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 Nowadays, the destruction of the environment and natural resources as a 

global problem has attracted everyone's attention. The establishment of 

various laws has not been able to prevent the increasing process of 

environmental destruction. In such a situation, the education has become an 

important discussion. The basic question that is raised and investigated in this 

regard is: what effect does environmental education have on preventing 

environmental crimes? The present paper is descriptive and analytical and has 

investigated the mentioned question using the library method. The findings 

show that a major part of existing environmental problems is rooted in the 

lack of necessary awareness and cultural weakness in the field of the 

relationship between man and nature, and environmental education in the 

form of development-oriented and community-oriented prevention is 

effective in preventing environmental crimes. Solving the environmental 

crisis depends on the reform of human teachings and a change in the attitude, 

vision and knowledge of man towards his destiny and his surroundings, 

which can be realized in the form of growth-oriented instructions and the 

education of people in the growing age. Community-based prevention is also 

reminded of the danger of environmental destruction through information, 

awareness and cultural development of other layers of society and promotes 

environmental protection methods. The result of such a process is the 

reduction of environmental crimes. In Iran's legal system, despite the 

existence of some laws in the field of environmental education, this approach 

faces significant doubts and shortcomings.  
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ای است که پیشگیری از آن را  به گونهروند فزاینده تخریب محیط زیست و منابع طبیعی  

وضع قوانین مختلف نیز نتوانسته است مانع روند . به یک ضرورت مبدل ساخته است
در چنین شرایطی، بحث آموزش به مقوله مهمی تبدیل . تخریب محیط زیست شودفزاینده 

 شود این است که آموزش سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می. شده است
محیطی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی  زیست جرایم از پیشگیری چه تأثیری در زیست محیط

. ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است کتابخانهتحلیلی بوده و با استفاده از روش 
 محیطی زیست فقدان آگاهی یکی از دالیل مهم بحران ها بر این امر داللت دارد که یافته

موجود است و آموزش محیط زیست در قالب پیشگیری رشد مدار و جامعه محور در 
یست مشروط به حل بحران محیط ز. ممانعت از جرایم زیست محیطی تأثیرگذار است

های انسان و تغییر در نگرش، بینش و دانش انسان نسبت به سرنوشت خود و  اصالح آموزه
های رشد مدار و تربیت افراد در سنین رشد قابل  محیط پیرامونش است که به صورت آموزه

بخشی و رشد  رسانی، آگاهی پیشگیری جامعه محور نیز از طریق اطالع. تحقق است
 حفاظت های شده و روش ه خطر تخریب محبط زیست را یادآورار جامعفرهنگی سایر اقش

. نتیجه چنین فرایندی کاهش جرایم زیست محیطی است. کند را ترویج می زیست محیط از
در نظام حقوقی ایران علیرغم وجود برخی قوانین در زمینه آموزش محیط زیست اما این 
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 مقدمه

ها در قرن  ترین چالش ملت امروزه مسائل محیط زیستی بزرگ
در  .(Sloep, & Blowers, 1996) بیست و یکم هستند

برداری بیشتر و تولید، مقدار آلودگی و تخریب  نتیجه بهره
شده نیز توسط انسان در محیط بیشتر شده و در نهایت  ایجاد

شده است که در صورت عدم   ای بحرانی تبدیل به مرحله
زیست، بحران پایداری چه در  کنترل این روند و حفظ محیط

تری پیدا خواهد  توسعه و چه در حیات کره زمین ابعاد گسترده
زیست جهان در دو دهه گذشته نشان  وضعیت محیط». کرد
زیست کاهش نیافته  هد که تنها اثرات مخرب انسانی بر محیطد می

بلکه مسائل حاد و بغرنج جدید مانند آلودگی شدید جو، کاهش 
ای و گرم شدن کره  تنوع زیستی، پارگی الیه ازون، پدیده گلخانه

ها، تغییرات شدید اقلیمی و اثرات  زمین، افزایش سطح آب اقیانوس
-088: 0373توحیدی نیا، ) «مختلف و متعدد بروز نموده است

با رشد سریع جمعیت و به دنبال آن، افزایش . (0۵8
رویه از منابع طبیعی و نیز رشد و گسترش  برداری بی بهره

های محیط زیستی، تبدیل به یکی از مشکالت  صنایع، آسیب
ها هنوز به این  عمده زندگی ما گردیده است و انسان

محیط زیستی در جهان مشکالت . دهند رسانی ادامه می آسیب
فشار »ای است که متخصصان آن را حالت  گونه امروز به

 .(Erzengin, 2013:49-56) نامند می« ازحد و سقوط بیش

در ایران نیز همانند سایر ملل، توسعه شهرنشینی و تبدیل »
تدریجی مناطق روستایی و جوامع کشاورزی به مناطق شهری و 

زیست اطراف  نسانی با محیطصنعتی، موجب تغییر روابط مناسب ا
این تغییرات به علت عدم اعمال کنترل و نظارت . خود شده است

. (0۵3: 0370رحمتی، ) «زیست به وقوع پیوسته است بر محیط
محیطی در ایران  های زیست دهد، بحران مطالعات نشان می

محیطی در  های زیست عنوان یکی از شدیدترین بحران به
در . (031: 1090حجازی و عربی، ) شده است جهان شناخته

ها آهنگ معمولی انقراض بسیاری از منابع زیستی  این سال
ها و سایر  تخریب مداوم جنگل  درنتیجهجهان سرعت یافته و 

از ازحد  بیش کشی بهرههای غنی زیستی و همچنین  زیستگاه
نامناسب از جانوران و گیاهان   استفادهزمین، آلودگی و 

بخشی از تخریب و آلودگی  .دشو می را موجب غیربومی
های ساختاری و ناکارآمدی  زیست ناشی از ضعف محیط

