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 چکیده
زیست بر  هدف پژوهش، ارزشیابی محتوای درس پرستاری و بهداشت محیط

اساس معیارهای انتخاب محتوای برنامه درسی است. روش اجرای این 
پرستاری دانشگاه آزاد  انیانشجود یتمام آن، جامعه آماری وپژوهش توصیفی 

گیری  و روش نمونه جدول مورگان استفاده ازباشد. با  میاسالمی واحد داراب 
پرسشنامه بررسی  302تعداد ، های ناقص حذف پرسشنامهو  ای تصادفی طبقه

ای  پرسشنامهگانه،  سههای  نظران بر مؤلفه تأکید اکثر صاحب با توجه به. شد
. در ارزشیابی نشانگرهای شد طراحیای لیکرت  جهدر 5طیف با  یسؤال 18

با  دانشجویانآشنایی  که  نشانگرهای ندفرهنگی و اجتماعی، نتایج نشان داد
افزایش و نشانگر  (t=-315/2) زیست محیطاز حفاظت جامعه برای مقررات 

ن برای حفاظت از و جدی گرفتن پیام مسئوال ی دانشجویانآگاهی عموم
د. همچنین در ندر وضعیت نامطلوب قرار دار (t=-174/2) زیست محیط

( مربوط به 247/3) نیانگیمکمترین  شناختی روانارزشیابی نشانگرهای مبانی 
 توسط دانشجویانزیست  حفاظت از محیط عملیزمینه فعالیت فراهم کردن 

(196/4=t) نشانگرهای تناسب محتوا با ساخت دانش در ارزشیابی  است و
 نیانگیمنتایج نشان داد که بیشترین  ،زیست یطپرستاری و بهداشت مح

 ( مربوط به نشانگر آموزش انواع آلودگی و معیارهای مربوط به آن352/3)
(152/5=t)  های ( مربوط به آموزش آسیب147/3) نیانگیمو کمترین 

نشانگر مربوط به  7طورکلی از  به است. (t=209/2) زیست شیمیایی بر محیط
 3زیست،  ی درس پرستاری و بهداشت محیطدر محتوا عوامل فرهنگی

نشانگر در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.  4نشانگر در وضعیت نامطلوب و 
 در .شناختی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد همه نشانگرهای مبانی روان

زیست از حیث  شده در درس پرستاری و بهداشت محیط نهایت محتوای ارائه
 دانش در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.تناسب محتوا با ساخت 

 

 های کلیدیواژه
تناسب محتوا با  ی،شناخت روان، مبانی عوامل اجتماعی و فرهنگی ارزشیابی،

 ساخت دانش
 

Abstract 
The aim of the present research is to evaluate 
environmental health and nursing course content based on 
the criteria for selecting curriculum content. The research is 
descriptive and statistical population includes all nurse 
students of Darab Islamic Azad University. By using 
Morgan table and stratified random sampling and deleting 
incomplete questionnaires, 302 questioners were analyzed. 
Regarding the experts emphasis on triple indexes, an 18-
items questionnaire with five Likert scale was designed.In 
evaluating of cultural and social scales, the results showed 
that the scales of students familiarity with community 
regulations for protecting environment (t=-2.315) and the 
scales of increasing students general awareness and 
seriously accepting the words of authorities for protecting 
the environment (t=-2.174) are  in undesirable 
situation.Moreover by assessing the scales of psychosocial 
principle it was found out that the lowest average (3.247) is 
relating to providing the practical activities for protecting 
environment by studentsand in evaluating the scale of 
content appropriateness to nursing knowledge and 
environmental health, the results showed that the highest 
average(3.352) belongs to the scale of teaching all sorts of 
pollutions and its criteria (t=5.152), and that the lowest 
average (3.147) belongs to the scale of teaching chemical 
damages on the environment(t=2.209).In general,among 
the seven scales of cultural factors in environmental health 
and nurse course content, three scales are in undesirable 
situation (state) and four scales are in relatively desirable 
situation. All the scales of psychological principle are in 
relatively desirable situation. Finally, the presented content 
in nursing and environmental health course in the light of 
content appropriateness to knowledge structure is in a 
relatively desirable state. 

 
Keywords 
Evaluation, Cultural and Social Factors, Psychosocial 
Principle, Content appropriateness to knowledge. 
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 مقدمه

زیست در تمامی مراحل زندگی  محیط حفاظت اگرچه آموزش
یکی از  رسد، ر میاما به نظباشد  ها حائز اهمیت می انسان
حفاظت از های  های تحصیلی که ضرورت آموزش مهارت دوره

دوره کارشناسی پیوسته شود،  شدت احساس می بهزیست  محیط
آن است که  دانشگاهدر این دوره، انتظار از  .استرشته پرستاری 

. سبز کند ینسل فردای جامعه را آماده ایفای نقش شهروند
این است که به نقش  زسب یالزمه ایفای نقش شهروند
آن مقابله با تخریب و زیست  محیطدانشجویان در حفاظت از 

توجه شود. بر همین اساس در برنامه آموزشی دوره کارشناسی 
مصوب پنجاه و چهارمین جلسه شورای  ،پیوسته رشته پرستاری

پرستاری و  کلی درس ریزی علوم پزشکی، هدف عالی برنامه
محیطی  عوامل با پرستاری یاندانشجو بهداشت محیط آشنایی

 بهداشت ذکر شده است و تشریح مفاهیم سالمت بر تأثیرگذار
 یا بیان معیارهای زیست محیط بحران و محیط اکوسیستم محیط،
 توان به عنوان اهداف می را صوتی آلودگی و خاک هوا، آلودگی

 Fifty-fourth session of the)عینی این درس نام برد ویژه

Supreme Council for Planning of Medical 

Sciences, 2014) . بنابراین دستیابی به هدف کلی و اهداف
زیست بر اساس  ی درس پرستاری و بهداشت محیطجزئ

معیارهای انتخاب محتوا نظیر مبانی فرهنگی و اجتماعی، 
 یابد. تحقق میشناختی و ساخت دانش  روان

