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  دهیچک
و با هدف کمک بهه حهت تعارضهات  "بررسی میزان توجه به منابع طبیعی در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی"ضر با عنوان پژوهش حا

زیست محیطی و مشکالت ناشی از آن شکت گرفته و  کوشیده است تا با نگاهی از منظر آموزگاران ابتدایی، میزان و کیفیت پرداخت به 

ی ی آمهاری، کییههپیمایشهی و جامعهه –اعی دوره ابتدایی را بسنجد. روش پهژوهش تویهیفی اهمیت منابع طبیعی در مطالعات اجتم

ی محقق ساخته است که در چنهد پرسهش اند. ابزار پژوهش، پرسشنامهی عالمرودشتهای چهارم تا ششم منطقهمعیمان ابتدایی پایه

یستم را تشریح کرده و از آموزگهاران پاسهگ گرفتهه اسهت. اساسی میزان توجه به اهمیت منابع طبیعی همچون؛ آب، هوا، خاک و اکوس

نفر از آموزگاران پایه های سوم تا ششم ابتدایی منطقه ی عالمرودشت اند که با توجه به محدودیت اعضاء،  74ی آماری پژوهش جامعه

رسشنامه و برای ارزیابی پایهایی از روش سرشماری به جای نمونه گیری بهره گیری شده است. از اعتبار محتوایی برای سنجش روایی پ

و در دو سهطح   Minitab17و   Excel2016آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در نهایت با اسهتفاده از نهرم افزارههای 

ود که؛ ی مدنظر در کتب منظور و پی بردن به این مهم بتجزیه و تحییت شدند. حایت این کنکاش عیمی، مبرهن شدن توجه به مولفه

شهده و هها ایجهاددر پی تغییر اساسی مطالعات اجتماعی ابتدایی در چند سال اخیر، رویکرد مثبت و  طبیعت گرایانه ای در این کتهاب

 است.فضای آموزشی مطیوبی به نفع زیست محیط و منابع طبیعی در این مجموعه کتب فراهم شده
 

 .ابتدایی منابع طبیعی، مطالعات اجتماعی، دوره کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه -1
آموزش مطالعات اجتماعی بر کسب اطالعات عیمی، مهارت های اجتماعی و ذهنی، برقهراری ارتبها ، جامعهه په،یری، خودشناسهی و 

ها تاکید خاص دارد. افزایش کیفیت آموزش مطالعات اجتماعی، کیفیت و اسهتاندارد جامعهه را بهار بهرده و بهر ها و ارزشکسب نگرش

 تار افراد، تاثیر مستقیم می گ،ارد.چگونگی رف

ی مطالعات اجتماعی با درک واقعی از محیط زیست، روابط انسان و محیط، تاثیر شرایط زیست محیطی بر روابهط انسهان هها، مقایسهه

دانهش های اجتماعی و فرهنگی متفاوت، بهترین زمینه را برای شهناخت عمیهق و میمهو  ها بر شکت گیری نظاممحیط ها و تاثیر آن

 آموزان از فرهنگ ها فراهم می سازد. 

بررسی میزان توجه به منابع طبیعی همچون آب، خاک، هوا و اکوسیستم در مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی، محور پژوهش حاضهر 

 است.

 پیشینه ی پژوهش -2
، تحقیقات انجام شده پیرامون این موضوع، با توجه به اینکه منابع طبیعی بخشی از زیست بوم کشورها و پاره ای از محیط زیست است 

 بیشتر با عنوان کیی محیط زیست یورت گرفته و توجه به منابع طبیعی بخشی از این پژوهش ها شمرده می شود.
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ههای ( با تحییت و بررسی میزان انعکا  مفاهیم محیط زیسهت در کتهاب1383در تحقیقات انجام شده در داخت کشور؛ )یولتی ایت 

 های یاد شده ناچیز است.ی راهنمایی به این نتیجه دست یافت که میزان انعکا  این مفاهیم در کتابعیوم دوره

محیطهی در محتهوای کتهاب بررسی میهزان توجهه بهه رویکهرد زیسهت"( در پژوهشی با عنوان 1394نتایج تحقیق )دهنوی و دیگران، 

عیمان( موافق با توجه مثبت محتوای کتاب به دانش، گرایش و رفتهار نشان داد که اکثر پاسگ دهندگان )م "جدیدالتالیف سوم دبستان

-های تعییمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ توجه به معضالت زیسهتتحییت محتوای کتاب"اند. همچنین زیست محیطی بوده

یم تعییمات اجتماعی ابتهدایی، نتهایج های قد(، که با توجه به بررسی کتاب1389عنوان پژوهشی است از )قضاوی و دیگران  "محیطی

دارد که کتابهای تعییمات اجتماعی ابتدایی )قدیم( توجه اندکی آن حائز اهمیت و مورد توجه باشد. یافته های پژوهش ایشان محرز می

 به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست داشته اند.

