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Abstract
In this paper the attention has been paid to goals of the environmental
education and related activities in Sweden, Australia, Canada, Turkey
and Iran through a comparative and analytical method .In this regard,
in addition to review documents of Iran and selected countries in the
field of environmental education, interviews done with 12 experts in
Tehran and Isfahan. To select these experts chain sampling method was
used and the interviews with environmental experts executed until data
saturation. In aim section, the prevailing view in all countries is
sustainable development. In goals section, there was similarities in the
development of knowledge, skills and positive attitude to nature. In part
of activities related to environmental education, there is a significant
gap between selected countries with Iran. On the other hand, it can be
stated that this gap has been caused by a Gap between the intended
purpose of the program and its implementation in Iran. At the end,
localized actions have been proposed regarding the objectives of
environmental education.
Key words: Environmental Education, Aim, Goals, Comparative
Study, Activities.
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بررسي تطبيقي اهداف آموزش محيط زيست و فعاليتهاي مرتبط با آن در
کشورهاي منتخب و ايران در راستاي پيشنهاد فعاليتهايي براي ايران


ندا پریشانی ،دکتری برنامه درسی ،دانشکدۀ علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

سيد ابراهيم ميرشاه جعفری  ، استاد دانشکدۀ علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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فریدون شریفيان ،استادیار دانشکدۀ علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
مهرداد فرهادیان ،استادیار دانشکدۀ مهندسی شيمی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکيده
غدایی و کلدی آمدوزش محديط زیسدت و نيدز

در این مقاله با روش تطبيقی و توصيفی -تحليلی ،اهددا

فعاليتهای مرتبط با آنها در کشورهای سوئد ،استراليا ،کاندادا ،ترکيده و ایدران بررسدی شدده اسدت بدا ایدن
هد  ،عالوه بر بررسی اسناد و مدارک کشورهای منتخب و ایران در زمينۀ آمدوزش محديط زیسدت ،بدا 15
نفر از متخصصان محيط زیست در دو شهر تهران و اصفهان مصاحبه شده است بدرای انتخدا ایدن افدراد از
روش هدفمند و زنجيرهای استفاده شده است و مصاحبه با آنان تا رسيدن بده تکميدل اطالعدا ادامده یافتده
کشورهای منتخدب،

است نتایج بهدستآمده در بخش اهدا

غایی نشان میدهد که روح حاکم بر اهدا

توسعۀ پایدار بوده است در بخش اهدا

کلی در بين بخشهای تقویت دانش ،مهار و نگدرش مثبدت بده

طبيعت شباهت هست در بخش فعاليتهای مرتبط با آموزش محيط زیست ،فاصلۀ بسياری بدين کشدورهای
منتخب با ایران هست که ناشی از وجود فاصلۀ زیاد بين اهدا
در پایان مقاله ،فعاليتهای بومیسازیشده با توجه به هد

مدنظر با برنامه اجراشده در کشورمان است

غایی آموزش محيط زیست پيشنهاد شده است

واژههاي کليدي :بررسی تطبيقی ،اهدا  ،آموزش محيط زیست ،فعاليتها
 نویسنده مسؤول
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مقدمه
برای ارتقای وضعيت کنونی آموزش محيط زیست ،اولين قدم تهيۀ اهددا
مشخص است وجود اهدا

آموزشدی

آموزشی مشخص و بهروز موجدب جلدو يری از هددررفتن

وقت ،انرژی و کمک به آموزش میشود همچنين وجود اهدا

آموزشی واضد باعد

تسهيل فرایند ارزیابی فعاليتهای انجامشده میشود (صالحی و همکاران)1933 ،
بر اساس بيانيۀ یونسکو ،هد

غایی از آموزش محيط زیست ،توسدعۀ پایددار اسدت بدر

همدين اسداس یونسدکو و سدازمان ملدل ،سدالهدای  5002تدا  5012را دهدۀ توسدعه پایددار
نامگذاری کردهاند (کوند و سنچز  )5010،1باید فت که آموزش برای پایداری ،در عمدل
F3

مفهومی پيچيده است که شامل تمام جنبهها مانند آ اهی از مسائل توسعۀ پایدار ،مشدارکت
فعال در تصميم يری ،توسعۀ دانش ،مهار ها ،مفاهيم و ارزشها برای توانمندسازی مدردم
در تمام سنين با هد

برنامهریزی برای آیندهای پایدار اسدت (بياسدوتتی 5012 ،5؛ سدازمان
F4

ملل متحد )5015 ،محرمنژاد( )1932معتقد است توسعۀ پایدار زمانی محقَق مدیشدود کده
اطالعا زیستمحيطی در ميان مدردم سدترش یابدد و مشدارکت مدردم در حفدج جامعده
دوچندان شود به عبار دیگر ،آموزش محيط زیست برای پایدداری ،ابدزاری بدرای سدواد
زیستمحيطی (اردغان 9و همکاران )5003 ،و تغيير سبک زند ی کنونی اسدت (مهربدان و
F5

همکاران)1939 ،
بر اساس کنفرانس بينالمللی بلگراد در سال  ،1392هد هدای کلدی آمدوزش محديط
زیست ،تقویت دانش ،نگرش ،مهار و رفتار مردم است (هودسون  )5011 ،2دانش برای
F6

انجام موفقيتآميز فعاليتهای حفاظت از محيط زیست یک ضدرور

قلمدداد مدیشدود

عالوه بر دانش ،نگرش انسان به محيط و اهميت آن در پيشبيندی رفتارهدای محيطدی از
دیرباز دغدغۀ پژوهشگران بوده است ا ر مردم قانع نشوند که عوامل خاصی در نابودی
محيط نقش دارند ،به این عوامل نگرش منفی نخواهند داشت بنابراین دانش انسدان بده
1- Conde.& Sánchez
2- Biasutti
3- Erdogan
4- Hodson

بررسی تطبيقی اهدا

آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن در کشورهای 2/

محيط ،نوع نگرش وی به محيط را نيدز متدثرر مدیسدازد همچندين براسداس پدژوهشهدای
انجامشده یکی از مهمترین عواملی که باع

تمایز بين دو روه از افرادی کده خدود را

در ير فعاليتهای زیستمحيطی میکنند ،در مقایسه با افرادی که خود را کمتر در این
فعاليتها در ير میکنند ،دانش فرد دربارۀ مسائل زیستمحيطی و شيوۀ عملکدردن بده
آن است ( فردوسی و همکاران )1931 ،بنابراین دانش با تثرير ذاری بدر نگدرش ،بدر ندوع
رفتار ومشارکت افراد در مسائل زیستمحيطی تثرير ذار است بدال  )5012(1در پدژوهش
F7

خود یک هد
بال اهدا

کلی را به اهدا

کلی آموزش محيط زیست مطرحشده میافزاید به نظدر

کلی آموزش محيط زیسدت بایدد فراتدر از اهددا

بيانيدۀ بلگدراد بيدان شدود و

ضروری است که به مسائل محيط زیست با دید انتقادی نگریسته شود و پاسدخ عداطفی داده
شود (بال  )5012 ،به نظدر وی یکدی از اهددا

