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 دهیچک
زیسریی اایری از الاتیرت     محریط  یهرا  بحررا   مقابله بااساسی برای  یها حل راهیکی از  ،زیست یطمحآموزش 
ااراای    سرت یز طیمحر  درباره را یهروادا  اهم و درک که است نیا ستیز طیمح آموزش هدف ست.ااسا  ا
 سرند  در ایرن مقاتره   .اسرت زیست  محیط تیفیک بهبود و بقا الزمه که کند را تقویت یرایاردر ایشا   داده و
تحلیرل  . یرود  تحلیلری بررسری مری    و با روش توصیفی ستیز طیمح آموزش بلد ازی اساس قااو  و ااداز چشم

هرای   های اراوا  بررای توسرله آمروزش    که ظرایت حاکی از آ  است اساسیااداز و قااو   محیوای سند چشم
اارداز   زیسریی منردرد در سرند چشرم     ابلاد محیط ترین مهم .زیسیی در این اسناد باالدسیی وجود دارد محیط
منرد از امنیرت اجیعراعی، بردروردار از داار        بهرره  زیسرت مللرو ،   مند از محیط هبهر :عبارت است از1404

مرد،  رامنرد از توسرله کا   بخ ، بهره اقر، اتهام از دور بهپیشرایه، امن، بردوردار از سالمت، رااه، امنیت غذایی، 
هرای   برا آمروزش  ابلراد   ارتبرا  ایرن   در ایرن پرهوه    .مل سازاده و مرثرر برا جهرا    جامله ادالقی دارای تلا

تررین اصرل قرااو  اساسری مررتبط برا آمروزش         مهرم  ینکره ا باوجودیود.  می یف  توصتحلیل و زیسیی   محیط
لرد قابرل تفسریر    ایرا از ایرن ب    147و  104، 100، 51 ،45 ،43، 8، 3ول  اما اص ،است 50اصل  زیست یطمح

زیست از طریق اااای  آگاهی، بیرن ، ارررش، داار ،     آموزش محیط   است کهآ مبینایایج تحقیق  است.
ساز اجرای این اصرول و ابلراد منردرد در     توااد زمینه و تلهد، جلب مشارکت و ارائه اتروهای ععلی میمهارت 

سرند   منردرد در  ابلراد  بردری از  زیسیی بررای رسرید  بره    های محیط آموزشد. بنابراین یواسناد باالدسیی 
  .یود محسو  میاساسی  یک راهبرد اصول قااو  اساسی تلدادی ازو اجرای  1404

      کلیدی       واژگان 
 زیست ، قااو  اساسی، آموزش محیط1404 ااداز سند چشم
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 جستارگشایی
 ااجرام ی اجیعراع ی اقیصراد  توسرله  و شیریب رااه بهی ابیدسیی برا بشر کهیی ها تیالات همجعوع

به  و منابع طبیلی نیزم و هوا آ ، دری راتییتغ چنا  و کرده بیتخر را ستیز طیمح است، داده

 برا  را و موجرودات زارده   ااسا  اتیح وی سالمی وی داک در کره سکوات تیقابل که آورده وجود

 یععوم یآگاه عدم ازی اای هاتهدید و ها بیتخر نیا از یبخش. است دهکر مواجهی جدی دلرات

 اتروها، رایارها ،عادات ازی اریبس ،ها بحرا  نیا با مقابلهی برا باید بشرکه  است مسائل به اسبت

هرای   حرل  یکی از راه زیست یطمحآموزش  .(7-8 :1372 ،براو ) بدهد رییتغ را دودی ها ارزش و

 آمروزش زیسریی اایری از الاتیرت ااسرا  اسرت.       هرای محریط   اساسی بررای مقابلره برا بحررا     

 مشکالت و ستیز طیمح است که سلی دارد مردم را اسبت به هداعند ندیارا کی ستیز طیمح

 مشرارکت،  ،یآگراه  ،داار   ،اهیر اار زیسیی های محیط آموزش نیهعچن .گاه کندآ آ  به مربو 

 ازی ریجلروگ  و ستیز طیمح مشکالت حل دری جعل وی ارد طور به ااراد رای ها مهارت و تلهد

 آمروزش  ،بلررراد  کنفرراا   فیر تلر اسراس  برر . دهرد  مری   یاااا دیجد مشکالت آمد  وجود به

 اظرم  وی بخشر  مشرکالت ی رو برر  دیر با کره  اسرت  آموزش دری لیتکع ندیارا کی ستیز طیمح

مین زادگی بهیرر بررای   أت و ارزش احساس آورد  وجود به آ  هدف و باید داییه تعرکا میقابل

 برا  مررتبط  کننرده  ارررا   موضروعات ی راهنعا ،زیست موزش محیطآهعچنین . است مردم ععوم

 ت،یر جعل ریرد  از جعلره: ای را  موضروعات گسریرده   زیسرت  یطمحر  آموزش .است ندهیآ و حال

در  ییروسریا  وی یرهر ی ایر ر براامره  ،یحفراظی  انراوری  منابع، عیتوز منابع، ید کش ته ،یآتودگ

 .(Stapp, 1969: 37)گیرد  یبرم

و  1404اارداز   چشم سند در زیست یطمح آموزش راهیجا لیتحل وی بررس مقاته نیا از هدف

سراز   توااد زمینه ی چرواه میسییزطیمحهای  آموزش ،تا مشخص یود است قااو  اساسی کشور

کشرور توسرط    اارداز  چشرم سرند   ااداز کشور و اجرای قااو  اساسی یود. دسییابی به سند چشم

 یرده   یلتحللاد مخیلف باز ا تاکنو و  یده ینتدو 1384مجعع تشخیص مصلحت اظام در سال 

 سررمایه  ارتقرای  راهکارهرای  1392در سرال   یاایخراب  یرامو  امیری صاتحی ،مثال عنوا  بهاست. 

 سرال  در ییعال. ادا هکرد نییتب را اظام ساته یستب ااداز چشم سند به توجه با کشور در اجیعاعی

بررسی کرده است.  را جعهوری اسالمی ایرا  ساته یستبااداز  امنیت پایدار در سند چشم 1392

 ،طرور اعواره   هبلضی از اصول قااو  اساسی ایا از ابلاد مخیلف مورد بحث قررار گرایره اسرت. بر    

مباای کالمی قااو  اساسی جعهوری اسالمی ایرا  را تفسریر   1392در سال  ااشاای گلو  باباپور

 قااو  اساسی را واکاوی اعوده است.  168اصل  1391در سال  ارد عباسی وه کرد
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زیسرت   آموزش محریط  رقااو  اساسی را از منظااداز و  سند چشمبار  یناخسیاین مقاته برای 

 نره یزم ،و  اساسری اادر قر  الزمی سراز  تیظرابا هعچنین  قرار داده است.مورد تحلیل و تفسیر 

 اسیفاده مورد است دیام کهاراهم یده  کشوری ها یگذار استیس در زیست یطمحموزش آ اتحاق

در  که چنا  آ  مللو ، ستیز طیمح آورد  اراهم جهت در و قرارگرایه را یگ میتصع و محققا 

ایجراد ارتبرا  برین اهرداف      منظرور  به این مقاته .واقع یود ررثمااداز بیا  یده است،  سند چشم

 پرس  اساسی است: دو پاسخ به دابال به زیست توسله کشور با آموزش محیط بلندمدت

زیسریی منردرد در سرند     آورد  ابلاد محریط  وااد در اراهمت زیست چرواه می آموزش محیط

 سرت یز طیمحر  بره  راجرع ی اساس قااو  لواص نیتر مهم رر واقع یود؟ثکشور م 1404ااداز  چشم

زمینره الزم در اجررای ایرن اصرول را ارراهم       دتواا یم چرواه ستیز طیمح آموزش و است کدام

 ؟آورد

آوری  این پهوه  از اوع کیفی و در غاتب تحقیق بنیادی است و ییوه جعع. قیتحق روش

ارضیه تحقیق حاضر ایرن  ای است.  اطالعات مبینی بر مسیندات، مقاالت علعی و منابع کیابخااه

هرای   ااداز کشور و قااو  اساسی برای توسله آموزش های اراواای در سند چشم است که ظرایت

