
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

  اقدام براي آينده پايدار :آموزش محيط زيست
  

  محمد عظيمي
  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

Bahman_azimian@yahoo.com 

  
  

  چكيده
يان ت و كميت حدوران معاصر دوران افزايش آگاهيهاي زيست محيطي و توجه بر نقش محيط زيست سالم در ارتقاء كيفي

و برنامه هاي مورد نظر ايفاي نقش مي كنند كه نيروي انساني يكي از اري در توفيق طرحها يسانسان است عوامل ب
مهمترين آنها مي باشد با توجه به تأثير انسان بر سرنوشت محيط زيست خود به طور كلي يكي از مهمترين اقدامات براي 

يط زيست مي رفع مشكالت زيست محيطي، ارتقاء فرهنگ عمومي در اين زمينه است كه اين خود نيازمند آموزش مح
آنيم كه آگاهيهاي زيست محيطي را به صورت جزيي از معارف همگاني در آوريم با اصالح ساختار نظام  محتاجما . باشد

قوانين مديريت و نظام آموزشي كشور و اصالح كاربري هاي مختلف زمين و منابع استاندارد ها و ضوابط دقيق زيست 
هت توسعه پايدار حفظ منابع طبيعي را براي نسلهاي حاضر و آينده تضمين محيطي در ارتباط با همه فعاليتها و در ج

در اين مقاله به نقش و شيوه هاي ارتقاء دانش زيست محيطي همگاني با تأكيد بر آموزش محيط زيست پرداخته . نمائيم
 .مي شود

  
  آموزش محيط زيست،آموزش همگاني، فرهنگ عمومي :كلمات كليدي

  
  مقدمه  - 1

فهرست اين تهديدها از گرم شدن اقليم زمين تا از دست . در سطح جهان و ملي در معرض تهديدهاي جدي استمحيط زيست 
در تقسيم بندي مشكالت زيست محيطي معموالً از سه گروه ياد مي گردد . رفتن تنوع زيستي و انواع آلودگيها بس دراز است

در خصوص دسته سوم كه به اثرات توسعه تكنولوژي كه . ريگوي مصرف و پيامدهاي فن آومسائل ناشي از جمعيت ،ال. ]1[
اما در  ]2[.انسان براي حل مشكالت و رفع نيازمنديهايش به كار مي گيرد اظهار نظرات و ديدگاههاي پيچيده اي در ميان است

انسان توانسته خصوص جمعيت هر چه شمار آدميان بر روي زمين بيشتر شود تأثير آنان بر محيط زيست شديد تر است و اگر 
در . پيشرفت بهداشت، تغذيه و استفاده از تدابير پزشكي در عصر جديد بوده است  دبيراز شمار مرگ و مير خود بكاهد به ت

عين حال كنترل جمعيت بايد به صورت يك مسئله جدي پيگيري شود و نبايد به عنوان طلسم بسته ابدي تلقي گردد چنانكه 
بيش از هر  عنوان جدي ترين كانون انفجار جمعيت معرفي مي گرديد امروز كنترل جمعيتكه روزگاري به  در كشور چين

الگوي مصرف كه اصالح آن با آموزش محيط زيست در خصوص . ]1[نقطه ديگر جهان به واقعيت معمول خود نزديك شده است
بايد گفت كه معادله پيامدهاي  مي باشد ما نيز بيشتر بر روي آن و دانش همگاني زيست محيطي ارتباط تنگاتنگي دارد و تأكيد

فعاليت بشر بر محيط زيست را بدين گونه مي توان خالصه كرد كه تأثير انسان بر محيط زيست مساوي است با آثار هر فرد 
ضرب در تعداد افرادش لذا عالوه بر جمعيت كه هر چه بيشتر باشد پيامدهاي زيست محيطي اش بيشتر است ميزان و نحوه 

يكي از . ساير تأثيرات ديگر انساني كه به معيشت و شيوه زندگي او مربوط مي شود نيز در اين پيامد دخيل است مصرف و
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اولين گام نيازمند آموزش  در مقدمات رفع مشكالت زيست محيطي ارتقاء فرهنگ عمومي در اين زمينه است كه اين خود
محيطي به صورت جزيي از معارف همگاني در آيد و مشكالت  ما نياز مند آنيم كه آگاهيهاي زيست. محيط زيست مي باشد

