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چکیده

مسائل و مشکالت زیست محیطی ،گسترش دانشها و پیشرفت فناور یهای جدید نیاز
به برنامهدرسی زیست محیطی در آموزش عالی و تفکر را در برنامهریزی توسعه دانشگاهی
جهت پویایی ارتباط گذشته ،حال و آینده مضاف میکند .بدین منظور این پژوهش
به بررسی تحلیلی برنامه درسی میانرشتهای آموزش زیست محیطی در آموزش عالی
میپردازد .روش پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری شامل اساتید و
دانشجویان زیست محیطی در دانشگاههای کشور به تعداد  759نفر میباشد که  40نفر
استاد و  719نفر دانشجو است .روش نمونهگیری برای دانشجویان بهطور تصادفی ساده
بوده که بنا بر پیشنهاد جدول کرجیسی و مورگان تعداد نمونه برابر با  250نفر و برای اساتید
از شیوه سرشماری انتخاب و استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها این پژوهش پرسشنامه
پژوهشگر ساخته میباشد که برای تعیین روایی از نظرات صاحبنظران و براساس فرمول
ال و شه  0/8و برای پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر  %806بدست آمد.
تحلیل و تفسیر دادهها براساس ماتریس  SWOTانجام پذیرفت .با استناد نتایج حاصل
از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها استراتژی کنونی نظام آموزش عالی در برنامه
درسی زیست محیطی راهبردی تهاجمی است .راهبردی که با استفاده از نقاط قوت و
در جهت بهرهگیری از فرصتها به منظور پیشبرد اهداف سازمان تدوین و پیش میرود.
اینگونه راهبرد مطلوبترین نوع راهبرد است.
کلیدواژه :برنامه درسی ،آموزش محیط زیست ،میانرشتهای ،آموزش عالی.SWOT،
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یهـا و مسـائل خـاص خـود برخـوردار
آمـوزش عالـی هماننـد سـایر نظامهـای اجتماعـی از پیچیدگ 
اسـت .یکـی از مهمتریـن و حسـاسترین حیط ههـای تصمیمگیـری در ایـن نظـام ،حیطـه برنامههای
آموزشـی و درسـی اسـت .برنامههـای درسـی از ابزارهـای مهـم و اساسـی پیشرونـده و شایسـته در
آمـوزش عالـی تلقـی میشـود؛ چـرا کـه نقش شـاهرگ اصلی را در خونرسـانی به سـایر اعضا و عناصر
ایفـا مینماینـد .هـر کـدام از وظایـف و رسـالتهای آمـوزش عالـی اعـم از تربیـت نیـروی انسـانی
متخصـص ،ارزیابـی و توسـعه نظـام ارزشـی و فرهنـگ ،تولیـد دانـش ،ارزیابـی ،تقو یـت و توسـعه
دانش موجود ،توسعه پژوهش و پژوهشگری و کمک در حل مسائل و معضالت انسانی و اجتماع،
پاسـخگویی بـه نیازهـای بـازار کار و  ..همـه در گـروه بهرهمنـدی دانشـجویان نظـام از برنامههـای
آموزشـی مناسـب اسـت .بدین خاطر تفکر مداوم یا پیوسـته درباره چگونگی برنامههای مناسـبی که
بتوانـد بـه تحقـق اهـداف و ایفـای رسـالتها کمک نماید ،بسـیار ضروری اسـت (عارفـی.)1389 ،
یهـای آموزشـی و پژوهشـی نظـام دانشـگاهی بـرای
یکـی از مهمتریـن کاربردهـای برنامهریز 
تهـای رشـتههای میانرشـتهای اسـت .برنامـه درسـی
توسـعه سـاختار رشـتهها ،رویکردهـا و فعالی 
یهـای راهیابانـه یـا خلاق ،1رفـت
میانرشـتهای یـک فراینـد تصمیمگیـری اسـت کـه دارای ویژگ 
و برگشـتی و غیرخطـی 2و تاملـی 3اسـت (سـلیمی و ملکـی .)1389 ،ایـن امـر بـه دالیـل مختلـف
مـورد توجـه ویـژه در برنامـه درسـی میانرشـتهای آمـوزش عالـی شـد (افتخـاری .)1388 ،لذا سـبب
گردیـد کـه مفهـوم مطالعـات میانرشـتهای در طـول قـرن بیسـتم در دانشـگاههای ارو پـا و امر یـکای
شـمالی در مسـیری نزدیـک بـه هـم ،ظاهـر شـود .واژه بینرشـتهای بـرای نخسـتین بـار در دهـه 1920
در شـورای پژوهـش علـوم اجتماعـی ایـاالت متحـده امر یـکا بـکار بـرده شـد .در ایـن دهه ،اسـنادی
که توسـط این شـورا بهعنوان بخشـی از توسـعه یک برنامه سـازنده تهیه شـده بود ،عالقه این شـورا
ترویـج و تشـویق پژوهشهایـی را اظهـار مـیدارد کـه مشـتمل بـر بیـش از یک رشـته علمی میباشـد
(باالسـاب رامانیـام 14 :1389 ،4بـه نقـل از مهـدی.)1392 ،
حضـور رشـته بهسـازی طبیعـت بـرای اولیـن بـار در سـال  1352در مقطـع کارشناسـی در
دانشـکده منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران آغـازی بـرای فعالیتهـای مرا کـز آمـوزش عالـی در کشـور
بـود .لیکـن سـیر تحولـی ایـن فعالیتهـا در تأسـیس رشـتههایی بـا زمینههـای محیـط زیسـتی بعـد
1. Heuristics
2. Iterative
3. Reflexive
4. Balasubramanyam

