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از مهرماه امســال درس و کتاب درســی نوينی 
وارِد مدارس کشــور می شــود با عنوان «انسان و 
محيط زيست». انتشار اين کتاب را بايد نقطة عطفی 
در تاريخ آموزش محيط زيســت کشورمان دانست. 
شايد بتوان اهميت اين رويداد را با اهميت تأسيس 
سازمان محيط زيست در ســال ۱۳۵۰ مقايسه کرد 
که مقدمه اي براي دگرگونی نگرش شــهروندان به 
محيط زيست شــد و در سال هاي بعد در حفاظت از 

محيط زيست نقش مهمی ايفا كرد. 
برای  و محيط زيســت»  «انسان  کتاب درســی 
دانش آموزان پاية يازدهم تأليف شده و دارای هفت 
فصل است: تغييرات آب وهوايی، آب و آلودگی آن، 
خاک و امنيت غذايی، انرژی و سوخت، تنوع زيستی، 
مديريت پسماند و باالخره گردشگری و محيط زيست. 

مؤلفان اهداف کتاب را اين گونه برشمرده اند: 
انتظار می رود اين درس دانش آموز را به تدبر بيشتر 
در نظام خلقت و شــگفتی های آن وادارد و سبب 
شود او به ارزشمندی، هدف مندی، قانون خلقت و 
زيبايی های جهان آفرينش به عنوان مظاهر فعل و 
جمال خداوند بيشتر ايمان بياورد، نسبت به پديده ها، 
روابط، رويدادها و قوانين جهان آفرينش و چگونگی 
برقرای ارتباط انسان با آن ها و بهره برداری بهينه از 
آن ها آگاه تر شــود؛ در حفظ و تعالی محيط زيست، 
ميراث فرهنگی و سرمايه های طبيعی بکوشد و برای 

مخلوقات هستی و محيط زيست ارزش قائل شود.

محيط زيست در بحران
ســرزمين ما بــا بحران های زيســت محيطی بســياری 
رو به روســت. بحران کم آبی و تبعات آن از جمله خشکيدن 
چاه ها، رودخانه ها، تاالب ها و درياچه ها، تخريب زيستگاه ها، 
آتش سوزی های غيرطبيعی، نابودی حيات وحش و کاهش 

تنوع زيســتی، آلودگی های هوا و آب و خاک و غذا و پديدة 
ريزگردهــا، جنگل زدايــی، بيابان زايــی و... نمونه هايی از 
پيامدهاي اين بحران ها هستند که می توانند در مجموع در 

آينده کشور ما را به برهوتی غيرقابل سکونت تبديل کنند.
يکی از عوامل اصلی ايــن بحران ها، ناآگاهی و کم آگاهی 
شهروندان است؛ آن هم در روزگاری که برای حل بسياری از 
مسائل و معضالت جامعة انسانی، دست به دامن «آموزش» 
کودکان و نوجوانان می شويم و آموزش را ابزاری توان مند و 
مؤثر می دانيم. شايد بدانيم که محيط زيست صدها سال است 
که در بســياری از مدارس جهان تدريس می شود. سازمان 
علمی فرهنگی ملل متحد (يونسکو) آموزش محيط زيست 
را اين گونه تعريف کرده اســت: «آموزش محيط زيســت» 
فرايندی است که دانش، هوشــياری، مهارت ها، نگرش ها، 
انگيزه ها و تجربه های الزم را برای حل مســئوالنة مسائل 
محيط زيستی به شهروندان ارائه می دهد. (يونسکو، قطعنامة 

تفليس، ۱۹۷۸). [۱]

تاريخچه
آموزش محيط زيست سنتی ديرينه در فرهنگ بشری است. 
در بسياری از تفکرات و عملکردهای انسانی از دوران باستان، 

محمد كرام الديني علم وهنر ياددهي-يادگيري

انســـان و 
محيط زيست
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آثار و رگه هايی دربارة آموزش محيط زيست را می توان يافت؛ 
اما ريشه های آنچه را که آموزش محيط زيست به شيوة امروزی 
می دانيم، بايد در نخستين سال های سدة هجدهم جست وجو 

