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  آموزش محيط زيست اقدامي براي توسعه پايدار
  2 ، زهرا عابدي1 *محدثه اميني

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات دانشكده محيط زيست و انرژي،
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  چكيده
در دهه هاي اخير، يكي از دغدغه هاي اصلي انديشمندان،متفكران و مراكز تحقيقاتي، بروز معضالت زيست محيطي و روند 
فزاينده آن بوده است. در اين ارتباط، اصالح روند بحران محيط زيست به اعتقاد عموم صاحب نظران در گرو اصالح آموزه هاي 
انسان و تغيير در نگرش، بينش و دانش انسانها نسبت به سرنوشت خود و محيط پيرامون مي باشد تا بتوانند از اين طريق به 

هدف از انجام اين مطالعه مروري بررسي تأثير آموزش زيست محيطي بر روند دستيابي به توسعه . توسعه پايئار نزديك شوند
اي و منبع اصلي گردآوري اطالعات استفاده از ت در اين تحقيق به صورت كتابخانهآوري اطالعاپايدار بوده است. روش جمع

اي و ترجمه مقاالت موجود بوده است. نتايج اين مطالعه بيانگر اين مساله است كه هاي اينترنتي مرتبط، منابع كتابخانهسايت
د و اين ميسر نمي گردد مگر با نهادينه كردن اي پايدار نياز به ترويج اخالق زيست محيطي مي باشبراي رسيدن به توسعه

هاي زيست محيطي. بر اساس نظرات محققين، اين آموزشها بايد در سطوح مختلف و متناسب با اقشار مختلف جامعه آموزش
آموزان  اعم از متخصصين، مديران، دانشگاهيان، دانش آموزان و سايرافراد ارائه گردد. در ميان اين گروهها طبيعتاً آموزش دانش

و دانشجويان كه نسل آينده جامعه و مديران و تصميم گيرندگان آتي جهان خواهند بود، در صورت برنامه ريزي صحيح و ارائه 
محتواي آموزشي مناسب كه منجر به رسيدن به درك كافي جهت احترام گذاشتن به محيط زيست گردد، مي تواند تضمين 

  اشد.كننده دستيابي به محيط زيستي پايدار ب
  

  آموزش، توسعه پايدار، محيط زيستهاي كليدي: واژه
  

  

                                                            
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتهاي محيط زيست دانشجوي كارشناسي ارشد آلودگي -1  
  علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات هيات -2
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  مقدمه - 1
در زمين  غالب گونه مي دهند، به عنوان تشكيل را زمين جمعيت جانداران كره از كمي بسيار درصد انسانها عليرغم اينكه
 آن است. از بوده عوامل محيطي كامل تأثير تحت موجودات ساير همچون نيز انسان پليستوسن دوره ابتداي در شناخته مي شوند.

 دهد. امروزه شاهد آن هستيم كه توسعه شدت تغيير به را خود اطراف فيزيكي محيط توانسته تدريج به و كرده پيشرفت انسان پس

زيست را  محيط بر تأثيرات انسانها و دخالتها از سوي ديگر دامنه انداخته اما تأخير به در كره زمين را جمعيت فناوري بحران و علوم
 شديداً افزايش داده است.

عقلي بايد  و منطقي زيست مي باشد،به لحاظ تحت تاثير محيط نوعي به بشر حيات هاي جنبه با توجه به اين كه تمامي 
 موجودات حيات با اين موضوعزماني كه  ويژه باشد به آن ارزشمند و مثبت هاي جنبه از حراست و تالش انسان در جهت حفاظت

 استفاده هاي بيشماري سوء و استفاده موجب زيست محيط جوامع، مبحث شدن صنعتي در ارتباط باشد. پس از انسان زنده به ويژه

بيشتر كشورهاي در حال توسعه، با بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي آسيب هاي جبران ناپذيري را به محيط زيست   است. شده
د كرده اند، اما از آنجائيكه توسعه جوامع بشري امري اجتناب ناپذير است، يكي از راه حل هاي بشر براي برون رفت از اين مشكل وار

 رسيدن به توسعه پايدارمي باشد.
 

