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Abstract
Introduction: One of the most important strategies to prevent the destruction of the environment of 
human origin is environmental education based on principled planning and based on scientific needs 
assessments. Therefore, the purpose of this study is to develop an environmental education model for 
high school students in the education system with a Grounded Theory approach.
Methods: The present qualitative research was conducted by the theoretical method of Grounded 
Theory. The research population included all designers and authors of textbooks of the Educational 
Research and Planning Organization in the field of life sciences and social sciences based in Tehran. 
The number of samples using the theoretical saturation principle was 10 people who were selected 
using purposive sampling method using snowball method. Data collection was performed by semi-
structured interviews. To assess the findings of the four criteria including, credibility, generalizability, 
reliability and verification, and to assess the reliability of the interviews by the method of retesting 
and the method of agreement within the agreement. The reliability of the test (stability index) of these 
interviews was 0.88 and the reliability of the interviews by intra-subject agreement method was equal 
to 0.82. Data analysis was performed by coding method and using Max QDI. 12. 
Results: 27 axis codes were identified as causal conditions, contextual conditions, intervening 
conditions, central phenomena, strategies and as consequences. 
Conclusions: The results showed that the causal conditions component includes 3 central codes, the 
contextual conditions component includes 5 central codes, the intervening conditions component 
includes 5 central codes, the central phenomenon component includes 4 central codes, the strategies 
component includes 3 central codes and the consequences component includes 7 central codes. 
Educational planners are advised to include these identified components and core codes in their 
planning. 
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چکیده
مقدمــه: یکــی از مهمتریــن راهکارهــا بــرای جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت بــا منشــاء انســانی، آمــوزش هــای زیســت محیطــی 
بر اســاس  برنامه ریــزی هــای اصولــی و مبتنــی بــر نیازســنجی هــای علمــی مــی باشــد. لــذا هــدف پژوهــش حاضــر، طراحــی الگــوی 

آمــوزش زیســت محیطــی دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه نظــام آمــوزش و پــرورش بــا رویکــرد نظریــه داده بنیــاد اســت.
روش کار: پژوهــش کیفــی حاضــر، بــه روش نظــری داده بنیــاد انجــام شــد. جامعــه پژوهــش، شــامل کلیــه طراحــان و مؤلفیــن کتــب 
درســی ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی در زمینــه علــوم زیســتی و علــوم اجتماعــی مســتقر در شـــهر تهــران بودنــد. تعــداد 
نمونــه بــا اســتفاده از اصــل اشــباع نظــری 10 تــن بــود کــه بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری هدفمنــد بــه روش گلولــه برفــی انتخــاب 
شــدند. جمــع آوری داده هــا بــا مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه انجــام شــد. بــرای ســنجش روایــی یافتــــه هــــا از چهــارمعیـــار، شــامل 
اعتبارپــذیري، تعمــیم پــذیري، اطمینـان پذیـري و تأییدپذیـري و بـراي سـنجش پایایـي مصاحبـه هـا از روش بازآزمـون و روش توافـق 
درون موضوعـــي اســــتفاده شــــد. پایــــایي بــــازآزمون )شاخص ثبات( این مصاحبه هـــا ، 0/88 و پایایــــي مصاحبــــه هــا بــه روش 
توافــــق درون موضوعــــي برابـــر بـــا 0/82 بـــود. تحلیل داده ها، با روش کدگذاری و بـــا اســـتفاده از نـــرم افـــزار مکـــس کیـو دی ای 

نســـخه12 انجام شــد.  
یافتــه هــا: ۶ کــد انتخابــی تحــت  عنــوان مؤلفــه هــای )شــرایط علــی، شــرایط زمینــه ای، شــرایط مداخلــه گــر، پدیــده محــوری، 

ــاز شناســایی شــد. راهبردهــا و پیامدهــا(  و 2۷ کــد محــوری و ۹1 کــد ب
نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه مؤلفــه شــرایط علــی شــامل  3 کــد محــوری، مؤلفــه شــرایط زمینــه ای شــامل 5 کــد محــوری، 
ــه راهبردهــا شــامل 3 کــد  ــده محــوری شــامل4 کــد محــوری، مؤلف ــه پدی ــه گــر شــامل 5 کــد محــوری، مؤلف ــه شــرایط مداخل مؤلف
محــوری و مؤلفــه پیامدهــا شــامل ۷ کــد محــوری، مــی باشــند. بــه برنامــه ریــزان آموزشــی پیشــنهاد مــی گــردد کــه ایــن مؤلفــه هــا و 

کدهــای محــوری شناســایی شــده را در برنامــه ریــزی خــود لحــاظ کننــد. 
کلیدواژه ها: طراحی، الگوی آموزش زیست محیطی، مقطع متوسطه، نظریه داده بنیاد.
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مقدمه
ــی آن در توســعه  ــش حیات ــط زیســت و نق ــت محی ــروزه، اهمی ام
ــر اســت. تمــام تــالش و  ــکار ناپذی و پیشــبرد کشــورها، امــری ان
ــرای آن  ــط زیســت ب ــازی محی ــرای بهس ــا ب ــان ه کوشــش انس
اســت کــه در رابطــه بــا امــر توســعه، تصمیــم گیــری منطقــی تــر 
و مؤثرتــر انجــام گیــرد ]1[. بــا توجــه بــه اهمیــت محیــط زیســت 
بــرای انســان، دانشــمندان معتقــد هســتند کــره زمیــن از ابتــدای 
ــیاری را  ــی بس ــت محیط ــوادث زیس ــون ح ــود تاکن ــش خ پیدای
تجربــه کــرده کــه بخشــی از آن منشــاء  طبیعــی و بخــش عمــده 
دیگــر منشــاء انســانی داشــته اســت. تخریــب و آلودگــی محیــط 
ــایر                                        ــان و س ــات انس ــد حی ــی توان ــانی م ــاء انس ــا منش ــت ب زیس
گونــه هــا را بــه شــدت در معــرض تهدیــد قــرار دهــد و طبیعــت 
را از حالــت تعــادل خــارج ســازد. بــرای برقــراری تعــادل طبیعــی، 
انســان ناگزیــر بــه تغییــر شــیوه زندگــی بــه ســمت توســعه پایــدار 
ــه  ــده ای در جامع ــرات عم ــد تغیی ــن تحــول می توان ــه ای اســت ک
ــدگاه  ــود آورد.  از دی ــه وج ــده را ب ــل های آین ــز نس ــی و نی کنون
ــرو  ــدف در گ ــن ه ــه ای ــیدن ب ــت،  رس ــط زیس ــان محی متخصص
ــزی  ــاس  برنامه ری ــی بر اس ــت محیط ــای زیس ــوزش ه ــه آم  ارای
هــای اصولــی و مبتنــی بــر نیازســنجی هــای علمــی می باشــد. ]2[
ــگ  ــت فرهن ــی در تقوی ــل توجه ــر قاب ــد تاثی ــی توان ــوزش م آم
ــته  ــدار داش ــعه پای ــداف توس ــه اه ــیدن ب ــی و رس ــت محیط زیس
ــی در  ــت محیط ــه زیس ــوم پای ــا عل ــان ب ــنایی جوان ــد. آش باش
مقاطــع مختلــف تحصیلــی مــی توانــد روحیــه ســازگاری و 
حــس مســئولیت پذیــری در حفاظــت از منابــع طبیعــی را در آنهــا 
تقویــت کنــد. ]3[  البتــه دولــت هــا و سیاســت گــذاران مــی تواننــد 
متولــی ایجــاد تغییــرات و روش هــای جدیــد در توســعه باشــند و 
ایــن امــر ممکــن اســت ســبب بهبــود اوضــاع جهــان شــود. امــا 
ایــن روش هــا فقــط راه حــل هایــی کوتــاه مــدت هســتند، مگــر 
ــان در جهــان داده شــود  ــه جوان اینکــه آمــوزش هــای جدیــدی ب
و ایــن امــر بــه ایجــاد ارتباطــی بیــن دانــش آمــوزان و معلمیــن، 
مــدارس و اجتمــاع و نظــام آموزشــی و کل جامعــه نیازمنــد خواهــد 
ــه  ــی ب ــت محیط ــای زیس ــوزش ه ــه آم ــاز ب ــه نی ــد. در نتیج ش
ــان(  ــطه )جوان ــع متوس ــص مقط ــی باالخ ــع تحصیل ــه مقاط کلی
ــه منظــور ایجــاد اخــالق  بیــش از بیــش احســاس مــی گــردد. ب
زیســت محیطــی در بیــن جوانــان، بازنگــری در روش هــای 
ــا توجــه  آموزشــی و نظــام هــای آموزشــی ضــروری اســت ]1[. ب
ــوزش و  ــودن مقطــع آموزشــی متوســطه نظــام آم ــه حســاس ب ب
پــرورش و اینکــه هویــت فرهنگــی و اجتماعــی هــر فــردی در ایــن 
مقطــع شــکل مــی گیــرد و همچنیــن بــا توجــه بــه نقــش مهــم                                                                                     

برنامــه هــای درســی در آمــوزش دادن توســعه پایــدار بــه دانــش 
ــان و  ــوِر، کارشناس ــده کش ــهروندان آین ــوان ش ــه عن ــوزان ب آم
ــه ســوی  ــای درســی را ب ــه ه ــد برنام ــب درســی بای ــان کت مؤلف
ــان  ــه جوان ــرا ک ــد. زی ــوق دهن ــدار س ــعه پای ــرای توس ــوزش ب آم
امــروز، مدیــران، متخصصــان، کارگــزاران و پــدران و مــادران فــردا 
هســتند، هــر آنچــه امــروز بــه جوانــان آموختــه شــود، تبدیــل بــه 
یــک بــاور عمیــق و جــدی خواهــد شــد. لــذا کتــاب هــای زیســت 
ــه روز  ــرات اساســی و ب ــه تغیی ــاز ب ــوم اجتماعــی نی شناســی و عل
رســانی دارد و هــر دوره، برنامــه درســی بازنگــری مخصــوص بــه 

ــد ]4[. ــی طلب ــود را م خ
ــاه  ــدان کوت ــز چن ــت نی ــط زیس ــمی محی ــوزش رس ــابقه آم س
نیســت و می تــوان اثرهــای آمــوزش محیــط زیســت را در 
ــا  ــت، ام ــران یاف نخســتین برنامه هــای درســی رســمی کشــور ای
ــران  ــت در ای ــط زیس ــمی محی ــای رس ــابقه آموزش ه ــع س در واق
 بــه معنــای امــروزی بیــش از 3 دهــه عمــر نــدارد.  در ایــن مــدت 
ــتی  ــط زیس ــای محی ــردن موضوع ه ــرای وارد ک ــی ب تالش های
در برنامه هــای رســمی کشــور انجــام شــده و موضوع هــای 
ــا،  ــی، جغرافی ــوم تجرب ــد عل ــی مانن ــتی در درس های ــط زیس محی
ــن                                ــه ای ــت. مجموع ــده اس ــده ش ــی گنجان ــیمی و زیست شناس ش
ــط  ــوزش محی ــم در آم ــی مه ــدم های ــوان ق ــا را می ت کوشــش ه
زیســت دانســت، امــا بــه نظــر می رســد بــه علــت عــدم انســجام 
ــی در  ــرد رویکردهــای اصول ــن موضوعــات و عــدم کارب ــی ای کاف
ایــن مــورد، هنــوز تــا رســیدن بــه آمــوزش رســمی قابــل قبــول 

