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چکـیده
در سال هاي اخير ،بحران هاي محيط زیستي یکي از مهمترین چالش هایي است که در قرن حاضر بشر با آن روبه
روست .بسياري از دانشمندان براي کاهش بحران هاي محيط زیستي ،ضرورت و لزوم برقراري ارتباط و تعامل جدید بين
طبيعت و انسان ،و همچنين نياز به یک فرهنگ محيط زیستي جدید را مطرح کرده اند .در راستاي این راهکار ،افزایش
آگاهي هاي زیست محيطي و توجه به نقش محيط زیست سالم در ارتقاي کيفيت و کميت حيات انسان ضروري است.
عوامل بسياري در توفيق طرح ها و برنامه هاي مرتبط با محيط زیست سالم مورد نظر ایفاي نقش مي کنند .نيروي انساني
به ویژه کودکان یکي از مهم ترین آنها مي باشد و با توجه به تأثير انسان بر محيط اطراف خود به طور کلي یکي از مهم
ترین اقدامات براي رفع مشکالت زیست محيطي ،ارتقاي فرهنگ عمومي در این زمينه است .آموزش و پرورش به عنوان
اصليترین نهاد در راستاي تربيت نسل آینده کشور مي تواند نقش مهمي در این زمينه داشته باشد .زیرا شکل گيري
رفتارهاي اجتماعي و ایجاد یک نگرش از دبستان – و چه بسا زودتر از آن  -آغاز ميشود و بسياري از آموزههاي اخالقي
و اجتماعي در آموزشهاي مدرسه اي شکل ميگيرد .از اینرو الزم است که با به کارگيري راهکارهاي کاربردي به ارتقاي
فرهنگ زیستمحيطي دانش آموزان در راستاي توسعه پایدار توجه کرده و در این ميان ،نهادینه کردن این رفتارها در
دانش آموزان مقاطع ابتدایي ضروري مي باشد.
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رسيدن به توسعه پایدار نه تنها متّکي بر رفاه اجتماعي و اقتصاد پایدار بوده بلکه نيازمند داشتن یک فرهنگ زیستمحيطي در
ميان جامعه هاي انساني است .منابع طبيعي و محيط زیست از تنوع و گستردگي زیادي در جهان برخوردارند .این منابع عظيم در
صورتي ميتوانند در کنار هم به عنوان یک عامل مهم توسعه اقتصادي به شمار روند که استفاده وبهره برداري بهينه ،مناسب و
اصولي از منابع فوق بعمل آید .در صورت نبود بهره برداري بهينه و کارآ این امکان وجود دارد که بخش انرژي به عنوان یک بخش
نامتعادل و ناسازگار با سایر بخشهاي اقتصادي در آید و موجب رشد سرطاني برخي بخشها و در نهایت باعث نبود تعادل اقتصادي
شود .آنچه اهميت بسيار دارد ،ضرورت صيانت و بهره برداري دقيق وهمگام با توسعهي پایدار از این مواهب وانفال خدادادي است.
مقولهي محيط زیست ومنابع طبيعي و اهميت آن در زندگي امروز بشر ،امري است که نميتوان از آن به سادگي عبور کرد؛ لزوم
فرهنگ سازي وتبدیل آن به معارف عمومي در این مقوله وظيفهاي جدي است که نه تنها بارها مقام معظم رهبري به آن تاکيد
فرمودهاند بلکه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران نيز موضوع حفاظت ،حراست ،احيا ،توسعه و بهره برداري اصولي ومنطقي از
محيط زیست ومنابع طبيعي مورد تاکيد قرار گرفته است .تغيير کاربري اراضي جنگلي ومرتعي ،بهره برداري بي رویه از ذخایر این
مناطق ،تجاوز به حریم جنگلها ومراتع ،ساخت وسازهاي غير مجاز ،تصرفات عدواني ،جاده سازي ،آتش سوزي در جنگلها ومراتع
و قاچاق چوب از مهمترین عوامل تخریب و نابودي جنگلها و مراتع به شمار ميرود .همچنين ادامهي روند خشک شدن تاالبها و
دریاچهها در کنار آلودگي هوا و وجود ریزگردها و مسألهي آلودگي آب و سفرههاي آب زیر زميني و موضوع پسماندها به طور
مستقيم بر کيفيت زندگي مردم و سالمت شأن و حتي بر اقتصاد جامعه اثرات مخرب زیست محيطي خواهد داشت .امروز در کشور
بهشدت نيازمند اصالح و تغييرنگرش و نگاه به مساله محيط زیست ومنابع طبيعي ،تغيير در رفتار فردي و اجتماعي مردم ،آموزش،
توسعه و ترویج قواعد اخالقي و نهادینه کردن فرهنگ منابع طبيعي و زیستمحيطي در جامعه هستيم و در شرایط کنوني باید براي
حفاظت از طبيعت و محيط زیست که امانت فرزندان ماست ،جهاد گونه وارد کارزار شویم .در واقع ما زمين را از اجدادمان به ارث
نميبریم ،بلکه آن را از کودکانمان قرض ميگيریم!
