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Abstract 

The purpose of the present study is the content analysis of the elementary school 

book Hedye-hāy-e Āsemāni from the view of environmental ethics. The research method 

was content analysis and the statistical population consisted of all books of Hedye-hāy-e 

Āsemāni from the 2nd until 6th grades in the elementary school. The content of all books 

was analyzed without any sampling and the results showed that it was referred to 

environmental ethics for 209 times but there was no balance in making a reference to 

environmental indices. The indices of planting trees and environment protection have the 

highest frequency of 26% and observations of animal rights has the least frequency of 9% 

but there is no mention of other environmental criteria in the books.  
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 چکیده

های آسمانی دوره ابتدایی از منظر توجه به  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه

های هدیه آسمانی  است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل کتاب محیطی  زیستاخالق 

ها  گیری به صورت سرشماری محتوای همه کتاب باشد و بدون نمونه پایه دوم تا پایه ششم مقطع دبستان می

به اخالق  مرتبه 003های آسمانی دوره ابتدایی  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در کتب هدیه

، تعادل رعایت نشده است. به ترتیب محیطی  زیستهای  اشاره شده است؛ اما در اشاره به مؤلفه محیطی  زیست

فراوانی(  3فراوانی( و مؤلفه رعایت حقوق حیوانات ) 01های درختکاری و حفاظت از محیط زیست ) مؤلفه

ای  گونه اشاره های دیگر هیچ به برخی از مؤلفهاند، اما  ترین فراوانی را به خود اختصاص داده بیشترین و کم

 نشده است. 
 

 محیطی، محیط زیست. های آسمانی، مقطع ابتدایی، اخالق زیست هدیه  تحلیل محتوا، کتاب ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

 شود و موجودات زنده در آن منطقه محیط زیست به محیطی که در آن زندگی جریان دارد، گفته می
 پذیرند. اسَلم دینی است که همیشه به ر تعامل و کنش هستند و از یکدیگر تأثیر میبا یکدیگر د

برداری از محیط زیست  محیط زیست و نگهداری از آن توجه داشته است؛ همواره آدمی را در بهره
خواهد که از محیط زیست به درستی استفاده کند. همچنین، انسان را از  کند و از او می راهنمایی می

خواهد، که عَلوه بر استفاده از محیط زیست، زندگی را  ب محیط زیست برحذر داشته و از او میتخری
، محیطی  زیستبرای خود آسان کند؛ اما در چند دهه اخیر برخَلف تأکید دین اسَلم به رعایت اخَلق 

 یها، محیط زیست به سوی نابود محیط زیست به شدت تخریب شده و با کارهای نابخردانه انسان
 رفته است. انسان با انجام کارهایی همچون آلودگی هوا، اسراف در استفاده از انرژی آب، استفاده

 های رویه دام، توجه نکردن به گونه بیش از اندازه از سموم شیمایی خطرناک برای خاک، چرای بی
 وارد در حال انقراض جانوران و گیاهان و ریختن زباله در طبیعت، به محیط زیست، ضرر زیادی

(. در 1252کرده است و همه این موارد باعث شده که محیط زیست تخریب شود )ایمانی و مظفری،
ها است. تا موقعی  اصل تمامی مشکَلتی که برای محیط زیست به وجود آمده، به دلیل رویکرد انسان

همچنین از جویانه داشته باشیم و  نگر و نگاه سلطه ها به محیط زیست، رویکردی مادی که ما انسان
مسئولیت خود برای نگهداری و محافظت از محیط زیست شانه خالی کنیم، امیدی به بهبود محیط 

 زیست نیست. 
ترین  کند و در وسیع ، مسئله اخَلق در زمینه محیط زیست را بررسی میمحیطی  زیستاخَلق 

آید  ت به شمار میمفهوم خود عبارت است از: مطالعه رابطه ما با همه چیزهایی که جزئی از طبیع
 هایی چون رابطه انسان با محیط، استفاده درست با دغدغه محیطی  زیست(. اخَلق 1252)بنسون،

ها برای نسل آینده، جلوگیری از انتشار آلودگی در محیط زیست، حفاظت از  از منابع و ذخیره آن
هایی که در معرض خطر یا در حال انقراض هستند، اشاره  های گیاهی و جانوری به خصوص گونه گونه

یست، عبارتند از: پرهیز از آلوده نمودن محیط ز محیطی  زیستهای اخَلق  دارد. در اسَلم مؤلفه
 جویی و پرهیز از اسراف، برداری منصفانه از آن، صرفه شناخت طبیعت به عنوان مخلوق خداوند و بهره

درخت کاری و حفاظت از فضای سبز، رعایت اصول بهداشت و سَلمت، تنوع زیستی، احساس 
 ها )محمودی، آوری بهداشتی زباله مسئولیت در برابر حیات وحش، رعایت حقوق حیوانات و جمع

1231.) 
و زمین »فرماید:  نماید زیرا می ( از تعادل محیط زیست با واژه موزون یاد می13قرآن کریم )حجر، 



 

 0410، 4، شماره 2پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره  111

بدیهی  1«.های استوار بر نهادیم و در آن از هر چیز متناسب و موزون رویاندیم را گستردیم و در آن کوه
بیعت را برهم بزند است هرگونه تصرف در طبیعت که توازن و متناسب بودن عناصر و موجودات ط

