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 چکیده     

طبیعت گیاهان موجود در .دنباشعنصرهای تشکیل دهنده آن می ،طبیعت و فرهنگ که انسان،است سامانه ای مامن و زیست محیط

تولید فیتونسید برای کشتن  چوب و کاغذ برای نوشتن و خانه ساختن، غذا برای تغذیه، تولید میوه و با تامین اکسیژن برای تنفس،

بنابراین لزوم احترام  .کنندنقش ارزنده ای در زندگی انسانها و جانوران ایفا می تعدیل آب و هوا جذب گرد و غبار، موجودات مضر،

دا یبیش از پیش ضرورت پتغییر نگرش و رفتار جامعه در رابطه با اهمیت محیط زیست  وحفاظت از آن  به این نعمت الیزال الهی،

ایدار پجهت نیل به توسعه در این راستا شکوفایی وجدان بیدار افراد جامعه در قالب اخالق و فرهنگ زیست محیطی در  کند.می

سفانه با شروع انقالب صنعتی، با نابودی جنگلها و مراتع، توسعه کویر، آلودگی هوا، أمت تواند بسیار کارآمد باشد.می زیست محیطی

ط ، تخریب محیخشک شدن تاالبها های شهری و بیمارستانی،زبالهها، پسماند ،ای گازهای گلخانه اقلیمی،تغییرات خاک و آب ، 

، ، چریدن بیش از حد دامها در مراتعکشتیتکبادی و آبی، تداوم زراعت فرسایش انسانها فزونی یافته است. میر  مرگ وزیست و 

، سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیه زیرزمینی آبهایها، مصرف بیش از حد آب و تقلیل ارخانهآلودگی خاک توسط افراد یا ک

 ها باعث تخریبشهرها و کارخانهرویه زغال و هیزم، قطع درختان برای تولید الوار، مصالح ساختمانی و صنعتی و گسترش بی

کند. رعایت اخالق و فرهنگ زیست محیطی با تاکید بر بومها شده و زندگی بسیاری از جانوران و انسان را تهدید میزیست

تواند گره کور معضالت زیست محیطی را برای همیشه های زمین در ارائه خدمات به کشاورزان و ساکنان کره زمین میمحدودیت

از طریق خانواده، آموزش و پرورش، آموزش  آموزشهای همگانی در کلیه سطوح سنیید. در این راستا راهکارهایی از جمله حل نما

، ایجاد استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون و رادیو و مطبوعات در آگاهی دادن به عامه مردمعالی، آموزه های دینی، 

و  نظرسنجیها( شکیل اتاقهای فکر، استفاده از همیاری و همفکری سازمانهای مردم نهاد)سمنمدارس سبز، دخالت دادن نخبگان، ت

ت از حمای، گسترش تحقیقات زیست محیطی تشویق عوامل فعال در امر حفاظت از محیط زیست،، شهرونداننظرات از استفاده 

 اعمال نظارت و مجازات صنایع و افراد زیست، وضع قوانین و مقررات محکم برای حفظ محیط تشکلهای غیردولتی زیست محیطی،

،زنده نمودن باورها و آداب و رسوم زیست محیطی گذشتگان و در نهایت بوجود آوردن رسوم جدید در رابطه با حفظ محیط  آالینده

یط حفاظت محتواند ضامنی مطمئن در نجات محیط زیست از این بحران باشد. می زیست منطبق با شرایط اجتماعی و فرهنگی

 شود.شناخته می توسعه پایدارو یکی از سه پایه  ههدف توسعه هزاربه عنوان یکی از هشت  قرن بیست و یکمدر  زیست

  اخالق و فرهنگ زیست محیطی یارتقاآگاهی،آموزش، کلمات کلیدی:
 مقدمه 
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ها جدال با محیط زیست به این نتیجه رسیده است که برای بقا و دستیابی به زندگی بهتر راهی جز بعد از سالامروزه بشر 

آشتی با محیط زیست و تالش برای حفظ آن پیش روی خود ندارد و برای بهره برداری مستمر از محیط زیست، مجبور به حفاظت 

مستمر، فراگیر و دائمی برای حفاظت محیط زیست ایجاد نماید. برای  تواند یک جریانمی فرهنگ زیست محیطیاز آن است خلق 

ایجاد این فرهنگ باید آموزش و تربیت افراد از سنین کودکی آغاز گردد. آموزش و تربیت کودکان در این راستا منجر به ایجاد نسلی 

ورزی و انقالب صنعتی، اکنون جامعه که پس از انقالب کشا دارندعقیده  اغلب صاحب نظرانطرفدار و حافظ طبیعت می شود. 

های طرفدار محیط زیست؛ ها و سازمانگروه،هادر همین راستا انجمن(. 1۳۹1نیازمند است )صالحی،« انقالب محیط زیست»بشری به 

اقعیات وکنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به به طور گسترده فعالیت می« صلح سبز»موسوم به سبزها یا احزاب تحت عنوان 

 مشکالتی از قبیل آالیندگی زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات جلب کنند.

 های شهری و بیمارستانی،ها، زبالهها و رودخانهپسماند، آلودگی آب دریاچه ،ای گازهای گلخانه  تغییرات اقلیمی، هوا، آلودگی آب،

دستیابی به محیط  ها و همه موجودات زنده را به خطر می اندازد.بقاء انسان ،جویی در مصرف آبها، عدم صرفهخشک شدن تاالب

هایی دارد و جامعه باید بداند که محیط محدودیت های عموم مردم آن جامعه ارتباط دارد.زیست سالم در هر کشوری با آگاهی

های بعدی را حفظ تواند جان خود و نسلو تنها با حفظ زیستگاه خود می ها گام برداردشخص باید در چارچوب این محدودیت

محیطی بسیاری را تجربه کرده که بخشی از آن منشأ طبیعی و بخش کره زمین از ابتدای پیدایش خود تا کنون حوادث زیست کند.

ات تواند حیزیست با منشأ انسانی میرشد تخریب و آلودگی محیط  عمده دیگر منشأ انسانی داشته است. از میان این دو عامل،

ها ناشی از عدم آگاهی و اطالع عموم بخشی از این تخریب و آلودگی ها را به شدت در معرض تهدید قرار دهد.انسان و سایر گونه

های اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیست و جلوگیری یکی از راهکار. (1391،رمضانینسبت به مسائل زیست محیطی است)

 ربوط بهم محیطی، بخش عمده معضالت زیست گرایانه است.ها به سمت و سوی ابعاد طبیعتتغییر در رفتار انسان از تخریب آن،

ذا ل فقدان آگاهی الزم و ضعف فرهنگی در زمینه ارتباط انسان و طبیعت دارد و در واقع نوعی مشکل فرهنگی محسوب می شود.

 (. 1۳۹2تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح اقشار مختلف جامعه است )میبودی،المللی برای نیازمند عزم ملی و بین

 نقش آموزش در ارتقاء اخالق و فرهنگ زیست محیطی

باشد. گام اول در آموزش افراد ایجاد توانمندی و محیطی ایجاد شناخت و تعامل با محیط میترین ابزار توسعه فرهنگ زیستاصلی

ختلف جامعه های متغییر رفتار و استفاده بهینه از منابع است. برای آموزش افراد ابتدا باید فرهنگ زیست محیطی در سنین و گروه

 اد عملکرد صحیح در جامعهریزی منظم و بر مبنای اولویت نیازها، ایجاد آگاهی، تغییر در نگرش و ایجتبیین و پس از آن برنامه

رین تدهد که محیط زیست به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با سالمت انسان به عنوان مهمصورت پذیرد. مطالعات انجام شده نشان می

ذیری پزمانی که افراد جامعه تشویق شده و انگیزه درونی و مسئولیت باشد.اولویت آموزشی و تحقیقاتی در سرتاسر جهان مطرح می

پذیری آنان در زندگی و اجرای مقررات در زمینه حفظ و نگهداری محیط زیست به طور چشمگیری شود انعطافآنها ایجاد می در

