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چکیده
این مقاله به تحلیل محتوای مجله کاربرد شیمی در محیط زیست بر اساس مفروضههای زیست محیطی با تأکید بر آموزش محیط زیست
میپردازد .جامعه آماری مورد مطالعه تمام مقاالت منتشر شده در شمارههای  53الی  53مجله است .دادههای پژوهش با به کارگیری ابزار
سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتهاند .در این مقاله از روش تحلیل محتوای
"آنتروپی شانون" برای پردازش دادهها به صورت کمی و کیفی کمک گرفته شده است .بر اساس شاخصهای آنتروپی محتوای مقاالت بر
اساس  7مؤلفه اصلی و  35مؤلفه فرعی آموزش محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج تحلیل نشان میدهد مؤلفههای اصلی مربوط
به انسان و محیط زیست با  3مقاله ( 53/1درصد) و معضالت زیست محیطی آب با  7مقاله ( 33درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص
دادهاند .مؤلفهی زباله و ارزش بازیافت با  1مقاله فقط  5/6درصد و مؤلفههای معضالت زیست محیطی هوا ،خاک ،صوت و حفاظت منابع
طبیعی با  0مقاله (صفر درصد) کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند .یافتههای حاصل از فراوانی مؤلفهها نشان داده است که مؤلفههای
آموزش محیط زیست از توزیع نرمال برخوردار نیستند و به بعضی از مؤلفهها پرداخته نشده است.
کلید واژه :مفروضههای زیست محیطی ،مؤلفههای آموزش محیط زیست ،تحلیل محتوا ،کاربرد شیمی ،آنتروپی شانون.
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مقدمه

پژوهشگران در سالهای اخیر اغلب از چارچوب معینی

نشریات علمی آیینه تمام نمای سطح دانش و اطالعات

برای تحلیل محتوای مجالت استفاده کردهاند تا براساس

تخصصی و فنی دانشگاهها است [ .]1از این رو ،مجالت

معیار مشخصی مانند گرایش موضوعی ،به دستهبندی

علمی در مقایسه با سایر مدارک و منابع انتشاراتی به دلیل

مقاالت بپردازند [ .]0پژوهشگران از روشهای تحلیل

نقش مؤثری که در آموزش و پژوهش دارند از ارزش و

محتوای آنتروپی شانون استفاده میکنند تا نتایج بدست

اعتبار علمی بیشتری نسبت به سایر منابع انتشاراتی

آمده با اطمینان بیشتری قابل دفاع باشد [.]7

برخوردار هستند .بنابراین تمایل به علم سنجی و تحلیل

بنابراین در این پژوهش نیز از روش آنتروپی شانون و از

محتوای گرایشهای پژوهشی در مجالت علمی زیاد است

مفروضههای زیست محیطی با  7مؤلفه اصلی و  35مؤلفه

[.]3

فرعی که در پیوست آمده است ،به عنوان چارچوب استفاده

با توجه به این مهم ،کیفیت و کمیت مجالت علمی میتواند

شده است .در زمینه تحلیل محتوای مقالههای مجله کاربرد

به عنوان شاخصی برای سنجش میزان فعالیتهای علمی

شیمی در محیط زیست ،تا به حال پژوهشی با این عنوان

دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد [ .]5یکی از راههای

صورت نگرفته است ،لذا از حیث این که موضوع مورد

بررسی و ارزیابی نشریات علمی دانشگاهی ،تحلیل محتوا و

مطالعه از اهمیت ویژهای برخوردار است ،آشنایی با سیر

دستهبندی موضوعی مقاالت و شناخت نوع مطالب منتشر

موضوعی و ویژگیهای ساختاری محتوای مقالههای مجله

شده در آنهاست [.]0

کاربرد شیمی در محیط زیست که اهتمام ویژه بر آگاهی

بدین ترتیب ،ضمن شناسایی مسائل آموزشی و پژوهشی در

رسانی به متخصصان ،کارشناسان و دانشجویان دارد،

یک دوره زمانی ،زمینه برای هدفمند کردن حرکتهای

ضروری میباشد .بر اساس نتایج این پژوهش ،عالوه بر این

علمی و تعیین اولویتهای پژوهشی فراهم میگردد و به

که سیر موضوعی مقالهها مشخص شده ،میتوان مقولههای

شناسایی ضعفها و کمبودهای موجود در تولید اطالعات

کمتر توجه شده را تقویت نمود و از تکراری شدن مباحث

علمی منجر میگردد [.]3

در مقولههای دیگر جلوگیری نمود و با ایجاد یک دستی در

هدف از این پژوهش ،بررسی محتوایی مقاالت مجله

تدوین مقالهها نشریه ارتقا مییابد .عالوه بر این از طریق

کاربرد شیمی در محیط زیست به عنوان یکی از معتبرترین

رویکرد به کار رفته در این پژوهش ،میتوان دیگر نشریات

نشریات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر است .انتظار

مشابه را تحلیل محتوا کرد .تحلیل محتوای منابع علمی و

میرود با تحلیل محتوای موضوعی مقاالت منتشر شده در

دسته بندی آنها از اهم فلسفه وجودی کاوش در نشریات

این مجله ،بتوان چارچوب منسجمی از وضعیت موجود

علمی است [.]3

پژوهشهای زیست محیطی و همچنین زمینههای مستعد

پژوهشهای تحلیل محتوای انجام شده در نشریات داخل

برای پژوهش را شناسایی کرد.

