
 
 
 

 

 

  مدیریت آموزشیقات پژوهشی تحقی -فصلنامه علمی 
(42 یاپی)پ 1398زمستان ، دوم، شماره یازدهمسال 

 

 

دوره  یدر برنامه درس علوم تجرب داریتوسعه پا یمؤلفه ها گاهیجا یبررس
 1آن یو ارائه چارچوب مطلوب و اعتباربخش رانیا ییابتدا

 
 4ذبیح پیرانی  و 3، جعفر قهرمانی 2میر جالل حسینی 

 دهیچک
دوره  یدرس علوم تجرب یدر برنامه ها داریتوسعه پا یمؤلفه ها گاهیجا یمقاله با هدف بررس نیا
را گروه متخصصاان  یآن انجام گرفت. جامعه آمار ینیچارچوب مطلوب و اعتبارب هیو ارا رانیا ییابتدا

ششاگانه دوره  یهاا هیا پا یعلاوم تجربا  یکتب درس زمجموعهیو ن داریتوسعه پا یناظر بر مؤلفه ها
داد. حجم نمونه در گروه متخصصان به موجب جدول  لیتشک 95-96 یلیدر سال تحص رانیا ییابتدا

معلام باود.  یجلد با احتساب کتب راهنما 12 ینفر و در مجموعه کتب درس 80مورگان  یرینمونه گ
 81/0پرسشانامه  ییایا پا بیبود. ضار یدانیو م یکتابخانه ا ،یو کم یفیاطالعات ک یروش گردآور

 یآزمونها ،یفیآمارتوص یاز شاخصها  یا بهره بردارداده ه  لیو تحل  هیو تجر  فیبدست آمد. روش توص
 یآنها توسط نرم افزارها لیشانون بود. پردازش داده ها و تحل یآنتروپ تیاهم بیو ضرا یعامل لیتحل

SPSS یدرسا  برنامه دیتأک زانیاز م یپژوهش حاک جیشانون انجام گرفت. در مجموع نتا یو آنتروپ 
 ازمنادیدر سطح متوسط بود، و ن داریششگانه توسعه پا ینسبت به مؤلفه ها ییدوره ابتدا یعلوم تجرب

 است. یبازنگر
 

 .ییدوره ابتدا ،یعلوم تجرب یبرنامه درس دار،یتوسعه پا واژه ها: دیکل

  

 
 بوده است. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراکدکترای رشته فلسفه تعلیم و تربیت رساله این مقاله برگرفته از  1
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران.واحد اراک دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، 2

 .)نویسنده مسئول( ، دانشگاه آزاد اسالمی، مرند، ایرانواحد مرند گروه علوم تربیتی،  3
 دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران.، واحد اراک گروه روانشناسی، 4
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 مقدمه 
امروزه توسعه پایدار یکی از پروتکل های مهم در عرصه بین الملل به شمار می رود ) سازمان ملل متحد،  

(. این اعتقاد وجود دارد که اجرای این پروتکل بتواند موجبات کاهش فقر، ایجاد رفاه و مشارکت  2016
ر دامنه گسترده ای دارد بطوری  (. مفهوم توسعه پایدا 2016الوپ،  گ جویی در جوامع انسانی را فراهم نماید. )  

(.  2015که حاکمیت، محیط زیست، نهادها، فناوری، اقتصاد و ادراک انسان را شامل می شود. ) دکری، 
(.  2015سرمایه انسانی و به طبع آن آموزش و پرورش نیز در توسعه پایدار جایگاه ویژه ای دارند ) پائو، 

از جمله اقدامات عملی توسعه پایدار در کشورهای  اجرای طرح هایی چون مدرسه سبز، الگوی مصرف 
،  (. رفتارهای محیط زیستی در بسیاری از نهادها 2012مختلف بوده است )بنیاد آموزشی محیط زیست، 

(.  2010سازمانها و مدارس در تعقیب اجرای توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. ) انزو و ویدمن، 
کاهش مصرف انرژی از دیگر برنامه های عملیاتی شده نهادهای فعال   کاهش زباله، ، گسترش فضای سبز 