نکوهیده است. رعایت تعادل محیط زیست و اصَلح در زمین، از مصادیق برجسته عهد و میثاق 
 (. 21)رعد،  2خداوند با آدمی است؛ بدیهی است نادیده گرفتن چنین عهدی، موجب خسران است

منابع زیستی را ( همچنین، تجاوز به حریم طبیعت و ضایع ساختن و تخریب 51قرآن کریم )مائده، 
ای که خداوند در اختیار شما قرار  ضایع مکنید منابع پاکیزه»فرماید:  مذموم دانسته است؛ چنانکه می

ت خداوند نخواهند بود ؛ «داده است و تجاوز نکنید از حدود خویش، چرا که متجاوزین مشمول محبَّ
شری که از طریق فساد، تباهی و تجاوز اند که از نظر قرآن، ب برخی محققان از این آیه شریفه نتیجه گرفته

از حدود و مرزها، پیمان الهی را بشکند و رابطه با خدا را از هم بگسلد و تعادل میان محیط با محاط را 
(. 213، ص1، ج1233گردد )محقق داماد،  برهم زند، از شمول رحمت، محبت و رأفت الهی دور می

وری از  ی از منابع نهفته در زمین، از سرکشی در بهرهمند ( ضمن شناسایی حق بهره51قرآن کریم )طه، 
 3آن نیز نهی نموده است.

توان، ممنوعیت و حرمت تخریب محیط  وری از منابع الهی می با دقت نظر در نهی از طغیان در بهره
زیست و از بین بردن زمینه استفاده دیگران را آشکار نمود. بدیهی است کسی که با طغیان خود، رزق الهی 

گردد و غضب خداوند موجب سقوط او خواهد شد.  برای بشر را تخریب نماید، مشمول خشم خداوند می
یابیم که تجاوز به حریم طبیعت و منابع زیستی آن، گناه و جرمی است که خشم و  از قرآن کریم درمی

استناد قواعد  توان مجازات متناسب با آن را به غضب خداوند و سقوط انسان را به همراه دارد؛ لذا، می
( در این 122، ص1251حقوق کیفری اسَلمی شناسایی و مقرر نمود. برخی از نویسندگان )قاسمی، 

، آشکارا اهمیت طبیعت و لزوم حمایت از )ع(آیات قرآن کریم و اخبار وارده از معصومین»اند:  زمینه نوشته
بنابراین، تخریب محیط زیست، «. تآن و ضرورت پاسخ دادن همه جانبه کیفری و غیر آن را بیان کرده اس

 ظلم به نوع بشر و موجودات زنده است و از مصادیق برجسته ظلم و جرم است. 
م اوست1نکته دیگر اینکه، از منظر قرآن کریم )انفال،  . انفال 4(، انفال از آن خداوند و رسول مکرَّ

                                                           

 «و اِلرض َمَدْدناها و َاْلَقْینا فیها رواسَی و انبتنا فیها من کل شیٍء موزون». 1
 «یفسدون فی اِلرض اولئک هم الخاسرونالذین ینُقُضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و ». 2

َباِت َما َرَزْقَناُکْم َو ال َتْطَغْوا ِفیِه َفَیِحلَّ َعَلْیُکْم َغَضِبی َو َمْن َیْحِلْل َعَلْیِه َغَضِبی». 3  «َفَقْد َهَوی ُکُلوا ِمْن َطیِّ

 ...«یسئلونک عن االنفال قل االنفاُل لله و الرسوِل ». 4
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ها و سایر  ها، رودخانه چههای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریا های طبیعی چون زمین ثروت
هایی که حریم اشخاص  های طبیعی و مرتع ها، نیزارها، بیشه ها، جنگل ها، دره های عمومی، کوه آب

ه نسبت به آنها عمل کند. شناسایی  نیست، در اختیار حکومت اسَلمی است تا براساس مصالح عامَّ
َلوه بر اینکه به تعادل اقتصادی مالکیت امام مسلمین و حکومت اسَلمی بر منابع طبیعی مذکور، ع

وری انفال را در کاهش فاصله طبقاتی، عدالت  کند تا حکومت ثروت ناشی از بهره جامعه کمک می
نیز مؤثر است؛ زیرا حکومت با وضع  محیطی  زیستاقتصادی و اجتماعی بکار گیرد، در حفظ تعادل 

تواند از تجاوز به حریم  می محیطی  ستزیها در زمینه منابع طبیعی و موجودات  مقررات و اعمال آن
جانبه، به توسعه محیط زیست  ریزی همه تواند با برنامه طبیعت جلوگـیری کـند؛ همچنین حاکمیت می

مبادرت ورزد. لذا، طراحی انفال در نظام اقتصادی اسَلم برای حـکومت اسَلمی، یک روش بنیادی 
شود. بنا بر نظریه مشهور فقیهان در حقوق  قی میبرای حـفظ محـیط زیست قبل از آلودگی و تخریب تل

های عمومی، هوا، خاک و نور آفتاب، یعنی عناصر فراگیر طبیعت و محیط زیست، از  اسَلمی، آب
گیرد. از این  مشترکات تلقی شده است که در قلمرو مالکـیت هیچ شخـص حـقیقی یا حقوقی قرار نمی

تواند با آلوده کردن و سوء استفاده  ه نمایند و هیچ کس نمیمنابع همگان حق دارند به نحو صحیح استفاد
 از آنها، زندگی دیگران را به خطر اندازد. 

