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 چکیده

 مطالبه را نبایدهایی و بایدها آدمی  یات از بخش و هر است زیادی های گرایش دارای اخالق

اخالق  .باشد می محیطی زیست اخالق است، شده تأکید آن به که هایی اخالق از یکی .کند می

 سروکار ها گرایش، باورها و ها ارزشفلسفه کاربردی است که با  های شاخهیکی از  ،محیطی زیست

در اسالم،  .کند زیست را بررسی می محیط درزمینۀقی اخال نشده  لید یا مسائل نوپد ارد ود

هدف پژوهش است.  قرارگرفته و توجه تأکیدمورد  زیست محیطو  فظ  محیطی زیستاخالق 

 توجه بهمیزان  ازنظریی چهارم ابتدا یهپا یمطالعات اجتماعی درس کتاب  اضر، بررساای

بوده است.  موردنظرب منظور بهبود محتوای کتا به اسالمی و محیطی زیستاخالق  های مؤلفه

ی درسکتاب توصیفاای و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری شااامل  ،روش پژوهش

بوده که با توجه به ماهیت موضوع  96-97 تحصیلی یی سالچهارم ابتدا یهپا یمطالعات اجتماع

 جمله و تصویر تحلیل، وا د ه است.انجام نشااده و همه جامعه آماری بررساای شد گیری نمونه

بر  که است بندی مقوله جدول پژوهش این در شده گرفته کار به ابزار. است بند ی زمینه وا د در
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مؤلفه  3و شامل  است گردیده استخراج فرد خدایاری اساس مقیاس دینداری مربوط به پژوهش

که کل مفاهیم مرتبط با  داد این پژوهش نشان های یافته. باشد محیطی اسالمی می اخالق زیست

 های مؤلفه، فراوانی وا د بوده که در بعد متن 018 ب،در این کتا اسالمی محیطی زیستاخالق 

در این کتاب به مورد بوده است.  50مورد و در بعد تصاویر  73 اسالمی محیطی زیستاخالق 

ش منابع طبیعی گستر»مرتبه،  83« بهیناه از منابع برداری بهره» های مؤلفه ترتی  به

پرهیز از آسی  زدن به » مرتبه، 00« رعایت بهداشت محیط» مؤلفهمرتبه،  51« تجدیدپذیر

 نشده است. ای اشارههیچ « تأکید بار دوری از اساراف»و به مؤلفه  اشاره مرتبه 9« زیست محیط

تربیت ، محیطی زیستاخالق  ی چهارم ابتدایی،محتوا، مطالعات اجتماع یلتحل :کلیدی انواژگ 

 اسالمی.
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 مقدمه

ها،  زیست و منابع طبیعی و  فاظت از آن شناخت اهمیت مسائل مربوط به محیط 

آموزان مورد توجه  های درسی دانش هایی است که باید در مدارس و کتاب ازجمله آموزش

محیطی این است که افراد به  فظ و  راست از  جدی قرار گیرد. هدف از تربیت زیست

امون خود بپردازند. در اصل پنجاهم قانون اساسی هم به لزوم  فاظت از زیست پیر محیط

اخالق »عنوان یک وظیفه عمومی تأکید شده است. در اینجا بحث  زیست به محیط

 گردد. توجه مطرح می های مهم و قابل عنوان یکی از  وزه به« 0محیطی زیست

 و بایدها آدمی یات  از بخش بنابراین  هر است زیادی های گرایش دارای اخالق 

 اخالق است، شده تأکید آن به که هایی اخالق از یکی .کند می مطالبه را نبایدهایی

 اهداف از یکی آن از صحیح برداری بهره و زیست محیط شناخت. باشد می محیطی زیست

 الهی مواه  از یکی زیست محیط زیرا .(869:0595آملی، جوادی) است اسالم تربیتی

 از کوچک آن، نوعی از  فاظت و است داده قرار بشر اختیار در تعالم خداوند که است

 با انسان رابطه به توجه راستا این در. همتاست بی خال  برابر در شکرگزاری و سپاس

 .باشد می اهمیت  ائز بسیار زیست محیط

 روابط خصوص در و است فلسفی اخالق از مبحث جدیدی شاخه محیطی زیست اخالق 

: 0569و قاسمی، مقدمعلوی) کند می بحث ها آن پیرامون دنیای و ها سانان بین اخالقی

عنوان  در تعالیم اسالم و سایر ادیان الهی، ا ترام به طبیعت و همه عالم وجود به. (35

 (.5 :0597محمودی،) استیک اصل اخالقی مورد توجه 

  ضرت مؤمنان امیر. دارد اشاره زیست محیط از  فاظت اهمیت به نیز اسالم مبین دین

 های مسئولیت و  قوق آن در و فرمود ایراد خالفتش آغاز در کااه ای خطبه در( ع) یعل

 در شما که نمایید پیشه تقوا و بترسید خدا از»فرمودند:  نمود، یادآوری را مسلمانان

 از  تی زیچ همه از زیرا هستید  ها آبادی و شهرها و بندگان مسئول خداوند، پیشگاه

 عصیان و نمایید اطاعت را خدای شد  خواهید بازپرسی  یوانات و ها خانه

 (.506:5،ج0560شیرازی،مکارم)«ننمایید

محیطی اسالم، انسان نسبت به همه طبیعت و مخلوقات،  بر اساس نظریه اخالق زیست

داری و  زیست، بر ساا  فضیلت امانت باشد. مسئولیت انسان نسبت به محیط مسئول می
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برداری منصفانه از طبیعت  ر زمین و نیز در قبال    تصرف و بهرهجانشینی خداوند د