زیست و بخشی  های اجرایی متولی حفاظت از محیط دستگاه
ای و عدم توجه  های توسعه یاستالشعاع س دیگر، تحت

 باشد زیست می منصبان به موضوع محیط والن و صاحبمسؤ
استای حفاظت از در ر .(4۵-88: 0370آبادی،  رمضانی قوام)

زیست تاکنون قوانین متعددی در حقوق داخلی و در  محیط
شده است اما روند تخریب   المللی تدوین و تصویب عرصه بین

همین امر بحث . محیطی همچنان ادامه دارد زیست جرایمو 
محیطی را به یک  زیست جرایماز  نقش آموزش در پیشگیری

 . سازد ضرورت مبدل می

 جرایممحیطی و پیشگیری از این  یستز جرایمدر خصوص 
اما نقش آموزش چندان است؛  شده تألیفات متعددی انجام

 زاده و سجاد مظفری الهام حیدر: توجه قرار نگرفته است مورد
محیطی  زیست جرایم از ای به بررسی پیشگیری در مقاله زاده،

 میر علیرضا .(0372زاده،  مظفری و زاده حیدر) اند پرداخته
 جرایم از پیشگیری ای نیز در مقاله وند، امین حاجی کمالی و

 و متحد ملل سازمان های دستورالعمل پرتو در محیطی زیست
 اند ضرر را موردبررسی قرار داده از پیشگیری اخالقی اصل

در  همچنین شیرین آقاجانی،. (0378 وند، حاجی و کمالی میر)
 جرایم از پیشگیری در مردمی نهادهای ای نقش مقاله

اما از . (0377 آقاجانی،) را بررسی کرده است محیطی زیست
. نقش آموزش در پیشگیری از جرم بحثی صورت نگرفته است
 . در مقاله حاضر تالش شده به این موضوع مهم پرداخته شود

 طرح است که آموزش سؤال مقاله بدین شکل قابل
محیطی چه نقشی  زیست جرایم از پیشگیری در زیست محیط

طرح است که  صورت قابل ضیه مقاله نیز بدیندارد؟ فر
مدار و پیشگیری  آموزش از طریق پیشگیری رشد»

محیطی تأثیرگذار  محور در پیشگیری از جرایم زیست جامعه
منظور بررسی سؤال و فرضیه مورد اشاره ابتدا  به. «است

شده، سپس نقش آموزش  مفهوم آموزش و پیشگیری بررسی
 جرایممحور از  در پیشگیری رشد محور و جامعه

شده و در ادامه از جایگاه آموزش در  محیطی بررسی زیست
المللی و حقوق ایران  زیست در اسناد بین  از محیط حفاظت

 .بحث شده است

 



 نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست محیطی 83/و همکاران  گل همیشه بهار

 

 مفاهیم -1
 زیست محیط آموزش -1-1

دامنه و گستردگی . ای برای انتقال دانش است آموزش وسیله
ریزی در جهت  آوری مرتبط با آن ضرورت برنامه علوم و فن

طلبد، تا  زیست را می مقابله با مشکالت در حال افزایش محیط
زیست، با یادگیری و از طریق  افراد آگاه به مسائل محیط

. زیست کمک کنند به پیشبرد و ارتقای محیط انتقال تجربیات
 شود تر ظاهر می بنابراین آموزش و جایگاه آن حساس

 211۵-2104گذاری دهه  نام. (08 -00: 1083الهیجانیان،)
از سوی مجمع  «آموزش برای توسعه پایدار»به نام دهه 

عمومی سازمان ملل متحد هرچند بسیار دیر، اما گام مؤثر 
بی به توسعه پایدار و حفاظت از منابع و کشورها برای دستیا

کریمی، ) جلوگیری از تخریب فزاینده توسعه نامحدود بود
با توجه به قوانین و انتظارات مرتبط با آموزش . (280: 0372
زیست، برنامه آموزش مخصوصًا در مدارس نیاز به تغییر  محیط

 زیست تأكید بر آخرین تغییر در بحث آموزش محیط. دارد
و توسعه برنامه آموزشی، تالش در یادگیری عملیاتی تحقیق 

محیطی جامعه  زیست و گرایش افکار زیست بر پایه محیط
محوری، آموزش  -در آموزش باید بجای اطالعات . است

 –در آموزش اطالعات  درواقع. محوری را رواج داد -صنعت 
تولید دانش، گروهی و مشارکتی، درک مفهوم و تولید  محور،

 –مه است ولی در آموزش صنعت دانش برای هآگاهانه 
العمر  انتقال دانش، آموزش فردی، یادگیری مادام محور،

 باشد آموزش و زیاد کردن دانش فردی نسبت به موضوع می
زیست بستری برای  جایی که محیط. (02: 1083الهیجانیان،)

آموزش برای حفظ و نگهداری و ارتقای  ،شود آموزش می
مشکالت مربوط به آن راهکارهایی را زیست و برای  محیط

گذاری بلندمدت و  وپرورش نوعی سرمایه آموزش. کند پیدا می
. شود البته ارزشمند برای جامعه و کلید توسعه محسوب می

رو، تقویت حس کنجکاوی و پرورش روحیه علمی در  ازاین
کودکان و نوجوانان امری است که توجه به آن پیشرفت 

با توجه به اینکه . کند ا تضمین میعلمی و فناوری کشور ر
ترین و پرکاربردترین موضوعاتی که تمامی  یکی از حساس

افراد جامعه در سراسر عمرشان با آن مواجه هستند 

زیست است، آموزش موارد وابسته به آن از اهمیت  محیط
 .سزایی برخوردار است به

 پیشگیری -1-6
 و شدن مانع کردن، جلوگیری معنای به لغت در پیشگیری

 همچنین (.ذیل واژه معین،) باشد می گرفتن را چیزی جلوی
 و کردن آگاه معنای به پیشگیری شناسی ریشه ازنظر
 دانش در. (033: 0381 گسن،) باشد می کردن دستی پیش

