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Abstract:
The purpose of the present study was to analyze the
content of educational network educational videos and
experimental science books of the first elementary
school in terms of their attention to the environmental
protection education. The research method was
quantitative and descriptive content analysis based on
the categories of environmental protection and also the
statistical population included 52 educational network
videos and new experimental science books written in
the first year of elementary school in the academic year
2020-2021. The statistical sample was considered equal
to the statistical population. The sample was analyzed
based on 9 main categories and 33 sub-categories by
deductive coding method. The research tool was a
checklist of environmental protection education
categories, so that the initial checklist was first selected
from Keramati and Ahmadabadi (2018) research and its
validity was confirmed by experts. To ensure the
reliability of the measuring instrument, the Holstie
formula was used and the agreement percentage was
78.1%. The findings showed that the content of the
study did not address natural and artificial soil pollutants
and light pollutants. The other two grades were
significantly lower, and this limitation in the third grade
is considered as a weakness for the educational content
in this grade. Also, in general, the films of Shad
Network paid more attention to the environmental
protection education than the science books of the first
elementary school. The principles of sequence and
continuity were not observed in the compilation of the
studied content in the first elementary period.
Keywords: Environmental Protection Education,
Content Analysis, Shad Network training videos,
Experimental Science Books, The first elementary
course.
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:چكیده
 تحلیل محتوای فیلمهـای آموزشـی شـبکه شـاد و،هدف از پژوهش حاضر
کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی به لحاظ توجه به آموزشهـای حفاظـت
 روش پژوهش کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی بـر.محیطزیست بود
 فیلم52 اساس مقولههای حفاظت محیطزیست و نیز جامههی آماری شامل
آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربـی جدیـدالتألیف دوره اول ابتـدایی در
 نمونهی آماری برابر با جامهه آماری در نظر. بود1400-1399سال تحصیلی
 بـه شـیوهی، مقولـه فرعـی33  مقوله اصلی و9  نمونه بر اساس.گرفته شد
 ابزار پژوهش چکلیست مقولـههای آمـوزش. بررسی شد،کدگذاری قیاسی
 بهگونهای که چکلیسـت اولیـه ابتـدا از پـژوهش،حفاظت محیطزیست بود
) انتخاب گردید و روایی آن توسط صاحبنظران2018( کرامتی و احمدآبادی
 از فرمول هولستی استفاده، جهت تأمین پایایی ابزار اندازهگیری.تأیید گردید
 یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که. حاصل گردید%78/1 و درصد توافق
 بــه آالینــدههای طبیهــی و مصــنوعی خــاک و،در محتــوای موردبررس ـی
 توجـه فیلمهـای، پرداخته نشده است و در مقایسه پایهها،آالیندههای نوری
 در پایـه،شبکه شاد و کتب علوم تجربی به مقولههای آموزش محیطزیسـت
 بهصورت قابلتوجهی کمتـر بـود و ایـن،سوم ابتدایی نسبت به دوپایه دیگر
 بهعنوان نوعی ضهف برای محتوای آموزشی در این،محدودیت در پایه سوم
 فیلمهای شبکه شاد در مقایسه، همچنین بهطورکلی. محسوب میشود،پایه
 آمـوزش حفاظـت محیطزیسـت را بیشـتر،با کتب علـوم دوره اول ابتـدایی
 اصـول تـوالی و مـداومت نیـز در تـدوین محتـوای.موردتوجه قرار داده بود
. در دوره اول ابتدایی مشاهده نشد،موردبررسی
، تحلیــل محتــوا، آمــوزش حفاظــت محیطزیســت:واژههــای کلیــدی
. دوره اول ابتدایی، کتب علوم تجربی،فیلمهای آموزشی شبکه شاد
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مقدمه
با شیوع کووید  19ابتدا در شرق آسیا و سپس همهگیری آن در
سطح جهان ،وضهیت و شرایط جدیدی در ابهاد گوناگون زندگی
از جمله آموزشوپرورش پدیدار گشت .با تداوم تهطیلی مـدارس
و مهین نبودن زمـان حضـور در مـدارس ،عـدم پیشبینـی آن،
فرایند آموزش با چالشی نو روبهرو شد .در تاریخ  21فروردینماه
 ،1399برنامهای اجتماعی و آموزشی تحت عنوان شبکه شاد بـا
فضایی مشابه اپلیکیشنهای خارجی مرسوم در کشور ،از سـوی
وزارت آموزشوپرورش کشـور تهبیـه گردیـد .شـبکه شـاد کـه
اصلیترین ابزار شیوه جدید فرایند آموزش بود ،به دانشآمـوزان
و مهلمان سراسر کشـور عرضـه شـد(Selgi et al., 2020) .
شاد ،عنوان شبکهای اسـت کـه در دوران شـیوع کوویـد ،19در
ایران رایج گردید و فرایند آمـوزشوپرورش دانشآمـوزان را در
شرایط قرنطینه خانگی ادامه داد و بستر تازه و تجربهای کـامالً
متفاوت ،بدون فضای ملموس حضور در کالس ،برای مهلمان و
دانشآمـوزان همـه مقـاطع و پایـههای تحصـیلی ایجـاد کـرد.
مهلمان بسیاری که قبـل از شـرایط بحرانـی شـیوع کوویـد،19
کالسهای حضـوری و ارتباطـات مسـتقیم بـا دانشآمـوزان را
مؤثرترین و بهترین بستر آموزشی خود میدانسـتند ،در شـرایط
جدید و نگرانکننـده ایجادشـده ،ناچـار بـه تـدریس در فضـای
متفاوت مجازی ،از طریق شبکه رسمی شاد ،شدند ،آنها موظـف
به تدریس از طریق چنین فضایی شدند و دانشآمـوزان بخـش
عمــدهای از آمــوزش خــود را از طریــق تهامــل بــا مهلــم و
همکالسیهای خود در ایـن شـبکه و نیـز تماشـای فیلمهـای
آموزشی موجود در آن ،پیگیری مینمودند .این تجربهی جدیـد،
فرصتی برای تغییر نگرش و سبک تفکر آموزشی و بهرهمنـدی
جدیتر از امکانات و شرایط فضای مجازی بود و بهمرور زمینـه
خالقیت و ابتکار عمل مهلمان در فرایند آموزشی خود را فـراهم
میساخت ،ارائه تجزیهوتحلیل بهجا و آموزنـده از امکانـات ایـن
ابزار روزآمد و رایج در کشور ،از جمله فیلمهای آموزشی کـه در
راستای بهرهمندی بهتر از این شبکه طراحی شده است ،همـراه
با ارائه محدودیتها ،چالشها ،تنگناها و مسائل اجرایـی شـبکه
شاد ،نقطهای آغازین برای ارتقای کیفیت فرایند آموزش در این
بستر نو خواهد بود ،بهویژه اینکـه ایـن بسـتر تـا پایـان یـافتن
حکمرانی کرونا ،همچنان بخـشِ عمـده فراینـد آمـوزش مـا را
پوشش خواهد داد ،بنابراین نقد و بررسی در ایـن زمینـه بسـیار
سـودمند و ضـروری اسـت ( Office of Publishing and
.)Educational Technology, 2021
فراینــد آمــوزش بــه عنــوان کلیــد اصــلی حــل بســیاری از

