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اجتماعی و سیاسی تأثیر  یشناختبومهای بشجن ابعاد گیرد، ازمی سرچشمه طبیعی و حفاظتی مطالعات از زیستآموزش محیط

 Hassan and)است  تلفیقی ،آن برنامه درسی لذا (Marouli, 2002باشد )داشته  گراو کل یارشتهنیبو باید رویکرد  پذیردمی

2011ZaidIsmail, .) 3ییسازنده گرانظریه و  ییگرا شرفتیپآموزشی  توان در فلسفهای را میرشتهمبنای نظریه برنامه درسی بین 

یادگیری طبیعی و کسب تجربه یادگیری از  ،فعالیت ،رویکردی که در آن بر خالقیت ،(1395پورعمران و همکاران، سلیمان) افتی

مغایرت زیست، محیط آموزش برنامه درسی و شدهنییتعهای درسی سنتی و از پیش لذا بین برنامه ،شودمی تأکید یجهان واقع

ترکیبی از عناصر گوناگون  ،زیستمحیطبرنامه درسی  .پذیر استای و انعطافرشتهند جستاری میاناساسی وجود دارد و نیازم

در گروه رویکردهای غیر  آن توانمیبنابراین،  (1993پالمر، ) استاخالقی  و یشناختییبایز ،ینظرهم ،شامل عناصر تجربی

 .برنامه درسی قرارداد یگراانسانتکنیکی و 

 ایفا ناشی از ،، اقتصادی و اجتماعیمحیطیزیستی هاچالش مانند یالمللنیبمحلی، ملی و  سطح درموجود  مشکالت از بسیاری

به اینکه ریشه اصلی  با توجهاست.  4پایدار پیشرفت دانش به مجهزآموختگان دانشربیت ت نظام آموزشی در صحیح نقش نشدن

، ضرورت استجامعه  محیطیزیستزیست و سطح پایین سواد عمومی از محیط تیحماعدم، محیطیزیست مسائلبسیاری از 

است.  قرارگرفته تأکیدآن، همواره مورد  تر شدنو جلوگیری از بحرانی محیطیزیست هایچالش مشارکت اجتماعی افراد در قبال

و درک اهمیت نقش و مسئولیت آنان در بهبود وضعیت موجود، اولین  محیطیزیستدر این راستا آگاهی و دانش افراد از مفاهیم 

(، در 1992) 5. در اصل دهم قطعنامه ریو(2005IETC, -UNEPشود )زیست محسوب میمحیط در حفظشرط مشارکت اجتماعی 

زیست در هر سطحی که باشد مسائل محیط»آمده است:  محیطیزیستص لزوم آگاهی و مشارکت مردم در رابطه با مسائل خصو

 (1972) 6استکهلم اعالمیه نوزدهم همچنین اصل «.بررسی و کنترل شود نفعیذبایستی به بهترین وجه با مشارکت مردم و اهالی 

 در هاجمعیت و مؤسسات افراد، که مسئولیتی تفهیم و عمومی افکار تنویر برای ریضرو مبانی توسعه منظوربه: »داشته است مقرر

 بهبود و حفظ ضرورت درباره ساالنبزرگ و جوان نسل است الزم ،دارندعهده بر انسانی ابعاد تمام در زیستمحیط حفظ برابر

 «.شوند داده آموزش زیستمحیط
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در اینچوان کُرره جنروبی برا توافرم جامعره جهرانی در موضرو   2015می  21 در تاریخ «آموزش برای همه»در گردهمایی جهانی 

 و کشردیسرال آینرده بره تصرویر مر 15انداز آموزش جهران را در تدوین و تصویب شد. این بیانیه، چشم« بیانیه اینچوان» ،آموزش

ایرن . العمر را بررای همگران فرراهم کننردمو یادگیری مادا تیفیآموزشی فراگیر و برابر، باک یهاکند تا فرصتکشورها را تشویم می

سبب پرورش خالقیرت و دانرش  ،تیفیآموزش باکو کند که آموزش، عامل اصلی صلح و توسعه پایدار جهانی است؛ می تأکیدبیانیه، 

برا گررفتن و  سرازدیشهروندان را به زندگی سالم و کامل توانا مر وبخشد می ها را توسعهها و نگرشها، ارزشمهارتشده، همچنین 

 2آمروزش شرهروندی جهرانی توسرعه و )ESD (1جهانی و محلی در آموزش برای توسعه پایردار یهایکپارچه به چالش یهامیتصم

(GCED) دهدیپاسخ م. 

