
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020:4(4):78-91 

Determining and Ranking the Intervening Factors for the 

Ontology of Environmental Education in the Distance Education 

System with Emphasis on Quranic Verses

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to determine and rank the 

intervening factors for the ontology of environmental education in 

the distance education system with emphasis on Quranic verses. 

Materials and Methods: In this article, in order to determine and 

rank the intervening factors for the ontology of environmental 

education in the distance education system with emphasis on 

Quranic verses, by examining scientific sources such as books, 

articles and related research records. In this way, the evaluated 

factors in other studies were identified and determined. Then, in 

order to collect data in field studies, questionnaires were designed 

and compiled by selecting a questionnaire tool to obtain the opinions 

of experts in the statistical community. In this article, two 

questionnaires are used to complete the research process. To fuzzy 

the data, triangular fuzzy numbers were used and in this way, the 

opinion of all experts was gathered in a general matrix, in this 

matrix, the first fuzzy number, the least number of views, the third 

fuzzy number, the highest number of views and the second fuzzy 

number, the average Geometric is the opinion of experts. 

Findings: Most of the existing environmental problems are rooted 

in the lack of necessary knowledge and cultural weakness in the 

relationship between man and nature and is actually a cultural 

problem, so it requires national and international determination to 

strengthen the culture of environmental protection at different levels 

of society. In this regard, public environmental education is the key 

to confronting this cultural problem and a preventive and effective 

approach to promote environmental awareness. 

Conclusion: The results show that the criterion of "divine caliphate, 

a trustworthy environment in human hands" is the most important 

criterion. 
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 يهست یگر براعوامل مداخله یو رتبه بند نییتع

در نظام آموزش از  يطیمحستیز یهاشناسانه آموزش

 قرآن اتیبر آ دیدور با تأک

 ،*1معصومه مسلمي مهني
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  .رانیدانشگاه پيام نور تهران، تهران، ا ،یتيگروه علوم ترب استاد،

 
 ،3يافشان رضایعل دیس

 .رانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ،یگروه علوم اجتماع ار،يدانش
 
 ،4یریمحمد شب دیس

دانشگاه پيام نور تهران، تهران،  ست،یز طيگروه آموزش مح ار،يدانش
 .رانیا

 
  دهیچک

گر عوامل مداخله یو رتبه بند نيير تعض: هدف از پژوهش حاهدف
در نظام آموزش از  یطيمحستیز یهاشناسانه آموزش یهست یبرا

 .قرآن بود اتیبر آ ديدور با تأک
عوامل  یو رتبه بند نييمقاله به منظور تع نیدر او روش ها:  مواد

در نظام  یطيمحستیز یهاشناسانه آموزش یهست یگر برامداخله
 یمنابع علم یبررس قیقرآن، از طر اتیبر آ ديآموزش از دور با تأک

ود. ش یمرتبط پرداخته م یکتب و مقاالت و سوابق پژوهش لياز قب
 و ییمطالعات مورد شناسا ریشده در سا یابیرزعوامل ا قیطر نیاز ا
 ،یدانيداده ها در مطالعات م یشدند. سپس به جهت جمع آور نييتع

ه به نظرات خبرگان جامع یابيدست یبا انتخاب ابزار پرسشنامه برا
. در مقاله حاضر، دو دیگرد نیو تدو یطراح ییپرسشنامه ها ،یآمار

 یود. براش یبه کار گرفته م قيتحق ندیفرآ ليتکم یپرسشنامه برا
 بيترت نیاستفاده شد و بد یمثلث فازی اعداد از ها داده یساز یفاز

 نیجمع شد، در ا یکل سیماتر کیخبرگان در  یکه نظر تمام
 نیرشتيسوم، ب یمقدارنظر، عدد فاز نیاول، کمتر یعدد فاز س،یماتر

 .نظرات خبرگان است یهندس نيانگيدوم، م یمقدار نظر و عدد فاز
در  شهیموجود ر یطيمحستیاز معضالت ز یابخش عمده ها: افتهی

ارتباط انسان و  نهيدرزم یالزم و ضعف فرهنگ یهایفقدان آگاه
لذا  شود،یمحسوب م یمشکل فرهنگ یدارد و درواقع نوع عتيطب

فرهنگ حفاظت از  تیتقو یبرا یالمللنيو ب یعزم مل ازمندين
راستا  نیاست. در ا معدر سطح اقشار مختلف جوا ستیزطيمح

 یمشکل فرهنگ نیبا ا ییارویرو ديکل ستیزطيمح یآموزش همگان
 یهایآگاه یو اثربخش در جهت ارتقا رانهيشگيپ یکردیو رو

  .است یطيمحستیز
 ،یخالفت اله" اريدهد مع یپژوهش نشان م جینتا :یریگ جهینت

 .باشد یم اريمع نیمهمتر "در دست انسان یامانت ستیزطيمح
 
قرآن، حکمت  ،یطيمحستیآموزش ز ،یشناسیهست :هادواژهیکل

 .یخداوند

 27/09/1399تاریخ دریافت: 
 15/12/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولma.moslemi86@gmail.com 

 مقدمه
عنوان مظهر حق و آیه الهی و تسخير و به شناخت هستی و طبيعت

سوی کمال نهایی یکی دیگر از مندی از آن در جهت سير بهبهره
مسائل بسيار مهم تربيتی اسالم است. از نگاه قرآن هر فرد مسلمان 
برای خود در قبال طبيعت یعنی جمادات، نباتات و حيوانات دو 

متعال بودن و  دار خدایموضع بسيار مهم قائل است. یکی امانت
زیست در دیگری خليفه و جانشين او در زمين بودن. مراد از محيط

اینجا، محيطی فراگيرنده و طبيعی است که انسان در آن زندگی 
مندی از کند. هر انسانی در طول حيات خود، شایسته بهرهمی

زیست سالم و در شأن خود است تا بازندگی در محيط سالم محيط
ظایف دینی و اجتماعی خود را به بهترین صورت و شاداب بتواند و

انجام دهد. با نگرش به خلقت انسان وزندگی او، ناگزیر و ناچار 
بودن او از ارتباط با طبيعت، بلکه عجين بودن زندگی طبيعی با هستی 

ای که بدون آن، امکان خلقت و ادامه حيات برای او گونهاو به
وابستگی انسان به این جهان مادّی یک  شود.نيست، روشن می

انکار بوده و بدیهی است که هيچ نقشی در اصل این واقعيت غيرقابل
وابستگی ندارد. ساختمان وجودی و ادامه حيات و رشد او چنين 
اقتضایی دارد. بر این اساس، یک بعد وجودی انسان عبارت از بعد 

ندارد. لکن روش  "ایدب"مادّی و طبيعی است. اراده ما دخالتی در این 
آنچه در این بحث  برداری در حيطه اختيار ما قرار دارد.بهره

عنوان رابطه موردنظر است، ارتباط اخالقی انسان با طبيعت، به
در ارتباط بين انسان و جهان هستی، انسان گرایش طرفه است. یک

های خود به خدمت به آن دارد که طبيعت را مطابق افزون خواهی
و طبيعت را استثمار کند و بر حسب اهداف خود بر آن  بگيرد

  مسلط شود و از آن استفاده کند.
زیست آلودگی رویه محيطبشر امروز به آثار سوء تخریب بی

حل آن خوبی واقف شده و درصدد راهوهوا و خاک و طبيعت بهآب
زیست سالم در حفظ و برآمده است با توجه به نقشی که محيط

جسمی روحی و روانی انسان دارد برخوردار از اخالق ارتقا سالمت 
های الهی جز محيطی و رفتار صحيح در بهره بری از نعمتزیست

های زندگی است تا ضمن استفاده مناسب از مواهب الهی ضرورت
های آینده نيز حفظ نمود. جهت تأمين نيازهای بتوان آن را برای نسل

ز سان با طبيعت برگرفته ادیدگاه اسالم درباره کيفيت ارتباط ان
مندی از عوامل حياتی برای اعتقادت تربيتی آن است که مبين بهره

