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دانشجوي دكتراي رشتة جغرافيا
 مرتضي بصيري توچاهي
كارشناس ارشد روان شناسي باليني و آموزگارمنطقة رحمت آباد و بلوكات

در كتاب هاي درسي دوره ابتدايی  و متوسطه دوم و 
Topsisاستان شناسی با استفاده از مدل

 چكيده
 درياها در شــكل دهي به تمدن جوامع بشري نقشي غيرقابل انكار داشته اند. اما در كشور ما به علل تاريخي و اجتماعي 
نگاه به دريا و درياها و استفادة مناسب از پتانسيل هاي بنادر و درياها مغفول مانده است. با توجه به لزوم توجه به دريا براي 
دستيابي به توسعة پايدار و همچنين امكان استفاده از اين مزيت در صحنة جهاني ضروري است با گنجاندن مباحث مربوط 
به دريا زمينة شــناخت بهتر دانش آموزان امروز و مسئوالن آينده را با دريا و مزيت هاي آن فراهم كرد. اين مطالعه از نوع 
مطالعات كاربردي و توصيفي- تحليلي است كه با استفاده از روش تحليل محتوا و سنجش طولي و عرضي كتاب هاي درسي 
دوره هاي ابتدايي و متوسطه دوم به بررسي مفاهيم دريايي مطرح شــده در كتاب هاي اين دوره ها پرداخته است. جامعة 
آماري تعداد 110 كتاب درسي مورد استفاده در اين مقاطع است كه ابتدا مفاهيم مطرح شده دربارة دريا دسته بندي شدند 
و سپس براساس اين دسته بندي با استفاده از مدل تاپســيس )Topsis( به سطح بندي اين مفاهيم پرداخته شده است. 
با توجه به يافته هاي ايــن پژوهش در مقطع ابتدايي تنها كمتر از 3 درصد مفاهيم از لحاظ حجمي در كلية مقاطع به دريا 
مربوط مي شود و كتاب مطالعات ششــم )14/11 درصد(، مطالعات پنجم )14/08 درصد(، مطالعات چهارم )13/22 درصد( و 
علوم سوم )8/49 درصد( بيشترين مطالب مرتبط به دريا را داشته اند. درسطح بندي مفاهيم كتاب هاي ابتدايي با استفاده 
از مدل تاپسيس، نمادها )cl=0/657( باالترين امتياز و اهميت دريا )cl=0/137( كمترين امتياز را داشته اند و در سطح بندي 
 )cl=0/55( و خوزستان )cl=0/59( گيالن ،)cl=0/93( بوشهر ،)cl=0/96( كتاب هاي استان شناسي مشخص شد كه هرمزگان
به نســبت ساير استان ها به موضوع دريا بيشتر توجه كرده اند. در بررسي كتاب هاي متوسطة دوم مشخص شد كه در پاية 

دهم، جغرافيا )14/5درصد(، تاريخ )14/9درصد(، شيمي )8/5 درصد( و در پاية يازدهم جغرافيا2 )26/88 درصد(، تاريخ2 
)11/29 درصد( و زمين شناسي )8/16 درصد( بيشترين حجم مطالب مربوط به دريا را دارند. 

كليد واژه ها:  مفاهيم دريا، كتاب  هاي درسي متوسطة دوم، كتاب  هاي درسي استان شناسي، كتاب هاي درسي 
ابتدايي، مدل Topsis، سطح بندي مفاهيم دريا

سطح بندی  مفاهيم دريا
آموزش جغرافيا
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 مقدمه
توسعة همه جانبه متكي به ارتباط روزافزون با اقصي نقاط جهان است، 
لذا ارتباط دريايي، استفاده از فضاهاي ساحلي و توسعة سواحل از حيث 
مراكز جمعيتي، صنعتي، تجاري، فني و كشاورزي از اركان توسعه به 
حساب مي آيند و اهميت فراوان دارند )اخگر و بابايي ، 1395: 10(. 
در دنياي امروز بر كسي پوشيده نيست كه دريا براي ملت ها عامل 
مهم زندگي و صلح و ثبات منطقه اي است و هيچ  كشوري نيست كه 
منافعي در دريا نداشته باشد )آخوندي، 1394 :1(. از جنبة اجتماعي، 
حمل و نقل بين المللي دريايي به عنوان يك مكانيسم تحويل بار در 
سطح تجارت جهاني از بسياري از فعاليت هاي مربوط به ثروت سازي 
و فقر زدايي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته پشتيباني و به 

حفظ و پايداري آن ها كمك مي كند )سكيميزو، 2013: 6(.
سكونت گاه ها  جذاب ترين  قطع  به طور  تاريخ،  درگذر  سواحل 
از  سواحل   .)94 شامي، 1394:  و  )احمديان  بوده اند  انسان  براي 
پرجمعيت ترين نقاط جهان به شمار مي آيند. براساس بررسي هاي 
انجام شده، تراكم جمعيت در اين نواحي 40 نفر در هر كيلومتر مربع 
است به طوري كه  بيش از 50 درصد از جمعيت جهان در فاصلة 
60 كيلومتري )منفرد و همكاران، 1395: 19( و بيش از 75 درصد 
جمعيت جهان در فاصلة 200 كيلومتري سواحل سكونت دارند 
)احمديان و شامي، 1394: 94(. رشد جمعيت در نواحي ساحلي 
بيشتر مربوط به كشورهاي توسعه يافتة صنعتي است كه اين روند 
رشد جمعيت همچنان ادامه دارد )كاي و آلدري، 1999: ص21(. 
در صورت ادامة روند فعلي تا سال 2025 م تعداد 6/4 ميليارد  نفر 
در نواحي ساحلي ساكن خواهند شد )هينريشن، 1995:  ص 1(. 
بارزترين نتيجة رشد جمعيت در نواحي ساحلي سرعت  گرفتن نرخ 
شهرنشيني و افزايش تراكم جمعيت در شهرها و شهرك هاي ساحلي 
است )پرهيزگار و ديوساالر، 1384: 19(. بيش از 80 درصد شهرهاي 
بزرگ در دنيا كنار درياها قرار دارند و از بيست شهر بزرگ جهان، تنها 
يك شهر در مجاورت دريا قرار ندارد. اين در حالي است كه متأسفانه 
در ايران، امر توسعه به جاي دريامحور، خشكي محور است و از بيست 
شهر بزرگ كشور، هيچ يك شهر بندري به حساب نمي آيد )حسيني 

