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 تاریخچه

ایجاد بینش »است. این آموزش عبارت است از  شدهلیتشکزیست از دو قسمت آموزش و محیط 3زیستاصطالح آموزش محیط

ی موجود در هاانسانادامه حیات  منظوربهآن را نگهداری و  کهیطوربهزیست ی و عالقه در مورد محیطآگاه ، مهارت،ارزش مطلوب،

برای یادگیری چگونگی عملکرد  افتهیسازمانتالشی  ستیزطیمحآموزش . (1390)شبیری و عبداللهی،« حال حاضر و آینده توسعه داد

اغلب به معنی آموزش در  ستیزطیمحآموزش  است. 4سازگانبومجهت زندگی پایدار در  و مدیریت رفتار انسانطبیعی  یهاطیمح

آموزش  درواقع .شودیمعمومی و مخاطبین مختلف را شامل  یهاآموزشتمام  ترگستردهسیستم مدرسه است اما در ابعادی 

و  دهدیمموجود را افزایش  یهاچالشو  ستیزطیمحفرایند یادگیری است که دانش، آگاهی و درک افراد در مورد  ستیزطیمح

 یریگمیتصمو تعهدات برای  هازهیانگ، هانگرشو منجر به ارتقاء  بخشدیمرا توسعه  هاچالشتخصص الزم در مواجهه با و  هامهارت

آموزش محیط زیستی فرآیندی است که بر ارتقای تفکر انتقادی، حل . شودیم ستیزطیمحآگاهانه و اقدامات مسئوالنه در برابر 

 (.1389)صنایع گلدوز،  متمرکز باشد مؤثر یریگمیتصم یهامهارتمسئله و 

ها و روشن ساختن مفاهیم است برای اینکه زیست فرایند شناخت ارزشبر طبق تعریف کمیسیون آموزش یونسکو، آموزش محیط

 (.UNESCO, 1987) مهارت و نگرش الزم برای درک و قدردانی از روابط درونی بشر، فرهنگ و بیوفیزیک اطراف او حاصل شود

از عبارت  مورداستفادهاسناد مربوط به نخستین  نکهیبااشروع شد.  1960از دهۀ  ویژهطور زیست بهبرای تعریف آموزش محیطها تالش

این عبارت برای  6شود، لیکن طبق اظهارات دیسینگرمربوط می 1965در سال  5در انگلستان به همایش کیل« زیستآموزش محیط»

 7ی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی توسط تامس پریچردالمللنیبدر گردهم آیی اتحادیه  1948نخستین بار در پاریس در سال 

به کار  8توسط پاول و پرسیوال گودمن 1947این عبارت قبل از آن در کتابی به نام اجتماعات در سال  هرچند که، شد کاربردهبه

 (. 17: 1393پالمر، )بود  شدهگرفته
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 مندقهعالی المللنیب یهاسازمانزیست نیز در دستور کار زیست، موضوع آموزش محیطمحیط المللنیبی حقوق ریگشکل موازاتبه

لل ی متعدد زیر نظر مهاکنفرانسی شاهد برگزاری المللنیبزیستی قرار گرفت. در همین راستا، فضای به مسائل آموزشی و محیط

 1968تصویب اسناد مختلف در چارچوب آن بوده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( در سال  متحد و

 به (. پس از مدتی اتحادیه جهانی حفاظت در گزارشی راجع15: 1376همایشی درباره زیست سپهر در پاریس برگزار کرد )مکنون،

این  دهد. یونسکو درزیست توجه نشان میباشد که جهان نسبت به آموزش محیط این همایش اعالم نمود که شاید برای نخستین بار

های فنی زیست در تمامی سطوح آموزشی، ترویج آموزشهمایش، خواهان افزایش و گسترش مطالب درسی الزم برای مطالعه محیط

ار ایجاد نهادهایی ملی جهت هماهنگ زیستی شد. این سازمان طی طرحی خواستمردم جهان به مشکالت محیط توجهجلبو همچنین 

در تفلیس  ستیزطیمحوزش مآ یالمللنیب، کنوانسیون 1977در سال  جهان گردید. سرتاسرزیست در ساختن آموزش محیط

رسمی و  صورتبهباید مردم را در تمام مقاطع سنی و درکلیه سطوح  ستیزطیمحکرد که آموزش  دیتأکبه کشورها  گرجستان

و توسعه در شهر ریو دو ژانیروی کشور  ستیزطیمحکنوانسیون جهانی  1992دهد. به دنبال آن در ماه ژوئن سال غیررسمی پوشش 

د. در محسوس گردی وضوحبه ستیزطیمحتصویب شد و ضرورت مشترک توسعه و بزیل برگزار گردید که در آن ایده توسعه پایدار 

 .(1396)مخدوم،  در تقویت مشارکت عمومی نقش حیاتی پیدا کرد فرآیند توسعه پایدار، آموزش در نقش یک اهرم اساسی

 

 زیستجایگاه برنامه درسی در آموزش محیط

 هتاب کنند، طی باید افراد که راه مقدار و فاصله یا مسابقه و حرکت میدان معنای به race course التین یریشه از 1درسی برنامه واژه

 و رسمی محتوای به برنامه درسی (.1393فتحی واجارگاه، به نقل از  Zais, 1976) است شدهگرفته بیابند، موردنظر دست مقصد

 دست به را الزم دانش مدرسه هدایت تحت شاگردان هاآن لهیوسبه که شودمی اطالق پنهان و آشکار هایآموزش و روش غیررسمی،

 انواع به توانمی را درسی برنامه .(1397ملکی، )دهند می تغییر خود در را هاارزش و هاگرایش و کنندمی کسب را هامهارت آورند،می

 یا محورفعالیت درسی برنامه -33محور یادگیرنده درسی برنامه -22برنامه درسی موضوع محور -1: نمود بندیدسته ذیل مختلف

 8تلفیقی درسی برنامه -8 7یارشتهانیم درسی برنامه -7 6محور تجربه درسی برنامه -5 5محورهدف درسی برنامه -4 4محور فهیوظ

(Chaube, 2010.) 

 یافتن آن، هدف( و Schlesinger, 2004) استتتت کشتتتور هر افراد در زندگی ریناپذییجدایکپارچه و  زیستتتت بخشآموزش محیط

 هایآگاهی ارتقای ستتتاززمینه که استتتت ستتتاختاری اجرای و هافعالیت نحوه و مطالب ارائه شتتتیوه و نظام بهترین و ترینمناستتتب

 حفظ در مسئول طبیعت، به گذاشتن احترام طریق از را خود جامعه فرد هر طریق این از تا باشدمی جامعه سطح در محیطیزیست

 موردتوجه 1960 دهۀ اوایل از زیستتتتبرنامه درستتتی آموزش محیط (.1396کریمی و همکاران، ) بداند زیستتتتمحیط از حمایت و

سیاری ست قرارگرفته ب شت را محوری کودک به محوری درس از تحول روند که ا شته سر پ ست گذا  موجب جدید گرایش این. ا

ساس بر یادگیری مواد و دروس محتوای که گردیده ستوار طریق این از وی آموزش و کودک اطراف محیط ا )فقیهی قزوینی،  شود ا

1365.) 