طی مدارج و نيل به تکامل و قرب ربوبی است. واقعيت  اجتماعی 
زندگی انسان ها در هر مرحله از زندگی جمعی شان در فلسفه فکری 

گون ایا به بيان دیگری در اندیشه پردازی هایی که به شکل های گون
پدید آمده منعکس می شود. دیدگاه اسالم درباره کيفيت ارتباط 
انسان با طبيعت برگرفته از اعتقادات تربيتی آن است که مبين 

مندی از عوامل حياتی برای طی مدارج و نيل به تکامل و قرب بهره
مندی از ربوبی است. در قرآن هر جا صحبت از استفاده و بهره

ت، همراه با نوعی هدف تربيتی و اخالقی طبيعت به ميان آمده اس
است. نخست اینکه شناخت عوامل طبيعی و نظم قانون حاکم بر آن 
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سوی شناخت پروردگار جهان است. و دیگر اینکه شناخت راهی به
طور جزئی و کشف قوانين حاکم بر آن سبب توانمندی طبيعت به

 شود.انسان و باعث گسترش قدرت و حضور او در اجتماع می
بينی ما پيشرفت علوم مربوط به آدمی در صدسال اخير بر روشن

پرتو  توان درنسبت به مسائل تعليم و تربيت افزوده است. اینک می
نتایج حاصله از تحقيقات علمی برای بسياری از سؤاالتی که از دیرباز 

يدا کرد. کننده پمانده بود جواب قانعپاسخدر قلمرو تعليم و تربيت بی
ای قرار دارد، که از سوی سازمان ملل ن بشر، نيز در دههاکنوهم

زیست و توسعه پایدار عنوان دهه آموزش برای محيطمتحد به
تصریح اصل مترقی گذاری شده است. در این راستا و نظر بهنام

عنوان زیست بهپنجاهم قانون اساسی کشور در حفاظت از محيط
ر ضمير خود نهفته یک وظيفه عمومی که همگانی بودن آن را د

ی هاکه آموزش یکی از مؤثرترین مؤلفهدارد و نيز با توجه به این
تأثيرگذار بر توسعه پایدار هر کشور است، انجام اقداماتی وسيع، 

های جانبه مستمر و فراگير در جهت افزایش آگاهیهمه
ها و نماید. همه ارگانمحيطی جامعه امری ضروری میزیست

وزش در کشور در حوزه و حدود خود با استناد نهادهای مسئول آم
، اهداف آموزش برای همه، سند اجالس جهانی 21به دستور کار

ژوهانسبورگ، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مصوبه 
زیست در قبال آموزش شورای عالی حفاظت از محيط1374سال

ریزی و حفظ منظور طراحی و پایهبهزیست مسئول هستند. محيط
ای سالم نياز به یک نظام آموزشی سالم است که این نظام معهجا

تک آموزشی باید زنده و مترقی و برگرفته از دیدگاهی باشد که تک
فرد موردتوجه قرار داده باشد های منحصربهافراد جامعه را با ویژگی

گرا و خالق های آزاده و کمالتواند انسانو چنين نظامی است که می
دهد. درنتيجه این نگرش به طبيعت که  و مستقل پرورش

شده و در حدیث و سنت پيامبر مورد حدودوثغور آن در قرآن تعيين
تأکيد قرارگرفته است، مسلمانان هميشه به طبيعت عشق 

اند، طبيعتی که بازتابی از واقعيات بهشتی در این عالم پایين ورزیدهمی
است. به جهان است. سعدی شاعر ایرانی این بيت مشهور را سروده 

خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه 
 (. 1عالم از اوست)

با توجه به تبيين قرآن کریم از هستی، الگوهای کاربردی اخالق 
محيطی برآمده از قرآن کریم در ارتقای اخالقی انسان در زیست

 زیست نقش چشمگيری خواهند داشت. بدیهی است نيلبرابر محيط
ریزی تردید، برنامهبه چنين امری نياز به پشتوانه تحقيقی دارد و بی

های کيفی منظم و منطقی در آموزش از دور مستلزم انجام پژوهش
صورت منظم و پيوسته است. شناخت هستی و و کمی مرتبط به

مندی از آن عنوان مظهر حق و آیه الهی و تسخير و بهرهطبيعت به
ل نهایی یکی دیگر از مسائل بسيار مهم سوی کمادر جهت سير به

در ارتباط بين انسان و جهان هستی، انسان گرایش تربيتی اسالم است. 
به آن دارد که طبيعت را مطابق افزون خواهی های خود به خدمت 
بگيرد و طبيعت را استثمار کند و بر حسب اهداف خود بر آن 

حيطی که بشر، مهای زیستمسلط شود و از آن استفاده کند. بحران
رسد که جایی میها روبرو است در زمان کوتاهی بهامروزه با آن

انسان مجبور است سؤاالت مهمی از خود بپرسد. این سؤاالت، دیگر 

تنها در زمينه ميزان پيشرفت علم و در اختيار داشتن فناوری و 
اطالعات نيست، بلکه در مورد سرشت انسانی، جوهره هستی، 

 در همين راستا محقق بههایی عالم هستی است. سرشت و سرنوشت ن
 آموزشهای شناسانههستی الگوی اعتباربخشی و طراحی
قرآنی  آیات بر تاکيد با دور راه از آموزش نظام در محيطیزیست

     می پردازد.
 

 پيشينه پژوهش
منظور ارائه مدلی مناسب جهت رسولزاده و نجفی این پژوهش به

اعضای هيأت علمی در نظام آموزش از دور ارتقاء سرمایه اجتماعی 
ج همبستگی است. نتای -انجام گرفت. روش پژوهش کمی و توصيفی

به دست آمده از رگرسيون سلسله مراتبی نشان داد که در سطح اول 
ای، بيشترین اثر روی سرمایه اجتماعی، مربوط از بين عوامل زمينه

از بين عوامل ( و در سطح دوم، 48/0به سواد فرهنگی خانواده )
سازمانی، بيشترین اثر به ترتيب مربوط به متغيرهای کارکرد 

( و کمترین ميزان، مربوط 52/0( و فضای ارتباطی )58/0آموزشی )
چنين، نتایج به دست ( است. هم34/0آوری الکترونيکی )به متغير فن

ها آمده از معادالت ساختاری، مناسب بودن مدل طراحی شده با داده
 .(2)تأیيد قرارداد را مورد

محمدی محمدیه و جوارشکيان مباحث مربوط به خلقت و 
شناسی خود بندی موجودات، اصل خير را در رأس هرم هستیترتيب

نهد و سعی در توجيه ارجاع کثرات به وحدت متعالی دارد. می
هایی که در این زمينه در اندیشة این دو فيلسوف، بر باوجود تفاوت

ها وجود دارد، هر دو، کثرات را به متفاوت آن اساس مبانی فلسفی
ای دهند به نحوی که کثرات را بيش از سایهامری واحد ارجاع می

انگارند و در این رابطه چينش موردنظر از وحدت متعالی نمی
افالطون از نظام هستی متناظر با نظریة بدوی مالصدرا از هستی 

 .(3) است
صدرالمتألهين از دو منظر جوارشکيان و غفارپور و کهنسال 

آنی شناختی به تفسير و تبيين فلسفی مفهوم قرشناختی و معرفتهستی
سورة  48تبدل زمين و آسمان پرداخته است. در تفسير او از آیة 

مبارکة ابراهيم )ع( به مسالة تبدل زمين و آسمان به زمين و آسمانی 
رات از عبادیگر از زوایای گوناگونی نگریسته شده است. در برخی 

او حرکت جوهری علت و منشأ تبدیل زمين و آسمان به زمين و 
آسمانی دیگر معرفی شده است و در برخی دیگر تبدیل زمين و 
آسمان به زمين و آسمانی دیگر بر مبنای رجوع و بازگشت همة 
موجودات به اصل خود بعد از زوال و نابودی صورت طبيعی و وجود 

شده است. اضافه بر این دو، در تبيين و  ها تفسير و تبيينعنصری آن
تفسيری متفاوت، تبدیل زمين و آسمان به زمين و آسمانی دیگر به 

ها در چشم انسان کامل از طریق ظهور ملکوت و معنی تبدیل آن
 زمين و آسمان در عالم وسيع خيال معرفی شده.

