Abstract
The aim of this study is to study the junior high school textbooks in
term of concern about dimensions of environmental ethics. The
research method is descriptive of type of content analysis. The
statistical population of this study is all junior high school books that
published in 2019. Three book titles, "Social Studies," "Gifts of the
Sky," " and " Empirical science," (9 volumes) were intentionally
collected in the sample. A researcher-made content analysis inventory
which was compiled by expert judgments and examined by
descriptive indices in analytical process of Entropy Shannon, was used
to gathering data .The result showed that in these books, components
of the" recognition of nature as a divine creature and its proper use
“with importance coefficient of 0.139, "Avoiding Environmental
Pollution" with importance coefficient of 0.138, "tree planting and
conservation of green space" with importance coefficient of 0.128,
respectively were the most important dimensions and " biological
diversity " with importance coefficient of 0.096, " The Perspective of
Islam on Environment" with importance coefficient of 0.095,
"Responsibility to Wildlife" with importance coefficient of 0.07,
respectively were the least important dimensions. Hygiene and health"
with importance coefficient of. There is no reference to "Animal
Rights Observance “in none of the books.
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«حفاظت اک تنوع کینتی» بها ضهریب اهمیهت « 096دیهدگاه اسهتم در کمینهه محهی
کینت» با ضریب اهمیت  095و «احناس منؤلیت در برابر حیات وحخ» بها ضهریب
اهمیت  07دارای کمتریو ضریب اهمیت بوده و به مؤلفه «رعایت حقوق حیوانهات»
هیف توجهی نشده است.
کلید واژهها
اختق کینت محی ی کتاِّهای درسی تحلیل محتوا دوره متوس ه اول
مقدمه
در دیو استم شهناخت اصهول محهی کینهت و ورهیهز اک تصریهب آن و سهای بهرای
سالمساکی آن اک بارکتریو حقهوق اننهانی و نیهز اک روشهوتهریو تکهالیف بشهری بهه
حناِّ میآید (جوادی آملی  1394ا .)84در آموکههای دینی توجهه ویهژهای بهه
محی کینت شده است .مران کریم میفرماید« :اوست کهه شهما را اک کمهیو آفریهد و
آبادی آن را به شما واگذار کهرد»(ههود .)61:ویهامبر اکهرم

در ایهو کمینهه فرمهوده

است«:هر کس اک راه منلمانان چیزی را کهه باعهث آکار رهگهذران اسهت بررهرف
نماید خداوند اجر خواندن چهارصد آیه مهران را در دیهوان عمهل او بهت مهیکنهد»
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

(بحههاراالنوار ج 75ا .)50در ایههو روایههت هههر چیههزی کههه مایههه اذیههت عههابران
بهوده و سهتمت و نشههاط جاماهه را اک بهیو مههیبهرد ماننهد بههوی کبالهه دود کارخانههه
آلههودگی صههوتی و غیههره مشههمول سههصو نغههز آن حضههرت مههیباشههد (جههوادی
آملی  1394ا  .) 85در ایو روایت رعایت اصول کینت محی ی همنهان تهتوت
مران کریم مارفی شده است.
علی رغم تأکید ادیان الهی و بصصوا دیو استم بر حفاظهت اک محهی کینهت
در چند دهه اخیر محی کینت به شدت تصریهب شهده و بشهر بها فاجاههههای کینهت
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محی ی متاددی روبرو شده است .ایو فاجاههههای کینهت محی هی عهتوه بهر اینکهه

آرامخ و امنیت را اک کنهدگی اننهان ربهوده موجودیهت بشهر را نیهز تهدیهد مهيکنهد
(والیي  1388ا .)12منابف ربیای که موجب تداوم حیهات بهر روی سهیاره مها شهده
اند(املیم هوا آِّ و خا ) در حد هشدار دهندهای در حهال تغییهر آلهوده شهدن و
یا کاهخ یافتو هنتند (دهاردن  1396ا .)30استفاده بیرویه اک انرهی اسهراف در
مصرف آِّ و مواد غذایی استفاده وسیف و بیضاب ه اک انواع آفتکخهها و سهموم
اک بیو رفتو گونههای ارکشمند گیهاهی و جهانوری جمهفآوری نامناسهب و تفکیهک
نکردن کبالهها و بنیاری اک رفتارهای مصرِّ کینت محی ی دیگهر آرامهخ و امنیهت
را اک کندگی اننان سلب نموده و موجودیت بشر را نیز تهدید مینمایهد (بهارو 1392
ا .) 83در چنیو شرای ی بحث محی کینت به یک بحث اساسی و مرتب بها تمهام
حوکههای فکری بدل شده است (.)UNESCO, 2009: p.17
ریشههای فکری و فرهنگی رفتارههای مصهرِّ اننهان بها ربیاهت مهورد م الاهه مهرار
گرفت اختق و فلنفه اختق بود(بننون  1382ا  .)19اختق یکی اک بصهخههای
ارکز شناسی است که منخ و ارکزهای مانوی را به روز فلنفی مورد بحث مهرار
میدهد(گوتک  1396ا .)9اختق کینت محی ی نیز یکهی اک شهاخهههای اخهتق
کاربردی است که نحوه تاامل اننان با ربیات را م الاه میکند و به چالخههایی مهی
ورداکد که تاامل غیر اصولی اننان با محی ویرامونیاز ودیهد آورده اسهت(دهاردن
 1396ا .)3اختق کینت محی ی اصول اختمی منؤلیتهای کینت محی هی را
مورد م الاه مرار میدهد.
اختق کینت محی ی در ایو کمینه که چهرا بایهد روابه اختمهی بهیو اننهانهها و
محههی ربیاههی وجههود داشههته باشههد دلیههل نظههاممنههد و جههامای ارائههه مههیکنههد
(عابدی سروسهتانی و همکهاران  1391ا .)29رفتهار بها حیوانهات رفتهار بها کمهیو

