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Abstract:
This study aimed to develop an environmental ethics
model based on caring thinking through critical thinking
of second grade high school students in Hamadan. The
research method was correlational and the data were
collected by field method using with questionnaire. The
statistical sample of the study included 986 second grade
high school students in Hamadan who have been
selected by simple random sampling. The measurement
tools for data collection were Environmental Ethics
Questionnaire, Caring Thinking Questionnaire and
Critical Thinking Questionnaire. The face validity of the
questionnaires was approved by 15 faculty members of
educational sciences. Also, their reliability was
determined as α = 0.895, α = 0.915 and α = 0.923,
respectively, by using Cronbach's alpha coefficient for
Environmental Ethics, Caring Thinking and Critical
Thinking Questionnaire. Data were analyzed using
Structural Equation Modeling Method and utilizing
SPSS and Smart PLS softwares. The results showed that
the structural model of environmental ethics based on
caring thinking has a good fit due to the critical thinking
of second grade high school students in Hamadan.
According to this model, caring thinking as well as
critical thinking have a significant effect on
environmental ethics, but caring thinking does not have
a significant effect on critical thinking. Therefore, it can
be concluded that caring and critical thinking can be
used to explain and predict the environmental ethics of
second grade high school students.
Keywords: Environmental Ethics, Caring Thinking,
Critical Thinking, High School Students.

:چكیده
هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل اخالق محیی زیسییی بیر اسیا تکریر
مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی دانشآموزان دوره دوم میوسطه شهر همیدان
 روش این تحقیق از نوع همبسیگی بود و دادههای آن به شیوه میدانی و.بود
 نکر986  نمونه آماری مطالعه شامل.با اسیکاده از پرسشنامه جمعآوری گردید
-از دانشآموزان دوره دوم میوسطه شهر همدان بودنید هیه بیه روش نمونیه
، ابزار اندازهگیری برای جمعآوری دادههیا.گیری تصادفی ساده انیخاب شدند
 پرسشنامه تکرر مراقبیی و پرسشینامه تکریر،پرسشنامه اخالق محی زیسیی
 تن از اساتید علوم تربییی15  روایی صوری پرسشنامهها توس.انیقادی بود
 پایایی آن ها با اسیکاده از ضریب آلکیای هرونبیا بیرای، همچنین.تأیید شد
 تکرر مراقبیی و پرسشنامه تکرر انیقیادی بیه،پرسشنامه اخالق محی زیسیی
- دادهها با بهره. تعیین شدα= 0/923  وα= 0/915 ، α=0/895 ترتیب
 وSPSS گیری از روش مدل معادالت ساخیاری با اسیکاده از نرمافزارهای
 نیایج نشان داد هیه میدل سیاخیاری اخیالق. تحلیل شدندSmart PLS
محی زیسیی بر اسا تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقیادی دانیشآمیوزان
 بیر اسیا.دوره دوم میوسطه شهر همدان از برازش مناسبی برخوردار است
 تکرر مراقبیی و همچنین تکرر انیقادی اثیر معنیاداری بیر اخیالق،این مدل
. اما تکرر مراقبیی اثر معناداری بیر تکریر انیقیادی نیدارد،محی زیسیی دارند
 میتوان نییجهگیری هرد هه از تکرر مراقبیی و انیقادی برای تبییین،بنابراین
و پیشبینی اخالق محی زیسیی دانشآموزان دوره دوم میوسیطه مییتیوان
.اسیکاده هرد
، تکریر انیقیادی، تکرر مراقبییی، اخالق محی زیسیی:واژههای كلیدی
.دانشآموزان میوسطه
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مقدمه
حکظ و نگهداری محی زیسیت و منیابع ببیعیی از مهیمتیرین
چالشهایی است هه بشر در آسیانه قرن  21با آن مواجه است و
بزرگیرین دغدغه انسان با توجه به نیاز به توسعه و تولید بیشتر
است .با افزایش مسائل زیسیی مانند بحیران انیر،ی ،اتیالف و
تخریب منابع ببیعی و افیزایش پسیماندهای ناشیی از توسیعه
شهرنشییینی و صیینعیی ،اثییر انسییان بییر محییی موردتوجییه
پژوهشگران قرارگرفیه است ،زیرا بسییاری از ایین معتیالت را
ناشی از پیامدهای مسیقیم و غیرمسیقیم رفیارهای انسان میی-
دانند ( .)Williams & Cary, 2002ببیعت و محی زیست
موهبیی خداونیدی اسیت هیه از مجموعیه موجیودات ،منیابع و
عوامل و شرای هماهنگی هه در ابراف هر موجود زنده وجیود
دارد و ادامه حیات بیه آن وابسییگی دارد ،تشیریل شیده اسیت
( .)Bandari et al., 2017امروزه محی زیسیت ببیعی مورد
تهدید است ،زیرا انسان با همﮏ ،فناوری قادر است تا در سطﺢ
هره زمین ،به تخریب محی زیسیت اقدام هنید ( Bourdeau,
 .)2004ازاینرو حکاظت از محی زیست ،به یری از مهمتیرین
مباحث جامعه جهانی تبدیلشیده اسیت بیهگونیهای هیه عیدم
نگهداری صحیﺢ یا رعایت نرردن اسیانداردهای حکاظیت از آن
میتواند سالمت هل جهان را مورد تهدید قرار دهد (Azizi et
).al., 2014
در ایین راسیا ،میتیوان بیه بیانییه هشیدار دانشیمندان بیه
بشییریت در سییال  ،1992اشییاره هییرد هه در آن بیش از 1000
دانشمند از  72هییشور و ازجملییه  105برنییده جی یایزه نوبل ،با
انیشار نامه ای اعالم نمودند هه برای توجه به زمیین ،اخیالق و
شیوه نگرش جدیدی الزم است .این اخالق مییبایید حرهییت
عﻈیمیی را برانگییزد و رهبران ،حرومتها و انسانهای بیمیل
را وادارد هه تﻐییرات الزمیییه را ایجیییاد هنند ( & Grim
.)Tucker, 2014
1
اخالق محی زیسیی مشیمل بر مجموعهای از گزارههیای
اخالقی و بایسیههای ارشادی در زمینه محی زیست ببیعیی و
انسانی است هه یریی از اهیداف آن ایجیاد رابطیه معنیوی بیا
ببیعت و محی زیست انسانی و بهبود ضیمانت اجیرای قواعید
شناساییشده در زمینه محی زیست ببیعی و انسانی در وجیدان
انسانهاست (.)Emami Gheshlagh et al., 2018
1. Environmental Ethic

تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی...

