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 چکیده

ست، محیط حفاظت قبال در مردم ساختن منددغدغه راه ترینهمم ست فراگیر آموزش زی شتار. ا ضر نو سخ در و سازیگفتمان هدف با حا  سوال به پا
 آموزش حوزه کتب و مقاالت المللی،بین و ملی اسناد بین در اسنادی تحلیل روش به پژوهش این. گرفت صورت زیست محیط اثربخش آموزش چیستی
ست محیط سی و شد انجام زی شباع حد تا هابرر ست محیط اثربخش آموزش نظری، بعد در که بود آن از حاکی نتایج. یافت ادامه نظری ا  ایمجموعه زی
 املشییی اجرایی بعد در و باشیییدمیزیسیییتی محیط فعال کنش و نگرش بینش، انتقال فرآیند به مربوط هایتحلیل و تفسییییرها ادراکات، از تنیده درهم
سط کالن ریزیبرنامه از جمله هاییمقوله ست تو سئولین، و گذارانسیا ست و محتوا تولید م سط شده دریافت دانش کارب  مختلف طوحس در فراگیران تو
ست جامعه ست تواندمی اثربخش آموزش. ا شد تحقیقات هادی چنینهم شود، هدایت و تدریس گذاری،سیا ضر حال در. با شی قلمرو حا  آموزش پژوه
ست محیط شکلی با زی شت معنای به ،«گراییحقیقتبیش» نام به م ستشده مواجه اطالعات، از ریخته هم در انبوهی انبا  ستارج اهمیت رو، این از. ا
 ها،یژگیو ذیل و بخشیییده انسییجام انتقادات و تفاسیییر ها،تحلیل توصیییفات، حقایق، به که اسییت مفهومی الگوی قالب در جامع رهیافتی ارائه در حاضییر
 .ه استگردید ارائه آتی هایپژوهش جهت پیشنهادهایی پایان در. سازدمی شفاف را زیست محیط اثربخش آموزش نتایج و اجرایی بازوهای ها،استراتژی
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 مقدمه -1
ست محیط آموزش ست که ناظر بر طیفی  1(EE) زی سترده ا مفهومی گ

سائل روش از سی،م ضوع شنا سی ومو سیمخاطب شنا شد.می شنا  با
 تالش گذشته، زیست دست کم طی سه دههآموزش محیط متخصصان

 ارائه را متمایزی راهنماهای و اسییتانداردها، تعاریف، اهداف،  تا اند کرده
 وزشآم چگونه بدانند تا کند کمک گرانمربیان و تسیییهیل به که دهند
 هب را آن چگونه و کرده متمایز آموزشی اقدامات سایر از را زیستمحیط
آموزش محیط . (Monroe, et al., 2008عرضه نمایند ) موثر طور

مند در جهت مقید ساختن عموم شهروندان به اصول زیست تالشی نظام
ستدار محیط ست. ارائهسبک زندگی پایدار و دو ست ا محیط  آموزش زی

 از حراسیییت و حفاظت ها،تخریب و ضیییایعات کاسیییتن برای زیسیییت
شت و طبیعیمنابع  روریض پایدار، کیفی و کمی سطح در منابع نگهدا

 آموزش فرآیند در کلی طور به (. ,2019Kuvac & Kocاسییت )
 نظام مرتبط هایزنجیره با را خود رابطه باید 3فراگیران 2زیسیییت محیط
 شرایط بتوانندتا  کنند درك 4شناختیبوم–اجتماعی فرایندهای و طبیعت
 پنهان زوایای کرده، نقد و تفسییییر خود ذهنی هایچارچوب با مطابق را

 ییراتتغ اعمال سوی به مسئله، حل رویکرد با سپس کنند، آشکار آن را
ضعیت در ستا  فقط در. بردارند گام موجود و  رینظ دانش افزایش این را

 ازماندهندهسییپیش  نظری دانش باید بلکه کند،کفایت نمی به فراگیران
 ضیییایف از دور به تحلیل، قوه تقویت با و گرددتلقی افراد کنش و اقدام
ازند سفعال  عملی، تغییر و کنش جهت را عاملیت داوطلبان شعارزدگی،

                                                           
1 Environmental education 
2The process of environmental education 

(Wood, 2004.) محیط زیسییت  برای تحقق توسییعه پایدار، آموزش
 یینتب درازمدت، و تاثیرگذار اقدام هر نیازاهمیت باالیی دارد، زیرا پیش

صول و هاچارچوب مبانی، ستیابی ا ست آن به د  یاجرای موانع یکی از . ا
شی و کسب نتایج اثربخ بخشرضایت طور به پایدار توسعه برنامه شدن

سیط تصورات حداکثری ،  ابعاد و کارکرد مفهوم، از نادرست و پراکنده، ب
ست.  مردم بین در آن ستور ششم و سی فصل درا ست کار د  کی و بی
همگانی،  مشیییارکت(  1992-ریودوژانیرو()آینده قرن برای منشیییوری)

 مشییارکت همگانی، مقدمه آموزش و  پایدار به توسییعه دسییتیابی مقدمه
ست بین این. شودمعرفی می  باید حتوام کندمی المللی، تاکیدسند فراد
ژاد محمد ن باشد ) پایدار توسعه و محیط زیست هایآموزش در برگیرنده

یان، 1392بادتی، و ع جان  (. درJiang, et al. 2019؛ 1398؛ الهی
ژوهانسیبور   در ملل سیازمان عضیو کشیورهای سیران اجالس بیانیه
 ردمم ناقص و نادرست فهم پایدارتوسعه تحقق مانع ترینبزر ( 2002)
سعه مفهوم از سایی پایدارتو  انعم تنهانه شناخت، این فقدان. شد شنا

 جبسیی و گراییهم بلکه گردد،می شیده تدوین هایبرنامه اهداف تحقق
 فاهدا به  یابیدسییت برای  عملیاتی تالش و مطالبه جهت را اجتماعی
 کنفرانس هبیانی بندهای از بسیاری در است.کرده ترنایافتنیدست را بلند
-ریودوژانیرو) (خواهیممی که ایآینده) پایدار توسیییعه درباره متحد ملل
 و دارند قرار پایدار توسیییعه مرکز در مردم شیییود،می بارها تاکید( 2012

 ائهار به متعهد پایدار توسعه اهداف تحقق جهت در باید عضو کشورهای
ست هایآموزش حمد مشوند ) با کیفیت و فراگیر صورتی به محیط زی

3 Learners 
4 Socio-ecological processes 
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 توسییعه موجب زیرا اسییت، ها حیاتیآموزش ن(. ای1392نژاد و عبادتی، 
صیرت و اجتماعی هایسرمایه ست افزاییب  ار مردم و شودمی محیط زی

اجتماعی قرار داده  رویکرد تحول یک مقابل در شییانوظایف و حقوق با
 جانبهمهه پایدار سمت توسعه به ناپایدار اقتصادی بعدیتک توسعه و از
 شناختی، ابعاد در افراد ادراك توسعه بر بایدآموزش  .نگر خواهد بردآینده

بر نهادینه سازی اصول  نیچنهمکند،  گذاریسرمایه رفتاری و هنجاری
(. امروزه Liu, et al. 2019تاکید نماید ) 1اخالق محیط زیسیییت

 اهمیت از های فزاینده جهانیچالش به با توجه محیط زیسیییت اخالق
 مند ونظام باید تالش آن اشیییاعه برای و اسیییت برخوردار خاصیییی
(. از منظر 1398  یزدی، طباطبایی وبرومند داشیییت ) مدون هایبرنامه

ست، بر همه شر و اخالق محیط زی ست تا برای بقای نوع ب گان واجب ا
ارتقاء کیفی زندگی وی، نسییبت به محیط زیسییت و روابط حاکم بر آن 
آگاه گردند و از آن تا حد ممکن حراسییت و حفاظت کنند تا در سییطح 

ند ) ما باقی ب یدار   آموزش (. بر این اسیییاسUNESCO, 2000پا
سهیل ست برای فراگیران، ت ای دهندگان وظیفهگران و آموزشمحیط زی

ها، مقاالت،  با وجود کتاب آید.اخالقی و ضییرورتی ایجابی به شییمار می
المللی  در حوزه آموزش محیط زیست، تعریفی اسناد فرادست ملی و بین

پوشش جامع از این مقوله، به نحوی که همه  ابعاد نظری و علمی آن را 
که ویژگی یا الگو مفهومی  هد و تئوری  های ها،اسیییتراتژی ها،د  بازو

ست.  و اجرایی سترس نی شفاف تبیین کند در د صورت  نتایج آن را به 
به قلمرو  این جامع  یافتی  ئه ره هدف جبران این خال و ارا با  پژوهش 

 آموزش اثربخش محیط زیست صورت گرفت. 
 

