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 ده:یچك
زیستی های محیطحاضر با هدف بررسی ضرورت توجه به آموزش پژوهش

پژوهی در دوره ابتدایی صورت گرفته است. این مبتنی بر مطالهات آینده
باشد و در دو نوع توصیفی میاز ی تحقیقات کاربردی و پژوهش در زمره

بخش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی انجام شده است. در بخش تحلیل 
های درسی دوره ابتدایی در ی کتابی آماری، کلیهونهمحتوا، جامهه و نم

با ابزار فهرست وارسی از  بود که از طریق آمار توصیفی و 98-99سال 
ی اصلی و مؤلفه 7انجام شد. فهرست وارسی شامل  Excelافزار طریق نرم

تأیید کارشناسان علوم تربیتی قرار ی فرعی بود که روایی آن مورد مؤلفه 30
ر بخش محاسبه گردید. د 92/0 روش هولستیایایی آن از طریق گرفت و پ

 30از تحلیل محتوا، از طریق تکنیک دلفی در اختیار  آمدهدستبهدوم، نتایج 
زیست و برنامه پژوهی، محیطی آیندهنظران و خبرگان حوزهتن از صاحب

درسی قرار گرفت که با روش گلوله برفی انتخاب شدند. این تکنیک در سه 
ی اشباع ادامه پیدا کرد. توافق در دور دوم و سوم ور تا رسیدن به نقطهد

محاسبه  787/0و  584/0به روش کندال،  SPSS 26افزار دلفی در نرم
های دوره ابتدایی نتایج دلفی نشان داد که محتوای کتاب تیدرنهاگردید. 
زیستی نیاز به بازنگری و اصالح دارند و در این های محیطآموزش ازلحاظ

هایی که در آینده ایجاد بازنگری دو موضوع زباله و هوا به دلیل بحران
خواهند کرد، باید در اولویت قرار گیرند. همچنین پیشنهاد شد در بازنگری 

هارت های درسی، در دوره اول ابتدایی رویکرد مزیستی کتابمحتوای محیط
 محور و در دوره دوم رویکرد پژوهش محور در نظر گرفته شود.

درسـی، پژوهی، برنامـه زیسـت، آینـدهآموزش محیط :يلیدیهای واژه
دوره ابتدایی، محتوای درسی.

Abstract: 

The present study was conducted to aim at investigating 
the necessity to pay attention environmental education 
based on futures studies in elementary school. This 
study is a practical and descriptive research has been 
done in two parts. Content analysis and Delphi 
technique. In content analysis, statistical sample, all 
textbooks of elementary school in the year 2019-2020 
were done through descriptive statistics and with 
checklist tool through Excel. The checklist consisted of 
7 main components and 30 sub-components, the validity 
of which was confirmed by experts in educational 
sciences and its reliability was calculated by to Holste’s 
method be 0.92. In the second part, the results of content 
analysis were provided to 30 experts in the field of 
futures studies, environment and curriculum through 
Delphi technique, who were selected by snowball 
method. This technique was continued in three rounds 
until the maximum information was reached. The 
agreement in the second and third rounds of Delphi in 
SPSS 26 was calculated by Kendall as 0.584 and 0.787. 
Finally, the results of the Delphi showed that, in the 
opinion of experts, the content of elementary school 
textbooks in terms of environmental education need to 
be revised and modified. And the two issues of waste 
and air should be given priority due to the crises that 
they will create in the future. It was also suggested that 
in reviewing the environmental content of textbooks, in 
the first period of elementary the skill-based approach 
and in the second period the research-based approach 
should be considered. 

Keywords: Environmental education, Futures studies, 
Curriculum, Elementary school, Textbook content 
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 مقدمه

یکی از مسائلی که در دنیای رو به گسترش امروزی بسیار حائز 
و حفاظـت از آن اسـت.  زیسـتمحیطی اهمیت اسـت، مسـئله

 زمـانی زیسـتمحیط از و حفاظـت پایـدار توسـهه است بدیهی
 هـم بـا انسـان فرهنـگ و طبیهی محیط که شد خواهد حاصل
 فرهنگ شدن نهادینه. کنند حرکت راستا یک در و باشند مرتبط

 تضـمین را بشری آینده و حال تواندمی زیستمحیط از حفاظت
 توانـدمی جامهـه افـراد در محیطیزیسـت اخـالق کند و وجـود

ــادابی ــایی و ش ــرای را پوی ــه ب ــه جامه ــان ب ــروزه  .آورد ارمغ ام
 تنـوع دیگـری عامـل هـر از بـیش انسـانی مخرب هایفهالیت
 قـرار تهدیـد مهـرض در را زیستمحیط تهادل و ثبات و زیستی

مشـاهده  آن چنانکـه(. Marzban et al., 2019) است داده
 مهرفـی زیسـتمحیط حـامی و طرفـدار را خـود مـردمشود می
بـا نگـاهی  شـود.نمی دیـده حمایـت عمل ایـن در اما ،کنندمی

طبیهت زیبای شـمال، نامهربـانی  ژهیوبهعمیق به طبیهت ایران 
آن است که مردم کشور  دهندهنشانیابیم که میبه طبیهت را در

ــت را  ــا طبیه ــت و همزیســتی ب ــتفاده از طبیه ــگ اس ــا فرهن م
هربـانی، تبهـات اند. ایـن ناماند و یا آن را درونی نکردهنیاموخته

ــده میجبران ــذیری در آین ــنشناپ ــد. واک ــته باش ــد داش  توان
 کـه برسد ایمرحله به سریع یا و تدریجی تواندمی زیستمحیط

 ,Vahabzadeh) باشد محال تقریباً و پرهزینه آن به بازگشت
 منـافع افـراد کـه باشـد دلیـل این به است ممکن این(. 2015

 تـرجیح درازمـدت جمهـی منـافع به را خود شخصی مدتکوتاه
 امـر یـک آنهـا برای زیستمحیط به زدن صدمه یا دهند ومی

این  (.Marzban et al., 2019) شودتلقی می عرفی و عادی
مـؤثر  طوربـه محیطینشان از آن دارد که سطح آگاهی زیسـت

های ناپایدار و تباهی منـابع طبیهـی، افزایش نیافته که از توسهه
های حاصل در این زمینـه آورد. بین پیشرفت عملجلوگیری به 

ــلهآگاهیو  ــوز فاص ــای الزم هن ــفه ــود داردای تأس  آور وج
(Vahabzadeh, 2015.) جهت در مؤثر راهکار راستا این در 

ــاهی ــراد آگ ــه اف ــه و جامه ــردن نهادین ــالق ک ــت اخ از  حفاظ
 و تحقیـق بـر مبتنـی و مـداوم مسـتمر، آمـوزش ،زیستمحیط

و  سـازمان فـرد، در صـحیح فرهنگ بهبود و همچنین پژوهش
 و زمـین با مواجهه در انسان هایاخالقیبی بیشتر .است جامهه
 آگـاهی عـدم این خدادادی آن ناشی از عدم آگاهی است. منابع

 ,Borghani & Shobeiri) است رییتغقابل آموزش لهیوسبه
 که ستا ینا یاجامهــه هردر  شــیزموآ هر کلی فهد(. 2016

ــلگا قـــطبرا  دفر هر  هشد دیجاآن ا ایبر که هــاییارزش یوـ
ــترب ستا ــد کردهتی ــه ده ــل جامه ــب تحوی ــانی متناس  و انس

(Farahani et al., 2018.) 
ترین اقدامات مقدماتی جهت بررسی ابهاد یکی از مهم

محیطی و تأثیری که مشکالت کنونی بر نسل مشکالت زیست
 لذاآینده خواهد گذاشت، نگاه به آینده با رویکردی علمی است، 

 به یضرور یامر هردو نیا در پژوهیآینده و ندهیآ به توجه
 جادیازیست و رفع مشکالت محیط شکیب .دیآیم شمار

 زمینه در موردنظر ندهیآ به دنیرسبرای  مطلوب راتییتغ
 عوامل شناخت ثیح از ندهیآ بینیپیش مستلزم ،زیستمحیط

و در راستای ارزیابی  است زمینه نیا در راتییتغ بر مؤثر
زیست ایران، به محیطی و تحلیل آینده محیطرفتارهای زیست

رویکردی پژوهش محور در مورد آینده نیاز است. تفکر در مورد 
پژوهی این مزیت را دارد که انسان کمتر در برابر آینده و آینده

 Mahmoodzadehشود )یا غافلگیر میزده تغییرات، شگفت
et al., 2013.)  پردازدمی موضوع این به پژوهی،آیندهدرواقع 

 تولد فردا امروز، واقهیت تحوالت و تغییرات دل از چگونه که
 مسیر و کندمی عملراهنما چراغ پژوهی همچونآینده .یابدمی

 و منطقی هایحدس چارچوب در را تحوالت و مطالهات
 ,Aziziyousefvandدهد )می سامانقبول قابل هایفرضیه
پژوهی راهی در پیش پای توان گفت که آینده(. می2018

تری در حل مشکالت های صحیحدهد تا گامبشریت قرار می
زیستی بردارند و علمی و اصولی تصمیم بگیرند. لذا اگر محیط

پژوهی تلفیق شود، تأثیری ی با علم آیندهسازفرهنگآموزش و 
 تقد است زمینهمه (2017) 1خواهد داشت. گیدلی بیشتر مراتببه

 درباره رایج غلط هایبرداشت از برخی پژوهی،آینده انگیزهیجان
 ستیزطیآموزش محبنابراین ب کندمی برطرف زیست رامحیط

 یعاطف ،یها و رفتار شناختبه دنبال آن است که دانش، مهارت
 ,Carleton & Hugد )ده رییرا تغ رندهیادگی یو مشارکت

پژوهی انجام شود و توجه به آینده(. این تغییر اگر با 2010
زیست تغییر دهد رفتارهای بشر را در راستای نیازهای محیط

زیست ممانهت به عمل تواند از بروز مشکالت آتی محیطمی
 بیاورد.