 روش تحقیق -3
هها گهردآوری داده هایترین شیوهشود. رایجاستفاده می 1روش تحقیقات پیمایشی ها با توجه به موضوع تحقیق ازآوری دادهبرای جمع

ای حاوی اطالعهات ها از پرسشنامهآوری دادهدر این روش، مصاحبه شخصی و استفاده از پرسشنامه است که در این تحقیق برای جمع

آوری اطالعات مورد نیاز با توجه به منظور جمعبه  شود. در بخش نظری نیزعمومی شخصی، اطالعات و اطالعات تخصصی استفاده می

های ایترنتی، اطالعات نظری مورد گردد. در این راستا با رجوع به کتب، مجالت و پایگاهای استفاده میموضوع تحقیق از روش کتابخانه

 شود.آوری مینیاز برای انجام این تحقیق نیز جمع
 

 کلیدیتعاریف و مفاهیم  -4

 تماکوسیس -4-1
ی آن محیط است. بنابراین به طهور خالیهه مجموعه جانداران یک محیط به همراه کییه عوامت و تشکیت دهنده 2منظور از اکوسیستم

 تعریف کرد. "ی آنمحیط و موجودات زنده"اکوسیستم را می توان با عبارت 

بهرای  3ک گیاه شنا  انگییسی به نام روی کالفهامبود که ی 1930گ،رد. حدود سالهای دهه می 9ی اکوسیستم نزدیک به از عمر واژه

ههای ههای فیزیکهی و المهانمجموعهه المهان"نخستین بار این واژه را خیق کرده و به کار برد. او در تعریف اکوسیسهتم چنهین گفهت  

 آفرینند.گیرند و در رابطه با یکدیگر سیستم را میبیولوژیک که در کنار هم قرار می

 آب-4-2
ی مرکب بر روی زمین و بستر تشکیت حیات کنونی است. آب فراوان ترین مولکول روی زمین اد مایع و فراوان ترین مادهآب یکی از مو

ی زمین شیرین و قابهت های کرهدرید از آب 3است و هفتاد درید سطح زمین را اشغال کرده است. اما عییرغم این حجم وسیع، تنها 

ها در آن به خصوص نمک خوراکی، غیر قابت استفاده است. همچنین بخشهی از دن انواع نمکآشامیدن است و باقی به عیت محیول بو

 ی زمین به یورت بخار در اتمسفر و بخش دیگری نیز به یورت جامد در یخچال های طبیعی وجود دارد. آب موجود در کره

بدین یورت بوده است  کشاورزی   2003تیف در سال های مخطبق آمار یونسکو، میانگین جهانی توزیع میزان استفاده از آّب در بخش

 %8، مصارف خانگی  حدود %23، ینعت  حدود %69حدود 

کت منابع آب شیرین جهان را دارا هستند؛ کانادا، چین، کیمبیا، پرو، برزیت، روسیه، ایارت متحده آمریکا،  %60کشور،  9در حال حاضر 

ها تقریبا بهه ههیم منبهع آب شهیرین قابهت تهوجهی مبود آب مواجه اند که برخی از آنکشور با ک 80اندونزی و هند. در مقابت حدود 

 دسترسی ندارند؛ کویت، بحرین، مالت، امارات متحده عربی، سنگاپور، اردن و لیبی.

 دارند. میییارد نفر در جهان به آب آشامیدنی دسترسی ن 1/1، نزدیک به 2006طبق آمار برنامه عمران سازمان میت متحد در سال 

 هوا -4-3
هوایی که ما تنفس می کنهیم مخیهوطی از   به حالت گ،را و محیی جو در یک جای معین هوا گفته می شود )سایت آکادمی جغرافیا(.