ترین مفاهيم راستين و کهنسال و حسينی شاهرودی اراده از مهم
 های فراوان وی و کالمی است که اندیشمندان اسالمی، تعریففلسف

دهيم که اند. در این نوشتار نشان میگاه متضادی برای آن آورده
به مبانی حکمت متعاليه و ضمن تفسير ویژه خود مالصدرا باتوجه
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 81...  يهست یگر براعوامل مداخله یو رتبه بند نییتع        
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شناختی را برای این حقيقت مطرح از حقيقت اراده، سه ویژگی هستی
 . (4) کندمی

 های آموزشتحليل برنامه»این پژوهش به بررسی  دمحم شبيری، سيد
« ها و تهدیدها در آموزش عالیمحيطی برای شناسایی فرصتزیست

تهدید شناسایی گردید  8فرصت و  8است. با استناد نتایج حاصل از 
های مورد پژوهش، در که به استناد به همين نتایج از ميان مولفه

ی محيطدر برنامه درسی زیست استراتژی کنونی نظام آموزش عالی
ها و تهدیدهای پيش روی سازمان وضعيت نسبتاً متعادل بين فرصت

منظور پيشبرد اهداف سازمان وجود دارد؛ که با استفاده از فرصتها به
 (.9) گونه استراتژی، استراتژی مطلوب استرود. اینتدوین پيش می

ف پژوهش کریمی، بهنام و کيان، مریم و علی عسگری، مجيد هد
زیست برای دوره حاضر طراحی برنامه درسی آموزش محيط

تحصيلی ابتدایی ایران بود. روش غالب پژوهش، کيفی بود اما در 
منظور اعتباریابی از روش کمی نيز استفاده شد. بخش دوم پژوهش، به
زیست های اساسی برنامه درسی آموزش محيطنتایج پژوهش، مؤلفه

هداف، محتوا، روش تدریس و روش را در پنج بخش مبانی، ا
ارزشيابی مشخص کرد. همچنين، اعتبار طرح موردنظر در سطح 

ای هتأیيد شد. در پایان، بر اساس یافته %99( با عدد 100/0معناداری )
 .(6) پژوهش پيشنهادهای کاربردی ارائه شد

که نوروزی، مهدی و رضایی، محمدهاشم و سيفی، محمد ازآنجایی
های اجتماعی، عنصر مهمی زیست پاک، رشد مهارتدر حوزه محيط

در ایجاد یک توسعه پایدار است، در این مقاله، مقایسه اثربخشی 
آموزش الکترونيکی پروژه محور و غير پروژه محور بر رشد 

های اجتماعی در راستای توسعه پایدار دانشجویان دانشگاه مهارت
از دانشجویان نفر  750پيام نور مرکز اراک بررسی شد. تعداد 

آموزش الکترونيکی دانشگاه پيام نور مرکز اراک، جامعه آماری 
 های اجتماعیاند. نتایج تحقيق نشان داد که بين مهارتپژوهش بوده

در راستای توسعه پایدار دانشجویان الکترونيکی پروژه محور و غير 
 داری وجود دارد.پروژه محور، تفاوت معنی

 محيطیبه بررسی ميزان آگاهی زیست و همکاران در ترکيه 1کوزی
 زیست و آگاهیدانشجویان دریافتند که حساسيت نسبت به محيط

محيطی برحسب جنسيت و نوع دانشکده محل تحصيل زیست
متفاوت است و افرادی که از سواد، آگاهی و حساسيت 

محيطی برخوردار بودند، توانستند به بهترین نحو با مشکالت زیست
 (.7) بله نمایندمحيطی مقازیست

فناوری اطالعـات و ارتباطات برای »ازال  طی پژوهشی تحت عنوان 
در امریکا، تأثير فناوری اطالعات در ارائة « آموزش و پيشرفت

های از دور بهينه اسـتادان و مدرسـان را بررسـی کرد و آموزش
های زیرساختی پيشنهادهایی داد. ارتباطات جهت رفع محدودیت

( تعامل بين دانش آموزان از دور از CMCکامپيوتر) متصل شده به
طریق فن آوری های مانند ایميل، کنفرانس کامپيوتری و پایگاه 

 . (8) کندهای آنالین را تسهيل میداده

 

_________________________________ 
1 -Kozi 

 هاروش مواد و 
گر برای منظور تعيين و رتبه بندی عوامل مداخله در این مقاله به

محيطی در نظام آموزش از دور با های زیستهستی شناسانه آموزش
تأکيد بر آیات قرآن، از طریق بررسی منابع علمی از قبيل کتب و 

. از این طریق می شودمقاالت و سوابق پژوهشی مرتبط پرداخته 
شناسایی و تعيين شدند.  ارزیابی شده در سایر مطالعات مورد عوامل

ها در مطالعات ميدانی، با انتخاب  آوری داده سپس به جهت جمع
ابزار پرسشنامه برای دستيابی به نظرات خبرگان جامعه آماری، 

هایی طراحی و تدوین گردید. در مقاله حاضر، دو  پرسشنامه
 به .ودمی شپرسشنامه برای تکميل فرآیند تحقيق به کار گرفته 

ازی س شناسایی شده و بومی عوامل سشنامه اول بر مبنایطوریکه پر
محيطی، به جهت های زیستآنها با شرایط هستی شناسانه آموزش

با استفاده از روش تحليل سلسله  عواملتعيين مؤثرترین 
ای  طراحی شده است و پرسشنامه دوم به گونه (AHP)مراتبی
های پروژه از قبيل  ميزان اهميت محدودیت که، می شودتدوین 

 در مؤثرترین شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، دینی
شناسایی شده، از نتایج پرسشنامه اول، با استفاده از روش  عوامل

ANP  یک  شناسایی عوامل مورد ارزیابی قرار گيرد. زیرافازی
گيری برای انتخاب یک جایگزین بر مبنای معيارهای  چالش تصميم

و به این دليل که غالباً معيارها متضاد هستند  باشد یچندگانه م
 (MCDM)گيری چند معياره مستلزم استفاده از تکنيک تصميم

های شخصی را شامل  ابهام برای قضاوت AHP يکهئازآنجا است.
فازی  ANPهای منطق  گيری از روش شود بنابراین با بهره نمی

ایسات زوجی مق فازی ANPروش  بهبود یافته است. در حقيقت در
شود که  ها از طریق متغيرهای زبانی انجام می معيارها و گزینه

طور کلی فرآیندهای  توسط اعداد مثلثی نشان داده شده است. به
 گر برایتعيين و رتبه بندی عوامل مداخلهگيری در مورد  تصميم

محيطی در نظام آموزش از دور با های زیستهستی شناسانه آموزش
با کمبود اطالعات و فقدان دانش روبرو  قرآن حداقلتأکيد بر آیات 

 های ناکافی قرار دارد. ها تحت آگاهی گيری است و عموماً تصميم
ها در دسترس باشند معيارها اغلب حاوی  حال اگر داده این با

های انسانی هستند که ابهاماتی را در  تعاریف گفتاری شامل قضاوت
یک  فازی ANP روش. ارندفرآیند تصميمگيری با خود به همراه د

گيری پيچيده است و با استفاده  جایگاه مناسب برای مسائل تصميم
از ریاضيات به ارزیابی تعاریف و معيارهای ذهنی و کيفی فرد یا 

های اخير  پردازد. به همين منظور در سال گيری می گروه تصميم
پيش  از فازی بيش ANPگيری چند معياره  استفاده از روش تصميم

فازی  ANPگيری چند معياره  روش تصميم ترش یافته است.گس
اشد. ب تلفيقی از منطق فازی و فرآیند تصميمگيری چند معياره می

ها، به تعيين و رتبه بندی عوامل  آوری پرسشنامه پس از جمع
محيطی در نظام های زیستگر برای هستی شناسانه آموزشمداخله