کرد. 
در آن زمان «ژان ژاک روســو» برای نخستين بار در کتاب 
معروِف خود «اميل» بر اهميت آموزش محيط زيست تأکيد 
کرد و چند دهه بعد از آن، «لويی آگاسيز۱» طبيعی دان سويسی 
و کاشــف عصر يخبندان، با نقل فلسفة روسو، از دانشجويان 
خواست به «مطالعة کتاب طبيعت» بپردازند. اين کار منجر 
به پيدايش برنامه هايی برای آموزش محيط زيســت شد که 
در آن زمان «مطالعات طبيعت۲» ناميده می شد. برنامه های 
«مطالعات طبيعت» در سراسر سدة نوزدهم و سال های آغازين 

سدة بيستم تدريس می شدند.
در ســال ۱۹۱۱ «آنا باتسفورد کامستوک۳» رئيس بخش 
«مطالعات طبيعت» در دانشگاه کورنل۴  کتابی درسی دربارة 
ارزش های فرهنگی آموزش طبيعت به کودکان تأليف کرد. اين 
اثر از سوی رهبران جامعه، معلمان و دانشمندان مورد استقبال 
قرار گرفت و به تغيير برنامه های درسی آموزش محيط زيست 

انجاميد. 
پس از فاجعة موســوم به «کاسة غبار۵» يا به بياِن آشناتر، 

«پديدة ريزگردها» که در دهه هــای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ اياالت 
متحده را درمی نورديد، نهضت آموزش محيط زيســت ابعاد 
تازه ای پيدا کرد. از آن به بعد، «مطالعات طبيعت» به «آموزش 
حفاظت محيط زيست» تغيير نام داد و به روشی علمی تر ادامه 

يافت. 
در ســال های نخســتين دهة ۱۹۷۰ «نهضــت آموزش 
محيط زيســت» از درون «مطالعات طبيعــت» و «آموزش 
حفاظت محيط زيست» سر به در آورد. در اين سال ها مشکالتی 
مانند مبارزه برای کسب حقوق مدنی، جنگ ويتنام و جنگ 
سرد، ترس مردم از آلودگی هايی مانند پرتوها، آفت کش های 
شيميايی و آلودگی های هوا و مواد زايد، باعث افزايش نگرانی 
مردم از سالمت خود و سالمت محيط زيست شد و در نتيجه، 

تفکری به نام «محيط زيست گرايی۶» رواج يافت.
در ســال ۱۹۶۹ يکی از نخســتين مقــاالت علمی دربارة 
آموزش محيط زيست منتشر شد كه در آن تعريفی از آموزش 
محيط زيســت موجود بود. در ۲۲ آوريل ۱۹۷۰ روزی از سال 
به نام «روز زمين» نام گذاری شد و در پِی آن، در همان سال، 
آموزش محيط زيســت به برنامه های درسی همة دوره های 
تحصيلــی اياالت متحــده راه يافت. دو ســال بعد، آموزش 
بين المللی محيط زيست، پس از کنفرانس يونسکو تحت عنوان 
«محيط زيست انســان» (۱۹۷۲، استکهلم سوئد) رسميت 
يافت. در اين کنفرانس اعالم شد که آموزش محيط زيست بايد 
به عنوان ابزاری برای حل مسائل جهانی محيط زيست مورد 

استفاده قرار گيرد۷.  
«منشور بلگراد» محصول کارگاهی بين المللی دربارة آموزش 
محيط زيست بود که از ۱۳ تا ۲۲ اکتبر سال ۱۹۷۵ در بلگراد 
(پايتخت يوگسالوی سابق و صربستان کنونی) تشکيل شد. 
اين منشــور که خطاب به شهروندان نوشته شده بود، بر پاية 
قطعنامة استکهلم بنا شده بود و دارای اهداف و راهنمايی های 

عملی در زمينة برنامه های محيط زيست بود.  
در کنفرانس ديگر يونسکو که از ۱۴ تا ۲۴ اکتبر ۱۹۷۷ در 
تفليس برگزار می شد، قطعنامه ای که مکمل قطعنامة استکهلم 
و منشور بلگراد بود، به اتفاق آرا به تصويب رسيد. در بخشی 
از قطعنامه آمــده بود که: «به اتفاق آرا يادآوری می کنيم که 
آموزش محيط زيســت برای حفاظت و بهبود محيط زيست 