 نقش وپرورشآموزش مانند آنچه مسلم است نهادهایی
 کردن دنبال و افراد بینیجهان به دادن شکل در مهمی

 ب و(Beddoe et al., 2019) دارند اهداف از ایمجموعه
گذاری بلندمدت ، یک سرمایهوپرورشآموزشگذاری در سرمایه

گذاری اگر این سرمایه(. Azizinezhad, 2015) است
به تربیت  تواندمیانجام گیرد،  نگرآیندههدفمند و با رویکردی 

                                                      
1. Gidley 
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ی خود، باعث نسلی منجر گردد که با رفتارهای مسئوالنه
 ی در آینده شود.زیستمحیط یهارانبحکاهش 

 رابطه بررسی عنوان با پژوهشی( 2018)اخرتی  و شیری
به  ایران وضهیت بر تأکید با زیستیمحیط عملکرد و آموزش

 شاخص رابطه اند. هدف این پژوهش بررسیانجام رسانده
 میزان و اجتماعی توسهه هایشاخص از یکی مثابهبه آموزش
 2012 تا 2006 هایسال فاصله در زیستمحیط از حفاظت

 از که کشورهایی که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته .است
 عملکرد نظر از دارند مطلوبی وضهیت آموزشی هایشاخص نظر

 است بدیهی .اندگرفته قرار باالیی جایگاه در نیز زیستیمحیط
 زیستهای محیطآموزش حوزه در کشورمان درسی برنامه نظام
 پژوهی بهآینده مطالهات .دارد اصالحاتی و تغییرات به نیاز

 نقاط شناسایی با که دهدمی را امکان این درسی ریزانبرنامه
 در را تغییراتی و اصالحات ایهای مدرسهآموزش ضهف و قوت

 توانمی ندرتبه امروزه .کنند لحاظ های درسیبرنامه محتوای
 به آن پژوهی درآینده که یافت را بشری دانش از ایرشته

گیران و ، تصمیمگذارانسیاستپژوهشگران،  دغدغه
(. Tishehyar, 2012باشد ) نشده بدل حوزه کنندگان آناجرا

ی زیست ایران رسالت سنگینی را بر عهدهحفاظت از محیط
زیست دهد. لذا حفاظت از محیطقرار میوپرورش نظام آموزش

یست با آموزش از دوره باوپرورش میدر نظام رسمی آموزش
 کهنیا(. به دلیل Parasteh et al., 2019ابتدایی آغاز شود )

 دوران از مطلوب نگرش ایجاد اجتماعی و رفتارهای گیریشکل
های الزم برای رفتار مناسب آموزش گردد، اگرمی آغاز کودکی

 که زندگی کودکان اولیه هایسال از زیستمحیط از و حفاظت
 فردی گیرد، آغاز شود،می شکل او اجتماعی شخصیت

 شود وتربیت می طبیهت و زیستمحیط به نسبت ریپذتیمسئول
 داشت خواهیم نسلی آینده اگر آموزش اصولی صورت گیرد، در

 قرار خود زندگی الینفک جزء را زیستمحیط از حفاظت که
 اما باشد، مشکل کاری بزرگساالن رفتار در تغییر دهد. شایدمی

 گیریشکل حال در آنها شخصیت که نوجوانان و کودکان برای
 به آنها. است ترمهم حالنیدرع و ترآسان است، پذیریو نقش

 عهده به در آینده که نقشی و امروز جامهه بر تأثیرگذاری دلیل
 که است این مهم. باشند تغییر عامل ترینمهم توانندمی دارند،

 تأثیرگذار و مهم توانندمی که کنند باور نوجوانان و کودکان
 (.Fazeli & Mahdavi, 2018باشند )

 هایبحرانپژوهان به کودکان در حل همچنین آینده
رهبران  یو حت یکنشگران اجتماع مثابهبه زیستی آیندهمحیط

را  آنهاتوان ، میکودکانبه با آموزش  و مهتقدند دننگریم رییتغ

 یهابحران فدر توق رییتغ یو رهبر یکنشگردر مسیر 
 (.Taheri & Heidari, 2018) دادقرار  یطیمحستیز

ترین محیط برای بهبود ترین و اساسیلذا مدارس، مهم
آموزان و ایجاد حساسیت و زیستی دانشسواد محیط

 زیستی در میان آنان هستندپذیری محیطمسئولیت
(Parishani et al., 2018 .)آموزش آموزان در مدارسدانش 

 زندگی در را آنها و فراگیرند را هاارزش و هادانش تا بینندمی
 ,Niroo & Hajihoseinnezhad) برند کار به خود روزمره
دو عامل  لهیوسبهکارکرد برنامه درسی دوره ابتدایی  (.2012

رو در ها کودک مدرسهمیلیون سوکیشود. از اساسی تهیین می
کشور وجود دارند. کودکانی با پتانسیل بسیار زیاد برای زندگی 

وجود دارند  یشماریبدر جامهه از سوی دیگر در جامهه مسائل 
کارهایی  هاانتر کردن زندگی انسو باید برای بهبود و غنی

ای انجام بگیرد. از این دیدگاه برنامه درسی تفکر ابزار گونه
دهد. پس ست که این دو عامل اساسی را به هم پیوند میا

برنامه درسی دوره ابتدایی شامل تجاربی است که کودکان از 
رسند و در همان زمان یاد طریق آن به خودشکوفایی می

کشور خوب و برای بهتر  گیرند در ساختن جامهه خوب،می
 (.Taghipourzahir, 2019) زیستن همگان مشارکت کنند

آموزش و  هایراه نیبهتر از یکواضح است یآنچه 
 و حفظ هایراه نیهمچن و زیستمحیط تیاهم شناساندن

 یدرس محتوای در یزیستمحیط مسائل انهکاس آن، اییاح
های اعالم نمود که کتاب 2005در سال  1یونسکو. است مدارس

درسی نقش بسزایی در ایجاد قابلیت انتقال دانش، مهارت و 
 Parasteh) آموزان با جهان داردتهامل دانشتالش در جهت 
et al., 2019.) 

 درسی برنامه محیطی بهزیست مسائل آموزش برای
رکن  درسی، کتب. داریم نیاز مستمر یزیربرنامه و صحیح
 & Niroo) نظام آموزشی هستندو مهم  اصلی

Hajihoseinnezhad, 2012) با توجه به نقش  بنابراینب
در دوران ابتدایی  زیستمحیطتأثیرگذار و بلندمدتی که آموزش 

ی کودکان خواهد گذاشت، بهتر است این بر رفتارهای مسئوالنه
 ها از محتوای درسی دوران ابتدایی آغاز گردد. اختصاصآموزش

 برای خوبی شروع درسی هایکتاب در زیستمحیطموضوعات 
 بخش این. محیطی استیستز مسائل به کودکان توجه

 چند یا یکبه  هرسال تواندمی مخاطبان سن با متناسب

                                                      
1. The United Nation Educational, Scientifics 
 and Cultural Organization (UNESCO) 
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 پیوسته طوربه و یابد اختصاص زیستیمحیط مسائل از موضوع
های گرچه پس از تألیف مجدد کتاب .یابد ادامه متوسطه دوره تا

ی به آموزش بیشترهای اخیر، محتوای درسی در سال
، ولی نتایج پژوهش اسدی و شدهدادهزیست اختصاص محیط

تحلیل  ( در زمینه2018اژیه ) نظام زاده( و 2019همکاران )
در  بیشتردرسی دوره ابتدایی، ضرورت توجه  یهاکتابمحتوای 

کتب  یبا توجه به نقش اساسدهند. این زمینه را نشان می
 یکشور الزم است که هر کتاب درس وپرورشآموزشدر  یدرس

از لحاظ پرداختن به موضوعات و موارد مختلف  ف،یلأپس از ت
پژوهشگران  توسط شدهمشخصهای انواع هدف بر اساس
آن  مینهز یندر ا یندبنیا ضفر ،درواقع د.ریقرار گ یموردبررس

در  ستیزطیمح تمشکالو  تمهضال که مانیز تا که ستا
 ،تحصیلی مختلف مقاطعدر  سیو در شیزموآ یهابرنامه قالب

 طریق ینو از ا دنگیر ارقر صولیو ا یجد موردتوجه
 شناخت به ،نسانیا جامهه هر سازانندهیآ عنوانبه آموزاندانش

 هیندو آ یبشر تحیا مهادا ،نیابند ستد زمال یهارتیبصو 
آموزش  رونیازا. دبو هداخو مختلو  مبهم ،هاناانس ندگیز

صدد ارتقای حس قدرشناسی، فهم و ادراک زیست باید درمحیط
زیست آموزان نسبت به محیطو عالقه و گرایش مثبت دانش

و  عملی ربتجابوده و به دنبال رشد و پرورش قدرت فهم 
 یستیو ز دیما هاینظام به نسبت آموزاندانش گذاریشارز

 نسانیو ا علمی دبهاا ،نهاآ متقابل بستگیوا ،میندر ز دموجو
از  ناشی منفیو  مثبت نتایج شیابیو ارز یستیز محیط مسائل
 (.Salehi et al, 2018) باشد طبیهی و نسانیا منظا تهامل