سی بر اساس نظران برنامه در صاحبذکر شد  تر شیپچنانکه 

اند ازجمله  خود، تعاریف متعددی از محتوا ارائه نموده هایرویکرد

که رشته  یا افتهی های سازمان قسمت رندهیمحتوا را دربرگ ،خیمشا

هایی که به  عملی را تشکیل داده و همچنین وقایع و پدیده

 ,Mashayekhد )دان نحوی با رشته علمی مرتبط است، می

کند در  بیان می (Lunenburg, 2011) لونینبرگ(. 2001

جمله اینکه چه چیزی را باید به چه کسی یاد داد، آن شخص 

 ,McKernan) یا مک کرنان فراگیر و این چیز محتوا نام دارد

که باید یاد  ییها از دانش، مهارت، گرایش و ارزش( 2008

آنچه دانشمندان بنابراین  .کند گرفته شود به عنوان محتوا یاد می

زیست،  محیطمانند  علمیهای  زندگی بشر در رشته در تاریخ

اند، محتوای برنامه  و غیره بیان داشتهی شناس ستیزشیمی، 

 (.Sharinejad,1989) دهد درسی را تشکیل می

( معتقدند که Talebi et al., 2012)طالبی و همکاران 

های اصلی معرفت بشری  از شاخه معموالًمحتوای برنامه درسی 

شود. بر  د و به صورت موضوعات درسی ارائه میگیر سرچشمه می

ریزان درسی باید با کمک متخصصان  همین اساس برنامه

مفاهیم و اهداف، زیست، تصویری دقیق از  های محیط حوزه

ترین  محیطی به دست آورند و مناسب دانش زیست یسشنا روش

 .محتوا را به تدریج در برنامه درسی به یادگیرندگان ارائه نمایند

ترین محتوای  زم به ذکر است که انتخاب مناسبال

ها و  در زمان سایر معارف بشریمحتوای محیطی مانند  زیست

ریزان درسی به های مختلف، توسط مؤلفان و برنامه رشته

در گذشته افالطون  مثالً .است شده انیهای گوناگونی ب صورت

از شده باید از یکسو تفکر منطقی و  معتقد بود محتوای انتخاب

، 1یا اسپنسر های عملی را پرورش دهد مهارت سوی دیگر

اجتماعی را بر  با محتوای تجربی و یفیلسوف انگلیسی دروس

 .شمرد سایر دروس در هر رشته تحصیلی مقدم می

ای تحت عنوان در جستجوی معیارهایی  در مقالهی لوح ریم

زمان  معیارهایی نظیر تناسب محتوا بابرای انتخاب محتوا بر 

کند  می تأکیدی آن و اثربخش شغلی، شرایط ندهیل و آحا

(Mirlohi,1992 .)روس (Ross, 2003 ضمن تأکید بر )

معیارهای انتخاب محتوا، معتقد است که بر اساس  اهمیت

توان درباره مفید و اثربخش  ای از معیارهای مناسب، می مجموعه

. مروری بر مبانی نظری و پژوهشی بودن محتوا قضاوت کرد

نظران  بسیاری از صاحبدهد که  ه برنامه درسی نشان میحوز

و موضوع  اننیاز فراگیر جامعه،عواملی مانند  حوزه برنامه درسی

 دانند ترین معیارهای انتخاب محتوا می درسی را از مهم

(Heywood, 2005). طورکلی عناصر برنامه درسی را  به

 توان در سه محور زیر خالصه کرد: می

در این برنامه درسی یادگیری : ضوع محوربرنامه درسی مو -

مکانیکی است، بنابراین هدف و محتوا از قبل تعیین و 

حجم مطالب مقدم بر فرایند  همچنین گردد. دهی می سازمان

در برنامه درسی موضوع محور، خصوصاً در  یادگیری است.

های نظری بر مطالب حفظی و آموختن آن، تأکید  دوره

ریزی برای  دهی و برنامه سازمان شود. عدم انعطاف در می

برنامه در  های فوق استفاده از امکانات موجود، ضعف فعالیت

های درسی با نیاز  ی مختلف و عدم تناسب برنامهها نهیزم

توان به عنوان مشکالت برنامه درسی موضوع  بازار کار را می

 محور نام برد.

 آموز آموز محور: برنامه درسی دانش برنامه درسی دانش -
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کند و  آموز تأکید می ها و نیازهای دانش محور بر ویژگی