 آموزشتی معتبر هایاعالمیه و استتناد بر استتاس که دارند دخالت گوناگونی «عناصتتر» زیستتتمحیط آموزش درستتی برنامه قلمرو در

صر شناختی ،ینظرهم تجربی، چهارعن صر ترینمهم از اخالقی و زیبا ستمحیط آموزش عنا ست زی  با هاجنبه این کلیه کهیهنگام. ا

                                                           
1 Curriculum 
2 Subject centred curriculum 
3 Child Centred Curriculum, or Learner Centred 
4 Objective Centred Curriculum 
5 Objective Centred Curriculum 
6 Experience Centred Curriculum 
7 Interdisiplinary Curriculum 
8 Integrated Curriculum 



 

 

 «گانهستتته» ستتتاختار از بازتابی که آورندمی وجود به یادگیری و آموزش برای ریزیبرنامه درباره را دیدگاهی یابند، تلفیق یکدیگر

 آموزش -2(.فهم و دانش) زیستمحیط درباره آموزش -1:که ترتیب بدین بود، خواهد آن از موجود انتظارات و زیستمحیط آموزش

 (.1393، )پالمر( نگرش) زیستمحیط برای آموزش -3(مهارت) زیستمحیط طریق از

های درستتی استتت که با تدوین و عرضتته برنامه وپرورشآموزشدارد،  ارتباطنیدرایکی از نهادهای دولتی که نقش بستتیار مهمی 

سبی را برای هرگونه بحران، چالش و موقعیت حساس ایجاد کند. کتابتواند زمینهمی  وانعنبههای درسی های فکری و فرهنگی منا

ا، در ه، برنامه درسی و کتابگریدعبارتبهیافته اجتماعی نیستند. های دانش سازمانمتر از نظامهای درسی، چیزی کبخشی از برنامه

شته و تا چه حد  یدهسازمانای این زمینه که جامعه شروعیتی دا ست، نقش بازی می نانیمورداطمشده برای آینده چه م کنند ا

ست برای 1992) 1چارترز ارتباطنیدرا(. 1392قادری و کرم کار، ) سی اجتماعی و فرهنگی، باید برنامه یرگذاریتأث( معتقد ا های در

ستای فعالیت ضوعات را در را شکلو مو شد، تدوین هایی که جامعه با آن مواجه میهای عملی و م (. 1389آیزنر و همکاران، نمود )با

رنامه درستتی و آموزش خود در راستتتای پاستتخگویی به دهد که همواره برا در موقعیتی قرار می هادانشتتگاهچنین تعهدی مدارس و 

مستتتمر تغییر و  طوربه های اصتتلی دنیای معاصتتر هستتتند،زیستتتی که از چالشمستتائل محیط ازجمله ها و مستتائل جامعهچالش

 ر عهدهبنشگاه های آموزشی و برنامه درسی خود را در محیط بیرون مدرسه و دامسئولیت کاربرد فعالیت ینوعبهکنند و  یروزرسانبه

 بگیرند.

 1970زیست در دهه آموزش محیطهای مرتبط با ها و توصیهبیانیه

از طبیعت و  اتحادیه جهانی حفاظت توسط برگزارشده زیست در برنامه درسی مدارسالمللی آموزش محیطکارگاه آموزشی بیندر 

زیست تعریفی کالسیک از آموزش محیط(، متحدهاالتیا، نوادا، 2رسون سیتیفارستا، کا مؤسسه، )1970منابع طبیعی/ یونسکو در سال 

: 1393)پالمر،  ی آن را در سراسر جهان رواج دادو معانمعروف شده است  4که به تعریف نوادااین تعریف  3IUCN بعدهاارائه شد، 

20.) 

کنفرانس بر اساس  نیاشود. زیست محسوب میمحیط المللنیبنقطه عطفی در حقوق  1972برگزاری کنفرانس استکهلم در سال 

در استکهلم برگزار و  1972ژوئن  16تا  5 از ،1968دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ سوم  2398قطعنامه شماره 

ل و همچنین اص 26از اعالمیه این کنفرانس حاوی یک مقدمه و  توانیماین اسناد  ازجملهاسناد بسیار مهمی در آن تصویب شد، 

 .(4: 1389توصیه نام برد )تقی زاده و فائقی راد، 109یک برنامه عمل مشتمل بر 

زیستت صتحه گذاشتت طور رستمی و صتریح بتر اهمیتت آمتوزش همگتانی محیطآن بته 96اعالمیه استتکهلم و توصتیه شتماره  

 منظوربتته»دارد: المللتتی و اهمیتتت آن را مضتتاعف ستتاخت. اصتتل نتتوزدهم اعالمیتته استتتکهلم مقتترر متتیجایگتتاه بین جتتهیدرنتو 

در خصتتوح حفاظتتت  هتتاتیجمعها و توستتعه مبتتانی الزم بتترای تنتتویر افکتتار عمتتومی و تفهتتیم مستتئولیتی کتته افتتراد، مؤسستته

کتتافی  توجتتهبذلبتتا  ستتاالنبزرگنستتل جتتوان و نیتتز ، ضتتروری استتت دارنتتدعهدهزیستتت در تمتتام ابعتتاد انستتانی آن بتتر محیط

استت کته وستتایل  ی قترار دارنتد، تحتت آمتوزش قترار گیرنتد. همچنتین الزمنامستاعدترهایی کته در وضتعیت نستبت بته انستان

فتتراهم نمتتودن امکانتتات توستتعه  منظوربتته عکسبتتهزیستتت اجتنتتاب نمتتوده و ی از کمتتک بتته تنتتزل کیفیتتت محیطجمعارتبتتاط

 The)«زیستتت را ارائتته دهنتتد، اطالعتتات آموزشتتی در متتورد ضتترورت حفاظتتت و بهبتتود محیطهانتتهیزمم انستتان در تمتتا

Stockholm Declaration, 1973: 480-481). 

                                                           
1 Charters 
2 Carson City 
3 International Union for Conservation of Nature 
4 Nevada 



 

 

از دستتتاوردهای ایتتن همتتایش بتتود کتته بتتا نیتتز  1975( در ستتال 1یونتت متحتتد )زیستتتی ستتازمان ملتتل برنامتته محیط تأستتیس 

کتترد تتتدوین  را در همتتان ستتال یونتت -ونستتکوی( IEEP) 2زیستتتآمتتوزش محیطی المللتتنیبهمکتتاری یونستتکو، برنامتته 

(UNESCO, 2005: 16.) 