( است. به حرکت هوا نسیم یا باد گفته %03) 3اکسید%( و کربن دی/9) 2(، آرگون%21) 1(، اکسیژن%78) 4گازهایی از جمیه نیتروژن

                                                 

1 Survey Research 

2 Ecosystem 

 

7 Nitrogen 

8 Oxygen 



 

 

3 

ها( ضروری است. بخش زیرین جو زمین تروپوسفر نام جود هوا برای زیست جانداران هوازی )از حیوانات و گیاهان و میکروبشود. ومی

های زیست شناختی آلودگی هوا را باعث می شهود. جهو یها های طبیعی جو بر اثر مواد شیمیایی، غباری یا عامتدارد.  تغییر در ویژگی

ی ازن یها ی زمین به آن وابسته اسهت. تحییهت رفهتن ریههای است که زندگانی در سیارهویا و پیچیدهی گازی طبیعی پاتمسفر سامانه

 شود.استراتوسفر به خاطر آلودگی هوا، دیر زمانی است که خطری برای تندرستی مردمان و نیز زیست بوم های زمین شناخته می

 آب و هوا -4-4
گیری کنیم، به شرایط غالب از وضعیت جو )اتمسفر( در طهول چنهد پی بررسی و اندازهاگر هوای محت زندگی خود را در چند سال پیا

 گویند )سایت آکادمی جغرافیا(.رسیم که به آن آب و هوا میسال می

هوا، به وضعیت جوی یک محت در زمان معین گفته می شود اما آب و هوا را می توان هوای غالب یک محت در دراز مدت بیهان نمهود. 

های هواشناسی )دما، تهابش، فشهار، سهمت و سهرعت بهاد، رطوبهت، میهزان ابهرف آب و هوای هر محت نیاز به جمع آوری داده تعیین

 ریزشهای جوی و وجود مه( دارد. 

 خاک -4-5
هها مخیهوطی از مهواد خهاک  هاست.ترین بخش زمین از خاک تشکیت شده است. خاک محصول فرسایش و خردشدگی سنگخارجی

ی هوازدگی به وجود می آیند. تمایز انواع خاک از نظر کشاورزی به نهوع و مقهدار ها در نتیجهی هستند که از تخریب سنگمعدنی و آل

باشهد مواد آلی )ازت و کربن( موجود در آن بستگی دارد. نیتروژن موجود در اتمسفر به طور مستقیم قابت استفاده بهرای گیاههان نمهی

ها به وسهییه برای رشد گیاهان باید به شکت قابت حت در خاک وجود داشته باشد که این عمت در خاک دار رزمبیکه ترکیبات نیتروژن

ها معمور دارای یک نوع مواد آلی کربن دار تیره رنگی هستند که هومو  نامیهده شود. خاکها انجام میی برخی از گیاهان و باکتری

 آیند. شوند و از بقایای گیاهان به وجود میمی
 

 مطالعات اجتماعی -4-6
ی مهم یادگیری است که از انسان و تعامت او با محیط های گوناگون در طی زمان های مختیف )گ،شهته، مطالعات اجتماعی یک حوزه

حال و آینده( و جنبه های گوناگون این تعامت )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و ...( بحث می کند و رشته های مختیفهی چهون 

گیهرد. رویکهرد ایهیی در غرافیا، اقتصاد، مردم شناسی، حقوق، عیوم سیاسی، مطالعات زیست محیطی و نظایر آن را در بر مهیتاریگ، ج

است. این برنامه سعی می کند زمینهه ههای تربیهت فهردی و اجتمهاعی « تربیتی_رویکرد فرهنگی»ی جدید مطالعات اجتماعی برنامه

عریه های برنامه درسی میی مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی فراهم آورد. بهه عبهارت  کودکان و نوجوانان را در بستر عنایر و

دیگر، تربیت شهروندانی مومن و مسئول و آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی و پایبند به اخالق و ارزش ههای دینهی و عالقهه 

درسی است. بر طبق برنامه ی درسی میی روابط انسان در چههار عریهه ی ایرانی، هدف اییی این برنامه-مند به ایران و هویت اسالمی

 تعریف می گردد  ارتبا  با خود، ارتبا  با عالم خیقت، ارتبا  با خیق )دیگر انسان ها( و ارتبا  با خدا. 