آموز حالتی انفرادی به خود  های دانش آموزش بنا به ویژگی

 گیرد. می

برنامه درسی جامعه محور: در این برنامه درسی، اصالح و  -

آید بنابراین،  می حساب بهتوسعه جامعه هدف اساسی 

گیرد و  میت أمحتوای برنامه درسی از زندگی اجتماعی نش

له در فرایند یادگیری تأکید أی روش حل مسریکارگ بهبر 

 (.Farajolahi & Talebi, 2013) شود می

 1رالف تایلرحوزه برنامه درسی نظران  یکی از این صاحب

های  بر ویژگی 2«مدل رفتاری»مدلی تحت عنوان در است که 

معیار انتخاب اهداف و فردی، جامعه و موضوع درسی به عنوان 

(. Lunenburg,2011) کند برنامه درسی تأکید می حتوایم

 ,Nation & Macalister) لیسترآعالوه بر این نیشن و مک

بر سه عنصر دانش )اهداف،  پژوهش خود( در 2010

ها(،  )سن، عالقه و مهارت رانیهای فراگ (، ویژگییشناس روش

در منابع  تنها نه. ندنک عوامل اجتماعی و فرهنگی تأکید می

 پروند منابع فارسی نظیراکثر در رجی بلکه خا

(Parvand,2001)، پورظهیرتقی (Taghipourzahir, 

 طالبی و همکاران و (Maleki,2003) ملکی ،(2002

(Talebi et al., 2012) و  انفراگیر گانه جامعه، عناصر سه

انتخاب محتوا در معیار  منابع تعیین اهداف ودانش به عنوان 

 .اند شده یبرنامه درسی معرف

زیست و معضالت آن نخستین  اگرچه توجه به آموزش محیط

بار در مغرب زمین و توسط کشورهای صنعتی مطرح شد ولی به 

محیطی، امروزه همه کشورها با این  علت شیوع مشکالت زیست

وظیفه خود  نیتر مهممشکل مواجه و به دنبال حل آن هستند و 

برای  اند کردهالش دانند لذا ت زیست می را حفاظت از محیط

ی اساسی ها گاممحیطی  جلوگیری از رشد معضالت زیست

، از یکسو به نوسازی فرهنگی منجر شده و از ها گامبردارد. این 

محیطی در برنامه درسی و  سوی دیگر زمینه ورود محتوای زیست

فراهم  یادگیرندگانزیست را در  آموزش صحیح حفاظت از محیط

محیطی  زیست مسائلبا آگاهی از  کرده است تا یادگیرندگان

اقتصاد،  ازجملههای دیگر علوم  بتوانند درک صحیحی از شاخه

 ,.Ghozavi et alآورند ) به دستصنعت، بهداشت و غیره 

 & Saylor, Alexanderسیلور، الکساندر و لوییس )(. 2010

                                                           
1
. Ralph Tyler  

2
. Behavioral Model 

Lewis  نقل ازLunenburg, 2011 ضمن  خود( در مدل

به  تناسب آن با ساخت دانشو ا محتو پذیرش مبانی اجتماعی

کنند  بیان می ،رنامه درسیانتخاب محتوای بعنوان مبنایی برای 

توان به  که در تدوین اهداف و محتوای برنامه درسی، نمی

شناختی انتخاب محتوا  مبانی رواندرستی عمل کرد مگر اینکه با 

بر همین اساس کاتینگتون آشنا بود.  شناسی های روان نظریه و

(Kattington,2001بیان می ) کند که طراحی برنامه درسی 

نباید جدا از  زیست و غیره اعم از ریاضی، شیمی، محیط

و نیازهای  های فردی شناختی، تفاوت روانهای  ویژگی

 & Farajolahi) یو طالب یالله باشد. فرجیادگیرندگان 

Talebi,2013)  ترین  را به عنوان مهم شناختی مبانی رواننیز

ریزان درسی معرفی  اطالعاتی موردقبول اکثر برنامه منبع

 .اند کرده

های  شناختی محتوا و تفاوت ها روان عالوه بر توجه به ویژگی

فردی فراگیران، مبانی اجتماعی و فرهنگی نیز از عوامل 

 از زیست است زیرا برخورداری بر حفاظت از محیط رگذاریتأث

 اهمیت جامعه ازهمه افراد  برای پاک و سالم زیستی محیط

 نبودن و آلوده پاکی به رانیگیماه مثالً .است خاصی برخوردار

 و یسم ریغ به خاک کشاورزان دریا، و اقیانوس آب

 آسیب آنها سالمتی به پاک که تولیدات به کنندگان مصرف

 داشتن گفت که توان می نرویازا .دهند اهمیت می نرساند،

و توقعات جامعه است انتظارات  از مناسب و سالم زیستی محیط

(Mahoudi et al.,2005و می )  تواند به عنوان معیاری در

 .قرار گیرد موردتوجهزیست  انتخاب محتوای درس آموزش محیط

( در کتاب مدرسه، Moore, 2006)همسو با این عقیده، مور 

یکی از معیارهای انتخاب  که کند بیان می 3جامعه و برنامه درسی

اجتماعی است لذا باید نیازها، انتظارات و  محتوا مبانی فرهنگی و

 توقعات جامعه در محتوای برنامه درسی منعکس شود.

بابیت پدر برنامه درسی، جامعه را به عنوان یکی از منابع  

که دارد  اظهار میو قرار داده  دیریزی مورد تأک مهم در برنامه

 برای تهیه و تنظیم برنامه درسی کارآمد در مدارس، الزم است

 از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گیردانتظارات و توقعات جامعه 

برای ورود به  فراگیران ییهای مختلف کارا از طریق آن زمینه تا

(. Mermohamadi,1991را شناخت و آموزش داد )جامعه 

را توجه به نیازهای فراگیران و جامعه (، Oliva) اولیوا همچنین

                                                           
3
. Schooling, Society and Curriculum 
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گانه مدل برنامه درسی  دوازدههای  اولین مؤلفه از مؤلفه جزء

