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 ده:یچك

هـای آموزشـی شـبکه شـاد و هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای فیلم
هـای حفاظـت کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی به لحاظ توجه به آموزش

زیست بود. روش پژوهش کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی بـر محیط
فیلم  52ی آماری شامل زیست و نیز جامهههای حفاظت محیطاساس مقوله

دوره اول ابتـدایی در  فیدالتألیـجدبکه شاد و کتب علوم تجربـی آموزشی ش
نظر ی آماری برابر با جامهه آماری در بود. نمونه 1400-1399سال تحصیلی

ی مقولـه فرعـی، بـه شـیوه 33مقوله اصلی و  9شد. نمونه بر اساس  گرفته
های آمـوزش مقولـه ستیلچککدگذاری قیاسی، بررسی شد. ابزار پژوهش 

لیسـت اولیـه ابتـدا از پـژوهش ای که چکگونهزیست بود، بهحیطحفاظت م
نظران انتخاب گردید و روایی آن توسط صاحب (2018کرامتی و احمدآبادی )

از فرمول هولستی استفاده  گیری،اندازهجهت تأمین پایایی ابزار تأیید گردید. 
که های پژوهش حاکی از آن بود یافته. حاصل گردید %1/78 و درصد توافق
ــوای  ــدهموردبررســدر محت ــه آالین ــی و مصــنوعی خــاک و ی، ب های طبیه

هـای ها، توجـه فیلمهای نوری، پرداخته نشده است و در مقایسه پایهآالینده
زیسـت، در پایـه های آموزش محیطشبکه شاد و کتب علوم تجربی به مقوله

ی کمتـر بـود و ایـن توجهقابل صورتبه، دیگر هیدوپاسوم ابتدایی نسبت به 
محتوای آموزشی در این  برای نوعی ضهفعنوان به سوم، پایه در محدودیت

های شبکه شاد در مقایسه ی، فیلمطورکلبهشود. همچنین می محسوب پایه،
زیسـت را بیشـتر با کتب علـوم دوره اول ابتـدایی، آمـوزش حفاظـت محیط

تـوالی و مـداومت نیـز در تـدوین محتـوای  قرار داده بود. اصـول موردتوجه
 ی، در دوره اول ابتدایی مشاهده نشد.موردبررس

 

محتــوا،  تحلیــل زیســت،حفاظــت محیط آمــوزش :کلیــدیهــای واژه
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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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 مقدمه
گیری آن در ابتدا در شرق آسیا و سپس همه 19با شیوع کووید 

سطح جهان، وضهیت و شرایط جدیدی در ابهاد گوناگون زندگی 
وپرورش پدیدار گشت. با تداوم تهطیلی مـدارس از جمله آموزش

بینـی آن، ارس، عـدم پیشو مهین نبودن زمـان حضـور در مـد
 ماهفروردین 21 تاریخ دررو شد. آموزش با چالشی نو روبه فرایند
ای اجتماعی و آموزشی تحت عنوان شبکه شاد بـا ، برنامه1399

های خارجی مرسوم در کشور، از سـوی فضایی مشابه اپلیکیشن
وپرورش کشـور تهبیـه گردیـد. شـبکه شـاد کـه وزارت آموزش

آمـوزان آموزش بود، به دانش فرایندترین ابزار شیوه جدید اصلی
 (Selgi et al., 2020)و مهلمان سراسر کشـور عرضـه شـد. 

، در 19کوویـد دوران شـیوعاسـت کـه در  ایشبکهعنوان ، شاد
آمـوزان را در دانش وپرورشآمـوزش فرایند رایج گردید و ایران

ای کـامالً و تجربه و بستر تازهادامه داد قرنطینه خانگی  شرایط
و  برای مهلمان متفاوت، بدون فضای ملموس حضور در کالس،

 های تحصـیلی ایجـاد کـرد.پایـه مقـاطع وهمـه آمـوزان دانش
، 19قبـل از شـرایط بحرانـی شـیوع کوویـدمهلمان بسیاری که 

آمـوزان را های حضـوری و ارتباطـات مسـتقیم بـا دانشکالس
در شـرایط ، دانسـتندمؤثرترین و بهترین بستر آموزشی خود می

، ناچـار بـه تـدریس در فضـای جادشـدهیا کننـدهنگرانجدید و 
ریق شبکه رسمی شاد، شدند، آنها موظـف متفاوت مجازی، از ط

آمـوزان بخـش به تدریس از طریق چنین فضایی شدند و دانش
ــده ــم و عم ــا مهل ــل ب ــق تهام ــود را از طری ــوزش خ ای از آم

هـای های خود در ایـن شـبکه و نیـز تماشـای فیلمکالسیهم
ی جدیـد، نمودند. این تجربهآموزشی موجود در آن، پیگیری می

منـدی بهرهر نگرش و سبک تفکر آموزشی و فرصتی برای تغیی
 زمینـه مروربهو  فضای مجازی بود از امکانات و شرایطتر جدی

آموزشی خود را فـراهم  فرایندخالقیت و ابتکار عمل مهلمان در 
ایـن از امکانـات  آموزنـده جا وبه لیوتحلهیتجز ارائهساخت، می

های آموزشی کـه در و رایج در کشور، از جمله فیلم ابزار روزآمد
همـراه ی بهتر از این شبکه طراحی شده است، مندبهرهراستای 

 شـبکه اجرایـی مسائلها، تنگناها و چالش ها،ارائه محدودیتبا 
این در  آموزش فرایندیت برای ارتقای کیف ینآغاز اینقطهشاد، 

بسـتر تـا پایـان یـافتن کـه ایـن ویژه اینبستر نو خواهد بود، به
آمـوزش مـا را  فراینـد عمـدهبخـشِ  ، همچنانحکمرانی کرونا

پوشش خواهد داد، بنابراین نقد و بررسی در ایـن زمینـه بسـیار 
 Office of Publishing and)سـودمند و ضـروری اسـت 

Educational Technology, 2021.) 
بــه عنــوان کلیــد اصــلی حــل بســیاری از آمــوزش  فراینــد

گــردد، در از آنهـا محســوب می یریشــگیپو عنصــر مشـکالت 
آموزش مـؤثر  قیزیست تنها از طرمشکالت محیط حلحقیقت، 

مسـائل در  یرسـانیخواهـد بـود آگاه ریپـذزیست امکانمحیط
ـــت محیط ـــتحفاظ ـــوانیرا م زیس ـــاز طر ت ـــتم قی  سیس

 ,.Salehiomran et al) بــه دســت آورد وپرورشآمــوزش

ــداع (.2017 ــدایش از اب ــات پی ــاط بشــر، حی ــا هاانســان ارتب  ب
 وسـتهیپهمبهپایدار و  ،ریجداناپذارتباطی  زیست پیرامون،محیط

 ،متولدشـده محـیط طبیهـی خـود بسـتر در انسـان. اسـت بوده
ــهیپرورش ــردمی و افت ــا؛ می ــل ام ــروزه تهام ــان ام ــا هاانس  ب
 Molayi) ستا شده تبدیل بحران جدی یک به زیست،محیط

& Rezayi, 2012)  اما زمان زیادی است که مسائل حفاظت
همـه  حیـات کـانون که اندشده زیست، تبدیل به بحرانیمحیط

را مختل کرده و  هتیتهادل طبنظم و  را تهدید و موجودات زنده
 ,.Sukma et al) اسـتهـای روز شـده تـرین بحراناز مهم

های تجـاری و بازرگـانی در فهالیت یحت ای کهگونهبه. (2020
زیست های محیطها و بحرانتحت تأثیر چالشالملل، بینسطح 

 برخـورد قـتیدر حق (Lee & Son, 2018)انـد قـرار گرفته
 فجایع به ایجاد منجر اخیر، هایسال در طبیهت با بشر نامطلوب

گرمـایش  ی اوزون، افـزایشتخریـب الیـه نظیر زیست،محیط
یدی، هـای اسـ، سـونامی، بـارش بارانلـرزهنیزمی زمین، کره

 ،مانــدهاپس و های، ضــایهاتگلخانــه افــزایش تولیــد گازهــای
رفـتن  بـین از و سـبز فضـای طبیهـی، کـاهش حیـات تخریب

 مسـائل، ایـن و شـده جـانوری و گیـاهی هایبسیاری از گونـه
 & Yurttas) دادقرار  تأثیر تحت داًیشد را بشر زندگی کیفیت

Sulun, 2010; Lateh & Muniandy,2010.) 
زیسـت ، وضهیت مشکالت محیطزیستمحیطمتخصصین 

کـه  انـداعـالم کرده« و سقوط ازحدشیبحالت فشار »جهان را 
زیسـت، وارد بیانگر ایـن اسـت کـه مشـکالت و مسـائل محیط

ــه  & Kalantari)اســت حساســی شــده  شــدتبهی مرحل

Saeidipour, 2016) .ــه ــراتدامن ــول در ی تغیی  دوران ط
 قـرن طبیهـت در مقهـور انسـاندهد کـه بشر نشان می زندگی

