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  0911 پاییز ،41پیاپی ،011-040 (،4)01 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 .یرا یافزر  سرتزپژوویی ایررا:  در زیست محیط آموزش اثربخشی بر مؤثر عوامل (.7931) نسرین نصر، و حسن؛ کاویانی،
    .713-747 (،2)71 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

2112-4447 شاژا    

  آزاد است. نویستدگا: / دسزرسی ب  مزن کامل مقال  براساس قوانین کریزیو کامانپ ( ) 

 ؛ایران در زیست محیط آموزش اثربخشی بر مؤثر عوامل
  هایافته سنتزپژوهی

ین ،1کاویانی حسن  2نصر نسر
 31/91/3101 پذیرش:         31/90/3101 دریافت:

 

 چکیده
 حاضرر مقالر    در زیسرت، محریط آمروزش زمیت  در تحقیقات و یاژوویش انجام صعودی روند ب   باتوج
 ایرن ترکیر  ضرنن و ،گرردآوری زیست محیط آموزش حوزه   در شده انجام تحقیقات کلی    نزایج شد سعی

 روش .شرود حاصرل داخرل در زیست محیط آموزش بر مؤثر عوامل از متسجم و واحد دیدگاه یک نزایج،
 زمیت  در معزبر علنی مقاالت کلی  شامل آ: آماری جامع    و ستزپژوویی روش از اسزفاده بر مبزتی ویشژو

 اسراس برر داخرل، اطالعراتی یرایژایگاه در متظم جوی و جست ب  باتوج  ک  بوده زیست محیط آموزش
 تعرداد ،روحخر معیاریرای اسراس بر ،نهایتدر و شتاسایی علنی مقال    214117 تعداد ،ورود معیاریای

 توسرط شرده طراحری کاربرگ از اطالعات، آورد: فرایم برای شد. انزخاب نهایی تحلیل متظور ب  مقال 12
 الگروی از ،یایافز  تحلیل متظور ب  و گردید اسزفاده اولی  یایژوویش اطالعات ثبت و گپارش برای محقق

 طبرق شرد. اسرزفاده محروری و باز کدگذاری ییا روش از اسزفاده با روبرتس ستزپژوویی ایمرحل  شش
 حساسرریت و آگررایی افررپایش باعرر  زیسررت محرریط آمرروزش کرر  آنجررا از ،آمررده دسررت  برر یرراییافزرر 

 مشرالالت با مقابل  و شتاسایی جهت در افراد آموزش در روش ترین مهم عتوا: ب  ،شودمی محیطی زیست
 ایرن از مزرأثر اسرت، بوده گذارتأثیر آموزش این اثربخشی بر آنچ  ،راسزا این در .شودمی محسوب زیسزی

 آمروزش غیررسرنی، آمروزش رسرنی، آموزش آموزشی، ییا روش کارگیری ب  نیازستجی، است  عامل4
 و بروده مواجر  یراییضرع  و کنبودیرا برا رسرنی آموزش ،یایافز  طبق العنر.مادام آموزش و ینگانی
 است. بوده تراثربخش زمیت  این در غیررسنی آموزش
 ستزپژوویی ،مؤثر عوامل زیست، محیط آموزش ها: هکلیدواژ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 مقدمه
 فقرر جانوری، و گیایی زیسزی یایگون  زوال زیست، محیط تخری  روزافپو: روند با امروزه
 نسرل سرالمت سرنوشرت فقرط نر  کر  محیط زیست یای آلودگی دامت    و طبیعی متابع فپایتده  
 ،حیراتی مترابع کرد: آلوده و ژنزیک انزقال قطری از بلال  کتد،می تهدید جدی طور ب  را حاضر

 کشرتده   یرایترکش تیررس در نیپ را آیتده نسل نپدیک، و دور آیتده   در چ  و حاضر حال در  چ
گایی و دانش کنبود ناشیک   است داده قرار خود  باشرد مری زیسرت محیط قبال در یا آ:انس آ

 در آ: حیراتی نقرش و زیست محیط اینیت رو، ازاین (؛9 ،7931 ،یاریشهر و تا:ید ی)مبرقع
 بهسرازی برای یا آ:انس کوشش و تالش تنام است. انالارناژذیر امری کشوریا، ژیشبرد و توسع 
 انجام مؤثرتر و ترمتطقی گیری تصنیم محیط، در توسع  امر در ک  است آ: برای زیست محیط

 (.4، 7931 ینالارا:، و ، الریجانی، شبیریی)قائن گیرد
 از ک  دلیل این ب  است، مهم بسیار ژایدار توسع    بح  در زیست محیط لئمسا ب  توج 

 کرایش انسرانی ییرا فعالیت نزیجر  در زیست محیط کیفیت اخیر، یای سال در طرف یک
 برا تتهرا طبیعری مترابع کرایش و زیست محیط تخری  با مقابل  دیگر، طرف از و کرده ژیدا

 و ، یولنرا، دمری)ییلردیپ شرودمری محقق محیطی زیست یای سیاست بلتدمدتکارگیری  ب 
 زمرا: نیازیرای کر  اسرت ایتوسرع  گون  آ: ژایدار توسع    تعری ، بتاب  (؛2177 ،1ینالارا:

 خطرر بر  نیازیایشرا:ترأمین  در را آیترده ییا نسرل توانائی ایتال  بدو:کتد فرایم می را حال
، میروال، المررچزس ؛2119،4 ،3کالسرزو: و کالردر ؛9 ،2174 ،2میجررز و )کپتایتا اندازد

 ؛2174،3 ،5ینالررارا: و ، فیشررر، گررودمنادومتررت ؛2179،2 ،4ینالررارا: و سرریولنتپ
، کرایر، رامروس ؛1 ،2171 ،8جانیتت و کبریا: ؛2179،9 ،7ردمن ؛7 ،2179 ،6کاراتپوگلو

 (.2، 2171 ،9ینالارا: و وا: وف
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 و کشراورزی انرژی، آب، طبیعی، متابع مانتد یمسائل اینیتبر  بایدتوسع   ژایدار  آموزش
 وابسرز  اکوسیسرزم بر  یا آ:انسر زیسرزی چرخر    ک  بیاموزد افراد ب  وکرده   را ...و زیسزی تتوع

 درویوه  ، بر جدیرد رفزاریرای برا را خرود ترا کتد می کنک جهانی جامع  ب  آموزش این است.
بری ) دیرد وفقرر  یسزتد مهم انسا: بقای و توسع  برای ک رر  طبیعی متابع از اسزفاده و حفاظت

 از کر ررر  آموزشری یرایحوزه از یالی ،رو ازاین (؛72، 2113 ،1دی یا ِسالم، ای آیتگار، حسین
گرایی، عردمناشری از  یایژذیری  یآس و نگرانی گسزرش دالیل ب  الدییم 11 دی    ضرع   آ

 موردتوجر  گرویری و فرردی صرورت بر  عنل اتخاذ نیینچت و تجربی ییا مهارت ،یا ارزش
 آمروزش    برنام یك ب  را کشوریا    ین ک  است 2طییمح زیست یایآموزشرر  گرفت قرارجها: 

 (.1، 7931 اده،یژاژال یشنس و یری)شب ننایدمی یدایت متسجم طییمح زیست ینگانی
 رویرارویی شیوه   و ابپار مؤثرترین آموزش ک  دارند توافق امر این بر ینگا: امروز جها: در

 را فرردا جهرا: آمروزش واقرع، در است. زیست محیط از حفاظت ویوه ب  آیتده، ییا چالش با
گایی و دیدمی شالل  روحی    ترویج و بوده ژایدار تغییرات درآورنده   حرکت ب  عنومی، درک و آ

 نقرش سرازگا: بروم و زیسرت محریط یالپرارچگی و سالمت از محافظت در عنومی مشارکت
 (.4، 7931 ینالارا:، و ، شبیری، الریجانیی)قائن کتدمی ایفا اساسی

گای شیافپا وه  یش و ابپار نیمؤثرتر آموزش  جامع  مشالالت و مسائل با  همواج در فرد یآ
 ،یطریمح سرتیز ییرا یرتخر از یاریبسر کر  ییآنجرا از است. فردا جها: دیتده   شالل و

گاه ،بتابراین ،است یانسان تیفعال ج   ینز زیست، طیمح یساز آلوده و متابع  یتخر  یساز آ
 بشرر اتیرح ادام    یبرا ستیز طیمح تیاین و ارزش با رابط  در جامع  یآموزش و یومعن

حفظ  از ک  است یشهروند میتعل دنبال ب  ستیز طیمح آموزش .اینیت است حائپ بسیار
 است. یاحل راه یاجرا یبرافعالیت  مشزاق و بوده مطلع آ: ب  مربوط مسائل و زیست طیمح

 یطر ک  فعال یفرایتداست از   عبارت ستیز طیمح آموزش ،مزخصصا: از یگروی نظر از
گای آ: گایانر  یای میتصرن تعهرد، درک، بر  متجرک   افز ی ارتقاء یا مهارت و دانش ،یآ  و آ

، )سررباز شرودیم ستیز طیمح خز   یآم یم ب  یاجپا  یکل تیریمد یبرا سازنده ییا فعالیت
 (.7931،4 ،رحینی و سزوده

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 تشرالیل زیسرت محریط و آمروزش قسنت دو از زیست یطمح آموزش ،تعری  حس  بر
گایی مهارت، ارزش، مطلوب، بیتش ایجاد  »از است عبارت آموزش است. شده  در عالق  و آ
 در موجرود ییا آ:انسر حیات ادام    متظور ب  و نگهداری را آ: ک  طوری ب  ،زیست محیط مورد
 برر ک  عواملی و شرایط کلی   »  از است عبارت زیست محیط و «داد توسع  آیتده و حاضر حال

 و بیوتیرک است منالن مربوط اتتأثیر و شرایط «.گذاردمی اثر زنده موجودات توسع    و حیات
 درباره  انسا:  ب  زیست، محیط آموزش ،دیگر عبارت ب  ؛باشدرر  غیرحیاتی و حیاتیرر  غیربیوتیک

گایی زیست محیط گایی درخصوص  .دیدمی دانش و آ  طبیعری دنیرای با یا آ:سان رابط این آ
گایانر   یادگیرنردگا: ترا کتدمی بیشزر را یاانگیپه و یانگرش ،یا مهارت رشد واست  بزوانترد آ

 انجامرا  دارند نقش زیست محیط مالحظات در ک  ییا :مسئوآل ییا فعالیتبگیرند و  تصنیم
 محیط آموزش  تعری ،دیگر سوی از (.7931،2 ،فر، ژرییپگار و حاتنیعنرا: )صالحی دیتد

اسرت   عبرارت ک  شده ارائ  7311 سال در 1یونسالو حفاظت جهانی اتحادی    دیدگاه از زیست
 برای نیاز مورد یایگرایش و یا مهارت ایجاد متظور ب  مفاییم توضیح و یا ارزش شتاسایی»از  

 طمحی آموزش .«او ژیرامو: زیست محیط و فریتگ انسا:، میا: یایوابسزگی شتاخت و درک
 کیفیت با مرتبط رفزاری قوانین خودالقایی و گیری تصنیم از اعم یییا فعالیت ینچتین زیست
 (.7931،4 خورشیددوست،ب  نقل از ) شودمی شامل را زیست محیط
 دانرد مریتوسع   ژایردار  شامل را زیست محیط آموزش نهایی یدف ملل سازما: رو این از

 و کیزررامورا ؛1، 2174 ،3ینالررارا: و مررا، والیتهررا، بوکایزسررزرا ؛2، 2171 ،2سررانچپ و )کانررد
 و، یور، والسرالوبورفورد ؛77 ،2171 ،5ینالارا: و ، دوکر، اشزو:خلیلی ؛2174،1 ،4یوشی

(.7، 2179 ، 6ینالارا:
 کر  است ای گون  ب  افراد تربیت زیست، محیط آموزش از یدف (7343) اسزاپ دیدگاه از

 چگرونگی از آ:، بر  مربروط مشالالت و الیبیوفیپی زیست محیطدرخصوص  دانش کس  با
گاه مسائل این حل  کتتد. ژیدا انگیپه مسائل، این حل با مرتبط یای فعالیت انجام یبرا و شوند آ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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گایی ارتقاء زیست، محیط آموزش نزیج    ،بتابراین  رفزرار تغییرر متظرور ب محیطی  ی زیستیاآ
 .است زیست محیط حفظ یراسزا در فرد

 از حفاظرت ایررا:، اسرالمی جنهروری اساسری قانو: ژتجایم اصل ک  اآنج از رو، این از
، اسرالمی شرورای مجلرس یرایژروویش مرکپ) ننوده قلنداد عنومی وظیف    را زیست محیط
 محریط بر  دسرزیابی بررای مرردم عنروم در مسئولیت احساس ایجاد حاضر حال در و (7931
بترابراین،  است، مهم بسیار امری یتدهآ و امروزیای   نسل برایآ:  حفظ ب  تعهد و سالم زیست

گایی گسزرش  امالرا: ایرن واسرت  ضروری ینگا: برای زیست محیط از حفاظت مورد در آ
 و یراژروویش انجرام رونرد ک  ایتجاست ل ئمس حال .است ژذیر امالا: آموزش طریق از بیشزر

 و گرفزر  خود ب  صعودی سیر کشورما: در زیست محیط آموزش اثربخشی زمیت    در تحقیقات
 از تحقیقرات از یریرک اما دارد. زیست محیط زمیت    در آموزش اثربخشی از حاکی مطالعات

 واحد دیدگاهکنزر  و داده قرار بررسی مورد را زیست محیط آموزش مسئل  خاصی زاوی  و جتب 
 در شده انجام تحقیقات کلی  نزایجنگارندگا: سعی دارند  ،رو این از ؛شودمی دیده متسجنی و

 و واحرد دیردگاه یرک بر  نزرایج، ایرن ترکیر  ضنن و گردآوریرا  زیست محیط آموزش وزه  ح
 تد.تک ژیدا دست کشورما: در زیست محیط آموزش بر مؤثر عوامل از متسجم