های ذهنـی در  اندیشمندان، آموزش را مقدمه و سر آغاز بلوغ فکری و تعمیق قدرت تفکر و تحلیل
ی از آن است که دانند. تجارب جهانی حاک افـراد و ابـزار اسـتراتژیک تحول و توسعه اجتماعی می

آموزش از مؤثرترین عوامل در تغییـر مهـارت، تخصـص، بینش و نگرش منابع انسانی و تحول 
اجتماعی در بین افراد و اقشار جامعه است. آمـوزش محـیط زیسـت از تعالیم شهروندی است، تا افراد 

باعث  محیطی  زیستق های اخَل از محیط بیوفیزیکی و مسائل مربوط به آن مطلع باشند. آموزش آموزه
گاهی آدمی می گیری  های دوره ابتدایی نقش اساسی در شکل شود و کتاب ارتقای سطح نگرش و آ

دارند. در این بین، اسناد باال دستی )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،  محیطی  زیستاخَلق 
 ت تأکید کرده است.( نیز بر رعایت موازین اخَلقی معنوی در ارتباط با طبیعت و محیط زیس1231

با در نظر گرفتن این مهم که در دین مبین اسَلم، محیط زیست از اهمیت واالیی برخوردار است. 
تواند نقش اساسی در ایجاد و ترویج این هدف عالیه داشته  های آسمانی دوره ابتدایی می کتاب هدیه

زیر چتر حقوق شهروندی گنجانده تواند،  در این کتاب می محیطی  زیستباشد؛ به این مفهوم که اخَلق 
رسد  آموزان، رابطه بین دین و محیط زندگی تقویت گردد. به نظر می شود، تا در باورهای دینی دانش

تواند، نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در متن  های آسمانی در دوره ابتدایی می بررسی کتب هدیه
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های بعد، نقاط ضعف مرتفع گردد. در  چاپکتاب در حوزه اخَلق محیط زیست را شناسایی کند و در 
آموزان بسیار آسان و مؤثر است )علیزاده و  دوره ابتدایی رشد پرورش فضایل اخَلقی و معنوی در دانش

های هدیه آسمانی دوره ابتدایی  در متن کتاب محیطی  زیست(. بنابراین، قرار دادن اخَلق 1233علوی، 
گیری  ابتدا با مؤلفه اخَلق زیستی آشنا شوند و در هنگام شکلآموزان از همان  شود که دانش باعث می

تواند سبب شود  بپردازند. عَلوه برآن، این آموزش می محیطی  زیستشخصیت خود، به رعایت اخَلق 
های قرآنی  پذیر باشند، حفاظت از آن را مطابق آموزه آموزان در قبال محیط زیست مسئولیت تا دانش

گاه  سرلوحه زندگی خود قرار دهند و به عنوان تکلیف آن را انجام دهند. با انجام این پژوهش می توانیم آ
های آسمانی  های هدیه ام نوع، در کتاببه چه اندازه و از کد محیطی  زیستهای اخَلق  شویم که مؤلفه

گاهی از این مهم می توانند، نقایص احتمالی برای  دوره ابتدایی مورد توجه قرار گرفته است و معلمان با آ
 ها را جبران کنند. این کتاب

را با توجه به سه حیطه  محیطی  زیست( در پژوهشی، اخَلق 1232بیات، احمدی و پارسا )
های دوره ابتدایی، کتاب علوم  ارتی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که در کتابشناختی، عاطفی و مه

 شده است. محیطی  زیستهای اخَلق  ترین توجه به مؤلفه های آسمانی، کم ترین و در کتاب هدیه بیش
تر به  های آسمانی، کم ( در پژوهش خود نشان داد، از دیدگاه معلمان در کتب هدیه1231دادفر )

های آسمانی به  ( نشان داد در کتب هدیه1231توجه شده اســت. محمودی ) محیطی  زیستهای  همؤلف
ای نشده است.  مؤلفه درختکاری و حفاظت از فضای سبز بیشترین توجه و به تنوع زیستی هیچ اشاره

یت دارد و در زمینه وضع های فوق ما را به توجه بیشتر به محتوای این کتب وا می بندی پژوهش جمع
، اهمیت خاصی محیطی  زیستهای دوره ابتدایی، در خصوص توجه به اخَلق  های هدیه محتوای کتاب

، وضعیت محیطی  زیستهای اخَلق  کند. پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن همه مؤلفه گوشزد می
را مورد بررسی  محیطی  زیستهای آسمانی در خصوص توجه به اخَلق  های درسی هدیه محتوای کتاب

 .دهد ار میقر

 روش تحقیق. 2

در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا 
رود که در آن سه هدف توصیف،  ای منظم برای تجزیه یک پیام به کار می تکنیکی است که به شیوه