  پيشينه تحقيق - 2
اي و سرتاسري در ) مطالعه بوسيله سه رويكرد كليدي انجام شده است: اوال، يك تحقيق كتابخانه 2006در مقاله بينستوك(

دنيا از سياست هاي آموزش زيست محيطي و آموزش براي توسعه پايدار به زبان انگليسي و قابل دسترس، برنامه هاي عملي و 
چارچوب ها انجام شد. دوماً مقاله هاي توصيفي و يا تشريحيكه چنين اسنادي را مورد مطالعه قرار داده بودند، خوانده شده و تركيب 

) براي بدست آوردن اطالعات با يكديگر NGOsموسسه هايي كه در زمينه آموزش زيست محيطي كار مي كردند( شدند. سوماً
تماس برقرار كردند و به اين نتيجه رسيد كه با تنوع سياست ها و برنامه هاي عملي براي متوجه ساختن آموزش زيست محيطي و 

، كانادا از لحاظ توسعه برنامه هاي عملي ملي در منطقه از موقعيت مطلوبي آموزش براي توسعه پايدار در سرتاسر جوامع بين المللي
برخوردار است. كانادا بايد از وجود نمونه ها و استانداردهاي آموزش زيست محيطي و آموزش براي توسعه پايدار در خارج كشور 

آموزش براي توسعه پايدار در كانادا و  1999پيروي كرده و خودش را بعنوان يك رهبر در زمينه رشد تعيين كند. ارزيابي سال
  )4يك نقطه شروع در شناسايي نيازهاي حاضر و دستورات الزم براي آينده فراهم كرده است.( 2002چارچوب سال
 كودكان در محيطي زيست مدت بلند رفتارهاي در آموزش نقش بررسي به)2007كوشينگ( فلندرز چاوال و

 گيرند نتيجه مي آنها .پرداختند موجود تجربيات به توجه با عمومي مسايل در آنان مشغوليت و عالقه ميزان مبناي بر جوانان و
 تا شوند داده اجتماعي دخالت كارهاي در و تجربه را طبيعت بتوانند خودشان كه هستند فرصتهايي نيازمند نوجوانان و كودكان كه

 آنان به عمومي نهادهاي ساير مدارس و سوي از بايد فرصت اين و كنند، احساس را دارند نقش اوردنش بوجود در خود كه تغييراتي
  )5شود.( داده
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) در منطقه اوتارانچال،  ايالتي در شمال هندوستان و در موسسه تنوع زيستي آفريقاي جنوبي مطالعه اي بر روي 2008ريلي(
  مقوله آموزش محيط زيست انجام داددكه نتايج آن به تفكيك بدين شرح مي باشد:

نطقه اوتارانچال هندوستان نتيجه گرفته شد كه رويكرد واحد برگرفته از مرگز آموزش زيست محيطي در م
 Uttaakhandاوتارانچال( Environmental  Education  Center) يا (UEEC براي متوجه ساختن نگراني هاي زيست (

محيطي جامعه مي تواند موفقيت هاي آن را براي تعهد طوالني مدت نسبت به بهبود جامعه، انطباق پذيري و اعتماد جامعه توسعه 
در آنجا كار  يافته نشان دهد. توسعه اين صفات، اجازه ترويج اهداف و مشاركت مثبت افراد در افزايش منابع جامعه در روستاهايي كه

مي دهد. با ايجاد فرصت ها براي دانش آموزان براي تجربه اندوزي و يادگيري در ابتدا درباره منابع روستاي  UEECمي كنند را به 
قادر است بر روي توسعه پايدار و مديريت منابع در منطقه اوتارانچال از طريق افزايش تكنيك هاي آموزشي كه در  UEECخويش،

  تفاده مي شود تاثيرگذار باشد.محيط روستا اس
منطقه بي نظير كيپ فلورال، و تهديدهاي حفاظتي  –) آفريقاي جنوبي SANBIانجمن ملي تنوع زيستي آفريقاي جنوبي (

براي گرفتن نقش فعال در حفاظت اكوسيستم تالش مي كند. در آموزش پيرامون گياهان بومي، سانبي  SANBIآن، در برانگيختن 
براي متوجه ساختن نگراني هاي پوياي اجتماعي و اقتصادي است. سانبي نياز اشتغال جوامع به منظور تامين  همچنين در تالش

حيات زيست شناختي و نيز، جامعه شناسي منطقه را مورد شناسايي قرار داده است. برنامه هاي آموزش زيست محيطي بيش فعال 
مشترك شان، و اينكه چگونه آن مي توانند در بدنه آموزش براي پرورش ايده بواسطه افزايش آگاهي دانش آموزان و جامعه از منابع 

هاي پايدار مورد استفاده قرار گيرند، براي رسيدن به اين اهداف تالش مي كنند. سانبي به اهميت ارتباط مدرسه و جامعه و نيز، 
  )6بهبود اين پيوندها به منظور افزايش احتمال موفقيت پي برده است.(

) تحت عنوان آموزش De La Salle) برنامه آموزش زيست محيطي در انجمن دال سال (2012ه برادران اسكولز (در مقال
) طبقه بندي شده است. يعني بطور دقيقتر با ديگر بخش هاي آموزشي مانند آموزش ESDزيست محيطي براي توسعه پايدار(