ای مضاعف اخالق و فرهنگ زیست محیطی خواهد بود. شود که خود انگیزهسبب بهبود کیفیت زندگی می یابد و نهایتاًافزایش می

اد در زمینه استفاده پایدار از محیط زیست، حفاظت و جلوگیری از فرسایش یا تخریب آن در این راستا افزایش آگاهی صحیح افر

ای هباعث پیشنهادی برای ایجاد فرهنگ زیست محیطی مانند گنجاندن مسائل مربوطه در کتب درسی تمام مقاطع آموزشی، برنامه

http://environmentaleduca.blogfa.com/post/140


ویی، جزیستی، تالش در گسترش فرهنگ صرفه های تخصصی محیطفرهنگی برای شهروندان، تربیت کارشناسان، برگزاری نشست

های مربوطه، ترویج و گسترش حس های عمومی و سازماناهتمام به آموزش اخالق زیست محیطی در مراکز علمی و رسانه

(. ایجاد انگیزه در مردم برای حفاظت از محیط زیست و شناساندن 1۳۹1،ابوالحسنی)باشدپذیری در قبال محیط زیست میمسئولیت

 شود.اهمیت واقعی محیط زیست در سالمت جامعه مستلزم ابزارهای آموزشی است که به اهم آنها پرداخته می

 :  (خانواده1

افراد پس از تولد و تا زمانی که به عنوان فردی مستقل جذب جامعه شوند به شدت تحت تاثیر خانواده قرار دارند و در 

از آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم خانواده و اعضای آن است. بنابراین خانواده در  آموزند ناشیاین مرحله هر آنچه که افراد می

انتقال فرهنگ زیست محیطی در دوران کودکی و پس از آن به کودکان نقش و تاثیر اساسی دارد. نتیجه این انتقال ورود نسلی 

 کودکان د.دارن کودکان پرورش در مهمی بسیار نقش خانوادهعنوان مدیر به مادرانباشد. عالقمند به حفظ محیط زیست در آینده می

 مادران میان در محیطی زیست فرهنگ چنانچه. آموزند می مادر از را محیط با ارتباط رسم و راه و فرهنگ ،زیستن شیوه راحتی به

 منتقل خود فرزندان به را معنوی میراث این توانندمی خوبی به صورت آن در بشناسند، را اکوسیستم قانونمندی ما زنان و یابد تعمیم

 طبیعتاً .دارند کودکان تربیت و پرورش و خانه اداره در که مهمی نقش بدلیل و خانه در خود رفتار و مصرف نوع با مادران. کنند

 اگر مثال بطور. دهندمی ترویج خانواده افراد بین و خانه در دارد محیطی زیست رفتار اصالح در ایویژه نقش که را مصرف فرهنگ

 کیلو هزاران ساالنه توانندمی خانواده اعضای به فرهنگ این انتقال با باشند برخوردار برق مصرف زمینه در مناسبی فرهنگ از زنان

 خودروی با غیرضروری ترددهای از که دهند آموزش نوجوانان به توانندمی مادران. کنند جویی صرفه خود خانواده در برق وات

 مضر اکسیدهای دی و نیتروژن اکسید کاهش موجب عمومی، نقلیه وسیله از استفاده ترویج و تشویق با و نمایند اجتناب شخصی

 و هاافشانه و مصرف کاهش به خانواده تشویق. باشدمی زنان هایتوانایی از دیگر کیی خانواده در آب مصرف از کاستن .شوند

 .کندمی جلوگیری اوزن الیه حفره شدن بزرگتر از هوا پاالیش و ایگلخانه گازهای کاهش بر عالوه برفک بدون یخچال خرید

 استفاده و است موثر بسیار هاجنگل نابودی از جلوگیری در که فرزندان به کاغذی دستمال و کاغذ مصرف در جویی صرفه آموزش

 پالستیک از کمتر استفاده دیگر سوی از. کاهدمی زیرزمینی هایآب شدن آلوده از ها،آن مصرف کاهش و هاشوینده از زنان منطقی

 محیط حفاظت به شود عمل آن به زنان سوی از ایگسترده سطح در که صورتی در است، الزم آنها تجزیه برای وقت سال صدها که

 زباله از مجدد استفاده و مبدأ در زباله تفکیک خودرو، شستشوی خانه، نظافت برای مادران اگر .کرد خواهد شایانی کمک زیست

 بخش شک بدون دهند نشان فرزندانشان به و باشند داشته مناسبی محیطیزیست برنامه دیگر، مورد هاده و آلی کود تهیه برای تر

 محور با زباله از عاری و بانشاط سالم، زیست محیط باید کارشناسان عقیده به. شد خواهد حل محیطی زیست مشکالت از عظیمی

 زنان مشارکت بویژه مردم مشارکت بدون زیست محیط حفظ کلی بطورد. شو تبدیل عمومی فرهنگ یک به هاخانواده آموزش

 هایانگیزه از نیز زیست محیط از حفاظت به نسبت تبع به و هستند قوی عواطفی و مادرانه نگاهی دارای آنها نوچ نیست امکانپدیر

 :باشدهای مختلف قابل بررسی میدر مدیریت محیط زیست از جنبه اننقش زن(. 7) برخوردارند قوی



دوم آنکه از دیدگاه تاریخی، اجتماعی، و (2  اول آنکه زن بطور فطری تمایل بیشتری به حفظ محیط زیست دارد(1

ت وی با محیط زیس سوم آنکه بدلیل نوع فعالیت زن و ارتباط بیشتر(3. خانوادگی زن به منزله حافظ محیط زیست شناخته شده است

خطرات ناشی از آلودگی محیط بیشتر متوجه اوست.همه این عوامل باعث آن شده که امروزه آموزش و مشارکت زنان در حفاظت 

د در برخی موار ترزنان مرفهدر  از محیط زیست و مدیریت آن،بیش از پیش مورد توجه مسئولین امر در سطح جهانی قرار گیرد.

رسد که بازگذاردن شیر آب یا دور ریختن بیش از اندازه غذاهای تهیه شده، موجب زیست محیطی به حدی مینادیده گرفتن اخالق 

لذا گسترش اخالق زیست محیطی در زنان باید مورد توجه  ردد.گمباهات و افتخار گشته و به نمودی از تمول و اشرافیت تبدیل می 

 (.1۳۹۰،و همکاران کیافروتن)قرار گیرد

 ( آموزش و پرورش: 2

نهادهای آموزشی به صورت رسمی وظیفه آموزش و پرورش افراد را از سطح کودکستان تا دانشگاه بر عهده دارند. آنچه 

شود در ایجاد نوع نگاه فرد نسبت به محیط زیست بسیار مهم است. اگر این نهادهای از طریق این نهادهای رسمی آموزش داده می

ابد. ید را نسبت به ارزش و اهمیت محیط زیست آگاه سازند، اخالق و فرهنگ زیست محیطی در افراد تبلور میآموزشی بتوانند افرا

ای جهت آشنا کردن افراد با اهمیت محیط ها برنامهها، مدارس ودانشگاههای آموزشی کودکستاناز این رو ضروری است تا در برنامه

نسبت به اهمیت محیط زیست افزایش یابد و از طریق افزایش آگاهی برای ایجاد  زیست تعبیه شود و تالش گردد تا آگاهی مردم

فرهنگ دوستی با محیط زیست اقدام شود. بویژه نهادهای آموزشی که مسئولیت آموزش و تربیت کودکان را بر عهده دارند باید به 

ی گردد. با توجه به اینکه در سنین کودکی آموزش پذیرریزی و اقدام کنند که بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید ای برنامهگونه

 توان با آموزش و تربیتهای آموزشی مناسب برای ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست میافراد بیشتر است، با اجرای برنامه

أثیر رچه خانواده تاگ کودکان به ایجاد نسلی عالقمند به حفاظت از محیط زیست و دارای اخالق دوستی با محیط زیست کمک نمود.

