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 ده:یچك

زیست، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر حق بر آموزش و حفاظت از محیط
زیست، و آلودگی محیط باشدمندی از توسهه پایدار مؤثر میاست که در بهره

. هدف پژوهش، بررسی اندازدیمحیات همه موجودات زنده را به خطر 
-زیست به دانشراهکارهای تحقق این حق با آموزش حفاظت از محیط

ی از روش تحقیق مندبهرهآموزان مقطع ششم ابتدایی است. این پژوهش، با 
ها چالشمیدانی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که -تحلیلی-توصیفی

آموزان به دانشیک حق بشری،  عنوانبهزیست محیط و ضرورت آموزش
 ستیزطیآموزش مح، آمدهدستبه؟ طبق نتایج مقطع ششم ابتدایی چیست

زیست محور ام آموزشی کنونی، هدفمند و باعث تحقق فرهنگ محیطدر نظ
زیستی و حقوق های این پژوهش با بررسی اسناد محیطگردد. دادهنمی

نفر، از  400به  الملل و حقوق ایران، ارائه پرسشنامهبشری در حقوق بین
است. جهت روایی و اعتبار  آمدهبه دست  1398آموز تهرانی، در سال دانش

ها از داده لیوتحلهیتجزها، روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ و برای هداد
 دهدافزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل استفاده شد که نشان مینرم

برخورداری از شهروندان مسئول، تحقق توسهه پایدار با آموزش این موارد از 
سن،  آموزان از اینتواند محقق گردد. چون دانشسال می 12 تا 11سنین 

اند و در ابتدای مسیر توانایی درک، یادگیری و راهکاریابی را پیدا کرده
رو آموزشِ ایشان، نسلی  نیاز هممداری هستند، پذیری و قانونمسئولیت

آورد که با آگاه با تفکری نقاد و مؤثر جهت تحققِ تغییری سازنده پدید می
ه تفکر انتقادی، کسب آموزان بکتب و ترغیب دانش تألیفریزی دقیق، برنامه

 گردد.گو و مشارکت فهال بهتر میسر میوآگاهی، گفت

زیست سالم، حقوق حق بر آموزش، حق بر محیط :يلیدیهای واژه
 ج. ا. ایران. الملل بشر، مقطع ششم ابتدایی، قانون اساسیبین

Abstract: 

The right to education and protection of the environment 
is an example of the third generation of human right 
which are effective in benefiting sustainable 
development and any pollution will endanger the life of 
every creature. The aim of this research is to study the 
procedures of achieving these rights by teaching 
environmental protection to sixth-grade elementary 
school students. This research by using descriptive-
analytical-field method is answering this question that 
what are the challenges and necessities of the 
environmental education for sixth-grade students? Based 
on this research, the current environmental education in 
the educational system is not purposeful and does not 
create an environment-oriented culture. Research data 
were collected by studying environmental and human 
rights documents according to international law and 
Iranian law, as well as data from examining a 
questionnaire of 400 students in Tehran in the parsian 
year 1398. The face validation method and Cronbach’s 
alpha were used for data reliability and validity, then for 
data analysis, SPSS and Excel software were used. The 
results show that having responsible citizens, 
furtherance of sustainable development can be achieved 
by teaching methods of environmental protection to 
students of 11 to 12 years old, who are able to perceive, 
learn and find solutions, as they can accept 
responsibility and obey the law, educating them creates 
a conscious generation with critical thinking and 
effective in bringing about constructive changes. These 
can be achieved by having precise educational planning, 
writing new books, encouraging students to critical 
thinking, increasing awareness, dialogue and active 
social participation. 

Keywords: The right to education, the right to a healthy 
environment, International human rights, Sixth grade 
elementary students, The I. R.Iran constitution. 
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 مقدمه
های علمی عصر حاضر، هنوز موفق به کشف مکان پیشرفت

دیگری به غیر از کره زمین برای اسکان و زیست بشر نشده 
وهوا، آلودگی صوتی، های آباست. امروزه ما با انواع آلودگی
زایی مواجه هستیم که توازن گرمایش زمین و افزایش بیابان
ها از چنین با شیوع انواع بیماریطبیهت را بر هم زده استب هم

جمله کرونا، حیات انسان و سایر موجودات زنده با خطرات 
بهترین روش برای جدی مواجه شده است. از نظر نگارنده 

و پذیرش مسئولیت  کلبهی رویکردِ از جزء ریکارگبهنجات بشر 
فردی از طریق ایجاد تغییر با شروع از خویشتن است. از همین 

زیست با ایجاد الگوی رو نهادینه کردن تفکر حفاظت از محیط
تواند بسیار زیست میصحیح رفتاری و توجه به آموزش محیط

-بل از انقالب صنهتی، تهدیدات زیستمفید باشد، چون تا ق
بود « سیل، زلزله، آتشفشان، قحطی و طاعون»محیطی شامل 

زیست تلقی های بشر چندان تهدیدی برای محیطو فهالیت
محیطی در دو قرن اخیر اما با افزایش بحران زیستب شدنمی

زیست افزایش یافت و در توجه به ضرورت حفاظت از محیط
جانبه با هدف دین قرارداد دو و چندطی دو دهه گذشته چن

زیست منهقد شدند. در برخی موارد نظیر حمایت از محیط
های اتمی، کمیته حقوق بشر زیست با زبالهآلودگی محیط

سازمان ملل، این اقدام را فجیع توصیف کرد و آن را نقض حق 
 یاسیسالمللی حقوق مدنی و میثاق بین 6حیات مذکور در ماده 

(. اجتناب از Mac Collin, 2003( دانست )میثاق اول)
زیست به دلیل ضرورت رعایت حق حیات، امنیت تخریب محیط

تواند از طریق ها و سایر موجودات زنده میو سالمت انسان
زیست محقق گردد. چراکه آموزش، ابزار رشد و آموزش محیط

-ها استب از نظر یونسکو، آموزشِ مؤثر میشکوفایی انسان
نحوه زندگی کردن، دانستن، اجرا »ر به یادگیری بایست منج

 (.Ssenyonjo,2009) گردد.« کردن و حفظ حیات
ی آموزش، شرط اساسی تحقق حقوق مدنی و طورکلبه

های الزم سیاسی افراد هر جامهه است که باعث ایجاد توانمندی
-ها در امور زیستبرای نظارت و کنترل نحوه عملکرد دولت

عام و  طوربههمین رو حق بر آموزش  محیطی خواهد شد، از
خاص، در زمره  طوربهزیست ضرورت توجه به آموزش محیط

 ازجملهالمللی گیرند و در اسناد بینحقوق بنیادین بشر قرار می
میثاق  15تا  13(، مواد 1948بشر )اعالمیه حقوق  26ماده 

 29و  28( و مواد 1966) یاجتماعحقوق فرهنگی، اقتصادی و 
قرار  تأکید( مورد شناسایی و 1989کودک )کنوانسیون حقوق 

 گرفته است.

محیطی، عدم آگاهی ها و مسائل زیستوجود آلودگی
ها و شهروندان از قوانین و نحوه نامناسب برخورد با چالش

احساس نیاز به  خصوصبهمحیطی، مسائل شهروندی و زیست
ر نوجوانان و جوانان نسبت به وظایف ایجاد عالقه و انگیزه د

زیست، عدم وجود آموزش و شهروندی و مسئولیت حفظ محیط
سازی مناسب در مورد قوانین مربوطه و در مورد فرهنگ
، سبب طرح این در نظام آموزشی پایه باألخصزیست محیط

 پژوهش گردیده است.
عوامل اجتماعی اثرگذار بر رفتار »در تحقیقی تحت عنوان 

نفر از ساکنان تهران که  1200با « محیطی شهروندانستزی
های تصادفی انتخاب شده بودندب در مورد رفتار صورتبه

محیطی محیطی، عقاید، دانش و منابع دانش زیستزیست
-داد که رفتار زیستایشان مصاحبه شدب نتایج تحقیق نشان 
مستقیم یا  صورتبهمحیطی مردم در مناطق شهری 

هایی نظیر سن، جنس، درآمد، تحصیالت، ز متغیرا میرمستقیغ
-ی زیستگذارقانونمحیطی، ای از مسایل زیستدانش پایه

-محیطی، احساس نگرانی و آمادههای زیستمحیطی، نگرش
پذیرد. نتیجه این محیطی، تأثیر میسازی برای رفتار زیست

ای ساکنان تحقیق نشان داد که تحصیالت و افزایش دانش پایه
شان را تغییر داده و احساسات تواند نگرش محیطین میتهرا

 ,Kalantari et al) زیست سوق دهدایشان را به سوی محیط
های های آموزش مهارتروش»(. پژوهشی با عنوان 2007
به بررسی « محیطی، مطالهه موردی: آموزش کودکانزیست

زیست در های کنونی آموزش محیطلزوم این آموزش و روش
باشد که آموزش، است و مختوم به این نتیجه می رداختهایران پ
ها استب بنابراین نظام تهلیم و ای برای نیل به ارزشوسیله

ها در جامهه، افراد را از تربیت باید ضمن گسترش آموخته
 Ebrahimi) ی عمل حرکت دهدسوبهآگاهی و دانش 

Ghavam & Moghanaki, 2008 در پژوهشی دیگر با .)
زیست در کتب درسی، ایگاه مغفول آموزش محیطج»عنوان 

مطالهه موردیب کتب علوم و تهلیمات اجتماعی مقطع 
به بررسی و ارزیابی میزان توجه به آموزش « راهنمایی

زیست در کتب درسی علوم تجربی و تهلیمات اجتماعی محیط
مقطع تحصیلی راهنمایی در دو بخش متن و تصویر پرداخته 

ها و استانداردهای آموزش وهش شاخصشده است. در این پژ
های پرسش و تحلیل، دانش زیست در قالب مهارتمحیط
-های طبیهی، بررسی موضوعات زیستها و سیستمفرایند

گیری و مسئولیت های عمل و تصمیممحیطی، مهارت
شهروندی و مدنی تدوین و تنظیم گردید. طبق نتایج این 
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ی هامؤلفها و همیزان توجه به شاخص مجموعاً پژوهش، 
، در حدی نازل و موردپژوهشزیست در کتب آموزش محیط

