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دكتر نيره شاه محمدي

داشــتن محيطي ســالم براي زندگي يکي از نعمت هاي 
الهــي و مطمح نظر همه مردم اســت. در گذشــته اي نه 
چندان دور، به ســبب آنکه مســئله آلودگي هوا به صورت 
جدي مطرح نبود و آدميان از نعمت داشتن محيطي پاک 
به وفــور برخوردار بودند و طبيعت مورد تهاجم بی رحمانه 
داعيه داران رشــد و ترقي واقع نشــده بود، خطر آلودگي 
محيط زيســت توجه زيادي را به خــود جلب نمي كرد. اما 
عصر کنونی را دوران بحران زيســت محيطی نهاده اند، زيرا 
گستره دست اندازی انسان بر عرصه های محيط زيست، در 
نتيجة رشــد روزافزون جمعيت و نياز به توســعه در کليه 
ســطوح اقتصادی و اجتماعی، روز به روز ابعاد وســيع تری 
به خود گرفته، بهره بــرداری غيراصولی و بی رويه از منابع 
طبيعــی، تداوم حيات اين منابع را مورد تهديد قرار داده و 
خسارات جبران ناپذيری بر پيکره محيط زيست وارد نموده 

است (چاتي بخش،۱۳۸۳).

بنابراين شك نيســت كه انسان معاصر نيازمند بازنگری 
در شــيوة برخورد خويش با محيط زيســت است و برای 
اين کار گام اول، همانا تغييری اســت کــه بايد در درک 
امر از محيط طبيعی و نقش و مســئوليت وي نســبت به 
آن به وجود آيد. گام دوم اين عرصـــه، زمانـــی برداشته 
می شـــود که ارزش های اخالقی مربوط به محيط زيست، 
فراگير و جهانی شود و از سوی همه جوامع و مکاتب مورد 
پذيرش قرار گيرد. برای اين کار، يکی از راهکارهای عملی، 
بهره گيری از آموزش های زيســت محيطی است. در ايران 
براساس اصول ۵۰ و ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسالمي، 
نه تنها حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي است، بلكه 
حفظ محيط زيست بر توسعه اقتصادي تقدم دارد (سازمان 

حفاظت از محيط زيست، ۱۳۸۳).

مفهوم و ابعادآموزش محيط زيست 
و  «آمــوزش»  واژه  دو  از  محيط زيســت  آمــوزش 
اســت. «محيط زيست»  تشــکيل شده  «محيط زيست» 
شــامل تمامی شرايط و عواملي است كه بر زندگی و رشد 
موجــودات زنده تأثير مي گذارد و «آموزش» شــکل دهی 
مطلوب بــه نگرش ها، معيارهــا، مهارت ها و درک عاليق 
نسبت به محيط زيســت، و مطابق تعريف يونسکو، ايجاد 
مهارت و نگرش الزم برای درک و قدردانی از روابط درونی 
بشــر، فرهنگ و بيوفيزيک اطراف او می باشد. (رشيدی و 
رشــيدی،۱۳۹۰) هدف از آموزش تربيت افرادی مسئول 

علم وهنر ياددهي-يادگيري

آموزه هاي اخالق 
زيست محيطي در كتاب 
انسان و محيط زيست
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و فعــال و مجهز به دانــش و اراده بــرای ايجاد تغييرات 
آموزشی، اجتماعی و محيط زيست (داسکوليا و آجليدو۱، 
۲۰۰۰) و تشخيص و حل مسئله نسبت به مسايل گوناگون 
و ســنجش تأثيرات آن بر محيط زيســت (ميردامادی و 
همکاران، ۱۳۸۷) اســت. آموزش همچنين شامل طيف 
گســترده ای از مفاهيم زيســت محيطی، منش شناختی و 
عاطفی و مجموعه ای از مهارت هــا و توانايی برای اعمال 
آن و اتخــاذ تصميمــات در طيف وســيعی از زمينه های 

