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چکـیده
افزایش نگرانی ها از وضعیت محیط زیست و هشدارهای مکرر کارشناسان این حوزه ،نیاز به دانش افزایی و آگاهی بخشی
محیط زیستی در سطح نظام آموزش و پرورش را دو چندان کرده است تا از این طریق و با ایجاد نگرش محیط زیستی در
کتاب های درسی ،در مسیر توسعه پایدار گام بر داشته شود .از آن جایی که دوران کودکی اهﻤیـت زیـادی در ایجـاد
نگـرشهـای محیط زیستی دارند ،آموزش محیط زیست در ایـن دوران راهی برای پرورش نگرش های محیط زیستی در
انسان است .نگرش های محیط زیستی که در دوران کـودکی شـکﻞ می گیرند مادام العﻤر و تﻐییر ناپذیر هسـتند.
نگـرشهـا ،واکنش هایی ارزش گرایانه بـه اشـیاء یـا رفتارهـا بـر اسـاس باورها در مورد آن اشیاء یا رفتارها هستند .در
روان شناسـی اجتﻤاﻋی ،نگرش ها از ارزش های کﻠی و باورهای اولیه نشﺄت می گیرند و پـیش بینـی کننـدههـای فـوری
رفتـار هسـتند .نگرشها به جﻤع بندی و یکﭙارچه سازی ارزشها و باورهـای ما در مورد موضوﻋی ﺧاص کﻤـﮏ می
کننـد .بنـابراین «اگر ما ﺧواهـان این هستیﻢ که بزرگساﻻن در نسـﻞ هـای بعـدی بـه زمـین احترام بگذارند ،مﻬﻢ است
که امروزه در برنامه درسی مقاطع ابتدایی ،آموزش محیط زیست و رابطـه متقابـﻞ بـین فعالیت های انسانی و محیط
زیست را قرار دهیﻢ ».در این مطالعه پس از بیان مقدماتی در ﺧصوص چالش های محیط زیستی و لزوم آموزش زمحیط
زیست ،به راهکارهای راهبردی در زمینه آموزش محیط زیست در مدارس پرداﺧته شده است.
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

محیط زیست ﻋبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده ،آن را در ﺧود فرو گرفته و با آن در کنش متقابﻞ قرار
دارد .بدین ترتیب مشاهده می شود که محیط زیست هﻤه چیز را در بر می گیرد .هﻢ انسان و هﻢ طبیعت و هﻢ رابطه این دو را
شامﻞ می شود .در کﻠیه فعالیت های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می شود .محیط یﮏ موجود زنده ﻋبارت است از فضایی که
موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابﻞ گوناگون با آن در تﻤاس قرار دارد .به بیان دیگر ،محیط را می توان مجﻤوﻋه
ﻋوامﻞ جاندار و بی جانی دانست که ،در یﮏ فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر ﺧود قرار می دهند .البته
پدیده های غیر زنده نیز می توانند دارای محیط باشند ،لیکن فاقد محیط زیست اند ،به ﻋنوان مثال سنگ مادر تحت تاثیر ﻋوامﻞ
محیطی (تخریب فیزیکی ،شیﻤیایی ،بیولوژیﮏ) به ﺧاک مبدل می شود .محیط زیست انسانی نیز یکی از ابعاد محیط زیست است
که به آن چیزها یا ﻋوامﻠی اشاره دارد که متﻤایز از ما هستند و زندگی یا فعالیتهای ما را تحت تاثیر قرار میدهند .بنابراین محیط
زیست انسانی شامﻞ ﻋوامﻞ طبیعی ،مصنوﻋی ،اجتﻤاﻋی ،زیستی و روانی میباشد.