 (.1232یابی هدفی پیام مورد نظر است )بابایی،  تأثیرگذاری و جهت
های آسمانی دوره ابتدایی است. اما به دلیل بهبود اعتبار  های هدیه امعه پژوهش حاضر کتابج
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گیری استفاده نشد و به صورت  ها مورد بررسی قرار گرفتند و از نمونه نتایج، کلیه محتوای کتاب
برگه  ها از ها وارد تحلیل شدند. همچنین در این پژوهش برای گردآوری داده سرشماری، محتوای کتاب

های  در کتاب محیطی  زیستهای اخَلق  کدگذاری استفاده شد و طی فرایند پژوهش، میزان و نوع مؤلفه
 های آسمانی در برگه کدگذاری ثبت شد.  هدیه

 ها یافته. 3

ها از کتاب  های آسمانی است، جهت تحلیل داده به دلیل اینکه پایه اول ابتدایی فاقد کتاب هدیه
های آسمانی پایه  ه دوم به بعد استفاده شده است. نتایج تحلیل محتوای کتاب هدیههای آسمانی پای هدیه

 شود. ( مشاهده می1دوم ابتدایی در جدول شماره )
 های آسمانی پایه دوم ابتدایی در کتاب هدیه محیطی  زیستهای اخالق  فراوانی مؤلفه -1جدول 

 دروس

پرهیز از 

آلوده 

نمودن 

محیط 

 زیست

شناخت 

طبیعت و 

ستفاده ا

صحیح از 

 ان

صرفه 

جویی و 

پرهیز از 

 اسراف

درخت 

کاری و 

حفاظت 

از فضای 

 سبز

رعایت 

اصول و 

بهداشت و 

 سالمت

تنوع 

 زیست

 محیطی

احساس 

مسئولیت 

در برابر 

حیات 

 وحش

رعایت 

حقوق 

 حیوانات

جمع آوری 

بهداشت 

 زباله

آیات و 

روایات 

در زمینه 

محیط 

 زیست

مجموع 

 فراوانی 

1 4 1 1 2 4 4 2 4 4 4 14 

2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 

0 4 4 4 1 4 4 6 4 4 1 3 

16 9 9 4 2 6 4 4 4 1 1 24 

24  1 4 4 6 4 2 4 2 4 11 

 19 2 7 4 10 4 12 1 1 3 9 مجموع

 144 3/9 2/19 4 0/26 4 6/22 0/3 2 17 7/1 درصد

بار از مؤلفه اخَلق  12های آسمانی پایه دوم، مجموعا   (، در کتاب هدیه1با توجه به جدول شماره )
 13استفاده شده است. در این کتاب مؤلفه احساس مسئولیت در برابر حیات وحش ) محیطی  زیست

اوانی را در بین ترین فر ترین و کم مرتبه( به ترتیب بیش 1جویی و پرهیز از اسراف ) مرتبه( و مؤلفه صرفه
های رعایت  اند؛ اما نکته مهم این است که در این کتاب، به مؤلفه های دیگر به خود اختصاص داده مؤلفه

، 3، 5، 1، 1، 1، 3، 2در متن دروس  ای نشده است. هیچ اشاره محیطی  زیستحقوق حیوانات و تنوع 
های  ای به مؤلفه ی پایه دوم، هیچ اشارههای آسمان از کتاب هدیه 13، 15، 11، 11، 13، 12، 12، 11، 11

های  های مربوط به کتاب هدیه (، داده2نشده است. در ادامه در جدول شماره ) محیطی  زیستاخَلق 
 آسمانی پایه سوم آمده است.
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 در کتاب هدیه آسمانی پایه سوم ابتدائی محیطی  زیستهای اخالق  فراوانی مؤلفه -2جدول 

 دروس

پرهیز از 

آلوده 

ن کرد

محیط 

 زیست

شناخت 

طبیعت و 

 هاستفاد

صحیح از 

 ان

صرفه 

جویی و 

پرهیز از 

 اسراف

درخت 

کاری و 

حفاظت از 

فضای 

 سبز

بهداشت 

و 

 سالمت

تنوع 

 زیست

 محیطی

احساس 

مسئولیت در 

برابر حیات 

 وحش

رعایت 

حقوق 

 حیوانات

جمع اوری 

بهداشت 

 زباله

ایات و 

روایات در 

زمینه محیط 

 زیست

مجموع 

 فراوانی 

۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۷ 

۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ 

۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶ 

۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۰ 

۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ 

۲۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ 

 ۳۱ ۱ ۵ ۰ ۲ ۰ ۱۲ ۷ ۰ ۴ ۰ مجموع

 ۱۰۰ ۲/۳ ۱/۱۶ ۰ ۴/۶ ۰ ۷/۳۱ ۶/۲۲ ۰ ۱۳ ۰ درصد

مرتبه به  21های آسمانی پایه سوم، مجموعا   دهد، در کتاب هدیه ( نشان می2نتایج جدول شماره )
مرتبه تکرار،  12اشاره شده است. در این کتاب مؤلفه بهداشت سَلمت با  محیطی  زیستمؤلفه اخَلق 

