
  

  

  بررسی راهبردي

  :در ایران آموزش حفاظت از محیط زیست

   تنگناهاها و  ضرورت
  آبادي محمدحسین رمضانی قوام

  کیدهچ

حفاظت از محـیط زیسـت را یـک وظیفـه      تحاصر بهاصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

کننـده   در ایران به شدت نگران رغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست ، اما علیعمومی بیان داشته

رتبـه ایـران از میـان     ،2006بنا بر گزارش شاخص عملکردي محیط زیست در سـال  به طوري که  ؛است

ه اسـت. در دوره ارزیـابی بعـدي در سـال     قـرار گرفتـ   53در مقام  70کشور جهان با عدد شاخص  133

بنـدي در سـال    رسد و در آخـرین رده  می 68پله نزول به  15رتبه عملکرد محیط زیست ایران با  ،2008

 تنـزل یافتـه اسـت.    78به رتبـه   60پله نزول دوباره و امتیاز اندك  10نیز محیط زیست ایران با  2010

محیط زیست ایران اعم  کند که بازیگران عرصه ذهن متبادر میمی این نکته را به انتشار این آمارهاي رس

س همـه دولـت در زمینـه حفاظـت از     هاي اقتصـادي و در رأ  بنگاه دانشگاهی، هاي مردم، جامعه از توده

تـوان   اند. بـا انـدکی کـاوش مـی     ش تخریب و آلودگی آن ناموفق بودهمحیط زیست و جلوگیري از گستر

حفاظت از محیط زیست در ایـران، نبـود    شکالت و موانع موجود در عرصهن متری دریافت که یکی از مهم

توسـعه    هاي اجتماع است. بدین منظور در قوانین مختلـف برنامـه   هی و اطالعات در میان تمامی الیهآگا

سازوکارهاي الزم جهت گسـترش   سازيظف به تقویت و توانمنداقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، دولت مو

دادن نقش و  این تحقیق در صدد نشانو تخصصی در زمینه محیط زیست شده است. هاي عمومی  آموزش

هـایی   سازي چنین آمـوزش  به نهادینهکارکرد آموزش در حفاظت از محیط زیست و رویکرد ایران نسبت 

  است.     

  کلیديواژگان 

  ایرانقانون اساسی آموزش، حفاظت از محیط زیست،  

                                       
 حقوق دانشگاه شهید بهشتی دانشکدهیار نشاد                                  Email: mh.ramazanighavam@yahoo.com 

 14/07/91تاریخ پذیرش:        23/02/91تاریخ ارسال: 

 233-257/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

ــره ــود     ک ــدایش خ ــداي پی ــین از ابت زم

محیطـی بسـیاري را    دث زیسـت تـاکنون حـوا  

تجربه کرده که بخشی از آن منشاء طبیعی و 

 دیگر منشاء انسانی داشته اسـت.   بخش عمده

هـاي ویرانگـر و    از عصر یخبندان تا آتشفشان

 هـاي کوچـک و بـزرگ    سـنگ  برخورد شـهاب 

ي جـانورا گیـاهی و  هـایی   تاکنون، تنها گونـه 

رت کنند که قدي خود را حفظ اند بقا توانسته

پـــذیري آنهـــا بـــا شـــرایط نـــاگوار  تطـــابق

از میـان ایـن   محیطی باالتر بوده است.  زیست

ــ  ــودگی مح یط دو عامــل، رشــد تخریــب و آل

تواند حیات انسـان   می یانسانزیست با منشاء 

 تهدیـد را به شدت در معـرض   ها و سایر گونه

  قرار دهد. 

ها ناشـی   بخشی از این تخریب و آلودگی

از عدم آگاهی و اطالع عموم نسبت به مسائل 

نقـش  » آمـوزش «محیطـی اسـت. لـذا     زیست

ــودگی   ــاتی در پیشــگیري از تخریــب و آل حی

کنـد، بـه همـین جهـت در      محیط بـازي مـی  

موضـوع آمـوزش محــیط    المللــی بـین   عرصـه 

. از بدو تولد استزیست مورد توجه واقع شده 

الملــل محــیط زیســت در ســال  حقــوق بــین

ــت و   1972 ــیط زیس ــوزش مح ــرورت آم ، ض

ــراي   رســانی جهــت تهیــه اطــالع راهبــردي ب

حفاظت و ارتقاي محیط زیست احساس شـد.  

 69ه شـماره  نامـ  و توصـیه )1(اعالمیه استکهلم

بـه طـور رسـمی و     1972کنفرانس استکهلم 

صریح بر اهمیت آموزش محیط زیست صـحه  

ــتکهلم،     ــرانس اسـ ــد از کنفـ ــت. بعـ گذاشـ

المللـی دیگـري همچـون     هـاي بـین   کنفرانس

کنفرانس بلگراد و تفلیس زیر نظر یونسکو بـا  

همکــاري برنامــه ملــل متحــد بــراي محــیط  

ــف در    ــان مختل ــور کارشناس ــا حض زیســت ب

موضوع آموزش محیط زیست برگزار  خصوص

المللی تـالش   و بدین وسیله جامعه بین )2(شد

کرد تا خطوط اصلی و راهبـردي آمـوزش در   

محیط زیست را ترسیم نمایـد. دومـین     حوزه

المللی محـیط زیسـت در سـال     کنفرانس بین

با تأکیـد بـر رابطـه محـیط زیسـت و       1992

ــار    ــتور ک ــویب دس ــعه و تص ــاد 21توس ، ابع

ن منــــدرج در اعالمیــــه ریــــو را گونــــاگو

گانه این  بندي کرد. یکی از فصول چهل صورت

دستور کـار بـه بهسـازي آمـوزش و پـرورش،      

اي اختصـاص   آگاهی عمومی و آموزش حرفـه 

  دارد.

مجمـع  العـاده   فوقنوزدهمین اجالس در 

برگـزار شـد، بـار     1997که در سـال   عمومی

بر اهمیت آموزش در حفاظت از محـیط  دیگر 

 تأکیـد شـد.   21اجراي دسـتور کـار   و زیست 

 :کـه مقرر داشـت  اجالس  قطعنامه مصوب آن

عوامل آسایش است و نقش  یکی ازآموزش « 
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دارد.  پایـدار   توسعهاي در تحقق  کننده تعیین

 هـاي  براي تحقـق توسـعه پایـدار بایـد نظـام     

در تمامی سطوح خصوصاً در سطوح  آموزشی

ابتدایی و متوسـطه از حیـث مـالی تقویـت و     

ارآمد شوند. امکان دسترسی همگان به ایـن  ک

هـاي خـود    سطوح داده شود تا بتوانند توانایی

 Assemblée) »را توســعه و شــکوفا کننــد  

Générale des Nations Unies, 23-28 Juin 

1997, A/S-19/33, § 105).  

هـا   المللی، دولـت  به موازات اقدامات بین

در ســطح ملــی نیــز بــه موضــوع حفاظــت از 

انـد   اي مبذول داشته زیست توجه ویژهمحیط 

ها نسبت بـه ایـن امـر     که البته رویکرد دولت

متفاوت بوده است و هر یک از آنها با توجه به 

اي خود  هاي توسعه منافع اقتصادي و سیاست

اند. اصـل پنجـاهم قـانون اساسـی      اقدام کرده

جمهوري اسالمی ایران یکی از اصول مترقـی  

گـردد. بـر    مـی  محیط زیسـت تلقـی    در حوزه

ــن اصــل   ــاس ای ــالمی، «اس ــوري اس در جمه

حفاظت از محیط زیسـت کـه نسـل امـروز و     

هاي بعد باید در آن حیـات اجتمـاعی رو    نسل

به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومی تلقـی  

هـاي اقتصـادي و    گردد. از این رو فعالیـت  می

غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 

زمه پیدا کند، ممنـوع  غیر قابل جبران آن مال

  »  است.

رغم وجود چنین اصلی در قـانون   اما علی

سـریع    اخیر و با توسـعه   در چند دههاساسی، 

هـاي متعـدد توسـعه در     گیري برنامـه  و شکل

آن چنـان کـه شایسـته    ایران، محیط زیسـت  

نتیجـه  است، مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت.    

عدم توجه شایسته و عدم اتخاذ تـدابیر مـؤثر   

هـاي   بحرانخصوص محیط زیست موجب  در

شـده  در کشـور   يبـار  محیطـی فاجعـه   زیست

شـاخص  « ایـی پـی آي   بنا بـر گـزارش  است. 

 ،2006در ســال  »عملکــردي محــیط زیســت

کشور جهان بـا عـدد    133رتبه ایران از میان 

قرار گرفته اسـت. در   53در مقام  70شاخص 

ــال   ــدي در س ــابی بع ــه  ،2008دوره ارزی رتب

پلـه نـزول    15ت ایران با عملکرد محیط زیس

در  رســد و در آخـرین رده بنــدي  مـی  68بـه  

نیز محیط زیست ایران بـا نـزول    2012سال 

 )3(تنــزل یافتــه اســت 114بــه رتبــه  مجــدد

)http://epi.yale.edu/epi2012/countryprofiles(  

بار محیط زیست در ایـران   وضعیت اسف

نباید البته است. قبل از هر چیز متوجه دولت 

محیطـی   هاي زیست ها و آلودگی تمام تخریب

 دانسـت. متوجـه دولـت   تنها و صـرفاً  فعلی را 

ایـن  بـه  نوشتار حاضـر در جسـتجوي پاسـخ    

توانـد نقـش    پرسش است که آیا آمـوزش مـی  

محــیط زیســت مهــم خــود را در حفاظــت از 

هـاي   بحرانتأملی در  ؟ با اندكایفا کندایران 
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کـه بشـر پشـت سـر     محیطـی   زیست مختلف

یـابیم کـه آمـوزش همـواره      نهاده است، درمی

ــو درآوردن    ــه زان ــراي ب ــزار ب ــدترین اب کارآم

که جهـان   مشکالت بوده است و شکی نیست

ــردا را آمــوزش امــروز مــی  ــابراین  ف ســازد. بن

ابزارهــاي مهــم و  یکــی از توانــد آمــوزش مــی

هاي پیش روي انسان  چالشدر مقابل  راهگشا

  باشد.

ترین علل تخریب و آلودگی  یکی از اصلی

م آگاهی مـردم نسـبت بـه    محیط زیست، عد

ـ   مسائل زیست ه طـوري کـه   محیطی اسـت، ب

ر هـاي مـردم د   بدون افـزایش سـطح آگـاهی   

تـوان   زمینه حفاظت از محـیط زیسـت، نمـی   

محیطــی  زیســت امیــدي بــه بهبــود وضــعیت

  داشت.  