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

یکی اک شاخههای علوم اننانی که در وی بحهرانههای کینهت محی هی و واکهاوی

بهرهبرداری اک منابف ربیای حف گونهها و منابف ربیای و حیهات وحهخ آلهودگی و
تصریب محی کینت اک جمله مباحثی هنتند که در اخهتق کینهت محی هی بررسهی
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میشوند(علیا  1391ا .)28اختق کینت محی ی با دغدغههای جهانی مثهل راب هه
اننان اک منؤلیت خود در برابر محی کینت و تاههد بهه

اننان با محی کینت در

حف منابف برای ننلهای آینده جلوگیری اک انتشار آلهودگیههای کینهت محی هی
اسههتفاده اک منههابف ربیاههی حفاظههت اک حیههات وحههخ و تنههوع گونهههههها سههر و کههار
دارد(.)Pojman,2001: p.2
محورهای اصلی اختق کینت محی ی عبارتند اک -1 :بررسی ارکزها و باینهت-
های اختمی در ربیات و محی کینت آدمی و کندگی اننهان و ارکزههای مثبهت و
منفی جاری در ایو محی  -2کاوز در ماهیت دیگر موجودات غیر اننانی اک حیهث
ارکشی و چگونگی رواب اننان با آن -3تاامهل اننهان بها ربیاهت و بایهد و نبایهدهای
اختمی که به منظور حفه وهاکی محهی بایهد مراعهات شود(نلنهون  1385ا .)61
فتسفه محی کینت بر ایو باورند که هنجارهای اختمی مهیتواننهد و بایهد بهر رفتهار
اننان ننبت به دنیای ربیای حکمرانی کند .بنابرایو اختق محی کینهت بایهد بتوانهد
چینتی ایو هنجارها منؤلیت در مبال اننان و چگونگی ایهو منهؤلیت هها را تشهریم
کند(دهاردن  1396ا.)53
بر اساس نظریهه اخهتق کینهت محی هی اسهتم اننهان ننهبت بهه همهه ربیاهت و
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

مصلومات منؤل میباشد .منؤلیت اننان ننبت به محی کینهت بهر حنهب فضهیلت
امانتداری و جانشینی خداوند در کمهیو و نیهز در مبهال حهق تصهرف و بههرهبهرداری
منصفانه اک ربیاهت اسهت (جهوادی آملهی  1394ا  .)687ههدف اک نظریهه اختمهی
کینت محی ی استم تغییر در نگرز اننان به آنچه در اختیار دارد مهیباشهد؛ بهدیو
مانا که اننان به ایو در

و فهم عمیق برسد که او امانتدار است و باید در اسهتفاده

اک امکانات و منابف ربیای و کینت محی ی همه جنبههای فردی اجتماعی اننهانی و
دینی را رعایت نماید(فراهانی و محمدی فرد  1388ا .)205
آموکز آمهوکهههای اخهتق کینهت محی هی و مباحهث مربهوط بهه آن در ارتقهاء
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آگهاهی نگهرز و رفتهار کینهت محی هی افهراد تهأ یر مابهل تهوجهی دارد(جمشهیدی

راد  1397ا .)40در وامف ههدف اک تربیهت کینهت محی هی ایهو اسهت کهه افهراد
محی کینت را به عنوان کتهاِّ اسهرار آمیهز الههی حفه و حراسهت نماینهد(ایمانی
رتیی و سادی وور  1396ا  .)42در اصل ونجاهم مانون اساسی به لهزوم حفاظهت
اک محی کینت به عنوان یک وظیفه عمومی تأکید شهده اسهت .و کلیهه فاالیهتههای
امتصادی و غیره که با تصریب یا آلودگی محی کینت همهراه هنهتند ممنهوع اعهتم
شده است .در سند چشم انداک بینت ساله کشور نیهز بهر بههرهمنهدی اک محهی کینهت
م لوِّ تأکید شده است .همچنهیو در سهند ملهی برنامهه درسهی بهر رعایهت مهواکیو
اختمی و مانوی در ارتباط با ربیات و محی کینت تأکید شده است(شهورای عهالی
آموکز و ورورز  1391ا .)61
نظام آموکز و ورورز نقخ مهمی در آموکز اختق کینت محی هی بهه عههده
به دانخآموکان بهه عههده دارنهد .کتهاِّههای درسهی همهه روکه بهه وسهیله مالمهان و
دانخآموکان به کار می رود و بهه عنهوان اصهل و اسهاس برنامهه درسهی مهورد تأکیهد
مالمهان وامههف مههیشهوند بههه رههوری کهه بیشههتر فاالیههتههای آموکشهی و ورورشهی در
چهارچوِّ کتهاِّ درسهی و محتهوای آن انجهام مهیشهود(.)Altabach1991: p.756
اک ایو نظر محتوای برنامه درسی نقخ مهمی در تحقق اهداف ایفا مهیکنهد و تحلیهل
و بررسی ایو محتوا برای برنامههریهزی تغییهر و روکآمهد کهردن کتهاِّههای درسهی
اهمیتههی اساسههی دارد(نههیکلس  1381ا .)62بههر ایههو اسههاس در وههژوهخ حاضههر
وضایت مؤلفههای اختق کینهت محی هی در کتهاِّههای درسهی دوره متوسه ه اول
مورد بررسی مرار میگیرد.
پیشینه پژوهش