در حال حاضر کودکان صاحب اصلي زميناند و بنابراین ضرورت دارد تا شيوه درست برخورد با محيط زیست را بياموزند .در
این نوشته به راههاي اثربخشي پرداخته ميشود که ميتوانند ،عالوه بر آموختن رفتار صحيح به کودک ،عشق به طبيعت را در او
پرورش دهند .پژوهشگران معتقدند بهترین شيوه دروني کردن رفتارهاي مثبت ،آموزش و آن هم آموزش این رفتارها از دوران
کودکي است .فرهنگ محافظت از محيط زیست نيز ميبایست از کودکي آموخته شود تا به باوري ذهني تبدیل شود .این باور
کودک را موظف ميکند تا از یگانه زیستگاهي که در آن زندگي ميکند به بهترین وجه ممکن محافظت کند.
باید بهخاطر داشت اولين قدم براي آموزش کودک در این خصوص اختصاص دادن زمانهایي براي گشتوگذار در طبيعت
همراه اوست .کي ميلتون ،از مردمشناسان اجتماعي مشهور در حوزه حفاظت از محيط زیست ،در کتاب معروف خود بهنام طبيعت
مهربان به سوي اقليم ميگوید :به زندگينامههاي خودنوشته هر یک از حافظان برجسته و فعال محيط زیست که مراجعه کنيد،
احتمال اینکه ببينيد زندگيشان ،خصوصا دوران اوليه زندگيشان ،در تماس مستقيم و مملو از تجربههاي شخصي از طبيعت بوده
بسيار زیاد است.
او شواهد بسياري براي ادعاي خود بيان ميکند؛ مهمترین آنها نتایج تحقيق پالمر در اوایل دهه  1990روي مربيان حفظ
محيط زیست در بریتانياست که از آنها خواسته شد شخصا شرح زندگي خود را بنویسند و توضيح دهند که چه عواملي بر متعهد
گشتن و نگران شدن آنها نسبت به مسایل زیستمحيطي موثر بوده است .یافتهها نشان داد  42درصد پاسخدهندگان تجارب دوران
کودکي حاصل از زندگي در محيطهاي باز ،گذراندن تعطيالت در مناطق روستایي و حاشيه شهرها و صرف وقت در فضاي آزاد را
ذکر کردهاند 49 .درصد ایشان نيز تماس مستقيم با طبيعت را ،ولي نه الزاما در دوران کودکي ،نام بردهاند که از عوامل موثر در
شکلگيري نگرش و رفتار آنها بوده است.
ميلتون بيان ميکند که این نوع مطالعات در کشورهاي دیگر نيز انجام شده و تجزیه و تحليل اطالعات نشان از این دارد که
تجربههاي دوران اوليه کودکي در جهان طبيعي و تجربههاي حاصل از صرف وقت در فضاي آزاد بهطور کلي اهميتي اساسي در
نگرش مثبت زیستمحيطي دارد.
در واقع بدون لمس مستقيم طبيعت و دیدن زیبایيهاي آن ،نميتوان از کودک انتظار داشت ارتباطي دوستانه و منطقي با
طبيعت برقرار کند .گردش و تفریح در طبيعت پایه اصلي آموزش زیستمحيطي به کودک و تاثير در نگرش و رفتار او براي حفاظت
از محيط زیست است.