 (.867 :0595، آملی)جوادی اساات

زیست را بررسی  محیط ۀنشده اخالقی درزمین محیطی، مسائل نوپدید یا  ل اخالق زیست

ترین مفهوم خود، عبارت است از مطالعه رابطه ما  محیطی در وسیع اخالق زیست کند. می

محیطی با  اخالق زیست .آیند شاامار می ایی که جزئی از طبیعت بهبا همه چیزه

زیست، در  انسان از مسئولیت خود در  های جهانی، مثل رابطه انسااان با محیط دغدغه

های آینده، جلوگیری از انتشار  زیست و تعهد به  فظ منابع برای نسل برابر محیط

و ش و  بع طبیعی،  فاظت از  یاتمحیطی، استفاده منصفانه از منا های زیست آلودگی

 (.054 :0597محمودی،) داردها سروکار  تنوع گونه

ها، باورها و  های فلسفه کاربردی است که با ارزش یکی از شاخه محیطی اخالق زیست

در نظر  نهاد-توان آن را یک فرآیند اصول ها سروکار دارد و در بهترین  الت، می گرایش

محیطی از طری  پیوند  های اخالقی برای مشکالت زیست  ل گرفت که به دنبال ارائه راه

مفاهیم مرتبط با  واردکردن های اجتماعات انسانی است. علوم مختلف با گرایش

آموزان از  شود که دانش های مختلف تحصیلی باعث می زیست در متون درسی دوره محیط

را نه تنها  زیست گیری شخصیت خویش، محیط همان ابتدا و در زمان تکوین و شکل

عنوان یک وظیفه و مسؤولیت انسانی تلقی کنند. در سند  عنوان یک درس بلکه به به

های  ، ارتقای آداب و مهارتکشور انداز تحول نظام تربیت رسمی و عمومی در اف  چشم

 استوپرورش آمده  محیطی در شمار اهداف کالن نظام آموزش زندگی، بهداشتی و زیست

 .(35: 0590بیات و همکاران،)

 بیان مسئله

زیست که  بحران محیط شود، نامیده می محیطی زیست بحران دوران  اضر عصر

وری نامعقول  تأمل بدل شده،  اصل دخالت و بهره امروزه به یک مسئله جدی و قابل

انسان از طبیعت پیرامون خود است. امروزه این خطر وجود دارد که انسان زمین 

که گستردگی و اهمیت این  طوری به نابودی بکشاند. بهسکونتگاه و کشت پذیر خود را 

 برخی به توان می ازجمله .موضوع، توجه دانشمندان را برای نجات آن برانگیخته است

 زائد مواد و جامد زائد مواد وهوا، آب آلودگی مختلف یها نهیزم در محیطی، زیست فجایع

 (.30: 0569 مقدم و قاسمی،علوی) کرد اشاره خطرنا 
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محیطی، آسایش و آرامش بشر را به مخاطره انداخته است که  مسائل زیست الت ومشک

 این مشکل ناشی از رفتار نامطلوب محیطی است که بر اثر عدم ا ساس مسؤولیت از

 از را امنیت و آرامش نکهیا بر عالوه محیطی، زیست های فاجعهآید.  زمان کودکی پدید می

 نیچن در (.05:0566والیی،) کند می تهدید نیز را بشر موجودیت ربوده، انسان زندگی

 بدل فکری های  وزه تمام با مرتبط و اساسی بحث یک به زیست محیط بحث شاارایطی،

 سااواد ایجاد منظور زیست، به محیط ۀنیدرزم و آگاهی دانش توسعه. است شااده

 است ذیرناپ اجتناب ضرورتی آن قبال در تعهد و پذیری مسئولیت توسعه و محیطی زیست

 (.035 :0596محمودی،)

مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی اجتماعی  طور بهمحیطی  مسائل زیست ازآنجاکه 

عنوان مسئله اجتماعی و موضوع و سوژه مناسبی  ها را به گذارند، باید آن ها اثر می انسان

ی برای مطالعات اجتماعی تلقی کرد. از طرف دیگر باید گفت: کنش یا رفتار و هنجارها

محیطی مفهوم مرکزی و غال  در این مطالعات هستند. لذا  های زیست معطوف به ارزش

 محیطی، ادرا  های زیست محیطی، نگرش زیست های تأثیر آموزش، دانش و آگاهی

آموزان  محیطی دانش محیطی بر هنجارهای زیست های زیست محیطی و ارزش زیست

 .(03: 0599میرزایی و خزایی، ) استانکارناپذیر 

 از  فاظت که گفت آن، باید از  فاظت و زیست محیط برای شده گفته اهمیت بر بنا

 و اخالق محیطی، زیست قوانین شده ختهیآم درهم فاکتور سه تأثیر تحت زیست محیط

 و المللی بین تصمیمات سطح در هم فاکتور سه این از هرکدام که است وپرورش آموزش

 اساس بر که گذارند یم تأثیر زیست محیط بر شخصی و رفتاری های ارزش سطح در هم

 که باشد می تربیت و تعلیم نظام های ضرورت از محیطی زیست اخالق به توجه آن

 های بایسته و ها ارزش بررسی-0: از اند عبارت محیطی زیست اخالق اصلی محورهای

 منفی و مثبت های ارزش و انسان زندگی و آدمی زیست محیط و طبیعت در اخالقی

 و ارزشی  یث از غیرانسانی موجودات دیگر ماهیت در کاوش-5 محیط این در ریجا

 که اخالقی بایدونبایدهای و طبیعت با انسان تعامل-5.آن با انسان روابط چگونگی

 (.80:0563نلسون،)شود  مراعات باید محیط پاکی  فظ منظور به

بسیار  حیطی نقشم های درسی در آموزش رفتارهای زیست برنامه ویژه بهمدارس و  

به فقدان برنامه منسجم و عدم  های درسی در ایران، بررسی کتاب .کنند مهمی را ایفا می

 .(30: 0590بیات و همکاران،) داردمحیطی اشاره  توجه متوازن به مفاهیم زیست
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یکی از زیست مورد تأکید و توجه است.  محیطی و  فظ محیط در اسالم، اخالق زیست 

طور  . بهباشد می زیستی محیط  های زیستی، عدم ایجاد آگاهی های محیط علل ایجاد بحران

با توجه به اینکه دین اسالم تمام . باشد می صحیح آموزش آن، ایجاد یها راه از یکی یقین

صورت  های ناشی از دین نیز باید به گیرد، بنابراین ارزش ابعاد زندگی انسان را در برمی