 بیستم در قرن افراطیکننده مصرف به انسان شانزدهم میالدی
 بـه زیستاهمیت محیط به توجه بدون انسان. تبدیل شده است

 و نادرسـت مواجهـه بـا و فراوان پرداختـه های اقتصادیفهالیت
گریبـان گیـر  را ی انسـانیجامهه زیست،خود با محیط نامتهادل
 Ghazavi et) است نموده محیطیزیست ضالتمه از انبوهی

al., 2009)  مــیالدی نخســتین زنــگ خطــر  1972در ســال
کشـور در کنفـرانس  113و  درآمـدرسـمی بـه صـدا  صورتبه

جهـانی بیندیشـیم و »بـا شـهار  زیست انسانیالمللی محیطبین
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ای مشترک که در مفاد آن انسـان در بیانیه« محلی عمل نماییم
اصـلی او  وظیفـه کـهآن دهندهزیست و شکلرا جزئی از محیط
کنـد و ایـن کنفـرانس زیست است، مهرفی میحفاظت از محیط
ــوزش ــش آم ــائل وپرورش در آگاهنق ــوعات و مس ــازی موض س

هـد در تحت تأثیر قرار داد. سـه سـال ب شدتبهزیست را محیط
زیسـت میالدی یونسکو اولین کارگاه آموزش محیط 1975سال 

کردن فقر، آلـودگی و  کنشهیربا هدف ایجاد اخالق جهانی در 
ی در بلگراد یوگسالوی برگزار کرد. پس از آن در سـال سوادیب

زیسـت بـا میالدی، کنفرانس میان دولتی آموزش محیط 1977
ی آمــوزش توســهه ی ارائــه راهبردهــایی اساســی بــرایبیانیــه
زیست در سطح جهانی، در شهر تفلیس گرجستان برگـزار محیط

گردید که در آن کنفرانس بر نیاز به آمـوزش حفاظـت پیرامـون 
های درسی و دیگر مـواد زیست در محتوای کتابمسائل محیط

قانون  45و  50آموزشی تأکید شد. در ایران نیز بر اساس اصول 
ــوانی ــالمی، ق ــوری اس ــی جمه ــهاساس ــههن برنام ی های توس

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز قوانین و مقـررات سـازمان 
زیست و زیست، تأکید و توجه به مشکالت محیطحفاظت محیط

تالش در جهت حفظ و احیای آن، از وظایف عمـومی ضـروری 
های زیست، از طریق پروژهاست، بنابراین ارزیابی مسائل محیط

 ,.Ghazavi et al) حائز اهمیت استآموزشی و عمرانی بسیار 

ــذارترین (.2009 ــت از محیط از تأثیرگ ــل حفاظ ــت، عوام زیس
 یبا هـدف آگـاه طلوبزیست ممحیط یآموزش ستمیسطراحی 

مسـائل و  اطالعات مربوط بهارائه و  وجدانبیدارسازی  ،یبخش
آمـوزان در سـطوح مختلـف دانشزیسـت بـه محیط هایچالش

بـا  متأسـفانهکـه (Sukma et al., 2020) .تحصیلی است
زیست پیرامون خود، وجود نقش پررنگ انسان در تخریب محیط

در محتوای آموزشـی توجـه جـدی نشـده اسـت  به این عامل،
(Aliabadi et al., 2021). 

، کشور مازیست در محیط آموزش درسی ی، برنامهطورکلبه
اسـت، تحلیـل و بررسـی  روروبههای بسیاری و چالش خألهابا 

ای جامع و هدفمند در زمینه ، فقدان برنامهوضوحبهکتب درسی 
زیســت را آمــوزش مفــاهیم و اصــول و قــوانین حفاظــت محیط

توان بـه کمبـود ها، میترین محدودیتسازد، از عمدهنمایان می
زیسـت در محتـوای آموزشـی مطالب مربوط به حفاظـت محیط

ترین اصلی از کهیدرحال (،Karimi et al., 2017)نمود اشاره 
 ی دانـشتوسـهه زیست،مهضالت محیط بر اقدامات جهت غلبه

های طراحـی برنامـه طریـق از های جامهـه،زیست انسانمحیط
ــت،  ــت. در حقیق ــاگون اس ــوع و گون ــمتن ــون یریادگی  پیرام

، نگرش و نظـام دانش ارتقای بر یمثبت بسیار زیست تأثیرمحیط

خواهد آموزان زیست در دانشارزشی در ارتباط با حفاظت محیط
 هایمقولـه به باید بنابراین؛ (Sukma et al., 2020)ت داش

تأکیـد  بیشتر زیست در محتوای آموزشیآموزش حفاظت محیط
ترین ترین و بنیـادیبـه اساسـی نسـبت را جامهـه افـراد شده و

زیست محیطزیست، یهنی آموزش مسائل راهکار حفاظت محیط
 Kalantari) نمودویژه مدارس، آگاه های آموزشی بهدر محیط

& Saeidipour, 2016.) آموزش اساسی از راهکارهای یکی 
ـــدارس، در زیســـتمحیط از حفاظـــت ـــت انهکـــاس م  اهمی

 آنهـا احیای و های حفاظتروش و طبیهی زیست و منابعمحیط
ی برنامـه در حقیقـت. اسـت آموزانمحتوای درسی به دانش در

ــد ــی بای ــؤثر در درس ــزاری م ــت اب ــرای جه ــایآموزش اج  ه
آمـوزان دانش زیسـتتا مفاهیم عمـده محیط باشد زیستمحیط

بـه  و ها ارتقا یابدآن و سطح شناخت و نگرش و مهارت گسترش
هـم ارتبـاط  با زیستمحیط هایجنبه تمام که این درک برسند

 (.Bayat et al., 2013دارند )مستقیم 
 و علمـی فرهنگی، سازمان سوی از 1زیستمحیط آموزش»

 یـادگیری فراینـد یـک عنوان به( یونسکو) 2متحد آموزشی ملل
ــده تهریــف ــاره را افــراد دانــش و آگــاهی اســت کــه گردی  درب
 و دهـدمی آن افـزایش بـه مـرتبط هـایچالش و زیستمحیط
 را گسـترش هاچالش با مواجهه برای الزم تخصص و هامهارت

ــزش نگــرش، و داده ــه تههــداتی و انگی گیری شــکل ســبب ک
ــه ماتیتصــم ــل و آگاهان ــوندمی مســئوالنه عم ــرورش را ش  پ

 آموزش. (Kalantari & Saeidipour, 2016:6) «دهدمی
 یهـامهارت و محیطیزیست دانش افزایش سبب زیستمحیط

زیست و احساس مسئولیت در برابر حفاظت از محیط برای الزم
زیسـت یـک محیط آموزش. شودطول زندگی انسان می درآن، 

میزان  جمله از بسیاری موارد ی بهارشتهانیمو  جانبههمه فرایند
 و موجــود محیطیزیســت ها، مســائلعمــومی، دغدغــه آگــاهی
 زیسـتدر محیط اجراشـدهاقـدامات  زمینـه در انتقـادی نگرش

همچنـین،  (.Jokar & Mirdamad, 2010دارد ) بسـتگی
نشان  مختلف سنین در کودکان روی متهدد هایی پژوهشاجرا
ژنتیکی کودکان  نقش جنبه جیتدربهبا افزایش سن، دهد که می

ی آن، محیط اجتماعی و آمـوزش، نقـش جابهو  تر شدهکمرنگ
ــگ ــئولتری در پررن ــیط ریپذتیمس ــای مح ــظ و احی ی در حف

ــا میمحیط ــت ایف ــد زیس  (Ghazavi et al., 2009)کن

                                                      
1. Environmental Education 

2. United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO)  



 ...اول ابتدایی های آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دورهتحلیل محتوای فیلم :صالحیو  کندری                    120

 

ــدارس » ــیمهمم ــرین و اساس ــواد ت ــت س ــیط جه ترین مح
پذیری آموزان و ایجاد حساسیت و مسـئولیتزیست دانشمحیط
زیست است، همچنین بهترین شیوه جهت نهادینه نمودن محیط

ها در مدارس عادات و رفتارهای مطلوب، آموزش این شایستگی
هـا را ن سـنین آموزشآمـوزان در ایـدوره ابتدایی اسـت، دانش

« سـازندها را بـه باورهـای ذهنـی خـود مبـدل میو آن پذیرفته
(Kargozar et al., 2021: 116) ــوزش ؛ ــابراین آم بن

آمـوزان در زیست و مسائل مربوط به آن به دانشحفاظت محیط
ای و مـدارس مقطـع ابتـدایی کـه نقـش پایـه ژهیوبـهمدارس، 

هدایتی برای مقاطع بهدی تحصیلی دارند، بسیار ضروری است. 
محور  متمرکز ایران، کتاب وپرورشآموزش سیستم ، دروهعالبه