ه خود اختصاص ترین فراوانی را ب بار تکرار، کم 2ترین و احساس مسئولیت در برابر حیات وحش با  بیش
چون پرهیز از آلوده نمودن محیط  محیطی  زیستهای اخَلق  داده است. در این کتاب به چند تا از مؤلفه

ای  و رعایت حقوق حیوانات هیچ اشاره محیطی  زیستزیست، صرفه جویی و پرهیز از اسراف، تنوع 
های  از کتاب هدیه 11و  11، 11، 13، 12، 12، 11، 11، 5، 1، 1، 1، 3، 2نشده است. در متن دروس 

نشده است. در جدول  محیطی  زیستهای اخَلق  ای به مؤلفه آسمانی پایه سوم ابتدایی، هیچ اشاره
 های آسمانی پایه چهارم آمده است. های مربوط به کتاب هدیه (، داده2شماره )

 هارم ابتدائیهای آسمانی پایه چ در کتاب هدیه محیطی  زیستهای اخالق  فراوانی مؤلفه -9جدول 

 دروس

پرهیز از 

آلوده 

کردن 

محیط 

 زیست

شناخت 

طبیعت و 

 هاستفاد

صحیح از 

 ان

صرفه 

جویی و 

پرهیز از 

 اسراف

درخت 

کاری و 

حفاظت از 

فضای 

 سبز

بهداشت 

و 

 سالمت

تنوع 

 زیست

 محیطی

احساس 

مسئولیت در 

برابر حیات 

 وحش

رعایت 

حقوق 

 حیوانات

جمع اوری 

بهداشت 

 زباله

آیات و 

در روایات 

زمینه 

محیط 

 زیست

مجموع 

 فراوانی 

۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۵ 

۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ 

۱۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۷ 

۱۹ ۰ ۰ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 

 ۲۱ ۱ ۲ ۱ ۵ ۰ ۲ ۶ ۲ ۲ ۰ مجمع

 ۱۰۰ ۱/۴ ۵/۹ ۱/۴ ۱/۲۳ ۰ ۵/۹ ۶/۲۱ ۵/۹ ۵/۹ . درصد
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 21 محیطی  زیستهای آسمانی پایه چهارم به اخَلق  (، در کتاب هدیه2با توجه به جدول شماره )
بار تکرار، مربوط به مؤلفه درختکاری و حفاظت از  1ترین فراوانی با  بار توجه شده است؛ که بیش

. همچنین ترین فراوانی با یک بار تکرار، مربوط به مؤلفه رعایت حقوق حیوانات است فضای سبز و کم
ای نشده است.  های تنوع زیستی و پرهیز از آلوده نکردن محیط زیست هیچ اشاره در این کتاب، به مؤلفه

های اخَلق  کدام از مؤلفه به هیچ 11و  11، 11، 13، 12، 12، 11، 11، 3، 5، 1، 1، 1، 3، 2دروس 
های  (، داده3دول شماره )اند. در ج اند؛ به همین دلیل در جدول ذکر نشده نپرداخته محیطی  زیست

 های آسمانی پایه پنجم آمده است. مربوط به کتاب هدیه
 های آسمانی پایه پنچم ابتدائی در کتاب هدیه محیطی  زیستهای اخالق  فراوانی مؤلفه -0جدول

 دروس

پرهیز از 

آلوده 

نمودن 

محیط 

 زیست

شناخت 

طبیعت و 

استفاد 

صحیح از 

 ان

صرفه 

جویی و 

پرهیز از 

 اسراف

درخت 

کاری و 

حفاظت از 

فضای 

 سبز

بهداشت و 

 سالمت

تنوع 

 زیست

 محیطی

احساس 

مسئولیت در 

برابر حیات 

 وحش

رعایت 

حقوق 

 حیوانات

جمع اوری 

بهداشت 

 زباله

آیات و 

روایات در 

زمینه 

محیط 

 زیست

مجموع 

 فراوانی 

۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ 

۲ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 

۵ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۶ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ ۳۵ 

۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ 

۱۳ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۲۴ 

۱۶ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 

۱۷ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 

 ۷۱ ۱۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۱۷ ۵ ۲۱ ۷ ۰ مجموعه

 ۱۰۰ ۱۴ ۱/۲ ۳/۱۱ ۴/۱ ۰ ۹/۲۳ ۷ ۲۹/۶ ۱۰ ۰ درصد

بار به مؤلفه  11( نشان از آن دارد، که در کتاب هدیه آسمانی پایه پنجم، 3تحلیل جدول شماره )
 21جویی و پرهیز از اسراف با  ترین فراوانی به مؤلفه صرفه اشاره شده است. بیش محیطی  زیستاخَلق 

ا یک فراوانی ترین فراوانی مربوط به مؤلفه احساس مسئولیت در برابر حیات وحش ب بار تکرار و کم
ای نشده  است. در این کتاب به دو مؤلفه پرهیز از آلوده نمودن محیط زیست و تنوع زیستی هیچ اشاره

های  ای به مؤلفه هیچ اشاره 11و  13، 12، 11، 11، 3، 5، 1، 3، 2است. همچنین در متن دروس 
(، 1دول شماره )اند. در ج نشده است؛ به همین دلیل در جدول ذکر نشده محیطی  زیستاخَلق 