 مختلف اشکال از است عبارت پیشگیری اصطالح در و حقوق
 نرخ کاستن باهدف (1080ابرندآبادی، نجفی) جرم کنترل

 فعلیت و بزه وقوع مانع که تدابیری نیز و جامعه در بزهکاری
 جرم  ریشه و علل با و شود می مجرمانه های اندیشه یافتن
 از پیشگیری تعریف در .(0/27۵: 0371 رشاد،) نماید می مبارزه
 وجود واضح توافق یک شناسی جرم اندیشمندان میان جرم،
 آیا که است داشته وجود نظر اختالف این همواره زیرا. ندارد

 تعریف این در بزهکاری کنترل برای غیرکیفری اقدام صرف
 جرم  پدیده به نسبت واکنشی رویکرد اینکه یا و گیرد می قرار
 . (۵8: 0372 خسروشاهی،) گردد می آن شامل نیز

دسته مهم کیفری و  بندی به دو پیشگیری در یک تقسیم
  کیفرِی تهدید با کیفری پیشگیری». شود غیرکیفری تقسیم می

 از تهدید این گذاشتن اجرا به و سو، یک از کیفری حقوق تابعان
 اند کرده نقض را کیفری های ممنوعیت که کسانی مجازات طریق

 جرم از خاص پیشگیری و عام پیشگیری مقام در دیگر، سوی از
پیشگیری اجتماعی در این . (1/60: 1081ابراهیمی،) «است

مفهوم عبارت است از مجموعه اقدامات کنشی و غیرکیفری 
ی آغازین  پذیرد و نقطه که پیش از ارتکاب جرم صورت می

شود به تربیت و آموزش فرد در محیط خانواده و  آن مربوط می
. یابد تا سطح جامعه در مدرسه و سپس این روند ادامه می

ل پیشگیری رشد مدار و وضعی پیشگیری اجتماعی خود شام
با تعریف مجمل پیشگیری و انواع آن، در این مبحث . است

جرم  از پیشگیری در دولت یتمسؤولرویکرد فقه در خصوص 
علیه شهروندان در قالب پیشگیری کیفری و غیرکیفری 

 ترتیب بدین. (48: 0378 ابرندآبادی، نجفی). شود بررسی می
 اجتماعی، مناسب شرایط نمودن فراهم با کشور امور متولیان

 یا و بخشیدن سرعت بر همواره سیاسی و اقتصادی فرهنگی،
 رشد پیشگیری فرآیند در .گذارند می تأثیر روند این نمودن کند
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 یجرایم از پیشگیری در مدرسه و آموزشی محیط نقش، مدار
 گردد مرتکب آینده در است ممکن نوجوان و کودک یک که

 میان این در. است داشته قرار شناسان جرم توجه مورد همواره
 با مدرسه به کودک ورود از قبل دوران در والدین تأثیر

 اجتماعی زندگی برای خود فرزند به اولیه های مهارت آموزش
 خطرات مقابل در او حفاظت موجب که اصولی رعایت و آینده
 و آموزشی محیط در. است بوده توجه قابل همواره ،گردد می

 تحت مناسب صورت به بایست می نوجوان نیز مدرسه
پیشگیری و   عرصهدر  .گیرد قرار منظم آموزشی های فعالیت

سازی  ای برنامه گونه بایست به اصالح جامعه، متولیان نظام می
های انسانی همواره  ریزی نمایند که اصول و ارزش و برنامه

 ای به آن وارد نگردد مورد تأکید قرارگرفته و خلل و خدشه
 مدار، جامعه پیشگیری .(0۵: 0411اوالشنبه و رایجیان اصلی، )

 یا کاهش آن هدف که است اقداماتی و تدابیر دربرگیرنده
 برای اصل در و است اجتماعی محیط در زا جرم علل حذف
 و محلی های اجتماع در بزهکاری وقوع به که شرایطی تغییر

 دانشمندان. گردند می طراحی نمایند، می کمک مسکونی
 محیط مقتضیات و شرایط در که تغییری هرگونه معتقدند

 به و گذارد می اثر فرد روی بر مستقیمًا بیاید وجود به اجتماعی
 .برد می بین از را ها آن یا دهد می شکل مختلف جرایم

 جرایم از تأثیر آموزش بر پیشگیری رشد مدار -6
 محیطی زیست

های پیشگیری از  ترین روش زیست، از مهم آموزش محیط
یون حقوق کودک سدر کنوان. جرایم زیست محیطی است

سال تمام  19سازمان ملل متحد، کودک به هر انسانی که زیر 
در حقوق ایران دوره کودکی به دو دوره  .شود میباشد گفته 

است  ای دورهدوره تمیز . شود میعدم تمیز و دوره تمیز تقسیم 
کمی دارد ولی شعورش به امور که کودک گرچه سن و سال 

و هنجارهای روزمره مردم را تا حد متعارف  رسد میروزمره 
پیش از دوره  دوره غیر ممیز به دوره زندگانی کودک،. داند می

 های ارزش. (100: 1092زاده، صفایی و قاسم) گویند میتمیز 
 در ادفرا یهارفتار و داتعا ها، نگرش ها، مهارت اولیه،
 آموزش رو ازاین گیرد؛ می شکل ها آن رـعم هـیلاو های سال

 ،یــعقالن دــشر ایرــب یــساسا ،کیدکو دوران در
 ناــنسا مانیــجس و اعیــجتما ،یــحساسا شناختی، روان