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

دارد .در دوره متوسهه ه اول کتههاِّهههای درسههی نقشههی اساسههی در انتقههال مفههاهیم

در ایههو بصههخ بههه وههژوهخهههای انجههام شههده در ایههو حههوکه اشههاره مههیشههود.
محمودی( )1397در وژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کتاِّهای درسهی ههدیههای
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آسمانی دوره ابتدایی اک نظر توجه به مؤلفههای اختق کینت محی هی» نشهان داد کهه
در کتاِّهای درسی هدیههههای آسهمان دوره ابتهدایی توجهه جهامای بهه مؤلفههههای
اختق کینت محی ی مبذول نشده است.
امینی و ماشاالهی( )1393در وژوهشهی بها عنهوان«جایگهاه مغفهول آمهوکز محهی
کینت در کتب درسی علوم و تالیمهات اجتمهاعی دوره راهنمهایی» نشهان دادنهد کهه
میهزان توجهه بهه مؤلفهههها و شهاخصههای آمهوکز محهی کینهت در کتهب علهوم و
تالیمات اجتماعی دوره راهنمایی نامص و نارسها اسهت .مضهاوی و همکهاران()1388
در وژوهشی با عنوان«تحلیل محتوای کتاِّهای علهوم تجربهی دوره ابتهدایی اک لحهاک
توجه به ماضتت کینت محی هی» نشهان دادنهد کهه در کتهاِّههای بررسهی شهده بهه
ماضتت کینهت محی هی کهم تهوجهی شهده اسهت .مضهاوی و همکهاران( )1389در
وژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کتاِّهای تالیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران بهه
لحاک توجه به ماضتت کینت محی ی» نشان دادنهد کهه در کتهاِّههای مهذکور بهه
ماضتت کینت محی ی توجه کمی شده است.
عمل صالم( )1389در وژوهشی با عنوان«بررسی عناصر ربیات در کتهاِّ فارسهی
دوم دبنتان» کتاِّ فارسی دوم دبنتان را اک نظر توجه به مؤلفههههای محهی کینهت
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

بررسی نمودند .نتایو به دست آمده اک ایو وهژوهخ نشهان داد کهه عناصهر ربیاهت در
کتههاِّ مههورد بررسههی اک موضههف مههدرت بهههرهمنههد نینههتند .شمنههی واوکیهههاده و
شبیری( )1392وژوهشی با عنوان «توساه سواد آمهوکی ریاضهی اک رریهق مهواد برنامهه
جامف درسی آموکز محی کینت» انجام دادهاند.
ایو وژوهشگران در ایو تحقیق به تحلیهل محتهوای کتهاِّههای درسهی ریاضهی بها
هدف استفاده اک مؤلفهها و مفاهیم آموکز محی کینت در برنامههههای درسهی ارائهه
شههده در دوره ابتههدایی جهههت توسههاه سههواد ریاضههی در بهبههود یههادگیری و ارتقههاء
آگاهی دانخ فرهنگ و تغییهر رفتهار کینهت محی هی کودکهان انجهام شهده اسهت.
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صالم عمران و همکاران( )1395در وژوهشی بها عنهوان« بررسهی جایگهاه مؤلفههههای

اصلی آموکز محی کینت در کتاِّههای درسهی دوره ششهم ابتهدایی» نشهان دادنهد
که در کتاِّهای درسی مران ریاضی کار وفو آوری و فارسی ششم ابتهدایی توجهه
جامف و متاادلی به مؤلفههای آموکز محی کینت نشده است.
بیههات احمههدی و وارسهها ( )1391در وژوهشهی بهها عنههوان«جایگههاه اخههتق کینههت
محی ی در برنامه درسی دوره ابتدایی» مفاهیم مرتب با اخهتق کینهت محی هی را بها
توجه به سه حی ه شناختی عارفی و مهارتی مهورد بررسهی مهرار دادهانهد .یافتههههای
ایو وهژوهخ نشهان داد کهه در کتهاِّههای علهوم دوره ابتهدایی بیشهتریو توجهه و در
کتاِّهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی کمتریو توجه به مؤلفههای اخهتق کینهت
محی ی شده است .دادفر ( )1391وژوهشی با عنوان «بررسهی نقهخ و تهأ یر آمهوکز
ابتدایی اک دیدگاه مالمان شهر دماوند» انجام داده است.
یافتههای ایو وژوهخ نشان داده است که اک دیدگاه مالمان در دروس هدیهههای
آسمان بر ختف توصیههای دینی و اختمی کمتهر بهه مؤلفههههای کینهت محی هی
توجه شده است .در مجموع تحقیقات فوق و سایر وژوهخههای انجهام شهده در ایهو
کمینه نشان میدهد که تا کنون در کمینه وضایت مؤلفهای کتهاِّههای درسهی دوره
متوس ه اول در خصوا توجه به مؤلفههای اخهتق کینهت محی هی وژوهشهی انجهام
تههای وژوهشهی فرهنگهی و تربیتهی
نشده است و وژوهخ حاضر می تواند در رفف خ ً
در ایو حوکه مؤ ر باشد.
روش پژوهش
در ایو وژوهخ اک روز تحلیل محتوا استفاده شده است .روز تحلیل محتوا یکهی اک