های درسی دوره  س شود. ازآنجاکه محتوای کتابهای درسی منعک متوازن در کتاب

ترین وسایل شناخت و آموزش رفتارهای محیطی برای دانش آموزان است،  ابتدایی از مهم

های درسی،  الزم است تا برنامه ریزان درسی در تدوین اهداف آموزشی و طرا ی کتاب

 که توجه به این مهمبا  محیطی مورد تأکید اسالمی را نیز مدنظر قرار دهند. اخالق زیست

های درسی است بنابراین، پژوهش  زشی در کشور، کتابآمو ابزار پرکاربردترین از یکی

 اخالقهای اصلی  این مبحث مهم و باهدف بررسی میزان توجه به مؤلفه ۀ اضر درزمین

 چهارم پایهآموزش مطالعات اجتماعی در محتوای کتاب درسی  اسالمی زیست محیط

در قسمت متن کتاب درسی این ه است. بدین منظور به تحلیل محتوای شد ابتدایی انجام

 .پرداخته شد و تصاویر

 پیشینه پژوهش

 شود. در این  وزه اشاره می شده انجامهای  در این بخش به پژوهش

محیطی در  بررسی جایگاه اخالق زیست»، در پژوهشی با عنوان (0596) محمودی 

شناخت »های  مؤلفهاین نتایج دست یافت که:  به« های درسی دوره متوسطه اول کتاب

پرهیز از آلوده نمودن »، 059/1 با ضری  اهمیت« طبیعت و استفاده صحیح از آن

با ضری  « کاری و  فاظت از فضای سبز درخت» ،056/1با ضری  اهمیت« زیست محیط

 با«  فاظت از تنوع زیستی»های  دارای بیشترین ضری  اهمیت و مؤلفه 056/1اهمیت 

 193/1با ضری  اهمیت « زیست محیط ٔ  دیدگاه اسالم درزمینه»، 198/1ضری  اهمیت 

، دارای کمترین 17/1با ضری  اهمیت « و ش در برابر  یات یتا ساس مسئول»و 

 .هیچ توجهی نشده است« رعایت  قوق  یوانات»ضری  اهمیت بوده و به مؤلفه 

های  هدیه یهای درس کتاب یامحتو یلتحل» ، در پژوهشی با عنوان(0597) محمودی 

که در به این نتایج رسید: « محیطی توجه به اخالق زیست ازنظر ییآسمان دوره ابتدا

های اخالق  مرتبه به مؤلفه 519 های آساامان دوره ابتدایی، های هدیه کتاب

درختکاری و » های ها به ترتی  به مؤلفه اساات. در این کتاب شده اشارهمحیطی  زیست

عنوان مخلوق  شااناخت طبیعت به»، 085/1با ضری  اهمیت « فضای سبز  فاظت از
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با « بهداشت و سااالمت»، 035/1 با ضری  اهمیت« الهی و اسااتفاده صحیح از آن

، 044/1با ضری  اهمیاات « آوری بهداشتی و بازیافت زباله جمع»، 031/1ضری  اهمیت 

ا ساااس »و  054/1ت با ضری  اهمی« زیست محیطۀ آیات و روایات درزمین»

توجه بیشتری شااده اساات  003/1با ضری  اهمیت « و ش مساائولیت در برابر  یات

، 189/1با ضری  اهمیت « زیست پرهیز از آلوده نمودن محیط»های  و به مؤلفه

با « رعایت  قوق  یوانات»، 147/1 با ضری  اهمیت« جویی و پرهیز از اسااراف صرفه»

هیچ « تنوع زیستی»جه کمتری شده اساات و به مؤلفه تو 158/1ضری  اهمیت 

 .ای نشده است اشاره

های  بررسی جایگاه مؤلفه»، در تحقی  خود تحت عنوان (0593)صالح عمران و همکاران  

ها،  بر اساس یافته، «درسی دوره ششم ابتدایی های کتاب درزیست  اصلی آموزش محیط

برداری از  تماعی مربوط به مؤلفه نحوه بهرهباالترین ضری  اهمیت در کتاب مطالعات اج

ها و جمعیت،  های تاالب منابع فناپذیر و فناناپذیر و کمترین ضری  اهمیت مربوط به مؤلفه

ن و نقش گرم شدن کره وزوو فرسایش الیه ا زیست یطها، نقش تکنولوژی در مح آلودگی

خا  و نقش انسان در های  )خوانداری( تنها به مؤلفه یباشد، در کتاب فارس زمین می

های  زیست، در کتاب آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی به مؤلفه  فاظت از محیط

برداری از منابع فناپذیر و فناناپذیر و در کتاب  زیست، جنگل و درختان و نحوه بهره محیط

های  تفکر و پژوهش تنها به مؤلفه جنگل و درختان توجه شده و به دیگر مؤلفه

های  های قرآن، ریاضی، کار و فناوری، هدیه ی نشده است. در کتابزیست توجه محیط

زیست توجهی نشده است.  های محیط آسمانی و فارسی )نوشتاری( ششم ابتدایی به مؤلفه

زیست در محتوای  های آموزش محیط نتایج نشان داد که توجه متعادل و جامعی به مؤلفه

 .ها نشده است کتاب

جایگاه مغفول آموزش »در تحقی  خود تحت عنوان  ،(0595)امینی و ماشاالهی  

نشان دادند که « زیست در کتاب درسی علوم و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی محیط

ها ناقص و نارسا است و توجه  زیست در کتاب های آموزش محیط میزان توجه به مؤلفه

 کافی در این زمینه انجام نگرفته است.
محیطی در  جایگاه اخالق زیست»تحقی  خود تحت عنوان  ، در(0590بیات و همکاران ) 

د که کل مفاهیم مرتبط با داهای پژوهش نشان  یافته« برنامه درسی دوره ابتدایی ایران

، (درصد 43/58)وا د بوده که در بعد متن  353 ها، محیطی در این کتاب اخالق زیست
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ارائه شده است.  (6/55) تصویرو در قال   (8/53)، پرسش (درصد 04/03) تکلیف

 درصد به  یطه شناختی، 76 محیطی، همچنین از کل مفاهیم مرتبط با اخالق زیست

درصد به  یطه مهارتی اختصاص یافته است. در  7/9درصد به  یطه عاطفی و  05

بیشتر توجه شده ( )سطح دانش شناختیهای  های درسی دوره ابتدایی به هدف کتاب

طح مهارت است. بیشترین توجه به اخالق است و کمترین توجه مربوط به س

علوم دوره ابتدایی تعل  دارد و کمترین توجه در کتاب  های کتابمحیطی در  زیست

 های آسمان دوره ابتدایی صورت گرفته است. هدیه

 نشان زمینه، این در شده انجام های پژوهش سااایر و فوق های پژوهش بندی جمع 

اجتماعی  مطالعات کتاب محتوای وضعیت زمینۀدر جامعی پژوهش تاکنون که دهد می

 است. نشده انجام آن آموزش و محیطی زیست اخالق به توجه خصوص در ابتدایی چهارم

مبتنی  محیطی های اخالق زیست بر این اساس در پژوهش  اضر، با در نظر گرفتن مؤلفه

خالق ، وضعیت محتوای کتاب درسی ذکر شده در خصوص توجه به ابر دیدگاه اسالمی

 بررسی شده است. اسالمی محیطی زیست

 اسالمی محیطی زیست اخالق های مؤلفه

 نظریه (0باشد:  شامل موارد ذیل می که وجود دارد محیطی زیست اخالق نظریه شش 

 (4نگر  عمومیت نظریه (4محور  نظریه زیست (5محور   یوان نظریه (5محوری  انسان

 (.054 :0597محمودی،) اسالمیطی مح نظریه اخالق زیست (3 گرایی کل نظریه

 ، اوستهَُو أَنْشََأکُمْ مِنَ الَْأْرضِ وَاسْتَعْمََرکُمْ فِیهَا»است  آمده کریم قرآن دینی های آموزه در