 های آسمانی پایه ششم آمده است. های مربوط به کتاب هدیه داده
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 محیطی  زیستهای اخالق  فراوانی مؤلفه -1جدول

 های آسمانی پایه ششم ابتدائی در کتاب هدیه

 دروس

صرفه 

جویی و 

پرهیز از 

 اسراف

شناخت 

طبیعت و 

استفاده 

صحیح از 

 ان

درختکاری و 

حفاظت از 

 فضای سبز

بهداشت 

و 

 سالمت

تنوع 

 زیست

 محیطی

احساس 

مسئولیت در 

برابر حیات 

 وحش

رعایت 

حقوق 

 حیوانات

وری آ جمع

بهداشت 

 زباله

آیات و 

روایات در 

زمینه 

محیط 

 زیست

مجموع 

 فراوانی 

۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ 

۴ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ 

۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۳ 

۱۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ 

 ۳۳ ۳ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲۰ ۳ ۳ ۳ مجموع

 ۱۰۰ ۱/۹ ۳ . ۳ ۰ ۶/۶۰ ۱/۹ ۱/۹ ۱/۹ درصد

مرتبه به  22های آسمانی پایه ششم،  دهد، که در کتاب هدیه ( گواهی می1های جدول شماره ) داده
ترین فراوانی مربوط به مؤلفه بهداشت و سَلمت  اشاره شده است. در این کتاب بیش محیطی  زیستاخَلق 

ترین فراوانی مربوط به مؤلفه احساس مسئولیت در برابر حیات وحش با یک بار تکرار  بار تکرار و کم 21با 
و پرهیز از  جویی هایی از جمله تنوع زیستی، رعایت حقوق حیوانات، صرفه است. اما در این کتاب به مؤلفه

و  11، 13، 12، 12، 11، 3، 5، 1، 1، 1، 2، 2ای نشده است. همچنین در متن دروس  اسراف هیچ اشاره
های مربوط به  (، داده1دیده نشد. در جدول شماره ) محیطی  زیستهای اخَلق  ایی به مؤلفه ، هیچ اشاره11

 ایی آمده است.های دوم تا ششم ابتد های آسمانی مربوط به همه پایه کتاب هدیه
 های آسمانی دوره ابتدایی )دوم تا ششم( های هدیه در کتاب محیطی  زیستهای اخالق  فراوانی مؤلفه -6جدول 

 پایه

پرهیز 

از آلوده 

نکردن 

محیط 

 زیست

صرفه 

جویی و 

پرهیز از 

 اسراف

شناخت 

طبیعت و 

استفاده 

صحیح از 

 ان

درخت 

کاری و 

حفاظت از 

فضای 

 سبز

بهداشت 

و 

 سالمت

تنوع 

 زیست

 محیطی

احساس 

مسئولیت در 

برابر حیات 

 وحش

رعایت 

حقوق 

 حیوانات

وری آ جمع

بهداشت 

 زباله

آیات و 

روایات 

در زمینه 

محیط 

 زیست 

 درصد مجموع

 ۴/۲۵ ۵۳ ۲ ۷ ۰ ۱۴ ۰ ۱۲ ۵ ۹ ۱ ۳ دوم

 ۱/۱۴ ۳۱ ۱ ۴ ۰ ۲ ۰ ۱۲ ۷ ۵ ۰ ۰ سوم

 ۱۰ ۲۱ ۱ ۲ ۱ ۵ ۰ ۲ ۶ ۲ ۲ ۰ چهارم

 ۳۴ ۷۱ ۱۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۱۷ ۵ ۷ ۲۲ ۰ پنجم

 ۱/۱۵ ۳۳ ۳ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲۰ ۳ ۳ ۰ ۲ ششم

 ۱۰۰ ۲۰۹ ۱۷ ۱۶ ۹ ۲۳ ۰ ۶۳ ۲۶ ۲۶ ۲۴ ۵ مجموع

  ۱۰۰ ۱ ۶/۷ ۳/۴ ۱۱ ۰ ۳۰ ۴/۱۲ ۴/۱۲ ۵/۱۱ ۴/۲ درصد
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 213های آسمانی دوره ابتدایی،  شود، در کتاب هدیه ( مشاهده می1طور که در جدول شماره ) همان
های آسمانی پایه پنجم  اشاره شده است. به ترتیب، کتاب هدیه محیطی  زیستهای اخَلق  مرتبه به مؤلفه

ترین فراوانی و درصد را به خود  ترین و کم مرتبه تکرار، بیش 21مرتبه تکرار و پایه چهارم با  11با 
های آسمانی پایه  فراوانی، کتاب هدیه 12های آسمانی پایه دوم  اند. همچنین کتاب هدیه اختصاص داده

فراوانی را داشته است. اطَلعات به دست  21های آسمانی پایه سوم،  ی و کتاب هدیهفراوان 22ششم 
بار تکرار، بیشتر توجه شده است؛ اما در  12آمده نشان از آن دارد، که به مؤلفه بهداشت و سَلمت با 

داشته ( را در کتاب هدیه آسمانی 1ترین فراوانی ) مقابل، مؤلفه پرهیز از آلوده نمودن محیط زیست، کم
 ای نشده است.  اصَل  توجه محیطی  زیستاست. در این بین، به مؤلفه تنوع 