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از واژه “فرهنگ” تا کنون تعریف هاي متعددي شده است .هرکدام از این تعریف ها درواقع گوشه اي از واقعيت فرهنگ
راروشن کرده اند.فریدمن فرهنگ را چنين تعریف مي کند :راه حل گروهي براي مسائل مختلف زندگي انسان که شکل روابط ميان
انسانها و روابط انسان با محيط خود را تعيين مي کند.تایلور درنيمه قرن نوزدهم فرهنگ را به عنوان توانایي ها و عادات به دست
آمده به وسيله بشر تعریف کرده است .ازنظر او فرهنگ عبارت است از :تمام رسوم ،هنرها ،علوم ،مذهب و رفتار سياسي به عنوان
اجزاي به هم پيوسته اي که یک کل را تشکيل مي دهدو متمایزکردن جامعه اي از جامعه دیگر را امکان پذیر مي کند.
امروزه فرهنگ شناسان ضمن اینکه بر “الگوهاي چندگانه” فرهنگي و تنوع فرهنگي تأکيد مي کنند ،بر این باور نيز هستند که
یک “فرهنگ جهاني “در حال شکل گيري است که ضمن تأثير پذیري از فرهنگ هاي رایج درجهان ،خود نيز یک محورهاي
مشخص فرهنگي را بر دیگر فرهنگ ها درجوامع القا مي کند .اگر به این دو نکته فرهنگي توجه کنيم به این نتيجه دررابطه با
محيط زیست خواهيم رسيدکه فرهنگ هاي متنوع با محيط زیست به گونه هاي متفاوتي برخورد مي کنند و هر فرهنگي آزمونهاي
خاص خود را براي حفظ محيط زیست دارد .از سوي دیگر ،فرهنگ جهاني با اهداف ویژه خود در سراسر جهان برخوردي مشابه با
محيط زیست خواهد داشت و بدون توجه به خواسته هاي بومي جوامع بر محيطهاي زیست متفاوت مسلط مي شود و هنجارهاي
خود را بر آنها تحميل مي کند در نتيجه مي توان از بحرانهاي زیست محيطي جهاني صحبت کرد،البته الزم است قبل از اشاره به
فرهنگ حفظ محيط زیست و توسعه آن براي آشنایي و درک بيشترمحيط زیست را تعریف کرده و به مشکالت و بحرانهاي
محيط زیست اشاره اي داشته باشيم.
محيط زیست انسان عبارت است از مجموعه عوامل طبيعي و مصنوعي و اجتماعي که در اطراف او وجود دارد و بر زندگي اش
تأثير مي گذارد و از او تأثير مي گيرد.
زندگي مدرن و صنعتي امروزي انواع بحران ها و آلودگي ها را براي محيط زیست به وجود آورده است.گرم شدن ناشي از
افزایش گازهاي گلخانه اي ،شکاف الیه ازن ناشي از مصرف  ،CFCآلودگي هواي شهر ها،آلودگي آب و خاک  ،بارش بارانهاي
اسيدي و  ...هرکدام به نحوي یک بحران و مشکل محيط زیست به شمار مي آیند که اثرات منفي و بدي برروي زندگي انسان و
سایر جانداران مي گذارند .دودکارخانه ها و خودروها و انواع سروصداها ،فضاهاي شهري را تسخير کرده و اجازه نفس کشيدن راحت
و استنشاق هواي آزاد به ساکنان شهرها نمي دهد.آلودگي صوتي مي تواند باعث افزایش سطح تنش و استرس شده و بحران
شدیدي را در زندگي روزمره ایجاد نماید .همچنين مي تواند باعث تپش قلب ،فشار خون ،ونيز بيخوابي گردد.آلودگي آب باعث مرگ
و مير ماهيان وآبزیان دیگر مي شود.