آمدوزش محديط زیسدت ،بایدد پدرورش

مهار تفکر انتقادی در بين دانشآموزان باشد (هودسون)5011 ،
هماکنون بحرانهای زیستمحيطی فراوانی مانند آلود ی هدوا ،آلدود ی آ هدای زیدر
زمينی ،خشکشدن آ برخی رودخانهها ،وجود برخی ریز ردها ایران را تهدید میکنندد
وجود هد های آموزش محيط زیست مطابق با شرایط جهانی و ملی کشدور مدیتواندد ندق
ش مهمی در انتخا و اجرای فعاليتهای حفاظت از محيط زیسدت و کداهش بحدرانهدای
زیستمحيطی موجود داشته باشد بر این اسداس ،بدازنگری و بهيندهسدازی اهددا

آمدوزش

محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آنها در کشور ایران ضدروری اسدت پدژوهش حاضدر
میکوشد که بدا بررسدی تطبيقدی اهددا

و فعاليدتهدای آمدوزش محديط زیسدت ایدران بدا

کشورهای پيشرو و سپس بومیسازی فعاليتها ،امی در راستای این ضدرور بدردارد بدر
ایدن اسدداس ،کشددورهای پيشددرو در آمددوزش محديط زیسددت از چهددار قددارۀ آمریکددا ،اروپددا،
اقيانوسيه و آسيا انتخا شدهاند؛ در قارۀ آسيا انتخا یک کشور همسایه نيز در نظر رفته
شده است کشورهای منتخب در پژوهش حاضر کاناد ،سوئد و استراليا با شداخص کيفيدت
زند ی بين  2تا  50و کشور همسایه ،ترکيه با شداخص کيفيدت زندد ی  151هسدتند ایدران
1- Blatt
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دارای شاخص کيفيت زند ی  193است شاخص کيفيدت زندد ی ،از شداخصهدای مهدم
برای نشاندادن وضعيت محيط زیست هر کشور است که یکدی از مؤلفدههدای آن وضدعيت
محيط زیستی مانند وضعيت زبالهها ،بازیافت ،فاضال و آلود ی هواسدت (مرکدز نظدار
همگانی شهرداری تهران)1933 ،
تاکنون پژوهشی دربارۀ بررسی و بهينهسازی اهدا

آموزش محيط زیست انجدام نشدده

است محرمنژاد و حيدری ( )1932در پژوهشی با عندوان «تددوین الگدوی مددیریتی توسدعۀ
پایدار آموزش محيط زیست برای نسل جوان کشور» برای تددوین الگدوی آمدوزش محديط
زیست امهایی را برمیشمارندکه یکی شناسدایی اهددا
تحليدل اهدددا

کلدی آمدوزش محديط زیسدت،

کلدی و فعاليددتهددای محديط زیسددت اسددت محمددودی و ویسدی( )1932در

پژوهش خود با عنوان «تدرویج و آمدوزش محديط زیسدت ،رهيدافتی در حفاظدت اصدولی از
محيط زیست» ،نشان دادهاندد کده آمدوزش محديط زیسدت بدا هدد

غدایی توسدعۀ پایددار

میتواند بر رفتار حفاظت از محيط زیست مؤرر باشد این پژوهش با پژوهشهدای فراسدر  1و
F8

همکدداران5012 ،؛ لوکدداس 5003 ،5؛ اسددپاهيو  9و همکددارانش  5012،مبنددی بددر مؤرربددودن
F9

آموزش محيط زیست با هد

F1

غایی توسعۀ پایددار بدر نگدرش و مهدار در حفدج محديط

زیست همسوست به عبار دیگر ،ا ر اهدا

کلی آموزش محيط زیست همسو با هد

غایی و با توجه به شدرایط بدومی هدر کشدور ،تبيدين و اجدرا شدود ،آمدوزش محديط زیسدت
میتواند بدر مهدار و نگدرش افدراد تثرير دذار باشدد؛ امدا عزیدزی و همکداران ( )1935در
پژوهش خود به این نتيجه رسيدهاندکه آموزش محديط زیسدت در دورۀ متوسدطۀ دوم شدهر
همدان ،نتوانسته است بر نگدرش داندشآمدوزان نسدبت بده محديط زیسدت تثرير دذار باشدد
پددژوهشهددای تددورانی و کددرامالدددّینی ( ،)1939شددبيری و همکدداران( )1932و صددالحی و
همکاران( )1935نيز تایيدکنندۀ این مطلب است که آموزش محيط زیست در ایران انسدجام
الزم برای تثرير ذاری بر افراد جامعه را ندارد؛ زیرا ایران هد های صدری و بدهروز و نيدز

1- Fraser
2- Lucas
3- Spahiu

بررسی تطبيقی اهدا

آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن در کشورهای 1/

فعاليد دتهدددای متناسدددب بدددا اهددددا

در آمدددوزش محد ديط زیسدددت را نددددارد سدددليمان

پورعمرانی( )1935در پژوهش خود نشان میدهد که اهدا

کلی آموزش محديط زیسدت

در بخش رسمی ایران نيازمند بازنگری است 
با توجه به پژوهشهای انجدامشدده مشدخص مدیشدود اهددا

کندونی آمدوزش محديط

زیست با توجه به شرایط جهانی و ملی بهدرسدتی تبيدين و اجدرا نشدده و بدرای تثرير دذاری
آموزش محيط زیست در کشور ،بازاندیشی در اهددا

آمدوزش محديط زیسدت و بررسدی

فعاليتهای مرتبط با آنها ضروری است بنابراین پدژوهش حاضدر در صددد پاسدخگویی بده
سؤالهای زیر است:
 -1مهمترین هد های آموزش محيط زیست در کشورهای منتخب کداماند؟
 -5برجستهترین فعاليتهای آموزش محيط زیست در کشورهای منتخب کداماند؟
-9با توجه به بررسیها ،مهمترین اهددا

و برجسدتهتدرین فعاليدتهدایی کده در ایدران

فراموش شده کداماند؟
-2با توجه به شرایط موجود در ایران ،فعاليتهدای ضدروری بدرای رسديدن بده هدد
غایی آموزش محيط زیست از نظر متخصصان کدام است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی کيفی است که با روش تطبيقی و بهکمک الگوی بردی  1و نيز
F1

روش توصيفی -تحليلی انجام شده است الگوی بردی شامل  2مرحلده اسدت -1:توصديف:
پژوهشگر باید پدیدههای تحقيقی براساس شدواهد و اطالعدا را بررسدی کندد؛  -5تفسدير:
شددامل بررسددی اطالعدداتی اسددت کدده پژوهشددگر در مرحل دۀ اول توصدديف کددرده اسددت؛ -9
همجواری :اطالعاتی که در مرحلۀ توصيف و تفسدير بدهدسدتآمدده بررسدی و طبقدهبنددی
میشوند و در کنار هم قرار می يرند و چارچوبی را برای مقایسۀ شباهتهدا و تفداو هدای