بایست اصالحات و تغییرات اساسی در این نارسا است که می
 (.Amini & Mashaalahi, 2014) ردیگحوزه انجام 

زیست توسهه پایدار و حق بر محیط»پژوهشی دیگر با عنوان 
اط منطقی بین به بررسی ارتب« های آیندهنسل اندازچشمسالم: 

زیست و توسهه پایدار پرداخته استب نتیجه آن دو مقوله محیط
زیست سالم نیز که در توسهه پایدار، حق بر محیط داردیمبیان 

-است، الگویی که اولویت را به رعایت الزامات زیست مدنظر
کنند که محیطی داده است و این دو هدف واحدی را دنبال می

و ضمین و تثبیت حق بر توسهه همان حرکت هدفمند جهت ت
زیست نسل حاضر و رعایت حق بر محیط سالم و محیط حفظ

متوازن و نیازها و منافع نسل آینده است. در این راستا پیشنهاد 
های زیست برای نسلتصویب قانون عادی، جهت حفظ محیط

آن در راستای اجرایی  و ضوابطآینده با توصیف و تهیین مهیارها 
 دهدکردن اصل پنجاهم قانون اساسی را ارائه می

(Ramezani Ghavamabadi & Shafiqfard, 2016 .)
-بررسی پیشگیری از جرایم زیست»در پژوهشی با عنوان 

به بررسی جرایم « محیطی، جرایم سبز، با تأکید بر نظام حقوقی
های انمحیطی و نقش پیشگیری از جرایم توسط سازمزیست

دولتی و غیردولتی پرداخته شده است. پژوهشگر با مطالهه 
محیطی و ارزیابی های نظری پیشگیری از جرایم زیستجنبه

های به ارائه راهکار جهیدرنتمقتضیات و موانع این حوزه، 
-زیست و کاهش جرایم زیستپیشگیرانه جهت حفظ محیط

ژوهش (. در پNazari Bahar, 2017محیطی پرداخته است )
، پژوهشگر «محیطیحق بر آموزش در زمینه مسایل زیست»

آموزش را در تمامی سطوح و در همه اشکالش، ابزاری حیاتی 
: ازجملهدر حل مسائل محلی و جهانیِ دستیابی به توسهه پایدار، 

زیست، تهدید صلح و امنیت، توسهه فقر، تخریب محیط
-داند. در نتیجهروستایی و تغییر در الگوهای تولید و مصرف می

محیطی و ضرورت مشارکت افراد گیری به لزوم آگاهی زیست
زیستی پرداخته های محیطگیریتأثیرگذار و تأثیرپذیر در تصمیم
در کشورهای  ژهیوبهمحیطی شده است و آموزش زیست

، برای متوقف کردن حرکت پرشتابِ نابودی توسههدرحال
 ,Kalhor) زیست، امری مؤثر شناخته شده استمحیط
زیست و توسهه حقوق محیط»در پژوهشی با عنوان  (.2017
زیست و لزوم وجود عزم و ، پژوهشگر به اهمیت محیط«پایدار

محیطی ها و مخاطرات زیستاجماعی جهانی در مهار آلودگی
وسهه پایدار را تالش برای استمرارِ بهبود پرداخته شده است و ت

و اصالحات الزم، در وضهیت زندگی بشر از طریق بازنگری 
در فرایند تولید و رشد  مورداستفادهها، فنون، منابع اولیه برنامه

زیست، مهار اقتصادی و اجتماعی با لحاظ کردن حقوق محیط
داند و محیطی میهای زیستها و خنثی نمودن بحرانتخریب

که در چهارچوب  دانسته رشیموردپذتوسهه را زمانی پایدار و 
محیطی انجام بگیرد. در های زیسترورتتضمین حقوق و ض

بهبود شرایط زندگی بشر و چنین بیان شد که  گیرینتیجه
رسیدن به سطح باالیی از رفاه، منوط به حفظ یکپارچگی، 

باشد های آینده میهای حیاتی و حقوق نسلزیبایی و ثبات نظام
(Anabi & Arashpour, 2018). 

یه ششم ابتدایی، پا تاکنون شدهانجامهای در پژوهش
نبوده است و در موارد  موردتوجهپایه آموزشیِ هدف،  عنوانبه

و عام، از مقاطع دبستان، راهنمایی،  کلی صورتبهمشابه 
رسد این که به نظر می و دانشگاهی یاد شده است دبیرستان

گویی و عدم تمرکز بر مقطهی خاص که قابلیت شناسایی و کلی
-ریزی و هدفو پتانسیل برنامه آموزدرک موضوع برای دانش

محتوای آموزشی را  کنندگانهیتهریزان و گذاری برای برنامه
های ی و غیر مؤثر شدن آموزشناکارآمدداشته باشد، سبب 

موجود و نارکارامدی و غیر اجرایی بودن عملکرد شهروندان 
 کهیدرصورتشودب های شهروندی خود مینسبت به مسئولیت

ریزان و نظر محققان، برنامهمد یطورجدبهبایست می
موازین و اهداف حقوق  اجراشدن ازآنجاکه باشد. گذارانقانون

و اتحاد و همکاری  شدنیجهانالملل، با توجه به مباحث بین
با اقدامات عملی  توأمپذیری تههد و مسئولیت درگروالمللی، بین

برای  روش دیگری طورقطعبهدر حیطه داخلی کشورها است و 
المللی در حال حاضر متصور تحقق این اهداف در عرصه بین

ارتباط،  وستهیپهمبهبایست که این زنجیره نیست، الجرم می
زیست را که توسهه محیط باألخصبین حقوق شهروندی و 

المللی را در اجتماعیِ ملی و بین -سیاسی -فرهنگی -اقتصادی
الملل و صلح بینمنجر به اتحاد  تیدرنهاپی خواهد داشت و 

خواهد شد، در درون مرزهای داخلی کشورها و تحت حکومت و 
شود که در گام گذاشته ها پیگیری و به اجرا قانون داخلی آن

 اول و بنیادین آن، آموزش نسل جوان خواهد بود.
آموزان مقطع ششم هدف این مقاله ارتقای آگاهی دانش

زیست از طریق ابتدایی ایران درباره ضرورت حفاظت از محیط
محیطی و تحقق توسهه پایدار آموزش بایدها و نبایدهای زیست

باعث ارتقای سیستم آموزشی کشور و  تنهانهاست. چون 
ترازی آن با مهیارهای جهانی توسهه خوانی و همهم باألخص
، بلکه موجبات گرددیمزیست آموزش حفاظت از محیط ازلحاظ
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 کندیمپذیر را فراهم ولیتبرخورداری کشور از شهروندانی مسئ
که از اهداف ثانویه هر نظام آموزشی است. چراکه حفاظت از 

سازی از زمانی زیست و توسهه پایدار فقط با فرهنگمحیط
ای از درک این مسائل پذیر است که فرزندان ما به درجهامکان

محیطی رسیده و توان جسمی الزم برای ایفای تههدات زیست
رو درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که باشندب از همین 

زیست به های حقوقی تحقق حق بر آموزش محیطچالش
زیست به این آموزان ششم ابتدایی چیست؟ آموزش محیطدانش

تواند صورت بگیرد؟ در این راستا مقطع تحصیلی چگونه می
مبادرت به بررسی شیوه تحقق حق بر آموزش با توجه به مفاد 

 شدهعیتوزهای و بر اساس پرسشنامه میانمودهللی الماسناد بین
زیست را به مثبت آموزش محیط تأثیرمندی و میزان عالقه

 ایم.آموزان این مقطع مورد مداقه قرار دادهدانش
فرضیه پژوهش حاضر این است که آموزش حفاظت از 

آموزان در راستای تحقق حق بر زیست به این دانشمحیط
زیست و تواند تأثیر مثبتی در حفاظت از محیطآموزش می

سازی داشته باشد. نکته مهم در ها و زبالهکاهش آلودگی
زیست توجه به این امر است که نسل سوم حقوق آموزش محیط

بشر موسوم به حقوق همبستگی که شامل حق بر صلح، حق بر 
ها گردد، بیانگر ارتباط آنزیست سالم میتوسهه و حق بر محیط

ارتباط مستقیم آن با حفظ حق حیات همه  باألخصا یکدیگر و ب
چون عدم توجه به  باشد.موجودات زنده در روی کره زمین می

تواند توسهه همه جوامع بشری را با زیست میحفاظت از محیط
اختالل جدی مواجه کند و در نهایت به دلیل کاهش منابع 

ستیابی به ها برای دمحیطی سالم، اختالف بین دولتزیست
ها شاهد به خطر افتادن ها زیادتر خواهد شد و با شروع جنگآن

صلح و حق حیات همه موجودات زنده خواهیم بود. به عبارتی با 
توانیم در راستای هدف زیست میآموزش حفاظت از محیط

-حفظ صلح و امنیت بین»اصلی سازمان ملل گام برداریم که 
 است.« المللی
 

 روش پژوهش
مندی از روش اسنادی و میدانی ی پژوهش با بهرههاداده

گرداوری گردیده است. در این خصوص قانون اساسی، قوانین و 
المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق اسناد داخلی و بین

زیست، مقاالت فارسی و انگلیسی و شهروندی و حقوق محیط
های داخلی و ها و سازمانهای رسمی برخی ارگانسایت

ها زیست ایران و برخی از کشورازمان حفاظت محیطخارجی، س
زیست نهادِ فهال در زمینه محیطهای غیردولتی و مردمو سازمان

چنین وضهیت کنونی ی قرار گرفتب همموردبررسو غیره 
زیست و حقوق بشر و شهروندی در ارتباط با آموزش و محیط
های آموزشی مرتبط با آن ها و کتابزیست، برنامهمحیط

ی قرار گرفت. در جهت تکمیل پژوهش حاضر، پس از موردبررس
زیست و مطالهه و بررسی محتوای مرتبط با حقوق بشر و محیط

های آموزشی مقطع ششم ابتدایی، مسئولیت شهروندیِ کتاب
بررسی سطح آگاهی و عملکرد و  منظوربه 1ایپرسشنامه

آموزان این مقطع از حقوق شهروندی و شناخت دانش
های زیستی و بررسی سطح آموزشهای محیطیتمسئول