بر اساس کﻤیسیون آموزش اتحادیه جﻬانی حفظ طبیعت و منابع طبیعی ،نشست بین الﻤﻠﻠی کار برای آموزش محیط زیستی در
مدارس ،آموزش محیط زیستی فرایند شناﺧت ارزش ها و روشن سازی مفاهیﻢ است که به منظور توسعه مﻬارت ها و نگرش های
ﻻزم برای درک ارتباط بین انسان ،فرهنگ او و محیط بیوفیزیکی اطرافش صورت می گیرد .آموزش های محیط زیست موجب
تﻤرین در تصﻤیﻢ گیری و توجه به کیفیت محیط زیست نیز می شود .بر اساس برنامه آموزش محیط زیست ایاﻻت متحده ،آموزش
محیط زیست یﮏ فرایند یکﭙارچه است که با رابطه متقابﻞ انسان ،طبیعت ،رشد جﻤعیت ،آلودگی ،تخصیص منابع  ،تکنولوژی و
برنامه ریزی شﻬری و روستایی سر و کار دارد ( .)USEPA, 2018آموزش در تﻤامی سطوح و در هﻤه اشکالش ،ابزاری حیاتی
برای حﻞ مشکالت محﻠی و جﻬانی ،فرآوری توسعه پایدار به ویژه فقر ،بیﻤاریﻬایی هﻤچون ایدز ،تخریب محیط زیست ،تﻬدید صﻠح
و امنیت ،توسعه روستایی وتﻐییر در الگوهای تولید و مصرف به حساب می آید .اگرچه تخریب محیط زیست ،یﮏ ﻋامﻞ اساسی
تﻬدید کننده و توسعه پایدار محسوب می شود ،اما تﻐییر رفتار در مواجه با محیط زیست منوط به رفع سایر موانع هﻤچون فقر و
الگوهای تولید و مصرف است و از این نظرتفکیﮏ این ﻋوامﻞ از یکدیگر بس دشوار است .با این توصیف آموزش و آگاه سازی
ﻋﻤومی در ارتباط با محیط زیست به سه دلیﻞ اهﻤیت فراوان می یابد -9 :آموزش و ارتباطات ،پایه های تحقق اهداف زیست
محیطی درزمینه های مختﻠف هستند -0 ،.آموزش و ارتباطات  ،حﻠقه اتصال مردم با محیط زیست است -0 ،حس مسئولیت
اجتﻤاﻋی و مشارکت مردمی در حفاظت ازمحیط زیست را ایجاد کند.
آموزش ﻋﻤومی به معنی افزایش دانستنیﻬا و نیز افزایش توانستنیﻬا یونسکو برای دهه اﺧیر بوده است به طوری که دهه آینده
را به ﻋنوان دهه آموزش محیط زیست معرفی کرده اند .اینکه ابتدا دانایی مردم نسبت به محیط زیست افزایش یابد و نگرش جامع
اکوسیستﻤی و زیست محیطی در آنﻬا ایجاد شود ،موضوﻋات ﺧاصی مربوط به حفظ جنگﻞ یا بحث ﺧاص آلودگی هوا یا آب نیست،
بﻠکه بحث یﮏ اکوسیستﻢ است و حیطه وسیعی را دربرمی گیرد که شامﻞ هﻤه مسائﻞ مرتبط با حیات و زندگی ما می شود .امروز
نگاهی که در سطح بین الﻤﻠﻠی نسبت به محیط زیست وجود دارد و سازوکارهایی که دولت ها پیش بینی می کنند ،هﻤه این مسائﻞ
را در برمی گیرد (.)NAAEE , 2017
آژانس حفاظت از محیط زیست ایاﻻت متحده امریکا مؤلفههای آموزش محیط زیست را به پنج مؤلفه دستهبندی نﻤوده است
که ﻋبارتند از.9 :آگاهی و حساسیت در مورد محیط زیست و چالشهای زیستمحیطی .0 ،دانش و درک محیط زیست و چالشهای
زیستمحیطی .0 ،نگرش در مورد نگرانیها برای محیط زیست و انگیزه برای بﻬبود و ابقاء کیفیت محیط زیست .0،مﻬارت برای
تعیین و کﻤﮏ به رفع چالشهای زیستمحیطی .5 ،شرکت در فعالیتهایی که منجر به حﻞ چالشهای زیستمحیطی میگردد،
( .)USEPA, 2018مؤلفه سوم یعنی نگرانیها برای محیط زیست نیز شامﻞ مواردی هﻤچون کیفیت آب ،کیفیت هوا ،کیفیت
غذا ،مدیریت زمین و سازههای قابﻞ سکونت میباشد (.)NZIEH , 2018
محیط زیست یکی از موضوﻋاتی است که باید از دوران کودکی آموزش داده شود و آموزش رسﻤی آن از ورود کودک به
مدرسه آغاز گردد .از اینرو آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان مقاطع ابتدایی ،موضوع بسیار مﻬﻢ و ضروری است که
باید در مدارس مقاطع ابتدایی به آن توجه ویژه ای شود و برای آن برنامه ریزی اصولی و هدفﻤندی در نظر گرفت که در این
مطالعه به راهکارهایی در این زمینه اشاره شده است.