ه مطالهات با توجه ب آیا این است که مهم یمسئله
زیستی پیش روی محیط یهابحران پژوهی در زمینهآینده
کافی و ضروری در محتوای کتب  هایی ایران، آموزشآینده

درسی مقطع ابتدایی لحاظ شده است؟ و یا محتوای فهلی نیاز 
به اصالحات یا تغییراتی دارد؟ و آیا با روند کنونی، تربیت 

زیست و طبیهت پذیر نسبت به محیطافرادی آگاه و مسئولیت
 باشد؟می ریپذامکان

را در رابطه با  پژوهانندهیآاست، نظر  درصدداین مقاله 
های محتوای کنونی دوره ابتدایی از منظر توجه به آموزش

 کهنیاو تحلیل قرار دهد. با وجود  یموردبررسی، زیستمحیط
در نظام  پژوهیآیندههای اندکی با موضوع نقش پژوهش

آموزش پرورش ایران انجام شده است ولی این مقاله به سبب 
 ابتداییی دوره زیستمحیط پژوهی در محتوایبررسی نقش آینده

، دارای بحثی متمایز از استهای حساس آموزش که از دوره
 باشد.سایر مقاالت می

 کسچیهبر  زیستمحیط آموزش اهمیت و نقش امروزه
 از حفاظت زمینه در آموزش امر به یتوجهیب .نیست پوشیده
 زمینه این در ناپذیریجبران صدمات به منجر زیستمحیط

 در تواندمی ایران زیستمحیط آینده زمینه در پژوهششود. می
 .باشد مؤثر آینده هاینسل تربیت و تهلیم برای ریزیبرنامه
 استوار پایه بر این وپرورشآموزش کارایی پژوهی درآینده نقش
 نگاه برای افتهیساختار فرصتی ازآنجاکه آینده مطالهات که است

 فراهم آینده ایجاد در مؤثر عوامل نقش بررسی و آینده به
 و گیرانتصمیم برای مطلوب اندازچشم ایجاد نماید، امکانمی

آورد. می وجود به وپرورشآموزش سازمان گذارانسیاست
 و هاظرفیت ایجاد و شناسایی طریق از نوین هایافق

زمان  در هافرصت از گیریبهره ی جدید، امکانهاتوانمندی
 و مشکالت رویکرد این با کهآن نضم .سازدمی میسر را آینده

 آنها رفع و احصاء قابل آینده شرایط از ناشی هاینارسایی
 (.Aziziyousefvand, 2018)بود  خواهد رتریپذامکان

که  دارد ضرورت منظر این از نظری لحاظ به پژوهش این
 در کشور وپرورشآموزش اساسی نقش به توجه با دهدنشان می

 بهدی نسل عنوانبه کودکان به آموزش و سازیفرهنگ
 یدوره درسی کتب محتوای که است الزم جامهه، کنندهاداره

 هایمؤلفه به توجه با درسی ریزانبرنامه هایسیاست و ابتدایی
 اثربخش و بودن علمی و گیرد قرار یموردبررس یزیستمحیط
 یزیستمحیط فرهنگ ینوعبه است قرار که هاآموزش این بودن
 .گیرد قرار یموردبررس شود، مبدل

 ضرورت منظر این از نیز کاربردی لحاظ به پژوهش این
 ریزانبرنامه و کارشناسان رویپیش  اندازچشم تواندمی که دارد

 و ضهف نقاط تا باشد درسی کتب مؤلفان و طراحان و درسی
 به نگاهی کنند، با بررسی آموزشی مواد یارائه در را خود قوت
 استفاده با و باشند داشته خود کار نتیجه از ارزیابی پژوهش این

 ارتقاء و بهبود و نواقص اصالح درصدد پژوهش این نتایج از
 برای ریزیبرنامه و آموزش نحوه در محیطیزیست آموزش
 حفاظت سازمان همچنین .برآیند بیشتر اثربخشی با آموزش
 این از حاصل نتایج طریق از تواندمی کشور زیستمحیط

 مدارس در محیطیزیست هایآموزش ارائه چگونگی از پژوهش
 به پیشنهادهایی لزوم صورت در و شود مطلع کشور

 زیستمحیط آموزش وضهیت بهبود جهت در وپرورشآموزش
 به های مربوطرشته اساتید و ضمن اینکه دانشجویان .دهد ارائه

 آموزش آموزشی، ریزیبرنامه و مدیریت درسی، یبرنامه
 با توانندآموزشی می ، تحقیقاتزیستمحیط آموزش ابتدایی،
 یارائه روند جریان در حاضر پژوهش مطالهه و مشاهده
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 هم و بگیرند قرار ابتدایی یدر دوره محیطیزیست هایآموزش
نمایند.  استفاده خود تحقیقات در پژوهش این مطالب و نتایج از

 پژوهش این مطالهه با نیز کشورمان دلسوز مهلمان طورنیهم
 به تریافزون آگاهی و ترعمیق نگاه و تروسیع دید با توانندمی

 .بپردازند زیستمحیط ی آموزشمقوله
 

 های پژوهشسؤال
زیست در دوره های اصلی و فرعی آموزش محیطمؤلفه .1

 باشند؟ابتدایی چه می

 یهابا توجه به مقوله زیستیمحیط هایمؤلفه یفراوان .2
 یدرس یهاکتاب یدر محتوا (پرسش صویر و)متن، ت

 ؟است زانیبه چه م ییدوره ابتدا

زیست و برنامه درسی ، محیطپژوهندهیآنظر کارشناسان  .3
)وضهیت موجود(  در مورد محتوای درسی دوره ابتدایی

 باشد؟چه می

و برنامه  ستیزطیپژوه، محبه نظر کارشناسان آینده .4
در  یزیستمحیط یهاگنجاندن چه آموزش یدرس

 ضرورت دارد؟ ییدوره ابتدا یدرس یمحتوا

 
 روش پژوهش

 مبنای برپژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی است و 
 قرار تحلیلی -توصیفی هایپژوهش گروه در نیز روش و ماهیت

در دو بخش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی انجام شده  دارد که
ی ی آماری، کلیهاست. در بخش تحلیل محتوا، جامهه و نمونه

 98-99جلد کتاب( در سال  41های درسی دوره ابتدایی )کتاب
با ابزار فهرست وارسی از  وکه از طریق آمار توصیفی  باشدیم

مل متن، واحد تحلیل شا انجام شد. Excelافزار طریق نرم
و  فیتکل تصویر )عکس، شکل و نمودار( و پرسش )تمرین،

 30ی اصلی و مؤلفه 7 فهرست وارسی شامل ارزشیابی( بود.
های اصلی شامل آب، خاک، هوا، ی فرعی بود که مؤلفهمؤلفه

باشد. با توجه به انرژی، زباله، تنوع زیستی و گردشگری می
ی یازدهم تنها کتاب زیست پایهکتاب انسان و محیط کهنیا

زیست در کل دوران آموزش آموزش محیط مستقل در زمینه
باشد و از این موضوعات در این کتاب ابتدایی تا متوسطه می

زیستی نام برده شده، لذا ترین موضوعات محیطمهم عنوانبه
 عنوانبهاز این موضوعات نیز سهی شد در این پژوهش 

ی این ریکارگبههای اصلی بهره گرفته شود تا میزان مؤلفه
ظاهری و ها در دوران ابتدایی مشخص گردد. روایی مؤلفه

از اساتید  تنپنجفهرست وارسی محقق ساخته توسط  محتوایی
زیست مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن علوم تربیتی و محیط

 محاسبه گردید. 92/0 1روش هولستیاز طریق 
از تحلیل محتوا، از طریق  آمدهدستبهر بخش دوم، نتایج د

قرار گرفت.  نظرانصاحب در اختیار خبرگان و 2تکنیک دلفی
 خبرگان حوزهتن از  30نمونه آماری در بخش تکنیک دلفی 

و برنامه درسی بودند که با روش  زیستمحیط، پژوهیآینده
در دور اول تکنیک دلفی،  انتخاب شدند. 3برفی گلوله

اهداف  به همراه نتایج تحلیل محتوا وی باز پاسخ اپرسشنامه
ی ابتدایی با در نظر گرفتن وپرورش در دورهزیستی آموزش

اصل گمنامی و ناشناس بودن، برای خبرگان ارسال گردید. در 
 5بسته پاسخ و با طیف  صورتبهی اپرسشنامهدور دوم، 

کم، خیلی کم( ی زیاد، زیاد، متوسط، )خیل 4ای لیکرتدرجه
طراحی شد و به همراه نتایج دور اول برای  ینقتوسط محق

 مرحلهخبرگان ارسال گردید. در دور سوم، نتایج حاصل از دو 
نمودار و توضیحات، در قالب طیف لیکرت برای  صورتبهقبلی 

خبرگان ارسال گردید تا نتایج مورد قضاوت خبرگان قرار گیرد. 
ها توسط سه مرحله، روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه در هر

 بیتی و دو تن از کارشناسان حوزهی علوم ترتن از اساتید حوزه
مورد تأیید قرار گرفت. این تکنیک در سه دور تا  پژوهیآینده

 ی اشباع ادامه پیدا کرد.رسیدن به حداکثر اطالعات یا نقطه
به روش  SPSS 26افزار نرم توافق در دور دوم و سوم دلفی در

به دلیل محاسبه گردید.  787/0و  584/0به ترتیب  5کندال
در دور سوم دلفی، افزایش مقدار  7/0ضریب توافق باالی 

 ضریب توافق در دور سوم نسبت به دور دوم و کاهش 203/0
 1944/0و در دور سوم  4276/0انحراف مهیار که در دور دوم 

