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 ٨٥    بهار، ٢٨علوم و تکنولوژى محيط زيست ، شماره 
 
 
 

 تدوين اǩگوي مديريتي توسعǴ پايدار Ƌموزƿ محيǌ زيƾت 

 براي نǨƾ جوان كشور

 
 *ناصر محرم نژاد

E-mail: moharamnejad@gmail.com 
 *عمران ƭيدري

 دانشكده محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي*

 
                                

 آموƿƹ مƮيƹ ǌيسơ ،Ơوسǖه پايدار، نسƩ Ǩوان ، الŬوي مديريƢي :واژه هاي ǥليدي
 

 چكيده 
     ǁ ام و                  آموزش محيط زيست، بنيادي ترينǒترين و بهترين ن ƚاز آن، يافتن مناس Ǜدǵ ت محيط زيست بوده كهǑيوه در حفا

ǁيوه ارائه مǎاƚǩ و نحوه فǖاǩيت ǵا و اƩراي ساختاري است كه زمينه ساز ارتقاƊ آūاǵي ǵاي زيست محيǎي در سƩ Ƭǎامǖه                        

ت، مسƖوǧ در حفǐ و حمايت از محيط          باǁد تا از اين Ǎريǵ Ǡر فرد Ʃامǖه، خود را از ǍريǠ احترام ūذاǁتن به ƜǍيǖ                    مي

 .زيست بداند

 سǖي ǁده است نقǀ خانواده، نقǀ نهادǵاي آموزǁي نǒير آموزش و پرورش، آموزش عاǩي ،                   پŤوǀǵبر اين اساƻ، در اين       

، نقǀ فرǵنŪ و اعتقادات مذƜǵي، نقǀ سازمانهاي دوǩتي Ƶيربط در مديريت محيط زيست نǒير                  Ǚيرهرسانه ǵاي ūروǵي و      

ǵمŢنين   و Ǚيره حفاǑت محيط زيست، وزارت بهداǁت درمان و آموزش پǁƺكي، وزارت Ʃهاد كشاورزي، ǁهرداريها و                 سازمان

سازمانهاي Ǚير دوǩتي كه در واǔǡ با ǵدǛ آموزش محيط زيست و ارتقاƊ فرǵنŪ محيط زيست تƎسيس يافته اند مورد بررسي                        

سǖه پايدار آموزش محيط زيست براي عموم مردم  و به خصوǃ            روش تدوين اǩگوي مديريتي تو    ǁناخت  ǡرار ūرفته و سŚس به      

 .نسل Ʃوان كشور پرداخته ǁده است

 از ǁناسائي اǵداǛ آموزǁي محيط زيست ، تدوين راǵكارǵاي عملي در آموزش محيط                ،اǵداǛ نهائي نگارندūان اين تحقيǠ    از  

 فراǬǵ نمودن امكانات و تسهيالت ȅزم در          زيست، تجƺيه و تحليل اǵداǛ و تǖيين اǩويت ǵاي آموزش محيط زيست، نحوه                

پيشنهاد ǵاي ȅزم براي اƩراي دوره ǵاي آموزش محيط زيست، روǁهاي ارزيابي دوره ǵا و ǵمŢنين                   . آموزش محيط زيست  

 .استبازنگري دروه ǵاي آموزش محيط زيست 
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۶۹

