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جستارگشایی 
سیاستهایحفاظتازمحی زیستزمان م توانن بهنحوهی هایبرم ت
فائقآم وازبروزمعض

زیستمحیط 

ومخاررا زیستمحیط دهآین یی یریریکننی وبیهونیوان

بسترتوسعهکاهکردمطلوب داشتهباشن کهدهکلیهسطوحفعاالنهدهفراین برنامههیزیهیای
توسعهقراهگرفتهودهتعاملتنراتنگباسایربخ هاتوویبواجراشون .اص حآمیوزشده
بسیاهیازک وههاحرکت ییوستهوم او استکهدهآنهاافزونبریهوه دهزمینیهولیو و
فناوهی،زمانومناب بسیاهیبهمنظوهبهبودآموزشصیرفمی شیود

(Chang & Chiu, 2005:

).125دهسال،1972ضروه آموزشمحی زیستوار عهسان بهمنظوهتهیههاهبردیبرای
حفاظتواهتقایمحی زیستاحساسش .دهاینهاسیتاجامعیهبیینالمللی تی شکیردتیا
خطوطاصل وهاهبردیآموزشدهحوز محی زیستهاترسی کنی .دسیتوهکاه ،21توسیعه
یای اههادهزمر مسئولیتهایدولتم دان وایوادبرنامههیا،ریرحهیاوهاهبردهیایملی ها
برایانوا آنضیروهیمی شیماهد).(Agenda 21, 1992: Chapiter 6. Para. 2دهحیوز آمیوزش
هسم برایت وینهاهبردهای باه فتلفیقمسائلزیستمحیط وتوسعهدهنظا آموزشی 
دهسییطوحمختلی بییربییازنرریکامییلدهبرنامییههییایدهسی بییهمنظییوهتوجییهبییهمسییائل
زیسیتمحیطی وتوسیعهای،ایویادمراکیزآمیوزشوییهوه بیینهشیتهایدهزمینیهولییو 
زیستمحیط وت وینواح هایدهس بینهشتهایدهدان را هاوسایرمراکزآمیوزشویال 
دهزمینهآموزشمسائلمحی زیستوتوسعهتأکی م کن (قیوا آبیادی.)233-257:1390،
دهحقیقت،هاهبردآموزشوباه استازخطوطاصل برنامههاواقی امات کیهن یاندهنی 
هوشدستیاب بیهاهی افآموزشی اسیت(ه اونی .)162:1384،هی فاصیل ایینتحقییق
تعیینسیاستهایاصل ده ت وینو اجرایهاهبردهایآموزشمحی زیستک یوه

شناسای و
سیاستهابتوانبرایاصی حواثربخ ی اییننیوعآمیوزشهیاو

استکهبادهنظرگرفتناین
متناسبساختنآنهابانیازهاوشرای ک وهدهبرنامهش

توسعهاق ا کرد .

زمینهوضرورتتحقیق.اونیل 1،معتق استکهباتوجهبیهتأثیرگیااهیابعیادگونیاگون
اقتوادیواجتماو برمسئلهتوسعهیایی اهوبیهوییه توسیعهیایی اهمحیی زیسیت،مسیئله
زیستمحیط همیواه مطیرحمی شیود).(O’Neill, G, 2010: 61-7نتیایجییهوه 

آموزشهای

1. O’Neill.
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برنامههیایتوسیعهیایی اهدهدهوسوملی بیرولیو 
شرن )2005(2ن اندادکهبی ترتأکی  
سیاس وسیاستگااهیاستووموماًتوازنمحتوای بای بهسمتولیو اجتمیاو وانسیان 
تغییریاب .نتایجیهوه شرنن اندادکهبینآنچهاصولتوسیعهیایی اهنامیی می شیودو
دهوس کهبهدان وویانآموزشداد م شود،تناسبچن ان وجودن اهدونییازبیهاصی حو
بییازنرریایییندهوسوجییودداهد.بخیی مهمیی ازدهوسدهخوییو آمییوزشهییاییایییه
زیستمحیط است،دهحال کیهافیزای قیوانین،مقیرها واسیتان اهدهایزیسیتمحیطی ،
اص حا وتغییرا الز دهبرنامههایآموزشهام رلب ) .(Sherren, 2005: 97
هاهبردهابرنامههایوملیات 

هاهبردها3وسیاستها4بهروهتنراتنگبهه مرتب هستن .
هایبرنامههیزانبرنحو تخویصمناب بیراینییل

