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تجربیات جهانی در آموزش محیط زیست
علی بختیاری خواه

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

آموزش برای توسعه پایدار 
و اخالق محیطی

بهداشــت  جهانــی  بحــران  یــک  شــرایط  در 
موثرتریــن راه، تشــکیل یــک اســاس اجتماعــی و 
ــدار و  ــعه پای ــرای اصــول توس ــرای اج ــی ب عقان
ــکات  ــل مش ــه دلی ــت. ب ــی اس ــای تکامل ایده ه
ــه  ــاز ب ــدار، نی ــعه پای ــه توس ــوط ب ــده مرب فزاین
آمــوزش بــرای توســعه پایــدار همچنــان در حــال 
ــال  ــت ح ــه وضعی ــه ب ــن مقال ــت. ای ــش اس افزای
حاضــر آمــوزش بــرای توســعه پایــدار اشــاره 
می کنــد. آمــوزش بــرای توســعه پایــدار بــه 
ــار  ــی و رفت ــکیل آگاه ــرای تش ــی ب ــوان روش عن
ــق  ــه از طری ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــد در نظ جدی
ــود.  ــم ش ــد تنظی ــانی بای ــعه انس ــیر توس آن مس
ــط زیســتی  ــن نقــش مثبــت اخــاق محی همچنی
ــدار نشــان  ــرای توســعه پای ــوزش ب در توســعه آم

می شــود. داده 

بعــد انســانی مدل توســعه پایــدار متشــکل از   
توســعه پتانســیل انســانی، در وهلــه اول از طریــق سیســتم 
noo�  آموزشــی اســت. بــه عنــوان بنیانگــذار نظریــه
ــار تاکیــد کــرد کــه  sphere، V.I. Vernadsky چندیــن ب
»شــخصیت انســان یــک کلیــد بــرای همــه چیــز اســت« 
ــه شــکل گیری  ــا ب ــدار دنی ــعه پای ــادی توس ــد زی ــا ح و ت
افــراد دارای اخاقیــات خــوب و توانایی هــای بســیار 
ــده  ــکات پیچی ــا مش ــه ب ــی مقابل ــه توانای ــه ک خاقان
ــد  ــی کــه می توانن ــد، بســتگی دارد، آن های توســعه را دارن
راه حــل را بــرای بحــران جهانــی پیــدا کننــد. نقــش مهــم 
ــاال  ــانی ب ــای انس ــکل دهی ویژگی ه ــد ش ــن فرآین در ای
بــه آمــوزش نویــن براســاس اصــول توســعه پایــدار تعلــق 
دارد. ایــده توســعه پایــدار بایــد اســاس مفهومــی و اســاس 

ــد. ــوزش باش ــتم آم کل سیس
ــزه  ــد انگی ــل متح ــدار مل ــرورش پای ــوزش و پ ــه آم ده

ــی در  ــوزش اکولوژیک ــر در آم ــد نظ ــرای تجدی ــوی ب ق
ــه  ــرد ک ــد ک ــرد و تاکی ــم ک ــدار فراه ــعه پای ــت توس باف
ــه،  ــدار جامع ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــز ب ــه چی هم
در یــک سیســتم آموزشــی ریشــه دارد. مبانــی شــخصیت 
بــرای  توانایــی  تفکــر،  کیفیــت  از:  اســت  عبــارت 
ــی،  ــای اخاق ــده، ارزش ه ــاخت آین ــردن و س ــدل ک م
ایده آل هــا و اشــتیاق معنــوی. از ایــن رو، جامعــه بــه 
ــع  ــر فرهنگــی جام ــا تفک ــت دار ب کادر آموزشــی صاحی
مــدرن، ارزش هــای اکولوژیــک و ســطح بــاالی فرهنــگ 

ــاز دارد. ــک نی اکولوژی
تغییــرات  شــرایط  در  معاصــر  جهان بینــی  درک 
ژئوپلیتیکــی و بحــران اقتصــادی، مســاله کلیــدی آمــوزش 
مــدرن اســت کــه نیازمنــد بــه روز کــردن اصــول اخاقــی 