(. نکته جالب این است که این اقدامات در برخی مدارس مجری  2001در این عرصه بوده است )حنیفه، 
(. در برنامه های درسی آموزش و پرورش به ویژه  2011موجب کاهش تولید زباله نیز شده است)ماهوی، 

 (.  1394آموزش مبتنی بر توسعه پایدار فراهم می باشد. ) ماشااللهی نژاد،  اسبی برای  علوم تجربی فرصت من 
هم اکنون در ایران در برنامه درسی علوم تجربی به مؤلفه های توسعه پایدار در راستای تقویت سرمایه  

محیط  (. در سند برنامه ملی آموزش و پرورش نیز به مفهوم 1393انسانی توجه شده است ) حسین پور، 
(. ولی اینکه برای هر یک از مؤلفه های توسعه  1393زیست و توسعه پایدار توجه شده است )موسوی، 

در مورد توسعه   پایدار چه تدابیری در برنامه درسی آموزش و پرورش اندیشیده شده است جای بررسی دارد. 
عه« بصورت متوازن مورد  پایدار دیدگاه های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه این است که »محورهای توس 

توجه قرار گیرد. این محورها عبارتند از: دولت، صنعت، دانش، اخالق، محیط زیست، آموزش و پرورش،  
(. دیدگاه دوم بر »شاخص های توسعه پایدار« توجه دارد. این  4، ص 2016ارتباطات )سازمان ملل متحد، 

رمایه محیطی. در این دیدگاه آموزش و پرورش  شاخص ها عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، س 
در حیطه سرمایه انسانی قرار دارد و تربیت بعنوان سرمایه گذاری و محور در توسعه پایدار تعریف می شود  

 (. 3، ص  2016،  1)گالوپ 
هر یک از شاخص های سرمایه ای سه گانه مذکور   به سرمایه محیطی تأکید شده است. پژوهش در این   

د درسی مورد توجه قرار می گیرد. مشکل  ی شود که در آموزش و پرورش و موا خود عناصری را شامل م 
این است که مؤلفه های توسعه پایدار مطلوب دوره ابتدایی بصورت مدون شناسایی نشده است و اولین  

شوند و آنگاه برنامه درسی   اعتباریابی ها از نظر متخصصان فه مؤل  ابتدا این است که پژوهش این هدف در 
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ها بررسی شوند. منظور از توسعه پایدار در برنامه درسی علوم  علوم تجربی دوره ابتدایی براساس این مؤلفه 
تجربی دوره ابتدایی، آشنایی با الگوی مصرف، حفظ محیط زیست، دفع زباله و درک محیط زیست آب،  

(. از طرفی  212، ص 1388می باشد )موسایی،  آالینده ها و تغذیه ع طبیعی، حفظ جانداران، هوا، خاک، مناب 
به دلیل گستردگی زیر مقیاس های توسعه پایدار و نیز ضرورت های آموزشی دیگر در آموزش و پرورش در  

گرفته  طراحی برنامه های درسی پرداختن حداکثری به مؤلفه های توسعه پایدار مورد غفلت قرار 
 (. 59، ص  1394است)اندرز،  

این کم توجهی در گزارش های نظام های آموزشی در کنگره های بین المللی مشهود بوده است. در عین  
رسی به مؤلفه های  حال ضرورت های ملی و جهانی ایجاب می نماید تا کشورها در تدوین برنامه های د 

توسعه پایدار توسعه کافی مبذول دارند. بر همین اساس است که در سند بنیادین آموزش و پرورش مؤلفه  
(. این موارد نشان می دهد که مبانی تعلیم  40، ص 1394لحاظ گردیده است )محمدیان،    ، های توسعه پایدار 

عی و زیست محیطی فارغ التحصیالن که  و تربیت در دوره ابتدایی با آینده زندگی اقتصادی، اجتما 
(.اصواًل در طراحی برنامه های  119، ص 1391شهروندان آینده نیز می باشند، پیوند خورده است )دارابی، 