 

 در مطالعات اجتماعی ابتداییبررسی محتوایی میزان توجه به منابع طبیعی  -5

 مطالعات اجتماعی سوم -5-1

ین کتاب دارای هفت فصت درسی و بیست و سه در  در موضوعات متعدد اجتماعی است که تهالش شهده در آن مفهاهیم بنیهادی و ا

 ی اجتماعی شناسانده شده و دانش آموز را با مفهوم کیی اجتماع و دنیای پیرامون آشنا سازد.ایول اولیه

ده، یازده، دوازده و سیزده که یفحات سی تا چهت کتاب درسی را شامت در چهار در   "نیازهای خانواده"فصت چهارم کتاب با عنوان 

ی درست از منابع طبیعهی و ی چگونگی تامین انواع نیازهای خانواده، منابع تامین نیاز، یرفه جویی و استفادهمی شود، به بحث درباره

طبیعی، ارتبا  آن با نیازهای جامعه و لزوم حفظ و بهره  نیز بازیافت مجدد منابع قابت، پرداخته و به یورتی نه چندان مشروح از منابع

 است.برداری درست از آن سخن به میان آورده
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 مطالعات اجتماعی چهارم -5-2
کتاب درسی مطالعات اجتماعی سال چهارم ابتدایی شامت شش فصت و بیست و دو در  است که در هر فصهت دو یها چنهد حهوزه ی 

کییدی آن را پوشش می دهد. این کتاب نیز همچون دیگر کتب همنام در دیگر پایه ها شامت کاربرگهه موضوعی و یا تیفیقی از مفاهیم 

ی بخشی از محتوا هستند که بایهد در حهین است. این کاربرگه ها جزئی از کتاب درسی و در برگیرندههایی است که در پایان آن آمده

 فرایند تدریس، فعارنه و اغیب در کال  انجام شوند.

که در  های پانزدهم تا نوزدهم را شامت مهی شهود و از یهفحه ی شصهت و شهش تها  "کشورزیبای من"صت پنجم کتاب با عنوان ف

ها و دشت های زیبا، آب و هوا، نواحی آب و هوایی ایران، پوشش گیاهی و نواحی جانوری در یابد، پیرامون کوههشتاد و چهار ادامه می

 اکوسیستم است.  ایران و مراقبت از محیط زیست و

در این فصت ضمن معرفی نواحی مختیف آب و هوایی ایران و مقایسه ی دما، پوشش گیاهی، میزان بارش، جهانوران بهومی و ... مکهان 

های خاص نواحی مختیف آب و هوایی ایران شناسانده شده و استعدادها و مزایا و محدودیت های دیدنی و جاذبه های طبیعی و زیبایی

 است.حیه به تفکیک مورد بحث قرار گرفتههای هر نا

ی انسانی، یکهی از اههداف ی فاضیههای زندگی اجتماعی و حفظ نظام ارزشی جامعه و رسیدن به آرمان های غایی مدینهکسب مهارت

ه در مهم مجموعه کتب درسی مطالعات اجتماعی ابتدایی است و آموزش مطالعات اجتماعی زمانی به اهداف خود دسهت مهی یابهد که

نگرش ها و باورهای دانش آموزان نیز تغییرات مطیوب به وجود آید. به همین منظور در این کتاب فعالیت ههای درو  و کاربرگهه هها 

 طوری طراحی شده تا فضایی برای پرورش مهارت ها و درونی سازی ارزش ها به وجود آید.

 

 مطالعات اجتماعی پنجم -5-3
و مشخصها در   "سرزمین مها"مجموع پنج فصت و بیست و دو در ؛ در فصت دوم کتاب با عنوان  ی پنجم بامطالعات اجتماعی پایه

، توجهی به مفهوم کیی اکوسیستم و منابع طبیعی و مخصویا منابع آب ایران نموده و از شکت ههای "منابع آب ایران"شش با سرتیتر 

نام برده و بر لزوم نگهداری و حفاظهت از منهابع آب شهیرین تاکیهد های استحصال آب )رودها، چشمه ها، قنات ها، چاهها( متفاوت راه

 است.نموده

ی جغرافیایی خشهک و کهم آب، مییی متر سالیانه( و قرار گرفتن ما در منطقه 250در این در  با اشاره به متوسط بارندگی کشور ما )