. در حوزه صورت پذیرد ضمنیصورت رسمی، غیررسمی و زیست بهبرای رسیدن به محیط پایدار، الزم است آموزش محیطبنابراین 

ر کشور سوئد پس از اجباری شدن آموزش د .اندافتهیدستهای چشمگیری شرفتبه پی افتهیتوسعهی، کشورهای آموزش رسم

آموزان صورت زیست با مشارکت فعال دانشمدارسِ سبز تأسیس شدند. در این مدارس، آموزش محیط 199۸زیست در سال محیط

 ,.Stokes et alگیرد )محور و نیز آموزش در فضای باز صورت می صورت پروژهزیست در این مدارس بهگیرد. آموزش محیطمی

 نیز در کشور ترکیه. زیست در کانادا، تدریس در فضای باز و مشارکت فعال استهای تدریس آموزش محیطترین روشرایج (.2014

 (.1396پریشانی، ست )ا پروژه محورآموزش الکترونیک و آموزش در فضای باز،  ،زیستهای آموزش محیطترین روشرایج

های ترین چالشاز مهمها های الکترونیکی و پالستیک، زبالهگردوغبارهای طوالنی، توفان یهایسالخشکمبود منابع آب، ک

 ازآنجاکه. های نوآورانه استحلنیازمند اقدامات جمعی و راه هاآنمعاصر در کشور ایران هستند که مواجهه با  محیطیزیست

 نگرفته صورت ما کشوروپرورش آموزش نظام در پایدار پیشرفتمفاهیم  و اصول یسازنهینهاد خصوص در هدفمندی تالش تاکنون

 ایفا از ، ناشیمحیطیزیستی هاازجمله چالش موجود مشکالت از گفت بسیاری توانیم ،ها به حد کافی نبوده استو یا این تالش

 است. محیطیزیستسواد  به مجهزآموختگان شدان تربیت کشور در یآموزش نظام صحیح نقش نشدن

 فرایند در حیاتی عنصر کیآن آموزش است، شهروندان تمام یهاینگران جهت در پیچیده فرآیند یک پایدار، توسعهازآنجاکه  

 است ایدارپ پیشرفت با متناسب زندگی سبک تغییر وها مهارت ،هانگرش ،هاارزشو  اخالقی ،محیطیزیست یهایآگاه به دستیابی

(Wals, 2009) های فرهنگی، مذهبی و بومی متناسب با ویژگی و البتهی مربوطه هایریگمیتصم درمؤثر  عمومی مشارکت برای و

 و حال هایچالش با مستقیم رودررویی برای شهروندان کردن آماده منظوربهپایدار،  توسعه آموزش .ضروری است و الزم جامعه،

 در گیرد.می قرار موردتوجه وزنده پویا جهان یک ساخت جهت در ییگوپاسخ و پذیری تیمسؤول با توأم یهایریگمیتصمو  آینده

 و بودن برای اقدام، برای دانستن، برای یادگیری و آموزش از: اندعبارت که است موردتوجه آموزشی یادگیری نو  پنج چارچوب این

 (.13۸9 افتخاری و همکاران، نیالدرکنجامعه ) و خود مثبت تغییر برای و باهم و مشترک برای زندگی هستی زمین، و موجودیت
 اجتماعی مسئولیت دارای ،کندیم فعالیتدر آن  که یاجامعه قبال در که است نهادی ،نیز پایدار توسعه راستای دروپرورش آموزش

 اجتماعی ،(و غیره فقر برداشتن میان از طبقاتی، هفاصل کاهش رفاه، افزایش بیکاری، کاهش) اقتصادی توسعه تحقمدرصدد  و است

 اُزن، الیه از حفاظت ،ریناپذ دیتجد یهایانرژ مسئوالنه مصرف) محیطیزیست و( غیره و تبعیض رفع دموکراسی، اجتماعی، عدالت)

 .(13۸9 فر،یفراهاناست ) آتی و کنونی یهانسل برای( غیره و اقلیمی تغییرات از جلوگیری و زیستی تنو  حفظ

، د راهبرردی و نقشره راهسنعنوان یک به( 1390)وپرورش جمهوری اسالمی ایران سند تحول بنیادین آموزش تدوین ،از سوی دیگر