1- Beredy model
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پدیدۀ مطالعهشده در مرحلۀ بعد هموار میکند؛  -2مقایسه :در این مرحلده مسدئلۀ تحقيدق بدا
توجه به جزئيا در زمينۀ شباهتها و تفاو ها بررسی و مقایسه میشود (آقازاده)1935 ،
جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کشورهای منتخب ،شامل همۀ کشورهای جهان و
اسناد و مدارک آنها دربدارۀ آمدوزش محديط زیسدت بدوده اسدت متخصصدان نيدز اسدناد و
مدارک استفادهشده را تثیيد کردهاند و ضریب توافق آنها نيز لحدا شدده و بدرای قضداو
دربارۀ اعتبار ،نقد بيرونی و درونی انجام شده است در نقدد بيروندی ،اصدالت مددارک و در
نقد درونی اهميت و صحت محتوای مدارک برای محقق و متخصصدان فدراهم شدده اسدت
نمونۀ آماری شامل کشدورهای سدوئد ،اسدتراليا ،کاندادا ،ترکيده و ایدران اسدت کده اسدناد و
مدارک و مقاال معتبر موجود در سایتهای معتبدر موجدود اسدت روش نمونده يدری در
کشورها ،هدفمند بوده است؛ بدین ونده کده از قدارۀ آمریکدا کشدور کاندادا ،از قدارۀ اروپدا
کشور سوئد ،از قارۀ اقيانوسيه کشور استراليا انتخا شدهاند این کشورها شداخص کيفيدت
زند ی بسيار مطلدوبی دارندد و در قدارۀ آسديا ،کشدور ترکيده بدا شداخص کيفيدت زندد ی
نهچندان مطلو انتخا شد
پژوهش حاضر با یک مصاحبۀ نيمهساختارمند با متخصصان محيط زیست انجام شده است
جامعۀآماری در بخش مصاحبه شامل متخصصان محيط زیست شهر اصفهان و تهران است
انتخا متخصصان محيط زیست هدفمند زنجيرهای  1بوده است بدین معنا که با مشور
F1

افراد مطلع موارد مناسب تحقيق معرفی و مصاحبه شکل رفته است ( ال ،بورگ و ال5؛
ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران )1931 ،


يافتههاي تحقيق
برای پاسخگویی به هر سؤال ،پنج کشور بررسی شده است که نتایج آن جدا انه ارائه
میشود:
سؤال اول :مهم ترري

اهرداف آمروزش محريط زيسرت در کشرورهاي

منتخب کداماند؟
1- Chain Sampling

بررسی تطبيقی اهدا

آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن در کشورهای 3/

 -1کشور سوئد
هدف غايي :هد

غایی از آموزش محيط زیست در کشور سدوئد ،توسدعۀ پایددار

است (کار و وست)5012،
اهداف کلري -1:آ داهی از محديط زیسدت و مشدکال آن ؛ -5داندش و درک از
محيط زیست و رابطۀ آن با انسان؛ -9ترویج ارزشهای اجتمداعی و نگدرشهدای هماهند
بددا محديط زیسددت؛ -2مهددار بددرای حددل مشددکال زیسددتمحيطدی؛  -2توانددایی ارزی دابی
فعاليتهای زیستمحيطی و برنامههای آموزش و پرورش؛ -1احساس مسدئوليت و فوریدت
نسبت به حل مشکال محيط زیست (یونسدکو)1332 ،؛  -1نشداندادن احتدرام بده محديط
زیست وحفاظت از آن (یونسکو)5011 ،
 -2کشور استراليا
هدف غايي :هد

غایی از آموزش محديط زیسدت در کشدور اسدتراليا نيدز توسدعۀ

پایدار است (بين استوک )5001،1
F13

اهداف کلي-1 :کسب دانش دربارۀ مفاهيم اساسی مربدو بده موجدودا زندده و
محديط زیسددت ؛ -5اسدتفاده از ارزیدابی انتقددادی و بددهرسددميتشددناختن اهميدت شددواهد در
آموزش محيط زیسدت؛  -9کسدب مهدار در حفدج محديط زیسدت کده الزمدۀ آن الدف-
برنامهریزی برای تحقيقا  - ،انجام تحقيقا  ،ج -ارتبا با اطالعا و درک اطالعا ،
و د-توسعۀ تفکر علمی و تکنيکهای حل مسئله اسدت؛ -2کسدب نگدرش مثبدت نسدبت بده
خود ،دیگران ،و طبيعت و یاد يری حفج محيط زیست یک فرایند دائمی (کميته مطالعدا
نيوساو ولز )5003 ،5
F14

 -3کشور کانادا
هدف غايي :هد
است (بلسين

F15

غایی آموزش محديط زیسدت در کشدور کاندادا ،توسدعۀ پایددار

)5015 ،9

1- Binstock
2- Board of Studies NSW
3- Blessing
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اهداف کلي -1 :حيطۀ آ اهی :پرورش آ داهی بده دروههدای اجتمداعی و افدراد
بددرای ایجدداد حساسديت نسددبت بدده مشددکال محديط زیسددت؛  -5حيطدۀ دانددش :کمددک بدده
روههای اجتماعی و افراد برای بهدستآوردن داندش و درک اساسدی از محديط زیسدت و
مشکال مرتبط با آن؛  -9حيطۀ نگرش:کمک به روههای اجتماعی و افدراد بدرای کسدب
مجموعهای از ارزشها و احساسا مثبت به طبيعت و ایجاد انگيدزه بدرای شدرکت فعدال در
بهبود محيط زیست؛ -2حيطۀ مهار  :کمک به روههدای اجتمداعی و افدراد بدرای کسدب
مهار هایی برای شناسایی و حل مشکال زیستمحيطی؛  – 2حيطۀ مشارکت :کمدک بده
روههای اجتماعی و افدراد بدرای ایجداد فرصدت بدرای مشدارکت فعدال و در يرشددن در
مشکال زیستمحيطی در تمام سطوح (بلسين

)5015 ،

 -4کشور ترکيه
هدف غايي :هد

غایی آمدوزش محديط زیسدت در کشدور ترکيده ،توسدعه اسدت(

تااو )5015 ،1
F16

اهدافهاي کلي -1:حيطۀ آ اهی :کمک به افدراد و دروههدای اجتمداعی بدرای
بهدستآوردن آ اهی از تمدام مسدائل زیسدتمحيطدی؛  -5حيطدۀ داندش :کمدک بده افدراد
و روههای اجتماعی برای بهدستآوردن دانش و تجربه در زمينۀ مسائل زیستمحيطدی؛-9
حيطۀ نگرش :کمدک بده افدراد و دروههدای اجتمداعی بدرای بده کسدب تواندایی قضداو ،
ارزشگذاری و حساسيت نسبت به مشکال محيط زیست و تمایل به شرکت در حفاظت از
محيط زیست و بهبود آن؛  -2حيطۀ مهار  :کمک بده افدراد و دروههدای اجتمداعی بدرای
بهدستآوردن مهار برای تعریدف و حدل مسدائل زیسدتمحيطدی؛  -2حيطده مشدارکتی:
فرصددتآفرینددی بددرای مشددارکت فعددال در کارهددا در هددر سددط بددرای دسددتيابی بدده راه حددل
مشکال زیستمحيطی(هامالوسمانو لو )5015 ،5
F17

1- Tao
2- Hamalosmanoglu

بررسی تطبيقی اهدا

آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن در کشورهای 10/

-5کشور ايران
هدف غايي :هد

غایی از آموزش محيط زیست ،توسعۀ پایدار است (سدازمان حفاظدت

محيط زیست)1933 ،
هرردفهرراي کلرري :هددد

از آمددوزش مح ديط زیسددت در ای دران ارتقددای دانددش

زیستمحيطی ،تغيير مثبت نگرش نسبت به محيط زیست و ایجاد مهار های تفکر انتقدادی
و حل مسئله است در سند برنامۀ درسی زیر عنوان هد