 هـایی کتابطورکلبـهیـاددهی اسـت،  -یادگیری فرایند اصلی
 آموزشـی هـاینظام در یادگیری منابع نیترمهم از یکی درسی،
. دهنـدمی تشـکیل را مدارس درسی برنامه اصلی مواد و هستند

 حافظـه رویکـرد درسی، هایکتاب در متهدد اطالعات گنجاندن
 بـه توجـه عـدم غیرفهـال، محتـوای سطحی، یادگیری پروری،

 بـه ازحـدشیب توجـه و درسی هایکتاب مطالب بودن کاربردی
 وپرورشآمـوزش نظـام در عمـده مسائل از همواره نمره، کسب
 تهـداد و تنـوع کشـور، وسـهت بـه توجه با بوده است. ما کشور
 و علـوم سریع رشد و آن از ناشی مشکالت و جمهیتی یهاگونه

 حـد تـا و دقـت بـا درسـی هایکتاب که دارد ضرورت فناوری،
 بـا و شدهنییته اهداف با مطابق و نقص و عیب از عاری امکان
 محتـوای بررسـی راسـتا ایـن در گردنـد؛ تـألیف علمـی اصول
 و کنـد کمـک مسئله شدن روشن به تواندمی درسی هایکتاب
 و اصـالح برای را درسی هایکتاب احتمالی ضهف و قوت نقاط
 اصـول و شـدهنییته اهـداف بـا متناسـب محتوا، احتمالی تغییر

 هـایکتابمؤلفـان  و ریـزان برنامـه و مـدیران اختیار در علمی
 هـاینظام مـدیریت و یزیربرنامه متخصصان. دهد قرار درسی

 عنصـر پـنج شـامل را آموزشی نظام هر اساسی ارکان آموزشی،
 و ابزارهـا و تجهیـزات فراگیـر، مهلم، آموزشی، محتوای کلیدی
 کننــدآموزشـی را محســوب می مــدیریت و ریزیبرنامــه نهایتـاً

(Moradi & Boorboor, 2018)تـوانیم اسـاس این . بر 
 محتـوای ساز، سرمایه و تیبااهم نظام این یربنایز که دریافت
 و انتقـال بـرای مطلبـی وجود و آن بدونچراکه  ،است آموزشی

 & Moradi) اسـت مفهوم و مهنایب آموزشاساساً  یادگیری،

Boorboor, 2018.) ـــات ـــین، تجربی ـــورهای  همچن کش
 سیستم پیش، در های مانند فنالند و آلمان که سالاافتهیتوسهه

نمایـان  انـد،آوردهبه وجـود  تحولی عظیم خود وپرورشآموزش
 در تحـول ایجـاد تغییـر و شروع جهت نقطه بهترین ساخت که

اســت.  تجربــی علــوم درس تحــول عمــومی، آمــوزش کیفیــت
(Kiani, 2015). یبرنامـه در علـوم تجربـی درس محتوای 

 و گرددمی ارائه وپرورشآموزش مصوب اهداف بر اساس درسی
 در عمـدتاً درسی برنامه مؤثر ابهاد از یکی محتوای آن به عنوان

 گـردد و بـهمتن، تصاویر و فهالیت ارائه می صورتبهو  هاکتاب
 در دارد، بشـریت تـاریخ تحوالت در که تأثیری به سزایی لحاظ
بـه  توجـه گردد و بـامی ی درسی ارائهبرنامه های مختلفحوزه

 هـایبخش در مرتبـاً فناوری و علم توسهه و پیشرفت روزافزون
بایـد  غیـره، کتاب، ابزار و محتوای تدریس، روش مانند مختلف

 .(Kiani, 2015)بازنگری و در صورت نیاز اصالح گردد 
هـای پژوهش و مطالهـات انجـام از ( پس2002) 1بیرهوف

 و محیطیزیسـت هایمسئولیت میان یرابطه زمینه در گسترده
 کـه رسـید نتیجه این افراد در مواجه با محیط، به ی رفتارنحوه

 پذیریمسـئولیت تـابع محـیط ی رفتـار انسـان بـانحوه تنهانه
 سـه در محیطیزیسـت پذیریمسـئولیت بلکـه اسـت، محیطی

 نمایـان ذهنـی مهیـار و پیامـد از آگـاهی گنـاه، سطح احسـاس
کـودک تثبیـت  در مروربـه آمـوزش، اثـر بر سه هر که شودمی
 شـامل سـطح، ترتیـب به آنها ایجادکننده عوامل زیرا گردد،می

 اولین نقطه آغـاز یهنی است، و اجتماعی ادراکی عاطفی، عوامل
بـه  مربـوط محیطی،زیسـت مسـئولیت احساس تقویت و توجه
 تحـت کودکـان کهینحوبه است، ابتدایی دوره و کودکی سنین
 از بسیاری درسی، محتوای کتب و عمومی_رسمی آموزش تأثیر

 منظمصورت بهذهنی کودک  و مهیارهای گیرندفرامی را مطالب
 مهضـالت و مسـائل و زیسـتمحیط محیط اجتماعی، به نسبت
کننـد برقـرار می ارتبـاط آن بـا و گـرددآگـاه می محیطیزیست

(Ghazavi et al., 2009)  روش طریـق دو ازپژوهشـگران 
درس  مهلمـان اثبات نمودند که پیمایش و محتوا تحقیق تحلیل

مسـائل حفاظـت  آمـوزش تـدریس مند بـهتجربی، عالقه علوم
 کتـب در بسیار محدودی انه اطالعات، اما متأسفاندستیزطیمح

است و این مسـئله اثـرات  شده ارائه زمینه این در علوم تجربی
 Keramati) ی در فرهنگ جامهه خواهـد داشـتریناپذجبران

& Ahmadabadi, 2018 .) نتایج پژوهش صالحی عمران و
همکاران حاکی از آن است که در کتـاب علـوم تجربـی ششـم 

زیست مربـوط بـه جنگـل و های محیطابتدایی، بیشترین مقوله
 .اسـت ریفناناپـذبرداری از منابع فناپـذیر و درختان و نحوه بهره

(Salehiomran et al., 2017). قضاوی  پژوهش همچنین
 ابتدایی دوره تجربی علوم کتب در که دهدو همکاران نشان می

                                                      
1. Bier Hoff 
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این کتب  شده است و در یتوجهکم محیطیزیست مهضالت به
 مسـئله بـه توجـه بیشـترین محیطی،زیست مهضالت زمینه در

ــاک ــرین و خ ــه کمت ــه توج ــوتی ب ــوده مهضــالت ص ــت  ب اس
(Ghazavi et al., 2009) . نتــایج کرامتــی و احمــدآبادی

 زیسـتمحیط آموزش هایمقوله که است ( نیز بیانگر آن2018)
 (%13و ) ( تکلیـف%21( پرسـش، )%11) (،%65متن ) صورتبه

 اصــول بــه کــافیقــدر بهامــا متأســفانه انــد؛ قرارگرفته تصــویر
 & Keramati) نشده است محتوا، توجه در ارائهدهی سازمان

Ahmadabadi, 2018 .) نتایج پژوهش کـارگزار و همکـاران
های تربیـت ( حاکی از آن است که از بـین تمـام مقولـه2021)

زیست، بیشترین توجه مربوط بـه مقولـه تنـوع زیسـتی و محیط
کمتــرین توجــه مربــوط بــه مقولــه الیــه ازن اســت و تربیــت 

زیست، در حد بسیار کمی در کتب علوم تجربی دوره دوم محیط
بـا  (Kargozar, et al., 2021)ه اسـت ابتدایی، پرداخته شد

آمـوزان دوره توجه به اهمیت آموزش حفاظت زیسـت بـه دانش
کننده اسـت و نیـز اهمیـت ای بنیادی و هدایتکه دوره ابتدایی

آمـوزان در های شبکه شاد و کتب در آموزش مجازی دانشفیلم
و نیـز ارتبـاط مسـتقیم و تلفیـق درس  19دوران پاندمی کووید

زیسـت، پـژوهش حاضـر هـدف خـود را بی بـا محیطعلوم تجر
های آموزشی شبکه شاد و کتـب تحلیل و بررسی محتوای فیلم

، 1400-1399علوم تجربی دوره اول ابتدایی در سال تحصـیلی 
زیسـت بـا اسـتفاده از روش های حفاظت محیطبر مبنای مقوله

قرار داده است تا جایگاه ایـن مفـاهیم  تحلیل محتوای توصیفی
حتوای مذکور آشکار گردد. لذا اهداف کلی و اختصاصی آن در م

 به عبارت است از:

زیست های آموزش حفاظت محیطهدف کلی: بررسی مقوله
 در محتوای آموزشی درس علوم تجربی دوره اول ابتدایی

 اهداف اختصاصی:
زیست در کتب علوم تجربی دوره های محیطشناسایی مقوله .1

 اول ابتدایی

های آموزشی زیست در فیلمهای محیطشناسایی مقوله .2
 مربوط به درس علوم تجربی دوره اول ابتدایی شبکه شاد

