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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،011-040 ،)4(01 ،پیاپی ،41پاییز 0911
کاویانی ،حسن؛ و نصر ،نسرین ( .)7931عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش محیط زیست در ایررا :سرتزپژوویی یافزر یرا.
فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.713-747 ،)2(71 ،
شاژا 2112-4447

 نویستدگا / :دسزرسی ب مزن کامل مقال براساس قوانین کریزیو کامانپ

آزاد است) .

(

عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش محیط زیست در ایران؛
سنتزپژوهی یافتهها
حسن کاویانی ،1نسر ین نصر

دریافت3101/90/31 :

2

پذیرش3101/91/31 :

چکیده

باتوج ب روند صعودی انجام ژوویشیا و تحقیقات در زمیت آمروزش محریط زیسرت ،در مقالر حاضرر
سعی شد نزایج کلی تحقیقات انجامشده در حوزه آموزش محیط زیست گرردآوری ،و ضرنن ترکیر ایرن
نزایج ،یک دیدگاه واحد و متسجم از عوامل مؤثر بر آموزش محیط زیست در داخرل حاصرل شرود .روش
ژوویش مبزتی بر اسزفاده از روش ستزپژوویی و جامع آماری آ :شامل کلی مقاالت علنی معزبر در زمیت
آموزش محیط زیست بوده ک باتوج ب جستوجوی متظم در ژایگاهیرای اطالعراتی داخرل ،برر اسراس
معیاریای ورود ،تعداد  214117مقال علنی شتاسایی و درنهایت ،بر اسراس معیاریرای خرروح ،تعرداد
12مقال ب متظور تحلیل نهایی انزخاب شد .برای فرایم آورد :اطالعات ،از کاربرگ طراحریشرده توسرط
محقق برای گپارش و ثبت اطالعات ژوویشیای اولی اسزفاده گردید و ب متظور تحلیل یافز یا ،از الگروی
شش مرحل ای ستزپژوویی روبرتس با اسزفاده از روشیای کدگذاری باز و محروری اسرزفاده شرد .طبرق
یافزر یررای ب ر دسررت آمررده ،از آنجررا ک ر آمرروزش محرریط زیسررت باع ر اف رپایش آگررایی و حساسرریت
زیستمحیطی میشود ،ب عتوا :مهمترین روش در آموزش افراد در جهت شتاسایی و مقابل با مشرالالت
زیسزی محسوب میشود .در این راسزا ،آنچ بر اثربخشی این آموزش تأثیرگذار بوده اسرت ،مزرأثر از ایرن
4عامل است نیازستجی ،ب کارگیری روشیای آموزشی ،آموزش رسرنی ،آمروزش غیررسرنی ،آمروزش
ینگانی و آموزش مادامالعنر .طبق یافز یا ،آموزش رسرنی برا کنبودیرا و ضرع یرایی مواجر بروده و
آموزش غیررسنی در این زمیت اثربخشتر بوده است.
کلیدواژهها :آموزش محیط زیست ،عوامل مؤثر ،ستزپژوویی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1دانشآموخز دکزری برنام ریپی درسی ،دانشالده علوم تربیزی و روا:شتاسی ،دانشگاه اصفها ،:اصفها .:ایررا( :نویسرتده
مسئول).


 .2اسزادیار فیپیولوژی گیایی ،دانشگاه ژیام نور .تهرا ،:ایرا.:


مقدمه

امروزه با روند روزافپو :تخری محیط زیست ،زوال گون یای زیسزی گیایی و جانوری ،فقرر
فپایتده متابع طبیعی و دامت آلودگییای زیستمحیط کر نر فقرط سرنوشرت سرالمت نسرل
حاضر را ب طور جدی تهدید میکتد ،بلال از طریق انزقال ژنزیک و آلودهکرد :مترابع حیراتی،
چ در حال حاضر و چ در آیتده دور و نپدیک ،نسل آیتده را نیپ در تیررس ترکشیرای کشرتده
خود قرار داده است ک ناشی کنبود دانش و آگایی انسآ:یا در قبال محیط زیسرت مریباشرد
(مبرقعی دیتا :و شهریاری)9 ،7931 ،؛ ازاینرو ،اینیت محیط زیست و نقرش حیراتی آ :در
توسع و ژیشبرد کشوریا ،امری انالارناژذیر است .تنام تالش و کوشش انسآ:یا برای بهسرازی
محیط زیست برای آ :است ک در امر توسع در محیط ،تصنیمگیری متطقیتر و مؤثرتر انجام
گیرد (قائنی ،الریجانی ،شبیری و ینالارا.)4 ،7931 ،:
توج ب مسائل محیط زیست در بح توسع ژایدار بسیار مهم است ،ب این دلیل ک از
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یک طرف در سالیای اخیر ،کیفیت محیط زیست در نزیجر فعالیتیرای انسرانی کرایش
ژیدا کرده و از طرف دیگر ،مقابل با تخری محیط زیست و کرایش مترابع طبیعری تتهرا برا
ب کارگیری بلتدمدت سیاستیای زیستمحیطی محقق مریشرود (ییلردیپ ،یولنرا ،دمری و
1

ینالارا)2177 ، :؛ بتاب تعری  ،توسع ژایدار آ:گون توسرع ای اسرت کر نیازیرای زمرا:
حال را فرایم میکتد بدو :ایتال توانائی نسرلیای آیترده را در ترأمین نیازیایشرا :بر خطرر

اندازد (کپتایتا و میجررز9 ،2174 ،2؛ کالردر و کالسرزو4،2119 ،3:؛ المررچزس ،میروال،
سرریولنتپ و ینالررارا2،2179 ،4:؛ ادومتررت ،فیشررر ،گررودمن و ینالررارا3،2174 ،5:؛

کاراتپوگلو7 ،2179 ،6؛ ردمن9،2179 ،7؛ کبریا :و جانیتت1 ،2171 ،8؛ رامروس ،کرایر،

وا :وف و ینالارا.)2 ،2171 ،9:

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

.

آموزش توسع ژایدار باید بر اینیت مسائلی مانتد متابع طبیعی ،آب ،انرژی ،کشراورزی و
تتوع زیسزی و ...را کرده و ب افراد بیاموزد ک چرخر زیسرزی انسرآ:یا بر اکوسیسرزم وابسرز
است .این آموزش ب جامع جهانی کنک میکتد ترا خرود را برا رفزاریرای جدیرد ،بر ویوه در
حفاظت و اسزفاده از متابع طبیعی رر ک برای توسع و بقای انسا :مهم یسزتد رر وفق دیرد (بری
دی یا ِسالم ،ای آیتگار ،حسین)72 ،2113 ،1؛ ازاینرو ،یالی از حوزهیرای آموزشری ررر کر از

دی  11میالدی ب دالیل گسزرش نگرانی و آسی ژذیرییای ناشری از عردم آگرایی ،ضرع

ارزشیا ،مهارتیای تجربی و ینچتین اتخاذ عنل بر صرورت فرردی و گرویری موردتوجر

جها :قرار گرفت رر آموزشیای زیستمحیطی 2است ک ین کشوریا را ب یك برنام آمروزش
ینگانی زیستمحیطی متسجم یدایت مینناید (شبیری و شنسی ژاژالیاده.)1 ،7931 ،
در جها :امروز ینگا :بر این امر توافق دارند ک آموزش مؤثرترین ابپار و شیوه رویرارویی
با چالشیای آیتده ،ب ویوه حفاظت از محیط زیست است .در واقرع ،آمروزش جهرا :فرردا را
شالل میدید و آگایی و درک عنومی ،ب حرکت درآورنده تغییرات ژایدار بوده و ترویج روحی
مشارکت عنومی در محافظت از سالمت و یالپرارچگی محریط زیسرت و برومسرازگا :نقرش
اساسی ایفا میکتد (قائنی ،شبیری ،الریجانی و ینالارا.)4 ،7931 ،:
آموزش مؤثرترین ابپار و شیوه افپایش آگایی فرد در مواجه با مسائل و مشالالت جامع
و شاللدیتده جها :فردا است .از آنجرایی کر بسریاری از تخریر یرای زیسرتمحیطری،
تخری متابع و آلودهسازی محیط زیست ،نزیج فعالیت انسانی است ،بتابراین ،آگاهسازی
عنومی و آموزشی جامع در رابط با ارزش و اینیت محیط زیست برای ادام حیرات بشرر
بسیار حائپ اینیت است .آموزش محیط زیست ب دنبال تعلیم شهروندی است ک از حفظ
محیط زیست و مسائل مربوط ب آ :مطلع بوده و مشزاق فعالیت برای اجرای راهحلیا است.
از نظر گرویی از مزخصصا ،:آموزش محیط زیست عبارت است از فرایتدی فعال ک طری
آ :آگایی ،دانش و مهارتیا ارتقاء یافز ک متجر بر درک ،تعهرد ،تصرنیمیای آگایانر و
فعالیتیای سازنده برای مدیریت کلی اجپای ب یمآمیخز محیط زیست میشرود (سررباز،
سزوده و رحینی.)4،7931 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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بر حس تعری  ،آموزش محیط زیست از دو قسنت آمروزش و محریط زیسرت تشرالیل
شده است .آموزش عبارت است از «ایجاد بیتش مطلوب ،ارزش ،مهارت ،آگایی و عالق در
مورد محیط زیست ،ب طوری ک آ :را نگهداری و ب متظور ادام حیات انسرآ:یای موجرود در
حال حاضر و آیتده توسع داد» و محیط زیست عبارت است از «کلی شرایط و عواملی ک برر
حیات و توسع موجودات زنده اثر میگذارد» .شرایط و تأثیرات مربوط منالن است بیوتیرک و
غیربیوتیک رر حیاتی و غیرحیاتی رر باشد؛ ب عبارت دیگر ،آموزش محیط زیست ،ب انسا :درباره
محیط زیست آگایی و دانش میدید .این آگایی درخصوص رابط انسآ:یا با دنیرای طبیعری
است و رشد مهارتیا ،نگرشیا و انگیپهیا را بیشزر میکتد ترا یادگیرنردگا :بزوانترد آگایانر
تصنیم بگیرند و فعالیتیای مسئوآل:یای ک در مالحظات محیط زیست نقش دارند را انجام
دیتد (صالحی عنرا ،:ژرییپگار و حاتنیفر .)2،7931 ،از سوی دیگر ،تعری آموزش محیط

زیست از دیدگاه اتحادی جهانی حفاظت یونسالو 1در سال  7311ارائ شده ک عبرارت اسرت
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از «شتاسایی ارزشیا و توضیح مفاییم ب متظور ایجاد مهارتیا و گرایشیای مورد نیاز برای
درک و شتاخت وابسزگییای میا :انسا ،:فریتگ و محیط زیست ژیرامو :او» .آموزش محیط
زیست ینچتین فعالیتیایی اعم از تصنیمگیری و خودالقایی قوانین رفزاری مرتبط با کیفیت
محیط زیست را شامل میشود (ب نقل از خورشیددوست.)4،7931 ،
از این رو سازما :ملل یدف نهایی آموزش محیط زیست را شامل توسع ژایردار مریدانرد

(کانررد و سررانچپ2 ،2171 ،2؛ کایزسررزرا ،بومررا ،والیتهررا و ینالررارا1 ،2174 ،3:؛ کیزررامورا و

یوشی1،2174 ،4؛ خلیلی ،دوکر ،اشزو :و ینالارا77 ،2171 ،5:؛ بورفورد ،یور ،والسرالوو
ینالارا.)7 ،2179 ، 6:

از دیدگاه اسزاپ ( )7343یدف از آموزش محیط زیست ،تربیت افراد ب گون ای است کر
با کس دانش درخصوص محیط زیست بیوفیپیالی و مشالالت مربروط بر آ ،:از چگرونگی
حل این مسائل آگاه شوند و برای انجام فعالیتیای مرتبط با حل این مسائل ،انگیپه ژیدا کتتد.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