در آن صورت است كه نمودهاي آن به صورت اصالح ساختار نظام قوانين مديريت و . ناشي از آن نگراني عمومي را سبب شود
با   فعاليتها  نظام آموزش كشور اصالح كاربري هاي مختلف زمين و منابع استانداردها و ضوابط دقيق زيست محيطي در ارتباط

 ] 1[ در جهت توسعه پايدار و حفظ منابع طبيعي در خواهد آمد و منافع نسل حاضر و نسلهاي آينده هر دو تأمين خواهد شد
  .البته اين كار بسي دشوار ولي اجتناب ناپذير است

  
  آموزش محيط زيست - 2

اصطالحاتي از قبيل باران اسيدي، تخليه ازن ،  فقط تعداد محدودي از ساكنان جهان با معنا و مفهوم 1960در اوايل دهه 
حوادث صنعتي آشنا بودند اما  وپديده گلخانه اي ، تغييرات اقليمي ، بيابانزايي، جنگل زدايي و آلودگيهاي آب هاي سطحي 

اي تبديل به يكي از نگرانيه و جزيي از محاورات خانگي در بسياري از بخش هاي جهان شده است امروزه اين اصطالحات
با آگاهي روز افزون از اين امر  1960زيست محيطي در اواخر دهه  جنبش ]3[.است گرديدهنيز  دانشمندان و روشنفكران قرن

مشكالت ياد  بسياري از. شروع شد كه مشكالت زيست محيطي نظير آنچه نامبرده شد در اين سياره رو به توسعه گذاشته اند
تهديدي براي نسل هاي آينده كه در واقع مشكالتي آشكار و و نه تنها شده اند  شده در بسياري از بخشهاي جهان جلوه گر

با افزايش شدت و شمار تهديدها و مخاطرات زيست محيطي طي سه دهه اخير نگرانيهاي زيست محيطي تا جايي . موجودنند
نيز همانند ديگر گونه ها بايد با  روشن گرديده است كه انسانها. شدت يافته كه بحرانهاي زيست محيطي تجسم عيني يافته اند

طبيعي است كه جامعه جهاني براي آماده كردن شهروندان جهان  .محيط زيست جمعي سازگار شوند و گرنه نابود خواهند شد
اساس سازگاري انسان و محيط زيست آموزش . در مقابله با تباهي مستمر حفظ محيط زيست به آموزش و يادگيري روي آورد

زي با محيط زيست گر گونه ها كه اصوالً با تغييرات كند ژنتيكي در مشخصات فيزيولوژيك ، ساختاري يا عزياست، خالف دي
و به صورت نظري توانايي تغييرات عظيمي را در سازش و  طرحاما انسان ها اگر نه در عمل حداقل از نظر  سازگار مي شوند

  :راري بر يك اضطرار بودصا 1970م آموزش دهه پيا. زندگي يك نسل داريم رفتار خود در طول زمان كوتاه
زندگي انسان در اين سياره به تغيير رفتار انسان از طريق  "وجود "كيفيت زندگي انسان و چه بسا حتي اصل و اساس استمرار 

  .آموزش محيط زيست بستگي دارد
  

  آموزش محيط زيست چيست؟
وزش حفاظتي و آموزش در هواي آزاد بر مي گردد، اما متفاوت اگر چه ريشه هاي آموزش محيط زيست به مطالعه طبيعت، آم

از هواي آزاد براي تدريس تمركز مي كنند ،  و استفاده در حالي كه آنها بر طبيعت، استفاده عاقالنه از منابع طبيعي. از آنهاست
اكنون تعاريف متعددي از تپيرامون وي بحث مي كند  آموزش محيط زيست اساساً در باره رابطه ميان انسان و محيط زيست

  :بر مي گردد 1969اما اولين تعريف از آن به سال . ارايه شده است آموزش محيط زيست 
آموزش محيط زيست، به دنبال تعليم شهروندي است كه از محيط بيوفيزيكي و مسايل مربوط به آن مطلع بوده و ميتواند به 