ــت ]5[. ــده اس ــادی مان ــران راه زی ــت در ای ــط زیس محی
ــر اهمیــت و نقــش آمــوزش هــای زیســت  مطالعــات متعــددی ب
محیطــی در ســالم ســازی و جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت 
و توســعه پایــدار صــورت گرفتــه اســت. از جملــه همتــی و شــبیری  
ــط   ــوزش محی ــر، آم ــال های اخی ــه در س ــد ک ــی دارن ــان م ]۶[ بی
زیســت بــه یــک اولویــت در حــال رشــد در ســطح محلــی، ملــی 
ــل متحــد درطــی  ــل شــده اســت. ســازمان مل ــی تبدی و بین الملل
ســال های 2005- 2014 میــالدی، آمــوزش بــرای توســعه پایــدار، 
ــش  ــت افزای ــالش در جه ــرای ت ــو ب ــورهای عض ــی کش از تمام
تعهداتشــان نســبت بــه آمــوزش مــردم در مــورد نیــاز بــه ایجــاد 
آینــده ای پایــدار و خلــق شــهروندانی توانــا بــرای انجــام آن 
دعــوت کردنــد. لــذا، محیــط زیســت نیــز بــه عنــوان یکــی از زیــر 
ســاخت هــای اصلــی توســعه پایــدار، نیازمنــد آمــوزش می باشــد. 
ــایر  ــا س ــران ب ــی در ای ــت محیط ــوزش زیس ــگاه آم ــه جای مقایس
کشــورها نشــان مــی دهــد کــه ایــران در ابتــدای مســیر آمــوزش 
زیســت محیطــی قــرار دارد، گرچــه اقدامــات محــدود ولــی مؤثــر 
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ــکاران  ]۷[  ــدی و هم ــت. اس ــه اس ــورت گرفت ــوزه ص ــن ح در ای
ــاي                       ــالش ه ــر خــالف ت ــه ب ــد ک ــی کنن ــوان م در پژوهشــی عن
ــت  ــط زیس ــوزش محی ــی آم ــورد چگونگ ــه در م ــده اي ک پراکن
صــورت گرفتــه، امــا بــه دلیــل عــدم بررســی دقیــق دیــدگاه هــاي 
دانــش آمــوزان و دبیــران، آمــوزش زیســت محیطــی از موفقیــت 
چندانــی برخــوردار نبــوده اســت. بنابرایــن، بــراي طراحــی آمــوزش 
مناســب و مؤثــر در ایــن راســتا، ابتــدا بایــد گامــی مهــم در جهــت 
ــوزان در  ــش آم ــرش دان ــا و نگ ــدگاه ه ــا، دی ــی ه ــناخت آگاه ش
ایــن زمینــه برداشــته شــود. از طــرف دیگــر، ولــی پــور و فرخیــان  
]8[ بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت از محیــط زیســت و توســعه آن 
در کشــور و عــدم مشــارکت افــراد درحفاظــت از محیــط زیســت، 
بررســی نظــرات دانــش آمــوزان در خصــوص حفاظــت از محیــط 
ــن  ــد. همچنی ــی کن ــی م ــب معرف ــکار مناس ــک راه ــت را ی زیس
ــه آگاه ســازي  ــدارس در مرحل ــه م ــی نویســد ک Kopnina ]۹[ م

ــود  ــت خ ــط زیس ــه محی ــراي برنام ــراي اج ــی ب ــند ول ــی باش م
ــه توســط ناصــری  ــد. در پژوهشــی ک ــوب مشــخصی ندارن چارچ
پلنگــرد و همــکاران ]10[ در زمینــه بومــی ســازی الگــوی آمــوزش 
زیســت محیطــی انجــام گرفتــه، عنــوان مــی کنــد کــه بایــد توجــه 
داشــت کــه مســائل اقتصــادي و جمعیتــی و اقلیمــی هــر کشــور و 
هــر منطقــه متفــاوت اســت. پــس روش آمــوزش زیســت محیطــی 
ــر  ــردن تفک ــه ک ــرای نهادین ــذا ب ــد . ل ــی طلب ــز م ــی را نی متفاوت
حفاظــت از محیــط زیســت توجــه بــه ویژگیهــای فرهنگــی ملــی 
وبومــی ضــرورت دارد. در حقیقــت ویژگــی هــای فرهنگــی هــم 
درتبییــن تعاریــف، هــم در تدویــن برنامه، هــم در شناســایی اهداف 
و هــم در اتخــاذ روش هــای مناســب بایــد نقــش مناســب خویــش 

را ایفــا نماینــد ]11[.
ــت  ــوزش هــای زیســت محیطــی در مقطــع متوســطه از اهمی آم
ــی  ــوم تربیت ــوزه عل ــگران ح ــت. پژوهش ــوردار اس ــیاری برخ بس
ــارت  ــه مه ــی ک ــای تحصیل ــی از دوره ه ــه یک ــد ک ــن باورن برای
ــدت  ــه ش ــت در آن ب ــط زیس ــه محی ــبت ب ــار نس ــی رفت چگونگ
احســاس مــی گــردد، دوره متوســطه اســت. در ایــن دوره انتظــار 
ــاده  ــه را آم ــردای جامع ــه نســل ف ــه از مدرســه آن اســت ک جامع
ــش  ــی دان ــت، زمان ــی اس ــد. بدیه ــهروندی کن ــش ش ــای نق ایف
ــود شــرایط زیســت  ــه بهب ــد ب ــی توانن ــوزان دوره متوســطه م آم
ــت  ــی زیس ــش و آگاه ــه دارای دان ــد ک ــک کنن ــی کم محیط
ــه  ــکاران ]11[ در ادام ــی و هم ــند. آزاد خان ــوده باش ــی ب محیط
ــی  ــای درس ــه ه ــان برنام ــان و مؤلف ــد، کارشناس ــی کن ــان م بی
بایــد محتــوای کتــاب درســی زیســت شناســی  و علــوم اجتماعــی 
مقطــع متوســطه را مــورد بازنگــری و اصــالح قــرار دهنــد و بــه 

همــه ابعاد آمــوزش توجــه کنند. در نتیجه مطالعــــات متعــــددی 
بــــر نیــــاز بــــه آمــوزش های زیســت محیطــی تاکیـــد کرده و 
بیـــان مـــی کننـــد، کــه الزم اســـت کــه آمــوزش و پــرورش بــا 
اســتفاده از کارشناســان و خبــرگان آموزشــی، بــه تبییــن  الگویــی 
ــق و  ــول عمی ــن تح ــاز ای ــه و بسترس ــی پرداخت ــجم و بوم منس
ــج حاصــل از  ــاس نتای ــر اس ــردد. ب ــام آموزشــی گ ــدار در نظ پای
ــه  ــک برنام ــد ی ــخص گردی ــده، مش ــام ش ــات انج ــن مطالع ای
ملــی در خصــوص آمــوزش زیســت محیطــی در نظــام آموزشــی 
کشــور در تمامــی مقاطــع تحصیلــی باالخــص مقطــع متوســطه 
وجــود نــدارد. البتــه تــالش هــای پراکنــده ای در مــورد چگونگــی 
ــب  ــار آن در کت ــه و آث ــوزش زیســت محیطــی صــورت گرفت آم
درســی ظاهــر گردیــده، امــا پاســخگوی نیازهــای کنونــی نیســت. 
خــالء یــک الگــو و نظــام در مــورد چگونگــی آمــوزش زیســت 
ــا  ــذا پژوهــش حاضــر ب ــد. ل ــی باش ــاًل مشــهود م محیطــی کام
هــدف طراحــی الگــوی آمــوزش زیســت محیطــی دانــش آمــوزان 
ــه  ــا رویکــرد نظری ــرورش ب مقطــع متوســطه نظــام آمــوزش و پ

ــاد انجــام شــد. داده بنی

روش کار
 Corbin & در پژوهــش کیفــی حاضــر از نظریــه داده بنیــاد
Strauss اســتفاده شــد ]12[. نظریــه داده بنیــاد یــک روش 

ــه  ــا ب ــه از داده ه ــاد نظری ــدف آن ایج ــه ه ــت ک ــی اس پژوهش
ــم  ــا، نظ ــع آوری داده ه ــد جم ــت و  فراین ــتقرایی اس ــور اس ط
دادن و تحلیــل داده هــا بــه هــم وابســته انــد و همزمــان انجــام 
می شوند. ]13[. جامعـــه آمـــاری ایـــن مطالعـــه، شامل مؤلفین و 
طراحــان کتــاب هــای درســی ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی 
آموزشــی در زمینــه علــوم زیســتی و علــوم اجتماعــی مســتقر در 
شــهر تهــران در ســال تحصیلــی ۹۹-13۹8 بـــودند. مشـــارکت 
ــه  ــش و برنام ــازمان پژوه ــی از س ــامل خبرگان ــدگان،  شـ کننـ
ــی  ــوم اجتماع ــتی و عل ــوم زیس ــه عل ــی در زمین ــزی آموزش ری
ــمند در  ــارب ارزش ــر و تج ــی معتب ــار علم ــه دارای آث ــد، ک بودن
زمینـــه موضـوع مـــورد مطالعـــه بودند و همچنین دارای حداقـل 
10ســـال ســـابقه کار در حــوزه مربوطــه بـــودند. از روش نمونــه 
گیــری هدفمنــد ازنــوع گلولــه برفــی بــرای انتخــاب نمونــه هــا 
استفاده شد. در ایــــن روش تعــــداد نمونــــه در حیــــن انجــام 
کار مشــــخص مــی گـــردد و نمونــه گیـــری تـــا زمانـــی کـــه                                          
داده هـــا بـــه اشـــباع نظـــری برســـند ادامـــه می یابـــد. اشـباع 
نظـــری بـه ایـــن مفهـوم اسـت کـــه پژوهشــــگر جمــع آوری                                                                                          
داده هــــا را تــــا زمانــــی ادامــــه می دهــد کــــه داده هــای 
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جدیــــد در واقــــع تکــــرار داده هــای قبلــی باشــــد و دیگــر 
مفهومــــی جدیــــد کــــه نیــــاز بــه کدگــــذاری جدیــــد یــا 
گســترش کدهــا و طبقــات موجــود داشــته باشــد بــه دســت 