در بلگتتراد یوگستتالوی  1975زیستتت در ستتال المللتتی آمتتوزش محیطکنفتترانس استتتکهلم بتتا برگتتزاری اولتتین کارگتتاه بین بعتتد از

ایتن نشستت، نخستتین بیانیته  برداشتته شتد.یی هتاگامزیستت، محیط تدوین اصتول و خطتوط برنامته جهتانی آمتوزش منظوربه

« زیستتتچهتتارچوبی جهتتانی بتترای آمتتوزش محیط -منشتتور بلگتتراد »زیستتت کتته بتته میتتان دولتتتی در متتورد آمتتوزش محیط

 ,UNESCOاز ) انتتدعبارتطور خالصتته بتتهزیستتت در ایتتن منشتتور آمتتوزش محیطف اهتتدارا منتشتتر کتترد.  معتتروف گردیتتد

1977: 15:) 

 ی نواحی روستایی و شهریشناختبومو  در مورد وابستگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی افزایش اطالعات شفاف .1

ی هامهارتی و ریپذتیمسئولها، حس ها، نگرشها به دانش، ارزشدستیابی آن منظوربهیی برای کلیه افراد هافرصتایجاد   .2

 زیستسازی محیطموردنیاز برای محافظت و بهینه

 زیستها و کل جامعه در برابر محیطی برای افراد، گروهایجاد الگوهای جدید رفتار  .3

فرینی آدیگری هم با حضور و نقش ییآگرد هممسائل آموزشی برگزار شد مقرر گردید  اندرکاراندستدر همایش بلگراد که با حضور 

در کشورهایی که آموزش  ژهیوبهدر این همایش  شدهمطرحسیاستمداران و دولتمردان صورت بگیرد تا از این طریق، پیشنهادهای 

یی در سطح ملی تبدیل هایمشخطبه  و داکردهیپنگرفته بود، ضمانت اجرایی  قرار مدنظرزیست هنوز در راهکارهای توسعه محیط

 (.Tolba, 1977: 48شود )

در همایشی در  1977زیست در اکتبر سال ی برای آموزش محیطگذاراستیسها در مذاکره و طرح دخالت دادن نمایندگان حکومت

 1977ر سال زیست دالمللی آموزش محیطی کنوانسیون بینریگشکل)واقع در اتحاد شوروی سابق( تحقق یافت. با  تفلیس گرجستان

های آموزشی برای مخاطبین اجتماعی در این حوزه ترغیب و تشویق شدند. همایش مذکور به انجام برنامه هادولتدر گرجستان، 

کشور  66که در آن، نمایندگان حکومتی  رودیمزیست به شمار ان حکومتی یونسکو در مورد آموزش محیطنخستین کنفرانس می

ناظر شرکت کرده بودند. در گزارش نهایی این همایش  65نماینده و  26با  درمجموعالمللی یردولتی بینغسازمان  20عضو یونسکو و 

شد. در  زیست بیانتری برای آموزش محیطبود اهداف مشخص گرفتهشکل 4که بر اساس منشور بلگراد 3تحت عنوان بیانیه تفلیس

 و ایمنطقه ملی، سطوح محلی، تمام در زیستمحیط آموزش ترگسترده کاربرد هایی برای، اصول و دستورالعملبیانیه تفلیس اهداف

زیست بر شده است. اهداف آموزش محیط آورده سنی هایهگرو تمامی غیررسمی برای و هم رسمی آموزش ٔ  نهیدرزمهم  المللیبین

 باشد:اساس این بیانیه با محوریت موضوعات زیر می

 مشکالت وابسته و زیستمحیط به نسبت حساسیت دستیابی به آگاهی و برای افراد و اجتماعی هایگروه به کمک آگاهی:

 زیست و مشکالت مربوط به آناز محیطتجارب مختلف و درک پایه  کسب برای افراد و اجتماعی هایگروه به : کمکدانش

 فعال مشارکت انگیزه برای ایجاد و ها، توجهاتنگرانی ها،ارزش از ایمجموعه کسب برای افراد و اجتماعی هایگروه به کمک نگرش:

 .زیستمحیط بهبود و حفاظت از ٔ  نهیدرزم

 .زیستمحیط حل مشکالت و شناسایی جهت الزم هایمهارتبرای دستیابی به  افراد و اجتماعی هایگروه به کمک :هامهارت 

 زیست.مشکالت محیط جهت رفع سطوح تمام در هامشارکت فعاالنه آن برای افراد و اجتماعی هایگروه تمام برای فرصت ایجاد مشارکت: 

                                                           
1 UNEP 
2 International Environmental Education Programme 
3 Tbilisi Statement 
4 Belgrade Charter 

 



 

 

و  یارشتهانیمماهیت و کاربرد، یک دیدگاه  ازنظرالعمر که زیست را یک فرایند مادامهای همایش تفلیس، آموزش محیطتوصیه 

ات داند که مربوط به روابط بینابین و ارتباطآموزش، می کلبهاست  بوده و بیشتر از اینکه یک موضوع درسی باشد رویکردی نگرکل

ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه، اخالقی، هاجنبه ازجملهزیست محیط کلبهی طبیعی است و هاستمیسدرونی میان انسان و 

 ی و معنوی آن توجه دارد.باشناختیز

زیستی را در بسیاری از کشورهای جهان هنوز طرح کلی توسعه آموزش محیط ازآنپسهمایش تفلیس و مطالب منتشره  درواقع

همایش به مسائلی از قبیل تبادل اطالعات و فناوری منشور این  21و  10و  9(. در اصول 21-22: 1393پالمر، کند )می نیتأمامروز 

 ی جوانان و غیره توجه خاصی شده است.هاتیخالقی مردمی، بسیج هامشارکتدر جهت دستیابی به توسعه پایدار، 

 نام برد:به شرح ذیل  توانمی نیز زیست در کشور ایران رادر ارتباط با آموزش محیط 1970ی دهه المللنیبدستاوردهای رویدادهای 

 1335تصویب قانون شکار و صید در سال  -

در  ستیزطیمحدفتر آموزش و مشخص کردن بخشی تحت عنوان  1350در سال  زیستمحیطتشکیل سازمان حفاظت  -

 نمودار تشکیالتی آن

 1351در سال  کرج ستیزطیمحآموزشکده حفاظت  تأسیس -

دانشتتکده  سیتأستتکه زیربنایی برای  1352در ستتال در دانشتتگاه تهران  ستتتیزطیمحتشتتکیل مرکز هماهنگی مطالعات  -

 در دانشگاه تهران شد. 1368در سال  ستیزطیمحتحصیالت تکمیلی 

سازی  - صویب قانون حفاظت و به ستمحیطت شی اجرای برنامه بینیپیشو  زی ارتقاء فرهنگ عمومی و  منظوربههای آموز

 1353سال  در در آنزیست حفظ و بهسازی محیط

 1354در سال  ستیزطیمحاجرایی قانون حفاظت و بهسازی  نامهنییآتصویب  -

آموزشتتی  یهابرنامهبر استتاس محورهای آموزش کارکنان، اجرای  زیستتتمحیطانجام اقداماتی زیربنایی در حوزه آموزش  -

 1354-1357 یهاسالرسمی و تنویر افکار عمومی در فاصله 

صل  - ستمحیطحفاظت همگانی از  ٔ  نهیدرزم 50گنجاندن ا شدیمآموزش هم از ابزارهای آن  دیتردیبکه  زی در قانون  با

انقالب اسالمی در ایران دستاوردهای  یهاسالبا توجه به تحوالت  هرچند، 1358 در سالاساسی جمهوری اسالمی ایران 

 .قرار گرفت الشعاعتحتاین اجالس تا حدودی 

 1362تهران در سال  دانشگاهدر و شیالت  زیستمحیطاولین گروه آموزشی  تأسیس -

 1980در دهه زیست های مرتبط با آموزش محیطها و توصیهبیانیه

اتحادیه  ی مهمهاطرحطرح راهبردی حفاظت جهانی موسوم به استراتژی جهانی حفاظت، تدوین یافت که یکی از  1980در سال 

 عنوانبهد و بو وحشاتیحل و صندوق جهانی حمایت از زیست سازمان ملمنابع طبیعی، برنامه محیط جهانی حفاظت از طبیعت و

. راهبرد دیورزیمبین توسعه و حفاظت تأکید  بر اهمیت حفاظت از منابع از طریق توسعه پایدار و بر ارتباط متقابل راهبردیسندی 