های  از طریق روش حداقل آموزش از دور با تأکيد بر آیات قرآن
 . می شودپرداخته  Matlab افزار یاد شده و با استفاده از نرم
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 1399زمستان، 4، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 فازی ANPحل روش 

ير ابتدابرای اینکه بتوان تاث: قدم اول: تشکيل ماتریس تصميم فازی
متقابل هر یک از معيارهار را نسبت به همدیگر بدست آوردیم 
پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی کرده و و به چند تن از خبرگان 
توزیع می شود. برای تعيين ميزان تاثير هر یک از عوامل روی عوامل 

 استفاده شد.  4تا  0دیگر از اعداد 
این روش بر اساس تعيين  :CFCSبه روش قدم دوم: فازی زدایی 

ماکزیمم و می نيمم محدوده اعداد فازی مثلثی عمل می کند که شامل 

 (.Hatush, 1997مرحله به شرح زیر می باشد) 4
 : نرماليزه کردن ماتریس تصميم1مرحله 
 :محاسبه مقادیر چب و راست نرمال شده2مرحله 
 کل: محاسبه مقادیر کریسپ نرمال شده 3مرحله 
 : محاسبه مقادیر کریسپ4مرحله 

 قدم سوم: تشکيل ماتریس تصميم متوسط:
 قدم چهارم: تشکيل ماتریس متوسط نرمال شده: 

 قدم پنجم: تشکيل ماتریس رابطه کل
 (ciو riقدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها )

 :و وزن شاخص ها ri-cjو  ri+cjقدم هفتم: محاسبه 
 ابطه علی و معلولی:قدم هشتم: رسم دیاگرام ر

 CRMو رسم نمودار  pقدم نهم: محاسبه مقدار آستانه 
 تجزیه و تحليل

و اطالعات جمع آوری شده منبع خامی هستند که جهت  هاداده
کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه 

ستفاده ابا بررسی نتایج حاصل از کار ميدانی و با  وتحليل قرار گيرند.
گيری چند معياره در محيط فازی بررسی ی تصميمهااز تکنيک

گر برای هستی شناسانه معيارهای موثر در عوامل مداخله
محيطی در نظام آموزش از دور با تأکيد بر آیات های زیستآموزش
 دست می آید.قرآن به

 
 عدد فازی سوم عدد فازی دوم عدد فازی اول معيار ردیف

 8 67/1 20/0 طبيعت، عرصه تجلی حکمت خدوندی 1

 6 29/1 25/0 زیستدر قبال محيط پاسداری، وظيفه الهی انسان 2

 5 74/0 13/0 زیست در سرنوشت آدمیوابستگی، نقش محيط 3

 5 59/0 13/0 زیست، پله تعالی و کمال انسانیمحيط 4

 7 50/0 11/0 تعامل سازنده، ارتباط افقی انسان با طبيعت 5

 7 99/0 13/0 مندی از طبيعتبندگی، هدف نهایی بهره 6

 9 88/1 14/0 زیست امانتی در دست انسانمحيطخالفت الهی،  7

 3 64/0 20/0 زیستسوء عملکرد، رفتار ظالمانه انسان با محيط 8

 5 72/1 1 های الهیزیست، عرصه نشانهطبيعت و محيط 9

 1 1 1 زیستتقدس، سوگندهای الهی در باب محيط 10

انتخاب شده توسط تکنيک فرایند تحليل وزن دهی به معيارهای 
جهت اجرای بخش دوم، پرسشنامه (: AHP) سلسله مراتبی فازی

ی زوجی شدند. برای ای تدوین گشت که در آن معيارها باهم مقایسه
به پاسخ دهندگان  9تا  1امتيازدهی به مقایسات زوجی، طيفی از 

 9ر و امتياز ی اهميت برابنشان دهنده 1ارائه شد که در آن امتياز 
ی اهميت نسبتاً شدید معيار اول نسبت به معيارد دوم نشان دهنده

 است. 
ها به ها برای جمع آوری دادهپرسشنامه: هاجمع آوری پرسشنامه

ها درباره اتفاق همان خبرگانی توزیع شد که در مرحله قبل از آن
های نظر در مورد معيارها، نظر خواهی شده بود. پس از پيگيری

متعدد و هم چنين توجيه خبرگان جهت پاسخگویی، پرسشنامه جمع 

ها به نرم افزار اکسل، مورد تجزیه و آوری شدند و با ورود داده
 تحليل قرارگرفتند.

ها از اعداد فازی مثلثی استفاده برای فازی سازی داده: هاتحليل داده
مع ج شد و بدین ترتيب که نظر تمامی خبرگان در یک ماتریس کلی

شد، در این ماتریس، عدد فازی اول، کمترین مقدارنظر، عدد فازی 
سوم، بيشترین مقدار نظر و عدد فازی دوم، ميانگين هندسی نظرات 

      خبرگان است. 

 ی نظر خبرگانماتریس تلفيق شده -1جدول 
برای برای  1برای معيارها توسط رابطه  Zدر ادامه ماتریس مقادیر 

 10محاسبه شد که خروجی آن به شرح جدول هریک از معيارها 
 است.

(1) _i∀,(1/n)] in×a ̃…⊗i2a ̃⊗i1=[a ̃iZ 
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 برای معيارها  Z: ماتریس مقادیر 2جدول 
 عدد فازی سوم عدد فازی دوم عدد فازی اول معيار ردیف

 8 67/1 20/0 طبيعت، عرصه تجلی حکمت خدوندی 1

 6 29/1 25/0 زیستپاسداری، وظيفه الهی انسان در قبال محيط 2

 5 74/0 13/0 زیست در سرنوشت آدمیوابستگی، نقش محيط 3

 5 59/0 13/0 زیست، پله تعالی و کمال انسانیمحيط 4

 7 50/0 11/0 تعامل سازنده، ارتباط افقی انسان با طبيعت 5

 7 99/0 13/0 مندی از طبيعتبندگی، هدف نهایی بهره 6

 9 88/1 14/0 زیست امانتی در دست انسانخالفت الهی، محيط 7

 3 64/0 20/0 زیستسوء عملکرد، رفتار ظالمانه انسان با محيط 8

 5 72/1 1 های الهیزیست، عرصه نشانهطبيعت و محيط 9

 1 1 1 زیستتقدس، سوگندهای الهی در باب محيط 10

 3و معکوس آن توسط رابطه  2توسط رابطه  zسپس جمع مقادیر 
 به صورت زیر در آمد.

(2) ) 2+δ1,δ2+β1,β2+α1(α≅2a ̃⊕1a ̃ 
(3) ) 1)-(

1,α1)-(
1,β1)-(

1=(δ1)-(
1Z 

 برای معيارها Zمحاسبه مقادیر کلی . 3جدول 

 
 فازی عدد

 سوم دوم اول
 00/58 01/13 29/5 به صورت کلی Zمحاسبه جمع مقادیر 

 19/0 08/0 02/0 به صورت کلی Zمحاسبه معکوس ماتریس 

وزن نهایی هر معيار )که به صورت فازی  4در ادامه توسط رابطه 
 فازی زدایی شد. 5است( محاسبه و توسط رابطه 

(4) 1) -()  n…+Z⊕2Z⊕1(Z⊗i =ZiW ̅ 

(5) )/3δi+ Wβi+ Wαi=(WiW 
 

 
 وزن نهایی معيار. 4جدول 

 معيار ردیف
 اعداد فازی

 وزن فازی زدایی شده هر معيار
 سوم دوم اول

طبيعت، عرصه تجلی حکمت  1
 خدوندی

0 13/0 51/1 55/0 

انسان پاسداری، وظيفه الهی  2
 زیستدر قبال محيط

0 10/0 13/1 41/0 

3 
 زیستوابستگی، نقش محيط

 در سرنوشت آدمی
0 06/0 95/0 33/0 

4 
زیست، پله تعالی و محيط

 کمال انسانی
0 04/0 95/0 33/0 

تعامل سازنده، ارتباط افقی  5
 انسان با طبيعت

0 04/0 32/1 45/0 

مندی بندگی، هدف نهایی بهره 6
 از طبيعت

0 08/0 32/1 47/0 

7 
زیست خالفت الهی، محيط

 امانتی در دست انسان
0 14/0 7/1 62/0 
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سوء عملکرد، رفتار ظالمانه  8
 زیستانسان با محيط