نیایــد.
بــرای جمــع اوری داده هــا، ابتــدا مجــوز از اداره حراســت ســازمان 
پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی دریافــت شــد. بــا ارائــه معرفــی 
ــه وزارت آمــوزش و  نامــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان ب
پرورش و همچنین کســـب رضایـت آگاهانـه و موافقـت همـکاری 
نمونـــه مـورد مطالعـه، بـا مصاحبـه شـــونده گان هماهنگی تلفنی 
ــؤاالت پژوهــــش یــــک  ــه ســ ــرر شــد ک ــد. مق ــه عمــل آم ب
هفتــــه قبــــل از شــــروع مصاحبــه بــــرای مصاحبه شـوندگان 
توســط ایمیــل ارســـال گــردد تـــا در روز مصاحبـــه بـــا آمادگـــی 
کامـــل در مصاحبـــه حضورداشـته باشـند. مصاحبـــه در محـل کار 
مشــــارکت کننــــده کــه ســعی شــد محیطــــی آرام و بــدون 
مراجعـــه کننـده باشـــد، ضبـط شـد. میانگیـن زمـان مصاحبـه هـا  
بین 40-30 دقیقـــه بود. همچنیـــن در روز مصاحبـه، در خصـوص 
اهـــداف پژوهـش توضیحاتـی ارائـه شـد و بـه مصاحبه شـوندگان 
اطمینـــان داده شـــد کـه اطالعـــات کامال محرمانـه خواهـد مانـد 
و مشـــخصات آن هـا ذکـر نخواهـد شـــد. مصاحبه هــای نیمــه 
ســــاختاریافته بــا خبــــرگان و متخصصیــــن سازمان پژوهش و 
برنامــه ریــزی آموزشــی در زمینــه علــوم زیســتی و علــوم اجتماعی 

ــان 13۹8صــورت گرفــت. شــهر تهــران در آب
در راســـتای دسـتیابی بـــه ایــن هــدف، ســؤال ها بــر اســاس 
رهیافــت نظاممنــد  Corbin & Strauss  ]12[ به ایــن شــرح 

شــدند.   مطرح 
- بــه نظرشــما الگــوی آمــوزش زیســت محیطــی از چــه شــرایطی 

تأثیــر مــی پذیــرد )شــرایط علــی(؟
 - از دیــد گاه شــما چــه شــرایطی اجــرای الگــوی آمــوزش زیســت 

محیطــی را تســهیل مــی کند )شــرایط زمینــه ای(؟ 
ــی و  ــالل در طراح ــث اخت ــرایطی باع ــه ش ــما چ ــر ش ــه نظ - ب

ــر(؟ ــه گ ــرایط مداخل ــود )ش ــی ش ــی م ــوی آموزش ــرای الگ اج
- تلقــی شــما ازالگــوی آمــوزش زیســت محیطــی چیســت و چــه 

تعریفــی دارد )پدیــده محــوری(؟ 
کــردن                              عملیاتــی  راهبردهــای  و  اجرایــی  هــای  روش   -

)راهبردهــا(؟ کدامنــد  محطــی  زیســت  هــای  آمــوزش 
- الگــوی آمــوزش زیســت محیطــی چــه پیامدهایی در بیــن دانش 

آمــوزان مقظع متوســطه و در نهایــت جامعــه دارد )پیامدها(؟ 
از نظریــــه داده بنیــاد بــرای تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد. 
لــذا از کدگــــذاری 3 مرحلــــه ای شــــامل: کدگــــذاری بــــاز، 
محــــوری و کدگــذاری گزینشـی یـا انتخابـی به منظـور تحلیـل 
داده هـــا اســـتفاده گردیـــد. در ایــــن کدگــــذاری 3 مرحلــه ای              
داده هــــا به صــــورت مســتمر مــورد بازبینــی و پایــش قــرار 
گرفتنــــد. ]14[ در مرحلــــه اول داده هایــــی کــه حــول یــک 
مفهــوم بودنــد، گــردآوری شــد. در مرحلــه دوم مفاهیمـی کـه 
معنـــای مشـــترک داشـــتند در قالـب کد محوری کـــه در ســطح 
انتزاعی تــــر نســــبت بــه مفاهیــم قــــرار دارنــد ســازماندهی 
شـــدند. در مرحلـــه آخـــر در قالــب کــد انتخابــی و تحــت عنــوان 
مؤلفه، )component( مفاهیمـــی کـــه بـــار معنایـــی و محتوایـی 
مشـــترکی داشـتند در طبقـات ویـژه ای قــــرار داده شــدند ]14[.
در پژوهــش حاضــر بــراي اعتبارســنجي یافتــه هــا از 4 معیـار   
Guba & Lincoln شــامل اعتبارپــذیري، )credibility( تعمــیم 

پــــذیري، )generalizability( اطمینـان پذیـري، )reliability( و 
تأییدپذیـري، )verifiability( اسـتفاده شـده اسـت ]15[. 

براي ارزیابـي اعتبارپذیـري، از روش بازخـورد اعضــا اسـتفاده شـده 
اسـت؛ بـه گونـه اي کـه یافتـه هـاي پـژوهش در اختیــارمشارکت 
کننـــدگان قـــرار گرفـــت و آن هـا صحـت یافتـه هـــا و تفسـیرها 
را تأییـــد کردنـــد. بـــراي ارزیابـي تعمیـم پذیـــري، پژوهشــگران 
بــــه شـــرح فراینـــد پژوهـــش از نمونـــه گیـــري تـــا تفســـیر                                                                                               
یافتـــه هـــا پرداختـــه و نمونـه اي از متـن مصــــاحبه هــا را بــه 
عنــــوان مصــادیقي ارائــه کردنـد، بـه نحوي کـه خواننده بتوانـد 
قابلیــت انتقـــال داده ها را ارزیــــابي کنــــد. همچنــــین بــــراي 
بررســــي اطمینــــان پــــذیري از نتــــایج، جمــع آوري و تحلیــل 
داده ها تحت نظارت چنــــد تــــن از مدرسین حــــوزه مــــدیریت 
انجــام گرفــت و در نهایــت بــراي  ارزیــابي تأییدپذیـري نتایـج، 
یافته هــــاي پژوهــش در اختیــار مدرســین مذکــور قــرار داده 
شــــد و توســـط ایشـان بـه تأییـد رسـید بـــراي سـنجش پایایـي 
مصاحبـــه هـــا از روش پایایـــي بازآزمـــون،  و روش توافـــق درون 
موضوعـــي، )intra-thematic agreement method( اســــتفاده 
شــــده اســــت. بــراي محاســـبه پایایـــي بازآزمون، که 2 هفتــه 
پــــس از کدگــــذاري اولیــه توسـط پژوهشگرمجـــدد کدگـذاری 
شـــد ]13[ و پایــــایي بــــازآزمون، مصاحبه هـــاي انجام شــــده، 

0/88 بــه دســــت آمــد )جــدول1(. 
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جدول 1: محاسبه پایایی مصاحبه ها به روش بازآزمون

پایایی باز آزمون )درصد(تعداد کدهای ناموافق تعداد کد های مورد توافقمجموع کدها در 2 مرحلهشماره مصاحبه شوندهردیف

12۹20/83مصاحبه14
211130/85مصاحبه25
1۹820/8۹مصاحبه3۹

5228۶0/88مجموع

همچنیـــن بـــراي محاســـبه پایایـــي مصاحبـه بـــه روش توافـق 
ــگاه  ــی دانشـ ــات علمـ ــو هیـ ــک عضـ ــي، از یـ درون موضوعـ
درخواســـت شـــد کــــه بــــه عنــــوان پژوهشــگر همــــکار، 3 
ــده  ــذاري ش ــگر کدگــ ــط پژوهش ــال توس ــه قب ــه را ک مصاحبــ
ــود مجــددا کدگــذاری کنــد. پایایــــي مصاحبــــه هــــا بــــه  ب

روش توافــــق درون موضوعــــي در مطالعـــه حاضـــر برابـــر بـا 
0/82 بـــود و بـــا توجـه بـه اینکـــه میــزان پایایــــي بیشــتر از 
0/۷0 اســـــت، قابلیـــــت اعتمـــــاد کدگــــذاري تأییــــد مـي 
شـــود و مـــي تـــوان ادعـا کـــرد کـه میـــزان پایایــــي تحلیــل                                                                

مصاحبــــه هــــا مطلــــوب بــــوده اســت )جــــدول2(.

جدول2: محاسبه پایایی مصاحبه ها به روش توافق درون موضوعی

پایایی باز آزمون )درصد(تعداد کدهای ناموافق تعداد کد های مورد توافقمجموع کدها در 2 مرحلهکد مصاحبه شوندهردیف

۹۶30/۶۶مصاحبه14
251220/۹2مصاحبه25
1۷۷40/۷۶مصاحبه3۹

5125۹0/82مجموع

 Corbin ــاد ــه داده بنی ــر اســاس پارادایــم نظری تحلیــل داده هــا ب
Strauss & ]12[ در 3 مرحلــه بــا اســتفاده از کدگــذاری بــاز، 

ــرم  ــتفاده از نـ ــا اس ــی ب ــذاری انتخاب ــوری و ُکد گ ــذاری مح کدگ
افـــزار مکـــس کیـــو دی ای نســـخه 12صــورت گرفت.

یافته ها
از مجمــوع 10 تــن افــراد نمونــه مــورد مطالعــه در ســازمان 
پژوهــش، از نظــر جنســیت، تعــداد 3 تــن )30درصــد( زن و تعــداد 
۷ تــن )۷0درصــد( مــرد مــی باشــند. از نظــر ســابقه کار، تعــداد 1 
ــن  ــداد ۷ ت ــال  و تع ــا 20س ــابقه 10 ت ــد( دارای س ــن )10درص ت
ــا 30 ســال و تعــداد 2  تــن  )۷0 درصــد( دارای ســابقه بیــن 21 ت
)20درصــد( از 30 ســال بــه بــاال بــوده انــد. از نظــر اشــتغال، تعــداد 
۶ تــن )۶0 درصــد( طــراح کتــب درســی و تعــداد 4 تــن )40درصد( 
نیــز مؤلــف کتــب درســی مــی باشــند. از نظــر میــزان تحصیــالت، 
تعــداد 2 تــن )20درصــد( دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و تعــداد 

8 تــن )80درصــد( نیــز دارای مــدرک دکتــری مــی باشــند.
ــاز  ــدا 435 کــد ب ــا کدگــذاری در ابت ــل داده هــا ب ــد تحلی در فراین
بــه دســت آمــد. کــه 354 مــورد تکــراری بــود. بــا حــذف آن هــا، 
81 کــد بــاز بــرای مطالعــه حاضــر باقــی مانــد. ســپس در مرحلــه 