اگر واقعاً در پی محافظت از منابع و محیط باشیم، » زیست حاوی پیام ذیل بود:حفاظت جهانی دارای فصلی در خصوح آموزش محیط

یست زآموزش محیط درازمدتدر رفتارهای کلیه جوامع در قبال زیست سپهر تغییراتی ایجاد شود. یکی از اهداف  تیدرنها ستیبایم

های جدید ا و گرایشرفتاره کهینحوبهزیست است و رفتارها نسبت به طبیعت و محیط هاشیگراایجاد تغییرات و همچنین تحول 

 .(World Conservation Strategy, 1980: 19« )یی داشته باشندآواهمزیستی جدید محیط بااخالق

 عالوههب المللی بود که با دهمین سالگرد برگزاری نخستین همایش تفلیس و همایش تفلیسمهم در عرصه بین نیز سالی 1987سال  

 کشور جهان برگزار 80کننده از شرکت 300و با حضور  یونسکو و یون  در مسکو تشکیل مصادف بود. این همایش با همکاری 10

 المللیکاهش تهدیدات محلی و بین ٔ  نهیدرزمهیچ اقدامی  بلندمدتشد که در  دیتأکالمللی مراسم گشایش این همایش بین در شد.



 

 

زیست و تأمین مداوم میان کیفیت محیط درباره ارتباط عمیقهای مردم میزان آگاهی زیست روی نخواهد داد مگر اینکهعلیه محیط

لیل است دارد. به همین د جانبههمهایجاد انگیزه است و این انگیزه بستگی به آگاهی  نیازهای انسانی افزایش یابد. عمل انسان نیازمند

بشود زیست آگاه موضوع محیطزیستی مناسب از بسیار مهم است که هر شخصی از طریق آموزش محیط میکنیمکه ما تصور 

(UNESCO, 1987: 111.) 

کمیسیون با  5سال گذشته از آن بود. در این کنگره  10های کنفرانس تفلیس طی هدف از این کنفرانس، بررسی پیشرفت برنامه

های عمومی انشگاهزیست و تعلیم افراد در دزیست و تعلیم افراد در مدارس و خارج از مدارس، آموزش محیطآموزش محیطموضوعات 

جمعی در جهت ارتقای اطالعات و آموزش ها و سایر وسایل ارتباط، نقش رسانه1990ای آن طی دهه های توسعهو اولویت برنامه

در اشاعه دانش اکولوژیکی، تربیت متخصصان اکولوژیکی و  شدهحفاظتکره و سایر مناطق های زیستگاهزیست، نقش ذخیرهمحیط

 .(Gough, 2006گرفت )شکل زیست دولتی در تعلیم و آموزش محیطهای غیرتجارب ملی و مشارکت سازمان

و  دییتأبود، مورد  شدهمطرحزیست که یک دهه قبل در همایش تفلیس کلیه اصول و مبانی آموزش محیط 1987بنابراین در سال  

 که به گزارش برانت لند« آینده مشترک ما»قرار گرفت. در همان سال حوزه راهبرد حفاظت جهانی با انتشار گزارش موسوم به  دیأکت

برقراری پیوند  منظوربه(. این گزارش یک دستور کار جهانی را Taylor and Henry, 2003: 37) افتمعروف است، تقویت و بسط ی

. در پردازدیمراهبرد جهانی حفاظت  دهد و از این طریق به تقویت و توسعه پیام اصلیسعه ارائه میزیست و توبین دو موضوع محیط

های انسان به موضوع آموزش، مباحثه و در رفتارها و گرایش منظور ما از تغییر» دستور کار این گزارش آموزش نقش محوری دارد:

 (.WCED, 1987: 33« )مشارکت عمومی بستگی تام دارد

زیست در کشور ایران با توجه به در ارتباط با آموزش محیط 1980ی دهه المللنیبرویدادهای  اجالس ودستاوردهای  ارتباط بادر 

ه توسع یهابرنامهجای خود را در  هابرنامهاین  مروربهکه  هرچند امور نبودآغاز جنگ تحمیلی فرصت چندانی برای پرداختن به این 

مدیریت آموزش  یجابه زیستمحیطدر نمودار سازمانی سازمان حفاظت  یطیمحستیزآموزش  ایجاد دفتر، همچنین، باز کردایران 

 شود.از رویدادهای مرتبط با این دهه، محسوب می 1366در سال 

 1990در دهه زیست های مرتبط با آموزش محیطها و توصیهبیانیه

 1و اتحادیه جماهیر شوروی در بالجیو متحدهاالتیااقتصاددانان و سایر نمایندگان رسمی  ،گذارانقانون، گذاراناستیس، 1991در سال 

، بود برگزار شد 1992زیست و توسعه که در سال های مقدماتی برای کنفرانس محیطایتالیا گرد هم آمدند. این گردهمایی از همایش

 2شده است و به صدور اعالمیه بالجیو دیتأکبهداشت و سیستم طبیعی یکپارچه  تمامی افراد از برخورداری از ایمنی، حقبهو در آن 

های آموزشی مناسبی دولتی و خصوصی باید برنامه مؤسسات»آن آمده است:  13اصل دارد که در اصل  15منتهی شد. این بیانیه 

 «.ها تعیین نمایندهای حل آنزیستی و آشنایی با روشی تمامی افراد از مشکالت و مسائل محیطبرای افزایش درک عموم
استکهلم، به برگزاری همایش دوم  1972مباحثاتی که پس از انتشار گزارش آینده مشترک ما صورت گرفت، دو دهه پس از همایش  

 زیست. عنوان این همایش، همایش سازمان ملل متحد در مورد محیطبود منتهی شد ترمهمو  تربزرگ مراتببهسازمان ملل متحد که 

در اجالس زمین،  ی برزیل برگزار شد.رویودوژانیردر شهر  1992و توسعه )اجالس زمین( بود که از سوم تا چهاردهم ژوئن سال 

 اشاره خواهد شد. هاآنچندین سند امضا شد که در ادامه به 

رد آنچه در مو گستردهاز یک برنامه عملیاتی  بودکه عبارت  شدهارائهدستور کار قرن بیست و یکم ریو در  نامهموافقتبخش محوری  

فصل تشکیل یافته و موضوعات  40قرن بیست و یکم باید انجام دهند. این دستور کار از  در جهت نیل به توسعه پایدار در هاملت

ی ابرنامه، 21ی گیرد. درواقع، دستور کار دربرمرا  آزادیی گرفته تا جوانان، آموزش و تجارت زاابانیبی سمی و هازبالهمتنوعی از فقر، 

زیستی است. در های محیطدر باالترین سطح، برای توسعه همکاری هادولتمفصل و مشتمل بر توافقات جهانی و تعهد سیاسی 

                                                           
1 Bellagio 
2 Blaggio Declaration 

 



 

 

تحت عنوان نقش کودکان و جوانان در توسعه پایدار و  25 ، لیکن فصلشدهپرداختهزیست سراسر این سند به مفهوم آموزش محیط

ای برخوردار است )رابینسون و تحت عنوان ارتقاء سطح آموزش، آگاهی عمومی و پرورش از این لحاظ از اهمیت ویژه 36فصل 

 اند از:مؤلفه اصلی را برای آغاز کار مشخص نموده است که عبارت چهار (. این فصل،75: 1390 همکاران،