 -2ورود محیط زیست به عرصه نظام های آموزشی جهان
بررسی تجارب سایر کشورهای جﻬان در زمینه آموزش محیط زیست در سطح مدارس ،حکایت از ورود زودهنگام این مساله
حیاتی به نظام های آموزشی و فعالیت های بسیار آنان در این راستا دارد که به نوﻋی می تواند ﺧط مشی و الگویی برای مسووﻻن
آموزش و پرورش و محیط زیستی کشور باشد.
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 -3هدف آموزش محیط زیست
آموزش محیط زیست بنیادی ترین شـیوه در حفاظـت از محیط زیست بوده که به کودکـان و بزرگسـاﻻن بﻬترین شیوه ارائه
مطالب و نحوه فعالیت ها و اجـرای سـاﺧتاری در زمینه ارتقاء آگاهی های زیست محیطی را می آموزد تا از این طریق هر فرد
جامعه ،ﺧود را از طریق احتـرام گذاشـتن بـه طبیعت ،مسئول در حفظ و حﻤایت از محـیط زیسـت بدانـد .به ﻋبارت دیگر آموزش
محیط زیست یﮏ فرآیند فعـال است که طی آن آگاهی ،دانش و مﻬـارت ها ارتقاء یافته و منجربه درک ،تعﻬد ،تصﻤیﻤات آگاهانه و
فعالیت های سازنده بــرای مــدیریت کﻠیــه اجــزای بــه هــﻢ آمیختــه محیط می زیست محیط شود .هدف از آموزش محیط
زیسـت ایجـاد آگاهی در افراد جﻬت حفاظت محیط زیست و نیز باﻻ بـردن درک محیط زیستی آن ها به منظور حـﻞ مشـکالت
محیطـی دانست.
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براساس مطالعه ای که در شﻤاره اﺧیر فصﻠنامه انسان و محیط زیست منتشر شد ،ایرلند با حﻤایت سازمان حفاظت محیط
زیست و وزارتخانه های حﻤﻞ و نقﻞ ،گردشگری و ورزش این کشور ،اقدام به ایجاد مدارس سبز کرده که به یکی از موفق ترین
برنامه ها در شبکه های بین الﻤﻠﻠی تبدیﻞ شده است .اجرای «جایزه حامی محیط زیست جوان» توسط یونسکو در ایرلند و در سطح
مدارس متوسطه هﻢ اقدام دیگر این کشور در حیطه آموزش محیط زیست بود.
هﻤچنین بنابر داده ها ،آمریکا نیز سال  ،9112اقدام به تصویب قانون و سند آموزش محیط زیست با هدف گسترش فرصت
هایی برای آموزش محیط زیست در طول دوره تحصیﻠی کرد که برنامه های اجرایی آن ﻋبارت است از اجرای برنامه های آموزشی
برای معﻠﻤان ،حﻤایت های مالی برای ابداﻋات و نوآوری ها در فعالیت های آموزش محیط زیست ،تدابیر تشویقی برای معﻠﻤان و
دانش آموزان برتر در زمینه آموزش محیط زیست ،تاسیس بنیاد مﻠی آموزش و پرورش محیط زیست به منظور هﻤاهنگی میان
منابع و تالش های بین بخش ﻋﻤومی و ﺧصوصی و طراحی سایت های آموزشی و سرگرمی ،بازی ها و امتحان های جذاب با
موضوﻋات محیط زیستی برای دانش آموزان مقاطع مختﻠف.
در کشور چین ،برنامه اقدام مﻠی برای تبﻠیﻐات و آموزش و پرورش و پیشنﻬاد این که تدریس آموزه های محیط زیستی تنﻬا به
واحدهای درسی زیست شناسی ،جﻐرافیا و شیﻤی معطوف نشود بﻠکه در سایر دروس مثﻞ فیزیﮏ ،ریاضی و هﻤچنین آموزش های
اﺧالقی هﻢ گنجانده شود ،از برنامه هایی است که این کشور از سال  911۱در تالش برای اجرایی کردن آن است و برای رسیدن
به این هدف ۱ ،سری راهنﻤاهای آموزش ،کتابچه و کتاب در مورد آموزش محیط زیست منتشر و بیش از  052کالج و موسسه دوره
های آموزش محیط زیست به متخصصان اﺧتصاص داده شده است.