وملیات کل هستن کهبرتعه ا وتأکی
بهاه افکل داللتم کنن .سیاستهاهاهاهنمایتومی گییریتعریی کیرد انی ،بنیابراین
جوهرسیاست،وجودامتانتومی گیریاستوهاهبردهاازسویدیرربامسیروجهت کهبه
نیرویکاه،سرمایهومواداولیهم ده تابهاه افممتنومعین دستیابی ،مربیوطاسیت.
الز بهذکراستکهبرخ ازسیاستهایاصل وهاهبردهایمه ممتناستک وبیی یی 
زمینههایوش دهن .نق کلی یهاهبردهاوسیاستهیادههیربرنامیه،دادنیی جهیتو
سمتوسویواح بهبرنامهاست.هرچههاهبردهاوسیاستهابادقتبی تریتنظیی ودهک
ش باشن ،چاهچوببرنامهسازگاهتروکاهاترخواهی بیود.هاهبیردهیاوسیاسیتهیایاصیل ،
مواهدیهستن کهحرکتی نظا اقتوادی-اجتماو هابرایانوا موفقیتآمیزبرنامهشتل
سیاستهیایاصیل هاحماییت

سیاستهایفرو ،هاهبردهاو

م دهن ،دهحال کههاهبردهاو
کرد وبهآنهااتتاداهن (دبیریوهمتاهان.)88:1386،تع ادکم هاهبردمل مناسببیرای
محی زیستوجودداهدوآموزشمحی زیستبرهویهاهبردهاینادهست تمرکزکرد اسیت،
برنامههاقادهن کهاختیاهوق ه هادهیادگیرن بیهمنظیوه
تع ادبسیاهکم ازمواددهس و 
سیاستگیااهیهیای

تغییردهمحی زیستبهوجودآوهن (شبیریووب اله .)33:1388،ده
آموزش بی ترمراکز،مؤسسا ودان را هاچ ان ازهوشن دهزمینههاهبردهایمیوهدنییاز
برایآگا ساختنجامعهومخاربانخوددهخوو محی زیستونییازهیایآموزشی حیالو
2. Sherren
3. Strategies
4. Policies
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آین خودن اهن .نظربهاهمیتموضوعونبودییهوه هیایکیاف بیرایاهزییاب وسینو 
شاخصهاوسیاستهایآموزشمحی زیستواینتهدهک وهتابهحالنمونهم ابهموضیوع
انوا ن

وازررف ،موضوعآموزشمحی زیستدهزمر مباحثضروهیجهانامروزاست،

بهمنظوهاهتقایکم وکیف آموزشهایزیستمحیطی دهفضیایدان یراه وجامعیه،بیه
سیاستهایآموزشمحی زیستمباده ش  .

برهس چال ها،الزاما ،فعالیتهاو
پرسشهایتحقیق.باتوجهبهضروه اص حم او آموزشهایزیستمحیط وتعییین
سیاستهایاثربخ دهت وینهاهبردهایمناسببرایآنوبهمنظوهافزای اثربخ

ونییز

جهتگیریهایک ننظا آموزش ک وه،اصل50
حرکتبهسمتتوسعهیای اهوبااستنادبه 
قانوناساس ()1باهویتردهاهبردی،سیاستهایخودهادهچاهچوباسنادقیانون ومطالعیا 
ولم برهس کرد است.دهاینخوو یاسخروی بهیرس هایزیرم نظربود است .
 ایرانباچهچال های هوبههواست؟ 
آموزشوال
دهنظا  
-1آموزشمحی زیست 
-2الزاما اصل برایمواجههباچال هاوبهبودکیفیتآموزشمحی زیستک ا است؟ 
آموزشمحی زیستچهدوه هاودهوس بای موهدتأکی قیراه
یهاهبردی  
ها 
برنامه 
-3ده 
گیردتایاسخروینیازهایک وهدهشرای ج ی باش ؟ 
آموزشمحی زیسیتچیهفعالییتواقی امات 
یهاهبردی  
ها 
برنامه 
مناسب 
-4برایاجرای   
برایدان وویانبای م نظرقراهگیرد؟ 
روشتحقیق.باتوجهبهاینتهه فازاینیهوه شناختبهتروض موجودومطلوبو
برنامههیزیوتومی گیریدهامرآمیوزشمحیی زیسیتاسیت،دهزمیر 
یاهیدادنبهفراین  
یهوه هایتوصیف قراهداهدوازآنواکهاینیهوه باه فاثیربخ کیردنآمیوزشهیاو
آزمونمفاهی نظریدهموقعیتهایواقع وزن انوا ش وبرایمقاصی کیاهبردیمناسیب
است،ازنوعیهوه هایکاهبردیبهشماهم هود.همچنینچونبهتوزیهوتحلیلشیرای و
الزاما آموزشمحی زیستوتوصیی مینظ آندهمقطی زمیان خیا وواقعی یرداختیه
م شود،ییمای