آراني و قاضي اندرور، 1391:  2(.
امروزه با وجود جهاني شدن اقتصاد و توسعة فناوري ارتباطات، درياها 
جالب ترين حوزة رقابت هاي ژئوپليتيكي در قرن بيست ويكم به شمار 
مي آيند. از اين رو در گذشته، امريكا و بريتانيا قدرت هاي بالمنازع دريايي 
بوده اند. در اين برهه از زمان، بازيگران ديگر سعي مي كنند با يافتن 
پتانسيل ها و مزاياي خود،  وارد اين بازي ژئوپليتيكي شوند )اعظمي و 
زارع، 1395 : 23(. استراتژي  دريايي نقش اساسي سياست دريايي را 
مشخص مي سازد. توجه به دريا و مسائل و توسعة آن، نقش اساسي در 
توسعة منطقه اي و پايدار دارد و دولت ها هميشه در تالش بوده اند تا به 

نحوي به دريا دسترسي داشته باشند )كامران، 1381 : 548(.
درياها و اقيانوس ها عرصه اي هستند كه كشورهاي پيشرفته حضوري 

پرقدرت در آن ها دارند. دوره هاي مختلف پيشرفت اقتصادي، علمي و 
فناوري و حتي تسلط بر فضا نيز تغييري در اهميت امور دريايي ايجاد 
نكرده است. حجم حمل و نقل دريايي، منابع زيستي و غيرزيستي 
درياها و اقيانوس ها و اهميت درياها و اقيانوس ها در تغيير آب و 
هواي كرة زمين، نقش آن ها را در آيندة بشريت تعيين كننده كرده 
است. توجه به مسائلي همچون اشتغال زايي و توسعة اجتماعي در 
سواحل، كاهش ذخاير نفت و گاز دنيا، جايگاه استراتژيك خليج فارس 
و منابع بسيار حائز اهميت آن، ايجاب مي كند كه با تأمل بيشتري 
به موضوع درياهاي كشور پرداخته شود )صفرقلي و همكاران، 1394 
:5(. جمهوري اسالمي ايران از جمله كشورهايي است كه به لحاظ 
قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب از مزاياي ترانزيتي 
خوبي بهره مند است و با گسترش شبكة حمل ونقل و ارتباط مطمئن  
و كارآمد مي تواند از اين مزايا در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و 
ارتقاي موقعيت استراتژيك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده 

كند )عزتي و شكري، 1391: 4(
كشور ما حدود يك  سوم مرز آبي دارد، اما تا به حال خشكي محور 
بوده است، در حالي كه بيش از 90 درصد صادرات و واردات كشور 
از طريق بنادر صورت مي گيرد. اگر در كنار ساير بخش هاي اقتصادي 
به فعاليت هاي حوزة دريا و دريانوردي توجه شود، رشد و  كشور 
توسعة نوار ساحلي باعث توسعة اين بخش ها نيز خواهد شد، يعني 
توسعة دريانوردي از ابعاد مختلف بر توسعة ملي اثرگذار است. به نظر 
مي رسد تغيير رويكرد توسعه از خشكي محور به توسعة دريامحور در 
كشور الزم است )صدر، 1392: 9(. سواحل طوالني و مرزهاي آبي 
ايران در جنوب كشور از جمله ظرفيت هايي هستند كه برنامه ريزي 
و  ساحلي  آب هاي  در  ايران  حضور  جهت  در  مناسب  اقدامات  و 
آب هاي بين المللي، ضمن تأمين منابع معدني مختلف، مي تواند با 
كاركردهاي منحصر به فرد خود، نقش موازي در دفاع و به تبع آن 
در امنيت نظامي كشور داشته باشد )حافظ نيا: 1371 : 56(. ايران 
با سابقة حضور تاريخي در عرصة دريا، توانمندي هاي فني و سرماية 
غني  انساني مي تواند اساس اقتدار اقتصادي، سياسي و نظامي خود 
را بر پاية توسعة دريايي بنا كند. موقعيت ژئوپلتيك، منابع غني 
انرژي، نقش آفريني به عنوان كريدور شمال- جنوب در منطقة جنوب 
غرب آسيا، دسترسي به آب هاي آزاد و اشتغال زايي باال تنها بخشي 
از پتانسيل هايي است كه به واسطه دريا در اختيار كشور قرار دارد 

