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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه اخالق زیست محیطی در
محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی به منظور بهبود
محتوای کتابهای مورد نظر بوده است .روش تحقیق توصیفی
است و با استفاده از تحلیل محتوا به جمعآوری اطالعات
پرداخته است .مفاهیم مرتبط با اخالق زیست محیطی ،با
توجه به سه حیطه شناختی ،عاطفی ،مهارتی در قالب ابعاد
متن ،تکلیف ،پرسش و تصویر مورد بررسی قرار گرفت .جامعه
و نمونه آماری پژوهش ،کتابهای فارسی (بخوانیم و
بنویسیم) ،علوم ،تعلیمات اجتماعی و هدیههای آسمانی دوره
ابتدایی (22جلد کتاب) در سال تحصیلی  19ـ 19بود.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که کل مفاهیم مرتبط با
اخالق زیست محیطی در این کتابها 535 ،واحد بوده که در
بعد متن ( 33/55درصد) ،تکلیف ( 95/95درصد) ،پرسش
( )25/3و در قالب تصویر ( )22/8ارائه شده است .همچنین از
کل مفاهیم مرتبط با اخالق زیست محیطی 88 ،درصد به
حیطه شناختی 93 ،درصد به حیطه عاطفی و  1/8درصد به
حیطه مهارتی اختصاص یافته است .در کتابهای درسی دوره
ابتدایی به هدفهای شناختی (سطح دانش) بیشتر توجه شده
است و کمترین توجه مربوط به سطح مهارت است .بیشترین
توجه به اخالق زیست محیطی در کتابهای علوم دوره
ابتدایی تعلق دارد و کمترین توجه در کتاب هدیههای آسمان
دوره ابتدایی صورت گرفته است.
واژگان کلیدی :اخالق زیست محیطی ،دوره ابتدایی،
کتابهای درسی ،محتوای برنامه درسی
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مقدمه

عصر کنونی را «دوران بحران زیست محیطی» نام
نهادهاند ،زیرا گستره دستاندازی انسان بر عرصههای محیط
زیست ،در نتیجه رشد روز افزون جمعیت و نیاز به توسعه
در کلیه سطوح اقتصادی و اجتماعی ،روز به روز ابعاد
وسیعتری به خود گرفته ،در اثر بهرهبرداری غیر اصولی و
بی رویه از منابع طبیعی ،تداوم حیات این منابع را مورد
تهدید قرار داده و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره محیط
زیست وارد نموده است (چاتی بخش .)9383 ،انسان عصر
ماشین با فراموش کردن این واقعیت که او یکی از اعضای
چرخه طبیعت است و سهم معینی از هر یک از مواد محدود
این چرخه دارد ،به مصرف بی رویه منابع گوناگون طبیعت
پرداخته است .الیه ازن که محافظ کره زمین در برابر اشعه
مضر خورشید است ،در اثر گازهای خطرناک ساخته دست
انسان در حال تخریب است .انسان سبکی از زندگی را برای
خود برگزیده است که مستلزم مصرف بی اندازه انرژی است
(پویمان .)9118 ،مشکالت ومسائل زیست محیطی ،آسایش
و آرامش بشر را به مخاطره انداخته است که این مشکل
ناشی از رفتار نامطلوب محیطی است که بر اثر عدم احساس
مسؤولیت اززمان کودکی پدید میآید.
) یکی
اخالق زیست محیطی (
از شاخههای فلسفه کاربردی است که با ارزشها ،باورها و
گرایشها سر و کار دارد و در بهترین حالت ،میتوان آن را
) در نظر گرفت
یک فرآیند اصول نهاد (
که به دنبال ارائه راه حلهای اخالقی برای مشکالت زیست
محیطی از طریق پیوند علوم مختلف با گرایشهای
اجتماعات انسانی است .اخالق زیست محیطی با دغدغههای
جهانی مانند رابطه انسان با محیط زیست ،درک انسان
نسبت به مسؤولیت در برابر محیط زیست و تعهد به حفظ
منابع برای نسلهای آتی سر و کار دارد .این در حالی است
که آلودگیهای زیست محیطی ،استفاده از منابع زمین،
تولید و توزیع غذا ،تولید و مصرف انرژی ،صیانت از حیات
وحش و تنوع گونهای نیز در گستره و حوزه اخالق زیست
محیطی جای دارند (عابدی سروستانی .)9388 ،در این
پژوهش ،از آنجا که عمل اخالقی مستلزم آموزش است،
اخالق زیست محیطی در سه حیطه هدفهای آموزشی