0 05/0 57/0 21/0 

زیست، طبيعت و محيط 9
 های الهیعرصه نشانه

02/0 13/0 95/0 36/0 

10 
تقدس، سوگندهای الهی در 

 زیستباب محيط
02/0 08/0 19/0 09/0 

و  مقياس شدندبی 6زدایی شد، توسط رابطه سپس مقادیر وزن فازی
 منعکس گردیدند. 5در جدول 

(6) NWi =
Wi

∑ Wi
n
i=1

 

 
 وزن نرمال هر معيار. 5جدول 

 وزن نرمال شده هر معيار معيار ردیف

 14/0 تجلی حکمت خدوندیطبيعت، عرصه  1

 10/0 زیستپاسداری، وظيفه الهی انسان در قبال محيط 2

 08/0 زیست در سرنوشت آدمیوابستگی، نقش محيط 3

 08/0 زیست، پله تعالی و کمال انسانیمحيط 4

 11/0 تعامل سازنده، ارتباط افقی انسان با طبيعت 5

 12/0 مندی از طبيعتبندگی، هدف نهایی بهره 6

 15/0 زیست امانتی در دست انسانخالفت الهی، محيط 7

 05/0 زیستسوء عملکرد، رفتار ظالمانه انسان با محيط 8

 09/0 های الهیزیست، عرصه نشانهطبيعت و محيط 9

 02/0 زیستتقدس، سوگندهای الهی در باب محيط 10

محيطی در های زیستگر برای هستی شناسانه آموزشعوامل مداخله
 فازی ANPنظام آموزش از دور با تأکيد بر آیات قرآن با روش 

 تشکيل ماتریس تصميم:

در این ماتریس اندازه عملکرد معيارهای تجربه سایر کشورها، 
باشند اما مقادیر عملکرد معيارهای کيفی با استفاده مقادیر قطعی می

ای به صورت نقطه 7کارگيری روش طيف نظر خبرگان و با به از
 است. 6جدول 

 طيف زبانی ارزیابی .6جدول 
 طيف درجه

 امتياز اهميت
 عدد فازی متناظر

 سوم دوم اول
 15/0 0 0 1 کمخيلی
 30/0 15/0 0 2 کم
 50/0 30/0 15/0 3 کمنسبتاً 

 65/0 50/0 30/0 4 متوسط

 80/0 65/0 50/0 5 خوبنسبتاً 
 1 80/0 65/0 6 خوب

 1 1 80/0 7 خوبخيلی
 

در این مرحله پرسشنامه طراحی گردید و بين خبرگان توزیع گردید 
و آنان اولویت ها را براساس معيار ها مورد ارزیابی قراردادند که 

 آورده شده است. 7ميانگين نظر خبرگان در جدول 
تا  A1های گزینه شاخص با 5ذکر است در این ماتریس الزم به

A5 اند.معرفی شده 
A1اقتصادی : 
A2اجتماعی : 
A3رهنگی: ف 
A4مدیریتی : 
A5دینی : 
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 ميانگين نظرات خبرگان .7جدول 
 معيار بعد عدد فازی اول عدد فازی دوم عدد فازی سوم اعداد قطعی

29/1 19/0 0 0 A1 

 (C1)خدوندیطبيعت، عرصه تجلی حکمت 
29/1 19/0 0 0 A2 
29/1 19/0 0 0 A3 
29/1 19/0 0 0 A4 
29/1 19/0 0 0 A5 
94/4 8/0 64/0 47/0 A1 

پاسداری، وظيفه الهی انسان در قبال 
 زیستمحيط

(C2) 

93/3 64/0 47/0 29/0 A2 

94/4 8/0 64/0 47/0 A3 

79/5 94/0 77/0 62/0 A4 

93/3 64/0 47/0 29/0 A5 

15/2 33/0 17/0 0 A1 

  در سرنوشت زیستوابستگی،نقش محيط
 (C3)دمیآ

16/3 52/0 33/0 17/0 A2 

15/2 33/0 17/0 0 A3 

16/3 52/0 33/0 17/0 A4 

17/4 68/0 52/0 33/0 A5 

53/6 1 9/0 73/0 A1 

 (C4)زیست، پله تعالی و کمال انسانیمحيط
62/5 92/0 74/0 59/0 A2 

53/6 1 9/0 73/0 A3 

62/5 92/0 74/0 59/0 A4 

61/4 74/0 59/0 42/0 A5 

15 15 15 15 A1 

 تعامل سازنده، ارتباط افقی انسان با طبيعت
(C5) 
 

17 17 17 17 A2 

15 15 15 15 A3 

20 20 20 20 A4 

25 25 25 25 A5 

53/6 1 9/0 73/0 A1 

 مندی از طبيعتبندگی، هدف نهایی بهره
(C6) 
 

53/6 1 9/0 73/0 A2 

53/6 1 9/0 73/0 A3 

53/6 1 9/0 73/0 A4 

52/5 9/0 73/0 58/0 A5 

52/5 9/0 73/0 58/0 A1 
زیست امانتی در دست خالفت الهی، محيط

 انسان
(C7) 
 

52/5 9/0 73/0 58/0 A2 

52/5 9/0 73/0 58/0 A3 

59/4 74/0 59/0 41/0 A4 

52/5 9/0 73/0 58/0 A5 

69/5 92/0 76/0 6/0 A1 
سوء عملکرد، رفتار ظالمانه انسان با 

 زیستمحيط
(C8) 
 

77/4 77/0 61/0 44/0 A2 

69/5 92/0 76/0 6/0 A3 

85/3 63/0 46/0 27/0 A4 

69/5 92/0 76/0 6/0 A5 

90/3 63/0 48/0 28/0 A1 
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89/2 48/0 28/0 0 A2 

های زیست، عرصه نشانهطبيعت و محيط
 (C9)الهی

90/3 63/0 48/0 28/0 A3 

90/4 79/0 63/0 48/0 A4 

95/1 3/0 0 0 A5 

62/5 92/0 74/0 59/0 A1 

 زیستتقدس، سوگندهای الهی در باب محيط
C10)) 
 

62/5 92/0 74/0 59/0 A2 

62/6 1 92/0 74/0 A3 

62/5 92/0 74/0 59/0 A4 

62/6 1 92/0 74/0 A5 

 محاسبه تابع ترجيحی 

در مورد انتخاب تابع ترجيحی، طی جلسات و مذاکراتی که با 
ر تخبرگان به عمل آمد، به علت آشنایی بيشتر و توجيه منطقی

موضوع از تابع ترجيحی خطی استفاده شد، این تابع با تغيير امتيازات 
دهد را به صورت خطی تغيير می ، ميزان اولویتp در فاصله صفر تا

باشد گزینه مورد نظر کامالً اولویت دارد.  Pو اگر تفاوت بيشتر از 
در محاسبات لحاظ  8به عنوان آستانه برتری طبق جدول  Pمقدار 

گردیده است. در مرحله بعد با توجه به هریک از معيارهاو با 
قدار تابع ها با هم مقایسه شدند. م( گزینه11استفاده از رابطه )

 13، 12، 11، 10، 9در هر معيار محاسبه شد و در جداول ترجيحی 
 منعکس گردیدند.