  . ]4[حلهاست ق كاركردن براي اجراي راهحل آنها كمك كرده و مشتا
اين كنفرانس، . استكهلم اهميت زياد خود را بدست آورد 1972در سطح بين المللي ، آموزش محيط زيست در كنفرانس 

آموزش محيط زيست را به عنوان وسيله اي عالي براي حل بحرانهاي زيست محيطي پيشنهاد داد؛ تا اينكه در بلگراد منشوري 
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العمر شد و  -در اين منشور تأكيد زيادي بر آموزش مادام. ش محيط زيست منتشر شدتحت عنوان چارچوب جهاني براي آموز
هدف از ان را مهيا كردن افراد براي زندگي از طريق درك مسايل اصلي محيط زيست و ارتقاي مهارتها و خصيصه هاي مورد 

آگاهي ، دانش ، نگرش ها، مهارتها و  در بيانيه تفليس نيز اهداف آموزش محيط زيست،. نياز براي بهبود زندگي اعالم كرد
انتظار مي رود از طريق اين نوع آموزش ، در هر فرد حساسيتي نسبت به حوادث و تغييرات فيزيكي، . مشاركت اعالم شد

زيستي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي محيط زيست و مسايل ناشي از آن بوجود آيد و تمايل به اصالح مشكالت انساني مانند 
سوادي و بي عدالتي اجتماعي و نيز قدرت تشخيص و توصيف مسايل محيط زيست را در وي ايجاد كند و مهارتي براي فقر، بي 

  .]3[ابداع روشهاي حل مسايل زيست محيطي در او بپروراند
يه همانطور كه گفته شد افراد و گروههاي متخصص در امر محيط زيست تا به حال تعاريف متعددي از آموزش محيط زيست ارا

آموزش محيط زيست را اين گونه تعريف : را اين گونه تعريف كرده اندگروهي از متخصصان ، آموزش محيط زيست . داده اند
آموزش محيط زيست عبارت از يك فرايند فعال است كه طي آن آگاهي، دانش و مهارتها ارتقا يافته و منجر به درك، : كرده اند

  .سازنده براي مديريت كليه اجزاي به هم آميخته محيط زيست زمين مي شودتعهد، تصميمات آگاهانه و فعاليتهاي 
براي دستيابي به اهداف آموزش محيط زيست بايستي از روشهاي آموزشي استفاده شود كه مسئله محور  ]3[ از نظر يونسكو

كه فرد را فعاالنه در حل مسايل بوده و زمينه هاي مشاركت هر چه بيشتر مخاطبان را در فرايند يادگيري فراهم كند؛ به نحوي 
به طور كلي آموزش محيط زيست يك . در گير كرده و خالقيت و حس ميئوليت و تعهد را براي ساختن فرداي بهتر تشويق كند

همچنين آنها تشويق مي شوند تا به فعاليتهاي عملي به سود محيط . فرايند ارتباطات، مسايل زيست محيطي را نقد كنند
  :در چنين سيستمي حداقل سه برونداد انتظار مي رود. دزيست ملحق شون

اكولوژيكي درك  –فراگيران بايد رابطه خودشان را با زنجيره هاي مرتبط ديگر نظام طبيعت و فرايند هاي اجتماعي  -1
 .كنند

 .فراگيران بايد بتوانند شرياط را مطابق با چارچوبهاي ذهني خود تفسير كنند -2
آنچه كه ياد كرفته مي شود بايستي . شرايط را نقد كرده و زواياي پنهان را آشكار كنند فراگيران بايد قادر شوند تا -3

 .بايد به كنش و تغيير عملي منجر شوددانش زيست محيطي . فراگيران را به سوي تغيير سوق دهد
  :گروهي ديگر، آموزش محيط زيست را به عنوان آموزش رسمي، غير رسمي و آزاد دانسته اند كه 

 .ك رابطه ما با محيط زيست اطرافمان مي شودسبب در -
دانش، مهارتها و نگرش را به نحوي پرورش مي دهد كه مردم بتوانند در سرتاسر زندگي شان محترمانه و مسئوالنه با  -