 یردگاما آنچه که به صورت عمومی و برای ساختن نسلی شایسته و رسیدن به توسعه پایدار صورت می زیادی بر رفتار کودکان دارد،

 سال، در مقطع ابتداییِ آموزش و پرورش مشغول به تحصیل هستند. 12تا  ۶کودکانِ از سن  در آموزش و پرورش اتفاق می افتد.

ی و عمیق اتوان در آن شخصیت کودکان را به نحو احسن شکل و یا تغییر داد. گنجاندن مفاهیم پایههایی از زندگی که مییعنی سال

گیری شخصیت آموزان از ابتدا و در زمان تکوین و شکلشود که دانشمحیط زیست در مواد درسی مقاطع تحصیلی باعث می

از محیط زیست را به عنوان یک مسئولیت انسانی و اخالقی در وجود خود نهادینه حفاظت  اجتماعیشان به عنوان شهروندان آینده،

آشنا ساختن افراد در سطوح مختلف اجتماعی با اصول حفاظت از  وهای مردم ایجاد آگاهی در میان توده .(1391،رمضانیکنند )

مسئله تخریب و آلودگی محیط زیست را یک بار تواند محیط زیست و ایجاد رغبت و انگیزه های داوطلبانه برای حفاظت از آن می

اد اگر افرو  ای اخالقی و وجدانی برای حفظ محیط زیست را احساس نماینددرون خود وظیفه اگر افراد در و برای همیشه حل کند.

ذیر از ناپجدایی بلکه جزئی ،پاسداری از آن را نه تنها الزم ،های شخصی خود تلقی کنندمحیط زیست را به مثابه یکی از دارایی

 (1391،رمضانیزندگی خود خواهند دانست )

 استراتژی های آموزش و پرورش برای نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی در جامعه :



 (لزوم آموزش فرهنگ زیست محیطی از اوان کودکی:  2-1

ز چهار جهانی، ساالنه بیش ا بر اساس اعالم سازمان بهداشتهستند. های محیط زیستی کودکان بیشترین قربانی ناهنجاری

ستفراغ او  اسهال، های تنفسیعفونت، مسمومیت از جمله های مختلف زیست محیطیمیلیون کودک زیر پنج سال به علت آلودگی

های جدی و مرگ و میر در کودکان زیر درصد از بیماری ۳۰در حدود . دهندناشی از آبهای آلوده و ماالریا جان خود را از دست می

آلودگی هوا در ساعات اولیه صبح شدیدتر و ذرات خطرناک سمی در سطح . های محیطی ایجاد می شودسال به دلیل آلودگی پنج

ای هآالینده بیش از بزرگساالن در معرض خطر قرار دارند. روند،کودکانی که در این ساعات به مدارس میزمین قرار دارند. پائین 

گروه  مؤثرترین بهترین و نوزادان و کودکانبنابراین  استخوان بندی در حال رشد کودکان دارد.محیطی مانند مس نقش مخربی در 

آموزش، آن هم آموزش این  های مثبت،بهترین شیوه نهادینه کردن عادت. روندمی جامعه برای آموزش محیط زیست به شمار در

که باید از کودکی آموخته شود تا به یک باور ذهنی تبدیل حفاظت از محیط زیست هم عادتی است  ها از دوران کودکی است.عادت

کند به بهترین شکل ممکن پاسداری کند. اگر کند تا از یگانه زیستگاهی که در آن زندگی میاین باور کودک را موظف می شود.

 شودیماین زمینه تربیت فردی مسئول و شایسته در شود، های اولیه زندگی یک انسان آغاز آموزش حفاظت از محیط زیست از سال

در آینده نسلی خواهیم داشت که حفاظت از محیط زیست را جزء الینفک زندگی . و اگر این عمل در سطح گسترده صورت گیرد

موقع در  کودک د.کننهای قوی نگهداری محیط زیست استفاده میخارجی از کودکان به عنوان اهرمهای در کشور دهد.خود قرار می

 خانواده تحمیل و از بروز تصادف و ریخته شدنبه را هایش ناظر کوچک همیشه حاضری است که آموختهک نیک رانندگی و پی

 (.1۳۹۳میبودی و همکاران،آورد)زباله به طبیعت جلوگیری بعمل می

 :  رس سبزامد(ایجاد 2-2

ر دکالس درس در مدارس سبز کنند. -فراهم می بستر مناسبی برای آموزش و لمس طبیعت برای کودکان رس سبزامد

آزاد و بطور ها و درختان الی گلالبهدر آموزان دانششود. برگزار میآموزان دانشبا دور هم نشستن جوان  اندرخت و هاگلمیان 

ه و ب برقرارکردهاند تا میان آدمها و طبیعت ارتباط ین مدارس به این علت برپا شدهاد. دهنمیانجام محیطی های زیستراحت بحث

ف یک بار مصرف وظر ،ظروف پالستیکیبجای  در این مدارس آموزان از کودکی یاد دهند که انسان جزیی از طبیعت است.دانش

 مدارس ، در اینشودنمیزباله دور ریخته و بعنوان شود ای قابلیت بازیافت معرفی میسرمایهبعنوان  کاغذ. شودمیمصرف گیاهی 

ان آموزانششود و دف درسی از طریق شبکه )سامانه مدیریت یادگیری( و به کمک اینترنت برگزار میامتحانات مدرسه و حتی تکالی

ندگی ز، تمرین های خشکزباله ازپسماندهای تر  و جداسازی تفکیک زباله .ندارندداشتن دفتر مشق و خرید مکرر کاغذ نیازی به 

 دو منبع انرژی رایگان باد و خورشیدها از در تامین برق این مدرسه .شودهای پالستیکی در این مدارس جدی گرفته میبدون کیسه

ها تک گلتک آور که مدیران مدارس معمولی کشور را به ستوه آورده، خبری نیست.های برق سرسامشود و دیگر از قبضمی استفاده

آموزان به جای بطالت، صرف دانش رغتفت اوقاو  دنشوو آبیاری میشده شته اآموزان کبه دست دانش ی این مدارسهاو درخت

که در ایام آموزد آموزان میدانشبه مدارس سبز  ورزی به طبیعت درعشقیادگیری  شود.ها میها و تمیز کردن کالسهرس باغچه

ق طببه کاشتن درخت مبادرت ورزند.  حیوان قربانی کردنعزیز و سرشناس به جای  انمهمانمذهبی و مبارک و در استقبال از 



مدرسه  ۳۰هزار مدرسه سبز در سراسر جهان فعال است که سهم ایران از این تعداد حدود  4۰اکنون بیش از هم آمارهای جهانی،

 (1۳۹2میبودی،)است

 : آموزان در دامان طبیعتآموزش به دانش(2-3

های حفظ محیط زیست با راهآموزان با قرارگیری در دل شود تا دانشباعث می آموزان در دامان طبیعتبه دانش آموزش

 سازد تا صحت و سقم مطالب درسی کالسی،آموزان را قادر میها در دامان طبیعت دانشآموزش این موهبت الهی آشنا شوند.