 هبود آموزش پایهب -1

 بازنگری دوباره آموزش موجود برای پرداختن به توسعه پایدار -2

 افزایش درک و آگاهی عمومی -3

 (.1391:60آموزی )کریمی و عنایتی،مهارت -4

بیانیه ریو،  درواقعاصل برای پایداری پرداخته است.  27دومین سند مهم که در این اجالس امضاء شد بیانیه ریو است که به ارائه 

تفسیر این بیانیه ارائه  یی برایهاییراهنمادستور کار قرن بیست و یکم،  کهیدرحال، ندیبیمی پایدار تدارک اندهیآی برای ورالعملدست

دو امر مهم است که در فاصله این دو  کنندهمنعکسزیست و توسعه (. بیانیه ریو پیرامون محیط1377:16طراوتی و ایافت،است )داده 

حفاظت از حیات موجودات و دیگری آگاهی از روند  ٔ  نهیدرزمزیست در اثر ناتوانی ده بود. اول نابودی محیطکنفرانس بروز کر

اید عمیقًا ب زیست که با یکدیگر وابستگی متقابل داشته وو نیاز به حفاظت از محیط درازمدتی اقتصادی و اجتماعی در هاشرفتیپ

 (.12: 1383قرار گیرد )حیدری، مدنظر

در اجالس زمتین همچنتین معاهتده تغییترات آب و هتوایی کته نخستتین معاهتده در متورد تهدیتد افتزایش گرمتای زمتین بتود، 

 جزبتهداشتت ) ستروکاری بتود کته بتا مالکیتت منتابع ژنتیتک انامتهمانیپتصویب شد. کنوانستیون تنتوع زیستتی نیتز نخستتین 

ی و همچنتتین ستتازآگاهآن بتتر آمتتوزش و  13و  12در متتواد کشتتور ایتتن معاهتتده را امضتتا کردنتتد( و  153، متحتتدهاالتیا

 هتاجنگلی استت کته اصتول متدیریت پایتدار رحقتوقیغی امعاهتدهشتده استت. همچنتین اصتول جنگتل،  دیتأکآموزش عمومی 

 دهد و در این کنفرانس به تصویب رسید.را ارائه می

تالش نمایند تا برای ترکیب موضوع  ستیبایم هاکومتحاین پیشنهاد بود که  21دستور کار  36یکی از پیامدهای عمده اصل 

کنند )طراوتی و  روزآمدزیست و توسعه با آموزش در عرض سه سال آینده راهبردهایی را ارائه دهند یا راهبردهای موجود را محیط

 ی آموزش رسمیهابخش البزیست و اصول توسعه باید توأمان و در ق(. این توصیه بدین معنی بود که آموزش محیط16: 1377ایافت،

 ی انجام گیرد.ررسمیغو 

برگزار شد، بار دیگر بر اهمیت آموزش همگانی در  1997مجمع عمومی سازمان ملل که در سال  العادهفوقدر نوزدهمین اجالس 

عوامل آموزش یکی از »تأکید شد. قطعنامه مصوب آن اجالس مقرر داشت که:  21و اجرای دستور کار  زیستحفاظت از محیط

وح ی آموزشی در تمامی سطهانظامی در تحقق توسعه پایدار دارد. برای تحقق توسعه پایدار باید اکنندهنییتعآسایش است و نقش 

شوند. امکان دسترسی همگان به این سطوح داده شود تا بتوانند  کارآمددر سطوح ابتدایی و متوسطه از حیث مالی تقویت و  ژهیوبه

 .(Assemblée General des nations Unites, 1997: 105)«را توسعه و شکوفا کنندی خود هاییتوانا

به شرح  توانمیزیست در ایران را در ارتباط با آموزش محیط 1990ی دهه المللنیبترین رویدادهای خروجی و دستاوردهای مهم

 ذیل نام برد:

 1368تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه در سال  -

 و توجه به موضوع آموزش حفاظت در برابر اشعه  1369اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه در سال  نامهنییآتصویب  -

 1371در سال  ستیزطیمحاصالح قانون حفاظت و بهسازی  -

بینندگان تقستتتیم آموزش عمومی به دو بخش آموزش ٔ  نهیدرزمزیستتتت شتتتورای عالی حفاظت محیط 1374 مهرماهمصتتتوبه  -

 های مختلفزیست بین سازماننیز توزیع مسئولیت آموزش عمومی محیط دهندگان )نهادهای مسئول( و)مخاطبین( و آموزش

 1374در سال  ستیزطیمحاجرایی قانون حفاظت و بهسازی  نامهنییآاصالح  -



 

 

شکیل  - سعه ت ست منظوربه 1376 سال در داریپاکمیته ملی تو صادی و اجتماعی با برنامهگذاری و هماهنگی سیا سعه اقت های تو

 زیست و دستاوردهای اجالس زمیناهداف حفاظت محیط
 1368زیست کشور در دانشگاه تهران در سال اولین دانشکده محیط تأسیس-
 1377در سال  زیستمحیطدر سازمان حفاظت  یزیربرنامهتشکیل معاونت آموزش و -

 21و تحوالت قرن  زیستآموزش محیطهای مرتبط با ها و توصیهبیانیه

در داکار سنگال برگزار شد سندی را منتشر ساخت  2000آوریل  28تا  26کنفرانس جهانی آموزش برای همه که از  یاجالس جهان

باید را  پایه این سند .داندیبرای تحقق اهداف آموزش برای همه را ضروری م یالمللنیدر سطوح ملی و بی که تعهد همگانی و جمع

 ری( و سا1990اعالمیه جهانی آموزش برای همه )جامتین  اجالس زمین، جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، هیدر اعالم

بر اساس چارچوب عمل  اهداف مشترک آموزش برای همه میالدی برگزار شد، جستجو کرد. 90که عمدتاً در دهه  یالمللنیب اجالس

 اند از:اجماالً عبارت داکار
 یدبستانشیسترش پیشبرد آموزش جامع پگ -

 تیفیباک( به آموزش ابتدایی کنندیها که در شرایط سخت زندگی مآن ژهیوحصول اطمینان از دسترسی تمام کودکان )به -

 خوب

 حصول اطمینان از برطرف شدن نیازهای یادگیری مهارتی تمام جوانان و نوجوانان -

 ساالن به آموزش پایه و مستمرسترسی عادالنه همه بزرگبرای زنان و د ژهیوپیشرفت سوادآموزی به -

 رفع تبعیض جنسیتی در دسترسی به آموزش -

شبرد - سب مهارت یهاتمام جنبه پی صول اطمینان از تعالی همگانی در ک سی زندگی ) یهاکیفی آموزش و ح سا  Dakarا

Framework for Action, 2000.) 

شار گزارش برانت لند و قطعنامه ریو در مورد راهبردهای حفاظت جهانی از محیط وجودنیباا ست به نظر از هنگام انت سدیمزی که  ر

شد تا مباحث آموزش محیط ست تمایلی ایجاد  سعه پایدار بدهد. امقدمه عنوانبهزی سعه پایدار جای خود را به آموزش تو ی برای تو

سال  1992پس از کنفرانس  سبورگ آفریقای جنوبی 10شست ریو ، ن2002در  سعه پایدار در ژوهان سران زمین حول محور تو + یا 

ها بیانیه ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار و ترین آنید که مهمدالمللی گربین هایتوافقنامه این نشست منجر به ایجاد برگزار شد.