کــد گــذاری محــوری بعــد از شناســایی برچســب هــای مفهومــی 
در مرحلــه کدگــذاری بــاز،  بــا ترکیــب و تلخیــص کدهــای 
ــه  ــا در مرحل ــد. در انته ــخص ش ــوری مش ــد مح ــه، 2۷ ک اولی
ــای  ــد ه ــش ک ــازی و پاالی ــه س ــا یکپارچ ــی، ب ــذاری انتخاب کدگ
ــد،  ــخص ش ــی مش ــد انتخاب ــری ۶ ک ــی نظ ــوری، در چارچوب مح
کــه شــامل 1- شــرایط علـّـی )دســتورات دینــی، تعهــدات اخالقــی، 
نقــش طبیعــت در ســالمت انســان(، 2- پدیــده محــوری )توســعه 
پایــدار، دانــش و آگاهــی، مســئولیت پذیــری و تعهــد(، 3-شــرایط 
مداخلــه ای )نقــش فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت، نقــش مشــارکت 
هــای مردمــی، تعهــدات شــهروندی، تعهــدات بیــن المللــی 
ــاخت  ــه ای )زیرس ــرایط زمین ــا(، 4-  ش ــان ه ــی انس ــوع طلب و تن
ــر  ــر ســاخت هــای فرهنگــی و اجتماعــی، زی هــای آموزشــی، زی
ســاخت شــهری، انگیــزش دانــش آمــوزان و آمــوزش هــای پیــش 
نیــاز(، 5- راهبردهــا )هماهنگــی اهــداف آمــوزش و توســعه پایــدار، 
نگــرش زیســت محیطــی، ســبک مدیریــت( و ۶- پیامدهــا )اصالح 
الگــوی مصــرف، اســتفاده بهینــه از منابــع انــرژی، افزایــش بهــره 
وری توســعه پایــدار، افزایــش اثــر بخشــی توســعه پایــدار، توجــه 
مســئولین بــه محیــط زیســت، بهبــود کیفیــت خدمــات آموزشــی و 

بهبــود عملکــرد دانــش آمــوزان مــی باشــد )جــدول 3(.
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جدول3: کدهای انتخابی، محوری و همچنین کدهای باز

کد بازکد محوریکد انتخابی

شرایط علّی

دستورات دینی
آسیب نزدن به طبیعت

مذمت اسراف در مصرف
قداست آب و خاک

تعهدات اخالقی
اهتمام به سالمت انسان و محیط زیست

اهتمام به کاشت درخت و دوستی با حیوانات
توجه به نیاز نسل امروز و فردا

نقش طبیعت در سالمت انسان
پاکسازیی طبیعت
ایجاد فضای سبز

آب و خاک و هوای سالم

پدیده محوری

توسعه پایدار
استراتژی توسعه پایدار

استفاده از انرژی های تجدید پذیر
سازمان های جهانی زیست محیطی

دانش و آگاهی
استفاده از فناوری نوین در آموزش

آموزش های رسمی و غیر رسمی مستمر
آگاهی دادن به آحاد مردم باالخص جوانان

مسئولیت پذیری
ترغیب حس نوع دوستی

ترغیب جوانان به دوستی با طبیعت
دادن کار تیمی به جوانان

تعهد
تعهد به طبیعت
تعهد به هم نوع

تعهد به نسل آینده

شرایط مداخله  گر

نقش فرهنگ، اقتصاد و سیاست
توجه سیاست گذاران به مسائل زیست محیطی 
اختصاص بودجه الزم به مسائل زیست محیطی

شناخت و بینش زیست محیطی آحاد مردم باالخص جوانان

نقش مشارکت های مردمی
مشورت در تصمیم گیری

مشورت با عاقالن و خردمندان
استفاده از خرد جمعی

تعهدات شهروندی
اطاعت از قانون
ضابطه مداری

عدم قانون شکنی

تعهدات بین المللی
روز جهانی محیط زیست

احترام به قوانین بین المللی محیط زیست
همکاری بین المللی برای رفع مشکالت زیست محیطی

تنوع طلبی انسان ها
بروز سانی برنامه ها 
استفاده از فناوری نوین

متناسب سازی برنامه با نیاز نسل حوان

شرایط زمینه ای

زیر ساخت های آموزشی
تجهیزات آموزشی مورد نیاز
فضای آموزشی مورد نیاز

استفاده از کارشناسان و مدرسین خبره

زیر ساخت های فرهنگی و 
اجتماعی

مدیریت ناکارآمد
زیاده خواهی انسان

مصرف گرایی

زیر ساخت های شهری
مدیریت صحیح شهر نشینی

رشد فناوری
مدیریت پسماند

انگیزش دانش آموزان
جدیت مسئولین در انجام امور

تشویق های مناسب دانش آموزان
حمایت از فعالیت های خالقانه

آموزش های پیش نیاز
توالی بین دروس مقاطع مختلف تحصیلی

تناسب بین نیاز های آموزشی جامعه حال و آینده
هم پوشانی دروس مختلف آموزشی
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کد بازکد محوریکد انتخابی

راهبردها

هماهنگی اهداف آموزش و توسعه 
پایدار

هماهنگی در برنامه ریزی کوتاه مدت
هماهنگی در برنامه ریزی میان مدت
هماهنگی در برنامه ریزی بلند مدت

نگرش زیست محیطی
احترام به طبیعت

احترام به هم حقوق نسل آینده 
ترغیب به فعالیت های داوطلبانه

سبک مدیریت
مدیریت آینده نگر
مدیریت انگیزشی

مدیریت جمعی و جهادی

پیامدها

اصالح الگوی مصرف
صرفه حویی در مصرف انرژی

صرفه جویی در مصرف مواد عذایی
استفاده از صنعت بومی

استفاده بهینه از منابع 
انرژی)باد،آب و خورشید(

صرفه جویی در منابع انرژی
استفاده بهینه از منابع طبیعی و معادن

حفاظت از گونه های جانوری و احیاء جنگل ها

افزایش بهره وری توسعه پایدار
تجهیز دانش آموزان و کارکنان با ابزارهای مناسب آموزشی

گنجاندن اهداف توسعه پایدار در اهداف کالن جامعه
بهبود مهارت های دانش آموزان با بهره گیری از توسعه پایدار

افزایش اثربخشی توسعه پایدار
تقویت مهارت مدیریت درراستای اهداف توسعه پایدار

به کار گیری نیروی متخصص درراستای اهداف توسعه پایدار
وجود سیستم ارزشیابی درراستای اهداف توسعه پایدار 

توجه مسئولین به محیط زیست
تخصیص بودجه الزم جهت آموزش زیست محیطی

اعمال راهکارهای حفظ و سالمت محیط زیست
ایجاد امنیت زیستگاه های گیاهی و جانوری

بهبود کیفیت خدمات آموزشی
بهبود فرایند خدمات آموزشی

نظارت بر کیفیت فرایندتوسط کارشناسان آکاه ومتعهد
استاندارد سازی خدمات آموزشی

بهبود عملکرد دانش آموزان
افزایش معدل دانش آموزان 
پاکسازی داوطلبانه آموزشگاه

عالقه به پژوهش های محیط زیست

الگوی مفهومی
الگــوی مفهومــی مطالعــه برگرفتــه شــده از کدگــذاری  انتخابــی و 

 محــوری بــا در نظــر گرفتــن قالــب نظریــه داده بنیــاد بــه  فــرم 
زیــر ارائــه مــی گــردد: 
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متن مصاحبه ها

ــش  ــی، نق ــدات اخالق ــی، تعه ــتورات دین ــی )دس ــرایط عل 1- ش
ــود ــان ش ــکل یکس ــا ش ــان( ب ــالمت انس ــت در س طبیع

ــه  ــرام ب ــد احت ــد بودن ــه معتق ــدگان در مطالع ــرکت کنن ــب ش اغل
ــده  ــل آین ــه نس ــد ب ــه آن  و تعه ــاندن ب ــیب نرس ــت و آس طبیع
ــی  ــگ ایران ــاز در فرهن ــی، از دیرب ــک ارزش اخالق ــوان ی ــه عن ب
ــه نقــش  - اســالمی مــا جایــگاه ویــژه ای داشــته  و همچنیــن ب
ــد. در  ــان دارن ــی اذع ــان همگ ــالمت انس ــم آن در س ــیار مه بس
نتیجــه مســئولین آموزشــی بایســتی بــا داشــتن ایــن پیــش زمینــه 
فرهنگــی و اعتقــادی آمــوزش هــای زیســت محیطــی را در اولویت 
اصلــی کار خــود قــرار دهنــد. گزیــــده ای از بیانــــات شــــرکت 

کننــــد گان درکــد انتخابــی علی به شـــرح زیـــر مـــی باشـــد:
مصاحبه شونده اول: 

یکــی از مؤلفیــن کتــاب زیســت شناســی دانــش آمــوزان 5۷ ســاله 
بــا 22 ســال ســابقه کار و مــدرک کارشناســی ارشــد در رابطــه بــا 

دســتورات دینــی عنــوان کــرد کــه: 
“بایســتی از آمــوزه هــای دینــی در نهادینــه کــردن دانــش زیســت 
محیطــی در بیــن آحــاد جامعــه باالخــص جوانــان اســتفاده شــود”. 

مصاحبه شونده چهارم:

یکــی از طراحــان کتــاب علــوم اجتماعــی دانــش آمــوزان 43 ســاله 
بــا 18 ســال ســابقه کار بــا مــدرک در رابطــه بــا تعهــدات اخالقــی 

اظهــار داشــت کــه: 
“یکــی از بهتریــن راه کار جهــت نهادینــه کــردن آمــوزش هــای 
زیســت محیطــی  اســتفاده از ارزش هــا و تعهــدات اخالقــی جهــت 
تربیــت جوانانــی متعهــد و آگاه نســبت بــه محیــط زیســت ومتعهــد 

بــه نســل آینــده ســت”.
مصاحبه شونده ششم:

یکــی از مؤلفیــن کتــاب زیســت شناســی دانــش آمــوزان ۶2 ســاله 
ــا نقــش  ــا مــدرک دکتــری در رابطــه ب ــا 28 ســال ســابقه کار ب ب

طبیعــت در ســالمت انســان بیــان کــرد کــه:
“یکــی از بزرگتریــن مشــکالت زیســت محیطــی را عــدم آکاهــی 
ــالمت  ــت در س ــش طبیع ــان از نق ــص جوان ــه باالخ ــار جامع اقش
انســان مــی باشــد و ایشــون گنجانــدن آمــوزش هــای عمومــی و 
تخصصــی را در کتــاب هــای زیســت شناســی و علــوم اجتماعــی 

یــاد آور شــدند”.
ــر ســاخت  ــه ای )زیرســاخت هــای آموزشــی، زی 2- شــرایط زمین
هــای فرهنگــی و اجتماعــی، زیــر ســاخت هــای شــهری، انگیــزش 

دانــش آمــوزان و  آمــوزش هــای پیــش نیــاز(
ــاور بودنــد کــه  ــر ایــن ب اغلــب مشــارکت کننــدگان در مطالعــه ب

ــه صــورت  ــوان از مشــکالت زیســت محیطــی ب ــرای اینکــه بت ب
بنیــادی رهایــی جســت بایــد یــک برنامه سیســتماتیک و منســجم 
ــوزش  ــا آم ــی ت ــوزش رســمی از مقطــع ابتدای ــه درس آم در برنام
عالــی داشــته باشــیم کــه بــا اســتفاده از کلیــه زیــر ســاخت هــای 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی اجــرا شــود .  همچنیــن آمــوزش 
هــای غیــر رســمی از طریــق صــدا و ســیما روزنامــه هــا ، جرایــد و 
کتابخانــه هــای عمومــی و اختصاصــی بــرای کلیــه اقشــار جامعــه 