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

محههی کینههت در آمههوکز رسههمی دروس هدیههههههای آسههمان و علههوم تجربهی دوره

روزهایی است که در سی سال اخیر به رور گنترده مورد استفاده وژوهشگران وامهف
شده است (کریپیندورف 1394؛ هولنتی  .)1373در ایو روز وژوهشگر میکوشهد
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اک رریق م الاه یک ویام مکتوِّ یا شفاهی به دادههایی دست یابد تا به کمک آنهها
به بررسی سؤاالت یا فرضیات تحقیق بپرداکد(گال و بورگ .)1384
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونه گیری
در وژوهخ حاضر جاماف آمار

کلیه کتاِّهای درسی دوره متوس ه اول مهیباشهد

که در سال تحصیلی  98-99است .سه عنهوان کتهاِّ «ویهامههای آسهمان» «م الاهات
اجتماعی» و «علوم» با  9جلد کتاِّ به صورت هدفمند در نمونه مرار گرفت.
ابزار اندازه گیری
در ایو وژوهخ برای بررسهی کتهاِّههای درسهی اک سهیاهه تحلیهل محتهوای محقهق
ساخته استفاده شده است .فرم اولیه تحلیل محتوا بر اساس دیدگاهههای م هرح شهده
بوسههیله ووجمههان ( )2001بننههون ( )1382و شههبیری و عبههدالهی ( )1390تهیههه شههد و
سپس فهرم اولیهه در اختیهار وهنو نفهر اک صهاحبنظران ایهو حهوکه (اسهاتید رشهتهههای
آموکز محی کینت) برای تغییر و اصتح مرار گرفت که وس اک اعمال نظرات آنها
فهرست وارسی تحلیل محتوای نهایی تهیه گردید.
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جدول .1مؤلفهها و مصادیق اخالق زیست محیطی

مصادیق

مؤلفههای اخالق زیست محیطی

آیهها کنههی کههه بهها ریصههتو مههواد سههمی در رودخانهههههها
ورهیز اک آلوده نمودن محی کینت

آِّ هها عمههومی را آلهوده مههی کنههد در برابهر مههردم منههؤل
نینت؟ (ویامهای آسمان وایه هشتم ا)123

درخت کاری و حافظت اک فضای سبز
صرفه جویی و ورهیز اک اسراف
جمفآوری بهداشتی و باکیافت کباله

تصویر صفحه(11م الاات وایه هفتم)
ونو نمونه اک رفتارهای اسراف آمیهز را کهه در جاماهه رواج
بیشتری دارد بنوینید(.ویام های آسمان وایه هشتم ا)79
ما باید به باکیافت کباله کمک کنیم (م الاات اجتماعی وایه
هفتم ا)41
-

رعایت حقوق حیوانات

ساالنه  2 4میلیون نفر در سراسر جههان در ا هر بیمهاریههای
نهم ا.)119
جنگههلههها رودخانهههههها دریاههها فضههاهای سههبز و کههوهههها
شناخت ربیات به عنوان مصلوق وروردگار و

نمونههایی اک ایو اموال عمومیاند که خداوند مهربان آنها را

استفاده صحیم اک آن

برای استفاده همه مصلومات آفریده است(.ویامههای آسهمان
وایه هشتم ا)123
در هنگام ریهزز بهرف بایهد بهرای حیوانهات غهذا ریصهت

احناس منؤلیت در برابر حیات وحخ

تا اک مرگ آنها جلهوگیری شهود( .م الاهات اجتمهاعی وایهه
هفتم ا)70

شناخت اهمیت تنوع کینتی

تصویر صفحه ( 66م الاات اجتماعی وایه هفتم)
دیو استم نه تنها به همه منلمانان سفارز میکند در حفه

دیدگاه استم در کمینه محی کینت

محی کینت کوشا باشند؛ بلکه کمک به رشد و حفاظت اک
ایو نامتهای الهی را در ردیف عبادات مهیشهمارد( .ویهام
های آسمان وایه هشتم ا)123

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

توجه به بهداشت و ستمت

ناشههی اک ورخههوری مههیمیرنههد(.ویام هههای آسههمان وایههه
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روایی ابزار اندازه گیری
برای تاییو روایی فهرست وارسی تحلیل محتوا اک روز روایی صهور

محتهوایی و

نظر متصصصان استفاده شده است.
پایایی ابزار اندازه گیری
برای تأمیو وایایی ابزار انهداکه گیهری اک روز ویلیهام اسهکات ( )1391اسهتفاده شهد.
بدیو صورت که فرم تحلیل محتوا در اختیار ونو نفهر اک صهاحبنظران حهوکه آمهوکز
محی کینت مرار گرفت که ضریب توافق آنها بر اساس داده های ذیل88درصهد بهه
دست آمد.

تعیین واحدهای تحلیل
برای تحلیل محتوای کتابهای درسی در ایو وژوهخ متو تصویر ورسهخ و فاالیهت
مورد بررسی مرار گرفته است و واحد تحلیل مضمون در نظر گرفته شده است .
شیوه تحلیل داده ها
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امروکه برای تحلیل دادهها روزهای بنیاری ارائه شده است که اساس آنها محاسهبه
رتبه درصدی اک فراوانی شاخصهها اسهت .در روزههای مهذکور مشهکتت ریاضهی
وجود دارد که اک اعتبار نتایو میکاهد(آذر .)1380
در ایو وژوهخ نتایو بها روز آنترووهی شهانون کهه برگرفتهه اک تئهوری سینهتمهها
است ورداکز شدهاند .در ایو روز تحلیل دادههها بنهیار مهویتهر و ماتبرتهر انجهام
خواهد شد .در نظریه سینتم ها «آنترووی» شاخصهی اسهت بهرای انهداکهگیهری عهدم
ارمینان که با یک توکیف احتمال بیان میشود( .آذر  .)1380بر اسهاس ایهو روز کهه
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به مدل جبرانی مشهور میباشهد .دادهههای تحلیهل محتهوا بها اسهتفاده اک شهاخصههای