کشور ،در زمینه تحقیقاتی متنوعی از قبیل علوم پزشکی [،]3

تحلیل محتوا شیوهای مناسب برای دسترسی سریع به

علوم ورزشی [ ،]0علوم ریاضی[ ]1و علوم تربیتی [ ]7بوده

اطالعات علمی منتشره در نشریات است و با استفاده از

است .اما در مورد نشریات مرتبط با محیط زیست توجه

مقیاس شمارش موضوعات و ساختار موجود ،شناخت

چندانی به علم سنجی و تحلیل محتوا نشده و تاکنون تنها

مقولههای موضوعی کارشده و کمتر کار شده ،سیر

یک پژوهش در فصلنامه علوم و فنّاوری محیط زیست انجام

موضوعی و دیدگاه نویسندگان میپردازد [.]6

شده است که در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بیان
شده است.
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هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناخت ویژگیهای

بنابراین تالش برای کاربرد شیمی در کاهش معضالت

محتوایی مقالههای مجله کاربرد شیمی در محیط زیست و

محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

شناخت بهتر مقولههای موضوعی کار شده و کمتر کار شده

از یک طرف شیمی نقش بنیادی درپیشرفت تمدن داشته و

است .بنابراین پرسش اساسی پژوهش ،نحوهی پراکندگی

جایگاه آن در اقتصاد ،سیاست و زندگی روزمره بیشتر

موضوعی مقالهها در مجله کاربرد شیمی در محیط زیست

شده است .از طرف دیگر ،گرچه شیمی طی روند پیشرفت

است.

خود همواره به آدمی سود رسانده است ولی آسیبهای

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

چشم گیری هم به سالمت انسان و محیط زیست وارد کرده

محیط زیست یکی از مباحث داغ علمی در جهان است و

است [.]15

ضرورت بقاست که انسان را واداشته تا بر اهمیت محیط

شیمی در محیط زیست نقش اساسی دارد و باتوجه به

زیست تمرکز کرده و آن را جدی بگیرد [ .]3افزایش

کاربرد علم شیمی در صنعت و آموزش ،باید به دنبال

مشکالت و بحرانهای زیست محیطی درجهان از یک

راهکارهایی برای حذف یا کاهش آلودگی محیط زیست با

طرف و درک پیامدهای بلند مدت موضوعات زیست

استفاده از این علم باشیم [ .]10این تحقیق در راستای کاربرد

محیطی در زندگی انسانها ازسوی دیگر ،باعث شده است

شیمی در محیط زیست به بررسی مقاالت چهار شماره اخیر

تا طی نیم قرن گذشته ،اهمیت بحث درمورد محیط زیست

مجلهای به همین نام میپردازد که در دانشگاه آزاد اسالمی

و مسائل زیست محیطی و ارتباط آموزشهای زیست

واحد اهر منتشر میشود.

محیطی درروند بهبودکیفیت زندگی مطرح شود [.]3

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که یکی از مهمترین

حفظ محیط زیست یکی از مهمترین عوامل درحصول

اجزای نهاد آموزش و از مهمترین عوامل شکل دهی جهان

اطمینان از رفاه و کیفیت زندگی است .کیفیت زندگی مردم

آینده تلقی میشوند ،به عنوان باالترین مرکز اندیشه ورزی

بشدت با سالمتی محیط زیست که درآن زندگی میکنند،

و تولید علم جامعه محسوب شده و با حضور و فعالیت

مرتبط است [ .]3بررسی اجزای رفتار زیست محیطی طی

اندیشمندانه متفکران ،محققان ،دانش پژوهان و دانشجویان

چند سال اخیر نشان میدهد که اعمال انسان ،عنصر مهمی

در اعتالی علمی و جهت بخشیدن به حرکتهای فکری،

در تخریب محیط زیست میباشد .بسیاری از مسائل زیست

اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه نقشی اساسی دارند [.]1

محیطی امروز به طور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه رفتارهای

لذا توجه به اهمیت آموزشهای زیست محیطی میتواند

روزمره انسان میباشد [.]3

یکی از مهمترین حوزههای خدماتی در دانشگاه محسوب

ارتقای فرهنگ زیست محیطی افراد جامعه و آموزش آنها

شود که از نقشی بی بدیل در توسعه یافتگی جوامع

در کاهش مشکالت زیست محیطی اهمیت بسزایی دارد

برخوردار است .یکی از مهمترین رسالتهای دانشگاهها،

[ .]11اگر انسان به ادامه حیات خود و نسلهای آینده و به

دانش آفرینی و کاربردی کردن دانش است .پس برای رشد

آسایش خویش و به حفظ زیباییهای طبیعت عالقه دارد،

و توسعه دانش زیست محیطی ،باید عوامل موثر بر فرآیند

باید به مسائل زیست محیطی اهمیت بدهد.