بنا بر گزارش ها ،انجﻤن محیط زیست ﻋربستان سعودی هﻢ در حال راه اندازی یﮏ برنامه محیط زیستی در تﻤامی مدارس
این کشور و هﻤچنین سایر کشورهای ﻋربی است که بر هشت برنامه مدیریت زباله های ﺧانگی ،حفظ ﺧط ساحﻠی و اقیانوس،
مصرف برق ،مدیریت مواد زاید صنعتی ،ایﻤنی محیط زیست ،بازیافت ،تﻐییرات آب و هوایی و آلودگی تﻤرکز دارد .هﻤچنین یﮏ
برنامه تحصیﻠی کامﻞ تﻬیه شده که در  5سال آینده در سراسر ﻋربستان اﻋﻤال می شود و تا کنون این برنامه به  ۱2مدرسه در جده
و  ۱2مدرسه دیگر در نجران معرفی شده است.

 -4افزایش سواد محیط زیستی با آموزش از دوره ابتدایی
کتابهای درسی نقش برجسته ای در آموزش احترام به طبیعت و استفاده صحیح از منابع طبیعی دارند؛ بر هﻤین اساس درج
موضوﻋات محیط زیست در کتابهای درسی شروع ﺧوبی از سوی آموزش و پرورش کشورمان برای جﻠب توجه نوجوانان به مسایﻞ
زیست محیطی است .با ورود کتاب «انسان و محیط زیست» به پایه یازدهﻢ تحصیﻠی ،موضوع محیط زیست به صورت ﻋﻤﻠی وارد
نظام آموزش و پرورش شد .کتابی که بر هفت فصﻞ با موضوﻋات تنوع زیستی ،آﻻینده ها ،آب ،پسﻤاند ،هوا و گردشگری متﻤرکز و
نتیجه یکسال کار و مطالعه مولفان حوزه آموزش و پرورش با هﻤیاری کارشناسان محیط زیست است .اما اگر بخواهیﻢ هدفﻤندتر به
سوی پرورش انسان های مسئولیت پذیر و به نوﻋی دلسوز محیط زیست قدم برداریﻢ ،ﻻزم است این آموزش ها از مقاطع ابتدایی
به طور جدی شروع شوند .لذا می توان با تﻬیه بسته های آموزشی پیش دبستانی و دبستانی جﻬت استفاده در مﻬدهای کودک و
پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی به سوی این موضوع بسیار مﻬﻢ حرکت کرد .میتوان آموزش حفاظت از محیط زیست در مقاطع
پیش دبستانی و دبستان را در محتوایی از جنس تصاویر و انیﻤیشن انجام داد که جذابیت باﻻتری برای کودکان داشته باشند.
هﻤچنین حوزه آموزش معﻠﻤان پیش دبستانی و مقاطع ابتدایی در نظر گرفته و آموزش هایی برای این گروه ها نیز انجام شود.
هﻤچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی برای معﻠﻤان می توان آموزش را اصولی تر کرده و به هدف نزدیﮏ تر شد.
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 -5مسائل و چالش های زیست محیطی
مسائﻞ محیط زیستی بزرگترین چـالش مﻠـتهـا در قــرن بیســت و یکــﻢ هســتند .هﻤچنین مطالعــات نشــان می دهد
بحرانهای محیط زیسـتی در ایـران نیـز بـه ﻋنـوان یکی از شـدیدترین بحـران هـای محـیط زیسـتی در جﻬـان شناﺧته شده
است .این مسئﻠه حاکی از آن است کـه آموزش محیط زیست در کشور ما با تردیدها و کاستیهـای قابﻞ توجﻬی روبه رو است .در
سال های اﺧیر آهنگ معﻤولی انقراض بسیاری از منابع زیستی جﻬـان سـرﻋت یافتـه و در نتیجه تخریب مداوم جنگﻞ ها و سـایر
زیسـتگاه هـای غنـی زیستی و هﻤچنین شخﻢ بـیش از حـد زمـین ،آلودگی و استفاده نامناسب از جانوران و گیاهان غیر بومی،
سریع تر هﻢ می شود .از آغاز قرن بیستﻢ ،استفاده از انرژی  9۱برابـر ،تولید صنعتی  02برابر ،اسـتفاده از آب  1برابر ،مـاهیگیری
 05برابر ،انتشار دی اکسیدکربن  90برابر ،انتشار گوگرد  90برابر افزایش یافته است؛ این در حالی است که جنگﻞ زدایـی و بیابان
زایی در حال تسریع می باشد .در هﻤین زمان جﻤعیت دنیا  9٫0میﻠیارد نفر بود که در اواﺧر قرن بـه حـدود  ۱٫0میﻠیارد نفر افزایش
یافته اسـت و ایـن یـﮏ افـزایش  5برابری را نشان میدهد.