اخالق محی زیسیی دانشی است هه به بایدها و نبایدهای
اعمال انسانی در مواجهه با محی زیست میپیردازد ( Farahi,
 .)2016اخالق محی زیسیی درصدد است بین رفیارها و هنش
انسان و انسان با ببیعت با همه شئونش ارتبیا برقیرار نمایید
( .)Bazrafkan, 2016آنچه در میون دینی و در نﻈر علمیای
علم اخالق برای اصالح اخالق انسان به آن تأهید شده اسیت،
توجه به شناخت و تکرر است .تکرر شرل بسیار پیچییده رفییار
انسییان و عییالیتییرین شییرل فعالیییت عقلییی و .هنییی اسییت.
بهعبارتدیگر تکرر یﮏ فرآیند شناخیی است هه بهوسیله رمیوز
یا نشیانههیای نماییانگرا اشییا و حیوادخ مشیخ مییشیود
(.)Shoarinezhad, 1991
اخالق محی زیسیی یﮏ بحث بینرشیهای است هه عالوه
بر ارتبا با علوم زیسیی و بومشناسی ،با علومی همچون علیوم
دینی ،فلسکه ،روانشناسی ،اخالقیات ،جامعیهشناسیی ،اقیصیاد و
حیی صنعت و علوم سیاسی نیز میرتب اسیت ( Rezvani et
 .)al., 2013بیییا درک اهمییییت اخیییالق در حکاظیییت از
محی زیست ،برخی از صاحبنﻈران و محققان سعی هردهاند تا
نﻈریهها و رهیافتهایی پیرامون اخالق محی زیسیی ارائه دهند
( .)Abedi Sarvestani, et al., 2017یرییی از اییین
اندیشمندان ،پس از برح مقدماتی از علم اخالق و ارتبا آن با
محی زیست ،بهنوعی تالش دارد هه خیود را از پیچییدگی رهیا
هند و اخالق محی زیسییی را بیشییر معطیوف بیه جنبیههیای
غیرانسانی آن قلمیداد مییهنید (.)Rezvani, et al., 2013
محقق دیگری ،با برفداری از زیستبوم محوری آن نوع اخالق
محی زیسیی را پیشنهاد میدهد هه میتوان آن را حامی قیوی
حمایت از حیوانات دانست و در مقابل ،میکرر دیگیری بیا ارائیه
اخالق زمین ،معیقد بهنوعی اخالق زیستبوم محور است هه در
آن ،رفیاری با محی زیست درست است هه بیه حکیظ انسیجام،
ثبات و زیبایی زمین همیﮏ هنید (.)Bandari et al., 2017
اهمیییت درک و شییناخت اخییالق تییا حییدی اسییت هییه اغلییب
دانشییمندان و بسیییاری از میخصصییان ،مح یی زیسییت را ی یﮏ
موضوع مهم اخالقی میدانند ،ییﮏ جامعیهشینا و فیلسیوف
معروف ،در موردنیاز هنونی جامعه جهیانی بیه اخیالق محیی -
زیسیی معیقد است هه با وجود توسعهی وسایل فنی و صنعیی و
ترنیری ،انسانها بهمراتب بیش از هیر زمیان دیگیر ،احسیا
افول اخالقی و انسانی میهننید ( Nabavi & Shahriyari,
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 .)2015به عقیده هاینز )2002( 1تمایل فیرد بیرای رفیارهیای
مسئوالنه ،به تنهایی بیرای تحقیق بخشییدن بیه رفییار هیافی
نیست ،زیرا رفیار مسئوالنه نسبت به محی زیست تحیت تیأثیر
فشییارهای اقیصییادی ،فشییارهای اجیمییاعی و فرصییت انیخییاب
رفیارهای میکاوت نیز هست .بسیاری از رفیارهیای روزمیره هیه
پیامدهای منکی برای محی زیسیت دارنید ،برحسیب رفیارهیای
مبینی بر عادت صورت میگیرند.
در این مییان آمیوزش محی زیست بحیث هلییدی هسیت
هیییه از ابزارهیییای بسییییار قییوی بییرای هیییاهش و توقییی
رفیارهیای غیرمسیئوالنه بشری بشمار مییآیید بیرای ایینهیه
بییوان آن را محقییق سیاخت ابییدا بایید گیروههیای هیدف را
شناسییایی نمیییود و اولوی یتهییای ملیییی و منطقییهای خیییود را
بییهدرسیییی دریافییت ( .)Shobeyri, 2017از سییوی دیگییر،
برفداران محی زیست بیان مییهننید هیه بیرای حیل مسیائل
محی زیسیی ،باید از علوم فیزیری و بومشناخیی بهسوی علیوم
رفیاری اخالقی حرهت هرد ،زیرا به نﻈر مییرسید ایین علیوم،
توان خوبی برای توسعه راههای بهبود محی زیست داشیه باشند
(.)Menatizadeh & Gughar Karimi, 2017
تکرر 2یری از سه جنبهی مهم شیناخت (ادراک ،ییادگیری،
تکرر) میباشد .تکرر ،عملی .هنی است و زمانی مطرح میگردد
هه انسان با مسئلهای مواجه است و خواسیار حیل آن اسیت .در
این هنگام در .هن ،تالشی برای حل مسئله آغاز میگیردد هیه
این تالش .هنی را ،تکریر میینامنید ( Kalbali & Shahi,
 .)2015یری از تواناییهای فرری ارزندهای هه دانیشآمیوزان
باید در مدار هسب هنند این است هه شنیدههیا ،خوانیدههیا،
اندیشهها و اعیقادهای مخیلکی را هه در زندگی بیا آنهیا روبیرو
میشوند ،ارزشیابی هننید و دربیارۀ آنهیا تصیمیمهیای منطقیی
بگیرند .این توانایی ارزنده تکرر انیقادی( 3تکرر نقادانه) نام دارد.
این روزها تکرر انیقادی به بور فزایندهای موردتوجه قرارگرفییه
است ،زیرا ما همواره با مقیدار زییادی ابالعیات گمیراههننیده،
تبلیﻐات تجاری و سایر انواع تبلیﻐات روبرو میشیویم هیه بایید
سبﮏ و سنگین هنیم و سیره را از ناسیره جیدا هنییم ( Saef,
 .)2012تکرر انیقادی بر پایییه ابالعییات بییه تقسییمبنیدی،
تجزی یهوتحلی یل ،ارزشیابی ،گزینش و هاربرد بهیرین راهحییل در

انسان میپردازد .تکرر انیقادی قدرتی .هنیییییییی و جسمی در
شخ ایجاد میهند هه او را برای رقابتها و چالشهای
دنیای پر از ابالعییییات و میﻐیییییر هنونی آماده میسازد .تکرر
انیقادی دارای مؤلکههای مخیلکی است هه از مهیم تیرین آنها
میتییییوان بییییه تحلیل ،ارزشیابی ،اسینبا  ،اسیدالل قیاسی و
اسیدالل اسیقرایی اشاره هرد .تحلیل به معنای تالش برای
تجزیه و باز هردن چیزی است و روشی است هه در آن نﻈام-
های پیچییده را بیا تحلییل بیه اجیزا و عناصر بسی تر بهقصد
مشخ هردن دقیق رواب بین اجزا موردبررسی قرار میدهد.
ارزشیابی عبارت از تعبیر ،تکسیر و توانایی پردازش ابالعات و
تعیین اعیبار آنها میباشید .اسییینبا نییجیهای است هه فرد از
پدیییدههییای به وقوع پیوسیه به دست میآورد .اسیدالل قیاسی
یعنیییی نییجیییه گیییرفین از مقدمات هلی یا از هلی به جزئی
رسیدن .اسیدالل اسیقرایی به معنای نییجه گرفین از مقی یدمات
جزئییییی یا از جزئی به هلی رسیدن است ( Bakhshkar,
.)2011
تکرر مراقبیی 4تکرر مبینی بر ارزشها و عواب است هیه
از یﮏسو به معنای تکرر مشیاقانه نسبت به موضوعی است هه
فرد درباره آن میاندیشد و از سیوی دیگیر بیه معنیای دغدغیه
نسبت به شیوه تکریر فیرد اسیت ( .)Lipman, 2003ازنﻈیر
اسپرود )2001( 5تکرر مراقبیی نیوعی از ایمیان و وفیاداری بیه
ارزشهاست .تکرر مراقبیی ،اندیشهای است هه بیه ارزشهیای
مسییر در تمام امور میپردازد و به چرایی ارزشمندی یﮏ امیر و
تأثیر این ارزشها در قتاوتها و تصمیمات اخالقی انسیانهیا
اهمیت میدهید ( .)Hedayati et al., 2018مراقبییی فریر
هییردن بییه اییین معناسییت هییه اخالقییی ،عییابکی ،هنجییاری و
محیرمانه فرر هنیم و در جامعه با در نﻈر گرفین منافع مشیرک
فعاالنه مشارهت هنیم .لیپمن )2011( 6بر اهمیت پرورش تکرر
مراقبیی در هودهان ،بهعنیوان تنهیا عیاملی هیه آنهیا را بیرای
قتاوتهای بهیر و زندگی هیکی بهیر آماده میهند ،تأهید می-
ورزد.
7
شارپ ( )2007تکرر مراقبیی را در چهار دسیهبنیدی قیرار
میدهد .این دسیهبندیهیا شیامل( ( )1مراقبیت افیراد از ابیزار
هنیدوهاو )2( ،مراقبییت افیراد از یرییدیگر )3( ،مراقبیت افییراد از