مشـکالت و عنصــر پیشــگیری از آنهـا محســوب میگــردد ،در
حقیقت ،حل مشکالت محیطزیست تنها از طریق آموزش مـؤثر
محیطزیست امکانپـذیر خواهـد بـود آگاهیرسـانی در مسـائل
حفاظـــت محیطزیســـت را میتـــوان از طریـــق سیســـتم
آمــوزشوپرورش بــه دســت آورد ( Salehiomran et al.,
 .)2017از ابــداع پیــدایش حیــات بشــر ،ارتبــاط انســانها بــا
محیطزیست پیرامون ،ارتباطی جداناپذیر ،پایدار و بههمپیوسـته
بوده اسـت .انسـان در بسـتر محـیط طبیهـی خـود متولدشـده،
پرورشیافتــه و میمیــرد؛ امــا امــروزه تهامــل انســانها بــا
محیطزیست ،به یک بحران جدی تبدیل شده است ( Molayi
 )& Rezayi, 2012اما زمان زیادی است که مسائل حفاظت
محیطزیست ،تبدیل به بحرانی شدهاند که کـانون حیـات همـه
موجودات زنده را تهدید و نظم و تهادل طبیهت را مختل کرده و
از مهمتـرین بحرانهـای روز شـده اسـت ( Sukma et al.,
 .)2020بهگونهای که حتی فهالیتهای تجـاری و بازرگـانی در
سطح بینالملل ،تحت تأثیر چالشها و بحرانهای محیطزیست
قـرار گرفتهانـد ) (Lee & Son, 2018در حقیقـت برخـورد
نامطلوب بشر با طبیهت در سالهای اخیر ،منجر به ایجاد فجایع
محیطزیست ،نظیر تخریـب الیـهی اوزون ،افـزایش گرمـایش
کرهی زمین ،زمینلـرزه ،سـونامی ،بـارش بارانهـای اسـیدی،
افــزایش تولیــد گازهــای گلخانــههای ،ضــایهات و پسمانــدها،
تخریب حیـات طبیهـی ،کـاهش فضـای سـبز و از بـین رفـتن
بسیاری از گونـههای گیـاهی و جـانوری شـده و ایـن مسـائل،
کیفیت زندگی بشر را شدیداً تحت تأثیر قرار داد ( & Yurttas
.)Sulun, 2010; Lateh & Muniandy,2010
متخصصین محیطزیست ،وضهیت مشکالت محیطزیسـت
جهان را «حالت فشار بیشازحد و سقوط» اعـالم کردهانـد کـه
بیانگر ایـن اسـت کـه مشـکالت و مسـائل محیطزیسـت ،وارد
مرحلــهی بهشــدت حساســی شــده اســت ( & Kalantari
 .)Saeidipour, 2016دامنــهی تغییــرات در طــول دوران
زندگی بشر نشان میدهد کـه انسـان مقهـور طبیهـت در قـرن
شانزدهم میالدی به انسان مصرفکننده افراطی در قرن بیستم
تبدیل شده است .انسان بدون توجه به اهمیت محیطزیست بـه
فهالیتهای اقتصادی فراوان پرداختـه و بـا مواجهـه نادرسـت و
نامتهادل خود با محیطزیست ،جامههی انسـانی را گریبـان گیـر
انبوهی از مهضالت زیستمحیطی نموده است ( Ghazavi et
 )al., 2009در ســال  1972مــیالدی نخســتین زنــگ خطــر
بهصورت رسـمی بـه صـدا درآمـد و  113کشـور در کنفـرانس
بینالمللی محیطزیست انسانی بـا شـهار «جهـانی بیندیشـیم و
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محلی عمل نماییم» در بیانیهای مشترک که در مفاد آن انسـان
را جزئی از محیطزیست و شکلدهنده آنکـه وظیفـه اصـلی او
حفاظت از محیطزیست است ،مهرفی میکنـد و ایـن کنفـرانس
نقــش آمــوزشوپرورش در آگاهســازی موضــوعات و مســائل
محیطزیست را بهشدت تحت تأثیر قرار داد .سـه سـال بهـد در
سال  1975میالدی یونسکو اولین کارگاه آموزش محیطزیسـت
با هدف ایجاد اخالق جهانی در ریشهکن کردن فقر ،آلـودگی و
بیسوادی در بلگراد یوگسالوی برگزار کرد .پس از آن در سـال
 1977میالدی ،کنفرانس میان دولتی آموزش محیطزیسـت بـا
بیانیــهی ارائــه راهبردهــایی اساســی بــرای توســههی آمــوزش
محیطزیست در سطح جهانی ،در شهر تفلیس گرجستان برگـزار
گردید که در آن کنفرانس بر نیاز به آمـوزش حفاظـت پیرامـون
مسائل محیطزیست در محتوای کتابهای درسی و دیگر مـواد
آموزشی تأکید شد .در ایران نیز بر اساس اصول  50و  45قانون
اساســی جمهــوری اســالمی ،قــوانین برنامــههای توســههی
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و نیز قوانین و مقـررات سـازمان
حفاظت محیطزیست ،تأکید و توجه به مشکالت محیطزیست و
تالش در جهت حفظ و احیای آن ،از وظایف عمـومی ضـروری
است ،بنابراین ارزیابی مسائل محیطزیست ،از طریق پروژههای
آموزشی و عمرانی بسیار حائز اهمیت است (Ghazavi et al.,
 .)2009از تأثیرگــذارترین عوامــل حفاظــت از محیطزیســت،
طراحی سیستم آموزشی محیطزیست مطلوب با هـدف آگـاهی
بخشی ،بیدارسازی وجدان و ارائه اطالعات مربوط به مسـائل و
چالشهای محیطزیسـت بـه دانشآمـوزان در سـطوح مختلـف
تحصیلی است (Sukma et al., 2020).کـه متأسـفانه بـا
وجود نقش پررنگ انسان در تخریب محیطزیست پیرامون خود،
به این عامل ،در محتوای آموزشـی توجـه جـدی نشـده اسـت
).(Aliabadi et al., 2021
بهطورکلی ،برنامه درسی آموزش محیطزیست در کشور ما،
با خألها و چالشهای بسیاری روبهرو اسـت ،تحلیـل و بررسـی
کتب درسی بهوضوح ،فقدان برنامهای جامع و هدفمند در زمینه
آمــوزش مفــاهیم و اصــول و قــوانین حفاظــت محیطزیســت را
نمایان میسازد ،از عمدهترین محدودیتها ،میتوان بـه کمبـود
مطالب مربوط به حفاظـت محیطزیسـت در محتـوای آموزشـی
اشاره نمود ( ،)Karimi et al., 2017درحالیکه از اصلیترین
اقدامات جهت غلبه بر مهضالت محیطزیست ،توسـههی دانـش
محیطزیست انسانهای جامهـه ،از طریـق طراحـی برنامـههای
متنــوع و گونــاگون اســت .در حقیقــت ،یــادگیری پیرامــون
محیطزیست تأثیر بسیار مثبتی بر ارتقای دانش ،نگرش و نظـام
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ارزشی در ارتباط با حفاظت محیطزیست در دانشآموزان خواهد
داشت )(Sukma et al., 2020؛ بنابراین باید به مقولـههای
آموزش حفاظت محیطزیست در محتوای آموزشی بیشتر تأکیـد
شده و افـراد جامهـه را نسـبت بـه اساسـیترین و بنیـادیترین
راهکار حفاظت محیطزیست ،یهنی آموزش مسائل محیطزیست
در محیطهای آموزشی بهویژه مدارس ،آگاه نمود ( Kalantari
 .)& Saeidipour, 2016یکی از راهکارهای اساسی آموزش
حفاظـــت از محیطزیســـت در مـــدارس ،انهکـــاس اهمیـــت
محیطزیست و منابع طبیهی و روشهای حفاظت و احیای آنهـا
در محتوای درسی به دانشآموزان اسـت .در حقیقـت برنامـهی
درســی بایــد ابــزاری مــؤثر در جهــت اجــرای آموزشهــای
محیطزیست باشد تا مفاهیم عمـده محیطزیسـت دانشآمـوزان
گسترش و سطح شناخت و نگرش و مهارت آنها ارتقا یابد و بـه
این درک برسند که تمام جنبههای محیطزیست با هـم ارتبـاط
مستقیم دارند (.)Bayat et al., 2013
«آموزش محیطزیست 1از سوی سازمان فرهنگی ،علمـی و
آموزشی ملل متحد( 2یونسکو) به عنوان یـک فراینـد یـادگیری
تهریــف گردیــده اســت کــه آگــاهی و دانــش افــراد را دربــاره
محیطزیست و چالشهـای مـرتبط بـه آن افـزایش میدهـد و
مهارتها و تخصص الزم برای مواجهه با چالشها را گسـترش
داده و نگــرش ،انگیــزش و تههــداتی کــه ســبب شــکلگیری
تصــمیمات آگاهانــه و عمــل مســئوالنه میشــوند را پــرورش
میدهد» ) .(Kalantari & Saeidipour, 2016:6آموزش
محیطزیست سبب افزایش دانش زیستمحیطی و مهارتهـای
الزم برای حفاظت از محیطزیست و احساس مسئولیت در برابر
آن ،در طول زندگی انسان میشود .آموزش محیطزیسـت یـک
فرایند همهجانبه و میانرشتهای به موارد بسیاری از جمله میزان
آگــاهی عمــومی ،دغدغــهها ،مســائل زیســتمحیطی موجــود و
نگرش انتقـادی در زمینـه اقـدامات اجراشـده در محیطزیسـت
بسـتگی دارد ( .)Jokar & Mirdamad, 2010همچنـین،
اجرای پژوهشهای متهدد روی کودکان در سنین مختلف نشان
میدهد که با افزایش سن ،بهتدریج نقش جنبه ژنتیکی کودکان
کمرنگتر شده و بهجای آن ،محیط اجتماعی و آمـوزش ،نقـش
پررنــگتری در مســئولیتپذیری در حفــظ و احیــای محــیط
محیطزیســت ایفــا میکنــد )(Ghazavi et al., 2009
1. Environmental Education
2. United Nations Educational, Scientific and
)Cultural Organization (UNESCO
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«مــدارس مهمتــرین و اساســیترین محــیط جهــت ســواد
محیطزیست دانشآموزان و ایجاد حساسیت و مسـئولیتپذیری
محیطزیست است ،همچنین بهترین شیوه جهت نهادینه نمودن
عادات و رفتارهای مطلوب ،آموزش این شایستگیها در مدارس
دوره ابتدایی اسـت ،دانشآمـوزان در ایـن سـنین آموزشهـا را
پذیرفته و آنها را بـه باورهـای ذهنـی خـود مبـدل میسـازند»
)(Kargozar et al., 2021: 116؛ بنــابراین آمــوزش
حفاظت محیطزیست و مسائل مربوط به آن به دانشآمـوزان در
مدارس ،بـهویژه مـدارس مقطـع ابتـدایی کـه نقـش پایـهای و
هدایتی برای مقاطع بهدی تحصیلی دارند ،بسیار ضروری است.
بهعالوه ،در سیستم آموزشوپرورش متمرکز ایران ،کتاب محور
اصلی فرایند یادگیری -یـاددهی اسـت ،بـهطورکلی کتابهـای
درسی ،یکی از مهمترین منابع یادگیری در نظامهـای آموزشـی
هستند و مواد اصلی برنامه درسی مدارس را تشـکیل میدهنـد.
گنجاندن اطالعات متهدد در کتابهای درسی ،رویکـرد حافظـه
پروری ،یادگیری سطحی ،محتـوای غیرفهـال ،عـدم توجـه بـه
کاربردی بودن مطالب کتابهای درسی و توجـه بیشازحـد بـه
کسب نمره ،همواره از مسائل عمـده در نظـام آمـوزشوپرورش
کشور ما بوده است .با توجه بـه وسـهت کشـور ،تنـوع و تهـداد
گونههای جمهیتی و مشکالت ناشی از آن و رشد سریع علـوم و
فناوری ،ضرورت دارد که کتابهای درسـی بـا دقـت و تـا حـد
امکان عاری از عیب و نقص و مطابق با اهداف تهیینشده و بـا
اصول علمـی تـألیف گردنـد؛ در ایـن راسـتا بررسـی محتـوای
کتابهای درسی میتواند به روشن شدن مسئله کمـک کنـد و
نقاط قوت و ضهف احتمالی کتابهای درسی را برای اصـالح و
تغییر احتمالی محتوا ،متناسـب بـا اهـداف تهیینشـده و اصـول
علمی در اختیار مـدیران و برنامـه ریـزان و مؤلفـان کتابهـای
درسی قرار دهد .متخصصان برنامهریزی و مـدیریت نظامهـای
آموزشی ،ارکان اساسی هر نظام آموزشی را شـامل پـنج عنصـر
کلیدی محتوای آموزشی ،مهلم ،فراگیـر ،تجهیـزات و ابزارهـا و
نهایتـاً برنامــهریزی و مــدیریت آموزشـی را محســوب میکننــد
) .(Moradi & Boorboor, 2018بر این اسـاس میتـوان
دریافت که زیربنای این نظام بااهمیت و سرمایه ساز ،محتـوای
آموزشی است ،چراکه بدون آن و وجود مطلبـی بـرای انتقـال و
یادگیری ،اساساً آموزش بیمهنا و مفهوم اسـت ( & Moradi
 .)Boorboor, 2018همچنـــین ،تجربیـــات کشـــورهای
توسههیافتهای مانند فنالند و آلمان که سالها پیش ،در سیستم
آموزشوپرورش خود تحولی عظیم به وجـود آوردهانـد ،نمایـان
ساخت که بهترین نقطه شروع جهت ایجـاد تغییـر و تحـول در