 مقدمه

 ƻبر اسا          ƚوني و تخريūرūده، علت دǁ تحقيقات انجام

يا عدم توƩه به محيط اǍراǛ، به دǩيل        ناǁي از نا آūاǵي و      

كمƜود آموزǁهاي علمي و كارǁناسانه و نيƺ خود خواǵي           

انسان و پشت پا زدن به ارزǁها و آداƙ و رسوم ūذǁته در             

 .Ʃهت حفǐ و حمايت از آن بوده است

مƥƐر ترين ūام Ʃهات حفǐ محيط زيست، ارزيابي رفتار و           

ūي پايدار  عملكرد مردم در رسيدن به اصوǧ اوǩيه زند           

است، يǖني مردم بايد رفتار خويǀ را در مواƩهه با محيط           

زيست Ǎوري مورد ارزيابي ǡرار دǵند تا به منƥ ǀابت و             

šرا كه بهره   . اصوǵ ǧمƺيستي با ƜǍيǖت دست پيدا كنند       

              ƚǵيري از تهي سازي مواūلوƩ و ǔاز مناب Ƭوري صحي

 .]ƜǍ]īيǖي، باعƤ پايداري زندūي مي ūردد

كه نسل Ʃوان آن بيشترين در صد Ʃمǖيت را         در كشور ما    

تشكيل مي دǵد، آموزش محيط زيست مي تواند تƥƎير             

ǡابل توƩهي در تقويت فرǵنŪ زيست محيǎي و رسيدن          

 .به اǵداǛ توسǖه پايدار داǁته باǁد

                ǔǍوانان با علوم پايه محيط زيست در مقاƩ نائيǁآ

مختلف تحصيلي مي تواند روحيه سازūاري و حفاǑت از           

نابƜǍ ǔيǖي را در آنها تقويت كرده و حس مسƖوǩيت              م

 .پذيري را به صورت منǎقي در آنان افƺايǀ دǵد

بديهي است در šنين وǖǉيتي، انتخاƙ مǎلوƙ ترين             

               ƺروز و ني ǀم با دسترسي به دانƍي توǁهاي آموزǁرو

تشويƩ Ǡوانان به يادūيري و مǎاǖǩه مي تواند در دستيابي          

ǐ و حمايت از محيط زيست      به اǵداǛ مديريتي Ʃهت حف    

 .]ĥ[ كمك مƥƐري نمايد

 
 آموزش محيط زيست

Ǒهور اختالǵ Ǜا و نا ǵماǵنگي ǵا در Ʃهان، پيŢيدūي و            

وسǖت مسايل موƩود در آن و نيƺ بروز بسياري از                   

زيرا . تهديدǵا، نياز به آموزش را بسيار ǉروري مي نمايد          

پيشرفت ǵاي Ʃامǖه انساني وابستگي ǁديدي به آموزش         

 .اردد

با توƩه به اصل پنجاǡ Ǭǵانون اساسي كشورمان كه                

حفاǑت محيط زيست را وǑيفه عمومي تلقي مي كند،            

ǉروري است كه اǡدامات مستمر و ǵمه ƩانƜه و فراūير در           

Ʃهت افƺايǀ آūاǵي ǵاي زيست محيǎي Ʃامǖه صورت          

ترديدي نيست كه آموزش مستمر و ǵدǛ دار اǡشار         . ūيرد

 نوƩوانان و Ʃوانان به Ǎوري كه         مختلف Ʃامǖه به ويŤه    

آنان را با مفاǵيǬ زيست محيǎي آǁنا سازد مي تواند به             

داǁتن Ʃامǖه اي با وƩدان زيست محيǎي منجر ǁده و            

آينده اي توƍم با سرسƺƜي، سالمتي و توسǖه اي پايدار              

 .]Ħ[براي كشور فراǬǵ آورد

در مجموǓ، آموزش محيط زيست را مي توان يك نǒام             

 تǖريف كرد كه اصوǧ ارزǁي، عواǍف و             فكري Ʃديد 

مسƖوǩيت ǵاي فردي و حرفه اي و حتي عادات رفتاري ǵر           

فرد و نهايتاƩ żامǖه بايستي در Ʃهت حفǐ و پايداري               

آموزش محيط زيست كوǀǁ    . محيط زيست متحوū ǧردد   

آūاǵانه براي دستيابي به اين اǵداǛ براي تمامي سنين            

       Ǎ وانان و ازƩ وانان و نوƩ żي    خصوصاǁاي آموزǵ امǒن Ǡري

 .]ħ[ رسمي و Ǚير رسمي است

 
اهميت و ضرورت آموزش محيط زيست در شرايط          

 كنوني جامعه

 برنامه ريƺان و مجريان سياستهاي         در دǵه ǵاي اخير     

توسǖه اǡتصادي، پيشرفت و رفاه عمومي را بهانه ǡرار داده          

اند تا به توǩيد انƜوه وسايل و امكانات دست يابند، به                 

ه فرǵنŪ مصرǛ زدūي را در بين Ʃوامǔ رواǍ            Ƨوري ك 

              ƚتهي سازي و تخري ،Ǜدǵ داده و براي رسيدن به اين

وǩي در  . محيط زيست را در سرǩوحه كار خود ǡرار دادند          

ساǩهاي اخير نتايƨ اين تصميū Ǭيري ǵاي ǁتاƙ زده و             

خط مشــي ǵاي Ǚير مǖقوǧ بǎور محسوسي آǁكار ǁده          

   ]Ĩ[.است

ما از  « : علǬ حفاǑت از ƜǍيǖت مي ūويد       پدر  ١آǩدوƖǩوپوǩد

سرزمين بدون مالحǒه استفاده مي كنيǬ، زيرا ما آن را             

                                                 
1-Aldo Leopold 
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۷۰