 شترــگس در ییازــس هب شــنق و شود می بوــمحس
 در درــف رـــه یاــهرفتار و ها مهارت ها، نگرش ها، ارزش

 کیدکو دوران .دارد محیطی زیست جرایمپیشگیری از 
 و نددار ستییز طیمح های نگرش داـجیا در دیاـیز تـیهما
 ورشپر ایبر هیرا دوران نـیا در زیست محیط زشموآ

 طیمح های نگرش. ستا ننساا در ستییز محیط های نگرش
 و العمر مادام گیرند می کلـش کیدوـک دوران در که ستییز

 هـب گرایانه هایی ارزش واکنش ها نگرش. تندـهس تغییرناپذیر
 ای ءایشا آن ردمو در هاوربا ساـسا رـب اـهرفتار اـی ءایـشا
 از ها نگرش ،جتماعیا شناسی روان در. هستند هارفتار

 بینی پیش و گیرند می تأنش هیلاو یهاوربا و کلی های ارزش
 .تندـهس راـفتر ریوـف های کننده

 های آرمان به رسیدن برای جامعه سازان آینده کودکان
 ترین وسیع و بهترین آنان. هستند کشور آینده دسترس قابل

 شوند می محسوب جامعه و مدرسه و خانه بین کانال ارتباطی
 وسیله بهترین جامعه و خانواده بر زیاد گذاریتأثیر علت به و

 در کودکان. شوند می محسوب ملی توسعه اهداف برای تحقق
گیری  شکل حال در رفتارهایشان و ندا یفراگیر آماده زمان هر

 طرح با فراگیری سنین در آموزش طریق از باید بنابراین است
شناخت  و زیست محیط حفظ اهمیت زمینه در موضوعات

 رویه بی رشد زیست، محیط آلودگی از ناشی های بیماری
از  ناشی های آلودگی جامعه، بر آن مخرب اثرات و جمعیت
 موجب معضالت، این با مقابله های راه و انسان های فعالیت
اهمیت  به نسبت کودکان نگرش و دانش سطح ارتقای

 .(60: 1082نویسندگان،  گروه) شد محیطی زیست موضوعات

خانواده ازجمله نهادهایی است که بر آموزش رشد مدار 
 محیط در تولد از پس انسان. گذار استتأثیرکودکان بسیار 

 فردی عنوان به که زمانی تا تولد بدو از و کند می رشد خانواده
. است خانواده تأثیر تحت شدت به شود جامعه وارد مستقل
 دوران در آنچه زیست محیط با دوستی فرهنگ ایجاد بنابراین
 شود می منتقل افراد به طریق خانواده از ازآن پس و کودکی

 در شیوه ترین بنیادی آموزش. دارد اساسی تأثیر و نقش
 نظیر آموزشی نهادهای نقش و بوده زیست محیط از حفاظت
 پوشی چشم قابل افراد پذیری جامعه درروند وپرورش آموزش



 نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست محیطی 86/و همکاران  گل همیشه بهار

 

 رسمی صورت به کودکستان سطح از آموزشی نهادهای. نیست
 باید و دارند  عهده بر سازی را فرهنگ و افراد آموزش

 اهمیت حفاظت بر که کنند اقدام و ریزی برنامه ای گونه به
 .(00: 1080الریجانی،) شود تأکید زیست محیط

وپرورش به لحاظ گستردگی، بیشترین  همچنین وزارت آموزش
ارتباط با مردم دارد و در شهر و روستا بیشترین ابزار را برای 

 .(0387معروفی و همکاران، ) دارند انتقال پیام در اختیار
تواند با آموزش مناسب در  می خانهبنابراین این وزارت

سازی  گذاری شگرفی بر فرهنگتأثیرف های مختل زمینه
بسیاری از . مناسب و آموزش نسل آینده بشر داشته باشد

کشورها اهمیت بسیاری به این امر نموده و آموزش کودکان و 
که در  طوری به»اند  نوجوانان را در برنامه آموزشی خود گنجانده

ای است  رشته زیست یکی از شش عنوان میان آلمان، آموزش محیط
در کشور یونان، از سال . شود در تمام مدارس تدریس میکه 

عنوان بخشی از برنامه آموزش  زیست به ، آموزش محیط0770
ای  شده است و در سطح منطقه مدارس ابتدایی و راهنمایی پذیرفته

شده  زیست در سراسر کشور یونان تأسیس نیز مراکز آموزش محیط
 . (Stokes et al,2011: 12) «است

 گسترش و ایجاد در مؤثر عوامل از یکی امروزه ها رسانه
 امروز زندگی بر ها رسانه سیطره. آیند می حساب به فرهنگ
 پیامدهای و است بدیهی امری المللی، بین و ملی بعد بشر، در

 ها انسان اجتماعی و فردی حیات تاروپود در چنان ای رسانه
 دیگر همچون ها، آن مصرف و تولید که است رخنه کرده

 عام قوانین از پیروی به بشر، نیاز مورد خدمات و کاالها
 صنعت و گیرد می صورت اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی

جوامع،  هنری فرهنگی، فعالیت از مهم بخشی رسانه
 کمک .است داده اختصاص خود به یافته را توسعه خصوص به

 فرهنگ ایجاد برای ها رسانه در نهفته ظرفیت از گرفتن
 از استفاده با. است اهمیت حائز بسیار محیطی زیست
 ها آن مخصوص های برنامه تولید و کودکان ویژه های رسانه

 زیست محیط با دوستی فرهنگ ارتقای و ترویج به توان می
 به و کرد زیست محیط به مند عالقه را کودکان پرداخت و

. (10: 1089موسوی و همکاران،) نمود متعهد آن از حفاظت
 مطلع افراد ازالزم است  کودکان، به زیست محیط آموزش در
 فرصت کودک به باید .فتگر کمک زیست محیط متخصص و