شناختی ،نگرشی و مهارتی در محتوای کتابهای درسی
دوره ابتدایی (به جز کتاب ریاضی) مورد شناسایی قرار
میگیرد.
یکی از راههای اساسی شناساندن اهمیت مسائل زیست
محیطی و منابع طبیعی و راههای حفظ و احیای آن،
انعکاس مسائل فوق در متون درسی است .در واقع برنامه
درسی ،وسیلهای جهت اجرای آموزشهای زیست محیطی
است تا از این طریق ،دانشآموزان بتوانند مفاهیم و ادراکات
زیست محیطی خود را توسعه دهند و از طریق این ادراک
با زندگی روزمره خود ،ارتباط برقرار کنند و نسبت به این
که تمام جنبههای محیطی با هم در ارتباطاند ،یک آگاهی و
).
شناختی به دست آورند (
آموزش رفتارهای محیطی به کودکان و نوجوانان
همواره از موضوعات مورد توجه در تمام جوامع بوده است.
هر چند که امکان دارد در مورد آموزشهای مورد نظر و
گستره آنها و چگونگی ارائه و انتقال آنها به نسلهای بعدی،
دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد .پالمر و همکارانش
( )2992در پژوهشی با عنوان «آگاهیهای موضوعی و
اجتماعی در آموزش محیط زیست» نشان دادند که
برنامههای مربوط به آموزش زیست محیطی در بخش
خدمات آموزش رسمی ،نقش اساسی را ایفا مینماید .واینر
( )2999به بررسی «رابطه زیست محیطی و میزان احساس
مسؤولیت» پرداخت و پس از پژوهشهای گسترده به این
نتیجه رسید که معضالت زیست محیطی ،ناشی از رفتار
نامطلوب محیطی است که بر اثر ضعف احساس مسؤولیت
در دوران کودکی پدید میآید .از سوی دیگر ،کاواس و
همکاران ( )2991در پژوهش خود نشان دادند که دانش
آموزان به یادگیری در مورد محیط زیست و به یافتن راه
حلهایی برای مسائل زیست محیطی عالقمند هستند .آنها
خود را در مقابل مسائل محیط زیست تأثیرگذار میدانند و
نقش خود را در کمک به محیط زیست مهم تلقی میکنند.
این پژوهشگران نتیجه میگیرند که این امر فرصت مناسبی
برای افزایش آگاهیها و گنجاندن روشهای حفظ محیط
زیست در کتابهای درسی فراهم میآورد.
کرمیپور ( )9388در پژوهشی با عنوان «ارائه چارچوب
نظری در خصوص چگونگی آموزش محیط زیست» به ارائه
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مدلی جامع در زمینه آموزش محیط زیست پرداخته است.
در نتیجه این پژوهش 3 ،عامل در آموزش محیط زیست
مؤثر شناخته شد که به ترتیب اولویت عبارتند از :روش
حسی ـ ادراکی ،روش آموزش رسمی و غیررسمی ،استفاده
از وسایل کمک آموزشی ،ایجاد انگیزه با جمالت مثبت،
آموزش صحرایی و روش آزمایشگاهی .وی به منظور ارائه
راهکارهایی برای مشارکت مردمی در فرایند ارزیابی اثرات
زیست محیطی ،اظهار داشته است که نظر سنجی از مردم و
استفاده از نظرها و پیشنهادهای آنها در تصمیمگیری،
مهمترین هدف مشارکت مردمی است .اسماعیلی ()9382
در تحقیقی به منظور «بررسی میزان توجه به آموزش
محیط زیست در برنامه درسی دوره ابتدایی» به این نتیجه
رسید که تنها  29درصد از محتوای کتابهای درسی به
مفاهیم آموزش محیط زیست پرداختهاند.
صولتی اصل ( )9383با تحلیل و بررسی میزان انعکاس
مفاهیم محیط زیست در کتابهای علوم دوره راهنمایی به
این نتیجه دست یافت که میزان انعکاس این مفاهیم در
کتابهای یاد شده نا چیز است .یعقوبی ( )9382با بررسی
میزان انعکاس موضوعات محیط زیست در مقاطع ابتدایی،
راهنمایی و متوسطه ،معتقد است که یکی از راههای اساسی
در جهت تنویر افکار عمومی در زمینه محیط زیست،
انعکاس مسائل مربوط به آن در متون درسی مدارس است.
نتیجه پژ.هش او نشان میدهد که در دوره ابتدایی ،تعداد
صفحات اختصاص یافته به محیط زیست در مقایسه با کل
حجم کتابهای درسی این دوره حدود  9 /5درصد است.
پژوهشگران معتقدند که بهترین شیوه نهادینه کردن
عادتهای مثبت ،آموزش آنها ـ به ویژه از دوران کودکی ـ
است .حفاظت از محیط زیست هم عادتی است که باید از
کودکی آموخته شود تا به یک باور ذهنی تبدیل شود .با
توجه به اصل  59قانون اساسی جمهوری اسالمی ،حفاظت
از محیط زیست بر توسعه فعالیتهای اقتصادی ترجیح
یافته و حفظ محیط زیست ،وظیفه همگانی شمرده شده
است .آموزش رفتارهای زیست محیطی یکی ازمهمترین
دغدغههای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران و
هدف اصلی این نظام ،پرورش انسان کامل است .در این
راستا ،یکی از مهمترین وسایلی که برای پرورش