زيست محيطی می باشد. 
سطوح آموزش زيست محيطی، براساس منشور آموزش 

زيست محيطی تفليس (۱۹۷۷) عبارتند از: 
1  دانش و آگاهی زيســت محيطی: آگاهی نســبت به 
کل محيط زيست و مسائل آن، توسعه توانايی برای درک 
و تشخيص و استفاده از اين توانايی در زمينه های مختلف

2  مهارت مورد نياز برای تشخيص و بررسی
3  مشارکت برای حل مسايل و مباحث زيست محيطی 
4  مشارکت: کمک به دانش آموزان برای کسب تجربه 
در اســتفاده از دانش و مهارت های کسب شده برای انجام 
عمل مثبت و انديشمندانه در جهت مسايل زيست محيطی
5  کسب مجموعه ای از ارزش ها و احساسات در ارتباط 
با محيط زيست و انگيزه برای مشارکت در حفظ و بهبود آن 
(رامسی۲، ۱۹۹۲) در بخش ارزش ها و احساسات، در ارتباط 
با محيط زيست، با توجه به اصل درونی سازی سازمان يافته 
اســت و از مراحل دريافت کــردن، واکنش، ارزش گذاری، 
ســازمان بندی و تبلور تشــکيل می گردد (سيف، ۱۳۷۹) 
هدف آن ارزش قائل  شدن برای محيط زيست و احترام به 

آن است (هانگرفوردو۳ وبک،۱۹۸۰)

اشاعه آموزش هاى زيست محيطى از طريق 
كتاب هاى درسى 

پيگيري برنامه آموزش زيست محيطي تالش همه جانبه اي 
را در سطح ملي براي آگاه سازي مردم نسبت به تهديدات 
و خسارات وارده بر محيط زيســت می طلبد. و اين کار از 
طريــق ارايه اطالعات و آموزش های مناســب  براي تمام 
سنين و گروه هاي شغلي که درآن آگاهي زيست محيطي 
را براي همه اقشــار جامعه به دنبال داشــته باشد، اتفاق 
می افتد. (بادكوبــي،۱۳۸۰) در اين ميان آموزش وپرورش 
رسمی نقشــی اساســی ايفا می نمايد (بيات و همکاران، 
۱۳۹۲) زيرا آموزش های زيست محيطی در صورتی که به 

شکل رســمی درنيايد، يعنی در جريان آموزش کالسيک 
قرار نگيرد و ارزشيابی نشود فراموش شده يا جدی گرفته 

نمی شود (شايان، ۱۳۸۳).
با توجه به اينكه مدارس اولين بسترهاي آموزش منظم 
و هدفمند در ســطح جامعه انــد و از طرفي دانش آموزان 
در ســنين دبستان و ســال هاي اول دبيرستان به حدي 
رسيده اند كه خود را در برابر جامعه مسئول بدانند، بنابراين 
مدرسه بهترين مكان براي آموزش مفاهيم محيط زيست 
و ترويــج و گســترش فرهنگ و اخالق زيســت محيطي 
اســت.چرا كه دانش آموزان به عنوان فرزندان خانواده در 
جامعه فرزندساالر امروز مي توانند نقشي اساسي در انتقال 
مفاهيم، راهكارهاي مؤثر براي حفاظت از محيط زيست و 

ترويج فرهنگ محيط زيست داشته باشند.
وارد كردن مفاهيم مرتبط با محيط زيست در متون درسي 
دوره هاي مختلف تحصيلي خصوصًا دورة متوســطه باعث 
مي شــود كه دانش آموزان محيط زيست را نه تنها به عنوان 
يك درس بلكه به عنوان يك وظيفه و مســئوليت انساني 
تلقي كنند. اهميت توجه به آموزش های محيط زيستی در 
دوره متوســطه از آن جهت اســت که اين دوره، دوره ای 
مهم، حســاس و مؤثر در زندگي فردي و اجتماعي است. 
دوره   اي اســت كه به ســبب وضع زيســتي، اجتماعي و 
رواني دانش آموزان با ســاير دوره هاي تحصيلي مشتركات 
و مميزاتــي دارد. زيرا دوران نوجوانــي را دربرمي گيرد و 
در انتهاي طيف به جواني مي رســد. در دورة متوســطه، 
قســمت اعظم اســتعدادهاي خاص نوجوان و جوان بروز 
مي كند. قدرت يادگيري فرد به حد اعالي خود مي رســد، 
كنجكاوي او جهت معيني مي يابد و مسايل جديد زندگي 
نظير انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و 
گرايش مردم به مرام و مسلك، ذهن او را به خود مشغول 
مي دارد و او را بــه مرحلة ادراك ارزش هــاي اجتماعي، 
اقتصادي، و معنوي مي رساند. دورة متوسطه دوره اي است 
كه آموزش عمومي را به آموزش عالي پيوند مي زند و گروه 
كثيري را براي ورود بــه جامعه و بازار كار آماده مي كند؛ 
از اين رو هر نوع نارســايي و خلل در اين دوره مستقيمًا بر 