 روش پژوهش -2
 تحلیلی صییورت-اسیینادی و با رویکرد تبیینیپژوهش حاضییر به روش 

 و مقاالت المللی،بین و ملی اسییناد گرفته اسییت. در این راسییتا واکاوی
مه نظری اشیییباع حد تا محیط زیسیییت آموزش حوزه کتب . یافت ادا
های این پژوهش منجر به ارائه تعاریف نظری و عملی شیییفاف از یافته

گردید.  تالش  فهومیم ارائه الگو آموزش اثربخش محیط زیسیییت،  و
قایق، ید در این الگو بین ح یل ها ،توصییییف گرد ها ها،تحل  تفسییییر

سجام صورت گیرد وان شی  ستراتژی ها،ویژگی موجود، انتقادات بخ  ها،ا
. تساخ شفاف را محیط زیست اثربخش آموزش نتایج و اجرایی بازوهای

 .گردید ارائه آتی هایپژوهش جهت ییشنهادهایپ پایان در
 

 هایافته -3

  زیست محیط آموزش

ست؛ هایآموزه  هستند عمومی و علوم کاربردی نوع از فراگیر محیط زی
صول در افراد شوندکه موجب می تعامل پایدار  قواعد و جریان زندگی، ا

ست را به کار ببرند  و صمیمات با محیط زی سبک  در اتخاذ ت  دگیزنو 
صول به خود شند.  متعهد پایداری ا  از ها،ارزش در باب هاآگاهی ارتقاءبا
جب افزایی،دانش طریق خاذ مو های ات نه رویکرد بال مسیییئوال  در ق
 برای مردم عموم در مسییئولیت احسییاس ایجاد. گرددمی زیسییتمحیط
ستیابی ستی به د سل در سالم محیط زی ضر ن ستمرار و حا  به دنبخشی ا
سل در تعهد این سیار امری آینده هاین ست مهم ب  .Taei, et al) ا

ئه این آموزش .(2013 به معنای کوشیییش هدفمند در  هاتعهد به ارا
ستای آگاه ست پروریفرهنگ و مردم سازیرا محیط  فراگیرآموزش . ا

                                                           
1 Environmental ethics 

 برخوردار ایویژه جایگاه از یافتهتوسییعه جوامع در هاسییتسییال زیسییت
 آفرینیتحول توانمندی به جدی باور ما کشییور در وجود، این با. اسییت
 نای و ندارد وجود مردم فرهنگی و تربیتی رفتاری، الگوهای در آموزش
آموزش در  (.1396کیوانفر و همکاران، ) اسییت کنندهنگران بسیییار خالء

 جهانی های مؤکدی دارد. به طور مثال اتحادیهاسییناد مختلف توصیییه
ست آموزش (،IUCNطبیعت ) از حفاظت  تعریف گونهاین را محیط زی
 :  کندمی
 و هامهارت ایجاد منظور به مفاهیم توضییییح و هاارزش شیییناسیییایی"

ستگی شناخت و درك برای موردنیاز هایگرایش سان، میان هایواب  ان
ست و او فرهنگ ف در تعری چنین این اتحادیههم. "پیرامونش محیط زی
 رفتاری انینقو خودالقایی و گیریتصمیم از اعم هاییتر،  فعالیتتفصیلی
تا در همین راسیی .کنداضییاقه می را نیز محیط زیسییت کیفیت با مرتبط

 : دهدیونسکو آموزش محیط زیست را این گونه توضیح می
 حفاظت و پایداری هدف به جهانی دسیتیابی برای ایآگاهانه کوشیش"

 ی،رسم آموزشی هاینظام تمام طریق از سنین، تمام برای زیست محیط
مه هایروش و دانش کاربردن به و رسیییمی غیر ته ه  ".هارشییی
(UNESCO. 2000.) ستکهلم کنفرانس در که گونههمان سال(  ا (

 حل جهت کارامد ایوسییییله زیسیییتمحیط آموزش نظر شییید، اجماع
 تحت منشییوری )سییال( نیز بلگراد در. اسییت محیط زیسییت هایبحران
 در آن که شد منتشر زیستمحیط آموزش برای جهانی چارچوب عنوان
 سیییازیآماده را آن از هدف و گردید العمرمادام آموزش بر زیادی تأکید
سایل درك طریق از زندگی برای افراد صلی م ستمحیط ا  ارتقای و زی
 هدافا )سییال( نیز تفلیس بیانیه در. کردند اعالم زیسییتیبه هایمهارت
 مشارکت و مهارت نگرش، دانش، آگاهی، افزایش زیست محیط آموزش
  (.1392)محمد نژاد و عبادتی،  شد اعالم محیط زیست زمینه در مردم
 و نظام بهترین و ترینمناسیییب یافتن محیط زیسیییت، آموزش از هدف
 که اسیییت سیییاختاری اجرای و هافعالیت نحوه و مطالب ارایه شییییوه
 نای از جامعه گردد تا سطح در محیط زیست هایآگاهی ارتقاء ساززمینه
 کند احتراممیمحیطی که در آن زیسیییت  به در جامعه، فرد هر طریق
گذارد بال و ب ظت در ق یت و حفا ند مسیییئول را خود آن، از حما  و بدا

 فیکی و کمی ی،جانبه همه تغییرات و حوادث به نسییبت حسییاسیییتش
ست افزایش  باید افراد آگاهی افزایش. (1391)ذوالفقاری،  یابد محیط زی

 انهم. گردد فعال کنشییگری نهایتاً و آنها مندیدغدغه به افزایش منجر
 در مدت طوالنی در اقدامی هیچ کرد، اعالم (1987) یونسیییکو که گونه
نه یدات کاهش یزمی هد  روی محیط زیسیییت المللی بین و محلی ت
 تنگاتنگ روابط یدرباره مردم هایآگاهی میزان مگر آن که داد نخواهد
) ییابید ارتقیا حفیاظیت محیط زیسییییت و بشیییر زنیدگی کیفییت

UNESCO. 2000 ؛Taei, et al. 2013کیوانفر و همکاران، ؛
  .است محیط زیست هایآموزش اهمیت بیانگر خود موضوع (. این1396

 رایب را محیط زیسیییتی هایآموزه توانندمی تربیت و تعلیم فرآیندهای
 در را اصول این و درآورد فرهنگی هایارزش و هنجارها صورت به افراد
 نشیییدهبینیپیش حوادث مقابل در را  آمادگی و (14) تثبیت هاآن وجود
ذاکر صییالحی، ) دهندافزایش اقلیمی تغییرات همچون و اثرات آن آینده
1395). 
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 محیط زیست اثربخش آموزش هایویژگی
 مینهز دراین گراییعمل افزایش محیط زیست، اثربخشی آموزش فلسفه
ست صی و عمومی سطوح در هاآموزش این. ا ص  ها،خانواده در باید تخ
هاد  عالی، آموزش پرورش، و آموزش همچون تربیتی و تعلیم هاین
 همچون اجرایی هایسازمان و داوطلبانه نهاد مردم هایسازمان نهادها،

بعضیییی  . شیییوند ارائه مخاطبان به محیط زیسیییت حفاظت سیییازمان
 های آموزش اثربخش محیط زیست شامل موارد زیر است؛ویژگی

   اجاستنت و انتقاد ارزیابی، سطح به ها آگاهی ارتقادهنده -1
 تربیشیی زیرا آید؛می حسییاب به یادگیری حوزه ترینمهم شییناختی حوزه
 .شییودمی مربوط حوزه این به آموزشییی اهداف و تحصیییلی هایفعالیت
 در (؛1395ذاکر صالحی، درنظرگرفت ) سطح شش حوزه این برای بلوم

 درباره اسیییت قادر فرد قرار دارد؛"ارزیابی" یادگیری سیییطح باالترین
 .کند قضاوت مسائل با برخورد هایشیوه و اطالعات ها،روش ها،ارزش
 ادگیریی پایین سییطوح بر تاکید تربیت و تعلیم هاینظام از بسیییاری در
سطوح فهمیدن اول سطح سه) شامل   (3و ترکیب 2، دانش1یادگیری 

ست؛ اما سدمی نظر به ا شکالت حل برای ر ست حوزه م  که محیط زی
عاد دارای  رویکردهای اسیییت، "سیییببی هایعامل" تنوع و فراوان اب

، شییبیری)کنند  پیدا ارتقا متعالی سییطوح به و یابند تغییر باید آموزشییی

در  .(1391؛ پرهیزگار و همکاران، 1392؛ شیییبیری و همکاران، 1392
ی گراست که مبانآموزش محیط زیست اصل بر آموزش گشتالتی و کل

 و گیرندمی خرده رویکرد این بر شیییود. بعضییییمیو کلیات را شیییامل 
 ازیسساده راهکارهای محیط زیستی مسائل تک تک برای– کوشندمی

صداقی ست که درحالی این. کنند ارائه شده و م سائل محیط  ا تعداد م
آن  دنبال به ای،قالبی و کلیشیییه زیسیییتی بسییییار زیاد اسیییت و تفکر

 شییناختی وبوم مسییائل درانگارانه اسییت، سییاده مسییائل سییازیفرموله
این روابط پیچیده و  گنجاندن برای تالش عمال حوزه، این هایآموزش

 ، امری ناروا و غیرقابل"معلولی و علت" ساده معادالت در در هم تنیده 
ست تعمیم شتوانه. ا صول سخن این پ ان اکولوژی یا هم علم بنیادین ا
موثر محیط  آموزش چنانچه اسیییت، بومزیسیییت بر حاکم پیچیده نظم

ستی شد، باید زی  -رب عالوه فرد هر از درجه باالیی از اهمیت برخوردار با
 نیز حوزه این مسیییائل تحلیل قدرت به اطالعات و دانش -و فراتر از
 هاستاکوسیستم بر حاکم  پیچیده روابط رویکرد این علت. گردد تجهیز
 فرادا زندگی روزمره معادالت نتیجه را  پایدار و صحیح انتخاب رفتار که
 .داندمی متضاد گاهی و متفاوت مورد به مورد و