)صفرقلي و همكاران، 1394: 2(.
بخش هاي عمده اي از سواحل كشور خالي از جمعيت است. با ابالغ 
سياست هاي جمعيتي و توجه ويژه به موضوع سواحل از سوي مقام 
معظم رهبري، انتظار مي رود برنامه ريزي هاي جدي و عملي در اين 
راستا صورت گيرد )نوبختي، 1393: 32(. جمهوري اسالمي ايران 
به دليل نداشتن استراتژي دريايي و داشتن سياست بري )خشكي( 
در برنامه ها هنوز نسبت به توسعة قلمرو دريايي و جزاير و بنادر آن 
بي توجهي دارد و آثار اين غفلت در جزاير و بندرها مشهود است 
)كامران، 1381:  544(. دريا دروازه هايي بزرگ براي ورود دارد كه 
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به راحتي در پيشگاه انسان گشوده نخواهد شد. براي اين كار، راهي 
جز »فرهنگ سازي« و تغيير نگرش نداريم. تنها با استفاده از مؤلفة 
فرهنگ مي توانيم به سطوح مختلف دريا راه يابيم تا در نهايت به 
توسعة پايدار از طريق اين نعمت بزرگ خدادادي دست پيدا كنيم 
و  ترقي  و  پيشرفت  بر  مؤثر  عوامل  بررسي   .)4 )ستاري، 1394: 
توسعه در جوامع پيشرفته نشان مي دهد كه همة اين كشورها از 
نهادهاي تربيتي، آموزشي و حرفه اي توانمند و كارآمد برخوردارند 
)حسن پور، 1391:  2( در معنايي وسيع تر، آموزش  و پرورش،  ساز و 
كار رسمي جامعه براي حفظ و انتقال فرهنگ است. در اين مفهوم 
آموزش و پرورش فراگردي است كه به واسطة آن مجموعة اعتقادات، 
ارزش ها، هنجارها، دانش  ها و مهارت هاي جامعه به نسل جديد منتقل 
مي شود )عالقه بند، 1366:  208(. با توجه به اهميت درياها در زندگي 
انسان ها و با وجود سواحل پهناور متأسفانه يكي از كم  تراكم ترين 
نواحي در ايران، سواحل جنوبي آن است كه اگر مورد توجه قرار گيرد 
مي تواند جذب كنندة جمعيت باشد و بخشي از سرريز جمعيت را به 
خود جذب كند، اما عوامل متعددي از جمله نبود فرهنگ سكونت در 
نواحي ساحلي باعث شده است تا اين سواحل مورد بي توجهي قرار 
گيرند. در جهت شناسايي عوامل مؤثر بر اين روند، كتاب هاي درسي 
دورة ابتدايي و متوسطة دوم و كتا ب هاي استان شناسي مورد مطالعه 
قرار گرفتند تا ميزان توجه به مفاهيم دريايي مانند سواحل، درياها 
و ... در كتاب هاي درسي مشخص شود. ضمن كشف نقاط ضعف 
موجود بايد ديد با چه راهكار هايي مي توان در جهت توسعة مفاهيم 

دريا محور در كتاب هاي درسي حركت كرد. 

 دريا و اهميت آن در آموزش
بحث دريا به عنوان يك اولويت اساسي آموزش  و پژوهش از جهات 
گوناگون براي ما مهم است.  گسترة مرزي كشورمان در درياها به عنوان 
موضوعي راهبردي و سرنوشت ساز، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
بخش قابل توجهي از قلمرو مرزهاي ما در شمال و جنوب كشور به 
درياها متصل مي شوند و به همين جهت بايد بيش از پيش به درياها 
پاي بگذاريم و دريا را فراتر از يك قلمرو مرزي، بلكه به عنوان يك هويت 
ملي و ميهني بشناسيم )محمديان، 1394: 3(. در كشور در حوزة دريا 
كاستي هاي بي شماري وجود دارد به گونه اي كه در كتاب هاي درسي 
دانش آموزان مطالب دريايي كمتر يافت مي شود، اگرچه اقداماتي از 
سوي ارگان هاي دريايي و كارشناسان در اين زمينه انجام شده، اما 
كافي نيست. از سوي ديگر، تدريس مطالب دريايي در مدارس و حتي 
دانشگاه ها نيز نهادينه نشده است، در حالي كه به راحتي مي  توان 
فرهنگ دريايي را از طريق دانش آموزان در بين خانواده ها اشاعه داد 

كه اين امر تأثير مثبتي در جامعه خواهد داشت )پهلوان، 1394: 8(

 آموزش و پرورش و فرهنگ سازي 
فرهنگ مجموعه اي از ارزش ها،  هنجارها،  نمادها، آداب و رسوم، 

دانش ها، هنرها، ميراث اجتماعي، وسايل و كاالهاي مصرفي رايج و 
مشترك و غيره بين اعضاي هر جامعه است كه از طريق يادگيري از 
نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. فرهنگ امري اكتسابي است 
كه به وسيلة محيط اجتماعي از جمله خانواده، همساالن، دوستان، 
داده  انتقال  افرد  به  و غيره  آموزشي، رسانه هاي جمعي  نظام هاي 
مي شود )سبحاني نژاد و منافي، 1390: 182(. نظام  آموزش و پرورش، 
حكم زيرساخت و پاية نخستين در شكل گيري فرهنگ عمومي و 
باورهاي ملي را دارد، زيرا كودكاني كه از آغاز ورود به مرحلة فراگيري 
وارد مجموعه هاي آموزشي و پرورشي مي شوند، در مرحله اي قرار 
 :1388 )رحيمي،  مي گيرد  شكل  تدريج  به  افكارشان  كه  دارند 
137(. يكي از وظايف مهم آموزش و پرورش، انتقال ميراث فرهنگي 
به دانش آموزان است. مدرسه نه تنها در اين مورد نقش انتقال دهنده 
را برعهده دارد، بلكه تفسير و ترجمة فرهنگ جامعه نيز بر عهدة 
آن است. مربيان بايد به شاگردان در فهم فرهنگ جامعه كمك و 
ايشان را راهنمايي كنند تا رفتار، احساس، عقايد، افكار و ايده  آل هاي 
مورد قبول جامعه را در خود رشد دهند )منافي، 1391:  138(. نظام 
آموزش و پرورش مي تواند از طريق برنامه هاي درسي فرصت و امكان 
مناسب را براي دروني سازي ارزش  ها و هنجارهاي فرهنگي فراهم 

سازد. )منافي، 1391: 142(

 اهداف 
هدف اصلي اين تحقيق، مطالعه، بررسي و سطح بندي كتاب هاي 
با محوريت دريا و آموزش  ابتدايي و متوسطة دوم  درسي مقطع 

دريا محور است. 