سرلی در   محیروا  لیر تحل روش اسراس  برر منظور اربات این ارضیه  زیسیی وجود دارد. به محیط

 صریفی یده اسرت و برا روش تو   زیست یطمحااداز و آموزش   یااین ارتبا  بین اهداف سند چشم

 اسرت.  هیرد  تفسریر  وی بررسر  سرت یز طیمحر  آموزش دگاهید ازی اساس قااو ااداز و  سند چشم

 منظرور  بره ی مند، عینی و کع ر  ارتبا  به یکلی اظام وتحلیل یهتجاتحلیل محیوا روش ملاتله و 

هرای   تررین روش  ی(. ایرن روش یکری از کراربرد   86 :1382، گررد  یابرا  باست ) یرهامیغسنج  

دارد )مرعشری،   سروکارکرد  است و هر محققی به صورتی با آ   هدا  تفسیرتحقیق است که 

هایی است  پرس هدف غاتب تحلیل محیوا پاسخرویی به  (.79 :1391گسک،  هایعی و مقیعی

اراینرد ااجرام ایرن     .(276: 1385 ارتبا  مسریقیم دارارد )دالور،   وتحلیل یهتجاکه با مواد مورد 

 اشا  داده یده است. (1یعاره )یکل  بر اساسپهوه  
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 فرایند انجام پژوهش -(1شماره )شکل 
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      انداز                 زیست در سند چشم                   جایگاه آموزش محیط       تحلیل  .  1
برای حداکثرسازی راراه   زیسیی محیطملنای تلفیق اهداف اقیصادی، اجیعاعی،   توسله پایدار به

 اسرت هرای آتری بررای بررآورد  ایازهایشرا        رسااد  به تواارایی اسرل   ااسا  اللی بدو  آسیب

 اکوتروییکی برر بلرد    عرالوه  ،های محیط زیسریی  (. بر هعین اساس آموزش34 :1373)رادکلیف، 

را در  ییهرا  ویهگی 1404ااداز  سند چشمیود.  مییامل ابلاد اقیصادی، اجیعاعی و ارهنری هم 

جا برا ابراار آمروزش     ،ها یهگیکه رسید  به تلدادی از این و یعارد یبرمبرای کشور  1404ااق 

زیست در این سرند  ااداز مرتبط با آموزش محیط ترین چشم مهم .یستا یرپذ امکا زیست  محیط

 در وهییر  نیترر  یادیر بن ستیزطیمح آموزش. است زیست مللو مندی از محیطهعبارت از بهر

 احروه  ملاترب،  ارائره  وهییر  و اظرام  نیبهیر ااینی ،آ  از هدف که بوده ستیزطیمح از حفاظت

 سرل   دری سری یزطیمحر ی هرا یآگراه  یارتقرا  سازنهیزم که استی سادیاری اجرا و هاتیالات

های کشور در  بررسی ویهگی

ااداز و اسیخراد  سند چشم

 تفاسیر و مفاهیم آاها

 بررسی اصول قااو  اساسی

اسیخراد ابلاد مرتبط با 

 زیست یطمحآموزش 

اسیخراد اصول مرتبط 

 زیست یطمحبا آموزش 

تحلیل و تفسیر ابلاد مرتبط 

 زیست یطمحبا آموزش 

تحلیل و تفسیر اصول مرتبط 

 زیست یطمحبا آموزش 

اجرای اصول و ابلاد مندرد در اسناد باالدست مرتبط با  منظور بههای مثرر  ئه سیاستاار

 زیست آموزش محیط

 

 زیسییهای محیطدر رابله با مفاهیم و ضرورت آموزش هاه، مقاالت و جاوها املاتله کی
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 تیر حعا و حفر   ولئمسر  را درود  لرت، یطب بره  گذایین احیرام قیطر از هر ارد تا یود جامله

   .(68 :1385 ،یدریح و اهاد محرم) بدااد ستیزطیمح

زیسرت در دسرییابی   کشور که آموزش محیط اادازهای موجود در سند چشم ویهگی دیرراز 

هرای  میکی بر اصول ادالقی و ارزشای جامله کند عبارت است از:ایفا می راهبردیبه آ  اق  

دارای ، یسرالمی  از منرد  بهرره ، بردوردار از داا  پیشررایه  ،مند از امنیت اجیعاعیبهره، اسالمی

دارای  و مرد اکار توسرله  زا منرد  بهرره ، بخر  اتهرام ، از اقر به دور ،امنیت غذایی از مند بهره، ااهر

برا   ابلراد  در ادامه رابله هریرک از ایرن   (.1358)مجل  دبرگا ،  تلامل سازاده و مثرر با جها 

 .یود یمزیسیی تفسیر  های محیط آموزش

          های اسالمی                           متکی بر اصول اخالقی و ارزش   ای        جامعه   . 1- 1

هاست که رعایرت آاهرا    ای از ارزش یین مجعوعهآتلاتیم اسالمی بیاارر این حقیقت است که این 

ند. این اظام دربرگیراده مباحث مربرو   ک جعله ااسا  را تضعین می سیر تکاملی عاتم وجود و از

 ترر  جعله احوه اسیفاده از منابع، احوه ارتبا  ااسا  با طبیلت و از هعره مهرم   زیست از به محیط

زیسرت، تحرت ضروابط     در ایعا  اسالمی رابلره اررد برا محریط     کیفیت رابله ااسا  با دداست.

 د.کنر  ین مری یر   کرریم ایرن ضروابط را تل   آقرآیاتی از  (.54: اتف ،1387 ،داصی است )حدادی

را از دراک   او ددایی است که یرعا  ؛االرض و اسیلعرکم ایها  هو ااشاکم من» آیه:اعواه  طور به

برر آیرات    عرالوه  (.68)هرود،   گواهی بر این مدعاسرت  ،«کرد  زمین برگعایت آباد آارید و برای

حضرت ه کیود. چناا زیست آیکار می در روایات بسیاری اهعیت حفاظت از محیط ،کریعه قرآ 

بیهوده ببرد یا کشیااری را تبراه   در مورد کسی که حیواای را بیهوده بکشد یا دردیی را )ع( علی

کرد که بهای آاچه را از بین برده یرا   ای را ویرا  سازد حکم می شکااد یا دااهبخ کند یا چاهی را

 .(203 :1388 ،والییارمود )م تلایر می او رابپردازد و  ااسد کرده

و  مخلوقات دداواد به دتیل اراده ددا برای تداوم هسیی آاهرا  ،اسالم بر اساس اصول ادالقی

احیررام و محااظرت هسریند و چرو  هری        دردرور  یاسرل  بررو  اسرلی و   بر اساس عداتت درو 

ااسرا  اهراده    بر عهدهاین وظیفه  ،زیست ایست موجودی غیر از ااسا  قادر به حفاظت از محیط

های ادالقی راهنعرای ععرل ااسرا  اسرت و از      ادالق و ارزش (.57: 1386)عااتدین، یده است

زیسرت محردود    ااسرا  را در تخریرب محریط    یخیهگس تجامطریق اععال بایدها و ابایدها آزادی 

 و اعم از آیات و روایرات اسرالمی   های اسالمی بسیاری از ارزش کهبا توجه به این بنابراین .کند می

 زیست راتوا  آموزش محیط می ،اصول ادالقی در زمینه حف  طبیلت و احیرام به آ  است ایا

  د.کرهای اسالمی یک راهبرد اسیراتهیک تلقی  در دسییابی به اصول ادالقی و ارزش
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                     مند از امنیت اجتماعی    بهره   ای      جامعه . 2- 1

در ااداز برای کشور تحرا  یرده اسرت.     شماست که در سند چ مواردی ازجعلهامنیت اجیعاعی 

امنیرت اجیعراعی، حاترت    »پردازیم.  می امنیت اجیعاعیزیست با  ادامه به ارتبا  آموزش محیط

از تهدیدی است که رایار غیرقااوای یک ارد، سازما  یا دوتت معکرن اسرت در   اراغت هعراای 

تعامی یا در بخشی از جامله پدید آورد. امنیت اجیعراعی اراظر برر تواارایی پاسدایرت یرا دارع        

