاب از بخشی در شود. برآورده

 ونهچگ که شده پرداخته زمینی زیر هایآب تعریف به پنجم

 آورده زمین روی به چگونه اینکه و است گرفته شکل

 مطالب، حفظ و دانش حد در مباحث یارائه کنار در شود.می

 زا جا به نا یاستفاده مخربِ اثرات بخش، همین در توانمی

 جنوب مناطق از بسیاری در خصوص به نمود، مطرح را آن

 هک شده حفر بومی افراد توسط رویهبی آبِ هایچاه کشور

 و دولت دخالت با اخیر، سال چند در آب هایبحران از پس

 هایامو ها،بانک حتی و است شده پر سنگ با انتظامی نیروی

 هایچاه حفر از جلوگیری جهت کشاورزان برای آب تأمین

 این رغمعلی (.IRNA,2018) اندگرفته نظر در مجاز غیر

 جاری سال در بخش این در مشکالت همچنان ها،حساسیت

 رد تنها معضل این است. شده گزارش مختلف هایاستان در

 با زنی دیگری هایاستان بلکه شودنمی مشاهده کشور جنوب

 رایب سقفی که این دلیل به حتی و هستند مواجه مسأله این

 نظر در مجوز بدون هایچاه صاحبان برای آب برداشت

 یزانم هر به شود،نمی بررسی و بازدید و است نشده گرفته

 آب هایسفره به که دهندمی انجام را کار این بخواهند که

 در (.,Dana 2020) شودمی تحمیل زیادی فشار زیرزمینی

 گزارش حلقه هزار 3 مجاز، غیر هایچاه رقم کرمان استان

 شده شهرستان 85 در شرب آب شدن بحرانی باعث که شده

 معضالت، و شرایط این وجود با (.Fars News, 2020) است

 اثرات و درسی هایکتاب در بحران این آموزش و معرفی آیا

 از بلق پیشگیری معنای به افراد، زندگی بدنه بر آن مخرب

 باشد؟!نمی درمان

 آسمانی هایهدیه و قرآن هایکتاب در این، بر عالوه

 زیست، محیط و انسان مؤلفه در مطرح های بحران به موردی

 خالق یگانه کریم،قرآن منظر از که صورتی در بود، نشده اشاره

 هستند آن دارامانت هاانسان و خداست مخلوقات و طبیعت

 نیز دیمتعد آیات در برسانند. آسیب زیستمحیط به نباید و

 اتُفسِدُو ال وَ» شده؛ اشاره زیستمحیط کردن آلوده اکراه بر

 از بعد را زمین (50 اعراف،) ...« إِصالحِهَا بَعدَ األرضِ فِی

 ؛ «ه....التَّهلُکَ إِلَی بِأیدِیکُم تُلقُوا ال وَ.»...نکنید فاسد ، اصالح

 ید.نیفکن هالکت به را خویشتن خود دستان با (835 ، )بقره

 محیط هوای کردن آلوده که؛ است آمده آیات تفسیر در

 آلوده همچنین ،گرددمی محسوب زمین در فساد زیست،

 به اقدام است، حیاتی ماده چون زندگی محل هوای کردن

 هایکتاب در (.Dihim,2017) گرددمی تلقی نفس هالکت

 اهداف عنوان به نوشتن و خواندن اهداف اگرچه نیز فارسی

 بحران راستای در اما است شده معرفی دروس این اصلیِ

 فمختل طرق از آن آموزش قابلیت آن، مسائل و زیستمحیط

 هب هاالمثل ضرب ذکر با توانمی مثال، عنوانبه دارد، وجود

 از فعالیت هایبخش در و نمود اشاره هابحران این

 این از رفتبرون راهکارهای تا شود خواسته آموزاندانش

 بنویسند. زیبا خط با را شرایط

 تریناصلی عنوانبه تعقل پرورش اهمیت و ضرورت

 اطارتب در تفکر است. شده اعالم پژوهش و تفکر درس هدف

 الزم شود،می مواجه جامعه در آن با فرد که ایمسأله هر با

 و باشدمی خود هایانتخاب مسئول انسان، که چرا است.

 درس، این در نماید. انتخاب عقالنی باید مسئولیت، این برای

 ارائه ریگیتصمیم باب در هاییداستان و گیریتصمیم مفهوم

 بحرانی وضعیت به توجه با و دلیل همینبه است. شده

 تک تک بر آن اثرگذاری و مختلف ابعاد در زیستمحیط

 انتومی را کتاب این محتوای از بخشی جامعه، افراد زندگیِ

 ابانتخ فرد اینکه داد. اختصاصمحیطی زیست مسائل به

 ینکها خیابان؟! در یا بیاندازد مخصوص سطل در را زباله کند،
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 سطل در یا کند رها خیابان در را خود ماسک و دستکش

 هااین یهمه موارد. دست این از و بیاندازد؟! زباله

 یمدار کار سرو آن با زمانی برهه این در که است هاییانتخاب

 نهمی به هستیم، هاانتخاب ینتیجه شاهد جامعه سطح در و

 مسیست خصوصبه هارسانه شودمی گفته که است دلیل

 فرهنگ یا مفهوم یک آموزش بر اثرگذار عاملی آموزشی،

  باشند.می خاص

 

 اتپیشنهاد

 ألیفت در شود؛می پیشنهاد آمده بدست نتایج اساس بر

 شکاه زایی،بیابان چون مهمی هایمؤلفه به درسی هایکتاب

 و... آب رفتن هدر گلخانه، اثرگازهای افزایش ازون، الیه

 مؤلفین و متخصصین است الزم همچنین شود. توجه

 اهیممف برخی به جامعه؛ شرایط به توجه با درسی هایکتاب

 آن زا زیستمحیط هایبحران که نمایند توجه پیش از بیش

 دهش جوامع گیرگریبان حاضر حال در تنهانه که است مواردی

 .تاس مسأله این شعاع تحت آینده در کودکان زندگی بلکه

 

 قدردانی

 اعتبار با و پژوهشی طرح قالب در حاضر پژوهش

 مراتب نویسندگان که است شده انجام مازندران دانشگاه

 اعالم مازندران دانشگاه پژوهشی معاونت از خویش تشکر

 دارند.می

 

 هایادداشت
1. content validity ratio 

2.  𝐶. 𝑅 =
مقوله موردتوافق  

کل مقوله
 

3. Environmental education about Environment 

4. about 
5. in/through  
6. for 
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