حال ،محيط زیست آلوده را با ابزار فرهنگي مي خواهيم نجات بدهيم .به عبارت دیگر ،چه باید کرد؟ آیا فرهنگ و فرهنگ
سازي دررابطه با حفظ محيط زیست به داد انسان مدرن خواهد رسيد؟براي گسترش فرهنگ زیست محيطي در جامعه الزم است در
پي شناخت ميزان دانش و نگرش افراد جامعه بوده ،تا بتوان بر مبناي نياز افراد براي درک بيشتر از مفهوم محيط زیست ،حفظ
ونگهداري آن برنامه ریزي کرد .بادادن آگاهي و اطالعات کافي به افرادجامعه و فراهم کردن مدلهاي اجتماعي که بتوانند فرهنگ
زیست محيطي را اجرا کنند نه تنها گسترش فرهنگ زیست محيطي تسهيل پيدا مي کند ،بلکه موجب تقویت روحيه و شناخت
بيشتر افراد از ارتباط آنان با محيط زیست خود مي شود.

 -3توسعه پایدار
توسعه پایدار مفهومي است که به واسطه پيامدهاي منفي زیستمحيطي و اجتماعي ناشي از رویکردهاي توسعه یکجانبه
اقتصادي پس از انقالب صنعتي و تغيير نگرش بشر به مفهوم رشد و پيشرفت پدید آمدهاست .این مفهوم تالش دارد که با نگاهي
نو به توسعه ،اشتباهات گذشته بشري را تکرار نکند و توسعهاي همهجانبه و متوازن را رقم بزند .توسعه پایدار فرآیندي است که
آیندهاي مطلوب را براي جوامع بشري متصور ميشود که در آن شرایط زندگي و استفاده از منابع ،بدون آسيب رساندن به
یکپارچگي ،زیبایي و ثبات نظامهاي حياتي ،نيازهاي انسان را برطرف ميسازد .توسعه پایدار راهحلهایي را براي الگوهاي فاني
ساختاري ،اجتماعي و اقتصادي توسعه ارائه ميدهد تا بتواند از بروز مسائلي همچون نابودي منابع طبيعي ،تخریب سامانههاي
زیستي ،آلودگي ،تغييرات آب و هوایي ،افزایش بيرویه جمعيت ،بيعدالتي و پایين آمدن کيفيت زندگي انسانهاي حال و آینده
جلوگيري کند .توسعه پایدار فرآیندي است در استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاريها ،جهتگيري توسعه فناوري و تغييرات
نهادي ،با نيازهاي حال و آینده سازگار باشد .توسعه پایدار که از دهه  1990بر آن تأکيد شد جنبهاي از توسعه انساني و در ارتباط
با محيط زیست و نسلهاي آینده است .هدف توسعه انساني پرورش قابليتهاي انساني محسوب ميشود .توسعه پایدار به عنوان
یک فرایند در حالي که الزمه بهبود و پيشرفت است ،اساس بهبود وضعيت و رفع کاستيهاي اجتماعي و فرهنگي جوامع پيشرفته
را فراهم ميآورد و باید موتور محرکه پيشرفت متعادل ،متناسب و هماهنگ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامع و به ویژه
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کشورهاي در حال توسعه باشد .توسعه پایدار سعي دارد به پنج نياز اساسي زیر پاسخ گوید :تلفيق حفاظت و توسعه ،تأمين نيازهاي
اوليه زیستي انسان ،دستیابي به عدالت اجتماعي ،خودمختاري و تنوع فرهنگي و حفاظت از یگانگي اکولوژیکي .از این رو ،تمرکز
توسعه پایدار بسيار گستردهتر از صرفاً محيط زیست است .این همچنين در مورد اطمينان از یک جامعهي قوي ،سالم و عادالنه
ميباشد .این به معناي رفع نيازهاي متنوع همه افراد در جوامع موجود و آینده ،ارتقاي رفاه شخصي ،انسجام و شمول اجتماعي ،و
ایجاد فرصتهاي برابر است .توسعه پایدار فرآیندي است براي بدست آوردن پایداري در هر فعاليتي که نياز به منابع و جایگزیني
سریع و یکپارچه آن وجود دارد .توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادي و توسعه بشري در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته،
سعي در تحصيل توسعه مستمر ،وراي توسعه اقتصادي دارد.