 های آیه در (.80هود،)«کرد واگذار شااما به را آن و آبادی زمین آفرید از را شااما که

دارد  می  ذر بر طبیعت افتهی انسجام ظامن برهم زدن و تخری  از را انسان خداوند دیگر،

 آن فساد اصالح از پس زمین، و در وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَا ِهَا»

 (.38اعااراف،)«نکنید

 طبیعت به قرآن، در کاررفته به های واژه از بسیاری که دهد می نشان قرآن کریم، بررسی 

 از  کایت قرآن، شریفه آیات در کاررفته به یطیمح زیست مفاهیم ا صای. شود می مربوط

 به نگاهی. اند یطیمح ستیز مسائل بر ناظر قرآن، آیات پنجم کی به قری  که دارد آن

 یگذار نام طبیعی، های دهیپد زیادی، های سوره که دارد آن بر داللت نیز قرآن های سوره

 کریم، قرآن. کنند می بازگو ار اسالم دیدگاه در طبیعت اهمیت ،گفته شیپ موارد ،اند شده

 به بلکه است، کرده یاد سوگند طبیعی های پدیده از برخی به مختلف، موارد در تنها نه
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 ٔ  درزمینه تفکر و تأمل به را بشر و داده نشان توجه طبیعی، های جلوه و طبیعت ابعاد

 (.75: 0566فرد، خدایاری)است.  کرده دعوت ها آن

( ها آن مانند و خا ، هوا  یوانات، گیاهان، آب،) محیطی یستز عوامل بر دیتأک با اسالم،

 در ،(الناس    و الانفس  ا  ،اهلل   ) اند بوده مطارح تااکنون کاه  قاوقی کنار در

 ادای» یاا «المانه   » و «زیست محیط   » یا «المحیط   » مفهوم طرح به عمل

 بستر در را ها انسان تعالی و درش» آن، از فراتر و است پرداختاه ،«نسالی باین  قاوق

 .(010: 0566فرد، خدایاری) کند می ترسیم «طبیعت

 پردازد برای های دینداری می در پژوهش خود که به معرفی مقیاس« فرد خدایاری»

 ،«اساراف از دوری بار تأکید»مؤلفه اصلی شامل:  پنج محیطی اسالمی زیست اخالق

 آسی  از پرهیز» ،«تجدیدپذیر طبیعی منابع شگستر» ،«منابع از بهیناه برداری بهره»

نماید. موارد مزبور،  مشخص می را «محیط بهداشت رعایت» و «زیست محیط به زدن

، " فاظ مناابع تجدیدناپذیر"منطبا  بار چهاار اصال توساعۀ پایادار، یعنای " قاًیدق

ها به  ودگیضایعات و آل داشتن نگه"، "پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدیدپذیر"

تأمین نیازهای انسانی و اجتماعی افراد و "و "ها در محیط اندازۀ ظرفیات جاذب آن

 است. "ها فراهم آوردن محیطی سالم برای آن

 لَا إِنَّهُوَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  »فرماید:  می کریم قرآن :اسراف از دوری بر تأکید (0

 را مسرفان خداوند که نکنید اسااراف ولی بیاشااامید و بخورید، الْمُسْرِفِینَ یُحِ ُّ

 خیر خدا هرگاه»فرماید: می زمینااه این در( ع) یعل امام(. 50اعراف،)«ندارد دوساات

 و اسراف اساس این بر« کند می دور اسااراف و تدبیر سااوء از را او بخواهااد، را ایبنده

 .است شده مذمت شدت به اسالم در وپاش ختیر

هُوَ الَّذِی خَلَ َ لَُکمْ مَا فِی »است:  آمده بقره 59آیه  در: منابع از بهینه برداری بهره (2

 شما برای دارد، وجود در زمین را آنچه همه که اساات خدایی او که ،الْأَرْضِ جَمِیعًا

 به متعل  را طبیعی منابع از برداری بهره کریم، قرآن فوق، های آیه در(. 59بقره،)« آفرید

 ا د این»فرماید:  می ا د کوه درباره اکرم پیامبر .داند می ها زمان همه و ها انسان مهه

(. 50:ق0415مجلساای،)« داریم دوست را او نیز ما و دارد دوست را ما که اساات کوهی

 دریاها، ها، کوه) عتیطب اجاازای همه که است معنا این به( ص) اکرم پیامبر سخن نیا

 مواه  از« اهلل خلیفه»عنوان  به ما باید و هسااتند ما دوساات( یرهغ و ها جنگل صحراها،
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 را طبیعت و بخواند اهلل خلیفه را خود که کساای قطعاً و ببریم بهره ها آن طبیعی

 (.890: 0595آملی،جوادی) کند نمی تخری  را زیست محیط بخواند، خود دوساات

 ها انسان که هستند نابعیم طبیعی منابع :پذیر تجدید طبیعی منابع گسترش (3

 خواص قبیل از ارزشمند خواص تمام شامل منابع این .اند نیاورده وجود به را ها آن

نور  شامل زمین کره در منابع این. شود یم. …و نیروها الکتریکی، گرانشی، مغناطیسی،

 گیاهی، پوشش تمام و معدنی مواد همه خشکی که شامل آب، اتمسفر، خورشید،

 دارد، یا داشته وجود آن در طبیعی صورت به که جانوری زندگی و ورزیکشا محصوالت

 (.ایپد یکیودانشنامه آزاد ) شود می

 و درخاات کاشاات برای زیادی تیاهم( ص) اکرم پیامبردرختان و گیاهان:  (3-0

 از یکی دساات در نهالی اگر: »فرمودند( ص) اکرم پیامبر. بودند قائل درختان از  فاظت

 بکارد را آن دارد، فرصت آن کاشااتن اندازه به قیامت برپایاای آستانه در و شماساات

 شادابی موج  سبزه، به نگاه»فرماید:  یم( ع) علی  ضرت( 581: 05ج ،0416نااوری،)