 اهداف فرعي 
1. مشخص كردن شاخص هاي ارزيابي محتواي دريا محور در برنامة  درسي؛ 
2. مشخص كردن وزن شاخص هاي ارزيابي محتواي دريا محور در 

كتاب هاي درسي؛
3. سطح بندي كتاب هاي دورة ابتدايي و استان شناسي بر اساس 

نمرة آن ها در مدل تاپسيس؛ 
4. تعيين سهم هر كتاب در هر پايه در تبيين نقش درياها و آشنايي 

دانش آموزان با دريا. 
 روش شناسي پژوهش 

اين تحقيق براساس هدف از نوع كاربردي و براساس روش و ماهيت 
توصيفي- تحليلي است و با توجه به موضوع تحقيق براي مطالعة 
كتاب هاي درسي ابتدا كتاب هاي مورد نظر به صورت الكترونيكي تهيه 
شدند، سپس به مطالعة آن ها پرداخته شد و مفاهيم مربوط به دريا 
در اين كتاب ها استخراج شدند و براي اينكه بتوان آن  ها را تحليل 
كرد، ابتدا فراواني كليد واژه هايي همچون »دريا«، »ساحل«، »بندر«، 
»كشتي« و در نقشه ها، عكس ها  و متن ها تمرين مورد بررسي قرار 
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گرفت، سپس براي مقايسه با توجه به ميزان فراواني سطح كتاب 
درسي تبديل به صفحة كتاب شدند، سپس مطالب مربوط به دريا 
با توجه به موضوعات مختلف رده بندي شدند. براي تجزيه و تحليل 
اطالعات از روش Topsis استفاده شد. شاخص هاي ساخته شده 
براي تعيين وزن و وزن دهي در اختيار ده نفر از متخصصان قرار 
گرفت. جامعة آماري شامل كلية كتاب هاي درسي دورة اول و دوم 
ابتدايي )جمعاً 41 كتاب( و متوسطة دوم شامل پاية دهم )20 عنوان 
كتاب درسي و 31 عنوان كتاب استان شناسي( و پاية يازدهم )18 
عنوان كتاب درسي( چاپ سال 1396 و در مجموع 110 عنوان 
كتاب درسي با مجموع 14135 صفحه مورد مطالعه قرار گرفتند. 
در هر پايه، كتاب هاي آموزشي مشترك در رشته هاي مختلف تنها 
يك بار مورد مطالعه قرار گرفته اند و ضمن تحليل محتواي )كمي و 
كيفي( كتاب درسي، شاخص هاي مناسب ارزيابي و مشخص شدند. 

مرحلة گردآوري داده ها 

مطالعة  پيشينة تحقيق دانلود كتاب هاي درسي 110 عنوان

طراحي مدل تحقيق 

تعيين وزن شاخص هاتعيين شاخص هاي ارزيابي و كليد واژه ها

مطالعه و تحليل كتاب ها 

پيدا كردن تصاوير و نقشه ها و متن هاپيدا كردن كليد واژه ها )دريا و ...(

تبديل متن ها و تصاوير و نقشه ها به كميت )صفحه(

ارائه به صورت عدديارائه به صورت نمودار و جدول

تجزيه و تحليل 

آمار توصيفي )ساير كتاب ها(استفاده از مدل تاپسيس )كتاب هاي ابتدايي و استان شناسي(

نتيجه گيري و ارائة راهكار 

راهكارهاي خارج از كتاب درسيراهكارهايي براي كتاب  هاي درسي

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsisاستان شناسي با استفاده از مدل

نمودار1: مراحل انجام پژوهش

مدل تاپسيس به عنوان يك روش تصميم گيري چند شاخصي، 
روشي ساده و كارآمد در اولويت بندي به  حساب مي آيد. اين روش 
را چن و هوانگ در سال 1992 با ارجاع به كتاب هوانگ و يون در 
سال 1981 مطرح كرده اند. )حكمت نيا و موسوي، 1385: 362(. 
تكنيك تاپسيس جزء مدل هاي جبراني )مدل هايي كه در مبادلة بين 
 Topsis شاخص ها مهم است( و از زير گروه سازشي است. الگوريتم
يك تصميم گيري چند شاخصي جبراني بسيار قوي براي اولويت بندي 
گزينه ها از طريق شبيه كردن  به جواب ايده ال است كه به نوع تكنيك 
وزن دهي، حساسيت كمي دارد و پاسخ هاي حاصل از آن،  تغيير عمقي 
نمي كند. در اين روش، گزينة انتخاب شده بايد كوتاه  ترين فاصله را از 
جواب ايده آل و دورترين فاصله را از ناكارآمدترين جواب داشته باشد. 

از محاسن اين روش مي توان به اين موارد اشاره كرد:
الف( معيارهاي كمي و كيفي را توأماً در مبحث دخالت مي دهد. 

ب( خروجي آن مي تواند ترتيب اولويت گزينه ها را مشخص و اين  

اولويت ها را به صورت كمي بيان كند. 
ج( روش كار ساده و سرعت آن مناسب است. 

د( ضرايب وزني اوليه را پذيراست. 
ح( تضاد و تطابق بين شاخص ها را در نظر مي گيرد. 

و( نتايج حاصل از اين مدل كامالً منطبق با روش هاي تجربي است 
)شايان، 1383: 3(.

 شاخص هاي مورد استفاده در كتاب هاي ابتدايي
در مطالعة كتاب هاي درسي دورة ابتدايي، پس از مطالعة مطالب 
)نمادها،  اين مطالب در شش گروه كلي  اين كتاب ها  در  موجود 
موجودات، معرفي  دريا، اهميت دريا، تمرين، ارتباط غيرمستقيم( قرار 
داده شدند و با استفاده از نظر كارشناسان براي آن ها وزن هايي در نظر 

گرفته شدند )جدول1(.
جدول1: شاخص هاي مورد استفاده در سطح بندي كتاب هاي دورة ابتدايي

وزناختصارمفهومرديف

اشاره به كلمات مرتبط با دريا )دريا، دريا نوردي، قايق، كشتي، ساحل، 1
ملوان، خليج فارس، درياي  عمان، درياي خزر، بندر و ...(

12 .0نمادها

12. 0موجودات درياييتصوير از دريا و موجوداتي دريايي2

21. 0معرفي دريامتن دربارة معرفي دريا3

25. 0اهميت دريامتن دربارة اهميت دريا و دريانوردي4

14. 0تمرينفعاليت، تمرين و مسئله با موضوعات دريايي5

متني كه در آن به صورت مستقيم به دريا اشاره نشده، ولي ممكن است به 6
دريا هم ارتباط داشته باشد