به  (، به عبارت دیگر توجهDaud et al.,2012داند ) می

محیطی  در محتوای زیست انعکاس انتظارات و توقعات جامعه

ها و  متناسب با ویژگی مراکز آموزشی آن در و تدریس شده نیتدو

 از اهمیت اساسی ملی و محلی سطح نیازهای فراگیران در

( در اثری دیگر Heywood,2005د )هیوو .برخوردار است

اشاره  1تحت عنوان تحقیق و توسعه در برنامه درسی و آموزش

کند که شناسایی و رفع نیازهای جامعه از معیارهای محتوای  می

نظران حوزه برنامه  های درسی است. یکی دیگر از صاحب برنامه

( است او George Beauchamp) جورج بوشامپدرسی 

ه دو حوزه طراحی برنامه درسی و مهندسی را ب برنامه درسی

 ی تحت عنوان مدلدر مدلکند و  بندی می برنامه درسی تقسیم

را زیرمجموعه حوزه  و اجتماعی محتوا فرهنگی ، مبانی2مدیریتی

 (.,Lunenburg 2011دهد ) قرار میطراحی برنامه درسی 

اهمیت توجه به نقش مبانی اجتماعی و فرهنگی در 

 شده مطرحآموزش  راهنمای اصولجاست که زیست تا آن محیط

 بیشتر جنبه (1986استکهلم ) اجالس آموزشی کارگاه در

 این اصول عبارت بود از: .و اجتماعی داشتفرهنگی 

 و واحد نگریست ای مجموعه عنوان زیست به محیط به باید .1

 زیرا نادیده انگاشت را فیزیکی و فرهنگی سیاسی، مرزهای

 .است اثرگذار یگرد های بخش بر بخش آن هر

مراحل  تمامی جامع و در فرایندی باید زیست محیط آموزش .2

 خارج آن(. در هم و محیط آموزشی در باشد )هم زندگی

فردی  اخالق در باید زیست محیط آموزش های برنامه .3

اقداماتی  انجام به تشویق را فرد که آورد فراهم را ای زمینه

طبیعی  منابع از برداری بهره و توسعه برای تالش ازجمله

 نماید. غیره و آن آلودگی تخریب و بدون

 ترین مناسب گرفتن نظر در با باید زیست محیط آموزش .4

 به و محلی شروع محیطی زیست موضوعات و ها موقعیت

 گستردگی ملی، با هایی موقعیت و موضوعات سمت

 پیش رود. جهانی و ای منطقه

برای حفظ  انانس رفتار بینی پیش در مهم متغیرهای جمله از

به  .است محیطی زیست مسائل درباره فرد دانش زیست، محیط

                                                           
1
. Research and Development in Curriculum and 

Instruction 
2
. Managerial Model 

 برای یضرورت به منزله محیطی زیست دانشعبارت دیگر 

از  محافظت و رفتارهای ها فعالیت آمیز موفقیت دستیابی

 بر شدن چیره جهت مثابه ابزاری بهو  شود می قلمداد زیست محیط

 شود می گرفته کار به طغل اطالعات یا آگاهیعدم  نظیری موانع

(Ferdosi et al.,2007.) محیطی، از نظر  دانش زیست

شناخت و سواد الزم درباره مفاهیم کلیدی، مسائل  به مفهومی

 های الزم برای مقابله با آن محیطی و آشنایی با مهارت زیست

 جمله ازلذا محتوای دروس  .(Salehi,2010کند ) اشاره می

را با یادگیرندگان ست باید بتواند زی محتوای درس آموزش محیط

مفاهیم کلیدی دانش، ساختار و روش تحقیق خاص آن دانش 

، یادگیرندگانها آشنا کند تا  به صحت و سقم یافته بردن یپبرای 

به های الزم جهت مطالعه بهتر آن دانش  ها و نگرش مهارت

 آن گونهزیرا ؛ (Farajolahi & Talebi,2013آورند ) دست

کند، هر کدام از محتوای  ( بیان میKelly,2009که کلی )

دروس  ازجمله -رسمی شده در آموزش برنامه درسی ارائه

 .های دانش بشری رابطه دارد با یکی از حوزه -زیست  محیط

 دانش همکاران و (Ferdosi et al., 2007فردوسی ) اخیراً

 سه را به عنوان اثربخش دانش و عمل به مربوط دانش مند، نظام

 اند: کرده مطرح محیطی دانش زیست از شکل

 مثالً ،پردازد می اکوسیستم عمل نحوه به مند نظام دانش -

 ن.جها در هوا و آب تغییرات و کربن دیاکس ید بین رابطه

 یها حل راه از وسیعی دامنه شامل ،عمل به مربوط دانش -

 که هایی فعالیت مورد در دانش مثال برای .است رفتاری

 .شود می کربن دیاکس ید به کاهش عنصر منجر

 رفتاری یها حل راه انتخاب برای فرد به اثربخش دانش -

 کمک حل راههر  نسبی منافع و فوایدمتناسب با گوناگون 

 .کند می

دانش  زیست، در حوزه محیط گانه سههای  از بین دانش

 ندم نظام دانش با مقایسه در اثربخش دانش و عمل به مربوط

زیست در بین  از محیط محافظت رفتارهای بر بیشتری تأثیر

 & Salehiاصل )قائمی صالحی و . داردیادگیرندگان 

Ghaemiasl, 2013بررسی رابطه  ( در پژوهشی تحت عنوان

بیان زیست  محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط آموزش زیست

توانند به ایفای نقش شهروند  تنها زمانی می کنند که فراگیران می

 .محیطی باشند ی دانش و آگاهی زیستسبز بپردازند که دارا

 فراگیران نشان داد میزان شناخت آناننتایج تحقیق همچنین 
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محیطی عام، باال و نسبت به  نسبت به مسائل و مشکالت زیست

محیطی خاص، پایین است. همچنین،  مسائل و مشکالت زیست

های مختلف تحصیلی  محیطی در پایه بین میانگین رفتار زیست

های  ار وجود دارد، اما این تفاوت در بین رشتهتفاوت معناد

های تحقیق نشان داد  مختلف تحصیلی دیده نشد. نهایتاً، یافته

محیطی در ایجاد رفتارهای حفاظت از  نگرش نوین زیست  که

محیطی  زیست تأثیر مثبت دارد، اما آموزش و دانش زیست محیط

 محیطی ندارد تأثیر چندانی در بروز رفتار زیست

زیست  وجه به اینکه نقش انسان در حفاظت از محیطبا ت

یکی از راهکارهای مطلوب توان گفت  است لذا می مؤثربسیار 

تربیت فراگیران  ،محیطی های زیست برای فائق آمدن بر چالش

زیست است و الزمه آن  ن محیطاو محافظسبز  شهروندبه عنوان 

با  تزیس مثبتی در یادگیرندگان نسبت به محیطنگرش ایجاد 

لذا در این  ،استفاده از انتخاب محتوای مفید و اثربخش است

مقاله با توجه به تنوع تعاریف محتوا، ابتدا به تعاریفی از محتوا و 

معیارهای انتخاب آن پرداخته و سپس به ارزشیابی محتوا با توجه 

 تناسب ی،شناخت روان، مبانی اجتماعی و فرهنگیبه معیارهای 

الزم به ذکر است که در این  ، پرداخته شد.محتوا با ساخت دانش

 مورداستفادهپژوهش برای قضاوت درباره نشانگرها از روش 

 محمدی ( و علیKhodabandeh, 2016خدابنده و همکاران )

( استفاده شد. Alimohammadi et al., 2013و همکاران )

و همکاران در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی  محمدی علی

نشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس دانشکده پزشکی دا

 ,Khodabandehالگوی نظری سیپ و خدابنده و همکاران )

 برنامه ( در پژوهشی دیگری تحت عنوان ارزشیابی2016

الگوی سیپ درباره  اساس بر کرمان پزشکی دانشکده آموزشی

مطلوب بیان  کامالًی نمرات به وضعیت نامطلوب تا بند طبقه

 5/1-5/3وضعیت نامطلوب، 0 -5/1ن که نمرات بی اند کرده

مطلوب  کامالًوضعیت  5/3-5وضعیت نسبتاً مطلوب و بین 

 شود. محسوب می

 

شناسی پژوهش روش  

ی( و طرح پژوهش از شیرآزمایغروش اجرای پژوهش توصیفی )

جامعه آماری پژوهش شامل  رود. نوع همبستگی به شمار می

ی واحد داراب پرستاری دانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یتمام