1. Haynes
2. Thinking
3. Critical Thinking

4. Caring Thinking
5. Sprod
6. Lipman
7. Sharp
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مشرالتی هه آنها را ارزشمند میپندارند و ( )4مراقبت افراد از
نحوهی گکتوشنود.
آمییوزش بییرای تکرییر صییحیﺢ نیازمنیید مراقبییت از نحییوه
اندیشیدن است .این مراقبت از تکرر هه بیه آن تکریر مراقبییی
میگویند ،باید در تمام مراحل پرورش تکریر انیقیادی و خیالق
آموزش داده شود .تکرر مراقبیی در شاخههای مخیلی فلسیکه
چییون اخییالق ،زیبییاییشناس یی و معرفییتشناس یی ریشییه دارد
( .)Ghaedi, 2016این نوع تکرر جنبیهای از توانیایی انسیان
است هه ریشه در قلب و دل او دارد .بهاینترتیب فرر هردن بیا
قلب و با ارزشهای شخصی هر هس ،تکرر مراقبییی نیام دارد.
تکرر مراقبیی برای ارزیابیهیای دقییق ،مهربانانیه و ارزشیمند،
سیسیم ارزشی دقیقی در فرد به وجود مییآورد .درواقیع ،تکریر
مراقبیی دربرگیرنده مراقبت الزم و تالش برای گوش دادن بیه
گکیییههییای دیگییران و افییزایش قییدرت درک مزی یت هرهییدام
ازنﻈرهاست .این فرایند همچنین شامل ارزش قائیل شیدن بیه
گکتوگو و اندیشه و پذیرش پیامدهای مرتب با آنها مییشیود.
تکرر مراقبیی شامل اسیدالل پرشور و قوی ،توجیه بیه خیود و
دیگران و رهایی از قطعیپنداری ادعاها در ارتبا با موضیوعات
مخیل است .به بیانی دیگر این نوع از تکریر ترهیبیی از تکریر
احساسی و عقالنی است بهویژه زمیانی هیه بیه امیور ارزشیی
مربیو اسیت ( .)Brunt, 2013اسییرنبر  ،)2007( 1معیقید
است هه افیراد بیا سیبﮏهیای میکیاوت در تکریر ماییلانید از
توانائیهایشان به شرلهای گوناگون اسیکاده هنند و میناسب با
نوع تکرر خود واهنش نشان دهنید .فرآینید تکریر مشییمل بیر
بازنمایی و پردازش ابالعات در .هن است و ایین پیردازش در
افراد بیه بیرق گونیاگون صیورت مییپیذیرد .در واقیع درک و
شناسایی سبﮏهای تکرر افراد میتواند از عوامل مهیم و میؤثر
بر امر یادگیری بیه شیمار آیید زییرا بسییاری از تکیاوتهیا در
عملررد ،افراد را بهجای نسبت دادن به توانیایی ،مییتیوان بیه
سبﮏهای تکرر نسبت داد .اسیداللی هه در اینجا به آن اسییناد
میهنیم این است هه افراد ترجیﺢ میدهند از تواناییهای خیود
چگونه اسیکاده هنند و آن بیانگر سبﮏ تکرر افراد است .سبﮏ-
های تکرر ،ترجیحات ما دربیاره چگیونگی اسییکاده از هیوش و
اسیعدادهایمان هسیند .در واقع افراد با سبﮏ ویژه خودشیان در
مورد چگونگی انجام هارها فرر میهنند.