آموزش محيط زیسدت در کشدور

ایران ،به مواردی مانند :رعایت موازین اخالقی و معندوی در ارتبدا بدا طبيعدت و محديط
زیست ،حفج و تعالی محيط زیست ،ميراث یی و سرمایههدای طبيعدی و ارزشمنددانسدتن
مخلوقا

هستی و محيط زیست اشاره شده است (رحمتی.)1931 ،

سررؤال دوم :برجسررتهتررري فعالي رتهرراي آمرروزش مح ريط زيسررت در
کشورهاي منتخب کداماند؟
-1کشور سوئد :هد

از سياستهدای زیسدتمحيطدی سدوئد ،حفاظدت از سدالمت

انسان ،حفج تنوع زیستی ،مدیریت منابع طبيعی برای اطمينان از استفاده آنها در درازمد و
حفج چشماندازهای طبيعی است (پرتی و ميلر )5010،1
F18

در همين راستا کشور سوئد فعاليتهای زیر را برای رسيدن به اهدا

خود انجدام داده

است:
 -1تسلّط فتمان زیستمحيطی در حدوزۀ زیسدتشناسدی و جانورشناسدی؛  -5ا جدرای
آموزش محيط زیسدت بدهصدور یکپارچده ( بریتيند

و ویکنبدرگ )5010،5؛  -9اجدرای
F19

سمينارهای ونا ون دربارۀ محيط زیست؛  -2نظدار نخبگدان در بحد

آمدوزش محديط

زیست و بهبود قوانين زیستمحيطی؛  -2تشکيل آژانس حفاظت از محيط زیست بدا هدد
چاپ و نشر برنامههدای درسدی جدیدد ،ارائدۀ روشهدای آموزشدی مناسدب ،تهيدۀ راهنمدای
معلمان ،فراهمکردن مواد درسی برای آموزش ضمن خدمت معلمان و اجرای سمينارها؛ -1
تشکيل سدازمانهدای غيردولتدی مانندد انجمدن محديط زیسدت در مدرسده ؛  -9آمدوزش در
1- Perry & Miller
2- Breiting & Wickenberg
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فضاهای باز از مقطدع ابتددایی تدا آخدر متوسدطۀ دوم ( منيند
حدود  90فضای باز با هدد

F1

)5011 ،1؛  -3فدراهمسداختن

اندس بدا طبيعدت و پدرورش رفتدار اخدال زیسدتمحيطدی در

دانشآموزن ( سندل و اهمن )5010 ،5؛  -3دسترسی عموم مردم بده فضداهای بکدر طبيعدت؛
F1

 -10اهدای جوایز به مددارس پيشدگام در آمدوزش محديط زیسدت؛  -11داشدتن وزارتخاندۀ
محيط زیست و انرژی (منين

)5011 ،

-2کشور استراليا -1 :آموزش محيط زیست فراتدر از دیوارهدای مددارس بدا هدد
رسيدن به توسعۀ پایدار؛ -5تثسيس مرکز تحقيقا محيط زیست در آمدوزش و پدرورش بدا
جهت يدری توسدعۀ پایددار ( دا )5011 ،9؛  -9تثسديس شدورای ملدی محديط زیسدت در
F1

ایجاد دروه ميدانبخشدی بدرای مشداوره دربدارۀ

آموزش و پرورش در سال  5000با هد

مؤرربودن آموزش محيط زیست و فعاليتهای دولت ؛ -2بهروزکردن قدوانين حفدج محديط
زیست؛  -2تثسيس شبکۀ ملی آموزش محيط زیست با همکاری مدیران آموزش و پدرورش
و محيط زیست از سراسر اسدتراليا (اسدميت )5010 a ،2؛  -1اجدرای طدرح مددارس پایددار
F13

استراليا؛ -9کمک مالی برای برنامدههدای آمدوزش محديط زیسدت بدا جهدت يدری توسدعۀ
پایدار؛  -3هماهنگی فو ِبرنامههای آموزش محيط زیست در مدرسده؛  -3توسدعۀ حرفدهای
معلمان در زمينۀ آموزش حفاظت از محيط زیست؛ -3تدوین برنامههای درسی با تثکيدد بدر
توسعۀ پایددار محديط زیسدت؛ -10آمدوزش محديط زیسدت از اوایدل دوران کدودکی؛ -11
داشتن وزارتخانۀ محيط زیست ،آ  ،ميراث و هنر ( ا )5011 ،
-3کشور کانادا -1:تثسيس یک نهاد دولتی و یا یک دفتر آموزش محديط زیسدت و
توسعۀ پایدار ،برای هماهنگی بين بخشهدای مختلدف اجتمداعی در زميندۀ آمدوزش محديط
زیست ؛  -5تشویق وتصویب قوانين مرتبط با آمدوزش محديط زیسدت و توسدعۀ پایددار در
سط ایالتها ؛  -9تشویق و صددور واهينامدههدای معتبدر مددارس بدرای آمدوزش محديط
زیست و توسعۀ پایدار؛  -2تشویق و کمکهای مالی برای آموزش محيط زیسدت و توسدعۀ
1- Manning
2- Sandell & Ohman
3-Gough
4-Smith

آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن در کشورهای 15/

بررسی تطبيقی اهدا

پایدار ؛  -2افزایش تلفيق دانش بومی و سنتی و ایددئولوژی درآمدوزش محديط زیسدت؛ -1
مشارکت با سازمانهای محلی و غيردولتی برای آموزش محيط زیست و توسعۀ پایددار؛ -9
ایجاد مجموعهای روشن ازمعيارهدایی بدرای حفدج محديط زیسدت در مددارس؛  -3تشدویق
همکاریهای درونایالتی در افزایش فعاليتهای آموزش محيط زیست و توسعۀ پایددار؛ -3
طراحی یدک جددول زمدانی بدرای بررسدی چگدونگی رسديدن بده اهددا

آمدوزش محديط

زیست؛ -10وجود مدارس اکو و برنامۀ ارث کارتم  -11 1دارای وزارتخانۀ محيط زیسدت و
F14

تغييرا آ وهوا (بلسين

)5015 ،

-4کشور ترکيه -1 :داشتن وزاتخانۀ محيط زیست و برنامهریزی شدهری ؛  -5طدرح
مدارس اکو؛  -9طرح مدارس ای ای پی 5؛  -2آمدوزش داندشآمدوزان از طریدق مؤسسدا
F15

مردمنهاد  -2تخصيص بودجده بدرای مددارس؛ -1ایجداد مددیریت زیسدتمحيطدی و انجدام
فعاليتهای مناسب برای توسدعۀ داندش معلمدان از مسدائل زیسدتمحيطدی؛  -9آمدوزش در
فضدداهای بدداز؛  -3ایجدداد پددارکهددای مل دی حفاظددتشددده؛  -3آمددوزش مح ديط زیسددت از
پيشدبستان تا پایان دانشگاه ؛ -10آموزش ضمن خدمت کارکنان ،مدیران ،مقاما دولتدی
و دانشگاهيان (اورز ) 5015 ،9؛  -11آمدوزش محديط زیسدت بدهصدور تلفيقدی در دروس
F16