 سرازد.  زارد و مررتبط مری    تهدید از عنصری است که ااراد یک جامله را به هعردیرر پیوارد مری   

عنروا    و بره  ها و تشکیل اجیعاعات ااساای است اسی تجعع ااسا بسیر اس عنوا  بهزیست  محیط

مین امنیت أیادصی مهم در ت عنوا  به رر در هعبسیری مادی و ملنوی آحاد جامله وثعاملی م

 زیسریی هرای محریط   دسرارت  ،اعواه طور به(. 47-49: 1385 )تیال، «رود اجیعاعی به یعار می

هایی  مهارت زیست آموزش محیط و یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت اجیعاعی است مااند زتاته

 اعواه دیرر .را به حداقل برسااندکه دسارات و صدمات وارده  آورد می به وجودااراد بومی  را در

 ای کره ایراز پایره    اسرت. در جاملره  تغذیه  ،مین امنیت اجیعاعیأرر در تثزیسیی م محیط ابلاد از

طررور چشررعریری اارراای  دواهررد یااررت. آمرروزش  جرررم و جنایررت برره ،ف اشررودبرطررر غرذایی 

آموزش کشاورزی پایدار درصردد اسرت کره سیسریم غرذایی جاملره را بره        زیست یامل  محیط

ها و مروارد میلردد دیررر     این مثال (.113-115: 1390االسالمی،  )ییخ حداکثر پایداری برسااد

  .زیست است آموزش محیط درگروامنیت اجیعاعی  کنند مشخص می

                         برخوردار از دانش پیشرفته   ای        جامعه   . 3- 1

ای بردوردار از داا  پیشررایه اسرت.    جامله ،است یده یدقااداز  مورد دیرری که در سند چشم

تا جایی کره در بیشریر    زیست بی  از چند دهه دوام یاایه استهای مربو  به محیط ارراای دل

ده و کرر ای در ارکرا  زاردگی   جاابره  زیسیی افوذ هعهو مقررات محیط ینااوق ،کشورهای جها 

 گرایه است بر  های توسله را در زیسیی بخشی از براامهها و اهداف و راهبردهای محیطمشیدط

ملضرالت و   کننرد.  را برا وسرواس بیشریری دابرال مری      زیسرت  یطمحها مسئله آموزش  و دوتت

پرذیر   زیست امکرا   برای مهار طبیلت بدو  آموزش محیطهای حاد اایی از آرزوی ااسا   بحرا 

پیچیرده بررای ملاتلره و     اهایرت  اسبت او، پویرا و بری   بهزیست یک یاده  آموزش محیط ایست.

داردکره گراهی    سرروکار این رییه با تدری  و یادگیری ملاترب پیچیرده    ،در واقع .تفسیر است

در حال حاضرر آمروزش   (. 5-6: 1390کشد )پاتعر، اوقات درک و ینادت ااسا  را به چات  می

-14: 1370،رسرد )یواسرکو   ای از داا  است که ععر آ  به چند دهه اعری زیست زمینهمحیط

رسرعی و   در جهرا  پیشررایه ترازگی اردارد و بخشری از اظرام آموزیری       وتی این داار   (، 13

  در حرال در کشرورهای  این در حاتی است که  .آید حسا  می به هاکشور این دسیه از غیررسعی
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 کررد   هرای ععرومی بررای میوقرف     زیست و اااای  سل  آگاهیموضوع آموزش محیط ،توسله

 (.4: 1390رود )پاتعر، می به یعارجدی  یحل زیست و طبیلت راهاابودی محیطحرکت پرییا  

هرا،   اظرت از اکوسیسریم  ف، توسرله پایردار، ح  مدیریت پسعااد، حفاظت از جو  موضوعاتی از قبیل

زیسرت   در حیله علرم آمروزش محریط   های پاک،  اسیفاده از ااریی هعچنین ،اسکا واقل،  حعل

الزم  اارداز  سرند چشرم   بنا برر است که از داا  پیشرایه  اوعی این علم درصورتی که ،قرارگرایه

 .دایوتجهیا  مردم کشور به آ است 

   یت   امن    از     مند      بهره    ای       جامعه   . 4- 1

زیسرت   ااداز تحا  یرده و برا آمروزش محریط     مواردی است که در سند چشم ازجعلهامنیت ایا 

امنیت ملی در مفهوم امروزین آ ، تنها به مصوایت کشور و سرزمین در »ارتبا  موضوعی دارد. 

اارااری   ااااری و سرخت  یود، بلکه از جهات ارم برابر حعله دارجی یا یورش دادلی محدود اعی

رر برر امنیرت ملری    ثزیست یکی از ابلاد جدید و مر تردید محیط دیدی یاایه است. بدو ابلاد ج

اتعللری و   و حیری آینرده مناسربات برین     ای یاایه استاست که در ملاتلات جهاای جایراه ویهه

 )تریال، « یرود  روابط بازیررا  دادلی در اجیعاعات سیاسی ایا بر اساس آ  ارزیابی و تحلیل می

و ااسرجام اهرادی و یخصری جاملره بررای مقابلره برا         امنیت به ملنرای تواارایی  » (.42: 1385

ای کره توسرله در آ     اما چرواه جامله ،(161 :1391 )اصغری، «تهدیدات دروای و بیروای است

هرا را  مین امنیرت بایرد ریشره   أبراین برای تبنا ،رسد بنا اهاده به امنیت می های ااعادالاه را بنیا 

هرایی بررای امنیرت جهراای      راهبررد توسرله پایردار در دورا  جدیرد بره     د. کرجسیجو و درما  

 زمینری است. امنیت از طریق اسلحه جای دود را به امنیت از طریق توسله و امنیت  یده یلتبد

 زیسرت  یطمحر یکی از ابلاد توسرله پایردار    آاجاکه از وجای دود را به امنیت ااساای داده است 

طرور   زیسریی بره  های محریط  مین دواهد ید که آموزشأتی تدر صور کامل است بنابراین امنیت

 اراگیر در هعه سلوح توسله یابد.

  ی    سالمت            برخوردار از    ای        جامعه   . 5- 1

اارداز مرورد توجره قررار      از موارد دیرری است که در سند چشرم  ،ای بردوردار از سالمیی جامله

میرو  دینری توجره بره      بر اساس»زیست مرتبط است.  گرایه و واض  است که با آموزش محیط

تروا    مری  (.76: 1380، یآملر  یجواد) «زیست از حقوق اساسی بشر است مین سالمت محیطأت

است، به  یخیهگس تجامااپایدار و   های توسله اییجه سیاست که ععدتاً زیست یطمحگفت اابودی 

تخریرب  برر آاکره    عبرارت بهیرر، عرالوه    بره  .یرود  های سالمت در جامله منجر می هاااای  هاین

کنرد،   مخیلف، رید اقیصادی بلندمدت را تهدیرد مری   های یندهآالها و اااای  اایشار  اکوسیسیم

 بررای  .(79: 1390ای و محقرق،  یررزه  )مهررآرا،  دهد یمبخ  سالمت را ایا اااای   های ینهها
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غردد   هرا،  سررطا   اارواع  برا ی کشراورز  سرعوم  نیبر  رای تنراتنر ارتبا  میلدد، ت قایتحق اعواه

 وی تنفسر ی هرا  یعرار یب ،یردمثل توت واعرو،  ریرد  ،یرایار وی عصب سیمیس ادیالالت ،یار درو 

برر اسراس پرهوه      کره  یطرور  بره  ؛(Nougadère, 2011: 1485) دهرد  یمر  اشرا  ی عنر یا سیمیس

ها در ایرن   ک  زیسیی اایی از مصرف حشره های اجیعاعی و محیط در آمریکا هاینه آمده ععل به

 آمروزش . (Kathmandu, 2007: 305) اسرت  یده زدهسال تخعین  در دالر میلیاردده  حدود ،کشور

را  یکشراورز  محصوالت سالمت توااد یمی کشاورز سعوم و کود مصرف کاه  در زیست یطمح

هرای   آمروزش  برا  زیست یطمحآموزش  .برذارد ارر جامله و ااسا  سالمت بر و در اییجه تضعین

سرلی دارد عوامرل    کننردگا   مصررف صرنلت، کشراورزی و دردمات و    هرای   بخر  پایداری در 

زیست از این حیث حائا  آموزش محیط بنابراین؛ تهدیدکننده سالمت جامله را به حداقل برسااد

 اهعیت است.