و لمس  آشنایی با محیط زیست ای یا تجربیات آزمایشگاهی را بررسی و مطالب را بهتر در ذهن خود متمرکز کنند.مطالعات کتابخانه

 .(1۳۹1صالحی،)کندآموزان را برای حفاظت و مراقبت از آن آماده میذهن دانش ت و معضالت موجود در آن،مشکال

 : جذب معلمان با مدارک مرتبط با محیط زیست(2-4

موزش آ تحصیل کرده و دوستدار محیط زیست هستیم. ،نیازمند معلمانی کار آزموده ،برای آموزش حفاظت از محیط زیست

گام نخست برای رسیدن به توسعه پایدار در حفاظت از محیط زیست است. معلمی که بداند کجا و چگونه حفاظت ،معلمانمربیان و 

ین در ا آموزانی متفکر و عالقه مند به محیط زیست را تربیت خواهد کرد.مسلماً دانش ،از محیط زیست را به کودکان آموزش دهد

ال این آموزان انتقال دهد و انتقتواند بهتر مطالب را به دانشزیستی داشته باشد می معلمی که خود تحصیالت آکادمیک محیطمیان 

این  البته یابد.آموزان افزایش میگیری از معلمان متخصص درک مطالب برای دانشها با حضور در دامان طبیعت و با بهرهآموزش

اما سازمان محیط زیست  در جای خود قابل قبول است، موضوع که آموزش و پرورش با محدودیت منابع و اعتبارات مواجه است

پرورش افرادی فعال و آگاه  آموزان،هدف از آموزش محیط زیست به دانش تواند در این راستا به آموزش و پرورش کمک کند.می

 .(1۳۹2میبودی،)ها در حفاظت و حمایت از آن استنسبت به مسائل محیط زیستی و درک مسئولیت آن

 ساخت؟ آشنابیشتر محیط زیست اهمیت با  ان راکودکتوان هایی میاز چه زمینه با استفاده

 : استفاده بهینه از کاغذ (الف

اغلب کودکان به محض آنکه بتوانند قلم به دست بگیرند،  ها و عالیق کودکان است.نقاشی کردن یکی از نخستین مهارت

کند می مدادی که با آن نقاشی داده شودبه کودک توضیح   همین نقطه آغاز شود.ها باید از کشند. بنابراین نخستین آموزشنقاشی می

حفاظت  توان بهها، میرویه آنها و نتراشیدن بیکه با استفاده بهینه از مداد رنگی یاد داده شودساخته شده است. سپس به او از چه 

ل یک روی سفید و قاب باهای باطله برگه، عالوه بر دفتر نقاشی، موزانآگام بعدی اولیای دانشدر  د.رها و درختان کمک کاز جنگل

توضیح  آموزانبرای دانشو منبع آن کاغذ ساخت  . روشها استفاده کنداستفاده روی میز کودک قرار دهند تا برای نقاشی از این برگه

  در او نهادینه شود.از کاغذها جویی تا فرهنگ صرفه داده شود.

   زباله: بازیافت ب(



ها ریختنی منزل یا وسایل شخصی خود و استفاده مجدد از آن آوری وسایل دوربا جمع خواسته شوداز دانش آموزان 

جا قلمی برای رو میز تحریر ، های نوشابهقوطی آوری، شستن و بریدنجمعانجام دهند. با ها را آوری زبالهمساله بازیافت و جمع

 خود درست کنند.

 : ریختنی منزل وسایل دوربا کاردستی ت(ساختن  

، ها عروسکریختنی منزل یا پارچه های اضافی و استفاده مجدد از آن آوری وسایل دوربا جمع خواسته شودآموزان از دانش

از موادی که به ظاهر  ندتوانسازی میبجای آشغالگیرند، یاد میآموزان دانش به این طریقجاجورابی، جامدادی درست کنند. 

 .زندسابرسند، وسایل قابل استفاده به نظر می دورریختنی

 : بازی با طبیعت ث(

ای همراه کودک انجام های سادهها و آزمایش، بازیشودهای طبیعی مثل باران آشنا برای آنکه کودک با طبیعت و نعمت

های خالی شیر را جلوی پنجره یا های خالی مواد شوینده، بطریهنگام بارش باران ظرف شودخواسته میمثالً از کودک  .می شود

 این آزمایشاستفاده کند. های منزل سپس از آب باران جمع شده در آبیاری گلدان حیاط بگذارد تا آب باران داخل شان جمع شود.

 ند.کاو را با فواید نزوالت آسمانی آشنا می وها را به کودک نشان به صورت ساده و عملی جمع شدن آب باران در دریاها و اقیانوس

 

 : حفاظت از انرژی آموزش  چ(

ر دبا کشیدن فریز از برق  تلویزیون یا رادیو کودکان در دانش اموزان چند لحظه قبل از شروع برنامه مورد عالقه  یاولیا

، ها، هنگام نیاز ضروری به آنشودیه استفاده توضیح بدهند که اگر از انرژی برق یا هر انرژی دیگری بی روکودکان جواب اعتراض 

این انرژی در اختیار ما نخواهد بود. تلویزیون یا رادیو را روشن کنند تا این نبودن برق و لذت دوباره داشتن برق و تماشای تلویزیون 

 در ذهن او بماند.

 : دانهکاشتن  ح(

گردان بهایی مثل آفتاها یا دانهبا کاشتن تخم سبزی دریابدبرای آنکه دانش آموز مفهوم حفاظت از خاک و آب را به درستی 

ها ارکها و پبازدید از گلخانه .می شوندبا مراحل رشد گیاه، نیاز گیاه به خاک خوب، آب سالم، نور خورشید آشنا کودکان در گلدان 

 کند.را با محیط زیست بیشتر میکودکان ارتباط 

 : مطالعه خ(

 ،حفاظت از محیط زیست حیات وحش، های علمی درباره طبیعت،به خرید یا امانت گرفتن کتابآموزان با تشویق دانش

 .شوندمی دادههای حفاظت از محیط زیست سوق بطور غیرمستقیم بسوی آشنایی با شیوه،کودکان های بازیافت زبالهها و راهزباله



 : هابازی با آشغال د(

ها نکته دیگری است که باید به خوبی به کودک آموخته آوری و دفع زبالهجمعهای خشک و تر و آموزش جدا کردن زباله

ین . به اشودشود. برای این کار چند کیسه زباله در کالس و حیاط مدرسه قرار و روی هر کیسه با برچسب، نوع زباله مشخص 

 .شوندمیآوری، تفکیک و دفع صحیح زباله آشنا با مساله جمعکودکان ترتیب 

  :روز بدون انرژییک  ذ(

ها یا استفاده در این روز خاص با همکاری اولیا بازی با اسباب بازی .شودماهی یک بار، روز بدون انرژی در منزل اعالم 

ط باید در این روز فق استفاده از تلفن همراه برای تک تک دانش آموزان ممنوع است. تماشای تلویزیون و ،ریطاز وسایل برقی یا با

ها در زندگی امروز ها، جایگاه آنآموزان ارزش و اهمیت انرژیبا این کار دانش. استفاده کنند کنند،که با انرژی کار نمیاز وسایلی 

 آموزند.و ضرورت حفظ این منابع و جلوگیری از به هدر رفتن این منابع با ارزش را می

 : گردش علمیر(

 هایهای تفریحی خانواده، آموزشدر برنامه خواسته شوداز اولیا  و دادهدر فواصل زمانی مشخص گردش علمی ترتیب 

 .(1۳۹۳میبودی و همکاران، )علمی را به طور غیرمستقیم بگنجانند

 (جامعه: 3

از ها پرتاب زباله(1شود که در آن جامعه اعمال قبیح زیر اتفاق نیفتد: ای دیده میدغدغه در جامعهمحیط زیست پاک و بی

 زشت و ناموزونو  هاها و ییالقدر تفرجگاها هزبالهکردن رها ، به بیرون بدون توجه به عوارض زیست محیطیشیشه خودروها 

با ورزش به ویژه بودن بیگانه ( ۳ هاتفکیک زبالهو عدم  رویهگرایی بیحجم زیادی زباله با مصرف تولید(2چهره طبیعت کردن 

(عادت به 5 از وسایل نقلیه عمومیدر استفاده  (عدم اقبال عمومی4 ارزان قیمتسواری به عنوان یک وسیله نقلیه پاک و دوچرخه

احساس مسئولیت در قبال  (عدم۶ های صنعتیهای گازدار و تنقالت تولید شده در کارخانهفست فودها، نوشابهاستفاده مستمر از 

در منطقه خشک جهان واقع کشورمان آب شیرین وشرب غافل از اینکه  دادن هدر(7 درختان شهر و حتی پرندگان سبز، حفظ فضای