تکرر انیقادی سبری از فرر هیردن در میورد هیر موضیوع،
محیوا یا شرل است هه فرد میکرر هیکیت فرر هردن خود را با
تحلیل هردن ،ارزییابی و نوسیازی آن بیاال مییبیرد ( Jones,
 .)2017تکرر انیقادی به معنای تکریر اندیشیمندانه و منطقیی
است هه بر تصمیمگیری برای انجیام دادن چییزی ییا بیاور آن
میمرهز است (.)Ennis, 2010
پال 2و والش )2015( 3معیقد بودند هه تکرر بنیادی ممرین
است در هر فرد پیشرفت هند یا بهیر شود .تکرر بنیادی چییزی
نیست هه ضرورتاً با رشد افراد هموار شیود بلریه بایید آمیوزش
داده شود .برای معیقید بیه آمیوزشپیذیر بیودن تکریر بنییادی
اساسیترین پیشفرض این است هه دانشآمیوزان بهییر میی-
توانند فرر هنند ،اگر در مدار به آنها آموزش دهند هه چطیور
آن را انجام دهند.
جوامع انسانی پس از سالها جدال با محی زیست بیه ایین
نییجه رسیدهاند هه برای بقا و دسییابی به زندگی بهیر راهی جز
آشیی با محی زیست و تالش برای حکظ آن پییش روی خیود
ندارند ( .)Kiani Selmi & Shateriyan, 2017برخیی از
صاحبنﻈران به این باور رسیدهاند هیه ریشیه اه یر مشیرالت
محی زیسیی به وجود آمده بیه انسیان برمییگیردد ( Miller,
 .)2013همچنین بسییاری از آنیان معیقدنید ،تمیام مشیرالت
محی زیسیی هه ناشی از فعالیتهای انسان است ،نمیتوانند بیا
بههارگیری فناوری صِرف حل شوند و تﻐییرات در رفییار انسیان
موردنییاز اسییت و اهمیییت اییین موضییوع تییا حییدی اسییت هییه
سمتوسوی علوم محیی زیسییی و فیزیریی بیه سیمت علیوم
رفیاری در حال تﻐییر است .برخی از محققان نیز بهبور صیریﺢ
بیان میدارند هه بحرانهای محی زیسیی در جهیان امیروز در
حقیقت یﮏ بحران ارزشی و اخالقی است و راهحلی اخالقیی را
مییبلبید ( .)Mahboobi & Ramezani, 2011در ایین
زمینه ،آموزش محی زیست باید دانش جامعی را ایجاد هند هیه
علوم اجیماعی و ببیعی را شامل شود و بینشیی در موردتعامیل
میان منابع ببیعی و انسانی و توسعه و محی زیست ایجاد هند.
همچنین آموزش محی زیست باید در هلییه رشییههیا و برنامیه
های رسمی آموزشی و در تمام سیطوح وارد شیود تیا در میورد
هیکیت محی زیست حس مسئوولییی را ایجاد نمایید و دانیش-
آموزان و دانشجویان یاد بگیرند چگونه محی زیست را زیر نﻈر
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قرار دهند ،از آن محافﻈت نمایند و در جهت ارتقا آن بروشند
( .)Azadkhani et al., 2018اگرچه ریشه تمیام مشیرالت
محی زیسیی را بحرانهای اخالقی دانسیین شیاید بیدبینی بیه
انسان جلوه نماید ولی بیهبیورهلی مییتیوان گکیت هیه افیول
ارزشهای انسانی ازجملیه ارزشهیای اخالقیی یریی از علیل
افزایش بحرانهای محی زیسیی اسیت ( .)Miler, 2013لیذا
یری از راهحلهای پیشنهادی برای حل این مشیرالت ،ارتقیا
اخالق در بین افراد و بهویژه افرادی است هه با محیی زیسیت
ارتبا تنگاتنگ دارند .ازایین جهیت اسیت هیه مکهیوم اخیالق
محی زیسیی هه به رواب اخالقی بین انسان و ببیعت مربیو
است ،در مجامع علمی مطیرح شیده اسیت (.)Tayler, 2011
گرچه بهمانند بسیاری از مکاهیم در خصیو اخیالق محیی -
زیسیی نیز اتکاقنﻈر وجود ندارد اما میتوان گکیت هیه اخیالق
محی زیسیی با رابطه انسان با محی زیست ،شناخت ببیعیت از
سوی انسان و احسا مسئولیت نسبت به آن و الزام انسان بیه
هنار گذاشین برخی از منابع ببیعیی بیرای نسیلهیای بعیدی،
آلودگی ،نﻈارت بر جمعیت ،هاربرد منابع ،تولید و مصرف انر،ی،
حکاظت از حیاتوحش و تنوع گونیههیا اشیاره دارد ( Keller,
 .)2010اخالق محی زیسیی ضمن بس وظیکه انسیانهیا بیه
نسلهای آتی و سایر مخلوقات در دو سطﺢ تحولآفرین اسیت.
یری در سطﺢ نﻈری هه در آن انسانمحوری غالیبا موجیود در
اخالق را به چالش میهشد و دیگری در سطﺢ عملی هه در آن
مادیگرایی ،لذتگرایی و مصرفگرایی ناشی از سرمایهداری را
بهشدت مورد انیقاد قرار میدهد و بهجای آن یﮏ روش زندگی
سییبز را هییه بییا ببیعییت هماهنییگ اسییت ،پیشیینهاد میییهنیید
( .)Ahmadi et al., 2017اخالق محی زیسیی باسابقهترین
شاخه اخالق هاربردی است هه مسیائل نوپدیید ییا حیلنشیده
اخالقی در زمینه محی زیست را بررسی مییهنید .ایین شیاخه
پرسشهایی فراگیر و جهیانی را پییش مییهشید ،نﻈرییههیای
مابعدالطبیعی را برح میهند و اصول خود را در زندگی روزمیره
انسانها در هرهجای زمین به هار میبندد .اخالق محی زیسیی
بر این پرسش میمرهز است هه ما انسانهیا در رابطیه خیود بیا
سایر اجزای ببیعت باید چگونه بیندیشیم؟ (.)Eslami, 2012
شناخت و تکرر صحیﺢ به انسان همﮏ میهند تا خود را از
ارزشها و پلیدیها برهاند و به اخالق پسندیده میصی سیازد.
بر اسا آیات و روایات نیز میتوان گکت هه نﻈیام شیناخت و
تکرر انسان بهبورقطع بر عواب  ،احساسیات ،رفییار و مسیائل
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زندگی وی تیأثیر دارد .در آییات و رواییات بسییاری بیه نقیش
شناخت و تکرر در اصالح اخالق اشاره شده است .ازجملیه آییه
 180سوره آلعمران ،آیه  37سوره روم و آیه  65سوره انکال در
قرآن هریم ،آیاتی هسیند هه با جزئیات بیشیر به نقش شیناخت
در اصالح اخالق انسان اشاره مینمایند بنابراین اخالق و رفیار
انسان میأثر از فرر و اندیشهای است هه در سر مییپرورانید .در
حقیقت آنچه از راه شناخت و تکرر برای فرد حاصل میشود ،در
اخالق و رفیار فرد تأثیر میگذارد و در عمل فرد مجسّم میشود
( .)Motlaghmajd, 2010ازآنجاهییه یرییی از جنبییههییای
اخالق ،اخالق محی زیسیی میباشد ،بنابراین شیناخت و تکریر
صحیﺢ در انسان با تأثیر در رفیار فرد زمینهساز اتصیاف وی بیه
اخالق محی زیسیی خواهد شد.
امروز در هشور ما وضعیت محی زیست بهسرعت به مرحله
بحران رسیده و نیایج تحقیقات نشان داده هه مؤلکههای (خاک،
آب ،هوا و تنوع زیسیی) هه نشاندهنده وضعیت محیی زیسیت
ایران است ،چشمانداز نگرانهننده دارد .این در حالی اسیت هیه
در مقایسه با جوامع غربی ،اخالق و فرهنگ محیی زیسییی در
بین دانشآموزان میناسب با عمق فاجعه و بحران شرل نگرفیه
است .ازاینرو این خأل در بین دانشآموزان وجیود دارد ،چراهیه
در خصو اخالق محی زیسییی و مشیرالت محیی زیسیت،
آموزش هافی به دانشآموزان دوره میوسطه داده نمیشود و ییا
اغلب آمیوزشهیای اراییه شیده ،دارای نیواق جیدی بیوده و
نیوانسیه است موجب بهبود تکرر و دانش و ابالعیات دانیش-
آموزان در زمینههای محی زیسیی شود .ازآنجیاییهیه دانیش-
آموزان آیندهسازان این مملرت هسیند ،این تناقض بین بحیران
حکظ محی زیست و رفیار دانشآموزان ،بهخوبی در محی هیای
آموزشی قابل مالحﻈه است و نشاندهنده ضع جدی اخالقیی
و ضع تکرر در رعایت اخیالق محیی زیسییی اسیت .در ایین
شرای به نﻈر میرسد ،ساخیار نﻈام آموزشی بهوییژه در حیوزه
میوسطه جایگاه مهمی را در این راسیا بیر عهیده دارد .در ایین
حوزه یری از ابعادی هه بیشیر باید به آن توجیه شیود ،آمیوزش
تکرر مراقبیی و تکرر انیقادی اسیت هیه مسییلزم بیههیارگیری
روشهای مناسب در این زمینه میباشد .لذا بههارگیری روش-
های آموزش نوین و مبینی برافزایش زمینههای تکرر مراقبییی
از ضروریات نﻈام آموزشی هر هشیوری محسیوب مییشیود .از
برف دیگر دانشآموزان در عرصه اخالق محی زیسییی ،بیرای
تصمیمگیری به تکرر انیقادی احییاج دارند ،زیرا تکرر انیقیادی،
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قدرت تصمیمگیری دانشآموزان را باال میبرد و موجب ارتقای
سییطﺢ اسیییکاده اخییالق از سییوی دانییشآمییوزان در گسیییره
محی زیست میشود .از برفی آموزش ارزشهیا و هنجارهیای
اخالقی و در هل آموزش رفیارهیای اخیالق محیی زیسییی ،در
ارتبا با تکرر انیقادی و مراقبیی بهیرین گزینه بیرای ضیرورت
انجام یﮏ پژوهش علمی در حوزه حکاظت از محی زیست می-
باشد.
با توصیکی هه گذشت بیه نﻈیر مییرسید موضیوع اخیالق
محی زیسیی در حال حاضر به یری از جدیترین دغدغیههیای
بشر امروز تبدیل گردیده و لذا هرگونه برنامهریزی بیرای ارتقیا
آن خصوصاً برای نسل نوجوان هه آیندهسازان جامعه هسیند ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است .این پژوهش در پی آن است هه
بهوسیله تکرر مراقبیی و انیقادی بیواند اخالق محی زیسییی را
در قالیب ییﮏ میدل سییاخیاری بیرای دانیشآمییوزان دوره دوم
میوسطه تبیین و پیشبینی هنید .تکریر مراقبییی بیا تأهیید بیر
وفاداری به ارزشهای محی زیسیی و تکرر مشییاقانه و از روی
دغدغه بیه موضیوعات اخیالق محیی زیسییی ،موجیب حکیظ
محی زیست میشود .تکرر انیقادی امران بحث درباره مباحیث
محی زیسیی را با برح دیدگاههای موافق و مخال فراهم می-
آورد .بر این اسا این پرسش مطرح میشود هه آییا در قالیب
یﮏ مدل ،تکرر مراقبیی بیهواسیطه تکریر انیقیادی بیر اخیالق
محی زیسیی دانشآموزان دوره دوم میوسطه شهر همیدان اثیر
دارد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبسیگی بوده هه دادههای آن به شییوه
میدانی و با اسیکاده از پرسشنامه جمعآوری گردید .جامعه آماری
شامل هلیه دانشآموزان دخیر و پسر پایههای اول ،دوم و سیوم
دوره دوم میوسطه نواحی  1و  2آموزشوپرورش شیهر همیدان
به تعداد  14391نکر بودند .به منﻈور تخمیین و انیخیاب حجیم
1
نمونه آماری به دلیل اسیکاده از روش مدل معادالت سیاخیاری
) (SEMو بهمنﻈور برازندگی مدل ،حجیم نمونیه در پیژوهش
حاضر  986نکر معین شد هه به روش تصیادفی سیاده انیخیاب
گردیدند .ابزار اندازهگیری میﻐیرهای پژوهش ،شامل پرسشینامه
اخالق محی زیسیی محقق ساخیه و پرسشنامههیای اسییاندارد
)1. Structural Equal Model (SEM
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تکرر مراقبیی و تکرر انیقادی هالیکرنیا بودند .پرسشنامه اخیالق
محی زیسییی مشییمل بیر  80سیوال  5درجیهای اسیت .ایین
پرسشنامه اخالق محی زیسیی را در ابعاد هوا (سؤاالت ،)1-22
خاک (سؤاالت  ،)23-41آب (سؤاالت  ،)42-63گیاه (سیؤاالت
 )64-82و جانوران (سؤاالت  )83-104مییسینجد .پرسشینامه
تکرر مراقبییی مشییمل بیر  25سیؤال  5درجیهای اسیت .ایین
پرسشنامه تکرر مراقبیی را در ابعاد تکرر ارزشیی (-12-14-18
 ،)4-5تکرر عابکی ( ،)8-9-10-13-19تکرر هنجیاری (-25
 ،)2-22-23-24تکرییر فعییال ( )7-15-16-20-21و تکرییر
همدالنه ( )1-3-6-11-17میسنجد .پرسشنامه تکرر انیقیادی
هالیکرنیا شامل  34سؤال  5درجهای است و سه مهارت تحلییل
(سؤاالت  ،)1-7ارزیابی (سیؤاالت  )8-12و اسیینیاج (سیؤاالت
 )13-17را می سنجد .روایی صوری پرسشنامهها مورد تأیید 15
تن از اساتید علوم تربیییی رسیید و همچنیین پاییایی آنهیا بیا
اسیکاده از ضریب آلکای هرونبا برای پرسشینامههیای اخیالق
محی زیسیی ،تکرر مراقبیی و تکرر انیقادی به ترتییب 0/895
= α= 0/915 ،αو  α= 0/923تعیین شد .جهت تجزیهوتحلیل
دادهها از مدلیابی معیادالت سیاخیاری ( )SEMاسییکاده شید.
همچنییین از نییرمافییزار  SPSSو  Smart PLSجهییت تییأثیر
عوامل مذهور اسیکاده شد.
یافتههای پژوهش
نیایج جمعیتشناخیی بیانگر این اسیت هیه  44/5درصید پسیر،
 55/5درصد دخیر بودند .میانگین سن پسران  16/88با انحراف
اسیییاندارد  0/86و میییانگین سیین دخیییران  16/89بییا انحییراف
اسیاندارد  1است .میانگین سین هیل افیراد  16/88بیا انحیراف
اسیاندارد  0/94است .تعداد  230نکیر ( )%23/3در رشییه علیوم
انسانی و تعداد  454نکر ( )%46در رشییه تجربیی و تعیداد 302
( )%30/6در رشیه ریاضی بودنید .تعیداد  327نکیر ( )%33/2در
پای یه  ،10تعییداد  337نکییر ( )%34/2در پایییه  11و تعییداد 322
( )32/7%در پایه  12بودند .معدل درسی پسرها برابر  17/81بیا
انحراف معیار  1/44و معیدل درسیی دخییران برابیر  18/57بیا
انحراف معییار  1/25بیود .همچنیین تعیداد  807نکیر ()%81/8
فارسی 100 ،نکر ( )%10/1ترهیی 31 ،نکیر ( )%3/1هیردی29 ،
نکر ( )%2/9لری 12 ،نکر ( )%1/2لﮏ و تعداد  7نکر ( )%0/7بیه
صورت سایر زبانها ترلم داشیند.
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 یافیههای توصیکی میﻐیرهای پژوهش.1 جدول
بیشینه