ــت. اس

آموزش برای توسعه پایدار
ــدار«  ــعه پای ــرای توس ــوزش ب ــوم »آم مفه  
ابتــدا در اســناد ســازمان ملــل در نیمــه دوم قــرن بیســتم 
ظاهــر شــد. توســعه مفهــوم آمــوزش بــرای توســعه پایــدار 
ــی  ــی اصل ــناد سیاس ــرای اس ــا اج ــتقیم ب ــور مس ــه ط ب
کنفرانــس  در  جهانــی  جامعــه  توســط  پذیرفته شــده 
محیط زیســت و توســعه در ریــو دو ژانیــرو مرتبــط اســت. 
در ایــن نشســت تاکیــد شــد کــه آمــوزش یکــی از عوامــل 
کلیــدی دســتیابی بــه توســعه پایــدار اســت. ســپس 
ــل  ــوزش عام ــه »آم ــد ک ــام کردن ــان اع ــران جه رهب
تعیین کننــده تغییــر« بــه معنــای تغییــرات در آینــده 
ــه  ــی در زمین ــدار و ایمــن اســت. اجــاس جهان ــر، پای بهت
ــبورگ  ــپتامبر 2002 در ژوهانس ــه در س ــدار ک ــعه پای توس
ــرای  برگــزار شــد، همچنیــن پیشــنهاد داد کــه آمــوزش ب
ــی  ــای اصل ــی از اولویت ه ــوان یک ــه عن ــدار ب ــعه پای توس
ــه  ــود. ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــه جهان ــای جامع فعالیت ه
بــه شــدت بــه ایــن ابتــکار اشــاره کــرده و از ایــن ابتــکار 
حمایــت می کنــد، دهــه تحصیلــی ســازمان ملــل را بــرای 
ــرورت  ــرد. ض ــام ک ــدار )2005 - 201۴( اع ــعه پای توس
ــی  ــه جهان ــه درک جامع ــخ ب ــه در پاس ــن ده ــل ای حم
ایــن واقعیــت پدیــدار شــد کــه محتــوای ســنتی، اشــکال 
ــی  ــد آمادگ ــوزش نمی توان ــای آم ــده و روش ه شناخته ش

ــد. ــم کن ــده فراه ــل های آین ــرای نس ــردم را ب م
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ــه  ــد زندگــی اســت ک ــک فرآین ــدار ی ــرای توســعه پای ــل ب تحصی
ــری  ــب یادگی ــمی و در قال ــوزش رس ــای آم ــر از محدودیت ه فرات
ــرای توســعه آگاهــی محیطــی و  ــادام العمــر و ایجــاد شــرایط ب م
شــکل گیری فرهنــگ اکولوژیکــی اســت. یکــی از اهــداف اصلــی 
آمــوزش بــرای توســعه پایــدار تشــکیل چشــم انداز جهانــی 
ــوزش  ــی آم ــداف اصل ــر اه ــال حاض ــت. در ح ــت محیطی اس زیس
بــرای توســعه پایــدار توســعه جهان بینــی سیســتمی و تفکــر 
ــعه  ــر در توس ــای موث ــد و مهارت ه ــش جدی ــب دان ــادی، کس انتق
پایــدار جامعــه، آمــوزش شــیوه زندگــی ســالم، پــرورش ارزش هــای 
ــای  ــرورش فعالیت ه ــدار و پ ــرف پای ــس مص ــاال، تدری ــی ب اخاق

ــی هســتند. اجتماع
تمرکــز بــر روی وضعیــت فعلــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــر 
برخــی از جنبه هــای توصیــف مشــکات حقیقــی و چشــم انــدازه ای 

توســعه بیشــتر آمــوزش بــرای توســعه پایــدار تاکیــد کنیــم:
•  امــروزه آمــوزش ذهنــی و ناکارآمــد اســت. تحصیــل نمی توانــد 
جامــع و موضوعــی موضعــی شــود. نابرابــری اجتماعــی - اقتصادی 
ــای  ــه ج ــادی ب ــع م ــت آوردن مناف ــه دس ــرای ب ــزش ب و انگی