 .محيط زيست رفتار كنند
بطه ميان شامل آگاهي از عوامل اقتصادي ، اجتماعي، سياسي و اكولوژيكي دخيل در محيط زيستشان مي شود و را -

  .كيفيت زندگي و كيفيت محيط زيست را تصديق مي كند
با بررسي تعاريف مشخص مي شود كه آموزش محيط زيست بر تكامل درك از دانش علمي و نيز مسايل و نيازهاي جامعه 

آموزشي  چنين. از طريق فرآيند هايي تمركز دارد كه سبب ارتقاي تفكر انتقادي، حل مسئله و تصميم سازي مؤثر مي شود
به هيچ وجه صرفاً به دنبال افزايش حجمي دانش نظري براي مخاطبان خود نيست و بيشتر به دنبال توانمند سازي آنها در 

به طور كلي ، خصيصه هاي اصلي آموزش . جهت شناسايي و حل مسايل زيست محيطي و افزايش قدرت تحليلي آنهاست 
  :محيط زيست عبارتند از 

 .فراگير نقش فعال در يادگيري دارد در آموزش محيط زيست، -
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در آموزش محيط زيست، فراگير به توانايي تحليل مسايل زيست محيطي پيرامون خود دست يافته و از آن پس ذهن  -
 .فعالي براي يافتن و حل مسايل خواهد داشت

ساس مسئوليت در آموزش محيط زيست ، نگرش فراگير نسبت به محيط زيست تغيير يافته و نسبت به بهبود آن اح -
 .مي كند

در آموزش محيط زيست،نگرش سيستمي كل گرايانه حاكم بوده و در بررسي مسايل به ابعاد اقتصادي، اجتماعي و  -
 .فرهنگي نيز توجه مي شود

آموزش محيط زيست در بررسي وارايه راه حل هاي مسايل محيط زيست به ويژگيهاي اقتصادي ، فرهنگي و  -
 .ي كنداجتماعي همان منطقه توجه م

مهمترين شاخص براي ارزشيابي آموزش محيط زيست ، ميزان و كيفيت كنش و تغيير عملي در بين مخاطبان  -
 ]4[.است
 

  مفهوم آموزش همگاني محيط زيست 
از اين رو آگاه . بسياري از تهديدهاي ريست محيطي، تخريب منابع و آلوده سازي محيط نتيجه فعاليت هاي انساني هستند

شرط اجراي . آموزشي جامعه در رابطه با ارزش و اهميت محيط زيست براي ادامه حيات بشر مهم است سازي عمومي و
موفقيت آميز هر يك از برنامه هاي حفاظت از محيط زيست، آگاهي از چرايي و چگونگي آنهاست و ناپايداري توسعه را بايد در 

  .طرز برخورد با طبيعت جستجو كرد وجهل و نابخردي نوع بشر در بهره برداري از منابع، انرژي ها 
آْموزش خود يك هدف نيست بلكه ابزاري كليدي براي فراهم آوردن تغيير در دانش ها، ارزش ها، رفتار و به طور كلي شيوه 

به اين .زندگي است تا بر اساس آن جوامع بتوانند به پايداري در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، اكولوژيك و سياسي دست يابند
 :وجه است و هروجه آن متضمن برقراري يك اصل ارزشي است 4واجد  "پايداري "اراعتب

  
  ارزش  وجوه پايداري

  پايداري اجتماعي
  پايداري اقتصادي
  پايداري سياسي

  پايداري اكولوژيك

  صلح و عدالت
  توسعه متناسب

  مردم ساالري/ دموكراسي
  حفاظت از منابع طبيعي

  
  :ير هدايت مي كننداين اصول جوامع را به سوي اهداف ز

  هايي همچون عدالت اجتماعي و صلح در بعد اجتماعي، توجه به همه انسانها و ارزش -
  دن رفاه و امنيت اقتصادي براي همدر بعد اقتصادي، توزيع عادالنه ثروت و فراهم آور -
  در بعد سياسي، تصميم گيري بر مبناي مشاركت عمومي و با استفاده از ابزارهاي دموكراتيك-
در بعد اكولوژيك، برقراري سيستم هاي حفاظت از منابع و استفاده خردمندانه از آنها تحقق اين اهداف و اصول با استفاده از  -