از انقلاب اسلامی کـه بـا رونـدی سـریعتر از گذشـته توسـعه یافـت .امـا مسـائل زیسـت محیطـی
ا کثـراً پیچیدهانـد و بـرای حـل آنهـا مهارتهایـی در رشـتههای مختلـف الزم اسـت .طبیعتـ ًا بـرای
لهـای بیـن رشـتهای مـورد نیـاز
آموختـن دربـاره محیـط زیسـت ،در حالـت طبیعـی خـود نیـز تحلی 
اسـت .حـل پیچیدگـی مشـکالت زیسـت محیطـی فعلـی کـه هرگـز قبلاً ایـن گونـه نبـوده ،جوامـع
را نیازمنـد آن نمـود کـه مفهـوم آمـوزش فعلـی را در مـورد محیـط زیسـت عـوض کنـد ،ز یـرا آمـوزش،
یـک صنعـت نیسـت و اسـتفاده درسـت از آن ،چـه بـا آمـوزش شـغلی ،چه تحقیقـات در صنعت،
برای خدمت به صنایع نیسـت .اسـتفاده درسـت از آن این اسـت که شـهروندان قادر به زندگی با
مسـئولیتهای اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی باشـند (بـری.)2001 1،
بدیـن منظـور ،آمـوزش عالـی محیـط زیسـت بـا تأسـیس «دانشـگاه تخصصـی محیـط زیسـت» و
افزایـش رشـتههای علمـی مرتبـط با آن :شـامل رشـته «مدیر یـت برنامهریزی _ آموزش محیط زیسـت»
و «آمـوزش محیـط زیسـت» در تحصیلات تکمیلـی ،تحقیقـات بنیـادی در زمینـه آمـوزش محیـط
زیسـت بـرای اجـرای طـرح کالن توسـعه پایدار و ارتقای فرهنگ زیسـت محیطـی از جمله اقدامات
اجـرا شـده در چارچـوب برنامههـای مذکـور تقویـت بخشـیده شـد .امـا هـم ا کنـون جهانیـان توجـه به
آموزشهـای زیسـت محیطـی ،از طریـق خدمـات دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی ،را یکـی از
مهمتریـن حوزههـای خدماتـی هـر جامعـه بشـمار میآورنـد کـه از نقشـی بیبدیـل در توسـعه یافتگـی
جوامع برخوردار اسـت (نورالنسـاء و همکاران .)1387 ،همچنین محرکی اسـت برای هدف اصلی
شبیهسـازی ایـن نکتـه کـه چگونـه میتـوان آمـوزش محیـط زیسـت را در میـان مـدارس ،دانشـگاهها
و جوامـع محلـی ،پیادهسـازی کـرد (گرنولـد 2و همـکاران )2007 ،و در جنبـش گسـترد ه مربـوط به دهه
آمـوزش ،کـه بیـن سـالهای  2005تـا  2014بـا هـدف دسـتیابی بـه توسـعه پایدار اسـت ،رسـید.
برنامه آموزشـی رشـته برنامهریزی مدیریت و آموزش محیط زیسـت مقطع کارشناسی که در سال
 1369و مقاطـع تحصیلات تکمیلـی آن پـس از چنـدی در رشـتههای مدیریت برنامهر یـزی -آموزش
محیـط زیسـت و آمـوزش محیـط زیسـت بـه تصویـب شـورای عالـی برنامهر یـزی رسـید .بـا توجـه بـه
توسـعه سـریع ایـن رشـته در ایـران بهعنـوان حـوزهای میانرشـتهای ،ارزشـیابی و بازنگـری ایـن رشـته
بـرای تصمیمگیـران ضـروری بهنظـر میرسـد .آسیبشناسـی که با هدف شـناخت نواقـص و اصالح
بـا توجـه بـه رسـالتهای آمـوزش عالـی در عصـر کنونـی ،کـه دانـش آفرینـی و تولیـد دانـش اسـت ،و
ضرورت دانش آفرینی در دانشـگاهها از دو بعد بیرونی (پاسـخ به نیازهای جامعه) و درونی (بهبود
کیفیت آموزش ،ارتقای جایگاه دانشـگاه و  )...مورد ارزیابی قرار گیرد (دری و همکاران.)1387 ،
1. Berry
2. Gruenwald
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در مـورد مشـکالت زیسـت محیطـی کـه در زندگـی مـا رخ داده ،نباید تعریف فعلی محیط زیسـت
را بـا تمـام مفاهیـم آن دنبـال کنیـم .مـا نیازمنـد بـه یـک نگرش جدید هسـتیم .هر یک از ما مسـئول
هسـتیم و نبایـد بـه سیسـتمهای طبیعـی کـه پشـتیبان ما هسـتند آسـیب برسـانیم .براین اسـاس آنچه
اهمیـت دارد ،داشـتن یـک تعریـف عملـی و جدیـد از آمـوزش محیـط زیسـت اسـت .دانشـی کـه
رویکردهـای آموزشـی میانرشـتهای را در بـر میگیـرد و سـعی در شـکوفایی سـطح سـواد شـهروندی
و علمـی دارد .دانشـی کـه حـس همبسـتگی را بـر میانگیـزد ،نوعـی درک اصـول اخال قـی را بـه
وجـود مـیآورد و حـس زیباشـناختی را تقو یـت میکنـد (سـایالن 1و همـکاران .)3 :2011 ،آمـوزش
محیط زیسـت معرف گرایشـی از آموزش در قرن بیسـت و یکم به حسـاب میآید .آموزش محیط
زیسـت بهعنوان وا کنشـی مهم نسـبت به روشهایی درک شـده اسـت که مانعی برای صدمه و به
مخاطـره انداختـن تعاملات بشـری بـا دنیـا طبیعـی بشـمار میآید.
ایـن آمـوزش مفهـوم مسـئولیت فـردی را آمـوزش میدهـد همچـون آمـوزش سـنتی کـه بـه قانـون و
نظـم ارزش میگـذارد یـا آمـوزش مذهبـی کـه اخالقیـات را آمـوزش و ترو یـج میکنـد و ایـن جنبـهای
اساسـی از آمـوزش محیـط زیسـت اسـت (اور.)2009 ،2
دهههـای اخیـر ،آمـوزش محیـط زیسـت دسـتهای از جنب ههـای فلسـفه محور را توسـعه داده که
طبق آنها اهدافی از قبیل آموزش محیط زیست بهعنوان مباحثی در مورد منظرهایی ایدئولوژیکی
مـورد بررسـی قـرار گرفـت (هـا کل1991 ،3؛ فیـن2000 ،4؛ ژیکلینـگ 5و والـس2007 6؛ و سـاو.)2005 7
در سـطح بینالمللـی ،یونسـکو ،یـک تغییـر در واژ ههـا از آمـوزش محیـط زیسـت بـه آمـوزش بـرای
توسـعه پایـدار 8و آمـوزش بـرای پایـداری 9صـورت گرفـت .تغییراتـی جزئـی کـه یـک سنخشناسـی
وسـیعتری از موقعیتهـا و پیشـنهادهای نظـری و آموزشـی هسـتند .سـاو ،بـر ایـن عقیـده اسـت کـه
تعـداد  15جریـان در آمـوزش محیـط زیسـت وجـود دارنـد کـه در آنهـا توسـعه پایدار (شـامل  ESDو
یشـک مفهـوم توسـعه پایدار بـه آموزش محیط زیسـت
 )ESFیکـی از آنهـا اسـت .بـا ایـن وجـود ،ب 
1. Saylan
2. Orr
3. Huckle
4. Fien
5. Jickling
6. Wals
7. Sauve
)8. Education for Sustainable Development (ESD
)9. Education forSustainability (EFS

نفـوذ کـرده اسـت (سـاو .)2005 ،مفهومـی کـه هدف اصلـی آن ،یکپارچه کـردن ارزشهای ماندگار
توسـعه پایـدار در تمـام ابعـاد یادگیـری بـه منظـور تشـویق تغییـر رفتارهـا اسـت (رکنالدیـن افتخـاری
و همـکاران .)1389 ،روشـی کـه فلسـفه ،ابـزار و حرفـهای بـرای آمـوزش محیـط زیسـت اسـت و در
روشهـای زیـادی بـرای اهـداف مختلـف بـه کار بسـته میشـود (مانـرو 1و همـکاران.)2007 ،
برنامهریزی درسی آموزش محیط زیست