پيگيري برنامه آموزش زيست محيطي تالش 
همه جانبه اي را در سطح ملي براي آگاه سازي 

مردم نسبت به تهديدات و خسارات وارده بر 
محيط زيست مى طلبد

پيگيري برنامه آموزش زيست محيطي تالش 
همه جانبه اي را در سطح ملي براي آگاه سازي 

مردم نسبت به تهديدات و خسارات وارده بر 
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عملكرد و كيفيت هر دو حلقه آموزش عمومي و عالي تأثير 
بسزايي خواهد داشت.

با عنايت به موارد ذکر شده و تأکيد دومين هدف کالن 
۲ ســند تحول بنيادين آموزش وپــرورش بر ارتقاي آداب 
و مهارت هاي زندگي، بهداشــتي و زيست محيطي (سند 
تحول بنيادين آموزش وپرورش، ۱۳۸۸) موضوع درســی 
انسان و محيط زيســت برای دانش آموزان پايه يازدهم در 

نظر گرفته شده است. 

ساختار كتاب درسى انسان و محيط زيست
مأموريت اصلی موضوع درســی انســان و محيط زيست 
و محتــوای کتاب درســی آن آشــنايي دانش آموزان با 
محيط زيست، نحوه حفاظت و مراقبت از آن، ترويج راه هاي 
پيشــگيري از صدمات بيشتر به محيط زيست و در نهايت 
ايجاد دغدغه هاي محيط زيستي در بين دانش آموزان است. 
محتوای اين کتاب از هفت درس به شرح زير تشکيل شده 

است:
درس اول: آب و آلودگي هاي محيط زيستي

درس دوم: خاك و امنيت غذايي
درس سوم: هوا و آلودگي هاي محيط زيستي

درس چهارم: انرژي و آلودگي هاي محيط زيستي
درس پنجم: گردشگري و محيط زيست 

درس ششم: تنوع زيستي
درس هفتم: پسماند و آلودگي هاي محيط زيستي

محتوای دروس ذکر شــده سه حوزه تربيت و يادگيري 
زير را تحت پوشش قرار می دهد:

1 علوم انســاني و مطالعات اجتماعي: تعامل انسان و 
محيط و مفاهيم مرتبط بــا آن (روابط و تأثيرات متقابل 

انسان و محيط، مسائل و چالش هاي محيط زيست)
2  حوزه تعليم و تربيت زيســتي و بدني: شناســايي 
نظام هاي زيســت محيطي محلي و ناحيه اي و معيارهاي 

محيط زيست سالم 
3 حــوزه تربيــت و يادگيــري كار و فنــاوري: ايجاد 
مهارت هاي توليد علم/ تفكر رياضي براي مطالعه الگوها و 
روابط حاكم بر طبيعت (آيات الهي)، توسعه علمي و به روز 
نگهداشــتن دانش خويش و به كارگيــري آن در موقعيت 

جديد
محتوای کتاب انســان و محيط زيست به شايستگی های 
تعقل و تدبر در نظام خلقت و شــگفتي هاي آن، ايمان به 
ارزشمندي، هدفمندي و قانون خلقت و باور به زيبايي هاي 