تالش شده تا دانش آموزان را نسبت به نگهداشت منابع کمیاب آب حسا  نموده و با هشدار غیرمستقیم در این باره، آنان را نسبت به 

  دارند.این مهم هوشیار نگه

 مطالعات اجتماعی ششم -5-4
  که از میان آن هها، فصهول سهوم، چههارم، و نههم بها عنهاوین؛کتاب مطالعات اجتماعی ششم، دوازده فصت و بیست و چهار در  دارد 

فصت سوم  اند.پرداختهمنابع طبیعی به بررسی موضوعات مهم مرتبط با  "دریاهای ایران"و  "ایران و منابع انرژی"کشاورزی در ایران، "

 است.  "شاورزی از تولید تا مصرفمحصورت ک"و  "عوامت موثر در کشاورزی"این کتاب، شامت در  های پنج و شش و با موضوعات 

در در  پنجم، عوامت طبیعی )خاک، آّب و آب و هوا( به عنوان یکی از دو عامت مهم در کشاورزی معرفی شده و به این موضوع که هر 

بهارش  ی کشهور در برابهر میهانگینخاکی قابت کشت و کشاورزی نیست و نیز کم باران بودن کشور و پایین بودن میزان بارش سهارنه

مییی متر، مورد تاکید قرار گرفته است. این که کشور ما از آفتاب خوبی برخوردار است و همهین  350به  260ی جهان با نسبت سارنه

 غنا باعث خوش طعم شدن میوه های ایرانی می شود، از دیگر تاکیدات این در  از مطالعات اجتماعی ششم است.

ید تا مصرف و شیوه های کشت و بهره برداری از آن ها به همراه معرفی کشت گیخانهه ای و در در  ششم، محصورت کشاورزی از تول

، "درست مصرف کنهیم"ی آخر این بخش از کتاب با سرتیتر نقش آن در کاهش قابت توجه میزان مصرف آب مورد تاکید است. یفحه

ی از و عدم انبار کردن مواد غ،ایی تاکید شده اسهت. تهیهههای ایولی مصرف درست و خرید به اندازه و در حد نیبه لزوم رعایت شیوه

پوستری در مورد مصرف درست غ،ا و اسراف نکردن و تحقیق در مورد فرمان های الهی در قرآن کریم برای اسهراف نکهردن و مصهرف 

 درست، از جمیه فعالیت های درخواست شده از دانش آموزان در این رابطه است.

از جمیه مهمتهرین در  "انرژی را درست مصرف کنیم"و  "طالی سیاه"در  های هفتم و هشتم با عناوین فصت چهارم این کتاب را 

 های مطالعات اجتماعی ششم در مورد منابع طبیعی است. 

های فسییی، انرژی های نو یا قابت تجدیهد )انهرژی خورشهیدی، بهاد، آب و ...( انهرژی ی انرژی، سوختدر در  هفتم، سه گروه عمده

است؛ کهه سهوخت ای مهم ترین منابع تامین انرژی در جهان امروز نشان دادهته ای مورد بحث و شناسایی است. در نموداری دایرههس
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درید از سههم خهود  %6و انرژِی های نو با  %8بزرگترین منبع تامین انرژی دنیاست. پس از آن انرژی هسته ای با  %86های فسییی با 

 گویند.نیاز جهان سخن میدر تولید انرژی های مورد 

سوخت های فسییی چون نفت و گاز یک میراث طبیعی هستند و میییون ها سال طول می کشد تها »است  در این بخش از کتاب آمده

تر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایهای جهانوران و گیاههان در کهف دریاههای این منابع در زیر زمین تشکیت شوند. بیش

-نبه وجود آمده است. این مواد در بین ریه های رسوبی قرار گرفته و براثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی در طی میییوقدیمی 

 «اند.ها سال به نفت تبدیت شده

خت در این در  همچنین به تولید برق از دو روش برق حرارتی و برق آبی سخن به میان آمده. برق حرارتهی از طریهق سهوزاندن سهو

انجامند. در نموداری با همین موضوع میزان های فسییی و برق آبی با استفاده از فشار آب ذخیره شده در پشت سدها به تولید برق می

است. فعالیت های این در  نیز به پرسش در مورد چگونگی نشان داده شده %15و تولید برق آبی  %85تولید برق حرارتی در کشور ما 

ی ضمنی و غیر مستقیم به مصرف ف شدن سوختهای فسییی، میزان حق ما برای برداشت این نعمت طبیعی، و اشارهتولید و قابت مصر

 متعادل و درست این محصورت اختصاص دارد.