Table 1. The descriptive findings of research's variables
همینه
انحراف اسیاندارد
میانگین
تعداد

میﻐیر

Maximum

Minimum

Standard Deviation

Mean

N

Variable

520

248

64.75

382.35

986

اخالق محی زیسیی

110

50

15.17

80.69

986

95

35

13.59

71.58

986

110

29

15.76

82.73

986

95

42

12.49

69.47

986

100

51

14.54

77.87

986

18

1

2.75

8.34

986

9

0

1.30

1.96

986

7

0

1.64

3.88

986

8

0

1.44

2.50

986

125

25

16.16

94.53

986

25

5

3.74

18.97

986

25

5

3.70

18.91

986

25

5

3.87

18.82

986

25

5

3.62

18.73

986

25

5

3.54

18.10

986

Environmental ethics

آب
Water

خاک
Soil

هوا
Air

گیاهان
Plants

جانوران
Animals

تکرر انیقادی
Critical thinking

تحلیل
Analysis

ارزیابی
Assessment

اسینیاج
Conclusion

تکرر مراقبیی
Caring thinking

ارزشی
Valuetion

عابکی
Emotional

هنجاری
Normative

فعال
Active

همدالنه
Empathic

 نیایج آزمون ببیعی بودن توزیع میﻐیرهای پژوهش.2 جدول
Table 2. The results of test of the normality distribution of research variables
میﻐیر

P

Z

0.0001

0.093

0.0001

0.104

0.0001

0.112

0.0001

0.106

Variable

تکرر مراقبیی
Caring thinking

تکرر ارزشی
Valuation thinking

تکرر مراقبیی

تکرر عابکی

Caring thinking

Emotional thinking

تکرر هنجاری
Normative thinking

...تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی

0.0001

0.115

0.0001

0.108

0.0001

0.136

0.0001

0.188

0.0001

0.183

0.0001

0.125

0.0001

0.143

0.0001

0.113

0.0001

0.121

0.0001

0.110

0.0001

0.198

 تدوین مدل اخالق محی زیسیی بر اسا:فیروزفر و همکاران

32

تکرر فعال
Active thinking

تکرر انیقادی
Critical thinking

ارزیابی
Assessment

تکرر انیقادی

تحلیلی

Critical thinking

Analytical

اسینیاجی
Conclusion

اخالق محی زیسیی
Environmental ethics

هوا
Air

خاک
Soil

اخالق محی زیسیی

آب

Environmental ethics

Water

گیاهان
Plants

جانوران
Animals

n= 986, *P<0.05, **P<0.01

تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی

 مدل ساخیاری اخالق محی زیسیی بر اساt  ضرایب اثر و مقادیر.1 شکل

Figure 1. Coefficients Effect and t values of structural model of environmental ethics based on caring
thinking through critical thinking
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تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی

 و سطﺢ معنیداری مدل ساخیاری اخالق محی زیسیی بر اساt  مقادیر، مقادیر ضرایب اثر.3 جدول

Table 3. The values of Coefficients Effect, t values, and the significance level of structural model of
environmental ethics based on caring thinking through critical thinking
سطﺢ معنیداری
ضریب اثر
t مقدار
جهت رواب