دانيǵ ،Ǭنگاميكه ما به سرزمين به        ƊƺƩ مايملك خود مي   

šشǬ يك Ʃامǖه نگاه كنيǬ و خود را ƊƺƩ مايملك آن               

 با عشǠ و احترام      ،Ʃامǖه بدانيǬ، آنگاه استفاده ما از آن        

 .]ǵ ]ĥمراه خواǵد بود

بنابراين براي رسيدن به توسǖه اي پايدار يǖني توسǖه اي           

           ǧي، بايد به تحوǎاي زيست محيǵ ارزش ǐموزون و با حف

فرǵنŪ زيستي Ʃوامǔ انديشيد تا مردم تشكيل دǵنده            

ي ƜǍيǖت تƜǎيǠ   يƩوامǔ، منǀ خود را با پايداري و پويا        

توسǖه پايدار وǡتي تحقǠ مي يابد كه اǍالعات            . دǵند

 ǎسترش يافته و مشاركت          زيست محيū ي در ميان مردم

بدون . دǁومردم در حفǐ و حراست از آن دو šندان              

حمايت مردمي، Ʃهǀ به توسǖه نيƺ مشكل آفرين خواǵد         

بنابراين آموزش مردم در زمينه محيط زيست اƺǩامي         . بود

است šرا كه مي توان با ايجاد تǚيير در مƜاني فكري و                

ا دūرūون و يا بهتر بگوئيǬ       اعتقادي مردم، عملكرد آنان ر     

دورنماي توسǖه پايدار را با       و مي توان     متحوǧ ساخته،    

 .]ĩ[اǩگويي مناسƚ پيǀ بيني كرد

 
 اهداف آموزش محيط زيست

آموزش محيط زيست، در اǩويت اوǧ، پرورش             هدف  

افرادي فǖاǧ و آūاه نسƜت به محيط زيست خود و                  

اين براي نيل به     . مسƖوǩيتشان در حفاǑت از آن است       

ǵدǛ، آموزش بايد ǁناخت افراد را نسƜت به واكنǵ ǀاي           

متقابل نسƜت به ƩنƜه ǵاي فيƺيكي، بيوǩوţيكي، اƩتماعي،        

             ǋاƜنگي محيط زيست و وابستگي و ارتǵتصادي و فرǡا

اǡتصادي و بهƜود    –ǵاي پيŢيده ميان توسǖه اƩتماعي         

 .محيط زيست افƺايǀ دǵد

 فرد  ǵدǛ آموزش محيط زيست اين است كه در ǵر              

حساسيتي نسƜت به حوادƣ و تǚييرات فيƺيكي، زيستي،          

اƩتماعي، اǡتصادي و سياسي محيط زيست بوƩود آورد و          

نگراني ǵايي نسƜت به مسائل بوƩود آمده در وي ايجاد و            

نسƜت به اصالƫ مشكالت انساني مانند فقر، بي سوادي،            

بي عداǩتي اƩتماعي، و نǒاير آن ǵمت ūماǁت و مهارتي           

داǓ روش ǵا، وسايل و حل مسائل زيست محيǎي          براي اب 

      ]١[.در او پروراند

 
Ǡروش تحقي 

در اين پŤوǀǵ از šهار روش مǎاǖǩات كتابخانه اي،               

Ʃستجوي اينترنتي، مصاحƜه حǊوري و مǎاǖǩات ميداني        

 .استفاده ǁده است

 سازمان محيط    -١براي مǎاǖǩات كتابخانه اي از         •

ي محيط زيستي،   كتابخانه، دفتر آموزش ǵا    (زيست  

) دفتر مشاركتهاي مردمي، كميته ملي توسǖه پايدار         

مǖاونت آموزش عمومي و    (وزارت آموزش و پرورش   -٢

تربيت بدني، پŤوǵشكده تǖليǬ و تربيت، سازمان            

پŤوǀǵ و برنامه ريƺي آموزǁي، دفتر تكنوǩوţي            

 وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري           -Ď) آموزǁي

زش كشور، مركƺ     كتابخانه، سازمان سنجǀ آمو      (

وزارت Ʃهاد  -٤) اǍالعات و مدارك علمي كشور       

كتابخانه، دفتر محيط زيست و توسǖه         (كشاورزي  

پايدار كشاورزي، سازمان Ʃنگلها و مراتǔ كشور،            

ǁهرداري -٥) مǖاونت ترويƨ و نǒام بهره برداري         

و  ١مǖاونت فرǵنگي و ǵنري، ǁهداري مناǠǍ      (تهران

ا و سازمان    ،ǁركت كنترǧ كيفيت ǵو     ١٠و٧ و đو٥

مركƺ تحقيقات صدا   (سازمان صدا و سيما   -đ) بازيافت

و سيما، مǖاونت سيما، مǖاونت صدا، Ɯǁكه ǵاي             

 وآموزش، Ɯǁكه راديويي سالمت، Ɯǁكه      ٥و  ٤و١سيما

دانشگاه آزاد اسالمي     -٧) Ʃوان، Ɯǁكه سراسري    

كتابخانه واحد علوم و تحقيقات، مǖاونت پŤوǵشي          (

عات و آمار سازمان     سازمان مركƺي، اداره كل اǍال      

 )مركƺي، مǖاونت دانشجويي سازمان مركƺي

در Ʃستجوي اينترنتي از اǍالعات دو كشور نمونه           •

يكي كشور ţاپن بǖنوان كشور توسǖه يافته و ديگري          

كشور ǵند بǖنوان كشور در حاǧ توسǖه استخراƧ و           

 .استفاده ūرديد

Ʃهت بهره ūيري از نقǎه نǒرات علمي و تجربي             •

 Ɩاي       مديران، مسǵناسان سازمانها و نهادǁن و كارȅو
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۷۱