توصیفی در فرایند تحلیلی آنترووی شانون بررسی شد .ابتدا فراوانی مؤلفهها استصراج
و در جدول مربوط درج شهد .سهپس دادهههای وهژوهخ در فراینهد تحلیلهی آنترووهی
شانون( بهنجار کردن دادههای جدول فراوانی محاسبه بهار ارتعهاتی مقولهههها و بهه
دست آوردن ضریب اهمیت آنها) تجزیه و تحلیل و توصیف شهدند کهه در ادامهه بهه
توضیم مراحل سه گانه آن ورداخته مشود.
مرحله اول:

ماتریس فراوانیهای جدول فراوانی بهنجار می شهوند .بهرای ایهو کهار اک ایهو راب هه
استفاده شد:

فروانی مقوله = F
شماره واسصگو=i
شماره مقوله=j
تاداد واسصگو= m
مرحله دوم:

بار ارتعاتی هر مقوله محاسبه و در ستونهای مربوره مرار داده شد .برای ایو منظهور
اک راب ه کیر استفاده شد:

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

هنجارشده ماتریس فروانی = P
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هنجارشده ماتریسن( n,…,1,2 )=J , p
لگاریتم نپری = Ln
شماره واسصگو=i
شماره مقوله =j
تاداد واسصگو = m
مرحله سوم:

با استفاده اک بار ارتعاتی مقوله ضریب اهمیت هریک اک مقولهها محاسهبه شهد .ههر
مقولهه ای کهه بهار ارتعهاتی بیشهتری داشهته باشهد اک درجهه اهمیهت( ) Wjبیشهتری
برخوردار است .برای محاسبه ضریب اهمیت اک راب ه کیر استفاده شد:

درجه اهمیت = Wj
بار ارتعاتی هر مقولهن Ej
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تاداد مقولههانn
شماره مقولهنj
در روز آنترووههی شههانون بههه مؤلفههههههایی کههه دارای فراوانههی بیشههتر و توکیههف
هدفمنههد مههیباشههد ضههریب اهمیههت بههاالتری تالههق مههیگیههرد .نکتههه ضههمنی اینکههه
صههرف فراوان هی کیههاد نمههیتوانههد دال بههر ضههریب اهمیههت بههاال باشههد .ایههو روز بههه
گونهای است که مؤلفههایی که فراوانهی بهاال دارنهد امها توکیهف ناهمنهان و نامتنهاوِّ
دارنههد در مقاینههه بهها مؤلفههههههایی کههه دارای فراوان هی کمتههر امهها توکیههف متنههاوِّ و
همنان دارند ضریب اهمیت وایینی کنب خواهنهد کرد(صهالحی عمهران و سهبحانی
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نژاد  1394ا )218

یافته های پژوهش
در ایو بصخ یافتههای وژوهخ بر مبنای سواالت وژوهخ ارائه میشود.
الف :میزان توجه بهه مؤلفهه ههای اخهتق کینهت محی هی در کتهاِّ ههای وایهه هفهتم
متوس ه اول:
جدول .2آمارههای توصیفی تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه هفتم

اخههتق کینههت محی هی توجههه شههده اسههت .در ایههو وایههه کتههاِّ م الاههات اجتمههاعی
بههها  129فراوانهههی(65 5درصهههد) بیشهههتریو توجهههه و کتهههاِّ ویهههامههههای آسهههمان
بهها  20فراوانههی( )10 15کمتههریو توجههه را بههه اخههتق کینههت محی ههی داشههتهانههد.
همچنههیو در کتههاِّهههای درسههی وایههه هفههتم بههه مؤلفههههههای «بهداشههت و سههتمت»
با  53فراوانی( 27درصد) و «حفاظهت اک تنهوع کینهتی» بها  40فراوانهی(20 3درصهد)
بیشهههتریو توجهههه و بهههه مؤلفههههههههای «دیهههدگاه اسهههتم در کمینهههه محهههی کینهههت»
بههها  6فراوانهههی(3درصهههد) «احنهههاس منهههؤلیت در برابهههر حیهههات وحهههخ» بههها 4

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

م ابق با جهدول 2در کتهاِّ ههای درسهی وایهه هفهتم  197مرتبهه بهه مؤلفههههای

فراوانی(2درصد) توجه کمتری شهده اسهت و بهه مؤلفهه «رعایهت حقهوق حیوانهات»
هیف اشارهای نشده است.
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ب :میههزان توجههه بههه مؤلفههههههای اخههتق کینههت محی هی در کتههاِّهههای وایههه هشههتم
متوس ه اول:
جدول .3آمارههای توصیفی تحلیل محتوای کتابهای درسی پایه هشتم

م ابق با جدول شماره 3در کتاِّهای درسی وایه هشتم  72مرتبه بهه مؤلفههههای
اختق کینت محی ی توجه شده اسهت .در ایهو وایهه کتهاِّ ویهامههای آسهمان بها 54
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398
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فراوانی(75درصد) بیشتیو توجه و کتاِّ علوم با 6فراوانی(8 3درصد) کمتریو توجه
را به مؤلفههای اختق کینت محی ی داشتهاند.در ایو وایه به مؤلفههای «صرفهجهویی
و ورهیههز اک اسههراف» بهها  38فراوانههی(52 8درصههد) و «بهداشههت و سههتمت» بهها 144
فراوانهی(19 4درصههد) بیشهتریو توجههه و بههه مؤلفهههههای «رعایهت حقههوق حیوانههات»
«احناس منؤلیت در برابر حیات وحخ» و «حفاظت اک تنهوع کینهتی» ههیف اشهارهای
نشده است.

