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محيط زيست

 يکی از مســائل جوامع در قرن بيســت ويکم مشکالت 
زيست محيطی است. اين مشــکالت در جامعة ما نيز همچون 
جوامــع ديگر رو بــه افزايش هســتند. بدون شــک هر فرد 
مســئوليت پذير در جامعه، در هر جايگاهی، از خود می پرســد 
چگونه می تواند به حفظ محيط زيست در سطح بومی، محلی، 
ملی، منطقه ای و جهانی کمک کند. اين ســؤال برای معلمان، 
با توجه به جايگاه و نقشــی که در تعليم وتربيت ايفا می کنند، 
بيش و پيش از ديگران مطرح است. به نظر می رسد، مسئوليت 
هر فرد در حفظ محيط زيســت بايد به باور و بخشی از هويت 
او تبديل شــود. بنابرايــن، نقش معلمان در فرهنگ ســازی و 
نهادينه کردن فرهنگ حفاظت از محيط زيست، اهميت ويژه ای 
دارد. رســيدن به اين باور که حفاظت از محيط زيست وظيفة 
تک تک ماســت، بايد از دوران ابتدايی و بــا برنامه های متنوع 
تربيتی، اجتماعی، فرهنگی و هنری آغاز شود. با توجه به داليل 
زير، شــما می توانيد به دانش آموزان کمک کنيد ضرورت توجه 

به محيط زيست را درک كنند و برای آن بکوشند:

حفظ بهداشت روانی و جسمی
همة ما اين ضرب المثل را شــنيده ايم که عقل سالم در بدن 
ســالم اســت. بنابراين، يکی از نيازهای ابتدايی برای داشــتن 
زندگی سالم و بانشــاط، داشتن بدنی سالم است. برای داشتن 
بدن ســالم به چه چيزهايی نيازمنديم: تغذية ســالم، ورزش، 
بهداشــت و... . بدون شــک، هر يک از نمونه های مطرح شده، 
به طور مستقيم و غيرمســتقيم با محيط زيست ارتباط دارند. 
به نظر شــما، آيا اســتفاده از مواد غذايی سالم، انجام حرکات 
ورزشی و بهداشت جسمی و روانی، در محيط آلوده امکان پذير 
اســت؟ شــما می توانيد صرف نظر از اينکه معلم چه درســی 
هســتيد و با توجه به وظيفه ای که همة مــا در حفظ محيط 
زيســت داريم، توجه دانش آموزان را به موضوعات آشنا، ناآشنا 
و جديد در اين حوزه جلــب کنيد؛ به گونه ای که آن ها متوجه 
بحران های زيســت محيطی بشــوند. در اين زمينه می توانيد با 
طرح پرسش ها، و نشان دادن انواع محتواهای سمعی و بصری، 
به آن ها کمک کنيد، مســائل را بشناسيد و پاسخ های خود را 
نيز در قالب های گفتاری، نوشتاری، تصويری و ... ارائه کنيد. در 
اين زمينه می توان به انــواع آلودگی های صوتی و هوا، و آب و 
نقش آن ها در از بين رفتن سالمتی جسمی و روحی اشاره کرد.

برقراری امنیت
اين حديث نبوی را بارها شــنيده ايم کــه ارزش دو نعمت از 
مردم پوشيده است: سالمتی و امنيت. شايد برای دانش آموزان 
ارتباط سالمتی با موضوع محيط زيست تا حدودی قابل تبيين 
باشــد، اما بررســی امنيت و ابعاد مختلف آن، از جمله امنيت 
زيســت محيطی، يکی از موضوعاتی است که تا حدودی از آن 
غفلت شده اســت. الزم است معلمان با بررسی ابعاد امنيت، از 
جمله امنيت زيست محيطی، به روشن شدن هر چه بيشتر اين 
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مفهــوم در ذهن دانش آموزان کمــک کنند. توجه به اين نکته 
که امنيت تنها دور بودن از خطرهای مادی و معنوی نيســت، 
بلکه »وجود شرايط مطلوب برای تحقق اهداف است و بررسی 
اين تعريف در حوزة زيست محيطی، به گونه ای که دانش آموزان 
بتواننــد آنچه را در حوزة محيط زيســت مخل امنيت فردی و 
اجتماعی ماست شناسايی کنند، بسيار مهم و حياتی است. در 
اين زمينه می توان توجه دانش آموزان را به مشــکالت ناشی از 

بی آبی و کم آبی و زلزله جلب کرد.

رعايت فرهنگ اسالمی-ایرانی 
حفاظت از محيط زيســت از گذشــته تا حال در فرهنگ ما 
ريشه داشته اســت. از جمله می توانيم به جشن نوروز، جشن 
روز دهقــان و رســم نهال کاری اشــاره کنيم که همه ســاله 
در اکثــر مناطق کشــور برگزار می شــوند. از ســوی ديگر، 
دين مقدس اســالم همواره به پاکی و حفظ محيط  زيســت 
تأکيد کرده اســت. اما با کمال تأســف، اين توجه و تأکيد در 
محدوده ای خــاص باقی مانده يا تحت تأثير شــرايط خاص، 
ســبب شكل گيري فرهنگ حفاظت از محيط  زيست و تقويت 
آن نشده اســت. پس راه اندازی برنامه های فرهنگی و هنری، 
به منظــور نهادينه كردن فرهنگ حفاظت از محيط  زيســت، 
بهترين ابتکار اســت. اين گونه برنامه هــای تربيتی و فرهنگی 
زمينه ای را مهيا خواهند ساخت تا فرهنگيان مسئوليتشان را 
در حفظ محيط زيست در جامعه ادا کنند. پس حفظ فرهنگ 

ايرانی ـ اسالمی در گرو حفظ محيط زيست است.

توجه به هنر
بدون شــک راه اندازی برنامه های فرهنگــی ـ هنری و خلق 
انــواع آثار هنری ديداری و ادبــي، در ايجاد انگيزه، باور، تغيير 
تفکر نسبت به محيط زيست و حفاظت از آن، تأثيري عميق و 
ماندگار دارد. با مطرح کردن مسائل و مشکالت زيست محيطی، 
از دانش آموزان بخواهيد راه حل های متعدد برای حل آن ها ارائه 
دهنــد. ارائة راه حل می تواند در قالب مقاله، خلق اثر هنری و ... 

باشد.
 امروزه، در بيشتر کشورهايی که برای حفاظت از محيط زيست 
کار می کنند، ايجاد نمايشگاه های آثار هنری محيطی، بخشی از 
برنامه های فعاالن محيط  زيست به شمار می رود. دانش آموزان با 
همکاری شما معلمان، همانند ساير افراد مسئوليت پذير جامعه، 
می توانند موضوعات محيط  زيســتی را در آثارشــان به خوبی 
انعکاس دهند و آثار ماندگار و تأثيرگذاری خلق کنند. با شيوة 
هنر محيطی و خلق اثر هنری با استفاده از بازيافت، می توان به 

حفاظت از محيط زيست کمک کرد.
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