دانشآموزان بر آن تأکید میشود ،کتابهای درسی است.
کتابهای درسی در نظامهای متمرکز ،از جمله نظام
آموزشی کشور ایران ،اهمیت فوقالعادهای دارد و میتوان
گفت که اصلیترین منبع در امر تربیت در مدارس به شمار
میرود (زمانی.)9385 ،
جمع بندی پژوهشها نشان میدهد که همه به نقش
مدارس و به ویژه برنامههای درسی در آموزش رفتارهای
زیست محیطی تأکید داشتهاند .بررسی کتابهای درسی در
ایران ،به فقدان برنامه منسجم و عدم توجه متوازن به
مفاهیم زیست محیطی اشاره دارد .ویژگی خاص پژوهش
حاضر ،از یک سو ،گستره مؤلفههای اخالق زیست محیطی
است .به طوری که با بررسی منابع متعدد ،سعی در
شناسایی مؤلفههای اساسی در این زمینه داشته است .از
سوی دیگر ،همه کتابهای درسی دوره ابتدایی (به جز
ریاضی) را که مشتمل بر  22جلد کتاب بوده است ،به طور
کامل مورد بررسی قرار داده است.
وارد کردن مفاهیم مرتبط با محیط زیست در متون
درسی دورههای مختلف تحصیلی باعث میشود که
دانشآموزان از همان ابتدا و در زمان تکوین و شکلگیری
شخصیت خویش ،محیط زیست را نه تنها به عنوان یک
درس بلکه به عنوان یک وظیفه و مسؤولیت انسانی تلقی
کنند .در سند تحول نظام تربیت رسمی و عمومی در افق
چشم انداز  29ساله کشور ،ارتقای آداب و مهارتهای
زندگی ،بهداشتی و زیست محیطی در شمار اهداف کالن
نظام آموزش و پرورش آمده است (سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش.)9388 ،
محتوای برنامه درسی به لحاظ نقشی که در تحقق
اهداف برنامه ایفا میکند ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
امروزه آشکار شده است که کتابهای درسی شیوههایی را
که افراد با آنها زندگی اجتماعی را تفسیر میکنند و نسبت
بدان واکنش نشان میدهند ،با کمک به نظم در آوردن
تجربه ما از زندگی اجتماعی ،قالب ریزی میکند .کتابهای
درسی ،عالوه بر فراهم ساختن بسیاری از خدمات اطالعاتی
الزم ،نگرشها و حساسیتهای ما را شکل میدهند و در
تثبیت و شکلگیری نوعی نظام ارزشی خاص در درون ما
سهم به سزایی دارند (امیری.)9385 ،
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با توجه به این که دین اسالم تمام ابعاد زندگی انسان
را در بر میگیرد ،بنابراین ارزشهای ناشی از دین نیز باید
به صورت متوازن در کتابهای درسی منعکس شود .مراکز
علمی و پژوهشی موظفند تا ضمن پرداختن به مبانی ارزشی
و اعتقادی جامعه ،آن نوع اخالق زیست محیطی را توسعه
دهند که به حفظ محیط زیست کمک کند و راهنمای عقل
انسان در تعامل با آن باشد .این موضوع از این جهت مهم
است که ریشه اصلی نابسامانیهای موجود در حفاظت از
منابع طبیعی ،به چگونگی درک و باورهای انسان نسبت به
محیط زیست بر میگردد .زیرا ،رفتارهای ما توسط
اندیشههایمان هدایت میشود (عابدی سروستانی.)9388،
از آنجا که محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی از
مهمترین وسایل شناخت و آموزش رفتارهای محیطی برای
دانش آموزان است ،الزم است تا برنامه ریزان درسی در
تدوین اهداف آموزشی و طراحی کتابهای درسی ،اخالق
زیست محیطی را نیز مد نظر قرار دهند .با توجه به اهمیت
موضوع ،آنچه موضوع پژوهش حاضر را تشکیل میدهد این
است که مؤلفههای اخالق زیست محیطی در کتابهای
درسی دوره ابتدایی کدامند و به مفاهیم و تعاریف مرتبط با
اخالق زیست محیطی در این کتابها به چه میزان توجه
شده است؟
روش پژوهش
در انجام پژوهش حاضر ،از روش توصیفی و با استفاده
از تکنیک تحلیل محتوا ،با تأکید بر فراوانی ،نمودار و درصد
استفاده شده است .برای تهیه جدول تحلیل محتوا ،الگوی
طبقهبندی هدفهای آموزشی بلوم به کار رفت .بر اساس
این طبقهبندی ،مفاهیم اخالق زیست محیطی در قالب سه
حیطه شناختی ،عاطفی و مهارتی قرار گرفته است .شایان
ذکر است که در پاسخ به سؤال اول پژوهش از روش
کتابخانهای برای جمعآوری اطالعات استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش ،کتابهای فارسی (بخوانیم و
بنویسیم) ،علوم ،تعلیمات اجتماعی و هدیههای آسمانی
دوره  5ساله ابتدایی در سال تحصیلی  19ـ  9319است که
به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب شده است .حجم نمونه
با حجم جامعه ( 22جلد) برابر است .ابزار پژوهش ،فرم
تحلیل محتوا بر اساس سه حیطه (دانش ،نگرش و مهارت)

مبتنی بر عناصر اصلی تحلیل محتوا و مؤلفههای طراحی
شده برای اخالق زیست محیطی در این سه حیطه تدوین
شد .بر این اساس ،مؤلفههای اخالق زیست محیطی در
کتابهای درسی در قالب این سه حیطه ،در چهار محور
مورد بررسی قرار گرفت که شامل متن ،تکلیف ،پرسش و
تصویر میشود.
يافتههاي پژوهش
در این بخش ،به ترتیب به سؤاالت پژوهش پاسخ داده
میشود.
سؤال اول :مؤلفه های اخالق زیست محیطی کدامند؟
برای پاسخ به این سؤال از روش کتابخانهای استفاده
شده است .با مطالعه منابع شامل کتابها ،مقاالت و
پایاننامههای مرتبط با این موضوع ،به استخراج مؤلفهها
پرداخته شده است .با استناد به پژوهشهای نصر (،)9388
محمدی ( ،)9385عابدی سروستانی ( ،)9388عینی مهران
( )9388و نظرات استادان راهنما و مشاور ،مؤلفههای زیر
مشخص و روایی آنها تأیید شده است:
 .9پاکیزگی و حفظ محیط زیست طبیعی
 .2پاکیزگی و حفظ محیط زیست انسان ساخت
(شهری)
 .3آلوده کنندههای طبیعی و مصنوعی هوا
 .5آلوده کننده طبیعی و مصنوعی خاک
 .5آلوده کنندههای طبیعی و مصنوعی آب
 .3آلوده کنندههای صوتی
 .8رعایت بهداشت فردی و جمعی و ارتباط آن با
زندگی انسان
 .8منابع انرژی و نحوه استفاده از آنها
 .1دیدگاه اسالم و آموزههای مذهبی در مورد محیط
زیست
 .99تأثیر آلودگی محیط زیست روی کره زمین
.99تمام شدن منابع طبیعی
.92حفاظت از گیاهان و جانوران
در نهایت این مؤلفهها بر اساس طبقهبندی هدفهای
آموزشی بلوم ،در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی ـ
حرکتی (مهارتی) ،قرار گرفته است.
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 -9حیطه شناختی :مؤلفههای اخالق زیست محیطی
در این حیطه عبارتند از :دادن اطالعات زیست محیطی در
مورد آالیندهها و ضررهایی که آنها برای زندگی بشر دارند،
کسب دانش در مورد گیاهان و اثر بخشی آنها در پاکیزگی
محیط زیست ،دانش در مورد عواقب عدم رعایت بهداشت
فردی و جمعی ،آموزش نحوه به کارگیری ماشین آالت،
دانش در مورد پیامدهای منفی محیط زیست ،دادن
اطالعات در مورد منابع انرژی و دانش استفاده از این منابع.
 -2حیطه عاطفی( نگرشی) :مؤلفههای اخالق زیست
محیطی در این حیطه عبارتند از :احترام به محیط زیست،
احترام به حقوق مردم ،امر به معروف و نهی از منکر کردن

پیرامون مسائل زیست محیطی ،عضویت در تشکلهای
حمایت از محیط زیست ،داوطلب شدن برای ارزش نشان
دادن به محیط زیست مانند به موقع گذاشتن زبالهها
در بیرون از منزل.
 - 3حیطه روانی ـ حرکتی( مهارتی) :مؤلفههای اخالق
زیست محیطی در این حیطه عبارتند از :کلیه
دستورالعملها و آموزشهای مرحلهای مانند شیوه روشن
کردن آتش و خاموش کردن آن در جنگل برای جلوگیری
از آتش سوزی ،نحوه کاشت گیاه و نگهداری از آن ،شیوه
صحیح دفع زبالهها ،نحوه صرفهجویی در استفاده از منابع
انرژی مانند آب و برق.