محاسبه شده بود، تکرار دورهای دلفی پایان یافت که نشان از 
نهایت  درخبرگان داشت.  نظراتفاقهمگرایی آراء و 

و خبرگان پس از بررسی نتایج تحلیل محتوا،  نظرانصاحب
 در پژوهیآینده مطالهات بر مبتنی ییهاشنهادیپ و راهکارها

 دوره درسی محتوای اصالح برای یزیستمحیط مهضالت زمینه
 دادند. ارائه ابتدایی
 

 های پژوهشیافته

و  یاکتابخانه منابع اینترنتی و منابعاز اول  سؤالبه پاسخ  یبرا

                                                      
1. Holste’s method 
2. Delphi technique 
3. Snowball sampling 
4. Likert scale 
5. Kendall’s method 
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ی مؤلفه 30اصلی و  یمؤلفه 7استفاده شد و  نظرات اساتید
ج گردید که در استخرابرای طراحی فهرست وارسی فرعی 

های اصلی این مؤلفه .گرفتقرار  مورداستفادهتحلیل محتوا 
شامل آب، خاک، هوا، تنوع زیستی، انرژی، زباله و گردشگری 

 باشند. می
ی درسی دوره هاکتاب برای پاسخ به سؤال دوم، کلیه

( 1باشند و در جدول شماره )کتاب می 41ابتدایی که شامل 

مورد تحلیل قرار گرفتند. به همین منظور ، اندشدهدادهنشان 
های اصلی و فرعی در متن، تصویر )عکس، شکل مؤلفه فراوانی

و نمودار( و پرسش )تمرین، تکلیف و ارزشیابی( از طریق 
 های توصیفی گردآوری گردید.آماره

 

 محتوا لیپژوهش در بخش تحل یجامهه آمار .1جدول 
Table 1. Statistical population of research in content analysis 

 پایه
Grade 

 های درسیکتاب
Textbook 

 مجموع
Total 

 اول
First 

 قرآن -علوم -ریاضی -نگارش -فارسی
Quran-Science-Mathematics-Persian Writing-Persian literature 

5 

 دوم
Second 

 های آسمانهدیه -قرآن -علوم -ریاضی -نگارش -فارسی
Gifts-Quran-Science-Mathematics-Persian Writing-Persian literature 

6 

 سوم
Third 

 اجتماعی -های آسمانهدیه -قرآن -علوم -ریاضی -نگارش -فارسی
Social Studies-Gifts-Quran-Science-Mathematics-Persian Writing-Persian literature 

7 

 چهارم
Fourth 

 اجتماعی -های آسمانهدیه -قرآن -علوم -ریاضی -نگارش -فارسی
Social Studies-Gifts-Quran-Science-Mathematics-Persian Writing-Persian literature 

7 

 پنجم
Fifth 

 اجتماعی -های آسمانهدیه -قرآن -علوم -ریاضی -نگارش -فارسی
Social Studies-Gifts-Quran-Science-Mathematics-Persian Writing-Persian literature 

7 

 ششم
Sixth 

 تفکر و پژوهش -کار و فناوری -اجتماعی -های آسمانهدیه -قرآن -علوم -ریاضی -نگارش -فارسی
Thinking and Research- Work and Technology -Social Studies-Gifts-Quran-Science-

Mathematics-Persian Writing-Persian literature 

9 

 مجموع
Total 

 
41 

های اصلی در ( میزان فراوانی مؤلفه2جدول شماره )
دهد. بیشترین موضوعی که در های پایه اول را نشان میکتاب
، آب و کمترین شدهپرداختههای درسی پایه اول به آن کتاب

باشد. کتاب علوم بیشترین فراوانی و موضوع، گردشگری می
باشند و در کتاب ریاضی کتاب قرآن کمترین فراوانی را دارا می

ی ریکارگبهای به کار نرفته است. درصد و نگارش هیچ مؤلفه
های پایه زیستی نسبت به محتوای کل کتابهای محیطمؤلفه

 باشد.درصد می 2/2کتاب(  5) اول
 

 در کتب پایه اول ابتدایی یاصل یهامؤلفه یفراوان زانیم .2ول جد
Table 2. Frequency of main components in the first-grade textbooks 

 رتبه
Rank 

 درصد
Percent 

 فراوانی
Frequency 

 فارسی
Persian 

Literature 

 نگارش
Persian 
Writing 

 علوم
Science 

 قرآن
 Quran 

 ریاضی
Math 

 مؤلفه اصلی
Main 

Component 

 آب 0 7 21 0 7 34 %0.74 1
Water 

 خاک 0 7 18 0 1 20 %0.44 2
Soil 

 هوا 0 7 19 0 1 19 %0.41 3
Weather 

 تنوع زیستی 0 0 8 0 7 15 %0.33 4
Biodiversity 

 انرژی 0 0 8 0 1 8 %0.17 5
Energy 

 زباله 0 0 0 0 5 5 %0.11 6
Garbage 

 گردشگری 0 0 0 0 0 0 - -
Tourism 
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 مجموع 0 7 74 0 20 101  
Total 

 درصد - %1.4 %7.3 - %2.04   
Percent 

 رتبه - 3 1 - 2   
Rank 

های اصــلی در ( میــزان فراوانــی مؤلفــه3جــدول شــماره )
ــان میکتاب ــدایی را نش ــه دوم ابت ــی پای ــای درس ــد. در ه ده
دوم بیشترین فراوانی مربوط بـه موضـوع  های درسی پایهکتاب

باشـد. کتـاب علـوم انرژی و کمترین مربوط به گردشـگری می

ــی را دارا  ــرین فراوان ــاب نگــارش کمت ــی و کت بیشــترین فراوان
ای به کـار نرفتـه باشد و در کتاب ریاضی و قرآن هیچ مؤلفهیم

کل زیستی نسـبت بـههای محیطکارگیری مؤلفهاست. درصد به
 باشد.درصد می 1/8کتاب(  6محتوای پایه دوم )

 

 های اصلی در کتب پایه دوم ابتداییمیزان فراوانی مؤلفه .3جدول 
Table 3. Frequency of main components in the Second-grade textbooks 

 رتبه
Rank 

 درصد

Percent 
 فراوانی

Frequency 

 فارسی
Persian 

Literature 

 نگارش

Persian 
Writing 

 علوم
Science 

 هاهدیه

Gifts 
 قرآن

Quran 
 ریاضی
Math 

 مؤلفه اصلی

Main 
Component 

4 %0.26 13 3 1 9 0 0 0 
 آب

Water 

3 %0.28 14 0 1 13 0 0 0 
 خاک
Soil 

5 %0.02 12 0 0 12 0 0 0 
 هوا

Weather 

6 %0.33 10 1 1 7 1 0 0 
 تنوع زیستی

Biodiversity 

1 %0.38 29 0 0 29 7 0 0 
 انرژی

Energy 

2 %0.03 15 0 0 8 1 0 0 
 زباله

Garbage 

7 %0.14 7 0 0 7 0 0 0 
 گردشگری

Tourism 

  100 4 3 85 8 0 0 
 مجموع
Total 

   %0.08 %0.06 %14.65 %1.0
6 - - 

 درصد
Percent 

   3 4 1 2 - - 
 رتبه

Rank 

( نشان داده شده است، 4طور که در جدول شماره )همان
زیستی که در پایه سوم به آن پرداخته بیشترین موضوع محیط

باشد. کتاب شده است، زباله و کمترین موضوع، گردشگری می
اجتماعی دارای بیشترین فراوانی و کتاب ریاضی دارای کمترین 

کار نرفته است. ای به فراوانی بوده و در کتاب قرآن هیچ مؤلفه
کل زیستی نسبت بههای محیطکارگیری مؤلفهدرصد به

 درصد است. 1/27کتاب(  7محتوای پایه سوم )

 های اصلی در کتب پایه سوم ابتداییمیزان فراوانی مؤلفه .4جدول 
Table 4. Frequency of main components in the Third-grade textbooks 

 رتبه
Rank 

 درصد

Percent 
 فراوانی

Frequency 

 فارسی
Persian 

Literature 

 نگارش

Persian 
Writing 

 علوم
Science 

 هاهدیه

Gifts 
 قرآن

Quran 
 ریاضی
Math 

 مؤلفه اصلی

Main 
Component 

2 %0.3 22 0 2 11 4 5 0 
 آب

Water 

5 %0.1 8 3 2 1 0 2 0 
 خاک
Soil 
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3 %0.17 12 3 8 0 1 0 0 
 هوا

Weather 

4 %0.14 10 5 3 1 1 0 0 
 تنوع زیستی

Biodiversity 

- - 0 0 0 0 0 0 0 
 انرژی

Energy 

1 %0.55 39 3 0 0 1 35 0 
 زباله

Garbage 

6 %0.01 1 0 0 0 0 0 0 
 گردشگری

Tourism 

  93 14 15 13 7 42 0 
 مجموع
Total 

   %1.28 %1.9 %2.4 %0.93 %4.6 - 
 درصد

Percent 

   4 3 2 5 1 - 
 رتبه

Rank 

(، بیشترین موضوعی که در پایه 5جدول شماره ) با توجه به
شده، گردشگری و کمترین موضوع آب و چهارم به آن پرداخته

باشد. کتاب اجتماعی دارای بیشترین فراوانی و کتاب خاک می

فارسی دارای کمترین فراوانی است و در کتاب قرآن و نگارش 
نسبت ها کارگیری مؤلفهای به کار نرفته است. درصد بهمؤلفه