  میزان  ارزیابی  و  یادگیرنده  رفتار  در  مطلوب  تغییرات  ایجاد  منظور  به  یادگیری  –درسی فعالیت یاددهی 
(. در برنامه ریزی درسی نیازهای دانش  9، ص 1383)مشایخ،  باشد  می  توجه  مورد  تغییرات  این  تحقق 

آموزان، نیازمندی های اجتماعی، ملی و جهانی و ارزش های حاکم بر آن مورد توجه قرار می گیرد تا  
فراگیران تحت پوشش نظام آموزشی رسمی از کارایی درونی و بیرونی برخوردار شوند. به همین دلیل است  

(.  10، ص 1383آموزش و پرورش دستخوش تغییر و تحول می گردد )مشایخ، که در دوره های زمانی 
اینکه در برنامه های درسی دوره ابتدایی از جمله برنامه درسی علوم تجربی تا چه میزان به مؤلفه های  

تحت مطالعه قرار گرفته است. ولی  پژوهش توسعه پایدار پرداخته شده است، مسئله ای است که در این 
مفهوم توسعه پایدار با کدامین مؤلفه ها و مقیاس ها در ایران مورد توجه دستگاه تعلیم و تربیت بوده است،  

دنبال می شود. در این زمینه تحقیقاتی چند صورت گرفته است که  پژوهش مقوله دیگری است که در این 
اشاره می شود. در آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی می بایست  به اختصار به یافته های برخی از آنها 

 (. 18، ص  1391با توجه به مؤلفه های توسعه پایدار صورت پذیرد )نویدادهم،  
اقتصاد کشورها به تناسب بهبود کیفیت نیروی انسانی صورت می گیرد. بنابراین تربیت نیروی انسانی  

(. در این زمینه گفته شده است  27، ص 1389در آموزش و پرورش سرنوشت ساز می باشد )لقمان نیا، 
، ص  1391، سرمایه انسانی فارغ التحصیالنی هستند که واجد شاخص های توسعه پایدار باشند )دارابی 

(. فارغ التحصیالن کارآمد و اثربخش در جامعه حتی از سرمایه مادی و مصنوعات تولیدی در هر کشور  107
(. این یافته ها نشان می دهند که فارغ التحصیالن  47، ص 1391نقش آفرینی بیشتری دارند )جهانیان، 
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یازمند دست یابی به آموزش و  دوره ابتدایی چه در سطح ملی و چه در مواجهه با رویکردهای جهانی ن 
مهارتهای مبتنی بر توسعه پایدار خواهند بود. علوم تجربی از دروس عمومی محسوب می شود که در دوره  
ابتدایی و به صورت تخصصی در دوره متوسطه ارایه می گردد. این محتوا فرصت مغتنمی خواهد بود تا  

های توسعه پایدار را به دانش آموزان ارایه نماید   آموزش و پرورش بتواند دانش و مهارت معطوف به مؤلفه 
(. نگارنده بر این باور است که این احتمال وجود دارد به دلیل گستردگی مقیاس  31، ص  1393)حسین پور،  

های توسعه پایدار و نیز کثرت سایر سرفصل های آموزشی در تدوین برنامه های درسی علوم تجربی از  
اس های توسعه پایدار غفلت شده باشد. که اگر چنین باشد از کارآمدی فارغ  پرداختن به مؤلفه ها و مقی 

التحصیالن در آینده به استناد یافته های پژوهشی مذکور کاسته خواهد شد. همین دغدغه موجب شده  
حاضر در دستور کار قرار گیرد تا به روش های کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل  پژوهش  است تا موضوع  

. سئوال اساسی این است تا چه میزان مؤلفه های توسعه پایدار در اهداف، محتوای درسی، روش  قرار گیرد 
 تدریس و ارزشیابی تحصیلی علوم تجربی دوره ابتدایی مورد تأکید بوده است؟ 

تعداد هفت سؤال پژوهش مطرح گردید که در آنها میزان  پژوهش با توجه به مراتب مذکور در این 
فه های توسعه پایدار از قبیل الگوی مصرف، دفع زباله، حفظ جانداران، انرژی، منابع  تأکید هر یک از مؤل 