زیست در محتوای کتب و های حفاظت محیطمقایسه مقوله .3
های آموزشی شبکه شاد درس علوم تجربی دوره اول فیلم

 ابتدایی

در راستای اهـداف پـژوهش، سـؤاالت کلـی و اختصاصـی 
 از: اندعبارت

زیست های آموزش محیطکلی: میزان توجه به مقوله سؤال
در محتوای آموزشی درس علوم تجربی دوره اول ابتدایی چقـدر 

 است؟
 سؤاالت اختصاصی:

زیسـت در های آموزش محیط: میزان توجه به مقوله1سؤال
 کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی چقدر است؟

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

زیست های آموزش حفاظت محیطقالب ارائه مقوله: 3سؤال
 در کتب مذکور، چیست؟

زیسـت در های آموزش محیطمیزان توجه به مقوله: 4سؤال
تـدایی در های آموزشی علـوم تجربـی دوره اول ابمحتوای فیلم

 شبکه شاد چقدر است؟
آمـوزش حفاظـت  : آیا اصل توالی و تداوم در زمینـه5سؤال

های آموزشی مذکور رعایت شده زیست، در محتوای فیلممحیط
 است؟

زیسـت در های آموزش محیط: میزان توجه به مقوله6سؤال
 محتوای آموزشی کدام پایه بیشتر، کمتر ست؟

زیست در ی آموزش محیطها: میزان توجه به مقوله7سؤال
های شبکه شاد( محتوای آموزشی )کتب درسی یا فیلم کدام

 بیشتر است؟
 

 پژوهش شناسیروش
پژوهش حاضر، کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی است به 

(، تحلیل محتوا خصوصیات ظاهری یک 1952) 1اعتقاد برلسون
قواعـد مشـخص و  عینی و سیستمی مطـابق بـا صورتبهپیام 

از طریق کمی سازی محتوا، استفاده  ؛ کهکنندعلمی توصیف می
های عددی ابهاد مختلف محتوا، کدگـذاری از فراوانی و شاخص

های آموزشی درس علوم آنها و محاسبات ریاضی محتوای فیلم
عمــومی شــاد و همچنــین محتــوای  -تجربــی شــبکه رســمی

ــوم هــایکتاب ــی دوره درســی عل ــدایی در ســال  تجرب اول ابت
ــه توجــه لحــاظ از 1400-1399صــیلی تح آمــوزش مســائل  ب

های شامل آالینـده کهآنمربوط به  هایمقوله و محیطیزیست
اسـت، مـورد  صوت و غیره و خاک هوا، طبیهی و مصنوعی آب،

های واقع شـده اسـت. در ایـن پـژوهش، مقولـه لیوتحلهیتجز
زیست از پژوهش کرامتی اصلی و فرعی آموزش حفاظت محیط

ــدآبادی  نظرانصــاحب(، توســط متخصصــین و 2018) و احم

                                                      
1. Berleson 
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ریزی درسـی مـورد بـازبینی و ی علـوم تجربـی و برنامـهحیطه
 اصالح قرار گرفته است.

 فیلم آموزشی شـبکه شـاد و کتـب 52آماری شامل  جامهه
ـــی  ـــوم تجرب ـــجدعل ـــال  فیدالتألی ـــدایی در س دوره اول ابت

ی کدگـذاری قیاسـی، است که به شـیوه 1400-1399تحصیلی
شـد.  نظر گرفتـهی آماری برابر با جامهه در بررسی شدند. نمونه

، 1400-1399های شبکه شاد در سال تحصـیلی مجموعه فیلم
فیلم مخـتص بـه پایـه  19فیلم مختص به پایه اول،  17شامل 
که در فصـول هـر پایـه  اندسومفیلم مختص به پایه  21دوم و 

تـا  5اند. بازه زمانی هر فیلم در فصول گونـاگون از توزیع گشته
ها در پایـه اول، دوم و دقیقه متغیر است. حجم مجموع فیلم 19

دقیقه است. هـر  287دقیقه و  217دقیقه،  240سوم به ترتیب، 
واقع گردید. هر سـه کتـاب  لیوتحلهیتجزفیلم چندین بار مورد 

، 1399-1400علوم تجربی دوره اول ابتدایی در سال تحصـیلی 
 103در  هرکـدامفصل است کـه در پایـه اول و دوم  14دارای 

 گنجانده شده است. 112صفحه و در پایه سوم، در 
 9کـه شـامل  لیستابزار چک از استفاده محتوا، با تیدرنها

 تحلیـل و یموردبررسی است، ی فرعمقوله 33ی اصلی و مقوله
است. واحد ثبت در محتوای فیلم آموزشـی  گرفته توصیفی قرار

در نظر گرفته شد و واحـد زمینـه در « مضمون»و کتب درسی، 
صـوت و »های آموزشی و در فیلم« فهالیت تصویر، متن،»کتب 
 .است« تصویر

لیســت در ایــن پــژوهش جهــت تــأمین روایــی، ابتــدا چک
زیست از پـژوهش کرامتـی و حفاظت محیطهای آموزش مقوله

چند  انتخاب گردید و سپس مورد مشورت با (2018احمدآبادی )
ریزی درسی و علوم تجربی قرار نظران حوزه برنامهتن از صاحب

 ارتباط بـا در را خود اصالحی یهاشنهادیپ نظرانگرفت، صاحب
 اعـالم فرعی، و اصلی هایبودن مقوله مرتبط و مطلوبیت کافی

نمودند و تغییرات الزم لحاظ گردید، تغییرات شامل اضافه شدن 
ی فرعی بـود؛ کـه عبـارت اسـت از مقوله 5اصلی و  یک مقوله

ی فرعـی های نوری و دو مقولـهی اصلی آالیندهافزودن مقوله
هـای رعایـت بهداشـت ی فرعی مهرفی راهمربوط به آن، مقوله

ی و دو مقولـه 7ی ی اصـلی شـمارهفردی و جمهی بـه مقولـه
هـای فرعی بیان ضرورت حفظ گیاهان و جانوران و مهرفـی راه

. در نهایـت 9یی اصلی شمارهحفظ جانوران و گیاهان به مقوله
مقولــه فرعــی در  33مقولــه اصــلی و  9لیســت کــه دارای چک

 زیست، طراحی گردید.ارتباط با آموزش محیط
هولسـتی  گیری از فرمـولبرای تأمین پایـایی ابـزار انـدازه

در این روش تهـداد واحـدهای کدگـذاری شـده استفاده گردید. 
توسط کدگذاران، در مخرج یک کسر و میزان توافق دو یا چنـد 

شـود ضرب می 100گیرد و نتیجه در کدگذار در صورت قرار می
((Darzian Rostami, 2016  ،کـه در پـژوهش حاضـر

نمونـه ی شـده، بـه عنـوان کدگـذارای درصد از محتو 20ابتدا 
ی مجدد توسط سه کدگـذار دیگـر قـرار کدگذارانتخاب و مورد 

 از آزمــون شــدهمشاهدهدرصــد توافــق  گرفــت، در مرحلــه بهــد
 هولستی محاسبه شد.

C.R꓿ 
مقوله های مورد توافق

کل مقوله ها
 × 100 

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

 فیلم آموزشیضریب پایایی محتوای 

C.R ꓿ 
16 + 17 + 21 + 21

4 ×24 
 × 100 =    1/87  

 

 

 زیستهای اصلی و فرعی آموزش حفاظت از محیطمقوله. 1جدول 
Table 1. The main and sub-categories of environmental protection education 

 شماره
Number 

  های اصلیمقوله
Main categories 

 های فرعیمقوله
Subcategories 

1 
 های طبیهی و مصنوعی آبآالینده

Natural and artificial water 

pollutants 

 های آبمهرفی انواع آالینده
Introducing different types of water pollutants 

 هاآبهای آلوده شدن مهرفی عوامل و راه
Introducing the causes and ways of water pollution 

 های آببیان چگونگی حذف و کاهش آالینده
Explain how to remove and reduce water pollutants 

2 

 های طبیهی و مصنوعی هواالیندهآ
Natural and artificial air 

pollutants 

 های هوامهرفی انواع آالینده
Introducing different types of air pollutants 

 های آلوده شدن هوامهرفی عوامل و راه
Introducing the causes and ways of air pollution 

 های هوابیان چگونگی حذف و کاهش آالینده
Explaining how to remove and reduce air pollutants 

3 
 های طبیهی و مصنوعی خاکآالینده

Natural and artificial soil 

 های تشهشع زامهرفی آالینده

Introduction of radiative pollutants 
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contaminants های خاکمهرفی انواع آالینده 
Introducing different types of soil contaminants 

 های آلوده شدن خاکمهرفی عوامل و راه

Introducing the causes and ways of soil contamination 

 های خاکبیان چگونگی حذف و کاهش آالینده
Explaining how to remove and reduce soil contaminants 