ج :میههزان توجههه بههه مؤلفههههههای اخههتق کینههت محی هی در کتههاِّهههای وایههه نهههم
متوس ه اول:
جدول .4آمارههای توصیفی تحلیل محتوای کتابهای درسی پایه نهم

اختق کینت محی ی اشاره شده است .در ایو وایهه در کتهاِّ م الاهات اجتمهاعی بها
 55فراوانههی(53 9درصههد) بیشههتریو توجههه و در کتههاِّ ویههامهههای آسههمان بهها 15
فراوانی(14 7درصد) کمتریو توجه به مؤلفههای اختق کینت محی هی شهده اسهت.
در ایهههو وایهههه تحصهههیلی بهههه مؤلفههههههههای «حفاظهههت اکتنهههوع کینهههتی» بههها 41
فراوانهی(40 2درصهد) و «ورهیهز اک آلهوده نمهودن محهی کینهت» بها  20فراوانهی(20
درصد) بیشتریو توجه و به مؤلفههای «رعایت حقوق حیوانهات» و «دیهدگاه اسهتم در
کمینه محی کینت» اشارهای نشده است.

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

م ابق با جدول شماره 4در کتاِّهای درسی وایه نهم  102مرتبهه بهه مؤلفههههای
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د :جمفبندی میزان توجه به مؤلفههای اختق کینهت محی هی در کتهاِّههای درسهی
دوره متوس ه اول:
جدول .5آمارههای توصیفی تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره متوسطه اول
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م ابق با جدول شماره 5در دوره متوس ه اول درکتاِّهای درسی وایهه هفهتم بها
 197فراوانهههی(53درصهههد) بیشهههتریو توجهههه و در کتهههاِّههههای وایهههه هشهههتم بههها 72
فراوانی(19 4درصد) کمتریو توجه به مؤلفههای اختق کینت محی هی شهده اسهت.
در ایو دوره تحصیلی به مؤلفهههای «بهداشهت و سهتمت»بها  82فراوانهی(22درصهد)
«حفاظههت اک تنههوع کینههتی» بهها  81فراوانههی(21 8درصههد) و «صههرفه جههویی و ورهیههز
اکاسراف» با  70فراوانی (18 9درصد) بیشتریو فراوانی و به مؤلفههای «دیدگاه اسهتم
در کمینه محی کینت» با  11فراوانی(3درصد) و «احنهاس منهؤلیت در برابهر حیهات
وحخ» با  5فراوانی(1 3درصد) کمتریو توجه و به مؤلفه «رعایت حقوق حیوانهات»
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هیف اشارهای نشده است.

ذ :بار ارتعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه های اخهتق کینهت محی هی در کتهاِّ ههای
درسی دوره متوس ه اول:
جهت وی بردن به بار رتعاتی و ضهریب اهمیهت دادهههای حاصهل بها اسهتفاده اک
فرمولهای سه گانه آنترووی شانون مقدار بار ارتعاتی ( )Ejو ضریب اهمیت()Wj
مؤلفههای اختق کینت محی هی محاسهبه گردیهد .کهه نتهایو آن در جهدول( )6مابهل
مشاهده است.
جدول( .)6مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفههای اخالق زیست محیطی در کتابهای دوره متوسطه اول

صهحیم اک آن» بها ضههریب اهمیهت« 139ورهیههز اک آلهوده نمهودن محههی کینهت» بهها
ضریب اهمیت« 138درخهت کهاری و حفاظهت اک فضهای سهبز» بها ضهریب اهمیهت
 128دارای بیشههتریو ضههریب اهمیههت و مؤلفههه هههای«حفاظههت اک تن هوع کینههتی» بهها
ضههریب اهمیههت « 096دیههدگاه اسههتم در کمینههه محههی کینههت» بهها ضههیب اهمیههت
 095و «احنهههاس منهههؤلیت در برابهههر حیهههات وحهههخ» بههها ضهههریب اهمیهههت 07
دارای کمتریو ضریب اهمیت و بهه مؤلفهه «رعایهت حقهوق حیوانهات» ههیف تهوجهی
نشده است.

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

م ههابق بهها جههدول شههماره 6بههه ترتیههب مؤلفههه هههای «شههناخت ربیاههت و اسههتفاده
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نتیجهگیری
بررسی مران و روایات استمی نشان میدهد که استم برای منهؤلیت اننهان در برابهر
محی کینت اهمیت مائل شده و ربیات را امانت خداوند در دست اننان میداند .بهر
ایو اساس توجه به اختق کینت محی ی یکی اک مهمتریو وظایف نظامهای آمهوکز
و ورورز می باشد.
در همه نظامههای آمهوکز و وهرورز بهه ویهژه سهاختارهای آموکشهی متمرکهز
کتاِّهای درسی به عنوان مههمتهریو و اصهلیتهریو ابهزار و رسهانه آموکشهی جههت
انتقال مفاهیم ماهانی و ارکزههای مهورد نظهر بهه دانهخآمهوکان مهورد اسهتفاده مهرار
میگیرند .در وامف محتوای کتب درسی به عنوان یک عنصر مههم برنامهه درسهی مهد
نظر بوده و وسیلهای جهت تحقق اهداف آن به شمار میرود .کتاِّهای درسی نقهخ
اساسی در آموکز مؤلفههای اختق کینت محی ی بهر عههده دارنهد .بهر ایهو اسهاس
هههدف وههژوهخ حاضههر تحلیههل محتههوای کتههاِّهههای درسهی دوره متوس ه ه اول در
خصوا توجه به مؤلفههای اختق کینت محی ی بوده است .یافتههای ایهو وهژوهخ
نشان دادکه:
 -1در ایو دوره تحصیلی در کتاِّهای م الاات اجتماعی ننبت به سایر کتهاِّ-
ها توجه بیشتری بهه مؤلفههههای اخهتق کینهت محی هی شهده اسهت .در مجمهوع در
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