           ǠريǍ و از Ǭيǒه تنƜت مصاحǡتي، وǩير دوǙ تي وǩدو

تهيه سƖواȅت مكتوƙ و ǁفاǵي، بصورت حǊوري          

پيرامون مسائل و مشكالت آموزش محيط زيست با          

 .آنان بحƤ و ūفتگو ūرديد

 پرسشنامه اي تهيه ūرديد      ،براي مǎاǖǩات ميداني   •

ǒور آǁنايي از سƬǎ      سƐاǧ كه به من     ĥģكه ǁامل   

آūاǵي Ʃوانان ساكن در مناǠǍ مختلف تهران، ميƺان        

احساƻ وǑيفه و مشاركت آنان در فǖاǩيتهاي زيست         

محيǎي، šگونگي تƥƎيرات آموزǁي در ǁناخت            

Ʃامǖه از محيط زيست و نقǎه نǒرات Ʃوانان در             

زمينه ترويƨ فرǵنŪ زيست محيǎي و رواƧ آموزش         

 ħĥģ آماري ǁامل    Ʃامǖه.محيط زيست تهيه ūرديد   

 ūانه تهران   ĥĥ ساǩه در مناĥĬ     ǠǍ تا   ĤĨنفر Ʃوانان   

 .است

 
تدوين الگوي مديريتي توسعه پايدار آموزش محيط       

 زيست براي نسل جوان كشور

در كشور ما كه نسل Ʃوان آن بيشترين در صد Ʃمǖيت را            

تشكيل مي دǵد، آموزش مي تواند تƥƎير ǡابل توƩهي در            

ǎي و رسيدن به اǵداǛ توسǖه      تقويت فرǵنŪ زيست محي   

آǁنائي Ʃوانان با علوم پايه زيست         . پايدار داǁته باǁد   

محيǎي در مقاǔǍ مختلف تحصيلي مي تواند روحيه              

سازūاري و حفاǑت از منابƜǍ ǔيǖي را در آنها تقويت               

نموده، حس مسƖوǩيت پذيري را بصورت منǎقي در آنان           

 ]Ī[.افƺايǀ دǵد

 در صد Ʃوانان،    ٨٠مي دǵد   نتايƨ مǎاǖǩات ميداني نشان     

 ٧/٤đ. حفǐ محيط زيست را وǑيفه آحاد مردم مي دانند         

در صد Ʃوانان نيƺ داǁتن فرǵنŪ و اخالق زيست محيǎي          

را مƥƐرترين را براي Ʃلوūيري از تخريƚ و آǩودūي محيط           

بديهي است در šنين وǖǉيتي انتخاƙ       . زيست مي دانند  

ي به دانǀ   مǎلوƙ ترين روǁهاي آموزǁي توƍم با دسترس       

روز و نيƺ تشويǠ دانǀ آموزان به يادūيري و مǎاǖǩه مي             

تواند در دستيابي به اǵداǛ مديريت زيست محيǎي Ʃهت         

 .حفǐ و حمايت از محيط زيست كمك مƥƐري نمايد

 محيط زيست كشور در زمينه اƩرائي، در        موفقيت مديريت 

ūرو تدوين و بكار ūيري اǩگوǵاي آموزǁي، بǖنوان ابƺار             

 در صد Ʃوانان     ǵ ǠƜǍħĨمين بررسي،     . تي است مديري

مورد پرسǀ، مشكل اساسي در حفǐ و حمايت از محيط           

زيست كشور را عدم آūاǵي مردم و عدم رعايت ǡوانين              

مربوǍه توسط آنان مي دانند، بنابراين مديريت محيط            

زيست كشور بايد با استفاده از راǵكارǵاي اƩرائي آموزش          

سƚ امكانات آموزǁي،     محيط زيست و بكارūيري منا        

دūرūوني ǵائي در Ǎرز فكر، تمايالت، دانǀ، مهارت و             

بينƩ ǀوانان به وƩود آورد و در نهايت با ايجاد انگيƺه،              

زمينه ǵاي اƩرايي Ǎرǵ ƫاي زيست محيǎي را در آينده           

 ]ī[.فراǬǵ نمايد

در اين مقاǩه به استناد نتايƨ پŤوǵشهاي انجام ūرفته،              

ريتي در توسǖه پايدار آموزش      Ʃهت تدوين اǩگوǵاي مدي    

محيط زيست براي نسل Ʃوان كشور، فرآيندي پويا و              

 .متǖامل در ǵشت ūام ارائه مي ǁود

 
 شناساƕي اهداف آموزش محيط زيست: گام اول

مديريت محيط زيست مي تواند با تكيه بر اǵداǛ كالن             

حفاǑت و حمايت از محيط زيست، اǵداǛ آموزش محيط          

ردم و به خصوƩ ǃوانان تƜيين         زيست را براي عامه م      

نمايد، تا پس از ǁناسائي اǵداǛ آموزش، نسƜت به تجƺيه           

و تحليل اǵداǛ و برنامه ريƺي دǡيǠ و مناسƚ آموزش              

 .محيط زيست اǡدام نمايد

عواملي كه موǁ ƚƩناخت، اƺǩام و ǉرورت آموزش محيط         

زيست در كشور مي ǁود و مديريت محيط زيست كشور            

ǁناسائي آنها اǡدام ȅزم را بǖمل آورد       مي بايست نسƜت به     

 :عƜارتند از

تǚيير نگرش فردي و ياد ūيري Ʃامǔ محيط           .١

 زيست

محوريت سالمت انسان و وابسته بودن آن به           .٢

ǐي حفǵياū انوري وƩ ايǵ ونهū 

Ď. تيǑاي حفاǵ يوهǁ ودƜت و بهǖيƜǍ احترام به 
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۷۲