 بودن کاربستی -2
  : است معتقد عمل و علم نسبت درباره طباطبائی عالمه

 اعید ترینقوی علم یعنی دارد وجود متعاکس نسبت عمل و علم میان"
 "اسیت. علم افزایش وسییله ترینقوی خارجی، و مشیهود عمل و عمل
 تزیس محیط اخالق نتایج به یابیدست برای لذا (.1390 افشارکرمانی،)

شیییود  بسیییته کار به افراد تک تک توسیییط آن بنیان و اصیییول باید
(Chiras, 2003) او عمل و موضییوع به نسییبت فرد معرفت میان و 

 نقش ی،عمل فعالیت. گردد ایجاد ناگسییسییتنی پیوند و مسییتقیم ارتباط
 یک نظری صیییرفا بیان با آن وتفاوت دارد معرفت کسیییب در مهمی
 یحقیق معرفت کسب موجب کاربستی آموزش که است آن در موضوع،
 نوعی باشیید نشییده توامان تجربه و عمل با که معرفتی زیرا شییودمی

                                                           
1 comprehension 
2 knowledge 

ضیه ست سازیفر ضمین تجربه، و عمل. ا  فکارا تبلور و تحقق کنندهت
 تهاسآن نتایج و ما مساعی که آنچه بین آگاهانه ایرابطه زیرا هستند؛

 از که اسییت دانشییی عملی، دانش. دارد وجود ،(1390 افشییارکرمانی،)
 اسییاسییاً. شییودمی نهادینه انسییان جان در و آموخته کردنعمل طریق

 شیییناخت و مندنظام تفکر زیرا اند؛عملی هایدانش ها،دانش مفیدترین
 .Sakurai, et al و Dewey, 1962) دهندمی شییکل را مداوم

 به منتج که دانشییی را، دانش نوع این باید آموزشییی هاینهاد(. 2019
سته و اطالعات کردن انباشت نه شود،می تفکر روش فراگیری  هاییدان

 & Wi) دهند اشیییاعه و ارائه را اسیییت، دیگران تفکر حاصیییل که

Chang, 2019)شییامل زیسییتی، محیط اطالعات انتقال نتیجه در ؛ 
 آموزشیییی منابع که علمی آثار و هاالمعارفدایره ها،کتاب در آنچه تمام

 مؤثر محفوظات ارزیابی و امتحانات گذران برای اسییت ممکن هسییتند،
 یرانفراگ زندگی در عمل و اقدام به منتج رسییدمی نظر به بعید اما افتند
صل عملی، دانش. شود مخاطبان و سئله حل فرآیند حا ست م  در اما ا

 یهاشچال با رانیفراگ کردن رو به رو جای به نیز تربیت و تعلیم نظام
 یزندگ و ستیز طیمح حفاظت نهیزم در جمله از یانهیزم هر در روشیپ

 یبرا تالش و ییجوچاره به آنان سییاختن وادار و بوم سییتیز با سییازگار
 و محفوظات از یامجموعه یادسییپاری به مجبور را هاآن مسییئله، حل

 آموزش یبرا دیبا که آن جهینت(. Dewey, 1962) کنندیم اطالعات
سته نیب وندیپ دنبال به مؤثر ستر در هاچالش ها،دان  ستهیز یهاتجربه ب
ضوع نیا. رفت رانیفراگ  زین ستیز طیمح یهاارزش میتعل در یحت مو

 لیتبد فرد باور به یوقت هاارزش آموزش که معنا نیا به اسییت؛ صییادق
 راث در و دیازمایب را هاآن خود، میمسییتق اتیتجرب ضییمن در که گرددیم

مل هد مکرر ع ند دایپ امر آن به یاخالق تع  ,Stephenson) ک

 باشند زیآماغراق و شعارزده چنان آموزش، مورد یهاارزش اگر(. 2020
ضاد در فرد ستهیز خود تجارب با که شند، ت  دچار او یهاارزش نظام با

 تواندیم خود کردهکسب یهاارزش از نه چون ناچار به و شودیم تشتت
 ینوع دچار باشد اعتنایب یرسم یهاارزش به تواندیم نه و بکشددست
 دیبا هاارزش غیتبل لذا. شییودیم یتیشییخصیی چند بحران یحت و تضییاد

 و یریگجهت بدون و شیییوند میتنظ هاتیواقع و هاقتیحق با متناسیییب
همکاران،  و مهر محمدی) شییوندارائه یخردجمع و اسییتدالل براسییاس
ثال عنوان به ؛(Iversen & Jónsdóttir, 2019؛ 1399  اگر م
سم یهابونیتر در جامعه سانه و یر سماند" مبلغ هار شد "4صفر پ  اما با
سئول و مردم عمده رفتار صرف فرهنگ هیپا بر نیم شد ییگرام  باور و با
 ،باشییید یحداکثر مصیییرف بر یمبتن یحداکثر رفاه بر یاجتماع قالب
 .گردد دیترد دچار هیرو انتخاب در و شود سردرگم فرد است ممکن

 بودن محورتجربه -3
شمرد اثربخش توانمی هنگامی را آموزش  و یادگیری تجربه یک که بر
. باشد فراگیر برای محسوس خال و شده نیاز شناخته یک به دهندهپاسخ

. ودش خارج سویه یک صرفا حالت از و باشد فعال باید آموزش همچنین
سیار مهم فعال آموزش در فراگیران ذهن در سؤال گیریشکل ست ب . ا
 روی محیط. اسیییت محیط و فرد تعامل و تأثیر واقعی، معنای در تجربه
 یا سییؤال ایجاد. کندمی ایجاد را سییؤاالتی او درذهن و گذاردمی اثر فرد

شناخته هایموقعیت با برخورد شی و تفکّر مقدمه افراد ذهن در نا  دناندی
 به خود ذهنی پرسیییش پاسیییخ یافتن برای فرد تفکّر از پس. اسیییت

3 synthesis 
4 Zero waste 
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 این. گرددمی مشییغول تحلیل و آزمایش مشییاهده، اطالعات، آوریجمع
سیری همان ست م شمندان که ا سیر در دان شافات م  شپی در علمی اکت
ندگرفته  لیلتح و بیان قدرت خالقیت، نفس، به اعتماد روش این در. ا
محیط  آموزش در .(1378مداری، شریعت) شودمی تقویت فراگیران در

 بعادا و محیط زیست از جانبه همه و صحیح درك داشتن بر اصل زیست
سترده ست آن گ سترده طیف "طبیعت تجربه". ا ستق تجارب از گ  یم،م

 مدهع رویکردهای در. گیردمی بر در را نمادین و جانشییین غیرمسییتقیم،
شی صرف و مدرن جوامع آموز سترده طیف با که کنونی گرایم  زا ای گ
ستی مشکالت  که یممستق تجربه کنند،می نرم پنجه و دست محیط زی
 میک لحاظ به چه و سازدمی فراهم را طبیعت با تعامل راه تریناثربخش

 افزایش را زیسیییتیمحیط بینش معناداری طرزبه  کیفی لحاظ به چه و
 تجربیات رسییدمی نظر به آن بر عالوه. اسییت شییده کمرنگ دهد،می

شین ستقیم و جان  درك برای یکاف جایگزینی توانندنمی تنهایی به غیرم
شند طبیعت  راهکارها از ایمجموعه از باید کمبودها این جبران برای .با
ها، وحشهای تاریخ طبیعی، باغحضیییور در  موزه تجربه گرفت، کمک
شی از کیک طبیعتهای گیاهها و باغآکواریوم سی به عنوان بر ر د  شنا

لب قا  تورهای اردوها و کنار تجارب زیسیییته مسیییتقیم از طبیعت در 
محیط زیسییت از آن  بر مبتنی گردشییگری انواع سییایر و گردیطبیعت

 بکر، مناطق در و هدفمند صورت به اگر سفرها و اردوها این. جمله است
 رصتف توانندمی شوند انجام محیط زیستی، مالحظات گرفتن نظر در با

 زیستی محیط و مفاهیم محور تجربه کاربستی آموزش جهت را مناسبی
 :تاس معتقد طبیعت تجربه کارکرد درباره )سال( ساتن. سازند فراهم

 یاد طبیعی محیط درباره علمی متخصیییصیییان طریق از صیییرفا مردم"
 از و کنندمی تجربه را محیط زیسیییت عمال خود هاآن بلکه گیرند،نمی

 زا خاصییی انواع توانندمی که ندا«تجربی متخصییصییان» لحاظ بسیییاری
سب کرده و به را طبیعی محیط به مربوط دانش  هندد انتقال دیگران ک

".( Sutton, 2018.) در عنصییری هیچ کرد ادعا توانمی جرات به 
سان، نهاد در مفاهیم تثبیت سته تجربه همچون ان  و ستنی اثربخش زی

سان "شدن" و "بودن"  ظاهری صورت و معنا تجربیات قالب در را ان
 از یناشیی بخش لذت حس از فراتر طبیعت تجربه لذا بخشیید،نمی تجلی
 (.Stephenson, 2020است ) تربیتی فرصتی انسان برای تفرج،

 عمیق بودن -4
زیسییتی آن اسییت که منجر به عمیق بودن آموزش محیط  از مقصییود
 که شود. تنها در این صورت است فرد درون در ارزش یک شدن درونی
شی منظومه از جزئی گزاره آن  به و گیردقرار می شخص اخالقی و ارز

ساس شخص ارزش، آن نقض صورت در دلیل همین  شرم و خطا اح
هنگامی که یادگیری مفاهیم محیط زیسییت به شییکل عمیق، . کندمی