کیفیــت آمــوزش عمــومی ،تحــول درس علــوم تجربــی اســت.
) .(Kiani, 2015محتوای درس علـوم تجربـی در برنامـهی
درسی بر اساس اهداف مصوب آموزشوپرورش ارائه میگردد و
محتوای آن به عنوان یکی از ابهاد مؤثر برنامه درسی عمـدتاً در
کتابها و بهصورت متن ،تصاویر و فهالیت ارائه میگـردد و بـه
لحاظ تأثیری به سزایی که در تحوالت تـاریخ بشـریت دارد ،در
حوزههای مختلف برنامهی درسی ارائه میگردد و بـا توجـه بـه
توسهه و پیشرفت روزافزون علم و فناوری مرتبـاً در بخشهـای
مختلف مانند روش تدریس ،محتوای کتاب ،ابزار و غیـره ،بایـد
بازنگری و در صورت نیاز اصالح گردد ).(Kiani, 2015
بیرهوف )2002( 1پس از انجـام مطالهـات و پژوهشهـای
گسترده در زمینه رابطهی میان مسئولیتهای زیسـتمحیطی و
نحوهی رفتار افراد در مواجه با محیط ،به این نتیجه رسـید کـه
نهتنها نحوهی رفتـار انسـان بـا محـیط تـابع مسـئولیتپذیری
محیطی اسـت ،بلکـه مسـئولیتپذیری زیسـتمحیطی در سـه
سطح احسـاس گنـاه ،آگـاهی از پیامـد و مهیـار ذهنـی نمایـان
میشود که هر سه بر اثـر آمـوزش ،بـهمرور در کـودک تثبیـت
میگردد ،زیرا عوامل ایجادکننده آنها به ترتیـب سـطح ،شـامل
عوامل عاطفی ،ادراکی و اجتماعی است ،یهنی اولین نقطه آغـاز
توجه و تقویت احساس مسـئولیت زیسـتمحیطی ،مربـوط بـه
سنین کودکی و دوره ابتدایی است ،بهنحویکه کودکـان تحـت
تأثیر آموزش رسمی_عمومی و محتوای کتب درسی ،بسیاری از
مطالب را فرامیگیرند و مهیارهای ذهنی کودک بهصورت منظم
نسبت به محیط اجتماعی ،محیطزیسـت و مهضـالت و مسـائل
زیستمحیطی آگـاه میگـردد و بـا آن ارتبـاط برقـرار میکننـد
) (Ghazavi et al., 2009پژوهشـگران از طریـق دو روش
تحقیق تحلیل محتوا و پیمایش اثبات نمودند که مهلمـان درس
علوم تجربی ،عالقهمند بـه تـدریس آمـوزش مسـائل حفاظـت
محیطزیستاند ،اما متأسفانه اطالعات بسیار محدودی در کتـب
علوم تجربی در این زمینه ارائه شده است و این مسـئله اثـرات
جبرانناپذیری در فرهنگ جامهه خواهـد داشـت ( Keramati
 .)& Ahmadabadi, 2018نتایج پژوهش صالحی عمران و
همکاران حاکی از آن است که در کتـاب علـوم تجربـی ششـم
ابتدایی ،بیشترین مقولههای محیطزیست مربـوط بـه جنگـل و
درختان و نحوه بهرهبرداری از منابع فناپـذیر و فناناپـذیر اسـت.
) .(Salehiomran et al., 2017همچنین پژوهش قضاوی
و همکاران نشان میدهد که در کتب علوم تجربی دوره ابتدایی
1. Bier Hoff
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به مهضالت زیستمحیطی کمتوجهی شده است و در این کتب
در زمینه مهضالت زیستمحیطی ،بیشـترین توجـه بـه مسـئله
خــاک و کمتــرین توجــه بــه مهضــالت صــوتی بــوده اســت
) .(Ghazavi et al., 2009نتــایج کرامتــی و احمــدآبادی
( )2018نیز بیانگر آن است که مقولههای آموزش محیطزیسـت
بهصورت متن ( )%11( ،)%65پرسـش )%21( ،تکلیـف و ()%13
تصــویر قرارگرفتهانــد؛ امــا متأســفانه بهقــدر کــافی بــه اصــول
سازماندهی در ارائه محتوا ،توجه نشده است ( & Keramati
 .)Ahmadabadi, 2018نتایج پژوهش کـارگزار و همکـاران
( )2021حاکی از آن است که از بـین تمـام مقولـههای تربیـت
محیطزیست ،بیشترین توجه مربوط بـه مقولـه تنـوع زیسـتی و
کمتــرین توجــه مربــوط بــه مقولــه الیــه ازن اســت و تربیــت
محیطزیست ،در حد بسیار کمی در کتب علوم تجربی دوره دوم
ابتدایی ،پرداخته شده اسـت ) (Kargozar, et al., 2021بـا
توجه به اهمیت آموزش حفاظت زیسـت بـه دانشآمـوزان دوره
ابتدایی که دورهای بنیادی و هدایتکننده اسـت و نیـز اهمیـت
فیلمهای شبکه شاد و کتب در آموزش مجازی دانشآمـوزان در
دوران پاندمی کووید 19و نیـز ارتبـاط مسـتقیم و تلفیـق درس
علوم تجربی بـا محیطزیسـت ،پـژوهش حاضـر هـدف خـود را
تحلیل و بررسی محتوای فیلمهای آموزشی شبکه شاد و کتـب
علوم تجربی دوره اول ابتدایی در سال تحصـیلی ،1400-1399
بر مبنای مقولههای حفاظت محیطزیسـت بـا اسـتفاده از روش
تحلیل محتوای توصیفی قرار داده است تا جایگاه ایـن مفـاهیم
در محتوای مذکور آشکار گردد .لذا اهداف کلی و اختصاصی آن
به عبارت است از:
هدف کلی :بررسی مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست
در محتوای آموزشی درس علوم تجربی دوره اول ابتدایی
اهداف اختصاصی:
 .1شناسایی مقولههای محیطزیست در کتب علوم تجربی دوره
اول ابتدایی
 .2شناسایی مقولههای محیطزیست در فیلمهای آموزشی
شبکه شاد مربوط به درس علوم تجربی دوره اول ابتدایی
 .3مقایسه مقولههای حفاظت محیطزیست در محتوای کتب و
فیلمهای آموزشی شبکه شاد درس علوم تجربی دوره اول
ابتدایی