؛ در این در ، انرزی های نو یا قابت تجدید این گونه معرفی "انرژی را بهتر مصرف کنیم"در  هشتم کتاب مطالعات ششم می گوید  

هها اسهتفاده کهرد؛ ماننهد انهرژی تهوان از آنشوند و همهواره مهیانرزی های نو آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی»اند  شده

کنند. اما حمهت و نقهت نفهت و گهاز موجهب های نو برخالف سوخت های فسییی محیط زیست را آلوده نمیخورشید، آب و باد. انرژی

کشور ما از آفتاب خوبی »است  در این بخش از کتاب همچنین آمده« کند.آن ها نیز هوا را آلوده میشود و سوزاندن آلودگی محیط می

برخوردار است. از انرژی خورشیدی می توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و یا از آن انرژی الکتریکی به دست آورد. آیا شهما 

 « باشید؟ چرا؟خورشیدی داشتهنیز دوست دارید در پشت بام خانه تان آبگرمکن 

 

 یافته های تحقیق -6
در  95-96ههای سهوم، چههارم، پهنجم و ششهم ابتهدایی در سهال تحصهییی ی معیمهان پایههجامعه آماری در این تحقیق شامت کییه

 .آمده است جامعه آماری در جدول زیرویژگیهای جمعیت شناختی مربو  به   باشد.می 74عالمرودشت است که تعداد آنها برابر 

 

 شناختینتایج توییفی مربو  به متغیرهای جمعیت -1جدول 

 درصد فراوانی طبقات متغیر

 جنسیت
 مرد

 زن

43 

31 

58.1 

41.9 

 100 74 جمع کت

 پایه

 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم

18 

18 

18 

20 

24.3 

24.3 

24.3 

27.1 

 100 74 جمع کت

 مدرک تحصییی

 فوق دیپیم

 لیسانس

 فوق لیسانس

9 

52 

13 

2.21  

70.3 

17.5 

 100 74 جمع کت
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گیهری یهورت ی آماری، در راستای دسترسی به حداکثر دقت، از روش سرشماری استفاده گردید و نمونههبا توجه به حجم کم جامعه

ها بها مراجعهه حضهوری آوری شده است. پرسشهنامهتحقیق از طریق پرسشنامه کتبی جمع اطالعات رزم برای بررسی سؤالنگرفت و 

میزان توجه به منابع طبیعی همچون آب، خاک، "در این پرسشنامه پاسگ جامعه آماری به سوال تحقیق با عنوان  حقق توزیع گردید.م

 گردآوری شده است.  "هوا و اکوسیستم در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چگونه است؟

در دو سطح تجزیه و تحییهت  Minitab17و  Excel2016هزارهای افهای بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرمدادهمرحیه در این 

شوند. در سطح اول با استفاده از روشهای آمار توییفی )فراوانی، درید فراوانی، درید فراوانی تجمعی، میانه، مد، کمینهه، بیشهینه، می

ا تجزیهه و هههای میانه و فریدمن(، داده)آزمون های آمار استنباطیای(، و در سطح دوم  با استفاده از روشنمودار خطی و نمودار مییه

 .شده استتحقیق پاسگ داده تحییت شده و به سؤال 

 تحقیق آمده است  یشینه و کمینه( مربو  به متغیرهای توییفی )میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، بدر جدول زیر شاخص

 

 های توییفی مربو  به مولفه تحقیقشاخصه -2جدول 

نگینمیا متغیر  بیشینه کمینه مد میانه انحراف معیار 

 توجه به منابع طبیعی

 

3.62 1.06 4 4 1 5 

 

از روشههای آمهاری  ایهم، در بررسهی سهؤال تحقیهقاز آنجا که در این تحقیق، طیف لیکرت را به عنوان مقیا  ترتیبی در نظر گرفتهه

 غیرها نیست.ناپارامتری استفاده شده است. ل،ا نیازی به بررسی نرمال بودن مت

پرسشهنامه، بصهورت کهه سهؤال کنیم. با توجه به این، از آزمون ناپارامتری میانه استفاده می سؤال تحقیقگویی به در ادامه برای پاسگ