یکـی از چالشهـای اساسـی در سراسـر جهـان طراحـی روشـی مناسـب و آسـان جهـت آمـوزش
موفقیتآمیـز بـوده اسـت کـه عمدتـاً بـا بهرهگیـری از کارگا ههـای آموزشـی و طراحـی روشـی مناسـب
شهـا تعییـن اهـداف کلیدی در
و آسـان جهـت آمـوزش مـورد بحـث قـرار میگیـرد .از جملـه ایـن رو 
بخـش آمـوزش بهخصـوص دانـش زیسـت محیطـی (سـواد زیسـت محیطـی) اسـت .آموزشـی کـه
از لحـاظ تاریخـی ،ابتـدا بـا روش گنجانـدن در برنامـه درسـی رسـمی بـا الحـاق مفاهیـم محیـط
زیسـتی ،فعالیتهـا و نمونههـای موجـود مربـوط بـه اهـداف برنامـه درسـی ،بهصـورت تزریقـی بوده
اسـت (مانـرو و همـکاران .)1994 ،برنامـه درسـی آمـوزش محیـط زیسـت کـه بـه محتـوای رسـمی
و غیررسـمی ،فراینـد ،محتـوا ،آموزشهـای آشـکار و پنهانـی اطلاق میشـود بـه وسـیله آن فرا گیـر
تهـا را کسـب میکنـد گرایشهـا،
تحـت هدایـت مدرسـه ،دانـش الزم را بـه دسـت مـیآورد ،مهار 
قدرشناسـیها و ارزشهـا را در جهـت محیـط زیسـت و حفـظ آن در خـود تغییـر میدهـد (ملکـی،
 1384بـه نقـل از پرهیـزکار.)1391 ،
انگلسـون )1989( 2اشـاره بـه فرایندهـای هشـتگانه بـرای الحـاق آمـوزش محیـط زیسـت در
برنامـه درسـی میکنـد کـه عبارتنـد از:
 .1انتخاب موضوع محیط زیست برای بودن در وجود یک ساختار واحد گسترده؛
 .2شناسـایی واحدهـای گسـترده کـه مرتبـط بـا حمایـت و تحقیق کـردن از موضوعات محیط
زیسـت است؛
 .3توسعه یک یا چند ،از اهداف زیست محیطی؛
 .4مشخص کردن میزان موضوعات زیست محیطی برای اضافه شدن به هر واحد؛
 .5توسعه ساختار جدید به جریانات نیازمند؛
 .6شناسـایی فرایندهـای جدیـد مهارتهایـی کـه مـورد اسـتفاده و توسـعه قـرار میگیـرد و در
جهـت دسـتیابی بـه اهـداف زیسـت محیطـی جدیـد میباشـد؛
1. Monroe
2. Engleson
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 .7شناسـایی منابـع جدیـد بـرای اسـتفاده در دسـتیابی اهـداف زیسـت محیطـی :تجهیـزات،
مـواد مصرفـی ،منابـع ،سـایتهای سـفر میدانـی ،منبـع مردمـی و غیـره؛
 .8شناسـایی فعالیتهـای مرتبـط و موضوعـات جدیـد برای تحقیقی که ممکن اسـت توسـط
آموزش واحد الحاقی اخیر پیشـنهاد شـده باشـد.
همچنیـن هانگرفـورد 1و ولـک )1990(2بـه این موضوع توجه داشـتن کـه در صورتی یاددهندهها
قـادر بـه تغییر رفتـار در یادگیرندههای خود هسـتند که:
 .1مفاهیـم عمـده ا کولوژیکـی زیسـتمحیطی در درون محیطزیسـتی کـه ایـن مفاهیـم در آن
وجـود دارنـد ،درس داده شـوند.
 .2ایجـاد طراحـی دقیـق و موقعیـت خـوب بـرای یادگیرنـدگان بهمنظـور بهدسـت آوردن
یشـود.
حساسـیت زیسـتمحیطی کـه سـبب افزایـش تمایـل بـرای رفتـار مناسـب م 
 .3ایجاد برنامه درسی که سبب دانش عمیق موضوعات زیستمحیطی میگردد.
 .4ایجـاد برنامـه درسـی کـه بـه یادگیرند ههـا مهـارت تجز یـه و تحلیـل و بررسـی موضوعـات
تهـا را ایجاد مینماید.
زیسـتمحیطی را یـاد میدهـد .همچنیـن زمان الزم بـرای بهکارگیری این مهار 
تهـای شـهروندی را بـرای حـل مشـکالت یـاد
 .5ایجـاد برنامـه درسـی کـه بـه یادگیرنـده ،مهار 
میدهـد؛ بهعلاوه زمـان مـورد نیـاز بـرای کار بـرد ایـن مهـارت را نیـز فراهـم مـیآورد.
بنابرایـن بـرای ایجـاد یک شـبکه پیچیده از مسـائل وابسـته به محیط زیسـت و پیشـرفتهای
شهـای آموزشـی و فرا گیـر ،در سـطح متفـاوت (محلـی،
پایـدار و معنـادار ،نیازمنـد انجـام تال 
3
منطقـهای و جهانـی) میباشـد (کورکـورن و همـکاران .)2005 ،یکـی از عناصـر اصلـی آمـوزش نـه
تنهـا از دیـدگاه محلـی و ملـی و مهمتـر از آن ،در بافـت جهانـی ،انسـانی و زیسـت محیطـی برنامـه
درسـی اسـت (ارونویتـز 4و گانتنـی2003،5؛ نوسـبام2006 ،2003 ،2002 ،1998 ،6؛ شـافر2005 ،7؛
اسلا تری 8و رپ2003 ،9؛ اسـپرینگ.)1998،1997،10
1. Hungerford
2. Volk
3. Corcoran
4. Aronowitz
5. Gautney
6. Nussbaum
7. Schaeffer
8. Slattery
9. Rapp
10. Spring

تلفیق آموزش محیط زیست و سایر شاخههای آموزشی

لهـای بسـیاری وجـود دارد .موافقیـن و
دربـاره بینرشـتهای بـودن آمـوزش محیـط زیسـت تحلی 
مخالفیـن بسـیاری در ایـن بـاره سـخن گفتهانـد ،امـا آنچـه بـا توجـه بـه نظـرات ارائـه شـده حائـز
اهمیـت اسـت پیوسـتگی مسـائل محیـط زیسـت بـا جنب ههـای مختلـف علـوم و مسـائل اجتماعـی
اسـت .رشـته آمـوزش محیـط زیسـت رشـتهای علمـی و میانرشـتهای اسـت .گزارشـی از شـورای
آمـوزش محیـط زیسـت ایـن وضعیـت را چنیـن شـرح میدهـد:
«آمـوزش محیـط زیسـت ،بهعنـوان یـک رویکـرد آموزشـی ،میتوانـد وارد حـوزه
دانشهـای مختلفـی ،اعـم از سـنتی و نـو شـود همچنیـن هسـته اصلـی بسـیاری از
رشـتههای علمـی نظـام یافتـه را در برگیـرد .حضـور ایـن رشـته بـا توجـه بـه سـاختار
روششناسـی بـه هـم مرتبطـش میتوانـد توجـه و تلاش افراد را به سـمت حفاظت
از محیـط زیسـت سـوق دهـد .همچنیـن شـناخت هماهنگـی را در ایـن زمینـه
در آنهـا بهوجـود بیـاورد تـا بشـر قـادر شـود ،بـرای تحقـق جهانـی مناسـب بـرای
زندگـی و بـرای برنامهریـزی آن اقـدام نمایـد ».آمـوزش محیـط زیسـت تجسـم
اندیشـهای اسـت کـه بیشـتر بایـد فرا گیـر و کار بـردی باشـد تـا یـک رشـته علمـی
منفـرد (حاجحسـینی.)57 :1387 ،
اصطالحـی کـه معمـوال بـرای بیـان خصوصیـات درسـی بینرشـتهای بـکار مـیرود ،در آن
یادگیرنـده راه مقابلـه بـا مسـئله ،موضـوع ،یـا ارزشـی را از طر یـق اسـتفاده از اطالعـات و روشهـای
چندیـن رشـته فـرا میگیـرد .تدریـس ُبعـد آموزشـی محیـط زیسـتی علـوم ،بهرهگیـری تـوام از آمـوزش
علـوم و آمـوزش محیـط زیسـت اسـت.
بنابرایـن یادگیـری در مـورد محیـط زیسـت شـامل بسـیاری از رشـتهها :علـوم زمیـن،
زیستشناسـی ،شـیمی ،علـوم اجتماعـی حتـی ریاضـی ،زبـان و هنـر اسـت .بـرای درک محیـط
زیسـت و سـالم نگهداشـتن آن ،مسـتلزم دانش و مهارت بسـیاری از رشـتههای مختلف اسـت 1که
نـه فقـط در علـوم بلکـه در همـه ابعاد و جنبههای آموزشـی برنامههای درسـی چـون ادبیات ،حرفه
آمـوزی ،هنـر و  ...حضـور داشـته باشـد (شـکل 1بـه نقـل از ملکـی.)1392 ،