آموزش زیست محیطی را تعیین و به ارزیابی عملکرد

میتوان گفت اهمیت مسائل محیط زیست برای هر انسانی به

دانشگاهها در ارائه آموزشهای زیست محیطی پرداخت .با

اندازه اهمیت سالمتی اوست .امروزه بشر متوجه عواقب

توجه به اینکه نشریات علمی منتشر شده در دانشگاهها از

زیانبار بهره برداری بی رویه از طبیعت و رها کردن انواع

پایههای اصلی آموزش عالی میباشند ،مطالعه محتوایی

آالیندهها در محیط زیست خود شده است [.]13

نشریات اهمیت دو چندان پیدا میکند [.]13
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عالوه بر این ،مبانی نظری و مطالعه میدانی شمسی و

است [ .]16با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی در

همکارانش [ ]13گویای این است که جهت حل معضالت

جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست ،وظیفه عمومی

زیست محیطی باید راهبردهایی مناسب آموزشی و پژوهشی

تلقی میشود .طی سالهای اخیر برنامههای مختلفی برای

تدوین شود تا ضمن افزایش احساس تعلق خاطر نسبت به

آموزش زیست محیطی برای مخاطبین مهم و اولویت دار

محیط زیست در بین دانشجویان ،ظرفیت سازی نهادی در

اجتماعی ،به اجرا در آمده است .در برنامه چهارم توسعه

دانشجویان برای کاربرد دانش تقویت گردد .نشریات

کشور به بحث آموزش محیط زیست تاکید شده است.

دانشگاهی از دو منظر عمل گرایانه و ارزش محور بودن

در بند الف ماده  60برنامه چهارم توسعه به مقوله ارتقای

آموزشها مورد توجه است [.]13

آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور

هر کدام از این منظرها مستلزم تلفیق مفاهیم دانشی و

حفظ محیط زیست و با تاکید بر گروههای اثر گذار و

مهارتهایی است که آموزش شیمی و دیگر علوم پایه را

اولویت دار تاکید شده است [.]7

متناسب با نیازهای محیط زیست ،متحول خواهد کرد .جهت

یکی از این مخاطبین اولویت دار دانشجویان هستند .بنابراین

مدیریت نشریات دانشگاهی در مسیر موفقیت ،کاهش

الزم است یک برنامه آموزشی توسط مجله کاربرد شیمی

ضعفهای موجود در چاپ مقاالت بکر و متنوع حایز

در محیط زیست تدوین شود تا بتواند کلیه نیازهای ضروری

اهمیت میباشد [.]1

تعامل با محیط زیست را در خود جای دهد ،چرا که

برای موفقیت باید از نقاط قوت و ضعفهای موجود در

شناسایی این نیازها ،نخستین گام برنامه ریزی آموزشی در

گرایش موضوعی مقاالت منتشر شده مطلع بود .با توجه به

این زمینه به شمار میرود.

مطالب باال ،جهت همگرایی با حرکت جهانی و نیز دست

عالوه بر ایران ،از زمانی که نگرانی فزاینده در مورد محیط

یابی به اهداف سند چشم انداز  1000و سایر اسناد باال

زیست به یک موضوع جهانی و اجتماعی تبدیل شده است،

دستی ،به ویژه برنامه پنجم توسعه که مبنای توسعه و اقتصاد

یکی از حوزههای پژوهشی که در جامعه شناسی محیط

را مبتنی بر کاربرد دانش قرار داده است ،الزم است که

زیست مطالعات زیادی را در جهان به خود اختصاص داده

مجله کاربرد شیمی در محیط زیست با بهره گیری از وجود

است ،مطالعه نگرش ،ارزشها و رفتارهای زیست محیطی

فرصتهای پژوهشی و به دلیل دارا بودن متخصصان صاحب

است.

نظر در آموزشهای مربوط به کاربرد شیمی و دیگر علوم

یک فرا تحلیل از  700برنامه درسی زیست محیطی متفاوت

در حل مشکالت محیط زیست و پوشش آموزشی و

در ایاالت متحده آمریکا نشان داده است که  305برنامه،

پژوهشی همه معضالت زیست محیطی اقدامهای الزم را

آگاهیها 130 ،برنامه ،نگرشها و  03برنامه ،رفتارها را

انجام دهد.