 
 تحقیق روش

  عوامل و یاویوگی ترکی  شامل ک  است 1ستزپژوویی روش از اسزفاده بر مبزتی حاضر ژوویش
 یراد نیپ کیفی فراتحلیل عتوا: ب  آ: از موارد برخی در ک  روش ینا است. تحقیق ادبیات خاص

 ادبیات در موجود تتاقضات و کرده تحلیل دید،می ژوشش ک  را تحقیقاتی دارد سعی شود،می
 آیترده تحقیقرات بررای نیرپ را اصرلی موضروعات نزرایج، کرد: یالپارچ  ضنن وکتد  حل را آ:

 و مخزلر  مطالعات ییادانسز  ،روش این در .(773، 2113 ،2یگپ و )کوژر نناید مشخص
 شروند؛یمر یگرردآورررر  باشرد مرتبط عنل دا:یم خاص یازیاین با دتوانیم ک رر  ژراکتده دیشا

 ،یکترون یازیراین برا مزتاسر  یقالب در حاصل  دانش کل و افز یوندیژ بایم یادانسز  نیا سپس
 داد: قررار کتراریم، تتها روش این در رند.یگیم قرار ریتفس و مجدد یدیسازمان ،یابیارز مورد

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 کر  مشرخص چرارچوبی در گوناگو: یاییافز  ترکی  بر بلال  ست؛ین نظرمد   یقبل ییا دانش
ک مورد دارد، یژ در را دیجد یروابط  حروزه   ،رو ایرن از (؛773، 7921 ،1)شرورت اسرت دیرتأ

 فررایم برای باشد.می زیست محیط آموزش زمیت  در معزبر علنی مقاالت کلی    شامل ژوویش
 اطالعرات ثبت و گپارش برای محقق توسط شده طراحی کاربرگ از نیاز، مورد اطالعات آورد:

 از ،اولی  یایژوویش از نیاز مورد اطالعات ب  توج  با ابپار این .شد اسزفاده اولی  یایژوویش
 عرردب   رد شررد. تهیرر  یررایافزرر  برررای الزم اطالعررات و شررتاخزی کزرراب اطالعررات بخررش دو

 مقطرع و چراپ تراری  و محرل نویسرتده، اثر، نوع کار، عتوا: چو: اطالعاتی، شتاخزی کزاب
 سروی از شد. ژرداخز  تحقیق ایداف با مرتبط موارد ثبت ب  یایافز  بخش در و شد دیده تدارک

 2روبرتس ستزپژوویی ایمرحل  شش الگوی از ،یایافز  تحلیلمتظور  ب  حاضر،مقال    در ،دیگر
 اقردامات شررح ینراه ب  مراحل این (،7شناره  ) جدول در (؛7921،33 ،3)مارش شد اسزفاده

است  مشایده قابل شده انجام
 

 روبرتس سنتزپژوهی مراحل(. 0جدول شماره )

  روبرتس سنتزپژوهی مراحل
 سازی نیاز وجوی مقدماتی، شفاف شتاسایی نیاز، اجرای جست مرحله اول:

یا و تحقیقات در زمیت   اثربخشی آموزش محیط زیست در کشرورما: سریر صرعودی بر  خرود وویشروند انجام ژتوضیح: 
گرفز  و مطالعات حاکی از اثربخشی آموزش در زمیت   محیط زیست دارد. در این راسزا، یریک از تحقیقات از جتبر  و زاویر   

شرود، ا دیدگاه واحد و متسجنی کنزرر دیرده مریخاصی مسئل   آموزش محیط زیست را مورد بررسی قرار داده و در این راسز
شود نزایج کلی  تحقیقات انجام شده در حوزه  آموزش محیط زیست گردآوری و ضنن ترکیر  رو، در این مقال  سعی می ازاین

 این نزایج، یک دیدگاه واحد و متسجم از عوامل مؤثر بر آموزش محیط زیست در کشورما: حاصل شود.

 متظور بازیابی مطالعات وویش ب اجرای ژمرحله دوم: 
یای علنری معزبرر رو، ابزدا کلی  ژوویش وجوی متابع مربوط با نیاز اصلی ژوویش اخزصاص دارد. ازاین این مرحل  ب  جست

محیطی، نگررش  یرایی از قبیرل، آمروزش محریط زیسرت، محریط زیسرت، سرواد زیسرتوجوی کلیردواژه از طریق جسرت
، یای اطالعاتی داخلی از جنلر   و حفاظت محیط زیست از طریق ژایگاه محیطی محیطی، دانش زیست زیست

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

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 آموزش محیط ...

  روبرتس سنتزپژوهی مراحل
یردف تحقیرق مترابع  نت و ینچتین بررسی ارجاعات یریک از متابع شتاسایی شد و سپس باتوجر  ب  جویشگر فارسی علم

وجوی مقراالت توسرط دو نفرر کر  آشرتایی  متظور باالبرد: کیفیت کار، جسرت  مرتبط حفظ و متابع غیرمرتبط حذف شد. ب
صورت جداگان  انجام شد. از سوی دیگرر دو نفرر خبرره در زمیتر    وجو و متابع اطالعاتی داشزتد ب  یای جست کامل ب  روش

 آموزش محیط زیست بر کلی   روند اجرای کار نظارت داشزتد.
 سازماندهی مطالعاتمرحله سوم: گزینش، پاالیش و 

یرایی ک  نیازمترد تردوین مرال  این مرحل  ب  داوری درباره  تعیین مطالعات مرتبط با نیازیای دانشی اخزصاص دارد. داوری
 در این ژوویش شامل موارد زیر بوده است  1. در این ژوویش، معیار اصلی ورودبتدی مطالعات است برای گپیتش و دسز 

یرای کیفری سرروکار . از آنجا ک  روش ستزپژوویی صرفْا با داده2ده در حوزه  آموزش محیط زیست؛ ش یای انجام. ژوویش7
یای، اسرتاد و سرایر  متد، کزابخآ: یای کیفی متاس  از قبیل  مصاحب ، مشایده، مرور نظام یایی ک  با روشدارد لذا ژوویش

ی از جنل  مقاالت ژینایشی،  روش تجربی و ینبسزگی ک  دارای نزایج کیفی بودنرد، مرورد یای کیفی و ینچتین مقاالت کن 
یا و اطالعات کافی را در ارتبراط برا ایرداف ژروویش، گرپارش کررده باشرد؛ . تحقیقات بایسزی داده9گیرند؛بررسی قرار می

 باشد. رو، کفایت یک ژوویش جهت بررسی در این مقال  ارائ   نزایجی از آموزش محیط زیست می ازاین
یای ورود این ژوویش یافرت شرد کر  تعردادی از ایرن مطالع  در راسزای مالک 214712جسزجویای مقدماتی، باتوج  ب  

یای خروج، از فرایتد تحلیل این ژوویش خارج شردند؛ مطالعات برای ورود ب  تحلیل نهایی متاس  نبودند و براساس مالک
 یای خروج این مطالع  شامل موارد زیر است  مالک

یرایی کر  یی ک  اطالعات کافی در زمیت  ایداف این تحقیق گپارش نداده بودند، ب  عبرارت دیگرر، ژروویشیاال ( ژوویش
یرایی کر  در مجرالت معزبرر ای نداشرزتد؛ ب( ژروویشصرفًا ب  توصی  آموزش محیط زیست ژرداخز  و ب  نزایج آ: اشراره

یرا اکزفرا شرد؛ ج( نامر  یای ژوویشی و ژایا: شی، طرحژووی ر ژوویشی متزشر شده بودند. در این بین، فقط ب  مقاالت علنی
یای ژوویشی ک  مقالر  مسرزخرج از یا و طرحنام  یایی ک  با عتاوین و ایداف یالسا: انجام شده بودند از قبیل ژایا:ژوویش

 یا ب  چاپ رسیده بود.  آ:
مورد؛ حذف  214712یا، ط با کلیدواژهبر این اساس روند بررسی تحقیقات ب  ترتی  ب  این شرح است  کل مطالعات مرتب

مرورد؛ حرذف تحقیقرات  211مورد؛ چالیده تحقیقات مرورد بررسری،  214117تحقیقات نامرتبط ژس از بررسی عتاوین، 
مورد؛ حذف تحقیقات نامرتبط ژس  711مورد؛ تحقیقات مرتبط با مزن کامل،  24نامرتبط ژس از بررسی چالیده مطالعات، 

 مورد. 12مورد؛ کل تحقیقات نهایی،  33از بررسی مزن کامل، 
یای این تحقیقرات ( ویوگی2تحقیق علنی مورد بررسی نهایی قرار گرفت ک  در جدول شناره  ) 12بتابراین، در این ژوویش 

 مالحظ  است. شده قابل بر اساس کد مقال ، نام محققین، سال انزشار، جامع   یدف و نزایج گپارش
 کی و متناسب ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیلمرحله چهارم: چارچوب ادرا 

رو، چارچوب ادراکری  شود.ازایندست آمده در ژیرامو: آ: ترکی  می این مرحل ، چارچوبی ژیونددیتده است ک  اطالعات ب 
 باشد.گرفز  در این ژوویش حول مفهوم اصلی آموزش محیط زیست و نزایج آ: می شالل

 های ملموس و تفسیر در قالب فرآوردهمرحله پنجم: پردازش، ترکیب 
یای حاصل از تحقیقات مرتبط با یدف ژوویش، ابزدا کلی  نزایج از طریق فرایترد کدگرذاری براز اسرزخراج و باتوج  ب  یافز 

ف سپس براساس فرایتد کد  شوند.بتدی می یا براساس مفاییم مشزرک دسز گذاری محوری، کلی   مؤل 
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  روبرتس سنتزپژوهی مراحل
 جمرحله ششم: ارائة نتای

یای ستزپژوویی در یک ننای کلی وضعیت موجود آموزش محریط زیسرت از حیر  در این بخش، باتوج  ب  فرایتد و فرآوده
گیرد. ابزدا در قسنت فرایتد ستزپژوویی اسزخراج نزایج صورت گرفز ، ب  این شالل ک  ابزدا نزرایج نزایج مورد بررسی قرار می

از شتاسایی و سپس مصادیق یریک از تعاری  توسرط فرایترد کدگرذاری محروری کلی  مطالعات از طریق فرایتد کدگذاری ب
شود و سپس در قسنت فرآورده سرتزپژوویی، از آنجرا یا گپارش مییای حاصل در بخش یافز شود ک  کلی  دادهاسزخراج می

است، در بخش ارائر   یای علنی در یک موضوع خاص و رسید: ب  یک انسجام واحدک  یدف ستزپژوویی ترکی  کلی  یافز 
یای اولی  و کدگذاری مجدد، موارد ینپوشی و قرابت معتایی بایم ترکی  شده و بر  صرورت نزایج ترکی  با مرور مجدد داده

یای مرحل  قبل، نزایج کلی ژوویش در یک چارچوب مسرتجم شود، ک  باتوج  ب  یافز یک کل جدید و انسجام یافز  ارائ  می
 .شودو جامع ارائ  می

 
 هایافته

 جردول در کر  شرد اسرزفاده علنری تحقیق 12 یاییافز  از ژوویش این در نهایی تحلیل برای
(  مالرا:، انزشرار، سرال محققرین، نرام مقال ، کد اساس بر تحقیقات این یایویوگی (2شناره 
است. مالحظ  قابل شده گپارش نزایج و یدف جامع   

 باز کدگذاری اساس بر تحقیقات اصلی نتایج ارائهٔ  و بررسی مورد یقاتتحق اولیهٔ  هایویژگی (.2شمارهٔ ) جدول
 

 نتیجه هدف جامعه اجرا مکان اجرا سال محققان کد

 سیار یادگیری با زیست محیط آموزش امالا: ا:آموز دانش تهرا: 7931 ادهیژاژال یشنس و یریشب 7

 سرتیز طیمحر آموزش توسع  در یافرصت و یاقوت مزخصصا: کشور کل 7931 ینالارا: و یقائن 2
 باشتدیم غال  یاتیمحدود و یاضع  بر

  7931 ینالارا: و عنرا: صالح 9
 یدرس ییا کزاب

 ششم دوره
 ییابزدا

 طیمحر آمروزش ییا لف ؤم ب  یجامع و مزعادل توج 
 است نشده یاکزاب یمحزوا در ستیز

 دار خان  زنا: تهرا: 7931 یاریشهر و تا:ید یمبرقع 4
 رسران    كی عتوا: ب  و:یپیتلو و حضوری ییاآموزش

 اولویررت از یررا روش ریسررا بررا سرر یمقا در یاجزنرراع
 برخوردارند. یشزریب

 و ج یعلو یلیاسناع 1
    یژا آموزا: دانش کرج 7931 ینالارا:

 ییابزدا ششم

 در یررسرنیغ و یرسن وه  یش ب  ستیز طیمح آموزش
 امرا بروده اثرربخش ییابزردا ششرم    یرژا آموزا: دانش

 از شرزریب سرتیز طیمح یررسنیغ آموزش یاثربخش
 باشد. یم ستیز طیمح یرسن آموزش

 7931 ینالارا: و سرباز 4
 شهرسزا:
  بردسالن
 رضوی( )خراسا:

 ا:آموز دانش
 ییابزدا

 ترأثیر ا:آموز دانش ب  فعال و یدفنتد ییاآموزش ارائ 
 دارد آنا: نگرش ارتقاء در ییسپا ب 
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 آموزش محیط ...