جامعره اسرالمی  نیازهرای و جهرانی پاسخگویی به تحروالت و ایران اسالمی جمهوری طراز ی درآموزاندانشتربیت  در جهتتالشی 
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 متعالی یهاآرمان و هاارزش تحقم باهدف شمسی هجری 1404 افم در تربیت و اهداف تعلیم و اندازچشم ،. در این سنداست ایران

 عدالت برقراری برای آمادگی کسب و هاملت در میان پیشرو و فعال سازنده، حضور اسالمی، عظیم تمدن مانند احیای اسالمی انقالب

 بخشتحقرم که تربیتی و تعلیم شده است. بر این اساس تبیین اخالقی و دهآزا متقی، عالم، یهاانسان و تربیت جهان معنویت در و

 اجتمراعی و علمری، فرهنگری، ابعراد تمام در جانبههمه باشد مستلزم تالش ایرانی اسالمی تمدن و عدل جهانی جامعه طیبه، حیات

ی نیآفرتحولصه جامعه اسالمی، ابتدا باید ی در عرنیآفرتحولبرای  جمهوری اسالمی ایران نیز وپرورشآموزشنظام  است. اقتصادی

 تخصری  و انسانی، تأمین منابع تأمین و معلمتیتربدرسی،  مدیریت، برنامه و تربیتی )راهبری نظام ریزرا از درون خود یعنی شش 

 ارزشیابی( شرو  کند. و فناوری، پژوهش و تجهیزات مالی، فضا، منابع

 

 

 معاصر محیطیزیست هایچالش

که این عوامل پیوسته در ارتباط با یکدیگر بوده و  است و موجودات جاندار جانیاز منابع انرژی، مواد ب یا، مجموعه1تزیسمحیط

برقراری تعادل میان  ،زیستشرط اساسی در حفاظت محیطد. الزم و ملزوم یکدیگرن ،در جهت تداوم جهان هستی و بقای حیات

، تخریب یا آلودگی دینمایزیست را فراهم آورده و یا آن را تهدید معدم تعادل محیطآنچه موجبات  آن است. دهندهلیعوامل تشک

انسان و عملکرد  ،زیست. منشأ و عامل اصلی آلودگی و تخریب محیط(1396خسروی پور و همکاران، زند )را رقم میزیست محیط

 ریی برخوردار بوده و جوامع انسانی و کشورها را تحت تأثاز روند رو به رشد محیطیزیست هایچالشعنوان به امروزهکه  استوی 

 .قرار داده است

 یهاوخاک ناشی از توسعه شهرنشینی و نیز صنایع، گرم شدن دمای زمین، نابودی تنو  زیستی و کاهش گونهآلودگی هوا، آب

ازجمله  امثال آن انرژی و هیروی، مصرف بمنابع طبیعی یطورکلها و بهها، مراتع، تاالبگیاهی و جانوری، تخریب و نابودی جنگل

. شودیپایدار جستجو م و پیشرفت و کلید حل آن در توسعه است مواجه آن با امروز جهان که هستند محیطیزیستی هاچالش

و لطمات خورده زیست به زیان طبیعت برهمتعادل محیط ،دانش، پیشرفت فناوری و توسعه صنعتی یریگطی دو قرن اخیر و با اوج

 (.Burke et al, 2017و در مواردی از مرز فاجعه نیز گذشته است ) ریناپذوارده بر آن، جبران

در ابعاد جهانی، ملی و محلی باید این  -و سایر مردم هارندهیگمیتصم -هازیست، همه انساناز نابودی مطلم محیط پیشگیریبرای 

 یهاحاضر که نسل یهاتنها نسلروندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نهباید مًا واقعیت مهم را دریابند که پیشرفت و توسعه الزا

2WCED ,شود )، تمام های آیندهنسلزندگی  منابع نابودی و اضمحالل مند شوند. توسعه مردم معاصر نباید به قیمتآینده نیز بهره

 یهاتیاین مهم است که بروز پیامدهای منفی ناشی از فعال ، بیانگرهای. از سوی دیگر، نتایج حاصل از مطالعات و بررس(1987

که در اغلب موارد اقلیم بیش از یک کشور و حتی کل جهان را  آوردیپدید م ستیزطیدار و ژرفی در محانسانی، تغییرات دامنه

به  شیازپشیامعه جهانی بمیالدی، توجه ج 90گذشته و خصوصاً از اوایل دهه  یها. به همین دلیل نیز طی سالسازدیمتأثر م

متعددی برای حفاظت از  یالمللنیو ب یامنطقه یهانامهتفاهم کهیطورمعطوف شده به ستیزطیموضو  حفاظت از مح