Significance
level

t value

Effect
coefficient

0.01

35.557**

0.730

0.05

2.255*

0.097

0.05

0.761

0.055

0.01

5.995**

0.550

0.01

31.698**

0.748

0.01

12.931**

0.796

0.01

127.383**

0.892

0.01

119.726**

0.887

تکرر مراقبییتکرر عابکی
Caring thinking  Emotional thinking

0.01

97.266**

0.865

تکرر مراقبییتکرر هنجاری
Caring thinking  Normative thinking

0.01

98.729**

0.866

0.01

108.515**

0.884

0.01

131.382**

0.917

0.01

144.641**

0.922

0.01

287.103**

0.950

0.01

155.920**

0.917

0.01

97.999**

0.877

Direction of relationships

تکرر مراقبیی اخالق محی زیسیی

Environmental ethics  Caring thinking

 اخالق محی زیسیی تکرر انیقادی

Environmental ethics  Critical thinking

هلی
total

 تکرر انیقادی تکرر مراقبیی
Critical thinking  Caring thinking
 تکرر انیقادی تحلیل

Critical thinking  Analysis

 تکرر انیقادی ارزیابی

Critical thinking  Assessment

تکرر انیقادی
Critical Thinking

 تکرر انیقادی اسینیاج
Critical thinking  Conclusion
تکرر مراقبییتکرر ارزشی

Caring thinking  Valuetion thinking

تکرر مراقبیی
Caring thinking

تکرر مراقبییتکرر فعال

Caring thinking  Active thinking

تکرر مراقبییتکرر همدالنه
Caring thinking  Empathic thinking
 اخالق محی زیسیی هوا

Environmental ethics  Air

 اخالق محی زیسیی خاک
Environmental ethics  Soil
 اخالق محی زیسیی آب

Environmental ethics  Water

 اخالق محی زیسیی گیاهان

Environmental ethics  Plants

 اخالق محی زیسیی جانوران
Environmental ethics  Animals

اخالق محی زیسیی
Environmental
ethics

...تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی
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 شاخ های افزونگی با روایی میقابع و اشیراک با روایی،R2  مقادیر، پایایی ترهیبی،  آلکای هرونبا، مقادیر واریانس اسیخراجشده.4 جدول
میقابع مدل ساخیاری اخالق محی زیسیی بر اسا تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی
Table 4. The values of extracted variance, Cronbach's alpha, Composite reliability, R2 values, Redundancy
indexes with cross validity and communality with cross validity of structural model of environmental ethics
based on caring thinking through critical thinking
اشیراک با روایی
افزونگی با روایی
R2مقادیر
پایایی ترهیبی
آلکای هرونبا
میقابع
میقابع
مؤلکه
میﻐیر
Communality
with cross
validity

Redundancy
indexes with
cross validity

R2
values

Composite
reliability

Cronbach's
alpha

AVE

0.378

-

-

0.937

0.930

0.378

0.506

0.402

0.796

0.836

0.756

0.506

0.497

0.389

0.786

0.829

0.740

0.497

Component

Variable

تکرر مراقبیی
Caring thinking

تکرر ارزشی
Value thinking

تکرر عابکی

0.530

0.396

0.747

0.849

0.777

0.530

0.449

0.330

0.750

0.802

0.692

0.449

0.468

0.367

0.781

0.813

0.714

0.468

0.065

0.0001

0.003

0.183

0.239

0.065

0.142

0.036

0.296

0.464

0.147

0.142

Emotional
thinking

تکرر مراقبیی

تکرر هنجاری

Caring
thinking

Normative
thinking

تکرر فعال
Active thinking

تکرر همدالنه

0.120

0.065

0.559

0.030

0.116

0.120

0.127

0.084

0.642

0.070

0.010

0.127

Empathic
thinking

تکرر انیقادی
Critical thinking

تحلیل
Analysis

تکرر انیقادی

ارزیابی

Critical
Thinking

Assessment

اسینیاج
Conclusion

اخالق محی زیسیی
0.341

0.183

0.550

0.981

0.980

0.341

0.448

0.376

0.842

0.946

0.939

0.448

0.473

0.400

0.849

0.942

0.934

0.473

0.411

0.370

0.903

0.936

0.928

0.411

0.380

0.319

0.840

0.916

0.902

0.380

0.318

0.235

0.769

0.906

0.898

0.318

Environmental
ethics

هوا
Air

خاک
Soil

آب
Water

گیاهان
Plants

جانوران
Animals

- اخالق محی
زیسیی
Environmental
ethics
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جدول  .5همبسیگی درونی میﻐیرهای تکرر انیقادی ،تکرر مراقبیی و اخالق محی زیسیی
Table 5. The internal correlation of critical thinking variables, caring thinking and environmental ethics
اخالق محی زیسیی
تکرر انیقادی
تکرر مراقبیی
میﻐیر
Variable

تکرر مراقبیی
Caring thinking

تکرر انیقادی
Critical thinking

اخالق محی زیسیی
Environmental ethics

Caring thinking

Critical thinking

Environmental ethics

1
0.051

1

**0.735

**0.134

نیایج جدول  1نشان دهنده ابالعیات توصییکی (مییانگین،
انحراف اسیاندارد ،همینه و بیشینه) میﻐیرهای پژوهش است.
بهمنﻈور بررسی ببیعی بودن توزیع میﻐیرهیای پیژوهش از
آزمون هلموگروف– اسیمیرنوف اسییکاده شید ،نییایج جیدول 2
نشان داد هه دادهها از توزیع ببیعی برخوردار نیسیند .ازاینرو از
نرمافزار  Smart PLSبرای برازش میدل پیژوهش اسییکاده
شد.
نیایج شرل  1ضرایب اثر و مقادیر  tمدل ساخیاری اخیالق
محی زیسیی بر اسا تکرر مراقبیی بهواسیطه تکریر انیقیادی
دانشآموزان دوره دوم میوسطه را نشان میدهد.
نیایج جدول  3نشان میدهد هیه در ایین میدل سیاخیاری،
تکرر مراقبیی اثر معناداری بر اخالق محی زیسیی داشیه اسیت
( .)β=0/730 , t=35/557 , P>0/01همچنین تکریر انیقیادی
اثر معناداری بر اخالق محیی زیسییی (, t=2/255 , P>0/05
 )β=0/097داشیه است اما تکرر مراقبیی اثر معناداری بر تکریر
انیقادی ( )β=0/055 , t=0/761 , NSنداشیه است.
جدول  4نشان میدهد هه مقادیر آلکای هرونبیا و پاییایی
ترهیبی تمام مؤلکیههیا و میﻐیرهیای تکریر مراقبییی و اخیالق
محی زیسیی باالتر از  0/7است هه نشاندهنده پایایی مناسیب
آنها است .لیرن مقادیر آلکای هرونبا و پایایی ترهیبیی تمیام
مؤلکه ها و میﻐیر تکرر انیقادی همیر از  0/7اسیت .مقیادیر R2
میﻐیرهای تکرر مراقبیی و اخالق محی زیسیی نشان میدهنید
هه توانایی تبیین واریانس مناسب در مدل را دارنید امیا مقیدار
 R2میﻐیر تکرر انیقادی نشاندهنده ضع تبیین مقدار واریانس
این میﻐیر در مدل است .مقادیر م بت شاخ های افزونگیی بیا
روایی میقابع و اشیراک بیا رواییی میقیابع مؤلکیههیای میدل
ساخیاری اخالق محی زیسیی بر اسا تکرر مراقبیی بهواسطه