دهه ملل "اط دارد. اين بدان معني است كه برنامه بايد در نيمه دوم بهداشت، آموزش ارزش ها، مطالعات بر روي سالمتي و غيره ارتب
اجرا شود. آن همچنين با توصيه هاي بيانيه بن در يك مسير قرار داشته، كه از  " 2012-2005متحد آموزش براي توسعه پايدار 

آموزش براي توسعه پايدار را فراتر از  براي ايجاد ساز و كارهاي نهادي در طول دهه صحبت كرده كه مي تواند مداومت حرفه "نياز
  "دهه ضمانت كند

در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه با گفتن اينكه در اين خط با ديدگاه هاي اخالقي، فرهنگي و اجتماعي جديد، اگر فقط 
هاي شخصي، رسمي و  انجمن دال سال محيط زيست را يك موضوع اجباري كه بايد آموزش داده شود در نظر بگيرد، و از مسئوليت

اجتماعي آگاه شود، برنامه آموزش زيست محيطي مي تواند به اجرا درآيد. اين برنامه آموزش زيست محيطي همچنين از تاسيس 
موسسات آموزشي كه مشكالت را براي بهبود ديگر جنبه هاي توسعه پايدار(مطالعات بهداشتي، آموزش ارزش ها، مطالعات بين 

لح و آرامش و غيره) مورد شناسايي قرار مي دهد، حمايت مي كند. و همچنين در ادامه كار طوالني يونسكو فرهنگ ها، مطالعات ص
 )7در جهت اهداف توسعه پايدار مي باشد.(

 وي تحقيق، اين در پرداخت، زيست محيط حفاظت بر تاكيد با پايدار توسعه در آموزش نقش بررسي به نيز )2014( كوپنين
 كه انست بيانگر پژوهش نتايج اين .نمود بررسي را محيطي زيست آموزشهاي در حيوانات حقوق و اكولوژي بحث يكپارچگي احتمال
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 كه ايي جامعه اجتماعي شرايط به اگرچه قرار بگيرند، محيطي زيست آموزشهاي مهم و اصلي بخشهاي بعنوان توانند مي فوق مباحث
  )8دارد.( بستگي نيز گيرد مي صورت آن در آموزشها اين

 مورد رو را چالشهاي پيشرو و فرصتها و ،.پرداخته زيست محيط آموزش زمينه در شده انجام مطالعات بر مروري )به2012تائو(
 حفاظت براي آگاه، اي جامعه و و موثر كارامد نهادهاي به نياز مستلزم پايدار توسعه كه انست بيانگر تحقيق اين نتايج .داد قرار بررسي

 بازبيني و ارزيابي ها ارتباط اين در .زمينه بگيرند اين در را كننده تعيين تصميمات ضروري، مواقع در تا دارد زيست محيط از
  )9(.دارد بسزايي تاثير محيط زيست در انسان نقش ارتقاء بر محيطي زيست آموزش هاي برنامه استراتژيك

  است محيطي انجام شدههاي زيست آموزه تاثير زمينه در مطالعاتي نيز ايران در
 مقوله بررسي به آن، از حفاظت در رهيافتي زيست، محيط آموزش ترويج عنوان تحت ايي در مقاله  )1384ويسي( و محمودي

 حفظ و توسعه در پايداري تحقق براي پژوهش، اين نتايج اساس بر .است پرداخته رهيافت اين قالب در محيط زيست آموزش و ترويج
 شناسايي را و طبيعت انسان بين تغيير حال در و پيچيده ارتباطات كه اخالقي . نيازمنديم محيطي زيست اخالق به، ما محيط زيست

 ضروري آموزشي نظامهاي و درروشها بازنگري اخالقي، چنين شدن پديدار منظور به . دهد پاسخ آن به حساسيت با و كرده
  )10(.است

 محيط آموزش پايدار توسعه مديريتي الگوي تدوين عنوان تحت خود مقاله در )1385حيدري( و نژاد محرم
 اجراي دوره براي هايي پيشنهاد نويسندگان، ، فوق مقاله پايان در .پرداختند موضوع بررسي به كشور جوان نسل براي زيست

 )11(.نمودندارائه  زيست محيط آموزش هاي دروه بازنگري همچنين و ها دوره ارزيابي روشهاي زيست، محيط آموزش هاي

 نتايج .است پرداخته ايران در زيست محيط از حفاظت آموزش در راهبردها و تنگناها بررسي به  )1391رمضاني(
 هاي مختلف رده تمامي به بايد زيست محيط از حفاظت تفكر كردن نهادينه جهت در كه كند مي پيشنهاد تحقيق اين
 بين در آموزش بايد وهمچنين داشت كافي توجه مديران و متخصصان آموزش و مردم عموم آموزش دانشگاه، تا دبستان از آموزشي