بتابراین ،نزیج آموزش محیط زیست ،ارتقاء آگایییای زیستمحیطی ب متظرور تغییرر رفزرار
فرد در راسزای حفظ محیط زیست است.
از این رو ،از آنجا ک اصل ژتجایم قانو :اساسری جنهروری اسرالمی ایررا ،:حفاظرت از
محیط زیست را وظیف عنومی قلنداد ننوده (مرکپ ژروویشیرای مجلرس شرورای اسرالمی،
 )7931و در حال حاضر ایجاد احساس مسئولیت در عنروم مرردم بررای دسرزیابی بر محریط
زیست سالم و تعهد ب حفظ آ :برای نسلیای امروز و آیتده امری بسیار مهم است ،بترابراین،
گسزرش آگایی در مورد حفاظت از محیط زیست برای ینگا :ضروری اسرت و ایرن امالرا:
بیشزر از طریق آموزش امالا:ژذیر است .حال مسئل ایتجاست ک رونرد انجرام ژروویشیرا و
تحقیقات در زمیت اثربخشی آموزش محیط زیست در کشورما :سیر صعودی ب خود گرفزر و
مطالعات حاکی از اثربخشی آموزش در زمیت محیط زیست دارد .اما یریرک از تحقیقرات از
جتب و زاوی خاصی مسئل آموزش محیط زیست را مورد بررسی قرار داده و کنزر دیدگاه واحد
و متسجنی دیده میشود؛ از این رو ،نگارندگا :سعی دارند نزایج کلی تحقیقات انجام شده در
حوزه آموزش محیط زیست را گردآوری و ضنن ترکیر ایرن نزرایج ،بر یرک دیردگاه واحرد و
متسجم از عوامل مؤثر بر آموزش محیط زیست در کشورما :دست ژیدا کتتد.
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روش تحقیق

ژوویش حاضر مبزتی بر اسزفاده از روش ستزپژوویی 1است ک شامل ترکی ویوگییا و عوامل
خاص ادبیات تحقیق است .این روش ک در برخی موارد از آ :ب عتوا :فراتحلیل کیفی نیپ یراد
میشود ،سعی دارد تحقیقاتی را ک ژوشش میدید ،تحلیل کرده و تتاقضات موجود در ادبیات
آ :را حل کتد و ضنن یالپارچ کرد :نزرایج ،موضروعات اصرلی را نیرپ بررای تحقیقرات آیترده

مشخص نناید (کوژر و یگپ .)773 ،2113 ،2در این روش ،دانسز یای مطالعات مخزلر و
شاید ژراکتده رر ک میتواند با نیازیای خاص میدا :عنل مرتبط باشرد ررر گرردآوری مریشروند؛
سپس این دانسز یا بایم ژیوندیافز و کل دانش حاصل در قالبی مزتاسر برا نیازیرای کترونی،
مورد ارزیابی ،سازماندیی مجدد و تفسیر قرار میگیرند .در این روش ،تتها کتراریم قررار داد:
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

&

دانشیای قبلی مدنظر نیست؛ بلال بر ترکی یافز یای گوناگو :در چرارچوبی مشرخص کر

روابطی جدید را در ژی دارد ،مورد تأکیرد اسرت (شرورت)773 ،7921 ،1؛ از ایرن رو ،حروزه
ژوویش شامل کلی مقاالت علنی معزبر در زمیت آموزش محیط زیست میباشد .برای فررایم
آورد :اطالعات مورد نیاز ،از کاربرگ طراحیشده توسط محقق برای گپارش و ثبت اطالعرات
ژوویشیای اولی اسزفاده شد .این ابپار با توج ب اطالعات مورد نیاز از ژوویشیای اولی  ،از

دو بخررش اطالعررات کزررابشررتاخزی و اطالعررات الزم ب ررای یافز ر یررا تهی ر شررد .در بعررد
کزابشتاخزی ،اطالعاتی چو :عتوا :کار ،نوع اثر ،نویسرتده ،محرل و تراری چراپ و مقطرع
تدارک دیده شد و در بخش یافز یا ب ثبت موارد مرتبط با ایداف تحقیق ژرداخز شد .از سروی
دیگر ،در مقال حاضر ،ب متظور تحلیل یافز یا ،از الگوی ششمرحل ای ستزپژوویی روبرتس

2

اسزفاده شد (مارش)33،7921 ،3؛ در جدول شناره ( ،)7این مراحل ب ینراه شررح اقردامات

انجامشده قابلمشایده است
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جدول شماره ( .)0مراحل سنتزپژوهی روبرتس
مراحل سنتزپژوهی روبرتس
مرحله اول :شتاسایی نیاز ،اجرای جستوجوی مقدماتی ،شفافسازی نیاز
توضیح :روند انجام ژوویشیا و تحقیقات در زمیت اثربخشی آموزش محیط زیست در کشرورما :سریر صرعودی بر خرود
گرفز و مطالعات حاکی از اثربخشی آموزش در زمیت محیط زیست دارد .در این راسزا ،یریک از تحقیقات از جتبر و زاویر
خاصی مسئل آموزش محیط زیست را مورد بررسی قرار داده و در این راسزا دیدگاه واحد و متسجنی کنزرر دیرده مریشرود،
ازاینرو ،در این مقال سعی میشود نزایج کلی تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش محیط زیست گردآوری و ضنن ترکیر
این نزایج ،یک دیدگاه واحد و متسجم از عوامل مؤثر بر آموزش محیط زیست در کشورما :حاصل شود.
مرحله دوم :اجرای ژوویش ب متظور بازیابی مطالعات
این مرحل ب جستوجوی متابع مربوط با نیاز اصلی ژوویش اخزصاص دارد .ازاینرو ،ابزدا کلی ژوویشیای علنری معزبرر
از طریق جسرتوجوی کلیردواژهیرایی از قبیرل ،آمروزش محریط زیسرت ،محریط زیسرت ،سرواد زیسرتمحیطی ،نگررش
زیستمحیطی ،دانش زیستمحیطی و حفاظت محیط زیست از طریق ژایگاهیای اطالعاتی داخلی از جنلر
،

،

 ،ژرتال جرامع علروم انسرانی ،ژوویشرگاه علروم و فتراوری اطالعرات ایررا( :

،
)و

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مراحل سنتزپژوهی روبرتس
جویشگر فارسی علمنت و ینچتین بررسی ارجاعات یریک از متابع شتاسایی شد و سپس باتوجر ب یردف تحقیرق مترابع
مرتبط حفظ و متابع غیرمرتبط حذف شد .ب متظور باالبرد :کیفیت کار ،جسرتوجوی مقراالت توسرط دو نفرر کر آشرتایی
کامل ب روشیای جستوجو و متابع اطالعاتی داشزتد ب صورت جداگان انجام شد .از سوی دیگرر دو نفرر خبرره در زمیتر
آموزش محیط زیست بر کلی روند اجرای کار نظارت داشزتد.
مرحله سوم :گزینش ،پاالیش و سازماندهی مطالعات
این مرحل ب داوری درباره تعیین مطالعات مرتبط با نیازیای دانشی اخزصاص دارد .داوری ک نیازمترد تردوین مرال یرایی

برای گپیتش و دسز بتدی مطالعات است .در این ژوویش ،معیار اصلی ورود 1در این ژوویش شامل موارد زیر بوده است
ْ
 .7ژوویشیای انجامشده در حوزه آموزش محیط زیست؛  .2از آنجا ک روش ستزپژوویی صرفا با دادهیرای کیفری سرروکار
دارد لذا ژوویشیایی ک با روشیای کیفی متاس از قبیل مصاحب  ،مشایده ،مرور نظاممتد ،کزابخآ:یای ،اسرتاد و سرایر
روشیای کیفی و ینچتین مقاالت کنی از جنل مقاالت ژینایشی ،تجربی و ینبسزگی ک دارای نزایج کیفی بودنرد ،مرورد
بررسی قرار میگیرند؛ .9تحقیقات بایسزی دادهیا و اطالعات کافی را در ارتبراط برا ایرداف ژروویش ،گرپارش کررده باشرد؛
ازاینرو ،کفایت یک ژوویش جهت بررسی در این مقال ارائ نزایجی از آموزش محیط زیست میباشد.
باتوج ب جسزجویای مقدماتی 214712 ،مطالع در راسزای مالکیای ورود این ژوویش یافرت شرد کر تعردادی از ایرن
مطالعات برای ورود ب تحلیل نهایی متاس نبودند و براساس مالکیای خروج ،از فرایتد تحلیل این ژوویش خارج شردند؛
مالکیای خروج این مطالع شامل موارد زیر است
ال ) ژوویشیایی ک اطالعات کافی در زمیت ایداف این تحقیق گپارش نداده بودند ،ب عبرارت دیگرر ،ژروویشیرایی کر
ً
صرفا ب توصی آموزش محیط زیست ژرداخز و ب نزایج آ :اشرارهای نداشرزتد؛ ب) ژروویشیرایی کر در مجرالت معزبرر
ژوویشی متزشر شده بودند .در این بین ،فقط ب مقاالت علنیرژوویشی ،طرحیای ژوویشی و ژایا:نامر یرا اکزفرا شرد؛ ج)
ژوویشیایی ک با عتاوین و ایداف یالسا :انجام شده بودند از قبیل ژایا:نام یا و طرحیای ژوویشی ک مقالر مسرزخرج از
آ:یا ب چاپ رسیده بود.
بر این اساس روند بررسی تحقیقات ب ترتی ب این شرح است کل مطالعات مرتبط با کلیدواژهیا 214712 ،مورد؛ حذف
تحقیقات نامرتبط ژس از بررسی عتاوین 214117 ،مورد؛ چالیده تحقیقات مرورد بررسری 211 ،مرورد؛ حرذف تحقیقرات
نامرتبط ژس از بررسی چالیده مطالعات 24 ،مورد؛ تحقیقات مرتبط با مزن کامل 711 ،مورد؛ حذف تحقیقات نامرتبط ژس
از بررسی مزن کامل 33 ،مورد؛ کل تحقیقات نهایی12 ،مورد.
بتابراین ،در این ژوویش  12تحقیق علنی مورد بررسی نهایی قرار گرفت ک در جدول شناره ( )2ویوگییای این تحقیقرات
بر اساس کد مقال  ،نام محققین ،سال انزشار ،جامع یدف و نزایج گپارششده قابلمالحظ است.
مرحله چهارم :چارچوب ادرا کی و متناسب ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل
این مرحل  ،چارچوبی ژیونددیتده است ک اطالعات ب دست آمده در ژیرامو :آ :ترکی میشود.ازاینرو ،چارچوب ادراکری
شاللگرفز در این ژوویش حول مفهوم اصلی آموزش محیط زیست و نزایج آ :میباشد.
مرحله پنجم :پردازش ،ترکیب و تفسیر در قالب فرآوردههای ملموس
باتوج ب یافز یای حاصل از تحقیقات مرتبط با یدف ژوویش ،ابزدا کلی نزایج از طریق فرایترد کدگرذاری براز اسرزخراج و
سپس براساس فرایتد کدگذاری محوری ،کلی مؤلف یا براساس مفاییم مشزرک دسز بتدی میشوند.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مراحل سنتزپژوهی روبرتس
مرحله ششم :ارائة نتایج
در این بخش ،باتوج ب فرایتد و فرآودهیای ستزپژوویی در یک ننای کلی وضعیت موجود آموزش محریط زیسرت از حیر
نزایج مورد بررسی قرار میگیرد .ابزدا در قسنت فرایتد ستزپژوویی اسزخراج نزایج صورت گرفز  ،ب این شالل ک ابزدا نزرایج
کلی مطالعات از طریق فرایتد کدگذاری باز شتاسایی و سپس مصادیق یریک از تعاری توسرط فرایترد کدگرذاری محروری
اسزخراج میشود ک کلی دادهیای حاصل در بخش یافز یا گپارش میشود و سپس در قسنت فرآورده سرتزپژوویی ،از آنجرا
ک یدف ستزپژوویی ترکی کلی یافز یای علنی در یک موضوع خاص و رسید :ب یک انسجام واحد است ،در بخش ارائر
نزایج ترکی با مرور مجدد دادهیای اولی و کدگذاری مجدد ،موارد ینپوشی و قرابت معتایی بایم ترکی شده و بر صرورت
یک کل جدید و انسجام یافز ارائ میشود ،ک باتوج ب یافز یای مرحل قبل ،نزایج کلی ژوویش در یک چارچوب مسرتجم
و جامع ارائ میشود.