. کشور جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و (1395جهانگرد، در جامعه جهانی منعقدشده است ) ستیزطیمح

و از ارتقای جایگاه  دهدیگذشته روند تکاملی را نشان م یهادر خالل سال ستیزطیمح یهاو برنامه هااستیسیر تحوالت س

 .حکایت دارد محیطیزیستمختلف به رعایت مالحظات  یهاکشور و توجه بخش یزیردر نظام برنامه ستیزطیمح

                                                           
1 Environment 

2 World Commission on Environment and Development 



 

 

فاکتور  22شده و یِیل و کلمبیا انجام یهااز سوی دانشگاه مطالعات آن که 201۸سال  1محیطیزیستطبم شاخ  عملکرد 

کشور  17۸قرار داده بودند، ایران از میان  یمحیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنو  زیستی و تغییرات آب و هوایی را موردبررس

از  نیز در ایران محیطیزیست هایچالشاظهار داشت  توانیم بنابراین؛ (EPI, 201۸ام قرار گرفت ) ۸0موردمطالعه، در جایگاه 

 .دارد ضرورت ها،چالشاین  های مواجهه باراه لیوتحلهیاهمیت خاصی برخوردار بوده و بررسی و تجز

 معاصر محیطیزیستهای مواجهه با چالشدر  برنامه درسی جایگاه

 مسابقه و حرکت میدان معنای به race course التین ریشه از 2درسی برنامه واژهیکی از عناصر اصلی آموزش، برنامه درسی است. 

به نقل از فتحی  Zais, 1976) استشده گرفته بیابند،موردنظر دست  مقصد تابه کنند، طی باید افراد که راهی مقدار و فاصله یا

 اطالق پنهان و آشکار هایآموزش و روش غیررسمی، و رسمی محتوای به زیستآموزش محیط برنامه درسی (.1393واجارگاه، 

 و کنندمی کسب را هامهارت آورند،می دست به را الزم دانش ی،نهاد آموزش هدایت تحت، فراگیران هاآن لهیوسبه که شودمی

 .(131: 1394شبیری و شمسی، )دهند می تغییر خود زیست و حفظ آن درجهت محیط در را هاارزش و ها، قدرشناسیهاگرایش

و در  هستند تغییرناپذیر و العمرمادام گیرندمیشکل  کودکی دوران در که یزیستحیطم هاینگرش کندمی( بیان 200۸) 3نیکوالئوا

 در و ابتدا از آموزان که دانش شودیم باعث تحصیلی درسی مقاطع مواد در ستیزطیمح عمیم و یاهیپامفاهیم  گنجاندن این راستا

 مسئولیت یک عنوانبهرا  زیستمحیط از حفاظت ده،آین شهروندان عنوانبه شانیاجتماع شخصیت گیریشکلو  تکوین زمان

بدون  ،دانش آموزان در مدارس محیطیزیستکنند. پس آشکار است که موفقیت در تربیت  نهادینه خود در وجود اخالقی و انسانی

 ,.Abdullah et alشدنی نخواهد بود ) مختلف تحصیلی، هایدورهدر  هاآن محیطیزیستافزایش سواد  منظوربهای تدوین برنامه

2011). 

مسئول و  ،نهاد آموزشیاست که  یاشدهیزیرتمام موضوعات یادگیری برنامه ،برنامه درسی (2007) 4و ویلیس رشازنظر ما

 -راهبردهای یاددهیشامل اهداف، محتوا،  که ه استدرسی را مطرح نمود یزیرچهارعنصر اساسی برنامه 5لرتای .پاسخگوی آن است

 است. زشیابیارو  یادگیری

چه . 2بررسی فراگیران  ؟چه کسی را آموزش بدهیم .1باید به این سؤاالت پاسخ داده شود  زیستمحیطدر الگوهای برنامه درسی  

 فناوریها و بررسی روش ؟چگونه آموزش بدهیم .3 زیستمحیطبررسی مسائل و موضوعات دانش  ؟چیزی را آموزش بدهیم

 .5 زیستمحیط مرتبط با بررسی حوزه و موقعیت مکانی یادگیری و آموزش ؟جا آموزش بدهیمک .4 زیستمحیطیادگیری آموزش 

 یریادگیبررسی عمم و وسعت  ؟چقدر آموزش بدهیم. 6بررسی موقعیت زمانی یادگیری و آموزش  ؟چه زمانی آموزش بدهیم