جدول  9ـ ترتیب فراوانی مؤلفهها در کتابهای درسی دوره ابتدایی
مؤلفههای مرتبط با اخالق زیست محیطی

فراوانی مشاهده شده

پاکیزگی و حفظ محیط زیست طبیعی

172

پاکیزگی و حفظ محیط زیست انسان ساخت (شهری)

123

آلوده کننده طبیعی و مصنوعی هوا

60

حفاظت از گیاهان و جانوران

45

آلوده کنندههای طبیعی و مصنوعی آب

40

رعایت بهداشت فردی و جمعی و ارتباط آن با زندگی انسان

57

آلوده کنندههای صوتی

18

منابع انرژی و نحوه استفاده از آنها

16

دیدگاه اسالم و آموزههای مذهبی در مورد محیط زیست

13

آلوده کنندههای خاک

6

تأثیر آلودگی محیط زیست روی کره زمین

0

تمام شدن منابع طبیعی

0

جمع کل
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در جدول شماره  9عالوه بر ذکر مفاهیم مرتبط با
مسائل زیست محیطی در کتابهای درسی دوره ابتدایی،
میزان فراوانیهای مربوط به هر مفهوم نیز به ترتیب آورده
شده است تا بدین ترتیب میزان توجه به هر یک از مفاهیم
آشکار شود.
این جدول اولویت بندی مؤلفهها را نشان میدهد .بدین
ترتیب که بیشترین توجه در کتابهای درسی مربوط به
مؤلفههای حفظ محیط زیست طبیعی و حفظ محیط زیست
شهری است .این موارد به مراتب در همه کتابهای دوره
ابتدایی به صورتی تکراری بیان شده است .همچنین همان
گونه که مشاهده میشود ،به مباحث جدید زیست محیطی،
مانند الیه ازن و تمام شدن منابع طبیعی هیچ اشارهای
نشده است.

سؤال دوم :فراوانی مفاهیم مرتبط با اخالق زیست محیطی
با توجه به مقولههای (متن ،تکلیف ،پرسش ،تصویر) در
محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی به چه میزان است؟
همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود،
بیشترین توجه به مفاهیم زیست محیطی در دوره ابتدایی،
مربوط به کتاب علوم و کمترین توجه مربوط به کتاب
هدیههای آسمانی است .به نظر میرسد که توجه بیشتر به
مفاهیم زیست محیطی در کتاب علوم به مقتضای مباحث
مطرح شده در این کتاب و تناسب مباحث زیست محیطی با
مباحث علوم است؛ زیرا همان طور که میدانیم محیط
زیست یکی از گرایشهای علوم تجربی به شمار میرود و در
این کتاب باید به این مسأله توجه بیشتری شود.

جدول  2ـ فراوانی مفاهیم در کتابهای درسی بر حسب پایه تحصیلی
سال اول

فراوانی

سال دوم

درصد

فراوانی

7/ 6
فارسی

41

علوم

32

50

4/ 4

7

هدیههای
آسمانی

65

24

درصد

فراوانی

درصد

سال پنجم

فراوانی

8

53

6/34

26

9

4/86

193
3

7 /1
58

10
53

6/34

34

0

57/9
205
4

9

4/ 6
-

-

-

-

-

12

95

17/4

66

-

23

14/9
29

3/42

26

4/86

80

7
2/ 2

3

4/ 1
22

4

10/6
4

0/73

19

12/5

5/33

37

1

148

27/7

درصد

56/4

3
19/2

جمع

درصد

فراوانی

11/7

1

9/ 2

اجتماعی

درصد

3/ 6

6

تعلیمات

سال سوم

فراوانی

سال چهارم

جمع کل

105

25/5
123

3

353
6

10

جایگاه اخالق زیست محیطي در برنامه درسي37 / ...

با توجه به جدول شماره  ،3بیشترین شکل ارائه به
صورت متن و کمترین شکل ارائه به صورت تکلیف است.
با توجه به نمودار شماره  ،9بیشترین شکل ارائه مفاهیم
به صورت متن ( 33/55درصد) است و کمترین شکل ارائه
به صورت تکلیف ( 95/95درصد) است .ارائه محتوا به
شکلهای گوناگون رایج است که گونه معمول آن نوشتاری
است .آشکار است که اگر چه در بسیاری از کشورها این
شیوه رایج است و در کشور ما نیز فرم غالب همین است،
این شکل ارائه در دنیای امروز دیگر جایی نخواهد داشت.
فضای برنامه درسی ،فضای یادگیری است و تصاویر و
جداول باید در مفهوم ،تسهیل کننده حصول اهداف
آموزشی به شمار آیند .شیوههای ارائه محتوا عبارتند از 9 :ـ
مکتوب (نوشتاری)  2ـ عکس و تصاویر  3ـ فعالیتهای
یادگیری (پرسش)  5ـ فعالیتهای خارج از مدرسه
(تکلیف) .در دوره ابتدایی یادگیری به شیوه عینی و بصری
بهتر انجام میگیرد ،یعنی عکس و تصویر تأثیر بیشتری در
یادگیری دارد .همچنین بر اساس نظریه رشد شناختی
پیاژه ،مراحل رشد از عینی به انتزاعی در حرکت است .هر
چه کودکان بیشتر با موقعیت عینی و ملموس درگیر شوند،
یادگیری بهتر صورت میگیرد .همچنین تکلیف و پرسش
باعث تقویت و انجام یادگیری میشود .وقتی ارائه مطالب
بیشتر به صورت متنی و نوشتاری باشد و کودکان در آن
فعال نباشند ،یادگیری به طور کامل صورت نخواهد گرفت.
تکلیف منبعی برای توسعه دانش فراگیر است .پس اهداف
آموزشی باید با رشد ذهنی دانشآموزان تطابق کامل داشته
باشد و آنها را به فعالیت وادارد.