نشانه گرفتهاند .تحقیقات نشان دادهاند که هر قدر میزان

در همین راستا ،بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی

آگاهی بیشتر شود ،رفتارهای مطلوب زیست محیطی نیز

موجود در کتابهای درسی علوم تجربی دوره آموزش

بیشتر خواهد شد [.]7

عمومی با استفاده از تحلیل محتوا که شامل  7مؤلفه اصلی

اگر معضالت زیست محیطی در پی تغییرات نامطلوب در

معضالت زیست محیطی (هوا ،آب ،خاک وصوت)،

خواص فیزیکی ،شیمیایی و زیستی هوا ،آب و زمین به

حفاظت منابع طبیعی ،تفکیک زباله (بازیافت) و نقش انسان

وجود میآیند ،بدیهی است که این تغییرات نامطلوب ،سبب

در محیط زیست بود ،نشان داد که بیشترین توجه به نقش

به خطر افتادن سالمت ،بقا و فعالیتهای انسان و سایر

انسان در محیط زیست وکمترین توجه به آلودگی صوتی

موجودات زنده زیست کره خواهد شد.
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در ایران طبق ماده  3قانون حفاظت و به سازی محیط

مهم این است که دانشجویان باور کنند که میتوانند مهم و

زیست (مصوب  1535و اصالحیه  )1571معضالت زیست

تاثیر گذار باشند .آموزش کاربرد شیمی در محیط زیست و

محیطی شامل پخش یا آمیختن مواد خارجی با آب ،هوا،

گنجاندن آن در برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت مجله

خاک یا زمین است ،به میزانی که باعث تغییر کیفیت

میتواند از ضروریترین هدفهای نشریه باشد .بدین

فیزیکی ،شیمیایی یا زیستی آنها میشود و این تغییر زیان

ترتیب ،با توجه به مطالب ذکر شده ،سؤالهای پژوهشی به

آور به حال انسان ،موجودات زنده ،گیاهان و یا آثار و ابنیه

شرح زیر مطرح میشوند :توزیع فراوانی و گرایش

میباشد [.]16

موضوعی مقاالت مجله کابرد شیمی در محیط زیست

پس عالوه بر رشته شیمی ،میتوان پژوهشگران را به کاربرد

چگونه میباشد؟ آیا مجله کاربرد شیمی در محیط زیست

فیزیک و زیست شناسی در حل معضالت محیط زیست

تمام  7مؤلفه ی اصلی و  35مؤلفه فرعی را که متخصصان

مورد تشویق قرار داد تا مقاالت خودشان را به مجله کاربرد

صاحب نظر حوزه محیط زیست ضروری دانستهاند ،پوشش

شیمی در محیط زیست ارسال کنند تا تمام مؤلفههای محیط

داده است؟

زیست مورد توجه قرار گرفته باشد.

روش تحقیق

یافتههای حاصل از بررسی ومقایسه مؤلفههای اصلی

ازآنجاییکه تاکنون پژوهشی بهطور مستقل آموزش محیط

آموزش محیط زیست در کتابهای درسی علوم تجربی که

زیست در مجله کاربرد شیمی در محیط زیست را بررسی

در سال  1533توسط منوچهریزاده [ ]1و با استفاده از روش

نکرده است ،برای تهیه مؤلفهها و شاخصهای پژوهش از

آنتروپی شانون انجام گرفته است ،نشان میدهد که توجه به

تحقیقات مختلف پیشین درزمینه مؤلفهها و شاخصهای

مؤلفههای آلودگیهای طبیعی و صوتی در پایینترین درجه

موردنظر ،وآرای متخصصان استفاده شد .پس از مشخص

قرار دارند.

شدن شاخصهای اندازهگیری مؤلفههای آموزش محیط

در سالهای اخیر در زمینه آموزش مفروضههای زیست

زیست ،اطالعات بر اساس مدل آنتروپی شانون جمعآوری

محیطی پژوهشهای متعددی صورت گرفته است .عالوه بر

و تجزیه و تحلیل شدند و بر اساس همین مدل ،میزان توجه

این آموزش کاربرد شیمی در محیط زیست ،درسی برای

به هر یک از مؤلفهای آموزش محیط زیست در مجله

زندگی دانسته شده است [ .]16این نکته بدین معناست که

بررسی شد.

آموختهها و اندوختههای زیست محیطی دانشجویان باید به

این پژوهش از نوع علم سنجی بوده و با استفاده از روش

عمل تبدیل شده و در زندگی روزمره و رفتار فردی و

تحلیل محتوا صورت گرفته است .تحلیل محتوا روش

اجتماعی آنها بازتاب یابد.

استانداردی است که برای شناسایی فرصتها و تهدیدها،

آنچه دراین زمینه قابل تأمل است نقش و اثری است که

پژوهشگر را قادر میسازد تا حجم زیادی از اطالعات را به

نشریات علمی از قبیل کاربرد شیمی در محیط زیست دارند.