هر یک از عناصر برنامه درسی در موارد اهداف، محتوای درسی، روش تدریس   طبیعی، حفظ اکوسیستم بر 
 و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 روش 
. در بعد کمی از پرسشنامه و در بعد  بود شده  در این پژوهش از دو روش کمی و کیفی بهره برداری 

از نظر هدف کاربردی است  پژوهش کیفی از تحلیل محتوا و نیز روش کتابخانه ای استفاده شده است. این 
تلفیقی از  پژوهش  . به همین دلیل می توان گفت در این  بود و از نظر ماهیت و روش اجرا توصیفی پیمایشی  

. از طرفی به دلیل اینکه  بود روش های کتابخانه ای، تحلیل محتوا و توصیفی پیمایشی بهره برداری شده 
. عالوه بر آن نمونه  بود تحقیقات میدانی شد، جزء در روش جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیز استفاده 

. در بخش تحلیل محتوا  بود نی بودن آن مورد مطالعه از محیط واقعی خود جدا نشده که خود داللت بر میدا 
  بود. ، برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد که به روش کیفی انجام 

. این واحد  بود متن ) پاراگراف( و تمرین ) پرسش و پاسخ پایان درس ها(  ،  در این روش واحد داده ها عکس 
راج  ی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته، از برنامه های درسی مذکور استخ داده ها در ارتباط با مؤلفه ها 

 . گردید 
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های  پایدار، در دانشگاه های توسعه از: گروه متخصصان آگاه به مؤلفه بود عبارتند پژوهش جامعه آماری 
درسی علوم  . همچنین مجموعه کتب عداد این گروه یکصد و دو نفر بود کشور و وزارت آموزش و پرورش. ت 

ی این پژوهش بود.  بخش دیگر جامعه  1395-96های ششگانه دوره ابتدایی در سال تحصیلی تجربی پایه 
نمونه مورد مطالعه در گروه متخصصان هشتاد نفر تعیین گردید که به استناد جدول مورگان به دست آمد.  

مل کتب درسی علوم تجربی و  گیری وجود نداشته، جمعًا دوازده جلد کتاب شا در بخش کتب درسی نمونه 
.  مطالعات کتابخانه ای ومیدانی بود راهنمای معلم آنها مورد بررسی قرار گرفت. روش گردآوری اطالعات 

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه نظرسنجی کارشناسان و فیش کتابخانه بوده است. ضمنًا در بخش  
داده های مورد نیاز بهره برداری شده است.  تحلیل محتوای کتب درسی از انواع سیاهه های متناسب با 

پرسشنامه از طریق مراجعه به گروه خبرگان انجام گرفت، پایایی این ابزار از طریق اجرا در گروه   ی روای 
تأمین   0/ 814بیست نفری مخاطبان و نیز اجرای آزمون کرنباخ و کسب ضریب پایایی کلی باقدر مطلق 

(،  0/ 879(، دفع زباله ) 0/ 885: الگوی مصرف ) ای پرسشنامه عبارتند از ه گردید. ضمنًا ضرایب پایایی مقیاس 
( بوده  0/ 810( و حفظ اکوسیستم ) 0/ 769(، منابع طبیعی ) 0/ 876(، حفظ جانداران ) 0/ 917انرژی ) 

-انجام گرفته، در بخش تجزیه و تحلیل داده است.روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی و کیفی 
، محاسبه ضریب اهمیت آنتروپی شانون  های آمارتوصیفی، آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه از شاخص های 

واحد داده ها از   بهره برداری شده است. دربخش تحلیل محتوا از روش های کیفی برای استخراج 
ی فراوانی و درصد واحدهای تکرار شده بهره برداری گردید. در  محتواهای درسی و همچنین محاسبه 

بخش اعتباریابی چارچوب مطلوب مدل توسعه پایدار از مراجعه به اسناد، هم اندیشی با خبرگان بهره  

 و آنتروپی شانون استفاده شده است.   spssاز نرم افزارهای  پژوهش  برداری شده است. در این  
 

 ها یافته  
دست یابی به میزان تأکید برنامه های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به مؤلفه   به منظور الگوی مصرف: 