سؤال سوم :در کتابهای درسی دوره ابتدایی به
مؤلفههای اخالق زیست محیطی در قالب سه حیطه
(شناختی ،عاطفی ،مهارتی) به چه میزان تأکید شده است؟
همان طور که در جدول شماره  5مشاهده خواهد شد،
مفاهیم زیست محیطی به کار برده شده در کتابهای
درسی دوره ابتدایی ،بیشتر در حیطه شناختی است و
کمترین میزان کاربرد مفاهیم مربوط به حیطه مهارتی
است .آموزش محیط زیست فرایندی است که هر دو بخش
آموزش و پرورش را شامل می شود .آموزش به معنای کسب
دانش و توانایی است و پرورش به معنای ویژگی های
شخصیت هر فرد ،نظیر عاطفه و کردار وی است .آموزش
محیط زیست باید هم بر طرز تفکر یک فرد و هم بر
احساسات وی تأثیر بگذارد و در نتیجه در همه رفتارهای او
مشاهده شود.
جدول  3ـ توزیع فراوانی مرتبط با اخالق زیست محیطی بر حسب
پایه تحصیلی و ابعاد تحلیل (متن ،تکلیف ،پرسش ،تصویر)

ابعاد
تحلیل
متن

تکلیف پرسش

تصویر

جمع

کتاب
فارسی

37

40

45

33

193

علوم

78

22

36

47

205

ﺕﻭﺯیﻉﻑﺭﺍﻭﺍﻥی ﻡﻑﺍ ﻩیﻡ ﺩﺭ ﺍﺏﻉﺍﺩﺕﺡﻝیﻝ

تعلیمات
122
ﻡﺕﻥ

195

اجتماعی
هدیههای

ﺕکﻝیﻑ
پﺭﺱﺵ

آسمان

ﺕﺹﻭیﺭ

50

50

12

7

27

11

11

9

80

37

137
81

نمودار  9ـ فراوانی مفاهیم زیست محیطی در
کتابهای درسی دوره ابتدایی

جمع

193

81

137

122

353
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عوامل آموزشی در عین داشتن اهمیت فوقالعاده ،باید
همواره انگیزش ،احساسات و عواطف دانشآموزان را نسبت
به محیط زیست در نظر داشته باشند.
همچنین با توجه به اهداف آموزش محیط زیست که
عبارت اند از 9 :ـ تعمیق و طبقهبندی اطالعات و دانشهای
مقدماتی محیط زیست از طریق تماسهای عملی و فعال با
طبیعت ،آشنا کردن دانش آموزان با برخی از روابط دو
جانبه بشر با محیط زیست و ایجاد زمینه برای تفکر در
پیرامون محیط زیست  2ـ تقویت روحیه مثبت در
دانشآموزان نسبت به محیط زیست ،جلب توجه ،جلب
عالقه و احترام و تحسین نسبت به ارزشها و زیباییهای
طبیعت و آگاهی از اهمیت این ارزشها در زندگی بشر 3 .ـ
پرورش عادات و مهارتهای مربوط به محیط زیست و
برانگیختن احساسات و عالیق دانشآموزان در مأنوس شدن
با طبیعت و حفاظت از آن (اسماعیلی .)9382 ،با توجه به
پاسخ این سؤال ،مشخص میشود که در این زمینه ،بیشتر
به هدف اول توجه شده و دو هدف دیگر نادیده گرفته شده
است .در واقع هدف از گنجاندن مفاهیم مرتبط با اخالق
زیست محیطی در برنامههای درسی این است که
دانشآموزان به محیط احترام بگذارند که به این مسأله
توجه کافی نشده است.
سؤال چهارم :نحوه عرضه مفاهیم مرتبط با محیط
زیست از لحاظ ارتباط افقی و عمودی در دروس فارسی
(بخوانیم و بنویسیم) ،علوم ،تعلیمات اجتماعی و هدیههای
آسمان دوره ابتدایی چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال،

فراوانی مفاهیم مرتبط با اخالق زیست محیطی را در هر
پایه استخراج کرده ،در جدول شماره  5قرار دادهایم.
ارتباط عمودی :تنظیم عمودی مطالب مورد یادگیری،
به تقسیم بندی یک موضوع بر حسب فواصل زمانی مربوط
است (لوی .)9389 ،بنابراین ،با توجه به جدول شماره 3
مشخص میشود که بین کتابها ارتباط عمودی وجود دارد.
به جز کتاب هدیههای آسمان که در پایه اول به این مباحث
زیست محیطی نپرداخته است ،در محتوای سایر دروس (در
همه پایهها) این مبحث کم و بیش پوشش داده شده است.
ارتباط افقی :به مرتبط ساختن و هماهنگی میان
مطالب یادگیری در کتابهای درسی مختلف برای یک گروه
از دانشآموزان مربوط است .ارتباط افقی ،در واقع بیانگر
تلفیق در برنامه درسی است .تلفیق به معنای در هم
آمیختن و ارتباط دادن محتوا و فرایندهای برنامه درسی به
منظور انسجام و یکپارچگی آموختههای فراگیران است
(احمدی .)9319 ،با توجه به دادههای جدول شماره 5
مشخص میشود که بین کتابهای درسی دوره ابتدایی،
ارتباط افقی نسبتاً مناسبی برقرار است .مباحث مربوط به
محیط زیست در مواد درسی در پایههای مختلف دوره
ابتدایی مطرح شده است .همانگونه که در قسمتهای قبلی
نیز اشاره شد ،برای تحلیل محتوای مفاهیم اخالق زیست
محیطی در کتابهای درسی دوره ابتدایی ،مؤلفههای مورد
نظر در سه حیطه شناختی ،عاطفی و مهارتی طبقه بندی
شدند .همچنین این مؤلفهها بر اساس ابعاد تحلیل (متن،
تکلیف ،پرسش و تصویر) بررسی شدند.