 گیری نتیجه. 4

ابد از ی یاهان و جانوران در آن شکل گرفته و استمرار میگ یکیولوژیات بیکه ح یعیست طبیط زیمح
زنده، مورد گر موجودات یانسان و د یستین موضوع زیتربرخوردار است، که به عنوان مهم یتیچنان اهم

 یها، محل زندگ سات، بناها، مکانیاز تأس یناش یگر، تمدن صنعتیتوجه قرار گرفته است. از طرف د
ست یط زیر متقابل محیها و تأث انسان یها و تمدن شهرنشینی که مربوط به مناسبات اجتماع انسان

افت ی، جهت درینیق متون دیپژوهی را به مطالعه عم نیاست، هر د یست انسانیط زیبا مح یعیطب
نه ین اسَلم در زمین منبع شناخت موضع دیترم مهمیخواند. قرآن کر ینه فرا مین زمین در ایموضع د

ست یط زیهای آسمانی دوره ابتدایی که مسئله مح است. کتاب هدیه یو انسان یعیست طبیط زیمح
دگاه آن کتاب یبه د یابیدنبال دستدارد، به  یم عرضه میقرآن کر یها را با توجه به آموزه یو انسان یعیطب
  ها با آن است. دها در مناسبات انسانیدها و نبایست و بایط زیف محینه توصیدر زم یاله

انسان خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین است و تمامی مخلوقاتی را که خداوند آفریده است، 
رد و ضمن توصیه به حفظ امانت، انسان شوند که انسان وظیفه نگهداری از آنها را دا امانتی محسوب می

های مهم، محیط زیست است. محیط  ها را دارد. یکی از این امانت اجازه استفاده صحیح از این امانت
جویانه  زیست امانتی است که برای انسان بسیار سودمند است؛ البته با استفاده بهینه از آن. نگاه تملک

های اخیر با کارهای نادرست انسان،  شود. در دهه ن میانسان نسبت به محیط زیست باعث تخریب آ
ترین دلیل وجود این مشکَلت این است که  زیادی به وجود آمده است. مهم محیطی  زیستهای  بحران

 شناسند.  های آن را نمی برخوردار نیست و از آن دور است و مؤلفه محیطی  زیستانسان از اخَلق 
های آسمانی دوره ابتدایی چقدر مورد توجه قرار  های هدیه کتابحال سؤال این است که این مهم در 



 

 0410، 4، شماره 2پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره  111

 محیطی  زیستهای اخَلق  دارد که توجه متعادلی به مؤلفه گرفته است؟ نتایج پژوهش حاضر اذعان می
اند؛  ها گنجانده شده ها خیلی خوب در کتاب های آسمانی نشده است. برخی مؤلفه های هدیه در کتاب

ولی برخی دیگر نادیده گرفته شده است. به طور مثال، در عین اینکه به مؤلفه بهداشت و سَلمتی در 
ده است. افزایش تر پرداخته ش ها زیاد پرداخته شده، ولی به مؤلفه آلوده نکردن محیط زیست کم کتاب

هرچه بیشتر گرایش به مدرن شدن و شهرنشینی تاکنون اثر بسیار زیادی بر محیط زیست گذاشته است. 
شود. اگر چه  به علت ایجاد تغییرات در سبک زندگی مردم، شرایط محیط زیست روز به روز بدتر می

جود، این محیط زیست تکنولوژی در صدد افزایش هرچه بیشتر راحتی زندگی انسان هاست؛ با این و
رو شده است. محیط زیست توسط عوامل بسیاری همچون   است که با شرایط و نتایج اسفباری رو به

افزایش آلودگی هوا، خالی شدن منابع انرژی و شرایط آب و هوایی متغیر، آسیب دیده است. با این 
یست بوده و از اهمیت این وجود، امروزه افراد بسیاری به دنبال جدیدترین راهکارهای حفظ محیط ز

گاه شده های آسمانی دوره ابتدایی از اهمیت ویژه برخوردار  اند. این موضوع در کتب هدیه موضوع آ
های دهگانه اخَلق  رسد، حضور مؤلفه است که متاسفانه مغفول مانده است. از سوی دیگر به نظر می

های دیگر، موجب دوام و نگاهداری  ر پایههای آسمانی هر پایه و تکرار آن د محیط زیستی در کتاب هدیه
شود.  آموزان می این مهم در یادگیری و همچنین نهادینه شدن فرهنگ استفاده از محیط زیست در دانش

های آسمانی،  البته ممکن است این مسئله در ذهن متبادر شود که شاید کتب دیگر به غیر از کتب هدیه
های آسمانی  های دیگر که در کتب پنجگانه هدیه مؤلفهمثل علوم تجربی یا مطالعات اجتماعی به 

های دوم تا ششم ابتدایی مورد غفلت قرار گرفته است، اشاره داشته باشند؛ که در این صورت، این  پایه
های دیگر این دوره از این نظر مورد  رسد، اوال  الزم است کتاب نقیصه مرتفع خواهد شد. ولی به نظر می