در راستای اهـداف پـژوهش ،سـؤاالت کلـی و اختصاصـی
عبارتاند از:
سؤال کلی :میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیست
در محتوای آموزشی درس علوم تجربی دوره اول ابتدایی چقـدر
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است؟
سؤاالت اختصاصی:
سؤال :1میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیسـت در
کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی چقدر است؟
سؤال :2آیا اصل توالی و تداوم درزمینـه آمـوزش حفاظـت
محیطزیست ،در محتوای آموزشی کتب علوم تجربـی دوره اول
ابتدایی رعایت شده است؟
سؤال :3قالب ارائه مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست
در کتب مذکور ،چیست؟
سؤال :4میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیسـت در
محتوای فیلمهای آموزشی علـوم تجربـی دوره اول ابتـدایی در
شبکه شاد چقدر است؟
سؤال :5آیا اصل توالی و تداوم در زمینـه آمـوزش حفاظـت
محیطزیست ،در محتوای فیلمهای آموزشی مذکور رعایت شده
است؟
سؤال :6میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیسـت در
محتوای آموزشی کدام پایه بیشتر ،کمتر ست؟
سؤال :7میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیست در
کدام محتوای آموزشی (کتب درسی یا فیلمهای شبکه شاد)
بیشتر است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی است به
اعتقاد برلسون ،)1952( 1تحلیل محتوا خصوصیات ظاهری یک
پیام بهصورت عینی و سیستمی مطـابق بـا قواعـد مشـخص و
علمی توصیف میکنند؛ که از طریق کمی سازی محتوا ،استفاده
از فراوانی و شاخصهای عددی ابهاد مختلف محتوا ،کدگـذاری
آنها و محاسبات ریاضی محتوای فیلمهای آموزشی درس علوم
تجربــی شــبکه رســمی -عمــومی شــاد و همچنــین محتــوای
کتابهــای درســی علــوم تجربــی دوره اول ابتــدایی در ســال
تحصــیلی  1400-1399از لحــاظ توجــه بــه آمــوزش مســائل
زیستمحیطی و مقولههای مربوط به آنکه شامل آالینـدههای
طبیهی و مصنوعی آب ،هوا ،خاک و صوت و غیره اسـت ،مـورد
تجزیهوتحلیل واقع شـده اسـت .در ایـن پـژوهش ،مقولـههای
اصلی و فرعی آموزش حفاظت محیطزیست از پژوهش کرامتی
و احمــدآبادی ( ،)2018توســط متخصصــین و صــاحبنظران
1. Berleson
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حیطهی علـوم تجربـی و برنامـهریزی درسـی مـورد بـازبینی و
اصالح قرار گرفته است.
جامهه آماری شامل  52فیلم آموزشی شـبکه شـاد و کتـب
علـــوم تجربـــی جدیـــدالتألیف دوره اول ابتـــدایی در ســـال
تحصیلی 1400-1399است که به شـیوهی کدگـذاری قیاسـی،
بررسی شدند .نمونهی آماری برابر با جامهه در نظر گرفتـه شـد.
مجموعه فیلمهای شبکه شاد در سال تحصـیلی ،1400-1399
شامل  17فیلم مختص به پایه اول 19 ،فیلم مخـتص بـه پایـه
دوم و  21فیلم مختص به پایه سوماند که در فصـول هـر پایـه
توزیع گشتهاند .بازه زمانی هر فیلم در فصول گونـاگون از  5تـا
 19دقیقه متغیر است .حجم مجموع فیلمها در پایـه اول ،دوم و
سوم به ترتیب 240 ،دقیقه 217 ،دقیقه و  287دقیقه است .هـر
فیلم چندین بار مورد تجزیهوتحلیل واقع گردید .هر سـه کتـاب
علوم تجربی دوره اول ابتدایی در سال تحصـیلی ،1399-1400
دارای  14فصل است کـه در پایـه اول و دوم هرکـدام در 103
صفحه و در پایه سوم ،در  112گنجانده شده است.
درنهایت محتوا ،با استفاده از ابزار چکلیست کـه شـامل 9
مقولهی اصلی و  33مقولهی فرعی است ،موردبررسی و تحلیـل
توصیفی قرار گرفته است .واحد ثبت در محتوای فیلم آموزشـی
و کتب درسی« ،مضمون» در نظر گرفته شد و واحـد زمینـه در
کتب «متن ،تصویر ،فهالیت» و در فیلمهای آموزشی «صـوت و
تصویر» است.
در ایــن پــژوهش جهــت تــأمین روایــی ،ابتــدا چکلیســت
مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست از پـژوهش کرامتـی و
احمدآبادی ( )2018انتخاب گردید و سپس مورد مشورت با چند
تن از صاحبنظران حوزه برنامهریزی درسی و علوم تجربی قرار

گرفت ،صاحبنظران پیشنهادهای اصالحی خود را در ارتباط بـا
مطلوبیت کافی و مرتبط بودن مقولههای اصلی و فرعی ،اعـالم
نمودند و تغییرات الزم لحاظ گردید ،تغییرات شامل اضافه شدن
یک مقوله اصلی و  5مقولهی فرعی بـود؛ کـه عبـارت اسـت از
افزودن مقولهی اصلی آالیندههای نوری و دو مقولـهی فرعـی
مربوط به آن ،مقولهی فرعی مهرفی راههـای رعایـت بهداشـت
فردی و جمهی بـه مقولـهی اصـلی شـمارهی  7و دو مقولـهی
فرعی بیان ضرورت حفظ گیاهان و جانوران و مهرفـی راههـای
حفظ جانوران و گیاهان به مقولهی اصلی شمارهی .9در نهایـت
چکلیســت کــه دارای  9مقولــه اصــلی و  33مقولــه فرعــی در
ارتباط با آموزش محیطزیست ،طراحی گردید.
برای تأمین پایـایی ابـزار انـدازهگیری از فرمـول هولسـتی
استفاده گردید .در این روش تهـداد واحـدهای کدگـذاری شـده
توسط کدگذاران ،در مخرج یک کسر و میزان توافق دو یا چنـد
کدگذار در صورت قرار میگیرد و نتیجه در  100ضرب میشـود
( (Darzian Rostami, 2016کـه در پـژوهش حاضـر،
ابتدا  20درصد از محتوای کدگـذاری شـده ،بـه عنـوان نمونـه
انتخاب و مورد کدگذاری مجدد توسط سه کدگـذار دیگـر قـرار
گرفــت ،در مرحلــه بهــد درصــد توافــق مشاهدهشــده از آزمــون
هولستی محاسبه شد.
× 100

مقوله های مورد توافق
کل مقوله ها

ضریب پایایی محتوای کتاب
C.R ꓿ 23 + 19 + 18 + 21
4 × 24 × 100 = %84/3

ضریب پایایی محتوای فیلم آموزشی
× 100 =78/1

16 + 17 + 21 + 21
4 ×24

جدول  .1مقولههای اصلی و فرعی آموزش حفاظت از محیطزیست
Table 1. The main and sub-categories of environmental protection education
شماره
Number

مقولههای اصلی
Main categories

1

آالیندههای طبیهی و مصنوعی آب
Natural and artificial water
pollutants

2

آالیندههای طبیهی و مصنوعی هوا
Natural and artificial air
pollutants

3

آالیندههای طبیهی و مصنوعی خاک
Natural and artificial soil

C.R꓿

مقولههای فرعی
Subcategories
مهرفی انواع آالیندههای آب
Introducing different types of water pollutants
مهرفی عوامل و راههای آلوده شدن آبها
Introducing the causes and ways of water pollution
بیان چگونگی حذف و کاهش آالیندههای آب
Explain how to remove and reduce water pollutants
مهرفی انواع آالیندههای هوا
Introducing different types of air pollutants
مهرفی عوامل و راههای آلوده شدن هوا
Introducing the causes and ways of air pollution
بیان چگونگی حذف و کاهش آالیندههای هوا
Explaining how to remove and reduce air pollutants
مهرفی آالیندههای تشهشع زا
Introduction of radiative pollutants

C.R ꓿
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مهرفی انواع آالیندههای خاک
Introducing different types of soil contaminants
مهرفی عوامل و راههای آلوده شدن خاک
Introducing the causes and ways of soil contamination
بیان چگونگی حذف و کاهش آالیندههای خاک
Explaining how to remove and reduce soil contaminants
بیان اثرات استفاده نادرست و بیشازحد از منابع و مهادن
Expressing the effects of misuse and overuse of resources and mines
مهرفی تأثیرات نامطلوب محیطزیست برخی از صنایع و فناوریها
Introducing the adverse environmental effects of some industries and
technologies
مهرفی انواع آالیندههای صوتی
Introducing different types of noise pollutants
مهرفی راههای مهار آالیندههای صوتی
Introducing ways to control noise pollutants
مهرفی انواع آالیندههای نوری
Introducing different types of light pollutants
مهرفی راههای مهار آالیندههای نوری
Introducing ways to control light pollutants
لزوم صرفهجویی و ممانهت از هدر رفت منابع انرژی و بیان اثرات مثبت آن
Saving and preventing the waste of energy resources and expressing its positive
effects
لزوم بازیافت و صرفهجویی منابع انرژی و مواد و بیان اثرات مثبت آن
The need to recycle and save energy resources and materials and express its
positive effects
مهرفی و تأکید بر استفاده از مواد جایگزین
Introduction and emphasis on the use of alternative materials
مهرفی منابع انرژی پاک و منابع نوین انرژی
Introducing clean energy sources and new energy sources
بیان مزیت استفاده و راههای استفاده از منابع انرژی پاک
Expressing the benefits of using and ways to use clean energy sources
حفظ پاکیزگی محیطزیست و اثر آن بر سالمت
Maintaining the cleanliness of the environment and its effect on health
مهرفی راههای رعایت بهداشت فردی و جمهی
Introducing ways to observe individual and collective health
 مصنوعی و میکروبی با سالمت فرد و جامهه،بیان رابطهی بین آالیندههای طبیهی
Expressing the relationship between natural, artificial and microbial pollutants
with the health of the individual and society
تأثیر آلودگی آب بر زیستکره
The impact of water pollution on the biosphere
تأثیر آلودگی هوا بر زیستکره
The impact of air pollution on the biosphere
تأثیر آلودگی خاک بر زیستکره
Impact of soil pollution on biosphere The
تأثیر آلودگی صوتی بر زیستکره
The effect of noise pollution on the biosphere
تأثیر آلودگی نوری بر زیستکره
The effect of light pollution on the biosphere
مهرفی فواید جانوران و گیاهان در زندگی انسان و ادامه حیات بر زیستکره
Introducing the benefits of animals and plants in human life and the survival of
life on the biosphere
بیان ضرورت حفظ گیاهان و جانوران
Expressing the need to preserve plants and animals
مهرفی راههای حفظ جانوران و گیاهان
Introducing ways to preserve animals and plants
بیان اثرات از بین رفتن گونههای گیاهی و جانوری
Expressing the effects of extinction of plant and animal species

contaminants

آالیندههای صوتی
Noise pollutants

4

آالیندههای نوری
Light pollutants

5

بهرهوری و صرفهجویی منابع و انرژی
Productivity and saving of
resources and energy

6

رعایت بهداشت فردی و جمهی و
تاثیرآالیندههای مختلف در رابطه با
سالمت و زندگی انسان
Observance of individual
and collective health and
the impact of various
pollutants in relation to
human health and life

7

تاثیر انواع آالیندهها بر زیستبومهای
کره زمین
Impact of various
pollutants on the Earth's
ecosystems

8

ضرورت حفظ گیاهان و جانوران
The need to preserve
plants and animals

9

کندری و صالحی :تحلیل محتوای فیلمهای آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی...