اند، آزمونی کهه در ( طراحی شده5( و خییی زیاد )4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1کم )ترتیبی و بر اسا  طیف لیکرت بصورت خییی

 شود ریزی میاز آن استفاده خواهد شد، بصورت زیر طرح سؤال تحقیقی بررس

0H  )باشد. )می 3ها، کمتر یا مساوی ی توزیع دادهمیانه  )فرض یفهر
32 Q

 ) 

1H
باشد. )می 3ها، بیشتر از ی توزیع دادهمیانه  )فرض مقابت(  

32 Q
 ) 

های زیاد و خییی زیاد  بوده است و این بهه معنهی توجهه در یورتی که فرض یفر رد شود، به معنی آنست که گرایش به سمت گزینه

 مطیوب به شاخص زیست محیطی موردنظر در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی است.

 60.1( بهوده اسهت. بهه عبهارت دیگهر 5ی )ها، گزینهدرید از پاسگ 20.3( و 4ی )ها، گزینهدرید از پاسگ 39.9شود که مالحظه می

هها، باشد. این بدان معناسهت کهه نیمهی از پاسهگ( می4( بوده است. مقدار میانه، برابر )5( و )4های )ها مربو  به گزینهدرید از پاسگ

 39.9هها )باشهد و ایهن یعنهی اینکهه بیشهتر پاسهگابر چهار میبیشتر یا مساوی چهار )زیاد( بوده است. از طرفی مقدار نما )مد( نیز بر

 ی چهار )زیاد( بوده است.درید(، گزینه
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 نمودار مییه ای مربو  به سوال تحقیق -1شکت 

 

 شود ریزی میپردازیم. فرضیه بصورت زیر طرحتحقیق می ی آمار استنباطی، به بررسی سؤالحال با بکارگیری روشها

1H
 یی مطیوب است.دوره ابتدا یدر مطالعات اجتماع ستمیهمچون آب، خاک، هوا و اکوس یعیوجه به منابع طب  میزان ت

 گونه اسهتنبا  نمهود کههتوان اینشود. بنابراین میباشد، فرض یفر رد میمی 0.05بدست آمهده کمتر از   p-valueاز آنجا که مقدار 

بطهور محسوسهی بهارتر از حهد  ییدوره ابتهدا یدر مطالعات اجتماع ستمیچون آب، خاک، هوا و اکوسهم یعیتوجه به منابع طبمیزان 

 مطیوب است.متوسط و 

 

 قیمربو  به سؤال تحق انهیآزمون م -3جدول 

 نتیجه P-value میانه درید طبقه

 13.5 3کوچکتر از 

 26.4 3برابر  تأیید فرضیه 0.0000 4

 60.1 3بزرگتر از 

 

 

 نتیجه گیری -7
های مطالعات اجتماعی ابتهدایی بهه نحهو مطیهوب و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که خوشبختانه به منابع طبیعی در کتاب

موثری توجه شده است. اهمیت نقش آب، خاک، هوا و اکوسیستم در معرض خطر، در زندگی اجتماعی دانش آمهوزان تشهریح شهده و 

 ید قرار گرفته است. های حفظ آن مورد تاکراه

 بیشترین میزان توجه به این شاخص ها در اولین کتاب مطالعات اجتماعی ابتدایی یعنی کتاب سوم است.

بررسی میزان توجه بهه شهاخص ههای زیسهت محیطهی در "با عنوان  1394این یافته، با پژوهش حسن پور دهنوی و نایری در سال 

قضهاوی و  1388هم راستاست، لیکن در تضاد بها یافتهه ههای پهژوهش  "ی سوم دبستانمحتوای کتاب جدیدالتألیف مطالعات اجتماع

 است.  "تحییت محتوای کتاب های تعییمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ توجه به معضالت زیست محیطی"دیگران با موضوع 

ی سهوم، بهه یهورت ، به ترتیب از پایه92-93تحصییی  این تضاد از آنجا ناشی می شود که کتابهای مطالعات اجتماعی ابتدایی از سال

 است.جدی تغییر کرده
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تی، زهرا و سید محمد شبیری، مقاله ی بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در کشهور ایهران و مقایسهه آن بها سهایر هم .17
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