 باشد.درصد می 57/1کتاب(  7کل محتوای پایه چهارم )به
 

 
 های اصلی در کتب پایه چهارم ابتداییمیزان فراوانی مؤلفه .5جدول 

Table 5. Frequency of main components in the fourth-grade textbooks 

 رتبه
Rank 

 درصد

Percent 
 فراوانی

Frequency 

 فارسی
Persian 

Literature 

 نگارش
Persian 
Writing 

 علوم

Science 
 هاهدیه

Gifts 

 اجتماعی

Social 
Studies 

 قرآن
Quran 

 ریاضی

Math 

 مؤلفه اصلی

Main 
Component 

6 %0.09 9 2 0 3 0 0 0 4 
 آب

Water 

5 %0.14 12 0 0 4 0 8 0 0 
 خاک
Soil 

6 %0.09 9 0 0 5 0 4 0 0 
 هوا

Weather 

4 %0.17 15 0 0 8 0 7 0 0 
 تنوع زیستی

Biodiversity 

2 %0.41 33 0 0 33 0 0 0 0 
 انرژی

Energy 

3 %0.19 17 0 0 13 0 4 0 0 
 زباله

Garbage 

1 %0.47 36 0 0 0 0 36 0 0 
 گردشگری

Tourism 

  131 2 0 66 0 59 0 4 
 مجموع
Total 

   %0.02 - %6.94 - %6.55 - %0.25 
 درصد

Percent 

   4 - 1 - 2 - 3 
 رتبه

Rank 
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 های اصلی در کتب پایه پنجم ابتداییمیزان فراوانی مؤلفه .6جدول 
Table 6. Frequency of main components in the fifth-grade textbooks 

 رتبه
Rank 

 درصد
Percent 

 فراوانی
Frequency 

 فارسی
Persian 

Literature 

 نگارش
Persian 
Writing 

 علوم
Science 

 هاهدیه
Gifts 

 اجتماعی
Social 
Studies 

 قرآن
Quran 

 ریاضی
Math 

 مؤلفه اصلی
Main 

Component 

 آب 1 0 26 6 1 0 0 34 %0.42 1
Water 

 خاک 1 0 83 0 30 0 0 34 %0.42 1
Soil 

 هوا 1 0 6 2 0 0 0 9 %0.115 2
Weather 

 تنوع زیستی 0 0 4 0 0 0 0 4 %0.05 5
Biodiversity 

 انرژی 0 0 4 4 0 0 0 8 %0.3 3
Energy 

 زباله 0 0 3 0 0 0 0 3 %0.06 4
Garbage 

 گردشگری 1 0 1 0 0 0 0 2 %0.02 6
Tourism 

 مجموع 4 0 47 12 31 0 0 94  
Total 

 درصد %0.24 - %4.7 %1.26 %1.3 - -   
Percent 

 رتبه 4 - 1 3 2 - -   
Rank 

های اصلی در ( میزان فراوانی مؤلفه6جدول شماره )
دهد. بیشترین های درسی پایه پنجم را نشان میکتاب

شده، آب و های پایه پنجم به آن پرداختهموضوعی که در کتاب
کتاب اجتماعی باشد. خاک و کمترین موضوع گردشگری می

بیشترین فراوانی و کتاب ریاضی کمترین فراوانی را دارا 
ای به کار باشد و در کتاب قرآن، نگارش و فارسی هیچ مؤلفهمی

زیستی نسبت به های محیطکارگیری مؤلفهنرفته است. درصد به
 درصد است. 38/1کتاب(  7های پایه پنجم )محتوای کل کتاب

زیستی را وانی موضوعات محیط( میزان فرا7جدول شماره )
دهـد. بیشـترین ی ششـم نشـان میهای درسـی پایـهدر کتاب

فراوانی را انرژی و کمتـرین فراوانـی را موضـوع هـوا بـه خـود 
اختصاص داده است. کتاب اجتماعی دارای بیشترین فراوانـی و 

باشند. همچنین ها دارای کمترین فراوانی میکتاب قرآن و هدیه
ای بـه کـار نرفتـه اسـت. و فارسی هیچ مؤلفهدر کتاب نگارش 

کل محتـوا زیستی نسبت بـههای محیطکارگیری مؤلفهدرصد به
 درصد است. 65/2باشد، کتاب می 9درسی پایه ششم که شامل 

 
 های اصلی در کتب پایه ششم ابتداییمیزان فراوانی مؤلفه. 7جدول 

Table 7. Frequency of main components in the sixth-grade textbooks 

ر
به

ت
 R
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rc

en
t 

ی
وان

فرا
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ی
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n 
Li
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ش
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ن

 
Pe
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n 
W
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g 

وم
عل

 Sc
ie
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e 

یه
هد

 ها
G

ift
s 

عی
ما

جت
ا

 
So

ci
al

 S
tu

di
es

 

آن
قر

 Q
ur

an
 

ضی
ریا

 M
at

h 

ش
وه

 پژ
ر و

فک
ت

 Th
in

ki
ng

 a
nd

 
R

es
ea
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h 

ی
ور

فنا
 و 

کار
 W

or
k 

an
d 

Te
ch
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gy
 

 مؤلفه اصلی
Main 

Component 

4 %0.3 30 0 0 3 0 13 1 7 0 6 
 آب

Water 

2 %0.44 44 0 0 11 0 29 0 0 1 3 
 خاک
Soil 

 هوا 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 %0.04 6
Weather 

5 %0.27 27 0 0 21 1 0 0 0 4 1 
 تنوع زیستی

Biodiversity 
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1 %0.85 85 0 0 18 0 8 0 5 0 1 
 انرژی

Energy 

3 %0.31 31 0 0 18 0 8 0 0 0 5 
 زباله

Garbage 

2 %0.44 44 0 0 0 0 38 0 6 0 0 
 گردشگری
Tourism 

  256 0 0 62 1 159 1 18 7 17 
 مجموع
Total 

 درصد %2.38 %0.87 %1.28 %0.09 %11.35 %0.83 %5.16 - -   
Percent 

 رتبه 3 5 4 7 1 6 2 - -   
Rank 

های کارگیری مؤلفهی میزان به( مقایسه8جدول شماره )
کارگیری ی میزان به( مقایسه9اصلی و جدول شماره )

دهد. ی اول تا ششم نشان میهای فرعی را در پایهمؤلفه
درسی دوره ابتدایی  هایای که در محتوای کتاببیشترین مؤلفه
شده منابع انرژی پاک و تجدید پذیر است که به کار گرفته

های درسی دوره ابتدایی را به درصد از محتوای کتاب 84/10
ی دوم، چهارم و ششم بیشترین خود اختصاص داده و در پایه

تکرار را داشته است و کمترین مؤلفه، گرمایش زمین و تغییر 
ها را به خود درصد از محتوای کل پایه 25/0باشد که اقلیم می

جویی در های اهمیت آب، صرفهاختصاص داده است. مؤلفه
جویی در مصرف آب، اهمیت خاک، علل آلودگی هوا، صرفه

ها ی پایههای درسی کلیهمصرف انرژی و انواع زباله در کتاب
 شده است.بکار گرفته

 ی ابتداییهای درسی دورهی کتابزیست در کلیههای اصلی محیطکارگیری مؤلفهمیزان به. 8جدول 
Table 8. Extent of main components of environment in all elementary school textbooks 

 رتبه
Rank 

 فراوانی
Frequency 

 ششم
Sixth 

 پنجم
Fifth 

 چهارم
Fourth 

 سوم
Third 

 دوم
Second 

 اول
First 

 مؤلفه اصلی

Main Component 

 آب 34 13 22 9 34 30 142 2
Water 

 خاک 20 14 8 12 34 44 133 2
Soil 

 هوا 19 12 13 9 9 4 66 7
Weather 

 تنوع زیستی 15 10 10 15 4 27 81 6
Biodiversity 

 انرژی 8 29 0 33 8 85 163 1
Energy 

 زباله 5 15 39 17 3 31 18 4
Garbage 

 گردشگری 0 7 1 36 2 44 90 5
Tourism 

 مجموع 101 100 93 131 94 256 793 
Total 

 

 ابتدایی های درسی دورهکتاب زیست در کلیههای فرعی محیطلفهکارگیری مؤمیزان به .9جدول 
Table 9. Extent of environmental sub-components in all elementary school textbooks 

به
رت

 R
an

k 

صد
در

 Pe
rc

en
t 

ی
وان

فرا
 Fr
eq

ue
nc

y 

 ششم
Sixth 

 پنجم
Fifth 

 چهارم
Fourth 

 سوم
Third 

 دوم
Second 

 اول
First 

 های فرعیمؤلفه

Sub-Components 

 های اصلیمؤلفه
Main 

Components 

5 %5.99 47 7 5 2 10 9 14 
 اهمیت آب در حیات موجودات -۱

The importance role of 
water for the life 

ب
آ

 W
a
te

r 

23 %0.76 6 0 2 0 4 0 0 
 های زیرزمینیعلل آلودگی آب -۲

Causes of groundwater 
pollution 
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21 %1.14 9 0 2 0 0 0 7 

های پیشـگیری از آلـودگی راه -3
 هاآب

Ways to prevent water 
pollution 

17 %1.78 14 0 8 0 3 0 3 
 کمبود آب شیرین -4

Lack of fresh water 

8 %4.59 36 2 14 5 5 1 9 
 جویی در مصرف آبصرفه -5

Saving Water 

10 %3.82 30 21 3 2 0 3 1 
 ها و ...حفظ دریاها، رودخانه -6

Preservation of seas & 
rivers 

7 %4.71 38 1 5 1 4 6 20 
 اهمیت خاک -7

The importance of soil 

ک
خا

 S
o
il

 