کتاِّهای درسی ایو دوره توجه متاادلی به مؤلفههای اختق کینت محی هی مبهذول
نشده است.
 -2در ایههو دوره تحصههیلی اک نظههر شههاخص فراوانههی بههه مؤلفههههههای «بهداشههت و
سههههتمت»بهههها  82فراوانههههی(22درصههههد) «حفاظههههت اک تنههههوع کینههههتی» بهههها 81
فراوانی(21 8درصد) و «صرفهجویی و ورهیز اکاسراف» با  70فراوانهی (18 9درصهد)
بیشههتریو توجههه و بههه مؤلفههههههای «دیههدگاه اسههتم در کمینههه محههی کینههت» بهها 11
فراوانههههی(3درصههههد) و «احنههههاس منههههؤلیت در برابههههر حیههههات وحههههخ» بهههها 5
فراوانی(1 3درصد) توجه کمتری شده و بهه مؤلفهه «رعایهت حقهوق حیوانهات» ههیف
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اشارهای نشده است.

 -3در ایو دوره اک نظر شاخص ضریب اهمیت بهه ترتیهب مؤلفههههای «شهناخت
ربیات و استفاده صحیم اک آن» با ضریب اهمیت« 139ورهیز اک آلوده نمودن محی
کینت» با ضریب اهمیت« 138درختکاری و حفاظهت اک فضهای سهبز» بها ضهریب
اهمیت  128دارای بیشتریو ضریب اهمیت و مؤلفههای «حفاظت اک تنوع کینهتی» بها
ضهریب اهمیهت « 096دیهدگاه اسهتم در کمینهه محهی کینهت» بها ضهریب اهمیههت
 095و «احنههاس منههؤلیت در برابههر حیههات وحههخ» بهها ضههریب اهمیههت  07دارای
کمتریو ضریب اهمیت و به مؤلفه «رعایت حقوق حیوانات» هیف توجهی نشده اسهت.
ایو یافته نشان میدهد مؤلفهه «حفاظهت اکتنهوع کینهتی» ننهبتاً داری فراوانهی مناسهبی
میباشد ولی وراکندگی مناسبی در کتاِّهای درسی وایههای هفهتم تها نههم نداشهته و
ضریب اهمیت وایینی به آن تالق گرفته اسهت .یافتههههای ایهو وهژوهخ بها یافتههههای
بر اساس نتایو ایو وژوهخ ویشنهاد میشود در باکنگری کتهاِّههای درسهی دوره
متوس ه اول به مؤلفههای «دیدگاه استم در کمینه محی کینهت» «احنهاس منهؤلیت
در برابر حیات وحخ» و «رعایت حقهوق حیوانهات» توجهه جهدیتهری مبهذول شهود.
همچنیو مباحث مربوط به مؤلفهه «تنهوع کینهتی» بهه صهورت متهواکن در کتهاِّههای
درسی هر سه وایه گنجانده شود .به سهایر وژوهشهگران ویشهنهاد مهیشهود کتهاِّههای
درسی دوره متوس ه دوم را اک نظر توجه به مؤلفهههای اخهتق کینهت محی هی مهورد
بررسی مرار دهند.

بیرسر جاد اه اخالق ،دست محیطر ار یا هاخ ارسر اورۀ میرسطه اوو

تحقیقات امینی و ماشاالهی( )1393و محمودی( )1397همنو می باشد.
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کتابنامه
 .1آذر عادل(« )1380بن و توساه روز آنترووی شانون برای وهرداکز دادههها در
تحلیل محتوا» فصلنامه علمی –وژوهشی دانشگاه الزهرا سال .1-17 )37(11

 .2اسکات ویلیام( )1391تئوری حنابداری مهالی ترجمهه علهی وارسهائیان تههران:
انتشارات ترمه.
 .3امینی محمد؛ مشهاالهی کهرا(« )1393جایگهاه مغفهول آمهوکز محهی کینهت در
کتب درسی(م الاه موردی؛ کتب علوم و تالیمات اجتماعی مق ف راهنمایی)» مجله
علوم تربیتی دانشگاه اهواک .59-82 )21(6
 .4ایمانی محنو؛ رتئی ابراهیم؛ سادی وور محبوبه (« )1396تبییو تربیهت کینهت

محی ی بر اساس فلنفه تربیت جمههوری اسهتمی ایهران» فصهلنامه منهائل کهاربردی
تالیم و تربیت استمی .7-46 )4(2
 .5بارو کرینهتوفر( )1392اصهول و روز ههای مهدیریت کینهت محی هی ترجمهه
مهرداد اندرودی تهران :نشر کنگره.
 .6بننون جان( )1382اختق محی کینت ترجمه عبدالحنیو وهاِّ کاده مشههد:
انتشارات جهاد دانشگاهی.
عبهدال(« )1391جایگهاه اخهتق کینهت
 .7بیات رهاهره؛ احمهدی وهرویو؛ وارسها
ِه
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