 نهی شدت به را درختان بریدن صادق، امام همچنین (.411البالغه،  کمت نهج)« است

 خداوند که نکنید قطع را درختان هرگز»رمایند: ف می و اند دانسته عقاب موج  و فرموده

 روایات اساس بر(. 59:09 ج ،0419عاملی،  ر)« آورد می فرود شااما بر شاادیدی عذاب

 باشد می پذیر تجدید طبیعی منابع از یکی که سبز فضای و کاری درخت اهمیت شده ذکر

 .باشد می مشاهده قابل

 دین در که باشد می  یوانات پذیر تجدید طبیعی منابع از دیگر یکیحیوانات:  (3-2

 انسااان، برای  یوانات نقش و فواید اهمیت، خصوص در ساافارش بر عالوه اسااالم

 موج  ها آن کردن پایمال که داده ارائه  یوانات از  مایت منظور به نیز مقرراتی و قوانین

 یرضروریغ کشااتن پیامبر، از روایتی . در(056: 0597محمودی،) شود می عقاب

 گنجشک آن بکشد، بیهوده را گنجشااکی کسی اگر»است:  شده نهی شدت به  یوانات

 بیهوده مرا فالنی: که کند یم شااکایت و میزند فریاد خدا پیشگاه در قیامت روز در

 .(518: 80ج ق،0415مجلسی،)« ببرد سودی کشتن، این از که آن بدون کشاات 

 که اساات آن در موجود زیسااتی تنوع مین،ز ثروت نیتر بزرگتنوع زیستی:  (3-3

است خداوند در  ضروری و واج  ما سااوی از الهی های امانت و ها اندوخته این  فظ

 51بیش از  که یطور به آیات متعددی به تنوع زیستی موجود در عالم اشاره فرموده است 

به تنوع  56و  57آیه قرآن به این مهم اشاااره دارد. قرآن کریم در سوره فاطر آیه 
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أَلَمْ َترَ َأَنّ اللَّهَ أَنَْزلَ ِمنَ السَّمَاءِ مَاءً »  دیفرما می زیستی اشاره نموده است. قرآن کریم

فرو فرستاد که  ، آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فَأَخْرَجْنَا بِهِ َثمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

وَِمنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ ج ساختیم... های رنگارنگ از زمین خار میوه آن لهیوس به

در «. های مختلف رنگ ها و جنبناادگان و چهارپایان، انواعی با ، و از انسانمُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

های گیاهی و جانوری     یات دارند. بر این  گونه منط  قرآن همه موجودات و همه

های گیاهی و جانوری و  فظ تنوع زیستی مورد  هگون اساااس جلوگیری از انقراض نسل

 (.059: 0597محمودی،) باشد می تأکید دین اسالم

 نمودن آلوده از همواره اسالم دین :زیست محیط به زدن آسیب از پرهیز (0

 آلوده از»فرماید:  یم( ع) یعلاا امااام .اند فرموده نهی هم جنگ در  تی زیست، محیط

 تلقی اسااتفاده غیرقابل و یرضروریغ هرچند آب زیرا یااد،نمای خودداری آب نمااودن

 چشم با ما که است ها آن به  یآس آب، کردن آلوده و دارد کنندگانی مصرف شااود 

 (.541: 0ج  ق،0407العاملی،)« مینیب ینم

: هستند خدا لعن مورد ناشایساات، کار اثر در گروه سه»است  شده نقل اکرم رسول از 

 و ببرد غص  به را ای سهمیه آب که کسی نماید، آلوده را عمومی ایه مکان که کسی

 (.553 :0ج  ق،0419  رعاملی،)« نماید معبر سد که کسی

 جایگاه آنجا زیرا بماند  شما خانه در ش  آشااغال، و خاکروبه نگذارید»پیامبر فرمود: 

 کند یم نقل اکرم پیامبر ، از(ع) یعل امام همچنین (455: 0569صدوق،)« است شیطان

 رشااد جایگاه آنجا که نگذارید خود زندگی محل و اتاق در را آلوده دستمال» که

 که دهد می نشااان فوق های روایت(. 599: 8،ج0566مجلساای،) «اساات شاایطان

 افزایش دلیل به امروزه .است فرموده نهی را زیست محیط نمودن آلوده شدت به اسالم

 تفکیک و بهداشتی آوری جمع زباله، آور سرسام افزایش و شهرنشااینی رشااد و جمعیت

 .دارد زیست محیط  فظ در بسزایی اهمیت مجدد، استفاده منظور به زباله

 سالمت و بهداشت مسئله به اسااالم مقدس دین در :محیط بهداشت رعایت (5

فرماید:  می کریم قرآن. است شده خاصی توجه( محیط و عمومی فردی، بهداشاات)

 بهداشت (.016توبه)« دارد می دوست را پاکان ، خداوندلَّهُ یُحِ ُّ الْمُطَّهِّرِینَوَال»

 و رفاه در نحوى به که زندگى محیط از عواملى کنترل» از است عبارت زیست محیط

دانشنامه آزاد «)خواهند داشت یا تأثیر دارند و انسان اجتماعى و روانى بدنى، سالمت

 پدیا(. ویکی



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    011 

 سالمتی و محیط بر مهمی بسیار نقش تواند می که عاملی ترین مهم: بهداشت آب (5-0

 فراگرفته را زمین کره اعظم قسمت که است مایعی آب است آب باشد داشته جامعه افراد

 آب بدون زنده موجودات و است زندگی نیاز نخستین آب است زندگی بقاء مهم عامل و

 ترین مهم از آب بهداشت بنابراین مانندب زنده توانند نمی روز چند یا ساعت چند از بیش

 .باشد می زیست محیط بهداشت موارد

 اگر و است تندرستی و زندگی ادامه برای ماده ترین ضروری هوا بهداشت هوا: (5-2

 است مجبور بشر شود آلوده مضر و خارجی مواد به  یاتی مهم  یاتی و اصلی ماده این

 ها ریه درون به تنفسی هوای همراه کننده موممس و خارجی مواد مقداری تنفس بار هر در

 .باشد می مهم آلودگی نوع هر برابر در آن از محافظت و بهداشت رعایت بنابراین بفرستند

 کنیم زندگی توانیم می ما که است ای سیاره تنها زمین کرهبهداشت خاک:  (5-3

مقام  سخنان در خا  اهمیت. است ضروری و الزم خاکی کره این از  فاظت بنابراین

 هم آب مشکل ما است  تر مهم آب قضیّه از خا  قضیّه مد ضله العالی() یرهبرمعظم 

 تهیّه برای دارد  وجود فراوانی های راه آب تهیّه برای لکن هست، هم بزرگی مشکل داریم،