پيشگيري از تخريƚ، انهدام و آǩودūي محيط         .٤

 زيست

 حفاǑت از ارزǁهاي زيست     مشاركت مردم در   .٥

 محيǎي

đ. هǖامƩ Ǜگوي مصرǩيير در اǚت 

توƩيه اǡتصادي و صرفه Ʃويي در ƺǵينه ǵاي         .٧

 احتماǩي

 استفاده از فن آوري سازūار با محيط زيست .٨

كمك به برنامه ريƺي در Ʃهت مديريت              .٩

 محيط زيست

 آينده نگري و تǖهد در Ɯǡاǧ نسل ǵاي آينده  .١٠

و  تǊمين اƩراي ǡوانين زيست محيǎي             .١١

 ūسترش عداǩت

 
تدوين راهكارهاي عملي در آموزش محيط : گام دوم

 زيست

براي توسǖه ǵمه ƩانƜه آموزش محيط زيست بايستي             

راƜǵردǵا و روǁهاي استفاده از محيط زيست تǚيير يابد تا           

. بتواند در تǚيير نگرش ǵا و اعماƩ ǧوانان، مƥƐر واū ǔǡردد          

مǎاǖǩات در  بسياري از اين روǁها در نتيجه تجربيات و            

در اين ǡسمت    . زمينه محيط زيست بدست آمده است        

راǵكارǵاي عملي براي توسǖه آموزش محيط زيست نسل         

 :Ʃوان كشور ارائه ميشود

ǜافزايش تحقيقات و مطالعات زيست محيطي-ال 

در عصر كنوني كه به عصر ارتƜاǍات و ūسترش و توسǖه             

          Ǆخȅات تخصصي باǖǩاǎآن مشهور است، تحقيقات و م

در زمينه ǵاي مختلف زيست محيǎي از Ʃايگاه و اǵميت           

 .بسيار باȅئي برخوردار است

برخالǛ كشور ما كه تǖداد پŤوǵ ǀǵاي انجام ǁده در              

) و مخصوصاż آموزش محيط زيست      (زمينه محيط زيست   

بسيار اندك است، در بسياري از كشورǵاي در حاǧ توسǖه          

قات و  و در تمام كشورǵاي توسǖه يافته به امر تحقي              

امروزه در   . مǎاǖǩات اǵميت زيادي داده مي ǁود            

كشورǵاي توسǖه يافته، بسياري از سازمانهاي مرتƜط با           

محيط زيست درصد ǡابل توƩهي از بودƩه عمومي خودرا          

 .صرǛ پŤوǀǵ و تحقيǠ مينمايند

بنابراين دستيابي به راه حل ǵاي مǎلوƙ و مناسƚ براي            

          Ʃ يǎالت زيست محيǊǖمشكالت و م ǔبا كمك    رف ƺ

محققين و انجام و توسǖه فǖاǩيتهاي تحقيقاتي اعǬ از              

بنيادي، توسǖه اي و كاربردي ميسر و امكان پذير نمي              

 .باǁد

  افزايش درك علمي جوانان-ب

و پايين بودن سƬǎ فرǵنŪ عمومي        ناآūاǵي، كǬ آūاǵي  

مردم، از Ʃمله عوامل تخريƚ محيط زيست به حساƙ مي          

Ɗ استفاده عده اي را در تخريƚ        آيد و مي تواند زمينه سو      

به ǵمين  . منابǔ خدادادي و سرمايه ǵاي ملي فراǬǵ نمايد       

دǩيل توسǖه مƜاحƤ علمي و تقويت درك علمي Ʃوانان در  

زمينه محيط زيست بايد در دستور كار مديريت محيط            

زيست ǡرار ūيرد، تا از ǍريǠ ارتقاƊ بنيه علمي Ʃوانان در            

 رفتار Ǚير مǖقوȅنه آنان     زمينه محيط زيست موƚƩ تǖديل    

نسƜت به ƜǍيǖت و ايجاد وƩدان بيدار زيست محيǎي             

 .ǁود

، ǵدǛ از افƺايǀ درك علمي را، درك         ٢١در دستور كار    

پايه اي و آūاǵي Ʃامǔ انسان از رابǎه او با نǒام ǵاي                 

ƜǍيǖي و بهƜود محيط زيست و ǵمŢنين تقويت توان             

ت زيست  تحليل و پيǀ بيني كه براي درك بهتر اƥرا             

 ]đ[.محيǎي توسǖه ȅزم است، عنوان مي كند

مشاركت Ʃوانان را مي توان به عنوان عامل اصلي در                

موفقيت Ǎرǵ ƫا دانست و از اين ǩحاƩ Ǐوانان بايد در               

ǁكل دادن برنامه ǵا دخاǩت نمايند و حس كنند كه                

به نǒر مي آيد، براي      . برنامه ǵا متǖلǠ به خودǁان است      

ر امور مربوǋ به خودǁان، ȅزم         ǁركت دادن Ʃوانان د     

است كه نخست به آنها اƩازه داده ǁود تا اǡدام به تǖيين             

ǵدǵ Ǜاي برنامه خود كنند و آنگاه مورد حمايت ǡرار               

 .ūيرند تا بتوانند فǖاǩيتهاي خود را سازمان دǵي كنند

Ʃوانان نسƜت به اين امر كه ديگران حدود ǵمكاري آنان            

مه اي براي تشريك مساعي ǁان      را تǖيين و يا زمان و برنا      

اكƦر . مشخǄ كنند از خود مقاومت نشان مي دǵند             
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۷Ħ

Ʃوانان در اƩراي برنامه ǵايي كه خود تصميǬ به انجام آن           

تجربه . مي ūيرند، مشتاǡانه با مسƖوǩين ǵمكاري مي كنند       

بسياري از كشورǵا نشان داده است كه اūر Ʃوانان اƩازه            

       Ɩذاري مسūيري در مورد واū Ǭته     تصميǁا را داǵ يتǩو

باǁند و در اƩراي Ǎرحهاي مربوǋ به بهƜود وǔǉ خود             

كمك ǁوند از خود تحرك بيشتري نشان مي دǵند و               

 .حاǩت پويا پيدا مي كنند

تجزيه و تحليل اهداف و راهكارهاي         : گام سوم 

 آموزش محيط زيست و تعيين الويت هاي آموزشي

ي پس از  تǖيين ǵدفهاي آموزǁي و تدوين راǵكارǵا              

عملي، يكي از مهǬ ترين مراحل روش ǁناسي مديريتي            

در آموزش محيط زيست، تجƺيه و تحليل اǵداǛ و                 

راǵكارǵاي عملي تǖيين ǁده در آموزش محيط زيست           

 .براي تǖيين اǩويت ǵاي آموزǁي است

براي اين منǒور، مديريت محيط زيست ǉمن دعوت از            

و كارǁناسان، متخصصان، مربيان و مشاوران آموزǁي            

حتي فراūيران، سياستها و اǵداǛ آموزǁي و ǵمŢنين            

اǍالعات مربوǋ به راǵكارǵاي اƩرايي و ǁيوه ǵاي آموزش       

محيط زيست را به آنها ارائه داده و با تشكيل Ʃلسات،               

نǒرات آنان را اخذ و از Ǎريū Ǡردآوري بحǵ Ƥاي                  

 .ūروǵي، اǩويت ǵاي آموزǁي را Ʃمǔ بندي نمايد

 
نظيم محتواي برنامه هاي      تهيه و ت   : گام چهارم 

 آموزش محيط زيست

محتواي يك درǁ ƻامل دانǀ، مهارت ǵا و عوامل                

به عƜارت ديگر محتواي آموزǁي ،        . عملكردي مي باǁد   

اصوǧ و مفاǵيمي است كه به دانǀ آموزان ارائه مي ǁود            

تا ورود آنان را به فǖاǩيت ǵاي آموزǁي ميسر و رسيدن              

محتوا بايد  . كان پذير سازد  آنان را به ǵدǵ Ǜاي اƩرايي ام      

            Ǭيǒدفهاي آموزش محيط زيست، تهيه و تنǵ ƻبر اسا

در Ƶيل šگونگي تهيه و تنǒيǬ محتواي برنامه ǵاي         . ūردد

آموزش محيط زيست در اين پŤوǀǵ پيشنهاد مي                

 :ūرددكه عƜارتند از

 