 -6راهکارهای راهبردی آموزش محیط زیست در مدارس
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برای گریز از آموزشﻬای تئوریﮏ و راهیابی آموزش محیط زیست و جﻠوگیری از روند تخریب آن ،به زندگی دانش آموزان و
ﻋجین شدن زندگی روزانه ﺧانواده ها و دانش آموزان و بطور کﻠی وارد کردن محیط زیست به ﻋنوان ﻋنصر جدای ناپذیر زندگی به
زندگی روزانه دانش آموزان راهکارهایی را بصورت اﺧتصار در این زمینه ارائه می گردد که می تواند در مدارس کشور اجرا گردد:
 )9شرکت دادن دانش آموزان در کاشت درﺧت در هفته درﺧتکاری در اسفند ماه هر سال .برای این منظور و برای تضﻤین این
شرکت ﻻزم است تفاهﻢ نامه ای بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور ( به ﻋنوان متولی شﻬراریﻬای کشور) صورت گیرد و
به ﻋنوان یﮏ قانون هر سال و بدون استثنا ﻋﻤﻠیاتی شود.این کار می تواند با اﻋتﻤاد ﺧانواده های دانش آموزان هﻤراه شود.
 )0تدریس پاره ای از دروس در محیط زندگی دانش آموزان .برﺧی از درسﻬای ﻋﻠوم ،فارسی و تربیت بدنی در مقطع ابتدایی
می تواند در فضای آزاد و در بستر طبیعت انجام شود.
 )0تجﻤیع کاغذهای باطﻠه در تﻤامی مدارس کشور و ارسال آنﻬا به کارﺧانه های تولید کاغذ.برای این کار می توان قراردادی
بین آموزش و پرورش کشور و کارﺧانه های تولید کاغذ بست که بر اساس آن ساﻻنه آموزش و پرورش به ﻋنوان مثال  92تن کاغذ
باطﻠه به این کارﺧانه ها ارسال دارد.
 )0شرکت دادن دانش آموزان در پاک سازی محیط زندگی.این کار می تواند ﺧیﻠی ساده و تنﻬا با یﮏ فراﺧوان برای پاک
سازی برﺧی از مناطقی که نیاز به پاک سازی آن احساس می شود،صورت داد.
 )5تشویق دانش آموزان مدارس به استفاده از دوچرﺧه .برای این کار می توان بخشی از حیاط مدرسه را به پارکینگ دوچرﺧه
ها اﺧتصاص داد و برای تجﻠیﻞ از دانش آموزانی که در طول سال با دوچرﺧه به مدرسه می آیند ساﻻنه جوایزی را اﺧتصاص داد.
برﺧی از موارد کﻤﮏ به بﻬبود محیط زیست چنان ساده است که اصال در مخیﻠه کسی نﻤی گنجد.
 )۱ﻋالوه بر تدریس پاره ای از دروس در طبیعت و آشنا کردن دانش آموزان به حفظ محیط زیست می توان بسیاری از
مسابقات ورزشی را در فضای باز اجرا کرد.برای این کار می توان برﺧی فعالیتﻬا مانند کوهنوردی و دوچرﺧه کوهستان را در فضای
آزاد اجرا کرد.این کار فعال به صورت محدود و گزینش شده در مدارس اجرا می گردد اما از آنجایی که اجرای این موارد با ﺧطرات و
مسئولیتﻬای ناشی از آن هﻤراه است باید تالش شود تا این نقیصه ها برطرف شود و شرکت دانش آموزان در این فعالیتﻬا تشویق
شود.