 روابط گسترش. کنند پیدا طبیعت با تری نزدیک ارتباط تا داد
 گام یک آن، تعلق به احساس و زیست محیط با فرد یک

 .بود خواهد پایدار ای آینده داشتن برای روشن

 جرایم از مدار تأثیر آموزش بر پیشگیری جامعه -3
 محیطی زیست

زیست، یکی از ابعاد توسعه  آن بر محیط تأثیرمقوله فرهنگ و 
لذا . پایدار و گام اولیه در جهت دستیابی به این هدف است

های الزم جهت تغییر رفتار و ایجاد فرهنگ  ارائه آموزش
امروزه ». (۵1-07: 0372پالمر، ) یابد زیست ضرورت می محیط

پژوهشگران بر این باورند که افزایش آگاهی عمومی 
تواند مسائل و مشکالت مربوط به آن را کاهش  محیطی می زیست

 «زیست شود دهد و منجر به رفتارهای مسؤوالنه در برابر محیط
یک رفتار مخرب . (0-2۵: 1090راحمی و طاهری، )

تأثیرات تواند  محیطی در مکان و زمانی معین می زیست
ها داشته باشد و  ها و زمان فراوانی در سایر مکان  ناخواسته

های آینده و بر زندگی  ناپذیری بر اکوسیستم صدمات جبران
در چنین شرایطی دستیابی به توسعه . های فردا وارد سازد نسل

چراکه رابطه بین توسعه پایدار . سدر پایدار ناممکن به نظر می
ای دوسویه است و غفلت از  زیست، رابطه و محیط

 شود زیست مانع از دستیابی به اهداف توسعه می محیط
به همین دلیل، داشتن ». (88-87: 1083گراوندی و همکاران، )

زیست و بررسی روند تغییرات آن به  آگاهی از وضعیت محیط
شده  های اخیر تبدیل نی طی سالموضوع مورد توجه مجامع جها

زیست برای تعیین تغییرات  است و درک صحیح از وضعیت محیط
های مدیریتی نقش بسیار  ی مدیریت و ارائه برنامه الزم در نحوه

. (۵0-82: 1098ستوده و پوراصغر سنگاچین، ) «مهمی دارد
شود  زیست باعث می سازی حفاظت محیط فراتر از آن، فرهنگ

. اد در حفظ محیط طبیعی مشارکت داشته باشندکه تمامی افر
عنوان یک ضرورت انکارناپذیر  مشارکت در هزاره سوم به

وجود . (Nath, 2011:1-16) سرعت در حال افزایش است به
تواند عامل بسیار  سازی حفاظتی می مشارکت در تصمیم

 Norton et) های حفاظتی باشد مهمی در موفقیت استراتژی

al, 2003:56). 

ابزارهای مختلف ممکن ها و  روشبا کمک  سازی فرهنگ
انتخاب روش آموزشی که با توجه به شرایط . است انجام شود
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تواند نقش مهمی در دستیابی  و امکانات موجود اتخاذ شود، می
 .(Weiner, 2011:190) به هدف توسعه پایدار داشته باشد

وزنامه و های جمعی مانند تلویزیون، ر امروزه گسترش رسانه
مردم در مورد مسائل عمومی  تواند ضعف آگاهی اینترنت، می

با توجه به نقش مهم تلویزیون . حدودی برطرف نمایدرا تا
گذاری آن در تأثیرتوجه و میزان  عنوان یک رسانه قابل به

عنوان یک بستر  تواند به رسانی، این رسانه می فرآیند اطالع
محیطی،  حث زیسترسانی و آموزش مبا مناسب جهت اطالع

عالوه، با توجه به اینکه قشرها و  به. نقش مؤثری داشته باشد
گیرند، نقش بسیار  های سنی مختلف از آن بهره می گروه

. زیست دارد م نسبت به محیطتری در ارتقا آگاهی مرد پررنگ
است، در دهه  ادار بر تلویزیون که بیشترین مخاطب را عالوه

نترنت، سرعت بیشتری گرفته و اخیر استفاده از رایانه و ای
اینترنت به دلیل . کاربران بسیاری را به خود جذب کرده است

هایی که در سطح وسیع  افزایش روزافزون کاربران آن و ایمیل
شوند، ازجمله ابزار ارتباطی جدید  دست می به ارسال و دست

شده  جهت ترویج رفتار مطلوب در جهت توسعه پایدار معرفی
 . است

ترین راه برای آموزش  ترین و جامع بزرگهمچنین 
زیست در پارک و جنگل، ارائه آن در یک مرکز خاص  محیط
عنوان یک ساختمان خودکفا و  مرکز بازدید به. است

های ملی  سازمان ماَنک 88چندمنظوره در دوران مأموریت 
حال در سراسر دنیا فراگیر شده است  آمریکا ایجاد شد، بااین

توان به مرکز بازدیدکنندگان آن در پارک  که از آن جمله می
در کشور بریتانیا و مرکز بازدیدکنندگان چارلز و دیانا جنگلی 

 .(Bell, 2011: 12) در پارک مرکز نیویورک اشاره کرد

زیست  عالوه براین، فیلم، رسانه ارزشمند در آموزش محیط
زیست،  برای گسترش مفاهیم و اهمیت آموزش محیط. است
بصری برای استفاده تدارک دیده  -بایستی وسایل سمعی  می

منظور ارائه برنامه سیستماتیک در  های جمعی به رسانه. شود
شوند، استفاده از  زیست استفاده می خصوص آموزش محیط

زیست دارد و  این ابزار نیاز به همکاری کارشناسان محیط
توانند در ایجاد  زیست و صداوسیما می کارشناسان محیط