جهان آفرينش به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند، علم 
نسبت به پديده ها، روابط، رويدادها و قوانين جهان آفرينش 
و چگونگي برقراري ارتباط انســان با آن ها و بهره برداري 
بهينه از آنان، عمل در جهت حفظ و تعالي محيط زيست، 
ميراث فرهنگي و سرمايه هاي طبيعي و ارزش قائل شدن 
براي مخلوقات هستي و محيط زيست می پردازد. (سازمان 

پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، ۱۳۹۶)

آمـوزش اخـالق زيسـت محيطى راهـي بـراي 
رفـع بحران هـاى عصـر حاضـر

يکی از مباحثی که اين کتاب و در قالب شايستگی های 
پايه به آن می پردازد اخالق زيســت محيطی است. اخالق 
زيست محيطی يکی از شــاخه های فلسفه کاربردی است 
که با ارزش ها، باورها و گرايش ها ســروکار دارد و به دنبال 
ارائه راه حل های اخالقی برای مشکالت زيست محيطی از 
طريق پيوند دادن علوم مختلف با گرايش های اجتماعات 
انسانی است. اخالق زيست محيطی با دغدغه های جهانی 
مانند رابطه انسان با محيط زيست، درک انسان نسبت به 
مســئوليت در برابر محيط زيســت و تعهد به حفظ منابع 
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برای نسل های آتی ســروکار دارد. اين در حالی است که 
آلودگی های زيست محيطی، استفاده از منابع زمين، توليد 
و توزيع غذا، توليد و مصرف انرژی، صيانت از حيات وحش 
و تنوع گونه ای نيز در گستره و حوزه اخالق زيست محيطی 

جای دارند (عابدی سروستانی، ۱۳۸۷)
در اخالق زيســت محيطي خدامحوري بــه طور ذاتي 
ارزشــمند اســت، زيرا تمامی مخلوقات زنده و غيرزنده 
مخلــوق خداوندنــد و به هميــن دليــل داراي ارزش و 
شايسته توجهات اخالقي مي باشــند. پي بردن به صفات 
و دستورات الهي براي ارتباط با زيست بوم ضرورت دارد، 
زيرا محيط زيست انسان ذات خداوند است و انسان همواره 
در محيط الهی غوطه ور اســت اما ممکن است خودش از 
اين موضوع آگاه نباشــد. براي همين است كه بحران هاي 
زيســت محيطي به وجــود آورده اند كه انســان از قبول 
خداوند به عنوان خالق محيط زيست حقيقي تمُرد مي كند 
و محيط زيســت خود را جدا و مستقل از خداوند مي داند.

(عابدي سروستاني و همكاران، ۱۳۸۶)
حوزة اخالق زيســت محيطي به ماوراي افراد و اجتماع 
انســان ها مي رود به طوري كه، نه تنها انســان ها را شامل 

مي شــود بلكه، حيوانات و كل زيست كره درزمان حال و 
آينــده را نيز در برمي گيرد. اخالق زيســت محيطي ضمن 
بســط وظيفه انسان ها به نسل هاي آتي و ساير مخلوقات، 
در دو سطح تحول آفرين است. يكي، در سطح نظري كه در 
آن، انسان محوري قالب موجود در اخالق نوين را به چالش 
مي كشد و ديگري، در سطح عملي كه در آن، مادي گرايي، 
لذت گرايي و مصرف گرايي ناشــي از ســرمايه داري را به 
شــدت مورد انتقاد قرار مي دهــد و به جاي آن يك روش 
«زندگي ســبز» را كه با طبيعت هماهنگ است پيشنهاد 

مي كند.
توجــه بــه اخــالق زيســت محيطی در آموزش هــای 
زيست محيطی در اهداف و راهبرد بيانيه هاي منتشرشده 
و مرتبط با همايش محيط زيســت و توســعه، كه در سال 
(۱۹۹۲) در ريودوژانيــرو برگزار شــد و به برنامه كار ۲۱ 
مشــهور گرديد نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. (مؤسسه 
آســيايی اروپايــی ودانشــگاه مالــزی، ۲۰۰۲). «اخالق 
زيست محيطي اســالمي» نيز كه تبيين كننده چگونگي 
رابطه انســان با طبيعت و تعامل با آن در چارچوب مكتب 
اخالقي اسالم اســت، از همين ويژگي برخوردار است. به 
عبارت ديگر در اسالم، همان گونه كه تمام رفتارهاي انسان 
در جامعه با هدف تقرب به خداوند تعريف شــده اســت، 
كنكاش در تبيين اسالمي چگونگي رفتار با طبيعت نيز در 