دهه جهانی آموزش  ،حفاظت از منابع طبیعی در برابر رشتتد فزاینده جمعیت بوده استتت. در این اجالس رابطه بابحث اصتتلی آن در 

 تعیین شد و مسئولیت پیگیری اهداف این دهه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2014تا  2005های توسعه پایدار بین سال

 .شدواگذار یونسکو به 

سعه پایدار در سامبر  اعالم دهه آموزش برای تو سازمان ملل متحد در د ست مجمع عمومی  ش بر  دیتأکبا  2002پنجاه و هفتمین ن

. دحائز اهمیت بو ،سازی اهداف این دههاین امر که آموزش عنصری اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار است برای ترویج و پیاده

راهی اثربخش برای  عنوانبه در ژوهانستتبورگهیئت ژاپنی در اجالس جهانی توستتعه پایدار  لهیوستتبه این دههپیشتتنهاد برای اعالم 

 تیمأموربخشی از  آناعالم  و های پایدار داده شدآموزش در تسریع فعالیت بر نقش دیتأکافزایش آگاهی و درک از توسعه پایدار و 

سعه  سعه هزاره در ارتباط بودتکارات بینسایر اب و بامقیاس جهانی  در داریپاجهانی برای ارتقای تو ریمی و ک) المللی نظیر اهداف تو

، جایی و مکانی قلمداد شتتد که در آن ( جهانESD1انداز بنیادین دهه آموزش برای توستتعه پایدار )(. در چشتتم60: 1391عنایتی،

ست تا از آموزش و یادگیری ارزش صتی برخوردار ا  رییتغپایدار و  ندهیآی پایداری آینده و زندگی برا وهیشها، رفتار و هرکس از فر

 (.50: 1389افتخاری و همکاران، نیالد)رکن مناسب را به عمل آورد استفادهمثبت جامعه،  شکل
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جهت بررستتی دستتتاوردهای کنفرانس ریو و  در ریودوژانیروی برزیل 2012برای توستتعه پایدار در ستتال  20برگزاری کنفرانس ریو+

سبورگ نیز در  سائل محیط توجهجلبژوهان ستجامعه جهانی درباره م شته ا سزایی دا سعه نقش ب ستی و تو سند خروجی این  .زی

 :در جستجوی توسعه پایدار استذیل  هایراهاز « 1خواهیمای که ما میآینده»عنوان کنفرانس تحت 

توستتعه ی از کشتتورهای درحالحمایت و پشتتتیان لهیوستتتالش ملی در جهت ایجاد یک اقتصتتاد ستتبز و نجات مردم از فقر به -

 منظور دستیابی به توسعه پایداربه

 المللی برای توسعه پایدارهای بینایجاد یک چارچوب نهادی در راستای بهبود هماهنگی و همکاری -

یکی از  ،است شدهنییتعحوزه مختلف  26، تحت عنوان چارچوب برای اقدام و پیگیری آن 5فصل است که در فصل  6 شاملاین سند 

 است و به موارد زیر اشاره دارد:ها موضوع آموزش آن

 معلمانتیترب افزایش طریق از پایدار توسعه پیگیری جهت مردم یسازآماده برای آموزشی یهانظام ظرفیت بهبود -

 پایداری با مرتبط موضوعات با درسی مواد گسترش -

 اصول توسعه پایدار با مرتبط هایدر حوزه مشاغل برای آموزاندانش سازیبرای آماده آموزشی هایبرنامه گسترش و بسط -

 تالش در مراجع و جوامع مدارس، میان افزایش همکاری یادگیری، میزان ارتقای برای ارتباطات و اطالعات فناوری از مؤثر استفاده -

 سطوح تمامی در تیفیباک آموزش به دسترسی افزایش برای

 2014 تا 2005 هایسال در پایدار توسعه برای متحد ملل آموزش دهه اهداف با آموزشی مطابق رسمیغیر هایبرنامه ترویج -

 آن ترفعاالنه سازییکپارچه و پایدار توسعه برای متحد ملل آموزش دهه هایبرنامه از فراتر پایدار آموزش توسعه ارتقای -

سایر  و معلمان آموزان،دانش فعال مشارکت با علمی جوامع و آموزشی هایپردیس پایدار مدیریت در های مطلوبشیوه اتخاذ -

 مختلف هایرشته در یکپارچه جزء یک عنوانبه پایدار توسعه آموزش و همچنین مسئوالن

 نوآوری و تحقیقات اجرای منظوربه توسعهدرحال کشورهای در عالی آموزش مؤسسات خصوحبه آموزشی، مؤسسات از حمایت -

 وکارکسب هایمهارت آموزش و کارآفرینی ازجمله پایدار توسعه برای

 ملی اهداف پیشبرد برای هامهارت میان شکاف روی بر پلی ایجاد برای پیوسته و العمرمادام آموزش و ایحرفه و فنی آموزش -

 .(1391، میخواهیمی که اندهیآ) داریپا توسعه

کنفرانس جهانی آموزش برای  بیانیه به توانیم چنینبرای توسعه پایدار همدهه آموزش های مرتبط با برنامه هایبیانیه نیترمهماز 

 در این کنفرانس کنندگانشرکتبرگزار شد،  2009آوریل سال  2مارس تا  31در شهر بن آلمان اشاره کرد که از  ونسکوی داریپاتوسعه 

ژوهانسبورگ، داکار و جامتین، ما نیاز به یک تعهد  های اجالسوعدهبا توجه به »کردند که  دیتأک در بیانیه آن تحت عنوان بیانیه بُن

مشترک برای آموزش داریم که قادر به توانمندسازی مردم باشد. توانمندسازی مردم برای تغییر، تعهدی همگانی را نسبت به آموزش 

ای الزم برای یک زندگی پایدار، مشارکت اجتماعی هها و توانمندیها، دانش، مهارتکند. این آموزش باید قادر به تأمین ارزشطلب می

اس اس ،و به دست آوردن شغلی شرافتمندانه باشد. بنا بر آنچه در دستور کار آموزش برای همه آمده است دسترسی به آموزش پایه

أکید ساالن نیز تبزرگ ، آموزش روستاییان و سوادآموزییدبستانشیهای پآموزش کاربردستور عالوه، در این توسعه پایدار است. به

آموزش کمک کرده و در موفقیت برنامه آموزش برای توسعه پایدار شده است. دستیابی به سواد و توان محاسباتی به افزایش کیفیت 

 (.2: 1388)کمیسیون ملی یونسکو،« نیز نقشی مهم دارد

کارشتتناستتان  برگزار کرد.در کشتتور روستتیه  2013می  25تا  21در کنفرانستتی را درباره آموزش توستتعه پایدار  همچنینیونستتکو 

های مشارکتی یونسکو در کشور یهامختلف یونسکو، نمایندگان مدرسه یهاالمللی در زمینه آموزش توسعه پایدار، مدیران بخشبین

ق خود از موف یهاس نیز، تجربهکنندگان در این کنفرانشرکت .و همچنین استادان دانشگاه در این کنفرانس شرکت کردند مختلف 
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سعه پایدار به کودکان و بزرگ شتند. آنآموزش تو شتراک گذا  کهنیها در این کنفرانس درباره اساالن در این دهه را با یکدیگر به ا

به  واندتتواند در بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش در جهان کمک کند و همچنین آموزش میآموزش توسعه پایدار تا چه اندازه می

سعه پایدار بیانجامد گفت سترش مفاهیم تو سان هم وگو کردند.گ شنا  برای ترویج و آموزش شانندهیهای آدرباره برنامه نیچنکار

 (.3: 1392)کمیسیون ملی یونسکو،کردند  نظر توسعه پایدار تبادل

سال  13تا  10در  سعه پایدار،  2014نوامبر  سبت پایان دهه آموزش برای تو سعه پایدار در به منا کنفرانس جهانی آموزش برای تو

 این کنفرانس با شعار یادگیری امروز برای آینده پایدار توسط یونسکو برگزار و به بحث و بررسیشهر آیچی ناگویای ژاپن برگزار شد. 