1

تکرر انیقادی نشاندهنده هیکیت مناسب مدل سیاخیاری میی-
باشند .همچنین مقدار  GOFبرابر با  0/487نشان میدهد هیه
این مدل از برازش قوی برخوردار است.
نیایج جدول  5همبسیگی درونی میﻐیرهای تکرر مراقبییی،
تکرر انیقادی و اخالق محی زیسیی را نشان میدهید و بییانگر
آن است هه همبسیگی باالیی مییان تکریر مراقبییی و اخیالق
محی زیسیی ( )0/735وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
انسان بهعنوان موجودی فعیال در محیی زیسیت بیا توجیه بیه
خصوصیات منحصربهفیردی هیه دارد ازجملیه قیدرت تکریر ،از
زمانی هه پای در عرصه حییات گذاشیت بیه دنبیال اسییکاده از
امرانات محی خود برای زندگی و به دست آوردن آسایش بوده
است اما با توجه به رشد جمعیت انسان و اسیکاده بییانیدازه در
ابعاد مخیل از ببیعت و سو اسییکاده عیدهای افیراد سیودجو و
هوتیاهفرییر ،نییابودی حییات بعتیی از موجییودات و اخیییالل در
محی زیست اتکاق افییاد .در ایین مییان انسیانهیای میکریر و
آیندهنگر و دوسیدار حیات از زمانهای گذشییه تیالش وافیری
هردهاند تا اسیکاده از ببیعت ،به حالت تعادل برگردد .لذا یری از
موضوعاتی هه همواره .هن پژوهشگران را به تکرر مییانیدازد
ای ین اسییت هییه داشییین دانییش هییافی و تکرییر الزم در زمینییه
محی زیست چگونه میتواند مرتب با رفیار انسانها باشد و بیر
آن تأثیر بگذارد اما موضوعی هه بهرغم اهمییت بیاالی آن در
پژوهشهای جدید همیر بیه آن پرداخییهشیده ایین اسیت هیه
بسیییاری از افییراد هنگییام قییرار گییرفین در شییرای عملییی،
بازخوردهای منکی از خود نشان میدهنید و حییی گیاهی افیراد
مطلع رفیارهای مخرب از خود بروز میدهنید .در همیین راسییا
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پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اخیالق محیی زیسییی بیر
اسا تکرر مراقبیی به واسطه تکرر انیقادی دانشآمیوزان دوره
دوم میوسطه شهر همدان صورت گرفت.
نیایج تحقیق نشان داد هه تکرر مراقبیی اثیر معنیاداری بیر
اخالق محیی زیسییی داشییه اسیت (, t=35/557 , P>0/01
 ،)β=0/703همچنین تکرر انیقیادی اثیر معنیاداری بیر اخیالق
محی زیسیی ( )β=0/097 , t=2/136 , P>0/05داشیه اسیت
امییا تکرییر مراقبیییی اثییر معنییاداری بییر تکرییر انیقییادی (, NS
 )β=0/055 , t=0/761نداشیه اسیت .نییجیه ایین تحقییق بیا
تحقیقییات (هییاینز 2002 ،لیییپمن 2003 ،اسیییرنبر 2007 ،
شبیری 2017 ،آزادخانی و دیگیران )2018 ،همخیوان اسیت.
تکرر مراقبیی با داشییین پنج بعد ارزشیی ،عیابکی ،هنجیاری،
فعال ،همدالنه و تکرر انیقادی با داشین سه بعد تحلیل ،ارزیابی،
اسینیاج بر روی اخالق محی زیسییی تیأثیر داشییه اسیت .بعید
عابکی تکرر مراقبیی حاهی از آن اسییت هه در دانشآمیوزان،
هیجانات مخیل در ارتبا با محی زیست موردتوجیه و احییرام
م بت قرار میگیرند و حیی بیهعنیوان شیرلهیایی از قتیاوت
(تکرر عابکی) در ارتبا با اخالق محی زیسیی در نﻈیر گرفییه
میشوند هه با دیدگاه لیپمن ( ،)2003همخیوان اسیت .او ایین
نوع تکرر را شامل ارزشگذاری چیزی به خابر روابطی هیه در
محی زیست تقویت میهند و توجیه بیه آنچیه مهیم و دغدغیه
است ،میداند و معیقد است چیزها در .ات خود بهیر ییا بیدتر از
یردیگر نیسیند اما وقیی در چشمانداز هیجانی خا مقایسه و
مقابله میشوند ،موردتوجه قرار مییگیرنید و ارزشگیذاری میی
شوند .در واقع ،مراقبت باعث ورود ارزشها و ارزشگیذاری بیه
قلمرو تکرر میشود و تکرر بدون توجه به ارزشها مانع مهمیی
در برابر بحث مسئوالنه و دغدغهمندانه در میورد امیور مخیلی
است .بر همین اسا  ،دانشآموزان در مورد مطالبی به بحث و
تکرر میپردازند هه واقعا برایشان اهمیت دارد بنیابراین وقیییی
دانشآموز مراقبییی فریر میهند ،بیه امیور مهم و چیزهاییییی
اهمیییییت میییدهیید هییه مسییییلزم تکریییر و توجیییه اوسییت
( ،)Haynes, 2002یعنی تکرر مراقبیی باعث میشود دانش-
آموزان ارزشهایشان را تعیین هنند و بر اسا آنها به تکرر و
هاوش مسئوالنه در مورد آنچه برایشان مهم و ارزشیمند اسیت،
بپردازند .این امر میتواند در نگرش و رفیار اخالق محی زیسیی
تأثیرگذار باشد .لذا اگر آموزشگران محی زیسیت از شییوههیای

تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی...