124

یافتههای پژوهش
سؤال :1میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیست در کتب
علوم تجربی دوره اول ابتدایی چقدر است؟

سؤال :2آیا اصل توالی و تداوم در زمینـه آمـوزش حفاظـت
محیطزیست ،در محتوای آموزشی کتب علوم تجربـی دوره اول
ابتدایی رعایت شده است؟

جدول  .2فراوانی مقولههای آموزش حفاظت از محیطزیست در کتابهای درسی علوم تجربی دوره اول ابتدایی
Table 2. Frequency of environmental protection education categories in experimental science textbooks of
the first
فراوانی Qty
شماره
Number
1
2
3
4
5
6

7

8
9

مقولههای اصلی
Main categories
آالیندههای طبیهی و مصنوعی آب
Natural and artificial water pollutants
آالیندههای طبیهی و مصنوعی هوا
Natural and artificial air pollutants
آالیندههای طبیهی و مصنوعی خاک
Natural and artificial soil contaminants
آالیندههای صوتی
Noise pollutants
آالیندههای نوری
Light pollutants
بهرهوری و صرفهجویی منابع و انرژی
Productivity and saving of resources and
energy
رعایت بهداشت فردی و جمهی و تأثیر آالیندههای مختلف در رابطه
با سالمت و زندگی انسان
Observance of individual and collective
health and the impact of various pollutants in
relation to human health and life
تأثیر انواع آالیندهها بر زیستبومهای کره زمین
Impact of various pollutants on the Earth's
ecosystems
ضرورت حفظ گیاهان و جانوران
The need to preserve plants and animals
مجموع
Total

همانطور که در جدول شماره 2مالحظه میشود ،تحلیل
محتوای کتابهای مورد بررسی بر اساس  9مقوله اصلی و 33
مقوله فرعی در مورد آموزش حفاظت از محیطزیست انجام شده
است .یافتهها در جدول شماره 2نشان میدهد:
 .1بیشترین فراوانی مقولهها ،مربوط به پایه دوم است و
نیز فراوانی آنها در پایه سوم نسبت به دوپایه دیگر،
بهصورت قابلتوجهی کمتر است و اما این محدودیت
در پایه سوم ،به عنوان نوعی ضهف برای کتاب علوم
تجربی در این پایه محسوب میشود.
 .2بیشترین فراوانی مقولهها در سه پایه مربوط به مقوله
بهرهوری و مصرف بهینه از مواد و منابع انرژی به

پایه اول
First
grade

پایه دوم
Second
grade

پایه سوم
Third
grade

مجموع
Total

0

10

7

17

7

15

0

22

0

0

0

0

1

10

0

11

0

0

0

0

22

30

8

60

34

6

8

48

3

9

0

12

11

23

14

48

78

103

37

218

تهداد  60و کمترین آن مربوط به آالیندههای طبیهی و
مصنوعی خاک و آالیندههای نوری است که در
کتابهای سه پایه مقولهای مربوط به آموزش آنها
مشاهده نشد.
 .3اصول سازماندهی محتوا (بهویژه اصول توالی و
مداومت) در تدوین کتابهای علوم تجربی سه پایه
مشاهده نمیشود .بهخصوص در فصول مختلف کتاب
پایه سوم ابتدایی ،توجهی به مقولههای آموزش
محیطزیست نشده یا بسیار محدود است ،برای نمونه
فراوانی مقولههای مربوط به آالیندههای صوتی در

فصلنامه علمی آموزش محیطزیست و توسهه پایدار ،سال دهم ،شماره دوم ،زمستان 1400

پایه اول ،دوم و سوم به ترتیب  10 ،1و  0است و
اصول توالی و تداوم رعایت نشده است.
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سؤال :3قالب ارائه مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست
در کتب مذکور ،چیست؟

جدول  .3فراوانی و درصد فراوانی مقولههای آموزش محیطزیست در قالبهای ارائه محتوا در کتب علوم تجربی
Table 3. Frequency and frequency of environmental education categories in the form of content presentation
in experimental science textbooks
پایه تحصیلی
Grade
واحد تحلیل
Analysis unit
متن
Text
تصویر
Image
فعالیت
Activity
مجموع
Total

اول
First

سوم
Third

دوم
Second

مجموع
Total

فراوانی
Qty

درصد
percent

فراوانی
Qty

درصد
percent

فراوانی
Qty

درصد
percent

36

46.1

54

52.4

12

32.4

102

27

34.6

31

30

11

29.7

69

15

19.2

18

17.4

14

37.8

47

78

100

103

100

37

100

218

جدول شماره 3نشان میدهد که:
 .1بر اساس تحلیل کتابهای علوم تجربی دوره اول
ابتدایی ،در پایههای اول و دوم ابتدایی ،بیشترین حجم
مربوط به مقولهها ،در قالب «متن» ()%52/4 ،%46/1
و کمترین آن در قالب «فهالیت» ()%17/4 ،%19/2
ارائه شده است؛ این اختالف قابلتوجه در ارائه مطالب
در قالب متن و فهالیت ،نوعی محدودیت در فهالیتها
و ضهف برای کتابهای علوم تجربی پایه اول و دوم
ابتدایی محسوب میگردد.
 .2در کتاب علوم تجربی پایه سوم ،بیشترین و کمترین
آن به ترتیب در قالب «فهالیت» ( )%37/8و «تصاویر»
( )%29/7است؛ در این پایه نیز ،هر سه قالب ارائه

متن ،تصویر و فهالیت سهمی نسبتاً مشابه (،%32/4
 29%/7و  )%37/8در آموزش مسائل محیطزیست بر
عهده دارند و تهادل بیشتری در این زمینه ،در آن
مشاهده میشود.
 .3همچنین به نظر میرسد تصاویر با توجه به اهمیت
ویژهای که در ارائه ملموس و عینی اطالعات و درک
عمیقتر آن توسط دانشآموزان دارند( Bayat et al.,
 ،)2013در هر سه پایه سهم نسبتاً خوبی (،%34/6
 30%و )%29/7را در آموزش محیطزیست به خود
اختصاص دادهاند.

فعالیت… تصویر… متن…

21%

47%

32%

شکل  .1قالب ارائه مقولههای آموزش محیطزیست در کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی
Figure 1. Format for presenting the categories of environmental education in the experimental science
textbooks of the first elementary school
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شکل شماره  1حاکی از آن است کـه بـهطورکلی ،در دوره
اول ابتدایی ،مقولههای آموزش حافظت محیطزیست ،به ترتیب
از بیشترین به کمترین در قالب مـتن ،تصـاویر و فهالیـت ارائـه
شده است ،هرچند ارائه مضامین به شکل مـتن نوشـتاری فـرم
رایج در سیستم آموزشی بسیاری از کشورهای دنیـا اسـت ،امـا
ضروری است تا ایـن شـیوهی ارائـه محتـوا ،حـداقل در زمینـه
آموزش حفاظت از محیطزیست تغییریافته و بهگونهای منسـجم

و ساختارمند ارائه گردد ).(Bayat et al., 2013
سؤال :4میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیسـت در
محتوای فیلمهای آموزشی علـوم تجربـی دوره اول ابتـدایی در
شبکه شاد چقدر است؟
سؤال :5آیا اصل توالی و تداوم در زمینـه آمـوزش حفاظـت
محیطزیست ،در محتوای فیلمهای آموزشی مذکور رعایت شده
است؟

جدول  .4فراوانی مقولههای آموزش حفاظت از محیطزیست در فیلمهای آموزشی شاد در درس علوم تجربی دوره اول ابتدایی
Table 4 .Frequency of environmental protection education categories in Shad educational videos in the
experimental science course of the first elementary schoolle
فراوانی Qty
شماره
Number
1
2
3
4
5
6

7

8
9

مقولههای اصلی
Main categories
آالیندههای طبیهی و مصنوعی آب
Natural and artificial water pollutants
آالیندههای طبیهی و مصنوعی هوا
Natural and artificial air pollutants
آالیندههای طبیهی و مصنوعی خاک
Natural and artificial soil contaminants
آالیندههای صوتی
Noise pollutants
آالیندههای نوری
Light pollutants
بهرهوری و صرفهجویی منابع و انرژی
Productivity and saving of resources and
energy
رعایت بهداشت فردی و جمهی و تأثیر آالیندههای مختلف در رابطه
با سالمت و زندگی انسان
Observance of individual and collective
health and the impact of various pollutants in
relation to human health and life
تأثیر انواع آالیندهها بر زیستبومهای کره زمین
Impact of various pollutants on the Earth's
ecosystems
ضرورت حفظ گیاهان و جانوران
The need to preserve plants and animals
مجموع
Total