 و متابعت از سییازد، رفتارهای درونی شییده در فردارزشییی را درونی می
رد نیز با ف قلبی باور و انگیزه زیرا است، پایدارتری برخوردار همانندسازی

 برای فرد کوشیییش یییادگیری عمیق در. شیییودموضیییوع درگیر می
ندن. اسیییت درونی هنجارسیییازی  قالب در هانگرش و هاارزش پرورا

 عاطفی و شییناختی سییاختار در هاآن دواندن ریشییه" و "شییدن درونی"
شته بازتاب او وجود ابعاد تمام و کردار و رفتار در که صورتی به ،"فرد  دا

سرمدی،  سی پاپ کیاده  و  شم شد )  & Akpoghiranو  1398با

Okoro, 2019 .دارای اهمیت است ) 
 

                                                           
 

  بودن مستمر -5
صوالً آموزش فرآیند  به باید و شود محدود زمانی و مکان هیچ نباید به ا
 & Ardoin؛ Carr, 2004) شیود ارائه همگان به فراگیر صیورت

Bowers, 2020؛Lovren & Popović, 2018 ؛EREN, 

؛ Mullenbach & Green, 2018؛ Spiteri, 2018؛ 2020
Saribas, et al. 2017 ؛McKay, 2018.) روشن اهداف تعیین 

ها این در ند ظام منطقی کوشیییش دشیییوارترین و ترینمهم نیز فرآی  ن
 . باشد ارزیابی قابل و مندروش باید که است آموزشی
 :است معتقد)سال(  1راین ویلهم

 علوم، از آکنده افرادی که نیسیییت این آموزش، نهایی و غایی هدف"
یت ند ترب که ک هایی هدف مدار،اخالق افرادی پرورش بل ظام این ن  ن
 هاینظام مداراخالق آموزش در (.1384)حجازی و غفاری،  "اسیییت.
 و فکری رشیید با همراه مسییتمر آموزش هاسییال درطی تربیت و تعلیم

ست جهت فراگیران اجتماعی شندمی بلوغ به یابید  یکردرو اتخاذ  و کو
  یزیست محیط مشکالت با مواجه در  "منفعل" رویکرد ازای در "فعال"

ست نیازمند ست اجتماعی بلوغ نوع این به یابید شک مهار برای. ا  التم
 ست،ا آموزش در استمرار بلوغ، این به یابیدست و زیستی محیط موجود
 ناساییش زیستی محیط مشکالت مبتالبه جوامع گرفتاری علل بایستی
 هاچالش با متناسییب  و پویا مشییارکتی، صییورت به راهکارها و گردند
 نظام آموزش در اسییتمرار این اسییت بدیهی و.  گیرد قرار افراد فراروی
یت و تعلیم لد مداراخالق ترب عه مو عه و اسیییت مداراخالق جام  جام
 اجتماعی تعالی سبب و دهدمی بها اخالقی هایارزش به نیز مداراخالق
 ,Bonnett؛ Verma, 2019؛ Liu, et al. 2019) گرددمی

؛ Paul, 2018؛ Paul, 2018؛ Carr, 2004؛ 1999
Pashby & de Oliveira Andreotti, 2016 ؛Baker, et 

al. 2019 .)ستمرار بر تاکید ستار در آموزش در ا ضر ج  یک دارای حا
 و لیالملبین تجربیات و پیشییین منابع مرور در که اسییت هویژ مالحظه
 العمرمادام هایآموزش از غفلت آن و است شده توجه کمتر آن به داخلی
 هایسییال در تنها را آموزش در اسییتمرار پژوهشییگران بعضییی.  اسییت
 از پس آموزش اسییتمرار ضییرورت و اندکرده خالصییه رسییمی آموزش
سمی آموزش شته نادیده را  امروز تحول پر و پیچیده دنیای در ر . اندانگا
 دچار آن وضییعیت و شییرایط روز هر که  پویا چنین زیسییت محیط در

ستمرار شود،می گسترده تحوالت  رگریزناپذی ضرورت یک آموزش، در ا
 امر بر تاکید بنابراین (.Bernstein & Szuster, 2019) اسییت

 در باید که آن بر عالوه آموزش که معناسیییت این به آموزش اسیییتمرار
سمی آموزش هایسال  عالی آموزش و پرورش و آموزش نظام دو در ر

 مؤثر و ممنظ فراگیر، ارائه برای هاییمکانیسییم باید بلکه یابد، اسییتمرار
 داوطلب هایسیییازمان هرچند. یافت افراد عمر پایان تا هاآموزش این
 ایراد اما دهند، انجام را هاییفعالیت راستا این در است ممکن نهاد مردم
 شانعنوان از که طورهمان– اجتماعی نهادهای این که آنجاست اساسی
 عضوگیری در چه و دهنده تشکیل اجرایی کادر در چه -شودمی فهمیده

 موضییوع که حالی در اند،گذاشییته بودن داوطلب بر را اصییل فعالیت، و
 ستا ناپذیراجتناب ضرورتی پایدار زندگی برای آموزش و زیست محیط
سی حق عنوان به باید که سا  اهحاکمیت سوی از عمومی ایوظیفه و ا
ستا این در. شوند ارائه و ادا مردم به  جدی هایپژوهش به نیاز شاید را
 ات باشد جهان حتی و ایران در موجود غیررسمی و رسمی ساختارهای در
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 ودهب قادر کشییوری کمتر رسییدمی نظر به نمایند ارزیابی را آن کارآمدی
 این لح توصیف این با. بیابد استمرار این جهت سازوکاری تاکنون است
یازمند چالش یاز راسیییتا این در شیییاید و بوده عمل ابتکار ن  باشییید ن

 که سیییاختارهایی. گردد ایجاد پرورشیییی و آموزش جدید سیییاختارهای
 ایطشییر در پایدار زیسییتن برای را یکم و بیسییت قرن انسییان درحقیقت
 .سازد آماده زمین کره بحرانی و جدید

 

 ابزارهای آموزش محیط زیست
 نظام رسمی تعلیم و تربیت )آموزش و پرورش و آموزش عالی(

ست مهم سمی تعلیم و تربیت ا ست نظام ر ترین ابزار آموزش محیط زی
بل  قا عالی  ظام خردتر آموزش و پرورش و آموزش  به ن که خود 

 زیستی محیط موثر هایآموزش رائها بندی و بررسی مجزا است.تقسیم
ستانی و مدرسه موضوعی بسیار پیچیده پیش در جوانان و کودکان به دب
(Harding, 2019  وErdogan, 2015 و حسییاس اسییت که )

ریزی دقیق و مطالعات است، که در کشورهایی همچون مبتنی بر برنامه
ی هاپروژه ژاپن و اسییترالیا به آن بسیییار پرداخته شییده و در این راسییتا

 و آموزش (.Inoue, et al.  2019) گوناگونی اجرایی شییده اسییت
 ابعاد ارتقاء خصیییوصیییا آموزاندانش جانبه همه رشییید بر باید پرورش
 از حفییاظییت بییه نسیییبییت آنییان تعهیید افزایش و فرهنگی اخالقی،
 تحقق ایده مناسبی برای "سبز مدرسه"باشد. داشتهتاکید شانبومزیست
 رائها بر مبتنی فرهنگی و آموزشی توسعه زیست، محیط دوستدار مدرسه
شی مدتکوتاه و مدتمیان بلندمدت، هایبرنامه سبز، هایآموزش  آموز

سوب می ستیمحیط  هایآموزش ارائه ضرورت به باتوجه گردد.مح  زی
 این تا داشیییت دقت باید جدی؛ اولویت یک عنوان به سیییبزمدارس  در

 بر عالوه و باشیییند محور تجربه و کاربسیییتی فعال، عملی، هاآموزش
 زنی آموزاندانش اولیا و معاونین مدیران، به باید آموزاندانش و معلمان
 Palmer, 2017 ،Sustainable Development)شوند  ارائه

Goals. 2016  وOlsson, et al. 2019) .جا از ظار  که آن انت
 فراتر فردی رفتارهای از موارد از بسیییاری در زیسییتیمحیط  رفتارهای

یاز و رودمی  این انجام دارد، گروهی همکاری و اجتماعی تعامالت به ن
 احسییاس گسییترش و فردی تعالی بر عالوه مدارس محیط در هافعالیت

 برای های فردتوانایی به باور و نفس به اعتماد در فرد، پذیریمسییئولیت
سیدن د )کنمی تقویت نیز را گروه یک با همکاری طریق از اهداف به ر

Lloro-Bidart & Banschbach, 2019مفاهیم (. گنجاندن 
  تحصییییلی مختلف مقاطع درسیییی محتوای برنامه در زیسیییتیمحیط 
 به زیسییت محیط درسییی موضییوع با درسییی واحدهای ارائه همچنین
 یک زیستمحیط  غیرتخصصی هایرشته برای عمومی دروس صورت
 شهروندان عنوان به دانشجویان و آموزاندانش واقع، در. است ضرورت
 غازآ از تربیت و تعلیم نظام در باید را زیسیییتمحیط  از حفاظت آینده

