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چکیده
بیرم یت  ایتواننی بیهنحیوهی یهمی زمیان زیسیتمحیی حفاظتازآموزشیهاهاوسیاستنامهبر

کیهده نیکندهآینی  یی یریریمحیطی زیسیتوازبروزمعض  ومخیاررا آین فائقمحیط زیست
اجیراوم حظیههیاودهتعاملتنراتنگومتوازنبیاسیایربخی یتوسعهقراهگرفتههاهیزیبرنامهفراین 
آمیوزشهاهبردهیاییاجیرا و ت وین یاصل دههاتعیینسیاست واصل اینتحقیقشناسای  ه ف شون .
وهیاایننوعآموزشواثربخ  بتوانبرایاص حهاسیاست نظرگرفتنایندهباتاستاک وهزیستمحی 

وشهازدهایینییهوه .دکیر برنامهش ی توسیعهاقی ا دهک وهی شراونیازهابامتناسبساختنآنها
مقطی دان یوویانشی  اسیت.جامعیهآمیاهیشیاملمتخوویانو ییمای ی اسیتفاد -تحقیقتوصیف 

ایینده نفیربیهونیواننمونیهآمیاهی چهل هک استزیستمحی آموزشهشتهدهدکترااهش وکاهشناس 
یتحقییقبیاهاداد .محققساختهاستیرس نامههایتحقیقهان .ابزاهگردآوهیداد ا تحقیقشرکتکرد

اسیتنبار شیاملیآمیاههیاهوشوزنی ومییانرینوتوصیف شاملج اولفراوان ،دهص یآماههاهوش
تعییینوگیااهینتایجن یاندادکیهسیاسیتتحلیلش ن .دوآزمونخ وآزمونتحلیلواهیانسفری من

م یت  ،محیط دهک وهضروهیاست.دهاینخویو یزیستهاآموزشاص ح و برایبازنرریهاهبرد
 هون .همچنیینبیرایاثربخ یبهشماهم زیستمحی یآموزشهاترینچال مه ازاجتماو وفرهنر 

گنوانی نوهی،ادهقبالنیازهاوشرای ک وهبایی اسیتفاد ازفنیزیستمحی یآموزشهاوبرنامههادوه 
یوملی وخیاه ها،فعالیتهابرگزاهیکاهگا  دهوسوساوا برنامهدهس هسم ، دهزیستمحی آموزش

دهحفاظیتیایریم اهکتومسئولیتنهایتبرایتوسعهیای اه،افزای اهگیرن .دهقرتأکی ازک سموهد
.یهسم ،غیرهسم وهمران الزام استهادهآموزشزیستمحی زیست،ترویجاخ قازمحی 

کلیدیگانواژ
  ،هاهبردهاهاسیاست،الزاما ،هاچال ،زیستآموزشمحی 
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جستارگشایی

محیط ایبرم ت  زیستتوانن بهنحوهی هم زمان زیستمحی یحفاظتازهاسیاست

ونیوانوبیهکننی محیط دهآین  یی یریریوازبروزمعض  ومخاررا زیستآم  فائق

یهیاهیزیبرنامهفراین بسترتوسعهکاهکردمطلوب داشتهباشن کهدهکلیهسطوحفعاالنهده

دهآمیوزشص حاهاتوویبواجراشون .هودهتعاملتنراتنگباسایربخ توسعهقراهگرفت

زمینیهولیو ویهوه دهآنهاافزونبرستکهدهییوستهوم او احرکت بسیاهیازک وهها

 :Chang & Chiu, 2005)شیودمی بهبودآموزشصیرفمناب بسیاهیبهمنظوهفناوهی،زمانو

تهیههاهبردیبرایبهمنظوه هسانار عوزیستمحی آموزشضروه ،1972سالده.(125

تی شکیردتیاالمللی بیینجامعیهدهاینهاسیتا.احساسش زیستمحی یاهتقاحفاظتو

توسیعه ،21کاهدسیتوه.نی کترسی زیستهاحوز محی زشدههاهبردیآموخطوطاصل و

هاهبردهیایملی هاوهیاهیا،ریرحمهبرناایوادودان م یدولتهامسئولیتدهزمر هایای اه

شحیوز آمیوزده.(Agenda 21, 1992: Chapiter 6. Para. 2)شیماهدمی برایانوا آنضیروهی

آموزشی نظا توسعهدهومحیط زیستمسائله فتلفیقهسم برایت وینهاهبردهای با

مسییائلتوجییهبییهبییهمنظییوه دهسیییهییابرنامییهکامییلدهبییازنرریبییرسییطوحمختلیی ده