توسط  ایو دریافتی آنان، از طریق نظام آموزشی کشور 
آموزگاران و والدین ایشان، تهیه و تدوین گردید و از بین 

آموز مقطع ششم ابتدایی ایران در سال نفر دانش 1230801
نفر  2،400(، حجم نمونه,2017Tasnim) 97-96تحصیلی 

واقع  قیموردتحقآموزان ساکن تهران دانشو  تهیین گردید
آبان ام در بازه زمانی اول مهرماه تا سی 3شدند و به پرسشنامه

آنالین و اینترنتی پاسخ داده شدب در این  صورتبه 1398 ماه
 با محدودیت متأسفانهراستا به برخی از مدارس مراجهه شد و 

همکاری مدارس به علت در دست نبودن امکانات اینترنتی 
مواجه گردیده و در برخی موارد با حضور شخصی نگارنده به 

چنین با همکاری تهدادی از ها پاسخ داده شد و همپرسشنامه
پرسشنامه  4آموزان و والدین و آموزگاران ایشان، لینکدانش

زگاران ارسال شد ها و آموآموزان و والدین آنبرای سایر دانش
آموزان در حال ها در اختیار دانشتا جهت پاسخ به پرسشنامه

تحصیل در مقطع ششم ابتدایی قرار گیرد. پردازش و 
 SPSSافزار آماری آماری اطالعات نیز توسط نرم لیوتحلهیتجز

چنین افزار آنالین کافه پردازش انجام شد. همنرم و  Excelو 
های پژوهش از روش بررسی ر دادهجهت بررسی روایی و اعتبا

نظران این اعتبار صوری با راهنمایی و مشاوره اساتید و صاحب

                                                      
بسته بر اساس طیف لیکرت  سؤاالتای با سه گزینه سؤال 50شامل  پرسشنامه .1

تدوین گشته است. در تهریفی ساده طیف لیکرت ابزاری برای نگرش افراد در تهیه 
زمانی که قصد داریم متغیرهای  استگرایانه های سنجشپرسشنامه

 ی و کیفی را بسنجیم.ریگاندازهرقابلیغ
نفر مشخص شد  384با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان حجم نمونه . 2

گیری به نفر هدف پاسخگویی قرار گرفتند و نمونه 400 تاًینهاکه جهت اطمینان 
جدول مورگان هر دو روشی روش تصادفی ساده تهیین گردید. فرمول کوکران و 

توان حداقل حجم برای محاسبه حجم نمونه آماری هستند که با استفاده از آن می
-تر برآورد نمود. نمونهنمونه الزم از یک جامهه آماری را برای داشتن نتیجه موثق

گیری تصادفی ساده روشی است که در آن هر یک از اعضای جامهه آماری شانس 
 نمونه را دارا است. عنوانبهانتخاب شدن یکسان و برابری در 

 آنالین تهیه گردید. صورتبه. فرم پرسشنامه با استفاده از گوگل فرم و 3
4.Link: (در یک سایت یا صفحة اینترنتی، نشانی اینترنتی که از طریق آن می-

 (افتیدستهای سایت یا صفحة دیگری توان به داده
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مدد گرفته  1چنین استفاده از روش آلفای کرونباخحوزه و هم
پرسشنامه  40ها از طریق شده است. در آزمون مقدماتی، طیف
 ضریب از رابطه این در اولیه، مورد آزمون روایی قرار گرفتند،

 را طیف کل روایی ضریب که شدهاستفاده کرونباخ فایآل
 روایی کاهش سبب که نامناسب هایگویه و کندمی مشخص

 قبولقابل روایی دارای هایگویه و حذف شدند، طیف
 مورد نهایی مرحله برای پرسشنامه و گرفتند قرار مورداستفاده

مقدار آلفای کرونباخ در نمونه مقدماتی  شد. واقع آزمون
و در نمونه نهایی  992/0ها پرسشنامه و بین تمامی گویه

باشد که میزان مطلوب پایایی پرسشنامه را مشخص یم 995/0
گیری میزان پایایی همه متغیرهای نماید. پس از اندازهمی

های جداگانه پرسشنامه، متغیرهای مرتبط در زیرگروه
-و میزان آلفای کرونباخ آنان نیز جداگانه اندازه شدهیبنددسته

-ها در ابهاد کوچکگیری شد تا میزان صحت همسانی در پاسخ
ی واقع شود و میزان قابلیت اعتماد نتایج موردبررستر نیز 

 پرسشنامه افزایش یابد.
 

 ی پژوهشهاافتهی

المللی و حق بر آموزش در اسناد حقوق بشر بین

 قوانین ایران
آموزش دارای مفهوم عام و خاص است که در مفهوم عام آن 

های والدین یا یک گروه و یا جامهه، برای شامل همه فهالیت
های به فرزندان و نسل« دانش، مهارت و اخالقیات»کسب 

گردد. آموزش در این مهنای وسیع شامل رشد جسمی، آینده می
عث گردد که باروانی، مهنوی، مدنی و اجتماعی فرد می

شکوفایی کامل شخصیت افراد خواهد شد. از همین رو بند 
آموزش برای »( درباره 1974) ونسکونامه یتوصیه 1)الف( ماده 

، خواستار رعایت حقوق «المللیتفاهم، همکاری، حفظ صلح بین
(. Ansari, 2013است )های اساسی شده بشر و آزادی

وسط یک گردد که تآموزش به مهنای خاص شامل تهلیماتی می
تهلیمات درسی رسمی در مدارس و  صورتبهنهاد آموزشی 

توسط آموزگاران واجد صالحیت درباره موضوعات مشخص 
گیرد. هدف این مقاله هم بررسی نحوه آموزش صورت می

آموزان مقطع ششم ابتدایی است. اسناد زیست به دانشمحیط

                                                      
. قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه یک آزمون آماری است که حاصل آن یک 1

باشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی ضریب به نام آلفای کرونباخ می
ی انهیچندگزهای آن و جواب شدهیطراحطیف لیکرت  صورتبهای که پرسشنامه

 رود.باشند، به کار میمی

حقوق بشری موجود و قوانین ایران، آموزش رسمی در مقاطع 
-قرار داده است که در قسمت موردتوجهابتدایی و حتی عالیه را 

 ایم.های بهدی به آن پرداخته
ها با کند تا انسانحیثیت ذاتی و کرامت انسانی ایجاب می

یک حق بشری در  عنوانبهمندی از حق بر آموزش بهره
فرهنگی خودشان -اجتماعی-راستای تحقق حقوق اقتصادی

ساز است که گام بردارند. چون حق بر آموزش یک حق توانمند
کند. زمینه برخورداری از سایر حقوق بنیادین بشر را فراهم می

-مدنی هم تلقی می-از طرفی حق بر آموزش یک حق سیاسی
المللی، الزم به بین گردد. در خصوص حق بر آموزش در اسناد

این حق ذکر  صراحتبهذکر است که در منشور سازمان ملل 
ضمنی و  طوربهمنشور  59و  57، 55نشده استب ولی در مواد 

 55به این حق اشاره شده است. چون بند )ب( ماده  میرمستقیغ
المللی در امور فرهنگی و آموزشی منشور خواستار همکاری بین

دارد مؤسسات منشور نیز بیان می 57ماده  1است. بند 
المللی در امور های بیننامهموافقت موجببهتخصصی که 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و غیره 
-شوند و طبق اساسنامه خودشان دارای مسئولیتمی سیتأس

منشور،  63توانند طبق ماده المللی باشند، میهای وسیع بین
-منشور مقرر می 59ل شوند. سپس ماده وابسته به سازمان مل

نفع دارد، در صورت لزوم موجبات مذاکرات بین کشورهای ذی
برای ایجاد این مؤسسات تخصصی توسط سازمان ملل فراهم 

(. این موارد بیانگر اهمیت Rosenne, 1991) خواهد شد
آموزش و ضرورت توجه به تحقق حق بر آموزش در این 

ی با تحقق حق بر آموزش و سازمان جهانی است. از طرف
در راستای تحقق اهداف  توانیمزیست آموزش محیط باألخص

رعایت حقوق اساسی بشر، حفظ » ازجملهاین سازمان جهانی 
« عدالت و ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر

زیرا آموزش روندی است ب مذکور در مقدمه منشور، گام برداشت
کامل  طوربهآموزد تا حقوق خود را که انسان طی آن می

بشناسد و موانع موجود را رفع و به حقوق سایرین احترام 
بدون « صلح، دموکراسی و توسهه»بگذارد. از طرفی تحقق 

ترین نوع آموزش، پذیر نیست. ابتداییتوجه به آموزش امکان
زیست حفاظت از محیط ازجملهآشنایی با حقوق بنیادین بشر 

تای دوام و ثبات حیات بشر و همه موجودات است تا در راس
 زنده گام برداریم.