 & Chawlaسیییازند ) نهادینه در خود را آن هایارزش و فراگرفته

Cushing, 2007وجود آموزش، حسییاسیییت و پیچیدگی دلیل (. به 
 و مدرسییه هر سییطح در پرورش و آموزش وزارت سییطح در فکراتاق 
ستان، شهر، مناطق، نواحی، ترکالن سطوح در هاییکمیته  زمراک شهر
 و تحقیقاتی مراکز و هادانشییگاه با همکاری کشییوری سییطح تا اسییتان
شی ست آموزش پژوه س" ایده به بخشیدن تحقق برای محیط زی  همدر
  .بود خواهد ضروری نظر به مرتبط هایفعالیت تمام ارزیابی و "سبز

                                                           
1 Applications: App 

 شان فرهنگی وظیفه و اجتماعی نقش علمی، جایگاه سبب به هادانشگاه
 یهابرنامه علمی پشیییتیبان و دهندهارائه  باید جامعه مردم به نسیییبت
 ویسکانسین دانشگاه 1990 درسال مثال عنوان به باشند؛ جامعه آموزشی
 ایالت این مدارس سیییطح در را زیسیییتیمحیط  مطالعات برنامه آمریکا
ست مدارس در نیز برنامه این اثربخشی و کیفیت. کرد تدوین  این به هواب
 موزشیآ محتوای نیز نیویورك دانشگاه در همچنین. شد ارزیابی دانشگاه

ستاندارهای و ست آموزش ا  مدارس سطح در و گردیده تدوین محیط زی
 مراکز و هادانشیییگاه در مشیییابه اقدامات. اجراسیییت حال در ایالت این

شورهای عالی آموزش سترالیا، اروپایی، ک سیار و هند چین، کانادا، ا  یب
 پذیری مسییئولیت از جدیدی دوره شییروع از نمودی دیگر کشییورهای
 آینده هاینسییل پرورش و آموزش قبال در هادانشییگاه زیسییتیمحیط 
 این در (.Karimi & Enayati, 2012دهد )را نشییان می جامعه
ستا شارکت ایده را شجویان فعال م ضای نظارت تحت مندعالقه دان  اع
 در آموزان دانش به محور مسییأله آموزش برای هادانشییگاه علمی هیأت
 در حضییور با جامعه عامه مختلف سییطوح به رسییانی آگاهی و مدارس
 زا تواندمی شییهری میادین و هاپارك تجاری، تفریحی، فرهنگی، مراکز
محیط  مجری هایسییازمان و هادانشییگاه همکاری و هماهنگی طریق
 عالوه به. گردد ریزیبرنامه و پیگیری هاشیییهرداری همچنین زیسیییت
 هایبسیییته محتوی با های( سیییایت وب) تارنما اندازی راه و طراحی
 راه و طراحی مختلف، سیینی هایگروه برای زیسییتی محیط آموزشییی
ندازی ند مختلف مسیییائل زمینه در 1کاربردی افزارهاینرم ا  منابع مان
 شکی،خ و آبی هایاکوسیستم جانوران، و گیاهان زیست،محیط  طبیعی،
 ،اوزون الیه تغییرات جهانی، گرمایش هوا،-خاك-آب منابع هایآلودگی
ستی تنوع سعه و زی  بحران و خشکسالی سبز، مصرف و تولید پایدار، تو
 یمعرف سرزمین، آمایش و ریزیبرنامه سرزمین، کاربری و ارزیابی آب،

 نهادهای فعال مشییارکت تقاضییای همچنین نهاد، مردم هایسییازمان
ماعی -مدنی مک و حضیییور برای مردمی و -اجت نه ک با  در داوطل
 از زیسییت محیط مسییایل مدیریت و ریزیبرنامه یا حفاظت هایبرنامه
 با توانند می مندعالقه و فعال دانشیییجویان که هسیییتند مواردی جمله

جام ان سییازمانی اجرایی تیم کنار در دانشییگاهی علمی تیم سییرپرسییتی
 اب زمان مرور به توانند می علمی و دانشییجویی هایتشییکل این. دهند
 ورکش اجرایی و دانشگاهی علمی هایسازمان کنار در الزم تجربه کسب
 با و نمایند اقدام ایمشیییاوره آموزشیییی، هایشیییرکت ثبت سیییمت به

محیط  مسییایل وضییعیت بهبود برای خصییوصییی و دولتی هایسییازمان
ستی ستفاد جهت در لذا کنند منعقد کاری قرارداد سازمانی درون زی  و ها
 ظهور .گردند مندبهره اجتماعی فضییای در خود تجربه و دانش عملکرد
 هادانشیییگاه با را جوامع در عرصیییه جهانی پیوند "2بنیان دانش"جوامع

 به پیش از بیش را مردم سییویک از جوامع این. اسییت داده گسییترش
 سییوی از خواند،می فرا دانشییگاهی محیط در فردی هایمهارت توسییعه
 حل پی در نگرانهواقع ترعمیق مسییئولیتی احسییاس با دانشییگاه دیگر

ست. دارد، تعلق آن به که ایجامعه مشکالت شگ دیگر عبارت به ا  اهدان
 فضییای حوزه در جدید هایتکنولوژی و فناوری مدد به که آن ضییمن
سهیل و مجازی ضا در علمی ستدهایداد و  ت  ردهگست حقیقی، ارتباط ف

 بوم زیسیییت عین حال در خدمت در کند،می برقرار جهانیان و جهان با
لی ح قرار خود م یز  و  DiGiuseppe et al. 2019دارد ) ن

Reeder, 2019خالقی فضیییای ذیل توانندمی هادانشیییگاه (. این 

2 Knowledge base 
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 و وابسییته مدارس ها( ،)کالج وابسییته عالی هایآموزش مراکز همچون
شگاه  آن به که ایو جامعه مردم عموم به را خود دین مرتبط، هایپژوه

 یتمسییئول سییبب به اجتماعی تاثیرگزار نهادهای.  کنند ادا دارند، تعلق
 سییطوح در زیسییتیمحیط  هایآموزش فراگیرشییدن برای باید اجتماعی
شی مختلفی  شهروندان آموزش عمومی به و پروش و مثل آموزش آموز
 توجه با نیز باید عالی آموزش( 2002) کانتر عقیده به. کنندتالش عادی
 اندازهایچشم جامعه، برای  مداوم آموزش و العمر مادام یادگیری الزام به
 و( 2002)  رابینسییون. کند تعریف خود عملکرد و سییاختار برای ایتازه
 رینیآف نقش و العمر مادام آموزش موضییوع به اشییاره با نیز( 1999) ون

شگاه کلیدی شگاه مدیریت در تحول مسیر، این در دان  را هاکالج و هادان
 رو هروب نیز انتقاداتی با البته العمرمادام آموزش ایده دانند.می ضیییروری
 عنوان به العمرمادام یادگیری دارد تاکید 1برومال مثال عنوان به اسیییت
 خواهد مفیدتر و موثرتر جامعه برای عالی، آموزش نظام برای چالشیییی
 به بخشییییدن گردد، محوریت(. در اینجا تاکید می1396 فاضیییلی،بود )
شگاه آفرینینقش شارکت و فراگیر آموزش حوزه در دان سمحیط  م  تیزی
 & ,Mullenbachاسیییت ) بعدی چند و دقیق ریزیبرنامه نیازمند

Green, 2018 آموزش در .  (1398برومنیید و طبییاطبییایی یزد، ؛
شود تعلیم و تربیت شرط الزم اثربخشی محسوب میهای رسمی محیط

سل جوان جامعه، عالوه بر  ست، بنابراین تحول در رویکرد ن اما کافی نی
 - رفتاری الگوهای در بازنگری های آموزشی، مستلزمآموزش در محیط

ستا توجه به روندجامعه نیز می محیطی شد. در این را  و نشداجتماعی با
 یدتاک تربیت، و تعلیم نظام و خانواده جامعه با در هاارزش سازیهمگون

درسییی،  برنامه در محیط زیسییت متمرکز بر  هایارزش و هامهارت بر
از  زیست محیط به نسبت گروهی و شخصی مسئولیت احساس توسعه

به غیر از نظام رسیییمی تعلیم و تربیت . اهمیت باالیی برخوردار اسیییت
عالی(،  مان)آموزش و پرورش و آموزش  هادمردم  هایسیییاز محیط  ن

تاریخ ها و موزهها، آکواریوموحشباغ ،(ENGOs)زیسیییتی  های 
( و سییایر Akpoghiran & Okoro, 2019ها )طبیعی، رسییانه

های دولتی مسیییئول )موازی با نهاد رسیییمی تعلیم و تربیت( سیییازمان
سازمان حفاظت محیط زیست و  شهرداری ها در قبال آموزش همچون 

 یست رسالت اساسی دارند و باید مسئوالنه به این مهم بپردازند.ز محیط
 

ستیابی به آموزش  کالن راهبردهای شنهادی به منظور د پی

 اثربخش محیط زیست
جمع بندی از  های انجام شییده و براسییاسبا مرور تجربیات و پژوهش
یه یان مدارك و ب ناد،  محیط  حوزه در المللیبین هایاجالس هایاسییی

 سییال در انسییانی محیط زیسییت مانند اجالس پایدار توسییعه و زیسییت
 ،1992 ریو در زمین جهییانی اجالس ،1987 برانتلنیید گزارش ،1972
 اجالس سییومین ،2002 ژوهانسییبورك اجالس ،21 کار دسییتور گزارش
نهییا  در هوا و آب پ جالس و ک  de) 2012 سییییال در+  20 ا

Andrade,  et al. 2018 ؛Dorn, 2020 ؛Perrez, 2020 ؛
Pring, 2020 ؛Bhat, et al. 2017؛ Case & Long, 