 نتیجه هدف جامعه اجرا مکان اجرا سال محققان کد

 7931 ینالارا: و ژور یعلو 1
 ییا شهرسزا:

 پیشاند و طرقب 
 رضوی( )خراسا:

 ا:آموز دانش
 ریرمزغ برا (یطریمح زیسرت دانش) مسزقل ریمزغ نیب

 یمعترادار ارتبراط (سرتیز طیمحر بر  عالق ) وابسز 
 دارد. وجود

 مزخصصا:  7931 ینالارا: و یشانیژر 2
 یدرس برنام 

 دوره   سرتیز طیمحر آمروزش در موجود یکل ایداف
 اسرتاد یبرخ در آنچ  رایز ستین مطلوب مزوسط  دوم

 طیمحر آمروزش یکل ایداف عتوا: ب  موجود مدار  و
 برردو: و رشررفافیغ صررورت برر  شررده، ا:یررب سررتیز
 ندارد. ییاجرا تیقابل و است یقبل یازستجین

 استاد  7931 ینالارا: و یغفار 3
 در ریرفراگ و مسزنر جانب ، ین  ع،یوس یاقدامات انجام
گرای شیافپا جهت  ،جامعر  محیطی سرتیز ییرا یآ

 رسد. یم نظر ب  یضرور یامر

 استاد  7931 یریشب و یاالسالم شی  71
گررای شیافررپا قیررطر از سررتیز طیمحرر آمرروزش  ،یآ

 جلرر  تعهررد، و مهررارت دانررش، نگرررش، تش،یررب
 سراز تر یزم توانرد یم یعنل یالگویا ارائ    و مشارکت

 شود. یباالدسز استاد در متدرج ابعاد و اصول یاجرا

 یآموزشرر یالگررو ارائرر  یررا،حررل راه نیبهزررر از یالرری نظرا: صاح   7931 ینالارا: و یئنقا 77
 باشدیم خدمت ضنن و غیررسنی

 استاد  7931 یریشب و یینز 72
 قررارمحیطی  زیسرت آمروزش ریمسر یابزردا در را:یا

 حوزه نیا در ،مؤثر یول ،محدود اقدامات گرچ  دارد،
 است. گرفز  صورت

 و را:یمد تهرا: 7931 :ینالارا و یقائن 79
 کارشتاسا:

 آمروزش بررای ازیرامز نیبراالتر یدارا یآموزش کارگاه
 دور راه از آمروزش ییراتر یگپ و بروده زیست محیط

 اند.گرفز  قرار یبعد ییاتیاولو در یسختران

 ا:آموز دانش کرمانشاه 7931 ژور یدیسع و یکالنزر 74

 بر  نسربت یریگراارتبراط یتئور بر یمبزت آموزش نیب
 میمفررای یریادگیرر پا:یررم بررر مرردارس، مرسرروم روش

 ا:آمرروز دانش عررت،یطب بررا ارتبرراط ومحیطی  زیسررت
 یرریگراارتبرراط روش و دارد وجررود یمعتررادار تفرراوت

 باشدیم ترمؤثر

 7934 ینالارا: و یموگوئ 71
 یجتگل ژار 

 حصار سرخ 
 )تهرا:(

 بررر را سررتیز طیمحرر آمرروزش ییررابرنامرر  یاجرررا گردشگرا:
 بود. مطلوب گردشگرا: یطیمح ستیز یاریارفز

 و یدآبادیب یرانیش 74
 ا:آموز دانش اصفها: 7934 ینالارا:

 رفزررار بررر یشررهر سررتیز طیمحرر ییرراآمرروزش
 حفاظرت مبح  س  در شیآزما گروه در ا:آموز دانش

 تیریمرد و یشرهر ییرا زبالر  تیریمد سبپ، یفضا
 است. گذارتأثیر یمشهود طور ب  یانرژ مصرف

 و احیس یزحج 71
 یاتیرح نقش سن، با مزتاس  یطیمح ستیز آموزش ا:آموز دانش تهرا: 7931 ییکوال یخدابخش

گای و نگرش بهبود در  دارند. یطیمح ستیز یآ

 معلنا: تهرا: 7934 ینالارا: و ییاسالو 72
 درصرد13 از شیب ک  است نیا یایگو ژوویش جینزا
 یرفزاریررا مزوسررط حررد   در ،ییابزرردا دوره   معلنرا: از

 معلنرا: دانش نیینچت دارند. زیست طیمح متاس 
 است. مزوسط حد   در یطیمح ستیز یرفزاریا درباره  
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 نتیجه هدف جامعه اجرا مکان اجرا سال محققان کد

 دانرش ارتقراء در یداریرد یجنعرارتبراط ییرارسان  ا:یدانشجو تهرا: 7934 یریشب و یاصالن 73
 دارد. تأثیر یطیمحستیز

 ا:آموز دانش تهرا: 7934 ینالارا: و یزاید 21

 طیمحررزمیترر    در یالرریالالزرون آمرروزش از ترروا:یمرر
 پا:یرم بر  مزوسرط  مقطرع :آمروز دانش یبررا ستیز
 از را یطیمح ستیز ییاآموزش ننود. اسزفاده یادیز

 دیرجد لئمسرا و مشالالت و روزافپو: تیاین جهت
    یررژا ایر و سرن بر  فقرط تروا:یننر ،یطریمح سرتیز

 یرسرن ییرا آموزش صرف ب  فقط و خاص یلیتحص
 آمروزش كیر عتروا: بر  آ: بر  دیبا بلال  کرد، محدود

 ست.ینگر داریژا توسع    یبرا العنر مادام

 مدارس تهرا: 7934 یریشب 27

 در سرتیز طیمحر آموزش یبرا سیتدر ییا روش تفاوت
 و یعراطف ،یشرتاخز یازیراین لیردل بر  یلیتحصر مقاطع

 دانرش، جرادیا یبررا کر  اسرت ا:آمروز دانش یشتاس روا:
 طیمحر بر  یرا آ: در عالقر  و پهیرانگ رفزرار، رییتغ ،یآگای

 بود. خواید یضرور یطیمح ستیز ایداف و ستیز

 و دیاسات کشور کل 7932 یریشب 22
 ا:یدانشجو

 متظرر دو از دانشگایی درسی یایبرنام  و عالی آموزش
 کر  باشرتد مطررح زیسرت محریط درآموزش توانتدمی

 یرکردام اتخاذ .محور ارزش و گرایان  عنل  از ندا عبارت
 و دانشرری مفرراییم تلفیررق مسررزلپم رویالردیررا نایرر از

 را دانشرگایی موجرود یرایرشز  ک  است یییا مهارت
 و کررد خوایرد لمزحو   جدید، عصر نیازیای با مزتاس 

 رویالررد اتخاذ شاید خاص، موضوعات بر تالی  جای ب 
 بود. خواید عالی آموزش در ای رشز  میا:

 را:یدب ایواز 7932 ینالارا: و ا:یفرخ 29
 و را:یرردب التیتحصرر پا:یررم ا:یررم معتررادار زالفاخرر
 مسرررائل دربررراره   آمررروزش بررر  ازیرررن» یاریرررایمع

 یدانیرم کرار و تیرفعال» تیراین و «یطیمح ستیز
 دارد. وجود «ستیز طیمح آموزش یبرا

 و فرد مقدم یوشنتدا: 24
 ییابزدا آموزگارا: زنجا: 7934 شنس

    تیشیژ و نیشیژ یکشاورز کار تجرب    جتس، ریمزغ س 
 نگررش نوع احزنال از درصد2/91 روسزا در سیتدر

 طیمح و یکشاورز ییاموضوع گتجاند: ب  آموزگارا:
 دیتد.یم صیتشخ را ستیز

 درما: کادر )مازندرا:( کزالم 7932 یریبر و یاسرار 21
 یا نارسزا:یب

 ژسرناند تیریمرد تیرمحور برا سرتیز طیمحر آمروزش
 کتد.می سپایی  ب کنک یا نارسزا:یب درما: کادر ب  یژپشال

 و یزارع ژور ینیکر 24
گاه در یطیمح زیست ییاآموزش شهروندا: تهرا: 7932 ینالارا:  شرهروندا: یساز آ

 بود. مؤثر یلتیات یژل مواد از اسزفاده کایش جهت

 استاد  7932 ینالارا: و یریشب 21

 و نیقروان از یبرخر یینارسرا لیردل بر  حاضر حال در
 عرردم و سررتیز طیمحرر آمرروزش بررا مرررتبط مقررررات
 یرویرن آمروزش تر ،یزم نیرا در الزم ییاجرا ضنانت

گررایءارتقا و یانسرران  نشررده محقررق یعنرروم ییررا یآ
 الزم دار،یرژا توسع    ایداف تحقق متظور ب  لذا است؛
 در یجرد   تیریمد و حیصح ییایپیر برنام  تا است
 ردیژذ صورت ستیز طیمح آموزش قال 
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 ذیاب ژلسر 7934 ینالارا: و یشهباز 22
 لئمسرا آمروزش بر  یجنعر ارتبرراط یرارسران  تأثیر معلنا: )کرمانشاه(

 گرفت. قرار تأیید مورد یطیمح زیست

 ییابزدا مدارس  7932 یریشب و ادهیژاژال یشنس 23
 لفر   ؤم بر  ،ییابزردا دوره یاضیر یدرس ییاکزاب در

 از یبرخر بر  و است شدهبیشزرین توج   یعیطب متابع
 است. نشده یااشاره ن گو چیی یا لف ؤم

 استاد  7932 ینالارا: و ییطا 91
 دیربا سرتیز طیمح آموزش یدرس ییابرنام  نیتدو

 یدرسر ییرا برنامر  یسراز یمجاز الردیرو اساس بر
 یعنلر آ: یاجرا تا ردیگ انجام ستیز طیمح آموزش

 شود.

 و نگررش نرش،دا ارتقراء برر سرتیز طیمحر آموزش معلنا: تهرا: 7932 یدیسع و مقدم یزمان 97
 دارد. مثبت تأثیر معلنا: یطیمح ستیز مهارت

 رامهرمپ شهر 7939 ینالارا: و یجانیالر 92
 ا:آموز دانش )خوزسزا:(

 كیر عتروا: بر  یسینو وبالگ یاثربخش از نشا: جینزا
 بر  ستیز طیمح آموزش یبرا یآموزش کنك تیفعال

 باشد. یم شیآزما مورد گروه

 یمتاسرب بسزر تواندیم رندهیادگی سازما:    ینظر اصول استاد  7937 ینالارا: و بابازاده 99
 سازد. فرایم ستیز طیمح آموزش توسع    یبرا

 آموزگارا: تهرا: 7937 ینالارا: و پکاریژری 94

 یدرسر یمحزروا در سرتیز طیمحر یاصل میمفای ب 
 اصرل اسرت. نشرده توج  السا:ی طور ب  ییابزدا دوره  

کر   نیسرت و آنچ  گرذارتأثیر میمفرای نیرا بر وحدت
 یرا آ: برر مرداومت و یتروال اصرول گذار اسرت،تأثیر

 سرتیز طیمحر آموزش میمفای ا:یم نیینچت .است
 وجرود ارتبراط یدبسرزان شیژر دوره   برا ییابزدا دوره   در

 ندارد.

 یاعضا مشهد 7937 زادگا: میکر و یبودیم 91
 یا سازما:

 سرازما: بدنر    از یمهن بخش غیردولزی ییا سازما:
 سرتیز طیمح آموزش امر در ستیز طیمح تحفاظ

 سرازما: ایرن توا: از بهزر یریگ بهره متظور ب  و یسزتد
 سرطح در سرتیز طیمحر آمروزش شربردیژدر جهت 

 ینراه ستیز طیمح آموزش ب  نگاه است الزم کشور،
 یقانون و ییاجرا کال: سطح در حیصح یپیر برنام  با

 رد.یگ صورت

 ا:آموز دانش تهرا: 7937 نواد نیحس یحاج و روین 94

 چتدگانر  ییرایروش    یرنظر براسراس سیتردر وه  یش
 ا:آمروز دانش یمترد عالق  و نگررش جرادیا در گاردنر
 یایفهن کج اصالح در نیینچت ستیز طیمح درباره  
 ایرن برر دارد، یبرترر یسرتز سیتردر وه  یشر ب  نسبت

 آمرروزش در سیترردر روش نیررا از اسررزفاده ،اسرراس
 یدرسر برنامر    در دنظریتجد و ستیز طیمح میمفای

 نظررر برر  یضرررور و الزم سررت،یز طیمحرر آمرروزش
 رسد.یم

 یا مهدکود  مشهد 7939 ینالارا: و یبودیم 91
 یالرردیرو یا،مهدکود  یوارید ینقاش گاهیجا رصد

 پیرن را کودکرا: ب  ستیز طیمح آموزش امر در دیجد
 کرد. خواید ریژذمیتعن
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 ا:آموز انشد تهرا: 7937 ینالارا: و  یعراق 92
 معتررادار زمررانی زیسررت محرریط آمرروزش و یررادگیری

 انجرام و آمروزد مری آنچر  مرورد در فراگیر ک  شودمی
 بپردازد. تفالر و ملأت ب  دیدمی

 ا:یدانشجو تهرا: 7939 ینالارا: و ضرغام 93

 یریرررایمزغ نیبررراز آ: اسرررت کررر   یحررراک جینزرررا
تسررهیل  ینررراه، تلفررن از اسررزفاده در یخودکارآمررد

 بر  نسربت نگررش شرده، ادرا  یسودمتد ،دسزرسی
 و سرتیز طیمحر آمروزش در ینرراه تلفن از اسزفاده
 تلفرن از اسزفاده ب  لیتنا با ا:یدانشجو یذیت یتجار
رابط  مثبت و  ستیز طیمح مباح  آموزش در ینراه
 .دار وجود داردمعتی

 ا:یمرب تهرا: 7939 ینالارا: و یریشب 41
 یا مهدکود 

 ا:یرمرب یبررا سرتیز طیمحر آموزش ییابرنام  ارائ 
 ییرا برنامر  در آ: وجود لپوم نیینچت و یامهدکود 

 است. یالپام یامر ا:،یمرب خدمت ضنن

 رفزرار رییرتغ در ییسرپا بر  تأثیر آزاد یفضا در آموزش ا:آموز دانش لتگرود)گیال:( 7932 ینالارا: و یریشب 47
 .کرد خواید جادیا ا:آموز دانش یطیمح

 و کارشتاسا: کشور کل 7937 ینالارا: و یریشب 42
 اسزادا:

 ییررا سررازما: از یینالررار برر  دعرروت ِی اسررزراتو
 آمروزش تر   یزم در مسراعدت یرگونر  یبرا یردولزیغ

 نیترر مهرم عتروا: بر  ،شرهروندا: بر  سرتیز طیمحر
 .شد یمعرف رو شیژ یاسزراتو

 شهروندا: مشهد 7937 ینالارا: و پکاریژری 49
 درصرد1/94 تتها ک  دیدیم نشا: ژوویش نیا جینزا

 نسبت یمثبز نگرش ا:یآقااز  درصد4/29از بانونا: و 
 طیمحر آمروزش و دارنرد یطریمح سرتیز میمفرای ب 
 دارد. یشزریب دیکأت ب نیاز  بخش نیا در ستیز

 ا:آموز دانش کرج 7931 ینالارا: و یرضوان 44
گرای شیافپا باع  محیطی زیست آموزش  ا:یرمرب یآ

 شده یانرژ یمتطق مصرف ت   یزم در مدارس بهداشت
 است.