است.جم آوهیار وا دهیهوه حاضردهسهمرحلهانوا ش .ابتی ااز

وبسایتهایک یوههایمختلی دهزمینیهآمیوزش
رریقسایتهاوار وا کتابخانهایده 
محی زیستوتوسعهیای اهجستووش .دهمرحلهدو ،بهبرهس ومطالعهمقیاال میرتب و
استفاد ازنتایجآنهایرداختهش .دهمرحلهسو ازار وا سیازمانهیایغیردولتی فعیالده
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زمینهآموزشمحی زیستاستفاد ش .جامعهموهدمطالعهشاملاستادانودان وویانهشته
آموزشمحی زیستدان را ییا نوهوم یرانسازمانهایغیردولت بود است.برایگردآوهی
محققساختهاستفاد ش است.ازتع اد58یرس نامهاهسال ،

داد هاییهوه ازیرس نامه
خیاسخده 69دهص بود است.باتوجیهبیهاینتیه

40یرس نامهتتمیلوبازگردان ش .نر
ابزاهیهوه بابرهس یی ینهتحقیقودهیافتنظرهایمتخووانموضوعتهیهش است،از
هوای محتوا5برخوهداهاست،لااازرریقیرس نامهم تواناه افموهدنظرهاسنوی .تعیین
یایای 6باابزاهضریبآلفایکرانباخ7برایکلیرس نامه0/86،محاسیبهشی .بیرایتوزییهو
تحلیلداد هایگردآوهیش ازهوشهیایآمیاهتوصییف شیاملجی اولفراوانی ،دهصی و
میانرینوزن استفاد ش است.برایتعیینمعناداهبودننتایجازهوشهیایآمیاهاسیتنبار 
شاملآزمونتحلیلواهیانسفری من8،برایتعیینتفاو معناداهدههتبیهبنی یموضیوعهیای
موهدیرس هیروامیلازآزمیونخی دو9وبیرایتعییینتفیاو معنیاداهبیینفراوانی هیای
برایتوزیهتحلیلهایآماهیازنیر افیزاهSPSS

م اه ش هریرس ازاینهوشاستفاد و
استفاد ش است
یافتههایتحقیق.ربقنراه (،)1تما یاسیخدهنی گاناوی کردنی کیهآمیوزشهیای
زیستمحیط دهتما هشتههیاوورصیههیایآموزشی نییازبیهبیازنرریواصی حکامیلده
سیاستگااهیهاوبرنامههاداهدونظرهایآنهابیانررایننتتهاستکهآموزشمحیی زیسیت

دهک وهبای ازیتسوباآموزشمحی زیستدهسطوحجهان همسووازسویدیرربانیازهاو
شرای جامعهوک وهمنطبقشود .
آموزشمحیطزیست 

صالحسیاستگذاریدر

نگارهشماره(-)1نیازبهبازنگریو ا
ردیف 

عدمبازنگریواصالح  بازنگریواصالحکامل 

گویه 

مجموع 

تع اد 

دهص 

تع اد 

دهص 

1

آموزشمحی زیست 

-

-

10

100

 10

2

مهن س محی زیست 

-

-

 10

 100

 10

5. Content Validity
6. Reliability
7. Cronbach’s Alpha
8. The Friedman Two-Way Analysis of Variance By Ranks
9. Chi-Square Test
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3

ولو تربیت 

4

ولو اجتماو 

توسعه

-

-

 10

 100

 10

مجموع 

-

 10

 100
 100

 10
 40

(منب :نویسن گان) 

هایفراروینظامآموزشعالیدرزمینهآموزشمحیط   
زیست
چالش                              
 .1
آموزشمحی زیستمانن هرموضوعوی ی اجتماو دیررباچال هاومسائل مواجهاست
کهنتیوهتعاملهرسیست بیامحیی خیوداسیت.دهنریاه ()2فراوانی ودهصی یاسیخبیه
گزینههایمربوطبهچال هایآمیوزشمحیی زیسیتآمی اسیت.مییانرینوزنی هرگوییه
ن اندهن آناستکهتما اینچال هادهسطحباالترازمتوس تعیینش انی .همچنیین
نتایجآزمونفری منن انداداخت فبینمیانرینهایوزن بهدسیتآمی دهسیطحp<0.01
اجتمیاو و

معناداهاسیت(.)x2=117/31 , p=0/001نتیایجن یاندادکیهبیهترتییبم یت

داهاییایینترینهتبهاست .