یافتهها
برای تحلیل نهایی در این ژوویش از یافز یای  12تحقیق علنری اسرزفاده شرد کر در جردول
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اولیه تحقیقات مورد بررسی و ٔ
جدول شمارهٔ ( .)2ویژگیهای ٔ
ارائه نتایج اصلی تحقیقات بر اساس کدگذاری باز
کد

محققان

سال اجرا

مکان اجرا

جامعه هدف

نتیجه

7

شبیری و شنسی ژاژالیاده

7931

تهرا:

دانشآموزا:

امالا :آموزش محیط زیست با یادگیری سیار

2

قائنی و ینالارا:

7931

کل کشور

مزخصصا:

قوتیا و فرصتیا در توسع آموزش محریط زیسرت
بر ضع یا و محدودیتیا غال میباشتد

9

صالح عنرا :و ینالارا:

7931

کزابیای درسی
دوره ششم
ابزدایی

توج مزعادل و جامعی ب مؤلف یای آمروزش محریط
زیست در محزوای کزابیا نشده است

4

مبرقعی دیتا :و شهریاری 7931

تهرا:

زنا :خان دار

آموزشیای حضوری و تلو یپیو :ب عتوا :یك رسران
اجزنرراعی در مقایس ر بررا سررایر روشیررا از اولویررت
بیشزری برخوردارند.

1

اسناعیلی علو یج و
ینالارا:

7931

کرج

دانشآموزا :ژای
ششم ابزدایی

آموزش محیط زیست ب شیوه رسنی و غیررسرنی در
دانشآموزا :ژایر ششرم ابزردایی اثرربخش بروده امرا
اثربخشی آموزش غیررسنی محیط زیسرت بیشرزر از
آموزش رسنی محیط زیست می باشد.

4

سرباز و ینالارا:

7931

شهرسزا:
بردسالن
(خراسا :رضوی)

دانشآموزا:
ابزدایی

ارائ آموزشیای یدفنتد و فعال ب دانشآموزا :ترأثیر
ب سپایی در ارتقاء نگرش آنا :دارد

کد

محققان

سال اجرا

مکان اجرا

جامعه هدف

نتیجه

1

علویژور و ینالارا:

7931

شهرسزا:یای
طرقب و شاندیپ
(خراسا :رضوی)

دانشآموزا:

بین مزغیر مسزقل (دانش زیسرتمحیطری) برا مزغیرر
وابسز (عالق بر محریط زیسرت) ارتبراط معتراداری
وجود دارد.

2

ژریشانی و ینالارا:

7931

مزخصصا:
برنام درسی

ایداف کلی موجود در آمروزش محریط زیسرت دوره
دوم مزوسط مطلوب نیست زیرا آنچ در برخی اسرتاد
و مدار موجود ب عتوا :ایداف کلی آمروزش محریط
زیسررت بی را :شررده ،ب ر صررورت غیرشررفاف و برردو:
نیازستجی قبلی است و قابلیت اجرایی ندارد.

3

غفاری و ینالارا:

7931

استاد

انجام اقداماتی وسیع ،ین جانب  ،مسزنر و فراگیرر در
جهت افپایش آگرایییرای زیسرتمحیطی جامعر ،
امری ضروری ب نظر میرسد.

71

شی االسالمی و شبیری

7931

استاد

آمرروزش مح ریط زیسررت از طری رق اف رپایش آگررایی،
بیررتش ،نگرررش ،دانررش ،مهررارت و تعهررد ،جلرر
مشارکت و ارائ الگویای عنلی میتوانرد زمیتر سراز
اجرای اصول و ابعاد متدرج در استاد باالدسزی شود.

77

قائنی و ینالارا:

7931

صاح نظرا:

یالری از بهزرررین راهحررلیررا ،ارائر الگرروی آموزش ری
غیررسنی و ضنن خدمت میباشد

72

ینزی و شبیری

7931

استاد

ایرا :در ابزردای مسریر آمروزش زیسرتمحیطی قررار
دارد ،گرچ اقدامات محدود ،ولی مؤثر ،در این حوزه
صورت گرفز است.

79

قائنی و ینالارا:

7931

تهرا:

مدیرا :و
کارشتاسا:

کارگاه آموزشی دارای براالترین امزیراز بررای آمروزش
محیط زیست بروده و گپیتر یرای آمروزش از راه دور
سخترانی در اولو یتیای بعدی قرار گرفز اند.

74

کالنزری و سعیدیژور

7931

کرمانشاه

دانشآموزا:

بین آموزش مبزتی بر تئوری ارتبراطگرایری نسربت بر
روش مرسرروم مرردارس ،بررر می رپا :ی رادگیری مفرراییم
زیسررتمحیطی و ارتبرراط بررا طبیعررت ،دانشآمرروزا:
تفرراوت معترراداری وجررود دارد و روش ارتبرراطگرایرری
مؤثرتر میباشد

71

موگوئی و ینالارا:

7934

ژار جتگلی
سرخ حصار
(تهرا):

گردشگرا:

اج ررای برنام ر یررای آمرروزش مح ریط زیسررت را بررر
رفزاریای زیستمحیطی گردشگرا :مطلوب بود.

74

شیرانی بیدآبادی و
ینالارا:

7934

اصفها:

دانشآموزا:

آمرروزشیررای محرریط زیسررت شررهری بررر رفزررار
دانشآموزا :در گروه آزمایش در س مبح حفاظرت
فضای سبپ ،مدیریت زبالر یرای شرهری و مردیریت
مصرف انرژی ب طور مشهودی تأثیرگذار است.

71

حجزی سیاح و
خدابخشی کوالیی

7931

تهرا:

دانشآموزا:

آموزش زیستمحیطی مزتاس با سن ،نقش حیراتی
در بهبود نگرش و آگایی زیستمحیطی دارند.

72

اسالو یی و ینالارا:

7934

تهرا:

معلنا:

نزایج ژوویش گو یای این است ک بیش از 13درصرد
از معلنرا :دوره ابزرردایی ،در حررد مزوسررط رفزاریررای
متاس محیط زیست دارند .ینچتین دانش معلنرا:
درباره رفزاریای زیستمحیطی در حد مزوسط است.
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73

اصالنی و شبیری

7934

تهرا:

دانشجو یا:

رسان یرای ارتبراطجنعری دیرداری در ارتقراء دانرش
زیستمحیطی تأثیر دارد.

21

زایدی و ینالارا:

7934

تهرا:

دانشآموزا:

م ریترروا :از آمرروزش الالزرونیال ری در زمیت ر مح ریط
زیست بررای دانشآمروز :مقطرع مزوسرط بر میرپا:
زیادی اسزفاده ننود .آموزشیای زیستمحیطی را از
جهت اینیت روزافپو :و مشالالت و مسرائل جدیرد
زیسرتمحیطری ،ننریتروا :فقرط بر سرن و یرا ژایر
تحصیلی خاص و فقط ب صرف آموزشیرای رسرنی
محدود کرد ،بلال باید بر آ :بر عتروا :یرك آمروزش
مادامالعنر برای توسع ژایدار نگریست.

27

شبیری

7934

تهرا:

مدارس

تفاوت روشیای تدریس برای آموزش محریط زیسرت در
مقاطع تحصریلی بر دلیرل نیازیرای شرتاخزی ،عراطفی و
روا:شتاسی دانشآمروزا :اسرت کر بررای ایجراد دانرش،
آگایی ،تغییر رفزرار ،انگیرپه و عالقر در آ:یرا بر محریط
زیست و ایداف زیستمحیطی ضروری خواید بود.

22

شبیری

7932

کل کشور

اساتید و
دانشجو یا:

آموزش عالی و برنام یای درسی دانشگایی از دو متظرر
میتوانتد درآموزش محریط زیسرت مطررح باشرتد کر
عبارتاند از عنلگرایان و ارزشمحور .اتخاذ یرکردام
از ایررن رویالردیررا مسررزلپم تلفیررق مفرراییم دانشرری و
مهارتیایی است ک رشز یرای موجرود دانشرگایی را
مزتاس با نیازیای عصر جدید ،مزحول خوایرد کررد و
ب جای تالی بر موضوعات خاص ،شاید اتخاذ رویالررد
میا:رشز ای در آموزش عالی خواید بود.

29

فرخیا :و ینالارا:

7932

ایواز

دبیرا:

اخرزالف معتررادار میرا :میرپا :تحصریالت دبی ررا :و
معیاریرررای «نیررراز بررر آمررروزش دربررراره مسرررائل
زیستمحیطی» و اینیرت «فعالیرت و کرار میردانی
برای آموزش محیط زیست» وجود دارد.

24

یوشنتدا :مقدمفرد و
شنس

7934

زنجا:

آموزگارا :ابزدایی

س مزغیر جتس ،تجرب کار کشاورزی ژیشین و ژیشیت
تدریس در روسزا 91/2درصد از احزنال نوع نگررش
آموزگارا :ب گتجاند :موضوعیای کشاورزی و محیط
زیست را تشخیص میدیتد.

21

اسراری و ریبری

7932

کادر درما:
کزالم (مازندرا):
بینارسزا:یا

24

کرینیژور زارعی و
ینالارا:

7932

21

شبیری و ینالارا:

7932

تهرا:

آمروزش محریط زیسرت برا محوریرت مردیریت ژسرناند
ژپشالی ب کادر درما :بینارسزا:یا کنک ب سپایی میکتد.

شهروندا:

آموزشیای زیستمحیطی در آگاهسازی شرهروندا:
جهت کایش اسزفاده از مواد ژلیاتیلتی مؤثر بود.

استاد

در حال حاضر بر دلیرل نارسرایی برخری از قروانین و
مقررررات مرررتبط بررا آمرروزش محریط زیسررت و عرردم
ضنانت اجرایی الزم در ایرن زمیتر  ،آمروزش نیرروی
انسررانی و ارتقاءآگررایییررای عنررومی محقررق نشررده
است؛ لذا ب متظور تحقق ایداف توسع ژایردار ،الزم
است تا برنام ریپییای صحیح و مدیریت جردی در
قال آموزش محیط زیست صورت ژذیرد

کد

محققان

سال اجرا

مکان اجرا

جامعه هدف

نتیجه

22

شهبازی و ینالارا:

7934

سرژلذیاب
(کرمانشاه)

معلنا:

تأثیر رسران یرا ارتبرراط جنعری بر آمروزش مسرائل
زیستمحیطی مورد تأیید قرار گرفت.

23

شنسی ژاژالیاده و شبیری 7932

مدارس ابزدایی

در کزابیای درسی ریاضی دوره ابزردایی ،بر مؤلفر
متابع طبیعی بیشزرین توج شده است و بر برخری از
مؤلف یا ییچگون اشارهای نشده است.

91

طایی و ینالارا:

7932

استاد

تدو ین برنام یای درسی آموزش محیط زیسرت بایرد
بر اساس رو یالرد مجازیسرازی برنامر یرای درسری
آموزش محیط زیست انجام گیرد تا اجرای آ :عنلری
شود.

97

زمانیمقدم و سعیدی

7932

تهرا:

معلنا:

آموزش محریط زیسرت برر ارتقراء دانرش ،نگررش و
مهارت زیستمحیطی معلنا :تأثیر مثبت دارد.

92

الریجانی و ینالارا:

7939

شهر رامهرمپ
(خوزسزا):

دانشآموزا:

نزایج نشا :از اثربخشی وبالگنو یسی بر عتروا :یرك
فعالیت کنكآموزشی برای آموزش محیط زیست بر
گروه مورد آزمایش میباشد.

99

بابازاده و ینالارا:

7937

استاد

اصول نظری سازما :یادگیرنده میتواند بسزر متاسربی
برای توسع آموزش محیط زیست فرایم سازد.

94

ژرییپکار و ینالارا:

7937

تهرا:

آموزگارا:

ب مفاییم اصلی محریط زیسرت در محزروای درسری
دوره ابزدایی ب طور یالسا :توج نشرده اسرت .اصرل
وحدت بر ایرن مفراییم تأثیرگرذار نیسرت و آنچ کر
تأثیرگذار اسرت ،اصرول تروالی و مرداومت برر آ:یرا
است .ینچتین میا :مفاییم آموزش محریط زیسرت
در دوره ابزدایی برا دوره ژریشدبسرزانی ارتبراط وجرود
ندارد.