زیسدتشناسددی ،شديمی و جغرافيدا (تددااو)5015 ،؛ -15بر ددزاری همدایشهددا دربددارۀ محديط
زیست؛  -19تشدکيل انجمدنهدای مدردمنهداد؛  -12فعاليدت نخبگدان در آمدوزش محديط
زیست (سوای کن و آتازوی  2و )5015
F17

-5کشررور ايررران -1 :داشددتن سددازمان حفاظددت از محدديط زیسددت؛  -5داشددتن
پژوهشکدههای محيط زیست در دانشگاه؛  -9اجدرای طدرح محديطیدار در برخدی مددارس
ابتدایی و راهنمایی؛  -2آموزش محيط زیست در کتا های درسی ابتدایی تا پایان متوسدطۀ
1-Earth Caretm
2- Environmental Education and Implementation Project for Schools

3- Ors
4- Soykan &, Atasoy
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دوم؛  -2بر زاری همایشهای ملی و بينالمللی دربارۀ محديط زیسدت؛  -1ارتبدا سدازمان
محديط زیسددت بددا سددازمانهددای مددردمنهدداد و تشددویق آنددان بدده فعاليدت بيشددتر؛  -9بررسدی،
سياستگذاری و آمادهسازی طرح آمدوزش همگدانی در کشدور؛  -3تثسديس  3مدرسدۀ اکدو
برای پایلو و اجرای مرحلۀ اول و دوم طرح بهصور آزمایشی؛  -3اجرای پایلو طدرح
محيطیار در برخی از استانها (سایت ستارۀ سبز 55 ،فروردین )1939
سؤال سوم :برا توجره بره بررسريهراي تطبيقري ،مهرمترري اهرداف و
برجستهتري فعاليتهايي مغفولمانده در ايران کداماند؟
برای پاسخگویی به سؤال سوم پژوهش ،اهدا

(غایی و کلدی) و فعاليدتهدای کشدورهای

منتخب توصيف ،تفسير ،همجدواری و مقایسده شددهاندد جددول  1اهددا

و فعاليدتهدای

کشورهای منتخب و ایران را نشان میدهد
جدول  :1مقایسۀ اهدا

و فعاليتهای آموزش محيط زیست کشورهای منتخب و ایران

اهداف
هدف غرايي کشرور سروئد :هدد

فعاليتها
غدایی از آمدوزش

سط کالن -1:داشدتن وزارتخاندۀ محديط زیسدت و اندرژی -5 ،بدهروزکدردن قدوانين

محيط زیست در کشور سوئد ،توسعۀ پایدار است

زیستمحيطی

اهداف کلي کشور سوئد -1 :آ اهی از محيط زیست و

سط ميانی :تسلط فتمان زیستمحيطی در حدوزۀ زیسدتشناسدی و جانورشناسدی،

مشکال آن؛  -5داندش و درک از محديط زیسدت و رابطدۀ

تشکيل آژانس حفاظت از محيط زیست با هد

چاپ و نشر برنامههای درسی جدید،

آن با انسان؛  -9ترویج ارزشهای اجتمداعی و نگدرشهدایی

ارئۀ روشهای آموزشی مناسب ،تهيۀ راهنمای معلمان و فدراهم سداختن مدواد درسدی

با محيط زیست اسدت؛  -2مهدار بدرای حدل

برای آموزش ضمن خدمت معلمان ،تشکيل سازمانهای غيردولتدی ،آمدوزش محديط

که هماهن

مشکال زیسدتمحيطدی؛  -2تواندایی ارزیدابی فعاليدتهدای

زیست بهصور

یکپارچه ،اجرای سمينارهای ونا ون دربارۀ محيط زیست ،نظار

زیستمحيطی و برنامههای آمدوزش و پدرورش؛ -1احسداس

نخبگان در بح

آموزش محيط زیسدت ،فدراهمسداختن حددود  90فضدای بداز بدرای

مسئوليت و فوریت نسبت بده محديط زیسدت؛  -9نشداندادن

آموزش در همۀ مقاطع  ،دسترسی عموم مردم به فضاهای طبيعی بکر

احترام به محيط زیست و حفاظت از آن

سط خرد :آموزش در فضاهای باز ،اهدای جدوایز بده مددارس پيشدگام در آمدوزش
محيط زیست

هدف غايي کشور اسرتراليا :هدد

غدایی از آمدوزش

سط کالن  :دارای وزیر محيط زیست ،بهروزکردن قوانين حفج محيط زیست
محديط زیسدت در آمدوزش و پدرورش ،تثسديس

محيط زیست در کشور استراليا ،توسعۀ پایدار است

سط ميانی :تثسيس مرکز تحقيقا

اهداف کلي کشور استراليا-1:کسدب آ داهی و درک

شورای ملی محيط زیست در آموزش و پرورش ،تثسيس شبکۀ ملدی آمدوزش محديط

درمورد مفاهيم اساسی مربدو بده موجدودا زندده ومحديط

زیست بدا همکداری مددیران دولتدی آمدوزش و پدرورش و محديط زیسدت از سراسدر

زیست؛ -5استفاده از ارزیابی انتقدادی و بدهرسدميتشدناختن

استراليا

اهميت شواهد در آموزش محيط زیسدت؛ -9توسدعۀ نگدرش

سدط خدرد :اجددرای طدرح مدددارس پایددار اسدتراليا،آموزش محديط زیسدت فراتددر از

بررسی تطبيقی اهدا

آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن در کشورهای 12/

مثبت نسبت به موجودا زندده و محديط زیسدت؛  -2کسدب

دیوارهای مدارس ،هماهنگی برنامههای مبتنی بدر مدرسه،توسدعۀ حرفدهای معلمدان در

مهار در حفج محيط زیست

زمينۀ آموزش محيط زیست،تدوین برنامههای درسی با تثکيد بر توسعۀ پایددار محديط
زیسددت،آموزش محديط زیسددت از اوای دل دوران کددودکی ،مشدداورۀ خصوصدی بددرای
دورههای آموزشی کارمندان با هد

هدف غايي کشور کانادا :هد

غایی از آموزش محيط

آموزش برای توسعۀ پایدار

سط کالن :دارای وزیر محيط زیست و تغييرا آ و هوا ،تشویق تصویب قدوانين

زیست در کشور کانادا ،توسعۀ پایدا ر میباشد

مرتبط با آموزش محيط زیست و توسعۀ پایدار در سط ایالتها

اهداف کلي کشور کانادا -1:آ اهی از مشکال محيط

سط ميانی :تثسيس یک نهاد دولتی و یا یک دفتر آموزش محديط زیسدت و توسدعۀ

زیست؛-5دانش و درک اساسی از محيط زیست و مشکال

پایدار ،تشویق و صدور واهينامههای معتبر برای تدالش مددارس در جهدت آمدوزش

مرتبط با آن؛ -9نگرش مثبت به محيط زیست نگراندی بدرای

محيط زیست و توسعۀ پایدار ،تشویق کمکهای مالی جهت آموزش محيط زیست و

محيط زیست و ایجداد انگيدزه بدرای شدرکت فعدال در بهبدود

توسعه ،تلفيق دانش بومی و سدنتی و ایددئولوژی بده آمدوزش محديط زیسدت ،تشدویق

محيط زیست؛ -2مهار حل مشکال زیستمحيطدی؛ – 2

همکاریهای درونایالتی در افدزایش فعاليدتهدای آمدوزش محديط زیسدت و توسدعۀ

مشارکت در کار و در ير شدن در مشکال زیستمحيطدی

پایدار ،ایجاد یک جدول زمانی برای بررسی چگدونگی رسديدن بده اهددا

آمدوزش

در تمام سطوح

محيط زیست داشتن رویکرد جامع و تلفيقی در برنامۀ درسی آموزش محيط
در سط خرد :ایجاد مجموعهای روشن از معيار برای آمدوزش محديط زیسدت بدرای
مدارس ،وجود مدارس اکو و برنامۀ ارث کارتم ،مشدارکت بدا سدازمانهدای محلدی و
غيردولتی برای آموزش محيط زیست و توسعۀ پایدار

هدف غايي کشور ترکيه :هدد

غدایی آمدوزش محديط

سط کالن :داشتن وزار محيط زیست و برنامهریزی شهری

زیست در کشور ترکيه ،توسعۀ پایدار است.