  )12يابد.( رواج مردم عامه
  

  توسعه پايدار - 3
هاي موجود درخصوص حفظ محيط زيست، همه انسانها در سطوح جهاني، ملي و بويژه در باتوجه به اهميت توسعه و نگراني

براي احتراز از نابودي مطلق محيط زيست الزم است پيشرفت و توسعه روندي پايدار سطح محلي بايد اين واقعيت مهم را دريابند كه 
داشته باشد تا ثمرات آن نه تنها نسل هاي حاضر كه نسل هاي آينده نيز بهره مند شوند. توسعه مردم معاصر نبايد به قيمت نابودي 

  ر ندارند تمام شود.و اضمحالل زندگي آيندگان كه براي دفاع از حقوق خود در حال حاضر حضو
ترين تعريف از جانب كمسيون برانتلند ارائه گرديده كه در آن تاكنون تعاريف زيادي از توسعه پايدار ارائه شده است اما متداول

  )1داند(توسعه پايدار را رفع نيازهاي نسل حاضر بدون به مخاطره افكندن نيازهاي نسل آينده مي
، به تدريج مفهوم توسعه پايدار در 1987از جانب كميسيون برانتلند در سال  "ما آينده مشترك"پس از انتشار گزارش 

مورد پذيرش اتحاديه بين المللي حفاظت از  1980مباحث محيط زيستي در مقابل توسعه، در كانون توجه قرار گرفت و در سال 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس انرژي و محيط زيست

  978 - 600 – 8045 – 45 –8شماره شابك مقاالت: 
  هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394سوم  دي  

88671676 )021 ( - 09197556424  
 كيميا و مجريان: هم انديشان انرژي

  انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران 
www.Energyconf.ir 
 
 

زيست بود و نتوانست تأثير زيادي بر طرز تفكر و قع شد. اما اين توجه تنها محدود به طرفداران حفاظت از محيط وا IUCNطبيعت
  ها و مؤسسات كمك رسان بر جاي گذارد.بينش دولت

مفهوم توسعه پايدار زماني مطرح شد كه موضوعات زيست محيطي سرلوحه كار بحث هاي سياسي قرار گرفت و به صورت 
ماهنگ و همگام كردن اهدافي همچون بهبود كيفيت ابزاري براي حمايت از محيط زيست از آن استفاده شد. توسعه پايدار با ه

 1970محيط زيست و توسعه اقتصادي، برخي تنش هاي ناشي از بينش متضادي را كه در خصوص محدوديت هاي رشد در دهه 
ت كنفرانس بزرگ محيط زيست و توسعه با عنوان سران زمين و با شرك 1992ظهور كرده بود را كاهش داد. در همين راستا در سال

  )2كشورجهان در ريودوژانيرو كشور برزيل تشكيل گرديد و به اجالس ريو معروف شد( 180هيئت هاي نمايندگي 
 تحول به نياز محيطي باشد، زيست هاي ارزش حفظ با هماهنگ اي كهتوسعه يعني پايدار ايتوسعه به يافتن دست براي

دهند.  قرار مطابقت مورد طبيعت پويائي و پايداري با را خود منش جوامع، دهنده تشكيل مردم است تا جوامع فرهنگ زيستي
آن  از حراست و حفظ در آنها مشاركت و يافته افزايش مردم محيطي زيست اطالعات كه به وقوع مي پيوندد توسعه پايدار زماني

 آموزش مواجه خواهد شد. بنابراين ايعديده با مشكالت نيز توسعه پايدار به دستيابي مردمي، هايحمايت بدون شود. برابر چندين

تحول  آنان عملكرد مردم و واعتقادي فكري مباني توان در آموزش مي كه با چرا باشد مي ضروري زيست زمينه محيط در مردم
  )3متصور شد. ( پايدار توسعه دورنماي روشني را براي توان مي ايجاد نمود و بدين ترتيب

 
 زيست محيط پايداري مفهوم -3-1

انقراض گفته مي شود.اگر با ديد  و شكست از جلوگيري و بقاء توانايي حفظ به منظور مداوم تالشي به مفهوم كلي پايداريدر 
  گردد.مي اطالق پايه منابع بقاي استمرار با همراه باروري ظرفيت حفظ به اساساً  پايداري محيط زيستي به اين مفهوم نگاه شود،

يا  حفظ نيز و نكند سلب را آينده اختيارات كه سطحي در پايه منابع حفظ عبارت است از زيست محيط پايداري واقع در
 ضايعات، كاهش حجم وانرژي، منابع مصرف كاهش طريق از پايداري از بعد اين است. اكوسيستم انعطاف و كيفيت ظرفيت، ارتقاء

  ميشود. زيست محيطي تقويت منابع از آگاهانه و عقاليي استفاده مناسب، فناوريهاي يافتن و آنها بازيافت و آلودگي
  