    فاه ر         ای دارای        جامعه   . 6- 1

اارداز کشرور ایرا     آمال و آرزوهای هر ملیی است که در سرند چشرم   ازجعلهدایین جامله مراه 

بره   ،راراه اجیعراعی  » .وجرود دارد  میلددیدر رابله با رااه تلاریف است.  قرارگرایهکید أمورد ت

جامله با دامنره افروذ    مادی و ملنوی تعامی اارادسادین آسای  جسعی و اکری،  ملنای اراهم

و ماانرد آاهرا    وپرورش آموزشمین یغل، بهدایت، أو آبرو، ت اش، امنیت جا ، مال بسیار گسیرده

 راهبردیک  عنوا  بهدر بین  توحیدی، رااه اجیعاعی  .(160: 1391)اصغری، « .گیرد یبرم را در

توا  گفت اراه دین بره   در حقیقت می بردوردار است. ییساا بهاز اهعیت  ،مد در حوزه دیناکار

گیرری از طبیلرت و    و ایازهای اساسی او و ایا چرواری بهرره  رااه اجیعاعی اراه جامع به ااسا 

کره   عرداتت و اراوااری   های رااه سه چیا است: امنیت، یادصهاست.  ا ارتبا  او با دیرر هعنوع

د نر آی دست می هوری ملقول از طبیلت ب که تنها با حف  و بهرههسیند ی های یادصهاین هر سه 

عرالوه   هبر پرذیر اسرت.    آموزش امکا  راهطبیلت تنها از  گیری ملقول از و چرواری و میاا  بهره

 راراه بردو   توسرله  و توسرله   دو راراه بر   کره  یطرور  به ؛مرتبط هسیند یتوسله و رااه مفاهیع

کری از  یزیسرت   (. با توجه به اینکه آمروزش محریط  6: 1391)مدای قهفردی،  پذیر ایست امکا 

زیسریی   هرای محریط   آمروزش  اجیعاعی بدو  مین رااهأبنابراین ت ،است پایدارتوسله  های تفهثم

 باید. پذیر اعی امکا 

            امنیت غذایی             برخوردار از   ی ا       جامعه   . 7- 1

اارداز بررای    از موارد دیرری است کره در سرند چشرم    و امنیت غذایی ای بردوردار از رااه جامله

پرردازیم.   زیسرت مری   بینی یده است. در ادامه به ارتبا  این مورد با آموزش محریط  کشور پی 

دسیرسی هعه مردم در تعام اوقات، به غذای کاای بررای دایرین   »را امنیت غذایی  جهاایبااک 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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کیرد هعررا  قررار    أایا مورد ت رم کنفراا کند که این تلریف در  تلریف می« یک زادگی ساتم

بود  غذا، دسیرسی بره غرذا و پایرداری در     . سه عنصر موجود(19: 1377 )حقوقی، است گرایه 

بود  غذا یامل میاا  مواد غذایی در  بایند که موجود غذا محورهای اصلی این تلریف می یااین

و مفهوم دسیرسری بره غرذا ایرا     است مواد غذایی  وارداتو  توتید دادلیمرزهای ملی از طریق 

مین اقالم غذایی مورد ایاز جاملره و پایرداری در   أت برایدسیرسی ایایکی و اقیصادی به منابع، 

 (.23 :1372 )رکنی، استی غذایی مورد ایاز جامله ها دریاات غذا، ربات دریاات ارزش

ی محلی هایغلایجاد  ، یپایک های ینههاکاه   یهرها،ی توااعندسازی لنیی یغذا تیامن

 تیامن دالصه طور به و مهر وی دوسی ها،یآتودگ ،کاه زیست یطمح با شیریبی دوسی شیر،یب

 زیست یطمح آموزش گرو در ینهاا هعه و (Raja et al, 2008: 48) ازیا اه و اسراف اهی لنی ،ییغذا

سعوم و کودهای ییعیایی سالمت محصوالت کشاورزی را به دلر  ،در حال حاضر .است

 و یده یدتوتهای کشاورزی و کاه   راین زمین تغییر کاربری کشاورزی باعث از بین ،اادادیه

امنیت غذایی جامله  ین قیعت محصوالت کشاورزیار و باال یا  به علل گوااگو ئمهاجرت روسیا

زیسیی در هر یک از موارد مذکور  های محیط آموزش یلهوس به با تهدید مواجه کرده است.را 

 .از تهدیدات امنیت غذایی کاست توا  یم

    فقر    از     دور   به    ی ا       جامعه   . 8- 1

و آمروزش   یرده  واقعااداز مورد توجه  که در سند چشم ای به دور از اقر برای بیا  ارتبا  جامله

زیست بازگو  سپ  ارتبا  آ  را با آموزش محیط و پردازیم ابیدا به تلریف اقیر می ،زیست محیط

 بررای  وی مصررف  یرا  که درآمرد  یود یم اطالق کسی به اقیر اقر، به مربو  یفدر تلار کنیم. می

اقر ارررات زیاابراری برر جاملره      (.72: 1385 )باقری، اکند کفایت اساسی ایازهای حداقل تأمین

ی غعناکی است که روابط عاطفی واتدین و ارزادا  را میالیی، روح پاک د. اقر ترایکند یموارد 

، مادرا  را گرایار غم و زادگی یماادگ عقبااساای را اابود، کودکا  ملصوم را محکوم به مرگ و 

اقرا سرازه مهعری در    .کند یمبرای کسب ملاش  ترین جوالاراه مبارزه دااوادگی را مبدل به تلخ

 یبرردار  بهرره زیرا بررای بقرا هری  راهری جرا اسریثعار و        ،آیند یعار می هب زیست یطمحتخریب 

مجعوع اقر ربات سیاسی، هعبسریری اجیعراعی و سرالمیی زمرین را      درمهابا از منابع اداراد.  بی

آ  یناسایی یود تا بسیاری از مشرکالت سیاسری،    های یشهربنابراین الزم است  ،کند یمتهدید 

اعواره   عنروا   بره . (214-216: 1389)رحیعی،  یی درما  یودزیس اجیعاعی، اقیصادی و محیط

 یبرردار  بهره و کشاورزی های ینزمتغییر کاربری جنرل و مرتع به  جنرل، دردیا  رویه یبقلع 

 های اقرا به منابع طبیلری بریرعرد   آسیبجعله  از توا  یممین ملاش را أاز مراتع برای ت رویه یب

جعلره ایرن    تغییرر اقلریم از   و یرود  یمرا در جها  سبب  یعاری یبزیسیی  که پیامدهای محیط

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 در میرا   اقرر  اساسری امرل  وع ی ازیکر  دود زیست یطمحچنااچه ذکر ید تخریب پیامدهاست. 

یرک حلقره    زیسرت  یطمحر برین اقرر و تخریرب     توجه دایت کره . باید رود یمبه یعار  ها ااسا 

زیسرت را در پری دارد و    اقر بیشیر، تخریب بیشیر محیط که یطور به ،مثبت وجود دارد دبازدور

تغییرر   ،مثرال  عنروا   به(. 2 یعاره )یکل زاد اقر بیشیر را دامن می ،زیست محیط بیشیر تخریب

های کشاورزی یده که درود تهدیرد امنیرت     کاربری کشاورزی به دتیل اقر باعث تخریب زمین

 اهایت اییجه آ  اقر بیشیر است. و در یود یمغذایی و اااای  قیعت مواد غذایی را سبب 

 ستیز طیمحمثبت فقر و تخریب  دبازخور -(2شماره )شکل 

 
 
 

 

 فقر                زیست       تخریب محیط                           

 

 
 
 

رابلره میقابرل دایریه و برا اصرالح رابلره ااسرا  و         زیست یطمح تخریب اییجه آاکه اقر و

 بهینره  کرارگیری اترروی   هب درآموزش  را بهبود بخشید. دوطراهریر أاین ت توا  یم زیست یطمح

منظور  کشاورزی به یها اهادهدر جهت کاه  اسیفاده از آموزش  در بخ  ااریی و مواد،مصرف 