زمینیهولییو ایدههشیتهآمیوزشوییهوه بیینای،ایویادمراکیزوتوسیعهمحیطی زیسیت

آمیوزشویال مراکزسایروهادان را دهایهشتهبینت وینواح هایدهس ومحیط زیست

(.233-1390:257آبیادی،)قیوا کن تأکی م توسعهوزیستمحی مسائلزمینهآموزشده

دهنی  ن یاناقی امات کیهوهاخطوطاصل برنامهاستازآموزشوباه حقیقت،هاهبردده

اصیل ایینتحقییقهی ف(.1384:162ه اونی ،)هوشدستیاب بیهاهی افآموزشی اسیت

ک یوهزیستمحی اجرایهاهبردهایآموزش وت وین یاصل دههاتعیینسیاست شناسای و

وهیابتوانبرایاصی حواثربخ ی اییننیوعآمیوزشهاسیاست نظرگرفتنایناستکهباده

د.کر متناسبساختنآنهابانیازهاوشرای ک وهدهبرنامهش  توسعهاق ا 

ثیرگیااهیابعیادگونیاگونأمعتق استکهباتوجهبیهت 1،اونیل.زمینهوضرورتتحقیق

زیسیت،مسیئلهوییه توسیعهیایی اهمحیی هوبیهاقتوادیواجتماو برمسئلهتوسعهیایی ا

نتیایجییهوه .(O’Neill, G, 2010: 61-7)شیودمی همیواه مطیرحمحیط زیستیهاآموزش

                                                                                                                                                       
1. O’Neill. 
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یتوسیعهیایی اهدهدهوسوملی بیرولیو هیابرنامهتأکی ن اندادکهبی تر (2005)2شرن

توازنمحتوای بای بهسمتولیو اجتمیاو وانسیان گااهیاستووموماًسیاس وسیاست

شیودومی بینآنچهاصولتوسیعهیایی اهنامیی  نتایجیهوه شرنن اندادکهتغییریاب .

شود،تناسبچن ان وجودن اهدونییازبیهاصی حوم دهوس کهبهدان وویانآموزشداد 

ییایییههییاهوسدهخوییو آمییوزش.بخیی مهمیی ازدوجییودداهدبییازنرریایییندهوس

،محیطی زیسیتکیهافیزای قیوانین،مقیرها واسیتان اهدهایاست،دهحال محیط زیست

.(Sherren, 2005: 97)رلب هام یآموزشهااص حا وتغییرا الز دهبرنامه

وملیات یهاهاهبردهابرنامهتنراتنگبهه مرتب هستن .بهروه4هاسیاستو3هاهبردها

نحو تخویصمناب بیراینییلهیزانبرهایبرنامهتأکی تعه ا وکهبروملیات کل هستن 

انی ،بنیابراینگییریتعریی کیرد هاهنمایتومی هاهاکنن .سیاست افکل داللتم اهبه

جهت کهبهوازسویدیرربامسیراهبردهاهواستگیریامتانتومی وجود،سیاستجوهر

اسیت.مربیوطمعین دستیابی ،بهاه افممتنوتاده م اولیهموادسرمایهو،کاهنیروی

وبیی یی هاهبردهایمه ممتناستک یاصل وهاسیاستاستکهبرخ ازذکرالز به

دادنیی جهیتو،برنامیههیردههیاسیاستوهاهاهبردیوش دهن .نق کلی یزمینهها

دهکدقتبی تریتنظیی وباهاسیاستوبرنامهاست.هرچههاهبردهابهسویواح سمتو

یاصیل ،هیاسیاسیتوهیاهاهبیردخواهی بیود.وکاهاترچاهچوببرنامهسازگاهتر،ش  باشن 

شتلبرنامهآمیزتماو هابرایانوا موفقیتاج-کهحرکتی نظا اقتوادیمواهدیهستن 

حماییتیاصیل هاهیاسیاستوهاهبردها،یفرو هاسیاستوکههاهبردهادهحال دهن ،م 

یمل مناسببیراهاهبردکم تع اد.(1386:88همتاهان،و)دبیریاتتاداهن بهآنهاکرد و

کرد اسیت،تمرکزهاهبردهاینادهست هویبرزیستمحی آموزشوداهدوجودزیستمحی 

بیهمنظیوهیادگیرن  هدق ه هاوکهاختیاهقادهن هابرنامهدهس وموادکم ازبسیاهتع اد

یهیاگیااهیسیاستده(.1388:33وب اله ،)شبیریوآوهن بهوجودزیستمحی دهتغییر

نییاززمینههاهبردهایمیوهدهوشن دهان ازچ  هادان را ا وسسؤممراکز،آموزش بی تر

 حیالویآموزشیهیانییازوزیستمحی خوو دهخودمخاربانساختنجامعهوگا آبرای

                                                                                                                                                       
2. Sherren 

3. Strategies 
4. Policies 
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سینو یکیاف بیرایاهزییاب وهیاییهوه نبودوبهاهمیتموضوعن اهن .نظرآین  خود