 آموزش تعاملي نقش به توجه با پايدار سعه تو اهداف -3-2

 :مي گيرد قرار زير بخش سه در را پايدار توسعه اهداف

 بيشتر. وكارايي پيشرفت هدف با :اقتصادي بخش )1

 .فقر هش وكا برابري هدف با اجتماعي: ) بخش2

  )13طبيعي( منابع حفظ هدف اكولوژيكي: با ) بخش3
 كرد: بيان زير صورت به توان مي را آنها نظرگرفته شود، در را تعامالت اين اگر كه بوده تعامل داراي اهداف اين

 .هدفمند كمكهاي اشتغال، درآمد، توزيع اجتماعي: و اقتصادي اهداف
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گرايي،تعين خسارت ناشي از فعاليت هاي  درون و ارزشگذاري زيست، محيط اكولوژيكي: ارزيابي و اقتصادي اهداف
 توليدي،مصرفي،خدماتي برمحيط و نهايتاً حسابداري محيط زيست.

 .گرايي مشاوره،كثرت مردم، اجتماعي : مشاركت و اكولوژيكي اهداف

  )14است ( گرديده بيان شكل بدين ريو كنفرانس در اكولوژيكي و اجتماعي اقتصادي، اهداف تعامل
 وتوجه آموزش كمك با مينمايد، ممكن غير پايدار توسعه جانبه چند اهداف تحقق آن بدون كه نهادي لتعام تفكر، اين در

 توجه و مدنظر طبيعي، منابع از برداري بهره اقتصادي،فرهنگي و....در محيطي، زيست اجتماعي، اهداف به جانبه همه و كلي

  .ميباشد
  

 زيست محيط -4

است از مجموعه موجودات زنده، منابع، عوامل و شرايط هماهنگي كه در پيرامون در يك تعريف عمومي محيط زيست عبارت 
هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حيات اين موجود زنده به آن وابسته است. كنش ها و واكنش ها، چرخه ها و فرايندها ، حركت ها 

بيرون به هم متصل مي كند و تمامي آنها در ارتباط با هم و روابط متقابل، اثرها و تأثيرها، مجموعه زيست محيطي را در درون و از 
  )15شبكه در هم تنيده حيات را تشكيل مي دهند.(

 زيستي فضاي كل شده است كه تشكيل انسان دست به فضاهاي ساخته شده نيز و انساني جوامع طبيعت، از زيست محيط

 فيزيكي و شيميايي بيولوژيكي، با خصوصيات محيطي زيست محيط داده است. اختصاص خود به را كره زيست يعني زمين، كره

 در شوند، لذا مند بهره طبيعي زندگي يك از مي توانند خود زندگي طول در موجودات ساير و بشر محيط، آن در كه باشد مي معين

 الزم توسعه پايدار، به رسيدن راه در مشكالت موانع و ايجاد و منابع نابودي محيطي، زيست مخاطرات به دليل وجود حاضر عصر

 شود محيط انجام از مستمر و خور در برداري بهره تا هم شوند ريزي برنامه محيطي توان ارزيابي و شناخت اساس بر ها برنامه است

 تخريب به كمترين ايجاد با مستمر برداري بهره هدف با محيطي توانهاي شناخت گردند. بنابراين حفظ طبيعي ارزشهاي هم و

  )16مي باشد( ناپذير اجتناب و ضروري امري زيست محيط
 

  آموزش و توسعه پايدار - 5
 در انسان رفتار واقع درمروزه ريشه اصلي نابساماني هاي زيست محيطي را مي توان به انسان و رفتارهاي وي نسبت داد. ا

ها در جهت يكي از  مؤثرترين گاماز اين رو . گردد مي محيط سازنده اجزاي روابط در تعادل عدم ايجاد موجب زيست محيط
حفاظت از محيط زيست ارزيابي رفتار و عملكرد مردم در مسير رسيدن به اصول اوليه زندگي پايدار مي باشد به اين معني كه مردم 

بنابراين براي بايد رفتار خود را در برخورد با محيط زيست به گونه اي ارزيابي نمايند تا به اصول همزيستي با طبيعت دست يابند. 
دست يافتن به توسعه اي پايدار يعني توسعه اي با حفظ ارزش هاي زيست محيطي، بايد به دنبال تغيير در فرهنگ زيست محيطي 

) برخي از 17جوامع بود  تا تك تك افراد جامعه، رفتار و ذهنيات خود را با پايداري و پويائي محيط زيست مورد مطابقت قرار دهند.(
هاي وارد شده در اثر معتقدند كه وجود قوانين به تنهايي نمي تواند متضمن حفاظت از محيط زيست در برابر آسيبصاحب نظران 
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هايي مدون فعاليت هاي سودجويانه انساني باشد و بايد حتماً تغييراتي در تفكرات سودجويانه انسان ها ايجاد شود و با كمك برنامه
-ي نهادينه شود كه يكي از مهمترين شروط تحقق اين امر اهميت دادن به موضوع آموزشمقوله حفاظت از طبيعت درجوامع انسان