آموزش: بستر اصلی حفاظـت  . 1

  از محیط زیست

از حیــث  زیسـت آمـوزش محـیط   نقـش  

ــت  ــاور زیس ــاد ب ــازي   ایج ــی و بسترس محیط

فرهنگی در راستاي تحقـق اصـل پیشـگیري    

حائز اهمیت فراوانی است که بـه بررسـی هـر    

   یک از آنها خواهیم پرداخت.   

هـاي مـردم    ایجاد آگاهی در میـان تـوده  

بـه محـیط   ایشـان نسـبت   باعث تغییـر نگـاه   

آنهـا بـا محـیط زیسـت       زیست و بهبود رابطه

آشـنا سـاختن افـراد در     شـک  بـی  گـردد.  می

سطوح مختلف اجتماعی با اصـول حفاظـت از   

ي هـا  محیط زیست و ایجـاد رغبـت و انگیـزه   

له ئتواند مس داوطلبانه براي حفاظت از آن می

تخریب و آلودگی محیط زیست را یـک بـار و   

نـد. اگـر افـراد در درون    براي همیشه حـل ک 

ظ اي اخالقی و وجدانی بـراي حفـ   خود وظیفه

مقـدمات   ،احسـاس نماینـد   را محیط زیسـت 

ــه ــارکت  اولیـ ــا  مشـ ــهآنهـ ــاي  در برنامـ هـ

اگـر افـراد    شـود.  فـراهم مـی   محیطـی  زیسـت 

هـاي   به مثابه یکی از دارایـی محیط زیست را 

شخصی خود تلقی کنند، پاسداري از آن را نه 

از زنـدگی  ناپـذیر   بلکه جزئی جدایی تنها الزم

  د دانست.نخود خواه

عالمیــه اســتکهلم مقــرر اصــل نــوزدهم ا

به منظـور توسـعه مبـانی ضـروري     «دارد:  می

براي تنویر افکار عمومی و تفهـیم مسـئولیتی   

هـا در خصـوص    که افراد، مؤسسات و جمعیت

حفاظت محیط زیست در تمام ابعـاد انسـانی   

آن بر عهده دارند، الزم است نسل جوان و نیز 

بزرگساالن بـا بـذل توجـه کـافی نسـبت بـه       

ی که در وضعیت نامسـاعدتري قـرار   های انسان

دارند، تحت آمـوزش قـرار گیرنـد. همچنـین     

الزم است که وسایل ارتباط جمعـی از کمـک   

به تنزل کیفیت محیط زیست اجتناب نمـوده  

عکس بـه منظـور فـراهم نمـودن امکـان       و به

هـا، اطالعـات    توسعه انسـان در تمـام زمینـه   
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آموزشی در مورد ضـرورت حفاظـت و بهبـود    

  »ست را ارائه دهند.محیط زی

ــش   آدا ــی نق ــاوان در تحقیق ــاس م ن ک

بتدایی بر باورها و گرایشات هاي دوره ا آموزش

ــت ــش  زیس ــی از دان ــی گروه ــوزان  محیط آم

دبیرسـتانی انـدونزیایی را بررسـی کردنـد. در     

آمـوزان   سـه گـروه از دانـش   این تحقیق آنهـا  

دبیرستانی در سه منطقه متفاوت جغرافیـایی  

ــد ر ــرایشا انتخــاب کردن ــا و گ ــاي  و باوره ه

هــایی  محیطــی آنـان را بــا پرسشـنامه   زیسـت 

هـاي   سان سنجیدند. نتایج نشـان داد روش یک

ابتدایی تأثیر زیـادي   آموزش متفاوت در دوره

آموزان  محیطی دانش بر تفاوت باورهاي زیست

داشته است، آنها همچنین بیـان داشـتند کـه    

ــدریس و محتــواي دروس،   ــر روش ت عــالوه ب

نیز بر میزان و نـوع باورهـاي   امعه محیط و ج

محیطــی افــراد تــأثیر بســزایی دارنــد  زیســت

)Kusawan and O'toole, 2006, p.15(.  

محیطـی در مقـاطع    اي زیسـت ه آموزش

توانـد نقـش مهمـی در     تحصیلی مختلف مـی 

بسـیج افکـار عمـومی و آمـادگی آنهـا جهـت       

 یآگـاه حفاظت از محیط زیست بـازي کنـد.   

آینـده   فعلی و هاي نسلنسبت به حقوق افراد 

و  مانســجو ســبب احساســیت آنهــا موجــب 

ــزایش مســئولیت ــذیري  اف ــاد پ ــال ایج در قب

  شود.   محیط زیست بهتر می

ــاهی ــو آگ ــاي زیســت در پرت محیطــی  ه

تـوان امیــدوار بـود کــه اصـل پیشــگیري     مـی 

محیطی بهتر بتواند به اجرا درآید. اصل  زیست

مزبور در حقوق بین الملـل محـیط زیسـت از    

قام و منزلـت واالیـی برخـوردار اسـت و بـه      م

المللی  همین جهت نیز در اسناد گوناگون بین

  شود. محیط زیست بدان اشاره می  در حوزه

کند تا اشـخاص   اصل پیشگیري حکم می

اي جهت پرهیـز و   اقدامات و تدابیر پیشگیرانه

کــاهش خســارات وارد بــه محــیط زیســت را 

گیري، کلی در اصل پیشـ اتخاذ کنند. به طور 

یقین و قطعیت علمی وجود دارد در حالی که 

محیطـی   بر عکـس در اصـل احتیـاط زیسـت    

 ,Plaud, 2010) چنین یقینـی وجـود نـدارد   

pp.1-12) .  اتخاذ تدابیر الزم جهت جلـوگیري

ــیش   ــل پ ــوادث قاب ــگیري از ح ــی  و پیش بین

ــه واســطه یقــین و قطعیــت علمــی توســعه   ب

افع فراوانی یافته است. پیشگیري بر اساس من

گیـر بـه    تصـمیم  عمومی توجیه و توسط مقام

شـود. پـس اتخـاذ     مرحله اجـرا گذاشـته مـی   

ــوگیري از   ــت جل ــدابیر الزم و ضــروري جه ت

باشد، در حالی که  بینی می حوادث قابل پیش

در احتیاط عدم یقین و قطعیت علمی وجـود  

دارد و ملهم از منافع عمومی اسـت. لـذا قـدر    

خطـرات   متیقن این است که اصل پیشـگیري 

کنـد، در حـالی کـه اصـل      بالفعل را لحاظ می
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احتیاط به خطـرات بـالقوه و احتمـالی توجـه     

تجربه نشان داده اسـت کـه ممانعـت از     دارد.

محیطی هم به دالیل اقتصادي  زیست اتخطر

و هم بـه دالیـل اکولـوژیکی بـه عنـوان یـک       

شـود. انقـراض    محسوب مـی » طالیی  عدهقا«

نـادر در بعضـی    یک گونه گیاهی یا جـانوري 

است و این امر ضـرورت  غیرقابل جبران موارد 

ــگیرانه را   ــدامات پیشـ ــودن اقـ ــاتی بـ و حیـ

کند. البته الزم به ذکر است کـه   دوچندان می

ــارات     ــودن خس ــران ب ــل جب ــورت قاب در ص

 سـابق بـه حالـت    اعاده وضـع محیطی،  زیست

همیشه به طور کامل ممکن نیست و یا اینکه 

کنی را در بــر هــاي هنگفــت و کمرشــ هزینــه

المللـی دادگسـتري    دیوان بـین . خواهد داشت

  در قضـیه  2010در رأي اخیر خـود در سـال   

هــاي خمیـر کاغــذ بـین آرژانتــین و    کارخانـه 

بـر عرفـی بـودن اصـل پیشـگیري       )4(اروگوئه

 ,Arrêt de la CIJ, 2010) گذاشـت صـحه  

para.101) که در مورد اصل احتیاط  در حالی

ه ماهیت و تعریـف  به سبب مشکالت مربوط ب

این اصل همچنان از شناسایی آن بـه عنـوان   

  کند.  یک قاعده عرفی خودداري می

پیشــگیري، آگــاهی از خطرهــاي  الزمــه

اهی جـز بـا آمـوزش    پیش روست و ایجاد آگـ 

گردد. تحقیـق و پـژوهش    هدفمند میسر نمی

در تجربیات کشورها و ملل گوناگون و بررسی 

ابلـه بـا   یـا شکسـت آنـان در مق   علل موفقیت 

توانـد منبـع    محیطـی مـی   هاي زیسـت  بحران

منـدي   شمندي در انتقال دانش باشد. بهرهارز

ــ ــث   از دانش ــه باع ــازمان یافت ــر و س ی فراگی

شود که انسـان از روابـط میـان رخـدادها      می

آگاه شده و با تـدبیر تمهیـدات الزم از وقـوع    

حوادث ناگوار جلوگیري نماید و یا حـداقل از  

ــد، میـــزان خســـارات آن ب  بنـــابراین کاهـ

ایجاد آگاهی در محیطی با  هاي زیست آموزش

قـدرت  توانـد از میـزان    میان اقشار جامعه می

ـ   گري و یا بی تخریب ان نسـبت بـه   تفـاوتی آن

تک افراد جامعه را  محیط زیست کاسته و تک

به عنصري بـراي پیشـگیري از تخریـب بـدل     

رسـد   ، لذا این موضوع بدیهی به نظر مینماید

نخسـتین سـنگ بنـاي     به منزلـه که آموزش 

  اصل طالیی پیشگیري است.

با شناخت کـارکرد محـوري آمـوزش در    

ــت، جــا دارد بــه      ــیط زیس حفاظــت از مح

 21شناسایی نقـش آمـوزش در دسـتور کـار     

  بپردازیم.   

 کــردن و نهادینــه شناســایی .2

دستور آموزش محیط زیست در 

   21کار 

گیـري و نضـج حقـوق     به مـوازات شـکل  

محـیط زیسـت، موضـوع آمـوزش     الملـل   بین

هـاي   محیط زیست نیز در دستور کار سازمان
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منـد بـه مسـائل آموزشـی و      المللی عالقه بین

هـا در   محیطی قرار گرفت. این سازمان زیست

چارچوب اشتغاالت خـود اسـنادي را تـدوین    

کردند که در آنها به نقش حفـاظتی آمـوزش   

ــر    ــالوه ب ــاص دارد. ع ــت اختص ــیط زیس مح

ــ  سـازمان  هـا نیــز در   المللـی، دولــت  ینهـاي ب

مقررات ملی خود اقدام به تقنین مقرراتـی در  

باب آموزش محیط زیست کردند که در ادامه 

  به تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت.    