تکرر خصوصاً تکرر انیقادی و مراقبیی دانشآموزان خود ،آگاهی
داشیه باشند ،با جهتدهی مناسب فعالیتهای آموزشیی ،میی-
توانند به نیایج مؤثرتری در زمینه اخالق محیی زیسییی دسیت
یابند .از برف دیگر تکرر انیقادی از بریق ایجاد رواب معقیول
میان دانشآموزان و تصمیمگیری بر اسا تحلیل عناصر ییﮏ
موقعیت و تکریﮏ عناصر مطلوب از نامطلوب ،زنیدگی تیومم بیا
آرامش و مهربانی در زمینه اخالق محی زیسییی را بیه ارمﻐیان
میآورد بنابراین میدار مییتواننید درک دانیشآمیوزان را از
نیازهای آموزشی برای گسیرش اخالق محی زیسییی افیزایش
دهند .وقیی دانشآموز نقادانه فرر میهنید ،قواعید ،میالکهیا،
معیارها ،دالیل و دسیورات معقیول و مناسییب را در ارتبیا بیا
شیوههای رفیار اخالق محی زیسیی بییه هار میبرد.
همچنین نییجه این پژوهش بیا یافییه اسییرنبر (،)2007
همخوان است .او به این نییجه رسید هه شناخت و بههیارگیری
سبﮏهای تکرر و عوامیل میرتب بیا آن در دنییای آموزشیی و
حرفهای ضروری است و عدم توجه به آن بهویژه در موقعییت-
های آموزشی به پرورش نیافین یا نادیده گرفین تواناییها می-
انجامد .پال و والیش ( )2015معیقید بودنید هیه تکریر بنییادی
ممرن است در هر فرد پیشرفت هند یا بهیر شود .تکرر بنییادی
چیزی نیست هه ضرورتاً با رشد افیراد همیوار شیود بلریه بایید
آموزش داده شود .برای معیقد به آموزشپذیر بودن تکرر بنیادی
اساسیترین پیشفرض این است هه دانشآمیوزان بهییر میی-
توانند فرر هنند ،اگر در مدار به آنها آموزش دهند هه چطیور
آن را انجام دهند .از برف دیگر با توجه به یافیههای حاصل از
پژوهش یری از دالیل عدم اثرگذاری تکرر مراقبییی بیر تکریر
انیقادی در دانشآموزان موردمطالعه را مییتیوان نبیودن زمیان
آموزشی میناسب بیرای پیرورش انیقیادی در برنامیهی درسیی
دانشآموزان اشاره هرد.
همچنین یافیه مذهور با یافیههای لیپمن ( )2011هه تکریر
مراقبیی را بهعنوان مؤلکهی سوم مهیارتهیای عیالی تکریر در
هنییار دو مهییارت تکرییر خییالق و تکرییر انیقییادی مطییرح هییرد،
ناهمخوان است و بر اسا دیدگاه وی تکرر مراقبیی بهم ابهی
سایهای بر دو مهارت دیگیر تیأثیر دارد .شیارپ ( ،)2007تکریر
مراقبیی را بهعنوان توجه به دیدگاهها و عالیق دیگران معرفیی
میهند و آن را عامل مرمل در گکتوشنود میداند هه به افیراد
همﮏ میهند تا از دیدگاههای دیگیران آگیاه شیوند .لیذا میی-
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بایسیی شرای الزم را برای توسعه تکرر مراقبیی و انیقیادی در
دانشآموزان فراهم هرد و اگر زمان آموزشی مناسب برای تکرر
انیقادی و مراقبیی در محی های آموزشی بیرای دانیشآمیوزان
فراهم گردد و هیر دو بیرف معلیم – دانیشآمیوز در محیطیی
سرشار از اعیماد میقابل و بهدوراز هرگونه تحمییل عقییده و بیا
قبول مسئولیت به برقراری ارتبا بپردازند ،مییتیوان ابمینیان
حاصل هرد هه جریان تکرر روال عادی خود را بی مییهنید و
نییجهی آن در درازمدت ،تربیت انسانهایی نقاد ،خالق و دارای
قدرت ارزیابی و قتاوت صحیﺢ خواهد بیود .یریی از بیارزترین
رویرردها در بین دانشآموزان توجه به تأثیر تکریر انیقیادی بیر
اخالق محی زیسیی میباشد .دانشآموز با تکرر انیقادی بهیر و
به راحیی میتواند ارتبا بین واحدهای تشیریلدهنیده مطالیب
مربو به اخالق محی زیسیی در هیب درسی را میوجیه شیود.
این هار برای دانشآموز این امران را فراهم میهند تا ابالعات
جدیید را بییه دانیش خییود بیکزایید ،آنهییا را تحلییل هنیید و بییا
بههارگیری آنها در موقعیتهیای مخیلی آموزشیی و تکریحیی
بیواند تصمیمگیری درسیی انجام دهد .لذا آموزش دانشآموزان
باید به گونه ای باشد هیه بیوانید آنهیا را بیرای تصیمیمگییری
اخالقی و ارتقای تکرر انیقادی و حل مسائل محی زیسیی آماده
هند.
نیایج حاصل از تحلیل همبسیگی نشان دهنیده همبسییگی
درونی بین میﻐیرهای اخالق محیی زیسییی ،تکریر مراقبییی و
تکرر انیقادی بیود و بیاالترین همبسییگی مییان ابعیاد اخیالق
محی زیسیی و تکریر مراقبییی ( )0/735اسیت .ایین یافییه بیا
بخشییی از مطالعییه تحقیییق (شییبیری )2017 ،و (اسیییرنبر ،
 ،)2007همسو میباشد .چراهه به نیایج مشابهی دسیت یافینید.
پژوهش شبیری ( ،)2017نشان داد هه میﻐیرهیای درون فیردی
در بروز نگرش و رفیارهای محی زیسیی مسیقل از تواناییهای
افراد (سبﮏهای تکرر) نیازمند توجیه سیاسیتگیذاران آمیوزش
محی زیست به اصول روانشناسیی و آمیوزش اسیت .همچنیین
ببییق یافیییههییای اسیییرنبر ( ،)2007سییبﮏهییای تکرییر
قابل آموزش هسیند ،بنابراین میتوان امیدوار بود هه سبﮏهای
تکرر تسهیلهننده در نگرش و رفیار محی زیسیی افراد باشیند.
مرانیسمهای میعددی برای تبدیل آگاهی و نگرش بیه اخیالق
محی زیسیی میتواند موردنﻈر قرار گیرد .یافیههیا بییانگر ایین
است هه اخالق محی زیسیی شامل مجموعه رفیارهیایی اسیت
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هه رعایت آنها در تولید ،مصرف و دیگر شئون زندگی ،همیرین
آسیبهای محی زیسیی را در پی دارد ،به گونیه ای هیه اسیا
زندگی را با مشرل روبهرو نمیسیازد .تنهیا بیا رعاییت اخیالق
محی زیسیی است هه میتوان از محی زیسیت حکاظیت هیرد
زیرا در غیر این صورت ،پیشرفیهترین پژوهشها نیز نمییتوانید
جوامع را در درازمدت بهسوی توسعه پایدار رهنمون سازد .لذا در
هنار آموزش ،بیاال بیردن تعهید و مسیئولیت محیی زیسییی از
عواملی است هه بر حکظ محی زیست و رفیارهای محی زیسیی
تأثیرگذار است .در حقیقت با افزایش احسا مسئولیت در افراد
میزان حکاظت از محی زیست در جامعیه نییز افیزایش خواهید
یافیت و بیالعرس ( .)Kalbali & Shahi, 2015در همیین
زمینییه میخصصان تعلیم و تربیت مدار عالوه بر مهارتهای
سه گانه خواندن نوشین و حساب هردن ،شایسیگی به هیارگیری
حقایق علمی را باید به دانشآموزان بیاموزند .بههارگیری حقایق
علمی ارتبا مسیقیم با تکرر مراقبییییی و انیقادی دانش آموزان
دارد .امروزه هارشناسان تعلیم و تربیت اتکاقنﻈیر دارند هه تکرر
مراقبیییی و انیقادی نییهتنهییا باید یری از اهداف تعلیم و تربیت
باشییند بلره باید بخش الینکﮏ آموزش در هر مقطعی باشییند.
زیرا تکرر انیقادی تکرری است هه به تحلیل ،ارزشیابی ،گزینش
و هاربرد بهیرین راهحل را در انسان میانجامید و بیه دنبیال آن
تکریییر مراقبییییی همان چیزی هه نیاز دنیای امروز است .برای
آنهیییه در آینده افرادی توانمند و دارای آزادی اندیشه و خالق
داشیه باشیم ،باید آنها را از همان هودهی پرورش دهیم.
مدار بیییهجیییای انیقال معلومات و ایجاد محی های خشﮏ
انتبابی هه فق بازتولید دانش را میبلبد ،شرایطی را فراهم
هنند تا دانشآموزان خود دانش را بسازند و در اینجا الزم است
معلمان خود دارای تکرر انیقادی باشند و در روشهای تدریس
خود موقعیتهایی را برای پرورش تکرر مراقبییییی فراهم هنند.
همﺔ درو در این دوره باید به دانشآموزان همﮏ هند تا بییییا
اسیدالل ،مطالب را تجزیه تحلیل و ارزیابی نمایند تا بدینوسیله
تکرر انیقادی و مراقبییییییی در آنان شرل گیرد و برای ورود به
مقابع باالتر و نیز عرصﺔ هار و زندگی تحلیل و ارزشیابی هنند.
ازاینرو ،برای درک بهیر رفیارهای محیی زیسییی در بیین
دانشآموزان باید عوامل نگرشی ،موقعییی ،تواناییهای فردی و
عادات در رابطه با یردیگر و سبﮏهای تکرر موردبررسیی قیرار
گیرند .در همین رابطه مرانیسمهای میعددی با توجه بیه تکریر

...تکرر مراقبیی بهواسطه تکرر انیقادی

 تدوین مدل اخالق محی زیسیی بر اسا:فیروزفر و همکاران

 عملررد آنان را نسبت به محی زیست تحیت تیأثیر قیرار،دارند
میدهند بنابراین به نﻈر میرسد عوامل دیگری در این زمینیه
وجود دارند هه رفیار ریست محیطیی در بیین دانیش آمیوزان از
آنها تأثیر میپذیرد و این امر نیازمند بررسیهای بیشییر بیرای
تدوین مدل اخیالق محیی زیسییی بیر اسیا تکریر مراقبییی
به واسطه تکرر انیقادی دانشآموزان است هه در این مقالیه بیه
آن پرداخیه شد و این مدل در تحقیقات آینده میتوانید توسیعه
.یابد
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مراقبیی و انیقادی برای تبدیل آگاهی و نگیرش بیه رفیارهیای
 در ایین.حکاظت از محی زیست میتواند میوردنﻈر قیرار گییرد
رابطه به نﻈر میرسید هیه دانیشآمیوزان پیامیدهای فیردی را
مهم تر از پیامدهای محیطی میدانند و دارا بودن سطوح پیایین
 اشییباه و،شناخیی و همچنین نادرست و ناهافی بودن ابالعات
هنییی نسییبت بییه. ناصییحیﺢ بییودن نگییرشهییا و باورهییای
، احسا عدم مسیئولیت در قبیال محیی زیسیت،محی زیست
ویژگیهای شخصییی و معیارهای شخصی و اجیماعی هه افراد
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