 یفرهنگکمیته حقوقی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
این میثاق  13( در خصوص ماده 1999میثاق دوم( در سال ))

ی ضروری سازوکاراذعان کرد که آموزش یک حق بشری و 
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 آموزش نیچنهمبرای تحقق سایر حقوق بنیادین بشر است و 
دارای نقش حیاتی در ارتقای توجه به حقوق زنان و کودکان در 

ها، تحقق برداری جنسی از آنقبال کارهای خطرناک و بهره
رشد جمهیت  زیست و کنترلدموکراسی و حفاظت از محیط

رایگان و  (.Asadi & Ziaee Najafabadi, 2012) است
اعالمیه حقوق بشر به  26اجباری بودن آموزش در ماده 

 ,Habibi Majandeh et alمیت شناخته شده است )رس
سند در  نیترمهم عنوانبهمیثاق دوم  14و  13(. ماده 2012

تبیین حق بر آموزش، خواستار تحقق این حق در همه سطوح 
مشارکت آزادانه افراد »ی است که منجر به اگونهبهآموزشی و 

هل و ها، تسادر جامهه انسانی، رشد و تهالی فهم و تهقل آن
های مختلف نژادی، قومی یا ها و گروهدوستی بین ملت

حق  .(Ghari Seyed Fatemi, 2009گردد )« مذهبی
 28کودکان بر آموزش تدریجی و بر پایه فرصت برابر، در ماده 

قرار گرفته شده  موردتوجه( 1989کنوانسیون حقوق کودک )
است. ایجاد فرصت و امکان برابر در دسترسی به آموزش از 

ها، در ملی دولت ورسومآدابهای منطبق بر طریق اتخاذ روش
( به رسمیت 1960آموزش )کنوانسیون منع تبهیض در  4ماده 

شناخته شده است. از همین رو خواستار اتخاذ سیاست ملی در 
تا بتواند فرصت و امکان  امر آموزش توسط متهاهدین است

مندی از آموزش و رفتار مساوی طبق عادات برابری برای بهره
اعالمیه اسالمی حقوق  7و رسوم خودشان فراهم کنند. ماده 

( هم حق کودکان در محافظت و تربیت و تأمین 1990بشر )
مادی و بهداشتی و ادبی آن را بیان و رعایت این حق را وظیفه 

ی که طلب علم و اگونهبهداند، ولت میوالدین، جامهه و د
آموزش را وظیفه واجب جامهه و دولت دانسته است. البته به 

ی برای خیر بشریت به کار گرفته شود. آموزعلمشرطی که این 
-آن درباره حق هر انسانی برای بهره 9سپس بند )ب( ماده 

مندی از مؤسسات تربیتی، عالوه بر خانواده در مدرسه و 
ها، پرداخته تا از تربیت برای پرورش دینی و دنیوی آن دانشگاه

کامل و متوازن و پرورش شخصیت برخوردار شوند. با توجه به 
ها و میثاقین در این قسمت عضویت ایران در این اعالمیه

 ایم.ی قرار دادهموردبررسقوانین ایران را 
وظیفه دولت برای نیل »قانون اساسی ایران درباره  3اصل 

)توجه به کرامت انسانی و آزادی  2داف مذکور در اصل به اه
از طریق آموزش و ارتقای  خصوصبهبا مسئولیت او(،  توأم

« های عمومی و نفی هرگونه تبهیض و ناعدالتیسطح آگاهی
بر کرامت انسانی و  تأکید 20و  19است. سپس در اصول 

منع نماید. مندی از این حقوق میها در بهرهبرابری همه انسان

اضرار به غیر و منع اسراف و تربیت افراد ماهر برای توسهه و 
 تأکیدمورد  43اصل  7تا  5پیشرفت اقتصادی کشور در بندهای 

درباره ضرورت توجه و اهمیت به  50قرار گرفته است. اصل 
هم درباره ممنوعیت هرگونه  153زیست است. اصل محیط

ع طبیهی و امور قراردادی است که باعث سلطه بیگانه بر مناب
توان بیان اقتصادی و دیگر شئون کشور گردد. بدین ترتیب می

زیست داشت که وظیفه مشترک ملت و دولت، حفاظت از محیط
از آلودگی و سلطه بیگانه است تا ارتقای وضهیت اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ جامهه و در نهایت توسهه پایدار 

طریق آموزش صحیح به محقق گرددب این موارد هم از 
زیرا انسان بیشترین سهم را ب تواند منتقل گرددآموزان میدانش

زیست دارد که با آموزش مناسب او در تغییر و تحول محیط
به  بلندمدتو  جبرانرقابلیغتوان مانع ایراد آسیب و صدمه می

-زیست شد. از همین رو اعالمیه استکهلم اولین سند بینمحیط
حق  عنوانبهزیست که به تأثیر انسان بر محیطالمللی است 

زیست سالم مندی از محیطها برای بهرهفردی همه انسان
(. با صنهتی شدن جامهه Molayi, 2007) پرداخته است

ها طوالنی شد، ولی فناوری نتوانست مانع بشری عمر انسان
(. Kroll, 2004ها گردد )ی انسانخواهادهیزپرخاشگری و 

ی و آموزش این قوانین گذارقانوناین روند نیازمند  برای کنترل
المللی و در ایران دچار هستیم، ولی قوانین موجود در سطح بین

پوشانی با سایر پراکندگی مقررات، گستردگی و هم»
است. برخی از قوانینی که ضروری است درباره « موضوعات

آموزان در راستای حفاظت از ها به کودکان و دانشآن

 50اصل الف( از:  اندعبارتزیست آموزش داده شود، محیط

زیست برای نسل بر حفاظت از محیط تأکیدقانون اساسی که 
کند و هرگونه یک وظیفه عمومی می عنوانبهامروز و آینده 

سازد. زیست شود، منع میفهالیتی را که باعث آلودگی محیط

ه که دربار 1370قانون مدنی مصوب  145تا  141مواد  ب(

سایر قوانین ایران در ارتباط با  ج(احیاء اراضی موات است. 

(، قانون 1346زیست که شامل قانون صید و شکار )محیط
(، قانون نحوه جلوگیری 1353زیست )حفاظت و بهسازی محیط

( است. 1383( و قانون مدیریت پسماندها )1374از آلودگی هوا )

قانون پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین که در بند  د(

 بینی شده است.قانون اساسی پیش 156اصل  5
البته بیشتر این قوانین جنبه توصیفی داشته و در بسیاری از 

زیست و ارتباط آن با زندگی ها به لزوم حفظ محیطآن
شهروندان پرداخته نشده است و حتی از نظر ضمانت اجرایی 
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بازبینی و ایجاد تناسب با زمان حاضر را دارد که امری  نیاز به
در اکثر قوانین مذکور تمرکز  ضروری و دارای فوریت است.

های دولتی است تا وظایف بیشتر بر روی وظایف سازمان
-نامهآیینچنین بیشتر مهطوف به نحوه صدور شهروندی، هم

اًل های مربوطه است تا شرح وظایفی که شهروندان نیز متقاب
 50زیست بر عهده دارند و تنها به ذکر اصل نسبت به محیط

های قانون اساسی اکتفا شده و ارتباط حقوق و مسئولیت
زیست مورد شناسایی شهروندی و لزوم آن در قبال حفظ محیط

 قرار نگرفته است.
( بیان گردید که 2000) یانساناز طرفی در گزارش توسهه 

ابستگی متقابل هستند. زیست دارای وحقوق بشر و محیط
 انکاررقابلیغ راتیتأثزیست باعث ی که کیفیت محیطاگونهبه

گردد. بر وضهیت حقوق اجتماعی و اقتصادی جامهه بشری می
زیست سالم شرط بنیادین تحقق حق حیات و سایر چون محیط

(. بدین Molayi, 2007حقوق بنیادین بشر دانسته شده است )
ت که نکته مهم درباره حق بر آموزش توان بیان داشترتیب می

زیست این است که دارای ماهیتی آموزش محیط باألخصو 
در زمره حقوق فردی  حالنیدرعی و فرا نسلی است و چندوجه

و حقوق جمهی نظیر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از 
گردد که در قسمت بهدی حقوق بنیادین بشر محسوب می

 بررسی شده است.
 

 زیست سالممحیطحق بر 
زیست سالم از ملزومات تضمین مندی از محیطی بهرهطورکلبه

حق حیات است که در اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته 
 31میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده  6شده است. ماده 

قانون اساسی تأکید بر این دارند  22اعالمیه حقوق بشر، اصل 
بشر است که حق حیات یکی از حقوق بنیادین 

(Mohammadi Alamooti et al, 2017لذا می .) توان
که تأکید بر حفظ صلح و  هممنشور  1ماده  1بیان داشت بند 

منشور که خواستار  2ماده  3المللی دارد و بند امنیت بین
همین ماده  4اختالفات است و بند  زیآممسالمت وفصلحل

یات بشر درباره منع توسل به زور، درصدد حمایت از حق ح
 هستند. میرمستقیغ طوربه

است و با  دهیدرنورد، مرز کشورها را شدنیجهانامروزه 
المللی به یک ها، جامهه بینحاکمیت دولت کردن رینفوذپذ

های اخیر، بشر با دهکده جهانی تبدیل شده است. در دهه
زیست مواجه گردیده و برای برقراری رویه محیطآلودگی بی

یهت، انسان ناگزیر به تغییر شیوه زندگی است تهادل الزم در طب

تا جامهه جهانی بتواند به سمت توسهه پایدار گام بردارد. این 
های الزم برای دستیابی علمی تواند از طریق آموزشهدف می

زیست سالم و توسهه پایدار در جوامع ملی و عملی به محیط
-. اکثر آلودگی(Alipoor & Sadeghi, 2017)محقق گردد 
ها به زیست ناشی از ناآگاهی و عدم توجه انسانهای محیط

، خواهی انسانخودخواهی و زیاده باألخصمحیط اطراف خود و 
 ورسومآدابها و محیطی و ارزشعدم پایبندی به اخالق زیست

زیست است. از همین رو با آموزش ملی برای احترام به محیط
ع ششم ابتدایی آموزان مقطزیست به دانشحفاظت از محیط

بر رفاه  مطمئناًزیست شد و توان باعث کاهش آلودگی محیطمی
مثبتی  راتیتأثهای بهدی و توسهه اقتصادی و اجتماعی نسل

رویه آب، هوا، خاک و خواهد گذاشت. امروزه ما با آلودگی بی
های ناشی از حتی فضای ماورای جو، با انواع مختلفی از زباله

مند از ه هستیم. برای حفاظت نظامها مواجفهالیت انسان
محیطی وجود دارند که در زیست یک سری اصول زیستمحیط

زیست باید مدنظر قرار گیرند. این اصول آموزش محیط
اصل حاکمیت بر منابع طبیهی، اصل تههد به »از:  اندعبارت

رسانی و کمک در مواقع بروز حوادث همکاری، اصل اطالع
ی و غیره(، اصل حمایت سوزآتش محیطی نظیر )سیل وزیست

ساز، اصل زیست، اصل پرداخت آلودهو حفاظت از محیط
 «.جلوگیری و اصل احتیاطی

زیست در عصر مهاصر ترین علل آلودگی محیطیکی از مهم
ای است که انسان در تولید آن نقش مربوط به گازهای گلخانه

رات زیادی دارد. این گازها باعث افزایش دمای زمین و تغیی
رویه گازهای شوند و ناشی از تولید بیوهوایی میآب
کربن، متان، اکسید نیتروژن و گازهای خانواده  دیاکسید»