آسانی به صورت سازمان یافته درآورد [.]17

لذا هدف پژوهش حاضر ،بررسی محتوای مجله کاربرد

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مقاالت منتشر شده در

شیمی در محیط زیست از لحاظ توجه به معضالت زیست

شمارههای  53الی  53مجله است که همگی به عنوان نمونه

محیطی و حفاظت از محیط زیست است .دانشجویان به

آماری انتخاب شدند ( .)N=33گردآوری دادههای مورد

دلیل تاثیر گذاری بر جامعه امروز و نقشی که فردا به عهده

نیاز از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده و در تحلیل

دارند ،میتوانند مهمترین عامل تغییر باشند.

دادهها نیز از روشهای آمار توصیفی نظیر؛ دسته بندی
دادهها بر حسب توزیع فراوانی ،درصد فراوانی و رسم
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جداول و نمودارها استفاده شده است .در این پژوهش عالوه
بر عنوان و چکیده مقاالت از کلمات کلیدی نیز به عنوان
واحد تحلیل محتوا استفاده شده است [.]13
همچنین در این پژوهش برای تحلیل محتوا مراحل)1( :
آمادهسازی و سازماندهی )3( ،بررسی محتوا و ( )5پردازش
نتایج انجام شده است [ .]13پس از کدگذاری و مقولهبندی
اطالعات بهدستآمده از تحلیل محتوای مقاالت منتشر شده
در مجله کاربرد شیمی در محیط زیست ،آن اطالعات وارد

در مرحله دوم ،بار اطالعاتی هر مقوله بر اساس روابط

اکسل شده و تحلیل شدند .البته در تحلیل محتوا ،فنون

ریاضی زیر محاسبه شده است:

ریاضی و آمار متنوعی وجود دارد که اساس آنها بر
درصدگیری از فراوانی مقولهها میباشد [.]0
در این پژوهش از روش "آنتروپی شانون" که برگرفته از
نظریه سیستمها است ،استفاده شد [ .]7آنتروپی در تئوری
اطالعات ،شاخصی است برای اندازهگیری عدم اطمینان که
بهوسیله یک توزیع احتمال بیان میشود [ .]30بر اساس این
روش که به مدل جبرانی مشهور است ،محتوای  33مقاله
چاپ شده در چهار شماره آخر مجله کاربرد شیمی در

در ادامه بر اساس روابط ریاضی زیر مرحله سوم اجرا شد تا

محیط زیست بر پایه  7مؤلفه اصلی و  35مؤلفه فرعی

ضریب یا وزن اهمیت هر مؤلفه محاسبه شود .در واقع بر

آموزش محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفت.

اساس آنتروپی شانون ،هر مؤلفه که دارای بار اطالعاتی

روایی مؤلفههای آموزش محیط زیست با استفاده ازنظرت

بیشتری باشد ،از درجه اهمیت و وزن بیشتری برخوردار

متخصصان حیطه زیست محیطی سنجیده شده است [.]16 ،7

خواهد بود [.]7

برای اطمینان از صحت و درستی نتایج ،تحلیلها توسط دو
فرد به طور مستقل انجام شد .بهمنظور برداشت یکسان از فرم
تحلیل محتوا ،مؤلفههای آن و واحدهای تحلیل با یکدیگر
هماهنگ شدند .در ابتدا بر حسب مقولهها بهتناسب هر مقاله
در قالب فراوانی کدگذاری و شمارش انجام شده است.
سپس بر اساس دادههای جدول فراوانی مرحله اول ،دوم و
سوم به ترتیب انجام شده است .در مرحله اول با استفاده از
روابط ریاضی زیر ،ماتریس فراوانی حاصل از کدگذاری
بهنجار شد:

الزم به ذکر است ،در محاسبات انجام شده مقادیر صفر به
دلیل اجتناب از بروز خطای محاسباتی اکسل در محاسبات
ریاضی ،با عدد بسیار کوچک  0/000001جایگزین شده
است.
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نتایج و بحث
مجله کاربرد شیمی در محیط زیست به عنوان یکی از
معتبرترین مجالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر،
پژوهشهای مبتنی بر مسائل و مشکالت حوزه زیست
محیطی و ارائه راهکار برای حل آنها از سوی پژوهشگران
حوزه شیمی را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
بررسی مقاالت این نشریه ،عالوه بر این که تصویری روشن
از وضعیت موجود پژوهشها در این نشریه را نشان میدهد،
میتواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت احتمالی موجود در
پژوهشهای این حوزه نیز باشد.
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جدول  -1توزیع فراوانی مفروضههای زیست محیطی در مجله کاربرد
شیمی در محیط زیست به تفکیک شماره مجله (معضالت زیست
محیطی مربوط به صوت وارد تحلیل آنتروپی شانون نشده است).