ǜآموزشي-ال Ƭبرنامه ريزي صحي  

ǡه در برنامه ريƺي صحيƬ آموزش محيط زيست، ميƺان عال        

و توانايي دانǀ آموزان، اصوǧ و ǡوانين در علǬ محيط               

             ،Ǔوǉتازه بودن و به روز بودن مو ،ƚǩاǎي مǩزيست، توا

پروراندن مفاǵيǬ اساسي و روǁها، ارتƜاǋ با مسائل روز و            

 .در نǒر ūرفتن زمان آموزش به دǡت ǩحاǏ مي ǁود

 تƎكيد بر ابعاد مذهبي در آموزش محيط زيست-ب

صلي تخريƚ محيط زيست، در خودخواǵي،      امروزه دȅيل ا  

حرǃ و Ǎمǔ، تجمل ūرايي، بي مسƖوǩيتي و عدم توƩه            

به ارزǁهاي واȅي انساني است و به ǵمين دǩيل بايد                

 .تحوǩي عǒيǬ در ارزǁها و اعتقادات انساني صورت ūيرد

بر اين اساƻ مديريت محيط زيست مي تواند با تƎسي از             

 ترويƨ و احياي آموزش     آيات و روايات ūوناūون نسƜت به      

šرا كه اين آموزش نه تنها به        . محيط زيست اǡدام نمايد   

ارتƜاǍات بين انسان و ƜǍيǖت مǖني مي بخشد، بلكه              

باعƤ مي ǁود كه اين ارتƜاǍات، آرمان ساز، ǁورانگيƺ و             

 .تǖهدآور ǁود

Ƨ-محيط زيست ǟ١اخال 

وǑيفه اخالق محيط زيست، مشخǄ نمودن حقوق              

ت بشر نسƜت به مسائل ƜǍيǖي و          ǁهروندي و مسƖوǩي   

محيط زيست است، ǩذا ǵر فرد موǑف است حǠ حيات             

ديگران را محترم ǁمرده و نسƜت به محيط زيست، خود            

 .را مسƖوǧ احساƻ كند

نسل امروز بايد اين ايده را در ǵƵن بŚروراند كه نسلهاي              

آينده نسƜت به اعماǧ ، رفتارǵا و فǖاǩيتهاي بدون انديشه           

بنابراين نسل امروز   .  بسيار آسيƚ پذير ǵستند    امروز آنان، 

ملƺم به فراǬǵ سازي زمينه مساعد براي استقرار يك نǒام           

پويا و كارآمد بوده تا نسل آينده كه فرزندان نسل امروز              

بدين صورت  . ǵستند از مواƜǍ ƚǵيǖي بهره مندūردند        

تǖهدات اخالǡي، زنجير وار از زمان حاǧ تا آينده اي دور             

بنابراين تقويت اخالق زيست محيǎي، ūام      . يابدادامه مي   

                                                 
1-Environmental Ethics 
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مƥƐري در Ʃهت توسǖه سريǔ آموزش محيط زيست به            