 نیترمهم ه پرداخته شد.های مرتبط با فعالیت کشورهای مختلف در زمینه آموزش برای توسعه پایدار در این دهدستاوردها و چالش

که در بیانیه آن تحت عنوان بیانیه آیچی ناگویا در زمینه آموزش برای توستتعه پایدار، انعکاس  در این کنفرانس شتتدهمطرحمباحث 

 عبارت بودند از: یافت،

 دهندیکه زیربنای آموزش را تشکیل م ییهااهداف و ارزش ینیبر بازب دیتأک -

 به اهداف آموزش برای توسعه پایدار کشورهای عضو یونسکو درسی یهاآموزشی و برنامه یهااستیارزیابی میزان توجه س-

سیاست - مند و کل های توسعه پایدار با توجه ویژه به رویکردهای نظامتقویت ادغام آموزش برای توسعه پایدار در آموزش، تعلیم و 

 نگرانه

شار - صی، جامعه مدنی و گروه النکت میان فعاهمکاری ذینفعان مختلف با یکدیگر و ترویج م صو هایی که بخش آموزش، بخش خ

 کنندیهای مختلف توسعه پایدار فعالیت مدر حوزه

ای معلمان و سایر مربیان بتواند آموزش برای توسعه پایدار را با موفقیت در یاددهی و تضمین اینکه آموزش، تعلیم و توسعه حرفه -

 .یادگیری ادغام نماید

ست - سیا سیج منابع عظیم برای اجرای  صاح و ب سمی و  ازیسازمانی موردن یسازتیظرف ژهیوها بهاخت برای آموزش و یادگیری ر

 «برنامه عمل جهانی» دارتیاولو گانهپنجهای ستای حوزهاغیررسمی در سطوح ملی و محلی در ر

ستور کار پس از  - سعه پایدار در د ضمین ا 2015انعکاس و تقویت آموزش برای تو ضمن ت آموزش  کهنیو فرایندهای پیگیری آن 

ار میانبر در اهداف توسعه پاید موضوععنوان یک عنوان هدف نهایی و مقصد اصلی آموزش، استمرار یابد و نیز بهبرای توسعه پایدار به

 .(1394بیانیه آیچی ناگویا در زمینه آموزش برای توسعه پایدار، شود )ادغام 

 در آیچئون جمهوری کره 2015می  22تا  19در مجمع جهانی آموزش  2014جهانی آموزش برای توستتعه پایدار نتایج کنفرانس  

 .گرفتنیز صورت  2014برای تدوین برنامه عملیاتی مناسب جهت ادامه این روند بعد از سال  نظرتبادلهمچنین شد.  ارائه

ادل برای تب« زیست، موج ارتباطات جدیدفرهنگ و محیط»شعار با  زیستالمللی آموزش محیطنیز، کنگره بین 2017سال  سپتامبر در

 .برگزار شد ونکوور کانادا تجربیات جهانی توسط یون  در

 عنوانبهزیستتت در ارتباط با آموزش محیط های منتشتترشتتدهها و توصتتیهو بیانیه 21ی قرن المللنیبرویدادهای  نتایج ترینمهم

ی جای خود را به آموزش المللنیبدر ادبیات  21بیان شتتتد در پی تحوالت قرن  ترشیپای برای توستتتعه پایدار که چنانچه مقدمه

 از: اندعبارت 21در ایران به تفکیک دهه اول و دوم قرن توسعه پایدار داده است 

 دهه اول:

 1383قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال  ازجملهمرتبط با آلودگی هوا  یهادستورالعملتصویب قوانین و  -

در جهت تحقق اهداف  ساالنبزرگزیست در سه کمیته آموزش ابتدایی، راهنمایی و اعالم مشارکت سازمان حفاظت محیط -

 داکار کنفرانس

کشاورزی، منابع طبیعی ایران،  یمهندسنظامسازمان ، "ستیزطیمحگزارش "تدوین استاندارد آموزش کارشناسان رسمی  -

 1384معاونت آموزشی زمینی و پژوهشی در سال 



 

 

قانون برنامه  64و  60مختلف در این زمینه در مواد  یهادستگاهو تعهدات  زیستمحیطگنجاندن مواد مربوط به آموزش   -

 1385مصوب سال  چهارم توسعه سالهپنج

 در برنامه پنجم توسعه 185و  184ر زمینه توسعه پایدار در مواد گنجاندن مفاد قانونی مشخص د -

 قانون برنامه پنجم توسعه 189الف ماده  دربند زیستمحیطمجدد بر آموزش  دیتأک -

و هدف آموزش  برنامه توسعه کشور اندازچشمبا رویکرد سند  زیستمحیطتدوین و ابالغ برنامه جامع آموزش همگانی  -

 1388در سال  یرسمی، غیررسمی و ضمن

و برنامه درسی ملی در  1390در سال  وپرورشآموزشدر سند تحول بنیادین  زیستمحیطگنجاندن مباحث مربوط به  -

 1391سال 

تهران در اولین کارگروه  ستیزطیمح، به همت اداره حفاظت ستیزطیمححفاظت  یسازفرهنگبرای  یشیاندهمنشست  -

 1391در سال  ستیزطیمحآموزش 

ترویج استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در گروه علوم مهندسی  باهدفکارگروه استاندارد و اطمینان از کیفیت ایجاد  -

 1391فرهنگستان علوم ایران در سال 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در  :در آموزش عالی 1387زیست از سال ایجاد رشته تخصصی آموزش محیط -

های تهران و به دنبال آن در دانشگاه در استان تهران و نور امیپبه ابتکار و طراحی دانشگاه زیست رشته آموزش محیط

 .در دانشگاه پیام نور استان تهران 1391دوره دکتری این رشته از سال  تأسیسو  1390شهید بهشتی در دهه 

 دهه دوم:

ری علوم، تحقیقات و فناو زیست و با مجوز وزارتزیست و توسعه پایدار توسط سازمان حفاظت محیطپژوهشکده محیط تأسیس -

 1393در سال 

 تدوین و اجرای دستورالعمل دانشگاه سبز در آموزش عالی -

، معاونت علمی و یارشتهنیبدر ایران، مجمع علمی ممیزی توسعه علوم، دبیرخانه توسعه علوم  ستیزطیمحممیزی علوم  -

 1392در سال  فناوری

 1393در سال  مقطع کارشناسی پیوسته، برای دانشگاه فرهنگیان ستیزطیمحش آموز یهاروشو  هاسرفصلهیه و تدوین ت -