ها در جهت شناسایی آمـوزش   اولین گام

المللـی برداشـته    محیط زیست در سطح بـین 

هاي داخلی مقرراتـی   شد و به تدریج در نظام

این راستا تدوین گردید. بدین منظور ابتدا در 

المللی و در  به موضوع آموزش در مقررات بین

ادامه به مقررات ملی با تأکید خاص بر مـورد  

  شود.        ایران اشاره می

ــوق    ــعه حق ــد و توس ــم رش ــش اعظ بخ

الملل محیط زیست در قالب سیستم ملل  بین

ــیري    ــا تفس ــه اســت و ب متحــد شــکل گرفت

پویا از اهـداف و اصـول ملـل     شناسانه و غایت

توان حفاظت از محیط زیست را در  متحد می

ــناخت.      ــازمان بازش ــن س ــیس ای ــند تأس س

هاي متعدد زیـر نظـر ملـل     برگزاري کنفرانس

متحد و تصویب اسناد مختلـف در چـارچوب   

ــین  ــاد ب ــن نه ــوق   ای ــعه حق ــی در توس الملل

الملل محیط زیست نقش کلیـدي داشـته    بین

اسـتکهلم در سـال     نساست. برگـزاري کنفـرا  

الملـل   عطفی در تولد حقوق بین  نقطه 1972

ــداوم برگــزاري  محــیط زیســت  ــا ت اســت و ب

و در ریـود  1992کنفـرانس دیگـري در سـال    

ژانیرو برزیل موجبات آشـتی و مصـالحه بـین    

  محیط زیست و توسعه را فراهم کرد. 

کنفرانس استکهلم اولین تـالش جمعـی   

ــر  113 ــد ب ــراي تأکی ــان ب نقــش  کشــور جه

آموزش و آگاه کردن مردم نسبت بـه مسـایل   

محیط زیسـتی بـود. پـس از آن بـا برگـزاري      

المللی آموزش محیط زیست  اولین کارگاه بین

ــال  ــه    1975در س ــالوي ب ــراد یوگس در بلگ

منظور تدوین اصول و خطوط برنامـه جهـانی   

هایی برداشته شـد.   آموزش محیط زیست گام

لـی آمـوزش   المل گیري کنوانسیون بین با شکل

در گرجسـتان   1977محیط زیست در سـال  

هـاي آموزشـی بـه     برنامـه ها بـه انجـام    دولت

مخاطبین اجتماعی در ایـن حـوزه ترغیـب و    

پس از برگزاري  1992تشویق شدند. در سال 

در برزیل » محیط زیست و توسعه«کنفرانس 

بـر ضـرورت ایجـاد و     21و تدوین دستور کار 

تغییـر   تداوم یک نهضـت آموزشـی بـا هـدف    

رفتار و اصالح بینش عمومی نسبت به محیط 

زیست جهـت نیـل بـه توسـعه پایـدار شـکل       

گــام مهمــی در جهــت بسترســازي و  گرفــت

   آموزش محیط زیست برداشته شد.



ت
ور

ضر
  :

ن
را

 ای
در

ت 
س

زی
ط 

حی
 م

 از
ت

ظ
فا

 ح
ش

وز
آم

ي 
رد

هب
 را

ی
س

رر
ب

و 
ها 

ها
نا

نگ
ت

 

 

 

240 

و مفصل و  اي کامل برنامه ،21دستورکار 

جهـانی و تعهـد سیاسـی     اتتوافقمشتمل بر 

ها در بـاالترین سـطح، بـراي توسـعه و      دولت

محیطی است. این برنامـه   هاي زیست همکاري

هـاي دولـت    پایدار را جـزء مسـئولیت    توسعه

ــی ــه  م ــاد برنام ــد و ایج ــرح  دان ــا، ط ــا و  ه ه

ي ملـی را بـراي انجـام آن ضـروري     راهبردها

  در سه زمینـه را آموزش این سند،  شمارد. می

تغییــر جهــت آمــوزش و پــرورش بــه ســمت 

ــدار ــعه پای ــومی ، توس ــاهی عم ــزایش آگ و  اف

اي مـورد توجـه قـرار     حرفـه بهسازي آموزش 

) و Agenda 21, chapitre 6, para.2دهد ( می

را جهت  براي هر یک از آنها نیز رهنمودهایی

دهـد.   دسـت مـی   نیل به اهداف مورد نظـر بـه  

بر تـدوین  در حوزه آموزش رسمی براي مثال 

ــائل   ــق مسـ ــدف تلفیـ ــا هـ ــایی بـ راهبردهـ

زشـی در  محیطی و توسعه در نظام آمو زیست

هـاي   مختلف، بازنگري کامل در برنامهسطوح 

محیطی و  جهت توجه به مسائل زیست درسی

هماهنگی براي اي، ایجاد نهادهاي ملی  توسعه

ــوزش  ــه آمــ ــاوره در زمینــ ــاي  و مشــ هــ

هـاي آموزشـی    ، اجـراي برنامـه  محیطی زیست

همـه   بـراي حین خدمت یا پـیش از خـدمت   

، زشـی ریـزان آمو  آموزگاران، مربیـان و برنامـه  

اي  اد مراکز آموزش و پژوهش بـین رشـته  ایج

ــت  ــوم زیس ــه عل ــی در زمین ــدوین  محیط و ت

ها و  در دانشگاهاي  واحدهاي درسی بین رشته

آمـوزش    زمینـه در سایر مراکز آموزش عـالی  

  کند. تأکید می مسائل محیط زیست و توسعه

اجـراي تمــامی رهنمودهـاي منــدرج در   

حفاظـت  تواند کمک زیادي به  این دستور می

ــدین   از محــیط زیســت و بهبــود آن بکنــد. ب

 از استفاده هاي مختلف ملی به نظام درمنظور 

 زیسـت  محـیط  از حفاظـت  براي آموزش ابزار

در ادامـه جـا دارد بـه    . لـذا  اسـت  شده کیدتأ

ــت    ــت و عینی ــیط زیس ــوزش مح ــاه آم جایگ

در نظـام حقـوقی    21بخشی به مفاد دسـتور  

  ایران بپردازیم.

ــانون ــی نویســندگان ق ــوري  اساس جمه

 یدیــدگاه ،در اصـل پنجــاهم  اسـالمی ایــران 

 حفاظت از محیط زیستدر خصوص  انهمترقی

انـد. ایـن اصـل عـالوه بـر طـرح        دست داده به

حفاظـت از محــیط  موضـوع توسـعه پایـدار و    

تقابـل  بر عمومی   یک وظیفهبه عنوان زیست 

حفاظت از محیط زیست و توسـعه اقتصـادي   

 کننـده  تقابل تعیینتأکید کرده است. در این 

محـیط  بیشتر جانب که قانون رسد  به نظر می

ــه زیســت  ــب محــیط  و مرا گرفت جــال تخری

ــه  ــه بهان ــراهم   زیســت را ب ــادي ف ــاي اقتص ه

  آورد. نمی

کلیـدي    قـانون اساسـی جنبـه    50اصل 

را در آن محورهــاي زیــر  تــوان داشــته و مــی
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تجلی عزم و اراده ملی بـراي  بازشناخت: الف) 

؛ ب) همگانی بودن راث طبیعیپاسداري از می

حفـظ محـیط   ؛ ج) تقـدم  حفظ محیط زیست

. یکی از محورهـاي  زیست بر توسعه اقتصادي

اصلی مندرج در اصل مزبـور، همگـانی بـودن    

تردیـد یکـی از    است. بـی  حفظ محیط زیست

 هاي آموزشی نامهاجراي برابزارهاي حفاظتی، 

حفاظت از محیط زیست بـراي عمـوم اسـت.    

ن اساسی، قوانین عادي همچـون  عالوه بر قانو

نیـز   قانون حفاظت و بهسازي محـیط زیسـت  

هاي آموزشی بـه منظـور    موضوع اجراي برنامه

ارتقاء فرهنگ عمومی حفظ و بهسازي محیط 

  بینی کرده است.   را پیش زیست

پس از تصویب قـانون  نزدیک به دو دهه 

اساسی، به این نکته مهم توجه شد که منظور 

اظــت از محـیط زیســت  از عمـومی بـودن حف  

اي خردمند و  توان جامعه چگونه می و چیست

مسئول در قبال حفظ محـیط زیسـت ایجـاد    

  کرد؟

حفاظت  عالیشورای 1374مصوبه مهرماه 

محیط زیست این نظریه را مردود دانست کـه  

منظور از آموزش عمـومی، فراخـوان همگـانی    

ــل    ــی در مقاب ــش افزای ــادگیري و دان ــراي ی ب

محیط زیست است. تا قبل از این مصوبه یک 

راه براي آموزش عمومی محیط زیست باز بود 

و آن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بار 

ارد و خود آحـاد و  این مسئولیت را بر دوش د

ــه ــاي  طبق ــوزش  ه ــاعی را آم ــف اجتم مختل

ــد. (کریمــی، مــی )  15-26، صــص 1383ده

را بـه دو بخـش    مصوبه مزبور آموزش عمومی

و  بیننـــــدگان (مخـــــاطبین)   آمـــــوزش

تقسـیم   دهندگان (نهادهاي مسـئول)  آموزش

توزیـع مســئولیت  کنـد. ایــن مصـوبه بــر    مـی 

ــین   ــت بـ ــیط زیسـ ــومی محـ ــوزش عمـ آمـ

کنـد و از ایـن    تأکید مـی  لفهاي مخت سازمان

صـورتبندي  تعامل بین بخشـی را  منظر نوعی 

    نماید. می

موضوع آموزش محیط زیست در قـوانین  

 60طبق مـاده  اي نیز لحاظ شده است.  برنامه

قانون برنامـه چهـارم توسـعه، دولـت موظـف      

ــازي    ــت و توانمندس ــور تقوی ــه منظ ــت، ب اس

ساختارهاي مرتبط با محیط زیسـت و منـابع   

ی، سازوکارهاي الزم را جهـت گسـترش   طبیع

ــوزش ــیط    آم ــی مح ــومی و تخصص ــاي عم ه

زیست، در کلیه واحدهاي آموزشـی و مراکـز   

گـذاري در   آموزش عـالی، حمایـت از سـرمایه   

بخش محیط زیست و منـابع طبیعـی، ایجـاد    

هـاي   تقویت ساختارهاي مناسب براي فعالیت

هـاي اثرگـذار بـر     محیطی، در دسـتگاه  زیست

  تنظیم و برقرار کند.محیط زیست، 

هاي عمـومی و   در راستاي ارتقاي آگاهی

دستیابی به توسعه پایـدار بـه منظـور حفـظ     
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هاي اثرگـذار   کید بر گروهتأمحیط زیست و با 

دار، از ابتداي برنامـه چهـارم توسـعه     و اولویت

ــوري    ــی جمه ــاعی و فرهنگ ــادي، اجتم اقتص

نامه اجرایـی مربـوط را بـا     اسالمی ایران، آیین

هاد شورایعالی حفاظت محیط زیست بـه  پیشن

ــاند. کلیـــه هیـــأتصـــویب  ت وزیـــران برسـ

هاي دولتی و صدا  ربط، رسانه هاي ذي دستگاه

و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران ملـزم بـه     

هاي آموزشی بدون دریافت وجه  اجراي برنامه

  موضوع این ماده قانونی هستند.