های عمومی از طریق  منظور پخش برنامه های خالق به ایده

هدف اصلی استفاده از . های مختلف کمک کنند رسانه
زیست، ارائه  جمعی برای آموزش محیط های ارتباط رسانه
های آن  حل ای اصولی مختلف مشکالت زیست و راهه جنبه
های آموزشی نقش  رسانه. (038: 1083الهیجانیان، ) باشد می

به . کنند زیست ایفا می مهمی در گسترش آموزش محیط
چون  ؛ای ضروری است همین دلیل رویکردهای چندرسانه

دسترسی مؤسسات آموزشی به این ارتباطات به شکل 
کن است قادر به بعضی مؤسسات مم. ای وجود ندارد رسانه

بعضی دیگر وسایلی مثل اسالید یا  نمایش فیلم باشند؛
های  کار گیرند و درجایی دیگر از برگه ههای نواری را ب فیلم

 .چاپی حاوی نوشته استفاده کنند

 زیست در نظام حقوقی ایران جایگاه آموزش محیط -0
ی برای های مختلف های اخیر برنامه در ایران نیز طی سال

دار اجتماعی به  آموزش محیط زیستی مخاطبین مهم و اولویت
مصوبه . (02: 0372بودی،  شبیری و می)است  اجرا درآمده

زیست ضرورت آموزش،  شورای حفاظت محیط 0388مهرماه 
این مصوبه راه را برای . زیست دانست افزایی محیط را دانش

ست زی زیست بازنمود سازمان حفاظت محیط آموزش محیط
آموزش  88مصوبه سال . یت را بر دوش بکشدمسؤولباید این 

گیرندگان  آموزش. 1: همگانی را به دو بخش تقسیم نمود
برخالف (. مسؤولنهادهای )دهندگان  آموزش. 2( مخاطبین)

در سایه برنامه،  زیست جز های بخشی، آموزش محیط زشآمو
یت اگرچه شفاف. اراده و تعامل و اقدام جمعی میسر نیست

های  محتوایی، تنوع موضوعات، تنوع مخاطبان و تنوع شیوه
 یابی به اما دست، از پیچیدگی فراوانی برخوردار استآموزش 

ایجاد تعامل بین آموزش در زیست  اهداف آموزش محیط
عمومی، آموزش بخشی و بین بخشی نیازهای جامعه با 

 .(20: 1083الهیجانیان،) زیست است رعایت حقوق محیط

زیست  ر نیز بحث آموزش محیطدر برنامه پنجم توسعه کشو
سازمان »: به تصویب رسید که عبارت است از 077طی ماده 

در راستای ارتقای ( الف: زیست مکلف است حفاظت محیط
منظور حفظ  های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به آگاهی
دار از ابتدای  های اثرگذار و اولویت زیست و با تأکید بر گروه محیط

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری برنامه پنجم 
نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی  اسالمی ایران، آئین
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کلیه . وزیران برساند زیست به تصویب هیأت  حفاظت محیط
های دولتی و صداوسیمای جمهوری  ربط، رسانه های ذی دستگاه

دریافت های آموزشی بدون  اسالمی ایران ملزم به اجرای برنامه
نظام اطالعات ( ب. باشند قانونی می وجه موضوع این ماده

ای، ملی و استانی تا پایان  محیطی کشور را در سطوح منطقه زیست
رسانی و  سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطالع

اند  ربط مکلف های ذی دستگاه. محیطی فراهم گردد ارزیابی زیست
 .«مودن این نظام همکاری نماینددر تدوین و اجرائی ن

انتقادات متعددی به فرایند آموزش محیط زیست در کشور 
عنوان  زیست به تاکنون در کشور به آموزش محیط. وارد است

زیست نیز مانند  آموزش محیط. یک علم نگاه نشده است
زیست  ا حقوق محیطیزیست  هایی مانند اقتصاد محیط تهرش

عنی تلفیقی از علم آموزش و علم ای است؛ ی رشته مبحثی بین
ریزی  هایی مانند برنامه ما در ایران رشته. باشد زیست می محیط

التحصیالن  را داریم که فارغ... آموزشی، تکنولوژی آموزشی و
مبحث آموزش، اصول . ها متخصص آموزش هستند این رشته

حال از  زیست تابه اندرکاران محیط علمی خود را دارد و دست
با توجه به . اند زیست نپرداخته اصول به محیط منظر این

صورت علمی و اصولی به  شده اگر بخواهیم به مسائل بیان
زیست در ایران بپردازیم، دیر یا زود باید راه  آموزش محیط

 .گره زدن این دو علم به هم را بیابیم

زیست در  یکی دیگر از مشکالت زیرساختی آموزش محیط
هیچ . های کالن برای اجرای آن است ریزی ایران نبود برنامه

نه . محیطی در ایران وجود ندارد سیستم رسمی آموزش زیست
زیست،  وپرورش و نه سازمان حفاظت محیط سازمان آموزش

هیچ سیاست یا استراتژی مشخصی برای توسعه آموزش 
محیطی در  بعضی از موارد زیست. محیطی ندارند زیست
طور  این موارد به. تشده اس های جغرافیا گنجانده کتاب

ای از مسائل مربوط به  ساختاری نبوده و فقط به ذکر پاره
اند و کمتر به مقوله گسترده مسائل  زیست اكتفا نموده محیط
 .اند محیطی پرداخته زیست

. خورد های مثبتی در این مورد به چشم می البته اخیرًا نشانه
این موارد مثبت شامل تصویب الیحه اخیر آموزش 

محیطی برای دانش آموزان سال سوم مدارس مقطع  زیست
های مشترک وزارت  های کمیته راهنمایی و فعالیت

زیست در رابطه با  وپرورش و اداره کل حفاظت محیط آموزش
های  محیطی بیشتر در کتاب های زیست گنجاندن آموزش