ســامت انســانی و اکولوژیکــی وجــود دارد.
•  آمــوزش بــرای توســعه پایــدار توجــه خــود را بــه مســائل مربــوط 
ــد.  ــز می کن ــوزش متمرک ــود آم ــل و در خ ــا تحصی ــری ب ــه براب ب
ــی،  ــای قانون ــر روی جنبه ه ــد ب ــوزش بای ــتر در آم ــداف بیش اه
کیفیــت، قابــل فهــم بــودن و تغییــر برنامه هــای آموزشــی متمرکــز 
ــدار در  ــعه پای ــرای توس ــوزش ب ــام آم ــرای ادغ ــن ب ــود. همچنی ش

ــت. ــز الزم اس ــعه نی ــر توس ــای دیگ حوزه ه
•  الزم اســت کــه مفهــوم کیفیــت آمــوزش کــه بــه طــور همزمــان 
ــد و از  ــر کن ــد نظ ــت تجدی ــی اس ــی و غرب ــش محل ــامل دان ش
توانایی هــای شــناختی، عاطفــی و عملــی، پتانســیل و قابلیت هــای 
دانــش آمــوزان و وقــف آن هــا بــا ارزش، یکپارچگــی اکولوژیکــی و 

رفــاه برابــر حمایــت کنــد.
•  سیســتم آموزشــی کنونــی انحصــار تولیــد و کنتــرل دانــش برای 
منافــع گروه هــای غالــب در ســطوح ملــی و بین المللــی را تقویــت 
می کنــد. تجدیــد نظــر در آمــوزش در قلــب آمــوزش بــرای توســعه 
ــش  ــه دان ــه منظــور ارای ــدار ب ــی ناپای ــال از مــدل غرب ــدار، انتق پای
ــوزان  ــش آم ــه دان ــای ب ــا و ارزش ه ــنتی(، مهارت ه ــی و س )علم
ــدار ضــروری اســت. عــاوه  ــان پای ــک جه ــرای شــکل گیری ی ب
ــا  ــر اولویت ه ــرای تغیی ــدار ب ــرای توســعه پای ــوزش ب ــن، آم ــر ای ب
ــات  ــا در تحقیق ــه صرف ــی ن ــی اجتماع ــای زندگ ــام زمینه ه در تم

علمــی و علمــی اســت.
ــوزش  ــدار و آم ــعه پای ــز توس ــن ج ــودکان مهم تری •  مشــارکت ک

بــرای توســعه پایــدار اســت.
ــان رشــته ای  ــد وجهــی و می ــد چن ــزی در آمــوزش بای •  برنامه ری
ــوزش  ــد آم ــا در برنامه درســی و رون باشــد. نیازهــای همــه گروه ه
ــدی و ارزش  ــل کلی ــوند. آن اص ــه می ش ــر گرفت ــرورش در نظ و پ
اساســی اســت. همچنیــن مشــارکت نماینــدگان تمامــی الیه هــا و 
حوزه هــای بحــث و برنامه ریــزی توســعه پایــدار نیــز اهمیــت دارد.
ــد درکــی از ایــن  ــی شــده، آمــوزش مــدرن بای •  در دنیــای جهان
واقعیــت داشــته باشــد کــه اعمــال کنونــی مــا بــر افــرادی کــه در 
ــر  ــده تاثی ــل های آین ــن نس ــان و همچنی ــر جه ــای دیگ بخش ه

ــهروندانی  ــکیل ش ــورد تش ــا در م ــا م ــت. در اینج ــد گذاش خواهن
صحبــت می کنیــم کــه بــه ســادگی اهمیــت گفتمــان بیــن 
ــه تنــوع فرهنگــی را درک نمی کننــد، بلکــه  فرهنگــی و احتــرام ب
ــتم  ــا اکوسیس ــا ب ــورد م ــوه برخ ــرات در درک نح ــه تغیی ــاز ب نی
زندگــی مــا و فراهــم کــردن وســایل امــرار معــاش هســتند.آموزش 
بــرای توســعه پایــدار  نــه تنهــا در یــک جهــت خــاص تغییــر رفتــار 
می کنــد بلکــه روش جدیــدی بــرای تفکــر، عادت هــا، طــرز فکــر 
و ارزش هــای جهانــی و جهانــی بــرای ارائــه پایــداری اکولوژیکــی 