جدول  5ـ فراوانی مفاهیم مرتبط با اخالق زیست محیطی در هر پایه
کتابها

فارسی

علوم

تعلیمات اجتماعی

هدیههای آسمانی

اول

41

32

-

-

دوم

50

24

-

12

سوم

65

58

23

22

چهارم

53

53

29

4

پنجم

26

54

26

19

پایهها
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جدول  5ـ توزیع فراوانی مفاهیم مرتبط با اخالق زیست محیطی بر حسب پایه تحصیلی و حیطهها

علوم

56

8

8

25

1

0

55

5

2

28

1

6

42

3

7

203

اجتماعی

-

-

-

-

-

-

24

1

0

23

1

5

17

9

0

80

-

-

-

8

4

0

20

1

1

2

2

0

13

4

0

57

61

13

19

50

10

6

124

14

10

85

8

10

96

22

7

535

جمع

هدیههای

فارسی

23

3

11

19

3

6

47

9

7

50

4

1

22

4

0

195

آسمان

کتابهای درسی

دانش

نگرش

مهارت

دانش

نگرش

مهارت

دانش

نگرش

مهارت

دانش

نگرش

مهارت

دانش

نگرش

مهارت

پایه دوم

پایه چهارم

جمع

پایه اول

پایه سوم

پایه پنجم

در نتیجه این پژوهش ،در کتابهای درسی این دوره ،در
مجموع  535مورد فراوانی در رابطه با اخالق زیست
محیطی مشاهده شد .که از این تعداد 915 ،واحد به کتاب
فارسی (بخوانیم و بنویسیم) 293 ،واحد به کتاب علوم89،
واحد به کتاب تعلیمات اجتماعی و  58واحد به کتاب
هدیههای آسمان اختصاص یافته است .نتایج پژوهش نیز
بیانگر این است که در توزیع فراوانی مفاهیم در قالب سه
حیطه %88/8 ،درصد به حیطه شناختی %92/9 ،درصد به
حیطه نگرش و  %99/9درصد به حیطه مهارتی اختصاص
یافته است.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،کلیه کتابهای درسی دوره ابتدایی
(به جز کتاب ریاضی) از لحاظ پرداختن به مفاهیم زیست
محیطی و مؤلفههای اخالق زیست محیطی ،مورد بررسی و
تحلیل محتوا قرار گرفته است .بر اساس دادههای حاصل از
فرم تحلیل محتوا ،میتوان نتیجه گرفت که در میان

کتابهای درسی ،بیشترین توجه به مفاهیم زیست محیطی،
به ترتیب در کتابهای علوم و فارسی و کمترین توجه به
کتابهای هدیه های آسمانی شده است (جدول شماره .)5
این یافته با یافته پژوهش یعقوبی ( )9382مبنی بر توجه
بیشتر کتاب علوم تجربی در میان کتابهای این دوره به
مفاهیم زیست محیطی همسو است که بحث آن در باال
مطرح شد .عالوه بر آن ،مقایسه میزان توجه به هر مؤلفه در
کتابهای درسی دوره ابتدایی نشان میدهد که در این
زمینه ،مؤلفههای زیست محیطی و حفظ محیط زیست
شهری دارای بیشترین فراوانی است و به مؤلفههای دیدگاه
اسالم و آموزههای مذهبی در مورد محیط زیست و آلوده
کننده خاک کمتر از بقیه توجه شده است .در حالی که در
متون اسالمی آیات و روایات بسیاری در این زمینه وجود
دارد .در قرآن ،انسان در مقام خلیفه الهی قرار داده شده
است و باید بار امانت الهی را به دوش بکشد .واژه خالفت که
برای انسان مقدر شده است ایجاب میکند تا خلیفه ،اعمال
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و رفتار خودش را به صفات فعل الهی متصف گرداند .در غیر
این صورت شرط امانت الهی را به عمل نیاورده است (امین
زاده .)9389،همچنین درکتابهای مذکور ،به موضوعات
جدید زیست محیطی مانند تأثیر آلودگی محیط زیست
روی کره زمین و پایان یافتن منابع طبیعی پرداخته نشده
است .این نتیجه با یافتهای صولتی اصل ( )9383مبنی بر
گنجاندن مطالبی از جمله تخریب الیه ازن ،بهینه سازی
مصرف انرژی و محدودیت منابع طبیعی همسو است.
همچنین در مقایسه میزان ارائه مفاهیم به صورت (متن،
تکلیف ،پرسش و تصویر) کمترین شکل ارائه مفاهیم به
صورت تکلیف است (نمودار شماره .)9
هدف از پژوهش در نظام آموزش محیط زیست ،یافتن
مناسبترین و بهترین سیستم ارائه مطالب و نحوه فعالیتها
است .محتوای برنامههای درسی و کتابهای درسی به دلیل
اهمیت زیادی که در تعیین محتوای آموزشی و خطمشی
آموزشی دارند ،کانون توجه خاصی برای همه دست
اندرکاران تعلیم و تربیت هستند .در نظام آموزشی ایران،
کتابهای درسی به صورت متمرکز توسط دفتر برنامه ریزی
تهیه و در تمام کشور توزیع میشود و فرایند یاددهی ـ
یادگیری معموالً با تکیه بر محتوای کتابهای درسی صورت
میگیرد .از آنجا که هدف آموزش و پروش تفهیم مطالب و
محتوای برنامههای درسی به دانشآموزان است و نیز از
آنجایی که فهمیدن مطالب درسی ،ارتباط مستقیمی با
فعالیتهای دانشآموزان در جریان یادگیری دارد ،محتوای
برنامههای درسی باید به گونهای طراحی و تدوین شود که
شاگردان را وادار به فعالیت نماید .این نتیجه نیز بایافته
پژوهش کرمی پور ( )9388مبنی بر ارائه  3عامل مؤثر برای
آموزش محیط زیست در نظام آموزش و پرورش همسو
است .همچنین سلطانی و همکاران ( )9319ادعا دارند که
با تغییر سیاستهای تدوین محتوای برنامه درسی و تمایل
تدوین کنندگان به گنجاندن محتوایی که هر چه بیشتر با
زندگی روزمره فراگیران در ارتباط باشد ،فرصتی فراهم
میآید تا موضوعاتی از جمله حفاظت از محیط زیست و
روشهای آن در محتوا گنجانده شود.
در زمینه مقایسه فراوانی مفاهیم در قالب سه حیطه،
بیشترین توجه به مؤلفههای زیست محیطی ،مربوط به