بــه صــورت بومــی شــده پیــاده ســازی گــردد.
مصاحبه شونده دوم:

ــا  ۶5  یکــی از خبــرگان برنامــه درســی حــوزه زیســت شناســی ب
ــا  ــه ب ــری در رابط ــدرک دکت ــابقه کار و م ــن و 33 س ــال س س

ــت:  ــی داش ــار م ــی اظه ــای آموزش ــاخت ه زیرس
“یکــی از مهمتریــن مســئله ای کــه در رابطــه بــا نهادینــه کــردن 
ــه  ــوان ب ــی ت ــدارس م ــی در م ــت محیط ــای زیس ــوزش ه آم
ــص  ــی و باالخ ــای آموزش ــاخت ه ــث زیرس ــرد بح ــاره ک آن اش
ــا  ــه و ت ــی باش ــه م ــی جامع ــی  اجتماع ــای فرهنگ ــاخت ه زیرس
ــی،  ــای آموزش ــه فض ــا از چمل ــاخت ه ــر س ــن زی ــه ای ــی ک زمان
تجهیــزات و امکانــات آموزشــی و همچنیــن بــروز رســانی اطالعات 
ــی  ــت محیط ــکالت زیس ــردد مش ــا نگ ــی مهی ــت محیط زیس

ــد”. ــد مون ــی خواهن ــان باق همچن
مصاحبه شونده هشتم:

یکــی از طراحــان درســی حــوزه علــوم اجتماعــی43 ســن  بــا 15 
ســال ســابقه کار بــا مــدرک کارشناســی ارشــد در رابطــه بــا زیــر 

ســاخت هــای شــهری بیــان کــرد:
“ اهمیــت و نقــش زیــر ســاخت هــای شــهری در خصــوص پیــاده 
ســازی آمــوزش هــای زیســت محیطــی از جملــه اســتفاده بهینه از 
آب هــای شــیرین، ســاخت سیســتم فاضــالب شــهری اســتاندارد، 
ــه میــزان کافــی، جلــو گیــری از آالینــده  داشــتن فضــای ســبز ب

هــای هــوا بســیار زیــاده”.
مصاحبه شونده هفتم:

ــا 5۶  ــوزان ب ــش آم ــاب زیســت شناســی دان ــن کت یکــی از مؤلفی
ــا  ــه ب ــری در رابط ــدرک دکت ــابقه و م ــال س ــن و 23 س ــال س س
انگیــزش دانــش آمــوزان و آمــوزش هــای پیــش نیــاز بیــان کــرد: 
“جهــت تربیــت جوانانــی متعهــد و آگاه ودلســوز در زمینــه محیــط 
زیســت نیــاز بــه ایجــاد انگیــزه در دنــش آمــوزان مــی باشــه ویکی 
از راهکارهــای ایجــاد ایــن انگیــزه داشــتن آمــوزش هــای پیــش 
ــع  ــه و مقط ــر پای ــده در ه ــه ش ــب ارائ ــوص مطال ــاز در خص نی
ــوزش  ــه صــورت مســتمر آم ــب ب ــن مطال ــا ای ــی ســت ت تحصیل

ــن”. داده بش
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ــت در  ــاد و سیاس ــگ، اقتص ــش فرهن ــه گر)نق ــرایط مداخل 3- ش
ــدات  ــهروندی، تعه ــدات ش ــی، تعه ــای مردم ــارکت ه ــب مش جل

ــی( ــوع طلب ــی و تن ــن الملل بی
کلیــه شــرکت کننــدگان در مطالعــه بــر ایــن باورنــد کــه عــالوه بر 
مســائل زمینــه ای یــک ســری مســائل درونــی و بیرونــی وجــود 
ــه آن  ــرار داده، از جمل ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــج مطالع ــه نتای دارد ک
هــا شــرایطی هماننــد سیاســت هــای کالن اقتصــادی، فرهنگــی 
و سیاســی کــه توســط سیاســت مــدارا ن اتخــاذ مــی گــردد و مــی 
ــی  ــت محیط ــائل زیس ــر روی مس ــی ب ــل توجه ــر قاب ــد تآثی توان
گذاشــته و اگــر ایــن تصمیمــات بــه جــا و بــه انــدازه و کارشناســی 
شــده نباشــد مــی توانــد خســارات جبــران ناپذیــری بــرای محیــط 
زیســت فراهــم نمایــد کــه بعضــا غیــر قابــل جبــران خواهنــد بــود.

مصاحبه شونده پنجم:

یکــی از مؤلفیــن مشــارکت کننــده در پژوهــش بــا 55ســال ســن و 
28 ســال تجربــه کاری و بــا مــدرک دکتــری در رابطــه بــا نقــش 
ــب مشــارکت هــای مردمــی  فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت در جل

چنیــن بیــان کــرد: 
“مهمتریــن عامــل تأثیــر گــذار بــر عوامــل زیســت محیطــی تأثیــر 
بســیار مهــم فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت در جلــب مشــارکت های 
ــه  ــات داوطلبان ــا و اقدام ــن مشــارکت ه ــر ای ــرا اگ مردمیســت زی
مــردم نباشــد هیچکــدام از مســائل زیســت محیطــی مخصوصــا در 

زمینــه آمــوزش جامــه عمــل بــه خــود نمــی پوشــه”.
مصاحبه شونده سوم:

ــده  ــوم اجتماعــی شــرکت کنن ــرگان حــوزه عل یکــی دیگــر از خب
ــا مــدرک  ــا 52 ســال ســن و 23 ســال ســابقه کار ب در مطالعــه ب
کارشناســی ارشــد در رابطــه بــا تعهــدات شــهروندی، تعهــدات بین 

المللــی ایــن چنیــن بیــان کــرده اســت: 
ــرام  ــه احت ــی از جمل ــن الملل ــدات بی ــهروندی و تعه ــدات ش “تعه
ــردی  ــه ف ــات در حیط ــت و حیوان ــا، طبیع ــا ن ه ــوق انس ــه حق ب
و گروهــی و همچنیــن احتــرام بــه قوانیــن و معاهــده هــای بیــن 
المللــی مــی تونــه در حفــظ محیــط زیســت و رشــد و بالندگــی اون 

شــدیدا تأثیــر گــذار باشــه”.
مصاحبه شونده دهم:

ــده  ــرگان حــوزه زیســت شناســی شــرکت کنن یکــی دیگــر از خب
ــدرک  ــا م ــابقه کارب ــا 50 ســال ســن و 21 ســال س ــه ب در مطالع
دکتــری در رابطــه بــا تنــوع طلبــی ایــن چنیــن بیــان مــی کنــد: 
ــوع  ــی تن ــت محیط ــائل زیس ــذار در مس ــر گ ــر تأثی ــل دیگ “عام
ــن معضــل  ــد ای ــر چن ــاده خواهــی انســان هــاس. ه ــی و زی طلب
اخالقــی ریشــه در فرهنــگ انســان هــا و نــگاه آنــان بــه جامعــه 

ــاز و  ــر مج ــازهای غی ــاخت و س ــا س ــفانه ب ــت داره، متاس و طبیع
بعضــا هــم مجــاز و یــا اســتفاده بــی رویــه از منابــع انــرژی اقــدام 
بــه تخریــب محیــط زیســت زده و عمــال حقــوق نســل آینــده از 
طبیعــت را کــه از اهــداف توســعه پایــدار مــی باشــه را نادیــده مــی 

گیــرن”.
4- پدیــده محــوری )توســعه پایــدار، دانــش و آگاهــی، مســئولیت 

پذیــری و تعهــد(
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــش ب ــدگان در پژوه ــارکت کنن ــه مش کلی
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــط زیســت کوشــش آگاهان ــوزش محی آم
هــدف بقــای بشــر و ارتقــاء کیفیــت زندگــی بــرای تمــام ســنین 
ــرد ن  ــه کار ب ــر رســمی و ب و از طریــق نظــام هــای رســمی و غی
د انــش و روشــهای تمــام رشــته ها مــی باشــد. همچنیــن آمــوزش 
ــوم  ــه عل ــد ک ــاد کن ــی را ایج ــش جامع ــد دان ــت بای محیطزیس
ــل  ــورد تعام ــی در م ــود و بینش ــامل ش ــی را ش ــی و طبیع اجتماع
میــان منابــع- طبیعــی و انســانی و توســعه و محیــط زیســت ایجــاد 
کنــد. همچنیــن آمــوزش محیــط زیســت بایــد در کلیــه رشــته ها و 
برنامــه هــای رســمی آموزشــی و در تمــام ســطوح وارد شــود تــا در 
مــورد کیفیــت محیــط- زیســت حــس مســئولیتی را ایجــاد نماید و 
دانــش آمــوزان یــاد بگیرنــد چگونــه محیــط زیســت را زیــر نظــر 
قراردهنــد، از آن محافظــت نماینــد و در جهــت ارتقــاء آن بکوشــند. 

مصاحبه شونده نهم:

یکــی از خبــرگان حــوزه زیســت شناســی بــا 55 ســال ســن و 2۹ 
ــدار  ــا توســعه پای ســال ســابقه کار و مــدرک دکتــری در رابطــه ب

بیــان کــرد: 
ــره  ــی به ــت محیط ــوزش  زیس ــداف آم ــن اه ــی از مهمتری “یک
ــان  ــط انس ــی آن توس ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــرداری از محی ب
اســت، بــه شــرطی کــه بــه حقــوق نســل آینــده آســیبی وارد نشــه. 
بــه عبــارت دیگــر بــه مســئله توســعه پایــدار بایــد توجــه کامــل به 

عمــل بیــاد”. 
مصاحبه شونده سوم:

ــده  ــوم اجتماعــی شــرکت کنن ــرگان حــوزه عل یکــی دیگــر از خب
ــدرک  ــا م ــابقه کارب ــا 52 ســال ســن و 23 ســال س ــه ب در مطالع
کارشناســی ارشــددر مصاحبــه خــود در رابطــه بــا دانــش و آگاهــی 

عنــوان کــرد:
ــه دانــش و آگاهــی  ــد بتون “ آمــوزش هــای زیســت محیطــی بای
جوانــان را بــاال ببــره. چــون پایدارتریــن و بــه صرفــه تریــن مســیر 
بــرای جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت مــی باشــه،  و این کار 
بایــد بــا اســتفاده از تکنولــوژی نویــن صــورت بگیــره و همجنیــن 
ایــن دانــش و آگاهــی بایــد مطابــق بــا علــم روز و اســتانداردهای 
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ــه از تأثیــر گــذاری باالیــی برخــوردار  ــا بتون بیــن المللــی باشــد ت
بشــه”.