 و ا:آموز دانش تهرا: 7923 ینالارا: و یریشب 41
 را:یدب

 و دانرررش کسررر  بررر  نیررراز دبیررررا: و ا:آمررروز دانش
گایی  محریط ب  مربوط مسائل زمیت  در بیشزری یایآ
 دارند. زیست

 استاد  7923 ینالارا: و شبیری 44

 بایرد چیرپ یرر از قبل زیست محیط از حفاظت برای
 برا بایرد آموزش این و داد آموزش را انسانی یای روهگ

 ین  برای آ: با دوسزی و طبیعت و محیط درک یدف
 ب  چ  و رسنی صورت ب  چ  سطوح، ین  در و ستین

 نیرپ جنعری ارتبراط وسایل باشد. غیررسنی صورت
 مترابع گرذارد: اخزیرار در مرورد در بپرگری مسئولیت

 ند.دار آموزشی رسالت این برای خود عظیم

 ا:آموز دانش تهرا: 7923 ینالارا: و یتیحس حاج 41

 برررای زیسررت محرریط آمرروزش موجررود وضررعیت
 و بوده ناکارآمده دانش آموزا:  نیازیای ی ب ژاسخگوی

گرایی، سرن، افپایش با داد نشا: نزایج ،دیگر سویاز  آ
نیرپ  زیسرت محریط از حفاظت ب  عالق  و حساسیت

 کتدمی ژیدا افپایش
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 - 7922 ا:یجانییال و ییباید 42
 ییا برنام 

 مقطع یدرس
 ییرایتنا

 بر  توجر  برا رایتنرایی دوره   درسری ییا کزاب یمحزوا
 حیطر   در  امرا دارد قررار مطلروب حرد   در ،دانشی حیط 
 کرار  ب یمحزوا است. نامطلوب حد   در مهارتی و بیتشی

 مقطرع ایرن ا:آمروز دانش موردعالقر    یرا، کزاب در رفز 
 یمحزروا نیسرت. سرودمتد ا:آموز نشدا یبرا اما است،

 یدارا و نبروده آموزشری نظام ایداف با مطابق رفز  کار  ب
 طررول در ژراکترردگینیسررت.  متاسرر  عررر  و عنررق

 تفراوت موجرود ییرا کزاب و رایتنایی مقطع ییاسال
 اسرزفاده مرورد محیطِی  زیست یمحزوا دارند. یرگچشن

 صررورت برر  بیشررزر ،یمقطررع رایتنررای ییررا کزاب در
 ینچترین یسرزتد مثبرت یگیر جهت یدارا و یزارنوش

 یبررا کافی توا: از ا:آموز دانش ک  است داده نشا: نزایج
 علرروم کزرراب .نیسررزتد برخرروردار محزرروا یکررارگیر  برر

 محریط بر  مربروط مطالر  ارائ    یبرا متبع ترین متاس 
 محریط مرورد در آموزش یبرا مدارس در است. زیست
 سرازما: و شودننی فادهاسز برنام  فوق کالس از زیست

 یرایتنرای دوره   در آمروزش امرر در زیست محیط حفظ
 انزخراب در کر  اسرت داده نشرا:نزایج  ندارد. مشارکت

 دیگررر یکشرروریا از زیسررت محرریطآمرروزش  یمحزرروا
 درس افرپود: یبررا ضررورتی و شرودننریبرداری الگو

 شودننی احساساین آموزش  یبرا مسزقل

 استاد - 7921 یدریح و نواد محرم 43
 جروا: نسل یبرا ستیز طیمح آموزش ،داریژا توسع   
 مطلرروب ِی زیریمررد یالگررو یررک طریررق از ،را کشررور

 .کتدمی ژیشتهاد

 استاد  7924 یسیو و یمحنود 11

 ویوه برر  و زیسررت محرریط آمرروزش بحرر  برر  توجرر 
 مراکرپ در اطالعرات انزقال و آموزش نوین ییا روش

 ایرن ترویج ییا وشر با آشتایی و ،سو ازیک آموزشی
ر و محلی سطح در دانش گرایی یبررا یمل   از مرردم آ

 توجر  ،راسزا این در دارد. اساسی اینیت ،دیگر یسو
 سررطوح در زیسررت محرریط ترررویج و آمرروزش برر 

 ایتالر  ضرنن شرروع نقطر  یرک عتروا: ب  دانشگایی
 را یافراد شود، واقع مفید خأل این ژرکرد: در تواند می

 و دانرش اشاع    یبرا الزم ییا مهارت و یا تخصص با
 ییررا بحرا: و زیسررت محرریط برر  مربرروط اطالعررات

 نناید می تربیت رو ژیش

 استاد  7929 شایگا: 17

 ریرپ برنامر  وال:ئمسر و مردیرا: از بسریاری ک آنجااز
 کتتد،می توج  محیطی زیست مسائل ب  کنزر کشور،

 بررای محیطری زیست یایآموزششود  می توصی  لذا
 و مخزل  یایخان  وزارت سطوح در خ متز مدیرا:

 شود. نهادیت  علنی  یایحوزه

 استاد  7934 فرد معصومی و سرمدی 12

گررایی ازآنجاکرر   محرریط از حفاظررت اصررلی کلیررد آ
 فتاوری اطالعاتبر مبزتی آموزش نظام است، زیست

گایی ارائ    با تواندمی  ینر    بر  محیطری زیسرت یای آ
 ییرررا لشچا بهبررروددر  آمررروزش، تحرررت افرررراد
 کتد کنک محیطی زیست
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 و صحت  صابری 19
 کارشتاسا: تهرا: 7931 ینالارا:

 یرای فتراوری از اسرزفاده برنسبزأ زیادی  تأثیر آموزش
 برر  دسرزیابی ،درنهایرت و زیسررت محریط برا سرازگار

 .است داشز توسع   ژایدار 

 استاد - 7929 طایری و راحنی 14

 از ریژیشررگی مررورد در جامعرر  افررراد آمرروزش برررای
 در افرراد نیراز ابزدا است الزم زیست، محیط تخری 

 و سرتین در محیطری زیسرت فریترگ تقراءار با ارتباط
 آ: از ژرررس و تعیرررین جامعررر  مخزلررر  یرررای گروه

 ایجراد در نیازیرا اولویرت مبتای بر متظم ریپی برنام 
  صرحیح عنلالررد ایجراد و نگرش در تغییر شتاخت،

 گسرزرش برای رمؤث اقدامات گیرد. صورت جامع  در
 بر  مربروط مسرائل گتجاند: محیطی، زیست فریتگ
 کزر  دبسزا:، از قبل آموزش برنام    در زیست محیط

 برررای اجزنرراعی و فریتگرری یررای برنامرر  درسرری،
 ارتبرراط یررایرسرران  از اسررزفاده جنلرر  از شررهروندا:

 براالخره، و زیسرت محیط کارشتاسا: تربیت جنعی،
 ست.ا دانشگایی دروس در آ: گتجاند:

 مقطع کز   7931 ینالارا: و نواد ماشاالهی 11
 ابزدایی

 محریط آمروزش بررای تصراویر و جنالت از اسزفاده
 از نظرا: صراح  انزظار و درسی ییا کزاب در زیست

 در زیسرت محریط آمروزش بررای واحدیا اینکاربرد 
 یا یادگیرنده تفالر سطح بر مبزتی و مخزل  یای ژای 

 و شیراز زاده ابراییم 14
 )اسزا:ر سبپوا 7923 ینالارا:

 رضوی( خراسا:
 و دبیررررررررررررا:

 ا:آموز دانش

 اصول و مفاییم در زیست محیط آموزش ب  توج  میپا:
 در ا:آمروز دانش دیدگاه از مزوسط  دوره   اول سال دروس
 دارد. قررار ژراییتی سطح در دبیرا: دیدگاه از و باال سطح
 و یرا فعالیت در زیسرت محریط آمروزش ب  توج  میپا:

 از و مزوسرط سرطح در ا:آموز دانش دیدگاه از یا مهارت
 میرپا: . ینچتین،دارد قرار ژاییتی سطح در دبیرا: دیدگاه
 یرا نگررش و یا ارزش در زیست محیط آموزش ب  توج 

 دبیررا: دیدگاه از و باالی سطح در ا:آموز دانش دیدگاه از
 دارد. قرار ژاییتی سطح در

 رایتنایی مقطع هرا:ت 7931 ینالارا: و ترکنانی 11
 میرپا: برر انررژی بهیت    مصرف زمیت    در آموزش تأثیر

گایی  مؤثر آموزا: دانش محیطی زیست رفزار تغییر و آ
 .بود

 و جنعی صاح  12
 استاد  7922 ینالارا:

 ینگرامی و ینرایی محیطی، زیست ییا بحرا: حل
 بر  انسا: نگرش اصالح با تا طلبد می را دین و فلسف 
 و یا ارزش کرد: درونی برای متاس  رایالاری ،یسزی

 شود. فرایم زیست محیط ژایداری ب  دسزیابی

 شهروندا: تهرا: 7922 ینالارا: و دیژورمج 13
 حفاظرت تر یزم در مردت کوتراه یآموزش دوره اجرای

 افرراد نگررش در یانررژ ییجو صرف  و ستیز طیمح
 است. شده واقع مؤثر موضوع، مورد در دهید آموزش

 کارشتاسا: تبریپ 7931 ینالارا: و رضایی 41
 زیسرت محیط آموزش در مؤثر عوامل شتاخت بدو:
 محرریط آموزشری اولیرر    وظرای  برر  حزری ترروا:ننری

 محریط تخریر  و آلرودگی از جلروگیری ک  ،زیست
 .در آ: موفق شد و ژرداختاست،  زیست

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/550811
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/550811
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/550811
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/550811
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 آموزش محیط ...

 نتیجه هدف جامعه اجرا مکان اجرا سال محققان کد

 دییارا: یندا: 7931 ینالارا: و مشهرا 47

 محرریط ژایرر  مفرراییم آمرروزش زمیترر  در یرراآمرروزش
 متاسر  ییرا روش مصررف، الگوی اصالح زیست،

 فضرای توسرع    یرای رایالار و اینیت فاضالب، دفع
 زیسرت محریط بازسرازی و سازی ب  ییا روش و سبپ

گایی ارتقای ب  متجر  .شد دییارا: محیطی زیست آ

 شهروندا: شیراز 7934 شبیری و ینزی 42
 و الانرراتام یریررایمزغ بررا یطرریمح زیسررت فریتررگ

 آمرروزش و یکارآمرد احسرراس شرده، ارائرر  خردمات
 دارد. معتادار و مثبت یارابط  ،ستیز طیمح

 ژارس سازما: 7931 ینالارا: و کرینی 49
 جتوبی

 و ژپشالا: 
 ژرسزارا:

 کسر  بر  جتروبی ژارس سازما: ژرسزارا: و ژپشالا:
 عنرل دانش و کلی طور ب  محیطی زیست دانش بیشزر

 .کتتد احساس نیاز می اصخ طور ب  محیطی زیست

 و دانرررش سررطح برررر آموزشرری الگویرررای اجرررای دانشجویا: یپد 7932 زاده الهی  و خبیری 44
 .بود مؤثر دانشجویا: محیطی زیست ژذیری مسئولیت

 و اسفتدق  امیری 41
 مقطع معلنا: مشهد 7931 ینالارا:

 مزوسط 

 و برودهمترد  عالق  محیطری زیسرت مباحر  ب  دبیرا:
 درسری کزراب در را محیطری زیسرت مباح  حضور

 ایرن تردریس بررای نیرپ کرافی وقرت و دانتردمی الزم
 مباحر  حضور با اما د.تگذارن می کالس در مباح 
 نسربزاً  شرا: تردریس مرورد کزراب در محیطری زیست

 کزراب در مباح  این دیتد می ترجیح و بوده مخال 
 شود. تدریس ای جداگان 

 مشهد 7939 ینالارا: و ساالرا: 44
 ژیش مقطع
 و یدبسزان

 ابزدایی

ارسی ک  در آ: بر  آمروزش محریط زیسرت توجر  مد
 و تجرب  کش ، مشایده، برای ژویا محیطی شود،می

 ب  بتا ،رو ازاین دید.می قرار یا بچ  اخزیار در یادگیری
 طراحری ایرا:، کشور محیطی زیست نیازیای خواسز   

 محیطرری زیسررت آموزشرری یررایمجزنررع برررای الگررو
 است. ضروری

 و اوجقررررراز محرمررررری 41
 استاد  7932 ینالارا:

 برا آشرتایی و زیسرت محریط مبرانی و اصول ب  توج 
 دورا: از بایرد کر  اسرت امرری حیرات، یرایچرخ 

 گیرد. قرار توج  مورد کودکی

 استاد  7923  جو سخاوت و ژور نیحس 42

 فاصرل  مطلروب تیوضرع برا یفعل یدرس ییا برنام 
 در نیینچتر دارد. یجد   یبازنگر ب  ازین و داشز  ادیز