(. طبق ارزیابی کارگروه بین OECD, 2009هستند )« فلوراید
وهوایی سازمان ملل، علل اصلی افزایش دولتی تغییرات آب

های فسیلی، سوخت»از:  اندعبارتای تولید گازهای گلخانه
ها و فضای تولید گاز متان و اکسید نیتروژن، تخریب جنگل

گردند که باعث کاهش میزان تولید اکسیژن می« سبز
(UNEP, 2009برخی از پیامدهای زیست .) محیطی افزایش

افزایش دمای زمین، ذوب » ای شاملتولید گازهای گلخانه
 رآبیزها، های قطبی، باال آمدن سطح آب اقیانوسشدن یخ

رفتن سواحل، افزایش تبخیر آب شیرین و افزایش حوادث 
های واگیردار )نظیر سیل، طوفان و شیوع بیماری رمترقبهیغ

، کرونا و ماالریا(، افزایش فشار بر صفحات آنفوالنزامثل 
گردد. این موارد می« های بیشترتکتونیک زمین و بروز زلزله

داشت، سالمت، تهیه اثرات نامطلوبی بر کشاورزی، به مطمئناً
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مواد غذایی، رفاه، امنیت و سایر امور اقتصادی و اجتماعی در 
 & Bodaghpoorسراسر جهان خواهد داشت )

Khalilzadeh, 2008 از همین رو آموزش استفاده بهینه و .)
 مندی از منابع طبیهی زمین و کاهش تولیدعدم اسراف در بهره

یر زیادی بر حفاظت از ای، تأثگلخانه گازهای باألخصزباله و 
محیطی و توان زیست از ابتدای سن درک مسائل زیستمحیط

آموزان یهنی مقطع ششم ابتدایی خواهد پذیری دانشمسئولیت
 داشت.

ها مقررات حقوق الزم به ذکر است که در طی این سال
ی که در ابتدا نسل اگونهبهاندب بشری هم تحوالت زیادی یافته

گردید که تأکید بر ضرورت رعایت حقوق  اول حقوق بشر مطرح
نسل  ازآنپسهای بشر دارد. ی یا حقوق و آزادیاسیو سمدنی 

المللی قرار گرفت که جامهه بین موردتوجهدوم حقوق بشر 
درباره ضرورت رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا 

ها است. امروزه نسل سوم حقوق بشر تحت حقوق برابری انسان
حقوق همبستگی مطرح گردیده است که شامل چهار عنوان 

زیست ، حق بر توسهه، حق بر محیطبر صلححق »حق مرتبط 
 ,Shestakگردد )می« سالم و حق بر میراث مشترک بشریت

 زیست عبارت است از:(. از طرفی ارکان حق بر محیط2001
محیطی، حق مشارکت در حق دسترسی به اطالعات زیست»

-محیطی، حق بر آموزش مسائل زیستستاتخاذ تصمیمات زی
 ازجملهمحیطی و حق دسترسی به مراجع اداری و قضائی 

 «محیطیسازها و جبران خسارت زیستمجازات آلوده
(Eftekhar Jahromi, 2003بدین ترتیب می .) توان بیان

آموزان مقطع ششم ابتدایی زیست به دانشداشت آموزش محیط
سازی امور مشارکت در تصمیم حق»تواند در راستای تحقق می

محیطی و محیطی، حق بر برخورداری از اطالعات زیستزیست
باشد. بدین ترتیب منابع طبیهی « زیستحق بر آموزش محیط

توانند فرصت تجدید حیات پیدا نموده و بشر از کره زمین می
زیست تا حدی نجات پیدا کند. محیط برگشترقابلیغآلودگی 

زیست سالم نیز برخورداری از یطهدف غایی حق بر مح
های مختلف زندگی شرایطی است که تصمیمات انسان در جنبه

ی باشد که زندگی و بقای نسل امروز و آینده را با اگونهبه
های جدی حیاتی روبرو نسازد و بقای آن را تضمین چالش
 نماید.
 

 زیستهای آموزش محیطشاخصه
زیست مؤثر باید توجه شود که مندی از آموزش محیطبرای بهره

متولی نهادینه کردن حفاظت از  عنوانبه وپرورشآموزش

آموزان برای دستیابی به نتیجه زیست در بین دانشمحیط
هایی زیست باید شاخصهمطلوب و تحقق حق بر آموزش محیط

های گذاریاستیس( الفاز:  اندعبارتکه  نظر قرار دهدرا مد

که در این میان آن دسته موفق و مؤثر خواهد بود که  موزشیآ
 ,Eslami & Ajeli Lahijiآگاهی افراد بشود )موجب خود

 تنهانهآموزان، (. بدین مفهوم که سبب شود دانش2016
ی نوعبهفاعالنی آگاه  عنوانبه، بلکه کنندهافتیدر عنوانبه

حیط زندگی آگاهی عمیق درباره واقهیات اجتماعی و فرهنگی م

( بخودشان دست یابند و برای تغییر این واقهیات توانا شوند. 

زیست که باید در شیوه فرهنگ حفاظت از محیط جیترو

های آموزشی هر مقطع زندگی فردی، تهامالت اجتماعی و نظام
 ,Majdzadehتحصیلی و باورهای افراد متجلی گردد )

از مقاطع  بایستزیست می(. از همین رو آموزش محیط2011
اولیه تحصیلی نظیر پایه ششم ابتدایی شروع گردد تا 

-زیست و کاهش آلودگی و زبالهراهکارهای حفاظت از محیط
سازی زیرا فرهنگب آموزان نهادینه گرددسازی، برای دانش

گیرد. اکتسابی است و در تهامل با اجتماع و طبیهت شکل می

گزارش براتلند بیان  ی که دراگونهبهبه توسهه پایدار  ( توجهج

ای پایدار خواهد بود که شده استب بدین مفهوم که توسهه
نیازهای جامهه کنونی را برطرف کند، ولی اختاللی در توانایی 

مندی از همین منابع طبیهی ایجاد های آینده برای بهرهنسل
یافتگی در امور (. به عبارتی مقدمه توسههKiss, 2000نکند )

زیست است که از طریق ی، حفاظت از محیطاجتماعی و اقتصاد
های ی الزم و افزایش آگاهیآموزمهارتزیست، آموزش محیط
 Ramezaniتواند محقق گردد )عمومی می

Ghavamabadi, 2013 .)زیست مؤثر محیط ( آموزشد

های ها و انگیزهباید بتواند رویکرد فرد تهلیم گیرنده را به ارزش
پذیری در قبال اعث تقویت مسئولیتزیستی تغییر دهد و بمحیط
(. به عبارتی افراد Azizi et al, 2012زیست گردد )محیط

محیطی بیشتر، رفتار های زیستدارای تحصیالت و آگاهی

-آموزش در تمام شیوه هو(تری دارند. زیستی مسئوالنهمحیط
های بنیادین ویژگی دربردارندههای آن و در همه سنین باید 

ی، قابلیت دستیابی، قابلیت پذیرش و قابلیت قابلیت دسترس»
 ,CESCRباشد )« ملی آن جامهه ورسومآدابتطبیق با 

(. بدین ترتیب حق بر آموزش )از جمله آموزش 1999
های آن در هر زیست( تنها حقی است که برخی از ویژگیمحیط

سه نسل حقوق بشر )حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، 
قوق همبستگی( دارای اهمیت زیادی اجتماعی و فرهنگی، ح
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ها است. به عبارتی حق بر آموزش یکی برای اجرایی شدن آن
تواند از حقوق ایجابی مثبت است که با دخالت دولت می

ی محقق گردد. البته با توجه به رعایت اصل عدم تبهیض خوببه
تدریجی و فیزیکی این دسترسی به آموزش باید  صورتبهو 

ی اگونهبهگرددب از طرفی این آموزش باید برای همه فراهم 
طراحی شود که توسط تهلیم گیرندگان قابلیت پذیرش داشته 

(. بدین مفهوم که Habibi Majandeh et al, 2012باشد )
های فرهنگی، اجتماعی، زبان و بین محتوای آموزشی با ویژگی

آموزان تناسب داشته باشد. از طرفی این آموزش باید سن دانش
لیت انهطاف داشته و با مقتضیات جامهه و نیازهای اجتماعی قاب

نگارنده،  ازنظرآموزانِ تهلیم گیرنده سازگاری داشته باشد. دانش
اکثر سن آموزش مناسب زمان آموزش و به عبارتی حداقل و حد

زیست، دوره ششم ابتدایی است. چون برای ارائه آموزش محیط
اند، هنوز در ی را پیدا کردهپذیرتوان مسئولیت کهنیاعالوه بر 

زیست آموزش محیط مکان و(ب دوره آموزش اجباری قرار دارند

ی این ررسمیغ طوربهدر وهله اول خانواده و دوستان است که 
برای آموزش رسمی بهترین  ازآنپسگیرد، آموزش صورت می

آموزان با دقت مکان مدرسه و کتب درسی است. چون دانش
گیرند. از هایشان قرار میارزیابی و کنترل آموختهبیشتری مورد 

همین رو کمیته حقوق کودک اعالم کرده است که مصالح 
آموزان )کودک( نظیر اجتماعی شدن و تهامل با عالیه دانش

کند تا آموزش کودکان در مدرسه صورت سایرین ایجاب می
(. به عبارتی تهلیم گیرندگان در Ansari, 2013بگیرد )
آموزش رسمی را از کتب درسی و آموزش غیررسمی را مدرسه، 

 .رندیگیفراماز تهامل با همساالن و آموزگاران خود 
زیست باید با دقت چهار هدف کلی که در آموزش محیط

شکوفا کردن شخصیت الف( از:  اندعبارتقرار گیرند  موردتوجه

بایست آموزان میآموزش دانشب( آموزانب و استهداد دانش

 شدنلیتبدبیت افرادی مفید برای جامهه گردد و مانع سبب تر
اینکه مانع  باألخصکننده شود، ها به افرادی صرفاً مصرفآن
تفاوت در قبال ها به افرادی منفهل و بیآن شدنلیتبد

آموزان باعث ترویج فهم متقابل دانشج( زیست گرددب محیط

ی در ها و سبب همکارنسبت به صلح و دوستی میان همه ملت

باعث د( ها گرددب زیست با کاهش تولید زبالهحفاظت از محیط

زیست شود زیرا یکی از افزایش احترام آنها نسبت به محیط
زیست سالم است تا های بشری حق بر محیطترین ارزشمهم

 ,CRCپایدار باقی بماند ) ازهرجهتتوسهه اقتصادی کشورها 
2001.) 