هت (Gordeeva, 2017؛ 2018 عاد سییییاختن روشییین درج  اب
 حوزه در کلیدی راهبردهای اسیییت آمده زیسیییتمحیط  هایآموزش
ستی محیط آموزش ستخراج زیر شرح در نه حوزه به شهروندان زی  و ا
 :است گردیده تالیف

                                                           
1 Bromal 

ست، آموزش -1 ی اجتماع گذاریسرمایه نوعی هزینه بلکه نه محیط زی
 است؛

ست نگاه به آموزش ست گذاری سرمایه نوعی محیط زی ه و نباید هزین ا
 و انسیانی هایسیرمایه انباشیت همچون آن اثرات که محسیوب شیود؛

 هایدوره در اقتصییادی پایدار توسییعه و طبیعی منابع پایداری اجتماعی،
 اهوید محلی تا جهانیهای مقیاس در مدت بلند و مدتمیان مدت،کوتاه
ستگیتاکید می. شد خواهد شی آموزش ب  رآیندف کیفیت به گردد اثربخ
  دارد. آن اجرایی
شر فطرت کردن بیدار -2 محیط  حفاظت دغدغه الزمه و وجدان بیدار ب

 است؛ زیست
شق سبت دغدغه و ع ست محیط" به ن  "اکولوژیک خود" قالب در ،"زی
به ودیعه  وجودی در نهاد آدمی به عنوان سیییاحت و ذاتی امری افراد،

 تفاوتبی ذاتا زیست به محیط نسبت انسان بنابراین .استگذاشته شده 
و ا اکولوژیک خود که انسیییانی لذا. کندمی برخورد دارانه جانب و نبوده

 آسیب تر،بیشتر فرصت توسعه پیدا کرده است و با تجربه طبیعت عمیق
 به هعالق. کندمی تلقی خود، به رسییاندن آسیییب را، طبیعت به رسییاندن
 جزء خدا به باور همچون محیط زیسیییت حفظ برای تالش و طبیعت
 براساس است ممکن که هاستانسان قلبی باورهای و فطری هایارزش
ضای یا و محیطی شرایط . نندک فراموش یا کتمان را آن شانمنافع اقت
ست آموزش فرآیند در لذا ست گام ترینمهم محیط زی سان که آن ا  هاان

 رجعت شیییانوجودی متعالی هایارزش و خود نهاد و فطرت به مجددا
شییان با طبیعت را بازیابی و و نسییبت شییان2شییناختیبوم هویت و کنند

 (.Sutton, 2018تقویت کنند )
 شوند؛ بیان هاقالب ترینساده در باید پیچیده هایپیام -3

سائل  سیاری را از فهم م ست ب شناختی باز دارد ادبیات بومآنچه ممکن ا
سیینگین، تخصییصییی و دشییوار بیان این مضییامین اسییت. بنابر این از 

ترین راهبردهایی که باید در آموزش محیط زیسیییت مد نظر قرار مهم
ست که پیام  محیط زیست حفاظت حوزه پیچیده و علمی هایگیرد آن ا

 ممکن حالت نتریفهم قابل و ترینساده به مردم به باید پایدار، توسعه و
 شود.  داده انتقال
 جغرافیایی، مرزهای از فراتر باید محیط زیسیییت حفاظت برای اقدام -4

 گیرند؛ صورت قراردادی و سیاسی
 تمام به و اندیشییید جهانی باید آنکه ضییمن محیط زیسییت آموزش در

 رویکرد از ایدنب نگریست، یکپارچه پیکری چشم به زمینکره اکوسیستم
ند آن در که اقلیمی به معطوف محلی و بومی  یادگیری-یاددهی فرآی
ستیمحیط  ست، جریان در زی ست که نظام حالی در .شد غافل ا  سیا
 باهم بشر ارتباط انواع میان حائل و مرزکشی سمت به مجددا المللیبین
عت با و ید رود،می پیش طبی یت" تفکر با حدان  عنوان به "وجود در و

شی شتوانه ترینبنیانی که بین سفی پ ست، زمین اخالق فل  آموزش در ا
 اختنشن رسمیت به ضمن که نگرشی. قرار گیرد نظر مد محیط زیست

. است "وطنی جهان" به معتقد شان،زادگاه در شهروندان مستقل هویت
 و محیط زیسییت کاربردی اخالق در توحید مفهوم کاربسییت گزاره این
سان زندگی الزمه صر ان شین معا ست؛ شهرن شه که جاآن تا ا  تمام ری

بشییر،  ، طمعخودخواهی گرایی، کثرت در توانمی را موجود مشییکالت
کرد  ردیییابی گراتفکر وحییدت از دوری و تعصیییّبییات قومی، نژادی

(Bolton & Landells, 2020  وStapleton, 2020.) 

2 Ecological identity 
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 شوند؛ آغاز آموزش متولی نهادهای رسمی از باید اصالحات -5
 آموزش حوزه مسییئول اصییلی سییاختارهای از باید نهادی اصییالحات
شیییروع  عییالی آموزش و پرورش و آموزش همچون درکشیییورهییا

(Erhabor & Don, 2016) ذیربط مسیییئول نهادهای بقیه در و 
سیما، حفاظت هایآژانس و هاسازمان همچون صدا و  ست،   محیط زی

 از. شییود و صییفحات اجتماعی و فضییای مجازی پیگیری هاشییهرداری
 عاجتما از عضوی و جامعه شهروندان عنوان به حقیقی افراد دیگر سوی
 در غییرت ممکن هرجای از باید بلکه بمانند نهادها این اقدام منتظر نباید
 .ببندند کار به و کنند آغاز را عملکرد و تفکر
قدرت تالش جمعی، توجه  -6 پذیرش  به ارزش کنش فردی، در کنار 

 شود؛
باید بر فرد متمرکز شییوند یا اجتماع، این سییؤال که اقدامات آموزشییی 
 زیستمحیط  تربیت و آموزش مسئله پرسش پژوهشی کلیدی است. در

شترین هرچند  با ست،ا فراگیر کنش و جمعی گریمطالبه در تأثیرات بی
 ساب چه. است برخوردار انکار ناپذیر قدرتی از راه این در فرد هر حال این

ند فرد یک عملکرد  موجب و دهد قرار تاثیر تحت را افکار عمومی بتوا
بنابراین ارزش کنش  .(Dono, et al. 2010شود ) فراگیر تغییرات

 .ه قطره جمع گردد وانگهی دریا شودافراد را نباید دست کم گرفت؛ قطر
زش آمو بر شناختی مبتنیهای بومبه جای آموزش گزاره باید آموزش -7

 شناختی باشد؛های تفکر بومشیوه
 یعملیات بعد در هاسال زیستمحیط  آموزش حوزه در که دیگری مسئله
شگاهی و بعد در و مانده مغفول شده پرداخته آن به هم نظری دان  نای ن
ست صول بوم نحوه باید گرانتسهیل که ا شیدن مبتنی بر ا  شناختیاندی
 هارهگزا این زیرا را؛ شیییناختیهای بومگزاره نه بیاموزند، فراگیران به را

وجود، م شرایط و موقعیت تحلیل، عرضه متغیرند و نیازمند مورد به مورد
صول به توجه ستنتاج و پایداری بنیادین ا  با رویکرد این. تبیین دارند و ا
 کشییورها که در بعضییی مرسییوم آموزشییی فرآیندهای در عمالً چه آن

 هایتالش به نیاز آن سازیپیاده برای و دارد نهادین تضاد است جریان
شی علمی، فراوان ست ترویجی و آموز ست بنابراین آموزش محیط  .ا زی

باید مبتنی بر اصول و کلیات و نه مصادیق جزئی باشد. عالوه بر آن در 
زیست باید تصورات غلط نیز شناسایی و تصحیح  فرآیند آموزش محیط

 (.Ferreira, 2019شوند )
 عنوان به "پایدار توسیییعه اهداف" و لنز عنوان به "پایداری" ایده -8

 شوند؛ گرفته نظر در باید هاچالش بنیادی برای حل چارچوب
 مرزبندی که جا آن تا اند؛مرتبط و تنیده هم در زیسییتی محیط مسییائل
 و دشیییوار محیط زیسییییت آموزش امر در مختلف هییایحوزه بین
 ایده و پایدارتوسییعه که گفت توانمی حال این با اسییت؛ برانگیزچالش
ست. توجه به ایده پایداری فصل  مسائل این تمام وصل حلقه پایداری ا

زیسیییتی اسیییت. با این های محیط های بحرانحل مشیییترك تمام راه
ید توضییییح فراگیران یده از با یداری" ا هداف" از و لنز عنوان به "پا  ا

سعه  و محلی هایچالش حل برای بنیادی چارچوب عنوان به "پایدار تو
ستفاده جهانی سیر این در. کنند ا  شتهر میان موردی مطالعات به نیاز م
 به را افراد و شیید خواهد هویدا پیش از بیش مسییئله حل جهت در ،ای
 (.Monroe, et al. 2019) داشت خواهد وا نقادانه و خالق تفکر

جه -9 نگ به تو یان ها،فره ها، اد  محلی و بومی هایدانش و باور
 است؛ ضروری

های آموزش محیط  در ند ید زیسیییتفرآی نگ به با ها ها،فره  و باور
 کاهش اکوسییییسیییتمی، پایداری موجب که محلی و بومی هایدانش