ارتباط 
غيرمستقيم

0 .11

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsisاستان شناسي با استفاده از مدل

كتاب هاي  مطالعة  در  استفاده  مورد  شاخص هاي   
استان شناسي

استان شناسي  درسي  كتاب هاي  سنجش  براي  پژوهش   اين  در 
از لحاظ توجه به دريا از شانزده  شاخص استفاده شده است. يقيناً 
شاخص هاي ديگري نيز قابل پيش بيني و شناسايي هستند، اما چون 
در كتاب هاي استان شناسي وجود نداشتند از آن ها استفاده نشد. براي 
سطح بندي كتاب  درسي جغرافيا از معيارهاي زير كه وزن دهي آن  ها با 
توجه به نظر كارشناسان مشخص شد، استفاده شده است. )جدول 2(
جدول2: شاخص هاي مورد استفاده در سطح بندي كتاب هاي جغرافياي استان

وزن شاخصعنوان شاخصرديفوزن شاخصعنوان شاخصرديف

051 .0شيالت و صيادي0.059تأثير دريا بر آب و هوا1

081 .0مديريت سواحل0.0510تأثير دريا بر پوشش گياهي2

025. 0گردشگري0.1211اهميت بازرگاني و ارتباطي دريا3

068 .0تعداد تصاوير دريا و ساحل0.0612دوري از دريا و كمبود بارش4

031. 0تعداد تكرار كلمة ساحل0.0813پيشينة  دريا نوردي5

031. 0تعداد تكرار كلمة دريا0.08114معرفي بنادر6

036 .0تعداد تكرار كلمة بندر0.03415نيروي دريايي7

14 .0درصد مطالب مربوط به دريا 0.06216آلودگي8

Topsis مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و استان شناسي با استفاده از مدل



رشد آموزش جغرافيا/ دورۀ سی و سوم / شمـــارۀ 1/ پاييز 601397

كلية  توصيفي  آمار  در  استفاده  مورد  شاخص هاي   
كتاب ها

براي مطالعة كتاب هاي درسي دهم و يازدهم فراواني كليد واژه هايي 
همچون »دريا« ، »ساحل«، »بندر«، »كشتي«، »تمرين« و نقشه ها و 

عكس ها و متن ها مورد بررسي قرار گرفت. 

 يافته هاي تحقيق 
كتاب هاي ابتدايي 

كتاب هاي مقطع ابتدايي به سه گروه تقسيم شدند: 13 كتاب كه 
نمره باالتر از ميانگين دارند، 5 كتاب كه وضعيت نزديك به ميانگين 
دارند و 22 كتاب كه درصد توجه به دريا و مفاهيم مربوط به آن در 

آن ها بسيار پايين  است )جدول3(. 

جدول3: رتبه بندي كتاب هاي درسي ابتدايي براساس درصد توجه به دريا
درصد توجه كتاب رتبه

به دريا
درصد توجه به درياعنوان كتابرتبه

56 .1فارسي ششم 1121 .14مطالعات ششم 1

44 .1علوم دوم 0822 .14مطالعات پنجم 2

39 .1رياضي دوم 2223 .13مطالعات چهارم3

34 .1تفكر و پژوهش ششم 4924 .8علوم سوم 4

32 .1رياضي ششم 9325 .5بخوانيم اول 5

32 .1فارسي پنجم 8426 .5بنويسيم اول6

05 .1هدية دوم 8327 .5علوم اول7

96 .0علوم ششم2128 .4قرآن اول8

96 .0كار و فناوري ششم 8529 .3نگارش چهارم9

96 .0هدية آسماني ششم 5730 .3علوم چهارم10

83 .0قرآن چهارم2831 .3قرآن دوم 11

83 .0هدية چهارم2532 .3قرآن سوم 12

78 .0قرآن ششم 0633 .3علوم پنجم13

71 .0رياضي پنجم 9734 .2ميا نگين

55 .0نگارش پنجم 8835 .2فارسي سوم 14

52 .0نگارش ششم 6336 .2فارسي چهارم15

49 .0نگارش دوم 6337 .2فارسي دوم 16

45 .0هدية آسماني سوم 2738 .2نگارش سوم 17

33 .0رياضي سوم 2639 .2رياضي يك 18

31 .0رياضي چهارم9240 .1قرآن پنجم19

00 .0مطالعات سوم 6841 .1هدية آسماني پنجم 20

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsis استان شناسي با استفاده از مدل

 رتبه بندي كتاب ها با استفاده از روش تاپسيس
رتبه بندي كمي و كيفي دروس ابتدايي با استفاده از روش تاپسيس 
و با در نظر گرفتن فاكتورهاي مورد نظر تنها براي شش كتاب درسي 
امكان پذير بود. پس از رتبه بندي نتايج زير حاصل شد كه با يافته هاي 
آمار توصيفي نيز مطابقت دارد و تمام درس هايي كه در اين رتبه بندي 

امتياز مناسب كسب كردند، در ردة باالي جدول 3 نيز بودند )جدول4(. 
جدول4: رتبه بندي كتاب هاي ابتدايي بر اساس تاپسيس

CLنام كتابرتبهCLنام كتاب رتبه

0/362علوم 0/50143مطالعات 14

0/292علوم 0/43254مطالعات 26

0/236نگارش 0/38764مطالعات35

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة 
Topsis دوم و استان شناسي با استفاده از مدل

مفاهيم دريا در كتاب  هاي درسي دورة   سطح بندي 
دبستان 

با توجه به يافته هاي پژوهش، نمادها )اشاره به كلمات مرتبط با 
دريا مثل دريا، دريا نوردي، قايق، كشتي، ساحل، ملوان، خليج فارس، 
درياي عمان، درياي خزر، بندر و ...( باالترين رتبه را در سطح بندي 
كسب كرده اند. در سطح بندي مفاهيم با استفاده از مدل تاپسيس، 
 )cl=0/137( دريا  اهميت  و  امتياز  باالترين   )cl=0/657( نمادها 

كمترين امتياز را داشته اند. )جدول5(.
جدول5: سطح بندي مفاهيم كتاب هاي درسي دورة دبستان

CLاختصارمفهوم

اشاره به كلمات مرتبط با دريا مثل دريا، دريانوردي، قايق، كشتي، ساحل، ملوان، 
خليج فارس، درياي عمان، درياي خزر، بندر و ...