فرهنر داهایباالترینهتبهوچال توهیزا وفناوهی
نگارهشماره(-)2فراوانی،درصدومیانگینپاسخبهچالشهایآموزش 
محیطزیستکشور 

ردیف 
1

گویه 
اجتمیییییاو و

م یییییت
فرهنر 
نبودسیاستهاوهاهبردمل 
بینالملل 
واهتبارا  
کمبودمناب ولم تخوو 
اختیییییییاهیبییییییودنده
آموزشهایهسم 

کمبودمرب ومتخوص 
تغیییییروتحیییولزییییادده
فناوهیوولو 
نبییودحمایییتهییایاداهیو

اجرای 
کمبییودنهادهییایمردم ی و
غیردولت 

زیاد 
متوسط 
خیلیزیاد  میانگین
تع اد  دهص  تع اد  دهص  تع اد  دهص  وزنی 
5

 13/2

7

 18/4

 26

 68/4

 4/55

4

 10/5

 12

 31/6

 22

 57/9

 4/47

1

 2/6

 20

 52/6

 17

 44/7

 4/42

4

 10/5

 20

 52/6

 14

 36/8

 4/26

8

 21/1

 14

 36/8

 16

 42/1

 4/21

5

 13/2

 22

 57/9

 11

 28/9

 4/16

9

 23/7

 19

 50

 10

 26/3

 4/03

 12

 6/31

 15

 39/5

 11

 28/9

 3/97

  9ساختاههاوقوانین 

 25

 65/8

7

 18/4

6

 15/8

 3/50

  10توهیزا وتتنولوژی 

28

 75/7

9

 24/3





 3/24

2
3
4
5
6
7
8

(منب :نویسن گان) 
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وبهباودکیییاتآماوزش
شهاا              
الزاماتاصلیبرایمواجههبااچاال
              .2
زیست 
محیط   
 
برایاثربخ

واهتقایآموزشمحی زیستبرخ الزاما مطرحاستکیهالز اسیتهواییت

شود.دهاینیهوه ش الزا برایمواجههباچال هادهنظرگرفتهش اسیتکیهدهنریاه 
()3فراوان ودهص یاسخبهگزینههایمربوطبههرک ا ازاینالزاما م یخصشی اسیت.
میانرینوزن هرگویهن اندهن آناستکهاهمیتتما الزاما برایآموزشمحی زیسیت
دهسطحزیادوباالترازآنتعیینش ان .همچنیننتایجآزمونفری منن اندادکهاخیت ف
دستآم دهسطحp<0.01معناداهاسیت(.)x2=31/75 ,p=0/001ربیق
میانرینهایوزن به 

بین
بهترتیبمتناسبش نآموزشمحیی زیسیتبیانییازهیایولمی ،اجتمیاو ،

نتایجنراه ()3
ربیعتمحیوهیوهمررایی بیا

فرهنر ،همسوش نبادان وآموزشجهان ،م اهکتجوی ،
سییایرولییو ،اخ ی قمحییوهیوهفتییاهگرای داهایبییاالترینهتبییهواقتوییادمحوهیآمییوزش
داهاییایینترینهتبهاست .

محی زیست
محیطزیست

نگارهشماره(-)3فراوانی،درصدومیانگینپاسخبهالزاماتآموزش
برایمواجهباچالشهاوارتقایکیییت 

ردیف 

گویه 

متوسط 

زیاد 

خیلیزیاد 

میانگین

تع اد  دهص  تع اد  دهص  تع اد  دهص 

وزنی 

2

 5/0

 10

 25/0

 28

 70/0

 4/65

2

 5/0

 12

 30/0

 26

 65/0

 4/60

4

 10/0

 27

 67/5

9

 22/5

 4/13

5

 16/1

 18

 58/1

8

 25/8

 4/10

5

اخ قمحوهیوهفتاهگرای 

6

 15/0

 27

 67/5

7

 17/5

 4/03

6

اقتوادمحوهی 

 17

 42/5

 14

 35/0

9

 22/95

 3/80

1
2
3
4

متناسب ش ن با نیازهای
ولم ،اجتماو ،فرهنر 
و
همسوش ن با دان
آموزشجهان 
و
م اهکتجوی
ربیعتمحوهی 