 ژهوی توجه گردد،می آن از حراست و زمین به شناختی، احترامبوم ردپای
 مکتوب شییناسییایی، باید مناسییب محلی رسییوم و آداب مجموعه .شییود
 (.Walsh, et al. 2020شوند ) ترویج و سازی

 

 گیرینتیجهبحث و  -4
سطح جهان، صنعتی در  شر را با چالش انقالب   های متعددی از جملهب

سترده انقراض سیدی، هایباران وحش،حیات هایگونه گ  قطر کاهش ا
 می،اقلی تغییرات آن و درپی ایگلخانه انتشیییار گازهای پدیده ازن، الیه

 ها،لجنگ تراشییییپاك و تخریب زایی،بیابان و طبیعی اراضیییی تخریب
 طبیعی منابع کاهش یا اتمام تهدید همچنین و خاك و آب هوا، آلودگی

کرد  مواجه معدنی مواد و فسیییلی هایسییوخت همچون تجدیدناپذیری
(Ngcoza, 2019  وJarvis, 2008با .) عواقب که این به توجه 

سعه شور و شهر به محدود ناپایدار و بعدی تک تو صی ک  و شودنمی خا
 خواهی در الگوهای فکری تحول کند،می تهدید را تمام جامعه جهانی

 گفتمان  شیییده و تبدیل المللیبین ایدغدغه به سیییرعت موجود به
 .شییده اسییت تبدیل جهان ملل سییوی از عمومی یمطالبه به نخبگانی
 جهت در پیشییگام، هایدولت بعضییی همچنین و جهانی هایسییازمان
 روریپفرهنگ آموزش، توسعه در سعی مردم، برحق مطالبه این به پاسخ
ست الزامات و هاشرطپیش عنوان به یادگیری تعامالت افزایش و  یابید
 چراکه اند؛کرده گذاریسیییرمایه مشیییکالت از رهایی و پایدار جوامع به

ط محی هایارزش تقویت راه بهترین معتقدند کارشییناسییان از بسیییاری
 اهداف تحقق جهت در زیسییتی محیط هایآموزش در جامعه، زیسییتی
سعه ست. پایدار تو شتار ا ضر نو سخ در و سازیگفتمان هدف با حا  به پا
 جاییآن از. گرفت صورت زیست محیط اثربخش آموزش چیستی سوال
 فراگیری دارد، همراه بییه اخالقی و اجتمییاعی تعهییدی آموزش، کییه
 ،بودن محور-مسییئله و کاربسییتی شییرط به زیسییتیمحیط  هایآموزه
شگری موجب ساس و افراد کن سئولیت اح سلی بین تعهد و پذیری م  ن
ر د کارآمد و کیفی آموزشییی به یابیدسییت برای تالش بدون. گرددمی
 نیز پایدار توسییعه به یابیدسییت اخالقی، اصییول سییازینهادینه جهت

 نتایج کنفرانس نتایج این پژوهش هم راسیییتا با . بود خواهد غیرممکن
 ریگیکه جهت ،«جدید دتعه یک یک، و بیست قرن برای علم» جهانی
نده عات در آموزش و علم آی ما ظارات و اجت  بررسیییی مورد را مردم انت
 نیروهای روی بر گذاریسییرمایه برای تالش اهمیت داد قرار جانبههمه

رد را مو پایدار توسییعه به یابیدسییت عامل ترینمهم عنوان به انسییانی
تغییر  بییه منجر دراز مییدت در تحول این زیرا دهیید،تییاکییید قرار می

جامعه  خود، به هاانسیییان بیشیییتر اخالقی تعهد و بنیادین هایرویکرد
 قیود به مجهز  اثربخش آموزشیییی شیییود.  لذامی زمینکره و بشیییری

به یا   گردد.توصییییه می "مداراخالق آموزش" دیگر عبارت اخالقی و 
تایج حاکی ن عد در که بود آن از این پژوهش   اثربخش آموزش نظری ب
عه زیسیییتمحیط  یده درهم ایمجمو ها ها،ادراك از تن  و تفسییییر
 باشدمی فعال کنش و نگرش بینش، انتقال فرآیند به مربوط هایتحلیل
 توسیییط کالن ریزیبرنامه مانند هاییمقوله شیییامل اجرایی بعد در و

ست سئولین، و گذارانسیا ست و محتوا تولید م  شده دریافت دانش کارب
 اثربخش آموزش. اسیییت جامعه مختلف سیییطوح در فراگیران توسیییط
 همچنین هادی شیییود، هدایت و تدریس گذاری،سییییاسیییت تواندمی

 . باشد تحقیقات
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که به نقل از  (2013) سیییو با مهرمحمدینگارندگان این مطالعه هم
سییخن به میان  1دیوید ایسییتون از مشییکلی به نام بیش حقیقت گرایی

ته از می هان انبوهی در هم ریخ مانی خوا ند هیچ سیییاز قد آورد، معت
اطالعات و درگیر شییدن با گرایش بیش از اندازه به حقایق نیسییت مگر 
یا طرح  عاتی و  طال کان م چارچوب فکری ام یک  لب  قا که در  آن 

در این راستا و در قلمرو  .های بهتر و تفسیر مشاهدات فراهم آیدپرسش

کل پژوهش  در آموزش موثر محیط زیسییییت و برای پرهیز از مشییی
صیفات، تحلیلحقیقتبیش سیر و هگرایی، تالش گردید حقایق، تو ا، تفا

 یلذ شود و بخشیده انسجام جامعی مفهومی الگو انتقادات در قالب ارائه
ستراتژی ها،ویژگی ط محی اثربخش آموزش نتایج و اجرایی بازوهای ها،ا
 . (1شکل سازد ) شفاف را زیست

 

 
 زیستمحیط اثربخش آموزش مفهومی . الگوی1شکل 

ستی دارای همان ست، آموزش موثر محیط زی  5گونه که در الگو آمده ا

ستراتژی و  9ویژگی،  ست؛ که نتایج برهم بازوی 5ا کنش تمام اجرایی ا

زیسیییت خواهد  این موارد محصیییولی با عنوان آموزش اثربخش محیط

تکوین هویت  زیسیییت نیز درداشیییت. نتیجه آموزش اثربخش محیط 

(، افزایش Russell & Spannring, 2019شناختی فراگیران )بوم

(، تربیت شیییهروندان Lehtonen, 2004های اجتماعی )سیییرمایه

و بسیییترسیییازی جهت  (1396و همکاران،  اقدم علیزاده) شیییناختیبوم

یان می ما ماعی ن یت اجت مدیر ندان در  کت شیییهرو گردد مشییییار

                                                           
1 Hyperfactualism 

(Richardson & Razzaque, 2006 ؛Varela-

Candamio et al. 2018 .) در پایان با توجه به گسییتردگی حوزه

به زیسییییت و کمبود پژوهشپژوهشیییی آموزش محیط  که  هایی 

ئه الگوپنظریه ند )ردازی و ارا  Loriهای مفهومی در این قلمرو بپرداز

et al. 2007  گران و (، بیه پژوهش1384 ،ویسیییی و محمودیو

 گردد؛خبرگان پیشنهاد می

زیسییت های آتی بر هر یک از ابعاد آموزش اثربخش محیط در پژوهش

 متمرکز شوند و حدود و ثغور آن را مورد واکاوی موشکافانه قرار دهند. 
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گردد با گذاران پژوهش در نهادهای علمی پیشییینهاد میبه سییییاسیییت