تعیین حجم نمونه کرجسی و با توجه به جدول  د.نباش می

نفر به  351ای تعداد  گیری تصادفی طبقه و روش نمونه  1مورگان

با در نظر گرفتن همچنین  .شدند انتخابعنوان نمونه 

های  حذف پرسشنامه یاهای بازگشت داده نشده  پرسشنامه

این در . ار گرفتی قرموردبررسپرسشنامه  302تعداد ، ناقص

شده از سوی  های مطرح با بررسی تعاریف و مؤلفه، ابتدا پژوهش

)مبانی  گانه های سه بر اساس مؤلفه ای پرسشنامه نظران، صاحب

طراحی و پس  شناختی و ساخت دانش( فرهنگی و اجتماعی، روان

های  توسط اساتید رشته صوری پرسشنامه از بررسی روایی

ی درسی و آموزشی، جهت تعیین نسبت ریز شناسی، برنامه روان

استفاده شد سپس در مرحله  3شهالو جدولاز ، 2روایی محتوایی

مذکور ت علمی أعضو هی 10از  تعیین نسبت روایی محتوایی

گویه پرسشنامه اظهارنظر کنند و  25درباره هریک از خواسته شد 

مفید اما گویه  ؛امتیاز 2 ـ ضروری استگویه : های یکی از گزینه

 و حذف شود ضرورتی نداردگویه امتیاز و  1ـ  روری نیستض

حداقل مقدار  الوشهبر طبق جدول  .انتخاب کنندرا صفر امتیاز 

 اظهارنظرنتایج  .است 62/0 قبول، محتوایی قابل روایی نسبت

 گویه دارای نسبت 11که تعداد  ت علمی نشان دادأاعضای هی

 9پذیرفته شدند، تعداد یا بیشتر بود و  62/0محتوایی برابر  روایی

بود که  62/0تا  محتوایی بین صفر روایی نسبت گویه دارای

 روایی گویه دارای نسبت 5تعداد اصالح و پذیرفته شدند و 

 تینها در .ندداز پرسشنامه حذف ش و بودند منفیمحتوایی 

از کامالً  یا درجه گویه و طیف پنج 20ای متشکل از  پرسشنامه

و کامالً  (4(، مخالفم )3نظرم ) (، بی4)(، موافقم 5موافقم )

طراحی و از دانشجویان خواسته شد با دقت و ( 1مخالفم )

 صداقت به گویه ها پاسخ دهند.

تحلیل روش آماری  روایی سازه پرسشنامه با استفاده از

در بررسی روایی سازه . ی قرار گرفتبررس موردعاملی اکتشافی 

 ،اصلی و چرخش واریماکسهای  به روش مؤلفهپرسشنامه، ابتدا 

در درس پرستاری  شده انتخابسنجش محتوای  عوامل مرتبط با

 الکینـ ر میـ کیزر  . مقداراستخراج شد و بهداشت محیط

و  باشد تر می بزرگ 5/0که از مقدار  844/0شده برابر با  محاسبه

معنادار  = 0001/0در سطح ( 806/1569کای اسکوئر ) مقدار

وجود دارد و الزم جهت انجام تحلیل عاملی  طایشر لذا شده است

شناختی و  فرهنگی و اجتماعی محتوا، روان گانه های سه مؤلفه

                                                           
1. Krejcie & Morgan 
2
. Content Validity Ratio 

3
. Lawshe Content Validity Ratio 
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، گانه سه یها عامل .تناسب محتوا با ساخت دانش استخراج شد

درصد از کل  58/60باالتر از یک مجموعاً  با مقادیر ویژه

حتوا پرسشنامه معیارهای انتخاب مهای مرتبط با  واریانس عامل

به عنوان  50/0در این پژوهش بار عاملی کند.  را تبیین می

به دلیل داشتن بار  20و  19های  و گویهشد مالک در نظر گرفته 

ها از  و تعداد گویه نداز پرسشنامه حذف شد 50/0عاملی کمتر از 

در این پژوهش پس از انجام تحلیل  گویه تقلیل یافت. 18به  20

همسانی درونی پرسشنامه معیارهای عاملی، به منظور برآورد 

نانالی و شد.  هآلفای کرونباخ استفاد ضریباز انتخاب محتوا 

( ضریب Nunnally & Bernstein,1994برنشتاین )

دهند. با توجه به اینکه  را پیشنهاد می 70همسانی درونی باالتر از 

مقدار آلفای کرونباخ وضع اجتماعی و اقتصادی، وضعیت 

گیران، تناسب با ساخت دانش و پرسشنامه کلی شناختی فرا روان

( 784/0(، )771/0(، )756/0) بیترتمعیارهای انتخاب محتوا به 

توان گفت پرسشنامه دارای  بنابراین می ،باشد ( می766/0و )

 پایایی قابل قبولی است.

 

ی پژوهشها یافته  

پس از شناسایی نشانگرهای انتخاب محتوای درس پرستاری و 

با استفاده از تحلیل عاملی، به ارزشیابی نشانگرها  بهداشت محیط

ای و میانگین هر نشانگر پرداخته  تک نمونه tبا استفاده از آزمون 

 شد.

 

 

 

 نشانگرهای فرهنگی و اجتماعی .1جدول 

 میانگین نشانگرهای مبانی فرهنگی و اجتماعی محتوا
 مقدار

t 

 یدار یمعنسطح 
نتیجه کلی ارزیابی 

 نشانگر

از  پیشگیری در جامعه و مردمرا با نقش  دانشجویانوا محت. 1
ها، دریاها و غیره(، خاک، مواد  )رودخانه آلودگی هوا، منابع آب

 کند. میآشنا  و غیره غذایی

 طلوبمنسبتاً  01/0 820/2 188/3

 اماکن وجامعه زیست  رعایت بهداشت محیطراهکارهای محتوا . 2

 د.ده را به دانشجویان آموزش می عمومی
 طلوبمنسبتاً  01/0 992/4 341/3

زیست متناسب با شرایط  شده در زمینه محیط ارائه یمحتوا. 3
 .استجامعه بهداشتی نیازهای و  محیط ، اکوسیستمجغرافیایی

 نسبتاً مطلوب 05/0 449/2 152/3

و اجتماعی  یها هیبا توص دانشجویانمحتوا باعث آشنایی . 4
 شود. میزیست  حیطماز حفاظت جامعه برای مقررات 