ولی باید توجه نمود . باشد درسی و آموزشی برای معلمان می
کارهایی در کشور، فقدان قانون و چنین  مشکالت این

نامه نیست بلکه نبود ضمانت اجرای در مورد قوانین  تفاهم
ازآنجاکه . شده دلیل اصلی عدم پیشرفت این امور است وضع

ها است و با  بهترین فرصت یادگیری افراد، زمان کودکی آن
رسد  شده، در حال حاضر به نظر می توجه به مسائل مطرح

( 0: شوند ن بخش در قالب زیر بیان میبرخی از مشکالت ای
. محیطی در مدارس از اولویت برخوردار نیست آموزش زیست

. باشد محیطی در مدارس مطلوب نمی سطح آموزش زیست( 2
محیطی موجود  منابع انسانی کافی برای آموزش زیست( 3

 .نیست

 گیری نتیجه
 از تـحفاظ در هویـش ترین بنیادی زیست محیط زشموآ

 بهترین ساالن بزرگ و ناـکدکو به که بوده تزیس محیط
 در ریاختاـس ایرـجا و ها فعالیت هنحو و مطالب ئهارا هویش
 این از تا آموزد می را محیطی زیست های آگاهی ءتقاار نهیمز

 هـب تنـشاگذ امرـحتا طریق از را خود جامعه، فرد هر قیطر
. دـنابد زیست محیط از تیحما و حفظ در مسؤول طبیعت،

 ستا لاـفع ندیآفر کی زیست محیط زشموآ دیگر عبارت به
 به منجر و ارتقاءیافته ها مهارت و نشدا ،گاهیآ آن طی که

 ایرــب سازنده های فعالیت و آگاهانه تصمیمات تعهد، درک،
 زیست می طیمح آمیخته هم هــب ایزــجا هــیکل تیریدــم

اجرا و  زیست در ابعاد مختلف قابل آموزش محیط .دشو طیمح
تواند در سطوح مختلف  زیست می آموزش محیط. باشد ارائه می

زیست در کلیه سطوح و یا  جامعه شامل آموزش عمومی محیط
و یا مفاهیم آموزشی . گیران باشد مدیران و تصمیم

های مخاطب بنا  زیست متناسب با سطوح مختلف گروه محیط
می و کارشناسی و هدفمند برای دستیابی به بر ضرورت عل

عالوه بر . یک هدف کمی و قابل ارزیابی تدوین و تهیه گردد
گذار در آموزش تأثیرهای مخاطب و  انتخاب سطوح گروه

زیست و تدوین مطالب و مفاهیم آموزشی متناسب  محیط
ها و چگونگی انتقال  های هدف، انتخاب روش ها و گروه بارده
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های  برای انتقال و ارائه آموزش. ر مهم استها بسیا آموزش
بایست متناسب با سطح آگاهی جامعه هدف  محیط زیستی می

های مناسبی را تدوین  و حتی متناسب باهدف آموزش، روش
های محیط زیستی  ها و بحران که البته نوع چالش. نمود

موجود در یک ناحیه و یا یک کشور در تدوین مطالب و 
گذار بسیار مهم تأثیرهای هدف و  ی گروهمفاهیم آموزشی برا

. بخشد زیست جهت می است و معمواًل به آموزش محیط
ها و نابودی  طور مثال اگر در یک منطقه تخریب جنگل به

سوزی جنگل، یک بحران محیط زیستی به  درختان و یا آتش
گذار همانند تأثیرهای هدف و  آید، آموزش گروه شمار می

طقه با ارائه مفاهیم اهمیت جنگل، جوامع محلی ساکن در من
گیاهان، جانوران و کارکردهای مطلوب طبیعت در زندگی 

 های تر از ارائه آموزش تر و کاربردی جوامع محلی ضروری
در جهت دستیابی به هدف  ...پیرامون آلودگی هوا، آب و

بنابراین . باشد آموزش، یعنی حفاظت از جنگل در آن ناحیه می
نیاز اصلی مشارکت  عنوان پیش زیست به مقوله آموزش محیط

زیست و فراهم آوری بستر اجرای  عمومی در حفاظت از محیط
ویژه در جوامع محلی بسیار مهم و  اهداف حفاظت به

در ایران، تصویب ماده . کننده اهداف حفاظت خواهد بود توجیه
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ایران پیرامون  077

گیری کارگروه آموزش همگانی  شکل زیست و آموزش محیط
های  زیست در کشور و درنهایت تدوین شاخص محیط

آموزشی، پژوهشی گامی بسیار نویدبخش در آموزش هدفمند 
اما آنچه مهم آن است که . زیست است جامعه در زمینه محیط

های  های آموزشی و انتخاب نوع برنامه تدوین شاخص
وزشی هر منطقه و استان بایست متناسب با نیاز آم آموزشی می

های محیط زیستی موجود  ها و بحران و کشور بر اساس چالش
ای و استانی نیز  تدوین و اجرا گردد و حتی در مقیاس منطقه

های آموزشی متناسب با نیاز مشارکت  ها و روش نوع برنامه
   .زیست است عمومی در حفاظت از محیط

مالحظات اخالقی تمامی  پژوهش این در :مالحظات اخالقی
 .رعایت گردیده است

این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  نگارش :تعارض منافع
 .بوده است

 عنوان به نویسنده نخست پژوهش، این در :سهم نویسندگان
و علمی  همکارعنوان  به نویسنده دوم ومتن  اصلی نویسنده

 .اند عمل کردهناظر تحقیق 

 نگارش این مقالهاز همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و ، اند یاری نموده نویسندگان را

این پژوهش بدون تأمین مالی انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی. الف

 اول، جلد .پیشگیری شناسی جرم .(0370) شهرام ابراهیمی، -
 .میزان انتشارات :تهران دوم، چاپ

 های روش» .(0378) عابدین امیر مقانکی، و قوام ابراهیمی، -
 پژوهشی،) مدارس مجله .«محیطی زیست های مهارت آموزش
 78(: 4) ،(رسانی اطالع  و آموزشی

 .(0411) مهرداد اصلی، رایجیان و مهرداد اوالشنبه، -
 .«ایران جنایی سیاست در مدار جامعه پیشگیری های جلوه»

: 00،ایران در انسانی علوم و مدیریت های پژوهش همایش
0۵. 