 زیست، محیط  فظ مبانی به توجهی بی یعنی  ندارد وجود دیگر ها راه این  اصلخیز خا 

 پیشگیری شود می خ ،[.کرد جبران] بشود که نیست آسیبی شود، می وارد که آسیبی

 زیرا ستین پذیر امکان سالم خا  بدون پایدار و سالم زندگی کرد  عالج شود می کرد،

 بهداشت های جنبه از دیگر یکی بنابراین کند می تأمین را غذایی امنیت سالم، خا 

 .سایت ایرنا( نقل از) باشد می خا  از  فاظت زیست محیط
 اسالمی محیطی زیست اخالق های : مؤلفه(0جدول )
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 اساراف از دوری بار تأکید

 منابع از بهیناه برداری بهره

 طبیعی منابع گسترش

 تجدیدپذیر

 درختان و گیاهان

  یوانات

 تنوع زیستی

 زیست محیط به زدن آسی  از پرهیز

 بهداشت آب محیط بهداشت یترعا

 بهداشت هوا

 بهداشت خا 
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 0566 :های دینداری خدایاری فرد برگرفته پژوهش مقیاس
 دار امانت باید مقام، نیا در و است زمین در خدا جانشین و خلیفه انسان اسالم، از دیدگاه

 سایر به آسی  ههرگون از را او و سپرده انسان به را زمین آبادانی و عمران خداوند. باشد

 در معنوی و اخالقی موازین رعایت بر درسی، برنامه ملی سند .است داشته  ذر بر موجودات

: 0590وپرورش، آموزش عالی شورای) است نموده تأکید زیست محیط و طبیعت با ارتباط

55.) 

وپرورش، در سا ت تربیت زیستی و بدنی در قسمت  در سند تحول بنیادین آموزش

 ت به کس  شایستگی ایجاد رابطه سالم با محیط، یعنی ا ترام به اصول این سا

مندی معقول و  ، بهره ال نیدرعای( و  نگاه آیه) یالهای از آیات  آیه مثابه بهزیست  محیط

ای( برای اعتالی سطح کیفی  یات  نگاه وسیله) ستیز های محیط اخالقی از ظرفیت

 (.518: 0591فرهنگی،شورای عالی انقالب ) استبشری تأکید گردیده 

 این در و کند می طی را لحظات مؤثرترین و ترین مهم خود عمر اولیه های سال در انسان

 کننده تعیین عنوان به تربیت و تعلیم بنابراین  گیرد می شکل او عقلی رشد که است زمان

 اجتماعی های دگرگونی و تحوالت و تغییرات منشأ و ها انسان سعادت اساسی رکن و

 (.0: 0594عبدالمحمدی و همکاران،) است مختلف جوامع بین در اقتصادی گی،فرهن

 جایگاه آن ماهیت و ها ویژگی دلیل اجتماعی، به مطالعات درسی برنامه دوره ابتدایی، در

 و ها مهارت آموزش و اجتماعی تربیت ازنظر درسی برنامه میان در مهمی و خاص

 انتقال طری  از یادگیری  وزه این شود می شتال و دارد اجتماعی ازیموردن های صال یت

 تا کنند تربیت ای گونه به را افراد ازیموردن های نگرش و ها ها، مهارت دانش پرورش و

اجتماعی،  مطالعات کنند. کتاب ایفا یخوب به را مناس  و کارآمد نقش در جامعه بتوانند

 ژهیو به گوناگون های رشته ائتالف از را خود و اصلی مفاهیم که است اصلی یادگیری  وزه

 آموزش های ضرورت از یکی کتاب این در که  گیرد می اجتماعی علوم و تاریخ جغرافیا،

 گام اولین .باشد می زیست محیط از مطلوب و عاقالنه برداری بهره و  فاظت لزوم جغرافیا

 و عناصر بین ارتباط از آن صحیح در  که است جغرافیایی سواد آن، کس  برای

 در  و شناخت خود محیط از فرد زیرا  باشد می محیطی تنوع و جغرافیایی های دهپدی

 مطالعات نهایی هدف ازآنجاکه و کند می هویت و تعل  ا ساس محیط آن کند، به پیدا

 اخالق دوره این آموزان دانش به باید است مطلوب شهروند تربیت اجتماعی
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 و فال یان) کنند محافظت ودخ زیست محیط از تا شود داده آموزش محیطی زیست

 .(5: 0595 همکاران،

 روش پژوهش و ابزار

 اجتماعی مطالعات کتاب آماری جامعه .است کمی نوع از محتوا تحلیل پژوهش روش 

 به توجه با که است شده گرفته نظر در 96-97 تحصیلی سال در ابتدایی دوره چهارم پایه

 در جمله و تصویر تحلیل، وا د .ستا منطب  جامعه بر نمونه و بودن، جامعه محدود

 است بندی مقوله جدول پژوهش این در شده گرفته کار به ابزار. است بند ی زمینه وا د

محیطی در این تحقی   اخالق زیست .است گردیده استخراج فرد خدایاری پژوهش از که

اری برد تأکید بار دوری از اساراف، بهرهمحیطی اسالمی ) مؤلفه اخالق زیست 3شامل 

زیست  گسترش منابع طبیعی تجدیدپذیر، پرهیز از آسی  زدن به محیط بهیناه از منابع،

بخش اخالق در تعامل با ) ینداریدهای  ( است که از مقیاسو رعایت بهداشت محیط

( استفاده 0566) فرد خدایاریمحیطی اسالم( پژوهش  طبیعت، قسمت دیدگاه زیست

 افزایش جهت و شده دییتأ استاد توسط پژوهش های یافته روایی افزایش برای شده است.