 نامطلوب 05/0 -315/2 788/2

و نقش مردم در  جوامع آن بر ریتأثو  بالیای طبیعیمحتوا . 5
 دهد. بالیا را توضیح می مدیریت مختلف مراحل

 نسبتاً مطلوب 01/0 042/3 188/3

و جدی  ی دانشجویانمحتوا موجب افزایش آگاهی عموم. 6
 .دشو میزیست  حیطگرفتن پیام مسئولین برای حفاظت از م

 نامطلوب 05/0 -174/2 800/2

صحیح استفاده از منابع طبیعی و جلوگیری از  محتوا فرهنگ. 7
 د.ده میآموزش  دانشجویانتولید زباله را به 

 نامطلوب 78/0 269/0 870/1

 
ارزشیابی نشانگرهای فرهنگی و اجتماعی درس پرستاری و 

شان داد که بین ارائه شد، ن 1بهداشت محیط که در جدول 
صحیح استفاده  فرهنگ وضعیت مطلوب و موجود نشانگر آموزش

تفاوت جلوگیری از تولید زباله نشانگر از منابع طبیعی و 
و مقدار  (t=269/0و  Pvalue= 78/0)ی وجود ندارد دار یمعن

بیانگر وضعیت نامطلوب این دو نشانگر در نمونه  870/1میانگین 
نشان داد بین وضعیت  1جدول همچنین نتایج  .آماری است

 یها هیبا توص دانشجویانآشنایی  موجود و مطلوب نشانگرهای

 05/0) زیست محیطاز حفاظت جامعه برای و مقررات اجتماعی 
=Pvalue  315/2و-=t)  و  ی دانشجویانافزایش آگاهی عمومو

 05/0) زیست جدی گرفتن پیام مسئولین برای حفاظت از محیط
=Pvalue  174/2و-=t)  ی وجود دارد و میانگیندار یمعنتفاوت  

این دو نشانگر در وضعیت نامطلوب قرار دارد. الزم به ذکر است 
که در ارزشیابی سایر نشانگرهای فرهنگی و اجتماعی محتوا 

بین وضعیت موجود و مطلوب وجود  دار یمعن( تفاوت 5،3،2،1)
 .دارد و این نشانگرها در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد
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 شناختی محتوا نشانگرهای مبانی روان .۲جدول 

 مقدار میانگین شناختی محتوا نشانگرهای مبانی روان
T 

سطح 

 یدار یمعن

 نتیجه کلی

 ارزیابی نشانگر

 ذهنی زیست متناسب با توانایی محیطبهداشت شده در زمینه  محتوا ارائه. 8
 .است دانشجویانو استعداد 

352/3 524/4 
 وبنسبتاً مطل 01/0

حفاظت از  عملیزمینه فعالیت  ندارد بلکهمحتوا صرفاً جنبه تئوری . 9
 د.کن میرا فراهم دانشجویان زیست  محیط

247/3 196/4 
 نسبتاً مطلوب 01/0

قبلی  اطالعاتو  تجربیاتشده با  ارائه محیطی زیستمحتوای . 10
 .است هماهنگ دانشجویان

258/3 419/3 
 نسبتاً مطلوب 01/0

ایجاد نگرش مثبت به دانشجویان است و  شده موردعالقه ی ارائهمحتوا. 11
 د.شو میی نتهزیست م محیط رعایت بهداشت و حفاظت از جهت آنان در

320/3 473/4 
 نسبتاً مطلوب 01/0

 
نشان داد که همه نشانگرهای مبانی  2نتایج جدول 

شناختی محتوای درس پرستاری و بهداشت محیط در  روان
مطلوب قرار دارد. بیشترین مقدار میانگین وضعیت نسبتاً 

 شده با توانایی محتوا ارائهتناسب  ( مربوط به نشانگر352/3)

و  (t=524/4و  Pvalue= 01/0) دانشجویانو استعداد  ذهنی
زمینه فعالیت ( مربوط به فراهم کردن 247/3کمترین میانگین )

 01/0) توسط دانشجویانزیست  حفاظت از محیط عملی
=Pvalue  196/4و=t) .است 

 با دانش نشانگرهای تناسب محتوا .3جدول 

 مقدار میانگین نشانگرهای تناسب محتوا با ساخت دانش
T 

سطح 

 یدار یمعن

 نتیجه کلی

 نشانگرارزیابی 

سموم،  اهمیت و شیمیایی )تعریف های محتوا آسیب. 12
زیست را به  شیمیایی( بر محیط سموم بندی آن و پایداری طبقه

 دهد یان آموزش میدانشجو

147/3 209/2 
 نسبتاً مطلوب 01/0

های علمی جدید  ها و پژوهش را با نظریه محتوا دانشجویان. 13
 های دفع بهداشتی زباله و فاضالب )انواع در زمینه روش

 کند تصفیه فاضالب( آشنا می های گندزدایی و روش

235/3 145/4 

 نسبتاً مطلوب 01/0

 انتقال های ت و سالمت )روشزیس محتوا رابطه محیط. 14

حشرات و  با مبارزه های روش و انواع توسط حشرات بیماری
 دهد زیست( را به دانشجویان آموزش می جوندگان سازگار با محیط

217/3 152/3 

 نسبتاً مطلوب 01/0

اکوسیستم، بحران  بهداشت، شده، مفاهیم محتوای ارائه. 15
زیست را توضیح  و سایر اصطالحات علمی محیط زیست محیط

 دهد می

247/3 401/3 

 نسبتاً مطلوب 01/0

پرتوها( را معرفی و  و صوت خاک، هوا،) یآلودگمحتوا، انواع . 16
 دهد. معیارهای مربوط به آن را به دانشجویان آموزش می

352/3 152/5 
 نسبتاً مطلوب 01/0

 الزم در اقدامات و طبیعی را با بالیای محتوا دانشجویان. 17

 کند. اضطراری آشنا می شرایط

211/3 417/3 
 نسبتاً مطلوب 01/0

 

نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب  3 نتایج جدول

نشانگرهای تناسب محتوا با ساخت دانش پرستاری و بهداشت 

ها  ی وجود دارد همچنین بررسی میانگیندار یمعنمحیط، تفاوت 

مطلوب قرار بیانگر این است که این نشانگرها در وضعیت نسبتاً 

 ( مربوط به نشانگر آموزش 352/3دارند بیشترین مقدار میانگین )