توزیع فراوانی مفروضه های
زیست محیطی به تفکیک هوا آب خاک حفاظت زباله انسان
شماره مجله
شماره 53

3 0

0

0

0

3

شماره 56

1 0

0

0

1

5

شماره 57

3 0

0

0

0

3

شماره 53

3 0

0

0

0

3

مجموع

7 0

0

0

1

3

جدول  - 3مقادیر  Pijحاصل از مرحله اول آنتروپی شانون برای بهنجار
کردن دادههای جدول 1

مقادیر بهنجار شده هوا آب خاک حفاظت زباله انسان
شماره 53

0/3333 0 0/33 0/33 0/3337 0/33

شماره 56

0/5555 1 0/33 0/33 0/1033 0/33

شماره 57

0/3333 0 0/33 0/33 0/3337 0/33

شماره 53

0/3333 0 0/33 0/33 0/3337 0/33

جدول  - 5مقادیر عدم اطمینان ( ،)Ejدرجه انحراف ( ،)djضریب اهمیت
شکل  :1فراوانی مؤلفههای اصلی حاصل از تحلیل محتوای مقاالت اخیر

(وزن نرمال شده  )Wjو رتبه ( )RANKمفروضههای زیست محیطی در

چاپ شده در مجله کاربرد شیمی در محیط زیست

مجله کاربرد شیمی در محیط زیست حاصل از مرحله دوم و سوم

نمودار شکل  1نشان میدهد که از مقاالت بررسی شده در
چهار شماره آخر (شمارههای  53تا  )53مجله کاربرد شیمی
در محیط زیست مؤلفهی مربوط به انسان و محیط زیست با
 3مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و کم-
ترین مقدار مربوط به معضالت زیست محیطی هوا ،خاک،
صوت و حفاظت منابع طبیعی با  0فراوانی است .از مجموع
 33فراوانی مؤلفههای زیست محیطی در مجله کاربرد شیمی
در محیط زیست 7 ،مورد به معضالت زیست محیطی آب،
 1مورد به زباله و ارزش بازیافت و  13مورد نامشخص بوده
است.

آنتروپی شانون

مقادیر آنتروپی
شانون
عدم اطمینان
()Ej
درجه انحراف
()dj

هوا آب خاک حفاظت زباله انسان
1 0/3731 1
0 0/0303 0

1
0

0/3373 0
0/0133 1

ضریب اهمیت
(وزن نرمال شده 0 0/0300 0

0/0131 0/3653 0

)Wj
رتبه (0 )RANK

3

0

0

1

5
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جدول  5آنتروپی نشان میدهد که وزن معیار اول  ،0/0وزن

آمده است .منسجم نیست .بر اساس برنامه و چارچوب

معیار دوم  ،0/0300وزن معیار سوم  ،0/0وزن معیار چهارم

مشخص نیست .با مفروضههای زیست محیطی مطرح شده از

 ،0/0وزن معیار پنجم  0/3653و وزن معیار ششم 0/0131

طرف متخصصان این حوزه ،همخوانی ندارد .بنابراین بر این

میباشد .بیشترین میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت در

اساس از آنجاییکه دانشجویان و بخصوص دانشجویان

بین مؤلفههای محیط زیست در مجله کاربرد شیمی در

تحصیالت تکمیلی نگاه ویژهای به نشریات دانشگاه آزاد

محیط زیست مربوط به مؤلفهی زباله و بازیافت مجموعاً با

اسالمی دارند ،باید برای برخورداری از کیفیت مطلوب در

مقدار  0/3653و کمترین میزان بار اطالعاتی و ضریب

زمینه پوشش آموزشی تمام مؤلفههای زیست محیطی در

اهمیت به هوا ،خاک و حفاظت در مجموع با مقدار 0

جهت ارتقای مجله ،مقاالت و شیوههای پرداختن به

میباشد.

معضالت زیست محیطی از بعد کاربرد تمام علوم متحول

یافتههای حاصل از فراوانی مؤلفهها نشان داده است که

شود .تا بتوان از تمام تواناییهای ذهنی و عملی دانشجویان

مؤلفههای محیط زیست از توزیع نرمال برخوردار نیستند .به

و اساتید بهرهمند شد.

برخی از مؤلفهها به نسبت به سایر مؤلفهها توجه بیشتری

لذا برای تحقق چنین هدفی با توجه به شیوع معضالت

شده است .مؤلفه مربوط به انسان و محیط زیست با  3مورد

زیست محیطی در جامعه باید طراحی جامعی در دفتر تالیف

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است .کمترین

مجله کاربرد شیمی در محیط زیست پایهگذاری شود تا

مقدار مربوط به معضالت زیست محیطی هوا ،خاک ،صوت

دانشهای جدید ،مهارتها ،ارزشها و نظرات در مسیر

و حفاظت منابع طبیعی با  0فراوانی است .میتوان نتیجه

پوشش تمام مفروضههای زیست محیطی توسعه یابد .با

گرفت که متأسفانه در حد خیلی کم به معضالت زیست

آموزش دانشجویان در قالب مقاالت پژوهشی،

محیطی هوا ،خاک ،صوت و حفاظت منابع طبیعی پرداخته

دگرگونیهای ذهنی و احساس مسئولیت فارغ التحصیالن

شده است.

در قبال محیط زندگی افزایش مییابد.