های خود به طرح اختصیییاخ بخشیییی از توان نیروهای خبره و بودجه

خاخ به مبانی بنیادین آموزش محیط زیسییت و پژوهشییی که به طور 

های کمی و کیفی به دنبال افزایش اثربخشی این تحقیقاتی که با روش

فرآیند ضروری برای تحقق پایداری در سطح جامعه هستند، کمک کنند 

 های این حوزه و پایش مستمر آن باشند.و پیگیری اجرایی شدن طرح

 ای تعلیم و تربیت محیطهدر کانون محیط زیسیییتی گرانبه تسیییهیل

 دیدکلی تقالان با تا بکوشند گرددزیستی نظیر مدارس طبیعت توصیه می

 هایوقعیتم در تا ببخشند تحلیل قدرت آنان به فراگیران به استنتاجی و

شتهد را پایداری اصول با متناسب و درست تصمیم اخذ توان گوناگون  ا

 مصییرف با باید که بیاموزند فرد به گرانتسییهیل مثال عنوان به. باشییند

نابع کمترین ید و انرژی و م ند کمترین تول ما پا آلودگی، و پسییی  یرد

 هب تعمیم و بسیییت قابل کلی گزاره این. دهد کاهش را خود اکولوژیک

 که است شخص  خود این سخن، دیگر به. است زندگی فرد شئون اکثر

 هب کند؛ عملیاتی و دهد تشخیص را کلی اصل و گزاره این مصادیق باید

 محیط زیسیییت دهندهآموزش یا گرتسیییهیل که آن از پس مثال عنوان

 فرد ره غذایی رژیم تأثیرات و زمین کره هایاکوسیستم وضعیت درباره

ست فرد  خود این کرد، بیان را کلیات اوشناختی ردپای بوم بر  باید هک ا

صمیم شرایط، سنجش و انتقادی تفکر با  رژیم زا چه نوعی که بگیرد ت

 ستا سودمند او روح و  جسم سالمت و اکوسیستم پایداری برای غذایی

ست شدن ترروشن برای. بالعکس یا  ملیع مصادیق در کلی گزاره کارب

 کلی زارهگ دیگر مثالی در مفهوم، اسییتنتاج و نقادانه تفکر از اسییتفاده با

 شآموزفرد  قابل سنجش است؛ نقل و حمل وسیله انتخاب در مورد باال

 که منابعی و سییوخت مصییرف آالیندگی، میزان تحلیل با تواندمی دیده

ست الزم خود شخصی خودرو با سفر برای  شرایطی با را شود صرف ا

 و مترو همچون عمومی نقل و حمل وسیییایل با را مشیییابه مسییییر که

 در. ندک اخذ را نهایی تصمیم و بسنجد کند، طی دوچرخه با یا و اتوبوس

 جای به اینکه جای به دهندهآموزش و گرتسییهیل فرآیند این در حقیقت

 و هاآن هب و کنند تکلیف تعیین آنان برای و بیندیشییید افراد تک تک

 د،کن دیکته نباشد صادق جا همه است ممکن که موردی و جزئی گزاره

 به دادن ماهی جای به اصطالح در و دهندمی آموزش را کلی هایگزاره

 .آموزندمی گیریماهی آنان به افراد،

ها دولتی و خصوصی ها و دستگاهبه آموزشگران در تمام نهادها، سازمان

ند پیشییینهاد  فه خطیر آموزش محیط زیسیییت را بر عهده دار که وظی

ین آمیز و ناموفق اگیری از تجارب موفقیتگردد با توجه به لزوم بهرهمی

سایر سخنرانی رو، با ارائه مقاالت،حوزه به عنوان چراغ راه پیش ها و در 

های ممکن ضیییمن به اشیییتراك گذاری تجارب خود، از تجارب قالب

به ورود دانش  عامالت منجر  ند. اگر این ت کافی را ببر دیگران نیز بهره 

ستر دانش مکتوب گردد، یقینا امکان بهره شی برداری پژوشفاهی به ب ه

طا آزمون و خگردد و هزینه ناشی از تر مهیا میگذاری گستردهو سیاست

شیم از یافته یابد.اقدامات مدیریتی کاهش می شته با های این اگر بنا دا

ضعیت آموزش محیط شنهاداتی برای بهبود و ارتقاء و ست زیپژوهش پی

در کشورمان نیز داشته باشیم باید تصریح کرد  در بعد ابزارهای آموزش 

ید ه تولهای اخیر با توجه بمحیط زیست نقش آموزش و پرورش در سال

سی غنی ست در محتوی در تر و بهبود محتوای کتب در حوزه محیط زی

چنین در مقاطع مقاطع تحصیییلی مختلف پررنگ تر شییده اسییت. هم

آموزش عالی توسییعه درس شییناخت محیط زیسییت برای دانشییجویان 

ی این ها در وزارت علوم ضییرورتی راهبردی اسییت. همهتمامی رشییته

ستاوردها در تعامل تنگاتنگ سازمانتر و همد شی مانند افزای  های اموز

و سایر  -ها مهد کودك –صدا و سیما  –وزارت علوم  -اموزش پرورش

های عمومی رسمی و غیر رسمی در ایران بهبود خواهد متولیان آموزش

محیط زیسیییت اثربخش باید اذعان  آموزش هاییافت. در محور ویژگی

ی بستر برای آموزش میدانداشت طبیعت بکر و چهارفصل ایران بهترین 

ز برداری امبتنی بر حواس افزوده برای تک تک فراگیران اسیییت. بهره

زیسیییت، این ظرفیت عظیم نیازمند همکاری سیییازمان حفاظت محیط

متولیان آموزش رسیییمی و غیررسیییمی و وزارت گردشیییگری و میراث 

ست سیا سایه تاکید  ست این مهم در  ی های کلفرهنگی دارد که امید ا

 هاینیز سیییاسییت کالن در بعد راهبردهای به زوی تحقق یابد.کشییور 

کاملی فراروی  جامع و  به نقشیییه راه  ثا به م ابالغی کالن کشیییور 

ها زیست کشور است. این سیاستاندرکاران اجرایی آموزش محیطدست

ندهای  خاخ در ب به   15و  14، 12، 1به طور  یابی  به منظور دسیییت

 ند راهگشا و موثر باشند.توانآموزش اثربخش محیط زیست می
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Abstract  

Introduction 

Environmental Education (EE) is a broad concept that addresses a range of methodological, thematic, 

and audience issues. Over the past three decades, environmental educators have sought to provide 

distinctive goals, definitions, standards, and guidelines to help educators and facilitators understand 

how to differentiate environmental education from other educational practices and how to make it 

effective. Environmental education is a very important discipline for achieving sustainable development 

(SD), because it as been identified as the prerequisite for any effective and long-term action is to explain 

the principles, frameworks and principles to achieve sustainable development. One of the obstacles to 

the successful implemention of  Sustainable Development Plan and achieving maximum effectiveness 

results is scattered, simple and incorrect perceptions of the concept of environmental education, its 

function and dimensions among people. Chapter Thirty-six of Agenda Twenty-One (Rio de Janeiro, 

1992) introduces public participation as the introduction to sustainable development and public 

education as the introduction to participation. This transnational international document emphasizes 

that content must include environmental education and sustainable development.Many paragraphs of 

the United Nations Conference on Sustainable Development statement (Rio de Janeiro 2012) repeatedly 

emphasize that people are at the center of sustainable development and that member states must commit 

to providing environmental education in order to achieve the goals of sustainable development. These 

trainings are vital because they promote the development of social capital and environmental insight, 

and expose people to a social transformation approach with their rights and responsibilities, and move 

from unsustainable one-dimensional economic development to far-reaching sustainable 

development.Despite the fact that books, articles, national and international transcendental documents 

in the field of environmental education are now available, a comprehensive definition of this concept 

to cover all theoretical and scientific aspects, and a theory or conceptual model that determines features, 

strategies, executive arms and results is not available. This study aimed to fill this gap and provide a 

comprehensive approach to the field of effective environmental education. 
 

Materials and methods 

The present research has been done by documentary method with an explanatory-analytical approach. 

In this regard, the analysis of national and international documents, articles and books in the field of 

environmental education continued to the point of theoretical saturation. The findings of this study led 

to the presentation of clear theoretical and practical definitions of effective environmental education, 

and the presentation of the conceptual model of "effective environmental education". In this conceptual 

scheme, an attempt was made to integrate facts, descriptions, analyzes, and interpretations, and to clarify 

existing criticisms, characteristics, strategies, executive arms, and results of effective environmental 

education. Finally, suggestions were provided based on the findings. 
 

Conclusion 

Many experts believe that the best way to strengthen the values of the environment in society is to 

provide environmental education. In this regard, the present article has been done with the aim of 

creating a discourse and in response to the question of what is effective environmental education. 
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Because education has a social and moral commitment, learning environmental teachings, provided 

they are applied and problem-oriented, leads to individual activism and a sense of responsibility and 

intergenerational commitment. Without striving for quality and efficient education to institutionalize 

ethical principles, achieving sustainable development will also be impossible.The results of this study 

are in line with the results of the World Conference "Science for the 21st Century, a New Commitment", 

which comprehensively examined the future orientation of science and education in communities and 

people's expectations. Therefore, effective education equipped with moral restraints or in other words 

"ethical education" is recommended.The results of this study indicated that in the theoretical dimension, 

effective environmental education could be defind an intertwined set of perceptions, interpretations and 

analyzes related to the process of transmitting insights, attitudes and active actions . In the executive 

dimension, effective environmental education includes categories such as macro planning by policy 

makers and officials, production of  content and application of knowledge received by learners at 

different levels of society. Effective education can be policy-making, teaching and guidance, as well as 

conducting research.The authors of this study, along with Mehr Mohammadi (2013), who cites a 

problem called Hyperfactualism, as quoted by David Easton, argue that no organization wants a 

cluttered mass of information and an over-indulgence in facts unless in the form of an intellectual 

framework that enables people  to study or ask better questions and interpret observations. In this regard, 

in the field of research in effective environmental education and to avoid the problem of hyper-realism, 

efforts were made to consolidate facts, descriptions, analyzes, interpretations and criticisms in the form 

of a comprehensive conceptual model, so that  the characteristics, strategies, executive arms and the 

resuls of environmental education  become more transparent.As shown in the conceptual model, 

effective environmental education has five characteristics, nine strategies and five executive arms; the 

interaction of all these cases will deliver effective environmental education. The result of effective 

environmental education is also shown in the development of learners' ecological identity, increasing 

social capital, educating ecological citizens and creating a platform for citizen participation in social 

management. Finally, due to the vastness of the field of environmental education research and the lack 

of research to theorize and provide conceptual models in this field, researchers and experts are advised 

to focus on each of the dimensions of effective environmental education in future research. Finally, 

recommendations were provided to all involved groups. For example, it is recommended to policy 

makers in scientific institutions to allocate parts of their expertise and budget to research projects that 

specifically focus on the basic principles of environmental education and research that seeks to increase 

the effectiveness of this process to achieve sustainability in quantitative and qualitative methods. 

Environmental facilitators in environmental education centers such as nature schools are advised to try 

to give learners the power of analysis by conveying a general and inferential view, so that they can 

make the right decisions in accordance with the principles of sustainability in various situations. 

Educators in all public and private institutions, organizations and agencies that are responsible for the 

serious task of environmental education are recommended to benefit from the experiences of others 

while sharing their experiences presenting articles, lectures and other formats. 
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