 .استاǡشار Ʃامǖه و مخصوصاƩ żوانان 

 
فراهم نمودن امكانات و تسهيالت الزم در       : گام پنجم 

 آموزش محيط زيست

مديريت محيط زيست بايد ǁناخت كافي از امكانات و             

شور داǁته باǁد و بر        تسهيالت آموزǁي موƩود در ك       

اساƻ نياز آموزǁي به ǵر كدام از امكانات و وسايل، با               

ǵمكاري سازمان متƜوǓ و ديگر سازمانهاي Ƶيربط نسƜت          

 .نها در Ʃهت آموزش محيط زيست اǡدام نمايدآبه تƎمين 

فراǬǵ كردن امكانات و تسهيالت براي برƺūاري دوره ǵاي          

ساسي ترين ǡدم   آموزǁي محيط زيست مورد نياز Ʃوانان، ا      

به اين سƚƜ، بررسي دǡيǠ       . در ƥمر دǵي آموزش است      

امكانات و تسهيالت ȅزم آموزǁي براي اƩراي اينگونه             

 :دوره ǵا ǉرورت دارد كه عƜارتند از

  تخصيǄ بودƩه مناسƚ-اǩف

ƙ-سوزǩو د ƙمجر ،Ǆاستفاده از نيروي انساني متخص  

Ƨ-يǁاستفاده از مواد و وسايل آموز  

  از رايانه استفاده-د

 ǵـ ǵماǵنگي و ǵمكاري با نهادǵاي آموزǁي

 
 اجراي دوره هاي آموزش محيط زيست: گام ششم

اƩراي دوره ǵاي آموزش محيط زيست داراي مراتƜي است         

كه براي دستيابي به اǵداǛ محيط زيست، انجام آن را              

 .ǉروري مي نمايد

در Ƶيل به روǁهاي اƩايي دوره ǵاي آموزش محيط زيست  

ل Ǎرƫ درƻ محيط زيست، استفاده از تكنوǩوţي         كه ǁام 

آموزǁي و استفاده از ǁيوه ǵاي نوين آموزش محيط              

 :زيست است به اختصار اǁاره مي ūردد

ǜدرس محيط زيست-ال ƫطر 

است و عناصر تشكيل       Ǎراحي آموزش، فرآيندي پويا     

تǖيين و  . دǵنده آن دائماż با يكديگر در تǖامل ǵستند           

ليل آموزǁي، تǖيين محتوا، روش     تنǒيǵ Ǭدفهاي كلي، تح   

و وسيله، تحليل و تǖيين نǒام ارزǁيابي šهار مرحله              

در اين ǡسمت، دو نمونه از      . اساسي در اين فرآيند ǵستند    

اǩگوǵاي Ǎرƫ درƻ كه در اكƦر مدارƻ و دانشگاǵها براي           

دروƻ مختلف استفاده ūرديده و مورد تƎييد ǡرار ūرفته،           

 :پيشنهاد ميشود

Ĥ-ƫدرس ساالنه محيط زيستالگوي طر  

Ǎرƫ درƻ ساȅنه يا Ǎرƫ درƻ كلي، عƜارت از اين است            

كه محتواي درƻ محيط زيست بر اساǵ ƻدǛ و براي             

          Ǆو مشخ ƚدمهاي مناسǡ ي، به مراحل وǁآموز ǧيك سا

براي تهيه šنين Ǎرحي بايد در ابتداي ǵر          . تقسيǁ Ǭود 

ساǧ تحصيلي بر اساƻ اصوǧ مǖين، بين ǵدفهاي                

و برنامه ǵفتگي ترتيƜي اتخاū Ƶردد كه مجموعه         آموزǁي  

فǖاǩيت ǵاي آموزش محيط زيست به موǔǡ و بدون وǡفه            

            ƙلوǎود تا به نتيجه مǁ تحصيلي انجام ǧيكسا ǧوǍ در

 .برسد

ĥ-درس روزانه محيط زيست ƫالگوي طر 

Ǎرƫ درƻ روزانه، ǁامل پيǀ بيني و تنǒيǬ مجموعه             

ه اǵداǛ   فǖاǩيتهايي است كه مدرƩ ƻهت رسيدن ب            

               ǀلسه تدريس از پيƩ آموزش محيط زيست در يك

Ǎرƫ درƻ روزانه، موƚƩ مي ǁود كه         . تدارك مي بيند  

مدرƻ، فǖاǩيت ǵاي ǉروري آموزǁي را به ترتيƚ و يكي           

پس از ديگري در مراحل و زمانهاي مشخǄ و به ǁيوه اي         

منǎقي پيǀ بƜرد و نتايƨ حاصل از آن را براي تدريس در            

در واǔǡ اين   . زش مورد استفاده ǡرار دǵد    مراحل بǖدي آمو  

عمل سازمان دǵي و ارزيابي دائمي فǖاǩيت ǵاي آموزǁي          

 .به منǒور بهƜود كيفيت آموزش محيط زيست است

 استفاده از تكنولوژي آموزشي-ب

تكنوǩوţي آموزǁي را مي توان به مهندسي آموزǁي تشƜيه     

ا نمود كه كارǁناسان آموزǁي از اين ǍريǠ مي توانند ب            

استفاده از فنون Ʃديد آموزǁي براي آموزش، Ǎرحي ارائه         

يادūيري سريǔ تر، مƥƐر تر و        دǵند كه ǉمن تسهيل آن،    

 .پايدارتر باǁد

: در تǖريفي Ʃامǔ تر، تكنوǩوţي آموزǁي عƜارت است از           

روش نǒام مند Ǎراحي، اƩرا و ارزǁيابي كل فرآيند               

بهره تدريس و يادūيري كه بر اساǵ ƻدفهاي مǖين و با             
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ūيري از يافته ǵاي روان ǁناسي يادūيري و علǬ ارتƜاǍات          