سط ميانی  :بر زاری همایشها دربارۀ محيط زیست ،تشکيل انجمنهای مردمنهداد،

اهداف کلي کشور ترکيره -1 :آ داهی از تمدام مسدائل

فعاليّت نخبگان در آموزش محيط زیست آموزش ضمن خددمت کارکندان ،مددیران،

زیستمحيطی؛  -5دانش دربارۀ تمام مسائل زیستمحيطی ؛

مقاما دولتی و دانشگاهيان

 -9نگرش مثبت و پرورش حساسيت نسبت به محيط زیسدت

در سط خرد :طرح مددارس اکدو ،طدرح مددارس ای ای پدی  ،بر دزاری سدمينار در

و تمایل به شرکت در حفاظت از محيط زیست و بهبدود آن؛

مدددارس ،انجددام پددروژههددا ،آمددوزش دانددشآمددوزان از طری دق مؤسسددا مددردمنهدداد،

 -2کسب مهار برای تعریف و حل مسائل زیستمحيطدی؛

فراهمکردن بودجه برای مدارس ،ایجاد مدیریت زیستمحيطی و انجدام فعاليدتهدای

 -2فرصتآفرینی برای مشارکت فعال در کارها در هر سط

مناسب برای توسعۀ دانش معلمان از مسائل زیستمحيطی ،آمدوزش در فضداهای بداز،

برای یافتن راه حل مشکال محيط زیستی

ایجاد پارکهای ملی حفاظتشده

هدف غايي کشور ايران :هد

غدایی از آمدوزش

محيط زیست ،توسعۀ پایدار است
اهداف کلي کشور ايران -1 :ارتقاء دانش زیسدت
محيطی؛ -5تغيير مثبت نگرش نسدبت بده محديط زیسدت؛ -9
ایجاد مهار هدای تفکدر انتقدادی و حدل مسدئله؛  -2رعایدت
مددوازین اخالق دی و معنددوی در ارتبددا بددا طبيعددت و مح ديط
زیسددت -2 ،حفددج و تعددالی محدديط زیسددت ،ميددراث یددی و
سرمایههای طبيعدی؛  -1ارزشمنددانسدتن مخلوقدا هسدتی و
محيط

سط کالن :تصویب قوانين حفج محيط زیست
سط ميانی :داشتن سازمان حفاظت محيط زیست ،داشتن پژوهشکدههای محيط
زیست در دانشگاه ،بر زاری همایشهای ملدی و بدينالمللدی دربدارۀ محديط زیسدت،
ارتبا سازمان محيط زیست با سازمانهای مردمنهاد
سط خرد :اجرای طرح محيط یار در برخی مدارس ابتدایی و راهنمایی ،اجرای
پایلو مدارس اکو در برخی استانها
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براساس جدول  ،1اهدا
عبار دیگر ،هد

غایی همۀ کشورهای منتخب و ایران توسعۀ پایدار اسدت بده

غایی همۀ کشورها همانندد اسدت در بخدش اهددا

کلدی شدباهت در

اهدا  :پرورش دانش ،مهار  ،نگرش مثبت به طبيعت بين همۀ کشورهای منتخب و ایدران
مشاهده میشود؛ اما کشورهای سوئد ،استراليا ،کانادا و ترکيه عالوه بر مدوارد فتدهشدده،
اهدا

آ اهی در حفج محيط زیست را نيز مدنظر دارند کشورها سوئد و اسدتراليا ،هدد

ارزیابی فعاليتهای انجامشده را نيز جزو اهدا

کلی خود قرار دادهاند کشورهای کانادا و

ترکيه ،مشارکت در حل مشکال زیستمحيطدی را در اهددا
کشور سوئد ،تنها کشوری است که در اهدا

کلدی خدود نجانددهاندد

کلی به احساس مسئوليت و فوریت نسبت به

حل مشدکال محديط زیسدت و نشداندادن رفتدار احتدرامآميدز نيدز تثکيدد دارد ایدران تنهدا
کشوری است که در آن بر اخال محيط زیست ،حفج ميراث و ارزشمنددانستن مخلوقدا
خدا (که هر سه در زیر روه حيطۀ نگرش قراردارند) بهطور جدا انه تثکيد شده است بنابر
پژوهش تطبيقی حاضر ،در کشور ما ،ایران با توجه به هدد

غدایی توسدعۀ پایددار ،اهددا

کلی آ اهی از حفاظت محيط زیست ،ارزیابی فعاليتهای مرتبط با حفاظت محيط زیست،
حساسيت و فوریت نسبت به حل مشکال محيط زیست و نشاندادن احترام به حفج محيط
زیست مغفول مانده است
جدول  5فعاليتهای کشورهای منتخب و ایران را نشان میدهد چنانکه در این جدول
مشخص است ،فعاليتهای کشورهای منتخب را میتوان در سه سط کالن ،ميدانی و خدرد
مقایسه کرد

بررسی تطبيقی اهدا

آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن در کشورهای 11/

جدول  :5برجستهترین فعاليتهایی که در ایران مغفول مانده است
سطوح
سط
کالن

فعاليتها
داشتن وزارتخانۀ محيط زیست ،ارتقای قوانين حمایت از حفاظت محيط زیست
تثسيس مرکز تحقيقا محيط زیست در آموزش و پرورش با هد

ارائۀ توصيههای

مشورتی برای تصميم يری در زمينۀ آموزش محيط زیست به مقاما باال؛ تسلط فتمان
زیستمحيطی در حوزۀ زیستشناسی و جانورشناسی؛ تثسيس شبکۀ تلوزیونی آموزش
محيط زیست؛ تشکيل آژانس حفاظت از محيط زیست با هد

چاپ و نشر برنامههای درسی

سط

جدید ،روشهای آموزشی ،تهيۀ راهنمای معلمان و فراهمساختن مواد درسی برای آموزش

ميانی

ضمن خدمت معلمان در تابستان؛ تشکيل سازمانهای غيردولتی مانند انجمن محيط زیست



در سط مدرسه که معلمان در آن شرکت کنند
داشتن مدارس محيط زیست (اکو ،پایدار وایی ایی پی) و استفاده از فضاهای باز برای

سط خرد

آموزش محيط زیست

بر اساس جدول  5مشاهده میشود که کشور ما ،ایران در سط کالن با توجه بده تعيدين
هد

غایی توسعۀ پایدار ،به داشتن وزارتخانۀ محديط زیسدت و ارتقدای قدوانين حفاظدت از

محيط زیست توجه نکرده است در سط ميانی :تثسيس مرکز تحقيقا محديط زیسدت در
آموزش و پرورش با هد