 60الزم به ذکـر اسـت کـه مفـاد مـاده      

 189هارم مجدداً در ذیل ماده قانون برنامه چ

تکـرار شـده اسـت.     پنجم توسعهقانون برنامه 

عالوه بر این امـر در قـانون برنامـه پـنجم بـر      

نظام اطالعات زیست محیطی کشـور را  ایجاد 

اي، ملی و استانی تـا پایـان    در سطوح منطقه

تـا زمینـه   تأکید شـده  سال اول برنامه پنجم 

محیطـی   ترسانی و ارزیابی زیسـ  ایش، اطالعپ

  فراهم گردد.

با وجود این مقررات در سیستم حقـوقی  

کشورمان، الزم است به رویکرد نظام آموزشی 

  ایران در قبال محیط زیست بپردازیم.

  

رویکرد انفعالی نظام آموزشی . 3

ایران نسبت به حفاظت از محیط 

  زیست

قـانون  طور که در باال اشـاره شـد،    همان

محـیط زیسـت بـه لـزوم      حفاظت و بهسـازي 

هاي آموزشی بـه منظـور ارتقـاء     اجراي برنامه

فرهنــگ عمــومی حفــظ و بهســازي  محــیط 

ــدین منظــور . تأکیــد داردزیســت  ســازمان ب

زیست ملزم به تنظیم اجـراي  حفاظت محیط 

تنویر افکار عمومی،  جهتهاي آموزشی  برنامه

ــا ــاري ب ــدن   همک ــه در گنجان مراجــع مربوط

محیطـی در تمـامی    هاي درسی زیسـت  برنامه

هـاي آمـوزش    ها و تهیه و اجراي برنامـه  دوره

ــان ســازمان ــا و مؤ کارکن ــی و ه سســات دولت

  خصوصی شده است.

است آموزش و پرورش یکـی   آنچه مسلم

ها براي رسیدن بـه توسـعه    ترین راه از مناسب

ــدن مفــاهیم   در ابعــاد مختلــف اســت. گنجان

مواد درسـی   اي و عمیق محیط زیست در پایه

شــود کــه    ع تحصــیلی باعــث مــی   مقــاط 

ــوزان دانــش ــوین و  آم ــدا و در زمــان تک از ابت

شان به عنـوان   یگیري شخصیت اجتماع شکل

شهروندان آینده، حفاظت از محیط زیسـت را  

به عنوان یک مسئولیت انسـانی و اخالقـی در   

  وجود خود نهادینه کنند.
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نظام رسـمی آمـوزش و پـرورش ایـران،     

بـه جلـو   یی هـا  هاي قبـل گـام   نسبت به سال

یدن بـه  ها براي رس برداشته است، اما این گام

ان نمایانند. ایر کمال مطلوب بسیار کوچک می

هـاي   کشوري است کـه محـل تضـارب اقلـیم    

گوناگون از دریـا تـا کـویر و از کوهسـتان تـا      

ــزوم تنــوع و   جنگــل اســت و ایــن موضــوع ل

ردگی آمــوزش محــیط زیســت را بیــان گســت

  دارد. می

از مجمـوع بـیش از    براساس یک تحقیق

هاي درسی در دو مقطـع   صفحه کتاب 8200

درصد  9/0تحصیلی دبستان و راهنمایی تنها 

ــوعات زیســت  ــه موض محیطــی  از صــفحات ب

 3600ی از اختصاص داده شده است. به عبارت

هاي درسـی در   صفحه مجموع صفحات کتاب

صــفحه و در مقطـــع   45مقطــع دبســتان،   

 صـــفحه 4642ایی نیـــز از مجمـــوع راهنمـــ

ــاب ــا    کت ــی تنه ــاي درس ــه   31ه ــفحه ب ص

در . موضوعات زیست محیطی اختصـاص دارد 

ز آمـوزش محـیط   حالی که بخـش عظیمـی ا  

 هـاي درسـی   بایست از طریق کتاب زیست می

هـا تـاکنون    به کودکان ارائه شود، این آموزش

اشکال بـوده   از نظر کیفی و کمی کامالً دچار

هاي مسـئول بـازنگري    و توجه بیشتر دستگاه

رسـی در تمـامی مقـاطع تحصـیلی را     ب دکت

ــی ــد م -www.echemica.com/Papers) طلب

01ENV-20-10-Title-ASC-AI.html)  

برنامه چهارم توسـعه:   64بر اساس ماده 

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف اسـت:  «

هاي عمـومی و   در راستاي ارتقاي آگاهیالف) 

فـظ  دستیابی به توسعه پایـدار بـه منظـور ح   

هاي اثرگـذار   با تأکید بر گروهمحیط زیست و 

دار از ابتداي برنامـه چهـارم توسـعه     و اولویت

ــوري    ــی جمه ــاعی و فرهنگ ــادي، اجتم اقتص

اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی مربـوط را بـا   

پیشنهاد شوراي عالی حفاظت محیط زیسـت  

ــه    ــران برســاند. کلی ــت وزی ــه تصــویب هیئ ب

 هاي دولتی و صدا ربط, رسانه هاي ذي دستگاه

و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران ملـزم بـه     

هاي آموزشی بدون دریافت وجه  اجراي برنامه

باشـند. ب) نظـام    موضوع این ماده قانونی می

طی کشـور را در سـطوح   محی  اطالعات زیست

ی و اسـتانی تـا پایـان سـال اول     اي، مل منطقه

برنامه چهارم ایجاد نمایـد تـا زمینـه پـایش،     

محیطـی فـراهم    یسترسانی و ارزیابی ز اطالع

در  انــد ربــط مکلــف هــاي ذي گــردد. دســتگاه

تدوین و اجرایی نمودن ایـن نظـام همکـاري    

  »نمایند.

 وظـایف  و اهـداف  تحقـق  راسـتاي  در

 در زیسـت  محـیط  حفاظت سازمان آموزشی

هاي عمومی  آگاهی ارتقاي برنامه تدوین زمینه
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و دستیابی به توسعه پایدار بـه منظـور حفـظ    

ــدرج ــاده  محــیط زیســت من ــانون  64در م ق

آمـوزش   جـامع   برنامـه چهارم توسـعه،  برنامه 

 همگانی محیط زیست به اجـرا گذاشـته شـد.   

اجراي برنامه آموزش همگانی محـیط زیسـت   

در راستاي جامعه عمل پوشاندن به بخشی از 

قانون اساسـی اسـت. بـر طبـق      50اصل مفاد 

در جمهوري اسـالمی، حفاظـت از   «این اصل 

ــت[...]   ــیط زیس ــی  مح ــومی تلق ــه عم وظیف

 فرآینـد  دوآمـوزش همگـانی در   » گـردد.  می

رغم  قابل اعمال است. علی یاددهی و یادگیري

اینکه در کشور مـا سـازمان حفاظـت محـیط     

زیست، متولی عام حفاظت از محـیط زیسـت   

گردد، نباید انتظـار داشـت کـه ایـن      تلقی می

 و یـاددهی  مسـئولیت  تنهـایی  بـه سـازمان  

 هـاي  گروه براي را ستزی محیط افزایی دانش

د. بـه سـبب   شـو  دار عهـده  اجتمـاعی  مختلف

اي کــه محــیط زیســت دارا  ماهیــت گســترده

ها اعم از دولتـی   باشد، تمام نهادها و ارگان می

 آمـوزش  مخاطب و غیر دولتی و اقشار جامعه

هستند و باید جهـت بهبـود آن    زیست محیط

 دهـی  آمـوزش تالش نمایند. نکته دیگر اینکه 

 مسـئول  نهـاد  یـک منحصر به  زیست محیط

 همـه ، بلکـه  نیسـت  زیست محیط از حفاظت

 کشور در آموزش مسئول نهادهاي و ها ارگان

 محیط آموزش قبال در خود حدود و حوزه در

  .هستند مسئول زیست

الزم به ذکر اسـت کـه اخیـراً در اجـراي     

برنامه جامع آموزش همگانی محـیط زیسـت،   

ظـت  وزارت آموزش و پـرورش و سـازمان حفا  

نامـه   محیط زیست اقـدام بـه امضـاي تفـاهم    

همگانی کردند. هدف از تنظـیم تفـاهم نامـه    

محیطی در  مزبور تدوین و اجراي متون زیست

مقــاطع مختلــف تحصــیلی اســت. بــه ســبب 

محیطـی در   هاي زیسـت  مغفول بودن آموزش

هاي درسی مقاطع ابتـدایی و متوسـطه    کتاب

آمـوزش و پـرورش و حفاظـت     دو نهاد متولی

محیط زیست در صـدد پـر کـردن خالءهـاي     

  موجود در این عرصه بر آمدند. 