 ازحد از منابع و مهادنبیان اثرات استفاده نادرست و بیش
Expressing the effects of misuse and overuse of resources and mines 

 هازیست برخی از صنایع و فناوریطمهرفی تأثیرات نامطلوب محی
Introducing the adverse environmental effects of some industries and 

technologies 

4 
 های صوتیآالینده

Noise pollutants 

 های صوتیمهرفی انواع آالینده
Introducing different types of noise pollutants 

های صوتیآالیندههای مهار مهرفی راه  
Introducing ways to control noise pollutants 

5 
 های نوریآالینده

Light pollutants 

 های نوریمهرفی انواع آالینده
Introducing different types of light pollutants 

 های نوریهای مهار آالیندهمهرفی راه
Introducing ways to control light pollutants 

6 

 جویی منابع و انرژیوری و صرفهبهره
Productivity and saving of 

resources and energy 

 جویی و ممانهت از هدر رفت منابع انرژی و بیان اثرات مثبت آنلزوم صرفه
Saving and preventing the waste of energy resources and expressing its positive 

effects 

 جویی منابع انرژی و مواد و بیان اثرات مثبت آنو صرفهلزوم بازیافت 
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 

 ابع انرژی پاک و منابع نوین انرژیمهرفی من
Introducing clean energy sources and new energy sources 

 های استفاده از منابع انرژی پاکبیان مزیت استفاده و راه
Expressing the benefits of using and ways to use clean energy sources 

7 

رعایت بهداشت فردی و جمهی و 
های مختلف در رابطه با تاثیرآالینده

 سالمت و زندگی انسان
Observance of individual 

and collective health and 

the impact of various 

pollutants in relation to 

human health and life 

 زیست و اثر آن بر سالمتحفظ پاکیزگی محیط
Maintaining the cleanliness of the environment and its effect on health 

 های رعایت بهداشت فردی و جمهیمهرفی راه
Introducing ways to observe individual and collective health 

 های طبیهی، مصنوعی و میکروبی با سالمت فرد و جامههی بین آالیندهبیان رابطه
Expressing the relationship between natural, artificial and microbial pollutants 

with the health of the individual and society 

8 

های بومها بر زیستتاثیر انواع آالینده
 کره زمین

Impact of various 

pollutants on the Earth's 

ecosystems 

 کرهتأثیر آلودگی آب بر زیست
The impact of water pollution on the biosphere 

 کرهتأثیر آلودگی هوا بر زیست
The impact of air pollution on the biosphere 

 کرهتأثیر آلودگی خاک بر زیست
Impact of soil pollution on biosphere The 

 کرهتأثیر آلودگی صوتی بر زیست
The effect of noise pollution on the biosphere 

 کرهتتأثیر آلودگی نوری بر زیس
The effect of light pollution on the biosphere 

9 
 ضرورت حفظ گیاهان و جانوران
The need to preserve 

plants and animals 

 کرهمهرفی فواید جانوران و گیاهان در زندگی انسان و ادامه حیات بر زیست
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 
 های حفظ جانوران و گیاهانمهرفی راه

Introducing ways to preserve animals and plants 

 های گیاهی و جانوریبیان اثرات از بین رفتن گونه
Expressing the effects of extinction of plant and animal species 
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 ی پژوهشهاافتهی
زیست در کتب های آموزش محیط: میزان توجه به مقوله1سؤال

 علوم تجربی دوره اول ابتدایی چقدر است؟

آمـوزش حفاظـت  : آیا اصل توالی و تداوم در زمینـه2سؤال
زیست، در محتوای آموزشی کتب علوم تجربـی دوره اول محیط
 رعایت شده است؟ ابتدایی

 

 ابتدایی دوره اول تجربی علوم های درسیکتاب در زیستمحیط از حفاظت آموزش هایمقوله فراوانی .2جدول 
Table 2. Frequency of environmental protection education categories in experimental science textbooks of 

the first 

 شماره
Number 

 های اصلیمقوله
Main categories 

 Qty فراوانی

 اول پایه
First 

grade 

 دوم پایه
Second 

grade 

 سوم پایه
Third 

grade 

 مجموع
Total 

1 
 مصنوعی آبهای طبیهی و آالینده

Natural and artificial water pollutants 
0 10 7 17 

2 
 های طبیهی و مصنوعی هواآالینده

Natural and artificial air pollutants 
7 15 0 22 

3 
 های طبیهی و مصنوعی خاکآالینده

Natural and artificial soil contaminants 
0 0 0 0 

4 
 های صوتیآالینده

Noise pollutants 
1 10 0 11 

5 
 های نوریآالینده

Light pollutants 
0 0 0 0 

6 
 جویی منابع و انرژیوری و صرفهبهره

Productivity and saving of resources and 

energy 

22 30 8 60 

7 

های مختلف در رابطه آالینده رعایت بهداشت فردی و جمهی و تأثیر
 با سالمت و زندگی انسان

Observance of individual and collective 

health and the impact of various pollutants in 

relation to human health and life 

34 6 8 48 

8 
 های کره زمینبومها بر زیستانواع آالینده تأثیر

Impact of various pollutants on the Earth's 

ecosystems 

3 9 0 12 

9 
 حفظ گیاهان و جانورانضرورت 

The need to preserve plants and animals 
11 23 14 48 

 
 مجموع
Total 

78 103 37 218 

 
 شود، تحلیلمالحظه می 2که در جدول شماره طورهمان

 33 و اصلی مقوله 9 بررسی بر اساس مورد هایکتاب محتوای
شده  انجام زیستمحیط از حفاظت آموزش در مورد فرعی مقوله
 دهد:نشان می 2ها در جدول شمارهیافته. است

ها، مربوط به پایه دوم است و بیشترین فراوانی مقوله .1
دیگر،  هیدوپاسوم نسبت به  نیز فراوانی آنها در پایه

 این محدودیت ی کمتر است و اماتوجهقابل صورتبه
علوم  کتاب برای نوعی ضهف عنوان به سوم، پایه در

 .شودمی محسوب پایه این در تجربی
ها در سه پایه مربوط به مقوله بیشترین فراوانی مقوله .2

منابع انرژی به  و مواد از بهینه مصرف و وریبهره

های طبیهی و و کمترین آن مربوط به آالینده 60تهداد 
های نوری است که در مصنوعی خاک و آالینده

ای مربوط به آموزش آنها مقولههای سه پایه کتاب
 مشاهده نشد.

ویژه اصول توالی و دهی محتوا )بهاصول سازمان .3
های علوم تجربی سه پایه مداومت( در تدوین کتاب

 کتاب مختلف فصول در خصوصبهشود. مشاهده نمی
 های آموزشمقوله به توجهی پایه سوم ابتدایی،

نمونه است، برای  محدود بسیار یا زیست نشدهمحیط
های صوتی در های مربوط به آالیندهفراوانی مقوله
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است و  0و  10، 1پایه اول، دوم و سوم به ترتیب 
 .نشده استاصول توالی و تداوم رعایت 

زیست های آموزش حفاظت محیطقالب ارائه مقوله :3سؤال
 در کتب مذکور، چیست؟

 

 های ارائه محتوا در کتب علوم تجربیدر قالب زیستهای آموزش محیطدرصد فراوانی مقوله و فراوانی .3جدول 
Table 3. Frequency and frequency of environmental education categories in the form of content presentation 

in experimental science textbooks 
 پایه تحصیلی

Grade 
 اول

First 
 دوم

Second 
 سوم

Third مجموع 

Total واحد تحلیل 
Analysis unit 

 فراوانی
Qty 

 درصد
percent 

 فراوانی
Qty 

 درصد
percent 

 فراوانی
Qty 

 درصد
percent 

 متن
Text 

36 46.1 54 52.4 12 32.4 102 

 تصویر

Image 
27 34.6 31 30 11 29.7 69 

 فعالیت

Activity 
15 19.2 18 17.4 14 37.8 47 

 مجموع

Total 
78 100 103 100 37 100 218 

 

 دهد که:نشان می 3جدول شماره
های علوم تجربی دوره اول بر اساس تحلیل کتاب .1

ی اول و دوم ابتدایی، بیشترین حجم هاابتدایی، در پایه
( %4/52، %1/46« )متن»ها، در قالب مربوط به مقوله

( %4/17، %2/19« )فهالیت»و کمترین آن در قالب 
در ارائه مطالب  توجهقابلاین اختالف ارائه شده است؛ 

ها ، نوعی محدودیت در فهالیتدر قالب متن و فهالیت
های علوم تجربی پایه اول و دوم و ضهف برای کتاب
 گردد.ابتدایی محسوب می

در کتاب علوم تجربی پایه سوم، بیشترین و کمترین  .2
« تصاویر»( و %8/37« )فهالیت»آن به ترتیب در قالب 

، هر سه قالب ارائه ؛ در این پایه نیز( است7/29%)