12 %3.57 28 12 0 5 3 8 0 
 هاجنگلحفظ  -8

Preservation of forests 

6 %5.73 45 30 9 5 1 0 0 

ــاک  -9 ــتن خ ــین رف ــل از ب عوام
 خوب

factors of suitable soil 
loss 

14 %2.80 22 1 20 1 0 0 0 
 کشاورزی مناسب -10

Suitable agriculture 

21 %1.14 9 1 1 3 3 0 0 
 اهمیت هوا -11

The importance of 
weather 

وا
ه

 
W

ea
th

er
 

 

9 %3.95 31 2 2 2 4 9 12 
 علل آلودگی هوا -12

Causes of air pollution 

16 %2.04 16 1 6 1 0 2 6 

های پیشگیری از آلودگی راه -13
 هوا

Ways to prevent air 
pollution 

20 %1.27 10 0 0 3 6 1 0 

آلودگی صوتی و آلودگی  -14
 نوری

Noise pollution & 
light pollution 

4 %7.78 61 19 0 9 9 9 15 
 اهمیت تنوع زیستی -15

The importance of 
biodiversity 

ی
ست
زی
  
نو
ت

 B
io

d
iv

e
rs

it
y

 

25 %0.51 4 2 2 0 0 0 0 

های گیاهی در مهرض گونه -16
 انقراض

Endangered herbal 
species 

22 %0.89 7 4 2 1 0 0 0 

های جانوری در مهرض گونه -17
 انقراض

Endangered animal 
species 

25 %0.51 4 1 0 2 1 0 0 

علل به خطر افتادن تنوع  -18
 زیستی

Causes of endangered 
biodiversity 

24 %0.63 5 1 0 3 0 1 0 

راهکارهای حفاظت از تنـوع  -19
 زیستی

Biodiversity 
conservation strategies 
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19 %1.53 12 5 2 2 0 3 0 

 پایدارلزوم توسهه  -20
The need for 
sustainable 
development 

ی
رژ
ان

 E
n

er
g
y

 
 1 %10.8 85 55 2 12 0 16 0 

ــــاک و  -21 منــــابع انــــرژی پ
 پذیرتجدید

renewable energy 
sources 

26 %0.25 2 0 0 2 0 0 0 
 گرمایش زمین و تغییر اقلیم -22

Global warming and 
climate change 

3 %8.16 64 25 4 17 0 10 8 
 جویی در مصرف انرژیصرفه -23

Save energy 

 انواع زباله -24 5 6 6 2 1 1 21 %2.67 15

Types of garbage 

له
زبا

 
G

a
r
b

a
g
e 

11 %3.69 29 2 2 9 9 7 0 

خطــرات زبالــه بــرای حیــات  -25
 بشر

The dangers of 
garbage to human life  

 بازیافت زباله -26 0 0 5 3 0 18 26 %3.31 13

Garbage recycling 

 بازکاهی زباله -27 0 1 9 3 0 8 21 %2.67 15

Garbage recycling 

 بازمصرف زباله -28 0 1 10 0 0 2 13 %1.65 18

Reuse of garbage 

 های گردشگری ایرانجاذبه -29 0 7 1 28 1 44 81 %10.3 2

Tourist attractions of Iran 

ی
گر
ش
رد
 گ

T
o
u

ri
sm

 

 گردشگری مسئوالنه -30 0 0 0 8 1 0 9 %1.14 21

Responsible tourism 

پژوهش از تکنیک دلفی برای پاسخ به سؤال چهارم 
سؤال  10ای حاوی در دور اول دلفی، پرسشنامهاستفاده گردید. 

 برای خبرگان ،کنندگانشرکتباز پاسخ با حفظ شرط گمنامی 
 و فراوانی مربوط به تحصیالت( 10جدول شماره ). گردیدارسال 

در دور اول دلفی را نشان  کنندگانشرکترشته تحصیلی 

وپرورش آموزشی دور اول، اهداف همراه با پرسشنامه دهد.می
ابتدایی و نتایج تحلیل محتوا شامل جداول و نمودارها  در دوره

ن ارسال گردید تا با اطالع دقیق از وضهیت کنونی برای خبرگا
ی زیستمحیطدوره ابتدایی و محتوای  وپرورشآموزشاهداف 

 های درسی دوره ابتدایی، نظر خود را ارائه دهند.کتاب
 خبرگان یلیو رشته تحص التیتحص .10جدول 

Table 10. Education and field of study of experts 
 دکتری تخصصی 

PHD 
 کارشناسی ارشد

Master 
 کارشناسی

Bachelor 
 جمع

Total 

 پژوهیآینده
Futurology 

6 4 - 10 

 علوم تربیتی
Educational 

Science 
3 7 0 10 

 زیستمحیط
Environment 

2 5 7 10 

 مجموع
Total 

11 16 7 30 

 

 دور اول تکنیک دلفیبررسی پاسخ سؤاالت باز پاسخ در  .11 جدول
Table 11. Examining the answers to the open answering questions in the first round of the Delphi 
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technique 

 سؤال
Question 

 پاسخ
Response 

 جهینت
Result 

آموزش  طهیدر ح ییوپرورش دوره ابتدااهداف آموزش ایبه نظر شما آ -1
 ؟رسدیبه نظر م یکاف نده،یآ یازهایو ن طیزیست با در نظر گرفتن شرامحیط

1- Do you think that the goals of primary education in 
the field of environmental education are sufficient 
considering the future conditions and needs? 

 پاسخ بله دادند. ٪7از خبرگان پاسخ خیر و  ٪93
%93 of the experts answered no and%7 
answered yes. 

 قبول
Accep

t 

 یرفتارها جادیسازی و ارا در فرهنگ ییدوره ابتدا یدرس ینقش محتوا -2
 بینید؟میچگونه  ندهیآ یهابحراناز  یریشگیمنظور پزیست بهحفاظت از محیط

2-How do you see the role of elementary school 
curriculum in creating a culture and creating 
environmental protection behaviors to prevent future 
crises? 

 ٪10ی تدریس و هاروشنقش مهلم و  ٪20محتوا،  70٪
 .دانستندیمفضای آموزشی مدارس را مؤثر 

%70 considered the content, %20 the 
role of the teacher and teaching 
methods, and %10 the educational 
atmosphere of the schools effective. 

 دور بهدی
Next 
round 

 هیاز کدام پا ییدر دوران ابتدا یزیستمحیط یهابه نظر شما بهتر است آموزش -3
 آغاز گردد؟

3-In your opinion, from which grade is it better to start 
environmental education in elementary school? 

 از خبرگان پایه اول را انتخاب کردند. ٪80
%80 of the experts chose the first grade. 

 دور بهدی
Next 
round 

 باشد؟می کدام مورد یزیستهای محیطآموزش یبراپایه ترین به نظر شما مهم -4
4-What do you think is the most important basis for 
environmental education? 

 اند.ها را به یک میزان دارای اهمیت دانستهپایه همه ٪90
%90 All bases are considered equally 
important. 

 قبول
Accep

t 
 ها نیاز به بازنگری دارند؟به نظر شما محتوای کدام پایه -5

5-In your opinion, the content of which bases need to 
be revised? 

 ها نیاز به بازنگری دارد.، محتوای تمام پایه٪70به نظر 
In the opinion, %70 of the content of all 
bases needs to be revised. 

 دور بهدی
Next 
round 

های درسی زیستی کتابمحتوای محیط دهیسازمانروش را برای کدام  -6
 دانید؟مناسب می

6-Which method do you think is appropriate for 
organizing the environmental content of textbooks? 

های زیستی در همه کتابهای محیطتلفیق آموزش ٪97
 درسی دوره ابتدایی را انتخاب کردند.

%97 chose to combine environmental 
education in all elementary school 
textbooks. 

 قبول
Accep

t 

در قالب کدام مورد آموزش داده  یزیستمحیط یبه نظر شما بهتر است محتوا -7
 شود؟

7-In which case do you think it is better to teach 
environmental content? 

 اند.متن را انتخاب کرده ٪7پرسش و ٪23تصویر،  ٪70
%70 images, %23 questions and %7 
text selected. 

 دور بهدی
Next 
round 

از  کیزیست، به نظر شما کداممحیط یندهیآ طیبا در نظر گرفتن شرا -8
 است؟ یبیشترآموزش  ازمندین ییدر دوران ابتدازیستی محیطموضوعات 

8-Given the future environmental conditions, which 
environmental issues do you think need more training 
in elementary school? 

خبرگان به ترتیب موضوعات زباله، هوا، آب، انرژی، 
 گردشگری، تنوع زیستی و خاک را انتخاب کردند.

Experts selected the topics of waste, air, 
water, energy, tourism, biodiversity and 
soil, respectively. 

 دور بهدی
Next 
round 

 د؟یدانیم یرا کاف ییزیست در دوران ابتداآموزش محیط یکنون یمحتوا ایآ -9
9-Do you find the current content of environmental 
education in elementary school sufficient? 

 اند.از خبرگان محتوای کنونی را ناکافی دانسته ٪100
%100 experts considered the current 
content to be inadequate. 

 قبول
Accep

t 

چه  ییدر دوران ابتدا یزیستمحیط یهاشدن آموزش نهینهاد یبرا -10
 د؟یدار ییهاشنهادیپ

10-What suggestions do you have for institutionalizing 
environmental education in elementary school? 