آمــوزان بــا فرهنــگ  آشــنا کــردن دانــش

هاي سـازگار بـا    محیطی و شیوه اخالق زیست

نامـه   محیط زیست دومین هـدف ایـن تفـاهم   

هایی در راسـتاي   است. تدوین دروس یا کتاب

ن حفاظت از محـیط زیسـت ضـمن پـر کـرد     

هــاي آشــنایی   خالءهــاي موجــود، زمینــه  

آموزان با محیط زیست، فرهنگ تعامـل   دانش

هاي اصـالح   با محیط زیست و همچنین شیوه

الگــوي مصــرف در حــوزه محــیط زیســت را  

کنـد. آمـوزش و پـرورش یکــی از     فـراهم مـی  

ترین نهادهاي مـؤثر در خصـوص اشـاعه     مهم

محیطــی در جوامــع  فرهنــگ اخــالق زیســت
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تر فرهنگـی مناسـب جهـت    است. ساخت بسـ 

ــودکی   حفاظــت از محــیط زیســت در اوان ک

گیــرد و از ایــن طریــق بـــاور     شــکل مــی  

ــه تــدریج در افــراد ایجــاد   زیســت محیطــی ب

محیطی در آموزش  گردد. ایجاد باور زیست می

ــش   ــرورش، مشـــارکت دانـ آمـــوزان و  و پـ

دانشجویان و جوانان آینده که بیشترین تعداد 

دهنـد،   صاص میجمعیت ایران را به خود اخت

اي در  هـاي حرفـه   کنـد. آمـوزش   تسهیل مـی 

سطح مشاغل گوناگون از تولید تـا مصـرف و   

ــت   ــتانداردهاي زیس ــت اس ــی در  رعای محیط

محیطـی و   محیط کار در تقویت بـاور زیسـت  

  کند. شدن آن کمک شایانی می نهادینه

آموزش محیط زیست یکـی از ابزارهـاي   

 حفــاظتی اســت و طبیعتــاً تنهــا ابــزار تلقــی 

دیگـري نیـز در     گردد، زیرا مسائل عدیده نمی

باشـند. تعامـل یـا تقابـل      این امر دخیـل مـی  

و مسائل مربـوط بـه   حفاظت از محیط زیست 

کننـده   یکی از عوامل تعیـین  توسعه اقتصادي

شـود.   هـا تلقـی مـی    در اتخاذ تصـمیم دولـت  

رغــم تقــدم حفاظــت از محــیط زیســت  علــی

ن صـادي، در عمـل چنـی   نسبت به توسـعه اقت 

ـ    تقدمی با چالش سـت.  ا رو ههـاي فراوانـی روب

و یـا بـاور    عـدم آگـاهی  عالوه بر این موضوع، 

سازان  تصمیمتفاوتی  بی محیطی موجب زیست

محیطـی   هـاي زیسـت   هـا و بحـران   به تخریب

ــی ــی   م ــب   اعتنــایی شــود. ایــن ب هــا موج

ضـعیف و خطرنـاك بـراي    هـاي   گیري تصمیم

هداشـت و  توانـد ب  میو شود  محیط زیست می

هـاي مختلـف    سالمت جسـمی و روانـی الیـه   

موجـب تحمیـل    ه خطر بیندازد واجتماع را ب

هاي سنگین بر دولت، مـردم و محـیط    هزینه

اظهارات رئیس سازمان حفاظت  زیست گردد.

محیط زیست و وزیـر سـابق راه و ترابـري در    

این باره خود گـواهی بـر اتخـاذ رویکردهـاي     

بـه  بنـا  باشـد.   متفاوت و بعضاً قابل تأمل مـی 

ــارات  ــازمان حفاظــت محــیط  اظه ــیس س رئ

ــت  ــلی    «زیس ــور اص ــی از ده کش ــران یک ای

» کننده محیط زیست در جهان اسـت  تخریب

 18 ،30165 کــد خبــر ،ســایت آینــده نیــوز(

نظـر از سـوي یـک     این اظهار). 1390خرداد 

توانــد حــاکی از وضــعیت  مقــام رســمی، مــی

ــیط  ــامان محـ ــت و  نابسـ ــمیماتزیسـ  تصـ

از طـرف دیگـر    .عرصه باشداین در  اتخاذشده

در دفـاع از   وزیر سـابق راه و ترابـري  سخنان 

قابل توجـه اسـت.    ابر احداث جاده در جنگل

دارنـد   این طـرح اظهـار مـی   ایشان در دفاع از 

ود، اگر جاده در دل جنگـل ابـر احـداث شـ    «

هــاي  مهــار آتــش جنگــل بــا حضــور ماشــین

ــش ــی  ن آت ــن م ــانی ممک ــود! ش ــایت  »ش (س

  ).1390خرداد  17تابناك،
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ــیط    ــودگی مح ــب و آل ــی از تخری بخش

ــی از   ــت ناش ــعفزیس ــاختاري و   ض ــاي س ه

ــتگاه  ــدي دس ــی  ناکارآم ــاي اجرای ــولی  ه مت

بخشی دیگـر  و  است محیط زیستحفاظت از 

اي و عـدم   هـاي توسـعه   الشعاع سیاسـت  تحت

منصبان بـه موضـوع    توجه مسئوالن و صاحب

قـرار دارد. البتـه الزم بـه ذکـر     محیط زیست 

قـانون   64نامـه اجرایـی مـاده     آیـین است که 

بر  2یک ماده برنامه چهارم توسعه در تبصره 

بــراي محیطـی   هــاي زیسـت  اهمیـت آمـوزش  

تحقـق   نماید. ریزان تأکید می مدیران و برنامه

محیطــی مســتلزم  مـدیریت یکپارچــه زیســت 

ها و راهبردهاي مناسبی اسـت   وجود سیاست

هـاي مختلـف و    که باید توسط مدیران بخش

    لیان امر تدوین گردد. متو

ها بیش از سایرین قادر بـه   برخی از گروه

نهادینه کردن و بسترسازي اجتماعی آمـوزش  

محیط زیست هستند که در زیر بـه تجزیـه و   

  تحلیل آن خواهیم پرداخت.  

ؤثر در هــاي مــ . نقــش گــروه4 

کـردن آمـوزش محـیط     نهادینه

  زیست

تـرین اسـناد    یکی از مهم 21دستور کار 

محیطـی اسـت کـه بـر نقـش کلیـدي        زیست

محیط زیست اشـاره    هاي مؤثر در حوزه گروه

ها همچـون زنـان و    کند. نقش برخی گروه می

هاي غیـر دولتـی در آمـوزش محـیط      سازمان

  بنیادین دارد.  زیست جنبه

الف) آموزش زنان، کلید نهادینه کـردن  

  حفاظت از محیط زیست

توان نقش زنان را گاه  در تمامی ادوار می

ثیرگذارتر از نقش مردان یافت. زنـان گـروه   تأ

ند که نیمی از جمعیت بزرگی از اجتماع هست

نقـش فعـالی     به واسطهو  دهند را تشکیل می

سـتین  که در خانواده دارند و به دلیل آنکه نخ

نند عنصري توا آموزگاران کودکان هستند، می

. هاي آموزشی باشـند  کلیدي در اجراي برنامه

ي که بدون توجه به ایـن گـروه   ا لذا هر برنامه

شـک نــاموفق و   تأثیرگـذار تـدوین شـود، بـی    

خورده خواهد بود. بـا توجـه بـه ایـن      شکست

اعضـاي ملـل     از همـه  21دسـتورکار  ،حقیقت

ــی  ــد م ــان را در    متح ــش زن ــه نق ــد ک خواه

گیـري تـا    ریزي توسعه خود از تصـمیم  برنامه

تـا  و  تر نماینـد  تر و گسترده مدیریت، برجسته

موانـع مشـارکت زنـان در     کلیـه  2000سـال  

اعالمیه  .بردارند محیطی را هاي زیست فعالیت

از اسـناد مهمـی تلقـی     21ریو و دستور کـار  

شوند که درصدد ایجاد پیوند بین حفاظت  می

ــدین   از محــیط زیســت و توســعه هســتند. ب

کننـد   منظور با طرح توسعه پایدار تالش مـی 

اي بـین ایـن دو موضـوع     تا آشتی و مصـالحه 

  ایجاد شود.   
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مقرر مشارکت زنان در مورد ریو اعالمیه 

مـدیریت و ارج نهـادن بـر     زنان در : «دارد می

نماینـد.   محیط زیست نقش حیـاتی ایفـا مـی   

بنابراین مشـارکت کامـل آنـان بـراي تحقـق      

» اسـت داراي اهمیـت اساسـی    پایـدار   توسعه

)Déclaration de Rio, 1992, principe 20 .(  

ــر اصــول کلــی تأکیــد  اعالمیــه مزبــور ب

اجـراي مفـاد آن را      کند و جزئیات و نحوه می

نماید. بـه عبـارت    احاله می 21به دستور کار 

ــدن     ــی ش ــور، اجرای ــار مزب ــتور ک ــر دس دیگ

کنـد و   مندرجات اعالمیه ریو را مشخص مـی 

کنــد تــا  هــا را تشــویق و ترغیــب مــی دولــت

  شایسته را در زمینه اتخاذ کنند.  اقدامات 

بـراي تضـمین هـر چـه      21 دستور کـار 

نیـز  بیشتر آموزش و توسعه پایـدار و برابـر و   

ها و پیشنهاداتی  تقویت مشارکت زنان توصیه

ها و پیشنهادات دستور  توصیه )5(دهد. میارائه 

بر روي مشارکت هر چه بیشتر زنـان   21کار 

ر تکیـه دارد.  هاي توسعه پایـدا  ریزي در برنامه

براي تحقق این مشـارکت بایـد موانـع پـیش     

روي زنان مرتفع گردد. زنان هم تأثیرگـذار و  

هم متـأثر از آثـار نـاگوار آلـودگی و تخریـب      

باشند. نقش محـوري زنـان    محیط زیست می

کـس   در حفاظت از محـیط زیسـت بـر هـیچ    

پوشــیده نیســت، زیــرا ایــن گــروه اجتمــاعی 

تواننــد در  تأثیرگــذار بــه طــرق مختلــف مــی

خدمت محیط زیست باشند. طیـف بزرگـی از   

توانند  زنان در دو سطح شهري و روستایی می

آموزش وتغییر    کارکردهاي گوناگونی در حوزه

و اصالح الگوي مصرف داشـته باشـند. نقـش    

کلیدي زنان بیشتر در محیط خانواده متبلـور  

شود، زیرا ایشان بسان آموزگارانی هسـتند   می

هـاي اولیـه    تواننـد آمـوزش   مـی که به خـوبی  

  محیطی را در کودکان نهادینه سازند.  زیست

غیر از نقش آموزشی زنان باید به تغییـر  

ــانواده و در     ــرف در خ ــوي مص ــالح الگ و اص

محیط کار اشاره کرد که در ایـن بخـش نیـز    

توانند نقش پر رنگـی داشـته باشـند.     زنان می

تقویت بهتر مشارکت زنان مستلزم رفع موانع 

نین مشارکتی است. در چهارمین کنفرانس چ

ــه در ســال   ــان ک ــانی زن ــن  1995جه در پک

برگزار شد، موضوع محیط زیست مورد توجـه  

ــد   ــت. بن ــرار گرف ــرر   16ق ــه پکــن مق اعالمی

مشارکت زنان در توسعه اقتصـادي  «دارد:  می

و اجتماعی، برابري شانس و مشـارکت کامـل   

بر پایه برابري میـان زنـان مـردان بخشـی از     

وسـیله   شرایط اساسی از میان بـردن فقـر بـه   

رشد اقتصادي، توسعه اجتمـاعی، حفاظـت از   

  »محیط زیست و عدالت اجتماعی است.