پرتوها( و معیارهای مربوط به  و صوت خاک، انواع آلودگی )هوا،

و کمترین مقدار میانگین  (t=152/5و  Pvalue= 01/0)آن 

 اهمیت و شیمیایی )تعریف های ( مربوط به آموزش آسیب147/3)

زیست  شیمیایی( بر محیط سموم پایداریبندی آن و  سموم، طبقه

(03/0 =Pvalue  209/2و=t) .است 

 

گیری و نتیجه بحث  

به شناسایی معیارهای انتخاب محتوا و ارزشیابی  پژوهش حاضر

محیطی درس پرستاری و بهداشت محیط  محتوای زیست

 گانه های سه ارزشیابی نشانگرهای مربوط به مؤلفهنتایج . پرداخت

محتوا با  تناسب ی،شناخت رواناعی، مبانی فرهنگی و اجتم)



 اری و بهداشت محیط زیست بر اساس معیارهای ...ارزشیابی محتوای درس پرست طالبی و اکبری، 

32 

 

 توسط شده مطرحی قضاوت ها مالکبا توجه به  ساخت دانش(

 محمدی ( و علیKhodabandeh, 2016خدابنده و همکاران )

 نشان داد که ،(Alimohammadi et al., 2013) و همکاران

محتوای درس  عوامل اجتماعی و فرهنگینشانگر مربوط به  7از 

مطلوب و  نسبتاًنشانگر در وضعیت  4بهداشت محیط، پرستاری و 

نشانگر فرهنگ  ازجمله .نشانگر در وضعیت نامطلوب قرار دارد 3

صحیح استفاده از منابع طبیعی و جلوگیری از تولید زباله در 

عوامل وضعیت نامطلوبی قرار دارد این در حالی است که 

گیری از تواند به عنوان عاملی در جلو می اجتماعی و فرهنگی

زیست و معیاری برای انتخاب محتوای  تخریب محیط

ی اولیوا نقل از ملکی ها افتهاین نتیجه با ی .محیطی باشد زیست

(Maleki,2003 (؛ بوشامپ )نقل ازLunenburg,2011 ؛)

( همسو Heywood,2005(؛ هیوود )Moore,2006مور )

 .است

که در برخی از نشانگرهای اجتماعی و فرهنگی محتوا  برخالف 

سطح نامطلوب قرار دارند، نتایج نشان داد همه نشانگرهای مبانی 

شناختی درس پرستاری و بهداشت محیط در وضعیت نسبتاً  روان

همچنین نتایج نشان داد که نشانگرهای  .مطلوب قرار دارد

 توانایی و استعداد شناختی محتوا نظیر تناسب با نیاز، تجارب قبلی، روان

ی درس پرستاری و انتخاب محتواجز معیار ه یادگیرندگان و غیر

 ,Heywood) هیوودی ها افتهاین یافته با ی .است بهداشت محیط

(؛ Nation & Macalister, 2010) یسترآلمک نیشن و(؛ 2005

ضمن اینکه بسیاری  .( همسو استKattington, 2001) کاتینگتون

 ,Farajolahi & Talebiطالبی ) ی والله فرجاز متون فارسی نظیر 

 پورظهیر تقی ؛(Parvand, 2001) (؛ پروند2013

(Taghipourzahir, 2002)ملکی ؛ (Maleki, 2003)طالبی و  ؛

شناختی محتوا تأکید  بر بعد روان (Talebi et al., 2012) همکاران

 اند. کرده

محتوای درس پرستاری و بهداشت نشان داد نتایج  درنهایت
دانش در وضعیت نسبتاً مطلوب محیط از حیث تناسب محتوا با ساخت 

قرار دارد بنابراین یکی از معیارهای انتخاب محتوا، دانش و آگاهی 
ی و اصول علمی بهداشت شناس روشدانشجویان از مفاهیم، 

زیست  تواند به رفتارهای حفاظت از محیط زیست است که می محیط
 & Nation) لیسترآمک نیشن واین یافته با نتایج  .کمک کند

Macalister,2010 قائمی اصل ) صالحی و (؛Salehi & 

Ghaemiasl,2013) عالوه بر این در منابع فارسی .همسو است 

 Taghipourzahir) پورظهیر تقی؛(Parvand,2001)پروندنظیر
 Talebi et) طالبی و همکاران ؛(Maleki,2003) ملکی ؛ (2002,

al., 2012 محتوا ( بر ساخت دانش به عنوان معیاری برای انتخاب
در ارزشیابی نشانگرهای فرهنگی  مالحظه قابلتأکید شده است. نکته 

 حفظ بهداشتپیام مسئولین برای و اجتماعی محتوا این است که 
محیطی در درس پرستاری و بهداشت  و قوانین زیست زیست محیط

 .قرار نگرفته و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد موردتوجهمحیط چندان 
محیطی جامعه و  ریزان با توقعات زیستود برنامهش لذا پیشنهاد می

توانایی بالقوه فرهنگ خویش آشنا شوند تا بتوانند با بازنگری محتوای 
و قوانین  نمسئوالدرس پرستاری و بهداشت محیط، دغدغه 

به اعتقاد کالین  .محیطی را برای آگاهی دانشجویان بیان کنند زیست
(Kline,1988برنامه ،) ید پیش از تهیه برنامه درسی، ریزان درسی با

ماهیت جامعه و عناصر فرهنگ خویش را بشناسند تا محتوایی تهیه 
های جامعه و  باشد و رسالت برگرفتهکنند که از زندگی جامعه 

قرار دهد. نتایج نشان داد اگرچه  دیتأکهای شهروندی را مورد  فعالیت
تناسب دارد اما  اندانشجویو استعداد  ذهنی شده با توانایی ارائه یمحتوا
توسط دانشجویان را فراهم حفاظت از محیط  عملیزمینه فعالیت کمتر 

شود در درس پرستاری و بهداشت محیط به  لذا پیشنهاد می ،کند می
 بعد کاربردی بودن مطالب و ارائه راهکارهای عملی تأکید شود.