 .است شده استفاده ها یافته مرور و همتا کدگذاری از پایایی

 های پژوهش یافته

پژوهش، میزان فراوانی  سؤالاز تحلیل محتوا بر اساس  آمده دست بهدر ادامه، نتایج 

 ها ارائه گردید: مؤلفه
 مطالعات اجتماعی چهارم  یطی اسالمی در متن کتابمح های اخالق زیست : فراوانی مؤلفه(5جدول )

 مؤلفه

 درس

دوری 

از 

 اسراف

شناخت منابع و 

برداری  بهره

 بهینه از منابع

گسترش منابع 

طبیعی تجدید 

 پذیر

پرهیز از 

آسیب زدن 

به 

 زیست محیط

رعایت 

بهداشت 

 محیط

 مجموع

0)  1 1 1 1 0 0 

5)  1 1 0 5 5 3 

5)  1 1 1 1 1 1 

4)  1 1 1 1 1 1 

3)  1 4 5 1 0 7 

8)  1 1 1 1 1 1 

7)  1 3 1 1 1 3 

6)  1 00 4 1 1 03 
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9)  1 5 5 1 1 3 

01)  1 1 1 1 1 1 

00)  1 5 1 1 1 5 

05)  1 3 0 1 1 7 

05)  1 0 1 1 1 0 

04)  1 9 0 1 1 01 

03)  1 5 1 1 1 5 

08)  1 1 1 1 1 1 

07)  1 1 1 1 1 1 

06)  1 1 1 1 1 1 

09)  1 1 5 7 5 05 

51)  1 1 1 1 1 1 

50)  1 1 0 1 1 0 

55)  1 1 1 1 1 1 

مج

 موع
1 44 04 9 7 73 

چهارم،  یهپا ینمونه در متن کتاب مطالعات اجتماع 73درمجموع   (5بر اساس جدول )

 44مقدار توجه با  یشترینمحیطی استفاده شده است که ب های اخالق زیست از مؤلفه

 یتوجه مربوط به دور یزانم یناز منابع و کمتر ینهبرداری به نمونه مربوط به مؤلفه بهره

 نشد. یافتچهارم، اصالً نمونه  یهپا یکه در متن کتاب مطالعات اجتماع باشد یاز اسراف م
مطالعات اجتماعی چهارم  محیطی اسالمی در تصاویر کتاب های اخالق زیست : فراوانی مؤلفه(5جدول )

 ابتدایی

 مؤلفه

 درس

دوری از 

 اسراف

شناخت 

منابع و 

برداری  بهره

بهینه از 

 منابع

گسترش 

منابع 

طبیعی 

تجدید 

 پذیر

پرهیز از 

آسیب زدن 

به 

 زیست محیط

رعایت 

بهداشت 

 محیط

 مجموع

0)  1 1 1 1 0 0 

5)  1 1 1 1 1 1 

5)  1 1 1 1 1 1 

4)  1 1 1 1 1 1 

3)  1 1 4 1 5 8 
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8)  1 1 1 1 1 1 

7)  1 1 1 1 1 1 

6)  1 5 0 1 1 5 

9)  1 5 1 1 1 5 

01)  1 1 1 1 1 1 

00)  1 5 1 1 1 5 

05)  1 5 0 1 1 5 

05)  1 0 1 1 1 0 

04)  1 5 1 1 1 5 

03)  1 4 1 1 1 4 

08)  1 0 1 1 1 0 

07)  1 5 1 1 1 5 

06)  1 0 1 1 1 0 

09)  1 1 1 1 0 0 

51)  1 1 1 1 1 1 

50)  1 1 1 1 1 1 

55)  1 1 1 1 1 1 

 50 4 1 8 50 1 مجموع

 یهپا یکتاب مطالعات اجتماع یرنمونه در تصاو 50  درمجموع (5بر اساس جدول )

مقدار توجه با  یشترینتفاده شده است که بمحیطی اس های اخالق زیست چهارم، از مؤلفه

توجه مربوط به  یزانم یناز منابع و کمتر ینهبه یبردار نمونه مربوط به مؤلفه بهره 50

چهارم  یهزیست است که در کتاب پا زدن به محیط ی از آس یزاز اسراف و پره یدور

 نشد. یافتای  اصالً نمونه یمطالعات اجتماع
 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی محیطی اسالمی در کتاب های اخالق زیست فراوانی مؤلفه: (4) جدول

 مؤلفه

 درس

دوری 

از 

 اسراف

شناخت منابع 

برداری  و بهره

 بهینه از منابع

گسترش 

منابع 

طبیعی 

تجدید 

 پذیر

پرهیز از 

آسیب زدن 

به 

 زیست محیط

رعایت 

بهداشت 

 محیط

 مجموع

0)  1 1 1 1 5 5 

5)  1 1 0 5 5 3 

5)  1 1 1 1 0 0 
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4)  1 1 1 1 1 1 

3)  1 4 8 1 5 05 

8)  1 1 1 1 1 1 

7)  1 3 1 1 1 3 

6)  1 05 3 1 1 06 

9)  1 3 5 1 1 7 

01)  1 1 1 1 1 1 

00)  1 3 1 1 1 3 

05)  1 7 5 1 1 9 

05)  1 5 1 1 1 5 

04)  1 05 0 1 1 05 

03)  1 7 1 1 1 7 

08)  1 0 1 1 1 0 

07)  1 5 1 1 1 5 

06)  1 0 1 1 1 0 

09)  1 1 5 7 4 05 

51)  1 1 1 1 1 1 

50)  1 1 0 1 1 0 

55)  1 1 1 1 1 1 

 018 00 9 51 83 1 مجموع

نمونه در کتاب مطالعات  018  درمجموع (4جدول )های پژوهش در  یافتهاساس بر 

 یشترینمحیطی استفاده شده است که ب های اخالق زیست چهارم از مؤلفه یهپا یاجتماع

 یزانم ینو کمتراز منابع  ینهبرداری به نمونه، مربوط به مؤلفه بهره 83مقدار توجه با 

چهارم  یهپا یدر کتاب مطالعات اجتماع هاز اسراف است ک یتوجه مربوط به مؤلفه دور

 نشد. یافت مؤلفه، ینای از ا اصالً نمونه یی،ابتدا

محیطی اسالمی در کتاب  های اخالق زیست میزان اهمیت مؤلفه :(0) یستوننمودار 

 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی
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 گیری یجهبحث و نت