 .(1395عمران و همکاران،  پور مانیسل)

های مجزا از سایر دروس و با ، واحدها یا درسزیستمانند آموزش محیط یارشتهانیمدر رویکرد برنامه درسی تلفیقی با شیوه 

رود و برای مطالعه یک موضو  یا مسئله، استقالل رشته از بین می گریدعبارتبهشود. می یدهسازمانهای علمی ترکیب رشته

ن روش، مفاهیم، مبادی یا موضوعات کلی و مشترک و یا شوند. در ایمی کار گرفتههای علمی به های مطالعه هرکدام از رشتهروش
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3 Nikolayeva 

4 Marsh & Willis 

5 Tyler 



 

 

 را جهتچند حیطه از دانش  افتهیسازمانبوده و به نحو آگاهانه، روش، زبان و دانش  موردتوجهمشترک دو یا چند رشته  نسبتاً

قرار  وردمطالعهمگیرند. در این رویکرد، یک مسئله، موضو ، مبحث یا مضمون، می به کاربررسی موضوعات و مبادی مشترک 

محمدی مهر و فتحی پردازند )مواد درسی مختلف( به بررسی ابعاد گوناگون آن میمختلف )های گیرد و از دیدگاه رشتهمی

 .(13۸9واجارگاه، 

 از: اندعبارتاست که  کردهاشارهزیست در برنامه درسی ای برای الحاق آموزش محیطگانه ۸( به فرآیندهای 19۸9) 1انگلسون

 زیست برای بودن در وجود یک ساختار واحد گستردهخاب موضو  محیطانت .1

 زیست استو تحقیم کردن از موضوعات محیط تیحماشناسایی واحدهای گسترده که مرتبط با  .2

 زیستیمحیط هدفتوسعه یک یا چند  .3

 برای اضافه شدن به هر واحدزیستی محیطمشخ  کردن میزان موضوعات  .4

 نات نیازمندتوسعه ساختار جدید به جریا .5

گیرد و در جهت دستیابی به اهداف و توسعه قرار می مورداستفادههایی که شناسایی فرآیندهای جدید مهارت .6

 جدید است.زیستی محیط

های سفر مانند تجهیزات، مواد مصرفی، منابع، سایتزیستی محیطشناسایی منابع جدید برای استفاده در دستیابی اهداف  .7

 و غیرهمیدانی، منابع مردمی 

های مرتبط و موضوعات جدید برای تحقیقی که ممکن است توسط آموزش واحد الحاقی اخیر شناسایی فعالیت .۸

 باشد. شنهادشدهیپ

های قادر به تغییر رفتار در یادگیرنده هادهنده ادیبه این موضو  توجه داشتند که در صورتی  (1990) 2چنین هانگرفورد و ولکهم

 که:خود هستند 

 که این مفاهیم در آن وجود دارند، درس داده شوند.زیستی محیطدر درون  محیطیزیستشناختی عمده بوممفاهیم  .1

که سبب  محیطیزیستآوردن حساسیت  به دست منظوربهایجاد طراحی دقیم و موقعیت خوب برای یادگیرندگان  .2

 شود.افزایش تمایل برای رفتار مناسب می

 .گرددمی محیطیزیستمیم موضوعات ایجاد برنامه درسی که سبب دانش ع .3

چنین دهد. همرا یاد می محیطیزیستهای و بررسی موضو  لیوتحلهیتجزها، مهارت ایجاد برنامه درسی که به یادگیرنده .4

 نماید.ها را ایجاد میکارگیری این مهارتزمان الزم برای به
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برای  ازیموردنعالوه زمان دهد، بهرای حل مشکالت یاد میهای شهروندی را بایجاد برنامه درسی که به یادگیرنده، مهارت .5

 آورد.را نیز فراهم میکاربرد این مهارت 

-های درسی میاست که با تدوین و عرضه برنامه وپرورشآموزشدارد،  ارتباطنیدرایکی از نهادهای دولتی که نقش بسیار مهمی 

 عنوانبههای درسی ه بحران، چالش و موقعیت حساس ایجاد کند. کتابهای فکری و فرهنگی مناسبی را برای هرگونتواند زمینه

 ارتباطنیدرا(. 1392قادری و کرم کار، ) یافته اجتماعی نیستندهای دانش سازمانهای درسی، چیزی کمتر از نظامبخشی از برنامه