91

میبودی و کریمزادگا:

7937

مشهد

اعضای
سازما:یا

سازما:یای غیردولزی بخش مهنی از بدنر سرازما:
حفاظت محیط زیست در امر آموزش محیط زیسرت
یسزتد و ب متظور بهرهگیری بهزر از توا :ایرن سرازما:
در جهت ژیشربرد آمروزش محریط زیسرت در سرطح
کشور ،الزم است نگاه ب آموزش محیط زیست ینراه
با برنام ریپی صحیح در سطح کال :اجرایی و قانونی
صورت گیرد.

94

نیرو و حاجیحسیننواد

7937

تهرا:

دانشآموزا:

شیوه تردریس براسراس نظریر یروشیرای چتدگانر
گاردنر در ایجراد نگررش و عالق متردی دانشآمروزا:
درباره محیط زیست ینچتین در اصالح کجفهنییا
نسبت ب شریوه تردریس سرتزی برترری دارد ،برر ایرن
اسرراس ،اسررزفاده از ای رن روش ترردریس در آمرروزش
مفاییم محیط زیست و تجدیدنظر در برنامر درسری
آمرروزش محرریط زیسررت ،الزم و ضررروری برر نظررر
میرسد.

91

میبودی و ینالارا:

7939

مشهد

مهدکود یا

رصد جایگاه نقاشی دیواری مهدکود یا ،رو یالرردی
جدید در امر آموزش محیط زیست ب کودکرا :را نیرپ
تعنیمژذیر خواید کرد.
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92

عراقی و ینالارا:

7937

تهرا:

دانشآموزا:

یررادگیری و آمرروزش محرریط زیسررت زمررانی معتررادار
میشود ک فراگیر در مرورد آنچر مریآمروزد و انجرام
میدید ب تأمل و تفالر بپردازد.

93

ضرغام و ینالارا:

7939

تهرا:

دانشجو یا:

نزرررایج حررراکی از آ :اسرررت کررر برررین مزغیریرررای
خودکارآمرردی در اسررزفاده از تلفررن ین رراه ،تسررهیل
دسزرسی ،سودمتدی ادرا شرده ،نگررش نسربت بر
اسزفاده از تلفن ینرراه در آمروزش محریط زیسرت و
یتجار ذیتی دانشجو یا :با تنایل ب اسزفاده از تلفرن
ینراه در آموزش مباح محیط زیست رابط مثبت و
معتیدار وجود دارد.

41

شبیری و ینالارا:

7939

تهرا:

مربیا:
مهدکود یا

ارائ برنام یای آموزش محریط زیسرت بررای مربیرا:
مهدکود یا و ینچتین لپوم وجود آ :در برنامر یرای
ضننخدمت مربیا ،:امری الپامی است.

47

شبیری و ینالارا:

7932

لتگرود(گیال):

دانشآموزا:

آموزش در فضای آزاد تأثیر بر سرپایی در تغییرر رفزرار
محیطی دانشآموزا :ایجاد خواید کرد.

42

شبیری و ینالارا:

7937

کل کشور

کارشتاسا :و
اسزادا:

اسررزراتو ِی دعرروت برر ینالرراری از سررازما:یررای
غیردولزی برای یرگونر مسراعدت در زمیتر آمروزش
محریط زیسرت بر شرهروندا ،:بر عتروا :مهرمتررین
اسزراتوی ژیشرو معرفی شد.

49

ژرییپکار و ینالارا:

7937

مشهد

شهروندا:

نزایج این ژوویش نشا :میدید ک تتها 94/1درصرد
از بانونا :و 29/4درصد از آقایا :نگرش مثبزی نسبت
ب مفراییم زیسرتمحیطری دارنرد و آمروزش محریط
زیست در این بخش نیاز ب تأ کید بیشزری دارد.

44

رضوانی و ینالارا:

7931

کرج

دانشآموزا:

آموزش زیستمحیطی باع افپایش آگرایی مربیرا:
بهداشت مدارس در زمیت مصرف متطقی انرژی شده
است.

41

شبیری و ینالارا:

7923

تهرا:

دانشآموزا :و
دبیرا:

دانشآمررروزا :و دبیررررا :نیررراز بررر کسررر دانرررش و
آگایییای بیشزری در زمیت مسائل مربوط ب محریط
زیست دارند.

44

شبیری و ینالارا:

7923

استاد

برای حفاظت از محیط زیست قبل از یرر چیرپ بایرد
گروهیای انسانی را آموزش داد و این آموزش بایرد برا
یدف درک محیط و طبیعت و دوسزی با آ :برای ین
ستین و در ین سطوح ،چ ب صورت رسنی و چ ب
صورت غیررسنی باشد .وسایل ارتبراط جنعری نیرپ
مسئولیت بپرگری در مرورد در اخزیرار گرذارد :مترابع
عظیم خود برای این رسالت آموزشی دارند.

41

حاجحسیتی و ینالارا:

7923

دانشآموزا:

وضررعیت موجررود آمرروزش محرریط زیسررت برررای
ژاسخگویی ب نیازیای دانش آموزا :ناکارآمده بوده و
ازسویدیگر ،نزایج نشا :داد با افپایش سرن ،آگرایی،
حساسیت و عالق ب حفاظت از محریط زیسرت نیرپ
افپایش ژیدا میکتد
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42

دیبایی و الییجانیا:

7922

-

برنام یای
درسی مقطع
رایتنایی

محزوای کزابیای درسری دوره رایتنرایی برا توجر بر
حیط دانشی ،در حرد مطلروب قررار دارد امرا در حیطر
بیتشی و مهارتی در حد نامطلوب است .محزوای ب کرار
رفز در کزابیرا ،موردعالقر دانشآمروزا :ایرن مقطرع
است ،اما برای دانشآموزا :سرودمتد نیسرت .محزروای
ب کار رفز مطابق با ایداف نظام آموزشری نبروده و دارای
عنررق و عررر متاس ر نیسررت .ژراکترردگی در طررول
سالیای مقطع رایتنایی و کزابیرای موجرود تفراوت
محیطی مرورد اسرزفاده
چشنگیر دارند .محزوای زیست
ِ
در کزابیررای مقطررع رایتنررایی ،بیشررزر برر صررورت
نوشزاری و دارای جهتگیری مثبرت یسرزتد ینچترین
نزایج نشا :داده است ک دانشآموزا :از توا :کافی بررای
ب ر کررارگیری محزرروا برخرروردار نیسررزتد .کزرراب علرروم
متاس ترین متبع برای ارائ مطالر مربروط بر محریط
زیست است .در مدارس برای آموزش در مرورد محریط
زیست از کالس فوقبرنام اسزفاده ننیشود و سرازما:
حفظ محیط زیست در امرر آمروزش در دوره رایتنرایی
مشارکت ندارد .نزایج نشرا :داده اسرت کر در انزخراب
محزرروای آمرروزش محرریط زیسررت از کشرروریای دیگررر
الگو برداری ننریشرود و ضررورتی بررای افرپود :درس
مسزقل برای این آموزش احساس ننیشود

43

محرمنواد و حیدری

7921

-

استاد

توسع ژایدار ،آموزش محیط زیست برای نسل جروا:
کشررور را ،از طریررق یررک الگرروی مرردیریز ِی مطلرروب
ژیشتهاد میکتد.

11

محنودی و و یسی

7924

استاد

توج ر ب ر بح ر آمرروزش محرریط زیسررت و ب ر ویوه
روشیای نوین آموزش و انزقال اطالعرات در مراکرپ
آموزشی ازیکسو ،و آشتایی با روشیای ترویج ایرن
دانش در سطح محلی و ملری بررای آگرایی مرردم از
سوی دیگر ،اینیت اساسی دارد .در این راسزا ،توجر
برر آمرروزش و ترررویج محرریط زیسررت در سررطوح
دانشگایی ب عتروا :یرک نقطر شرروع ضرنن ایتالر
میتواند در ژرکرد :این خأل مفید واقع شود ،افرادی را
با تخصصیا و مهارتیای الزم برای اشاع دانرش و
اطالعررات مربرروط ب ر محرریط زیسررت و بحرا:یررای
ژیشرو تربیت مینناید

17

شایگا:

7929

استاد

ازآنجاک بسریاری از مردیرا :و مسرئوال :برنامر ریرپ
کشور ،کنزر ب مسائل زیستمحیطی توج میکتتد،
لذا توصی میشود آموزشیای زیستمحیطری بررای
مدیرا :متزخ در سطوح وزارتخان یای مخزل و
حوزهیای علنی نهادیت شود.

12

سرمدی و معصومیفرد

7934

استاد

ازآنجاکر آگررایی کلیررد اصررلی حفاظررت از محرریط
زیست است ،نظام آموزش مبزتی برفتاوری اطالعات
میتواند با ارائ آگایییای زیسرتمحیطری بر ینر
افرررراد تحرررت آمررروزش ،در بهبرررود چالشیرررای
زیستمحیطی کنک کتد
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جامعه هدف

نتیجه

19

صابری صحت و
ینالارا:

7931

تهرا:

کارشتاسا:

آموزش تأثیر نسبزأ زیادی بر اسرزفاده از فتراورییرای
سرازگار برا محریط زیسررت و درنهایرت ،دسرزیابی بر
توسع ژایدار داشز است.

14

راحنی و طایری

7929

-

استاد

ب ررای آمرروزش اف رراد جامع ر در مررورد ژیشررگیری از
تخری محیط زیست ،الزم است ابزدا نیراز افرراد در
ارتباط با ارتقراء فریترگ زیسرتمحیطری در سرتین و
گروهیرررای مخزلررر جامعررر تعیرررین و ژرررس از آ:
برنام ریپی متظم بر مبتای اولویرت نیازیرا در ایجراد
شتاخت ،تغییر در نگرش و ایجراد عنلالررد صرحیح
در جامع صورت گیرد .اقدامات مؤثر برای گسرزرش
فریتگ زیستمحیطی ،گتجاند :مسرائل مربروط بر
محیط زیست در برنام آموزش قبل از دبسزا ،:کزر
درسرری ،برنامرر یررای فریتگرری و اجزنرراعی برررای
شررهروندا :از جنلر اسررزفاده از رسرران یررای ارتبرراط
جنعی ،تربیت کارشتاسا :محیط زیسرت و براالخره،
گتجاند :آ :در دروس دانشگایی است.

11

ماشاالهینواد و ینالارا:

7931

کز مقطع
ابزدایی

اسزفاده از جنالت و تصراویر بررای آمروزش محریط
زیست در کزابیای درسی و انزظار صراح نظرا :از
کاربرد این واحدیا بررای آمروزش محریط زیسرت در
ژای یای مخزل و مبزتی بر سطح تفالر یادگیرندهیا
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میپا :توج ب آموزش محیط زیست در مفاییم و اصول
دروس سال اول دوره مزوسط از دیدگاه دانشآمروزا :در
سطح باال و از دیدگاه دبیرا :در سطح ژراییتی قررار دارد.
میپا :توج ب آمروزش محریط زیسرت در فعالیتیرا و
سبپوار (اسزا :دبیررررررررررررا :و
مهارتیا از دیدگاه دانشآموزا :در سرطح مزوسرط و از
خراسا :رضوی) دانشآموزا:
دیدگاه دبیرا :در سطح ژاییتی قرار دارد .ینچتین ،میرپا:
توج ب آموزش محیط زیست در ارزشیا و نگررشیرا
از دیدگاه دانشآموزا :در سطح باالی و از دیدگاه دبیررا:
در سطح ژاییتی قرار دارد.
مقطع رایتنایی

تأثیر آموزش در زمیت مصرف بهیت انررژی برر میرپا:
آگایی و تغییر رفزار زیستمحیطی دانشآموزا :مؤثر
بود.

استاد

حل بحرا:یای زیستمحیطی ،ینرایی و ینگرامی
فلسف و دین را میطلبد تا با اصالح نگرش انسا :بر
یسزی ،رایالاری متاس برای درونیکرد :ارزشیا و
دسزیابی ب ژایداری محیط زیست فرایم شود.