 پیشنهاد توسط خبرگان ارائه شد. 9
9 suggestions were made by experts 

 دور بهدی
Next 
round 
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ی اول و پاسـخ و ( سـؤاالت پرسشـنامه11جدول شـماره )
بـه دلیـل توافـق  9و  1 ،4 ،6دهد. سـؤال نتایج آن را نشان می

ی سـؤاالت بـه دور بهـدی درصد تکرار نشـد و بقیـه 90 باالی
 انتقال یافت.

سـؤال بـه  14ای بـا در دور دوم تکنیک دلفی، پرسشـنامه
 هـاول و نموداراهمراه نتایج دور اول دلفی در قالب توضیح، جـد

نفـر از خبرگـان  21برای خبرگان ارسـال گردیـد. در ایـن دور 
 انمیز پــژوهش، رعتباارزش و ا حفظ منظوربــهشــرکت کردنــد. 

ــانی دهپاســخ ــد  ٪70از  کمتر نباید لفیدور د هردر  خبرگ باش
در دور  کنندهشـرکتدر این پژوهش تهداد خبرگان  کهیطوربه

تـا  1در این پرسشنامه سؤاالت  نفر باشد. 21تر از دوم نباید کم
 ب«2کـم: » ب«1 خیلی کـم:»در قالب طیف لیکرت از اولویت  7
گرفت. نتایج  تصور« 5خیلی زیاد: »ب «4 زیاد:»ب «3متوسط: »

 ( نشان داده شده است.12این سؤاالت در جدول شماره )
 

 نتایج پرسشنامه دور دوم تکنیک دلفی .12جدول 
Table 12. Result of the second round of the Delphi technique questionnaire 

 سؤال
Question 

 Standard انحراف مهیار Average میانگین

deviation 
 نتیجه

Result 
q1 4.7619 0.43644 قبول 

q2 4.9048 0.43644 قبول 

q3 4.8571 0.35857 قبول 

q4 4.6667 0.57735 قبول 

q5 4.9524 0.21822 قبول 

q6 4.7619 0.53896 قبول 

q7-q14 دور بهدی ـــ ـــ 

 
 دور دوم تکنیک دلفی نتایج پرسشنامه .13جدول 

Table 13. Result of the second round of the Delphi technique questionnaire 
 سؤال

Question 

 پاسخ
Response 

 نتیجه
Result 

از  یدرس یدر محتوا در موضوع زباله، به نظر شما گنجاندن کدام مؤلفه -7
 برخوردار است؟ یبیشتر تیاهم

1-Which component do you think is most important to 
include in the curriculum? 

بازیافت زباله را انتخاب  کنندگانشرکتاز  ٪66/7
 کردند.

%66/7 of the participants chose 
waste recycling. 

 دور بهدی
Next 
round 

 تیاز اهم یدرس یدر محتوا در موضوع هوا، به نظر شما گنجاندن کدام مؤلفه -8
 برخوردار است؟ یبیشتر

2- Which component do you think is more important to 
include in the subject matter of the curriculum? 

های پیشگیری از راه کنندگانشرکتاز  ٪61/90
 هوا را انتخاب کردند.

%61/90 of the participants chose 
air prevention methods. 

 دور بهدی
Next 
round 

 تیاز اهم یدرس یمحتوادر  موضوع آب، کدام مؤلفه در دنبه نظر شما گنجان -9
 برخوردار است؟ یبیشتر

3- Which component do you think is more important to 
include in the water content? 

در مصرف  جوییصرفه کنندگانشرکتاز  ٪57/14
 آب را انتخاب کردند.

%57/14 of the participants chose to 
save water. 

 دور بهدی
Next 
round 

از  یدرس یمحتوادر  موضوع انرژی، کدام مؤلفه در دنبه نظر شما گنجان -10
 برخوردار است؟ یبیشتر تیاهم

4- Which component in the subject of energy do you 
think is more important in the curriculum? 

در مصرف  جوییصرفه کنندگانشرکتاز  ٪66/7
 انرژی را انتخاب کردند.

%66/7 of the participants chose to 
save energy. 

 دور بهدی
Next 
round 
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از  یدرس یمحتوادر  موضوع خاک، کدام مؤلفه در دنبه نظر شما گنجان -11
 برخوردار است؟ یبیشتر تیاهم

5- Which component do you think is more important to 
include in the soil content in the curriculum? 

اهمیت خاک را  کنندگانشرکتاز  ٪52/38
 انتخاب کردند.

%52/38 of the participants chose 
the importance of soil. 

 دور بهدی
Next 
round 

 یدرس یمحتوادر  موضوع گردشگری، کدام مؤلفه در دنبه نظر شما گنجان -12
 برخوردار است؟ یبیشتر تیاز اهم

6- Which component do you think is more important to 
include in the subject of tourism in the curriculum? 

گردشگری مسئوالنه  کنندگانشرکتاز  ٪90/47
 را انتخاب کردند.

%90/47 of the participants chose 
tourism responsibly. 

 دور بهدی
Next 
round 

 یدرس یدر محتوا ،تنوع زیستیبه نظر شما گنجاندن کدام مؤلفه در موضوع  -13
 برخوردار است؟ یبیشتر تیاز اهم

7- Which component do you think is more important to 
include in biodiversity content? 

راهکارهای حفاظت از  کنندگانشرکتاز  47/61٪
 انتخاب کردند.را تنوع زیستی 

%61/47 of the participants chose 
biodiversity conservation 
strategies. 

 دور بهدی
Next 
round 

 
( نشان 13دور دوم در جدول شماره ) 13-7 نتایج سؤاالت

که در پرسشنامه اول  ییهاشنهادیپ 14داده شده است. در سؤال 
از سوی خبرگان مطرح شده بود، مورد نظرسنجی قرار گرفت و 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص  1و  2، 4پیشنهاد شماره 
دادند. بر اساس نتایج، مقدار ضریب کندال در پرسشنامه دوم 

 محاسبه شد. 584/0برای سؤاالتی با طیف لیکرت، 
سؤال به همراه  16ای حاوی در دور سوم دلفی پرسشنامه

نتایج دور دوم دلفی برای خبرگان ارسال گردید. در این 

ی سؤاالت در قالب طیف لیکرت از اولویت پرسشنامه همه
خیلی » ب«4 زیاد:»ب «3متوسط: » ب«2کم: »ب «1 خیلی کم:»

ت و میانگین و انحراف مهیار هر سؤال و انجام گرف« 5زیاد: 
( نتایج 14ضریب توافق محاسبه گردید. جدول شماره )

دهد. بر اساس نتایج، پرسشنامه در دور سوم دلفی را نشان می
 آمدهدستبه 787/0ی سوم، مقدار ضریب کندال در پرسشنامه

نشان از توافق بسیار زیاد  7/0است که ضریب کندال باالی 
د.دار

 

 نتایج پرسشنامه دور سوم تکنیک دلفی .14دول ج
Table 14. Result of the third round of the Delphi technique questionnaire 

 سؤال
Question 

 میانگین
Average 

 انحراف مهیار
Standard deviation 

   

q1 5 0 
q2 5 0 
q3 5 0 
q4 4.8750 0.34157 
q5 4.8750 0.34157 
q6 4.9375 0.25000 
q7 4.8750 0.34157 
q8 5 0 
q9 4.9375 0.25000 
q10 4.8775 0.34157 
q11 4.9375 0.25000 
q12 5 0 
q13 4.9375 0.25000 
q14 4.8750 0.34157 
q15 5 0 
q16 4.8125 0.40311 
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 یریگجهینتبحث و 

های هدف از پژوهش حاضر بررسی وضهیت کنونی آموزش
 نکهیاابتدایی بود که با توجه به  زیستی در دورهمحیط
ایران نقش اصلی را  وپرورشآموزشهای درسی در نظام کتاب

های درسی مورد تحلیل قرار باشند، محتوای کتابدارا می
های درسی دوره ابتدایی نشان داد که گرفت. نتایج تحلیل کتاب

های پایه هایکتابی در زیستمحیطهای مؤلفه یریکارگبهدر 
ی اول تا سوم های زیادی وجود دارد. در پایهمختلف تفاوت

ها را به مؤلفه یریکارگبهم بیشترین میزان ابتدایی، کتاب علو
سوم به بهد که کتاب  ز پایهخود اختصاص داده است ولی ا

شود، سهم ی پایه افزوده میهااجتماعی به مجموعه کتاب
را این کتاب به خود اختصاص  زیستمحیطآموزش  عمده

در پایه اول تا سوم، کتاب علوم و در  گریدیعبارتبهدهد. می
 یریکارگبهچهارم تا ششم کتاب اجتماعی، بیشترین میزان پایه 
اند. همچنین ی را به خود اختصاص دادهزیستمحیطهای مؤلفه

در کتاب نگارش، قرآن و ریاضی بسیار اندک به مسائل 
و یا اصالً پرداخته نشده است. در  شدهپرداختهی زیستمحیط

مختلف  هایکتابی در زیستمحیطهای توزیع متوازن آموزش
افقی( تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.  دهیسازمان) هیپاکی

های ی بین پایهزیستمحیطتفاوت چندانی در فراوانی محتوای 
درصد در نوسان  65/2درصد تا  8/1مختلف وجود ندارد و از 

های مؤلفه یریکارگبهاست به این صورت که درصد 
 65/2 یه ششممحتوا به ترتیب در پا کلبهی نسبت زیستمحیط

 57/1، پایه چهارم 8/1درصد، پایه دوم  2/2درصد، پایه اول 
باشد. درصد می 27/1پایه سوم  درصد و 38/1، پایه پنجم درصد

، محتوای پایه زیستمحیطهای بیشترین سهم را در آموزش
ششم و کمترین سهم را پایه سوم به خود اختصاص داده است. 