همررای با سایر ولو و
ولو اجتماو 

(منب :نویسن گان) 
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دروسای
چاهدورههااو    
زیست    
محیط   
آموزش   
یراهبردی     
ها 
برنامه 
در  
  .3

باشد؟ 
منطبقبرنیازها   
تا         
قرارگیرد 
تأکید       
مورد    
  
ینکنن تحققاهی افواهتقیایکیفییتدهنظیا آموزشی ،برنامیههیای
ازوواملاصل وتعی 
آموزش ودهس ومحتوایآنبهشماهم هود.باتوجهبهچال ها،مسائلوالزامیا آمیوزش
محی زیستبای دوه ها،دهوسوآموزشهای اهائهشیون کیهمتناسیبومنطبیقبیرتیأمین
نیازهاوشرای موجودباشن .دهاینیهوه بیامطالعیهادبییا موجیودوشیرای حیاک بیر
آموزشهایموهدنیازکهبایی دهبرنامیهآمیوزش

آموزشمحی زیستک وه،دوه ها،دهوسو
محی زیستموهدتأکی قراهگیرن ،م خصش است.دهنراه (،)4فراوان ودهص یاسخبیه
گزینههایمربوطبههرک ا آم است.میانرینوزن هرگویهن انم ده کیهاهمییتتمیا 
ایندوه هاودهوسدهح باالترازمتوس است.دهاینمیانآموزشهایهسم ،آموزشهای
غیرهسم ،آموزشهمران ،آموزشهیایضیمنخی متوآمیوزشهیایترویوی وکیاهبردی
دهآموزشمحی زیستداهایباالترینهتبهوت هیسدهوسمرتب باولو انسیان دهآمیوزش
داهاییایینترینهتبهاسیتکیهاخیت فبیینمییانرینوزنی دوه هیاودهوس

محی زیست
براساسآزمونفری مندهسطح p< 0.01معناداهاست( .)x2 =146/55،p= 0/001
دورههاودروسموردتأکیددر
نگارهشماره(-)4فراوانی،درصدومیانگینپاسخبه 
آموزشمحیطزیست 

برنامه
ردیف 

1
2
3
4
5
6
7

کم 

متوسط 

زیاد 

خیلیزیاد 

تعداد  درصد 

تعداد  درصد 

تعداد  درصد 

تعداد  درصد 

میانگین
وزنی 





1

 2/6

 66/7  26  30/8  12

 4/64









 42/5  17  57/5  23

 4/43





3

 7/5

 30/0  12  62/5  25

 4/23

1

 2/5

7

 40/0  16  40/0  16  17/5

 4/18





 35/0  14  32/5  13  32/5  13

 4/03

4

 10/0

9

 27/5  11  40/0  16  22/5

 38/5

3

 7/5

 25/0  10  40/0  16  27/5  11

 3/83

گویهها 


آمییییوزشهییییای

هسم 
آمییییوزشهییییای

غیرهسم 
آموزشومیوم و
همران 
آموزشهایضمن
خ مت 
آمییییوزشهییییای

ترویو وکاهبردی 
ییییروژ ،کاهگیییا ،
سمیناه،همای 
دهوسمییرتب بییا
محی زیست 

سالبیستوش
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9
ولو تربیت 
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1

 2/5

 25/0  100  30/0  12  42/5  17

 3/78

1

 2/6

 7/7  3/38

 3/51

دهوسمییرتب بییا
 10
ولو اس م 

7

 50/0  20  17/5

4

 10/0

9

 22/5

 3/38

دهوسمییرتب بییا
 11
ولو انسان 

 55/3  21  28/9  11

6

 15/8





 2/87

 15  51/3  20

5

(منب :نویسن گان) 

آموزش
یراهبردی     
ها 
برنامه 
مناسب  
برایاجرای     
هایموردنیاز    
فعالیت        
   .4