گرررای سرررطح موجرررود طیشررررا  اطالعرررات و یآ
 در ییابزردا ژررورش و آمروزش رشز    آموخزگا: دانش
 در نیرا دارد. قررار حرداقل در سرتیز طیمح با رابط 

 و سرتیز طیمح حفظ رینظ ینیمفای ک  است یحال
 درسرت ییرا وهیش آموزش و آ:  یتخر از یریجلوگ

 ریسرا و کاغرذ آب، ریرنظ یعریطب متابع کرد: مصرف
 مقطرع در و یکرودک نیسرت در یعریطب متشرأ با موارد
 وبرود  خوایرد تراثرگرذار و بخش ج ینز اریبس ییابزدا

 داریژا توسع    اصول یمبتا بر یآت لنس ژرورش موج 
 شود.یم

http://elmnet.ir/author/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158298
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158298
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 نتیجه هدف جامعه اجرا مکان اجرا سال محققان کد

 شهرسیرجا: 7932 ینالارا: و یحیایی 43
 ا:آموز دانش )کرما:(

 برا مررتبط شرتاخزی ییرا مهارت آمروزش یای برنام 
 آمرروزا: دانش اکولرروژیالی ادراک بررر زیسررت محیط

 بود. مؤثر دبیرسزانی

 معلم تربیت مراکپ یاسوج 7939 ینالارا: و االیی 11
 بررداری  مثبرت و معتری ترأثیر زیست محیط آموزش

 تفالرر ارتقراء و محیطری زیسرت مثبرت نگرش ایجاد
 دارد. معلم تربیت مراکپ دانشجویا: انزقادی

 استاد  7932 نالارا:ی و حافظی 17
 ینرر  مشررارکت مسررزلپم زیسررت محرریط آمرروزش

 ،آ: برر عرالوه اسرت. آموزشری و دولزری یای دسزگاه
 محریط ینگرانی آمروزش در آموزشی نیازیای تعیین

 دارد. ضرورت آموزشی طراحی و زیست

 معلنا: )تهرا:( دماوند 7937 ینالارا: و دادفر 12
 دوره   در زیسررت محرریط از حفاظررت یررایآمرروزش

 ،باشدمی فرد شخصیت گیری شالل دورا: ک  ،ابزدایی
 دارد. سپایی ب  تأثیر

 مزخصصا: کشور کل 7931 ینالارا: و کرینی 19

 ایرن از یالری توانردمری آموزشری سیسرزم از اسزفاده
 و زیسرت محریط حفرظ جهت در حرکت رایالاریای

 محیطری زیسرت مدرسر  یک احداث باشد. آ: متابع
 از کودکرا: بر  آمروزش رائر   ا یای راه از یالی تواندمی

 محیط از محافظت فریتگ کرد: نهادیت  و ژایین ستین
 باشد.می آنا: در زیست

 دانشجویا: تهرا: 7934 فاضلی و شایگا: 14
 کسر  برر زیسرت محریط و بهداشرت درس آموزش
 دانشرجویا: محیطی زیسرت و بهداشرزی یرای نگرش

 بود. مؤثر

 دا:شهرون تهرا: 7934 ینالارا: و عابدی 11

 محیطری زیست آموزش کیفیت ءارتقا بر اثرگذار یای لف ؤم
 ارزیررابی، و نظررارت شررامل  دیترردگا: آمرروزش دیرردگاه از

 دیررردگاه از و ای حرفررر  ییرررا مهارت و ریرررپی برنامررر 
 آموزشری، یرایمالنرل عوامرل شرامل  دیتدگا: آموزش
 بود. ارتباطی ییا مهارت و آموزشی امالانات و نظارت

 تتالابن 7931 ینالارا: و حسیتی 14
 شهروندا: )مازندرا:(

 برا زیسرت محیط ینگانی آموزش مسزقل مزغیر بین
 نگرررررش و رفزررررار دانررررش، وابسررررز    مزغیریررررای

 مسزقل مزغیریای بین نیپ و شهروندا: محیطی زیست
 برا شرغل نروع و درآمد میپا: تحصیالت، سطح سن،

 رابطر    شرهروندا: محیطری زیست دانش وابسز    مزغیر
 محرریط ینگررانی آمرروزش دارد. ودوجرر داری معترری
 محیطری زیسرت دانش سطح ارتقاء در توانسز  زیست

 باشد. داشز  نقش شهروندا:

 آموزا: دانش تهرا: 7939 ینالارا: و حسیتی 11
 بر  متجرر زیست محیط از حفاظت ینگانی آموزش
 دانرررش افرررپایش محیطی، زیسرررت نگررررش تغییرررر

 رفزررار و محیطی زیسررت مهررارت محیطرری، زیسررت
 .است شده آموزا: دانش محیطی  زیست

 دانشجویا: مازندرا: 7939 نواد ژازکی و صالحی 12

 و آموزش با توانتد می عالی آموزش مراکپ و یا دانشگاه
 محیطرری زیسررت سررواد و دانررش سررطح افررپایش

 در مزخصرص انسرانی نیرروی تربیرت در دانشجویا:
 تحقررق جهررت در مررؤثری گررام زیسررت محرریط قبررال

 یرایرسان  از گیری بهره بردارند. توسع   ژایدار ایداف
 امررر توانررد می یررا خانواده برر  آمرروزش نیررپ و دیررداری
 ننایدرا تسهیل  آموزش

http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F615975&type=0&id=10562318
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F615975&type=0&id=10562318
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F615975&type=0&id=10562318
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F615975&type=0&id=10562318
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 آموزش محیط ...

 زمرانی یرایبرازده در مربوطر  تحقیقات ،(2شناره ) جدول از حاصل یاییافز  ب  باتوج 
 برر در را کشرور از مخزلفری ییا آ:اسرز مطالعر ، مرورد مالرا: حیر  از و شده انجام خاصی

 در کر  داده قررار بررسری مرورد نیپ را خاصی گروه مطالعات، از یریک این بر عالوه گیرد؛یم
 تحقیرق ایرن در بررسی مورد یایژوویش جامعیت و شنول از حاکی عوامل این کلی  مجنوع

 طریرق از نزرایج، مصرادیق اساس بر ستزپژوویی فرایتد قسنت در یایافز  کلی  رو این از دارد.
 اساس بر نزایج کلی  محوری، گذاریکد فرایتد اساس بر سپس و اسزخراج باز ریکدگذا فرایتد

 است  مشایده قابل (9) شناره جدول در حاصل نزایج ک  شدند بتدی دسز  مشزرک مفاییم
 

یست محیط آموزش نتایج بندی دسته (.9شماره ) جدول  *محوری( )کدگذاری مشترک مفاهیم اساس بر ز

 «نیازسنجی»مقوله  0
شتاخت عوامرل مرؤثر در آمروزش محریط  ؛(41، 9) کز  درسی ؛(17، 14، 27، 71) یای مخزل نیازستجی مزتاس  با سن و گروه  صادیقم

(؛ 14، 11، 22یای درسری دانشرگایی)(؛ آموزش عالی و برنام 27یای آموزشی) روش ؛(41) طراحی درسی مسزقل ؛(41، 11، 11) زیست
 (.41آموزا: و دبیرا:) (؛ نیازیای دانش14، 17، 44، 41، 3،29،21یروی انسانی)آموزش ن ؛(2ایداف آموزشی مقاطع)

 اثربخشی آموزشمقوله  2
آمروزا:،  یا از جنلر  دانش)آموزش رسنی، غیررسنی و ینگانی( بر انواع گروه یا آموزش محیط زیست در تنام حاالتبر اساس یافز مصادیق: 

، 29، 71،73،21، 74، 71، 74، 79، 1، 4، 1، 7،2) تا شهروندا: با ایداف مخزل  اثرگرذار بروده اسرتدانشجویا:، معلنا: و دبیرا: و مربیا: 
21 ،24،22،97 ،92 ،94 ،93 ،49 ،44 ،11 ،47 44 ،11 ،14 ،14 ،11.) 

 های آموزشی روشمقوله  9
ای دانشرگایی و رشرز  (؛ رویالرد میا:91یا) دک(؛ نقاشی دیواری در مهدکو94یای چتدگان  گاردنر)یای آموزشی براساس یوششیوه  مصادیق

(؛ آموزش در 92مل)أ(؛ آموزش با یدف تفالر و ت99یادگیرنده) سازما: (؛  نظری   79(؛ روش سخترانی)79(؛ کارگاه آموزشی)22) رایبردی برنام   
(؛ آموزش 12، 14، 44، 22، 73، 4دیداری)جنعی  یای ارتباط(؛ رسان 7ار)(؛ یادگیری سی  12(؛ توج  ب  آموزش دیتی و فلسفی)47فضای آزاد)
(؛ اسرزفاده از جنرالت و 12(؛ فراوا)93(؛ تلفرن ینرراه)92نویسری) (؛ وبرالگ91(؛ آموزش مجازی)79(؛ آموزش از راه دور)21الالزرونیک)

 (.19، 43، 44، 74(؛ الگویای آموزشی)12آموزش خانواده) ؛(19یای سازگار با محیط زیست)فتاوری ؛(11تصاویر)
 آموزش رسمیقوله م 4

یا و کنبودیایی مواج  است ک  برای اثربخشری بیشرزر بایرد بر  ایرن عوامرل توجر  رغم اثربخشی اما با ضع  ب آموزش رسنی  حیط     مصادیق
(؛ ایرداف آموزشری دوره مزوسرط  42، 42، 41یرای درسری )(؛برنامر 42، 94، 23، 9بیشزری شود. از جنل   محزوای کز  درسی ابزردایی)

 (.17، 42، 91، 21یای اجرایی) (، ناینایتگی دسزگاه14مزوسط ) (؛ دروس دوره  2)دوم
 آموزش غیررسمیمقوله  5

 (.77، 1) نزایج در بیشزر تحقیقات حاکی از اثربخشی بیشزر آموزش غیررسنی در مقابل آموزش رسنی بوده است  مصادیق
 آموزش همگانیمقوله  6

یرای مخزلر  انسرانی انرواع گرروه .گیررد دربرمیمثاب   چزری  ب یا را ش ینگانی در محیط زیست کلی  گروهآموز ،باتوج  ب  تحقیقات  مصادیق
(؛ مربیا: مهد 14، 11، 42، 13، 49، 24(؛ شهروندا:)41، 29آموزا: و دبیرا:) نوعی ب  آموزش محیط زیست نیازمتد یسزتد از جنل   دانش ب 

(؛ ژپشرالا: و 14(؛ کارکترا: محریط زیسرت)19، 14دبسرزانی) (؛ کودکرا: ژریش44، 21، 3کل) نیروی انسانی در ؛(17(؛ مدیرا:)41کودک)
 (.71(، گردشگرا:)4دار) (؛ زنا: خان 47(؛ دییارا:)91یا) سازما:(؛اعضای 13، 42، 41(؛ کودکا:)49ژرسزارا:)

 العمر آموزش ماداممقوله  1
 (.44، 24، 21، 1) از میپا: سن و تحصیالت، برای ینیش  مطرح و موردنیاز است آموزش محیط زیست فارغ ،عنل آمده طبق تحقیقات ب   مصادیق

 و مصادیق براساس کدگذاری باز است.  لف ؤم با مرتبط مقال  کد  دیتده نشا: جدول داخل *اعداد
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 اسراس برر محروری کدگرذاری از حاصرل نزرایج ،(9) شرناره   جدول یاییافز  ب  باتوج 
 مرورد در محوری کد 4 شتاسایی ب  متجر باز، کدگذاری از حاصل مشزرکمصادیق  بتدی دسز 
 این ک  شده کشور در زیست محیط آموزش اثربخشی حیط  در تحقیقات از شده گپارش نزایج

 و زیسررت محرریط آمرروزش ییررا روش زیسررت، محرریط آمرروزش نیازسررتجی شررامل  محوریررا
 باشتد.می العنر مادام و ینگانی غیررسنی، رسنی، یای آموزش

 موضروع یک در علنی یاییافز  کلی    ترکی  ،ستزپژوویی یدف ایتال  ب  باتوج  رو، این زا
 ارائ    بخش در ژوویش، این فرایتد نزایج ب  باتوج  است، واحد انسجام یک ب  رسید: و خاص
 در زیسرت محیط آموزش یاییافز  از کلی ننای یک در ستزپژوویی یایفرآوده ترکی ، نزایج
 یافزر  انسرجام و جدیرد چرارچوب ایرن گیررد؛مری قررار بررسی مورد مفهومی نقش    یک قال 

.نشا: داده شده است (7شناره  ) شالل در ترسینی صورت ب 
 

پژوهی( های)فرآورده ترکیب نتایج (.0شماره ) شکل یست محیط آموزش هاییافته از سنتر ز

 برمؤثر  عوامل
 اثربخشی

 زیست محیط آموزش

 برای محیط ب  انسا: نیاز ب  باتوج 
 ینا: ب  روزافپو:، یایژیشرفت و بقاء

 یددج مسائل با زیست محیط میپا:
 شتاساییبتابراین،  ؛شود می  مواج

 و مهم آ: با مقابل  جهت مسائل این
 .است حیاتی

 زستجینیا

 ،زیست محیط از حفاظت
 را جامع  افراد ین    مشارکت

 افراد ین  ؛ بتابراین،طلبدمی
 و سن با مزتاس  باید جامع 

 ببیتتد. آموزش ،شا: شرایط

 ینگانی آموزش

 ینیش  بشر ک  آنجا از
 در جدیدی مسائل با

 محیط با مواجه 
 فارغ شود،می رو روب 

 میپا: و سن از
 صورت ب  تحصیالت

 در مداوم و زنرمس
 ب  عنر طول تنام

 .دارد نیاز وزشآم

 آموزش
 العنر مادام

 ستزی ییا روش از
 تا گرفز  آموزش

 ژیشرفز  ییا روش
 انواع بر مبزتی

 مزتاس  یا،فتاوری
 مخاط ، نوع با

 امالانات و شرایط
 توا:می موجود

 .کرد اسزفاده

 ییا روش
 آموزشی

 این ک  آنجا از
 صورت ب  یاآموزش

 کاربردی و تاهکو
 در شود،می طراحی

بسیاری از مواقع 
 .است ربخشاث

 آموزش
 غیررسنی

 کنبودیا با آموزش این
 در یایی ضع  و

 درسی یایبرنام 
 یا،یافز . استرو  روب 
 محزوا، بود: روز ب 

 معلنا: مسزنر آموزش
 ارائ  و آموزشی کادر و

 را مسزقل درس یک
 .کتتدمی ژیشتهاد

 آموزش
 رسنی
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 از افرراد دانرش افپایش باع  زیست محیط آموزش از آنجا ک  (،7شالل شناره  ) ب  باتوج 
 گرذارتأثیر اثربخشری ایرن برر آنچ  اما ؛است اثربخش حاالت ین  در ،شودمی زیست محیط
 حاضرر، ژروویش در یرایافز  ترکی  از حاصل نزایج ب  باتوج  ک است  عواملی از مزأثر است
 آموزش رسنی، زشآمو آموزشی، ییا روش کارگیری ب  نیازستجی،است   مورد شش این شامل