های دینی و پیشینه تاریخی به آموزه ییاعتنابی(۹ صرفه جویی در مصرف انرژی(عدم 8  و جنگ آینده جنگ آب خواهد بود است

 . در رابطه با حفاظت محیط زیست

بدانند.  مسئول قبال محبط زیست اطراف، خود را  اعضای آن درهمه ای در حفاظت محیط زیست موفق است که جامعه

سایر  زبانزد مردم سوئدمسئولیت در قبال حفظ پاکیزگی محیط زندگی و رعایت حقوق دیگران در بین مردم عنوان نمونه حس به

مخصوصی  نشود. صاحبان سگ به محض مدفوع کردن سگشان، نایلوکشورها شده  بطوریکه بندرت رفتگر در معابر شهر مشاهده می

پردازند. در سوئد نگهداری محیط زیست به یک فرهنگ عمومی تبدیل آورند و به تمیز کردن آن مکان میاز جیب خود بیرون می

اند. کودکان در خانواده به عنوان اولین شده است. فرهنگی که آنی ایجاد نشده و نهادهای مختلفی در ایجاد و پرورش آن کار کرده



غیررسمی و تاثیرگذار آموخته است که  اند. جامعه به عنوان نهادیاکیزه نگه داشتن محیط زندگی خود را آموختهنهاد موثر، فرهنگ پ

باید به نگهداری محیط پیرامون خود حساس بود و مدرسه به عنوان یک نهاد رسمی مکمل کارکردهای خانواده و جامعه شده 

 (.1۳۹2شفیعی نژاد،است)

  (آموزش عالی:4

د ، وظایف اجتماعی و فرهنگی نیز دارنبرای آینده و پیشرفت کشور عالی در کنار تربیت نیروی متخصص مراکز آموزش

ارتقای فرهنگ زیست دانشگاهها را در جهت سیانت از محیط زیست و  ورود ی در عصر حاضر،واقعیت تلخ بحران زیست محیط

ر اطع دانشگاهی فرصتی طالیی و دست نیافتنی برای تغییحضور چندساله دانشجویان در مق .بیش از پیش ضروری می سازد محیطی

ای هعنوان سرمایههوسعت قابل توجه جمعیت دانشجویی کشورمان، ب کند.جامعه فراهم می در دانش و رفتار دانشجویان و نهایتاً

م سهم مهمی داشته باشند، لزو های خودتوانند در تغییر نگرش و رفتار خانوادهارزشمند ملی و داشتن این باور که این قشر خود می

ای هدرحال حاضر بخش آموزش عالی کشور در زمینه آموزش کند.های ارزشمند را هر چه بیشتر عیان میاستفاده از این پتانسیل

های مختلف تحصیلی در زمینه محیط زیست عمومی زیست محیطی از کارکرد مناسبی برخوردار نبوده و نیازهای آموزشی رشته

 عنوان مثالهب ها فراهم نیست.های متناسب و کاربردی در دانشگاهت قرار گرفته است و در نتیجه امکان ارایه آموزشمورد غفل

یاتی این قضیه به قدری ح ها اطالعاتی داشته باشد.ها در بروز بیماریهای محیطی و نقش آندانشجوی پزشکی باید راجع به آالینده

 صورت تجویز داروی کند بلکه درن، تشخیص و درمان بیماری را نه تنها با مشکل مواجه میاست که فقدان اطالعات پزشک از آ

عنوان مثال کادمیوم یک فلز سمی محیطی است که در صورت تماس زیاد انسان با آن، عوارضی هب نادرست آن را تشدید خواهد کرد.

حاکی از  هابرخی گزارش کند.صدمات جدی کلیوی ایجاد میو ایتای -شبیه روماتیسم با اختالالت دردناک اسکلتی به نام ایتای

ان حال پزشک .ارتباط بین کادمیوم و فشارخون است که از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان معضل سالمت اعالم شده است

 موخته حقوقآیک دانشاشند. شته بها با آنها داهای محیطی و ارتباط احتمالی بیماریهای خود توجه کافی به آالیندهدر تشخیصباید 

یک فارغ د. اشته باشاز قوانین، مقررات و حقوق محیط زیست اطالع داشته و نسبت به جرایم زیست محیطی قضاوت درستی داباید 

. ردگیباز دانش پایه زیست محیطی در طراحی جاده، سد یا شهر مطابق اصول پایدار بهره  الزم استالتحصیل عمران یا معماری 

اهی دانشگ واحدهای درسی مرتبط با محیط زیست بنا به نیازهای آموزشی هر رشته به واحدهای اجباری یا اختیاری دروس افزودن

محیطی را کسب کرده، با تهدیدات پیش روی محیط کند تا حداقل دانش و نگرش زیستالتحصیالن فراهم میفرصتی برای فارغ

 را به عنوان یک شهروند بیاموزند.« اخالق زیست محیطی»گیرند و در یک کالم  ا فرازیست آشنا شده و راهکارهای مقابله با آنها ر

این  در طراحی در تحقق این آرمان، اقدام شایسته سیاستگذاران آموزش عالی در تصویب این واحدهای درسی بسیار حیاتی است.

تعیین منابع آموزشی بر سه جنبه دانشی، نگرشی و  های مخاطبان لحاظ شده و درواحد درسی باید نیازها و شرایط جامعه و ویژگی

زیست در برنامه آموزشی تمام مقاطع دانشگاهی به عنوان یک گنجاندن مسایل مربوط به حفظ محیط رفتاری توجه مناسب شود.

نجر مرویکرد مشابهی در کشور استرالیا  های زیست محیطی کشور منجر شود.تواند به ارتقای شاخصدانش اجتماعی و فرهنگی می

های اخیر داشگاه پیام نور (. در سال1۳۹1هاشمی،شد)شیوع باالی بیماری انگلی کیست هیداتیک  و کنترل معضل بهداشتیبه حل 

برای حفاظت از محیط زیست و ترویج فرهنگ و اخالق زیست محیطی در بین مردم اقدام به ارائه درس شناخت محیط زیست 



های دانشگاهی کرده است. امید است سایر مراکز آموزشی کشور نیز داشگاه پیام نور را در این امر خطیر همراهی تمام رشته برای

 نمایند.

 : های دینی( آموزه5

سازی و توجیه مذهبی ائمه جمعه و جماعات به منظور آگاه ،های دینی و سازماندهی سخنرانان مذهبیگیری از آموزهبهره

باشد. تحقق این امر به مقدار آگاهی از دستورهای اسالمی در اقدامی مهم می برای کمک به حفظ طبیعت و محیط زیست،مردم 

 کاری و پرهیز از قطع درختان بستگی دارد.)ع(در خصوص درختمعصومان های امامان خصوص رابطه انسان و طبیعت و توصیه

د؛ دارا هستن کشور در بین مردم  لین به لحاظ جایگاه اداری که در اقصی نقاط مسئو طالب محترم و، این آگاهی را مبلغان دینی

توجه  رویه بر حذر دارند،توانند ایجاد کنند.کشاورزان را به کاشت و داشت درختان تشویق کنند و دامداران را از چرای بیمی

ها نگلهای بد گسترش صنعت به سوی جاز نتیجه صاحبان صنایع را رسانی به طبیعت جلب نمایند،شهرنشینان را به عواقب آسیب

نشریات ترویجی که در بردارنده معارف قرآن و  ها بر حذر دارند.آگاه سازند و روستائیان را از بریدن درختان و تخریب جنگل

ئولین عزیز یگر مسقضات و د روایتی درباره چگونگی تعامل بین انسان و طبیعت و حفظ جنگلها و مراتع است، در اختیار روحانیون،

مرتع  جنگل و های الزم را در بین اقشار مختلف جامعه در ارتباط با حفاظت از زمینه ارائه آگاهی گیری از آن،قرار گرفته تا با بهره

 .(1۳۹۳شبیری و همکاران،)فراهم نمایند

 های محیط زیست و دیدگاه قرآن و احادیث در باره آن: انواع آلودگی

  الف( آلودگی هوا: 