  .ابزار آموزش براي آينده پايدار ممكن است
يري در ايجاد و گسترش ظرفيت ها و امكانات آموزشي براي اجرايي اين اصول در سطح فعاليت فردي و خانواده و تصميم گ

 .سطوح محلي، ملي و جهاني شرط الزم به فعليت در آوردن آنهاست
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ژه آموزش در تمامي سطوح و در همه اشكالش، ابزاري حياتي براي حل مشكالت محلي و جهاني فرآوري توسعه پايدار به وي
گوهاي توليد و مصرف به تخريب محيط زيست، تهديد صلح و امنيت، توسعه روستايي و تغيير در الفقر، بيماريهايي همچون 

  .حساب مي آيد
اگر چه تخريب محيط زيست، يك عامل اساسي تهديد كننده و توسعه پايدار محسوب مي شود، اما تغيير رفتار در مواجهه با 
محيط زيست منوط به رفع ساير موانع همچون فقروالگوهاي توليد و مصرف است و از اين نظر تفكيك اين عوامل از يكديگر 

  .ار استبس دشو
  :با اين توصيف آگاه سازي عمومي در ارتباط با محيط زيست به سه دليل اهميت فراوان مي يابد

  محيطي در زمينه هاي مختلف هستند آموزش و ارتباطات،پايه هاي تحقق اهداف زيست -1
  .آموزش و ارتباطات، حلقه اتصال مردم با محيط زيست هستند -2
  ]5[.مردمي در حفاظت از محيط زيست را ايجاد كند حس مسئوليت اجتماعي و مشاركت -3
 

  راه كارهاي آموزشي جهت ارتقاي فرهنگ محيط زيستي جامعهنتيجه گيري و ارايه 
يادگيري عبارت است از يك فرآيند كه به وسيله ي آن مهارت ها ، عادات، . يادگيري در واقع هسته اصلي فرآيند آموزش است

به عبارت ديگر يادگيري زماني . كرده و در نهايت موجب تغيير يا تعديل در رفتار مي شوددانش و نگرش هاي افراد تغيير 
  .تكميل مي شود كه در عمل نتايج آن در رفتار افراد ديده شود

آموزش هاي محيط زيستي جامعه كه با هدف تغيير نگرش و رفتار مردم در قبال محيط زيست صورت مي پذيرد، داراي دو 
مرحله اول آموزش كودكان و خردساالن و مرحله دوم آموزش جوانان و . ر متقابل بر روي يكديگر دارندمرحله است كه اث

  .بزرگساالن است
آموزش هر يك از اين مراحل داراي شيوه هاي خاص خود است، ولي نكته حساس در آموزش كودكان و خردساالن اين است 

ن مشهود نباشد، در عمل تأثير گذاري خود را نخواهد داشت و موجب كه اثر اين آموزش ها اگر در رفتار اجتماعي بزرگساال
اين نكته نيز بدان معني است كه اين آموزش ها بايد به صورت همزمان و . تغييرات بنيادي در رفتار نسل جوان تر نمي شود

  .سيستماتيك در جامعه به اجرا در آيند
  :بايد در نظر داشت كه هدف اين آموزش ها مي بايد در راستاي گروه هاي سني مختلف جامعه فارغ از نوع و روش آموزش 

  تقويت رفتارهاي دوست دار محيط زيست -
 تضعيف رفتارهاي ضد محيط زيست -

در صورت . لذا در كنار آموزش ، اجراي سياست هاي تشويقي و بازدارنده براي تغيير رفتار بزرگساالن ضروري است. باشد 
قي و بازدارنده براي بزرگساالن در كنار اجراي آموزش هاي عمومي و خاص ، مي توان اجراي صحيح اين سياست هاي تشوي

زيرا بخشي از آموزش اين افراد از طريق الگو بردازي از . اميدوار بود آموزش هاي نسل جوان تر نيز اثر بخشي بهتري داشته باشد
  .بزرگساالن محقق مي شود