 ابهموضیوعاینتهدهک وهتابهحالنمونهموزیستمحی یآموزشهاوسیاستهاشاخص

،استامروزمباحثضروهیجهاندهزمر زیستمحی آموزشموضوع،ررف ازانوا ن   و

بیه،جامعیهفضیایدان یراه ودهمحیطی زیستیهاکیف آموزشکم ویبهمنظوهاهتقا

.ش مباده زیستمحی آموزشیهاسیاستوهاالزاما ،فعالیت،هابرهس چال 

عییینوتمحیط زیستیهام او آموزشضروه اص حتوجهبهبا.یتحقیقهاپرسش

نییزبهمنظوهافزای اثربخ  ووایآنهایمناسببرت وینهاهبرددهیاثربخ هاسیاست

50اصلیک ننظا آموزش ک وه،هاگیریجهتبهاستنادباحرکتبهسمتتوسعهیای اهو

مطالعیا چاهچوباسنادقیانون ودههایخودهاهاهبردی،سیاستهویتردبا(1)قانوناساس 

.استبود یزیرم نظرهایرس اینخوو یاسخروی بهدهبرهس کرد است.ولم 

دهنظا آموزشوال زیستمحی آموزش-1         است؟هوهی هوبهاچهچال ایرانبا

است؟ک ا زیستمحی آموزشیفیتکبهبودوهاچال برایمواجههبااصل الزاما -2

برنامهده-3   آموزشهاهبردییها    قیراهتأکی موهدبای دهوس وهاچهدوه زیستمحی 

ج ی باش ؟دهشرای یاسخروینیازهایک وهگیردتا

مناسبیبرایاجرا-4  برنامه   آموزشهاهبردییها    واقی امات چیهفعالییتزیسیتمحی 

؟قراهگیردنظرم برایدان وویانبای 

مطلوبوووض موجودبهتراینیهوه شناختهه فازبهاینتتوجهبا.روشتحقیق

زمیر دهاسیت،زیسیتمحیی آمیوزشامرگیریدهتومی هیزیوبرنامهفراین یاهیدادنبه

وهیاکهاینیهوه باه فاثیربخ کیردنآمیوزشآنواازوداهدیتوصیف قراههایهوه 

برایمقاصی کیاهبردیمناسیبزن  انوا ش ویواقع وهاموقعیتآزمونمفاهی نظریده

 ویاهود.همچنینچونبهتوزیهوتحلیلشیرم یکاهبردیبهشماههاازنوعیهوه است،

واقعی یرداختیهصیی مینظ آندهمقطی زمیان خیا وتووزیستمحی آموزشالزاما 

ازمرحلهانوا ش .ابتی ایهوه حاضردهسهآوهیار وا دهیمای  است.جم شود،یم 

زمینیهآمیوزشدهیک یوههایمختلی هاسایتوبایدهوار وا کتابخانههاسایترریق

مقیاال میرتب وومطالعهبرهس هب،مرحلهدو ده.جستووش توسعهیای اهزیستومحی 

غیردولتی فعیالدهیهیاا سیازمانازار وسو مرحلهدهیرداختهش .استفاد ازنتایجآنها



 1396137یاییز/شماه ه تادوچهاه /وش  سالبیست

هشتهدان وویانوانادتامعهموهدمطالعهشاملاس.جش استفاد زیستمحی آموزشزمینه

است.برایگردآوهیبود یغیردولت هاوم یرانسازماننوهییا دان را زیستمحی آموزش

،اهسال یرس نامه58 ادتعساختهاستفاد ش  است.ازمحققیرس نامهییهوه ازهاداد 

توجیهبیهاینتیهدهص بود است.با69ده خیاسخگردان  ش .نربازتتمیلویرس نامه40

از،یمتخووانموضوعتهیهش  استنظرهادهیافتبرهس یی ینهتحقیقویهوه باابزاه

سنوی .تعیینهانظرتواناه افموهدم یرس نامهیقررازاست،لااداههبرخو5هوای محتوا

هشی .بیرایتوزییهومحاسیب86/0،برایکلیرس نامه7آلفایکرانباخضریبابزاهبا6یایای 

ودهصی ،توصییف شیاملجی اولفراوانی یآمیاههیاهوشیگردآوهیش  ازهاتحلیلداد 

 اسیتنباریآمیاههیاهوشازننتایجبودبرایتعیینمعناداهمیانرینوزن استفاد ش  است.