ارائۀ توصيههای مشورتی برای تصميم يدری در زميندۀ آمدوزش

محيط زیست بده مقامدا بداال؛ تسدلط فتمدان زیسدتمحيطدی در حدوزۀ زیسدتشناسدی و
جانورشناسی؛ تثسيس شبکۀ تلویزیونی آموزش محيط زیسدت؛ تشدکيل آژاندس حفاظدت از
محيط زیست با هد

چاپ و نشدر برنامدههدای درسدی جدیدد ،روشهدای آموزشدی ،تهيدۀ

راهنمای معلمان و فراهمساختن مواد درسی برای آموزش ضمن خددمت معلمدان و اجدرای
سمينارها و تشکيل سازمانهای غيردولتی را مانند انجمن محيط زیست در سط مدرسه کده
معلمان در آن شرکت داشته باشند ،فراموش کدرده اسدت در سدط خدرد :داشدتن مددارس
محيط زیست (اکو ،پایددار و ای ای پدی) و اسدتفاده از فضداهای بداز بدرای آمدوزش محديط
زیست توجه چندانی نکرده است براساس پژوهش حاضر به نظر میرسد بين اهدا

غدایی
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آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن فاصلۀ زیادی هست به عبار دیگدر ،بدين
قصدشده و برنامۀ اجراشده فاصلۀ زیادی هست

اهدا

سؤال چهارم :با توجه به شرايط موجود در ايران ،فعاليتهاي ضرروري
براي رسيدن به هدف غايي آموزش محيط زيست از نظر متخصصران کردام
است؟
برای پاسخگویی به سؤال چهار ،با درنظر رفتن تفاو های اجتماعی ،اقتصدادی ،یدی
و فضای ارزشی حاکم برکشور ما و کشورهای منتخب و همچنين براساس نتدایج جددول ،5
با  15نفر از متخصصان محيط زیست استان تهران و اصفهان مصاحبۀ نيمهسداختاریافته انجدام
شده است در هنگام انجام این مصاحبه ،غنای اطالعاتی ،اشدباع و تکدرار دادههدا بده دسدت
آمده است از مجمدوع  15نفدر متخصصدان محديط زیسدت  1نفدر دکتدرای پيرامدون محديط
زیست 2 ،نفر مهندسی مرتبط با محيط زیست و یک نفر کارشناسی ارشدد آمدوزش محديط
زیست داشتهاند نتایج مصاحبهها پس از تحليل محتوا وکد ذاری در جددول  9ارائده شدده
است 
جدول  :9فعاليتهای ضروری برای رسيدن به هد

غایی آموزش محيط زیست (توسعۀ پایدار) در ایران
کد فرعی

کد اصلی

ارتقای سط سازمان حفاظت از محيط زیست به سط وزارتخانۀ مستقل
سط کالن

عملياتیکردن دستور کار 51
عملياتیکردن انواع پروتکلهای جهانی
عملياتیکردن قوانين حفاظت از محيط زیست
حذ

رانت افراد یا دستگاهها

اختصاص بودجه برای اجرای قوانين حفاظت از محيط زیست
تشکيل نهادهای مردمنهاد و انجام فعاليت نظارتی آنها
سط ميانی

فرهن

سازی صدا و سيما برای حفاظت از محيط زیست

داشتن برنامۀ درسی آموزش محيط زیست در مدارس
حضور دانشآموزان در مناطق طبيعی محلی خود
حضور دانشآموزان در مناطق آلودۀ محلی خود
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راهاندازی مدارس جامع محيط زیست
تربيت معلم متخصص در زمينۀ محيط زیست در مدارس
استفاده از فضاهای باز برای آموزش محيط زیست
بر زاری اردوهای یکروزه تا یک هفتهای در محيط زیست طبيعی

سط خرد

بر زاری جشنواره ها و همایشهای حفاظت از محيط زیست در مدارس
بازنگری سنتهای قدیمی در زمينۀ حفاظت از محيط زیست و احيای مجدد آنها
آموزش و فعالکردن دانشآموزان برای آ اهی و نظار بر اجرای آن در خانواده و جامعۀ
آموزش مشاغل مختلف


برای نمونه مشارکتکنندۀ اول کده در سدازمان حفاظدت محديط زیسدت شدغل اجرایدی
داشته ،دربارۀ فعاليتهایی که باید در راستای توسعۀ پایدار در ایران انجام شود ،فته اسدت
که «یکی از دردهای عمدۀ جامعۀ ما ،فرهن

سازی حفاظدت از محديط زیسدت اسدت کده

همکاری صدا و سيما را میطلبد» مصاحبهکنندۀ شدمارۀ سده رسديدن بده توسدعۀ پایددار را
اعمال قوانين موجود در ایران و نيز فراهمکردن بودج برای اجدرای آنهدا مدیداندد و چندين
می وید:
« در برنامۀ پنجم ،بند الف مدادۀ  133کدامالا بدر آمدوزش محديط زیسدت
تصری شده است؛ اما وقتی ابالغ نشده باشد ،ضدمانت اجرایدی نخواهدد
داشت؛ زیرا بودجۀ اجرایی همراه آن نيست در استانهدا عملدی نخواهدد
شد
مشارکتکنندۀ هفتم ضمن تقسيمبندی فعاليتهای حفاظت از محيط زیسدت بده سده سدط
کالن ،ميانی و خرد ،بر فعاليتهای سط کالن تثکيد کرده چنين فتهاند:
باید حفج محيط زیست در سه سط کدالن ،خدرد و متوسدط سدرلوحۀ
کارها قرار يرد؛ سياستهای کالن باید به سمت عملياتیکدردن دسدتور
کار  51و انواع پروتکلهای جهانی حرکت کنند در سط کالن اتفا
مفيدی که میتواند انجام شود ،حذ

رانت برای جلو يری از تخریدب

محيط زیست است در سط متوسط باید به تشکلها و نهادهای مردمدی
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بها داده شود و به مردم نيز فرصت داده شود در سط خرد نيدز بایدد بدر
افکار عمومی کار شود و سازمانها و ار انهای مختلف باید انددکی بدا
هم همسوتر باشند ،ولی با اینهمه ،فعاليتهای سدط کدالن بدر سدطوح
دیگر اولویت و برتری دارند
بحث و نتيجهگيري
بررسی روند کنفرانسهای بينالمللی محيط زیست نشان میدهدد کده در دهدۀ آمدوزش
محيط زیست و پایداری قرار رفتدهایدم بندابراین تمدام کشدورهای جهدان ،هدد
آموزش محيط زیست را توسعۀ پایدار میدانند در اهدا

غدایی از

کلی تمام کشدورهای منتخدب از

جمله ایران بر ارتقای دانش ،نگرش مثبت به محيط زیست و مهار حدل مشدکال محديط
زیست تثکيد شده است؛ اما کشورهای سوئد ،استراليا ،کانادا و ترکيه عدالوه بدراین مدوارد،
در اهدا

کلی خود بر آ اهی در حفج محيط زیست نيز تثکيد میکنند دو کشدور سدوئد

و استراليا به ارزیابی فعاليتهای انجامشده نيدز تثکيدد و توجده دارندد کشدورهای کاندادا و
ترکيه ،مشارکت در حل مشکال زیستمحيطی را در اهدا