زیست 
محیط   
 
یی بین ولحاظنمودنفعالیتهای دهبرنامههایآموزشمحی زیستکهبرتنوعوجاابیت
وکاهبردیکردنبرنامههایآموزشبیفزای داهایاهمیتویه ایاست.برایاینمنظوه،برخ 
ازموضووا ،آموزشهاوفعالیتهایییادگیریکیهمتخوویانآنهیاهامطیرحکیرد انی وده
برنامههایآموزشمحی زیستبرخ ک وههالحاظشی اسیت،انتخیابشی ن ونظیرافیراد
اجباهیبودناینفعالیتهایرسی ش کهدهنراه ()5فراوانی و

دهباه الز نبودن،اختیاهییا
دهص یاسخبهگزینههایمربوطبههرک ا ازاینفعالیتهام خصش است.نتیایجآزمیون
خ دون اندادکهبینفراوان هایم اه ش دهسیطحp<0.01اخیت فمعنیاداهیوجیود
زشهیای
اجباهیبودنآمیوزشمحیی زیسیتدهآمیو 

داهد.ربقنتایج،بی تریاسخدهن گانبر
هسم تأکی کرد ان .همچنینازنظربی ترآنانالز نیستدهوسمحی زیستت هیسشود
اجباهیبودن

واجرایدوه هایتربیتمرب آموزشمحی زیستازنظرالز نبودن،اختیاهییا
تقریباًبهی میزانانتخابش استودهبقیهمواهدبراختیاهیبودنفعالیتهاتأکیی شی 
است .
فعالیتهاییادگیریموردنیازبرایآموزشمحیطزیست 

نگارهشماره(-)5
ردیف 

گویهها 


آمیییوزشمحیییی زیسیییتده
1
دوه هایآموزشهسم 
ت هیسو آموزشاخ قمحی 
2
زیست 

الزمنیست 

اختیاری 

اجباری 

تع اد  دهص  تع اد  دهص  تع اد  دهص 

مقدار
خیدو 


1

 2/5

 14

 35/0

 25

 21/65  62/5

3

 7/5

 13

 32/5

 24

 16/55  60/0

سیاستهایاصل دهت وینو اجرایهاهبردهایآموزشمحی زیستدهبرنامهش
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3
4
5
6
7
8
9

استفاد ازآمیوزشهیای بیازو
خاه ک س 
اجرای دوه هیایتربییتمربی 
آموزشمحی زیست 
ت ییییتیلوفعییییالسییییازی
سازمانهای مرد نهیاد آمیوزش
محی زیست 
هسانههیای

استفاد ازفناوهیو
مناسیییبدهآمیییوزشمحیییی 
زیست 
بریای همای وکاهگا 
انوا یروژ گروه 
ت هیسدهوسمحی زیست 

توسعه

1

 2/5

 30

 75/0

9

 36/65  22/5

9

 22/5

 13

 32/5

 18

 30/05  45/0

2

 5/0

 33

 82/5

5

 43/85  12/5

8

 28  20/5

 22  42/5  17
 19  50/0  20
 5  87/2  34

 71/8

3

 7/7

 26/92

 55/0
 47/5
  12/8

1
1

 2/5
 2/5


 18/05
 17/15
 21/56

(منب :نویسن گان) 

فرجام 
ضروه بازنرریواص حآموزشمحی زیستهمواه موهدتأکی بود اسیت،نتیایجییهوه 
حاضییرنیییزبیییانررآناسییتکییهاص ی حآمییوزشمحییی زیسییتدهک ییوهامییریضییروهیو
اجتنابنایایراسیت.بیرایاینتیهاصی حآمیوزشهیایزیسیتمحیطی اثیربخ باشی ،بایی 

سیاستهایمؤثریم نظرقراه گیردتاباه فهف چال هایآموزشدهزمینهمحی زیسیت

دهشرای حاضرمنطبقومتناسبشود.یافتههایاینتحقیقن اندادکهم ت

اجتماو 

وفرهنر مه ترینچال هایآموزشمحی زیستک وهازنظرمتخوواناینهشیتهاسیت.
اختیاهیبودنآموزشمحی زیست

نبودسیاستها،هاهبردمل ،کمبودمناب ولم وتخوو ،
دهآموزشهایهسم ،کمبودمرب ومتخوص،تغییروتحولزییاددهفنیاوهیوولیو ،نبیود
حمایتهایاداهیواجرای ،کمبودنهیادهیایمردمی وغیردولتی ،ضیع سیاختاه،قیوانین،
بهترتیببهونوانچال هایبع یآموزشمحیی زیسیتدهک یوهذکیر