كه فشار افكار عمومي نقش مؤثري در همسو سازي افراد با مالحظات محيط نشان مي دهد ]6[ تحقيق انجام شده در ايران
اين يافته به نوعي تأثير نتايج بلند مدت آموزش هاي همگاني بر تغيير باورهاي اجتماعي و همسو سازي آن با . زيستي دارد

بزرگسالي حاصل مي شود لزوماً  اين تحقيق همچنين اشاره به آن دارد كه آگاهي كه در.حفظ محيط زيست را نمايان مي سازد
باعث تغيير رفتار محيط زيستي افراد نمي شود ولي آموزش هايي كه از كودكي آغاز مي شوند نقش ريشه اي تري را در اذهان 
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همچنين عوامل تشويقي و بازدارنده نظير قوانين و فشار افكار عمومي . گيري فرهنگ محيط زيستي ايفا مي كنندافراد و شكل 
  .نند نقشي مكمل در آموزش  بزرگساالن به منظور ايجاد تغيير در رفتار آنان داشته باشدمي توا

 
آموزش هاي الزم براي خانواده ها به عنوان كوچك ترين و پايه اي ترين واحد جامعه به صورت مستقيم و غير  -

شاغل در منزل، بستر  آموزش ها با هدف افزايش آگاهي و دانش محيط زيستي خانم هاي. مستقيم ارائه مي گردد
اين آموزش ها همچنين با هدف مشاركت . سازي آموزش هاي آتي كودكان و ساير اعضاي خانواده صورت مي گيرد

 .بيشتر خانواده ها و همسو سازي آنان با رعايت مالحظات محيط زيستي صورت مي پذيرد
اين آموزش ها . مورد اجرا قرار مي گيردآموزش كودكان قبل از مدرسه در قالب آموزش و تعليم وتربيت غير رسمي  -

قابل ارائه در مهد كودك ها ، محل ها و مراكز سرگرمي كودكان و همچنين فعاليت كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان از طريق مشاوره با روان شناسان كودك،متخصصين محيط زيست و برنامه ريزان آموزشي و غيره صورت مي 

  .گيرد
ط زيست و تأثير آن بر زندگي بشر و خصوصاً نحوه حفاظت از محيط زيست در زندگي روزمره از آموزش مباحث محي -

خانواده تا مقطع ابتدايي و سپس دبيرستان به منظور فرنگ سازي و ايجاد پايه هاي فرهنگي نسل جوان به عنوان 
ر به صورت مباحث ساده نظير با عمق كمتر و بيشت اين آموزش در مقاطع ابتدايي. مديران و راه بران آتي كشور

ضرورت جدا سازي زباله ها ، آلودگي هاي محيط زيستي مي توانند مطرح شوند و در دوره دبيرستان به صورت عميق 
. تر و با توجه به محل زندگي دانش آموزان و عوامل آلوده ساز موجود در آن محدوده جغرافيايي طراحي و اجرا شوند

نيز نشان مي دهد، بيشتر مديران اعتقاد دارند كه آموزش اين ]6[قيق صنايع گلدوزتح شايان ذكر است يافته هاي
 .مباحث بايد از كودكي آغاز شود زيرا تعليم و تربيت در كودكي آسان تر و با پذيرش بيشتري صورت مي گيرد

ته هاي آموزش مباحث محيط زيست نظير انواع ونحوه كاهش آلودگي هاي محيط زيستي در تمام مقاطع در رش -
مهندسي و فني به صورت يك واحد درسي مجزا اين دروس مي بايد نه به صورت گوناگون خصوصاً رشته هاي 

اختياري بلكه به صورت اجباري طراحي شوند و گرايش موضوعات آنها به صورت تخصصي در گروه هاي گوناگون فني 
ح آگاهي فارغ التحصيالن باال رفته و طراحي و اجراي اين دروس سبب مي شود كه سط. و مهندسي تنظيم شوند

از سوي ديگر اجراي اين دروس . مقاومت احتمالي آتي آنان در كار و به هنگام هدايت سازمان ها به حداقل برسد
 . سبب مي شود تا در آينده در هزينه هاي آموزش هاي پايه در حين كار صرفه جويي شوند