 -4معرفت علمی در حفظ محیط زیست
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برخي ازدانشمندان براین باورند که پایان طبيعت فرا رسيده است .به عبارت دیگرآنها براین باورند که اگر مسأله محيط زیست
به لحاظ علمي توجه نشود ،احتمال از بين رفتن آن بسيار زیاد است.محيط زیست و آلودگي هاي آن آنقدر پيچيده است که اگر علوم
مختلف علل آلودگي هاي متفاوت آن را بررسي نکنند وراه حل هاي علمي ارائه ندهند ،درواقع دیگر فعاليت هاي فرهنگي در حفظ
آن کارساز نخواهد بود.جوامع باید توجه خاصي به تأسيس مراکز تحقيقاتي زیست محيطي داشته باشند و دانشمندان و اندیشمندان
از رشته هاي مختلف را گرد هم آورند و به صورت “ميان رشته اي “به مطالعه مسائل زیست محيطي بپردازند .باید یک تقسيم کار
تحقيقاتي دررابطه با محيط زیست صورت گيرد .عالوه بر بودجه گذاري دولت در این بخش از مؤسسه هاي خصوصي که به نحوي
دررابطه با محيط زیست و احياناً آلودگي آن هستند خواست تا سهمي از درآمد خود را به پژوهش هاي زیست محيطي اختصاص
بدهند.

 -5ارتقای سطح فرهنگی جامعه و نقش آن در حفظ محیط زیست
به یاد آوردن احترامي که نياکان ما براي عناصر محيطي خویش قائل بودند و وظایفي که براي خویشتن در قبال طبيعت برمي
شمردند ،همگي مي تواند فرهنگ ایران امروز را به باز توليد باورهایي عميق و ارزشمند در ذهن ایرانيان قادر سازد .امروزه از مسایل
مهمي که توجه بسياري از محافل جهاني را به خود جلب نموده ،موضوع محيط زیست است .آلودگي محيط زیست ،کاهش و حتي
اتمام منابع زیر زميني ،تغييرات جوي و موارد بسياري از این دست ،همگي از دغدغه هاي مهم جهانيان به شمار مي روند.
سازمانهاي زیادي نيز در سطح جهان براي این منظور تاسيس شده اند ،که ساالنه هزینه هاي فراواني را در جهت مقابله با این
تهدیدات و دادن آگاهيهاي الزم به مردم صرف مي نمایند .دول کشورهاي مختلف نيز برنامه هاي بسياري را براي حفاظت از
محيط زیست به اجرا در مي آورند.
عوامل گوناگوني باعث بوجود آمدن وضعيت کنوني جهان و خطراتي که به طور جدي محيط زیست را مورد تهدید قرار مي
دهد ،شده است .ليکن این نوشته بدنبال بررسي اجمالي نقش فرهنگ جوامع مختلف در ارتباط انسان با طبيعت و البته اثراتي که
فعاليتهاي انساني بر محيط زیست باقي مي گذارد ،مي باشد.
بهعبارت دیگر فرهنگ یک جامعه طرز تلقي مردم را از موضوعات مختلف شکل مي دهد ،در نتيحه ارتباطي که انسان بين
خود و طبيعت برقرار مي کند ،برآمده از نوع نگاهي است که فرهنگ در طول ساليان متمادي حيات خویش در ذهن انسان بوجود
آورده است.
بنابراین در وضيعت موجود ،مي توان جایگاه عمده اي را براي عناصر فرهنگي موجود در جوامع مختلف قایل شد ،که نوع رفتار
انسان با طبيعت را شکل داده اند .با توجه به اینکه مقوله توسعه فرهنگي از دیگر موضوعاتي است که امروز مورد توجه قرار دارد،
ضروري مي نماید که در ارایه الگویي مناسب براي توسعه فرهنگي ،به اصالح باورهاي جامعه درباره طبيعت و محيط زیست همت
گماشته شود.

 -6راهکارهای ارتقای فرهنگ زیست محیطی در دانش آموزان
کودکان بسيار دوست دارند مانند کارمند وظایف خاصي به آنها محول شود .شما ميتوانيد کودکتان را بهعنوان محافظ انرژي
در خانه استخدام کنيد .این شيوه ،عالوه بر آموزش به کودک در خصوص مصرف انرژي در خانه ،به شما اطمينان ميدهد
المپهاي اضافي و وسایل الکتریکي بدون مصرف در خانهتان خاموشاند .از طرف دیگر باعث ميشوید کودکتان نسبت به
صرفهجویي در انرژي حساس شود.