یهیایموضیوعبنی هتبیهدهبرایتعیینتفاو معناداه8،آزمونتحلیلواهیانسفری منشامل

یهیاهبیینفراوانی بیرایتعییینتفیاو معنیاداو9دوآزمیونخی ازهیروامیلیرس موهد

SPSSافیزاهازنیر یآماهیهابرایتوزیهتحلیلواستفاد ازاینهوشیرس ش  هرم اه  

 ش  استاستفاد 

یهیاآمیوزشکیهدهنی گاناوی  کردنی تما یاسیخ،(1)نراه ربق.یتحقیقهاافتهی

اصی حکامیلدهبیهبیازنرریویآموزشی نییازهیاوورصیههیاهشتهتما دهمحیط زیست

زیسیتمحیی آموزشایننتتهاستکهآنهابیانررنظرهایوداهدهابرنامهوهاگااهیسیاست

ونیازهابایدیررسوازوجهان همسوسطوحدهزیستمحی آموزشبایتسوازبای دهک وه

منطبقشود.ک وه جامعهویشرا

زیستآموزشمحیطرگذاریدصالحسیاستا بهبازنگریونیاز-(1)شمارهنگاره

گویهردیف
بازنگریواصالحکاملعدمبازنگریواصالح

مجموع
دهص تع اددهص تع اد

10 100 10 - -زیستآموزشمحی 1

1010010--زیستمهن س محی 2

                                                                                                                                                       
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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1010010--ولو تربیت 3

1010010--ولو اجتماو 4
10040مجموع

)منب :نویسن گان(

چالش.1 هایفراروینظامآموزشعالیدرزمینهآموزشمحیط                                  زیست   

 مواجهاستمسائلوهاچال ی ی  اجتماو دیررباوموضوعهرمانن زیستمحی آموزش

یاسیخبیهدهصی فراوانی و(2)نریاه اسیت.دهمحیی خیودسیست بیاکهنتیوهتعاملهر

مییانرینوزنی هرگوییه.آمی  اسیتزیسیتمحیی آمیوزشیهال یمربوطبهچاهاگزینه

همچنیینانی .تعیینش  متوس ازسطحباالتردههاهن  آناستکهتما اینچال دن ان

p<0.01آمی  دهسیطحدسیتیوزن بههابینمیانریناخت فزمونفری منن اندادنتایجآ

بیهترتییبم یت  اجتمیاو ون یاندادکیهنتیایج.(x2=117/31 , p=0/001)اسیتمعناداه

ترینهتبهاست.داهاییایینفناوهیچال توهیزا ویباالترینهتبهوفرهنر داها

آموزشیهامیانگینپاسخبهچالشوفراوانی،درصد-(2)شمارهنگاره

کشورزیستمحیط

ف
دی
ر


گویه

میانگینخیلیزیادزیادمتوسط
وزنی دهص تع اددهص دتع ادهص تع اد

1
م یییییت  اجتمیییییاو و

فرهنر 
52/1374/18264/6855/4

2
وهاهبردمل هاسیاستنبود
الملل بینا اهتبارو

45/10126/31229/5747/4

16/2206/52177/4442/4کمبودمناب ولم تخوو 3

4
اختیییییییاهیبییییییودنده

یهسم هاآموزش
45/10206/52148/3626/4

81/21148/36161/4221/4کمبودمرب ومتخوص5

6
تغیییییروتحیییولزییییادده

ولو فناوهیو
52/13229/57119/2816/4

7
یاداهیوهییانبییودحمایییت

اجرای 
97/231950103/2603/4

8
کمبییودنهادهییایمردمیی و

غیردولت 
1231/6155/39119/2897/3

258/6574/1868/1550/3ساختاههاوقوانین9

7/7593/2424/3 28توهیزا وتتنولوژی10

)منب :نویسن گان(
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الزاماتاصلیبرایمواجههبااچاالش.2                   وبهباودکیییاتآماوزشهاا              
محیط   زیست  