ند تا در بلند مدت باورهاي ريشه اي محيط زيستي در جامعه شكل توضيح آنكه اين گروه از آموزش ها موجب مي شو
صنايع گلدوز هم مشهود است فرضيه تأثير آموزش بر نگرش افراد به اثبات رسيده همانگونه كه در نتايج تحقيق . ندبگير

وط به آموزش راهبرد و راه كارهاي مرب 1جدول. است، لذا طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي ضروري به نظر مي رسد
  تدايي تا عالي را نمايان مي سازدخانواده ها، قبل از مدرسه و آموزش هاي سيستماتيك از اب

  
  

  
  
 

 

  راهبردها و راه كارهاي آموزش محيط زيستي از خانواده تا دانشگاه: 1جدول 
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  فعاليت ها وپيشنهادات  راه كار  سياست  )كالن(راهبرد  مقطع زماني
گبستر سازي فرهن  خانواده ها

محيط زيستي در 
  جامعه

آشنايي و افزايش آگاهي
خانم هاي شاغل در 
منزل و ساير اعضاي 

  خانواده

انواع آموزش هاي
مستقيم و غير 

مستقيم با هدف 
مشاركت افراد 

خانواده در حفظ 
  محيط زيست

  :آموزش هاي عمومي غير مستقيم
برنامه هاي تفريحي و مسابقات راديو  -

 وتلويزيوني

 م و تئاتر تهيه سريال، فيل -

 برگزاري نمايشگاه و برنامه هاي تفريحي -

تعيين روزهاي خاص جهت مشاركت بيشتر  -
 مردم و اطالع رساني مناسب

اجراي كنسرت هاي موسيقي و مسابقات  -
ورزشي و غيره و استفاده از فرصت بدست 
آمده جهت القاي فرهنگ محيط زيستي و 

...... 

  :آموزش هاي عمومي مستقيم
ت براي تمام گروه هاي نشر كتب و مقاال -

 سني 

اطالع رساني ، تبليغات و تهييج افكار عمومي  -
 توسط رسانه ها 

قراردادن بخش آموزش محيط زيست در  -
 جرايد با اخبار مناسب و صحيح 

 پخش آگهي هاي عامه پسند  -

نصب پال كارت و تابلوهاي تبليغاتي به منظور  -
پرهيز از آلوده سازي محيط زيست در معابر 

  ....پارك ها و زمين هاي بازي و  عمومي ،
  

  فعاليت ها وپيشنهادات  راه كار  سياست  )كالن(راهبرد  مقطع زماني
بستر سازي براي  قبل از مدرسه

ايجاد زمينه هاي 
الزم جهت آموزش 
محيط زيستي در 
  مقاطع تحصيلي 

افزايش آگاهي كودكان و
نونهاالن در مورد محيط 
زيست با هدف افزايش 

قاطع يادگيري در م
  تحصيلي 

انواع روشهاي آموزشي 
به صورت غير رسمي با 

هدف درك بيشتر و 
  تحريك كنجكاوي

اجراي برنامه هاي آموزشي محيط  -
 زيستي در مهد كودك ها 

فعاليت كانون پرورش فكري  -
كودكان و نوجوانان در زمينه ترويج 

 فرهنگ محيط زيستي 

 طراحي اسباب بازيها مرتبط -

 طقه اي اجراي مسابقات ملي و من -

آموزش هاي عمومي كودكان در  -
 پارك ها و زمين هاي بازي 

تهيه كارتون، فيلم و غيره براي  -
 كودكان
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  ...نقش پر رنگ خانواده و  -

قراردادن مباحث محيط زيستي  -     
در كتب ) مصور و رنگي (ساده 

 درسي 

قراردادن كارگاه هاي ساده در برنامه  -
درسي جهت آشنايي بيشتر با 

 حفظ آن محيط زيست و

گردش هاي علمي جهت آشنايي  -
 بيشتر با طبيعت و محيط زيست

برگزاري مسابقات نقاشي ، كاردستي  -
 و پژوهشي در مورد محيط زيست

طراحي كتب كوتاه و مصور محيط  -
 زيستي براي كودكان و نوجوانان

.... نمايش فيلم ها ، كارتون ها و  -
 محيط زيستس

طراحي اسباب بازي ها و وسايل  -
 شي محيط زيستي كمك آموز

استخدام مربي تربيتي محيط زيست  -
 در مدارس 

  مأمور)افتخاري(ايجاد مسئوليت  -
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  فعاليت ها وپيشنهادات  راه كار  سياست  )كالن(راهبرد  مقطع زماني
محيط زيست درمدارس جهت افزايش حساسيت دانش آموزان و      