شود: )و ال تفسداو فی االرض بعد اصالحها برای نهی از آلوده کردن هوای محیط زیست به آیات زیر استدالل می

( با دستان خود خویشتن را به هالکت 1۹5( زمین را بعد از اصالح، فاسد نکنید. )وال تلقوا بایدیکم الی التهلکه بقره، 5۶)اعراف،

شود. از منظر روایات امام صادق)ع(: دن هوای محیط زیست، فساد در زمین و اقدام به هالکت نفس محسوب مینیافکنید. آلوده کر

اهلل )ص( ان یلقی السم فی بالد المشرکین)فروع کافی( رسول خدا )ص( از ریختن سم در سرزمین مشرکین نهی )نهی رسول

 اند.فرموده

 ب(آلودگی آب:  

( و همه چیز را از آب آفریدیم، آیا ایمان ۳۰من الماء کل شیء حی افال یومنون )انبیاء طبق آیات قران کریم: و جعلنا

(. او کسی است که از آسمان آب را فرستاد و همه ۹۹آورند؟ و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شی)انعامنمی

د برنمدفوع نمودن در کنار نهر آب، چرا که مردم از آن رنج می نباتات را ما به وسیله آب رویاندیم. رسول خدا)ص( نهی فرمودند از

از آلوده کردن   .اند: التفسد علیا لقوم ماءهمشود یا زیر درختی که میوه دارد و نیز فرمودهیا در نهر آب که موجب رنجش مردم می

ها روند و محیط زیست انسانها ماهی از بین مییونآب دشمنان بپرهیزید. در حالیکه امروزه بر اثر آلوده کردن آب دریاها سالیانه میل

 شوند.های سمی و اتمی، موجب آسیب مردم سایر کشورها میشود. بعضی از دولتها با دفع غیر اصولی زبالهدچار آسیب دیدگی می



 ج( آلودگی خاک: 

زمین را با فرش زیر پا و آسمان ( او کسی است که 22آیات قران کریم: الذی جعل لکم االرض فراشاً و السماء بناء)بقره

ه گوید به آنچرا سقف برای شما قرار داد. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یعنی، روز قیامت زمین از اخبار خود سخن می

 که خداوند به آن وحی نموده است. بنابراین زمین عنصری باشعور تلقی شده است که گنجینه اسرار الهی است. 

 تی :  د( آلودگی صو

ها معرفی شده است: و اخذ الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین گاهی صوت باعث هالکت بعضی از انسان

( و ظالمان را صوت شدید فرا گرفت و صبح دم به هالک افتادند. گاهی صدای بلند، به صدای حمار تشبیه و از آن نهی ۶7)هود،

( هنگام راه رفتن متعادل باش و 1۹صوتک ان انکر االصوات لصوت الحمیر)لقمان، شده است. و اقصد فی مشیک و اغضض من 

 ، نامگذاریمطالعه طبیعت و عناصر آنسفارش به . (1۳8۹شیراوند،صدای خود را پایین بیاور که بلندترین صدا، صدای حمار است )

ره، رعد، نحل، نور، عنکبوت، نجم، فجر، شمس، سور شریفه بقاز جمله  های قرآن به نام یکی از عناصر طبیعتبسیاری از سوره

م در قرآن کریدهد. و از اهمیت باالی محیط زیست در نزد خداوند منان و کاربرد آن برای بشر خبر می حدید، لیل، قمر، تین، ناس

ت نسبت فتار ناشایساز نابود کردن و تخریب محیط زیست به عنوان اعتداء )تجاوز( نام برده شده است و بر این اساس کسانی که ر

 (8۶به محیط زیست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند بود.)مائده، 

در روایتی از پیامبر اکرم )ص( دین اسالم دین پاکیزگی معرفی و ضمن اینکه پاکیزگی دستور همگانی برای مردم تلقی 

ید کاری، ایجاد فضای سبز و آب روان مورد تأکدرخت دانسته است.بهشت را نیز که مظهر پاکیزگی است، مختص به پاکیزگان  شده،

آموزهای دینی قرار گرفته است و مسلمانان به این موارد تشویق شده اند بر اساس روایتی از پیامبر اکرم)ص( سه چیز سبب روشنی 

جاری ساختن قنات و... در ردیف کاشتن درخت و ی چشم دانسته شده است: نگاه به فضای سبز، آب جاری و روی نیکو. در روایت

 (1۳۹۳شبیری و همکاران،تعلیم دانش و ساختن مسجد شمرده شده است )

 )س( بر رعایت حقوق حیوانات:حضرت علی دیدگاه

  الف( تنظیم شیوة ورود به میان حیوانات:

 و اذیت آنها را دارد برکند مانند کسی که بر رمه و حیوانات چیرگی و تسلط و قصد آزار حضرت در این باره تأکید می

ف بِهِ، الَ تَدْخُلْها دُُخولَ مُتَسَلطط عََلیْهِ وَالَ عَنِیفَإنْ َکانَتْ لَهُ مَاشِیَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَالَ تَدْخُلْهَا إِالَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ أَْکثَرَهَا لَهُ، فَإِذَا أَتَیْتَهَا فَ»آنها وارد نشو:

 «الَ تُفْزِعَنَّهَا...وَالَ تُنَفطرَنَّ بَهِیمَةً وَ

  افکندن میان حیوانات و نوزادنشان:ب( پرهیز از جدایی



د چنانچه مؤدیان زکات تمایل داشتند زکات شتر و گوسفندان را وفرمبه کارگزار خود سفارش می )س(حضرت علی

انَد و که شیرش اندک م یدا چندان ندوشان، و ماده ریدیفکننمیان ماده شتر و بچة شیرخوارش جدایی »گونه عمل کنید: این بپردازند،

 «.اش زیان رساندبه بچه

  ج( عدالت در رفتار با حیوانات:

)س( در فرماید چنانچه از حیوان به عنوان مرکب استفاده شد، نباید آن را خسته کرد. امامحضرت در این خصوص می

شتر مرکوب و سایر شتران عدالت را برقرار ساز و شتر خسته را میان آن »کند: ادامه بر رعایت عدالت میان حیوانات نیز تأکید می

 «.آسوده گردان و آن را که کمتر آسیب دیده یا از رفتن ناتوان گردیده آرام ران

 : سیرة علوی و اهتمام به پرندگان

 .اندتهغه قرار گرفالبالبدیل خالق هستی، مورد توجه قرآن و نهجهای خلقت بیمنزلة مخلوقات خداوند و نشانهه پرندگان ب

و گاهی به عنوان الگوی رفتاری و  در قرآن کریم، به داستان پرندگان از قبیل هدهد، غراب، طیر ابابیل و... از زوایای مختلف اشاره

الغی ک رساند، خداونددر سوره مائده، پس از اینکه یکی از دو فرزندان آدم، برادر خود را به قتل می پندآموز انسان معرفی شده است.

 .فرستد تا به قاتل، روش پوشیدن و دفن جسد برادر را نشان دهدرا می

 : وری زمینالبالغه به آبادانی و بهرهرویکرد نهج

 ، فلسفة هبوط۹1زمین در خطبه  گرآبادبعنوان آدم شدن  معرفیو  دعای طلب بارانبا  البالغهآبادانی زمین در نهجتاکید به 

هَُو أنشَأکُم مِِّنَ األرضِ وَ استَعمَرکُم » خداوند به صراحت می فرماید:این نعمت ارزشمند الهی می دهد.  نشان از اهمیت فوق العاده

و ضمن تأکید بر این که نظام هستی بر  او خدائی است که شما را از زمین بیافرید و آبادانیش را به شما واگذاشت  (۶1؛)هود،«فِیهَا

   (1۳8۹شیراوند، کند.)متعددی از ایجاد فساد در این نظام نهی میدر موارد  اساس صالح آفریده شده،

 : هارسانه( 6

ا هآیند.رسانه های مکتوب مانند روزنامهها امروزه یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش یک فرهنگ به حساب میرسانه

های دیجیتالی،هر کدام با توجه به وسینما و رسانه های دیداری مانند تلویزیونهای شنیداری مانند رادیو، رسانهو مجالت، رسانه

ا برای هسزایی در گسترش یک فرهنگ دارند. کمک گرفتن از ظرفیت نهفته در رسانههای خود تاثیر گسترده و بهها و ظرفیتویژگی

ت وستدار محیط زیستواند ما را در رسیدن به جامعه و فرهنگ دایجاد فرهنگ دوستی با محیط زیست و گسترش این فرهنگ می

 که برد نام ایران سبز و جمعیت سبز جبهه همچون متعددی محیطی زیست غیردولتی هایسازمان از توانمی ایران دریاری نماید. 