 بایم ارتباط در عوامل این ،یایافز  اساس بر .العنر مادام آموزش و ینگانی آموزش غیررسنی،
 و اثرربخش آمروزش ارائ   متظور  ب  و است مهم خود جای در یا آ: از یریک سهم و کرده عنل

  شود. توج  عوامل این ین    نقش ب  باید زیست محیط زمیت  در ژایدار
 

 گیری جهنتی و بحث
 در زیست محیط آموزش اثربخشی زمیت  در تحقیقات و یاژوویش انجام روند ایتال  ب  باتوج 

 از تحقیقات از یریک ک  آنجا از و گرفز  خود ب  صعودی سیر  اخیر، دی    درویوه  ، ب کشورما:
 نظر ب  بتابراین، است، داده قرار موردبررسی را زیست محیط آموزش مسئل    خاصی زاوی    و جتب 

 .شرودمری دیرده کنزرر زیسرت محریط آمروزش زمیتر    در متسرجنی و واحرد دیدگاه رسدمی
 محیط آموزش حوزه   در شده انجام تحقیقات کلی  نزایج شد سعی حاضرمقال    دردلیل، ینین ب 

 مؤثر عوامل از متسجم و واحد دیدگاه یک نزایج، این ترکی  ضنن و گردآوری داخل در زیست
 .حاصل شود کشورما: در زیست یطمح آموزش بر

از آنجا  داخلی، شده   انجام تحقیقات تنام در ک  داد نشا: مخزل  مطالعات از یایافز  ترکی 
 و حراالت ین  در ،شودمی زیست محیط از افراد آگایی افپایش باع  زیست محیط آموزشک  
 بسریاری .اسرتینسو  نیپ جیخار تحقیقات یاییافز  با ،نزیج  اینو  بوده اثربخش یاگروه ین   

 ؛7 ،2177 ینالرارا:، و 1، کویال: کیورگ، و: وردژلوگ در و:از جنل  ) خارجی یایژوویش از
 ،4ینالرارا: و ، ایسری، ویزیترگدرایستر ؛7 ،2171 ،3لیفزلتدر ؛2177،2 ،2، داود، کوویتزیتت

 اثرربخش از ،(2 ،2171 ،6، سایین، ارتپیتارتالسوس ؛7 ،2112 ،5اولدریم و سیلدر ؛7 ،2174
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 آمروزش ینچترین انرد.داده گرپارش کشورشا: در زیست محیط آموزش یایبرنام  اجرای بود:
 عتروا: بر  ،شرودمری محیطری زیست حساسیت و آگایی افپایش باع  ک  آنجا از زیست محیط

 شرودمری محسروب زیسرزی مشالالت با مقابل  و شتاسایی در افراد آموزش برای روش ترین مهم
عالوه، بررای رسرید: بر  اخرالق و عردالت  بر  (؛74 ،2177 ، 1ینالرارا: و، جتسر، جتپر)کوس

 ،نزرایج ایرن بر  باتوجر  (.2 ،2174 ،2)کوژتایترا اسرت ضرروری زیست محیط آموزشزیسزی، 
 باشد.می زیست محیط از صیانت و حفظ در مطنئن رایالاری آموزش گفت توا:می

 بروده، گرذارتأثیر زیسرت محیط آموزش اثربخشی رب آنچ  داد نشا: یایافز  ،دیگر سوی از
 آمروزش آموزشری، ییرا روش کرارگیری بر  نیازسرتجی،از   عبارتترداست ک  عامل  4 از مزأثر

 العنر. مادام آموزش و ینگانی آموزش غیررسنی، آموزش رسنی،
 نالزر    ایرن بر  اشراره و است زیست محیط زمیت  در آموزشی نیازستجی عوامل این از یالی

 و بشرر روزافرپو: یرایژیشرفت ینچتین و بقا برای محیط ب  انسا: نیاز ب  باتوج  ک  دارد مهم
 رو روبر  جدیرد مسرائلی برا ینرواره نیرپ زیسرت محیط میپا:، ینا: ب  جدید، نیازیای ظهور

 اسرت. حیراتی و مهرم بسریار اول گرام در آ: برا مقابلر  جهرت مسائل این شتاسایی .شود می
 جدیرد نیازیای شتاسایی جهت در مسزنر و مداوم صورت ب  باید موزشیآ نیازستجی ،بتابراین

 طراحری ژایر    و مبترا ک  شودمی ناشی آنجا از آموزشی نیازستجی اینیت عالوه، ب  کتد. تالش
 ترا شرود طراحری جدیرد نیازیرای براسراس باید آموزش غیررسنی و رسنی نظام در آموزشی

 بود. آماده اتفاق، حال در یا آمده ژیش یمحیط زیست مسائل با مقابل  برای ینواره
 برر .اسرت شرده توصی  گوناگونی ییا روش زیست محیط آموزشمتظور  ب  ،دیگر سوی از
 برر مبزتری ژیشررفز  ییا روش تا گرفز  ستزی ییا روش از آموزشی، روش یر از ،یایافز  اساس

 کرد. اسزفاده توا:یم موجود امالانات و شرایط مخاط ، نوع با مزتاس  ،یافتاوری انواع
 از نروع ایرن کر  دیدمی نشا: زیست محیط رسنی آموزش زمیت    در یایافز ، این بر عالوه

 ،3ینالرارا: و، سرجی، گرارب  )نیگو تحقیقات با ینسو یافز  این است. اثربخش نیپ آموزش
 محریط حیطر    در رسرنی یایآموزش بود: اثربخش زمیت    در (7 ،2172 ،4افرید ؛2 ،2112

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 این ایتال رغم  گیرند. ب ژوشش این نوع از آموزش قرار می بسیاری از افراد، تحت است. یستز
ررر  یراییضرع  و کنبودیرابرا  باشد، جامع  در خوبی بسیار آثار أمتش تواندمی آموزش از نوع

 آمروزش محزروا، روزبرود: بر  داخلری تحقیقرات اسرت. مواج رر  درسی برنام  زمیت    درویوه  ب 
 را زیسرت محریط آمروزش زمیتر    در مسرزقل درس یک ارائ    و آموزشی کادر و علنا:م مسزنر

 کتتد.می ژیشتهاد
 بر  کررد: اکزفرا زیسرت محریط آمروزش زمیتر    در دیدمی نشا: یایافز  دیگر، سوی از

برا  خرود محریط با مواجه  در ینواره بشر. چرا ک  باشد ژایدار تواندننی رسنی یای آموزش
 حیطر  ایرن در مسرزنر صرورت بر  آموزش ب  نیاز ،بتابراین ؛شودمی رو وب رمسائل جدیدی 

 محرل و تحصریالت دانرش، میرپا: جتسریت، ک  است داده نشا: تحقیقات است. ضروری
گایی بر یتأثیر سالونت  آمروزش داشرزنعالوه،  بر  نردارد. افرراد محیطری زیست نگرش و آ
 و ، کراچی)اگوس شود متجر محیطی زیست اررفز در تغییر ب  تواند ننیتتهایی  ب  نیپ انزپاعی
 ضررورت زمیتر  ایرن در (.2 ،2177 ،3کومرالوف ؛7 ،2111 ،2برداک ؛2 ،2171 ،1کاوس

در تنام طول عنرر  افراد آموزش، از نوع این اساس بر .کتد می ژیدا ظهور العنر مادام آموزش
 زیسرت محریط حیطر    در مسرزنر و مردام آموزش ب  ،تحصیالت و سن میپا: از فارغخود، 

 یسزتد. نیازمتد
 را جامعر  یرک افرراد ینر    مشارکت زیست محیط از حفاظت ک آنجا از ،یایافز  اساس بر

 و سرن با مزتاس  باید ین  و شودننی محدود خاصی گروه ب  حیط  این آموزش لذا طلبد،می
 ژوشرش تتحر را جامع  یک اقشار ین    ک  آموزش از نوع این .گیرند قرار آموزش تحت شرایط

 از نروع ایرن اثربخشری نیرپ مخزلر  تحقیقات .شودمی نامیده ینگانی آموزش، دیدمی قرار
 خود ژوویش در (2174) 4 ، احند و ییاتمجبول ،راسزا این در اند.کرده اثبات نیپ را آموزش

 و دیترردمرری خبررر زیسررت محرریط آمرروزش در مردمرری ییا سررازما: اثربخشرری و نقررش از
 است. اثربخش مشارکزی روش مبتای بر زیست محیط آموزش دیدمی نشا: نیپ (2177)5بوی

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 شرده ثابرت نیپ رسنی یایآموزش کتار در غیررسنی یایآموزش تأثیر و نقش ،نهایت در
 یرایدوره اسراس برریرای غیررسرنی آمروزش کر  آنجا از ،داخلی یاییافز  اساس بر .است
 از ترراثرربخش دترکتمری تالیر  عنلری و کراربردی مفاییم بر بیشزر و شده طراحی مدت کوتاه

، ژراراس بارباس ؛7 ،2171 ،1)بهک خارجی تحقیقات با یافز  این .اندبوده رسنی یایآموزش
 براره  در (2 ،2171 ،4نروال: ؛7 ،2177 ،3درسرنن و یارنس ؛7 ،2113 ،2اسزامو و  کووژالس
  .ینسو است زیست محیط خصوصدر غیررسنی یادگیری و آموزش اثربخشی

 ارتبراط در حاضر ژوویش در شده شتاسایی مؤثر عوامل گرفت نزیج  توا:مییا،  بر یافز بتا
 آمروزش ارائر   متظور  بر  واسرت  مهرم خرود جرای در یرا آ: از یریک سهم و کرده عنل بایم

 شود. توج  عوامل این ین    نقش ب  باید زیست محیط زمیت    در ژایدار و اثربخش
 کلیر  کر  اسرت ایرن کررد توجر  آ: بر  بایردمقالر   این در ب  عتوا: محدودیت ک  اینالز 

گوناگو: مزفراوت  شرایط در ک  است بوده یاییژوویش نزایج اساس برآمده،  دست ب  یای یافز 
 نزرایج از طیفری شامل است منالن یا این یافز  . بتابراین،است شده انجام گوناگو: ایداف با و

 ترکیر  سرتزپژوویی یرایژوویش یدف چراک  ؛نباشد خاصی یدف راسزای در و باشد مزتوع
 است. موجود وضعیت از اطالع جهت یافز  انسجام کل یک ب  رسید: و خرد اجپاء و واحدیا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 منابع
ٔ  متوساطه  های ارزشیابی محتوای کتاب(. 7923زاده شیراز، زیرا؛ و ملالی، حسن) ابراییم درسی ساا  ال  دلر

ومااوزان شاابا ساادرلار در سااا   محیطی از د اااهأ دبیاااان ل دان  هااای ومااوزس ز ساا بااا اسااای معیااار
نامر  کارشتاسری ارشرد(. دانشرگاه عالمر  طباطبرایی، دانشرالده علروم تربیزری و  )ژایا: 90-09تحصیلی

روانشتاسی، تهرا:، ایرا:.

آمروزش محریط زیسرت برر بهبرود تفالیرك ژسرناند  ترأثیر(. مطالع   7932اسراری، الهام؛ ریبری، معصوم  )
.7-71(، 4)7، وموزس محیط ز س  ل توسعه پا اارژپشالی، مطا لع  موردی بینارسزا: احندنواد کزالم. 

(. مقایسر  7931اسناعیلی علویج ، الهرام؛ زبردسرت، لعبرت؛ امیرری، محنردجواد؛ صرالحی، اسرناعیل )
آموزا: ژای  ششم ابزدایی.  اثربخشی آموزش محیط زیست با اسزفاده از آموزش رسنی و غیررسنی در دانش

41-14(، 2)1، وموزس محیط ز س  ل توسعه  پا اار

آموزش محیط زیست برسطح دانش دانشجویا: دخزر و تأثیر(. بررسی 7934اصالنی، میتا؛ و شبیری، محند )
.741-714، 92، فصلنامه فنالری وموزسژسر با اسزفاده از رسان  ارتباط جنعی دیداری. 

تحلیا  ل بارسای نیازهاای  (7931امیری اسفتدق ، حنید؛ سرعیدی رضروانی، محنرود؛ و شربیری، محنرد)
نامر   )ژایا: 90-09محیطی معلمان مقطع متوسطه شابا مهابا ساا  تحصایلی  وموزشی مداحث ز س 

 :، ایرا:.کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام نور، دانشالده علوم انسانی، تهرا

وموزس محیط ز س  باا تکراا انتقاادی ل  تأثیا(. 7939االیی، رضوا:؛ شبیری، محند؛ و الریجانی، مریم )
نامر  کارشتاسری  )ژایا: محیطی دانهجو ان مااکر تابی  معلم:مطالعه موردی شابا  اساو  نگاس ز س 

 تهرا:، ایرا:. شد(. دانشگاه ژیام نور، دانشالده علوم انسانی،ار

رنرده بسرزرآموزش محریط یای یادگی (. سرازما:7937بابازاده، علی؛ قهرمانی، محنرد؛ و اکبرری، معصروم  )
.43-12(، 2)7، وموزس محیط ز س  ل توسعه پا اار زیست.