کلی خود مدنظر داشتهاندد

کشور سوئد که در اجرای آموزش محديط زیسدت در جهدان پيشدگام اسدت؛ تنهدا کشدوری
است که در اهدا

کلی به احساس مسئوليت و فوریدت نسدبت بده حدل مشدکال محديط

زیست و نشاندادن رفتار احترامآميز نيز تثکيد دارد در زمينۀ اهدا

کلدی آمدوزش محديط

زیست،کشور ایران تنها کشوری است که در آن بر اخال محديط زیسدت ،حفدج ميدراث و
ارزشمنددانستن مخلوقا خدا (که هر سه در زیر دروه حيطدۀ نگدرش قراردارندد) ،بدهطدور
جدا انه تثکيد کرده اسدت تثکيدد بدر «ارزشمنددانسدتن مخلوقدا خددا» از نگدرش دیندی
سرچشمه می يرد که به آفرینش انسان و نقشی که در زمين به وی محول شده اشداره دارد
براساس آیا قرآن ،خالفت از سوی خدا برای انسدان مقددر شدده و بده انسدان کده اشدر
مخلوقددا اسددت ،قدددر تشددخيص بخش ديده شددده اسددت؛ امددا حددق خودسددری ،خددرا و
نابودکردن مخلوقا خداوند را ندارد در اهدا

کلدی آمدوزش محديط زیسدت کشدور مدا

بررسی تطبيقی اهدا

آموزش محيط زیست و فعاليتهای مرتبط با آن در کشورهای 50/

هيچ تثکيدی بر آ اهی ،ارزیابی فعاليتها ،حساسديت و فوریدت نسدبت بده حدل مشدکال
محيط زیست و نشاندادن احترام به حفج محيط زیست انجام نشده است
با توجه به پژوهش حاضر ،فعاليتهای بومیسازی پيشدنهادی بدرای توسدعۀ پایددار ،در
سط کالن شامل ارتقای سازمان حفاظدت از محديط زیسدت بده سدط وزارتخاندۀ مسدتقل،
عملياتیکردن دستور کار  ،51عملياتیکدردن اندواع پروتکدلهدای جهدانی ،عمليداتیکدردن
قوانين حفاظت از محيط زیست ،حذ

رانت افراد یدا دسدتگاههدا ،اختصداص بودجدۀ بدرای

اجرای قوانين حفاظت از محيط زیسدت اسدت در سدط ميدانی ،تشدکيل و فعاليدت نظدارتی
نهادهای مردمنهاد ،صدا و سيما فرهن

سازی صدا و سيما در امر حفاظت از محيط زیسدت

و داشتن برنامۀ درسی آمدوزش محديط زیسدت در مددارس اسدت در سدط خدرد ،حضدور
دانشآموزان در مناطق طبيعی و پارک محلی خود ،حضور دانشآمدوزان در منداطق آلدودۀ
محلی خود ،داشتن مدارس جامع محديط زیسدت ،داشدتن معلدم متخصدص در زميندۀ محديط
زیست در مدارس ،استفاده از فضاهای باز برای آموزش محيط زیست ،بر دزاری اردوهدای
یکروزه تا یک هفتهای در محديط زیسدت طبيعدی ،بر دزاری جشدنوارههدا و همدایشهدای
حفاظت از محيط زیست در مدارس ،بازنگری سنتهای قدیمی در زمينۀ حفاظت از محديط
زیست و احيای مجدد آنها ،آموزش و فعالکردن دانشآموزان برای آ داهی و نظدار بدر
اجرای آن در خانواده و جامعه و آموزش مشاغل مختلدف اسدت بده نظدر مدیرسدد رچده
فعاليتها در سط کالن مهم و مؤرر است ،برای ارتقای آموزش محديط زیسدت کشدورمان
باید با نگاه درسط ملی(کالن) درسط محلی(خرد) اقدام کرد
منابع
آقا زاده ،احمد ( )1935آموزش و پرورش تطبيقي ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی(سمت)
تورانی ،حيدر وکرامالدینی ،محمد ( )1939جایگاه آموزش محيط زیست در نظام رسدمی
آموزشوپرورش کشور ،فصلنامه علمي سازمان حفاظت محيط زيست21-30 ،3 ،
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سازمان حفاظت محيط زیست ( )1933برنامۀ جامع آموزش همگاني محيط زيست( برا

رويکرد سند چشمانداز برنامره توسرعۀ کشرور  ،انتشدارا سدازمان حفاظدت محديط
زیست
سایت ستاره سبز ( 55فروردین  )1939بر رفته از سایت:
http://www.worldgreenstar.org/?page_id=36#sthash

سليمانپورعمرانی ،محبوبه ( )1931طراحي و تدوي

برنامه درسي دورۀ متوسرطۀ برا

رويکرد سازگار با محيط زيست ،پایان نامۀدکتری ،دانشگاه آزاد خوراسگان
شبيری ،محمد و پراهاالدا ،ان ان ( )1932بررسی مقایسدهای نحدوه نگدرش زیسدت محديط
دانشآموزان متوسطۀ ایران و هند ،فصلنامۀ علمي ( دفتر نماينردگي وزارت علروم

شبه قاره هند 112-153 ،11 ،
صالحی ،رسول؛ جعفری ،نجمه؛ لشدنی ،مرجدان و حقدانی ،فریبدا ( )1933تبيدين اهددا
آموزشی و ارزشيابی آن در روه آمدوزش علدوم تشدری

دانشدکده پزشدکی اصدفهان،

آموزش در علوم پزشکي 323-320 ،) 2 ( ،10 ،
صالحی ،صداد و قدائمیاصدل ،زهدرا ( )1935بررسدی رابطدۀ آمدوزش زیسدتمحيطدی و
رفتارهای حفاظت از محيط زیست (مورد مطالعه :دانشآموزان دبيرسدتانهدای دخترانده
شهر بابل) ،فصلنامه آموزش محيط زيست و توسعۀ پايدار19-93 ،)9( ،1 ،
عزیزی ،وحيد؛ سواری ،مسلم؛ صادقی ،معين و یداوری غالمرضدا ( )1935تحليدل نگدرش
دانشآموزان پسر دورۀ متوسطۀ همدان نسبت به حفاظت از محديط زیسدت ،فصرلنامرۀ

آموزش محيط زيست و توسعۀ پايدار50-53 ،)2( ،1 ،
ال ،مردیت؛ بورگ ،والتر و ال ،جویس ( )1931روشهاي تحقيق کمري و کيفري

در علوم تربيتي و روانشناسري (جلرد اول  ،ترجمدۀ احمدرضدا نصدر و همکداران،
چاپ سوم ،تهران :سمت ،دانشگاه شهيد بهشتی
محرمنژاد ،ناصر و حيدری ،عمران ( )1932تدوین الگوی مدیریتی توسعۀ پایددار آمدوزش
محيط زیست برای نسل جوان کشور ،فصلنامۀ علوم و تکنولروژي محريط زيسرت،

13-99 ،53
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) تدرویج و آمدوزش محديط زیسدت رهيدافتی در1932(  هدادی، حسين و ویسی،محمودی
29-12 ،3 ، فصلنامۀ علوم محيطي،حفاظت از محيط زیست
) مطالعات تطبيقي نظرارت همگراني در1933( همگانی شهرداری تهدران
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