الگوی مصرف در هر یک از اهداف، محتوای درسی، روش تدریس و ارزشیابی از طریق تحلیل محتوای  
درصد   5/ 24این برنامه های درسی اقدام گردید. در این مرحله مشاهده گردید در اهداف آموزشی به میزان 

درصد بر مؤلفه الگوی   6/ 69 ارزشیابی درصد و در  6/ 05درصد، در روش تدریس  5/ 86محتوای درسی در 
 . مصرف تأکید شده است  
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 ضریب اهمیت میزان تأکید بر مؤلفه الگوی مصرف در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی   -1شماره  جدول  

 مؤلفه  (Wj)ضریب اهمیت   رتبه 
 اهداف  0/ 0775 2

 محتوای درسی  1 1

 روش تدریس  0/ 0719 3

 ارزشیابی  0/ 0197 4

 
نون این اولویتها را  آنتروپی شا تکنیک ، تأکید مؤلفه ی الگوی مصرف در علوم تجربی پایه های ششگانه 

این یافته ها با  . پایه ششم   . 6پایه چهارم،    . 5پایه پنجم،    . 4پایه اول،    . 3پایه دوم،    . 2پایه سوم،    . 1نشان داد.  
( هم  1392(، مهتوی ) 1392(، سپه وند ) 1394(، خاکباز ) 2015(، پائو ) 2016تحقیقات سازمان ملل متحد ) 

 راستا بوده است. 

به منظور دست یابی به میزان تأکید برنامه های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به مؤلفه دفع   : زباله دفع 

زباله در هر یک از اهداف، محتوای درسی، روش تدریس و ارزشیابی از طریق تحلیل محتوای این برنامه  
درصد، در   4/ 01 های درسی اقدام گردید. در این مرحله مشاهده گردید در اهداف آموزشی به میزان 

درصد بر دفع زباله تأکید شده   5/ 1در ارزشیابی  درصد  2/ 78درصد، در روش تدریس  2/ 15محتوای درسی 
 . است  

بهره برداری از نرم افزار آنتروپی شانون به منظور تشخیص ضریب اهمیت و رتبه تأکید بر الگوی دفع زباله    
 عبارتند از :  نشان داد که میزان تأکید در این رابطه به ترتیب  

 ارزشیابی  .  4. روش تدریس،  3اهداف آموزشی،    . 2. محتوای درسی،  1

 ضریب اهمیت میزان تأکید بر مؤلفه دفع زباله در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی   -2شماره  جدول  

 مؤلفه  (Wj)ضریب اهمیت   رتبه 
 اهداف  0/ 2351 2

 محتوای درسی  1 1

 روش تدریس  0/ 1437 3

 ارزشیابی  0/ 1312 4

 
شانون این اولویتها را   تکنیک انتروپی ، از نظر تأکید مؤلفه دفع زباله در علوم تجربی پایه های ششگانه 

این  . پایه سوم  -6پایه چهارم،  -5پایه پنجم،  -4پایه ششم،  -3پایه دوم،  -2پایه اول،  -1: نشان داد 
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(، خاکباز  2010(، هنز و ویدمن ) 2012زیست ) ، بنیاد آموزش محیط ( 2015دکری ) ها با تحقیقات یافته 
 ( هم جهت بوده است. 1394) 

های درسی علوم تجربی به مؤلفه حفظ جانداران  یابی به میزان تأکید برنامه به منظور دست :  حفظ جانداران 
ن برنامه های  در هر یک از اهداف، محتوای درسی، روش تدریس و ارزشیابی از طریق تحلیل محتوای ای 

درصد، در محتوای   15/ 68درسی اقدام گردید. در این مرحله مشاهده گردید در اهداف آموزشی به میزان 
درصد بر مؤلفه حفظ جانداران تأکید   9/ 39درصد و در ارزشیابی  9/ 4درصد، در روش تدریس  18/ 03درسی 

   . شده است 
ر تشخیص ضریب اهمیت و رتبه تأکید بر مؤلفه  بهره برداری از نرم افزار آماری آنتروپی شانون به منظو 