ریزی و آموزش برنامه با توجه به مطالب بیان شده، برای
آموزان مقطع ششم ابتدایی زیست به دانشحفاظت از محیط

آموزان در نظر گرفته شود و با توجه به باید ابتدا سن دانش
عالئق این گروه سنی، کتب و طرح درسی دقیقی تدوین و 

گذاری ریزی دقیق و سرمایهآموزش داده شود. چراکه برنامه
تربیت شهروندان آگاه، متفکر و مناسب در حوزه آموزش باعث 

توانیم در راستای اهداف توسهه ملی گردد و میتوسهه محور می
ی توسهه یک از طرفمسئوالنه گام برداریم.  طوربهو جهانی 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است  جانبههمهفرایند 
که هدف آن بهبود مستمر رفاه کل جامهه است و توسهه پایدار، 

محوری است. به عبارتی محوری و زیستبین انسانتهادل 
آموزان مقطع زیست به دانشضرورت آموزش حفاظت از محیط

ششم ابتدایی به دلیل نفهی است که برای انسان دارد و دیگر 
تواند انسان هم مانند سایر موجودات زنده است و نمی کهنیا

کیت تام طبیهت را از بین ببرد و خود را نسبت به آن دارای مال
 بداند.

 

 زیستاهداف آموزش محیط
محیطی به دلیل انتشار امروزه جهان با وضهیت بحران زیست

کربن، گرمایش کره زمین و بحران  دیاکسیدرویه گاز بی
کمبود آب مواجه است. این امر باعث افزایش موارد گرسنگی و 

های موجودات زنده خواهد شد. قحطی و از دست رفتن زیستگاه
اعالمیه ریو بیان شده است که حفاظت از  4در اصل 

توسهه پایدار است. از همین رو  ریناپذییجدازیست جزء محیط
 طوربهمحیطی باید های اقتصادی، اجتماعی و زیستانگیزه

(. هدف Pearce, 2012متقابل از همدیگر حمایت کنند )
پیشگیری از تشدید فقر، ارتقای » توسهه پایدار عبارت است از:

سالمت بشر، کاهش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی و 
های این اهداف با درک شاخص«. زیستحفاظت از محیط

زیست درک ارزش محیط»محیطی توسهه پایدار نظیر زیست
-برای حفظ حیات بشر و سایر موجودات زنده، تضمین بهره

دل توسهه در ابهاد مکانی، برداری پایدار از منابع طبیهی، تها
زمانی و اجتماعی و توجه به برابری درون نسلی و بین نسلی 

محقق  «)عدم تحمیل هزینه زندگی نسل حاضر بر آیندگان(
 ,Ramezani Ghavamabadi & Shafiqfardگردد )می

زیست را میراث مشترک توان محیط(. به عبارتی می2016
ما متفاوت، تأکید بر بشریت دانست و اصل مسئولیت مشترک ا

زیست با توجه به مسئولیت کشورها برای حفاظت از محیط
شان برای برطرف کردن مشکالت توانایی فنی و اقتصادی
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(. به Abdolahi & Moarefi, 2010محیطی دارد )زیست
زیست نظر نگارنده بهترین راهکار در حال حاضر آموزش محیط

تا رفتار مطلوب با آموزان مقطع ششم ابتدایی است به دانش
زیرا یکی از ب در نسل بهدی نهادینه گردد جیتدربهزیست محیط

-آموزان، تربیت دانشزیست به این دانشاهداف آموزش محیط
است. بدین ترتیب « خالق، نقاد، مسئول و متههد»آموزانی 

آموزان آموزانی مسئول و آگاه باید این دانشبرای تربیت دانش
محیطی جامهه یل انتقادی از وقایع زیسترا به مطالهه و تحل

های زندگی و سازگاری با خودشان سوق داد تا بتوانند مهارت
 لیوتحلهیتجزمحیط را در هر موقهیت زمانی و مکانی آموخته و 

محیطی داشته باشند. با متفاوتی برای حل مشکالت زیست
ها با حقوق و وظایفشان در قبال زیست آنآموزش محیط

ی هر انسانی با از طرف. شوندیمزیست آشنا محیط اجتماع و
کند و با اراده و عقل خودش امکان شناخت صحیح را کسب می
یابد. از طرفی مصمم، توانایی انجام دادن رفتار صحیح را می

ها را به فلسفه تربیتی قرآن و اسالم این است که همواره انسان
-دعوت می ها و زمین و همه موجوداتتفکر در خلقت آسمان

رسول باطنی در  عنوانبهکند که بیانگر نقش عقل و تفکر 
ای پایدار توسهه تیدرنهاها است. پرورش شخصیت انسان

المللی و باعث خواهد بود که باعث همبستگی ملی و بین
ی که حفاظت از اگونهبهدستیابی به عدالت زیستی شود. 

 گردد.زیست تبدیل به یک عادت و یک باور ذهنی محیط
 

 زیست به مقطع ششم ابتداییلزوم آموزش محیط
مقطع ششم ابتدایی در ایران مقارن با ابتدای دوران بلوغ و 

آموزان از این مقطع تحصیلی آموزان است. دانشنوجوانی دانش
 طوربهمفاهیم علت و مهلولی، اعداد، حرکات، زمان و مکان 

ای برای تازه کنند. از طرفی میزان و مهیارتری درک میدقیق
 ,Poorzahirنمایند )سنجیدن صفات پسندیده را کسب می

هایی آموزان از این سن با ارزش(. به عبارتی رفتار دانش2019
قرار  موردسنجشکه در میان افراد یک جامهه مهتبر هستند، 

گیرد و برای کسب مقبولیت بیشتر در جامهه، تمایل و انگیزه می
نین و مهیارهای اجتماعی دارند. این بیشتری برای تطبیق با قوا

آموزان در استدالل بیانات فرضی به دلیل رشد عقلی دانش
ها را برای تفکر انتقادی و توان آنبیشتر توانایی دارند و می

خالق پرورش داد. چون در این سن عمل یادگیری بهتر صورت 
ده گیرد و ایجاد تغییر کمابیش دائمی، در رفتار بالقوه یادگیرنمی

زیست در تر است. آموزش محیطناشی از تجربه اخیر او، ساده
زیست و ایجاد سازمان محیط سیتأسبا  1350ایران از سال 

 ازآنپسزیست در این سازمان شروع شد. دفتر آموزش محیط
زیست آموزشکده حفاظت از محیط سیتأسبه ترتیب با ایجاد و 

(، 1352ستی )زی(، مرکز هماهنگی مطالهات محیط1351کرج )
(، دانشکده 1362دانشکده منابع طبیهی تهران و گرگان )

 1387( ادامه یافت. از سال 1374زیست دانشگاه تهران )محیط
 1391نیز، دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 

-زیست دانشجو میدر مقطع دکتری در رشته آموزش محیط
ار مدرسه سبز در سراسر هز 40پذیرد. از طرفی سهم ایران از 

 ,Hemati & Shobeiriمدرسه است ) 27جهان، در حدود 
زیست نام واحد درسی جدیدی است که (. انسان و محیط2016

به مقطع تحصیلی پایه یازدهم  97-96از ابتدای سال تحصیلی 
های طبیهی و افزوده شده است که مبادرت به مهرفی سرمایه

نماید و ظت از طبیهت میراهکارهای استفاده درست و حفا
آب، خاک، هوا، انرژی، زباله، تنوع زیستی و »مباحثی نظیر 

اما فقط به بیان بدیهیات بسنده ب ردیگیبرمرا در « گردشگری
-محیطی دانشکرده و کمتر به راهکارها و مسئولیت زیست

زیست پرداخته ی استفاده پایدار از محیطهاحلراهآموزان و 
زیست، ارم توسهه هم برای حفاظت از محیطاست. در برنامه چه

به تصویب هیات  1385که در مرداد  شدههیتهنامه اجرایی آیین
ها ابالغ شده ها و سازمانوزیران رسید و به همه وزارتخانه

بخشی است نامه خواستار تشکیل کارگروهی فرااست. این آیین
در ریزی و زیست، برنامهتا اهداف فرهنگی حفاظت از محیط

. قرار دهدی را مدنظر ررسمیغسطوح مختلف آموزش رسمی و 
زیست در خرداد در نهایت برنامه جامع آموزش همگانی محیط

 ابالغ گردید. 1388
در حال حاضر محتوای کتاب علوم تجربی مقطع ششم 
ابتدایی مبادرت به تهریف مواد طبیهی و مصنوعی، چگونگی 

رده است و به موضوعات تبدیل چوب به کاغذ و بازیافت زباله ک
زیست نظیر خاک، آب، هوا، مختلف مرتبط با حفاظت از محیط
پردازدب اما فاقد وهوایی میحیات جانوران و تغییرات آب
است های میدانی و عملی راهکارهایی برای انجام فهالیت

(Ebrahimi Ghavam & Moghanaki, 2008.) 
زیست باید ایجاد تفکری نقادانه هدف آموزش محیط کهیدرحال

 کهنیاباشد که شامل ایجاد عمدی فهل جدیدی است تا 
آموزان بتوانند فرایند و شیوه تفکر خود را عوض یا اصالح دانش

های کنند یا آن را دوباره بسازند. این نوع تفکر با ایجاد مدل
ازه و تشویق تجسمی و انگیزه و شور ناشی از تجربه واقهی، اج

تواند محقق ها میآوری اطالعات و ارزیابی آنپرسشگری، جمع
(. چون تفکر نقادانه Lak & Shariatpanah, 2017گردد )
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فرد  الف(»از:  اندعبارتنوعی ورزش ذهنی است که فواید آن 

قدرت  ب(گردد. تر میدر مناسبات فردی و اجتماعی موفق

توانایی  ج(یابد. می انتخاب و استقالل عمل فردی افزایش

با صبر و  د(کند. خوب شنیدن و کسب اطالعات را پیدا می

های مخالف و شود و از برخورد تند با دیدگاهتر میحوصله

آمادگی روحی الزم برای  هو(تواند پرهیز کند. مختلف می

 کهنیاتر از همه مهم (ب وکندهای جدید را پیدا میپذیرش ایده

های های تبلیغاتی غولر برابر امپراتوریتوانایی استقامت د

قدرت  . ز(یابدهای فریبنده را میاقتصادی و ایدئولوژی

کند، چون سواد بیانگر مهارت تشخیص و انتخاب کسب می
القائات بیرونی، آگاهانه و مختارانه با جهان است.  دورازبهتهامل 

تمایل به مشارکت، همدلی، تهاون، تفکر شخصی و  ح(

-پذیری و نفع جمهی افزایش میپردازی، مسئولیتایدهمستقل، 
باعث تشویق به فکر کردن و بروز خالقیت و نوآوری،  ط(یابد. 