  )18هاي محيط زيستي مي باشد.(
 از گروهي اند.ارايه داده زيست محيط آموزش از متعددي تعاريف حال به تا زيست محيط امر در متخصص گروههاي و افراد

 يافته ارتقا هاي بشريمهارت و دانش آگاهي، آن طي كه است فعال فرايند يك از عبارت زيست محيط متخصصان معتقدند آموزش

شود.  مي زمين زيست محيط آميخته هم به اجزاي كليه مديريت براي سازنده فعاليتهاي و آگاهانه تصميمات درك،تعهد، به منجر و
 هر مشاركت هاي زمينه بهره جست تا محور روشهاي مسئله از بايد زيست محيط آموزش اهداف به دستيابي براي يونسكو نظر از

 حس و خالقيت و شود گير مسايل در حل در فعاالنه فرد كه نحوي به نمايد  فراهم يادگيري را فرايند در مخاطبان بيشتر چه

امروزه آموزش يك همكاري ارزشمند در جوامع و در  )19قرار گيرد.(  تشويق بهترمورد فرداي ساختن براي تعهد او و مسئوليت
ها سطح جهاني ايجاد كرده است، و اهميت و نقش آن در بهبود معيشت جهاني بر همگان آشكار گرديده است. ماهيت اين آموزش

ردم را با مهارت هاي بايد به گونه اي باشد تا جوامع را براي شركت فعاالنه در سياست هاي جهاني و اقتصادي آماده نموده و نيز، م
الزم در جهت اتخاذ تصميمات آگاهانه و انجام فعاليت هاي مسئوالنه آشنا سازد. در سرتاسر جهان، جوامع آموزش را بعنوان جزء 
كليدي توسعه پايدار تشخيص داده اند و آموزش محيط زيست مي تواند نقش بسزايي در تقويت فرهنگ زيست محيطي جامعه و 

  )20دستيابي به اهداف توسعه پايدار دارا باشد.( هموار كردن مسير
هاي تحقق پايداري در توسعه و حفظ محيط زيست، اخالق زيست محيطي است. اخالقي كه ارتباطات يكي ديگر از الزمه

گسترش پيچيده و در حال تغيير بين انسان و طبيعت را شناسايي كرده و با حساسيت به آن پاسخ دهد. به منظور شكل گيري و 
چنين اخالقي بازنگري در روش ها و نظام هاي آموزشي موجود ضروري مي باشد. نهادهاي تصميم گيرنده و سياستگزار مي توانند 

هاي جديد به خوبي نهادينه متولي ايجاد اين تغييرات و روش هاي جديد در روند رسيدن به توسعه باشند. براي اينكه اين روش
هاي جديد به جوانان درسراسر جهان همراه با ايجاد ارتباطي هاي آينده داشته باشد، بايد اين  آموزشنسلگردد و اثراتي ماندگار بر 

  بين دانش آموزان و معلمين، مدارس و اجتماع و نظام آموزشي و كل جامعه باشد. 
ارتباط دارند.اين ارتباط  به طور كلي محيط زيست و علوم مرتبط با آن همانند ساير علوم به داليل مختلف به همه انسانها

وابسته به ميزان تخصص و رابطه هر تخصص با بحث محيط زيست را مي توان در سه گروه اصلي دسته بندي نمود:(مديران وتصميم 
گيران)،(متخصصين و برنامه ريزان) و (مردم). هر يك از اين گروه نيازمند آموزش بوده و سرفصل هاي موضوع آموزش نيز براي آنها 

  اوت خواهد بود.متف
الف)آموزش مديران: در مورد آموزش مديران مهمترين نكته ان است كه مديران بايد از اثرات تصميم خود بر محيط زيست 
آگاه باشند.در سامانه ي مديريتي حاكم كه تصميم گيري هاي فردي در سطوح مختلف مديريتي ايفاي نقش مهمي را عهده دار 

  ز اهميت و كارايي و بازدهي شايان توجهي برخوردار مي باشد.هستند،ارتقاء آگاهي مديران ا
ب)آموزش متخصصين: آموزش متخصصين از نظر افراد در دو گروه فارغ التحصيالن  و دانشجويان حال و آينده و از نظر نوع 

براي متخصصين بايد تخصص نيز در دو دسته،رشته هاي زيست محيطي و ساير رشته ها مي توان طبقه بندي نمود. به اين ترتيب 
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چهار نوع برنامه ي آموزشي مد نظر قرار گيرد: فارغ التحصيالن رشته هاي زيست محيطي، غارغ التحصيالن ساير رشته 
  ها،دانشجويان(برنامه هاي درسي)رشته هاي زيست محيطي و دانشجويان (برنامه هاي درسي) ساير رشته ها.