، %4/32مشابه ) نسبتاًمتن، تصویر و فهالیت سهمی 
بر زیست ( در آموزش مسائل محیط%8/37و  7/29%

دارند و تهادل بیشتری در این زمینه، در آن  عهده
 شود.مشاهده می

رسد تصاویر با توجه به اهمیت به نظر می همچنین .3
ای که در ارائه ملموس و عینی اطالعات و درک ویژه

 ,.Bayat et al)آموزان دارندتر آن توسط دانشعمیق

، %6/34خوبی ) نسبتاًدر هر سه پایه سهم ، (2013
به خود زیست ( را در آموزش محیط%7/29و 30%

 .انداختصاص داده

 
 زیست در کتب علوم تجربی دوره اول ابتداییهای آموزش محیطقالب ارائه مقوله .1شکل 

Figure 1. Format for presenting the categories of environmental education in the experimental science 

textbooks of the first elementary school 

47%

32%

21%

…متن …تصویر …فعالیت
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ی، در دوره طورکلبـهحاکی از آن است کـه  1 شکل شماره
زیست، به ترتیب های آموزش حافظت محیطاول ابتدایی، مقوله

از بیشترین به کمترین در قالب مـتن، تصـاویر و فهالیـت ارائـه 
 فـرم نوشـتاری به شکل مـتن مضامین ارائه شده است، هرچند

اسـت، امـا  کشورهای دنیـا از بسیاری آموزشی سیستم در رایج
 زمینـه در حـداقل محتـوا، ارائـه یشـیوه ایـن تا است ضروری

 منسـجم یاگونهبه و افتهیرییتغزیست آموزش حفاظت از محیط

 .(Bayat et al., 2013) گردد ارائه ساختارمند و

زیسـت در های آموزش محیطمیزان توجه به مقوله: 4سؤال
های آموزشی علـوم تجربـی دوره اول ابتـدایی در فیلممحتوای 

 شبکه شاد چقدر است؟

: آیا اصل توالی و تداوم در زمینـه آمـوزش حفاظـت 5سؤال
های آموزشی مذکور رعایت شده زیست، در محتوای فیلممحیط
 است؟

 

 ابتدایی دوره اول تجربی علوم های آموزشی شاد در درسفیلم در زیستمحیط از حفاظت آموزش هایمقوله فراوانی .4جدول 

Table 4 .Frequency of environmental protection education categories in Shad educational videos in the 

experimental science course of the first elementary schoolle 

 شماره
Number 

 اصلیهای مقوله
Main categories 

 Qty فراوانی

 اول پایه
First 

grade 

 دوم پایه
Second 

grade 

 سوم پایه
Third 

grade 

 مجموع
Total 

1 
 های طبیهی و مصنوعی آبآالینده

Natural and artificial water pollutants 
0 18 7 25 

2 
 های طبیهی و مصنوعی هواآالینده

Natural and artificial air pollutants 
7 20 0 27 

3 
 های طبیهی و مصنوعی خاکآالینده

Natural and artificial soil contaminants 
0 0 0 0 

4 
 های صوتیآالینده

Noise pollutants 
1 0 0 1 

5 
 های نوریآالینده

Light pollutants 
0 0 0 0 

6 
 جویی منابع و انرژیوری و صرفهبهره

Productivity and saving of resources and 

energy 

24 55 4 83 

7 

های مختلف در رابطه آالینده رعایت بهداشت فردی و جمهی و تأثیر
 با سالمت و زندگی انسان

Observance of individual and collective 

health and the impact of various pollutants in 

relation to human health and life 

42 15 14 71 

8 
 های کره زمینبومها بر زیستانواع آالینده تأثیر

Impact of various pollutants on the Earth's 

ecosystems 

1 21 0 22 

9 
 ضرورت حفظ گیاهان و جانوران

The need to preserve plants and animals 
8 32 3 43 

 
 مجموع
Total 

83 161 28 272 

 

 محتوای شود،مالحظه می 4 طور که در جدول شمارههمان
های آموزشی شبکه شاد در درس علـوم تجربـی دوره اول فیلم

 در ارتباط با فرعی مقوله 32 و اصلی مقوله 9 ابتدایی، بر اساس

هـای تحلیل شده اسـت. یافتـه زیستمحیط از حفاظت آموزش
 :دهد کهنشان می 4 جدول شماره

ها در سه پایه مربـوط بـه مقولـه فراوانی مقولهترین بیش. 1
و  83بـه تهـداد  منابع انرژی و مواد از بهینه مصرف و وریبهره

های طبیهی و مصـنوعی خـاک و کمترین آن مربوط به آالینده

های آموزشی علـوم تجربـی های نوری است که در فیلمآالینده
 .ها مشاهده نشدای مربوط به آموزش آنپایه مقولهسه 

ویژه اصول توالی و دهی محتوا )بهاصول سازمان. 2
های آموزشی علوم تجربی سه پایه در مداومت( در تدوین فیلم

های شود. برای نمونه فراوانی مقولهشبکه شاد مشاهده نمی
های طبیهی و مصنوعی هوا، در پایه اول، دوم مربوط به آالینده
و تداوم رعایت است و اصول توالی  0و  20، 7 و سوم به ترتیب

 .نشده است
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ـــه. 3 ـــی مقول ـــت بیشـــترین فراوان ـــوزش حفاظ های آم
زیست، مربوط به پایه دوم است و نیز فراوانی آنها در پایه محیط

ی کمتر است و توجهقابل صورتبهدیگر،  سوم نسبت به دو پایه

 بـرای نـوعی ضـهف عنـوان به سوم، پایه در این محدودیت اما
 محسـوب پایـه ایـن شـاد در تجربـی علـوم های آموزشیفیلم
 شود.می

 های شبکه شاد مرتبط با درس علوم تجربی هر سه پایهزیست در محتوای کتب و فیلمهای آموزش حفاظت محیطمقایسه فراوانی مقوله .2شکل 

 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 

 
  که:دهد نشان می 2شکل شماره

های آموزش حفاظت فراوانی مقوله نیشتریب .1
زیست، هم در محتوای کتب علوم تجربی و هم محیط

های آموزشی شبکه شاد، به پایه دوم در محتوای فیلم
و کمترین آن به پایه سوم مربوط است، فراوانی 

ی نسبت به دو توجهقابلها در این پایه، به میزان مقوله
 سوم، پایه در این محدودیتپایه دیگر کمتر است که 

 این در علوم تجربی کتاب برای نوعی ضهف عنوان به

 .شودمی محسوب پایه
های شبکه شاد به نسبت های اول و دوم، فیلمدر پایه .2

کتاب علوم تجربی، بیشتر به آموزش مسائل 
سوم،  در پایه کهیدرحالزیست پرداخته است، محیط

عمل کرده  تریوقی در این زمینه، تجربکتاب علوم 
 است.

ی موجود در هابیشترین اختالف بین فراوانی مقوله .3
های آموزشی در هر پایه، به ترتیب مربوط کتاب و فیلم
( و کمترین آن، مربوط به پایه 161، 103به پایه دوم )

، جهتنیازا( است، بنابراین در پایه اول 83، 78اول )
 شود.تری مشاهده میتناسب و هماهنگی بیش

از  هرکدامدر ادامه این مبحث، فراوانی و درصد فراوانی 
های جداگانه بین کتب علوم تجربی و فیلم صورتبه هامقوله

 ، مورد مقایسه قرار گرفت.5شبکه شاد، در جدول شماره 
زیست در های آموزش محیط: میزان توجه به مقوله6سؤال

 محتوای آموزشی کدام پایه بیشتر، کمتر ست؟
زیست در های آموزش محیطزان توجه به مقوله: می7سؤال

های شبکه شاد( محتوای آموزشی )کتب درسی یا فیلم کدام
 بیشتر است؟
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وم های آموزشی درس علزیست در محتوای آموزشی کتاب و فیلمی آموزش حفاظت محیطمقایسه فراوانی و درصد فراوانی هر مقوله .5جدول 

 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 

 شماره
Number 

 زیستهای آموزش حفاظت محیطمقوله
Categories of environmental 

protection education 

 محتوای آموزشی
Educational content 

 مجموع

Total کتب علوم تجربی 
 Experimental science 

books 

های آموزشی علوم فیلم

 شادتجربی در شبکه 
Experimental science 

educational videos on 

Shad Network 

 فراوانی
Qty 

 درصد
percent 

 فراوانی
Qty 

 درصد
percent 

 فراوانی
Qty 

 درصد
percent 

1 
 های طبیهی و مصنوعی آبآالینده

Natural and artificial water 

pollutants 

17 40.4% 25 59.5% 42 100% 

2 
 های طبیهی و مصنوعی هواآالینده

Natural and artificial air pollutants 
22 44.8% 27 555.1% 49 100% 

3 
 های طبیهی و مصنوعی خاکآالینده

Natural and artificial soil 

contaminants 

0 0 0 0 0 ∞ 

4 
 های صوتیآالینده

Noise pollutants 
11 91.6% 1 8.3% 12 100% 

5 
 های نوریآالینده

Light pollutants 
0 0 0 0 0 ∞ 

6 
 جویی منابع و انرژیوری و صرفهبهره

Productivity and saving of 

resources and energy 

60 41.9% 83 58/04% 143 100% 

7 

های آالینده رعایت بهداشت فردی و جمهی و تأثیر
 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 