یکي از مهارتهایي که کودک از نظر فکري ميبایست کسب کند توانایي مفهومسازي و طبقهبندي چيزهاست .طبقهبندي به
کودکان مفاهيمي چون اندازه ،شکل ،شباهت و تفاوت را ميآموزد .با تعيين کردن کانتينرهاي انواع زباله ،بهمنظور بازیافت زباله،
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کودک را آموزش دهيد که بر اساس ویژگيهایي چون تر یا خشک بودن زباله ،اندازه آن و… هر زباله را در سطل مخصوصش
بریزد .با این فعاليت ،عالوه بر آموزش کودک براي جدا کردن زبالهها و بازیافت آنها ،ميتوان مهارت طبقهبندي را نيز به او آموخت.
ميتوان با پرورش گل و گياه ،عالوه بر آشنا کردن او با طبيعت و برانگيختن عالقهاش به گلها و گياهان ،حس
مسووليتپذیري را در وي تقویت کرد.
هنگام رانندگي ،با کودکتان درباره سوخت ماشين ،مصرف آن و تاثير سوختهاي فسيلي بر جانداران و گياهان صحبت کنيد.
شمارنده ميزان مصرف سوخت را به کودک نشان دهيد و از او بخواهيد ميزان مصرف سوخت در هر کيلومتر را بهدست بياورد .با
این نوع فعاليتها ،عالوه بر افزایش مهارتهاي ریاضي کودک ،او را نسبت به تاثير سوختهاي فسيلي در طبيعت حساستر
ميکنيد.
با فرزندتان در برنامههاي داوطلبانه درختکاري شرکت کنيد .با این فعاليت ،عالوه بر دروني کردن اهميت دادن به طبيعت
براي کودک ،احساس تعلق به جامعه و همکاري را به او ميآموزید .در آینده زمين متعلق به کودکان است .باید همواره دانش
زیستمحيطي خودمان را افزایش دهيم و آن را با کودکانمان بهاشتراک بگذاریم.

 -7نتیجهگیری
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تغيير نگرش و رفتار جامعه در رابطه با ارزش و اهميت محيط زیست براي ادامه حيات بشري امري ضروري است .به عبارت
دیگر به کارگيري ابزارهاي فرهنگي براي فراهم کردن تغيير در دانش  ،ارزش ها ،رفتار و بطور کلي شيوه زندگي اجتناب ناپذیر
است .جهت نيل به توسعه فرهنگ زیست محيطي راهکارهاي ذیل را در پيشرو داریم :آموزش هاي همگاني در کليه سطوح سني
به ویژه دانش آموزان مقاطع ابتدایي  ،آموزش هاي تخصصي زیست محيطي  ،تشویق عوامل فعال در امر حفاظت از محيط زیست
 ،سياست گذاري و بستر سازي مناسب  ،گسترش تحقيقات زیست محيطي  ،حمایت از تشکل هاي غيردولتي زیست محيطي ،
وضع قوانين و مقررات محکم براي حفظ محيط زیست  ،اعمال نظارت و مجازات صنایع و افراد آالینده  ،استفاده از وسایل ارتباط
جمعي مانند تلویزیون و رادیو و مطبوعات در آگاهي دادن به عامه مردم و در نهایت بوجود آوردن رسوم جدید در رابطه با حفظ
محيط زیست منطبق با شرایط اجتماعي و فرهنگي .نکته قابل توجه این است که براي اینکه یک آموزه بصورت فرهنگي در آید،
باید در یک فرآیند مستمر و پایدار نهادینه شود که مناسب ترین فضا براي این موضوع کودکاني هستند که به عنوان دانش آموز در
مدارس ابتدایي تحصيل را شروع کرده اند .نکته قابل توجه در این زمينه این است که این دانش آموزان بایستي توسط معلمان آگاه
و آموزش دیده در زمينه حفاظت از محيط زیست ،تربيت شود پس الزم است که معلمان آموزش هاي الزم در زمينه محيط زیست
را کسب کنند و پس از آن است که عملکرد آنان مي تواند منجر به تزریق روح حفاظت از محيط زیست در کل جامعه شده و
حرکتي پر شور در این زمينه ایجاد کند و نسل آینده این کشور افرادي متعهد و مسئول در برابر محيط زیست تربيت شوند.
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