های رسی و موضوعات را در راستای فعالیتهای دی اجتماعی و فرهنگی، باید برنامهرگذاریتأث( معتقد است برای 1992) 1چارترز

را در  هادانشگاه(. چنین تعهدی مدارس و 13۸9آیزنر و همکاران، نمود )، تدوین استهایی که جامعه با آن مواجه عملی و مشکل

 طوربه، صرمعا محیطیزیستهای دهد که همواره برنامه درسی و آموزش خود در راستای پاسخگویی به چالشموقعیتی قرار می

های آموزشی و برنامه درسی خود را در محیط بیرون مدرسه و دانشگاه ی مسئولیت کاربرد فعالیتنوعبهی کنند و روزرسانبهمستمر 

 بگیرند. بر عهده

 بندیجمع

را  زیستیطمحیرویکردهای آموزش  ،استدارای قابلیت تلفیم پذیر بوده و انعطاف، زیستیمحیطهای ماهیت آموزش ازآنجاکه

پایدار مبتنی بر فلسفه عدالت بین  پیشرفتفلسفه  .قراردادبرنامه درسی  یگراانسانغیر تکنیکی و  رویکردهایتوان در گروه می

پایدار بر آن است که حم انتخاب و ظرفیت دسترسی به  پیشرفتاست لذا  زیستمحیطنسلی و درون نسلی در استفاده از منابع و 

 در نظرهای اعتقادی، فرهنگی و بومی جوامع را و البته ویژگی کنونی را برای نسل آینده حفظ کند د رفاه نسلرفاهی حداقل مانن

 به پایدار پیشرفت. است پایدار پیشرفت یعنی قرن؛ این چالش نیتربزرگ با مقابله برای جامعه سازوکار نیتراثربخش آموزش، .گیرد

 انسانی منابع تولید. دارد نیاز جومشارکت و خالق آگاه، ای، و فرارشته میان بینش دارای سیستمی، تفکر دارای ،نگرکل یهاانسان

 توسعه یهاچالش نیتربزرگ از خود امر این که بوده پایدار پیشرفت راستای در آموزش نیازمند گسترش ،مذکور شرایط واجد

 .است آن نیازمند خود حیات تداوم برای که است پایدار

 محیطیزیستهای برای مواجهه با چالش پایدار پیشرفتو آموزش  اسالمی جامعه عرصه در ینیآفرتحول برای وپرورششآموز نظام

برنامه  ازجمله اصلی نظام ریز شش یعنی خود درون از پایدار راپیشرفت  یهاآرمان یسازنهینهادو  ینیآفرتحول باید ابتدا ،معاصر

 متوازن و یکپارچه ینیآفرتحول با که است یوپرورشآموزش، نیآفرتحول وپرورشآموزش فتگ توانیم، درواقع .کند شرو  درسی

 فردی، یهایستگیشا کسب عادالنه و مندنظام زمینه آوردن فراهم برای ،شامل برنامه درسی خود اصلی نظام زیر شش در

 هویت وستیپ تعالی و تکوین سازنهیزم پویا، و تعاملی فرایندی در تا کندیم تالش جامعه افراد عموم برای الزم جمعی و خانوادگی

و  آگاهانه تحقم جهت شدن آماده ریمس در ایشان هدایت منظوربه اسالمی، معیار نظام بر مبتنی و کپارچهی صورتی به متربیان،

 دیگر خدا، ،خویشتن به نسبت ندیگرا و خود موقعیت بتوانند افراد این که یاگونهبه شود ابعاد همه در طیبه حیات مراتب یاریاخت

 اصالح اسالمی معیار نظام با متناسب جمعی و فردی صالح عمل با مستمر طوربه را آن و درک یدرستبه را زیستمحیط و هاانسان

 دارای ،کندیم فعالیت در آن که یاجامعه قبال در که است نهادی پایدار، پیشرفت راستای در وپرورشآموزش نیهمچن .ندینما

 بنابراین؛ است آتی و کنونی یهانسل برای محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، توسعه تحقم درصدد و است اجتماعی مسئولیت

های درسی در برنامه محیطیزیستگنجاندن هر چه بیشتر دانش در حوزه برنامه درسی، باید ادغام و  پیشرفتیبرای تحقم چنین 

های همگانی در همه سطوح و نیز در آموزش و تربیت غیررسمی و نیز آموزش، یهای رسمآموزشمقاطع مختلف و در تمام 

 جدی قرار گیرد. موردتوجهی احرفه
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