اهداف   . 2. محتوای درسی، 1رابطه به ترتیب عبارتند از :  حفظ جانداران نشان داد که میزان تأکید در این 
 . ارزشیابی    . 4. روش تدریس،  3آموزشی،  

 ضریب اهمیت میزان تأکید بر مؤلفه حفظ جانداران در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی   -3شماره  جدول  

 مؤلفه  (Wj)ضریب اهمیت   رتبه 
 اهداف  0/ 1306 2

 محتوای درسی  1 1

 روش تدریس  0/ 0476 3

 ارزشیابی  0/ 0178 4

از نظر تأکید مؤلفه ی حفظ جانداران در علوم تجربی پایه های ششگانه، تکنیک آنتروپی شانون این    
 اولویتها را نشان داد. 

این یافته با  . پایه ششم  -6پای پنجم،  -5پایه دوم،  -4پایه چهارم،  -3پایه سوم،  -2پایه اول،  -1
(،  2012(، . بنیاد آموزش محیط زیست ) 2015و ) ( و پائ 2016(، گالوپ ) 2016تحقیقات سازمان ملل متحدد ) 

  ( 1392(، محمدخانی ) 1393پور ) (، حسین 1393) (، موسوی 1394(، خاکباز ) 2001(، حنیفه ) 2012تسایی ) 
 هم جهت می باشد. 

به منظور دست یابی به میزان تأکید برنامه های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به مؤلفه انرژی در    : انرژی 

هر یک از اهداف، محتوای درسی، روش تدریس و ارزشیابی از طریق تحلیل محتوای این برنامه های  
ای درسی  درصد، در محتو  12/ 29درسی اقدام گردید. در این مرحله مشاهده گردید در اهداف آموزشی 

درصد بر مؤلفه انرژی تأکید شده   13/ 25درصد، و در ارزشیابی  14/ 66درصد، در روش تدریس  14/ 59
 . است 
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بهره برداری از نرم افزار آماری آنتروپی شانون به منظور تشخیص ضریب اهمیت و رتبه تأکید بر انرژی  
 نشان داد که میزان تأکید در این رابطه به ترتیب عبارتند از :  

 ارزشیابی    -4اهداف آموزشی،    -3،  روش تدریس   -2محتوای درسی،    -1

 ضریب اهمیت میزان تأکید بر مؤلفه مصرف انرژی در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی   -4شماره  جدول  

 مؤلفه  (Wj)ضریب اهمیت   رتبه 
 اهداف  0/ 0561 3

 محتوای درسی  1 1

 روش تدریس  0/ 0946 2

 ارزشیابی  0/ 0213 4

تکنیک آنتروپی شانون این اولویتها را  ، و از نظر تأکید بر مؤلفه انرژی در علوم تجربی پایه های ششگانه 
این یافته  . پایه سوم    -6پایه پنجم،    -5پایه ششم،    -4پایه چهارم،    -3پایه دوم،    -2پایه اول،    -1نشان داد:  

(، خاکباز  2001(، حنیفه ) 2010(، هنزوویدمن ) 2012زیست ) ها با تحقیقات بنیاد بین المللی آموزش محیط 
 ( هم جهت بوده است. 1392(، مهتوی ) 1394) 

های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به مؤلفه  یابی به میزان تأکید برنامه به منظور دست :  منابع طبیعی 
یق محتوای این برنامه  منابع طبیعی در هر یک از اهداف، محتوای درسی، روش تدریس و ارزشیابی از طر 

درصد، در محتوای   5/ 54های درسی اقدام گردید. در این مرحله مشاهده شد در اهداف آموزشی به میزان 
درصد بر مؤله منابع طبیعی تأکید   7/ 41درصد و در ارزشیابی  8/ 92درصد، در روش تدریس  9/ 5درسی 

   . شده است 
ه منظور تشخیص ضریب اهمیت و رتبه تأکید بر الگوی  بهره برداری از نرم افزار آماری آنتروپی شانون ب 

 مصرف نشان داد که میزان تأکید در این رابطه به ترتیب عبارتند از :  
 اهداف آموزشی    -4ارزشیابی،    -3روش تدریس،    -2محتوای درسی،    -1