0/657نمادها

0/439موجوداتتصوير از دريا و موجودات دريايي

0/281معرفيمتن دربارة معرفي دريا

0/137اهميت دريامتن دربارة اهميت دريا و دريانوردي

0/431تمرينفعاليت، تمرين و مسئله با موضوعات دريايي

متني كه  به صورت مستقيم به دريا اشاره نكرده، ولي ممكن است به دريا هم 
ارتباط داشته باشد

ارتباط  غير 
مستقيم

0/217

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsis استان شناسي با استفاده از مدل

 كتاب هاي درسي استان شناسي
با وجود تأثير پذيري اغلب استان هاي كشور از دريا و مواهب الهي 
آن و تأثير بنادر در رونق اقتصادي آن ها، نسبت به دريا و مفاهيم 
استان شناسي  مربوط به آن در سطح كتاب هاي درسي خصوصاً 
كم توجهي مي شود، به طوري كه با توجه به يافته هاي اين تحقيق 
در اغلب كتاب هاي درسي تنها به ذكر نام درياهاي ايران و وجود 
قابل  دريايي  بسترهاي  مورد  در  و  است  شده  اكتفا  ايران  نقشة 
استفاده بي توجهي شده است.  با توجه به يافته هاي اين پژوهش 
تنها استان هاي هرمزگان )cl=0/96( و استان بوشهر )cl=0/93( به 
نسبت ساير استان ها به موضوع دريا بيشتر توجه كرده اند كه ناشي 
از وجود بنادر فعال و اقتصاد پوياي اين مناطق است. در رتبه هاي 
بعدي، استان هاي گيالن )cl=0/59( و خوزستان )cl=0/55( قرار 
و  مازندران  بلوچستان،  و  ساحلي سيستان  استان هاي  اما  دارند، 
گلستان وضعيت مناسبي ندارند، زيرا با وجود دسترسي به دريا، اين 



61 رشد آموزش جغرافيا/ دورۀ سی و  سوم / شمـــارۀ 1/ پاييز 1397

مورد در كتاب هاي آن ها كم رنگ است. ساير استان ها در اين مورد 
وضعيتي بسيار نامطلوب دارند به طوري كه براي برخي استان ها 
حتي به كلمة دريا هم در متن اشاره نشده و تنها به خاطر وجود 
نقشه هاي ايران است كه كلمه دريا را مي توان در كتاب هاي اين 
استان ها ديد. استان هاي اصفهان، چهار محال و بختياري، مركزي 
و تهران به ترتيب بدترين وضعيت را در استفاده و طرح مطالب 
مربوط به دريا و دريانوردي و سواحل در كتاب هاي استان شناسي 

دارند. جدول 6 و نمودار2.

نمودار2: مقايسة توجه به دريا در كتاب هاي استان شناسي براساس مدل تاپسيس

 جدول6: رتبة كتاب هاي استان شناسي به لحاظ توجه به دريا
و دريانوردي و سواحل در متن كتاب درسي بر اساس مدل تاپسيس

CLنام استانرتبه CL نام استان رتبه

0130. 0سمنان 965716. 0هرمزگان1

0114. 0زنجان926017. 0بوشهر 2

0111. 0كر مانشاه594918. 0گيالن 3

0107. 0قم558419. 0خوزستان4

سيستان و 5
بلوچستان

آذربايجان 285220. 0
شرقي

0 .0076

0075. 0البرز268521. 0مازندران6

0073. 0اردبيل139922. 0گلستان7

0063. 0خراسان شمالي060323. 0كرمان 8

0036. 0كردستان059724. 0يزد9

0036. 0آذربايجان غربي032525. 0همدان10

0036. 0ايالم 029626. 0فارس11

0003. 0لرستان027927. 0خراسان جنوبي12

0002. 0تهران026828. 0قزوين13

كهكيلويه و 14
بويراحمد

0001. 0مركزي026129. 0

چهار محال و 014630. 0خراسان رضوي15
بختياري

0 .0000

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي 
مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي 
و متوسطة دوم و استان شناسي با استفاده از 
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0000. 0اصفهان 31

 كتاب هاي درسي پاية دهم 
در بررسي كتاب هاي پاية  دهم، پس از بررسي هاي اوليه بيست 
عنوان كتاب درسي براي مطالعه انتخاب شد كه مجموعة صفحات 

آن ها بالغ بر 2662 صفحه بود. پس از مطالعات كمي و كيفي و 
بررسي تصاوير، نقشه ها، تمرين ها، اشعار و متن هاي عربي و فارسي 
مشخص شد كه 94 صفحه )3/53 درصد صفحات و مطالب( از اين 
مطالب مرتبط با دريا، دريانوردي، بنادر، كشتي و مشاغل مرتبط 
و محيط زيست دريايي است. در بين كتاب هاي درسي، جغرافيا 
با 39 صفحه )41/5درصد(، تاريخ با 14 صفحه )14/9 درصد( و 
شيمي با 8 صفحه )8/5 درصد( بيشترين حجم مطالب مربوط به 
دريا و دريانوردي و بنادر را به خود اختصاص داده اند و كار و فناوري 
رسانه   و سواد  تفكر  و  )0/30 درصد(  زندگي  و  دين  )0 درصد(، 
)0/42درصد( كمترين توجه را به موضوعات دريامحور داشته اند 

)نمودار3(.