هواییتالز اسیتبرخ الزاما مطرحاستکیهزیستمحی آموزشیاهتقابرایاثربخ  و

دهنریاه تهش  اسیتکیهگرفنظردههامواجههباچال اینیهوه ش الزا برایده.شود

.اینالزاما م یخصشی  اسیتیمربوطبههرک ا ازهابهگزینهدهص یاسخفراوان و(3)

زیسیتمحی آموزشبرایدهن  آناستکهاهمیتتما الزاما میانرینوزن هرگویهن ان

کهاخیت فهمچنیننتایجآزمونفری منن انداد.ان آنتعیینش  ازباالتروسطحزیادده

(.ربیقx2=31/75 ,p=0/001)معناداهاسیتp<0.01آم  دهسطحدستیوزن بههامیانرینبین

اجتمیاو ،یولمی ،هیابیانییاززیسیتمحیی آموزشش نبهترتیبمتناسب(3)نراه نتایج

بیایی همرراویمحیوهربیعت، یجوآموزشجهان ،م اهکتبادان و،همسوش نفرهنر 

آمییوزشیاقتوییادمحوهداهایبییاالترینهتبییهوی هفتییاهگراویسییایرولییو ،اخیی قمحییوه

ترینهتبهاست.داهاییایینزیستمحی 

زیستمحیطآموزشفراوانی،درصدومیانگینپاسخبهالزامات-(3نگارهشماره)

کیییتیارتقاوهابرایمواجهباچالش

گویهردیف
میانگینخیلیزیادزیادمتوسط

وزنی دهص تع اددهص دتع ادهص تع اد

1
نیاز با ش ن هایمتناسب
ولم ،اجتماو ،فرهنر 

20/5100/25280/7065/4

2
و دان  با همسوش ن

آموزشجهان 
20/5120/30260/6560/4

3
جوم اهکت وی 
یمحوهربیعت

40/10275/6795/2213/4

4
سایری همررا وبا ولو 
اجتماو ولو 

51/16181/5888/2510/4

60/15275/6775/1703/4ی وهفتاهگرایاخ قمحوه5

175/42140/35995/2280/3یاقتوادمحوه6

)منب :نویسن گان(
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در.3 برنامه    آموزشراهبردییها    محیط   زیست  چاهدوره     دروسایوهاا    
مورد   تأکید    قرارگیرد      منطبقبرنیازهاتا        باشد؟    

یهیانظیا آموزشی ،برنامیهکیفییتدهاهتقیایکنن  تحققاهی افوینتعیوواملاصل واز

آمیوزشمیا الزاومسائل،هاتوجهبهچال با.هودم محتوایآنبهشماه ودهسآموزش و

مینأتیمنطبیقبیرمتناسیبوکیههشیون ئی اهاهاآموزشسوو،دههادوه بای زیستمحی 

شیرای حیاک بیروالعیهادبییا موجیودمطبیااینیهوه ده.باشن موجودشرای ونیازها

آمیوزشبرنامیهدهکهبایی نیازیموهدهاآموزش،دهوسوهادوه ،ک وهزیستمحی آموزش

یاسخبیهدهص ،فراوان و(4)نراه ده.م خصش  است،ن گیرقراهتأکی موهدزیستمحی 

اهمییتتمیا کیهده گویهن انم میانرینوزن هر.رک ا آم  استمربوطبههیهاگزینه

یهایهسم ،آموزشهااینمیانآموزشده.ازمتوس استح باالتردهوسدهوهاایندوه 

یترویوی وکیاهبردیهیاآمیوزشوضیمنخی متیهیاآموزشهمران ،آموزشغیرهسم ،

آمیوزشیسدهوسمرتب باولو انسیان دهت هباالترینهتبهوداهایزیستمحی آموزشده

دهوسوهیا هترینهتبهاسیتکیهاخیت فبیینمییانرینوزنی دوداهاییایینزیستمحی 

.(= p= 0/001،55/146x2)استمعناداه  p< 0.01براساسآزمونفری مندهسطح

درتأکیددروسموردوهادورهمیانگینپاسخبهوفراوانی،درصد-(4)شمارهنگاره

زیستآموزشمحیطبرنامه
ف
دی
ر



هاگویه
میانگینخیلیزیادزیادمتوسطکم

وزنی درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1
یهییییاآمییییوزش

هسم 
16/2128/30267/6664/4

2
یهییییاآمییییوزش
غیرهسم 

235/57175/4243/4

3
آموزشومیوم و

همران 
35/7255/62120/3023/4

4
یضمنهاآموزش
خ مت

15/275/17160/40160/4018/4

5
یهییییاآمییییوزش
کاهبردیترویو و

135/32135/32140/3503/4

6
ییییروژ ،کاهگیییا ،

،همای هسمینا
40/1095/22160/40115/275/38

7
بییادهوسمییرتب 

زیستمحی 
35/7115/27160/40100/2583/3
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8
بیادهوسمرتب 
ولو اجتماو 