به مقام و ارزش محيط زيست و اهميت حفاظت از آن آگاه بوده و ضمن  اوالً ج) آموزش عمومي جامعه: آحاد جامعه نيز بايد
احتراز از شركت در تخريب محيط زيست و حفاظت ازآن به عنوان پاسداران اصلي محيط ايفاي نقش نموده و ناظر بر برنامه ها و 

  فعاليت هاي مديران و متخصصين نيز باشند.
از آنجايي كه نظام آموزش عالي با داشتن سرمايه هاي فكري و توانمند علمي، به عنوان يكي از مهم ترين دستگاه هاي 

هاي آموزشي اين در ميان سرفصل محيط زيست ، لذا توجه به بحث آموزش آن هم درحيطهمطرح مي شودفرهنگ ساز هر كشوري 
بسيار حائز جهان ، به عنوان مديران و مسئولين آينده فارغ التحصيالنگيري هاي تصميم تاثيرگذاري بر تفكرات و ، از نظر دستگاه
  )21است.(اهميت 

با توجه به آنچه گفته شد چنين بر مي آيد كه آموزش محيط زيست بايد در دو حوزه آموزش رسمي و غير رسمي صورت 
و محافظت از  هاي وارد شده به محيط زيستا آسيبهاي رسمي، تالشها بايد در جهت گنجاندن موضوعات مرتبط بگيرد. در آموزش

در دوره هاي رسمي قبل و بعد از دانشگاه و همچنين تربيت معلمين و افراد ماهر در به كارگيري،توليد و انتقال دانش زيست  آن
آموزش  "عمر از روند  محيطي باشد. در بعد غير رسمي نيز آموزش بايد به نحوي باشد كه افراد دانشگاهي و غير دانشگاهي در تمام

. از اين رو براي دستيابي به ظرفيتهاي انساني مورد نياز جهت نيل به توسعه پايدار زيست محيطي بايد بهره مند گردند "براي همه 
  )22هاي آموزشي در دو عرصه رسمي و غير رسمي بطور همزمان به صورت جدي پيگيري شود.(فعاليت

 استكهلم به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. در اين 1972كنفرانس در زيست محيط آموزش نيز المللي بين سطح در

 بلگراد در پس از اين كنفرانس، ياد شد. زيست بحرانهاي حل براي ابزاري مهم عنوان به زيست محيط هايكنفرانس، از آموزش

در العمرمادام آموزش بر زيادي تأكيد منشور اين در شد. منتشر زيست محيط آموزش براي جهاني چارچوب عنوان منشوري تحت
 و مهارتها ارتقاي و زيست محيط اصلي مسايل بهتر درك براي جامعه افراد اذهان آماده نمودن را از آن و هدف اين زمينه شده است

 ها، نگرش ، دانش ، آگاهي زيست، محيط آموزش اهداف نيز تفليس بيانيه در كردند. اعالم زندگي بهبود براي موردنياز هايتوانايي

 تغييرات و حوادث به نسبت حساسيتي فرد هر در ، آموزش نوع اين طريق از رود مي شد. انتظار اعالم ومشاركت مهارتها

 انساني مشكالت اصالح به تمايل و آيد بوجود آن از ناشي مسايل و زيست محيط سياسي و اقتصادي اجتماعي، فيزيكي،زيستي،

 مهارتي و كند ايجاد وي در را زيست محيط مسايل توصيف و تشخيص قدرت نيز و اجتماعي عدالتي بي و سوادي بي مانند فقر،

افراد  نظري دانش حجم افزايش آموزشي تنها مطمئناً هدف از چنين بپروراند او در محيطي زيست مسايل حل روشهاي ابداع براي
 افزايش و محيطي زيست و مشكالتمسايل حل و شناسايي براي انسانها سازي توانمند دنبال به ، بلكه بيشترتحت آموزش نيست

 كي ازي زيست، محيط تخريب چه ) توجه به اين نكته نيز حائز اهميت مي باشد كه اگر23تحليل و حل مساله آنهاست.( قدرت

گيري فرهنگ احترام  شكل و زيست با محيط مواجهه در رفتار تغيير اما به حساب مي آيد، پايدار توسعه كننده تهديد امل اصليوع
وبه علت  است مصرف و توليد فقر اقتصادي و فرهنگي و رعايت مناسب الگوهاي همچون موانع ساير رفع به منوط به طبيعت