همانطور که در جدول شماره  4مالحظه میشود ،محتوای
فیلمهای آموزشی شبکه شاد در درس علـوم تجربـی دوره اول
ابتدایی ،بر اساس  9مقوله اصلی و  32مقوله فرعی در ارتباط با
آموزش حفاظت از محیطزیست تحلیل شده اسـت .یافتـههـای
جدول شماره  4نشان میدهد که:
 .1بیشترین فراوانی مقولهها در سه پایه مربـوط بـه مقولـه
بهرهوری و مصرف بهینه از مواد و منابع انرژی بـه تهـداد  83و
کمترین آن مربوط به آالیندههای طبیهی و مصـنوعی خـاک و

پایه اول
First
grade

پایه دوم
Second
grade

پایه سوم
Third
grade

مجموع
Total

0

18

7

25

7

20

0

27

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

24

55

4

83

42

15

14

71

1

21

0

22

8

32

3

43

83

161

28

272

آالیندههای نوری است که در فیلمهای آموزشی علـوم تجربـی
سه پایه مقولهای مربوط به آموزش آنها مشاهده نشد.
 .2اصول سازماندهی محتوا (بهویژه اصول توالی و
مداومت) در تدوین فیلمهای آموزشی علوم تجربی سه پایه در
شبکه شاد مشاهده نمیشود .برای نمونه فراوانی مقولههای
مربوط به آالیندههای طبیهی و مصنوعی هوا ،در پایه اول ،دوم
و سوم به ترتیب  20 ،7و  0است و اصول توالی و تداوم رعایت
نشده است.
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 .3بیشـــترین فراوانـــی مقولـــههای آمـــوزش حفاظـــت
محیطزیست ،مربوط به پایه دوم است و نیز فراوانی آنها در پایه
سوم نسبت به دو پایه دیگر ،بهصورت قابلتوجهی کمتر است و
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اما این محدودیت در پایه سوم ،به عنـوان نـوعی ضـهف بـرای
فیلمهای آموزشی علـوم تجربـی شـاد در ایـن پایـه محسـوب
میشود.

فیلم آموزشی شاد

کتاب درسی

Shad educational video

Textbook

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

پایه سوم

پایه دوم

پایه اول

Third grade

Second grade

First grade

شکل  .2مقایسه فراوانی مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست در محتوای کتب و فیلمهای شبکه شاد مرتبط با درس علوم تجربی هر سه پایه
دوره اول ابتدایی
Figure 2 . Comparison of the frequency of environmental protection education categories in the content of
books and movies of the Shad Network related to the course of experimental sciences in all three grades of
the first elementary school

شکل شماره 2نشان میدهد که:
 .1بیشترین فراوانی مقولههای آموزش حفاظت
محیطزیست ،هم در محتوای کتب علوم تجربی و هم
در محتوای فیلمهای آموزشی شبکه شاد ،به پایه دوم
و کمترین آن به پایه سوم مربوط است ،فراوانی
مقولهها در این پایه ،به میزان قابلتوجهی نسبت به دو
پایه دیگر کمتر است که این محدودیت در پایه سوم،
به عنوان نوعی ضهف برای کتاب علوم تجربی در این
پایه محسوب میشود.
 .2در پایههای اول و دوم ،فیلمهای شبکه شاد به نسبت
کتاب علوم تجربی ،بیشتر به آموزش مسائل
محیطزیست پرداخته است ،درحالیکه در پایه سوم،
کتاب علوم تجربی در این زمینه ،قویتر عمل کرده
است.

 .3بیشترین اختالف بین فراوانی مقولههای موجود در
کتاب و فیلمهای آموزشی در هر پایه ،به ترتیب مربوط
به پایه دوم ( )161 ،103و کمترین آن ،مربوط به پایه
اول ( )83 ،78است ،بنابراین در پایه اول ازاینجهت،
تناسب و هماهنگی بیشتری مشاهده میشود.
در ادامه این مبحث ،فراوانی و درصد فراوانی هرکدام از
مقولهها بهصورت جداگانه بین کتب علوم تجربی و فیلمهای
شبکه شاد ،در جدول شماره  ،5مورد مقایسه قرار گرفت.
سؤال :6میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیست در
محتوای آموزشی کدام پایه بیشتر ،کمتر ست؟
سؤال :7میزان توجه به مقولههای آموزش محیطزیست در
کدام محتوای آموزشی (کتب درسی یا فیلمهای شبکه شاد)
بیشتر است؟
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جدول  .5مقایسه فراوانی و درصد فراوانی هر مقولهی آموزش حفاظت محیطزیست در محتوای آموزشی کتاب و فیلمهای آموزشی درس علوم
تجربی دوره اول ابتدایی
Table 5. Comparison of frequency and percentage of frequency of each category of environmental protection
education in the educational content of books and educational videos of the first elementary course of
experimental sciences
محتوای آموزشی
Educational content
شماره
Number

1
2
3
4
5
6

7

8

9

مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست
Categories of environmental
protection education

آالیندههای طبیهی و مصنوعی آب
Natural and artificial water
pollutants
آالیندههای طبیهی و مصنوعی هوا
Natural and artificial air pollutants
آالیندههای طبیهی و مصنوعی خاک
Natural and artificial soil
contaminants
آالیندههای صوتی
Noise pollutants
آالیندههای نوری
Light pollutants
بهرهوری و صرفهجویی منابع و انرژی
Productivity and saving of
resources and energy
رعایت بهداشت فردی و جمهی و تأثیر آالیندههای
مختلف در رابطه با سالمت و زندگی انسان
Observance of individual and
collective health and the impact of
various pollutants in relation to
human health and life
تأثیر انواع آالیندهها بر زیستبومهای کره زمین
Impact of various pollutants on
the Earth's ecosystems
ضرورت حفظ گیاهان و جانوران
The need to preserve plants and
animals
مجموع
Total

فیلمهای آموزشی علوم
کتب علوم تجربی
Experimental science
books

مجموع
Total

تجربی در شبکه شاد
Experimental science
educational videos on
Shad Network

فراوانی
Qty

درصد
percent

فراوانی
Qty

درصد
percent

فراوانی
Qty

درصد
percent

17

40.4%

25

59.5%

42

100%

22

44.8%

27

555.1%

49

100%

0

0

0

0

0

∞

11

91.6%

1

8.3%

12

100%

0

0

0

0

0

∞

60

41.9%

83

58/04%

143

100%

48

40.3%

71

59.6%

119

100%

12

35.2%

22

64.7%

34

100%

48

52.7%

43

47.2%

91

100%

218

44.4%

272

55.5%

490

100%

همانطور که در جدول شماره  5مالحظه میشود ،فراوانـی
و درصــد هــر  9مقولــهی آمــوزش حفاظــت محیطزیســت در
محتوای آموزشی کتب و فیلمهای آموزشی درس علوم تجربـی
دوره اول ابتدایی محاسبه و مقایسه گردید ،یافتـههـای جـدول
شماره 5نشـان میدهـد کـه در درس علـوم تجربـی دوره اول
ابتدایی ،فراوانی دو مقولـهی آالینـدههای طبیهـی و مصـنوعی
خاک و آالیندههای نوری ،در هر دو نوع محتوا صفر و فراوانـی

دو مقولــهی آالینــدههای صــوتی و ضــرورت حفــظ گیاهــان و
جانوران در کتب بیشتر از فیلمهای آموزشی شبکه شاد اسـت و
فراوانی مابقی مقولهها در فیلمهای آموزشی بیشتر بوده است.
در ادامه مبحث مقایسه ،فراوانی و درصد فراوانی مقولههای
آموزش حفاظت محیطزیست ،در هرکدام از پایـههای دوره اول
ابتدایی بهصورت جداگانه ،در جـداول شـماره  7 ،6و  8مقایسـه
شده است.

129

فصلنامه علمی آموزش محیطزیست و توسهه پایدار ،سال دهم ،شماره دوم ،زمستان 1400

جدول  .6مقایسه فراوانی و درصد فراوانی مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست در فیلمهای آموزشی شبکه شاد و کتاب درسی علوم تجربی در
پایه اول ابتدایی
Table 6. Comparison of the number and percentage of categories of environmental protection education in
Shad network educational videos and experimental science textbooks in the first grade of elementary school
محتوا
Content
شماره مقوله
Category number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع Total

فراوانی در کتاب درسی
Number in the
textbook

درصد فراوانی در کتاب

فراوانی فیلمهای شبکه

درصد فراوانی فیلمهای

درسی
Percent of the
textbook

شاد
Number of Shad
network movies

شبکه شاد
Percent of Shad
network movies

0%
8.9%
0%
9.7%
0%
29.1%
5.8%
8.7%
22.3%
100%

0
7
0
1
0
24
42
1
8
83

0%
8.4%
0%
1.2%
0%
28.9%
50.6%
1.2%
9.6%
100%

0
7
0
10
0
30
6
9
23
103

هوا و آب ،آالیندههای صوتی و نوری ،در کتاب علوم تجربـی و
فیلمهای آموزشی درس علوم تجربی شبکه شاد ،مساوی است.
 .3در محتوای کتاب و فیلمهای آموزشی مذکور ،بیشترین
فراوانی و تأکید مربوط به مقولهی رعایت بهداشت فردی و
جمهی و تأثیر آالیندههای مختلف در رابطه با سالمت و زندگی
انسان است ،ازاینجهت در محتوای کتاب و فیلمها ،هماهنگی
و تناسب وجود دارد.