 ضریب اهمیت میزان تأکید بر مؤلفه منابع طبیعی در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی   -  5شماره  جدول  

 مؤلفه  (Wj)ضریب اهمیت   رتبه 

 اهداف  0/ 0266 4

 محتوای درسی  1 1

 روش تدریس  0/ 1252 2

 ارزشیابی  0/ 0358 3
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تکنیک آنتروپی شانن این اولویتها را  ، از نظر تأکید مؤلفه منابع طبیعی در علوم تجربی پایه های ششگانه 
این  . پایه سوم  -6پایه پنجم،  -5پایه چهارم،  -4پایه ششم،  -3پایه دوم،  -2، پایه اول  -1نشان داد : 

( و  2012(، تسایی ) 2012آموزش محیط زیست ) (، بنیاد 2015(، پائو ) 2015یافته ها با تحقیقات دکری ) 
 ( هم جهت بوده است. 1392(، محمد خانی ) 1394(، خاکباز ) 2001(، ماهونی ) 2010هنزوویدمن ) 

به منظور دست یابی به میزان تأکید برنامه های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به مؤلفه  :  حفظ اکوسیستم 
درسی، روش تدریس و ارزشیابی از طریق تحلیل محتوای   محتوای ، حفظ اکوسیستم در هر یک از اهداف 

درصد، در محتوای    7/ 99این برنامه های درسی اقدام گردید. در این مرحله مشاهده شد در اهداف به میزان  
درصد بر مؤلفه حفظ اکوسیستم   6/ 94درصد، و در ارزشیابی  5/ 26درصد، در روش تدریس  8/ 47دری 

 . تأکید شده است  
از نرم افزار آمار آنتروپی شانون به منظور تشخیص ضریب اهمیت و رتبه تأکید بر حفظ   بهره برداری 

اهداف   -2محتوای درسی،  -1اکوسیستم نشان داد که میزان تأکید در این رابه به ترتیب عبارتند از : 
 ارزشیابی    -4روش تدریس،    -3آموزشی،  

 اکوسیستم در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ضریب اهمیت میزان تأکید بر مؤلفه حفظ    -6جدول  

 مؤلفه  (Wj)ضریب اهمیت   رتبه 
 اهداف  0/ 1364 2

 محتوای درسی  1 1

 روش تدریس  0/ 049 3

 ارزشیابی  0/ 0334 4

 

 بحث و نتیجه گیری 
از آنجا که در تألیف کتب درسی تدوین اهداف آموزشی با توجه به اسناد باالدستی تعیین می شود و    

پس از آن محتوای درسی تهیه و روش تدریس و ارزشیابی متعاقب آنها تعیین می شوند، به سازمان  
ره ابتدایی  پژوهش و تألیف کتب درسی پیشنهاد می شود در تجدید نظر آتی برنامه درسی علوم تجربی دو 

برای توجه بیشتر به مؤلفه های توسعه پایدار سهم هر مؤلفه در تعیین اهداف آموزشی مشخص نمایند. این  
کار موجب می شود تا برای هر یک از مؤلفه های سازه کار برنامه درسی تدارک دیده شود. به عنوان مثال  

ای درسی علوم تجربی دوره  برای مؤلفه الگوی مصرف اگر یک هدف مشخص و هر یک از برنامه ه 
 ابتدایی در نظر گرفته شود، مابقی عناصر آموزشی نیز در امتداد آن تدارک می یابد. 
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مشاهده گردید برای مؤلفه دفع زباله هنخوانی الزم بین عناصر آموزشی محتوای درسی،  پژوهش در این  -
رفع این ناهمخوانی پیشنهاد  اهداف آموزشی، روش تدریس و ارزشیابی به ندرت رعایت شده است. برای 

می شود در راهنمای کتاب معلم ترتیبی اتخاذ گردد که برای مؤلفه دفع زباله هدف و آدرس محتوای درسی  
بر مؤلفه    برای معلمان معرفی شود تا آنها با روش تدریس مناسب و ارزشیابی معطوف به آن به آموزش ناظر 

ویر برای دفع زباله در البالی سایر تصاویر کتاب درسی با پیام  دفع زباله مبادرت نمایند. اینکه تنها یک تص 
 های متنوع گنجانیده شود، آموزش این مؤلفه از توسعه پایدار را هدفمند نمی سازد. 