ها باید اقداماتی در جهـت   بنابراین دولت

اجراي تعهدات خود در قبال قواعد و مقـررات  

المللی در خصوص تضمین مشارکت زنان  بین
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ریــزي و اجـــراي   گیــري، برنامــه   در شــکل 

محیطی انجام دهنـد. اگـر    هاي زیست یاستس

هـاي نـابرابري و    ها بتوانند تمامی شیوه دولت

تبعیض علیه زنان را از جامعه بزدایند، در این 

  توان بـه مشـارکت زنـان در حـوزه     صورت می

  محیط زیست و توسعه پایدار امیدوار بود. 

مشـارکت مــدنی و سیاسـی و مشــارکت   

کـه بایـد    اي هسـتند  اجتماعی زنان دو جنبـه 

  هـا قـرار گیـرد. در حـوزه     مورد اهتمام دولـت 

مشارکت سیاسی زنـان بایـد تحـول اساسـی     

صورت پذیرد و سیماي سیاسی زنان به کلـی  

دگرگون شود تا حضـور حـداکثري ایشـان را    

شاهد باشیم. رفع تبعـیض از زنـان در سـطح    

ــین ــد     ب ــکال آن نیازمن ــه اش ــی در هم الملل

ـ  تالش ع مشـارکت  هاي زیادي است. رفع موان

ــارکت     ــق مش ــان تحق ــی زن ــدنی و سیاس م

اجتماعی زنـان را بـه همـراه خواهـد داشـت.      

هـاي گونـاگون آمـوزش زنـان و      ایجاد زمینـه 

سـوادي و   کـن کـردن بـی    مبارزه براي ریشـه 

همچنین توجه به اشتغال و دسترسی ایشـان  

هـاي گونـاگون و بهداشـت از جملـه      به پیشه

ــاعی و  مصـــادیق حقـــوق اقتصـــادي، اجتمـ

  هنگی است.فر

عمـل آمـد،    بـه  ترکیه در تحقیقی که در

هـاي   دهد که تـا چـه حـد آمـوزش     نشان می

روش محیطـی بـه زنـان اهمیـت دارد.      زیست

هـاي   آگاهیتحقیق بدین صورت بود که ابتدا 

محیطی زنان مورد آزمایش قرار گرفت  زیست

و سپس یک دوره آموزشی براي آنـان برگـزار   

ا دوبــاره هـ  ، آزمـون آگـاهی  شـد و پـس از آن  

برگـزاري دوره   برگزار شد. نتایج نشان داد که

هـاي درسـت زنـان بـه      آموزشی، درصد پاسخ

افزایش  72/70درصد به  96/55االت را از سؤ

ر خــانواده و کننــده زنـان د  داد. نقـش تعیـین  

هاي آموزش  سازي زمینه جامعه بر لزوم فراهم

سازي دسـتیابی زنـان بـه منـابع      زنان و آسان

بـدین منظـور   . اهمیـت زیـادي دارد  اطالعات 

محیطی زنـان و   هاي زیست سمینارها، سازمان

جمعی مانند  هاي سسات غیردولتی و رسانهمؤ

نقـش  دار  تواننـد عهـده   رادیو و تلویزیون مـی 

هاي زنـان در زمینـه    مهمی در افزایش آگاهی

 ,Tor)، خـاك و هـوا شـوند    هـاي آب  آلودگی

2009, pp.939-942).  

بـه کـرات بـه     المللـی  بینبنابراین اسناد 

ــان نقــش  ــه عنــوان یکــی از گــروه زن هــاي  ب

 تأثیرگذار بر محیط زیست تأکید کرده اسـت 

 ).53-70، صـص 1388(رمضانی قوام آبـادي،  

محیطـی   هاي زیست ایجاد سازمان سازي آسان

ــی جهــت     زنــان ــی از محورهــاي اساس یک

بسترســازي مشــارکت اجتمــاعی در آمــوزش 

  محیط زیست است.  
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هـاي غیردولتـی بسترسـاز     نسازماب) 

مشارکت اجتمـاعی در آمـوزش محـیط    

  زیست

اخیـر   هاي سریع در چند دهـه  پیشرفت

هاي اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادي    در عرصه

ا گردیـد،  ه تر شدن دولت و بزرگباعث بزرگ 

هــا موجــب  تــا جــایی کــه همــین پیشــرفت 

می وظایف به ها در انجام تما سردرگمی دولت

ســاالرانه شــد.    صــورت متمرکــز و دیــوان  

هاي غیردولتی با انجام طیف وسـیعی   سازمان

مشارکت مردم، راه را براي از وظایف دولت با 

هـا   هاي بعدي بازکردند. این سـازمان  پیشرفت

تـرازوي   هـا، کفـه   گري دولت کاهش تصدي با

تـر نمودنـد،    ها سنگین قدرت را به سوي توده

ها  ري که در برخی کشورها این سازمانبه طو

ــی ــد تو م ــالن   در سیاســتانن ــاي ســطح ک ه

اجتمـاعی را بـر   و خواست و اراده  ندثیرگذارتأ

هـاي   گیـري بنشـانند. سـازمان    کرسی تصمیم

رساخت هـاي  غیردولتی از جمله مهم ترین زی

اجتماعی براي ایجاد و ادامـه فرآینـد توسـعه    

  پایدار در هر جامعه هستند.

عناصـر  هـاي غیردولتـی یکـی از     سازمان

المللــی را  مــدنی ملــی و بــیناصــلی جامعــه 

این جامعـه   دهند. به عبارت دیگر تشکیل می

شـود.   ها بازنمایی می مدنی توسط این سازمان

ع اصـلی  هـاي یادشـده معمـوالً مـداف     سازمان

، حقوق بشـر هاي جهانی همچون صلح،  ارزش

  باشند.  دوستانه و محیط زیست میحقوق بشر

ــازمان ــر دولتـــی داراي    سـ هـــاي غیـ

ــاگون هســتند. مشــاکارکردهــاي گو رکت و ن

ــت  ــار دولـ ــان در کنـ ــاري ایشـ ــا و   همکـ هـ

الدولی ایـن امکـان را فـراهم     هاي بین سازمان

آورد تا صداي دیگري غیر از صداي سنتی  می

الدولی نیز در بطن  هاي بین ها و سازمان ولتد

الملــل شــنیده شــود. مشــارکت  حقــوق بــین

هــاي غیــر دولتــی نقــش مهمــی در  ســازمان

تشــخیص منـافع عمــومی و  بخشـی و   سـامان 

ــیج اف ــداف   بس ــتاي اه ــومی در راس ــار عم ک

هـا   ده دارد. نقش فعاالنه این سـازمان ش تعیین

هاي مختلـف دیگـر    با حضور در محل و شیوه

ــین  در  ــررات، تعی ــراي مق ــت.   اج ــده اس کنن

لفـی چـون ارائـه    هـاي مخت  کارگیري شـیوه  هب

هاي ترویجی در بخـش   مشاوره، آموزش روش

ائل بهداشتی و غیره در کشاورزي، آموزش مس

ــازي و ا ــت  توانمندس ــاد بســتري الزم جه یج

ها و تسـهیل اجـراي آنهـا فـراهم      انجام برنامه

  کنند.   می

خصوص  بهتوسعه فعالیت نهادهاي مدنی 

المللـی   هاي غیر دولتی در نظـام بـین   سازمان

المللـی و ظهـور    مبین ظهور جامعه مدنی بین

اسـت.  الملل  گرایی در حقوق بین نوعی کثرت

و محـیط   حقوق بشـر هایی چون  اگر به حوزه
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ــیم  ــه کن ــوع   ،زیســت توج ــن موض ــاهد ای ش

هــاي غیــر دولتــی در  ، زیــرا ســازمانهســتیم

دافعی اجراي مقررات و حضورشان به عنوان م

مـل  شـده قابـل تأ  هـاي یاد  مطمئن در حـوزه 

تـی در کنـار   است. حضـور بـازیگران غیـر دول   

اللــت بــر الملــل د تابعـان اصــلی حقــوق بـین  

الملل و ظهـور   سوسیالیستی شدن حقوق بین

المللـی و حرکـت بـه سـوي      بیندنی جامعه م

، 1388شـود (صـالحی،    گرایی تلقی می کثرت

    ).236ص 

ـ   مشارکت این سازمان ه دو صـورت  هـا ب

گیري و اجـراي هنجارهـا    کلی یعنی در شکل

ا در ه لمللی قابل تحقق است. این سازمانا بین

و  گیـري  شـکل تسهیل بستري مناسب بـراي  

المللی جهـت   آمادگی افکار عمومی ملی و بین

د اهمیـت بسـزایی   پذیرش هنجارهـاي جدیـ  

هاي فشاري  ها به مثابه گروه دارد. این سازمان

ارچوب اساسنامه خود تالش هستند که در چ

کنند تا اهداف مورد نظر را محقق سـازند.   می

گیـري   تنویر افکار عمومی جهانی جهت شکل

ــدوین هنجار ــینو ت ــاي ب ــه  ه ــی از جمل الملل

ي اســت کــه مــورد اهتمــام ایــن      مــوارد 

یکـی از  محیطی  مسائل زیست هاست. سازمان

را  هـا  اشتغاالت برخی از این سازمانترین  مهم

ــ دهــد. تشــکیل مــی ســازمان  1400یش از ب

ـ  غیردولتی زیست طـور رسـمی در    همحیطی ب

محیط  و متحد در مورد توسعهکنفرانس ملل 

در ســال برزیــل کــه رو زیســت در ریــودوژانی

معمــوالً  شـرکت کردنــد.  ،برگـزار شــد  1992

جهـت   محیطـی  هاي غیردولتی زیست سازمان

انجــام زیــر را  خــود اقــدامات اهــدافتحقــق 

  :هندد می

ازي درباره مسائل س رسانی و آگاه العـ اط

ــت  ــوعات زیسـ ــی و   و موضـ ــی محلـ محیطـ

  ؛اي منطقه

هـاي پایـدار در تولیـد و     ـ اشـاعه شـیوه  

ریـق مبـارزه بـا تخریـب محـیط      مصرف از ط

زیست و تـالش بـه منظـور اصـالح الگوهـاي      

ــد ــحیح و   ناپایـ ــرف و تصـ ــد و مصـ ار تولیـ

  ؛ها سازي روش بهینه

دهـی   نـ بسیج، نهادینه کـردن و سـازما  

  ؛هاي مردمی مشارکت

هـا و   عمومی بر پـروژه  ـ گسترش نظارت

  ؛محیطی مسائل زیست

و گسـترش، تقویـت همـاهنگی     ـ ایجـاد 

ربـط بـا    هاي دولتـی و مردمـی ذي   بین بخش

  ؛محیطی مسائل زیست

ـ ارتقاي سطح دانـش اعضـاء در زمینـه    

هـاي   حیط زیست از طریق برگزاري کارگـاه م

آموزشــی و ســمینارهاي علمــی و واحــدهاي  

    ؛تفریحی و آموزشی
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ـ انتشار نشـریه، جـزوه، فـیلم، نوارهـاي     