ایجاد انگیزه و شوق یادگیری، گرداوری مطالب جدید، سوق 
پیدا کردن به سمت تفکر منطقی، برخورداری از امکان انتخاب 

ی و در نهایت و داوری مستقل و آگاهانه درباره اطالعات دریافت
 «.گرددکسب حس ارزشمندی در مدرسه، خانواده و اجتماع می

دانشی که در »فرمایند: ص( میاسالم )پیامبر  نیچنهم
ای بر سنگ پایدار خواهد کودکی کسب شود، همچون نگاره

آموزان مقطع ششم زیست به دانشلذا آموزش محیط«. ماند
گو، مشورت و وی گفتابتدایی و از طریق مباحثه استداللی، آزاد

آموزان باعث ایجاد تفکر انتقادی در مشارکت حداکثری دانش
شود تا ها شکوفا میگردد و در نهایت خالقیت آنها میآن

همواره همکاری را بر رقابت ترجیح دهند. الزم به ذکر  کهنیا
و نهی از منکر در اسالم نیز مبین  مهروفامربهاست تأکید بر 

زیست است، حق بر آموزش و حق بر محیط ضرورت و ارتباط
 مهروفامربه»اند: اهلل مطهری بیان داشتهدر این خصوص آیت

ها است که باید مقدس شمرده مصداق دفاع از حقوق انسان
توجه کنیم در (. از همین رو باید Motahari, 2005« )شود

ی مهروفامربهراستای حمایت و دفاع از حقوق انسان، چه 
از دعوت به شناخت حقوق فردی و جمهی شهروندان  ترارزشمند

های عملی حفاظت از زیست و شناساندن راهکاردر قبال محیط
رسانی به تر از انذار و آگاهیآنب و چه نهی از منکری، مطلوب

زیست. چراکه محیط کنندهآلودهآگاهان خاطیان و ناقضان و نا
ضامن  الناسی ارزشمند است کهزیست حقحفاظت از محیط

 باشد.کره زمین میحفظ حیات در 

 

 و نتایج پرسشنامه هاداده
آموزان مقطع بررسی وضهیت شناخت و آگاهی دانش منظوربه

زیست ششم ابتدایی در ایران از )حقوق شهروندی خود و محیط
و حفاظت از آن(، پژوهشی میدانی با تنظیم پرسشنامه انجام 

با میزان آشنایی و آگاهی این پرسشنامه در ارتباط  گرفته شدب
زیست و شناخت و آموزان از حقوق شهروندی و محیطدانش

شهروند در قبال  عنوانبهها از حق و مسئولیت خود عملکرد آن
عمل ایشان بر جامهه و  راتیتأثزیست و جامهه و محیط

چنین میزان شناخت و دیدگاه آنان از عملکرد زیست، هممحیط
باشد آموزگاران و والدین ایشان می زیستیِشهروندی و محیط

که در رابطه با نحوه دریافت این آگاهی و شناختِ شهروندی و 
زیستی از سیستم آموزشی کشوری و افراد مرتبط با این محیط

آموزان است. جهت بررسی ها در مدرسه و خانواده دانشآموزش
روایی و اعتبار متغیرهای پژوهش از روش اعتبار صوری و روش 

فای کرونباخ مدد گرفته شده است. در خصوص پرسشنامه آل
 توان نکات ذیل را بیان داشت:می

ای ی و سه گزینهسؤال 50ای پرسشنامه 1398در مهرماه  .1
آموزان مقطع ششم طراحی و تدوین گشت و در اختیار دانش

ابتدایی قرار گرفت که هدف آن ارزیابی میزان آشنایی و 
 زیست بود.محیطآموزان از آگاهی دانش

با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران حجم نمونه  .2
نفر در حال  1230801آموز از بین دانش 384برابر با 

تحصیل در مقطع ششم ابتدایی در سراسر کشور تهیین 
گردید و برای افزایش اطمینان نظرسنجی، حجم نمونه به 

 نفر افزایش یافت. 400

-ساده بود و پاسخگویی دانش گیری به روش تصادفینمونه .3
اینترنتی  صورتبهآموزان به پرسشنامه از طریق گوگل فرم 

 انجام شد.

اس.پی.اس.اس  افزارنرمهای آماری با داده لیوتحلهیتجز .4
(spss( و اکسل )excel و )کافه »آنالین  افزارنرم

 صورت گرفت.« پردازش

 های پژوهش از روشجهت بررسی روایی و اعتبار متغیر  .5
که مقدار  اعتبار صوری و روش آلفای کرونباخ استفاده شد

گویه در نمونه مقدماتی  50آلفای کرونباخ در بین تمامی 
است )میزان  995/0و در نمونه نهایی  992/0پرسشنامه 

 پایایی پرسشنامه مطلوب است(.

 5/32درصد پاسخگویان دختر و  5/67از نظر توزیع جنسیت  .6
 ها پسر هستند.درصد آن
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رزیابی از مناطق تحصیلی یک، دو، چهار، پنج، هشت و ا .7
 سیزده صورت گرفت.

در  کنندهشرکتآموزان توزیع منطقه تحصیلی دانش 1شکل  .8
 دهد.پرسشنامه را نشان می

 

 
 آموزانتوزیع منطقه تحصیلی دانش. 1شکل 

Figure 1. distribution of student’s study area 
 

 50درصد از پدران و  57، 3و  2های شماره مطابق شکل .9
درصد پدران و  25درصد از مادران تحصیالت کارشناسی، 

درصد از  18تر و درصد مادران تحصیالت دیپلم یا پایین 32
  پدران و مادران تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر داشتند.

 میزان تحصیلی مادران .2شکل         میزان تحصیلی پدران .3شکل          
Figure 2. Mother’s level of education   Figure 3. Father’s level of education  

 

هایی آموزان پاسخ دادند که آموزشدرصد دانش 40 .10
خانواده خود دریافت در زمینه حق و وظایف شهروندی از 

هایی که در این درصد بیان داشتند آموزش 30نمودند. تنها 

زمینه از خانواده دریافت نمودند، در زندگی فردی و اجتماعی 
بیانگر این است  4ایشان کاربردی و مؤثر بوده است. شکل 

.اندنمودهرا دریافت  هاآموزشکه از چه اشخاصی این 
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 زیست از طریق خانوادهآموزش محیط .4شکل 

Figure 4. Environmental education through their family 
 

درصد آشنایی خود با مفاهیم حقوق  5/7تنها  .11
 62.5دانستند و شهروندی را از طریق مطالهه شخصی می

درصدِ این گروه بیان داشتند که این مطالهاتِ شخصی، در 
 کارآمدمفید و  وجهچیهبهشان زندگی فردی و اجتماعی

 نبوده است.

-آموزان عالقهدرصد دانش 5/75طبق شکل شماره .12
زیست بودند که سهم مادران در های محیطمند به آموزش

، بیان 6درصد بوده است و شکل شماره  55این آموزش 
که سهم آموزشی پدران و سایر اعضای خانواده و  رددایم

درصد بیان  30درصد بوده است.  40بستگان هر دو کمتر از 
کردند که آموزش دریافتی از مادران در زندگی فردی و 

 ها مؤثر بوده است.ی آناجتماع

 
 زیستی به محیطمندعالقه .5شکل 

Figure 5. Interest in environment 
 

 
 دریافت آموزش از طریق پدر .6شکل 

Figure 6. Trained by their father 
 

 حالتابهآموزان بیان کردند که درصد دانش 60 .13
 5/37زیست نداشتند و مطالهه شخصی و آزاد درباره محیط

زیست از هایی درباره محیطدرصد پاسخ دادند که آموزش
های درصد از این آموزش 15اند و فقط مدرسه دریافت کرده

 دریافتی، عملی و کارکردی بوده است.

 نتایج حاصل از پرسشنامه بدین شرح است: .14

آموزان با وجود قوه تمیز و ادراک مناسب با موضوع، دانش
ی شفافیت علمی و ذهنی ندارند. آگاهی زیستمحیطاز مفاهیم 

است.  رمتمرکزیغو  ناکارآمد، یرعلمیغآنان در این خصوص 
مندی ایشان برای یادگیری آموزان بر این باورند که عالقهدانش

مقطع ششم  خصوصبهتر و شناخت این مفاهیم در سنین پایین
آموزان به آموزش در مقطع درصد دانش 75است ) بیشترابتدایی 

ششم پاسخ مثبت دادند( و این یادگیری در تقویت احساس 
تماعی و شناخت حقوق و مسئولیت خود، در اجرای مسئولیت اج

اثر بسزایی دارد،  زیستمحیطحقوق شهروندی و حفاظت از 
همچنان که انگیزه فهالیت اجتماعی و همکاری در اشاعه 
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را  زیستمحیطرسانی در رعایت حقوق و حفظ آموزشی و آگاهی
درصد پاسخگویان بر این باور  70دهد )در آنان افزایش می

که با یادگیری موضوعاتی چون حقوق شهروندی و  بودند
 عنوانبهها و تههدات خود در مدارس با مسئولیت زیستمحیط

از  ترییک شهروند بیشتر آشنا شده و در آینده رفتار مسئوالنه
 (.خود بروز خواهند داد

والدین با حقوق  میزان آشنایی آموزگاران و 7شکل 
 هد.دزیست را نشان میشهروندی و محیط

 