1. http://eetap.org/html/environmental_education.php
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شکل  .1سازماندهی میان رشتهای آموزش محیط زیست

امـروزه بینرشـتهای بـودن آمـوزش محیـط زیسـت بهعنـوان یـک الگـوی موفـق پذیرفتـه شـده
اسـت هـر چنـد نکاتـی قابـل تامـل در ایـن مـورد وجـود دارد.
اول اینکـه ماهیـت بینرشـتهای میتوانـد باعـث غفلـت از سـایر جنبههـای آمـوزش محیـط
زیسـت شـود؛ چـرا کـه اغلـب برنامههـای آموزشـی علـوم در مـدارس دامنـه محـدودی از مسـائل و
اغلـب بـر پایـه علـم را در بـر میگیرنـد و از بسـیاری موضوعـات مهـم غفلـت میکننـد .دیگـر آنکـه
ماهیـت بینرشـتهای آمـوزش محیـط زیسـت بایسـتی از دیـدگاه سـنتی خـود کـه آمـوزش محیـط
زیسـت را کـودک و فرزنـد خوانـده آمـوزش علـوم میدانـد فاصله بگیرد و با یک چشـمانداز روشـن
رویکـردی مشـخص و مسـتقل داشـته باشـد.
یشـود که در برنامه آموزشـی کتاب
گرچـه در عرصـه جهانـی مدلهـا و تجربیـات موفقـی یافت م 
خاصی را برای آموزش محیط زیست در کنار سایر دروس (البته در ارتباط با آن) در نظر گرفتهاند،
برنامه درسـی آموزش محیط زیسـت در اسـپانیا و چین از آن نمونهاند (خورشیددوسـت.)1393 ،
لیکن آمارها و گزارشها ،نشـان میدهد آموزش محیط زیسـت بهصورت موضوع جدا گانهای
در مـدارس جهـان ،تدریـس نشـده و برنامـه درسـی جدا گانـهای نیـز تدویـن نشـده اسـت؛ بلكـه

ابتـدا در برنامـه درسـی ملـی مـدارس انگلسـتان آموزش محیط زیسـت در میان یكـی از پنج موضوع
آموزشـی اولیـه یعنـی آمـوزش بهداشـت ،شـهروندی ،راهنمایـی مشـاغل و شـناخت اقتصـادی و
صنعتـی قـرار گرفـت ،رسـمیت یافـت.
امـا تجدیـد نظـر در برنامـه درسـی جایـگاه ویـژهای بـرای آمـوزش محیـط زیسـت در بطـن دو
رشـته علمـی جغرافیـا و علـوم پایـه (زیستشناسـی و شـیمی) منظـور گردیـد .از لحاظ نظـری ،كلیه
دانشآمـوزان مشـمول برنامـه درسـی ملـی بایـد از طریـق مطالعـه جغرافیـا و علـوم پایـه بـه فرا گیـری
آمـوزش محیـط زیسـت بپردازنـد بـه واسـطه اقدامـات و تصمیمـات انفـرادی مدارس و معلمـان و از
طریـق آمـوزش میـان برنامـهای بـه موضوع آموزش محیط زیسـت بپردازند .این وضعیـت در «برنامه
درسـی مـدارس» و گـزارش دسـتاندركاران ارزیابـی ،تحـت عنـوان تعلیـم موضوعـات زیسـت
محیطـی از طریـق برنامـه آمـوزش ملـی پشـتیبانی شـده اسـت .لـذا ایـن پژوهـش بـه دنبـال پاسـخی
بـرای حمایـت بـر رشـد و توسـعه دانـش زیسـت محیطـی در دانشـگاهها ،تعییـن و شناسـایی عوامل
مؤثـر بـر فراینـد آمـوزش زیسـت محیطـی و بکارگیـری اسـتراتژیهای تصمیمگیری مطلوب و مناسـب
در ارتقـای برنامـه راهبـردی درسـی براسـاس نقـاط قـوت و ضعـف ،فرصـت و تهدیـد موجـود در
آمـوزش عالـی اسـت.
روششناسی

این پژوهش از نظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش ،توصیفی ـ پیمایشـی اسـت.
جامعـه آمـاری کلیـه دانشـجویان یـازده مرکـز دانشـگاهی دوره کارشناسـی ارشـد رشـته آمـوزش
محیـط زیسـت و مدیریـت ،برنامـه ریـزی  -آمـوزش محیـط زیسـت و اعضای هیئت علمی ،شـامل
دانشـگاههای تهـران ،علـوم تحقیقـات تهـران ،دانشـگاه آزاد خوزسـتان ،سیسـتان و بلوچسـتان،
بندرعبـاس ،میبـد و دانشـگاه آزاد واحـد شـمال تهـران ،همچنیـن دانشـگاههای پیـام نور شـهر ری،
تهـران جنـوب و شـیراز اسـت .مجموعـه تعـداد دانشـجویان در سـال تحصیلـی  93-92مشـغول بـه
تحصیـل برابـر بـا  719نفـر و مجموعـه تعـداد اعضـای هیئـت علمـی ایـن مرا کـز چهـل نفـر بـود .معیار
نمونهگیـری بـرای تعـداد اعضـای هیئـت علمـی بـه دلیل تعـداد محـدود آن ،نمونه را بـا جامعه برابر
انتخـاب شـده اسـت ،نمونهگیـری تعـداد دانشـجویان از روش تصادفـی سـاده بـا توجـه بـه حجـم
جامعـه آمـاری و بنـا بـر پیشـنهاد جـدول کرجیسـی و مـورگان برابـر بـا  250نفـر انتخـاب شـد.
ابـزار گـردآوری دادههـا پرسشـنامه بـود .بدیـن منظـور از پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـتفاده
شـده اسـت .ابتـدای پرسشـنامه تعاریفـی از اسـتراتژی  SWOTو اهـداف پژوهـش ارائـه شـد .سـپس

فصلنامه علمی _ پژوهشی

135
تحلیلی بر برنامه درسی
میانرشتهای در ...

گویههـای مرتبـط بـا فرصتهـا و تهدیدهـا ،قوتهـا و ضعفهایـی که آمـوزش عالـی در برنامههای
آمـوزش زیسـت محیطـی بـا آن روبـه رو اسـت ،تهیـه شـد .بـرای بدسـت آوردن روایی ،پرسشـنامه را
در اختیـار ده تـن از صاحبنظـران قـرار داده شـد کـه روایـی آن براسـاس فرمول ال و شـه  0/8حاصل
گردیـد .بـرای آزمـون پایایـی پرسشـنامه ،گـروه کوچـک  35نفـر از بیـن حجـم نمونـه انتخـاب و
پرسشـنامه توزیـع شـد .پـس از جمـعآوری پرسشـنامهها ضر یـب آلفـایکرونباخ ضر یـب  %806برای
کل پرسشـنامه محاسـبه شـد کـه نشـان از قابـل قبـول بـودن آزمـون دارد .پس از آن ارسـال پرسشـنامه
بـرای اسـاتید ،از طریـق ایمیـل و بـه صـورت حضـوری انجـام گرفـت .همچنین با همـکاری آموزش
دانشـگاه ،پرسشـنامهها بیـن دانشـجویان توز یـع شـد .کـه از بیـن آنها  16عدد از پرسشـنامه برگشـت
داده شـد .پـس از آن بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههای گردآوری شـده برای بررسـی تأثیـر ابعاد مدل
مـورد نظـر یـک جامعـه و بـرای ارائـه راهـکار بـر اسـاس نقـاط قـوت ،ضعـف ،فرصـت و تهدیدهـا از
روش ماتریـس  SWOTاسـتفاده شـد.
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یافتههای پژوهش