شـــی و خبـــري بـــه منظـــور انعکـــاس آموز

   ؛ظت محیط زیستهاي مربوط به حفا موضوع

هاي تحقیقاتی و اجرایی در  ـ انجام پروژه

ــ ــت (ایمــانی    زمین ــیط زیس ــت مح ه حفاظ

     ).29،ص 1381جاجرمی،

دهـد کـه    مروري بر این اهداف نشان می

محیطـی نقـش    هاي غیردولتی زیست ازمانس

شـته و از  رسـمی دا  غیر  کننده ترویجی و آگاه

هاي غیردولتی بـه   این طریق است که سازمان

پردازند و بـه انتقـال دانـش     سازي می هنگفر

کنند. به این امیـد   محیطی مبادرت می زیست

کـه مــردم در جوامــع محلـی توانــایی بهبــود   

در مـورد   وضعیت خود را پیـدا کننـد و خـود   

هاي مناسب مصرف و تولیـد بـه تفـاهم     شیوه

ــوي   از .برســند ــدماتی از س ــر، خ ــرف دیگ ط

اي هـ  هاي غیردولتی در قالـب کارگـاه   سازمان

نشـریه، فـیلم و... و اجــراي    آموزشـی، انتشـار  

شـود و   هاي تحقیقاتی و اجرایی ارائه می پروژه

هـا در ردیـف    موجب قرار گرفتن این سـازمان 

تحقـق  جهـت  ثیرگذار اي تأها و نهاده مؤسسه

ــدار  جــاجري،  گــردد (ایمــانی مــیتوســعه پای

 .)25، ص 1381

هـاي   هـاي سـازمان   یکی دیگر از ویژگـی 

م وابستگی تصـمیمات آنهـا بـه    غیردولتی، عد

و ایـن دقیقـاً   یک فرد یا گـروه خـاص اسـت    

هاي حفاظت از محـیط   چیزي است که برنامه

هـا   کنند، چراکـه ایـن برنامـه    زیست طلب می

بر هسـتند و   هایی بلندمدت و زمان اً برنامهذات

حال آنکه اگر تصمیمات براساس خرد جمعی 

ا هـ  بـا تغییـر در افـراد مسـئول، برنامـه     باشد 

شـده،   مچنان به سوي اهداف از پیش تعیینه

بخـش   پیش خواهـد رفـت. در حـالی کـه در    

اي  هاي سـلیقه  دولتی، به دلیل اعمال سیاست

تغییـر افـراد    هستیم که با گاه شاهد ،و فردي

کــاره رهــا شــده و یــا بعضــاً  هــا نیمــه برنامــه

در جهـت عکـس آنهـا در پـیش     هـایی   برنامه

ا نمود از آنجا وان ادعت شود. پس می گرفته می

هــاي غیردولتــی داراي مــاهیتی  کــه ســازمان

ــارکتی هســتند  ــه و مش ــاظ داوطلبان ــه لح ، ب

هایشان ساختاري پایدار  دیدگاه و روند فعالیت

ر بـه یـک دوره زمـانی خـاص     دارند و منحصـ 

ظرفیـت  هـا داراي   لـذا ایـن سـازمان    نیستند.

براي آموزش محیط زیسـت هسـتند.   مناسبی 

گرو تعامـل و  ها در  سازمانالبته موفقیت این 

درصـورت  باشـد و   همکاري بخش دولتی مـی 

تـوان انتظـار    همیاري و همـدلی متقابـل مـی   

ثر در هـایی سـریع و مـؤ    داشت کـه پیشـرفت  

عرصه حفاظت از محیط زیست و آمـوزش آن  

   رخ دهد.

امکـان دسترسـی    هاي غیردولتی سازمان

ناگون مـردم و تـالش   گسترده به قشرهاي گو
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رسانی و رفع نیازهـاي آنـان    متبه منظور خد

و بـه   وجهه اجتماعی و مردمی مطلوبی دارنـد 

 36در فصـل   21ار دستور کـ همین دلیل نیز 

 هـاي غیردولتـی در زمینـه    بر اهمیت سازمان

. کیـد نمـوده اسـت   آموزش محـیط زیسـت تأ  

 از جملـه  هـاي آموزشـی   برنامهازبینی جامع ب

لحـاظ   21مواردي است کـه در دسـتور کـار    

یونسکو و . بدین منظور بر همکاري ده استش

» ســتیز محــیطملــل متحــد بــراي برنامــه «

رهنمودهـایی   21کند. دسـتور کـار    تأکید می

ــوزش و    ــوع آم ــدن موض ــاتی ش ــت عملی جه

دهد. لذا  دست می حفاظت از محیط زیست به

المللـی،   هاي بـین  کشورها، با همیاري سازمان

هــا،  هــاي غیردولتــی و ســایر بخــش ســازمان

ملـی بـراي   اي و  مراکز عالی منطقـه  توانند می

اي در زمینــه  پـژوهش و آمــوزش بـین رشــته  

ــت ــوم زیس ــوانین و   عل ــعه، ق محیطــی و توس

محیطـی   زیسـت مدیریت و مشـکالت خـاص   

ش و مسـئوالن آمـوز   ایجاد یا تقویـت کننـد.  

ــوزش    ــداوم آم ــراي ت ــد ب ــرورش بای ــاي  پ ه

هــاي  محیطــی و توســعه انــواع برنامــه زیســت

هـاي   با همیاري سازمانش بزرگساالن را آموز

ــازمان  ــه س ــی، از جمل ــان و  غیردولت ــاي زن ه

   .هاي بومی طراحی کنند گروه

تواننـد   هـاي غیردولتـی مـی    انسازمپس 

هـاي   برنامـه  سهم مهمی در طراحـی و ایجـاد  

آموزشی داشته باشند و باید این سـهم مـورد   

هـاي   دسـتور کـار بـه مقـام    توجه قرار گیـرد.  

د کــه بــا کنــ توصــیه مــیآمــوزش و پــرورش 

هـاي   هاي اجتماعی یـا سـازمان   همیاري گروه

هاي حین خدمت یا پیش از  غیردولتی، برنامه

خــدمت را بــراي همــه آموزگــاران، مربیــان و 

 طراحان آموزشی و همچنین آموزگـاران غیـر  

گذارد و آنهـا  رسمی در همه بخش ها به اجرا 

هــاي آمــوزش مســائل  را بــا ماهیــت و شــیوه

نا ســازند و از عه آشــمحیطــی و توســ زیســت

ایـن زمینـه   هاي غیردولتی در  تجارب سازمان

عرئات حسن در تحقیقی، آموزش سود ببرند. 

محیط زیست غیررسمی بـراي بزرگسـاالن را   

در ناحیه سباه در مالزي بررسی کردنـد. آنهـا   

با بیان اینکه آموزش رسمی محیط زیست در 

زو اسـتراتژي  سطوح ابتـدایی و دبیرسـتان جـ   

د، به بحث آمـوزش  باش لزي میسبز ملی در ما

انـد. نتـایج تحقیـق آنهـا      غیررسـمی پرداختـه  

زمینـه  نشان داد کـه بیشـتر فعالیـت هـا در     

ــازمان   ــط س ــمی توس ــوزش غیررس ــاي  آم ه

هـا از   پذیرد. این آموزش ورت میص غیردولتی

هـا،   ریق برگزاري جلسات بحـث، نمایشـگاه  ط

هــاي آموزشــی و اردوهــاي  ســمینار، کارگــاه

و  گـردد  بـه مـردم منتقـل مـی    گردي  طبیعت

افزایش آگاهی عمومی مـردم  نقش زیادي در 
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ــت    ــد داش ــه محــیط زیســت خواه نســبت ب

(Hassan, et al, 2009, pp.2306-2311).  

  فرجام

یکی از موارد مهـم در راسـتاي آمـوزش    

هـاي جـامع و    داشـتن برنامـه   محیط زیسـت، 

 ست. در نظام آموزشی ایـران توجـه  منسجم ا

طـوري کـه   بـه  شود؛  نمیمهم ی به این چندان

هــا در کتــب  در ســطح مــدارس و دبیرســتان

تـوان مطلبـی در زمینـه     درسی به ندرت مـی 

ــت و در ســطح      ــیط زیســت یاف ــظ مح حف

ایـن امـر قـدري مغفـول واقـع       دانشگاهی نیز

ــراً شــاهد   شــده اســت. امــا خوشــبختانه اخی

هاي جدید چون محیط زیسـت   سیس رشتهأت

ین گرایش ها و همچن و تنوع زیستی و آالینده

اي همچـون   رشـته  به سـمت مطالعـات میـان   

ــکده    ــت در دانش ــیط زیس ــوق مح ــا و  حق ه

هاي کشور هستیم. با تأسیس ایـن   پژوهشکده

توان امیدوار بود  ها و گرایشات جدید می رشته

که گام مؤثري در ارتقاء آموزش و حفاظـت از  

  محیط زیست برداشته شود.  