ارزشیابی نشانگرهای تناسب محتوا با ساخت دانش نشان داد که 

در این  .شیمیایی است های ن میانگین مربوط به آموزش آسیبکمتری

ی است که استفاده گسترده از سموم و کودهای شیمیایی در تولید حال

شود که در محتوای  محصوالت کشاورزی رواج دارد لذا پیشنهاد می

زیست مطالب بیشتری در خصوص  درس پرستاری و بهداشت محیط

 .و سالمت انسان ارائه شودهای سموم بر طبیعت  عوارض و آسیب

همچنین باال بودن میانگین مربوط به نشانگر آموزش انواع آلودگی 

پرتوها( نقطه قوتی در درس پرستاری و بهداشت  و صوت خاک، )هوا،

نشانگرهای  شود محیط است. در پایان به سایر پژوهشگران توصیه می

 های بهداشت و دیگری تهیه و به ارزشیابی سایر حوزه مؤثر

 زیست بپردازند. محیط



 1396، تابستانچهارمزیست و توسعه پایدار، سال پنجم، شماره  فصلنامه آموزش محیط
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol 5, NO 4, Summer 2017 

33 
 

 

References 

Alimohammadi, T. Rezaeian, M. Bakhshi, H. 

& Vaziri Nejad, R. (2013). “The 

Evaluation of the Medical School Faculty 

of Rafsanjan University of Medical 

Sciences Based on the CIPP Model in 

2010”. Journal of Rafsanjan University of 

Medical Sciences, 12(3), 205-218. [In 

Persian]. 

Daud, D. Ahmad, H. & Johari, H. (2012). 

“Oliva Model in Malaysian Logistics 

Curriculum: A Conceptual Framework 

Paper”. International Journal of Learning 

& Development, 2(3), 217-228. 

Farajolahi, M. & Talebi, S. (2013). 

“Secondary Curriculum Development”. 

Tehran: Payamenoor University Pub. [In 

Persian]. 

Ferdosi, S. Mortazavi, SH. & Rezvani, N. 

(2007). “The relationship between 

environmental science and conservation 

practices”. Journal of Human Sciences, 2 

(53), 253-266. [In Persian]. 

Fifty-fourth session of the Supreme Council 

for Planning of Medical Sciences 

Curriculum nursing.(2014). Retrieved 

from http://nursing.tbzmed.ac.ir/ [Persian] 

Ghozavi, M. Liyaghaddar, M.J. Abedi, A. & 

Eamaeili, M. (2010). “Content analysis of 

social science books elementary school in 

terms of attention to environmental 

issues”. New Thoughts on Education, 6(4), 

123-152. [In Persian]. 

Heywood, J. (2005). “Engineering Education: 

Research and Development in Curriculum 

and Instruction”. New York: Wiley-

Interscience. 

Kattington (Ed.), Handbook of Curriculum 

Development (pp. 465-478). Hauppauge, 

NY: Nova Sciences Publishers, Inc. 

Kelly, V. (2009). “The curriculum: Theory 

and practice (6th ed.)”. Sage Publications. 

Khodabandeh, S. Rostambeig, P. Sabzevari, 

S. & Nouhi, E. (2016). “An Investigation 

of Medical School Curriculum in Kerman 

University of Medical Sciences, Iran, 

Based on the CIPP Model”. Strides Dev 

Med Educ, 12 (4), 663-670. [In Persian]. 

Kline, F. (1988). “Curriculum design 

patterns”. Journal of Education, 3 (4), 7-9. 

[In Persian]. 

Lunenburg, F.C. (2011). “Theorizing about  

curriculum: conceptions and definitions”. 

International Journal of Scholarly 

Academic Intellectual Diversity, 13(1), 1–

6. 

Mahoudi, H. & Vhisi, H. (2005). “Promoting 

the principles of environmental protection 

and environmental education approach”. 

Environmental Sciences, 2 (8), 57-64. [In 

Persian]. 

Maleki, H. (2003). “Curriculum guidance”. 

Mashhad: payame andishe pub. [In 

Persian]. 

Mashayekh, F. (2001). “School planning”. 

Tehran: school pub. [In Persian] 

McKernan, J. (2008). “Curriculum and 

imagination: Process theory, pedagogy 

and action research”. London: Routledge. 

Mermohamadi, M. (2002). “Curriculum: 

views, approaches and perspectives”. 

Mashhad: astan ghods razavi pub. [In 

Persian]. 

Mermohamadi, H. (1991). “Views of 

curriculum and teaching model”. Journal 

of Education, 7(2), 52-57. [In Persian]. 

Mirlohi, H. (1992). “In search criteria for 

selecting content”. Journal of Education, 

2(30), 26-68. [In Persian]. 

Moore, A. (2006). “Schooling, Society and 

Curriculum”. Abingdon: Routledge. 

Nation, I. S. P. & John Macalister (2010). 

“Language Curriculum Design”. New 

York & London: Routledge. 

Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). 

“Psychometric theory”, Thired Edition. 

New York: Mc Graw-Hill. 

Parvand, M.H. (2001). “Preparations for 

educational and curriculum”. Tehran: 

shiveh pub. [In Persian]. 

Ross, A. (2003). “Curriculum construction 

and critique”. London: Falmer Press. 

Salehi, S. & Ghaemiasl, Z. (2013). 

“Investigate the relationship between 



 اری و بهداشت محیط زیست بر اساس معیارهای ...ارزشیابی محتوای درس پرست طالبی و اکبری، 

34 

 

environmental education and 

environmental protection practices (case 

study: high school female students in 

Babol)”. Environmental Education and 

Sustainable Development, 1(3), 67-79. [In 

Persian]. 

Salehi, S. (2010). “Environmental awareness, 

environmental behavior and education”. 

Journal of Educational Sciences Ahvaz 

Chamran University, 3(4), 201-220. [In 

Persian]. 

Sharinejad, A. (1989). “Psychological 

foundations of education”. Tehran: Center 

for Cultural Research and Studies pub. [In 

Persian] 

Taghipourzahir, A. (2002). “Preparations for 

educational and curriculum”. 

Tehran:Agha. pub. [In Persian]. 

Talebi, S. Mazloomiyan, S. & Seif, H. 

(2012). “Principles of Curriculum 

Development”. Tehran: Payamenoor 

University Pub. [In Persian]. 

 

 