آمـار توصیفـی ایـن پژوهـش نشـان میدهـد تعـداد اعضـای هیئـت علمی مـرد در بین مجمـوع نمونه
آمـاری بیشـتر از تعـداد زنـان بـوده و ایـن درصـد معـادل  72/5درصـد از مجمـوع آنهـا میباشـد .اما
در بین تعداد دانشـجویان این رابطه عکس بوده و تعداد دانشـجویان زن بیشـتر از مرد که معادل
 58/4درصـد از مجمـوع حجـم نمونـه دانشـجویان اسـت .همچنیـن میانگیـن سـابقه خدمـت
اعضـای هیئـت علمـی برابـر بـا  18/85سـال بدسـت آمـد .کمترین میزان سـابقه خدمت پنج سـال
و بیشـترین آنهـا  28سـال بوده اسـت.
امـا بهمنظـور پیادهسـازی فراینـد مدیر یـت اسـتراتژیک در برنامههـای آمـوزش محیـط زیسـت
در آمـوزش عالـی ،از کارشناسـان و صاحبنظـران خواسـته شـد کـه کلیـه نقـاط قـوت و ضعـف و
فرصـت و تهدیدهایـی کـه در حـال حاضـر در سـمت و بخش خود با آن روبرو هسـتند را شناسـایی
و بیـان کننـد .ایـن عمـل بـدان جهـت صـورت گرفـت کـه لیسـتی جامـع از نقـاط قـوت و ضعـف،
فرصـت و تهدیـد بـه دسـت آیـد تـا شـناخت بهتـری از شـرایط داخلـی سـازمان و از سـوی دیگـر
شـناخت بیشـتری از محیـط اطـراف سـازمان پیـدا کننـد .براسـاس ایـن اطالعـات تعـداد شـش
نقطـه قـوت در برابـر هفـت نقطـه ضعـف داخلـی و تعداد هشـت فرصت مهم در برابـر هفت تهدید
خارجـی مـورد شناسـایی و بررسـی قـرار گرفـت .بدیـن ترتیـب در مجمـوع تعداد  13قـوت و فرصت
تهـا و تنگناهایـی کـه آمـوزش عالـی
بهعنـوان مزیتهـا و  15ضعـف و تهدیـد بـه عنـوان محدودی 

در خصـوص برنامههـای زیسـت محیطـی بـا آن روبـه روسـت ،جهـت توسـعه بهینه قابل شناسـایی
اسـت .همچنیـن بـرای بدسـت آوردن نتایـج منطقـی و اصولـی سـعی گردیـد تـا هـر یـک از مـوارد
بهعنـوان مزیتهـا و محدودیتهـای عمـده در آمـوزش عالـی مـورد مطالعـه قـرار گیـرد.
جدول  .1ماتریس تحلیل SWOT

قوتها
IFE
ضعف ها

SWOT

مجموع
وزنها

مقیاس

وزن
نسبی

امتیاز

ارتباط افقی و عمودی بین دروس تعریف شده در رشتههای
زیست محیطی

750

3

0/06

0/18

وجود برنامههای مصوب سازمانی میان مدت و بلند مدت در
رشتههای زیست محیطی

1078

3

0/09

0/27

همخوانی دروس رشتههای زیست محیطی با ارزشهای
مبتنی بر تفکر علمی

1106

4

0/1

0/4

تناسب دروس ارائه شده در رشتههای زیست محیطی با رشد
تحولی دانشجویان در مقاطع گونا گون

641

3

0/06

0/18

وجود رشتههای مرتبط با محیط زیست در مقاطع عالی
تحصیلی و پرورش نیروهای متخصص

1241

4

0/12

0/48

وجود رشتههای جدید و توسعه میانرشتهها با مضمون
برنامههای زیست محیطی

989

4

0/08

0/32

عدم انطباق بستههای آموزشی موجود با برنامههای توصیفی
ارائه شده در دروس مصوب رشتههای محیط زیست

643

1

0/05

0/05

عدم توجه به اولویت آموزشهای حفاظت از محیط زیست
در سطوح مختلف آموزشی

750

1

0/06

0/06

نبود پابههای قوی آموزشی و پژوهشی در زمینه محیط زیست
برای جلوگیری از تخریب محیط زیست

1078

2

0/09

0/18

فقدان برنامهریزی هدفمند در گسترش رشتههای تحصیلی

841

2

0/07

0/14

آموزشمحور بودن برنامههای درسی دانشگاهی در رشتههای
زیست محیطی

985

2

0/08

0/16

عدم وجود یا پایین بودن استانداردهای برنامههای موجود

643

1

0/05

0/05

عدم تناسب یا پایین بودن سطح برنامههای درسی با
رفتارهای حمایت آمیز محیط زیست و توسعه پایدار در سطح
ملی و جهانی

1062

2

0/09

0/18

مجموع

11807

1

2/65
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تهدیدها

وجود صاحبنظران و متخصصان دانشگاهی بینالمللی در
زمینه حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

1122

4

0/1

0/4

وجود برنامههای سازمانها و تشکلهای بینالمللی حفظ
محیط زیست و توسعه پایدار

941

4

0/07

0/28

وجود تشریک مساعی و تعهد مشترک کشورها برای تفاهم بر
روی مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار

821

3

0/05

0/15

وجود شبکههای قوی ارتباطی و امکان انتقال فناوری و
الگوی آموزشی مناسب در زمینه محیط زیست

890

3

0/06

0/18

توسعه استفاده از فناور یهای نوین آموزشی در زمینه محیط
زیست

964

3

0/07

0/21

توجه به نقش راهبردی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
در دستیابی کشور به چشم انداز و اهداف آن

1078

4

0/09

0/36

وجود امکان استفاده از شاخصها و مدلهای جهانی توسعه
پایدار و حفظ محیط زیست

898

3

0/06

0/18

اتفاقنظر در بین کشورها برای تدوین و تصویب برنامههای
زیست محیطی منطقی در زمینه حفظ محیط زیست

800

3

0/05

0/15

نبود الگوی آموزشی مشترک جهانی در زمینه حفظ محیط
زیست

964

2

0/07

0/14

تمایل شدید استادان به تدریس سنتی در آموزش عالی

761

1

0/04

0/04

عدم درک درست از مفاهیم و مبانی حفظ محیط زیست در
بین مردم به دلیل نبود برنامهریزی

898

2

0/06

0/12

به روز نبودن برنامههای درسی با رویکرد زیست محیطی

1021

2

0/08

0/16

عدم وجود استراتژی همگون و هم راستا در برنامههای زیست
محیطی با معضالت زیست محیطی

752

1

0/04

0/04

عدم وجود عرصههای مناسب علمی جهت توسعه برنامههای
زیست محیطی

821

2

0/05

0/10

توجه نامناسب به قدرت و نقش آموزشهای زیست محیطی
در آموزش عالی

951

2

0/07

0/12

عدم توان و قابلیت برنامههای کنونی در ایجاد همکاری و
مشارکت دانشجویی در زمینه حفظ محیط زیست

761

1

0/04

0/04

مجموع

14443

1

2/67

ماتریـس  IFEابـزاری جهـت بررسـی عوامـل داخلـی سـازمان اسـت IFE .در واقـع نقـاط قـوت
و ضعـف سـازمان را ارزیابـی میکنـد .بنابرایـن مؤلف ههـای نقـاط ضعـف و قـوت براسـاس وضـع
موجـود فعالیتهـای آمـوزش عالـی و محیـط حا کـم بـر آن تعییـن شـد .وزنهـای آن بـر اسـاس