با وجـود تـدوین برنامـه جـامع آمـوزش      

ی محـیط زیسـت و همچنـین امضـاي     همگان

نامـه همکـاري مشـترك بـین سـازمان       تفاهم

حفاظــت محــیط زیســت و وزارت آمــوزش و 

ــت    ــیط زیس ــوزش مح ــوع آم ــرورش، موض پ

ــدانی نداشــته اســت.   ــام پیشــرفت چن در نظ

ــت     ــیط زیس ــوزش مح ــوزش، آم ــمی آم رس

 شود و تعهـدي  صورت جداگانه تدریس نمی هب

ــراي تــدریس آن در مــد محکمــی رس انیــز ب

ــب درســی نشــان   ــل کت ــدارد. تحلی وجــود ن

دهـد کـه تنهـا تعـداد انـدکی از مفـاهیم        می

مربوط به آموزش محـیط زیسـت بـه صـورت     

است. براي ی درج شده درسدر کُتب پراکنده 

محیطـی   هاي زیست میزان آگاهیاطمینان از 

هــاي مربــوط بــه آمــوزش محــیط   و فعالیــت

زیست، کافی است بازدیدي از یکی از مدارس 

از  گیرد تا مشـاهده شـود چنـد درصـد     انجام

محیطـی   معلمان بـه آمـوزش مسـائل زیسـت    

درگیـر   نگرنـد و خـود را   صورت جـدي مـی   هب

نمایند. تعهد  مسائل آموزش محیط زیست می

معلمان نسـبت بـه محـیط زیسـت از عوامـل      

موفقیت آموزش محیط زیست است و این در 

حالی است که معلمان در دوره تربیت معلـم،  

  کنند.   ر این زمینه دریافت نمیآموزشی د

هـاي آموزشـی یکپارچـه و     تدوین برنامه

هـاي   نظـري بـا فعالیـت   هـاي   تلفیق آمـوزش 

آمـوزان   موجب افزایش مشارکت دانشتجربی 

شـود. مطالعـات تطبیقـی و تجربـه سـایر       می

کشورها در این زمینه مفید و اهمیت زیـادي  

ــین در    ــور چ ــه در کش ــی ک دارد. در تحقیق

هاي آموزش محـیط   مؤسسه خصوص  کیفیت

کـه  دهد  صورت گرفته است، نشان میزیست 



ت
ور

ضر
  :

ن
را

 ای
در

ت 
س

زی
ط 

حی
 م

 از
ت

ظ
فا

 ح
ش

وز
آم

ي 
رد

هب
 را

ی
س

رر
ب

و 
ها 

ها
نا

نگ
ت

 

 

 

254 

هــاي مناســب بــه  وجــود آمــوزشرغــم  علــی

  انگیـزه و روحیـه   در این زمینـه،  آموزان دانش

هـاي   ایشـان در برنامـه   کافی براي مشـارکت 

دیـده  هـاي مـرتبط بـا آن     آموزشی و فعالیت

شود. راهکار مورد نظـر جهـت رفـع ایـن      نمی

و  بهبــودکلــی بســته بــه  مشــکالت بــه طــور

روزآمد  ،کیفیت آموزش محیط زیست بازبینی

و محتویات و  هاي آموزش پرسنل کردن روش

  .استساختار دروس 

آمارهاي رسمی از میزان تخریب محیط  

دهـد کـه نقـش     در ایـران نشـان مـی    زیست

هدایتی دولت در آموزش و حفاظت از محیط 

. از طـرف  اسـت چنـدان موفـق نبـوده    زیست 

هـاي تأثیرگـذاري    به نقش حیاتی گـروه دیگر 

توجـه   هـاي غیردولتـی   چون زنان و سـازمان 

چندانی نشده، زیرا همکاري و مشـارکت ایـن   

ها و  ها مستلزم فراهم ساختن زیرساخت گروه

بسترسازي فرهنگـی مناسـب در ایـن زمینـه     

هـا در تحقـق رهیافـت آمـوزش      تشکلاست. 

به همـین  محیط زیست نقش اساسی دارند و 

به طور صـریح مقـرر    21دستور کار نیز  دلیل

تواننـد   هاي غیردولتـی مـی   سازمان«دارد:  می

هـاي   هم مهمی در طراحـی و ایجـاد برنامـه   س

آموزشی داشته باشند و باید این سـهم مـورد   

هـا بـه دلیـل     سـازمان ایـن   »توجه قرار گیرد.

ــاعی و    ــر انتف ــت غی ــودن  ماهی ــه ب داوطلبان

عـات و  هایشـان از طریـق اشـاعه اطال    فعالیت

تعامل با بخش دولتی و مردمی نقش بسـزایی  

ــوزش محــیط زیســت و انجــام   در تحقــق آم

  کنند.  بازي می هاي آموزشی مسئوالنه فعالیت

هاي مربوط به حفاظت از محـیط   آموزش

زیست بایـد در بـین عامـه مـردم رواج یابـد.      

دمه فرهنگ سـازي اسـت و بـدون    آموزش مق

ــازي فرهنــگ ــق   س ــر محق ــورد نظ ــداف م اه

ــین ــود.  م ــت ع ش ــی تح ــه درس ــوان چنانچ ن

هاي مختلف  در دوره» آموزش محیط زیست«

آموزش عمومی گنجانده شود و وسایل ارتباط 

در ایـن زمینـه   جمعی به ویژه صـدا و سـیما   

تـرویج  موفقیت قابل توجهی در  تالش کنند،

حاصــل فرهنــگ حفاظــت از محــیط زیســت 

تحقق این امر در راستاي اجـراي  خواهد شد. 

قانون برنامه چهارم  64 نامه اجرایی ماده آیین

صدا و سـیما را بـه    در آن باشد که توسعه می

مگانی موظف به تهیه و پخـش  عنوان رسانه ه

 محیطی نموده است. هاي زیست برنامه

در جهت نهادینه کردن تفکر حفاظـت از  

هاي مختلـف   باید به تمامی ردهمحیط زیست 

عمـوم   آموزشی از دبستان تا دانشگاه، آموزش

توجـه  مردم و آموزش متخصصـان و مـدیران   

بخشی کـه در زمینـه آمـوزش    وافري داشت. 

یازمنـد توجـه فـوري دولـت     محیط زیسـت ن 

ــم مــی  اســت، دوره باشــند.  هــاي تربیــت معل
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زیست باید به بخـش الینفـک    آموزش محیط

ت معلم تبدیل شود تا کـادري  هاي تربی برنامه

نش معلمــان بــا توانــایی آفــری دیــده از تعلــیم

ها و رفتارهاي صحیح نسبت به محیط  گرایش

ــد.  ــود آی ــه وج ــدارس  زیســت ب در ســطح م

 آمـوزش محـیط زیسـت   توان ادعا کرد که  می

در حالت جنینی است و نهادهاي متـولی امـر   

ي طـوالنی پـیش رو  آموزش کشـور مسـیري   

الزم به ذکر است که  ر پایانخواهند داشت. د

منوط به توجه آموزش همگانی محیط زیست 

هاي آمـوزش   در برنامهالف)  است:دو نکته ه ب

اي را  توان گـروه یـا طبقـه    محیط زیست نمی

ــی ــاب آورد.   ب ــه حس ــوزش ب ــن آم ــاز از ای   نی

ها و نهادهاي مسئول آمـوزش   ب) همه ارگان

خود بـا اسـتناد   االت غاشتدر کشور در حیطه 

، قـانون اساسـی جمهـوري    21بـه دسـتورکار   

ــال   ــوبه س ــالمی و مص ــورایعا 1374اس لی ش

 و سایر اسـناد مـرتبط   حفاظت محیط زیست

ــئول    ــت مس ــیط زیس ــوزش مح ــال آم در قب

یاد  محیط زیستاز به امید روزي که  هستند.

ــا محــیط زیســت   بگیــریم زنــدگی کنــیم و ب

  زندگی کنیم تا بیاموزیم.

  ها پانوشت

  1972اعالمیه استکهلم  19اصل . 1

المللی کارشناسان مربوط به آمـوزش   . کنفرانس بین2

الـدولی   ) و کنفرانس بین1975ست، بلگراد( محیط زی

  ).1977مربوط به آموزش محیط زیست، تفلیس (

3 .Environmental Performance Index (EPI) 

هـاي یـال و    این نهاد بنا به پیشنهاد و توسط دانشـگاه 

مریکا تشکیل شد. این نهاد در صدد دادن یک کلمبیا ا

ها  سخ دولتدید کلی در خصوص شاخص مربوط به پا

محیطی است. به منظـور تعیـین    هاي زیست به چالش

محیطی لحـاظ   تبه هر کشور معیارهاي متعدد زیستر

شور معموالً بین صفر هر ک  شود و بر آن اساس رتبه می

  گردد. نک به : بندي می طبقه 100تا 

http://epi.yale.edu/epi2012/countryprofiles 

4. Affaire relative à des usines de pâte à 

papier sur le fleuve Uruguay, CIJ, 2010, § 

101 

توان مـوارد زیـر را نـام     . از جمله این پیشنهادات می5

  برد:

نگرانه نایروبی درباره مشـارکت زنـان    ـ استراتژي آینده

در مدیریت محـیط زیسـت و جلـوگیري از تخریـب و     

  آلودگی آن باید در همه کشورها به اجرا درآید. 

مالحظـه سـهم   هاي کلی کشـورها بایـد بـر     استـ سی

هـاي توسـعه پایـدار شـامل      ریزي بیشتر زنان در برنامه

ریزي و مسـائل مـدیریتی و فنـی     گیري، برنامه تصمیم

هـاي   و سـازمان  استوار بوده و دفاتر مربـوط بـه زنـان   

  غیردولتی ایجاد یا تقویت شود.

ـ موانع مشارکت زنـان اعـم از مشـکالت تشـکیالتی،     

نی، اداري، فرهنگی، رفتاري، اجتماعی، اقتصادي و قانو

برطرف گردیده و استراتژي 2000غیر آن باید تا سال 

  آن تدوین و منتشر گردد.

اي و  بایـد راهکارهـاي ملـی، منطقـه     1995 ـ تا سال

ابی اثــرات مشـارکت زنــان در  المللـی بــراي ارزیـ   بـین 
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و نیز توسعه و تعیین میـزان   هاي محیط زیست برنامه

  برداري آنان از این اثرات ایجاد گردد. بهره

زنان و  سوادي عیارهاي اولیه براي حل مشکالت بیـ م

نمـایی و  هاي ابتدایی، راه دستیابی دختران به آموزش

هاي بیشتر بـراي آمـوزش    متوسطه و نیز ایجاد فرصت

  علوم و فناوري به زنان باید ایجاد شود.
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  کمیسیون ملی یونسکو در ایرانبرومند، فیروزه 

ــدین، اکبــر،  .11 ــازمان)، 1382(مجدال ــاي  نقــش س ه

، همـایش  زیسـت  غیردولتی در حفاظـت محـیط  

  راهکارهاي توسعه فرهنگ محیط زیست
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