 
1. Practical & efficent action of the father in environmental protection 

 زیستاقدام عملی و کارآمد پدر در حفاظت محیط
2. Familiarization of the father with citizenship rights 

 شهروندیآشنایی پدر با حقوق 
3. Practical & efficent action of the mother in environmental protection 

 زیستاقدام عملی و کارآمد مادر در حفاظت محیط
4. Familiarization of the mother with citizenship rights 

 آشنایی مادر با حقوق شهروندی
5. Practical & efficent action of the teacher in environmental protection 

 زیستاقدام عملی و کارآمد آموزگار در حفاظت محیط
6. Familiarization of the teacher with environment 

 زیستآشنایی آموزگار با محیط
7. Familiarization of the teacher with citizenship rights 

 آشنایی آموزگار با حقوق شهروندی

 والدین وزگاران ومیزان آشنایی آم. 7شکل 
Figure7. Familiarization of teachers & parents 

 
در حال حاضر سطح آگاهی عمومی از مفاهیم و مسائل 

 5/37تنها نیست ) مؤثرمحیطی حقوق شهروندی و زیست
های آموزان پاسخ دادند که اندک آموزشدرصد از دانش

درصد  5/87ی از مدارس خود دریافت نمودند و زیستمحیط
های درون مدرسه شامل آموزان پاسخ دادند که آموزشدانش

و چگونگی این  زیستمحیطراهکارهای عملی حفاظت از 
آموزان ابراز نمودند که در درصد دانش 60شود و حفاظت نمی

ها حقوق صورت آشنایی با حقوق شهروندی و دریافت آموزش
تر مطالبه خواهند نمودب تر و آگاهانهجامهه مسئوالنهخود را در 

در این میان میزان آشنایی هر سه گزینه آموزگاران، مادران، 
، کمتر از زیستمحیطپدران را در ارتباط با حقوق شهروندی و 

های دریافتی از ایشان را ناکافی و درصد دانستند و آموزش 50

مشارکت مردمی برای  ( و اقدام عملی وبیان داشتند ناکارآمد
-درصد از دانش 25تنها باشد )اشاعه این موارد نیز موجود نمی
ها در مشارکت مردمی و بهبود آموزان به کارایی این آموزش

( و لزوم ایجاد یک زندگی فردی و اجتماعی پاسخ مثبت دادند
، امری است زیستمحیطواحد درسی عملی با مضمون حقوق 

درصد بر این باور بودند که اگر  5/72که ضرورت بسیار دارد )
یک واحد عملی و درسی در  صورتبههای مربوطه آموزش

در یادگیری و کارایی را خواهد  تأثیرمدارس باشد، باالترین 
 (.داشت
 

 گیریبحث و نتیجه
و برخورداری از  زیستمحیطبرای تحقق حق بر آموزش 
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شهروندان مسئول و توسهه پایدار، الزم است که آموزش 
تر صورت بگیرد در ایران از سنین پایین زیستمحیطحفاظت از 

و جلوگیری  زیستمحیطهای حفاظت از به این جهت که شیوه
-سازی در شهروندان آتی نهادینه گردد. با توجه به یافتهاز زباله

حق بر آموزش  های پژوهش، اولین گام در تحققها و داده
سالم  زیستمحیطمندی از توسهه پایدار و و بهره زیستمحیط

باشدب که از حقوق طبیهی ناشی از کرامت ذاتی انسان می
کتب با مضامین حقوق شهروندی  تألیفریزیِ آموزشی و برنامه

. خواهد بود ییمقاطع ابتدا آموزش در منظوربهی، زیستمحیطو 
به تفکر انتقادی جهت پرسشگری  آموزانگام دوم تشویق دانش

گو و واز طریق کسب آگاهی و سوق پیدا کردن به سمت گفت
است. نتایج  زیستمحیطمشارکت فهال در حفاظت از 

-از پرسشنامه بیانگر این نکات است: الف( دانش آمدهدستبه
های مند به یادگیری شیوهآموزان مقطع ششم ابتدایی عالقه

محیطی طریق آموزش مفاهیم زیست از زیستمحیطحفاظت از 
پذیری در این خصوص یابی به اطالعات و مسئولیتو دست

هستند. ب( مشخص گردید سیستم آموزش فهلی، کارایی و 
چندانی در پیشبرد اهداف توسهه پایدار از منظر آموزش  تأثیر

ندارد، چراکه انگیزه الزم برای مشارکت  زیستمحیطحفاظت از 
نماید. را ایجاد نمی جانبههمهبه توسهه پایدار عمومی و دستیابی 

محیطی آموزان، عملکرد و اطالعات زیستدانش ازنظرج( 
 راتیتأثوالدین و آموزگاران چندان جامع و کافی نیست و 

ها محیطی و شهروندی آنچندان مثبتی بر عملکرد زیست
تواند ها علمی نیست و نمیاطالعات آن منشأندارد، چراکه 

را برای  زیستمحیطیکپارچگی الزم در آموزش و حفاظت از 
 یطورکلبهآموزان این مقطع تحصیلی ایجاد نماید. همه دانش

به  زیستمحیطدر این پژوهش سهی شده تا با تشویق آموزش 
پذیری آموزان مقطع ششم ابتدایی، اهمیت مسئولیتدانش

گردد. چراکه  رنشانخاطآگاهانه در پیشبرد اهداف توسهه پایدار، 
تواند ایجاد آگاهی، عالقه و انگیزه در این گروه سنی می

پذیری اجتماعی زیادی برای همکاری مشترک و نقش راتیتأث
-یستز هایارزش یی و آموزشبا شناساها داشته باشد. آن
 یتانسان، مسئول یوانات،، حیاهگ حیات حق همچون یطیمح

با ارزش بودن ، زیستحیطمداشتن در رابطه با اعمال بشر در 
شهروندان و ...  هاآن حفاظتتمام موجودات زنده و لزوم 

رفتار مسئوالنه اعمال  یت وو رعا ییشناساتوانایی  یخوببه
رو با دارا خواهند بود. از همینرا  یزیستمحیطو  یشهروند

آموزش علمی و عملی و نهادینه کردن اقداماتی نظیر خاموش 
هنگام ترک اتاق، عدم تهلل در هنگام  کردن چراغ در روز و

)مدرسه و منزل  مبدأها از بازکردن درب یخچال، تفکیک زباله
و محل کار(، استفاده بهینه از کاغذ، توجه به برچسب و عالئم 

-توان نسلبندی محصوالت و غیره، میبر روی بسته شدهدرج
 بر تأثیرگذارهای آینده را به شهروندانی آگاه و مسئول و 

خانواده و سایر افراد جامهه تبدیل کرد. از طرفی با تکیه بر 
-)رعایت بایدهای زیست مهروفامربهفضائل اخالقی نظیر 

-(، میزیستمحیطمحیطی( و نهی از منکر )نبایدهای مخرب 
بهینه و حداکثری در راستای حفاظت از  طوربهتوان 
-میراث مشترک همه بشریت و حق عنوانبه، زیستمحیط

زمان با وضع قوانین چنین همنظیر، اقدام کرد. همالناسی بی
بایست با پرورش تفکر می مؤثرهای مرتبط و ضمانت اجرایی

و  ترنهیهزکمنقاد و متههد، شهروندان را به یافتن راهکارهای 
و حق بر  زیستمحیطنوین در تحقق حقوق شهروندی و حفظ 

ولیت فردی، به آموزش ترغیب نمود و با تقویت روحیه مسئ
 محیطیزیستیا منع از ارتکاب جرایم  زیستمحیطحفاظت از 

های کاهش هزینه جهیدرنتو شهروندی ترغیب نمود که 
و حقوقی را  محیطیزیستهای اقتصادی ناشی از چالش

توان از طریق آموزش خواهیم داشت. به عبارتی می
محیطی شد و نسل ، مانع ارتکاب جرائم زیستزیستمحیط

وان را با آموزش از مقطع ششم ابتدایی، مطلع و آگاه نمود و ج
ها را به این موضوع جلب کنیم که همه اقدامات ما توجه آن

ها و صنایع، های کارخانهها، ادارات و فهالیتها، سازمانانسان
محیطی باشد تا بتوانیم کره بایست دارای پروتکل زیستمی

یهنی با توجه به ب نماییمزمین و حیات همه موجودات را حفظ ب
 دنظریتجدی خود زیستمحیطدر رفتار  پذیری فردیمسئولیت

کنیم و با حساسیت و تههد بیشتری نسبت به اقدامات فردی و 
که بر تمامیت زمین دارد، اقدام عملی داشته  یریتأثجمهی و 

در این دوران شیوع ویروس کرونا عالوه بر  خصوصبه باشیم.
بهداشتی مربوط به ماسک زدن و رعایت های رعایت پروتکل

آوری فاصله اجتماعی، نیز باید بدانیم که شیوه مناسب جمع
ها واجد اهمیت بسیار است که البته نیازمند ها و بازیافت آنزباله

 باشد.تر میاز سنین پایین باألخصبه آموزش، 
هـای چـالش توان بیان نمود کهبندی میدر آخر و در یک جمع

آموزان مقطع ششم ابتدایی شامل به دانش زیستیطمحآموزش 
کمبود منابع علمی و پژوهشی )در زمینه حقوق بشر، شهروندی، 

 مـؤثرهای کافی و و حق بر آموزش(، نبود آموزش زیستمحیط
شده، نبود انگیزه و روحیـه مشـارکت جمهـی در  یبندتیاولوو 

 تحقق اهداف کشوری )به دلیل ضهف آموزشی و علمـی(، عـدم
وجود آموزگـاران متخصـص در حیطـه امـر و عـدم اختصـاص 
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، نبـود واحـدهای درسـی کـه بـه مؤثرساعات آموزشی کافی و 
جهت تحقـق حقـوق بشـر، توسـهه پایـدار، حفـظ  زیستمحیط
-سیاسـت گـردد.ها بپـردازدب مـیآن تأثرو  تأثیرو  زیستمحیط
های مختلف جوامع انسانی جهت تحقق ریزیها و برنامهگذاری

هـای شـود کـه سـاختارزمـانی محقـق مـی صرفاًسهه پایدار تو
به  ازینشیپترین عامل و مهم عنوانبهفرهنگی و آموزشی الزم 

 وجود آید.
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