نمودار3: ارتباط مطالب كتاب هاي درسي با مقولة دريا

از لحاظ كيفي نيز بين مطالب مرتبط با دريا در كتاب هاي پاية 
دهم تفاوت هاي اساسي وجود دارد به طوري كه موضوعات مطرح 
شده در كتاب هاي مختلف به شرح جدول7 است. همان طور كه 

جدول7: كيفيت مطالب و مقوله هاي مطرح شده در كتاب هاي درسي(
پاية دهم )جغرافيا، تاريخ و شيمي 

مقوله  هاي مهم مطرح شدهنام درس

جغرافيا

موقعيت درياها و بنادر و تنگة هرمز و اهميت آن
ويژگي هاي طبيعي و انساني پهنه هاي آبي كشور

مرزهاي آبي كشور
گياهان و موجودات دريايي

تأثير درياها بر آب و هواي كشور و آب و هواي سواحل شمال و جنوب كشور 
كانون  هاي آبگير و حوضه هاي آبخيز 
ارتباط پهنه هاي آبي با سكونت گاه ها 

پراكندگي جمعيت مناطق مختلف ايران از جمله سواحل شمال و جنوب 
اهميت ارتباطي و اقتصادي بنادر صيادي و گردشگري 

تاريخ

تأثير عوامل محيطي از جمله درياها بر تمدن هاي انساني
دريا و پهنه هاي آبي و تمدن هاي قديمي )ايران، بين النهرين، مصر، چين، يونان، روم، هند و مينوسي(

تأثير پهنه هاي آبي در برقراري ارتباط بين تمدن ها و مبادالت تجاري، علمي، فرهنگي و كشور گشايي 
تشكيل ناوگان دريايي ايران در دورة هخامنشي و نبردهاي دريايي و ارتباط دريايي مصر و مديترانه و 

ايران و شكل گيري بنادر جنوبي ايران در اين دوره و اشاره به بنادر تاريخي ايران 
تجارت دريايي و راه ابريشم دريايي 

شيمي

منابع و معادن دريايي و بستر دريا
منابع آب و تشكيل آن ها و آلودگي آب

تغييرات آب دريا
تركيب شيميايي آب دريا و ويژگي هاي شيميايي آن 

تركيب مواد كف اقيانوس ها
اكسژن در آب دريا و حيات موجودات دريايي

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة دوم و 
Topsis استان شناسي با استفاده از مدل
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بررسي جدول نشان مي دهد، مقوله هاي مطرح شده در علوم مختلف 
با توجه به ماهيت آن ها متفاوت است و هر يك بخشي از ابعاد دريا و 
اهميت آن را نشان مي دهد كه الزم است هماهنگي كافي بين آن ها 

برقرار شود. 
  كتاب هاي درسي پاية يازدهم 

اوليه، 18  از مطالعات  يازدهم پس  پاية  بررسي كتاب هاي  براي 
كتاب با مجموع 2475 صفحه براي بررسي و مشخص كردن مفاهيم 
مشخص شدند و با توجه به ويژگي هاي آن ها مفاهيم پرتكرار مربوط 
متن،  تصاوير،  نقشه ها،  بررسي  از  پس  و  شدند  استخراج  دريا  به 
فعاليت ها، نمودارها، تمرين ها، فعاليت ها، يادآوري، »بيشتر بدانيم« 
و تمامي نوشته هاي كتاب در چهار گروه كلي كليد واژه هاي »دريا«، 
»ساحل«، »بندر«، »كشتي« و »تمرين« و گروه  نقشه و تصاوير و 
متن ها سازمان دهي و براي بررسي بهتر تبديل به حجم متناسب با 
صفحات شدند تا بررسي حجمي مطالب امكان پذير باشد. براساس 
مطالعات مشخص شد كه كتاب جغرافياي 2 با 43 صفحه  )26/88 
درصد كل صفحات كتاب جغرافيا( مطالب مرتبط به مبحث دريا 
بيشترين حجم مطالب را نسبت به كل صفحات كتاب در مورد دريا 
و دريانوردي دارد و پس از آن تاريخ 2 با 21 صفحه )11/29 درصد 
( و زمين شناسي با 11/5 صفحه )8/16 درصد( بيشترين سهم از 
كتاب را به مطالب دريايي اختصاص داده اند. اما كتاب هاي دين و 
زندگي )0/23درصد(، فلسفه و علوم و فنون ادبي )0/45درصد( و 
روان شناسي )0/48درصد( كمترين توجه را به اين موضوع نشان 

داده اند )نمودار4(.

نمودار4: درصد ارتباط مطالب كتاب هاي درسي يازدهم با مقولة دريا

از لحاظ كيفي نيز بين مطالب مرتبط با دريا در كتب پاية يازدهم 
تفاوت هاي اساسي وجود دارد به  طوري كه موضوعات مطرح شده 
در كتاب هاي مختلف به شرح جدول 8 است. همان طور كه بررسي 
جدول نشان مي دهد، مقوله هاي مطرح شده در علوم مختلف با توجه 
به ماهيت آن ها متفاوت است و هر يك بخشي از ابعاد دريا و اهميت 
آن را نشان مي دهد كه الزم است هماهنگي كافي بين آن ها برقرار 

شود )جدول8(. 

  نتيجه گيري 
گشودن  و  بشري  تمدن  گسترش  در  دريا  جايگاه  به  توجه  با 
پنجره هاي جديد براي گروه ها و جوامع انساني و توسعة آن ها به نظر 
از مهم ترين عواملي كه مي تواند در توسعه و رونق  مي رسد يكي 
اقتصادي كشورمان سودمند باشد توجه به نواحي ساحلي كشور 
است و نواحي ساحلي جنوب ايران به علل مختلفي اين ظرفيت را 
دارند تا در جهت بهبود وضعيت كشور تأثيرگذار باشند، ولي به داليل 
متعدد ايرانيان رغبت چنداني براي سكونت در اين نواحي ندارند 
كه اين امر نيازمند فرهنگ سازي است و يكي از مهم ترين ابزارهاي 
فرهنگ سازي آموزش  و پرورش رسمي و كتاب هاي درسي است كه 
در صورت توجه به اين امر مي تواند نقش اثرگذاري داشته باشد. البته 
كتاب هاي درسي تنها يكي از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد. براي بررسي اين موضوع كتاب هاي دورة اول و دوم ابتدايي 
و متوسطة دوم شامل كتاب هاي پاية  دهم و يازدهم و كتاب  هاي 
استان شناسي مورد بررسي قرار گرفتند. متأسفانه توجه به دريا در 
كتاب هاي درسي بسيار كم است به طوري كه تنها 3/53 درصد از 
مطالب سال دهم و 4/95 درصد از مطالب سال يازدهم و 4/69 درصد 
از مطالب كتاب هاي استان شناسي به موضوعات و مفاهيم دريايي 
ارتباط دارد )نمودار5( كه اين مفاهيم نيز به صورت سطحي مطرح 
شده اند و نشاني از فرهنگ سازي وجود ندارد. در ميان كتاب هاي 
درسي، كتاب  هاي تاريخ و جغرافيا در توجه به دريا پيشتازند، ولي 
كتاب هايي مانند دين و زندگي، جامعه شناسي، فارسي و ساير كتاب ها 
بسيار كم اثر عمل كرده اند به طوري كه در اين كتاب ها كمتر نشانه اي از 
دريا يافت مي شود، در صورتي كه مي توانند نقشي مؤثرتر داشته باشند.