(7) 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏)

= 𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑏)  

 اطالعات معيارها. 8جدول 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 معيار
 02/0 09/0 05/0 15/0 12/0 11/0 08/0 08/0 10/0 14/0 وزن

 Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max نوع شاخص
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 نوع تابع

 p 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 آستانه برتری

 های دیگرنسبت به گزینه  A1تابع ترجيحی گزینه . 9جدول 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A1 

A2 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 
A3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A4 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
A5 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

 نسبت به گزینه های دیگر A2تابع ترجيحی گزینه . 10جدول 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A2 

A1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A3 0.00 0.00 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
A5 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

 های دیگرنسبت به گزینه  A3تابع ترجيحی گزینه . 11جدول 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A3 

A1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
A2 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
A4 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 
A5 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
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 های دیگرنسبت به گزینه  A4تابع ترجيحی گزینه  -12جدول 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A4 

A1 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
A2 0.00 1.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
A3 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
A5 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

 های دیگرنسبت به گزینه  A5تابع ترجيحی گزینه  .13جدول 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A5 

A1 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
A2 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 
A3 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A4 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 

 ها: محاسبه شاخص ترجيحی تجمعی گزینه(a,b) π  و
(b,a) π 

ها محاسبه شد ودر ( شاخص ترجيحی گزینه8با استفاده از رابطه )
 نعکس گردید. 14جدول 

(8) 

𝑃𝑗(𝑎, 𝑏) = 𝐹𝑗[𝑑𝑗(𝑎, 𝑏)] ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴, 
𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) = 𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑏). 

0≤ Pj(a, b) ≤ 1. 

 هاشاخص ترجيحی تجمعی گزینه .14جدول 

A5 A4 A3 A2 A1  

0.39 0.30 0.02 0.32 * A1 

0.31 0.24 0.14 * 0.14 A2 

0.41 0.34 * 0.34 0.04 A3 

0.39 * 0.38 0.26 0.38 A4 

* 0.43 0.21 0.26 0.21 A5 

 بندی مثبت و منفی: های رتبهمحاسبه جریان+Ф  و–Ф 

محاسبه شد و در  Ф–و  Ф+مقدار  10و  9با استفاده از روابط 
 منعکس گردید. 15جدول 

(9) 
 𝜙+(𝑎) =

1

𝑛 − 1
∑ 𝜋(𝑎, 𝑥)

𝑥∈𝐴
 

(10) 
𝜙−(𝑎) =

1

𝑛 − 1
∑ 𝜋( 𝑥, 𝑎)

𝑥∈𝐴
 

 
 هاگزینهبندی مثيت و منفی جریان رتبه .15جدول 

 

 
 
 

 های گر برای هستی شناسانه آموزشعوامل مداخله
 محيطی در نظام آموزش از دور با تأکيد بر آیات قرآنزیست

بندی محاسبه شد و مقدار جریان خالص رتبه 11با استفاده از رابطه 
 منعکس گردید. 16در جدول 

(11)  
 بندیجریان خالص رتبه -16جدول 

A5 A4 A3 A2 A1  

-0.08 0.02 0.10 -0.06 0.07 Ф 

محيطی در های زیستگر برای هستی شناسانه آموزشعوامل مداخله
-نظام آموزش از دور با تأکيد بر آیات قرآن با روش دلفی که رتبه

به صورت زیر  12دهد با توجه به رابطه را ارائه میبندی کاملی 
 است.

(12) {
𝑎𝑃𝐼𝐼𝑏 𝑖𝑓𝑓 𝜙(𝑎) > 𝜙(𝑏)

𝑎𝐼𝐼𝐼𝑏 𝑖𝑓𝑓 𝜙(𝑎) = 𝜙(𝑏)
 

گر برای هستی در گام دوم تحقيق به الویت بندی عوامل مداخله
محيطی در نظام آموزش از دور با تأکيد های زیستشناسانه آموزش

بر آیات قرآن با استفاده از تکنيک فازی پرداخته شده است. در این 

مرحله، با توجه به ميزان فاصله نزدیکی )شاخص شباهت(، گزینه 
به گونه ای که گزینه های با شاخص شباهت  ها رتبه بندی می شوند؛

A6 A5 A4 A3 A2 A1  

0.19 0.28 0.33 0.28 0.20 0.26 +Ф 

0.24 0.36 0.31 0.18 0.26 0.19 –Ф 
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بيشتر، در الویت قرار دارند. در مرحله آخر، گزینه ها به ترتيب از 
 بزرگترین به گوچکترین شاخص رتبه بندی شده اند. 

A3>A1>A4>A2>A5 
( بيشترین A3) فرهنگینتایج نشان دهنده آن است که شاخص 

نزدیکی را به جواب ایده آل مثبت و بيشترین فاصله را از جواب 
ایده آل منفی دارا می باشد و الویت نخست هستی شناسانه 

محيطی از لحاظ معيارهای موردنظر برای های زیستآموزش
محيطی می باشد. این بدین معناست که سرمایه های زیستآموزش

واند باالترین مطلوبيت را برای می ت فرهنگیگذاری بر روی شاخص 
 هستی شناسانه از لحاظ شاخص های تعریف شده ایجاد نماید. 

 
 گیرینتیجه

ها فرد مسلمان با درونی ساختن جهان بينی اسالمی و پذیرفتن ارزش
دهد محيطی این دین الهی بينشی را در خود شکل میو اصول زیست

. یابندکه در آن آفریده و آفریننده جایگاهی ویژه در حيات آدمی می
دهنده وجود چنين جهان بينی در ازجمله عالئمی که به وضوح نشان

شود که به طبيعت به ای مربوط میست به مقولهیک فرد مسلمان ا
های قرآنی نگرد. آموزهمثابه عرصةتجلی حکمت خداوندی می

اند که انسان را به کسب معرفت الهی از طریق شدهای ارائهگونهبه
ای گونهنمایند. در حقيقت قرآن بههای خداوند دعوت میآفریده

ناگزیر به تفکر عميق و سوی خداوند فرامی خواند که انسان را به
شود و از رهگذر آفرینش الهی های خداوند میاندیشه نافذ در آفریده

 (.  9یابد )به عظمت ذات او و حکمت بی پایانش آگاهی می
ها سربرآورد و یکی دیگر از مقوالتی که درنتيجه تحليل داده

دهنده بخشی از جهان بينی اسالمی در خصوص رابطه بين نشان
زیست زیست است مقوله پاسداری از محيطانسان و محيطخداوند، 

 به مثابه وظيفه الهی انسان است. 
زیست و طبيعت از یکسو سمت و های اسالم در باب محيطآموزه

سویی پيشگيرانه و از سوی دیگر قالبی توسعه گرادارند. این بدان 
معناست که اسالم از یکسو با تأکيد فراوان در پی آن است تا از 

زیست جلوگيری کند و از سوی خریب و نابودی طبيعت و محيطت
زیست و طبيعت روزبه ای را فراهم نماید تا ميدان محيطدیگر زمينه

روز گسترش یابد. کمتر آیينی توانسته است در حفظ طبيعت و 
های آسمانی آن برسد. زیست به پای اسالم و آموزهپاسداری از محيط

هایی را پيش روی آدمی است آموزه ازنظر افراد اسالم توانسته
های طبيعی آن زیست و نعمتمندی از محيطبنهدکه در کنار بهره

کند. اسالم در هموار میمسير را برای حفاظت و نگهداری از آن
زیست و انسان است، حقيقت نوید دهنده ارتباطی سالم بين محيط

اری از بردارتباطی که در یک سوی آن انسان حق استفاده و بهره
زیست را دارد اما از سوی دیگر وظيفه پاسداری و نگهداری محيط

 (.10کند )از آن بر دوش وی سنگينی می
کند زیست برقرار میای که اسالم بين آدمی و محيطارتباط دوسویه

فع های الهی منتشود تا نه تنها انسان به بهترین وجه از نعمتباعث می
ترین شکل ممکن قرار خواهد لگردد بلکه طبيعت نيز در متعاد

توان گفت که موضع اسالم در خصوص نحوه گرفت. درواقع می
زیست ترویج دهنده اصولی است برقراری ارتباط بين انسان و محيط

زیست محفوظ را به بهترین نحو برای آدمی و محيط که حق حيات
عمدتاً های اسالم توان گفت که دغدغهها میدارند. بر اساس دادهمی

در پی حفظ منشأ حيات و نگهداری از آن در تمام وجوه ممکن 
برداری از است و به همين دليل عالوه بر اعطاء حق بهره

ها را نيز بر دوش زیست و طبيعت به انسان، پاسداری از آنمحيط
توان گفت که حيات در تمام وجوه وی نهاده است. از این منظر می