شهروندا:

اجرای دوره آموزشی کوتراهمردت در زمیتر حفاظرت
محیط زیست و صرف جو یی انررژی در نگررش افرراد
آموزشدیده در مورد موضوع ،مؤثر واقع شده است.

کارشتاسا:

بدو :شتاخت عوامل مؤثر در آموزش محیط زیسرت
ننریترروا :حزری بر وظرای اولیر آموزشری محرریط
زیست ،ک جلروگیری از آلرودگی و تخریر محریط
زیست است ،ژرداخت و در آ :موفق شد.

14

ابراییمزاده شیراز و
ینالارا:

7923

11

ترکنانی و ینالارا:

7931

12

صاح جنعی و
ینالارا:

7922

13

ژورمجید و ینالارا:

7922

تهرا:

41

رضایی و ینالارا:

7931

تبریپ

تهرا:

کد

محققان

سال اجرا

مکان اجرا

جامعه هدف

نتیجه

47

شهرام و ینالارا:

7931

یندا:

دییارا:

آمرروزشیررا در زمیت ر آمرروزش مفرراییم ژای ر محرریط
زیست ،اصالح الگوی مصررف ،روشیرای متاسر
دفع فاضالب ،اینیت و رایالاریرای توسرع فضرای
سبپ و روشیای ب سازی و بازسرازی محریط زیسرت
متجر ب ارتقای آگایی زیستمحیطی دییارا :شد.

42

ینزی و شبیری

7934

شیراز

شهروندا:

فریتررگ زیسررتمحیط ری بررا مزغیریررای امالانررات و
خردمات ارائر شرده ،احسرراس کارآمردی و آمرروزش
محیط زیست ،رابط ای مثبت و معتادار دارد.

49

کرینی و ینالارا:

7931

سازما :ژارس
جتوبی

ژپشالا :و
ژرسزارا:

ژپشالا :و ژرسزارا :سازما :ژارس جتروبی بر کسر
بیشزر دانش زیستمحیطی ب طور کلی و دانش عنرل
زیستمحیطی ب طور خاص احساس نیاز میکتتد.

44

خبیری و الهیزاده

7932

یپد

دانشجویا:

اجرررای الگویرررای آموزشرری برررر سررطح دانرررش و
مسئولیتژذیری زیستمحیطی دانشجویا :مؤثر بود.

41

امیری اسفتدق و
ینالارا:

7931

مشهد

معلنا :مقطع
مزوسط

دبیرا :ب مباحر زیسرتمحیطری عالق مترد بروده و
حضور مباح زیسرتمحیطری را در کزراب درسری
الزم میدانترد و وقرت کرافی نیرپ بررای تردریس ایرن
مباح در کالس میگذارنتد .اما با حضور مباحر
ً
زیستمحیطری در کزراب مرورد تردریسشرا :نسربزا
مخال بوده و ترجیح میدیتد این مباح در کزراب
جداگان ای تدریس شود.

44

ساالرا :و ینالارا:

7939

مشهد

مقطع ژیش
دبسزانی و
ابزدایی

مدارسی ک در آ :بر آمروزش محریط زیسرت توجر
میشود ،محیطی ژویا برای مشایده ،کش  ،تجرب و
یادگیری در اخزیار بچ یا قرار میدید .ازاینرو ،بتا ب
خواسز نیازیای زیستمحیطی کشور ایرا ،:طراحری
الگررو بررای مجزنررعیررای آموزشرری زیسررتمحیطرری
ضروری است.

41

محرمررررری اوجقررررراز و
ینالارا:

7932

استاد

توج ب اصول و مبرانی محریط زیسرت و آشرتایی برا
چرخ یرای حیرات ،امرری اسرت کر بایرد از دورا:
کودکی مورد توج قرار گیرد.

42

حسینژور و سخاوتجو

7923

استاد

برنام یای درسی فعلی برا وضرعیت مطلروب فاصرل
زیاد داشز و نیاز ب بازنگری جدی دارد .ینچترین در
شررررایط موجرررود سرررطح آگرررایی و اطالعرررات
دانشآموخزگا :رشز آمروزش و ژررورش ابزردایی در
رابط با محیط زیسرت در حرداقل قررار دارد .ایرن در
حالی است ک مفایینی نظیر حفظ محیط زیسرت و
جلوگیری از تخری آ :و آموزش شیوهیرای درسرت
مصرفکرد :متابع طبیعری نظیرر آب ،کاغرذ و سرایر
موارد با متشرأ طبیعری در سرتین کرودکی و در مقطرع
ابزدایی بسیار نزیج بخش و اثرگرذارتر خوایرد برود و
موج ژرورش نسل آتی بر مبتای اصول توسع ژایدار
میشود.
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کد

محققان

سال اجرا

مکان اجرا

جامعه هدف

نتیجه

43

یحیایی و ینالارا:

7932

شهرسیرجا:
(کرما):

دانشآموزا:

برنام یای آمروزش مهارتیرای شرتاخزی مررتبط برا
محیطزیسررت بررر ادراک اکولرروژیالی دانشآمرروزا:
دبیرسزانی مؤثر بود.

11

االیی و ینالارا:

7939

یاسوج

آموزش محیط زیست ترأثیر مثبرت و معتریداری برر
مراکپ تربیت معلم ایجاد نگرش مثبرت زیسرتمحیطری و ارتقراء تفالرر
انزقادی دانشجویا :مراکپ تربیت معلم دارد.

17

حافظی و ینالارا:

7932

استاد

آمرروزش محرریط زیسررت مسررزلپم مشررارکت ینرر
دسزگاهیای دولزری و آموزشری اسرت .عرالوهبرر آ،:
تعیین نیازیای آموزشی در آمروزش ینگرانی محریط
زیست و طراحی آموزشی ضرورت دارد.

12

دادفر و ینالارا:

7937

دماوند (تهرا):

معلنا:

آمرروزشیررای حفاظررت از محرریط زیسررت در دوره
ابزدایی ،ک دورا :شاللگیری شخصیت فرد میباشد،
تأثیر ب سپایی دارد.

19

کرینی و ینالارا:

7931

کل کشور

مزخصصا:

14

شایگا :و فاضلی

7934

تهرا:

دانشجویا:

11

عابدی و ینالارا:

7934

تهرا:

شهروندا:

مؤلف یای اثرگذار بر ارتقاء کیفیت آموزش زیستمحیطری
از دیرردگاه آمرروزشدیترردگا :شررامل نظررارت و ارزیررابی،
برنامررر ریرررپی و مهارتیرررای حرفررر ای و از دیررردگاه
آموزشدیتدگا :شرامل عوامرل مالنرلیرای آموزشری،
نظارت و امالانات آموزشی و مهارتیای ارتباطی بود.

14

حسیتی و ینالارا:

7931

تتالابن
(مازندرا):

شهروندا:

بین مزغیر مسزقل آموزش ینگانی محیط زیسرت برا
مزغیریررررای وابسررررز دانررررش ،رفزررررار و نگرررررش
زیستمحیطی شهروندا :و نیپ بین مزغیریای مسزقل
سن ،سطح تحصیالت ،میپا :درآمد و نروع شرغل برا
مزغیر وابسز دانش زیستمحیطری شرهروندا :رابطر
معترریداری وجررود دارد .آمرروزش ینگررانی محرریط
زیست توانسز در ارتقاء سطح دانش زیسرتمحیطری
شهروندا :نقش داشز باشد.

11

حسیتی و ینالارا:

7939

تهرا:

دانشآموزا:

آموزش ینگانی حفاظت از محیط زیست متجرر بر
تغییرررر نگررررش زیسرررتمحیطی ،افرررپایش دانرررش
زیسررتمحیطرری ،مهررارت زیسررتمحیطی و رفزررار
زیستمحیطی دانشآموزا :شده است.

12

صالحی و ژازکینواد

7939

مازندرا:

دانشجویا:

دانشگاهیا و مراکپ آموزش عالی میتوانتد با آموزش و
افررپایش سررطح دانررش و سررواد زیسررتمحیطرری
دانشجویا :در تربیرت نیرروی انسرانی مزخصرص در
قبررال محرریط زیسررت گررام مررؤثری در جهررت تحقررق
ایداف توسع ژایدار بردارند .بهرهگیری از رسان یرای
دیررداری و نیررپ آمرروزش بر خانوادهیررا میتوانررد امررر
آموزش را تسهیل نناید

اسزفاده از سیسرزم آموزشری مریتوانرد یالری از ایرن
رایالاریای حرکت در جهت حفرظ محریط زیسرت و
متابع آ :باشد .احداث یک مدرسر زیسرتمحیطری
میتواند یالی از راهیای ارائر آمروزش بر کودکرا :از
ستین ژایین و نهادیت کرد :فریتگ محافظت از محیط
زیست در آنا :میباشد.
آموزش درس بهداشرت و محریط زیسرت برر کسر
نگرشیرای بهداشرزی و زیسرتمحیطی دانشرجویا:
مؤثر بود.

باتوج ب یافز یای حاصل از جدول شناره ( ،)2تحقیقات مربوطر در برازدهیرای زمرانی
خاصی انجام شده و از حیر مالرا :مرورد مطالعر  ،اسرزآ:یای مخزلفری از کشرور را در برر
میگیرد؛ عالوه بر این یریک از مطالعات ،گروه خاصی را نیپ مرورد بررسری قررار داده کر در
مجنوع کلی این عوامل حاکی از شنول و جامعیت ژوویشیای مورد بررسی در ایرن تحقیرق
دارد .از این رو کلی یافز یا در قسنت فرایتد ستزپژوویی بر اساس مصرادیق نزرایج ،از طریرق
فرایتد کدگذاری باز اسزخراج و سپس بر اساس فرایتد کدگذاری محوری ،کلی نزایج بر اساس
مفاییم مشزرک دسز بتدی شدند ک نزایج حاصل در جدول شناره ( )9قابلمشایده است
جدول شماره ( .)9دسته بندی نتایج آموزش محیط زیست بر اساس مفاهیم مشترک (کدگذاری محوری)