محی هی در برنامههه درس هی دوره ابتههدایی ایههران» فصههلنامه وههژوهخ در برنامههه ریههزی
درسی .51-62 )2(10
 .8جمشیدی راد محمد صادق(« )1397تأ یر آموکز مباحث فقه شیای در ارتباط بها
گیاهههان و درختههان بههر میههزان آگههاهی نگههرز و رفتههار محههی کینههتی دانشههجویان»
فصلنامه آموکز محی کینت و توساه وایدار .37-46 )3(6
عبدال( )1394مفاتیم الحیات مم:اسراء.
 .9جوادی آملی
ِه

 .10دادفر مهناک( « )1391بررسی نقخ و تهأ یر آمهوکز محهی کینهت در آمهوکز
رسمی دروس هدیههای آسمان و علوم تجربی دوره ابتدایی اک دیهدگاه مالمهان شههر
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دماوند» وایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه ویام نور تهران.

 .11دهاردن جههههوکف آر( )1396اخههههتق محههههی کینههههت درآمههههدی بههههر
فلنهههفه محهههی کینهههت ترجمهههه مههههدی کتههههی تههههران :انتشهههارات فرهنهههگ
هنر و ارتبارات.

 .12شبیری سید محمد؛ عبدالهی سهراِّ ( )1390نظریه هها و کهاربردههای آمهوکز
محی کینت تهران :انتشارات دانشگاه ویام نور.
 .13شمنی واوکیاده کهرا ؛ شبیری سیدمحمد(« )1392توساه سوادآموکی ریاضی اک
رریق مواد برنامهه جهامف درسهی آمهوکز محهی کینهت» فصهلنامه آمهوکز محهی
کینت و توساه وایدار .55-65 )3(1
 .14شورای عالی آموکز و ورورز( )1391سند ملی برنامهه درسهی تههران :وکارت
آموکز و ورورز.
توجههه بههه مولفههههههای شهههداء و ایثههارگران دفههاع مقههدس در محتههوای کتههب درس هی
دوره ابتههدایی» فصههلنامه وههژوهخ هههای آمههوکز و یادگیری(دانشههور رفتههار) 22
(.211-234 )6
 .16عابهههدی سروسهههتانی احمهههد؛محقق دامهههاد سهههید مصههه فی ( )1391مبهههانی و
رهیافتهای اختق کینت محی ی تهران :مؤسنه وژوهشی حکمت و فلنفه ایران.
 .17علیا مناود( .)1391فرهنگ توصیفی فلنفه اختق تهران:هرمس.
 .18عمل صالم احیاء عبدالهی منیژه؛کارگران ربابه (« )1389بررسی عناصر ربیاهت در
کتاِّ فارسی دوم دبنتان مجله م الاات ادبیات کود » .101-123 )2(1
 .19فراهانی فرد ساید؛ محمدی فرد یوسف(« )1388مبانی اختمهی محهی کینهت
اک نگاه امتصاد متاارف و مران» فصلنامه مبنات .179-208 )1(14
 .20مضاوی منصههههوره؛لیامتدار جواد؛عابدی احمههههد(« )1388تحلیههههل محتههههوای
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 .15صهههالحی عمهههران ابهههراهیم؛ سهههبحانی نهههژاد مههههدی(« )1394تحلیهههل میهههزان

کتاِّهای علوم تجربی دوره ابتدایی اک لحهاک توجهه بهه ماضهتت کینهت محی هی»
فصلنامه تالیم و تربیت شماره.98
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 .21مضاوی منصوره؛لیامتدار جواد (« )1389تحلیل محتهوای کتهاِّههای تالیمهات
هتت کینههت محی هی» فصههلنامه
اجتمههاعی دوره ابتههدایی بههه لحههاک توجههه بههه ماضه ه
اندیشههای نویو تربیتی .123-152 )4(6
 .22کریپنههدورف کلههوس( )1394تحلیههل محتههوا مبههانی روز شناسههی ترجمههه
هوشنگ نایبی تهران :نشر نی.

 .23گال مردیت؛ بورگ والتر( )1384روزههای تحقیهق کمهی و کیفهی در علهوم
تربیتی و روان شناسی ترجمه نصر و همکاران تهران :انتشارات سمت.
 .24گوتک جرالد ال( )1396مکاتب فلنهفی و آراء تربیتهی ترجمهه محمهد جافهر
وا

سرشت تهران :انتشارات سمت

 .25مجلنی محمدبامر (1403ق) بحاراالنوار بیروت :مؤسنه الوفا.
 .26محمودی سیروس(« )1397تحلیل محتوای کتاِّهای درسی هدیههای آسهمانی

دوره ابتدایی اک نظر توجه به اختق کینت محی ی» فصلنامه منهائل کهاربردی تالهیم
و تربیت استمی سال سوم شماره سوم .131-160
 .27نلنون مایکل وی( « )1385اختق کینت محی هی» ترجمهه کههرا واعظهی نهژاد
فصلنامه اختق شماره2و .59-72 3
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

 .28نهیکلس ادری و هههاوارد( )1381راهنمههای عملهی برنامهه ریههزی درسههی ترجمههه
داریوز دهقان تهران:انتشارات مدیانی
 .29والیی عینی(« )1388استم و محی کینت» مم :اندیشه موالنا
 .30هولنتی ال.آر( )1374تحلیل محتوا در علهوم اجتمهاعی و اننهانی ترجمهه نهادر
ساالر کاده تهران :انتشارات دانشگاه عتمه رباربایی.
31. Pojman L.P. (2001). "On the ethics and environmental concerns".
In: Environmental Ethics: Readings in Theory and Application .
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