رارگرفته است و باوجود آنکه خود در اسالم مورد تأکيد ق
انسآنجایگاهی ویژه در عالم هستی دارد اجازه تصرف تام در حيات 

 (.11محيطی به او داده نشده است )طبيعی و زیست
توان گفت که موهبت حيات نه تنها به انسان که به درواقع می 

زیست اعطاء شده و به همين دليل بخش بزرگی از طبيعت و محيط
ل استفاده متعادل از اسالم وظيفه نگهداری از آن را نيز انسان در قبا

توان گفت که باوجود برتری که یمبر عهده دارد. در حقيقت 
زیست داده است خداوند به انسان در در ارتباط با طبيعت و محيط

اما همواره او را به داشتن رفتاری متوازن و عادالنه با آن دعوت 
ه سرنوشت آدمی و حيات او همواره کند. دليل این امر آن است کیم

محيطی و طبيعی است. درواقع قرآن ترویج ی زیستهانعمتنيازمند 
نوعی نگاه نسبت به انسان است که همواره او را نيازمند  دهده

 (. 12کند )یمی طبيعی معرفی هانعمتزیست و محيط
زیست یا اساساً ممکن نيست وجود داشته باشد و انسان بدون محيط

موجودی کامالً بيگانه با سرشت مادی، روحی و معنوی خود یا 
زیست همانگونه که بستر را برای رشد و است. طبيعت و محيط

کنند به همان شکل نيز زمينه ساز ترقی تکامل مادی انسان فراهم می
 (. 13و تعالی روحی او هستند )

 لی دیگر منجر شد که بر تعامامقولهبه سربرآوردن  هادادهتحليل 
 نماید. یمزیست تأکيد سازنده و ارتباط افقی انسان با محيط

تعاليم اسالمی از چنآنجامعيتی برخوردارند که ارتباطی بسيار منظم 
و دقيق بين انسان و خدا، انسان و انسان و در نهایت انسان و جهان 

نمایند. اسالم در مورد نحوه رابطه انسان با طبيعت و برقرار می
د گنجتر ارتباط انسان با جهان میدر مقوله کلیزیست که محيط

قواعد و قوانينی را تعبيه نموده است که خصلتی فرارونده از محدوده 
فضا و زمان دارند. این قوانين که در حقيقت از بنيادهای اخالقی 
بسيار نيرومندی برخوردارند در پی تنظيم روابط انسان با 

ها زمانی و در تمام مکانهای زیست و طبيعت در تمام برههمحيط
محيطی و طبيعت های زیستباشند. اخالق برگرفته از آموزهمی

م زند که الجررایانه اسالم به رفتاری در پيروان این دین الهی دامن می
نماید. های الهی محتاط و دقيق میها را در برخورد با این آفریدهآن

 مکاتب بشریتوان گفت اسالم برخالف بسياری از در حقيقت می
که از خأل اخالقی در زمينه نحوه ارتباط انسان با طبيعت رنج 

برند، به ایجاد تناسب و تعادلی بسيار دقيق و منظم در ارتباط می
 (. 14زیست و طبيعت پرداخته است )آدمی با محيط

آموزد که تمام هستی و ازجمله طبيعت بينش اسالمی به آدمی می 
د را تسبيح می گویند و به هيچ وجه زیست پيوسته خداونو محيط

ها بکوبد. تخریب شایسته نيست که آدمی بر طبل نابودی آن
زیست و طبيعت آدمی را مستقيماً در تقابل با هدف أعلی محيط

ه کند بلکدهد و نه تنها به حيات وی آسيب وارد میآفرینش قرار می
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می ترویج های اسالنماید. آموزهاز مسير هدایت نيز او را دور می
محيطی هستند که تقوا در مرکز آن قرار دهنده نوعی اخالق زیست

ن شود تا انسان در بهتریمحيطی و طبيعی باعث میدارد. تقوای زیست
 (.15زیست و طبيعت قرار گيرد)سطح از تعادل با محيط

افراد معتقدند که خداوند در قبال اعطاء مقام جانشينی به انسان در 
ایی را نيز بر عهده او گذاشته است. این بدان هزمين، مسئوليت

معناست که انسان در قبال منافعی که از مقام جانشينی خود در زمين 
ایی هشود باید خود را مقيد به مسئوليتو طبيعت از آن بهره مند می

وان تبخشند. براین اساس میبداند که نهایتاً به رفتار او سامان می
هایی بر دوش شده است تا مسئوليتگفت که جایگاه آدمی باعث 

او نهاده شود که نهایتاً پيروی از اصولی اخالقی را برای او ناگزیر 
شده توسط اسالم ترین اصول اخالقی ارائهکرده است. ازجمله مهم

توان به نحوه ارتباط انسان با جهان هستی و ازجمله طبيعت و می
 زیست اشاره کرد. محيط

برنامه جامعی است که پروردگار عالم آنچه ذکر شد در حقيقت 
عنوان فلسفه هستی برای آدمی و جهان پيرامونش طراحی کرده و به

ای بيرون از این نظام مدون ها نهاده است. هر برنامهپيش روی آن
که خداوند آن را طراحی کرده است با هدف آفرینش در تضاد قرار 

همچون فقدان معنا دارد و از یکسو حيات انسان را با تهدیدی عمده 
سازد و از سوی دیگر با سلطه خوی استبداد در آدمی مواجه می

 کند.زیست را با خطر نابودی رو به رو میطبيعت و محيط
توان گفت این است که برنامه آنچه در خصوص هدف آفرینش می

 زندگی انسان از پيش با تمام جزئيات و در ارتباط با جهان پيرامون،
عنوان برنامه جامع حيات یست طراحی شده و بهزطبيعت و محيط

ای واال و برجسته از شده است. اسالم نمونهتوسط انبياء الهی ارائه
ا ای برای حيات بشر، ارتباط او بمکتبی الهی است که با ارائه برنامه

ریزی کرده و هدف از طور دقيق برنامهزیست را بهطبيعت و محيط
های اسالمی ان نموده است. آموزهها را به وضوح بيآفرینش آن

برداری انسان از طبيعت دهند که هدف نهایی بهرههمچنين نشان می
زیست رسيدن به مقام بندگی و تعظيم در برابر آفریدگار و محيط

هستی است. در حقيقت خالفت الهی برای انسان بدان معناست که 
ی محيطیستهای طبيعی و زاو برای رشد و تعالی خود باید از موهبت

های الهی هستند استفاده کنند و همزمان پاسدار و نگهبان که نعمت
ها باشد. خداوند از جانشين خود نه انتظار دارد که همچون آن

هایی را که غارتگری خدانشناس و تباهی گری بی اندیشه موهبت
خواهد که او فارغ در اختيار او نهاده است به نابودی کشد و نه می

محيطی هدایت شود. و صرفاً با نيروهای طبيعی و زیست از عقل خود
عنوان خليفه خود انتظار دارد این آنچه آفریدگار هستی از انسان به

زیست و طبيعت قرار گيرد است که او در تعادل و توازن با محيط
های الهی بپرهيزد.خداوند نه به انسان اجازه و از ستم بر این آفریده

یست و طبيعت قرار گيرد و نه با درنده خویی زداده تا مقهور محيط
ه توان کفت کآن را به نابودی و تباهی کشد. براساس آیات قرآن می

 زیست است.آفرینش انسان خود برگرفته از طبيعت و محيط
زیست و طبيعت تجلی همانطور که انسان جانشين الهی است، محيط

و انسان باید نهایت رهای خداوند هستند، ازاینآفرینش الهی و زیبایی
زیست امانتی ها داشته باشد. درواقع محيطتالش را در نگهداشت آن

طور ویژه در اختيار آدمی نهاده است، از است که خداوند آن را به
این نظر چنانچه آدمی در حفظ و نگهداری این امانت الهی کوتاهی 

 ینماید باید در محضر خداوند پاسخگو باشد. ازنظر افراد برپای
ها باعث شده است زیست از سوی انسانروابطی ناعادالنه با محيط

محيطی زندگی انسان را با خطراتی های زیستتا دامنه انواع آلودگی
 عمده مواجه سازد. 