در سال 1911 «آنا باتسفورد كامستوك» 
رئيس بخش «مطالعات طبيعت» در دانشگاه 

كورنل  كتابى درسى دربارة ارزش هاى 
فرهنگى آموزش طبيعت به كودكان تأليف كرد
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جهانی و نيز توسعة سالم و متوازن جوامع انسانی الزم است». 
چندی پس از آن ، يعنی در سال ۱۹۷۷ کنفرانسی بين المللی 
در مورد آموزش محيط زيست در تفليس گرجستان برگزار شد 
که در آن بر نقش آموزش محيط زيست در حفاظت و بهبود 
محيط زيست جهانی تأکيد شده بود. در اين کنفرانس نقش، 
اهداف و ويژگی های آموزش محيط زيست تعيين و چند هدف 

و اصل برای آموزش محيط زيست مشخص شد. [۱]

در ايران
سرآغاز آموزش محيط زيست در ايران را بايد در نوشته های 
پيشــينيان مان، که از صدها ســال پيش برجای مانده اند، 
يافت، و تأسيس «سازمان محيط زيست» در ايران، يکی از 

نقاط عطف تاريخی اين مسير است. 
در ســال ۱۳۵۰ «سازمان شکاربانی و نظارت بر صيد» به 
«سازمان حفاظت محيط زيســت» تغيير نام داد و دفتری 
برای آموزش های زيســت محيطی در آن تشــکيل شد كه 
شــامل بخش های مربوط به کتا ب های درسی دبستانی و 
دبيرستانی، ترجمه، کتابخانه و بخش سمعی و بصری بود. 
نخســتين فعاليت جدی دفتر نام برده وارد کردن پاره ای از 
مفاهيم زيســت محيطی به کتاب های درسی مدارس بود. 
در همان سال «آموزشکدة حفاظت محيط زيست» با هدف 
پرورش نيروی متخصص مورد نياز در بخش محيط زيست 
و آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان محيط زيست 

آغاز به کار کرد. 
در خردادمــاه ســال ۱۳۵۳ قانون حفاظت و بهســازی 
محيط زيست تصويب شد و نيز دورة آموزشي چهارساله ای 
تحت عنوان «بهســازی طبيعت» در دانشگاه تهران برقرار 
گرديد که می توان آن را اولين فعاليت مراکز آموزش عالی 
برای آموزش حفاظت از محيط زيست در ايران قلمداد كرد. 
در سال ۱۳۵۴ ســازمان حفاظت محيط زيست، در شمال 
تهران، پارك اکولوژی «پرديســان» را بــا تأکيد بر اهداف 
آموزشــی و پژوهشی در زمينة محيط زيست تأسيس کرد. 
در اسفند ۱۳۵۴ آيين نامة اجرايی قانون حفاظت و بهسازی 

محيط زيست در هيئت وزيران تصويب شد. 
پــس از انقالب اســالمی تصويب اصــل پنجاهم قانون 

اساســی جمهوری اســالمی ايران، در آذرماه ۱۳۵۸، يکی 
از پيشــرفت های بزرگ در زمينة آموزش محيط زيســت 
بود. مطابق ايــن اصل، «در جمهوری اســالمی، حفاظت 
محيط زيســت که نسل امروز و نســل های بعد بايد در آن 
حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفة عمومی 
تلقی می شود از اين رو فعاليت های اقتصادی و غير آن که با 
آلودگی محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه 

پيدا کند ممنوع است».
به عالوه، پس از انقالب اســالمی فعاليت مراکز آموزش 
عالی در زمينة آموزش محيط زيست تقويت و تسريع شد. 
در سال ۱۳۶۲ اولين گروه آموزشی شيالت و محيط زيست 
به طور همزمان در دو دانشکدة منابع طبيعی تهران و گرگان 
تأسيس گشت و در سال ۱۳۷۴ اولين دانشکدة محيط زيست 
کشــور در دانشگاه تهران تأسيس شــد. هم چنين در اين 
سال ها مطالبی در زمينة آموزش محيط زيست به کتاب های 