توهیزا وفناوهی
ش ان کهبای دهت وینسیاستهاوهاهبردهایآموزشمحی زیستموهدتوجهقراهگیرنی .
براساسنظرتانسل10آموزشزیستمحیط بینهشتهایبای گستر ایوسیی ازهشیتههیای 
مانن بیولوژی،اکولوژی،س متانسان،زمینشناس واقتوادهایوشی دهی وموضیوعهیای
سنت مانن آب،فاض ب،آلودگ هایهواویسمان هایخطرناکهادهبرگیرد.بیهاوتقیادوی
نیازهاوالزاما آموزشزیستمحیط متیأثرازشی وامیلفنیاوهی،سیاختاهاهائیهآمیوزش،
10. Tansel
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جمعیتوفرهنگ،برنامههایآموزش ،سیاستهاوهخ ادهایمه باتأثیرا زیسیتمحیطی 
جهان است) .(Tansel, 2008: 197-201
دهخوو الزاما آموزشمحی زیستبرایمواجههباچال هایمطیرحشی واهتقیای
کیفیتاینآموزشهانتایجتحقیقضمنهمسوی وتأییی نظیرتانسیل،بییانررآناسیتکیه
برقراهیتناسببینآموزشمحی زیستبانیازهایولم ،اجتماو  ،فرهنر ،دان وآموزش
جهان محی زیستاهمیتویه ایداهد.دهکناهتناسبآموزشمحی زیستبانیازهایولم 
ربیعتمحوه،اخ قمحوه،برهمررای بیاسیایرولیو وهفتاهگراشی نآمیوزش

م اهکتمحوه،
محی زیست،بهمنظوهتناسببانیازهاوشرای فعل وآینی ،تأکیی شی اسیت.همچنیین
ماهیتمیانهشتهایخودهاحفظکن .ایینمیواهددهسیاسیتهیاو

آموزشمحی زیستبای 
برنامههایبسیاهیازک وههاونیزاسنادبینالملل وتوصیههایوملیات سن اجی سزمیین
تعیینسیاستهای

(Agenda 21, 1992: chapitre 6 para 2)1992همخوان کاملداهدوبای ده
اصل وت وینواجرایهاهبردهایآموزشمحی زیستک وهم نظرقراهگیرد .
اهمیتوجایرا آموزشمحی زیستبهان از ایاستکیهدهمراکیزآموزشی دنییابی ان
توجهویه ایم شودوبرایآندهوس دهنظیرگرفتیهشی اسیت.بیراینمونیهدهدان یرا 
دیویسکالیفرنیا،دان ت ایبهنا دان ت ولو ک اوهزیومحی زیستوجیودداهدکیهده
آنسههشتهتحویل ولو ک اوهزی،ولو زیستمحیط وولو اجتماو دهدوه کاهشناس 
رراحیی وبییرایهییرهشییتهدهوسوبرنامییهدهسیی مییرتب بییاآنرراحیی شیی اسییت
).(http://commencement.ucdavis, 2011دهخوو اینتهدهبرنامهآمیوزشمحیی زیسیتچیه
مینکنن نیازهاوشرای ک وهباشن ،نتیایجتحقییق
دوه هاودهوس دهنظرگرفتهشودتاتأ 
ن اندادکهآموزشمحی زیستدهآموزشهایهسم ،غیرهسم ،همران وضمن باالترین
هتبهوتأثیرهادهافزای دان زیستمحیط داهد.ازآنواکهنظا آموزشهسم دهک وهاز
نترینسطحوسنینتابیاالترینسیطوحآموزشی ودان یراه هادهبرمی گییردوداهای
یایی 
بی ترینیوش آموزش م باش ،می توانی بهتیرینبسیتروظرفییتبیرایتوسیعهآمیوزش
محی زیستوکاه چال هاوم ت

زیستمحیط ک وهباش .بی یه اسیتدهچنیین

فضای نق آموزشوال وبرنامههیزیزیستمحیط کهشاملدهوسمرتب بامحی زیسیت
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م شود،بهونوانکلی یترینابزاههادهتحقیقتوسعهانسان مطرحاستتاازرریقانسانهیا
بهونوانمحوههایتوسعهبتوانن ضمنکسبتوانمن یهیایج یی بیهایفیاینقی فعیالو
تأثیرگااهدهتوسعهیای اهمحی زیستبپردازن )محمودیوویسی .)57-64:1384،ازمییان
نتایجتحقیقبیانرراجباهیش نآموزشمحیی زیسیت