15/2175/42120/301000/2578/3

9
دهوسمییرتب بییا

ولو تربیت 
16/2203/5115538/37/751/3

10
بییادهوسمییرتب 
ولو اس م 

75/17200/5040/1095/2238/3

11
دهوسمییرتب بییا

ولو انسان 
119/28213/5568/1587/2

)منب :نویسن گان(

فعالیت.4    هایموردنیاز        برایاجرا    مناسبی    برنامه    آموزشراهبردییها    

محیط   زیست  

جاابیتتنوعوبرکهزیستمحی آموزشیهارنامهبی دههافعالیتنمودنلحاظبین ویی 

است.برایاینمنظوه،برخ ایویه آموزشبیفزای داهایاهمیتیهاردنبرنامهکهبردیکاو

دهونی ا مطیرحکیردهایییادگیریکیهمتخوویانآنهیاهافعالیتوهاآموزش،موضووا از

افیرادنظیروک وههالحاظشی  اسیت،انتخیابشی ن برخ زیستمحی آموزشیهاهبرنام

فراوانی و(5)نراه کهدهیرسی  ش هابودناینفعالیتاجباهینبودن،اختیاهییاالز دهباه 

م خصش  است.نتیایجآزمیونهااینفعالیتک ا ازیمربوطبههرهاگزینهیاسخبهدهص 

فمعنیاداهیوجیوداخیت p<0.01سیطحش  دهیم اه  هابینفراوان هکن انداددوخ 

یهیازشدهآمیوزیسیتمحیی آمیوزشبودناجباهیبردهن گانداهد.ربقنتایج،بی تریاسخ

دشوت هیسزیستمحی الز نیستدهوسآناننظربی تراز.همچنینان کرد تأکی هسم 

بودناجباهینبودن،اختیاهییاالز نظراززیستمحی آموزشیتربیتمرب هادوه اجرایو

شی  تأکیی هااختیاهیبودنفعالیتبقیهمواهدبردهبهی میزانانتخابش  استوتقریباً

است.

آموزشمحیطزیستبراینیازییادگیریموردهافعالیت-(5)شمارهنگاره

ف
دی
ر



هاگویه
مقداراجباریاختیاریالزمنیست

دوخی
دهص تع اددهص تع اددهص تع اد

1
دهزیسیییتمحیییی آمیییوزش

یآموزشهسم هادوه 
15/2140/35255/6265/21

2
آموزشاخ قمحی  ت هیسو

زیست
35/7135/32240/6055/16
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3
 وبیاز یهیاازآمیوزش استفاد 

خاه ک س
15/2300/7595/2265/36

4
یتربییتمربی هیادوه یاجرا

زیستآموزشمحی 
95/22135/32180/4505/30

5
سییییازیت ییییتیلوفعییییال

آمیوزشنهیادمرد یهاسازمان
محی زیست

20/5335/8255/1285/43

6
یهیاهسانه وفناوهیاستفاد از

آمیییوزشمحیییی مناسیییبده
زیست

85/20288/7137/792/26

175/42220/5515/205/18وکاهگا همای بریای 7
200/50195/4715/215/17انوا یروژ گروه 8
342/8758/1256/21محی زیستت هیسدهوس9