حیطه شناختی است .در حالیکه کمترین توجه به حیطه
مهارتی اختصاص دارد (جدول شماره .)5
با توجه به این که بسیاری از مسائل مربوط به آداب
معاشرت و احترام به بزرگترها و تشخیص مالکهای خوب
از بد در دوره کودکی به آسانی آموخته میشوند و تربیت در
کودکی اساس تربیت در بزرگسالی است،گنجاندن مباحث
حفاظت از محیط زیست در برنامههای درسی مدارس
ابتدایی ،میتواند عکسالعملهای مناسب و معقوالنهای
ایجاد کند .بنابراین آموزش حفاظت از محیط زیست باید به
عنوان بخشی از برنامه درسی درآید تا از طریق آن بتوان
ارزشها و روابط سازنده با محیط را ایجاد کرد و سبب ساز
تقویت این ارزشها در دانش آموز شد .در واقع هدف از
گنجاندن مفاهیم مرتبط با محیط زیست در برنامههای
درسی این است که دانشآموزان به محیط احترام بگذارند.
از سویی ،آموزش محیط زیست باید با رشد ذهنی
دانشآموزان تطابق کامل داشته ،آنها را به تدریج با رابطه
دو جانبه انسان و محیط زیست وی و راههای مراقبت و
حفاظت از این محیط آشنا سازد .آموزش محیط زیست باید
براساس مراحل زیر صورت پذیرد:
 9ـ توسعه دانشهای مربوط به مسائل محیط زیست و
تأکید بر روابط میان همه اجزا و پدیدههای طبیعی  2ـ
تقویت روحیه مثبت دانشآموزان نسبت به محیط زیست 3
ـ پرورش عادات و مهارتهای مربوط به محیط زیست و نیز
به منظور تحقق هدفهای برنامه درسی ،محتوا باید باعث
رشد تواناییها ،مهارتها و گرایشهای دانشآموزان شود و
نباید صرفاً بر اساس جنبههای شناختی باشد.
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که اخالق زیست
محیطی است ،جای آن است تا پیرامون بیتوجهی به
کتابهای هدیه آسمانی بیشتر گفتگو شود .کتاب هدیههای
آسمانی در راستای توجه به عنصر اخالقی و ارزشی میتواند
دانشآموزان را با مسؤولیت شخصی در برابر محیط زیست و
مفهوم تعهد آشنا کند .در سال  9118میالدی نتیجه
پژوهش سه ساله یک هزار دانشمند از کشورهای مختلف
جهان در رابطه با دین و محیط زیست ،از طریق دانشگاه
هاروارد ارائه شد .در این پژوهش ،آموزهها و رهنمودهای 99
دین رایج در جهان از جمله اسالم ،مسیحیت و یهودیت
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درباره طبیعت و محیط زیست مورد پژوهش قرار گرفت و
یافتههای دانشمندان نشان داد که دین میتواند نقش
حساسی را در حل مشکالت زیست محیطی و آسایش
موجودات داشته باشد؛ و نتیجه مهم این تحقیقات این گونه
بیان شد که رویکرد به تعالیم دینی تنها راهکار نهایی برای
حفظ محیط زیست جهان است .آشکار است که هیچ
مکتبی مانند اسالم به طبیعت و محیط زیست اهمیت نداده
است .همچنین در قرآن کریم بسیاری از آیات ،انسانها را
به حفظ طبیعت فرا خوانده است .اسالم ،محیط زیست را
واحدی غیر قابل تجزیه در نظر میگیرد و بین انسان و
محیط زیست در جهان هستی جدایی قائل نیست و آنها را
مکمل یکدیگر میداند.
روشن است که بحران زیست محیطی عصر کنونی در
حقیقت ناشی از بحران اخالقی است ،لذا راه حل آن نیز باید
اخالقی باشد و آنچه بدان نیاز داریم ،مجموعهای از اصول و
مبانی است که از نظر زیست محیطی مناسب و از لحاظ
اجتماعی مسؤولیتآور باشد .ما نیازمند به اصولی هستیم که
به آرمانهای اخالقی تأکید ورزد و در عین حال بهبود
زندگی مادی را مد نظر قرار دهد .فرهنگ زیست محیطی و
تعهدات اخالقی در زمینه حفظ محیط زیست ،ریشه در
مبانی و آموزههای جهان بینی و دینی هر جامعهای دارد و
با توجه به آن که اسالم دین جامع و کاملی است و به عنوان
فلسفه تربیتی جامعه ایرانی به شمار میرود ،باید فرهنگ
زیست محیطی اسالم در کشور گسترش یابد .بنابراین باید
به طرح مفاهیم زیست محیطی در کتاب هدیههای آسمان
دوره ابتدایی توجه بیشتری شود .شایسته است تا برنامه
ریزان درسی در طراحی برنامههای درسی ،پرداختن به
مسائل زیست محیطی را در بعد عاطفی و مهارتی بیشتر
مورد توجه قرارداده ،معلمان در اجرای این طرحها کوشش
بیشتری نمایند تا بتوانند آموزش حفاظت از محیط زیست
را به صورت کاربردی و به نحو مطلوب و شایسته به
دانشآموزان بیاموزند.
از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی محتوای
کتابهای درسی دوره ابتدایی از حیث پرداختن به اخالق
زیست محیطی است ،بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد
میشود:

 -9اطالع رسانی جامع و صحیح پیرامون اهمیت و
جایگاه محیط زیست ،ضرورت حفظ محیط زیست ،بیان
خطرات زیست محیطی و تأثیرات آن برای زندگی انسان و
موجودات زنده دیگر ،از فعالیتهای خطیری است که در
سالهای اخیر در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته
است و باید اقدامات جدی جهت جلوگیری از تخریب محیط
زیست و حفاظت از آن در تعلیم و تربیت کودکان صورت
پذیرد.
 -2با توجه به این که امروزه در ارتباط با محیط
زیست ،مسائل جدیدی مانند گرم شدن زمین ،پایان یافتن
منابع طبیعی و تأثیر پسماندهای رادیو اکتیو مطرح است،
پیشنهاد میشود که کتابهای درسی برای طرح مسائل
جدید مورد تجدید نظر قرار گیرند.
 -3از آن جا که کتاب هدیههای آسمان دروازه آشنایی
دانشآموزان با مفاهیم دینی است و با توجه به اشارات زیاد
دین مبین اسالم در آیات و احادیث به حفظ و اهمیت
محیط زیست ،پیشنهاد میشود که این کتاب از لحاظ
گنجاندن مفاهیم زیست محیطی مورد تجدید نظر جدی
قرار گیرد.
 -5در آموزش مفاهیم زیست محیطی باید به نیازهای
شناختی عینی و ملموس دانشآموزان در مقاطع تحصیلی
توجه نمود .در دوره ابتدایی باید بیشتر از عکسها و تصاویر
و اشیاء ملموس و عینی استفاده کرد و از بیان مطالب کلی
و مفاهیم انتزاعی اجتناب ورزید .در حالی که بر اساس
یافتههای پژوهش ،آموزش و انتقال مفاهیم زیست محیطی
در مدارس کشور ابتدا از طریق متن نوشتاری و سپس به
وسیله تصاویر صورت میگیرد که این امر میتواند ضمن آن
که باعث افزایش زمان یاد گیری شود ،میزان پایداری
مطالب در حافظه را کاهش دهد و یادگیری مؤثری صورت
نخواهد گرفت ،نتایج نامطلوبی را در بر داشته باشد.
 -5توجه به امر تلفیق مباحث زیست محیطی در
محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی ،موجب انسجام
آموختههای فراگیران میشود .از آنجا که تلفیق ارتباط دادن
محتوای درسی ومباحث و مضامین مشترک در دروس
مختلف است ،مضامین مرتبط با اخالق زیست محیطی
میتواند به تناسب مواد درسی گوناگون در محتوای برنامه

 /35پژوهش در برنامهریزی درسي ،دوره دوم ،شماره ( 9پیاپي ،)63سا ل دهم ،بهار9695

درسی دوره ابتدایی گنجانده شود تا یادگیری معنادار و
جامعی برای فراگیران حاصل گردد.
منابع
احمدی ،پروین ( .)9319طراحی وسازماندهی محتوای
برنامه درسی؛رویکرد بین رشتهای در برنامه درسی
تلفیقی.تهران :انتشارات آییژ.
اسماعیلی ،رقیه ( .)9382بررسی میزان توجه به

آموزش محیط زیست در برنامههای درسی مدارس ابتدایی.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی.
امیری ،کیومرث ( .)9385تحلیل محتوای ارزشهای
معرفی شده در کتابهای درسی دوره دبیرستان .پایاننامه
کارشناسی ارشد .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه
طباطبایی.
امین زاده ،بهناز ( .)9389جهان بینی دینی و محیط
زیست و درآمدی بر نگرش اسالم به طبیعت .مجله محیط
شناسی ،شماره .35
پویمان ،لویی ( .)9118اخالق زیست محیطی ،ترجمه
منصوره شجاعی( )9385تهران :نشر توسعه.
پالمر ،جو ای ( .)2992آموزش محیط زیست در قرن
بیست و یکم ،ترجمه علی محمد خورشید دوست (.)9382
تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
چاتی بخش ،نازنین ( .)9383تکنولوژی پاک .ماهنامه
علمی محیط زیست ،شماره  9ص  11ـ .19
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( .)9388مصوبات
جلسات  899تا  898به تاریخ  88/99/39تا ،88/99/95
شورای عالی آموزش و پرورش.
سلطانی ،اصغر ،اربابی سرجو ،عزیزاهلل ،و دهقانی
خوزانی ،اعظم ( .)9319نگرش دانشآموزان سوم راهنمایی
شهر اصفهان نسبت به علم و فناوری ،علوم مدرسه ای و
محیط زیست .پژوهش در برنامه ریزی درسی .سال هشتم،
دوره دوم ،شماره .83-83 .39
صولتی اصل ،پروین ( .)9383تحلیل و بررسی میزان

انعکاس مفاهیم محیط زیست در کتابهای علوم تجربی
دوره راهنمایی از دیدگاه دبیران مدارس دخترانه شهر
تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه شهید
بهشتی.

عابدی سروستانی ،احمد ( .)9388ضرورت و
ویژگیهای پژوهش در اخالق زیست محیطی ،مجالت
اخالق در علوم و فناوری ،شماره  3و  5صص  39ـ .53
کرمی پور ،محمد رضا ( .)9388ارائه چارچوب نظری
آموزش محیط زیست در دوران ابتدایی .رساله دکتری،
تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
کرمی ،رقیه ( .)9382ارائه راهکار مشارکت مردمی در
فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی .دانشگاه تهران
دانشکده محیط زیست .پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران:
دانشگاه تهران ،دانشکده محیط زیست.
لوی ،اریه ( .)9123برنامه ریزی درسی مدارس ،ترجمه
فریده مشایخ ( )9389تهران :انتشارات مدرسه.
یعقوبی ،جعفر ( .)9382بررسی میزان انعکاس

موضوعات مربوط به محیط زیست در کتابهای درسی
مقاطع تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه .تهران:
همایش ملی تخصصی آموزش محیط زیست .تهران :بهمن
ماه .9382
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