بررای   آمروزش کشراورزا    و ایری از کراربرد آ  مرواد   اجیعاعی و بهدایریی ا  های ینههاکاه  

 ازجعلهدتیل کشاورزی غیرعلعی  ههای کشاورزی ب راین زمین بین ازو رات آ   هدر از جلوگیری

 اقر   ها و موارد میلدد دیرر . این اعواهدهند یم کاه عواملی هسیند که اقر را در یک کشور 

 .دهد یماشا   رادور از اقر  به یا جاملهدر رسید  به  زیست یطمحآموزش 

    بخش       الهام   ی ا       جامعه   . 9- 1

 کهبرای کشور تحا  یده  1404ااداز  بخ  از جعله مواردی است که در سند چشم جامله اتهام

اتهرام در تغرت بره ملنرای در     »پردازیم.  زیست می در ادامه به ارتبا  این مورد با آموزش محیط

 «امرری از جاارب دداوارد اسرت     یملنای دیرر این کلعه اتقا و ااکند  امری یا مللبی است دل

بخشری   اتهرام  .اسرت  بخر   اتهرام ایرا  کشوری  ،ااداز چشمبر اساس سند  .(153 :1339 )ععید،

منظور ایجاد اظم و ربات  اه سلله اجباری. ،ایرا  در جها  اسالم بر مبنای سلله اقیداری است
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 که از طریق کاربرد قدرت اسرت  هدایت ااکار ععومی و جلب آاها است و اه سلله اجباری راهاز 

و ااکار ععرومی را   باید ررید جوامع بخ  اتهام توااد یم یا جامله(. 74: 1387 ،ارجعند یجواد)

. بایرند  زیسرت  یطمحر  زا حفاظرت  اصرول  ترین ییابیدا به عاملم  دمر که جلب و هدایت کند

 سررتوحه   یصرح  مصررف ی اتررو  ،داراد زباته بدو  و ایتع یها کوچه و هاابا ید که هایی ااسا 

 نیکعیرر  ،اررارد  یمر ی اته قدراگرا اماات مناتهبه آ ی لیطب منابع و نیزم به، است آاهای زادگ

 کننرد کره   زاردگی مری   چنا  و گذاراد می راثیم به دود زیست یطمحی برا رای آتودگ و بیتخر

 ،سرت یا یرپرذ  امکرا   مهم نیا ییوه زادگی پیامبر بارگ و اماما  راسیین ییلیا  بوده و هست.

 و آمروزا    ار دا یرامل  کشرور ی ررسرع یغ وی رسرع  بخ  دری سییز طیمح یهاآموزش با مرر

 بخر   در  یراغال  و گرا صنلت و کشاورزا  کال ، را یگ میتصع و مدارا استیس ا ،یدااشجو

 رییر تغ ترا  اموزارد یب را درود  حراره  با منلبقی سییز طیمح هیاوتی هاآموزش دیبا هعه. ددمات

 .ها بایند در هعه زمینه دیررا  بخ  اتهامد نو بیواا یود جادیا آاها در لتیطب با سازگار رایار

   مد ا         توسعه کار             برخوردار از   ی ا       جامعه   .  10- 1

زیست ارتبا  بسریار اادیکری دارد و در    مواردی است که با آموزش محیط ازجعلهمد اتوسله کار

 در توسرله اسرت.    مد ملراری یرده  اکار  ای با توسله جامله 1404در سال  ایرا ، ااداز چشمسند 

 و یمااردگ  عقرب  هیر اوت طییررا  از مخیلرف  جوامرع  آ ی طر  کره  یرد  یم تصوری ندیارا گذییه

ی فر یک وی کعر  های یدگرگوا تحعل و کسا ی ی وب کمی تکامل مراحل از عبور با یاایریا توسله

 بردو   هرای  یهاظری دارا وبوده ی عامل تک توسله اوع نیا. یداد یم لیتبد یاایه توسله جوامع به

 سوم جها ی کشورها در رعرش و رود یم به یعار یااساا ضد توسله اساساً و است مکا  و زما 

 .(77: 1389 ،یریاص) استی ارهنر بیتخر و ریتحق ،یاابرابر ،اقر تنها

رارین منرابع    یناز بر زیسیی،  محیط یها چردهو ایجاد ادیالل در زاده  یها گواهراین  از بین

های جدی در عرصه اقیصاد سبب ید کره   پیشرات اوجودعالوه یکاف طبقاتی ب هااپذیر، ب تجدید

کید برر اصرل کرارایی    أدر این مرحله ضعن ت توسله پایدار در رواد توسله مورد توجه قرار گیرد.

 ینبر زیسرت و عرداتت    تحقق توسله، در جهت پایداری آ  بر دو اکیه احیرام به محیط صورت به

 (.111: 1384 ،ارد یاراهاا) کید یده استأت یاسل

 آ ی طر  کره اسرت  ی گرذار  هیسررما  و االبراق  ،یدگرگروا  از مسیعری ندیارا داریپا توسله»

 دری هعرر  اهرادی ی دگرگروا  و انراوری  توسله و گذاری یهسرما یریگ جهت ،منابع از یکش بهره

ی دگرگروا  کی داریپا توسله .یود یم ااسا  باتفلل و باتقوهی ازهایا رادهیدربرگ هم، بای هعاهنر

 ،یریاصر )« اسرت  هرا ااسرا   بره  ارررش  و مصررف  د،یتوت ،یزادگ تفکر، وهیی در نیادیبنی ذهن

 کره  منلقه کی و کشور کی در اقط اه ها،ااسا  آرما  و ازیا برآوراده داریپا توسله. (79: 1389
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 آمروزش،  ارهنر،،  ،زیسرت  یطمح ااسا ،. است ندهیآ و حال در و جها  سراسر در مردمی تعام

برا توجره بره     .رود یمر  یعار به توسله اوع نیای هاتفهثم جعله از مشارکت و تیامن ادالق، علم،

 دیر کل نیترر  یاصرل  آمروزش  های توسله پایدار محسو  یده و تفهثزیست یکی از م محیط ینکها

 را سرت یز طیمح آموزش توا  می ثیح نیا از پ  رود یم به یعار توسله پایدار به د یرسی برا

 .دااست تیاهع حائا

                                  دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان   ی ا       جامعه   .  11- 1

ااداز تحا   رر با جها ، آدرین موردی است که در سند چشمثای دارای تلامل سازاده و م جامله

در  گررا  توسرله تلامل سازاده هعا  رویکرد تلاملی »زیست مرتبط است.  یده و با آموزش محیط

ارائره   بایرد است که در راسیای آ  زیسیی  کلیه قلعروهای اقیصادی، اجیعاعی، ارهنری و محیط

هرا   ظرایت ،تا بده بسیا  دوسویه ااجام گیرد اتعللی ینبتصویر واقلی و مثبت از ایرا  در محیط 

 تلامل سازاده در حقیقت رقابت و هعکاری است اره سرییاش و تقابرل.    .یابدها توسله  و قابلیت

ینادیی  ،ا و تهدیدات هر حوزه جغراایاییه اسبت به ارصت بایداست که  یا گواه بهاین رویکرد 

 (.79و  72: 1387 ،ارجعند یجواد)« ر وجود داییه بایدثرم

 مخیلرف ی هرا بخر   که است ازیا جها ی کشورها ررید با سازاده تلاملی برابدین منظور 

تواارد   هایی است که می بخ  ازجعله بخ  تللیم و تربیت .ردیگ قرار ملاتله مورد کشورها نیا

 جیایرا  تیر ترب و میتللر  بخ  در اعواه عنوا  به. ساز تلامل سازاده با کشورهای دیرر یود زمینه

 اشرا   کرا یآمر وی مراتا  ماانرد  شررایه یپی کشورها دری رسع آموزش سیمیسی بررس از حاصل

 هعره  اساسراً  1990 سرال  در که یطور به. است اایهی توسله اریبس ،زیست یطمح آموزش دهد یم

 و مللرم  یرت ترب ،یدرسر  مرواد  لیر قب از آموزا  داا  زیست یطمح آموزشی برا ازیا مورد عناصر

 U.S. Environmental) و (Hamid el al, 1990: 4781) اسرت  یرده  جراد یای درسر  براامره  توسرله 