 تبلیغ کویر، گسترش از محیطی، جلوگیری زیست آفات از جلوگیری و زیست محیط کنندة آلوده شناسایی عوامل چون اهدافی با

 دولتی، بوسیلة کادر از خارج در اند. این مؤسساتکرده کار به آغاز طبیعی منابع توسعة جهت در عملی اقدام و درختکاری فرهنگ

 تولیدات فروش با که شوندمی هاییشرکت فعالیت مانع حقوقی هایفعالیت نیز و مردم افکار تهییج همچنین و افشاگرانه هایفعالیت



 این شوند.می آلودگی باعث دیگر، سوی از خود سمی فاضالب و ضایعات ریزیدور  یا و طرف یک از خود سمی و خطرناک

 هاآن فعالیت شده که هم جزئی طور به تواندمی حداقل شود هاشرکت این فعالیت از مانع قطعی و کلی طور به نتوانند اگر هااقدام

حفاظت از محیط زیست و افزایش سطح آگاهی و دانش توانند در جهت ها میخبرنگاران و رسانه. (1۳۹4عبدی،) کنند محدود را

های سوزیشها، آتمحیطی مثل نشت نفت از نفتکشهای زیستدر بحران زیست محیطی آحاد مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا کنند.

تی توسط سگسترده در مناطق طبیعی، آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ، تخریب گسترده محیط زیست و از بین بردن تنوع زی

سازی افکار عمومی برای جلب مشارکت مردم ها هستند که در خط مقدم اطالع رسانی وحساسانسان توسعه طلب و ... این رسانه

های داستانی و مستندهای تولید و پخش مجموعهبا توانند ها میرسانه.کنندو دولتمردان برای حل بحران زیست محیطی ایفای نقش می

و مفاهیم پایه زیست محیطی را به عموم افراد جامعه بخشند در زمینه حفظ محیط زیست ارتقاء  مردم رادانش و آگاهی ،آموزشی

 .(1۳۹4،همکارانو  یشهباز)انتقال و آموزش دهند

 : بران فکری جامعهشناسایی و دخالت دادن نخبگان و ره(7

شوند شناسایی و به صورت گروه های مختلف که به عنوان رهبران افکار در جامعه شناخته میاول باید  در این فرآیند

و آنگاه  ودشد و مسئولیت اجتماعی، انگیزه و اشتیاق کافی برای مقابله با تخریب طبیعت در آنان ایجاد نوشهدفمند درگیر موضوع 

انجام خواهند داد. در این فرآیند باز شدن پای  سازی و اقناع مردم جامعه را های در اختیار ، آگاهآنان خود از طریق ابزارها و تریبون

شورا های اسالمی و ...در این عرصه به مساله حفظ طبیعت  ورزشکاران و اهل فرهنگ، نخبگان ، معتمدین محلی ،روحانیت و علما،

 اهمیت ویژه ای برخوردار و اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت.از 

 : استفاده از ابزار هیجان و درگیر کردن افکار عمومی(8

ی توان افکار عمومبه عقیده روانشناسان هیجان عنصر نیرومندی است که در صورت استفاده به موقع و صحیح از آن می

از میان هیجانات مختلف هیچ یک به اندازه هیجان ترس ذهن مخاطب را  ماعی کرد.را در مدت زمان اندکی درگیر یک مسأله اجت

هیجان ترس بویژه زمانی مؤثرتر است که همراه با القای آن، چگونگی واکنش نیز به مخاطب  سازد.های رفتاری نمیمهیای واکنش

وب و مجازی( همزمان و به صورت مکرر و ی، شنیداری ،مکتهای جمعی) اعم از دیداربنابراین رسانه آموزش داده شود.

های ها یاد آور شوند و در این زمینه از جاذبهمستمرخطرات و اثرات سوء تخریب طبیعت را بر روند زندگی و سالمت انسان

 بدیهی است در زمان نه چندان طوالنی امکان عزم عمومی برای مداخله مؤثر در حفاظت از طبیعت و تصویری نیز بهره بگیرند،

 محیط زیست شکل خواهد گرفت.

  (:هاسمن نهاد) های مردمسازماندهی سازمان(9

با انگیزه انسان دوستانه و به دور  مردم نهاد هایگروهتعداد زیادی از جوامع محلی و بمنظور حل بحران زیست محیطی، 

ت زیست محیطی را رصد و در جهت حل معضال وبصورت ویژه مسائل و از درون اجتماع شکل گرفته ، از سودجویی اقتصادی

م و به مردخرب طبیعت ت به ارایه راهکار پرداخته و ضمن کمک به دولت در حفظ محیط زیست در شناساندن عوامل ممعضالاین 
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 مردم نهاد هایالزام استفاده از سازمان قانون اساسی جمهوری اسالمی 5۰تحقق اصل مسئوالن مربوطه عرضه اطالعات می نمایند. 

محیطی و بیش از سمن زیست 772  حال حاضر در دهد.را برای تسریع اهداف بهداشتی و محیط زیستی پیش روی دولت قرار می

 گیری از ظرفیتهای مختلف با بهرهبدیهی است رویکرد توسعه فرهنگی در حوزهد. کننسمن در حوزه سالمت فعالیت می 2۳۰

جهت رفع  نهاد فراگیر و با مقبولیت اجتماعی باال. سازمانهای مردم ست کم هزینه،ها( رویکردی امردم نهاد )سمن هایسازمان

های آگاهیو  کاهشرا بهداشتی  و  محیطیآلودگی زیستتوانند مردم و دولت، می با اندیشیهمو  مشارکت محیطی بازیستمعضالت 

 ند.دهها و راهبردهای کالن حفظ محیط زیست افزایش سیاسترا از  عامه مردم

 : تشکیل اتاق های فکر(10

از طریق پرداختن به موضوع و . های زیست محیطی هستندهایی که به نوعی درگیر موضوعاین اتاق فکر بویژه در سازمان

اهتمام در تحقق آن گام بردارند  راهکار های حفاظت از طبیعت و محیط زیست و  به منظور طرح  اختصاص بخشی از بودجه خود

های مردم نهاد و ذی نفعان منابع طبیعی با هدف سازمان های فکر حضور نمایندگان جوامع محلی،است. در این اتاقبسیار مهم 

 .گیری از دانش بومی ایشان بسیار مثمرثمر خواهد بودبهره

  گیریبحث و نتیجه

آید. ها به حساب میانسانای متشکل از آب، خاک و هوا، مامن و مکانی برای زیست جانوران و محیط زیست مجموعه

دهند. در محیط زیست اکسیژن، میوه و غذا، چوب و کاغذ، انسان، طبیعت و فرهنگ سه رکن اصلی محیط زیست را تشکیل می

شود. متاسفانه با شروع انقالب صنعتی، جذب گرد و غبار و تعدیل آب و هوا بوسیله گیاهان موجود در محیط زیست تامبن می

 های شهری و، زبالههاپسماند ،ایگازهای گلخانه تغییرات اقلیمی،مراتع، توسعه کویر، آلودگی هوا، خاک و آب،  نابودی جنگلها،