درسی مدارس راه يافت. 
از ســال ۱۳۸۵ آموزش محيط زيست در کشور جدی تر 
شد. انتشار کتاب هايی مانند آموزش محيط زيست در قرن 
بيست ويکم، مديريت و برنامه ريزی محيط زيست، نظريه و 
کاربردهای آموزش محيط زيســت، آموزش محيط زيست و 
آموزش محيط زيســت در ايران معاصر باعث پيشرفت اين 
امر شد. هم چنين، طی اين مدت ده ها مقاله دربارة آموزش 
محيط زيست در نشــريات و همايش های آموزشی منتشر 
شــده و پايان نامه های متعددی بــه پژوهش های آموزش 

محيط زيست اختصاص يافته است. [۲]

ماهيت 
آموزش محيط زيســت فرايندی اســت که نه تنها سبب 
افزايش آگاهی شهروندان در زمينة محيط زيست می شود، 
بلکه موجــب افزايش توان مندی آنان در حل مســائل آن 
نيز می شــود. در نتيجه، نه فقط به درک عميق مســائل 
محيط زيستی شهروندان منجر می شود، بلکه باعث تقويت 
مهارت های کســب آگاهی و تصميم گيری مســئوالنه در 
شهروندان نيز می شــود و جامعه ای متشکل از شهروندان 
آگاه، توانا و مســئول نســبت به محيط زيســت به وجود 
می آورد. بنابراين، آگاهی، هوشياری، حساسيت و احساس 
مسئوليت نسبت به محيط زيست و چالش های آن، تالش 
عملی برای رفع مشــکالت و افزايش کيفيت آن، ايجاد يا 
تقويت مهارت های شناســايی و کمک به حل چالش های 
محيط زيســتی و حضور فعــال در فعاليت هايی که باعث 

پس از انقالب اسالمى فعاليت مراكز 
آموزش عالى در زمينة آموزش 
محيط زيست تقويت و تسريع شد
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حل مســائل محيط زيســتی می شــود، از نتايج آموزش 
محيط زيســت اند. آموزش محيط زيســت به شــهروندان 
می آموزد که هنگام بررســی مسائل محيط زيستی، جوانب 
مختلف مســئله را در نظر داشته باشند، آن را در تصويری 
بزرگ و جامع ببينند و با روش های تفکر انتقادی بسنجند و 

در حل آن ها تالش کنند. 
بنابراين، آموزش محيط زيســت چيزی بســيار بيشتر از 
اطالع رسانی دربارة محيط زيست است. اگر به هدف آموزش 
محيط زيســت فقط به ذکر خبرهايی خــوب و ناخوب از 
محيط زيســت بپردازيم، کار مهمی انجام نداده ايم و اهداف 
را محقــق نکرده ايم. انتشــار اخبار و اطالع رســانی دربارة 
محيط زيســت تنها به انتقال و انتشار واقعيت ها و عقايدی 
دربارة محيط زيست اکتفا می کند و منجر به پرورش تفکر 

انتقادی، مهارت های حل مسئله و تصميم گيری نمی شود.

تجربه چند كشور
مدارس اكو، مدارس سى اى پى

در مدارس اکو۸ و مدارس سی ای پی۹ آموزش محيط زيست 
با برنامه ريزی اجرا می شود. اهداف و اقدامات  مدارس اکو  و 
سی ای پی در راستای توسعة پايدار است. هدف اين مدارس 
محيط زيستی کسب سواد محيط زيستی، مانند کم كردن 
ضايعات، صرفه جويی در مصرف انرژی، حمل و نقل سالم، 
تنوع زيســتی، بهداشت و ســالمت و ايجاد مدارس دارای 