جدول شماره 6حاکی از آن است که در پایه اول ابتدایی:
 .1در کتاب علوم تجربی و فیلمهای آموزشی علوم تجربـی
شبکه شـاد ،بـه آمـوزش سـه مقولـهی آالینـدههای طبیهـی و
مصنوعی آب ،خاک و آالیندههای نوری ،توجهی نشده اسـت و
این غفلت ،محدودیت آموزشی در درس علـوم تجربـی در ایـن
پایه محسوب میگردد.
 .2فراوانی مقولههای آالیندههای طبیهی و مصنوعی خاک،

جدول  .7مقایسه فراوانی و درصد فراوانی مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست در فیلمهای آموزشی شبکه شاد و کتاب علوم تجربی در پایه
دوم ابتدایی
Table 7. Comparison of the number and percentage of categories of environmental protection education in
Shad network educational videos and experimental science textbooks in the second grade of elementary
school
محتوا
Content
شماره مقوله
Category number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع Total

فراوانی در کتاب درسی
Number in the
textbook
10
15
0
1
0
22
34
3
11
78

درصد فراوانی در کتاب

فراوانی فیلمهای شبکه

درصد فراوانی فیلمهای

درسی
Percent of the
textbook

شاد
Number of Shad
network movies

شبکه شاد
Percent of Shad
network movies

9.7%
14.5%
0%
1.2%
0%
28.2%
43.5%
3.8%
14.1%
100%

18
20
0
0
0
55
15
21
32
161

11.1%
12.4%
0%
0%
0%
34.1%
9.3%
13%
19.8%
100%
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 .2بهجز دو مقوله آالیندههای طبیهی و مصنوعی خاک و
آالیندههای نوری که فراوانی آنها در هر دو محتوای کتاب و
فیلمهای آموزشی علوم تجربی ،صفر بود ،فراوانی مقولهی
دیگری در این دو محتوا مساوی نیست ،بلکه متفاوت است.
 .3بیشترین فراوانی و تأکید در هر دو محتوای آموزشی
مربوط به مقولهی بهرهوری و صرفهجویی منابع و انرژی است
و ازاینجهت ،تناسب و هماهنگی مشاهده میگردد.

جدول شماره  7حاکی از آن است که در پایه دوم ابتدایی:
 .1در کتاب علوم تجربی و فیلمهای آموزشی علوم تجربی
شبکه شاد پایه دوم ابتدایی ،به آموزش دو مقولهی آالیندههای
طبیهی و مصنوعی خاک و آالیندههای نوری ،توجهی نشده
است ،همچنین در فیلمهای آموزشی برخالف کتاب مذکور،
مقولهای مربوط به آالیندههای صوتی یافت نشد و این غفلت،
محدودیت آموزشی در درس علوم تجربی در این پایه محسوب
میگردد.

جدول  .8مقایسه فراوانی و درصد فراوانی مقولههای آموزش حفاظت محیطزیست در فیلمهای آموزشی شبکه شاد و کتاب علوم تجربی در پایه
سوم ابتدایی
Table 8 . Comparison of the number and percentage of categories of environmental protection education in
Shad network educational videos and experimental science textbooks in the third grade of elementary school
محتوا
Content
شماره مقوله
Category number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع Total

فراوانی در کتاب درسی
Number in the
textbook

درصد فراوانی در کتاب

فراوانی فیلمهای شبکه

درصد فراوانی فیلمهای

درسی
Percent of the
textbook

شاد
Number of Shad
network movies

شبکه شاد
Percent of Shad
network movies

18.9%
0%
0%
0%
0%
21.6%
21.6%
0%
37.8%
100%

7
0
0
0
0
4
14
0
3
28

25%
0%
0%
0%
0%
14.2%
50%
0%
110.7%
100%

7
0
0
0
0
8
8
0
14
37

جدول شماره 8حاکی از آن است که در پایه سوم ابتدایی:
 .1در کتاب علوم تجربی و فیلمهای آموزشی علوم تجربـی
شبکه شـاد ،بـه آمـوزش پـنج مقولـهی آالینـدههای طبیهـی و
مصنوعی هوا ،خاک و آالیندههای صوتی ،نـوری و تـأثیر انـواع
آالیندهها بر زیستبومهای کره زمین توجهی نشده است و این
غفلت ،محدودیت آموزشی در درس علوم تجربـی در ایـن پایـه
محسوب میگردد.
 .2فراوانی شش مقولهی آالینـدههای طبیهـی و مصـنوعی
آب ،هــوا ،خــاک و آالینــدههای صــوتی ،نــوری و تــأثیر انــواع
آالیندهها بر زیستبومهای کره زمین ،در هر دو محتوای کتاب
و فیلمهای آموزشی علوم تجربی در شبکه شاد ،مساوی است.
 .3بیشترین تأکید و فراوانی در محتوای کتاب علوم تجربی
مربــوط بــه مقولــهی ضــرورت حفــظ گیاهــان و جــانوران و در
محتوای فیلمهای آموزشی علوم تجربـی ،مربـوط بـه مقولـهی
رعایت بهداشت فردی و جمهی و تأثیر آالیندههای مختلـف در

رابطــه بــا ســالمت و زنــدگی انســان ازاینجهــت ،تناســب و
هماهنگی مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
آموزش محیطزیست بهواسطه دسـتیابی بـه اهـداف خـاص ،از
ضروریترین مسـائل روز اسـت کـه موجـب توسـههی دانـش،
بینش ،تواناییهای افراد در جامهه میشود و بهترین دوره جهت
نهادینــه شــدن رفتارهــای اجتمــاعی و محیطــی مطلــوب دوره
کودکی است ،زیرا آمـوزش حفاظـت محیطزیسـت در کـودکی،
نهتنها سبب احساس مسئولیتپذیری در انسان شده بلکه مشاور
و هدایتگر رفتارهای اجتماعی و محیطی در نوجوانی و جوانی و
کهنسالی است ،بنابراین دوره اول ابتدایی بسـیار حـائز اهمیـت
است و دانشآموز تأثیرپذیری زیادی از فرایند تربیتی و آموزشی
دارد .آموزش حفاظت محیطزیسـت بـه دانشآمـوزان ،مزایـایی
همچون کمک به مشـارکت در امـر حفاظـت از محیطزیسـت،
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درک جایگــاه و اهمیــت محیطزیســت در بقــا جامهــه انســانی،
آشنایی با فواید و خطرات محیطزیست و امثال آن خواهـد شـد
) .(Karimi et al., 2017فرایند آمـوزش بـه عنـوان کلیـد
اصلی حـل بسـیاری از مشـکالت و عنصـر پیشـگیری از آنهـا
محسوب میگردد ،در حقیقت ،حل مشکالت محیطزیست تنهـا
از طریق آمـوزش مـؤثر محیطزیسـت امکانپـذیر خواهـد بـود
آگاهیرســانی در مســائل حفاظــت محیطزیســت را میتــوان از
طریق سیستم آموزشوپرورش به دست آورد ( Salehiomran
 .)et al., 2017با توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع ،پـژوهش
حاضــر ،بــا هــدف شناســایی و مقایســه مقولــههای حفاظــت
محیطزیست و اصول سازماندهی محتـوا ،محتـوای فیلمهـای
شــبکه شــاد و کتــب علــوم تجربــی دوره اول ابتــدایی را مــورد
تجزیهوتحلیل قرار داد.
نتایج پژوهش حاضر نمایـان سـاخت کـه بیشـترین تأکیـد
محتوای فیلمهای آموزشی شاد و کتب علـوم تجربـی دوره اول
ابتدایی ،مربوط به مقوله بهـرهوری و مصـرف بهینـه از مـواد و
منابع انرژی است همچنین به نظر میرسد تصاویر با توجـه بـه
اهمیت ویژهای که در ارائه ملمـوس و عینـی اطالعـات و درک
عمیقتر آن توسط دانشآموزان دارند (بیـات ،احمـدی و پارسـا،
 ،)2013در هــر ســه پایــه ســهم نســبتاً خــوبی (%30 ،%34/6
و )%29/7را در آموزش محیطزیست به خود اختصاص دادهانـد.
نتــایج پــژوهش حاضــر نمایــان ســاخت کــه آمــوزش حفاظــت
محیطزیست در محتوای آموزشی علوم تجربـی سـه پایـه دوره
اول ابتدایی همراه با کاستیها و محدودیتهای بسـیاری ماننـد
عــدم توجــه بــه آمــوزش ســه مقولــهی آالینــدههای طبیهــی و
مصنوعی آب ،خاک و آالیندههای نوری در هر دو محتوای پایه
اول ،عدم توجه به آمـوزش دو مقولـهی آالینـدههای طبیهـی و
مصنوعی خاک و آالیندههای نوری در هر دو محتوای پایه دوم،
عدم توجـه بـه آمـوزش پـنج مقولـهی آالینـدههای طبیهـی و
مصنوعی هوا ،خاک و آالیندههای صوتی ،نـوری و تـأثیر انـواع
آالیندهها بر زیستبومهای کره زمین در پایه سـوم اسـت ،ایـن
غفلت ،محدودیت آموزش مسـائل حفاظـت محیطزیسـت را در
درس علــوم تجربــی در ســه پایــه دوره اول ابتــدایی را نمایــان
میسازد .همچنین ،در مقایسه دو محتوای موردبررسی ،میتوان
گفت در پایههای اول و دوم ،فیلمهای شـبکه شـاد بـه نسـبت
کتب علوم تجربی ،بیشتر به آموزش مسائل محیطزیست توجـه
نموده است و در پایه سوم ،کتاب علوم تجربـی در ایـن زمینـه،
قویتر عمل کرده است .متأسفانه نتایج نیز نمایان سـاخت کـه
در محتوای فیلمهای شـبکه شـاد و کتـب علـوم تجربـی دوره
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ابتدایی ،به آموزش مهضالت حفاظت محیطزیسـت ،بـهویژه در
زمینه آالیندههای خاک و نوری ،به میـزان کـافی توجـه نشـده
است .در مقایسه پایهها این کمتوجهی در پایه سوم ،بیتر است.
نتایج پژوهش صالحی عمران و همکاران ( )2017حاکی از
آن است که در کتاب علـوم تجربـی ششـم ابتـدایی ،بیشـترین
مقولههای محیطزیست مربـوط بـه جنگـل و درختـان و نحـوه
بهرهبرداری از منـابع فناپـذیر و فناناپـذیر اسـت کـه بـا نتـایج
پژوهش حاضر نیز همسو است چراکه بیشترین تأکیـد محتـوای
بررسیشده در پـژوهش حاضـر مربـوط بـه مقولـه بهـرهوری و
مصرف بهینه از مواد و منابع انرژی بود.
نتــایج پــژوهش قضــاوی و همکــاران ( )2009نیــز نشــان
میدهد که در کتب علـوم تجربـی دوره ابتـدایی بـه مهضـالت
زیستمحیطی کمتوجهی شده است که با نتایج پژوهش حاضـر
همسو است .نتایج کرامتی و احمدآبادی ( )2018نیـز بیـانگر آن
است که بیشترین مقولـههای آمـوزش محیطزیسـت بهصـورت
متن ( ،)%65در کتب علوم تجربی متوسطه اول قرار گرفتهاند و
همچنین بهقدر کافی به اصـول سـازماندهی در ارائـه محتـوا،
توجه نشده است؛ که با نتایج پـژوهش حاضـر هـم سـو اسـت،
چراکه نتایج پژوهش حاضـر حـاکی از آن اسـت کـه بیشـترین
مقولــههای آمــوزش حفاظــت محیطزیســت در کتــب دوره اول
ابتــدایی در قالــب مــتن ارائــه شــده اســت و همچنــین اصــول
سازماندهی محتوا (بهویژه اصول توالی و مداومت) در تدوین و
تنظیم فیلمهای شبکه شاد و کتب علوم تجربی سـه پایـه دوره
اول ابتــدایی ،مشــاهده نمیشــود .نتــایج پــژوهش کــارگزار و
همکاران ( )2021نیز حاکی از آن است که تربیت محیطزیست،
در حد بسیار کمـی در کتـب علـوم تجربـی دوره دوم ابتـدایی،
پرداخته شده است که با نتایج پژوهش حاضر همسو است.
بر اسـاس نتـایج پـژوهش حاضـر و پژوهشهـای پیشـین
پیرامون آموزش حفاظـت محیطزیسـت ،پیشـنهاد میشـود ،در
محتوای آموزشی فیلمهای شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره
اول ابتدایی ،اوالً اصول سازماندهی محتوا (بهویژه اصول تداوم
و توالی) در تدوین و تنظیم فیلمهای آموزشی شاد و کتابهـای
علوم تجربی سـه پایـه دوره اول ابتـدایی ،رعایـت گـردد .ثانیـاً
بهطور ویژه مسئله آموزش حفاظت محیطزیسـت جـدی گرفتـه
شود و در محتوای مـذکور بهصـورت هدفمنـد بـه ایـن قضـیه
پرداخته شود ،بهویژه آموزش آالینـدههای طبیهـی و مصـنوعی
خــاک و آالینــدههای نــوری کــه در هــیچ قســمتی از محتــوا،
مقولــهای از آن یافــت نشــد ،بنــابراین الزم اســت محتــوا
موردبازنگری واقع شود .ثالثـاً درمجمـوع کتـب علـوم تجربـی،