همين راستا خواهد بود (سروستاني، ۱۳۸۶).
از اين رو مراكز آموزشــي وظيفه دارنــد تا ضمن ازدياد 
دانش زيســت محيطي، فراگيران به رعايت اصول اخالق 
زيست محيطی اسالمی در جامعه نيز كمك كنند و خود را 
متعهد به آموزش اخالق زيست محيطي اسالمی بدانند و 
رهبري و هدايت برنامه هاي آموزش اخالق مدار براي حل 
بحران هاي زيســت محيطي را برعهده گيرند (پوجمان۴، 

.(۲۰۰۱
موضوع درسی انسان و محيط زيست و نيز کتاب درسی 
آن، برای ســال يازدهم دوره متوســطه، به همين منظور 
در نظر گرفته شده اســت. در اين درس تالش می شود با 
بهره گيری از اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب (كتاب 
راهنماي معلــم، نرم افزار آموزش معلمان، كتاب كار، فيلم 
آموزشــي دانش آموز، كتاب گويا، فيلم آموزشــي والدين) 
آموزه هاي زير را در ذهن و رفتار دانش آموزان نهادينه كند.

1 نفي سلطه بدون مســئوليت انسان بر طبيعت؛ زيرا 
انسان خليفه خداوند بر زمين است و امانت دار او محسوب 

می شود.



ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)146

1 همزيستی با محيط زيست؛ زيرا انسان خود را همانند 
ديگر مخلوقات خداوند بــر زمين می داند که همگي يک 
منشــاء دارند. در اين صورت انسان نه تنها از طبيعت جدا 
نيســت، بلکه در شبکه ای متشــکل از موجودات زنده و 

غيرزنده قرار دارد.
2 جلوگيری از اســتثمار طبيعــت و اتالف منابع؛ زيرا 
از انســان خواسته شده است تا به فســاد در زمين که از 
مصاديق آن، تخريب محيط زيســت و نابودی زيست بوم 

است، نپردازد.
3  مســئوليت پذيری نســبت به رفتار با طبيعت؛ زيرا 
همــان طور که انســان برترين مخلوق اســت، امانت دار 
خداوند بر زمين، يعنی اختيار و آزادی، نيز می باشــد. اگر 
تمام هستی مســخر انسان اســت، همين واقعيت تأييد 
کننده مسئوليتی اســت که در برابر رفتارهای خويش با 

محيط زيست دارا است.
4 حفاظت و بهبود محيط زيســت؛ زيرا انســان نه تنها 
موظف به حفاظت از مخلوقات خداوند است، بلکه می بايد 
آن را بهبود بخشــد. از اين رو، خود بوم شناســی بر بهبود 
وضعيت محيط زيســت به نحوی کــه تکامل آن تضمين 

گردد، استوار است.
5 تقدس محيط زيســت به دليل ارتباط آن با خداوند؛ 
زيــرا با تکامل نفــس و درک يگانگــی تمامی مخلوقات، 
محيط زيســت نيز که مخلوق خداوند است مورد احترام 
و تقدس قــرار می گيرد. اين مفهوم، خــود می تواند يک 
بازدارنده درونی مهم برای جلوگيری از صدمه رساندن به 

محيط زيست باشد.
6  فرامــوش کــردن خويــش باعــث بحران هــای 
محيط زيســتی اســت؛ زيرا اين بحران ها به اين دليل به 
وجود می آيند که انســان با کنار نهادن ياد خداوند، نفس 
واقعی خود را فراموش می کند و اسير اميال و خواست های 

حيوانی خويش می شود.
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