مشاهده گردید برای مؤلفه های حفظ جانداران درصد قابل توجهی از عناصر آموزشی از  پژوهش در این  -
ارزشیابی اختصاص داده شده است. این توجه درسی برنامه علوم   جمله اهداف، محتوا، روش تدریس و 

تجربی از نکات قوت آن به شمار می رود. اغلب اطالعات گنجانیده شده در حوزه شناخت جانداران می  
باشد. در این زمینه پیشنهاد می شود در برنامه درسی علوم تجربی موار خاصی از اهداف آموزشی به » حفظ  

 ص داده شود تا معلمان در فرایند روی آن تأکید داشته باشند. جانداران« اختصا 
مشاهده گردید برای مؤلفه انرژی در اهداف و محتوای درسی درصد مناسبی از  پژوهش در یافته های  -

برنامه درسی اختصاص داده شده است که معلمان با روش تدریس مناسب و ارزشیابی مربوطه به آموزش  
ه مؤلفه انرژی در توسعه پایدار نقش بسیار مهمی دارد، در این زمینه پیشنهاد می شود  آن بپردازند. از آنجا ک 

در تجدید نظر آتی در کتاب راهنمای معلم برنامه درسی علوم تجربی در هر یک از پایه های ششگانه  
  –یاددهی تا معلمان با توجه به محدوده آن فرایند  اهداف آموزشی آشکارا در رابطه با انرژی نگاشته شود 

 . نمایند   مدیریت   را   یادگیری 
مشاهده گردید نسبت به مؤلفه منابع طبیعی تا حدی در عناصر محتوای درسی، روش  پژوهش درنتایج  -

تدریس، ارزشیابی و اهداف پرداخته شده است. ولی چون بین محتوا و اهداف ناهمخوانی وجود دارد، روش  
ده، مجری برنامه درسی را دچار سردرگمی کرده است. به همین  تدریس و ارزشیابی را نیز تحت تأثیر قرار دا 

دلیل پیشنهاد می شود در تجدید نظر آتی برنامه درسی علوم تجربی اهداف معطوف به منابع طبیعی در  
کتاب راهنمای معلم به صورت شفاف بیان شود تا مبحث مربوط در کتاب درسی و نیز رویکردهای روش  

معلم تدارک دیده شود. این تجدید نظر به ترتیب در پایه های سوم، پنجم،   تدریس و ارزشیابی آن توسط 
 چهارم، ششم، دوم و اول اولویت دارند. 

مشاهده گردید در عناصر اهداف، محتوای درسی، روش تدریس و ارزشیابی برنامه  پژوهش  در یافته های    -
بته این تأکید بیشتر جنبه شناختی  درس علوم تجربی بر مؤلفه حفظ اکوسیستم تا حدی تأکید شده است. ال 

دارد و کمتر به صورت شفاف بر » حفظ اکوسیستم« داللت دارد. به همین دلیل پیشنهاد می شود در کتاب  
راهنمای معلم به این مؤلفه به گونه ای تأکید شود که برای معلمان تکیه بر این مؤلفه بیش از وضع موجود  

ال پیشنهاد می شود. ضمن طرح هدف مشخص، توضیح  در کتب درسی آشکار گردد. به عنوان مث 



 53❑ ... و  رانیا  ییدوره ابتدا یدر برنامه درس علوم تجرب داریتوسعه پا یمؤلفه ها گاه یجا یبررس

 

این یافته های پژوهش    مختصری در مورد حفظ اکوسیستم معطوف به پیام های مندرج در کتاب داده شود. 
(، حنیفه  2010(، هنزوویدمن ) 2012(، بنیاد آموزش محیط زیست ) 2015(، پائو ) 2015با یافته های دکری ) 

(  1392(، مهتوی ) 1392(، محمدخانی ) 1393(، موسوی ) 1394لهی نژاد ) ماشاال ، ( 2001(، ماهونی ) 2001) 
   هم جهت بوده است. 
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