)منب :نویسن گان(

فرجام

نتیایجییهوه  بود اسیت،تأکی همواه موهدزیستمحی اص حآموزشضروه بازنرریو

امییریضییروهیوک ییوهدهزیسییتمحییی آمییوزشاسییتکییهاصیی حآنبیییانررنیییزحاضییر

اثیربخ باشی ،بایی محیطی زیسیتیهیابیرایاینتیهاصی حآمیوزشنایایراسیت.اجتناب

زیسیتمحی زمینهیآموزشدههاچال ه فهف باتاگیرد قراهثریم نظرؤیمهاسیاست

کهم ت  اجتماو قیقن اندادیاینتحهامتناسبشود.یافتهمنطبقوحاضر یشراده

هشیتهاسیت.متخووانایننظرازک وهزیستمحی آموزشیهاچال ترینفرهنر مه و

زیستمحی آموزشبودناختیاهیتخوو ،مناب ولم ومل ،کمبودهاهبرد،هاسیاستنبود

ولیو ،نبیودفنیاوهیودهتحولزییادومتخوص،تغییریهسم ،کمبودمرب وهاآموزشده

اختاه،قیوانین،ضیع سیغیردولتی ،یمردمی وهیانهیادکمبودیاداهیواجرای ،هاحمایت

ذکیرک یوهدهزیسیتمحیی آموزشیبع یهاونوانچال بهترتیببهیفناوهتوهیزا و

گیرنی .قراهموهدتوجهزیستمحی آموزشهاهبردهایوهات وینسیاستکهبای دهان ش  

ی هیاهشیتهوسیی ازایبای گستر ایهشتهبینمحیط زیستآموزش10تانسلنظراساسبر

یهیاموضیوعویوشی دهی هااقتوادوشناس س متانسان،زمینمانن بیولوژی،اکولوژی،

بیهاوتقیادویبرگیرد.دههایخطرناکهایسمان وهایهواآب،فاض ب،آلودگ سنت مانن 

،هآمیوزشئیاهاشی وامیلفنیاوهی،سیاختاهازثرأمتیمحیط زیستالزاما آموزشونیازها

                                                                                                                                                       
10. Tansel 
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محیطی زیسیتثیرا أتخ ادهایمه باهوهاسیاستیآموزش ،هافرهنگ،برنامهجمعیتو

.(Tansel, 2008: 197-201)استجهان 

اهتقیاییمطیرحشی  وهاهباچال هبرایمواجزیستمحی آموزشخوو الزاما ده

آناسیتکیهبییانررییی نظیرتانسیل،أتوی ضمنهمسونتایجتحقیقهاکیفیتاینآموزش

آموزشدان وفرهنر ، اجتماو ،نیازهایولم ،بازیستمحی آموزشبرقراهیتناسببین

بانیازهایولم زیستمحی آموزشداهد.دهکناهتناسبایزیستاهمیتویه جهان محی 

آمیوزشهفتاهگراشی نهمررای بیاسیایرولیو وبرمحوه،محوه،اخ قربیعتمحوه،م اهکت

اسیت.همچنیینشی  تأکیی آینی  ، فعل ویوشراهابانیازهمنظوهتناسبب،زیستمحی 

وهیاسیاسیتایینمیواهدده.کن خودهاحفظایهشتهماهیتمیانبای زیستمحی موزشآ

یوملیات سن اجی سزمیینهاتوصیهوالملل بیناسنادک وههاونیزبسیاهیازیهابرنامه

1992(Agenda 21, 1992: chapitre 6 para 2)یهاتعیینسیاستدهبای وهمخوان کاملداهد

قراهگیرد.م نظرک وهزیستمحی آموزشهاهبردهاییت وینواجرااصل و

دهمراکیزآموزشی دنییابی اناستکیهایبهان از زیستمحی اهمیتوجایرا آموزش

دهدان یرا هنظیرگرفتیهشی  اسیت.بیراینمونیهدهوس دشودوبرایآنم ایویه توجه

زیستوجیودداهدکیهدهبهنا دان ت  ولو ک اوهزیومحی ایدان ت  ،دیویسکالیفرنیا

وولو اجتماو دهدوه کاهشناس محیط زیستولو آنسههشتهتحویل ولو ک اوهزی،

رتب بییاآنرراحیی شیی  اسییترراحیی وبییرایهییرهشییتهدهوسوبرنامییهدهسیی میی

(http://commencement.ucdavis, 2011).چیهزیسیتمحیی آمیوزشبرنامهدهخوو اینتهده

 ک وهباشن ،نتیایجتحقییقیشراوهانیازکنن  مینأتتاشوددهنظرگرفتهدهوس وهادوه 

ضمن باالترینهمران ویهسم ،غیرهسم ،هاآموزشدهزیستمحی آموزشکهن انداد

ازک وهآنواکهنظا آموزشهسم دهد.ازداهمحیط زیستافزای دان دههاثیرأتهتبهو

هایداوگییردبرمی ترینسطحوسنینتابیاالترینسیطوحآموزشی ودان یراه هادهنیایی

آمیوزشظرفییتبیرایتوسیعهوتوانی بهتیرینبسیترمی ،باش م بی ترینیوش آموزش 

بی یه اسیتدهچنیینک وهباش .محیط زیستم ت  وهاکاه چال وزیستمحی 

زیسیتکهشاملدهوسمرتب بامحی محیط زیستهیزیفضای نق آموزشوال وبرنامه
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هیادهتحقیقتوسعهانسان مطرحاستتاازرریقانسانهاترینابزاهشود،بهونوانکلی یم 