درحالیکه با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی،

تلفیق آموزش و پژوهش در مجله کاربرد شیمی در محیط

ضرورت و اهمیت تمام مولفههای محیط زیست بهعنوان

زیست میتواند باعث تحول فکری شود تا فارغ التحصیالن

یکی از ابعاد مهم و زیربنایی توسعه بیان شده است .انتظار

بتوانند ضمن کسب قدرت تشخیص و توصیف مسائل

میرفت که حداقل به مؤلفههای زیست محیطی هوا ،خاک

زیست محیطی ،از مهارت الزم برای حل معضالت موجود

و حفاظت منابع طبیعی در حد مورد قبول پرداخته شود .تا

در محیط زیست بهرهمند شده و ضمن ابداع روشهای

دانشجویان هر چه بیشتر با آموزش محیط زیست و ارتقای

جدید ،نسبت به ارتقای ابعاد زیست محیطی در جامعه

آن ،مسائل و مشکالت آن ،راههای مراقبت از آن آشنا

احساس مسئولیت داشته باشند.

شوند.

نتیجهگیری

یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین که بیان
میکنند آموزش محیط زیست و ارتقای آن بهعنوان بخشی
از آموزش و جهانیشدن در برنامه درسی نظام آموزشی
ایران مغفول واقعشده است ،مطابقت دارد [ .]7-16این
پژوهش مؤید این مطلب است که مؤلفههای محیط زیست
در مجله کاربرد شیمی در محیط زیست بهطور پراکندهای

بر اساس تحلیل محتوای آنتروپی شانون ،بررسی
گرایشهای موضوعی مقاالت منتشر شده در مجله کاربرد
شیمی در محیط زیست نشان داد که بیشترین وزن مقاالت
مربوط به موضوع زباله بوده و سهم سایر موضوعات اندک
است .یعنی وزن یکسانی و متوازنی به مفروضههای زیست
محیطی اختصاص پیدا نکرده است .این نتیجه با نتایج حاصل
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از پژوهشهای بیان شده در پیشینه پژوهشی در خصوص

بنابراین مقاالت ارائه شده درآن باید همگون باشد تا بتواند

عدم پوشش تمام مؤلفههای محیط زیست هم خوانی دارد.

آگاهی و دانش تخصصی خوانندگان خود را در زمینه

شاید دلیل انتخاب موضوعات خاص توسط پژوهشگران،

کاربرد شیمی در محیط زیست ،بهبود بخشد.

ناشی از گرایش شیمیدانان به روشهای خاص پژوهشی
باشد .عالوه بر این مشکالت آموزشی در دانشگاه از قبیل
انتقال آموزش ،نیاز صنعت ،فعال بودن نویسندگان در
شناسایی و پیش بینی آثار بعضی مواد شیمیایی خاص ،سوی
گیریهای اقتصادی و کاهش ریسک در پذیرش مقاالت
میتوانند از عوامل تاثیر گذار باشند که نیازمند تحقیقات
مستقل برای بررسی بیشتر است.
الزم است دست اندرکاران مجله کاربرد شیمی در محیط
زیست با اتخاذ تدابیری ،از جمله تشویق و ترغیب
پژوهشگران جوان ،راه را برای پوشش تمام مفروضههای
زیست محیطی باز کنند .آموزش مؤلفههای زیست محیطی
و توسعه صحیح کاربرد علوم در محیط زیست در کلیه
مراکز آموزشی عالی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
میباشد.
ازاینرو عالقه هیئت تحریریه مجله کاربرد شیمی در محیط
زیست باید بهگونهای مرتبط ،سودمند و مؤثر در آموزش،
اجرا و ارزشیابی مقاالت جهت دهی شوند .بهطوریکه
پاسخگوی نیازهای عاطفی ،اجتماعی و ارضای حس
کنجکاوی دانشجویان بوده و امکان شناخت الزم از خود،
دنیای پیرامون ،ارزشها را به آنها بدهد و در آنها امید به
کاربرد علوم در حل معضالت محیط زیست ایجاد کند.
هدف مجله کاربرد شیمی در محیط زیست ،باال بردن
آگاهیهای تخصصی مخاطبان (اساتید و دانشجویان) در
زمینههای گوناگون شیمی و محیط زیست است .مجله
کاربرد شیمی در محیط زیست در مقایسه با سایرنشریات
مانند خبرنامه و روزنامه نظارت بیشتری در چاپ مقاالت
دارد ،در نتیجه مطالب آن از اعتبار بیشتری برخوردار بوده
و رسانه مناسبی برای مخاطبان جهت ارجاع مطالب و
موضوعات به آن است.