ها مهم است و  رند و ثانیا  تکرار مفاهیم در دروس مختلف و ارتباط افقی بین آنتحلیل محتوا قرار گی
های آسمانی  منافاتی با همدیگر ندارد. بنابراین، به اعتقاد نویسنده این مقاله الزم است، در کتب هدیه

ز، مورد مورد توجه قرار گیرند، حتی اگر در دروس دیگر نی محیطی  زیستهای اخَلق  هر پایه، همه مؤلفه
 اند.  اشاره بوده

ای به آن نشده و  های دوره ابتدایی، هیچ اشاره ای بود که در کتاب همچنین مؤلفه تنوع زیستی مؤلفه
نادیده گرفته شده بود؛ در این خصوص باید گفت، هر مؤلفه به اندازه خود با اهمیت است و نباید 

انسان بسیار مهم است؛ زیرا تنوع و افزایش . تنوع زیستی برای  کدام بی اهمیت جلوه داده شوند هیچ
های جانوری به  های گیاهی به معنی افزایش محصوالت غذایی برای انسان و تنوع و افزایش گونه گونه

معنی پایدار بودن محیط زیست در جهت تعادل طبیعت است. برای نمونه در یک اکوسیستم، به دنبال 
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یابد و  ها به طور بی رویه افزایش می کنند، جمعیت ملخ می ها تغذیه افزایش شکار پرندگانی که از ملخ
شوند. این تخریب مزارع حاصل  ور می ای به مزارع کشاورزی حمله ها برای تأمین غذا به طور دسته ملخ

 بر هم زدگی تنوع زیستی و تعادل اکوسیستم است.
گاهی ، کنفرانسی را 1332سال ها از مسائل مربوط به تنوع زیستی، سازمان ملل در  برای افزایش آ

برگزار کرد، که یکی از دستاوردهای آن انعقاد پیمان تنوع  1درباره حمایت از محیط زیست در ریودوژانیرو
تصویب کرد  1211(. ایران نیز، این معاهده را در سال 1252حقوق بشر،   زیستی است )مرکز مطالعات

های انسانی و  بازخورد فعالیت  ر عمده، نتیجهو به آن پیوست. در قرن حاضر، کاهش تنوع زیستی به طو
ها، برداشت بیش از حد از  زمین است. با ویرانی زیستگاه  حیات انسان در کره  تهدیدی جدی برای ادامه

جمعیت، تغییر اقلیم و   رویه ها در اثر افزایش بی های زیرزمینی و آلودگی آن های کشاورزی و آب زمین
ها، روند نابودی تنوع زیستی جهان همچنان ادامه دارد.  توجهی در اثر بیسایر مشکَلت به وجود آمده 

این مسئله که تنوع زیستی در کتب دوره ابتدایی مغفول مانده، از دو حیث از اهمیت فراوانی برخوردار 
بر اند، باید  ها مورد غفلت واقع شده ها کدام مؤلفه است: اول اینکه معلمان با دانستن اینکه در این کتاب

را با اضافه کردن محتوای شفاهی در کَلس درس  محیطی  زیستآن باشند تا ضعف محتوایی اخَلق 
ریزی و تألیف کتب درسی را به این مهم اشارت  برطرف کنند. از سوی دیگر سازمان پژوهش، برنامه

 های بعدی برطرف نمایند. ها را در چاپ دهد، تا این نقطه ضعف
های خشک و تر، تخصیص برنامه یک  ملی مانند جدا کردن زبالههای ع همچنین با اجرای روش

آموزان به بازیافت  های حیوانات و پرندگان، تشویق دانش روزه اردو و رفتن به باغ وحش و آشنایی با گونه
کننده(، افزایش  و استفاده از وسایل دور ریختنی )با همکاری معلم و ایجاد فضای جذاب و ترغیب

گاهی معلمان در ز آموزان، استفاده معلمان از روش  با هدف انتقال بـه دانش محیطی  زیستمینه مسائل آ
، ایجاد فضای سبز مدارس به محیطی  زیستتدریس مشـارکتی بـه جـای سـخنرانی در ارائـه مطالب 

آموزان، گردش علمی و بازدید از مناطق آلوده، نمایش فیلم و اسَلید مربوط به مشکَلت  کمک دانش
های  آموزان برای فعالیت در تشکل ، تشویق دانشمحیطی  زیست، برگزاری نمایشگاه محیطی  زیست
های پژوهشی،  آموزان، انجام فعالیت آوری کاغذ باطله توسط دانش ، تفکیک زباله و جمعمحیطی  زیست

آموزان، برگزاری جلسات پرسش و  ایجاد مسئولیت افتخاری، تعیین مأمور محیط زیست برای دانش
                                                           

1. Rio de Janeiro 
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آموزی،  های دانش خ با مسئولین محیط زیست، پاکسازی محیط زیست آموزشگاه به کمک گروهپاس
 آموزان، تشکیل کمیته محیط زیست های مردم نهاد برای حضور در میان دانش دعوت از تشکل

 ،محیطی  زیستهای تابستانی آموزش مفاهیم  در مدرسه، برگزاری مسابقات هنری، تشکیل دوره
ها را غنا  توان، این آموزش وشتاری مربوط به محیط زیست و مواردی از این قبیل میاجرای مسابقات ن

 بخشید.
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