Protection Agency, 1996: 14-16) ،وپررورش  آمروزش  در تحرول  را یر ا در که استی حات در نیا 

 بیتصو به 1390 سال در که وپرورش آموزشی ادیبن تحول سند در چنااچه یده، آغاز یتازگ به

؛ اسرت  یرده  ایراره  ایر ای سییزطیمحی هاآموزش به است دهیرسی ارهنر ااقال ی عاتی یورا

 .دهد می سوق زیست یطمح آموزش توسله سعت به را ما کشورها ررید با سازاده تلامل نیبنابرا

ظرایرت   تواارد  یمها  سازی سایر بخ  در کنار الال ،زیسیی های محیط اییجه توسله آموزش در

در ادامره اصرول    .جهرا  ااراای  دهرد    برای تلامل سازاده با دیرر کشرورهای راهبردی ایرا  را 

 .یود یمتشری  در قااو  اساسی زیسیی  های محیط مرتبط با آموزش
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  ی    اساس       قانون   در     ست ی ز   ط ی  مح             جایگاه آموزش    ل ی   تحل   . 2

اصرل پنجراهم    زیسرت  یطمحترین اصل مرتبط با  مهم دهد یمبررسی اصول قااو  اساسی اشا  

و  امرروز کره اسرل   زیسرت  یطمحر از ، حفاظرت  ایرا  در جعهوری اسالمی دارد یماست که بیا  

بایرند، وظیفره ععرومی تلقری      جیعاعی رو بره ریردی دایریه   های بلد باید در آ  حیات ا اسل

یرا تخریرب    زیسرت  یطمحر برا آترودگی    آاکره غیرر   هرای اقیصرادی و   الاتیرت  ،رو ینا ازد. یو می

 .(50ورای ارهبا ، اصل ی)« مالزمه پیدا کند، معنوع است آ  جبرا  یرقابلغ

اایری از ااآگراهی یرا     زیسرت  یطمحر علت دگرگوای و تخریب  ،یده ااجامبر اساس تحقیقات 

ناسااه و دوددواهی ااسا  و پشت های علعی و کاری عدم توجه به محیط اطراف، کعبود آموزش

 ،یدریح و اهاد محرم)آ  بوده است  از گذییه در جهت حعایت ورسوم آدا و  ها ارزشبه  کرد 

 وظیفه را زیست محیط حفاظت از اساسی، قااو  پنجاهم اصل به اینکه توجه با. (69-68 :1385

 ااراای   در جهرت  اراگیر و جاابه هعه و مسیعر اقدامات که است کند، ضروری می تلقی هعراای

طرور   بره  زیسرت  آموزش محیط که ایست تردیدی صورت گیرد. جامله زیسیی های محیط آگاهی

وجردا    برا  ای جاملره  بره دایرین   تواارد  مری  جاملره،  اقشرار مخیلرف   بررای  دار هردف مسریعر و  

 .دکناراهم را مللو   زیست یطمحاز  مند بهره یا جاملهو  یده منجر زیسیی محیط

از  3اصل  از م، هشیم و سیادهمراول، دوم، چها بندهای ،اصل پنجاهم قااو  اساسیبر  عالوه

اعد  ایجاد محیط مسبه دوتت را  ،13اصل  یک بنددارای اهعیت است.  زیست یطمحاظر آموزش 

موظرف   و مبارزه با کلیره مظراهر اسراد و تبراهی     تقوا ،ایعا  بر اساسایل ادالقی  برای رید اض

 .(13یورای ارهبا ، اصل )سایت  کند یم

 مفصرل اسرالم بسریار    در دین زیست یطمحهای ادالقی در زمینه  اضیلت ،چنااچه ذکر ید

بسریار   ایرا  ارهن، ایراایرا  باسریا    زیست در باید توجه دایت که ادالق محیط عالوه هاست. ب

 پرسد یم اهورامادااز  زرتشت روزی که است آمده اوسیا کیا  درکید بوده است. چنااچه أمورد ت

 اهرورامادا  اسرت؟  تر قومی دویبخت چه و کرد باید چه آاها دویبخیی و دلق زیسین بهیر برای

 هرای  سررزمین  بره  را برایر  هرای  زمین و مثعر بکاراد دردت مردماا  که یا جاملهدهد  می پاسخ

محعرد)((   . حضررت (27 :  ،1387)حردادی،   کننرد  تبردیل  یدار گلره  و کشراورزی  برارگ 

)سریفی و حکعیری،    «اسرت  اریریرا   بال یکسین مناته به دردت یکسین من ادا» :ارماید یم

 یرده  ارامروش  ادالق این بند دوتت موظف است بر اساسوا  گفت   ت بنابراین می؛ (175 :1390

 .را توسله دهد دارداسالمی  -ریشه در ارهن، ایراای ی کهزیسیمحیط

صرحی  از   ها با اسیفاده های ععومی در هعه زمینه باالبرد  سل  آگاهی، 13اصل از  دو بند

ایرن   بر اسراس  .یعارد یموظایف دوتت  ازجعلهرا  های گروهی و وسایل دیرر ملبوعات و رسااه



 ایرا  یاساس قااو  و 1404 ادازا چشم سند در ستیز طیمح آموزش راهیجا 334

زیسریی را کره    های محیط گروهی آگاهی یها رسااهوسیله ملبوعات و  هدوتت موظف است ب ،بند

 یها براامهاز  زما  اادکی که یدرصورت ،های ععومی است گسیرش دهد از آگاهی ای یرمجعوعهز

 طور آ های مخاطب،  برای گروهو دارد زیسیی ادیصا( های محیط رسااه ملی به اااای  آگاهی

 ه اشده است.ئزیسیی، اراهای هداعند محیطکه یایسیه است آموزش

تقویت روح بررسری و تیبرع و ابیکرار     دوتت موظف است به» ،13اصل از  چهار بندبر اساس 

سری  مراکرا تحقیرق و تشرویق     أ، ارهنری و اسالمی از طریرق ت  انی ، های علعی در تعام زمینه

 .«  بپردازدمحققا

یکی از موضوعات مهرم علعری و ارهنرری     زیست یطمحعنایت به این موضوع که آموزش با 

قرا  در زمینره آمروزش    سری  مراکرا تحقیرق و تشرویق محق    أتبرا  دوتت موظرف اسرت    ،است

زیسریی   هرای محریط   های جدید آمروزش  ا  تقویت کند تا ییوهزیست روح ابیکار را در آا محیط

 گرایه یود. به کارابداع و 

مشرارکت عامره مرردم در تلیرین سراویرت سیاسری،        دوتت را به جلرب  ،13اصل ز ا 8 بند

بسیر ارهن،  زیست یطمحبا توجه به اینکه  .دارد یمملام  و ارهنری دوی  یاجیعاع اقیصادی،

مشرارکت مرردم در   رود  از ارهن، منلقه بره یرعار مری    یجائمردم بوده و ارتبا  ااسا  با آ  

از مشارکت مردم در تلیین  ای یرمجعوعهز توااد یم زیست یطحم در راسیای حف  موزشآ زمینه

 گسیرش آ  را بر عهده دارد. دوتت وظیفه بسط وبر اساس این بند  سراویت ارهنری باید که

اظرامی و   مین دودکفایی در علوم و انو  صنلت و کشراورزی و امرور  أت ،13اصل  از 13 بند

 .یعارد یبرموظایف دوتت  ءجا را ها ینامااند 

زیسیی در کشورهای پیشرایه مثل کااادا و آمریکا چنرا    های محیط آموزش ،در حال حاضر

ینرای  روتعنوا  اعواه در ایاترت کا  به گرایه است. پوی  یرزمخاطبا  را  که هعه یاایه گسیرش

آمروزا  برا    یود این است کره چرواره داار     هایی که در مدارس داده می آمریکا یکی از آموزش

برر ااراای  کرارایی     هایی را ابداع کنند کره عرالوه   های توتیدی در مدرسه دودیا  اوآوری زباته

 ,Southern Alliance for Clean Energy) دنر اه  دهرا در تغییرر اقلریم کر    اق  مدرسره ااریی، 