ییادگیریدهنظرگرفتهش ،

فعالیتها
دهآموزشهایهسم است.اهمیتاخ قمحی زیستدهمطالعا ،توصیههیاوبرهسی هیای
چن یموهدتأکی قراهگرفتهاستکهاینامرلزو سیاستگیااهی،تی هیسوتیرویجاخی ق
زیستمحیط هادهبرنامههایآموزشمحی زیستآشتاهم سازد.همچنیناجرایدوه هیای
تربیتمرب ومتخوص،ت تیلوفعالیتنهادهایغیردولت ،استفاد ازفناوهیوهسیانههیای
مناسب،برگزاهیکاهگا وهمای هایولم نیزدههتبههایبع یبرایتنظی سیاستگااهی
دهزمینهآموزشمحی زیستوت وینهاهبردهااستکیهدهایینتحقییقمیوهدتأکیی قیراه
گرفتهان .دهدهههایاخیرنیزآموزشبرنامههایزیستمحیط دههشتههایدان راه مطرح

وبرنامهدهس برایآنرراح ش است،امااینامرنم توانستهتما نیازمن یهیایموجیود
زیستمحیط هایوش ده (بی خت وهمتاهان .)43-64:1390،

دهحفظوشناختابعاد
بهمنظوهسنو میزانتناسببرنامهبااه افبای بهروهمستمراهزیاب صوه گیرد.از
نظرشرناهزیاب رراح فراین یبهمنظوهشناختنقاطقو وضع است،تام خصشیود
بینآنچهقو ش وآنچهوجودداهد،چق
برایاثربخ

هفاصلهاسیت)2007: 341-347

.(Sherren,بنیابراین

آموزشدهزمینهمحی زیستانوا اهزیاب ضروهیاست.برایاهزیاب نیز،بای 

شاخصهاومعیاههای بهونوانسیاستواصولاستان اهدم یخصومعرفی شیودتیابتیوان
تناسبنررشومهاه هایآموزشمحی زیستهابااستنادبهاینمعیاههاتعیینکیرد.بیاده
دستآم ازتحقیقم توانبرخ سیاستهایشاخصومعیاهدهت وینو
نظرگرفتننتایجبه 

اجرایهاهبردهایآموزشمحی زیستک وههابهشرحزیرخ صهکرد :
تبیینجایرا ونق آموزشمحی زیستدهنظا وساختاهآموزشهسم وغیرهسم ؛ اجباهیکردنآموزشمحی زیستدهآموزشهاییاییهوابتی ای دهآمیوزشو

توسعهوزیستمحیط دهنسلجوانک وه؛ 

ولیتیایری
یروهشبهمنظوهافزای دان ومسئ 
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متناسبکردنآموزشمحی زیستبانییازهیایولمی ،اجتمیاو ،فرهنری وکیاهبردی

بهروهه زماندهک وه؛ 

همسوی باآموزشجهان محی زیستوترویجوبوم سازیاینآموزشهامتناسیببیاشرای موجودونیازهایک وه؛ 
میانهشتهایبودنوفراه کیردنزمینیهبیرایحرکیتآمیوزشمحیی زیسیت
تأکی بر آموزشهایمبتن برفناوهیسیستم ؛ 

فعالسازینهادهایغیردولت وایوادشبتههایاجتماو دهمحی هایواقعی 
توسعهو وموازیدهزمینهآموزشمحی زیست؛ 
ت اهکمنیاب وشیرای الز بیرایبرگیزاهیدهو هیا،دهوس،کاهگیا ،همیای وتیرویجآموزشمحی زیست؛ 
افزای م اهکتمردم واستفاد ازظرفیتهایفرهنر ،معنویواخ قی دهآمیوزشمحی زیستک وه .
پانوشت :
زیستکهنسلامروزونسل  
های
          
ایران،حفاظتمحی
      
جمهوهیاس م
قانوناساس      
اصلینواه    
(   )1
هیای
وفعالییت 
  
 کن
 م
 تلق
هاوظیفهوموم
     
یداشتهباشن
هوبههش     
اجتماو  
   
دهآنحیا
بع   
ها
اکنی 
زمیهییی   
    
زیستیاتخریبغیرقابیلجبیرانآنم
               
محی
اقتوادیوغیرآنکهباآلودگ 
          
است .
ممنوعکرد 
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