به نظر مي  يكديگر و پرداختن جداگانه به هر كدام دشوار و و تا حد زيادي غير ممكن از وابستگي زياد اين عوامل، تفكيك آنها
 )24رسد.(
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  گيري نتيجه - 6

هاي زيست محيطي و آموزش براي توسعه پايدار در جوامع محلي، ملي بررسي نتايج مطالعات صورت گرفته در زمينه آموزش
) در دو منطقه در هندوستان و آفريقاي جنوبي و همچنين مطالعه 2008و بين المللي نيز نشان مي دهد كه در طي مطالعه ريلي (

با ايجاد فرصت براي دانش آموزان در جوامع محلي براي تجربه كردن و يادگيري مباحث زيست ) 2007كوشينگ( فلندرز چاوال و
محيطي به صورت حضوري و آشنا شدن با منابع زيستي محل زندگي و همچنين ايجاد و گسترش ارتباط ميان مدارس و جامعه مي 

) نيز پس از بررسي 2006زيست داشته باشد. بينتسوك (تواند تاثير چشمگيري بر روند توسعه پايدار و حفاظت از منابع محيط 
هاي عملي و ها و برنامه ريزيوضعيت آموزشهاي محيط زيستي در كانادا به اين نتيجه رسيده است كه اين كشور با اعمال سياست

) نيز چنين بيان 2012(آگاه سازي عمومي جامعه توانسته به عنوان كشوري پيشرو در اين زمينه ايفاي نقش كند. برادران اسكولز 
نمودند كه آموزش زيست محيطي براي توسعه پايدار نبايد تنها به آموزش مباحث زيست محيطي محدود گردد بلكه بايد با آموزش 
در ديگر جنبه هاي توسعه پايدار همچون مسايل بهداشتي، عقيدتي و اقتصادي همراه شود تا نتايج مطلوب تر و پايدارتري داشته 

) نيز بر نقش موثر آموزش زيست محيطي در رسيدن به توسعه پايدار تاكيد ورزيده اند و بيان 2014) و كوپنينا (2012و (تائباشد. 
هاي اصولي و پويا مي تواند در ريزي اند كه شرايط اجتماعي و همكاري نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كارآمد و برنامهنموده

) معتقدند براي تحقق توسعه پايدار و حفظ 1384ويسي( و تاثير زيادي بگذارند. در اين راستا، محموديدستيابي به توسعه پايدار 
) 1385حيدري( و نژاد محرمهاي آموزشي به منظور دستيابي به اخالق زيستي مي باشد. منابع طبيعي نياز به بازنگري محتوا و نظام

هاي ارزيابي ارائه نمودند. رمضاني ط زيست از حيث محتوا، نحوه اجرا و روشهاي آموزش محيهايي را براي بازنگري دورهنيز روش
هاي زيست محيطي اذعان دارد و معتقد است براي نهادينه كردن تفكرات زيست محيطي بايد آموزش ) نيز بر اهميت آموزش1391(

 در همه سطوح  و اقشار جامعه و براي همه سنين به صورت نظام مند صورت گيرد.

 محيط و طبيعي منابع دل در همواره فعال، عاملي عنوان به انسانجموع اين مباحث مي توان چنين نتيجه گرفت كه از م

 نماييم دهيجهت نحوي به را توسعه فرايند بتوانيم اگر دارند، كامل وابستگي هم به و توسعه محيط كه آنجايي است. از يافته تكامل

  خواهد شد.  پايدار و مداوم نمايدتبديل به فرآيندي وارد منابع طبيعي به را آسيب حداقل كه
 و حفظ در مردمي و مشاركت يافته گسترش مردم ميان در محيطي زيست هاي آموزه كه يابد مي تحقق زماني پايدار توسعه

 ممكن غير تقريباً توسعه پايدار به سمت وحركت زيست محيط از حفاظت مردمي، هايحمايت بدون يابد. افزايش آن از حراست
 اين است. در برخوردار بسزايي از اهميت پايدار توسعه تحقق در ابزارها ترينكليدي از يكي عنوان به آموزش ، ارتباط اين است. در

هاي آموزشي دانشگاهي و غير عالوه بر ارائه رسمي در دوره زيست محيط از حفاظت آموزشي هاي برنامه الزم است تا ، راستا
بسيار مهمي كه  نقش شود. در اين ميان نبايد از دنبال فراگير و جدي بصورت جامعه نيز مردم عموم عام براي به طور دانشگاهي

 سازمانهاي مذهبي، اعتقادات و فرهنگ گروهي، هاي رسانه و عالي آموزش و پرورش، آموزش نظير آموزشي نهادهاي ها،خانواده
  سادگي گذشت و بايد از اين پتانسيل ها به خوبي بهره جست.به عهده دارند به  دولتي غير و دولتي
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