درجـه اهمیـت هـر یـک از عوامـل در آمـوزش عالـی بـا کمـک متخصصـان و صاحبنظـران برنامـه
درسـی ،آموزشـی و زیسـت محیطـی مـورد بررسـی و تعییـن شـد .لـذا بـه هر یـک از آنهـا بـا توجـه بـه
اهمیتشـان نمرههایـی از  1تـا  4تعلـق گرفـت .در نهایت با ضـرب وزن هر معیار در رتبه تخصیص
یافتـه ،نمـره نهایـی هـر عامـل بدسـتآمـد .نمـره نهایـی ماتر یـس  IFEاز جمـع نمـرات نهایـی عدد
یتـوان تفسـیر کـرد کـه
 2/65بدسـت آمـد .ایـن مقـدار از عـدد  2/5بیشـتر اسـت .لـذا اینگونـه م 
نقـاط برتـری نسـبی ،نسـبت بـه نقـاط ضعف دارد .یا به عبارتی وضعیت نسـبتا متعـادل بین نقاط
قوت و فرصتها در سـازمان اسـت .اما هدف از تشـکیل ماتریس  ،EFEارزیابی عوامل خارجی
جهـت مشـخص شـدن میـزان نزدیکـی بـه فرصتهـا و تهدیدهاسـت .جمـع نمـرات هـر یـک از
عوامـل فرصتهـا و تهدیدهـا ،نمـره نهایـی ایـن ماتریـس  2/67اسـت و ایـن نشـاندهنده وضعیت
نسـبتا متعـادل بیـن فرصتهـا و تهدیدهـای پیـش روی سـازمان اسـت.
تحلیـل هـر یـک از نقـاط قـوت ،ضعـف ،فرصـت و تهدیدهـا از نظـر اسـاتید و دانشـجویان
زیسـت محیطـی مشـارکتکننده بـه صـورت نمـودار  Xو  Yتنظیـم گردیـد کـه راهبـرد تهاجمـی را
میتـوان راهبـرد مـورد اجمـاع از دیـدگاه اسـتادان و دانشـجویان دانسـت.
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نمودار  .1تحلیل دادههای ماتریس SWOT

بـرای دسـتیابی بـه مهمتریـن اولویتهـا در راهبردهـای چهارگانـه در زمینـه برنام ههـای زیسـت
محیطـی در آمـوزش عالـی اقـدام بـه تشـکیل ماتریـس عوامـل ارائـه شـده توسـط دو گـروه گردیـد

تـا براسـاس مقایسـه دو بـه دویـی عوامـل در زیرگرو ههـای عوامـل درونـی (قوتهـا و ضعفهـا) و
بیرونـی (فرصتهـا و تهدیدهـا) ،راهبردهـای چهارگانـه رقابتـی ( ،)SOراهبـرد تنـوع بخشـی (،)ST
راهبـرد بازنگـری و تغییـر ( )WOو راهبـرد تدافعـی ( )WTبهتـر شناسـایی شـود.
جدول  .2آنالیز ماتریس SWOT
فرصت ها()O

تهدیدها()T

• وجـود صاحبنظـران و متخصصـان دانشـگاهی
بینالمللـیدر زمینـهحفـظمحیطزیسـتو توسـعهپایدار
•وجـود برنامههـای سـازمانها و تشـکلهای
بینالمللـی حفـظ محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار
• وجود تشریک مساعی و تعهد مشترک کشورها برای
تفاهم بر روی مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار
•وجـود شـبکههای قـوی ارتباطـی و امـکان انتقـال
فنـاوری و الگـوی آموزشـی مناسـب در زمینـه محیـط
زیسـت
•توسـعه اسـتفاده از فناور یهـای نویـن آموزشـی در
زمینـه محیـط زیسـت
•توجـه بـه نقـش راهبـردی دانشـگاهها و موسسـات
آمـوزش عالـی در دسـت یابـی کشـور بـه چشـم انـداز
و اهـداف آن
•وجـود امـکان اسـتفاده از شـاخصها و مدلهـای
جهانـی توسـعه پایـدار و حفـظ محیـط زیسـت
•اتفـاق نظر در بین کشـورها بـرای تدوین و تصویب
برنامههـای زیسـت محیطـی منطقـی در زمینـه حفـظ
محیط زیسـت

•نبـود الگـوی آموزشـی مشـترک جهانـی در زمینـه
حفـظ محیـط زیسـت
•تمایـل شـدید اسـتادان بـه تدر یـس سـنتی در
آمـوزش عالـی
•عـدم درک درسـت از مفاهیـم و مبانـی حفـظ
محیـط زیسـت در بیـن مـردم بـه دلیـل نبـود
بر نا مهر یـز ی
•بـه روز نبـودن برنامههـای درسـی بـا رویکـرد
زیسـت محیطـی
•عـدم وجـود اسـتراتژی همگـون و هـم راسـتا در
برنامههـای زیسـت محیطـی بـا معضلات زیسـت
محیطـی
•عـدم وجـود عرصههـای مناسـب علمـی جهـت
توسـعه برنامههـای زیسـت محیطـی
شهـای
•توجـه نامناسـب بـه قـدرت و نقـش آموز 
زیسـت محیطـی در آمـوزش عالـی
•عـدم تـوان و قابلیـت برنامههـای کنونـی در ایجاد
همـکاری و مشـارکت دانشـجویی در زمینـه حفـظ
محیـط زیسـت

قوت ها ()S

راهبردهای رقابتی /تهاجمی()SO

راهبردهای تنوع ()ST

•ارتبـاط افقی و عمـودی بین دروس
تعریـف شـده در رشـتههای زیسـت
محیطـی
•وجـود برنامههای مصوب سـازمانی
میـان مـدت و بلند مدت در رشـتههای
زیست محیطی
•همخوانـی دروس رشـتههای
زیسـت محیطـی بـا ارزشهـای مبتنـی
بـر تفکـر علمـی
•تناسـب دروس ارائـه شـده در
رشـتههای زیسـت محیطـی بـا رشـد
تحولـی دانشـجویان در مقاطـع
گو نا گـو ن
•وجـود رشـتههای مرتبـط بـا محیـط
زیسـت در مقاطـع عالـی تحصیلـی و
پـرورش نیروهـای متخصـص
•وجـود رشـتههای جدیـد و توسـعه
میانرشـتهایها بـا مضمـون برنامههای
زیسـت محیطـی

•تقویـت همگرایـی کشـورها بـرای تدویـن و تصویب
برنامههـای زیسـت محیطـی منطقـی در زمینـه حفـظ
محیـط زیسـت و اسـتفاده از الگـوی آموزشـی مناسـب
بـرای افزایـش آ گاهـی زیسـت محیطـی پایـدار
•تقویت رابطه علمی و پژوهشـی بین دانشـگاههای
داخلـی بـا دانشـگاههای بینالمللـی در رابطـه بـا
محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار
•اسـتفاده از دیدگاههـا صاحبنظـران و
متخصصـان دانشـگاهی داخلـی و بینالمللـی و
برنامههـای سـازمانها و تشـکلهای بینالمللـی
حفـظ محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار در تهیـه و تولید
برنامـه برنامههـای میـان مـدت و بلنـد مـدت زیسـت
محیطـی در آمـوزش عالـی
•ایجـاد زمینـه یادگیـری تلفیقـی بـا وجود شـبکههای
قـوی ارتباطـی و امـکان انتقـال فنـاوری و تکیـه بـر
ارتبـاط افقـی و عمـودی بیـن دروس تعریـف شـده در
رشـتههای زیسـت محیطـی
•تقویت اسـتفاده از شـاخصها و مدلهای جهانی
توسـعه پایـدار و حفـظ محیط زیسـت در رشـد تحولی
و ارزشهـای مبتنـی بـر تفکـر علمـی دانشـجویان در
مقاطـع گونا گـون