 در مردمی نهادهای نقش» .(0377) شیرین آقاجانی، -
 علوم مطالعات مجله .«محیطی زیست جرایم از پیشگیری

 .43-32: 07 ،انسانی اسالمی

 قرن در زیست محیط آموزش .(0372) ای.جوی پالمر، -
 .سمت انتشارات :تهران چاپ سوم، .ویک بیست

 و اقتصاد اخالق،» (.0373) ابوالقاسم نیا، توحیدی -
 .088 -0۵8(: 2)0 ،اقتصادی جستارهای مجله. «زیست محیط

 مؤثـر عوامـل» (.0378) فائـزه عربـی، یوسـف و حجـازی، -
 از حفاظـت در غیردولتـی های سازمان مشـارکت جلـب در

 .031 (:48) 34 ،شناسی نشریه محیط .«زیست محیط
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 پیشگیری» .(0372) سجاد زاده، مظفری الهام و زاده، حیدر -
-083 :(0)3 ،زیستی اخالق مجله .«محیطی زیست جرایم از

072 

 در جرم از پیشگیری» .(0372) اهلل قدرت خسروشاهی، -
 اسالمی آزاد دانشگاه) بصیرت فصلنامه .«قرآنی های آموزه
 .۵8-۵1(: 30-31)01،(نراق

 رکن آموزش» .(0373) منصور طاهری، شمسی و راحمی، -
 آموزشی مجله. «زیست محیط فرهنگ ارتقای اساسی

 .2۵-0(: 4)8 ،ایران مهندسی

 اثرات ارزیابی روند بررسی» .(0370) علیرضا رحمتی، -
 نشریه .«راهکارها و ها چالش ایران در زیستی محیط
 .23-0۵: ۵ ،توسعه و زیست محیط

 پنجم، جلد .(ع) علی امام دانشنامه .(0371) اکبر علی رشاد، -
 .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات :قم اول، چاپ

 بررسی» (.0370) محمدحسین آبادی، قوام رمضانی -
 و ضرورت /ایران در زیست محیط از حفاظت آموزش راهبردی
 .88 -4۵ (:8۵)20،نشریه راهبرد .«تنگناها

 ارزیابی» .(0372) حسین بودی، می و محمد سید شبیری، -
 بهبود برای هایی پیشنهاد ارائه و ایران در زیست محیط آموزش
 .8۵-3۵(: 0)00 محیطی، علوم فصلنامه .«موجود وضعیت

 (.0378) سید مرتضی زاده، قاسم و حسین سید صفایی، -
 :چاپ سیزدهم، تهران .محجورین و اشخاص مدنی حقوق

 .انتشارات سمت

 همگانی آموزش مفهوم تبیین .(0372) داریوش کریمی، -
 :تهران جلد اول، چاپ اول، .(مجموعه مقاالت) زیست محیط

 .زیست محیط آموزش تخصصی ملی انتشارات

 نشمیل زاده، افشار عبدالحمید و زن، پاپ شهپر؛ گراوندی، -
 از استفاده با محیطی زیست پایدار توسعه سازی مدل» .(0371)

 مجله .«جوانرود شهرستان شروینه روستای بنیانی تئوری
 .87- 88(: 038)31 روستا، محیط و مسکن

چاپ  .کودکان برای زیست محیط .(0378) نویسندگان گروه -
 .ایران فنی انتشارات شرکت انتشارات :پنجم، تهران

 اول، چاپ .کاربردی شناسی جرم .(0381) ریموند گسن، -
 .مترجم نشر :تهران

 .زیست محیط آموزش (.0371) الملوک اكرم الهیجانیان، -
 .اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات :چاپ اول، تهران

 .پایدار توسعه و زن (.0387) همکارانپروین و  معروفی، -
 .زیست محیط از حفاظت سازمان انتشارات :چاپ اول، تهران

 چاپ اول، جلد .فارسی فرهنگ .(0383) محمد معین، -
 امیرکبیر انتشارات :تهران ششم،

 تحلیل» .(0378) امین وند، حاجی علیرضا و کمالی، میر -
 های دستورالعمل پرتو در محیطی زیست جرایم از پیشگیری

 مجله .«ضرر از پیشگیری اخالقی اصل و متحد ملل سازمان
 .8۵ -82: 28 ،زیستی اخالق

 حق علمی نشست» (.0374) حسین علی ابرندآبادی، نجفی -
 و حقوق دانشکده :تهران .«آن آثار و مبانی نشدن مجازات بر

 .طباطبایی عالمه دانشگاه سیاسی علوم

 .(0378) عباس، شیری، حسین و علی ابرندآبادی، نجفی -
 .«قضائی رویکرد با جرم وقوع از پیشگیری الیحه بررسی»

 .81 -43(: 3)2 ،جرم از پیشگیری مطالعات فصلنامه

 گلدوز، ساناز صنایع شریفیان، مریم و السادات؛ موسوی، نجم -
 ویژه) خانواده مشارکت و زیست محیط آموزش مبانی (.0377)

 :تهران اول، چاپ .(دبستانی پیش کودکان خانواده و مربیان
 .برهان مدرسه فرهنگی موسسه
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