زیست،  فظ و  راست از آن و مسئولیت  های اسالمی درباره اهمیت محیط در دیدگاه 

زیست تأکید و سفارش گردیده است و نظام آموزشی وظیفه آموزش  انسان در قبال محیط

زیست بر اساس  سازی در جهت بهبود وضعیت محیط صحیح این مقوله مهم و فرهنگ

ترین ابزار  ترین و اصلی عنوان مهم های درسی به رد. کتابمعیارهای اسالمی را بر عهده دا

شوند.  آموزان در نظر گرفته می ها موردنظر به دانش جهت انتقال مفاهیم، معانی و ارزش

مطالعات بر این اساس هادف پژوهاش  اضار، بررسای میازان توجاه کتاب درسای 

محیطی اسالمی بوده اسات. در  های اخاالق زیست باه مؤلفه ییچهارم ابتدا یهپا یاجتماع

از  یتأکید بار دور"محیطی اسالمی شامل:  اخالق زیست پنج مؤلفه پژوهش، این

پرهیز از "، "تجدیدپذیر یگسترش منابع طبیع"، "برداری بهیناه از منابع بهره"، "اساراف

 .مورد تأکید قرار گرفته است "رعایت بهداشت محیط"و  "زیست آسی  زدن به محیط

در کتاب  اسالمی محیطی های اخالق زیست توجه به مؤلفه یزانمدهد که  نشان می نتایج

اخالق  مؤلفهو توجه متعادلی به  متفاوت است ییچهارم ابتدا یهپا یمطالعات اجتماع

(، 0596) های تحقی  محمودی محیطی اسالمی نشده است که این نتایج با یافته زیست

همسو  (0590) (، بیات و همکاران0597) ی(، محمود0593) صالح عمران و همکاران

، در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که میزان توجه به (0596) محمودیاست. 

 های درسی متوسطه دوره اول متعادل نیست و محیطی در کتاب اخالق زیست های مؤلفه

ده پرهیز از آلو»و  «شناخت طبیعت و استفاده صحیح از آن»مانند  ها مؤلفهبه برخی 

 دوری از اسراف

شناخت منابع و 

بهره برداری 

 بهینه از منابع

گسترش منابع 

طبیعی تجدید 

 پذیر

پرهیز از آسی  

زدن به محیط 

 زیست

رعایت بهداشت 

 محیط

0 تصویر 21 6 0 4

0 متن 44 14 9 7

0 
44 

14 9 7 0 

21 

6 0 4 0
20
40
60
80

ی
الم
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فرا

 

 مولفه های اخالق زیست محیطی اسالمی 
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ا ساس مسئولیت در » ها مانند: توجه خوبی گردیده و برخی مؤلفه« زیست نمودن محیط

در تحقی   .هیچ توجهی نشده است« رعایت  قوق  یوانات»مؤلفه  و« و ش برابر  یات

 درزیست  های اصلی آموزش محیط مؤلفهکه در مورد ( 0593)صالح عمران و همکاران 

نتایج نشان داد که توجه متعادل و جامعی به  بود درسی دوره ششم ابتدایی های کتاب

. به همین ترتی  نتایج ها نشده است زیست در محتوای کتاب های آموزش محیط مؤلفه

 نیز مؤید این نتیجه هستند. (0590) ( و بیات و همکاران0597)تحقیقات محمودی 

نمونه،  83منابع با از  «ینهبرداری به بهره»نمونه هستند که  018ها  مؤلفه ینا درمجموع، 

دهد کتاب  که این نتیجه نشان می توجه را به خود اختصاص داده است یشترینب

قبول هست.  یی ازنظر پرداختن به این مؤلفه قابلچهارم ابتدا یهپا یمطالعات اجتماع

دوم و  یگاهدر جا ی به ترت «محیطبهداشت  یترعا»و  «یرپذ یدگسترش منابع تجد»

 9با  «زیست زدن به محیط ی از آس یزپره»نمونه قرار دارند و  00 و 51سوم با تعداد 

 یهپا یاست که در کتاب مطالعات اجتماع ذکر شایاننمونه در مرتبه چهارم قرار دارد. 

بنابراین نتایج   تأکید نشده استدر هیچ مورد  «از اسراف یدور»به مقوله  اصالًچهارم، 

های اخالق  فای باودن میازان توجه باه مؤلفهپژوهاش  اضر، بر نامتاوازن باودن و ناکا

بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد  محیطی اسالمی در کتاب مذکور تأکید دارد. زیست

در جهات یی چهارم ابتدا یهپا یمطالعات اجتماعهای درسای  محتاوای کتابگردد  می

اری قارار گیارد محیطی اسالمی ماورد بازنگ های اخاالق زیست تر باه مؤلفه توجاه کامل

از  یدور»و  «زیست زدن به محیط ی از آس یزپره» های در بازنگری کتاب به مؤلفهو 

نه از یبرداری به بهره»های  به مؤلفه همچنینتری مبذول گردد و  توجه جدی «اسراف

هم بیشتر  «یطبهداشت مح یترعا»و  ،«یرپذ یدتجد یعیگسترش منابع طب»،«منابع

 یمطالعات اجتماعهای  گردد که سایر کتاب ژوهشگران پیشنهاد میبه سایر پ. شودتأکید 

محیطی مورد بررسی و تحقی   های اخاالق زیست یی را ازنظر توجه به مؤلفهابتدادوره 

 قرار دهند.

اخالق  یتتوجه به اهم ی، باکت  مطالعات اجتماع مؤلفانو  ریزان برنامه  رود میانتظار  

 تجدیدنظرهای آن  کت  و مؤلفه یدر محتوا سالمی،ویژه تأکیدات ا به محیطی زیست

 یتترب ،زیست محیط یو  ام یلو کارآمد در امر تحص تر موف  آموزانی دانشتا  یندفرما

زیست  از متخصصان آموزش محیط ی،مطالعات اجتماع یهای درس کتاب ینتدودر  .شوند

عالوه بر توجه به  زیست استفاده شود. مند به محیط عالقه ه وزدانشگاه و  یدو اسات
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پرداخته زیست  محیط مورد تأکید اسالم مربوط بههای  ، به جنبهکتابزیست در  محیط

 اخالق موضوع با خدمت ضمن یها کالس ی،معلمان دروس مطالعات اجتماع برایشود. 

دروس با ابعاد مختلف اخالق  ینگردد و معلمان ا یلتشکاسالمی  محیطی زیست

 مبا ث آشنا شوند. ینا یسمحیطی و نحوه تدر زیست
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