زمين سبز است. 
برنامة بين المللی مدارس اکو در عمل در چارچوب برنامة بنياد 
بين المللی آموزش محيط زيست۱۰ است که سازمانی غيردولتی 
اســت. اين بنياد مجری برنامه های آموزش محيط زيست و 
مسئول مديريت و صدور گواهی نامه ها و هزينه های آن است. 
پياده ســازی آموزش جامع زيست محيطی در پروژة مدرسة 
بين المللی کشورهای عضو اکو ممکن است تا حدی به عنوان 
اصالح يا نوسازی نظام آموزشی در نظر گرفته  شود. اين پروژه 
از ترکيب علوم طبيعی و جامعه شناسی با رويکردی جامع و 
سيستماتيک حاصل شده اســت. در اين مدارس گرايش به 
ســوی آينده با توجه به نيازهای نسل های آينده بسيار مهم 
اســت. بر اين اساس، بررسی واقعی مشکالت زيست محيط 
محلی، ملی و ســپس جهانی به شکل دموکراتيک در عمل 
اجرا می شــود. در اين مدارس مشــکالت زيست محيطی از  
جنبه های شناختی، عاطفی و زيبايی بررسی می شوند. مدارس 
اکو در ۵۸ کشور دنيا وجود دارد،  اما مدارس سی ای پی تنها 

در ترکيه وجود دارند. [۳]

استراليا
در اســتراليا تدريس مفاهيم محيط زيســت در فضای باز 
انجام می شود. آموزش در فضای باز با دو هدف خاص صورت 
می گيرد: يکی توسعة مهارت های فردی و ديگر کاوشگری، 
مشاهده و بحث در مورد مسائل زيست محيطی. در اين کشور 
تدريس محيط زيست به شيوة انتقادی هم روی می دهد. در 
اين روش، معلم با کمک دانش آموزان به طراحی فعاليت هايی 
می پردازد که موجب توســعة درک صحيــح دانش آموز از 
مسائل زيست محيطی و توانايی قضاوت در رابطه با مديريت 
صحيح منابــع طبيعی و بهره بــرداری از آن ها می شــود. 
در روش تدريس محيط زيســت با رويکــرد انتقادی، ابتدا 
فعاليت های مربوط به محيط زيست محلی برای دانش آموزان 
طراحی می شــود؛ سپس دانش آموزان گروه بندی می شوند. 
دانش آمــوزان درگروه های خود با ديــد انتقادی دررابطه با 
مسائل محيط زيست محلی خود فکر می کنند، مشکالت را 

تجزيه و تحليل می کنند و راه حل ارائه می دهند. 

تركيه
رايج ترين روش  آموزش محيط زيست در ترکيه، آموزش 
در فضــای باز، آموزش الکترونيک و پروژه محوری اســت. 
حضور در فضاهای طبيعی و ايجاد تجربه های مستقيم برای 
شکل دادن نظرات شــخصی دانش آموزان مؤثر است. اين 
روش آمــوزش گاه آموزش در فضای باز، آموزش تفريحی، 
آموزش حفاظت محيط زيســت، آمــوزش ماجراجويانه و 
آموزش غيرســنتی ناميده می شــود. در ترکيه، يادگيری 
الکترونيک به عنوان ابــزاری برای آموزش، به ويژه در مورد 
محتوای محيط زيست بسيار گسترده است. روش تدريس 
ترکيبی الکترونيک، پاسخی به زباله های الکترونيک است. 
در روش پروژه محــور معلم از دانش آمــوزان می خواهد تا 
دربارة يکی از آلودگی های محيط زيســت خود به صورت 
يک پروژة اطالعات جمع آوری و دربارة حل آن در حد توان 

راه حل پيشنهاد دهند. 

رايج ترين روش  آموزش محيط زيست در تركيه، 
آموزش در فضاى باز، آموزش الكترونيك و 

پروژه محورى است. حضور در فضاهاى طبيعى و 
ايجاد تجربه هاى مستقيم براى شكل دادن نظرات 