در مجعوعره   زیسرت  یطمحر غیررسعی های آموزش  الاتیت ،ها بر مدارس و دااشراه عالوه .(2010

هرا و مراکرا    پرارک  ،مراکا علعری  و ها، مراکا طبیلت ، آکواریومها موزه، ها وح  باغ ای از گسیرده

 U.S. Environmental protection agency, 1996:17).) برپاسرت ها کشرور ایرن  اجیعاعی در سراسر 

ابیکرار در   اروآوری و  کره  یطرور  بره ، در این زمینه کشور ما بسیار ضلیف ععرل کررده  سفااه أمی

و هر آاچه که داریم تقلیدی از کشورهای غربری   محدود استزیسیی  های محیط آموزش راسیای
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در  الزم اسرت  است که زیسیی محیط های غنی از آموزش ایراایارهن، اصیل  که یدرحات ،است

 .یابددر جامله گسیرش  یررسعیغهای رسعی و  آموزش

ای اسرت   و اهری از منکرر وظیفره    ملرروف  امربهعهوری اسالمی ایرا  در ج ،8اصل  بر اساس

به یکدیرر، دوتت اسربت بره مرردم و مرردم اسربت بره        مردم اسبت بر عهدههعراای و میقابل 

منرات بلضرهم   ثمنرو  و اتع ثاتع و»کنرد.   کیفیت آ  را قااو  ملین مری حدود و  یرایط و .دوتت

 .(71)توبه،  «مرو  باتعلروف و ینهو  عن اتعنکرأاوتیاء بلض ی

 المثر بررای  زیسریی دایریه بایرد.     بوی محریط  و را، توااد یم ملروف امربه یادعوت به دیر 

اارراد در  بازدایرین   یا ،یود یمتلقی  زیست یطمحآموزش  یاوع بهکه دود  دردیکاریدعوت به 

 تواارد  یمر . قرااو   آیرد  یمر  حسا  بهکه دود اوعی اهی از منکر  زیست یطمحکرد   هنرام آتوده

تجعلرات و   ،مرردا   زیسیی دوتت های محیط د که در صورت تخلفکنیرایلی برای مردم اراهم 

هرای   رسرااه  برا اسریفاده از  تواارد   مری اعیراضات قااوای توسط مردم ااجام گیرد. دوتت هعچنین 

توسط گردیررا  آتوده  یدت بهدار که  یزده مثل دریا ععومی یا ارسال سفیر به مناطق بحرا 

اقدام عاجل  زیست یطمحو اهی از منکر در راسیای حفاظت از  ملروف امربهیده است، در جهت 

 آورد. ععل به

اقرر و    کررد  کرن  یشره رمین اسریقالل اقیصرادی جاملره و    أبرای ت: »دکن یمبیا   43اصل 

آزادگری او، اقیصراد جعهروری     برا حفر   محرومیت و برآورد  ایازهای ااسا  در جریرا  ریرد،   

و  ئمنع اسرراف و تبرذیر در هعره یر    : 6بند  یود: می اسیوار یرزضوابط  بر اساساسالمی ایرا  

اسیفاده از علروم   :7بند . گذاری، توتید، توزیع و ددمات ، سرمایهاز مصرفمربو  به اقیصاد، اعم 

تأکیرد   :9بنرد  . توسله و پیشرات اقیصاد کشور اسبت احییاد برای و انو  و تربیت ااراد ماهر به

مین کنرد و کشرور را بره    أععومی را ت بر اااای  توتیدات کشاورزی، دامی و صنلیی که ایازهای

 .(43)سایت یورای ارهبا ، اصل « وابسیری برهااد مرحله دودکفایی برسااد و از

کنندگا ، آموزش اتروی پایدار توتید در بخ   آموزش اتروی بهینه مصرف در بخ  مصرف

بره   زیسرت  یطمحهایی از آموزش  صنلت، آموزش اتروی بهینه توزیع کاال، هعه و هعه زیربخ 

، بسرط  43از اصل  6بنابراین بند ؛ (50-54: 1390،زیست یطمحظت ا)سازما  حف رود یم یعار

 .دهد یمکید قرار أطور کامل مورد ت زیسیی را به های محیط آموزش

بررای توسرله کشرور امرری      زیست یطمحدر زمینه آموزش  تربیت ااراد ماهردر حال حاضر 

هاست که اجرایی یرده   یاایه سال و در کشورهای توسله یده ارباتاست که اهعیت و اوریت آ  

برق دورییدی و اارریی   اناوریروی آموزش  مریکاآ یادااشراه ایاتت آپاالچ ،مثال عنوا  به. است

هرای   ااراد بیکار و زاا  را آموزش داده و برای توسله آموزش ااریی ،. این مرکاکند یمادی کار ب
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از اصرل   7در اییجه بنرد   (.College of Technology&Innovation, 2013) گیرد پاک به ددمت می

 .بایدزیسیی  های محیط موزشدوتت در توسله آ اتاامتوجیهی برای  توااد یم ،43

ی پایردار میسرر   از قبیل آمروزش کشراورز   زیسیی های محیط وسیله آموزش هاااای  توتید ب

 .رود یموظایف دوتت به یعار  وجا 43از اصل  9است که بر اساس بند 

 هرا،  دریاچره  دریاهرا،  ، ملراد   ، رهایرده  یا موات های زمین ،قااو  اساسی 45اصل  بر اساس

  مراتلری  ، طبیلری  هرای  بیشه ایاارها، ها، جنرل ها، دره ها، کوه ، ععومی  های آ  سایر و ها روددااه

 . (45)سایت یورای ارهبا ، اصل  آید می حسا  به ععومی های رروت و اافال ، ایست حریم که

 آیرد  وجرود  بره  جوامع در آگاهی این تا است هایی آموزش مسیلام ،اصل این از ععومی درک

 تجراوز  آاهرا  آتودگی یا اادازه از بی  برداری بهره و است جامله ععوم به میللق مذکور منابع که

 اارراد  پذیری یتمسئوت ح  یتتقو و اررش تغییر با است الزم ،براین بنا است. دیررا  حقوق به

 داد. قرار آینده های اسل ادییار در و حف  را منابع این زیسیی محیط های آموزش وسیله به

مروارد ملاایرت و    و قرااو   موجرب  بهمرر  ،یود هی  اوع ماتیات وضع اعی ،51بر طبق اصل 

 .(51)سایت یورای ارهبا ، اصل  یود قااو  مشخص می موجب بهبخشودگی و تخفیف ماتیاتی 

این طور بیا  کررد   توا  یمهای محیط زیسیی را  ارتبا  این اصل از قااو  اساسی با آموزش

 تروا   مری  مثرال  عنوا  بهزیسیی اععال یود.  های محیط توااد در زمینه اتیاتی میبخشودگی م که

ایرن   کره  دکرر را مشعول ملاایت ماتیراتی   کنند یمهای پاک اسیفاده  مراکا صنلیی که از ااریی

هرای توتیرد و صرنلت و     گرذارا  و بخر    در بخ  سیاسرت  یزیسی آموزش محیط مسیلاممهم 

 دواهد بود. ددمات

هرای اجیعراعی، اقیصرادی، ععرااری،      برای پیشبرد سرریع براامره  : »دارد یم یا ب 100اصل 

بهداییی، ارهنری، آموزیی و سایر امور رااهی از طریق هعکاری مردم با توجره بره مقیضریات    

محلی، اداره امور هر روسیا، بخ ، یهر، یهرسیا  یا اسیا  با اظارت یورایی به اام یورای ده، 

گیرد که اعضرای آ  را مرردم هعرا  محرل اایخرا        اسیا  صورت می بخ ، یهر، یهرسیا  یا

یوادگا  و حدود وظایف و ادییارات و احوه اایخا   کنندگا  و اایخا  کنند. یرایط اایخا  می

آاها را که باید با رعایت اصول وحدت ملری و تعامیرت    مراتب سلسلهو اظارت یوراهای مذکور و 

)سرایت  « کنرد  لیت حکومت مرکای باید قااو  ملرین مری  ارضی و اظام جعهوری اسالمی و تاب

 . (100یورای ارهبا ، اصل 

ها و ایجاد هعراهنری در   تأمین قسط اسالمی و هعکاری در تهیه براامه، 104بر اساس اصل 