... تحلیل محتوای فیلمهای آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی:کندری و صالحی

 مهارتهـای عملکـردی الزم و دانـش مهضـالت،دانشآموزان
محیطزیست را در قالب تصاویر و فهالیتهـای چـالشبرانگیز و
 حفاظت محیطزیست بـهمرور در،جذاب بیاموزد و از این طریق
.دانشآموزان درونی گردد
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 در قالـب مـتن ارائـه،بیشترین آمـوزش حفاظـت محیطزیسـت
، این مسئله نوعی محدودیت در کتب محسوب میگـردد،گردید
،در این خصوص الزم است آموزش حفاظت محیطزیست بیشتر
بهصورت فهالیتها و تصاویر ارائه گردد تا ضمن ایجاد انگیزه در

References
Aliabadi, K., Joneidi Jafari, F., Pourroostaei
Ardakani, S. (2021). “The Effect of
Augmented Reality-based Environmental
Literacy Education Program on the
Environmental Knowledge, Attitude and
Behavior of Highschool Students”, Journal
of
Environmental
Education
and
Sustainable Development, 9(2), 9-22. [In
Persian]
Bayat, T., Ahmadi, P. & Parsa, A. (2013).
“The place of environmental ethics in the
elementary school curriculum in Iran”.
Research in curriculum planning, 10 (9),
51-62. [In Persian]
Darzian Rostami, H. (2016). “Content
analysis of communication messages in the
media”.
Tehran:
Simaye
Shargh
Publications. Third edition. [In Persian]
Ghazavi, M., Lyaghatdar, M. & Abedi, A.
(2009). “Content analysis of elementary
school textbooks in terms of attention to
Environmental problems”. Quarterly
Journal of Education, 2BOR (98), 127152. [In Persian]
Jokar, G. & Mirdamadi, M. (2010). “Attitudes
of female high school students in Shiraz
towards environmental protecselgition”.
Agricultural extension and education
research, 3 (1), 1-13. [In Persian]
Kalantari, A., Saeidipour, B. (2016).
“nvestigating the Effects of ConnectivismBased Environment Education on Sixth
Graders’ Learning and Their Contact with
Nature”. Environmental Education and
Sustainable Development, 4 (3), 5-11. [In
Persian]
Kargozar, M., Mehrmohamadi, M., Talaee, E.
& Shobeiri, M. (2021). “Environmental
education and its place in the curriculum of
the second elementary course of the
Iranian
educational
system”.
Environmental education and sustainable
development, 9 (2), 115-132. [In Persian]
Karimi, B., Kian, M. & Aliasgari, M. (2017).
“Designing the Environmental Education

Curriculum for Elementary Schools in
Iran”. Environmental
Education
and
Sustainable Development, 5 (4), 9-23. [In
Persian]
Keramati, E., Ahmadabadi, Z. (2018).
“Content Analysis of the Science
Textbooks in first stage of high school
from the Perspective of Environmental
Education”. Journal
of
Curriculum
Research, 8 (1), 200-226. [In Persian]
Kiani, F. (2015). “Investigating the place of
history of science in the textbook of
experimental sciences of the fifth grade of
elementary school”. First National
Conference
on
Psychology
and
Educational Sciences. Shadegan, February
2015, Islamic Azad University, Shadegan
Branch and supported by Civilica. [In
Persian]
Kralovicova, B. (2020). “Teaching comes
naturally–or does it?: environmental
education in Indian primary schools and
the impediments of its application from
teachers’ perspectives”. Thesis, Lund
University Master of Science in
International
Development
and
Management, May, 2020.
Lateh, H. & Muniandy, P. (2010).
“Environmental education (EE): current
situational and the challenges among
trainee teachers at teachers training
institute in Malaysia”. Procedia Social and
Behavioral Sciences. 2 (2).1896-1900.
Lee, C. H., & Son, J. H. (2018). "The Effects
of
Creative
Experience-Centered
Environmental Education on Emotional
Intelligence of Elementary School
Students". The SNU Journal of Education
Research, 27 (2), 47-64.
Molayi, A. & Rezayi, A. (2012).
“Relationship
between
Iran's
environmental laws and the principles of
public education”. Free legal research,
(12), 215-262. [In Persian]
Moradi, V., Boorboor, D. (2018). “Using

133

1400  پاییز، شماره اول، سال دهم،فصلنامه علمی آموزش محیطزیست و توسهه پایدار

William Romney's Method in Analyzing
the Contents of Chapter Three of the
Chemistry Course of Pre-University”.
Quarterly Journal of Education in basic
sciences, 3 (9), 33-50. [In Persian]
Office of Publishing and Educational
Technology. (2021). A brief critique of
education.
https://www.roshdmag.ir/fa/article/24725/ .
[In Persian]
Salehiomran, E., Parhizkar, L. & Hatamifar,
K. (2017). “Investigating the Position of
Main Components of Environment
Teaching in the Text Books of the Sixth
Grade Schools in Iran”. Environmental
Education and Sustainable Development, 5
(2), 89-99. [In Persian]
Selgi, M., Matlabi, D. & Gholami poor, E.

(2020). “Corona and Iranian Society:
Socio-Cultural Aspects (Collection of
Articles)”. Tehran: Research Institute of
Culture,
Art
and
Communication,
Publications. [In Persian]
Sukma, E., Ramadhan, S., & Indriyani, V.
(2020). “Integration of environmental
education in elementary schools”. In
Journal
of
Physics:
Conference
Series 1481 (1), p. 012136. IOP
Publishing.
Yurttas, G. D., & Sulun, Y. (2010). “What are
the
most
important
environmental
problems according to the pre-service
science teachers?”. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 2 (2), 3412-3416.

COPYRIGHTS
© 2022 by the authors. Lisensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY4.0) (http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0)