پیشنهادات
با توجه به اینکه در مورد مجله کاربرد شیمی در محیط
زیست ،پژوهشی در رابطه با علم سنجی صورت نگرفته
است ،به نظر میرسد بتوان نتایج این بخش از پژوهش را به

کل مقاالت این مجله تعمیم داد .عالوه بر این ،با توجه به
محدود بودن این پژوهش به تحلیل محتوای مقاالت چاپ
شده در شمارههای  53الی  ،53پیشنهاد میشود پژوهش
مشابهی بر روی مقالههای دیگر نشریات علمی حوزه کاربرد
شیمی و آموزش محیط زیست صورت گیرد و با یافتههای
این مطالعه مقایسه شود.

به منظور ترسیم دقیق نقشه علمی این حوزه پیشنهاد میشود
پژوهش مشابهی بر روی پایاننامه های کارشناسی ارشد و
رسالههای دکتری به عمل آید و نتایج با یافتههای این مطالعه
مقایسه گردد .در آخر مطالعه تطبیقی آموزش مؤلفههای
زیست محیطی سایر نشریات داخلی و خارجی به
پژوهشگران این حوزه توصیه میشود.
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پیوست
مفروضههای زیست محیطی با  7مؤلفه اصلی و  35مؤلفه
فرعی معضالت زیست محیطی هوا استفاده از وسایل نقلیه
شخصی به جای عمومی ،افزایش اثر گل خانهای ،افزایش
باران اسیدی ،نابودی تدریجی گونههای نادر گیاهی و
جانوری ،جنگل زدای ،ایجاد مشکالت تنفسی ،فعالیت

آلودگی گرمایی آب ،پایین بودن فرهنگ استفاده از
آبهای زیر زمینی ،افزایش سطح آب دریاها یا ذوب شدن
یخها ،کم آبی معضالت زیست محیطی خاک ورود انواع
مواد شوینده به خاک ،افزایش مصرف سموم آفت کش و
علف کش ،شور و اسید شدن خاک ،بیابان زایی ،پخش
زباله در مکانهای مختلف ،فرسایش خاک و تهدید منابع
طبیعی ،جنگلها ومراتع ،افزایش تغییر کاربری اراضی
مستعد کشاورزی ،دفع نادرست فاضالبها و پسماندهای
ناشی از آن ،تخریب عرصههای طبیعی ،معادن ،جنگل و
مراتع ،افزایش بالیای طبیعی (سیل ،زلزله ،طوفان و،)...
نابودی گونههای نادر و منحصر به فرد ،پسماند هستهای،
ناتوانی بشر در اجرای توسعه و بهرهبرداری معضالت زیست
محیطی صوت سر و صدای ناشی از وسایل الکتریکی
منازل ،صدای وسایل صوتی ،تصویری و آالت موسیقی،
صدای ناشی از زندگی آپارتمانی ،صدای جمعیت و وسایل
بازی در پارک و فضاهای ورزشی ،ماشین آالت و
فعالیتهای ساختمانی و عمرانی ،صدای بوق و موتور روشن
وسایل نقلیه موتوری ،صدای ناشی از حرکت هواپیما و
بالگرد ،صدای ناشی از فعالیتهای صنعتی ،کارخانجات و
کارگاهها حفاظت منابع طبیعی ارزش و اهمیت هوا در
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محیط زیست ،نقش و اهمیت آب در محیط زیست ،ارزش

تخریب الیه ازن ،زیانهای فناوری ،افزایش گرمایش

و اهمیت خاک در محیط زیست ،حفظ و مصرف صحیح

جهانی.

منابع آب ،حفظ گونههای جانوری ،حفظ پوشش گیاهی،
بهرهبرداری صحیح از منابع تجدید ناپذیر ،استفاده از
انژیهای تجدید شونده ،مصرف صحیح انرژی (برق،
سوخت و سوختگیری) ،کاهش هزینههای جاری
بهرهبرداری صحیح از منابع انرژی ،مصرف دوباره منابع،
بازیافت ،برنامهریزی و مدیریت انرژی ،بهرهبرداری از
انرژی هستهای زباله و ارزش بازیافت شناخت

نشان

بازیافت ،جداسازی زباله های تر و خشک ،جداسازی
زبالههای خطرناک باتری و وسایل الکترونیکی ،مصرف
دوباره ،بازیافت مواد غیر قابل استفاده به مواد قابل استفاده،
تولید کود کمپوست از زبالههای تجزیهپذیر ،کاهش
مصرف طبیعی (ماده و انرژی) ،حفظ محیط زیست (کاهش
آلودگی محیط زیست) انسان و محیط زیست افزایش
جمیعت ،افزایش مصرف منابع طبیعی ،آسیب رساندن
تراکتورها به زمین کشاورزی ،وابستگی بیش از اندازه به
وسایل ماشینی ،گسترش شهرها ،شهرکها و آبادیها،
افزایش آلودگی هوا ،افزایش آلودگی آبها ،افزایش
آلودگی صوتی ،نابودی تدریجی گیاهان و جانوران،
مصرف بیرویه مواد یک بار مصرف ،تولید زباله وریختن
زباله در محیط زندگی ،نابودی زیستگاههای طبیعی،
فرسایش خاک ،افزایش مصرف انرژی (بحران انرژی)،