*

 0مقوله «نیازسنجی»
مصادیق نیازستجی مزتاس با سن و گروهیای مخزل ()17 ،14 ،27 ،71؛ کز درسی ()41 ،9؛ شتاخت عوامرل مرؤثر در آمروزش محریط
زیست ()41 ،11 ،11؛ طراحی درسی مسزقل ()41؛ روشیای آموزشی()27؛ آموزش عالی و برنام یای درسری دانشرگایی()14 ،11 ،22؛
ایداف آموزشی مقاطع()2؛ آموزش نیروی انسانی()14 ،17 ،44 ،41 ،3،29،21؛ نیازیای دانشآموزا :و دبیرا.)41(:
 2مقوله اثربخشی آموزش
مصادیق :بر اساس یافز یا آموزش محیط زیست در تنام حاالت (آموزش رسنی ،غیررسنی و ینگانی) بر انواع گروهیا از جنلر دانشآمروزا،:
دانشجویا ،:معلنا :و دبیرا :و مربیا :تا شهروندا :با ایداف مخزل اثرگرذار بروده اسرت (،29 ،71،73،21 ،74 ،71 ،74 ،79 ،1 ،4 ،1 ،7،2
.)11 ،14 ،14 ،11 ،44 47 ،11 ،44 ،49 ،93 ،94 ،92 ،24،22،97 ،21
 9مقوله روشهای آموزشی
مصادیق شیوهیای آموزشی براساس یوشیای چتدگان گاردنر()94؛ نقاشی دیواری در مهدکودکیا()91؛ رویالرد میا:رشرز ای دانشرگایی و
برنام رایبردی ()22؛ کارگاه آموزشی()79؛ روش سخترانی()79؛ نظری سازما :یادگیرنده()99؛ آموزش با یدف تفالر و تأمل()92؛ آموزش در
فضای آزاد()47؛ توج ب آموزش دیتی و فلسفی()12؛ یادگیری سیار()7؛ رسان یای ارتباطجنعی دیداری()12 ،14 ،44 ،22 ،73 ،4؛ آموزش
الالزرونیک()21؛ آموزش از راه دور()79؛ آموزش مجازی()91؛ وبرالگنویسری()92؛ تلفرن ینرراه()93؛ فراوا()12؛ اسرزفاده از جنرالت و
تصاویر()11؛ فتاورییای سازگار با محیط زیست()19؛ آموزش خانواده()12؛ الگویای آموزشی(.)19 ،43 ،44 ،74
 4مقوله آموزش رسمی
مصادیق حیط آموزش رسنی ب رغم اثربخشی اما با ضع یا و کنبودیایی مواج است ک برای اثربخشری بیشرزر بایرد بر ایرن عوامرل توجر
بیشزری شود .از جنل محزوای کز درسی ابزردایی()42 ،94 ،23 ،9؛برنامر یرای درسری ()42 ،42 ،41؛ ایرداف آموزشری دوره مزوسرط
دوم()2؛ دروس دوره مزوسط ( ،)14ناینایتگی دسزگاهیای اجرایی(.)17 ،42 ،91 ،21
 5مقوله آموزش غیررسمی
مصادیق نزایج در بیشزر تحقیقات حاکی از اثربخشی بیشزر آموزش غیررسنی در مقابل آموزش رسنی بوده است (.)77 ،1
 6مقوله آموزش همگانی
مصادیق باتوج ب تحقیقات ،آموزش ینگانی در محیط زیست کلی گروهیا را ب مثاب چزری دربرمیگیررد .انرواع گرروهیرای مخزلر انسرانی
ب نوعی ب آموزش محیط زیست نیازمتد یسزتد از جنل دانشآموزا :و دبیرا)41 ،29(:؛ شهروندا)14 ،11 ،42 ،13 ،49 ،24(:؛ مربیا :مهد
کودک()41؛ مدیرا)17(:؛ نیروی انسانی در کل()44 ،21 ،3؛ کودکرا :ژریشدبسرزانی()19 ،14؛ کارکترا :محریط زیسرت()14؛ ژپشرالا :و
ژرسزارا)49(:؛ کودکا)13 ،42 ،41(:؛اعضای سازما:یا()91؛ دییارا)47(:؛ زنا :خان دار( ،)4گردشگرا.)71(:
 1مقوله آموزش مادامالعمر
مصادیق طبق تحقیقات ب عنل آمده ،آموزش محیط زیست فارغ از میپا :سن و تحصیالت ،برای ینیش مطرح و موردنیاز است (.)44 ،24 ،21 ،1

*اعداد داخل جدول نشا:دیتده کد مقال مرتبط با مؤلف و مصادیق براساس کدگذاری باز است.
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باتوج ب یافز یای جدول شرناره ( ،)9نزرایج حاصرل از کدگرذاری محروری برر اسراس
دسز بتدی مصادیق مشزرک حاصل از کدگذاری باز ،متجر ب شتاسایی  4کد محوری در مرورد
نزایج گپارششده از تحقیقات در حیط اثربخشی آموزش محیط زیست در کشور شده ک این
محوریررا شررامل نیازسررتجی آمرروزش محرریط زیسررت ،روشیررای آمرروزش محرریط زیسررت و
آموزشیای رسنی ،غیررسنی ،ینگانی و مادام العنر میباشتد.
از این رو ،باتوج ب ایتال یدف ستزپژوویی ،ترکی کلی یافز یای علنی در یک موضروع
خاص و رسید :ب یک انسجام واحد است ،باتوج ب نزایج فرایتد این ژوویش ،در بخش ارائ
نزایج ترکی  ،فرآودهیای ستزپژوویی در یک ننای کلی از یافز یای آموزش محیط زیسرت در
قال یک نقش مفهومی مورد بررسی قررار مریگیررد؛ ایرن چرارچوب جدیرد و انسرجامیافزر
ب صورت ترسینی در شالل شناره ( )7نشا :داده شده است.
نیازستجی
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آموزش
غیررسنی
از آنجا ک این
آموزشیا ب صورت
کوتاه و کاربردی
طراحی میشود ،در
بسیاری از مواقع
اثربخش است.

آموزش
رسنی

این آموزش با کنبودیا
و ضع یایی در
برنام یای درسی
روب رو است .یافز یا،
ب روز بود :محزوا،
آموزش مسزنر معلنا:
و کادر آموزشی و ارائ
یک درس مسزقل را
ژیشتهاد میکتتد.

باتوج ب نیاز انسا :ب محیط برای
بقاء و ژیشرفتیای روزافپو ،:ب ینا:
میپا :محیط زیست با مسائل جدید
مواج میشود؛ بتابراین ،شتاسایی
این مسائل جهت مقابل با آ :مهم و
حیاتی است.

عوامل مؤثر بر
اثربخشی
آموزش محیط زیست

حفاظت از محیط زیست،
مشارکت ین افراد جامع را
میطلبد؛ بتابراین ،ین افراد
جامع باید مزتاس با سن و
شرایطشا ،:آموزش ببیتتد.

از آنجا ک بشر ینیش
با مسائل جدیدی در
مواجه با محیط
روب رو میشود ،فارغ
از سن و میپا:
تحصیالت ب صورت
مسزنر و مداوم در
تنام طول عنر ب
آموزش نیاز دارد.

از روشیای ستزی
آموزش گرفز تا
روشیای ژیشرفز
مبزتی بر انواع
فتاورییا ،مزتاس
با نوع مخاط ،
شرایط و امالانات
موجود میتوا:
اسزفاده کرد.

آموزش ینگانی

شکل شماره ( .)0نتایج ترکیب (فرآوردههای سنترپژوهی) از یافتههای آموزش محیط زیست

آموزش
مادامالعنر

روشیای
آموزشی

باتوج ب شالل شناره ( ،)7از آنجا ک آموزش محیط زیست باع افپایش دانرش افرراد از
محیط زیست میشود ،در ین حاالت اثربخش است؛ اما آنچ برر ایرن اثربخشری تأثیرگرذار
است مزأثر از عواملی است ک باتوج ب نزایج حاصل از ترکی یافز یرا در ژروویش حاضرر،
شامل اینشش مورد است نیازستجی ،ب کارگیری روشیای آموزشی ،آموزش رسنی ،آموزش
غیررسنی ،آموزش ینگانی و آموزش مادامالعنر .بر اساس یافز یا ،این عوامل در ارتباط بایم
عنل کرده و سهم یریک از آ:یا در جای خود مهم است و ب متظور ارائ آمروزش اثرربخش و
ژایدار در زمیت محیط زیست باید ب نقش ین این عوامل توج شود.
بحث و نتیجهگیری

باتوج ب ایتال روند انجام ژوویشیا و تحقیقات در زمیت اثربخشی آموزش محیط زیست در
کشورما ،:ب ویوه در دی اخیر ،سیر صعودی ب خود گرفز و از آنجا ک یریک از تحقیقات از
جتب و زاوی خاصی مسئل آموزش محیط زیست را موردبررسی قرار داده است ،بتابراین ،ب نظر
میرسد دیدگاه واحرد و متسرجنی در زمیتر آمروزش محریط زیسرت کنزرر دیرده مریشرود.
ب ینیندلیل،در مقال حاضر سعی شد نزایج کلی تحقیقات انجامشده در حوزه آموزش محیط
زیست در داخل گردآوری و ضنن ترکی این نزایج ،یک دیدگاه واحد و متسجم از عوامل مؤثر
بر آموزش محیط زیست در کشورما :حاصل شود.
ترکی یافز یا از مطالعات مخزل نشا :داد ک در تنام تحقیقات انجامشده داخلی ،از آنجا
ک آموزش محیط زیست باع افپایش آگایی افراد از محیط زیست میشود ،در ین حراالت و
ین گروهیا اثربخش بوده و این نزیج  ،با یافز یای تحقیقات خارجی نیپ ینسو اسرت .بسریاری
از ژوویشیای خارجی (از جنل و :در ژلوگ ،کویال :کیورگ ،و :ورد 1و ینالرارا7 ،2177 ،:؛

زیتت ،داود ،کوویت2،2177 ،2؛ لیفزلتدر7 ،2171 ،3؛ درایستر ،ایسری ،ویزیترگ و ینالرارا،4:
7 ،2174؛ سیلدر و اولدریم7 ،2112 ،5؛ تالسوس ،سایین ،ارتپیتار ،)2 ،2171 ،6از اثرربخش
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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بود :اجرای برنام یای آموزش محیط زیست در کشورشا :گرپارش دادهانرد .ینچترین آمروزش
محیط زیست از آنجا ک باع افپایش آگایی و حساسیت زیستمحیطری مریشرود ،بر عتروا:
مهمترین روش برای آموزش افراد در شتاسایی و مقابل با مشالالت زیسرزی محسروب مریشرود

(کوس ،جتسر ،جتپرو ینالرارا)74 ،2177 ، 1:؛ بر عالوه ،بررای رسرید :بر اخرالق و عردالت
زیسزی ،آموزش محیط زیست ضرروری اسرت (کوژتایترا .)2 ،2174 ،2باتوجر بر ایرن نزرایج،

میتوا :گفت آموزش رایالاری مطنئن در حفظ و صیانت از محیط زیست میباشد.
از سوی دیگر ،یافز یا نشا :داد آنچ بر اثربخشی آموزش محیط زیسرت تأثیرگرذار بروده،
مزأثر از  4عامل است ک عبارتترداز نیازسرتجی ،بر کرارگیری روشیرای آموزشری ،آمروزش
رسنی ،آموزش غیررسنی ،آموزش ینگانی و آموزش مادامالعنر.
یالی از این عوامل نیازستجی آموزشی در زمیت محیط زیست است و اشراره بر ایرن نالزر
مهم دارد ک باتوج ب نیاز انسا :ب محیط برای بقا و ینچتین ژیشرفتیرای روزافرپو :بشرر و
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ظهور نیازیای جدید ،ب ینا :میپا ،:محیط زیسرت نیرپ ینرواره برا مسرائلی جدیرد روبر رو
میشود .شتاسایی این مسائل جهرت مقابلر برا آ :در گرام اول بسریار مهرم و حیراتی اسرت.
بتابراین ،نیازستجی آموزشی باید ب صورت مداوم و مسزنر در جهت شتاسایی نیازیای جدیرد
تالش کتد .ب عالوه ،اینیت نیازستجی آموزشی از آنجا ناشی میشود ک مبترا و ژایر طراحری
آموزشی در نظام رسنی و غیررسنی آموزش باید براسراس نیازیرای جدیرد طراحری شرود ترا
ینواره برای مقابل با مسائل زیستمحیطی ژیش آمده یا در حال اتفاق ،آماده بود.
از سوی دیگر ،ب متظور آموزش محیط زیست روشیای گوناگونی توصی شرده اسرت .برر
اساس یافز یا ،از یر روش آموزشی ،از روشیای ستزی گرفز تا روشیای ژیشررفز مبزتریبرر
انواع فتاورییا ،مزتاس با نوع مخاط  ،شرایط و امالانات موجود میتوا :اسزفاده کرد.
عالوه بر این ،یافز یا در زمیت آموزش رسنی محیط زیست نشا :میدید کر ایرن نروع از

آموزش نیپ اثربخش است .این یافز ینسو با تحقیقات (نیگو  ،سرجی ،گرارب و ینالرارا،3:

2 ،2112؛ افرید )7 ،2172 ،4در زمیت اثربخش بود :آموزشیای رسرنی در حیطر محریط

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

زیست است .بسیاری از افراد ،تحتژوشش این نوع از آموزش قرار میگیرند .ب رغم ایتال این
نوع از آموزش میتواند متشأ آثار بسیار خوبی در جامع باشد ،برا کنبودیرا و ضرع

یرایی ررر

ب ویوه در زمیت برنام درسی رر مواج اسرت .تحقیقرات داخلری بر روزبرود :محزروا ،آمروزش
مسزنر معلنا :و کادر آموزشی و ارائ یک درس مسرزقل در زمیتر آمروزش محریط زیسرت را
ژیشتهاد میکتتد.
از سوی دیگر ،یافز یا نشا :میدید در زمیتر آمروزش محریط زیسرت اکزفرا کررد :بر
آموزشیای رسنی ننیتواند ژایدار باشد .چرا ک بشر ینواره در مواجه با محریط خرود برا
مسائل جدیدی روب رو میشود؛ بتابراین ،نیاز ب آموزش بر صرورت مسرزنر در ایرن حیطر
ضروری است .تحقیقات نشا :داده است ک جتسریت ،میرپا :دانرش ،تحصریالت و محرل
سالونت تأثیری بر آگایی و نگرش زیستمحیطری افرراد نردارد .بر عالوه ،داشرزن آمروزش
انزپاعی نیپ ب تتهایی ننیتواند ب تغییر در رفزار زیستمحیطی متجر شود (اگوس ،کراچی و