48 40.3% 71 59.6% 119 100% 

8 
 های کره زمینبومها بر زیستانواع آالینده تأثیر

Impact of various pollutants on 

the Earth's ecosystems 

12 35.2% 22 64.7% 34 100% 

9 
 ضرورت حفظ گیاهان و جانوران

The need to preserve plants and 

animals 

48 52.7% 43 47.2% 91 100% 

 
 مجموع
Total 

218 44.4% 272 55.5% 490 100% 

 
فراوانـی  شود،مالحظه می 5طور که در جدول شماره همان

ــر  ــه 9و درصــد ه ــوزش حفاظــت محیطمقول زیســت در ی آم
های آموزشی درس علوم تجربـی محتوای آموزشی کتب و فیلم

هـای جـدول یافتـهدوره اول ابتدایی محاسبه و مقایسه گردید، 
دهـد کـه در درس علـوم تجربـی دوره اول نشـان می 5شماره

مصـنوعی  های طبیهـی وی آالینـدهابتدایی، فراوانی دو مقولـه
های نوری، در هر دو نوع محتوا صفر و فراوانـی خاک و آالینده

های صــوتی و ضــرورت حفــظ گیاهــان و ی آالینــدهدو مقولــه
های آموزشی شبکه شاد اسـت و جانوران در کتب بیشتر از فیلم

 های آموزشی بیشتر بوده است.ها در فیلمفراوانی مابقی مقوله

های در ادامه مبحث مقایسه، فراوانی و درصد فراوانی مقوله
های دوره اول از پایـه هرکدامزیست، در آموزش حفاظت محیط

مقایسـه  8و  7، 6جداگانه، در جـداول شـماره  صورتبهابتدایی 
 شده است.
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های آموزشی شبکه شاد و کتاب درسی علوم تجربی در زیست در فیلمهای آموزش حفاظت محیطمقولهفراوانی و درصد فراوانی  مقایسه .6جدول 

 اول ابتدایی پایه

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 

 فراوانی در کتاب درسی
Number in the 

textbook 

درصد فراوانی در کتاب 

 درسی
Percent of the 

textbook 

های شبکه فراوانی فیلم

 شاد
Number of Shad 

network movies 

های فراوانی فیلم درصد

 شبکه شاد
Percent of Shad 

network movies 

1 0 0% 0 0% 

2 7 8.9% 7 8.4% 

3 0 0% 0 0% 

4 10 9.7% 1 1.2% 

5 0 0% 0 0% 

6 30 29.1% 24 28.9% 

7 6 5.8% 42 50.6% 

8 9 8.7% 1 1.2% 

9 23 22.3% 8 9.6% 
 Total 103 100% 83 100% جمع

 

 حاکی از آن است که در پایه اول ابتدایی: 6جدول شماره
های آموزشی علوم تجربـی در کتاب علوم تجربی و فیلم. 1

های طبیهـی و ی آالینـدهشبکه شـاد، بـه آمـوزش سـه مقولـه
های نوری، توجهی نشده اسـت و مصنوعی آب، خاک و آالینده

آموزشی در درس علـوم تجربـی در ایـن  این غفلت، محدودیت
 گردد.پایه محسوب می

های طبیهی و مصنوعی خاک، های آالیندهفراوانی مقوله. 2

های صوتی و نوری، در کتاب علوم تجربـی و هوا و آب، آالینده
 های آموزشی درس علوم تجربی شبکه شاد، مساوی است.فیلم

بیشترین  های آموزشی مذکور،در محتوای کتاب و فیلم .3
 و فردی بهداشت ی رعایتفراوانی و تأکید مربوط به مقوله

 زندگی سالمت و با رابطه در مختلف هایو تأثیر آالینده جمهی
ها، هماهنگی در محتوای کتاب و فیلم جهتنیازاانسان است، 

 .و تناسب وجود دارد
 

های آموزشی شبکه شاد و کتاب علوم تجربی در پایه زیست در فیلمهای آموزش حفاظت محیطدرصد فراوانی مقولهمقایسه فراوانی و  .7جدول 

 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 

 فراوانی در کتاب درسی
Number in the 

textbook 

درصد فراوانی در کتاب 

 درسی
Percent of the 

textbook 

های شبکه فراوانی فیلم

 شاد
Number of Shad 

network movies 

های درصد فراوانی فیلم

 شبکه شاد
Percent of Shad 

network movies 

1 10 9.7% 18 11.1% 

2 15 14.5% 20 12.4% 

3 0 0% 0 0% 
4 1 1.2% 0 0% 
5 0 0% 0 0% 

6 22 28.2% 55 34.1% 

7 34 43.5% 15 9.3% 

8 3 3.8% 21 13% 

9 11 14.1% 32 19.8% 
 Total 78 100% 161 100% جمع
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 حاکی از آن است که در پایه دوم ابتدایی: 7جدول شماره 
های آموزشی علوم تجربی در کتاب علوم تجربی و فیلم .1

های ی آالیندهشبکه شاد پایه دوم ابتدایی، به آموزش دو مقوله
های نوری، توجهی نشده طبیهی و مصنوعی خاک و آالینده

های آموزشی برخالف کتاب مذکور، ین در فیلماست، همچن
های صوتی یافت نشد و این غفلت، ی مربوط به آالیندهامقوله

محدودیت آموزشی در درس علوم تجربی در این پایه محسوب 
 گردد.می

 های طبیهی و مصنوعی خاک وآالینده دو مقوله جزبه. 2
 محتوای کتاب وها در هر دو های نوری که فراوانی آنآالینده

ی های آموزشی علوم تجربی، صفر بود، فراوانی مقولهفیلم
 دیگری در این دو محتوا مساوی نیست، بلکه متفاوت است.

بیشترین فراوانی و تأکید در هر دو محتوای آموزشی  .3
منابع و انرژی است  جوییصرفه و وریی بهرهمربوط به مقوله

 .گرددمشاهده می، تناسب و هماهنگی جهتنیازاو 

های آموزشی شبکه شاد و کتاب علوم تجربی در پایه زیست در فیلمهای آموزش حفاظت محیطمقایسه فراوانی و درصد فراوانی مقوله .8جدول 

 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 

 فراوانی در کتاب درسی
Number in the 

textbook 

درصد فراوانی در کتاب 

 درسی
Percent of the 

textbook 

های شبکه فراوانی فیلم

 شاد
Number of Shad 

network movies 

های درصد فراوانی فیلم

 شبکه شاد
Percent of Shad 

network movies 

1 7 18.9% 7 25% 

2 0 0% 0 0% 

3 0 0% 0 0% 
4 0 0% 0 0% 
5 0 0% 0 0% 

6 8 21.6% 4 14.2% 

7 8 21.6% 14 50% 

8 0 0% 0 0% 

9 14 37.8% 3 110.7% 
 Total 37 100% 28 100% جمع

 
 حاکی از آن است که در پایه سوم ابتدایی: 8جدول شماره

های آموزشی علوم تجربـی در کتاب علوم تجربی و فیلم. 1
های طبیهـی و ی آالینـدهشبکه شـاد، بـه آمـوزش پـنج مقولـه

های صوتی، نـوری و تـأثیر انـواع خاک و آالیندهمصنوعی هوا، 
توجهی نشده است و این  نیکره زم یهابومستیبر ز هاآالینده

غفلت، محدودیت آموزشی در درس علوم تجربـی در ایـن پایـه 
 گردد.محسوب می

های طبیهـی و مصـنوعی ی آالینـدهفراوانی شش مقوله. 2
تــأثیر انــواع های صــوتی، نــوری و آب، هــوا، خــاک و آالینــده

، در هر دو محتوای کتاب نیکره زم یهابومستیبر ز هاآالینده
 های آموزشی علوم تجربی در شبکه شاد، مساوی است.و فیلم
بیشترین تأکید و فراوانی در محتوای کتاب علوم تجربی  .3

جــانوران و در  و گیاهــان حفــظ ی ضــرورتمربــوط بــه مقولــه
ی تجربـی، مربـوط بـه مقولـههای آموزشی علوم محتوای فیلم

 در مختلـف هایتأثیر آالینده و جمهی و فردی بهداشت رعایت

ــه ــا رابط ــالمت و ب ــدگی س ــان  زن ــتنیازاانس ــب و جه ، تناس
 هماهنگی مشاهده نشد.