اض از بین رفتن تنوع زیستی و انقرمحیطی پدیدار گشته است. شدت یافته و بحران زیست هاخشک شدن تاالب بیمارستانی،

های قطبی در اثر گرم شدن تدریجی کره زمین، زاییده سبک ذوب شدن یخ های مختلف گیاهی و جانوری، پدیده ریزگردها،گونه

ورزی و سودجویی و طمع کند.را دچار فرسایش و تخریب می (زمین)همه روزه تنها کره مسکون زندگی انسان امروزی است که 

های سوخت افزون ازاستفاده روز طلبی،راحت  آپارتمانی، زندگی ماشینی و شهرنشینی، ناپذیر به منابع طبیعی،اندازی سیریدست

سبک کشاورزی غیراقتصادی و  های حیات وحش،رویه گونهشکار بی گری و جنگ،نظامی گرایی،گرایی و تجملمصرف فسیلی،

ط از عوامل تخریب محیها و سموم دفع آفات نباتی آفتکش رویه از کودهای شیمیایی،های حاصلخیز، استفاده بیتضعیف خاک

و پایبندی به اصول اخالق و فرهنگ زیست محیطی  زیست محیط و طبیعت با انسان مناسب شوند. تنها رفتارمحسوب میزیست 

دارد. با ارتقای فرهنگ زیست محیطی و با استفاده از راهکارهای زیر  مصون انسان صدمات را از طبیعی زیست تواند محیطمی

 شیوهفرهنگ زیست محیطی، ی معنو میراثتوانند میها خانواده(1توان یکبار برای همیشه معضالت محیط زیست را حل نمود: می

و  کاغذ از خانوادهدر  جوییو صرفه مصرف فرهنگ ترویجکنند.  منتقل فرزندان بهرا  محیط با ارتباط رسم و راه و فرهنگ، زیستن

 هاانتقال این عادت و مبدأ در زباله تفکیک ،های دیرتجزیه پذیرپالستیک از کمتر استفادهگرفته تا ملزومات دیگر،  کاغذی دستمال

نهادهای آموزشی با آگاهی بخشی افراد به اهمیت (2نماید.  حلرا   محیطی زیست مشکالت از عظیمی بخش تواندمی فرزندان به



جذب معلمان با مدارک ، آموزان در دامان طبیعتبه دانش آموزش، رس سبزامدپذیر، احداث یتد مسئولافراتربیت محیط زیست، 

ای برسازند. آماده  محیط زیستآموزان را برای حفاظت و مراقبت از ذهن دانشتوانند میگردش علمی و مرتبط با محیط زیست 

ماً مسلمحصول آموزشی این معلمان  .باشدلزامی میا تحصیل کرده و دوستدار محیط زیست، معلمان کارآزمودهاین کار تربیت 

پرورش افراد متخصص در قالب دانشجو، تغییر آموزش عالی با  (3 .بودمند به محیط زیست خواهد آموزانی متفکر و عالقهدانش

ت و یط زیسنگرش دانشجویان به محیط زیست و تاثیرپذیری آن در افراد جامعه، انجام تحقیقات گسترده در مورد معضالت مح

در (4 کند. ای در آینده درخشان طبیعت و انسانها بازیتواند نقش سازندهارائه راهکارهای مفید و نشر این راهکارها در جامعه می

مطالعه و سفارش به  آلودگی هوا، خاک و آب، مدفوع نمودن در کنار نهر آب بشدت نهی شدههای دینی از قران کریم و آموزه

سور شریفه بقره، رعد، نحل، نور، از جمله  های قرآن به نام یکی از عناصر طبیعتبسیاری از سوره ، نامگذاریطبیعت و عناصر آن

ب تخریناشی از اهمیت باالی محیط زیست در نزد خداوند منان است. و  عنکبوت، نجم، فجر، شمس، حدید، لیل، قمر، تین، ناس

توانند در جهت حفاظت از محیط زیست و افزایش سطح ها میرسانه(5. است محیط زیست به عنوان اعتداء )تجاوز( نام برده شده

ا، ههای زیست محیطی مثل نشت نفت از نفتکشدر بحران آگاهی و دانش زیست محیطی آحاد مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا کنند.

وع ده محیط زیست و از بین بردن تنهای گسترده در مناطق طبیعی، آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ، تخریب گسترسوزیآتش

 سازی افکار عمومی برای جلب مشارکترسانی وحساسها هستند که در خط مقدم اطالعزیستی توسط انسان توسعه طلب این رسانه

تشکیل  (7ها(  های مردم نهاد)سمنهمکاری با سازمان(6 .کنندمردم و دولتمردان برای حل بحران زیست محیطی ایفای نقش می

 هایعادت.باید تبدیل شوددر افراد جامعه به یک باور ذهنی برای اینکه اخالق زیست محیطی . هادخالت دادن نخبه (8تاق فکر ا

 حیطی،م بخش عمده معضالت زیستآموزش و تربیت افراد از سنین کودکی  شود.نهادینه  کودکی اواناز  حفظ محیط زیست مثبت

 نماید.را برطرف میفرهنگی  تمشکالو ضعف ، فقدان آگاهی الزم

 پیشنهادات:

هنگ ارتقای سالمت و گسترش فر، های درسی تمامی مقاطع تحصیلی به ویژه دبستانگنجاندن مسائل زیست محیطی در کتاب( 1

 زیست محیطی در برنامه آموزشی قبل از دبستان

ه منجمله کودکان، گردشگران و کشاورزان در های الزم توسط صداوسیما، والدین و مسئولین به اقشار مختلف جامع( آموزش2

 های در حال انقراض وضعیت زیست محیطی جامعه ارائه گردد.خصوص اهمیت محیط زیست، گونه

 .های تشویقیاختصاص یک روز در سال برای تمیز کردن طبیعت اطراف شهرها توسط همه مردم و اتخاذ روش (۳

های مختلف اجتماعی به ویژه کودکان دبستانی در روزهایی خاص و حمل پالکاردهایی برای درخواست محیط راهپیمایی گروه (5

 ترغیب دانش آموزان برای همکاری در پاکسازی محیط زیست مانند کوهستان و سواحل دریاو پاک 

 ( قوانین بازدارنده در خصوص حفظ محیط زیست تصویب و اجرا گردد.8



 منابع 

-257ص  ، ۶5شماره  ،سال بیست و یکم ،فصلنامه راهبرد، راهبرد آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران .1۳۹1، م ،( رمضانی1

2۳۳     

.اخالق زیست محیطی از منظر روایات ائمه معصومین علیهم السالم، پایان نامه 1۳۹۳(شبیری،م،منافی اناری،س،عزیزی،س،2

 شکده ادبیات و زبانه خارجی.کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دان

مروری بر نقش آموزش و فرهنگ جامعه در حفاظت از محیط زیست در ایران و بعضی از . 1۳۹2،، ففرخیان، س، نژادشفیعی( ۳

کشورهای جهان، اولین کنفرانس ملی آموزش فرهنگ و اخالق زیست محیطی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 .فرهنگی

های ارتباط جمعی در آموزش مسایل محیط زیستی از دیدگاه نقش رسانه مطالعه. 1۳۹4،ب، زندی، س، شبیری، ط ،شهبازی( 4

تا  ۹5ص ، 2شماره ، 17 دوره ،نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست ،معلمان مدارس راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب

1۰4. 

های علم و دین، پژوهشگاه ی، پژوهشمحیطزیست هایهای دینی در حل بحران. نقش آموزه1۳8۹زاده، ع، کرباسی( شیراوند، م، 5

  .7-2۳علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم، ص

آموزش نشریه ، های حفاظت از محیط زیستمحیطی و رفتاربررسی رابطه آموزش زیست . 1۳۹1ز، اصل،قائمی ص، صالحی،(۶

 7۹-۶7صفحه  ،۳، شماره 1محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور ، دوره 
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