کاوس2 ،2171 ،1؛ برداک7 ،2111 ،2؛ کومرالوف .)2 ،2177 ،3در ایرن زمیتر ضررورت

آموزش مادامالعنر ظهور ژیدا میکتد .بر اساس این نوع از آموزش ،افراد در تنام طول عنرر
خود ،فارغ از میپا :سن و تحصیالت ،ب آموزش مردام و مسرزنر در حیطر محریط زیسرت
نیازمتد یسزتد.
بر اساس یافز یا ،از آنجاک حفاظت از محیط زیست مشارکت ینر افرراد یرک جامعر را
میطلبد ،لذا آموزش این حیط ب گروه خاصی محدود ننیشود و ین باید مزتاس با سرن و
شرایط تحت آموزش قرار گیرند .این نوع از آموزش ک ین اقشار یک جامع را تحرتژوشرش
قرار میدید ،آموزش ینگانی نامیده میشود .تحقیقات مخزلر نیرپ اثربخشری ایرن نروع از

آموزش را نیپ اثبات کردهاند .در این راسزا ،مجبول ،احند و ییات  )2174( 4در ژوویش خود
از نقررش و اثربخشرری سررازما:یای مردمرری در آمرروزش محرریط زیسررت خبررر مرریدیتررد و

بوی )2177(5نیپ نشا :میدید آموزش محیط زیست بر مبتای روش مشارکزی اثربخش است.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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در نهایت ،نقش و تأثیر آموزشیای غیررسنی در کتار آموزشیای رسنی نیپ ثابرت شرده
است .بر اساس یافز یای داخلی ،از آنجا کر آمروزشیرای غیررسرنی برر اسراس دورهیرای
کوتاهمدت طراحی شده و بیشزر بر مفاییم کراربردی و عنلری تالیر مریکتترد اثرربخشترر از

آموزشیای رسنی بودهاند .این یافز با تحقیقات خارجی (بهک7 ،2171 ،1؛ بارباس ،ژراراس

کووژالس و اسزامو7 ،2113 ،2؛ یارنس و درسرنن7 ،2177 ،3؛ نروال )2 ،2171 ،4:دربراره
اثربخشی آموزش و یادگیری غیررسنی درخصوص محیط زیست ینسو است.

بتابر یافز یا ،میتوا :نزیج گرفت عوامل مؤثر شتاساییشده در ژوویش حاضر در ارتبراط
بایم عنل کرده و سهم یریک از آ:یرا در جرای خرود مهرم اسرت و بر متظور ارائر آمروزش
اثربخش و ژایدار در زمیت محیط زیست باید ب نقش ین این عوامل توج شود.
نالز ای ک ب عتوا :محدودیت در این مقالر بایرد بر آ :توجر کررد ایرن اسرت کر کلیر
یافز یای ب دستآمده ،بر اساس نزایج ژوویشیایی بوده است ک در شرایط گوناگو :مزفراوت
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و با ایداف گوناگو :انجام شده است .بتابراین ،این یافز یا منالن است شامل طیفری از نزرایج
مزتوع باشد و در راسزای یدف خاصی نباشد؛ چراک یدف ژوویشیرای سرتزپژوویی ترکیر
واحدیا و اجپاء خرد و رسید :ب یک کل انسجامیافز جهت اطالع از وضعیت موجود است.
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ترکنانی ،فاطن ؛ الریجانی،مریم؛ و شبیری ،محند ( .)7931تأثیا وموزس در زمینه مصاا ببیناه اناابی باا
میران وهاهی ل تغییا رفتار ز س محیطی دان وموزان مقطاع راهنماا ی درتااناه شابا تبااان (ژایا:نامر
کارشتاسی ارشد) .دانشگاه ژیام نور ،ژوویشالده محیط زیست ،تهرا ،:ایرا.:
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حافظی ،سهیال؛ شبیری ،محند؛ و سرمدی،محندرضا ( .)7932طااحی نظام وموزشی بااای توساعه وماوزس
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و آگایی افپایی زیست محیطی دانشآموزا :دخزر دبسزانی شهر تهرا .:پاستاری کودکان7-2 ،)9(2 .
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حسینژور ،محند؛ و سخاوتجو ،محندصادق ( .)7923بررسی برنام یای درسی رشرز آمروزش و ژررورش
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محیط ز س در ارتقاء سطح وهاهیهای دان وموزان :مطالعه موردی دان وموزان مقطع متوساطه ناحیاه
چبار تباان (ژایا :نام کارشتاسی ارشد) .دانشگاه ژیام نور اسزا :تهرا ،:دانشرالده علروم انسرانی ،تهررا،:
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راحنی ،شنسی؛ و طایری ،متصور ( .)7929آموزش رکن اساسی ارتقراء فریترگ محریط زیسرت .فصالنامه
وموزس مبناسی ا اان.7-21 ،24 ،
رضایی ،الناز؛ رمضانی ،محندابراییم؛ و شبیری،محند ( .)7931تال ن استااتژیهای وموزس محیط ز س
 ،ماورد مطالعاه کشنهابا تدا ار (ژایا:نامر
باای کارشناسان فضای سدر شباداریها با مااتا
کارشتاسی ارشد) .دانشگاه ژیامنور ،تهرا ،:ایرا.:
رضوانی ،محند؛ شبیری ،محند؛ ختیفر ،سرنی ؛ و نوجروا ،:مهردی ( .)7931بررسری اثربخشری آمروزشیرای
زیستمحیطی ب مربیا :در زمیت بهیت سازی مصرف انرژی .پژله های بومشناسی شبای.3-21 ،)4(2 ،
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.73-91 ،)9(7
ساالرا ،:انسی ؛ صفارزاده ،الهام؛ و بهننژور ،یومن ( .)7939طااحای مجتماع وموزشای ساازهار باا محایط
ز س با ها وموزس بانامههای ز س محیطی به کودکان (دلرٔ پی دبستانی ل ابتاا ی) در شبا مهابا
(ژایا:نام کارشتاسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شایرود ،دانشالده معناری ،شایرود ،ایرا.:
سرباز ،سنیرا؛ سزوده ،احد؛ و رحینی ،مهدی ( .)7931بررسی تأثیر آموزش محیط زیست برر بهبرود نگررش
دانشآموزا :ابزدایی نسبت ب حقوق حیوانات .وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.27-23 ،)2(1 ،
سرمدی ،محندرضا ،و معصومیفرد ،مرجا .)7934( :مطالع نقش آمروزش مبزتری برر فتراوری اطالعرات و
ارتباطات در کایش چالشیای زیستمحیطی با بر محیط زیست شهری .فصلنامه وموزس محیط ز س
ل توسعه پا اار.92-11 ،)2(4 .
شایگا ،:اسحاق؛ و فاضلی ،فائپه ( .)7934بررسی میپا :تأثیر آمروزش درس بهداشرت و محریط زیسرت برر
کس نگرشیای بهداشزی و زیست محیطی دانشجویا :مقطرع کارشتاسری دانشرگاه تربیرت دبیرر شرهید
رجایی .مجله فنالری وموزس.271-222 ،)9(3 ،
شایگا ،:جاللالدین ( .)7929ضرورت آموزشیای زیستمحیطی برای مدیرا :و مسئوال :کشرور .فصالنامه
وموزس مبناسی ا اان.21-94 ،)24(4 ،
شبیری ،سیدمحند؛ شنسی ژاژالیاده ،سیدهزیرا؛ و ابرایینی ،یادی ( .)7932اثرات اجرای برنام یای آموزش
زیستمحیطی بر طبیعتگردی (مورد مطالع دانش آموزا :مدارس لتگرود) .نها ه بانامهر ری ل توساعه
هادشگای.742-742 ،)1(2 ،
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شبیری ،سیدمحند؛ و شنسی ژاژالیاده ،سیدهزیرا ( .)7931ارزیابی عوامل موثر بر ژیادهسازی یادگیری سیار در برنامر
آموزش محیط زیست با اسزفاده از مدل رفزار برنام ریپی شده .فصلنامه فنالری وموزس.791-741 ،)2(77 ،
شبیری ،محند؛ سرمدی ،محندرضا؛ و آقایاری ،فهین ( .)7923تجپ ی و تحلیل مبرانی نظرری آموزشیرای
زیست محیطی از دیدگاه دانشرجو یا :ایرن رشرز و داللرتیرای تربیزری آ :در آمروزش از راه دور .مجلاه
پژله های کاربادی رلانهنارتی.719-722 ،)7(7 ،
شبیری ،محند؛ سرمدی ،محندرضا؛ و شریفیا ،:شیوا ( .)7923نیازستجی و تعیین اولو یرتیرای آموزشری
دانشآموزا :و دبیرا :مقطع رایتنایی در زمیت محیط زیست .فصلنامه علاوم ل ترنولاوبی محایط ز سا ،
.713-734 ،)4(72
شبیری ،محند؛ قائنی ،آالل ؛ و قائنی ،ژون ( .)7932بررسری رونرد آمروزش محریط زیسرت در برنامر یای
ژتجسال توسع کشور و ارائ رایالاریای متاس جهت اجرای آموزش محیط زیست .مجله وموزس محیط
ز س ل توسعه پا اار.23-41 ،)4(7 ،
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شبیری ،محند؛ میبودی ،حسین؛ ملالیژور ،احند؛ و سرادیژور ،عادل ( .)7939ارزیابی و آمادهسازی مربیا:
مهدکود یا برای آموزش محیط زیست ب کودکا( :مطالع مروردی شرهر تهررا .):دل فصالنامه شانار
اجتماعی.774-724 ،1 ،
شبیری ،محند؛ میبودی ،حسین؛ و امامقلی ،لقنا .)7937( :تحلیلی درخصوص ضرورت توجر بر آمروزش
محیط زیست در بخش گردشگری شهر مشهد .نها ه بانامهر ری ل توسعه هادشگای.744-722 ،)9(7 ،
شبیری ،محند؛ میبودی ،حسین؛ و سرادیژور ،عادل ( .)7937تدو ین اسزراتوییرای توسرع آمروزش محریط
 .مجله پژله های بومشناسی شبای.17-44 ،)4(9 ،
زیست در مدیریت شهری با ماتریس
شبیری ،محند ( .)7932تحلیل برنام یای آموزش زیستمحیطی بررای شتاسرایی فرصرتیرا و تهدیردیا در
آموزش عالی .مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.7-71 ،)7(2 ،
شبیری ،محند ( .)7934روشیای تدریس و یادگیری موثر آموزشیای زیستمحیطی در آموزش و ژررورش.
فصلنامه تعلیم ل تابی .713-711 ،)4(97 ،
شنسی ژاژالیاده ،زیرا؛ و شبیری ،محند ( .)7932توسع سوادآموزی ریاضی از طریق مواد برنام جامع درسی
آموزش محیط زیست .مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.11-41 ،)9(7 ،
شورت ،ادموند سی ( .)7921رلسشناسی مطالعات باناماه درسای (مزررجم دکزرر محنرود مهرمحنردی).
تهرا :انزشارات سنت.
شهبازی ،طیب ؛ شبیری ،محند؛ و زندی ،بهنن ( .)7934مطالع نقش رسان یای ارتبراط جنعری در آمروزش
مسایل محیطزیسزی از دیدگاه معلنا :مدارس رایتنایی شهرسزا :سرژل ذیاب .فصلنامه علوم ل ترنولوبی
محیط ز س .31-714 ،)2(71 ،