شخصى دانش آموزان مؤثر است
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كانادا
رايج ترين روش های تدريس آموزش محيط زيست در کانادا، 
تدريس در فضای باز و مشارکت فعال است. تدريس به شيوة 
مشارکتی فعال شــامل طيف وسيعی از فعاليت هاست؛ مثًال، 
معلم از دانش آموزان می خواهد به ســالم بودن محيط زيست 
مدرســه اهميت دهند و کالس درس و مدرسه را تميز  کنند. 
اين امر، خود موجب ايجاد احســاس لذت شخصی همراه با 
فعاليت می  شــود. يا هنگام بازی در حياط مدرسه و احساس 
گرما، معلــم دانش آمــوزان را به زير ســاية درخت هدايت 
می کند و در دانش آموزان حس قدردانی از محيط زيســت را 
ايجاد می کند، يا از ديوارهای مدرســه برای رسم نقاشی هايی 
بــا موضوعاتي مانند تجمع زباله، رعايت مصرف صحيح آب و 
انرژی استفاده می شود. نمونة ديگر آموزش به شيوة مشارکتی 
فعال در حياط مدرسه، معلمی اســت که با دانش آموزان در 
حياط مدرســه به گياهان حياط مدرسه توجه می کند. يک 
نمونه ديگر روشــی اســت که در آن دانش آموزان طی بازی 
نقش حيواناتی را بازی می کنند که در بيابان، منطقة قطبی يا 
در يک دشــت پوشيده از گلسنگ گير افتاده اند. بدين طريق 
دانش آموزان با حيوانات احســاس همــدری می کنند. نمونة 
ديگر، رفتن معلم و دانش آموزان به يك برکه و مشخص کردن 
موجــودات زنده و غيرزنــدة آن و چگونگي تعامل بين آن ها 
توسط معلم و دانش آموزان؛ يا رفتن به جنگل و بيابان رابطة 
بين نور خورشيد و رشد گياهان، و يا نقش موريانه در تجزية 
گياه و توليد خاک و سپس بيان اين که چگونه دخالت انسان 
و فناوری در تغيير محيط زيست نقش دارد و تعادل موجود در 
طبيعت را به هم می زند. نمونة ديگر استفادة دانش آموزان از 
هنرهای تجسمی است. در اين روش دانش آموزان با استفاده 
از خاک رس مجســمة دايناسور ها يا ســاير حيوانات را تهيه 

می کنند.

سوئد
در سوئد پس از اجباری شدن آموزش محيط زيست در سال 
۱۹۹۸ مدارِس ســبز تأسيس شــد. در اين مدارس، آموزش 
محيط زيست با مشارکت فعال دانش آموزان صورت می گيرد. 
آموزش محيط زيست در اين مدارس در فضاي باز و به صورت 
پروژه محور است. يادگيری مبتنی بر پروژه، يکی از روش های 
يادگيری فعال است که بر کار فعال و خالقانة دانش آموزان تکيه 
دارد و بيشــتر در دانشگاه ها صورت می پذيرد؛ اما در مدارس 
متوسطه در زمان های فوق برنامه اجرا می شود. در اين روش 
دانش آموزان منفعل نيستند و به توسعة مهارت های شناختی 

خود می پردازند و ســپس به رشد ديد انتقادی و در نهايت به 
دانش در فضای اطالعاتی می رسند. تدريس در فضای باز، به 
آموزش سازمان يافته ای گفته می شود که در خارج از کالس 
صورت می گيرد؛ از جمله، آموزش حين پياده روی، کوه نوردی، 
قايقرانی، جنگل پيمايی، يا گردش در باغ وحش ، فضای ســبز 
مدرســه و يا موزه. اين روش نيز از روش های آموزش فعال و 

هدف آن فراهم آوردن فرصت های يادگيری است. [۴]

سخن آخر
موضوع محيط زيســت، محدود به زيست شناســی نيست، 
بلکــه همة دروس بايد در آن ســهيم باشــند و دســت كم 
نگرش هاي زيست شناختي و زيست محيطي را توسعه دهند. 
به عالوه، تدريس آموزش محيط زيســت فقط اطالع رسانی و 
آگاهی رسانی نيست، بلکه در ورای آن بايد تقويت نگرش های 
محيط زيستی را نيز در نظر گرفت. دانش آموزان هنگامی که 
عمًال در محيط زيســت قرار می گيرند و از آن سود می برند به 
اهميت آن پی می برند. پس در آموزش محيط زيست بايد به 
بازديد ها و ســفرهای کوتاه به محيط زيست يا حداقل گردش 
دادن دانش آموزان در حياط مدرســه، بوســتان هاي مجاور 

مدرسه يا مناطق طبيعی اهميت بيشتري داد.  
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