  اجراي عملي قواعد محيط زيستي 

  دكان و نوجوانان و غيرهفعاليت كانون پرورش فكري كو - 

بستر سازي فرهنگ   دبيرستان
محيط زيستي در 
جامعه و افزايش 

  باورهاي ريشه اي 

افزايش آگاهي 
جوانان و كاهش 

مقاومت ها و 
هزينه هاي آتي 

  آموزشي

استفاده از انواع روشهاي 
تئوري و (آموزشي در قالب

  )عمل 

قراردادن مباحث محيط زيستي در كتب درسي  -
،اهميت حفظ قوانين و حقوق  اع آلودگي ها نظير انو(

  ...)محيط زيست و 

 اجراي كارگاه هاي آموزش عملي محيط زيستي -

گردش هاي علمي و اردوهاي آموزشي براي آشنايي  -
پااليشگاه  بيشتر با محيط زيست و بازديد از صنايع ،

 ....نيروگاه ها و  ،

 اجراي مسابقات تحقيقاتي در مورد محيط زيست -

 لم هاي آموزشي محيط زيستينمايش في -

 استخدام مري تربيتي محيط زيست در مدارس  -

تشويق دانش آموزان به احقاق حقوق محيط زيستي  -
 شان

  و غيره  -

  

دانشگاه در تمام 
  مقاطع 

بستر سازي براي 
نگرش محيط 

زيستي و افزايش 
  باورهاي ريشه اي و

افزايش آگاهي 
جوانان و كاهش 

مقاومت ها و 
هزينه هاي آتي 

  موزش درآ

استفاده از انواع روش هاي 
و متدهاي آموزشي در 

  )تئوري و عملي(قالب

  )اجباري(طراحي واحدهاي عمومي محيط زيستي  -

  واحدهاي اختصاصي مربوط به هر رشته خصوصاً -
رشته هاي فني و مهندسي در قالب تئوري و بازديد 

  ......از صنايع و 
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  عاليت ها وپيشنهاداتف  راه كار  سياست  )كالن(راهبرد  مقطع زماني
تربيت كاردان و كارشناس محيط  -  حين كار آگاهي در جامعه 

زيست در دانشگاه تربيت معلم به 
منظور تزريق اين متخصصين به 
مدارس جهت انواع آموزش ها و 

  .برنامه هاي محيط زيستي 

جذب كارشناس ارشد محيط زيست  -
به وزارتخانه و ادارات آموزش و 

ريزي آموزشي و پرورش جهت برنامه 
 .هدايت و كنترل مربيان

حمايت مالي و تأمين  تشويق، -
اطالعات جهت اجراي انواع پروژه 

 .هاي محيط زيست

تشويق دانشجويان به احقاق حقوق  -
 .محيط زيستي شان

           ......و -

  
  منابع

موزه حيات وحش :تهران .هاب زادهترجمه عبد الحسين و.زمين سياره زنده،دانيل بوتكين،ادوارد كلر:شناخت محيط زيست ]1[
  1378ايران،

  1382علوم زيست محيطي،دانيل دي چيراس،ترجمه محمد رضا داهي و بهرام معلمي،تهران مركز نشر دانشگاهي ]2[
تاريخچه،دانش پايه و روش هاي آموزش آن، ترجمه فيروزه برومند، كميسيون ملي : آموزش بين المللي محيط زيست ]3[

  1370يونسكو در ايران
]4  آموزش محيط زيست و توسعه پايدار،مجيد رضايي،همايون لياقتي و حسين مصطفوي،همايش ملي تخصصي آموزش ]

  1382محيط زيست ايران 
  1382تبيين مفهوم آموزش همگاني محيط زيست، داريوش كريمي، همايش ملي تخصصي آموزش محيط زيست ايران  ]5[
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