مصاحبه شونده هفتم:

یکــی از مؤلفیــن کتــاب زیســت شناســی دانــش آمــوزان بــا 5۶ 
ــه  ــری در مصاحب ــدرک دکت ــابقه و م ــال س ــن و 23 س ــال س س

ــوان کــرد:  ــا مســئولیت پذیــری و تعهــد عن خــود در رابطــه ب
ــد  ــی متعه ــش آموزان ــه دان ــد بتون ــش زیســت محیطــی بای “دان
ــورت  ــه ص ــان ب ــن جوان ــا ای ــه ت ــت کن ــر تربی ــئولیت پذی و مس
داوطلبانــه و بــا عالقــه بــه حفــظ محیــط زیســت و گونــه هــای 
مختلــف گیاهــی و جانــوری پرداختــه و بــه حقــوق نســل آینــده 

ــرام بگــذارن”. احت
5- راهبردها)هماهنگــی اهــداف آمــوزش و توســعه پایــدار، 

نگــرش زیســت محیطــی، ســبک مدیریــت(
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــش ب ــدگان در پژوه ــرکت کنن ــه ش کلی
ــای  ــوزش ه ــردن آم ــه ک ــت نهادین ــا جه ــن راهبرده مهمتری
زیســت محیطــی هماهنگــی اهــداف آمــوزش بــا توســعه پایــدار 
مــی باشــد، و ایــن مســئله زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه نظــام 
ــوردار  ــی برخ ــی صحیح ــبک مدیریت ــرورش از س ــوزش و پ آم
ــن  ــوان نگــرش زیســت محیطــی را در بی ــه بت باشــد ســبکی ک

ــود. ــاد نم ــطه ایج ــوزان متوس ــش آم دان
مصاحبه شونده اول:

ــدرک  ــا م ــابقه کار ب ــال س ــاله و دارای 22 س ــره ای 5۷ س خب
ــز اظهــار نظــر  ــی نی ــی عل کارشناســی ارشــد کــه در کــد انتخاب
کــرده بــود، در رابطــه بــا هماهنگــی اهــداف آمــوزش و توســعه 

ــد: ــر ش ــدار متذک پای
ــه بشــر  ــع بشــه ک ــد واق ــه مفی ــی تون ــوزش م ــی آم  “در صورت
بتونــه از منابــع طبیعــت در حــال حاضــر بــه خوبــی بهــره ببــره و 

ضمنــا بــه حقــوق نســل هــای آتــی آســیبی وارد نکنــه”.
مصاحبه شونده دهم:

ــده در  ــرکت کنن ــی ش ــت شناس ــوزه زیس ــرگان ح ــی از خب یک
ــدرک  ــا م ــابقه کارب ــال س ــن و 21 س ــال س ــا 50 س ــه ب مطالع
دکتــری در در رابطــه بــا نگــرش زیســت محیطــی عنــوان کــرد:
 “تنهــا از طریــق ایجــاد نگــرش زیســت محیطــی در بیــن 
ــن  ــق باشــیم و ای ــر موف ــن ام ــم در ای ــوزان مــی تونی ــش آم دان
مســیله نیــز زمانــی محقــق میشــه کــه نظــام آمــوزش و پــررش 
بتونــه زیــر ســاختها و امکانــات و تجهیــزات آموزشــی و اســتفاده 
ازتکنولوژهــای نویــن آموزشــی و روش تدریــس مناســب و جــذاب 

ــه”. حاصــل را فراهــم کن
مصاحبه شونده پنجم:

یکــی از مؤلفیــن مشــارکت کننــده در پژوهــش بــا 55ســال ســن 
ــا  ــه ب ــری در رابط ــدرک دکت ــا م ــه کاری و ب ــال تجرب و 28 س

ســبک مدیریــت بیــان کــرد: 
“تنهــا از طریــق ســبک مدیریــت انگیزشــی مــی تونیــم دانــش 
ــت  ــائل زیس ــه مس ــبت ب ــوز و آگاه نس ــد و دلس ــی متعه آموزان
ــط  ــظ محی ــر حف ــه در ام ــه داوطلبان ــم ک ــت کنی ــی تربی محیط

ــن”.   ــا باش ــت کوش زیس
ــع  ــه از مناب ــتفاده بهین ــرف، اس ــوی مص ــالح الگ ۶- پیامدها)اص
انــرژی، افزایــش بهــره وری توســعه پایــدار، افزایــش اثــر بخشــی 
ــود  ــت، بهب ــط زیس ــه محی ــئولین ب ــه مس ــدار، توج ــعه پای توس

ــوزان( ــش آم ــود عملکــرد دان ــات آموزشــی و بهب ــت خدم کیفی
بیشــتر شــرکت کننــدگان در پژوهــش معتقدنــد طراحــی الگــوی 
ــر روی  ــده ای ب ــرات بســیار ارزن ــوزش زیســت محیطــی تأثی آم
مســئله توســعه پایــدار داشــته و توانســته اســت تــا حــدود زیــادی 
بــر روی عملکــرد زیســت محیطــی دانــش آمــوزان و همچنیــن 

نحــوه اســتفاده از منابــع طبیعــی تاثیــر مثبــت داشــته باشــد.
مصاحبه شونده هفتم:

یکــی از مؤلفیــن کتــاب زیســت شناســی دانــش آمــوزان بــا 5۶ 
ــد  ــه در ک ــری ک ــدرک دکت ــابقه و م ــال س ــن و 23 س ــال س س
انتخابــی پدیــده محــوری نیــز اظهــار نظــر کــرده بــود در رابطــه 
ــرژی  ــع ان ــه از مناب ــا اصــالح الگــوی مصــرف و اســتفاده بهین ب
عنــوان کــرد: “یکــی از پیامدهــای بســیار مهــم و ارزنــده آمــوزش 
ــتفاده  ــرف  و اس ــوی مص ــالح الگ ــی اص ــت محیط ــای زیس ه
ــع  ــان از مناب ــان و نوجوان ــص جوان ــه باالخ ــاد جامع ــح آح صحی
ــب  ــری از تخری ــن مســئله در جلوگی ــه ای ــی باشــه، ک ــرژی م ان
ــل توجهــی داره”. ــر قاب ــط زیســت و ســالم ســازی آن تأثی محی

مصاحبه شونده دوم:

ــا   ــی ب ــت شناس ــوزه زیس ــی ح ــه درس ــرگان برنام ــی از خب یک
ــری کــه در کــد  ۶5 ســال ســن و 33 ســابقه کار و مــدرک دکت
ــا افزایــش بهــره وری  انتخابــی شــرایط زمینــه ای و در رابطــه ب
توســعه پایــدار، افزایــش اثــر بخشــی توســعه پایــدار عنــوان کــرد: 
ــوزش  ــا آم ــدار ب ــعه پای ــره وری توس ــی و به ــر بخش ــزان اث “می
هــای زیســت محیطــی تونســته کــه افزایــش چشــمگیری داشــته 
ــت را  ــات طبیع ــع و امکان ــرداری از مناب ــره ب ــزان به باشــه، و می
بــه صــورت منســجم و برنامــه ریــزی شــده در آورد و از نابــودی 

ــه هــای گیاهــی و جانــوری حفاظــت کنــه”. بعضــی از گون
مصاحبه شونده نهم:

یکــی از خبــرگان حــوزه زیســت شناســی بــا 55 ســال ســن و 2۹ 
ســال ســابقه کار و مــدرک دکتــری کــه در کــد انتخابــی پدیــده 
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ــت،  ــط زیس ــه محی ــئولین ب ــه مس ــا توج ــه ب ــوری و در رابط مح
بهبــود کیفیــت خدمــات آموزشــی و بهبــود عملکــرد دانــش آموزان 

بیــان کیــرد:
“پیــاده ســازی خــوب الگــوی آمــوزش زیســت محیطــی و توجــه 
ــل  ــت و قاب ــر مثب ــه تاثی ــی تون ــت م ــط زیس ــه محی ــئولین ب مس
توجهــی بــر روی کیفیــت خدمــات آموزشــی داشــته و در نهایــت 

ــه بهبــود عملکــرد دانــش آمــوزان بینجامــد”. ب

بحث
ــت  ــوزش زیس ــوی آم ــی الگ ــدف طراح ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
محیطــی دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه نظــام آمــوزش و 
ــر اســاس  ــاد انجــام شــد. ب ــه  داده بنی ــا رویکــرد نظری ــرورش ب پ
ــد  ــی در۶ ک ــش الگــوی آمــوزش زیســت محیط نتایــج پژوه
ــی )دســتورات دینــی، تعهــدات اخالقــی،  انتخابــی 1- شــرایط علّ
نقــش طبیعــت در ســالمت انســان(، 2- پدیــده محــوری )توســعه 
پایــدار، دانــش و آگاهــی، مســئولیت پذیــری و تعهــد(، 3- شــرایط 
مداخلــه گر)نقــش فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت، نقــش مشــارکت 
هــای مردمــی، تعهــدات شــهروندی، تعهــدات بیــن المللــی 
ــاخت  ــه ای )زیرس ــرایط  زمین ــا(، 4- ش ــان ه ــی انس ــوع طلب و تن
ــر  ــر ســاخت هــای فرهنگــی و اجتماعــی، زی هــای آموزشــی، زی
ســاخت شــهری، انگیــزش دانــش آمــوزان و آمــوزش هــای پیــش 
نیــاز(، 5- راهبردهــا )هماهنگــی اهــداف آمــوزش و توســعه پایــدار، 
نگــرش زیســت محیطــی، ســبک مدیریــت( و ۶- پیامدهــا )اصالح 
الگــوی مصــرف، اســتفاده بهینــه از منابــع انــرژی، افزایــش بهــره 
وری توســعه پایــدار، افزایــش اثــر بخشــی توســعه پایــدار، توجــه 
مســئولین بــه محیــط زیســت، بهبــود کیفیــت خدمــات آموزشــی و 

ــود عملکــرد دانــش آمــوزان( حاصــل شــد. بهب
اولیــن مؤلفــه، الگــوی آمــوزش زیســت محیطــی، شــرایط علــی، 
ــت در  ــش طبیع ــی، نق ــدات اخالق ــی، تعه ــتورات دین ــامل )دس ش
ســالمت انســان(، مــی باشــد.  از آنجــا کــه دیــن اســالم یــک دین 
ــا محیــط زیســت نیــز احادیــث  کامــل و جامــع بــوده در رابطــه ب
ــیب  ــت و آس ــه طبیع ــرام ب ــوص احت ــادی در خص ــات زی و روای
ــان  ــاک و گیاه ــی از آب و خ ــود دارد و حت ــه آن وج ــاندن ب نرس
بــه عنــوان مــواد حیاتــی مقــدس نــام مــی بــرد و تعهــد بــه نســل 
ــگ  ــاز در فرهن ــی، از دیرب ــک ارزش اخالق ــوان ی ــه عن ــده ب آین
ــه  ــن ب ــته  و همچنی ــژه ای داش ــگاه وی ــالمی جای ــی - اس ایران
نقــش بســیار مهــم آن در ســالمت انســان همگــی اذعــان دارنــد. 
ــش  ــن پی ــتن ای ــا داش ــتی ب ــی بایس ــئولین آموزش ــه مس در نتیج
زمینــه فرهنگــی و اعتقــادی آمــوزش هــای زیســت محیطــی را در 