(. بررسی دیدگاه آموزگارا: شهر تهرا: نسبت بر  7937ژرییپکار، لیال؛ شبیری، محند؛ و سرمدی، محندرضا )
.91-49(، 2)7، وموزس محیط ز س  ل توسعه پا ااردوره ابزدایی.  محزوای درسی آموزش محیط زیست

(. مطالعر   میرپا: رعایرت اصرول سرازماندیی 7937ژرییپکار، لیال؛ شبیری، محند؛ و سرمدی، محندرضا )
یای آموزش محیط زیسرت در محزروای دوره  ن مفاییم و مؤلف محزوا )توالی، وحدت و مداومت( در تدوی

دل فصالنامه ماا ا   ل دبسزانی از دیدگاه آموزگرارا: شرهر تهررا: و ارائر  رایالاریرای متاسر  بررای آ:. 
.41-27، 3، های وموزشی ر ری در نظام بانامه

(. بررسری وضرعیت 7931ژریشانی، ندا؛ میرشاه جعفری، ابراییم؛ شریفیا:، فریردو:؛ و فریادیرا:، مهررداد )
موجود و مطلوب ایداف کلی برنام  درسی آموزش محیط زیست دوره دوم مزوسط  ایررا: برر اسراس نظرر 

. 41-13(، 2)79، های وموزس ل  ادهیایدلفصلنامه پژله مزخصصا: برنام  درسی و محیط زیست. 
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وموزس در زمینه مصاا  ببیناه اناابی باا  تأثیا(. 7931شبیری، محند )  ترکنانی، فاطن ؛ الریجانی،مریم؛ و
هاهی ل تغییا رفتار ز س  محیطی دان  نامر   )ژایا: وموزان مقطاع راهنماا ی درتااناه شابا تبااان میران و

 کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام نور، ژوویشالده محیط زیست، تهرا:، ایرا:.

یای آموزشری  (. نیازستجی و تعیین اولویت7923اللهی، مهرا: ) حسیتی، حنیده؛ شبیری، محند؛ و فرج حاج
فصالنامه علاوم ل ترنولاوبی محایط وسط  در زمیت  محیط زیست و توسرع   ژایردار. آموزا: مقطع مز دانش

.713-734(، 7)72، ز س 

طااحی نظام وموزشی بااای توساعه  وماوزس (. 7932حافظی، سهیال؛ شبیری، محند؛ و سرمدی،محندرضا )
نامر   کارشتاسری ارشرد(. دانشرگاه ژیرام نرور،  )ژایا:  س  با رل رااد وماوزس از رأ دلرهمگانی محیط ز

دانشالده روانشتاسی و علوم تربیزی، تهرا:، ایرا:.

وزش گرویی محیط زیست بر نگرش (. اثربخشی آم7931حجزی، سیاح مریم؛ و خدابخشی کوالیی، آناییزا )
گایی افپایی زیست محیطی دانش 7-2(، 9)2. پاستاری کودکانآموزا: دخزر دبسزانی شهر تهرا:.  و آ

شرز   آمروزش و ژررورش یای درسی ر(. بررسی برنام 7923جو، محندصادق ) ژور، محند؛ و سخاوت حسین
گایی ابزدایی از دیدگاه اسزادا: علوم تربیزی ب  آموخزگرا:  محیطی دانش یرای زیسرتمتظور ارتقای سطح آ

.722-771(، 72)2، فصلنامه  علوم ل ترنولوبی محیط ز س این رشز . 

بارسی نق  وموزس همگانی محیط ز سا  باا (. 7931ی، محند؛ و الریجانی، مریم )حسیتی، راحل ؛ شبیر
نام  کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیرام  )ژایا: محیطی شبالناان شبا تنرابن میران ارتقاء سطح دان  ز س 

نور، دانشالده علوم انسانی، تهرا:، ایرا:.

بارسی نق  وموزس همگانی حکاظ  از (. 7939حسیتی، مریم سادات؛ رضوانی، محند؛ و شبیری، محند )
هاهی وموزان مقطع متوساطه ناحیاه  وموزان: مطالعه  موردی دان  های دان  محیط ز س  در ارتقاء سطح و

:، دانشرالده علروم انسرانی، تهررا:، )ژایا: نام  کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام نور اسزا: تهرا چبار تباان
ایرا:.

الگویررای آموزشری بررر سرطح دانررش و  ترأثیر(. ارزیررابی 7932زاده، مهتراز ) خبیرری، محندمهردی؛ و الهرری
.7-3(، 9)7. پا اار فصلنامه وموزس محیط ز س  ل توسعه  محیطی دانشجویا:.  ژذیری زیست مسئولیت

را:  سنت.. تهل رم وموزس محیط ز س  در قان بیس (. 7939محند ) خورشیددوست، علی

وموزس محایط ز سا  در  تأثیابارسی نق  ل (. 7937دادفر، مهتاز؛ شبیری، محند؛ و سرمدی، محندرضا )
ٔ  ابتاا ی از د ااهأ معلماان شباساتان دمالناا وموزس رسمی درلی ها ه  های وسمان ل علوم تجابی دلر

 نام  کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام نور، دانشالده علوم تربیزی، تهرا:، ایرا:. یا:)ژا

کیرد برر (. بررسی برنام 7922النلو  ) دیبایی، شادی؛ الییجانیا:، اکرم یرای درسری مقطرع رایتنرایی برا تأ
.711-724(، 9)4، صلنامه علوم محیطیفمحوریای آموزش محیط زیست. 
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 آموزش محیط ...

فصالنامه (. آموزش رکن اساسی ارتقراء فریترگ محریط زیسرت. 7929راحنی، شنسی؛ و طایری، متصور )
.7-21، 24، وموزس مبناسی ا اان

های وموزس محیط ز س   تال ن استااتژی(. 7931ناز؛ رمضانی، محندابراییم؛ و شبیری،محند ) رضایی، ال
نامر   )ژایا: ، ماورد مطالعاه کشنهابا تدا ارها با مااتا    باای کارشناسان فضای سدر شباداری

نور، تهرا:، ایرا:. کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام

یرای (. بررسری اثربخشری آمروزش7931رضوانی، محند؛ شبیری، محند؛ ختیفر، سرنی ؛ و نوجروا:، مهردی )
  .3-21(، 4)2، شناسی شبای های بومپژله سازی مصرف انرژی.  محیطی ب  مربیا: در زمیت  بهیت  زیست

(. 7934زاده ژهلروا:، مهردی ) الهری، مهررا:، احسرا: زادگرا:، داود؛ فرج زایدی، زیرا؛ شبیری، محند؛ کریم
گرایی و عالق  محیطی  متردی زیسرت بررسی امالا: اسزفاده از آموزش الالزرونیالی برر اسراس دو عامرل آ

.243-249(، 4)71، لوم ل ترنولوبی محیط ز س فصلنامه عآموزا: مزوسط  شهرتهرا:.  دانش

آموزش محیط زیست بر ارتقاء دانرش، نگررش و  تأثیر(. بررسی 7932مقدم، افسان ؛ و سعیدی، مهدی  ) زمانی
، موزس محیط ز سا  ل توساعه  پا اااروآموزش و ژرورش تهرا:.  72مهارت معلنا: مقطع ابزدایی متطق  

7(9 ،)91-73.

طااحای مجتماع وموزشای ساازهار باا محایط (. 7939ژور، یومن ) ساالرا:، انسی ؛ صفارزاده، الهام؛ و بهنن
ٔ   های ز س  ز س  با ها  وموزس بانامه دبستانی ل ابتاا ی( در شبا مهابا  پی  محیطی به کودکان )دلر

واحد شایرود، دانشالده معناری، شایرود، ایرا:. نام  کارشتاسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسالمی  )ژایا:

وزش محیط زیست برر بهبرود نگررش آم تأثیر(. بررسی 7931سرباز، سنیرا؛ سزوده، احد؛ و رحینی، مهدی )
.27-23(، 2)1، وموزس محیط ز س  ل توسعه پا اارآموزا: ابزدایی نسبت ب  حقوق حیوانات.  دانش

العرات و (. مطالع  نقش آمروزش مبزتری برر فتراوری اط7934فرد، مرجا: ) سرمدی، محندرضا، و معصومی
فصلنامه وموزس محیط ز س  بر محیط زیست شهری.  محیطی با  یای زیست ارتباطات در کایش چالش

.92-11(، 2)4. ل توسعه  پا اار

و محریط زیسرت برر آمروزش درس بهداشرت  تأثیر(. بررسی میپا: 7934فاضلی، فائپه )شایگا:، اسحاق؛ و
محیطی دانشجویا: مقطرع کارشتاسری دانشرگاه تربیرت دبیرر شرهید  یای بهداشزی و زیست کس  نگرش

.271-222(، 9)3، مجله فنالری وموزسرجایی. 

فصالنامه مدیرا: و مسئوال: کشرور. محیطی برای  یای زیست(. ضرورت آموزش7929الدین ) شایگا:، جالل
 . 21-94(، 24)4، وموزس مبناسی ا اان

وزش آم ییا برنام  ی(. اثرات اجرا7932) ی، یادینیزیرا؛ و ابرای اده، سیدهیژاژال ی، سیدمحند؛ شنسیریشب
ل توساعه  یر ر ه بانامه نها)مورد مطالع   دانش آموزا: مدارس لتگرود(.  یگرد عتیبر طب یطیمح ستیز

.742-742(، 1)2، یهادشگا
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ار در برنامر  یس یریادگی یزسا ادهیعوامل موثر بر ژ یابی(. ارز7931زیرا ) سیده اده،یژاژال ی، سیدمحند؛ و شنسیریشب
.791-741(، 2)77، وموزس یفصلنامه فنالرشده.  یپیر ست با اسزفاده از مدل رفزار برنام یط زیآموزش مح

 ییرا آموزش ینظرر یل مبرانی  و تحلی(. تجپ7923ن  )یفه ،یاری، محندرضا؛ و آقای، محند؛ سرمدیریشب
مجلاه آ: در آمروزش از راه دور.  یزریترب ییران رشرز  و داللرتیرا: ایدگاه دانشرجویاز د یطیست محیز

.719-722(، 7)7، یرلانهنارت یکارباد یهاپژله 

 یآموزشر ییراتیرن اولوییو تع یازستجین  (.7923وا )یا:، شیفیو شر، محندرضا؛ ی، محند؛ سرمدیریشب
، سا  ط زیمحا یفصلنامه علاوم ل ترنولاوبست. یط زیت  محیدر زم ییرا: مقطع رایتنایآموزا: و دب دانش

72(4 ،)734-713.

ی یا سرت در برنامر یط زیرونرد آمروزش محر ی(. بررسر7932ژون  ) ،ی؛ و قائن، آالل ی، محند؛ قائنیریشب
ط یمجله وموزس محست. یط زیآموزش مح یمتاس  جهت اجرا یسال  توسع  کشور و ارائ  رایالاریا ژتج

.23-41(، 4)7، اار س  ل توسعه پا ز

ا: یمرب یساز و آماده یابی(. ارز7939ژور، عادل  ) یژور، احند؛ و سراد ین؛ ملالی، حسیبودی، محند؛ میریبش
دل فصالنامه شانار    شرهر تهررا:(. یست ب  کودکا: )مطالع  مروردیط زیآموزش مح ییا برامهدکود 

.774-724 ،1، یاجتماع

درخصوص ضرورت توجر  بر  آمروزش  یلی(. تحل7937، لقنا: )یقل ن؛ و امامی، حسیبودی، محند؛ میریشب
.744-722(، 9)7، یل توسعه هادشگا یر ر ه بانامه نهاشهر مشهد.  یست در بخش گردشگریط زیمح

ط یتوسرع  آمروزش محر ییراین اسزراتوی(. تدو7937ژور، عادل  ) ین؛ و سرادی، حسیبودی، محند؛ میریشب
.17-44(، 4)9، یشبا یشناس بوم یهامجله پژله . س یبا ماتر یت شهریریست در مدیز

دیا در یریرا و تهدفرصرت ییشتاسرا یبررا یطیمح ستیآموزش ز ییال برنام ی(. تحل7932محند ) ،یریشب
.7-71(، 7)2، اار توسعه پا س  ل ط زیمجله وموزس مح. یآموزش عال

در آموزش و ژررورش.  یطیمح ستیز ییا موثر آموزش یریادگی س ویتدر ییا (. روش7934محند ) ،یریشب
.713-711(، 4)97،  یم ل تابیفصلنامه تعل

 یق مواد برنام  جامع درسیاز طر یاضیر ی(. توسع  سوادآموز7932محند ) ،یریاده، زیرا؛ و شبیژاژال یشنس
.11-41(، 9)7، اار س  ل توسعه پا ط زیمجله وموزس محست. یط زیمحآموزش 

)مزررجم  دکزرر محنرود مهرمحنردی(.  شناسی مطالعات باناماه درسای لسر(. 7921شورت، ادموند سی )
تهرا:  انزشارات سنت.

در آمروزش  یارتبراط جنعر ییا(. مطالع  نقش رسان 7934بهنن ) ،ی، محند؛ و زندیریب ؛ شبی، طیشهباز
 یفصلنامه علوم ل ترنولوبشهرسزا: سرژل ذیاب.  ییمعلنا: مدارس رایتنا دگاهیاز د یسزیز طیل محیمسا
.31-714 (،2)71، س  ط زیمح
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 آموزش محیط ...