شهرام ،امین ( .)7931نق وموزس محیط ز س در ارتقاء وهاهی ز س محیطی دهیاران رلساتاهای بشا
ماکری شبا هماان (ژایا:نام کارشتاسی ارشد) .دانشگاه ژیام نور اسزا :تهرا ،:مرکپ ژیام نور تهرا ،:تهرا،:
ایرا:
شی االسررالمی بورقررانی ،مررریم؛ و شرربیری ،سرریدمحند ( .)7931جایگرراه آمرروزش محریط زیسررت در سررتد
چشمانداز  7414و قانو :اساسی ایرا .:فصلنامه راهداد.927-947 ،)21(21 ،
شیرانی بیدآبادی ،الهام؛ الریجانی ،مریم؛ و فرجالهی ،مهرا .)7934( :اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری
بر ارزشگذاری و رفزار زیستمحیطی دانشآموزا :دخزر مقطع رایتنایی ناحی  1اسرزا :اصرفها .:مجلاه
وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.91-91 ،)2(4 ،
صابری صحت  ،موده ( .)7931اثابشهاای وموزس محیط ز س در رسیان به توسعه پا اار با رل راد استکادٔ
از فنالریهای سازهار با محیط ز س (ژایا:نام مقطع کارشتاسی ارشد) .دانشگاه ژیام نور اسرزا :تهررا،:
مرکپ ژیام نور تهرا ،:تهرا ،:ایرا:
صررراح جنعی ،زیررررا ( .)7922تحلیااا نگااااس مراتاااه فلساااکی باااه وموزسهاااای ز سااا محیطی
(ژایا:نام کارشتاسی ارشد) .دانشگاه ژیام نور اسزا :تهرا ،:مرکپ ژیام نور تهرا ،:تهرا ،:ایرا:
صالحی عنرا ،:ابراییم؛ ژرییپکار ،لیال؛ و حاتنیفر ،خدیجر ( .)7931بررسری جایگراه مولفر یرای اصرلی
آموزش محیط زیست درکزابیای درسی دوره ششم ابزدایی .مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار،
.23-33 ،)2(1
صالحی ،صادق؛ و ژازکینواد ،زیرا ( .)7939محیط زیست در آموزش عالی ارزیرابی دانرش زیسرتمحیطی
دانشجویا :دانشگاهیای دولزی مازندرا .:فصلنامه مطالعات بانامهر ری وموزشی.733-227 ،)4(2 ،
ضرغام ،محسن؛ شبیری ،سیدمحند؛ و سرمدی ،محندرضا ( .)7939واکاوی مولف یرای تبیینکتترده تنایرل
دانشجو یا :ب اسزفاده از فتاوری یادگیری از طریق تلفن ینراه در آموزش محیط زیست .نها ه پژله در
ادهیای وموزشگاهی ل مجازی.71-22 ،)4(2 ،
طایی ،یدی؛ شاه حسیتی ،نجیب ؛ و ملالی ،امیر ( .)7932آموزش مجازی محیط زیست ژیشبایسرت ارتقرای
کیفیت آموزش عنومی در قر :بیستویالم .مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.97-42 ،)9(7 ،
عابدی ،فریاد ( .)7934بارسای عواما ماوثا باا ارتقااء کیکیا وموزسهاای ز سا محیطی شاباداری باه
شبالناان تباانی مطالعه موردی ساای محشت شباداری منطقه ( 09ژایا:نام کارشتاسی ارشد) .دانشگاه
ژیام نور اسزا :تهرا ،:مرکپ ژیام نور تهرا ،:تهرا ،:ایرا.:
عباسژور ،مجید؛ احدی ،حسن؛ محنودی ،محنود؛ و کارگری ،نرگس ( .)7922ارزیرابی اثررات فریتگری و
روا:شتاخزی دورهیای آموزش کوتاهمدت کایش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عنوم مردم.
فصلنامه علوم ل ترنولوبی محیط ز س .7-71 ،73 ،
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عراقی  ،علیرضا؛ برزآبادی فرایانی ،نرگس؛ و ژاشایی ارزن  ،علی ( .)7937کاوش در روشیای آموزش محریط
زیست از دیدگاه دانشآموزا :دوره ابزدایی .مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.71-22 ،)7(7 ،
علویژور ،فاطن سادات؛ کرینی ،سعید؛ یپدا:داد ،حسرین؛ و وحیردیا ،:عاطفر ( .)7931سرتجش دانرش و
نگرررش محیطزیسررزی دانشآمرروزا :روسررزایی (ننون ر مطالع شررده متطقر طرقبر و شرراندیپ) .فصاالنامه
پژله های رلستا ی.412-421 ،)4(1 ،
غفاری ،یادی؛ یونسی ،علی؛ و رفیعی ،مجزبی ( .)7931تحلیل نقش سرمای گذاری در آموزش جهت تحقرق
توسع ژایدار؛ با تاکید و یوه بر آموزش محیط زیست .مجله وموزس محیط ز س ل توساعه پا ااار،)7(1 ،
.13-714
فرخیا ،:فروزا:؛ حسینژور ،محند؛ و سلینانی ،آتوسا ( .)7932تحلیل نقرش تحصریالت برر نگررش دبیررا:
مقطع رایتنایی نسبت ب معیاریای مرتبط با آموزش محیط زیست .مجله وموزس محیط ز سا ل توساعه
پا اار.97-92 ،)1(2 ،
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قائنی ،آالل ؛ الریجانی ،مریم؛ شبیری ،محند؛ و سرمدی ،محندرضا ( .)7931تدو ین الگوی آموزش محیط
زیست جهت تقو یت حالنرانی ژایدار متابع آب کشور .نها ه ما ا شبای.711-734 ،44 ،
قائنی ،ژون ؛ شبیری ،سیدمحند؛ الریجانی ،مریم؛ و رکر  ،بهروز ( .)7931ارزیابی روشیای آموزش محیط
 .مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.99-44 ،)9(4 ،
زیست بر اساس مدل
قائنی ،ژون ؛ شبیری ،سیدمحند؛ الریجانی ،مریم؛ و رکرر  ،بهرروز ( .)7931تردو ین مردل مفهرومی توسرع
آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل رایبردی .دل فصلنامه پژلههبای محیط ز س .9-74 ،)74(1 ،
کرینی ،سعیده ( .)7931چگونگی ا جاد ل رلنا ما ا مااری ز س محیطی در کهورهای پیهاال ل اراهاه
مالی با قابلی اجاا ی در ا اان (ژایا:نام کارشتاسی ارشد) .دانشگاه ژیام نور اسزا :تهرا ،:تهرا ،:ایرا:
کرینی ،مرضی ؛ عبردالهی ،بیرو:؛ زینآبرادی ،حسنرضرا؛ و بهرنگری ،محندرضرا ( .)7931بررسری دانرش
زیسررتمحیطی ژپشررالا :و ژرسررزارا :شرراغل در سررازما :ژررارس جترروبی و شرریوهیای متاس ر آمرروزش
زیستمحیطی ب آنا .:هامهای توسعه در وموزس پرشری.14-47 ،)7(79 ،
کرینی ژور زارعی ،علیاکبر؛ بابایی ،فرزام؛ و یوسفی ،حسین ( .)7932اثربخشی آموزشیای محریط زیسرزی
در آگاهسازی شهروندا :جهت کایش اسزفاده از مواد ژلی اتیلتری (مطالعر مروردی محردوده شرهرداری
متطق  3تهرا .):مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.12-42 ،)4(7 ،
کالنزری ،اکرم؛ و سعیدیژور ،بهنن ( .)7931بررسی تأثیر آموزش محیط زیست مبزتی بر تئوری ارتباطگرایی
بر میپا :یادگیری و ارتباط با طبیعت دانشآموزا :ژای ششم ابزدایی .مجله وموزس محیط ز سا ل توساعه
پا اار.1-77 ،)9(4 ،

الریجانی ،مریم؛ رشیدی ،سحر؛ و میبودی ،حسین ( .)7939اثربخشی وبالگنو یسی ب عتروا :یرك فعالیرت
کنكآموزشی در آموزش محیط زیست .فصلنامه فنالری اطشعات ل ارتداطاات در علاوم تابیتای،)2(1 ،
.13-31
مارش ،کالین ِجی ( .)7921ژوویش تلفیقی ستزپژوویی .در شورت ،ادموند سی ،رلسشناسی مطالعاات
بانامه درسی (مزرجم محنود مهرمحندی) ،انزشارات سنت ،تهرا ،:ایرا.:
ماشاالهینواد ،زیرا ( .)7931انطداق کتاب های علوم دلرٔ ابتاا ی با معیارهای وموزس محیط ز س (بااسای
استانااردهای ل سرانسین) (ژایا :نام کارشتاسی ارشد) .دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشالده علوم تربیزی و
روانشتاسی.
مبرقعی دیتا ،:نغن ؛ و شهریاری ،آفرین ( .)7931نیازستجی آموزشیرای محیطزیسرزی در زنرا :خانر دار -
مطالع موردی متطق  71شهرداری تهرا .:مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.11-22 ،)2(1 ،
محرمنواد ،ناصر؛ و حیدری ،عنرا .)7921( :تدو ین الگوی مدیریزی توسع ژایدار آموزش محیط زیست برای
نسل جوا :کشور .فصلنامه علوم ل ترنولوبی محیط ز س .42-11 ،)7(2 ،
محرمی ،فاطن ( .)7932طااحی ماکر وموزسهای ز س محیطی کودکان مدتنی با توسعه پا ااار (ژایا:نامر
کارشتاسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطتپ ،دانشالده معناری.
محنودی ،حسین ،و و یسی ،یادی ( .)7924ترو یج و آموزش محیط زیست رییرافزی در حفاظرت اصرولی از
محیط زیست .فصلنامه علوم محیطی.11-44 ،)2(9 ،
مرکپ ژروویشیرای مجلرس شرورای اسرالمی( ،)7931قرانو :اساسری جنهروری اسرالمی ایررا :برگرفزر از
موگوئی ،رکسانا؛ ابوالقاسمژور ،بابك؛ و علی ابرایینی ،مونا ( .)7934طراحری و اعزباریرابی الگروی آمروزش
در ژار جتگلی سررخ حصرار .مجلاه وماوزس محایط ز سا ل
محیط زیست بر اساس مدل
توسعه پا اار.1-72 ،)2(4 ،
میبودی ،حسین؛ شبیری ،سیدمحند؛ ارجنتدی ،رضا؛ و بابایی سنیرمی ،فرزام ( .)7939یك رییافت جدیرد
در آموزش محیط زیست ب کودکا .:فصلنامه فنالری وموزس.11-21 ،)7(3 ،
میبودی ،حسین؛ و کریمزادگا ،:حسن ( .)7937کتالاشی در نحوه مشارکت مرردم در توسرع آمروزش محریط
زیست کالنشهر مشهد .مجله وموزس محیط ز س ل توسعه پا اار.21-99 ،)2(7 ،
نیرو ،محند؛ و حاجی حسیننواد ،غالمرضا ( .)7937تأثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظری یروشیرای
چتدگان گاردنر در ایجاد نگرش و اصالح فهم دانشآموزا .:مجله وموزس محیط ز س ل توساعه پا ااار،
.7-72 ،)2(7
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ینزی ،زیرا؛ و شبیری ،محند ( .)7934تحلیلی بر مولف یای ارتقای فریتگ محیط زیسزی؛ مطالعر مروردی
شررررهروندا :شررررهر شرررریراز .فصاااالنامه تحقیقااااات فاهنگاااای ا اااااان.731-271 ،)4(2 ،
ینزی ،زیرا؛ و شبیری ،سیدمحند ( .)7931بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در کشور ایررا :و مقایسر
آ :با سایر کشوریای جها .:فصلنامه انسان ل محیط ز س .47-27 ،)2(74 ،
یوشنتدا :مقدم فرد ،زیرا؛ و شنس ،علی ( .)7934عاملیای موثر بر نگرش آموزگارا :ابزدایی شهر زنجا :در
گتجاند :آموزشیای کشاورزی و محیط زیست در برنام یای درسی .فصلنامه پژله ماا ا وماوزس
کهالرزی.41-12 ،)94(1 ،
یحیایی ،اعظم ( .)7932بارسی اثابشهی بانامههای وموزس مبارتهای شنارتی ماتدط با محیط ز سا باا
ادراک اکولوب ری دان وموزان دبیاستانی (ژایا :نامر کارشتاسری ارشرد) .دانشرگاه یرپد ،دانشرالده مترابع
طبیعی.
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