•تکامـل در توسـعه و ارتقـای ابزارهـا بـرای تغییـر در
شـیوههای آموزشـی اسـاتید در ایجـاد تفکـر علمـی
زیسـت محیطـی
شهـای زیسـت
• تنـوع بخشـی در نقـش آموز 
محیطـی در برنام ههـای رشـتههای مقاطـع گونا گـون
مصـوب آمـوزش عالـی
•تقویـت در اسـتراتژی همگـون و هـم راسـتا در
برنامههـای زیسـت محیطـی بـا معضلات زیسـت
محیطـی در برنامههـای مصـوب سـازمانی میـان
مـدت و بلنـد مـدت در رشـتههای زیسـت محیطـی
•توسـعه و ارتقـای مفاهیـم و مبانـی حفـظ محیـط
زیسـت در بیـن مـردم بـا اسـتفاده از رشـتههای جدیـد
و توسـعه میـان رشـتهای هـا بـا مضمـون برنام ههـای
زیسـت محیطـی
•نظـارت بـر ایجـاد همـکاری و مشـارکت
دانشـجویی در زمینـه حفـظ محیـط زیسـت بـا رشـد
تحولـی دانشـجویان زیسـت محیطـی در مقاطـع
گونا گـون
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ادامه جدول  .2آنالیز ماتریس SWOT
ضعف ها()W

راهبردهای بازنگری()WO

راهبردهای تدافعی ()WT

•عـدم انطبـاق بسـتههای آموزشـی
موجـود بـا برنامههـای توصیفـی ارائـه
شـده در دروس مصـوب رشـتههای
محیـط زیسـت
•عـدم توجـه بـه اولویـت در
آموزشهـای حفاظـت از محیـط
زیسـت در سـطوح مختلـف آموزشـی
•نبـود پایههـای قـوی آموزشـی و
پژوهشـی در زمینه محیط زیسـت برای
جلوگیـری از تخریـب محیـط زیسـت
•فقـدان برنامـه ریـزی هدفمنـد در
گسـترش رشـتههای تحصیلـی
•آمـوزش محـور بـودن برنامههـای
درسـی دانشـگاهی در رشـتههای
زیسـت محیطـی
•عـدم وجـود یـا پاییـن بـودن
اسـتانداردهای برنامههـای موجـود
•عـدم تناسـب یـا پاییـن بـودن
سـطح برنامههـای درسـی بـا رفتارهـای
حمایتآمیـز محیـط زیسـت و توسـعه
پایـدار در سـطح ملـی و جهانـی

•بازنگـری و بهبـود در برنامههـای آموزشـی بـا وجـود
صاحبنظـران و متخصصـان دانشـگاهی بینالمللـی
و برنامههـای سـازمانها و تشـکلهای بینالمللـی
حفـظ محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار در برنامهریـزی
درسـی رشـتههای محیـط زیسـت
•ایجـاد دورههـای آموزشـی ،پژوهشـی قـوی و
اولویـت دهـی بـه آموزشهـای زیسـت محیطـی بـا
بهرهگیـری از شـاخصها و مدلهـای جهانـی توسـعه
پایـدار و حفـظ محیـط زیسـت
•بازنگـری در برنامههـای درسـی بـا اسـتفاده از
تشـریک مسـاعی و تعهد مشـترک کشورها برای تفاهم
بـر روی مسـائل زیسـت محیطـی و توسـعه پایـدار
•تغییـر در سـطح برنامههـای درسـی بـا توجـه بـه
اهـداف و سـند چشـم انـداز راهبـردی دانشـگاهها و
موسسـات آمـوزش عالـی کشـور بـا رفتارهـای حمایـت
آمیـز محیـط زیسـت
•تغییـر در شـیوه برنامههـای درسـی دانشـگاهی بـا
اسـتفاده از توسـعه فناور یهـای نویـن آموزشـی در
زمینـه محیـط زیسـت

•اسـتفاده از الگوهـای آموزشـی صحیـح و دقیـق
بینالمللـی بـرای برنامههـای آموزشـی رشـتههای
زیسـت محیطـی
•تحـول در پایههـای آموزشـی و پژوهشـی جهـت
درک درسـت از مفاهیـم و مبانـی حفـظ محیـط
زیسـت در بیـن مـردم
•هدفمندسـازی برنامههـای درسـی بـا رویکـرد
زیسـت محیطـی و گسـترش آن در رشـتههای
تحصیلـی آمـوزش عالـی
•افزایـش قـدرت و نقـش آموزشهـای زیسـت
محیطـی در برنامههـای درسـی آمـوزش عالـی بـا
رفتارهـای حمایـت آمیـز از محیـط زیسـت و توسـعه
پایـدار در سـطح ملـی و جهانـی
•امکانیابـی مناسـب علمـی جهـت توسـعه
برنامههـای زیسـت محیطـی در آمـوزش عالـی

همانطـور کـه از نمـودار و محاسـبات انجـام شـده اسـتنباط مـی شـود اولویتهـای راهبـردی
اسـاتید و دانشـجویان بـرای برنامههـای زیسـت محیطـی در آمـوزش عالـی بـه شـرح ذیـل اسـت:
(جـدول )3
جدول  .3اولویتهای راهبردی برنامههای زیست محیطی در آموزش عالی
از دیدگاه اساتید و دانشجویان زیست محیطی