ــری اجتماعــی و اکولوژیکــی اســت. براســاس براب

جمع بندی
ــرای  ــوزش ب ــی آم ــای مفهوم ــود و مبن ــه موج ــوع، تجرب در مجم
توســعه پایــدار بــه آمــوزش موثرتــر آمــوزش کمــک می کنــد؛ چــرا 
کــه آن هــا توجــه خــود را بــر تولیــد ســاده ای از دانــش بدســت آمده 
متمرکــز نمی کننــد، بلکــه بــه کاربــرد عملــی خاقانــه آن، بــه ویژه 
بــرای حــل مشــکات اکولوژیــک و اجتماعــی، تمرکــز می کننــد. 
آمــوزش بــرای توســعه پایــدار قــادر بــه ارائــه آمــوزش بــا جهــت 
گیــری بــه ســوی آینــده اســت. در عیــن حــال، نســبتا از تعصبــات 
ــوزش  ــرای آم ــد ب ــردار رش ــک ب ــد ی ــت و می توان ــی آزاد اس حزب
ــش  ــک جنب ــن ی ــدار آزاد اســت. ای ــا ناپای ــه از گرایش ه ــد، ک باش
ــر  ــی بهت ــه یکپارچگ ــارکت در آن ب ــه مش ــت ک ــی اس بین الملل
ــرد.  ــد ک ــک خواه ــی کم ــی بین الملل ــای آموزش ــورها در فض کش
ــازی  ــای مدرن س ــی از روش ه ــدار یک ــعه پای ــرای توس ــوزش ب آم
اقتصــادی و اجتماعــی اســت چــرا کــه بــه مــردم یــاد می دهــد در 
مقوله هــای مــدرن فکــر کننــد. در دراز مــدت بــه پــرورش نســلی 
ــعه  ــت. توس ــات اس ــد ابداع ــه تولی ــادر ب ــه ق ــد ک ــک می کن کم
پایــدار پدیــده ای جهانــی اســت. متحــد کــردن بشــریت از طریــق 
همــه وســایل )از جملــه ابزارهــای آموزشــی(برای اجــرای ایــن ایده 

حیاتــی اســت.
درک تجربــه گذشــته گواهــی بــر ایــن واقعیت اســت که در اواســط 
ــعه  ــرای توس ــوزش ب ــد آم ــم، فرآین ــرن بیســت و یک ــه دوم ق ده
پایــدار بــه مرحلــه جدیــدی نزدیــک می شــود. در طــی ســال های 
گذشــته، سیســتم های آموزشــی ملــی فرصت هایــی بــرای تعییــن 
خــود در رونــد آمــوزش جهانــی بــا انجــام بررســی های عمومــی و 
ــه آمــوزش  ــه انباشــته در زمین تخصصــی از اولیــن گام هــا و تجرب
ــه ســمت درک  ــد ب ــک گام جدی ــدار داشــتند. ی ــرای توســعه پای ب
ــرای  ــی ب ــعه مل ــای توس ــتراتژیک برنامه ه ــی اس ــرورت طراح ض
ــد  ــن فرآین ــر ای ــت انعطاف پذی ــازمان مدیری ــف، س ــت ضعی مدیری
بــا توجــه بــه چالش هــای اجتماعــی، و رائــه مکانیســم های 
فرآینــد ملــی حمایــت از خــود بــرای توســعه پایــدار پیش رو اســت. 
هــدف اصلــی توســعه مولفــه ارزش در نظــر گرفتــن ویژگی هــای 
ــی ویژگی هــای فرهنگــی و ویژگی هــای فرهنگــی براســاس  محل
اصــول و ارزش هــای در توســعه پایــدار اســت. بــا ایــن حــال، مهــم 
اســت کــه بــه موقــع، گرایش هــا جدیــد رشــد، تجربــه برخــورد بــا 
مشــکات پیچیــده را جمــع کــرده، بــه ســرعت انتشــار یابــد و آن 
ــه  ــا ب ــد ت ــام کن ــی ادغ ــط آموزش ــه محی ــیع ترین زمین ــه وس را ب
همــه اعضــای جامعــه فرصتــی بــرای کار در زمینــه ایجــاد آینــده 

پایــدار بدهــد.