کنند که افراد رفتار قهرآميز انسان با طبيعت را به جنونی تشبيه می 
وجب ًا مزیست نهایتبا واردکردن ضرباتی هولناک بر پيکره محيط

ها شود. ازنظر آنای در زندگی بشر میهای عمدهبروز بحران
های اسالم اعالترین رفتارها را در ارتباط تعليمات قرآن و آموزه

کنند، رفتارهایی که باعث تعالی و زیست تجویز میانسان با محيط
ر شوند. بنا بزیست، طبيعت وزندگی انسان میرشد متقابل محيط

های این دین در روزه حتی جوامع اسالمی از آموزهادراک افراد ام
ه زیست فاصله گرفتخصوص چگونگی برخورد با طبيعت و محيط

 اند. و رفتاری خشن و قهرآميز را از خود به نمایش گذاشته
ها سربرآورد به طبيعت و یکی دیگر از مقوالتی که از تحليل داده

 کند. ه میهای الهی اشارزیست به مثابه عرصه نشانهمحيط
 طورکلی طبيعتزیست و بهتوان گفت که محيطبراین اساس می

هایی که هر یک به های الهی هستند، نشانهعرصه نمایش نشانه
 های خلقت اوکنند تا خالقيت خداوند و زیباییشکلی خودنمایی می

ای از توان گفت که هيچ لحظهها میرا نشان دهند. بر اساس داده
 های عظمتی از آن وجود ندارد مگر اینکه نشانهطبيعت و هيچ بخش

توان گفت و بزرگی خداوند در آن متجلی باشد.  از این نظر می
خداوند طبيعت را به شکلی آفریده است که هر جزء آن عالوه بر 

ای از وجود ذاتی حکيم و توانمند است زندگی انسان نيز آنکه نشانه
 به آن گره خورده است. 

والت برگرفته در این تحقيق به سوگندهای الهی در یکی دیگر از مق
زیست و مقصد این سوگندها اشاره شده است. تحليل باب محيط

زیست و دهد که محيطهای به دست آمده از ميدان نشان میداده
طبيعت از جایگاهی ویژه و اهميتی واال در نزد آفریننده هستی 

که خداوند در  توان گفت سوگندهاییبرخوردارند. در حقيقت می
زیست یادکرده است رنگی از تکریم قرآن در باب طبيعت و محيط

بخشند. محيطی میهای طبيعی و زیستای از تقدس به پدیدهو هاله
 بخشد کههای خود به آنها اعتباری میخداوند با سوگند به آفریده

شود انسان تعليم یافته در مکتب اسالم از چنگ اندازی به باعث می
 ا و تخریبشان پرهيز کند. هآن

مقوله هسته: مقوله هسته دربردارنده تمام مقوالتی است که درنتيجه 
گردد. درواقع مقوله هسته ها استخراج میآوری و تحليل دادهجمع

های ميدانی است که در های پژوهشی و دادهجمع بندی نهایی یافته
تواند توصيفی گردد. مقوله هسته میترین شکل ممکن ارائه میکوتاه

جامع و تبينی عام نسبت به موضوع مورد مطالعه ارائه دهد و بدین 
ترتيب بخش بزرگی از تحقيق را در شمائل خود بگنجاید. براین 

ها و ارائه آن در قالب وتحليل دادهتوان گفت که تجزیهاساس می
چندین مقوله محوری نهایتاً باید منجر به سربرآوردن مقوله هسته 

شود که کليت تحقيق را تحت پوشش قرار دهد. در ذیل  به شکلی
ا های پژوهش رشود که بتواند یافتهمقوله هسته به شکلی ارائه می
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  و همکاران                 معصومه مسلمي مهني  90

 1399زمستان، 4، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

در قالبی منسجم و البته کوتاه ارائه نماید. مقوله هسته این تحقيق 
تجلی مقدس و نياز تعالی بخش، بندگی و پاسداری »چنين است: 

 «.زیستسطح انسان و محيط بازخورد امانتداری و ارتباط هم
شود که طبيعت تجلی گاه مقوله فوق از یکسو به ما متذکر می

ی اهای الهی و صفات عاليه او است و از سوی دیگر خود آفریدهنشانه
در فوق در خصوص تجلی مقدس  مقدس از آفریدگار هستی است. 

که بخش ابتدایی مقوله هسته است توضيحاتی داده شد. بخشی دیگری 
 قوله هسته اشاره به نياز تعالی بخش دارد. م

کند که بندگی و قسمت دوم مقوله هسته به این واقعيت اشاره می
عنوان دو مقوله محوری این تحقيق در حقيقت بازخورد پاسداری به

 زیست است؛داری و ارتباط هم سطح انسان و محيطامانت
 ذهنيت خود رادیگر بر اساس جهان بينی اسالمی که افراد عبارتبه

مندی از وامدار آن هستند بندگی هدف نهایی انسان در بهره
زیست است و پاسداری از آن وظيفه الهی نهاده شده بر دوش محيط

آدمی است. این دو خصيصه ما را به دو مقوله حساس دیگر یعنی 
شوند. زیست رهنمون میامانتداری و ارتباط هم سطح انسان و محيط

توان گفت چنانچه انسان در مقام خالفت الهی بر این اساس می
زیست باشد و بتواند با آن امانتداری حقيقی در خصوص محيط

به دور از تصرف ویرانگر( برقرار نماید، )ارتباطی هم سطح و افقی
 شود.زیست ميسر میرسيدن به مقام بندگی و پاسداری از محيط

 رتبه بندی عوامل (5-1

انجام شده در قسمت های قبل رتبه بندی  ANPمطابق با تحليل 
محيطی در های زیستگر برای هستی شناسانه آموزشعوامل مداخله

 نظام آموزش از دور با تأکيد بر آیات قرآن به شرح ذیل می باشد:
 رتبه بندی معيار ردیف

 14/0 طبيعت، عرصه تجلی حکمت خدوندی 1

 10/0 زیستپاسداری، وظيفه الهی انسان در قبال محيط 2

 08/0 زیست در سرنوشت آدمیوابستگی، نقش محيط 3

 08/0 زیست، پله تعالی و کمال انسانیمحيط 4

 11/0 تعامل سازنده، ارتباط افقی انسان با طبيعت 5

 12/0 مندی از طبيعتبندگی، هدف نهایی بهره 6

 15/0 امانتی در دست انسانزیست خالفت الهی، محيط 7

 05/0 زیستسوء عملکرد، رفتار ظالمانه انسان با محيط 8

 09/0 های الهیزیست، عرصه نشانهطبيعت و محيط 9

 02/0 زیستتقدس، سوگندهای الهی در باب محيط 10

گر برای هستی در گام دوم تحقيق به الویت بندی عوامل مداخله
محيطی در نظام آموزش از دور با تأکيد های زیستشناسانه آموزش

بر آیات قرآن با استفاده از تکنيک فازی پرداخته شده است. در این 
مرحله، با توجه به ميزان فاصله نزدیکی )شاخص شباهت(، گزینه 

به گونه ای که گزینه های با شاخص شباهت  ها رتبه بندی می شوند؛
بيشتر، در الویت قرار دارند. در مرحله آخر، گزینه ها به ترتيب از 

 بزرگترین به گوچکترین شاخص رتبه بندی شده اند. 

A3>A1>A4>A2>A5 
( بيشترین A3) فرهنگینتایج نشان دهنده آن است که شاخص 

فاصله را از جواب نزدیکی را به جواب ایده آل مثبت و بيشترین 
ایده آل منفی دارا می باشد و الویت نخست هستی شناسانه 

محيطی از لحاظ معيارهای موردنظر برای های زیستآموزش
محيطی می باشد. این بدین معناست که سرمایه های زیستآموزش

می تواند باالترین مطلوبيت را برای  فرهنگیگذاری بر روی شاخص 
 شاخص های تعریف شده ایجاد نماید. هستی شناسانه از لحاظ 
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