یج یی بیهایفیاینقی فعیالوهیاحوههایتوسعهبتوانن ضمنکسبتوانمن یبهونوانم

مییان(.از57-1384:64ویسی ،محمودیو(زیستبپردازن ثیرگااهدهتوسعهیای اهمحی أت

زیسیتمحیی آموزشش ننتایجتحقیقبیانرراجباهی،ش  ییادگیریدهنظرگرفتههافعالیت

یهیابرهسی وهیاتوصیه،دهمطالعا زیستمحی یهسم است.اهمیتاخ قهادهآموزش

تیرویجاخی قگیااهی،تی هیسولزو سیاستگرفتهاستکهاینامرقراهتأکی چن یموهد

یهیادوه یسازد.همچنیناجرام شتاهآزیستمحی آموزشیهادهبرنامههامحیط زیست

یهیاوهسیانهفناوهییغیردولت ،استفاد ازهافعالیتنهادتربیتمرب ومتخوص،ت تیلو

گااهییبع یبرایتنظی سیاستهادههتبهیولم نیزهاهمای مناسب،برگزاهیکاهگا و

قیراهتأکیی کیهدهایینتحقییقمیوهدوت وینهاهبردهااستزیستمحی آموزشدهزمینه

یدان راه مطرحهادههشتهمحیط زیستیهابرنامهیاخیرنیزآموزشهادهدههان .گرفته

یموجیودهیاتما نیازمن یهتوانستنم امااینامر، استوبرنامهدهس برایآنرراح ش 

.(43-1390:64وهمتاهان،بی خت )هایوش ده محیط زیستدهحفظوشناختابعاد

ازبهروهمستمراهزیاب صوه گیرد.بهمنظوهسنو میزانتناسببرنامهبااه افبای 

م خصشیودتا،نقاطقو وضع استشناختیبهمنظوهفراین اهزیاب رراح شرننظر

بنیابراین.(Sherren, 2007: 341-347)چق هفاصلهاسیت،آنچهوجودداهدش  وبینآنچهقو 

،بای اهزیاب نیزضروهیاست.برایاهزیاب انوا زیستمحی ینهزمبرایاثربخ  آموزشده

بتیوانمعرفی شیودتیاان اهدم یخصواصولاستوی بهونوانسیاستهامعیاهوهاشاخص

دههاتعیینکیرد.بیااستنادبهاینمعیاهباهازیستمحی آموزشهایومهاه تناسبنررش

وت ویندهمعیاهشاخصویهاتوانبرخ سیاستم قتحقیآم  ازدستنظرگرفتننتایجبه

:خ صهکردزیرهابهشرحک وهزیستمحی آموزشهاهبردهایاجرای

؛سم هدهنظا وساختاهآموزشهسم وغیرزیستمحی آموزشتبیینجایرا ونق -

ابتی ای دهآمیوزشوییاییهوهاآموزشدهزیستمحی آموزشنکرداجباهیتوسعهو-

؛دهنسلجوانک وهمحیط زیستیایریولیتئمسافزای دان وشبهمنظوههیرو
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کیاهبردییولمی ،اجتمیاو ،فرهنری وهیابانییاززیستمحی آموزشکردنمتناسب-

؛ک وهزماندهروهه به

متناسیببیاهااینآموزشسازیبوم ترویجووزیستمحی آموزشجهان همسوی با-

؛ک وههایاز موجودونییشرا

زیسیتمحیی آمیوزشکیردنزمینیهبیرایحرکیتفراه بودنوایهشتهمیانبرتأکی -

؛فناوهیسیستم یمبتن برهاآموزش

یواقعی هایاجتماو دهمحی هاشبتهایوادسازینهادهایغیردولت وفعالوتوسعه-

؛زیستآموزشمحی زمینهوموازیده

وتیرویجهمیای ،دهوس،کاهگیا ،هیابیرایبرگیزاهیدهو  الز یشیرات اهکمنیاب و-

؛زیستمحی آموزش

آمیوزشاخ قی دهمعنویو،یفرهنر هااستفاد ازظرفیت وافزای م اهکتمردم-

.ک وهزیستمحی 

پانوشت:

اصلینواه قانوناساس جمهوهیاس م ایران،حفاظتمحی (1)                            زیستکهنسلامروزونسل            های 

بع دهآنحیا اجتماو هوبههش یداشتهباشن هاوظیفهوموم تلق م                                  کن وفعالییت     هیای 

اقتوادیوغیرآنکهباآلودگ محی                 زیستیاتخریبغیرقابیلجبیرانآنم زمیهییی اکنی ها                       

ممنوعکرد است        .
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