اولویــت اصلــی کار خــود قــرار دهنــد. ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای 
مطالعــات زر همخوانــی دارد. Alpay و همــکاران ]1۶[ در مطالعــه 
خــود بیــان مــی کننــد کــه در تعالیــم اســالمي طبیعــت در اختیــار 
انســان هــا قــرار گرفتــه تــا از آن بهــره بــرداري معقــول نماینــد و 
ــه هــای  ــالوه، یافت ــد. بع ــودي آن خــودداري نماین ــالف و ناب از ات
ــالق  ــه اخ ــه ب ــروز توج ــای ام ــه در دنی ــان داد ک Kolk ]1۷[ نش

ــی باشــد.  ــه م ــراد در جامع و فضــای ســبز از مســئولیت هــای اف
یافتــه هــای Islam و همــکاران ]18[ نیــز نشــان داد کــه محیــط 
زیســت در دیــن مبیــن اســالم وســیره پیامبــر مــورد توجــه زیــاد 
ــه  ــدی را ارای ــز رهنمودهــای مفی ــن منظــر نی ــوده و اســالم ازای ب
نمــوده اســت. لــذا در جهــت تبییــن مؤلفــه هــا مــی تــوان گفــت 
ــه  ــن مســئله ب ــد از ای ــدرکاران آموزشــی مــی توانن کــه دســت ان

خوبــی بهــره ببرنــد.
دومیــن مؤلفــه، الگــوی آمــوزش زیســت محیطــی، شــرایط         
زمینــه ای، شــامل )زیرســاخت هــای آموزشــی، زیــر ســاخت هــای 
ــش  ــزش دان ــهری، انگی ــاخت ش ــر س ــی، زی ــی و اجتماع فرهنگ
آمــوزان و  آمــوزش هــای پیــش نیــاز(، مــی باشــد. لــذا بــا توجــه 
ــر ســاخت هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی  ــه اهمیــت زی ب
ــی  ــت محیط ــکالت زیس ــوان از مش ــه بت ــرای اینک ــهری ب و ش
ــه صــورت بنیــادی رهایــی جســت بایــد یــک برنامــه منظــم و  ب
ــا  ــی ت منســجم در برنامــه درس آمــوزش رســمی از مقطــع ابتدای
ــای  ــوزش ه ــه  آم ــا کلی ــد ت ــته باش ــود داش ــی وج ــوزش عال آم
پیــش نیــاز و انگیزشــی از طریــق آمــوزش هــای رســمی و غیــر 
ــد و                    ــا، جرای ــه ه ــدارس، صــدا و ســیما، روزنام رســمی، توســط م
ــه صــورت بومــی شــده  ــه هــای عمومــی و اختصاصــی ب کتابخان

ــود. ــوزان داده ش ــش آم ــه دان ب
ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای گنجــی نیــا و همــکاران ]1۹[ کــه بــه 
ــد را شــامل  ــن فرآین ــد محــور داشــته و ای آمــوزش نگاهــی فراین
ــی و  ــای آموزش ــا و نیازه ــاخت ه ــر س ــه زی ــته ک ــه دانس 5 مرحل
انگیزشــی از مهمتریــن مراحــل آن بــه شــمار مــی آیــد همخوانــی 
ــان        ــه بی ــی ]20[ ک ــل خان ــای افض ــه ه ــا یافت ــن ب دارد. همچنی
ــر نگــرش  ــه تغیی ــد، آمــوزش زیســت محیطــی منجــر ب مــی کن
و نهایتــا تغییــر رفتــار دانــش آمــوزان مــی شــود و نیــز بــا یافتــه 
هــای آزاد خانــی  و همــکاران ]۹[ کــه ســواد زیســت محیطــی در 
ایجــاد رفتــار زیســت محیطــی بســیار مؤثــر مــی دانــد، همخوانــی 
ــوزش زیســت محیطــی  ــای آم ــه ه ــن مؤلف ــرای تبیی ــذا ب دارد. ل

بایــد بــه زیــر ســاخت هــای آموزشــی نــگاه ویــژه ای داشــت.
ســومین مؤلفــه الگــوی آمــوزش زیســت محیطــی، شــرایط                   
ــگ، اقتصــاد و سیاســت، مشــارکتهای  ــه ای، شــامل )فرهن مداخل
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ــوع  ــی و تن ــن الملل ــدات بی ــهروندی، تعه ــدات ش ــی، تعه مردم
طلبــی(، مــی باشــد. بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه عواملــی 
درونــی و برونــی وجــود دارد کــه نتایــج  پژوهــش را تحــت تأثیــر 
ــد سیاســت هــای  ــه آن هــا شــرایط همانن ــرار داده، کــه از جمل ق
کالن اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی که توســط سیاســت مــداران 
اتخــاذ مــی گــردد کــه مــی توانــد تآثیــر قابــل توجهــی بــر روی 
ــه  ــات ب ــن تصمیم ــر ای ــته و اگ ــی گذاش ــت محیط ــائل زیس مس
جــا و بــه موقــع و کارشناســی شــده نشــود، مــی توانــد خســارات 
جبــران ناپذیــری بــرای محیــط زیســت فراهــم نمایــد کــه بعضــا 
ــای  ــه ه ــا یافت ــج ب ــن نتای ــود. ای ــد ب ــران خواهن ــل جب ــر قاب غی
ــر،  ــال های اخی ــی دارد: در س ــان م ــه بی ــبیری ]5[ ک ــی و ش همت
آمــوزش محیط زیســت بــه یــک اولویــت در حــال رشــد در ســطح 
محلــی، ملــی و بین المللــی تبدیــل شــده اســت و محیــط  زیســت 
نیــز بــه عنــوان یکــی از زیــر ســاخت هــای اصلــی توســعه پایــدار 
ــه  ــد. یافت ــی باش ــتا م ــک راس ــدف در ی ــوزش می باش ــد آم نیازمن
ــد  ــی ده ــز نشــان م ــبیری ]21[ نی ــاده و ش ــای شمســی پاپکی ه
ــت  ــط زیس ــت از محی ــر حفاظ ــردن تفک ــه ک ــت نهادین ــه جه ک
ملحــوظ داشــتن ویژگــی هــای فرهنگــی ملــی وبومــی ضــرورت 
دارد، و در حقیقــت ویژگــی هــای فرهنگــی هــم در تبییــن تعاریف، 
هــم در تدویــن برنامــه، هــم در شناســایی اهــداف و هــم در اتخــاذ 
روش هــای مناســب بایــد نقــش مناســب خویــش را ایفــا نماینــد. 
یافتــه هــای حاضــر همچنیــن بــا یافتــه هــای حیــدری زرگــوش 
ــرای  ــرد را ب ــوزش ف ــه آم ــه ک ــان گون ــه هم ــان داد ک ]22[ نش
مشــارکت درامــور جامعــه توانمنــد مــی ســازد، مشــارکت نیــز زمینه 
بــروز توانایــی هــا را مهیــا مــی ســازد. لــذا ایــن تعامــل ضــروری 
ــای داده  ــوزش ه ــورت آم ــن ص ــر ای ــت و در غی ــمند اس و ارزش
ــد و فــرد دچــار فرســایش فکــری                                                                 ــدون اســتفاده مــی مان شــده ب
ــذا در امــر طراحــی الگــوی آمــوزش  مــی شــود، مطابقــت دارد. ل
ــاد و  ــگ، اقتص ــودن فرهن ــاظ نم ــه لح ــی نیازب ــت محیط زیس
ــدات  ــی و تعه ــای مردم ــارکت ه ــا مش ــته و ضمن ــت داش سیاس

محلــی و بیــن المللــی بایــد جــدی گرفتــه شــود.
ــده  ــی، پدی ــت محیط ــوزش زیس ــوی آم ــه الگ ــن مؤلف چهارمی
ــئولیت  ــی، مس ــش و آگاه ــدار، دان ــعه پای ــامل )توس ــوری، ش مح
پذیــری و تعهــد( مــی باشــد. یکــی از مهمتریــن اهــداف آمــوزش  
زیســت محیطــی بهــره بــرداری از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
آن توســط انســان مــی باشــد، بــه شــرطی کــه بــه حقــوق نســل 
آینــده آســیبی وارد نشــود. بــه عبــارت دیگــر بــه مســئله توســعه 
پایــدار بایــد توجــه کامــل بــه عمل آیــد. همچنیــن آمــوزش محیط 
زیســت بایــد در کلیــه رشــته هــا و برنامــه های رســمی آموزشــی و 

در تمــام ســطوح وارد شــود تــا در مــورد کیفیــت محیــط- زیســت 
ــد  ــاد بگیرن ــش آمــوزان ی ــد و دان حــس مســئولیتی را ایجــاد نمای
چگونــه محیــط زیســت را زیــر نظــر قــرار دهنــد، از آن محافظــت 
نماینــد و در جهــت ارتقــاء آن بکوشــند. ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای 
دبیــری و همــکاران ]23[ کــه عنــوان مــی کنــد، آمــوزش محیــط 
زیســت در ســطح همگانــی و بــه صــورت رســمی و غیــر رســمی 
انســان هــا را بــه تعهــدی محکــم بــا محیــط زیســت خــود ملــزم 
کنــد، و نیــز یافتــه هــای ثمــری ]24[ کــه نشــان داد کــه نظــام 
آموزشــی کشــور بایــد بــر ایــن اســاس اســتوار گــردد کــه آمــوزش 
یــک حــق، یــک پایــه و پیــش شــرطی بــرای توســعه پایدار اســت 
و یادگیــری رویــدادی مــادام العمراســت در یــک راســتا مــی باشــد. 
بعــالوه،  یافتــه مطالعــه حاضــر بــا یافتــه هــای اکبــری آرمنــد و 
همــکاران ]25[ کــه نشــان مــی دهــد آمــوزش محیــط زیســت، 
ــط زیســت آگاه  ــال محی ــش در قب انســان را از پیامدهــاي رفتاری
ــد  ــاي ض ــر رفتاره ــه تغیی ــر ب ــی، منج ــن آگاه ــازد و ای ــی س م
ــی و  ــوي همراه ــه س ــت او ب ــان و حرک ــتی انس ــط زیس محی
پشــتیبانی از طبیعــت مــی گــردد، مطابقــت دارد. لــذا بــرای تبییــن 
توســعه پایــدار، نیــاز بــه افزایــش دانــش و آگاهــی و بــه دنبــال 
آن ایجــاد روحیــه مســئولیت پذیــری و تعهــد در جامعــه باالخــص 