پیشرات امور در واحدهای توتیدی، صنلیی و کشاورزی، یوراهایی مرکب از اعایندگا  کارگرا  

 ،و در واحردهای آموزیری، اداری، دردماتی و ماانرد اینهرا      کارکنا  و مدیرا و دهقااا  و دیرر 
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یود. چرواری تشکیل این یوراها  این واحدها تشکیل می یاعضایوراهایی مرکب از اعایندگا  

در  .(104)سایت یرورای ارهبرا ، اصرل     کند و حدود وظایف و ادییارات آاها را قااو  ملین می

ایرن   ضررورت  بهقااو  اساسی با توجه  104 و 100زیست با اصول  تحلیل ارتبا  آموزش محیط

عنروا  یکری از وظرایف     زیسیی را بره  های محیط آموزش در قااو  توا  میاوع آموزش در کشور 

 د.کرل تلریف واص این یوراهای مندرد در

ر کارهرای  باید در زما  صل  از ااراد و تجهیراات انری ارتر  د    دوتت ،147بر اساس اصل 

و جهاد سازادگی، با رعایت کامل موازین عدل اسالمی اسریفاده کنرد    امدادی، آموزیی، توتیدی

اهرداف   . (147)سرایت یرورای ارهبرا ، اصرل      در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد ایاید

 زیسریی سروق داده یرود.    های محیط توااند در راسیای آموزش آموزیی ارت  در زما  صل  می

 های ارت  که جوااا  ایرن مررز و بروم را بره دردمت      پادگا  زیسیی در محیط های ارائه آموزش

زیسیی باید.  های محیط بسیار عظیم در گسیرش آموزش ظراییی توااد یم ،گرایه است سربازی

زیسریی بره    محریط  دهنرده  آموزشیک  عنوا  بهآاها را  توا  یمچرا که پ  از آموزش این ااراد 

را در  ای یره پاهای  آموزش ،های غیررسعی د تا در غاتب آموزشکرمناطق مخیلف روسیایی اعاام 

 دهند. توسلهکشور 

      فرجام
از سرعوم   رویره  یبآ  تهدید امنیت غذایی و اجیعاعی، اسیفاده  تبع بهتغییر کاربری کشاورزی و 

هرا، تهدیرد    ها و توسرله بیابرا    راین جنرل از بین های اایی از آ ، کشاورزی و گسیرش بیعاری

های هوا، صدا، آ ، دراک و تبلرات    طبیلی در ارر اسیفاده ااملقول ااسا ، اااای  آتودگی منابع

هرای   یرد  دراک   ید  و اسریدی  مخر  اایی از آ  بر ااسا  و موجودات زاده و طبیلت، یور

وسریله ااسرا ، کراه      هگیاهی و جااوری ب یها گواههای ااسا ، تهدید  حاصلخیا در ارر دداتت

کشرور را تهدیرد    زیست یطمحکه از مشکالتی است  یا اعواهو هدر رایری آ  منابع آ  ییرین 

وظیفه هر اسلی است که این سرزمین را چو  اماات اتهی پاس دایریه و آ    که یدرحات .کند یم

امرا   ،هرا ارراهم سرازد    های بلد بسپاریم که زادگی پایردار را بررای هعره اسرل     را طوری به اسل

 زیسرت  یطمحر سادین  از میهن ما ردت بربسیه و تخریب و آتوده زیسیی سفااه ادالق محیطأمی

 یود. امری عادی تلقی می

سخنروی حا  سبا اارلسریا  راجرع بره تخریرب      سارا پاراکینسخنی از  ینجااجا دارد در 

ا بره ایرن ملنر    توااد یمسسیی ما، سکوت ما و عدم جسارت ما » بازگو یود:، جها  زیست یطمح

تحرت اظرارت    مرو  موبره دواهیم برود کره ارابودی دودمرا  را      یا گواهاهایت ما تنها  باید که در
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 دیداد یم رسید یارامرا  آاچهآمیای دواهد دایت: آاا   وهن اوییه سن،و گور ما چه  یما داییه

 .(1389 )رحیعی،« بربندادندا  درد اداییند که راه بر آ  اما چ

 یعردم آگراه  اایری از   آ  یددادادزمین و منابع ااسا  در مواجهه با  های ادالقی یببیشیر 

اما قبل از هر چیا باید اباار قااوای مهیرا   ،است ییرتغ قابلوسیله آموزش  هب یعدم آگاهاین  است.

اارداز و قرااو     در سرند چشرم   زیست یطمحید  جایراه آموزش  یود. اییجه این پهوه  روین

 1404ااداز کشور، ایرا  در سرال   چشمسند  در دهد یمایایج تحقیق اشا   .کشور است یاساس

زیسریی   های محیط مرتبط با آموزش مللو  که این ویهگی کامالً زیست یطمحاست با  یا جامله

منرد از امنیرت اجیعراعی، بردروردار از داار        بهرره یلنری   ؛است و رسید  به ده ویهگی دیررر 

از  منرد  بهرره بخر ،   دور از اقر، اتهرام پیشرایه، امن، بردوردار از سالمت، رااه، امنیت غذایی، به 

زیسیی های محیط ، با آموزشمد، جامله ادالقی، دارای تلامل سازاده و مثرر با جها اتوسله کار

تررین اصرل    مهرم  ها اامعکن است. گواه آموزشرابله تنراتن، دارد و دسییابی به آاها بدو  این

را  زیسرت  یطمحر ه حفاظرت از  کر  اسرت  50اصرل   زیست یطمحقااو  اساسی مرتبط با آموزش 

عالوه ایجاد محیط مناسب برای رید اضرایل ادالقری، براالبرد      هب ،کند یموظیفه ععومی تلقی 

مین دودکفرایی در علروم،   أها، تقویت روح ابیکار، مشارکت در تلیین سراویت ارهنری، ت آگاهی

ااراای  توتیردات کشراورزی     ، تربیت ااراد ماهر،و اهی از منکر، منع اسراف و تبذیر ملروف امربه

 و ی، یروراهای سرازماای و محلری   کنی اقر، ادیصا( منابع طبیلی در امروال ععروم   برای ریشه

 ایا از بلد 147و  104، 100، 51 ،43،45، 8، 3اصول آموزش سربازا  در هنرام صل  بر اساس 

هرای   آمروزش  یرود  یمر برا ایرن توصریف مشرخص      قابرل تفسریر اسرت.    زیسرت  یطمحآموزش 

 حسرا   بره  اساسی یک راهبرد اجرای قااو  اساسی و 1404زیسیی برای رسید  به سند  طمحی

اجررای اصرول و ابلراد منردرد در اسرناد باالدسرت        منظور بهرر ثهای م در ادامه سیاست .آید می

 یود. زیست ارائه می مرتبط با آموزش محیط

های رسعی  در آموزش زیست های دینی و اضایل ادالقی در رابله با محیط . آموزش ارزش1

 ؛و غیررسعی

زیسیی به سربازا  و اعاام آاها به مناطق مخیلف در زمرا  صرل     های محیط ارائه آموزش. 2

 ؛زیست عنوا  آموزیررا  محیط به

 ؛در جاملهو اتروی پایدار توتید . آموزش اتروی بهینه مصرف 3

 ؛زیست جلوگیری از تخریب محیط منظور بهکنی اقر  . ریشه4

 ؛زیست با دیرر کشورها در رابله با آموزش محیط وپرورش آموزشتلامل وزارت  .5

 ؛زیسیی در رسااه ملی های محیط توسله تخصصی آموزش .6
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 ؛ها و مدارس زیسیی در دااشراه های محیط . توسله آموزش7

ها و مراکرا   ها، مراکا طبیلت، پارک موزه ،ها وح  باغزیسیی در  های محیط . توسله آموزش8

 ؛اجیعاعی

 ؛زیست محیط دایین ارهپاکیاه  منظور بهها  در یهرداری ملروف امربه. تشکیل هسیه 9

زیسرت الرال    . بخشودگی ماتیاتی برای واحدهای توتیردی کره در زمینره حفر  محریط     10

 ؛هسیند

 .عنوا  یکی از وظایف یوراهای اداری و محلی زیسیی به های محیط . ملرای آموزش11
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