 1393توسعه مدارس محیط زیستی در سال  -

 1394اجرایی طرح مدارس جامع محیط زیستی در سال  نامهوهیشتدوین  -

، مدیریت مصرف آب و انرژی در ستیزطیمحفرابخشی و بین بخشی در حوزه آموزش حفاظت  یهایهمکارتدوین سند  -

 1395مدارس در سال 

 1396زیست در برنامه درسی پایه یازدهم مقطع متوسطه از سال گنجاندن کتاب انسان و محیط -

زیست در برنامه درسی دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال گنجاندن درس اختیاری شناخت محیط -

1396 

 1396زیست در دانشگاه پیام نور از سال کرسی یونسکو در آموزش محیط تأسیس -

و توسعه پایدار شهرداری  ستیزطیمحآغاز طرح آموزش و توانمندسازی مربیان مهد سراهای مناطق تهران توسط مرکز مدیریت  -

 1396تهران در سال 

   1397 در سال یدبستانشیپویژه مربیان کودکان  ستیزطیمحکار و راهنمای آموزش تدوین کتاب  -

 1397در سال  دبستانشیپو مشارکت خانواده ویژه مربیان و خانواده کودکان  ستیزطیمحتدوین کتاب مبانی آموزش  -

 1398در سال  ستیزطیمحسازمان حفاظت  هتوانمندسازی و ارتقای مشارکت زنان و خانوادتهیه و تدوین سند راهبردی  -

 



 

 

 یبندجمع
 سازمینهز که است ساختاری اجرای و هافعالیت نحوه، مطالب ارائه یشیوه و نظام بهترین و ترینمناسب زیست، یافتنش محیطهدف از آموز

 ئولمس طبیعت، به گذاشتن احترام طریق از را خود جامعه فرد هر طریق این از تا باشدمی جامعه سطح در محیط زیستی هایآگاهی ارتقای
های فکری و فرهنگی مناسبی را در این زمینه، تواند زمینههای درسی میبداند و تدوین و عرضه برنامه زیستمحیط از حمایت و حفظ در

خود در راستای پاسخگویی به  یدهد که همواره برنامه درسی و آموزشها را در موقعیتی قرار میایجاد کند. این واقعیت، مدارس و دانشگاه
آموزشی و برنامه  هایمسئولیت کاربرد فعالیت ینوعبهکنند و  یروزرسانبه های اصلی دنیای معاصر هستند،زیستی که از چالشمسائل محیط

 زیست، موضوع آموزشمحیط المللنیبی حقوق ریگشکل موازاتبه بگیرند. بر عهده درسی خود را در محیط بیرون مدرسه و دانشگاه

زیستی قرار گرفت. در همین راستا، به مسائل آموزشی و محیط مندعالقهی لمللانیب یهاسازمانزیست نیز در دستور کار محیط

وب آن های مختلف در چارچو توصیه هاهیانیبو تصویب اسناد،  یالمللنیبی متعدد هاکنفرانسی شاهد برگزاری المللنیبفضای 

 وردبحثم، میالدی های مختلفدر ایران را به تفکیک دههو دستاوردهای متناظر با آنها  و اسناد هاهیانیببوده است. این مقاله، این 

 قرار داده است.

 

 

 

 منابع
و نرگس صفار، تهران:  پور عیشفترجمه مجید  «+ 20» ویر ارپاید توسعه نموامتحد پیر ملل نمازسا نساکنفر وردستاد، میخواهیمی که اندهیآ -

 .زیستانتشارات سازمان حفاظت محیط

(. برنامه درسی: گفتمان نظریه، پژوهش و عمل برنامه درسی کارایی اجتماعی، ترجمه مصطفی شریف، اصفهان: 1389.)همکارانآیزنر، الیوت و  -

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

لی ، گروه آموزش کمیسیون مینیمحب حس(. ترجمه پیمانه پورهادی و محدثه 1394) .داریتوسعه پا یآموزش برا نهیدر زم ایناگو یچیآ هیانیب -

 .10-8، ح 179، شماره ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعهیونسکو، 
 خورشید دوست، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت. محمدیعلزیست در قرن بیست و یکم، ترجمه . آموزش محیط(1393پالمر، جوی ای. ) - 

کانون  دو فصلنامهزیست، راه وکالت، در حفاظت از محیط هادولتی المللنیب. مسئولیت (1389تقی زاده انصاری، مصطفی و فائقی راد، مونا. ) - 

 .10-28وکالی دادگستری گیالن، شماره چهارم، ح 

 زیست. ترجمه: سید محمدمهدی حسینی. تهران: نشر میزان.محیط المللنیب(. مبانی حقوق 1390رابینسون، نیکالس و کوروکوالسوریا، الل. ) - 
 ، طاهره، دیانی، لیال و فتاحی، احداهلل.صادق لو، خجسته، سجاسی قیداری، حمداهلل، فیروزنیا، قدیر، ایعارف نافتخاری، عبدالرضا،  نیالدنرک - 

 .47-66ح ، 25(. راهبردهای توسعه آموزش پایدار در ایران، فصلنامه جغرافیا، شماره 1389)

 انتشارات دانشگاه پیام نور. زیست، چاپ دوم، تهران:ی آموزش محیطکاربردهاو  هاهینظر(. 1390و عبداللهی، سهراب. ) محمد دیسشبیری،  - 

 زیست.، تهران: سازمان حفاظت محیط21 دستور کار(. 1377) و ایافت، امیر. دیحم طراوتی، - 

و تدوین شبکه دانش ارزیابی اثرات محیط زیستی و آموزش  ستیزطیمح(. تحلیل الگوهای ارزیابی اثرات 1389صنایع گلدوز، ساناز. ) -

 . دانشگاه تهران.ستیزطیمحدر ایران. دانشکده  ستیزطیمح

 ایران. فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران. ستیزطیمح(. وضعیت 1396مخدوم، مجید. ) -

، زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایرانبرنامه درسی آموزش محیططراحی (. 1396. )کریمی، بهنام، کیان، مریم و علی عسگری، مجید -

 .23-9، ح 4، شماره 5زیست و توسعه پایدار، دوره فصلنامه آموزش محیط

 .59-65، ح 1، شماره 1زیست و توسعه پایدار، دوره . فصلنامه آموزش محیط(1391داریوش و عنایتی، اشرف السادات. ) کریمی،-

 زیست در بن آلمان، تهران، ایران.. گزارش کنفرانس جهانی آموزش محیط(1388) کو در ایران.کمیسیون ملی یونس -

 یی موفق از آموزش توسعه پایدار، تهران، ایران.هاتجربه. (1392) کمیسیون ملی یونسکو در ایران. - 

 .27-6ح (. تحقیقات در فرآیند توسعه پایدار، رهیافت، شماره هفدهم، 1376) مکنون، رضا. - 



 

 

 .درسی آموزش متوسطه، تهران: انتشارات سمت یزیربرنامهمبانی (. 1397.)ملکی، حسن -

 ها، تهران: انتشارات آوای نور.آوریها و به هم(. برنامه درسی و فرهنگ: رویارویی1392قادری، مصطفی و کرم کار، سودا. ) -

 ریزی درسی، تهران: انتشارات علم استادان.برنامهاصول و مفاهیم اساسی (. 1393.)فتحی واجارگاه، کوروش -

 .163-137، ح 8و  7زیست در مدارس، مجله تعلیم و تربیت، شماره (. آموزش محیط1365.)فقیهی قزوینی، فاطمه -
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