 جدول8: كيفيت مطالب و مقوله هاي مطرح شده در كتاب هاي درسي(
پاية يازدهم )جغرافيا، تاريخ و زمين شناسي

مفاهيم مطرح در كتاب درسي يازدهم كتاب درسي

جغرافياي 2

مزاياي سواحل ونواحي ساحلي، قابليت هاي سواحل و جذب جمعيت در آن ها، 
محدوديت هاي سواحل و راه هاي حفاظت از سواحل

تأثير سياست بر نواحي ساحلي
تأثير هيدروسفر و درياها  بر آب  و هواي زمين و بيابان ها 

معرفي نواحي ساحلي و اقسام سواحل و فرسايش تراكمي و كاوشي در نواحي 
ساحلي 

تجارت بين المللي و حمل و نقل دريايي در جهان
اهميت سياسي و استراتژيك  درياها )شبه جزيرة كريمه، خليج فارس و ...(

مرزهاي دريايي و قسمت هاي مختلف آن
شرايط تبديل شدن يك كشور به قدرت دريايي و نظرية ماهان 

ايران و قدرت دريايي و نيروي دريايي راهبردي و توسعة دريامحور

تاريخ2

 راه هاي دريايي در جهان باستان 
دانش دريا نوردي و تاريخ آن 

تاريخ بنادر ايران پس از اسالم تا دورة صفوي و تسلط ايران بر تمام مناطق مجاور 
خليج فارس و اخراج پرتغالي ها

مسيرهاي درياي جنگ هاي صليبي
راه هاي دريايي، استعمار و اكتشافات جغرافيايي

نيروي دريايي مسلمانان از دورة معاويه و نيروي دريايي روم شرقي 
تجارت دريايي و راه ابريشم دريايي و تأثير تجارت دريايي بر شهرهاي اروپا و افزايش 

ثروت و قدرت آن ها 

زمين شناسي

فرايند تشكيل درياها در چرخة ويلسون 
تشكيل حياط در درياها 

منابع دريايي و بستر دريا )نفت، گاز و ...( 
مطالعة سازه هاي دريايي 

آتشفشان هاي  زيردريايي 
ژئوپارك قشم 

مأخذ: بصيري و محسن زاده )1396(؛ سطح بندي مفاهيم دريا در كتاب هاي درسي دورة ابتدايي و 
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نمودار 5: درصد مطالب مر بوط به دريا درپايه های تحصيلی
 متوسطه دوم سال تحصيلی 96-97

  پيشنهاد ها 
با توجه به ضرورت نگاه به دريا در جهت توسعه و پيشرفت آيندة 
كشور و يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي شود ضمن غنا بخشيدن به 
محتواي كتب درسي براي توجه بيشتر به موضوع دريا براي كتاب هاي 
درسي كه نگاه به دريا در آن ها كمتر است محتواي مناسب طراحي 

شود. 
1. براي درسي هايي كه رتبة باالتري دارند يا درصد محتواي آن ها 

باالست، فعاليت هاي خارج از كالس مناسب طراحي شود. 
2. براي كتاب هايي كه در آن ها به مفاهيم دريايي توجه نشده با 
استفاده از تصاوير مناسب و متن هاي مرتبط، محتوا سازي صورت 

بگيرد. 
3. در كتاب هاي درسي دورة متوسطه، تجديد نظرهاي جزئي در 
برخي دروس صورت گيرد و مطالب مربوط به دريا و نقش دريا در 
پيشرفت كشورها مانند كشورهاي آسياي شرقي و حاشية جنوبي 

خليج فارس و اروپا به كتاب هاي درسي اضافه شود. 
4. در كتاب هاي درسي با قرار دادن داستان ها و حوادثي كه در كنار 

دريا رخ مي دهند به معرفي مزيت هاي دريا پرداخته شود. 
5. در كتاب هاي  استان شناسي، گلستان، سيستا ن وبلوچستان  و 
مازندران، حجم مطالب مربوط به دريا، تصاوير و آثار آن بيشتر به 

نمايش گذاشته شود. 
6. در تمامي كتاب ها حداقل يك درس دريا محور قرار داده شود و 

به نقش دريا در توسعة كشورها و كشور ما اشاره شود. 
نقش  به  ايران  مركزي  مناطق  استان شناسي  كتاب هاي  در   .7

ارتباطات دريايي در رونق كشور اشاره شود. 
8. با وجود تأثيري كه بنادر بر توسعة استان هاي هم جوار مي توانند 
داشته باشند، در برنامه هاي اين استان ها به جز خراسان شمالي و 
جنوبي، اشاره اي به استفاده از ظرفيت هاي بنادر مجاور نشده است. 
براي مثال با وجود فاصلة بسيار نزديك بندر آستارا به اردبيل )80 
كيلومتر( و قرار گرفتن شهرك صنعتي اردبيل در مسير ارتباطي به 
اين بندر، در كتاب استان شناسي اردبيل به اين موضوع اشاره نشده 

است. 
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