 )0برگزاری اردوهای آموزشی – تفریحی به صورت ماهانه.برای این کار باید با تفویض اﺧتیار به مدارس و انتقال مسولیتﻬا به
مدیران مدارس باید تالش شود تا ضﻤن اﻋتﻤاد ﺧانواده ها به اجرای این گونه اردوها،ﺧطرات ناشی از آنﻬا را به حداقﻞ کاهش داد.
 )8کاشت یﮏ گﻞ در ابتدای سال تحصیﻠی و مراقبت از آن در طول سال در مدرسه.برای این کار می توان از دانش آموزان
ﺧواست تا با تﻬیه یﮏ گﻠدان و مقداری ﺧاک یﮏ گﻞ را توسط راهنﻤایی معﻠﻤان مدارس اجرا کرد.با اجرای این کار می توان فضای
آموزشی مدرسه را شبیه یﮏ باغ شبیه سازی کرد.
 )1اجرای مسابقات فرهنگی – هنری با هﻤکاری شﻬرداری ها و سازمان محیط زیست در مدارس.برای اجرای این کار می
توان مسابقات نقاشی ،موسیقی و ﺧوشنویسی را با مضﻤون مقوله های مختﻠف زیست محیطی در مدرسه اجرا کرد.
 )92اگر چه تنبیه کردن دانش آموزان به صورت ﻋﻠﻤی رد شده است اما می توان به دانش آموزانی که تخﻠفاتی را در مدرسه
مرتکب شده اند می توان آنﻬا را به شرکت در فعالیتﻬای زیست محیطی وادار کرد.به ﻋنوان مثال می توان دانش آموز را وادار کرد تا
در ازای تخﻠف ﺧود گﻠدانﻬای مدرسه را آبیاری کند.
 )99پوشیدن لباس سبز در روز جﻬانی محیط زیست ( 5ژوئن هر سال) توسط کﻠیه دانش آموزان مدارس کشور.

 -8نتیجهگیری
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست رکن اساسی سعادت و رشد جوامع میباشند و توجه به آن به ﺧصوص در دوران مدرسه
بسیار ضرورت دارد  .مدرسه اصﻠی ترین نﻬاد و رکن پایه در تعﻠیﻢ و تربیت ﻋﻠﻤی ،آموزشی ،اﺧالقی و دینی است .در مدارس
ضرورت دارد با شیوههای مناسب و مطابقت رفتار و گفتار مربیان و معﻠﻤان در انجام امور نیﮏ به دانش آموزان یاد داد و روحیه
نشاط و اﻋتﻤاد به نفس را تقویت کرد .شرکت دادن آنها در امور گروهی و اداره مدرسه مانند زیباسازی ،درﺧتکاری ،گﻞکاری،
کﻤﮏ به دوستان ،برنامه صبحگاهی شاد و تفریحات سالﻢ ،روش تدریس فعال ،مشاوره تربیتی و تحصیﻠی ،فعالیتهای هنری و
ﻋﻠﻤی و مخصوصا توجه به رشد معنوی و آموزههای اﺧالقی در این زمینه نقش موثری ﺧواهند داشت و سبب روایت و احساس
نشاط ﺧواهد شد ،ﻋزت نفس را افزایش میدهد و مانع از انزوا و کسﻞ کننده بودن مدرسه و کالسهای درس میگردد .توجه به
طبیعت ،درﺧتکاری و منابع طبیعی از امور اساسی و ﻻزم برای توسعه و تداوم زندگی ﺧواهد بود .هویت دانش آموزان در مدارس
شکﻞ میگیرد و اکثر آنﻬا در دوران کودکی و نوجوانی ،معﻠﻤان را الگو و سرمشق قرار میدهند .نوع آموزش و تعﻠیﻢ و تربیت صحیح
در درک هنجارها و ارزش ها بسیار تﺄثیر گذار ﺧواهد بود  .آموزش دانشآموزان و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست ،باﻋث
حس مسئولیت پذیری و تعﻬد نسبت به نعﻤتهای ﺧداوند میشود و انگیزه و مﻬارت آنها را در بررسی موانع و مشکالت زیست
محیطی افزایش میدهد.
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