های های درسی پایهکتاب بیشترین موضوعاتی که در محتوای
اول تا ششم گنجانده شده است، موضوع آب و سپس انرژی 

، هوا و تنوع شدهپرداخته آنهاتر به باشد و موضوعاتی که کممی
ی در محتوای دوره درمجموعباشد. زیستی و گردشگری می

ی اول تا ششم(، در موضوع آب، اهمیت آب برای ابتدایی )پایه
در مصرف آب بیشترین محتوا را  جوییفهصرحیات موجودات و 

اند. همچنین در موضوع خاک، عوامل از به خود اختصاص داده
بین رفتن خاک خوبب در موضوع هوا، علل آلودگی هواب در 
موضوع تنوع زیستی، اهمیت تنوع زیستیب در موضوع انرژی، 
منابع انرژی پاک و تجدید پذیرب در موضوع زباله، خطرات زباله 

های گردشگری ایران بشر و در موضوع گردشگری، جاذبهبرای 
اند. ها را به خود اختصاص دادهرین محتوای کتاببیش

دهد در های حاصل از بخش تحلیل محتوا نشان مییافته
های محتوای درسی دوره ابتدایی توجه کافی و الزم به آموزش

ی نشده و محتوای این دوره نیاز به بازنگری و زیستمحیط
 الحات دارند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش اسدیاص

(ب گرامی و 1397(ب دراینده )1397اژیه ) زادهنظام(ب 1398)
(ب یزدانی و 1397و توحیدی ) اسدزاده(ب 1397میرزاییان )

ناکافی  ازلحاظ( 1397( و فاضلی و مهدوی )1397خروشی )
 ی و لزوم بازنگری در محتوایزیستمحیطهای بودن آموزش

 ی ابتدایی همخوانی دارد.درسی دوره
نتایج سه دور تکنیک دلفی نشان داد که از دیدگاه خبرگان 

دوره  وپرورشآموزشاهداف در این نظرسنجی،  کنندهشرکت
با در نظر گرفتن  زیستمحیطآموزش  یطهیدر ح ییابتدا
و بهتر است این  رسدیمنبه نظر  یکاف نده،یآ یازهایو ن طیشرا

 بردهناماهداف زیستی از آن  عنوانبهدر سند تحول اهداف که 
های قرار گیرد. همچنین آموزش یموردبازنگرشده، 

ابتدایی آغاز های پایه اول ی باید از محتوای کتابزیستمحیط
 یزیستمحیطهای از لحاظ آموزش هاهیپا گردد و محتوای همه

در  کنندهشرکتیکسان از اهمیت برخوردارند. خبرگان  طوربه
دلفی، اختصاص کتابی جداگانه در دوره ابتدایی را مناسب 

محتوای  دهیسازمانبهترین روش برای  آنهاندانستند و از نظر 
ها در های درسی تلفیق این آموزشی در کتابزیستمحیط

با توزیهی متوازن و متناسب است.  هاکتابی همه
افقی محتوای  دهیسازمان، خبرگان، بر ضرورت گریدعبارتبه

نتایج تحلیل محتوا نشان  کهیدرصورتداشتند،  نظراتفاقمحیط 
افقی نامناسبی  دهیسازمانها از ی کتب درسی پایهداد که همه

از  رگذارتریتأثبرخوردارند. همچنین خبرگان، نقش محتوا را 
روش تدریس و فضای آموزشی مدارس دانستند و تأثیر 

ی در محتوا را از متن و پرسش و تزیسمحیطگنجاندن تصاویر 
نتایج تحلیل محتوا  کهیدرصورتدانستندب  بیشترتکلیف و تمرین 

ی ابتدایی ی در کتب درسی دورهزیستمحیطنشان داد تصاویر 
 تری نسبت به متن و پرسش دارد.نقش کم
ترین موضوعاتی که اکثریت خبرگان با توجه به مهم

ابتدایی  در دوره آنهابرای آموزش  پژوهیآیندهمطالهات 
این دو  آنهاداشتند، زباله و سپس هوا بود. به نظر  نظراتفاق

ی در زیستمحیط یهابحرانموضوع بسیار مهم در آینده موجب 
های آموزان دوره ابتدایی آموزشایران خواهد شد و اگر دانش

هم در حال و هم در آینده  کافی و الزم را در این زمینه ببینند،
و آگاه این بحران در  ریپذتیمسئولفردی  عنوانبهانند تومی

 زباله و هوا را کاهش دهند و به حداقل برسانند. زمینه
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تری برخوردار موضوعات دیگری که از نظر خبرگان از اهمیت
بود به ترتیب آب، انرژی، خاک، گردشگری و تنوع زیستی بود. 

ترین مهم نعنوابههایی را خبرگان در هر موضوع نیز مؤلفه
تفکیک از  . در موضوع زباله، آموزش دربارهمسئله مهرفی کردند

ی بازیافت را مهم دانستند. مبدأ، مواد قابل بازیافت و نحوه
اول، دوم و پنجم هیچ  به این مبحث در پایه کهیدرصورت

تر توجه شده و تنها ی چهارم کمی نشده است و در پایهتوجه
ی سوم و ششم این مبحث مهم در محتوای درسی در پایه

های ی راهخبرگان اهمیت مسئله وجود دارد. در موضوع هوا،
پیشگیری از آلودگی هوا را دارای اولویت نخست دانستند. این 

سوم، چهارم و ششم  پایه ژهیوبهها پایه در همه شیوبکممسئله 
 ست. خبرگان، در موضوع آب، مسئلهانادیده گرفته شده 

از مسائل دیگر دانستند. در تر در مصرف آب را مهم جوییصرفه
دوم و  اول و چهارم به این موضوع توجه شده ولی در پایه پایه

تر به این موضوع پرداخته شده است. در موضوع ششم کم
ترین موضوع در مصرف انرژی، مهم جوییصرفهانرژی، 

ها به جز پایه سوم به برگان بود که در همه پایهخ موردتوافق
اهمیت  جه شده است. در موضوع خاک مسئلهاین مسئله تو

خاک، از دیدگاه خبرگان حائز اهمیت بود که محتوای بسیار 
ی چهارم و ششم به این موضوع اختصاص داده اندکی در پایه

شده بود. در موضوع گردشگری، خبرگان، گردشگری مسئوالنه 
اول، دوم و  ترین مسئله مطرح کردند که در پایهمهم عنوانبه را

نشده و در سوم هیچ محتوایی به این موضوع اختصاص داده 
ن موضوع شده است و تنها در اندکی به ای پنجم نیز توجه پایه
چهارم به این موضوع پرداخته شده است. این نتایج نشان  پایه
 توای درسی دورهزیستی در محمحیطدهد موضوعات می

و  دهی عمودسازمانافقی، نیاز به  دهیسازمانابتدایی عالوه بر 
 ای نیز دارد.بین پایه

 یهاشنهادیپها و نتایج این پژوهش، با توجه به یافته
 گردد.کاربردی ذیل ارائه می

اهداف  وپرورش در زمینهآموزشبازنگری در اهداف  -
 زیستی

ی در طراحی محتوای عمودی و افق دهیسازمانرعایت  -
های درسی و توزیع متوازن محتوا در ی کتابزیستمحیط
 اول تا ششم ابتداییپایه 

های ی مهارت محور در پایهزیستمحیطگنجاندن محتوای  -
ی پژوهش محور در زیستمحیطاول تا سوم و محتوای 

 ی ابتداییهای چهارم تا ششم دورهپایه
هری و محتوایی در با جذابیت ظا بیشترگنجاندن تصاویر  -

 های درسیکتاب
در پایه سوم  شتریبی زیستمحیطگنجاندن محتوای   -

 ابتدایی
تر با موضوع زباله در تر و غنیاهای بیشگنجاندن محتو -

 موضوع ژهیوبههای درسی دوره ابتدایی محتوای کتاب
 اول، دوم و پنجم تفکیک و بازیافت زباله در پایه

تر با موضوع هوا در و غنی بیشترگنجاندن محتواهای  -
موضوع  ژهیوبههای درسی دوره ابتدایی محتوای کتاب

 ی سوم، چهارم و ششمپیشگیری از آلودگی هوا در پایه
اختصاص محتوای بیشتر با موضوع آب و محوریت   -

ی های پایهجویی در مصرف آب در کتابی صرفهمسئله
 دوم و ششم

ژی و محوریت اختصاص محتوای بیشتر با موضوع انر  -
 سوم های پایهی انرژی در کتابمسئله

با موضوع خاک و محوریت  بیشتراختصاص محتوای  -
 ی چهارم و ششمهای درسی پایهاهمیت خاک در کتاب

اختصاص محتوای بیشتر با موضوع گردشگری با   -
های درسی محوریت گردشگری مسئوالنه در کتاب

 های اول تا سومپایه
 

 های پژوهشمحدودیت
 

اند که بر هایی مواجههای پژوهشی همواره با محدودیتفهالیت
تواند اثر داشته باشد. این پژوهش نیز مستثنا نتایج پژوهش می

توان از جلب مشارکت خبرگان برای شرکت آن نبوده و می از
ترین محدودیت مهم عنوانبهدر سه دور متوالی تکنیک دلفی، 

 این پژوهش نام برد.
 

 سپاسگزاری
 

در این پژوهش و  کنندهشرکتاز خبرگان محترم  لهیوسنیبد
اساتید گرانقدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج که در انجام این 

 شود.پژوهش مساعدت فرمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می
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