هاهی ز س (. 7931شهرام، امین ) محیطی دهیاران رلساتاهای بشا   نق  وموزس محیط ز س  در ارتقاء و
کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام نور اسزا: تهرا:، مرکپ ژیام نور تهرا:، تهرا:، نام  )ژایا: اانماکری شبا هم

ایرا:

سررت در سررتد یط زیگرراه آمرروزش محرری(. جا7931سرریدمحند ) ،یریم؛ و شرربیبورقررانی، مررر یاالسررالم  یش
.927-947 (،21)21، فصلنامه راهدادرا:. یا یو قانو: اساس 7414نداز ا چشم

 یست شهریط زیآموزش مح ی(. اثرگذار7934مهرا: ) ،یاله م؛ و فرجی، مریجانی، الهام؛ الریدآبادیب یرانیش
مجلاه اسرزا: اصرفها:.  1  یناح ییآموزا: دخزر مقطع رایتنا دانش یطیحم ستیو رفزار ز یگذار بر ارزش

.91-91(، 2)4، اار س  ل توسعه پا ط زیوموزس مح

د استکادٔ اثابشهاای وموزس محیط ز س  در رسیان به توسعه پا اار با رل را(.7931صابری صحت ، موده )
نام  مقطع کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام نور اسرزا: تهررا:،  )ژایا: های سازهار با محیط ز س  از فنالری

مرکپ ژیام نور تهرا:، تهرا:، ایرا:

محیطی  هاااای ز سااا  وموزستحلیااا  نگااااس مراتاااه فلساااکی باااه (. 7922جنعی، زیررررا ) صررراح 
کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام نور اسزا: تهرا:، مرکپ ژیام نور تهرا:، تهرا:، ایرا:نام  )ژایا:

 یاصرل ییراگراه مولفر یاج ی(. بررسر7931جر  )یخد فر، یال؛ و حاتنیپکار، لیم؛ ژرییصالحی عنرا:، ابرای
، اار س  ل توسعه پا ط زیمجله وموزس مح. ییدوره ششم ابزدا یدرس ییاست درکزابیط زیآموزش مح

1(2 ،)33-23.

محیطی  رزیرابی دانرش زیسرت(. محیط زیست در آموزش عالی  ا7939نواد، زیرا ) صالحی، صادق؛ و ژاز کی
.733-227(، 4)2، ر ری وموزشی فصلنامه مطالعات بانامهیای دولزی مازندرا:.  دانشجویا: دانشگاه

ل یرکتترده تنا نییتب ییرامولف  ی(. واکاو7939، محندرضا )ی، سیدمحند؛ و سرمدیریضرغام، محسن؛ شب
ه پژله  در  نهاست. یط زیق تلفن ینراه در آموزش محیاز طر یریادگی یا: ب  اسزفاده از فتاوریدانشجو

 .71-22 (،4)2، یل مجاز یوموزشگاه یایاده 

 یسرت ارتقرایبا شیست ژیط زیمح یآموزش مجاز (.7932ر )یام ،یب ؛ و ملالی، نجیتی؛ شاه حسی، یدییطا
 .97-42 (،9)7، اار س  ل توسعه پا ط زیمجله وموزس محالم. ی و ستیدر قر: ب یت آموزش عنومیفیک

محیطی شاباداری باه   سا هاای ز بارسای عواما  ماوثا باا ارتقااء کیکیا  وموزس(. 7934عابدی، فریاد )
نام  کارشتاسی ارشد(. دانشگاه  )ژایا: 09شبالناان تباانی مطالعه موردی ساای محشت شباداری منطقه 

 ژیام نور اسزا: تهرا:، مرکپ ژیام نور تهرا:، تهرا:، ایرا:.

و  یاثررات فریتگر یابیر(. ارز7922، نرگس )یکارگر، محنود؛ ویمحنود، حسن؛یاحدد؛یژور، مج عباس
عنوم مردم.  یست برایط زیو حفاظت مح یمدت کایش مصرف انرژ آموزش کوتاه ییادوره یشتاخز روا:

 .7-71، 73س ،  ط زیمح یفصلنامه علوم ل ترنولوب
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ط یآموزش محر ییا(. کاوش در روش7937) یعل ارزن ، یی، نرگس؛ و ژاشایفرایان یرضا؛ برزآبادی ، علیعراق
 .71-22(، 7)7، اار س  ل توسعه پا ط زیمجله وموزس مح. ییآموزا: دوره ابزدا دگاه دانشیست از دیز

(. سرتجش دانرش و 7931عاطفر  ) ا:،یدیرن؛ و وحیداد، حسر پدا:ید؛ ی، سعینیسادات؛ کر ژور، فاطن  یعلو
فصاالنامه پ(. یشررده  متطقرر  طرقبرر  و شرراند )ننونرر  مطالع  ییآمرروزا: روسررزا دانش یسررزیز طینگرررش مح

 .412-421(، 4)1،  یرلستا یها پژله 

در آموزش جهت تحقرق  یگذار  یل نقش سرمای(. تحل7931) یمجزب ،یعی؛ و رفی، علیونسی؛ ی، یادیغفار
(، 7)1، اار اس  ل توساعه پا ط زیمجله وموزس محست. یط زیوه بر آموزش محید ویدار؛ با تاکیتوسع  ژا

714-13. 

را: یرالت برر نگررش دبیل نقرش تحصری(. تحل7932آتوسا ) ،ینانیژور، محند؛ و سل نیا:، فروزا:؛ حسیفرخ
سا  ل توساعه  ط زیمجله وموزس محست. یط زیمرتبط با آموزش مح یاریاینسبت ب  مع ییمقطع رایتنا

 .97-92(، 1)2، اار پا

ط یآموزش مح ین الگوی(. تدو7931محندرضا ) ،ی، محند؛ و سرمدیریم؛ شبی، مریجانی، آالل ؛ الریقائن
 .711-734 ،44، ی  شبا ا ه ما نهادار متابع آب کشور. یژا یت حالنرانیست جهت تقویز

ط یآموزش مح ییا روش یابی(. ارز7931)بهروز  م؛ و رکر ،ی، مریجانی، سیدمحند؛ الریری، ژون ؛ شبیقائن
 .99-44 (،9)4، اار س  ل توسعه پا ط زیمجله وموزس مح. ست بر اساس مدل یز

توسرع   ین مردل مفهرومی(. تردو7931بهرروز ) م؛ و رکرر ،ی، مریجانی، سیدمحند؛ الریری، ژون ؛ شبیقائن
 .9-74 (،74)1، س  ط زیمح یدل فصلنامه پژلههبا. یعوامل رایبرد یابیست با ارزیط زیآموزش مح

محیطی در کهورهای پیهاال ل اراهاه  چگونگی ا جاد ل رلنا ما ا   مااری ز س (. 7931کرینی، سعیده )
 نام  کارشتاسی ارشد(. دانشگاه ژیام نور اسزا: تهرا:، تهرا:، ایرا: )ژایا: جاا ی در ا اانمالی با قابلی  ا

(. بررسری دانرش 7931رضرا؛ و بهرنگری، محندرضرا ) آبرادی، حسن کرینی، مرضی ؛ عبردالهی، بیرو:؛ زین
یای متاسرر  آمرروزش  ا: شرراغل در سررازما: ژررارس جترروبی و شرریوهژپشررالا: و ژرسررزار محیطی  زیسررت
 .14-47(، 7)79، های توسعه در وموزس پرشری هاممحیطی ب  آنا:.  زیست

 یسرزیط زیمحر ییا شآموز ی(. اثربخش7932ن )یحس ،یوسفی، فرزام؛ و ییاکبر؛ بابا ی، علیژور زارع  ینیکر
گاه  ی  محردوده شرهرداری)مطالعر  مرورد یلتریات یشهروندا: جهت کایش اسزفاده از مواد ژل یساز در آ
 .12-42(، 4)7، اار س  ل توسعه پا ط زیمجله وموزس محتهرا:(.  3متطق  

 ییگرا ارتباط یبر تئور یست مبزتیط زیآموزش مح تأثیر یبررس (.7931ژور، بهنن ) یدی، اکرم؛ و سعیکالنزر
سا  ل توساعه  ط زیمجله وموزس مح. یی  ششم ابزدایآموزا: ژا عت دانشیو ارتباط با طب یریادگیپا: یبر م

 .1-77(، 9)4، اار پا
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ت یرك فعالیرب  عتروا:  یسینو وبالگ ی(. اثربخش7939ن )ی، حسیبودی، سحر؛ و میدیم؛ رشی، مریجانیالر
(، 2)1 ،یتایاطشعات ل ارتداطاات در علاوم تاب یفصلنامه فنالرست. یط زیدر آموزش مح یآموزش کنك

31-13. 

مطالعاات یشناس رلس،یسادموندت،شوردر .ی  ستزپژووییقیتلفژوویش(.7921) یِج نیکالمارش،
 (، انزشارات سنت، تهرا:، ایرا:.یمهرمحند)مزرجم  محنود یدرسبانامه

ای های علوم دلٔر ابتاا ی با معیارهای وموزس محیط ز س  )بااس انطداق کتاب(. 7931نواد، زیرا ) ماشاالهی
نام  کارشتاسی ارشد(. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشالده علوم تربیزی و  )ژایا: استانااردهای ل سرانسین(

 روانشتاسی.

  -دار  خانر در زنرا:  یسرزیز طیمح ییراآموزش یازستجی(. ن7931ن )یآفر ،یاریتا:، نغن ؛ و شهرید یمبرقع
 .11-22(، 2)1، اار س  ل توسعه پا ط زیمجله وموزس محتهرا:.  یشهردار 71  متطق  یمطالع  مورد

 یست برایط زیدار آموزش محیتوسع  ژا یزیریمد ین الگوی(. تدو7921، عنرا: )یدرینواد، ناصر؛ و ح محرم
 .42-11(، 7)2، س  ط زیمح یفصلنامه علوم ل ترنولوبنسل جوا: کشور. 

نامر   )ژایا: محیطی کودکان مدتنی با توسعه پا ااار های ز س  طااحی ماکر وموزس(. 7932محرمی، فاطن  )
 واحد نطتپ، دانشالده معناری. کارشتاسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسالمی

از  یدر حفاظرت اصرول یافزیرست رییط زیج و آموزش محی(. ترو7924) ییاد ،یسین، و وی، حسیمحنود
 .11-44 (،2)9، یطیفصلنامه علوم محست. یط زیمح

 برگرفزر  از (، قرانو: اساسری جنهروری اسرالمی ایررا:7931یرای مجلرس شرورای اسرالمی)مرکپ ژروویش

آمروزش  یالگرو یابیرو اعزبار ی(. طراحر7934مونا ) ،ینیابرای یژور، بابك؛ و عل ، رکسانا؛ ابوالقاسمیموگوئ
سا  ل  ط زیس محامجلاه وماوزسررخ  حصرار.  یدر ژار  جتگل ست بر اساس مدل یط زیمح

 .1-72(، 2)4، اار توسعه پا

د یرافت جدیك ریی(. 7939فرزام ) ،یرمیسنیی، رضا؛ و بابای، سیدمحند؛ ارجنتدیرین؛ شبی، حسیبودیم
 .11-21(، 7)3، وموزس یفصلنامه فنالرست ب  کودکا:. یط زیدر آموزش مح

ط یدر نحوه مشارکت مرردم در توسرع  آمروزش محر ی(. کتالاش7937حسن ) زادگا:، مین؛ و کری، حسیبودیم
 .21-99 (،2)7، اار س  ل توسعه پا ط زیمجله وموزس محست کالنشهر مشهد. یز

 ییرا  یروشیست بر اساس نظریط زیآموزش مح تأثیر(. 7937غالمرضا ) نواد،  نیحس یرو، محند؛ و حاجین
، اار اس  ل توساعه پا ط زیمجله وموزس محآموزا:.  جاد نگرش و اصالح فهم دانشیچتدگان  گاردنر در ا

7(2 ،)72-7. 

http://ictedu.iausari.ac.ir/article_14158.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/article_14158.html
http://ictedu.iausari.ac.ir/article_14158.html
https://www.fadakbook.ir/product/10291/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3
https://www.fadakbook.ir/product/10291/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/531753
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/531753
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/531753
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/531753
http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_3574.html
http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_3574.html
http://jest.srbiau.ac.ir/article_350_47.html
http://jest.srbiau.ac.ir/article_350_47.html
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/604603
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/604603
http://envs.sbu.ac.ir/article/view/3583
http://envs.sbu.ac.ir/article/view/3583
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://journals.pnu.ac.ir/article_2650_455.html
http://journals.pnu.ac.ir/article_2650_455.html
http://journals.pnu.ac.ir/article_2650_455.html
http://jte.sru.ac.ir/article_14.html
http://jte.sru.ac.ir/article_14.html
http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_345.html
http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_345.html
http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_342.html
http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_342.html
http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_342.html


 

 پژوهشی ـ علمی فصلنامه

311 
 4،  شماره 01دوره

 0931پاییز 
 41پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یای ارتقای فریتگ محیط زیسزی؛ مطالعر  مروردی (. تحلیلی بر مولف 7934و شبیری، محند )ینزی، زیرا؛
. 731-271(، 4)2، فصاااالنامه تحقیقااااات فاهنگاااای ا اااااانشررررهروندا: شررررهر شرررریراز. 
 

سر  یرا: و مقایرست در کشور ایط زیت آموزش محیوضع ی(. بررس7931سیدمحند ) ،یری، زیرا؛ و شبیینز
 .47-27(، 2)74، س  ط زیفصلنامه انسان ل محجها:.  یر کشوریایآ: با سا

شهر زنجا: در  ییموثر بر نگرش آموزگارا: ابزدا ییا(. عامل7934) یعل یوشنتدا: مقدم فرد، زیرا؛ و شنس،
  وماوزس  ا فصلنامه پژله  ماا. یدرس ییا ست در برنام یط زیو مح یکشاورز ییاگتجاند: آموزش

 . 41-12(، 94)1، یکهالرز

ز سا  باا  های شنارتی ماتدط با محیط  های وموزس مبارت بارسی اثابشهی بانامه(. 7932یحیایی، اعظم )
نامر  کارشتاسری ارشرد(. دانشرگاه یرپد، دانشرالده مترابع  )ژایا: وموزان دبیاستانی ادراک اکولوب ری دان 

 طبیعی.

.
،

 .
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