SWOT

راهبرد تدافعی

راهبرد تنوعی

راهبرد بازنگری

راهبرد تهاجمی

اساتید و دانشجویان

1/58

2/59

2/65

3/74

اولویتهای راهبردی

اولوبت چهارم

اولویت سوم

اولویت دوم

اولویت اول

بحث و نتیجهگیری

باتوجـه بـه مبانـی نظری و مطالعه میدانـی که درخصوص ظرفیتها و محدودیتهای برنامههای
درسـی آمـوزش محیـط زیسـت در آمـوزش عالـی در ایـن پژوهـش صـورت گرفتـه اسـت گو یـای ایـن
مطلـب اسـت .جهـت ارتقـا و یـا داشـتن رونـدی رو بـه رشـد ،بایـد مسـیر کنونـی را حفـظ نمـود امـا
بـا وجـود معضلات متفـاوت و گونا گونـی کـه در پیامدهـای زیسـت محیطـی جهانـی مشـاهده
مـی شـود بـروز رسـانی اطالعـات و هـم گام شـدن بـا برنام ههـای جهانـی زیسـت محیطـی و داشـتن
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تشـریک مسـاعی و تعهـد مشـترک کشـورها بـرای تفاهـم بـر روی مسـائل زیسـت محیطـی و توسـعه
پایـدار امـری ضـروری بحسـاب میآیـد .تحقیقـی کـه در کانـادا توسـط جانسـون ( )2009انجـام
پذیرفـت .رونـد تخریـب محیـط زیسـت و تسـریع روزافـزون آن را نیـاز بـه سـازگار شـدنبرنامههـای
درسـی با سـیر صعودی این تخریب و آموزش محیط زیسـت برای رسـیدن به این سـازگاری و گام
نهـادن بـه فراسـوی برنامههـای درسـی كنونـی را متذكـر شـد .بنابرایـن بـرای همسـو شـدن با مسـائل و
مشـکالت زیسـت محیطـی ،راهبردهایـی مناسـب همـراه بـا رویكرد مشـاركتی تدوین ضروریسـت،
تـا از ایـن طریـق ضمـن افزایش احسـاس تعلـق و مالكیت در همه ذینفعها در مورد محیط زیسـت،
ظرفیتسـازی نهـادی در همـه سـطوح سـازمانی ،فعالیتـی فضایـی و مکانـی تقو یـت شـود.
کشـور مـا نیـزبهمنظـور همگرایـی بـا ایـن حرکـت جهانـی و همچنیـن دسـتیابی بـه اهـداف سـند
چشـمانداز  1404و سـایر اسـناد باالدسـتی بهو یـژه برنامـه پنجـم سـازندگی (توسـعه) کـه مبنـای
توسـعه و اقتصـاد کشـور را توسـعه مبتنـی بـر دانـش و اقتصـاد قـرارداده اسـت .بهرهگیـری از وجـود
شهـای زیسـت محیطـی
منابـع علمـی ،پژوهشـی و دارا بـودن متخصصـان صاحبنظـر در امـر آموز 
و همچنیـن شـبکههای قـوی ارتباطـی و امـکان انتقـال فنـاوری و الگـوی آموزشـی مناسـب در زمینه
محیـط زیسـت در بیـن کشـورها فرصتـی مناسـب جهـت همـگام بـودن بـا برنام ههـای آموزشـی
کشـورها بـا توجـه بـه رعایـت مسـائل قومـی و فرهنگـی در کشـور باشـد .توجـه بـه آمـوزش عالـی و
برنامههـای درسـی دانشـگاهی از دو منظـر میتواننـد در مـوارد فـوق مطـرح شـود؛ عملگرایانـه و
ارزشمحـور ،اتخـاذ هـر کـدام از ایـن رویکردها مسـتلزم تلفیق مفاهیم دانشـی و مهارتهایی اسـت
کـه رشـتههای موجـود دانشـگاهی را متناسـب بـا نیازهـای عصـر جدیـد ،متحـول خواهـد کـرد و بـه
جـای تکیـه بـر موضوعـات خـاص ،شـاهد اتخـاذ رویکـرد میانرشـتهای در آمـوزش عالـی خواهـد
یتـوان از ایـن طریـق
بـود .بـا بدسـت آمـدن رویکـرد راهبـرد تهاجمـی در اولو یـت اول داد ههـا م 
فرصتهـا و قوتهـای موجـود را تقویـت کـرد و از آنهـا بـه موقـع اسـتفاده و مدیر یـت نمـود .تقویـت
رابطـه علمـی و پژوهشـی بیـن دانشـگاههای داخـل یـا بینالملـل ،همگرایـی کشـورها بـرای تدویـن
و تصویـب برنامههـای منطقـی و اسـتفاده از الگـوی آموزشـی مناسـب بـرای افزایش آ گاهی زیسـت
محیطـی پایـدار ،اسـتفاده از صاحبنظـران و متخصصـان دانشـگاهی و برنام ههـای سـازمانها
و تشـکلهای بینالمللـی حفـظ محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار در تهیـه و تولیـد برنامههـای
میانمـدت و بلندمـدت زیسـت محیطـی در آمـوزش عالـی ،ایجـاد زمینـه یادگیـری تلفیقـی با وجود
شـبکههای قـوی ارتباطـی و امـکان انتقـال فنـاوری و تکیـه بـر ارتبـاط افقـی و عمـودی بیـن دروس
تعریـف شـده در رشـتههای زیسـت محیطـی و تقو یـت اسـتفاده از شـاخصها و مدلهـای جهانـی

توسـعه پایـدار و حفـظ محیـط زیسـت در رشـد تحولـی و ارزشـهای علمـی  ..میتوانـد زمینههـای
بهبود در میزان آ گاهیهای زیسـت محیطی را در جامعه ارتقا و تسـهیل و تسـریع نمود.تالشهای
پرا کنـدهای کـه بـرای تدویـن برنامـه راهبـردی محیـط زیسـت در دانشـگاهها در جر یـان اسـت بـا
تهـا موجـود بـه
انسـجام بخشـی در نقـاط قـوت خـود در امـر محیـط زیسـت و اسـتفاده از فرص 
صـورت منسـجم و هدفـدار دنبـال کـرد .همچنیـن کوشـش شـود از نقـاط ضعـف و تهدیدهایی که
در پیـش روی برنامههـای زیسـت محیطـی آمـوزش عالـی وجـود دارد کاسـته ،یـا سـعی شـود از ایـن
راهبردهـا بـه نفـع سـازمان اسـتفاده کـرد .امـا افـزون بـر اینکـه گسـترش سـریع و پیشـرفتهای جدید
در عرصـه علـم و دانـش در دورههـای جدیـدی از زندگـی بشـر اتفـاق افتـاده اسـت .ا کنـون زمـان
همـگام شـدن بـا تکنولـوژی و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات تضمینـی بـرای پیشـروی در عرصـه
علـم و دانـش اسـت (شـبیری و همـکاران .)1391 ،بازنگـری در عملکردهـای هماننـد بهبـود در
برنامههـای آموزشـی و برنامههـای درسـی بـا وجـود صاحبنظـران و متخصصـان ،ایجـاد دورههای
آموزشـی ،پژوهشـی و اولویتدهـی بـه آموزشهـای زیسـت محیطـی و تغییـر در سـطح برنامههـای
درسـی بـا توجـه بـه اهـداف و سـند چشـم انـداز راهبـردی دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی
کشـور در دیدگاههـا و اندیشـههای مـردم نسـبت بـه محیـط زیسـت و ارزشهـای آن در دسـتیابی بـه
اهـداف در آمـوزش عالـی ضـروری اسـت.
ایـن امـر کمـک خواهـد نمـود تـا بـه مـوازات معضلات زیسـت محیطـی در امـر آموزشهـای
زیسـت محیطـی در آمـوزش عالـی بـرای پـرورش نیروهـای متخصـص در آتیـه جامعه موفـق گردید.
بنابرایـن هدفمندسـازی برنامههـای درسـی بـا رویکـرد زیسـت محیطـی و گسـترش آن در
شهـای زیسـت محیطـی در
رشـتههای تحصیلـی آمـوزش عالـی ،افزایـش قـدرت و نقـش آموز 
برنامههـای درسـی آمـوزش عالـی بـا رفتارهـای حمایتآمیـز از محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار در
سـطح ملـی و جهانـی و در آخـر امکانیابـی مناسـب علمـی جهـت توسـعه برنامههـای زیسـت
محیطـی در آمـوزش عالـی میتوانـد برنامـه سـودآور نسـبت بـه محیـط زیسـت و توجـه بـه آثـار بلنـد
مـدت (توسـعه پایـدار) را اسـتمرار بخشـید.
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Abstract
Environmental problems, expanding knowledge and developing new
technologies for environmental curriculum in higher education require
planning environmental curriculum and developing academic thinking
in relation to the dynamics of past, present and future. The purpose of
present study is to analyze the interdisciplinary curriculum of environmental
education in higher education. The research methodology is descriptive.
The research population is composed of 759 professors and students of
environmental education at Iranian universities, including 40 teachers and
719 students. The sampling of students was random; based on the proposed
model by Morgan and Krejcie, 250 students were selected. However, the
professors were selected using census mthod. The research data were
collected using questionnaires developed by the researchers in this study.
The validity was assessed 0.8, using opinions of experts and Lawshe’s
Formula, and the reliability was calculated 0.806 based on Cronbach’s alpha
coefficient. The SWOT matrix was used for the analysis and interpretation
of the data. Considering the strengths, weaknesses, opportunities and
threats, the current strategy of higher education system in the environmental
curriculum, is an offensive strategy, a strategy that uses the strengths and
takes advantage of opportunities to advance the goals of development and
progress. This type of strategy is the optimal strategy.
Keywords: Curriculum, environmental education, Interdisciplinary, higher
education, SWOT.
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