 

 گیریبحث و نتیجه
دسـتیابی بـه اهـداف خـاص، از  واسطهبه زیستآموزش محیط

 دانـش، یتوسـههترین مسـائل روز اسـت کـه موجـب ضروری
جهت  دوره بهترین شود وافراد در جامهه می هایتوانایی، بینش

نهادینــه شــدن رفتارهــای اجتمــاعی و محیطــی مطلــوب دوره 
 در کـودکی، زیسـتمحیط کودکی است، زیرا آمـوزش حفاظـت

بلکه مشاور  شده پذیری در انسانمسئولیت تنها سبب احساسنه
و هدایتگر رفتارهای اجتماعی و محیطی در نوجوانی و جوانی و 
کهنسالی است، بنابراین دوره اول ابتدایی بسـیار حـائز اهمیـت 

تربیتی و آموزشی  فرایندی زیادی از ریرپذیتأثآموز است و دانش
مزایـایی  آمـوزان،دانش بـه زیسـتدارد. آموزش حفاظت محیط

 زیسـت،از محیط حفاظـت امـر به مشـارکت در کمک همچون
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 جامهــه انســانی، بقــا در زیســتمحیط جایگــاه و اهمیــت درک
شـد  آن خواهـد امثال و زیستمحیط و خطرات دیفوا با آشنایی

)2017Karimi et al., ( .بـه عنـوان کلیـد آمـوزش  فرایند
از آنهـا  یریشـگیپاصلی حـل بسـیاری از مشـکالت و عنصـر 

زیست تنهـا مشکالت محیط حلگردد، در حقیقت، محسوب می
خواهـد بـود  ریپـذزیسـت امکانآمـوزش مـؤثر محیط قیاز طر
از  تــوانیرا م زیســتمســائل حفاظــت محیطدر  یرســانیآگاه
 Salehiomran) به دست آورد وپرورشآموزش سیستم قیطر

et al., 2017.) بـه اهمیـت ایـن موضـوع، پـژوهش  با توجـه
ــ ــایی و مقایســه مقول ــدف شناس ــا ه ــت هحاضــر، ب های حفاظ

هـای دهی محتـوا، محتـوای فیلمزیست و اصول سازمانمحیط
شــبکه شــاد و کتــب علــوم تجربــی دوره اول ابتــدایی را مــورد 

 قرار داد. لیوتحلهیتجز

ترین تأکیـد ج پژوهش حاضر نمایـان سـاخت کـه بیشـنتای
های آموزشی شاد و کتب علـوم تجربـی دوره اول محتوای فیلم

 و مـواد از بهینـه مصـرف و وریمقوله بهـرهابتدایی، مربوط به 
رسد تصاویر با توجـه بـه به نظر می است همچنین منابع انرژی
ای که در ارائه ملمـوس و عینـی اطالعـات و درک اهمیت ویژه

آموزان دارند )بیـات، احمـدی و پارسـا، تر آن توسط دانشعمیق
ــه ســهم نســبتاً خــوبی )2013  %30، %6/34(، در هــر ســه پای

انـد. به خود اختصاص دادهزیست ( را در آموزش محیط%7/29و
آمــوزش حفاظــت نتــایج پــژوهش حاضــر نمایــان ســاخت کــه 

 دوره زیست در محتوای آموزشی علوم تجربـی سـه پایـهمحیط
های بسـیاری ماننـد ها و محدودیتاول ابتدایی همراه با کاستی

های طبیهــی و ی آالینــدهعــدم توجــه بــه آمــوزش ســه مقولــه
های نوری در هر دو محتوای پایه نوعی آب، خاک و آالیندهمص

های طبیهـی و ی آالینـدهاول، عدم توجه به آمـوزش دو مقولـه
های نوری در هر دو محتوای پایه دوم، مصنوعی خاک و آالینده

های طبیهـی و ی آالینـدهعدم توجـه بـه آمـوزش پـنج مقولـه
و تـأثیر انـواع های صوتی، نـوری مصنوعی هوا، خاک و آالینده

در پایه سـوم اسـت، ایـن  نیکره زم هایبومبر زیست هاآالینده
زیسـت را در غفلت، محدودیت آموزش مسـائل حفاظـت محیط

اول ابتــدایی را نمایــان  دوره درس علــوم تجربــی در ســه پایــه
توان ی، میموردبررسسازد. همچنین، در مقایسه دو محتوای می

های شـبکه شـاد بـه نسـبت ، فیلمهای اول و دومگفت در پایه
زیست توجـه کتب علوم تجربی، بیشتر به آموزش مسائل محیط

پایه سوم، کتاب علوم تجربـی در ایـن زمینـه،  نموده است و در
عمل کرده است. متأسفانه نتایج نیز نمایان سـاخت کـه  تریقو

های شـبکه شـاد و کتـب علـوم تجربـی دوره در محتوای فیلم

در  ژهیوبـهزیسـت، ش مهضالت حفاظت محیطابتدایی، به آموز
های خاک و نوری، به میـزان کـافی توجـه نشـده زمینه آالینده

 تر است.توجهی در پایه سوم، بیها این کماست. در مقایسه پایه
( حاکی از 2017نتایج پژوهش صالحی عمران و همکاران )

ترین تاب علـوم تجربـی ششـم ابتـدایی، بیشـآن است که در ک
زیست مربـوط بـه جنگـل و درختـان و نحـوه های محیطمقوله
کـه بـا نتـایج اسـت  ریفناناپـذبرداری از منـابع فناپـذیر و بهره

بیشترین تأکیـد محتـوای  چراکهپژوهش حاضر نیز همسو است 
 و وریدر پـژوهش حاضـر مربـوط بـه مقولـه بهـره شدهیبررس

 بود. منابع انرژی و مواد از بهینه مصرف
( نیــز نشــان 2009قضــاوی و همکــاران ) پــژوهش نتــایج

 مهضـالت بـه ابتـدایی دوره تجربـی علـوم کتب در دهد کهمی
که با نتایج پژوهش حاضـر  شده است یتوجهکم محیطیزیست

 ( نیـز بیـانگر آن2018همسو است. نتایج کرامتی و احمدآبادی )
 صـورتبه زیسـتمحیط آمـوزش هایبیشترین مقولـه که است

اند و گرفته علوم تجربی متوسطه اول قرار در کتب (،%65متن )
محتـوا،  در ارائـه دهیسـازمان اصـول به کافیقدر بههمچنین 

با نتایج پـژوهش حاضـر هـم سـو اسـت،  ؛ کهنشده است توجه
نتایج پژوهش حاضـر حـاکی از آن اسـت کـه بیشـترین  چراکه
زیســت در کتــب دوره اول های آمــوزش حفاظــت محیطمقولــه

مــتن ارائــه شــده اســت و همچنــین اصــول ابتــدایی در قالــب 
ویژه اصول توالی و مداومت( در تدوین و به)دهی محتوا سازمان

 دوره های شبکه شاد و کتب علوم تجربی سـه پایـهتنظیم فیلم
ــاهده نمی ــدایی، مش ــارگزار و اول ابت ــژوهش ک ــایج پ ــود. نت ش

زیست، ( نیز حاکی از آن است که تربیت محیط2021همکاران )
بسیار کمـی در کتـب علـوم تجربـی دوره دوم ابتـدایی،  در حد

 که با نتایج پژوهش حاضر همسو است. پرداخته شده است
هـای پیشـین بر اسـاس نتـایج پـژوهش حاضـر و پژوهش

شـود، در زیسـت، پیشـنهاد میپیرامون آموزش حفاظـت محیط
های شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره محتوای آموزشی فیلم

اصول تداوم  ژهیوبهدهی محتوا )اوالً اصول سازماناول ابتدایی، 
هـای های آموزشی شاد و کتابو توالی( در تدوین و تنظیم فیلم

اول ابتـدایی، رعایـت گـردد. ثانیـاً  دوره علوم تجربی سـه پایـه
زیسـت جـدی گرفتـه ویژه مسئله آموزش حفاظت محیط طوربه

قضـیه  هدفمنـد بـه ایـن صـورتبهشود و در محتوای مـذکور 
های طبیهـی و مصـنوعی آموزش آالینـده ژهیوبهپرداخته شود، 

کــه در هــیچ قســمتی از محتــوا،  های نــوریخــاک و آالینــده
ای از آن یافــت نشــد، بنــابراین الزم اســت محتــوا مقولــه

تجربـی،  کتـب علـوم درمجمـوع ثالثـاًی واقع شود. موردبازنگر
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ائـه زیسـت، در قالـب مـتن ارترین آمـوزش حفاظـت محیطبیش
گـردد، گردید، این مسئله نوعی محدودیت در کتب محسوب می

تر، زیست بیشم است آموزش حفاظت محیطدر این خصوص الز
ها و تصاویر ارائه گردد تا ضمن ایجاد انگیزه در فهالیت صورتبه

هـای عملکـردی الزم و دانـش مهضـالت آموزان، مهارتدانش
و  زیبرانگچـالشی هـازیست را در قالب تصاویر و فهالیتمحیط

در مرور بـهزیست جذاب بیاموزد و از این طریق، حفاظت محیط
  آموزان درونی گردد.دانش
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