و بكارūيري منابǔ مختلف اعǬ از انساني، به منǒور آموزش          

 ]Ĥĥ[.مƥƐرتر، تنǒيǬ و اƩرا مي ǁود

Ƨ-             استفاده از شيوه هاي نوين آموزش محيط 

 زيست

            ƤحƜديد آموزش در مƩ ايǵ هت دستيابي به نگرشƩ

 نوين آموزش محيط     محيط زيست، در Ƶيل ǁيوه ǵاي       

 :فهرست وار ارائه مي ūردد) روǁهاي تدريس(زيست

روش فǖاǧ آموزش و        ( ǁيوه حل مسƖله     •

 )يادūيري

• ǀǵوŤو پ Ǡتحقي 

 ūردش علمي •

 روش آزمايشگاǵي •

 سازي روش وانمود •

 روش مƜاحƦه اي •

• ưو پاس ǀروش پرس 

فǖاǩيت ǵاي فوق برنامه، كه ǁامل مسابقات و          •

 .فǖاǩيتهاي Ʃمǖي است

 
 ارزشيابي دوره هاي آموزش محيط زيست: مگام هفت

           ǔيت وسيǩاǖه به اينكه آموزش محيط زيست يك فƩبا تو

يǖني ابتدايي،  (آموزǁي است كه ǵمه سǎوƫ آموزǁي         

 آموزǁي و تمام حوزه ǵاي    ) راǵنمايي، متوسǎه و باȅتر    

)  ū ني سياستǖيƺ      يريūاي درسي، فراǵ ه برنامهǖاري، توس

 ǀǵوŤوعات   ( و پǉمه موǵ ني(وǖعلوم تجربي، علوم      ي 

 . ]Ĭ[ را در بر مي ūيرد) انساني، ǵنرǵاي ارتƜاǍي و Ǚيره

بايد از ارزǁيابي به عنوان يكي از مهǬ ترين فǖاǩيتها در              

Ʃهت اƩرا، كارآيي و كارآمدي آموزش محيط زيست             

šرا كه ارزǁيابي در آموزش محيط زيست        . استفاده نمود 

Ʃود در  باعƤ مي ǁود كه مدرƻ اǁكاȅت و نقايǄ مو           

              Ǔي و در مجموǁا، وسايل آموزǵ يوهǁ ،دفها، محتواǵ

اǁكاȅت فǖاǩيتهاي آموزǁي محيط زيست را دريابد و از           

šگونگي موفقيت و يا عدم موفقيت دانǀ آموزان و ميƺان          

آمادūي آنان براي فǖاǩيت بǖدي آūاه ǁود و سرانجام ƩنƜه          

ǵاي ǡوت و ǖǉف تدريس خود و كفايت ابƺارǵايي را كه             

ر اندازه ūيري و ارزǁيابي پيشرفت تحصيلي  دانǀ               د

 . دريابد،كار ūرفته استه آموزان ب

ارزǁيابي صحيƬ آموزش محيط زيست، اǍالعاتي از Ɯǡيل         

            ƫرǍ ود درƩاي موǵ وتǡ فها وǖǉ )    وت وǡ املǁ

، صحت و   )ǖǉفهاي ǵدǛ، محتوا، روش و انتخاƙ وسايل       

ن براي  دǡت نحوه ارزǁيابي و ميƺان آمادūي دانǀ آموزا         

Ɯǡوǧ آموزǁهاي بǖدي را در اختيار مدرƻ و مديريت              

 .محيط زيست ǡرار خواǵد داد

اين اǍالعات مي تواند مديريت محيط زيست را در تقويت          

 .و يا اصالƫ برنامه آموزش محيط زيست ياري دǵد

كار «نحوه ارزǁيابي آموزش محيط زيست مǖموżȅ بر              

دانǀ فراūيري مǎلوƙ    «و  » محل تحصيل «،  » مربي

مربي مي تواند از مجموǓ روǁهاي . متمركƺ مي ǁود » آموز

آزمونهاي «فوق يا از آزمونهاي تركيǁ ƚده كه به                  

 .مǖروǛ است استفاده كند» موǖǡيتي

 
بازنگري در دوره هاي آموزش محيط        : گام هشتم 

 )اصالƫ برنامه(زيست

پس از اƩراي دوره ǵاي آموزش محيط زيست و بررسي            

ǀ آموزان و انجام ارزǁيابي، مديريت       ميƺان يادūيري دان  

محيط زيست بايد اǡدامات ȅزم را براي رفǔ نقايǄ و               

به šنين   . اǁكاȅت موƩود در دوره به عمل آورد             

 .ūويند» اصالƫ برنامه«و يا اصǎالحاż» بازنگري«عملي

مديريت محيط زيست كشور بايد از تجارƙ و نتايƨ حاصل          

 زيست براي    از بازنگري در دوره ǵاي آموزش محيط           

Ǎراحي برنامه ريƺي ǵاي بǖدي دوره ǵا و šگونگي                

 .پيشرفت ǵدفهاي آموزǁي استفاده كند

در واǔǡ مديريت محيط زيست از ǍريǠ ارزǁيابي، بازنگري  

و اصالƫ مستمر فǖاǩيت ǵا مي تواند موفقيت دوره ǵاي             

 .آموزǁي محيط زيست را تǊمين نمايد

يندي است كه   آ، فر  ǵاي ǵشت ūانه اي كه ارائه ūرديد       مūا

داراي آǙاز و پايان بوده و ǵر ūام در تǖامل با ūام ǵاي                 
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۷۶

 .داده ǁده استنشان ) Ĥ(ديگر است كه فرآيند مƺبور در نمودار ǁماره            

 
 الگوي مديريتي توسعه پايدار آموزش محيط زيست در كشور: Ĥنمودار شماره 

 
 
 

 

فراهم نمودن 
امكانات و 
 اجراي تسهيالت

 دوره آموزشي

 ارزشيابي 
دوره آموزشي

تجزيه و تحليل 
اهداف و 
 راهكارها 

)تعيين اولويتها(

تهيه  و تنظيم
محتواي برنامه 

 آموزشي

بازنگري در 
دوره  آموزش
محيط زيست

شناسايي 
اهداف آموزش
محيط زيست

تدوين 
راهكارهاي 
 عملي

 

����

اصالƫ برنام

اجøراي 
طلøøوبم

 آمøوزش

�����

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


                                                                                             محƸم ŤǱاد و همكاران        

 

۷۷

 
Reference 
1. Broomand, F., (1991); International 

Education of Environment, UNESCO, 
Iran 

 
2. Pouyan, H., (2000); Education for 

Sustainable Future, Department of the 
Environment 

 
3. Heydari, O., (2001); Environmental 

Education- Security for Survive, Jam 
Jam Newspaper 

 
4. Heydari, O., (1999); Greening is a 

Behavior nor Method, Hamshahri 
Newspaper 

 
5. Shaabani, H., (2002); Expertness of 

Education and Fostering, 13 Edition, 
SAMT publication 

 
6. Taravati, H., Ayafat, A., (1998); 

Agenda 21(Translated), Department of 
the Environment 

 
7. Koucheki, A., co-workers, (1998); 

World Without End-Economics-

Environment-SustainableDevelopment 
(Translated), University of Mashad 

 
8. Moharamnejad, N., co-workers, 

(2003); Environmental Management 
(Translated), Department of the 
Environment 

 
9. Mahallati, S., (1993); Human, Society 

and Environment (Translated), 
University of Shahid Beheshti 

 
10. Vahabzadeh, A., (1998) Caring of 

Planet a Strategic way for Sustainable 
Living (Translated), Jahad University 
of Mashad 

 
11. Yakhkeshi, A., (2002) Identification-

Protection and Improvement of 
Environment, Scientific –Applied 
Institution of Jehad Agriculture 

 
12. Yagma, A., (1995); Guideline and 

Method of Teaching, Madraseh 
Publication, Third Edition

 
 
 
 
 
 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