ــان ضــرورت دارد. در جوان
ــا،  ــی، راهبرده ــت محیط ــوزش زیس ــوی آم ــه الگ ــن مؤلف پنجمی
ــرش  ــدار، نگ ــعه پای ــوزش و توس ــداف آم ــی اه ــامل )هماهنگ ش
زیســت محیطــی، ســبک مدیریت( مــی باشــد. مهمتریــن راهبردها 
جهــت نهادینــه کــردن آمــوزش هــای زیســت محیطــی هماهنگی 
ــئله  ــن مس ــد، و ای ــی باش ــدار م ــعه پای ــا توس ــوزش ب ــداف آم اه
زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه نظــام آمــوزش و پرورش از ســبک 
مدیریتــی صحیحــی برخــوردار باشــد ســبکی کــه بتــوان نگــرش 
زیســت محیطــی را در بیــن دانــش آمــوزان متوســطه ایجــاد نمــود. 
ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای قائمــی ]2۶[ کــه بیــان مــی دارد، کلیــه 
اشــکال تخریــب محیــط زیســت منشــاء انســانی دارنــد، و مدیریــت 
زیســت محیطــی بایــد بــرای نیــل بــه اهــداف حفاظتــی و احــرای 
سیاســت توســعه پایــدار، بــه تعالــی ســطح دانــش و آگاهــی جوانان 
در زمینــه محیــط زیســت، اهتمــام ورزد، و یافتــه هــای غفــاری و 
همــکاران ]2۷[ کــه عنــوان مــی کنــد آمــوزش یکــی از مؤثرتریــن 
عوامــل تأثیرگــذار بــر توســعه پایــدار هــر کشــور اســت، و انجــام 
ــت  ــر در جه ــتمر و فراگی ــه، مس ــه جانب ــیع، هم ــی وس هماهنگ
افزایــش آگاهــی هــاي زیســت محیطــی جامعــه امــري ضــروري 
ــه  ــا یافت ــالوه، ب ــی باشــد. بع ــه نظــر مــی رســد، هــم راســتا م ب
هــای رمضانــی قــوام آبــادی ]2[ کــه بیــان مــی کنــد یکــی از مهم 
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تریــن مشــکالت و موانــع موجــود در عرصــه حفاظــت از محیــط 
ــی  ــان تمام ــات در می ــی و اطالع ــدم آگاه ــران، ع زیســت در ای
الیــه هــای اجتمــاع اســت. مطابقــت دارد. لــذا بــرای رســیدن بــه 
ــد  ــدار و ایجــاد نگــرش زیســت محیطــی بای اهــداف توســعه پای
سیاســت گــذاران کالن آموزشــی در ســبک مدبریتــی تحــول بــه 

وجــود آورنــد.
ــا  ــی، پیامده ــت محیط ــوزش زیس ــوی آم ــه الگ ــمین مؤلف شش
ــع  ــتفاده بهینــه از مناب ــرف، اس ــوی مص شــامل )اصــالح الگ
انــرژی، افزایــش بهــره وری توســعه پایــدار، افزایــش اثــر بخشــی 
ــود  ــت، بهب ــط زیس ــه محی ــئولین ب ــه مس ــدار، توج ــعه پای توس
کیفیــت خدمــات آموزشــی و بهبــود عملکــرد دانــش آمــوزان( می 
باشــد. طراحــی الگــوی آمــوزش زیســت محیطــی تأثیــرات بســیار 
ــته  ــته و توانس ــدار داش ــعه پای ــئله توس ــر روی مس ــده ای ب ارزن
ــی  ــت محیط ــرد زیس ــر روی عملک ــادی ب ــدود زی ــا ح ــت ت اس
ــی  ــع طبیع ــتفاده از مناب ــوه اس ــن نح ــوزان و همچنی ــش آم دان
ــی  ــه هــای زمان ــا یافت ــج ب ــن نتای ــر مثبــت داشــته باشــد ای تاثی
مقــدم و ســعیدی ]28[ کــه نشــان داد آمــوزش محیــط زیســت بر 
ارتقــاء دانــش، نگــرش و مهــارت زیســت محیطــي معلمــان تأثیــر 
مثبــت دارد و یافتــه هــای Glazer & Hannafin  ]2۹[ کــه بــه 
نقــش آمــوزش و یادگیــری در ارتقــای فرهنــگ محیــط زیســتی 
جامعــه واصــالح الگــوی مصــرف در جامعــه صنعتــی اشــاره مــی 
کنــد همخوانــی دارد. بعــالوه، بــا یافتــه هــای Umar و همــکاران 
]30[ کــه مطــرح کردندکــه در چارچــوب رویکــرد تحــول گرایانــه 
آمــوزش هــای زیســت محیطــی دو پارادایــم آمــوزش و نگــرش 
ــتند، در  ــر هس ــا یکدیگ ــل ب ــل و متعام ــی مکم ــت محیط زیس
ــی  ــت محیط ــای زیس ــوزش ه ــذا آم ــد. ل ــی باش ــتا م ــک راس ی
ــه  ــد، ک ــي آی ــمار م ــه ش ــز ب ــت آمی ــدار و موفقی ــي پای در صورت
مســئولین توانایــي نســل هــاي آینــده را بــراي تامیــن نیازهــاي 
ــورد مصالحــه  ــي، اقتصــادي و زیســت محیطــي خــود م اجتماع
و ســازش قــرار ندهنــد بلکــه در عــوض بایــد اقتصــادي دانــش 
بنیــان را رقــم بزننــد و بــه ارتقــاي ســطح آگاهــي هــاي عمومــي 
و تخصصــي از طریــق اهتمــام ویــژه بــه نقــش عمــده آمــوزش 

بــه حفــظ محیــط زیســت و توســعه پایــدار کمــک کننــد.  

نتیجه گیری
نتایــج نشــان داد کــه مؤلفــه شــرایط علــی شــامل 3 کــد محوری، 
مؤلفــه شــرایط زمینــه ای شــامل 5 کــد محــوری، مؤلفــه شــرایط 
ــوری  ــده مح ــه پدی ــوری، مؤلف ــد مح ــامل 5 ک ــر ش ــه گ مداخل
شــامل 4 کــد محــوری، مؤلفــه راهبردهــا شــامل 3 کــد محــوری 
و مؤلفــه پیامدهــا شــامل ۷ کــد محــوری، مــی باشــند. بــه طراحان 
و برنامــه ریــزان آموزشــی پیشــنهاد مــی گــردد کــه ایــن مؤلفــه 
هــا و کدهــای محــوری شناســایی شــده را در برنامــه ریــزی خــود 
لحــاظ کننــد. بــه طراحــان و برنامــه ریــزان آموزشــی پیشــنهاد می 
گــردد کــه ایــن مؤلفــه هــا و کدهــای محــوری شناســایی شــده 
ــا  ــش صرف ــن پژوه ــد.  ای ــاظ کنن ــود لح ــزی خ ــه ری را در برنام
نظــرات مؤلفیــن و طراحــان درســی مســتقردر ســازمان پژوهــش 
و برنامــه ریــزی آموزشــی شــهر تهــران را مــورد بررســی قــرار داده 
کــه ممکــن اســت نتایــج بــه راحتــی قابــل تعمیــم بــه شهرســتان 
هــا نباشــد. همچنیــن ایــن مطالعــه فقــط دانــش آمــوزان مقطــع 
ــه  ــرار داده ک ــی ق ــورد بررس ــرورش را م ــوزش و پ ــطه آم متوس
ممکــن اســت نتایــج بــه راحتــی قابــل تعمیــم بــه دیگــر مقاطــع 
ــای  ــت ه ــوارد از محدودی ــن م ــه ای ــد،  ک ــز نباش ــی نی تحصیل

پژوهــش مــی باشــد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل رســاله دکتــری شــهناز مفتــوح بــه راهنمایــی 
ــماره  ــه ش ــه ب ــد ک ــی باش ــی م ــژه ذکریای ــر منی ــم دکت خان
https://ris.iau. 13821212۹52043 و تاریــخ ۹۶/۶/2 در ســایت

ac.ir/ ثبــت گردیــده اســت. در پایــان، از همــه عزیزانــی کــه در 

انجــام ایــن پژوهــش، باالخــص جامعــه مؤلفیــن کتــب درســی 
ــاری  ــزی آموزشــی، ی ــه ری شــاغل در ســازمان پژوهــش و برنام

ــد. ــه عمــل مــی آی ــر و تشــکر ب رســاندند، تقدی

تضاد منافع
ــزارش  ــی را گ ــاد منافع ــه تض ــه هیچگون ــن مقال ــندگان ای نویس

ــد. نکــرده ان



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 11، شماره 1،  بهمن و اسفند 1400

11۶

References
1. Wheeler SM, Beatley T, editors. Sustainable 

Urban Development Reader.Routledge;2014, 
https://doi.org/10.4324/9781315770369

2. Ramezani Qavamabadi MH. [Strategic review 
of environmental protection education in Iran: 
Necessities Bottlenecks]. 2013;21(65) 233-
257. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.
aspx?id=278317

3. Ansari H, Jourablou M, Pourafkari N, 
Hashemianfar A. [Investigating the social factors 
that influence participation in agricultural Co-
operatives and Comparison with Industrial 
Cooperatives in Tehran Province]. Co-Operation 
and Agriculture. 2015;4(13):73-100. http://
ajcoop.mcls.gov.ir/article_10462.html?lang=en

4. McKeown R, Nolet V. Education for 
sustainable development in Canada and the 
United States. In Schooling for sustainable 
development in Canada and the United 
States Springer, Dordrecht 2013; 3-21 
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4273-4_1

5. Samadi Miarkollaei H, Samadi Miarkollaei HA. 
[Entrepreneurial university; Higher education 
sustainable and consistent, leverage on the path 
to sustainable development]. Journals of Roshd 
and Fanavari. 2021;17(65):12-24.  https://www.
sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=811692

6. Hemmati Z, Shobeiri SM. [Review the status of 
environmental education in Iran and comparison 
with other countries]. Human & Environment. 
2016;14(2):61-81. https://he.srbiau.ac.ir/
article_9363_0.html?lang=en

7. Asadi M, Naghizadeh MM, Mazloomi S, 
Ghazanfari Z. [Knowledge, attitude, and 
responsible environmental behaviors among 
female secondary school students]. Payesh 
(Health Monitor). 2018;17(6):677-686. http://
payeshjournal.ir/article-1-894-en.html

8. Valipour Chahardahcheric F, Farrokhian F. [The 
effect of environmental education on awareness, 
attitude and pro-environmental behavior in 
2nd grade high school female students (Case 
study: District 4 of Ahvaz city)]. Journal 
of Environmental Science and Technology. 
2019;21(1):213-25.

9. Kopnina H. Education for sustainable development 
(ESD): The turn away from environment in 
environmental education? Environmental 
Education Research. 2012; 18(5): 699-717.  

https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2008.12.002
10.  Nasery Plangerd V, Bahrami S, Zardoshtian S, 

Yoosefy B. [Designing a family-school support 
model in developing sports talents: A Grounded 
Theory study] 2021;10(1):74-90. https://www.
sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=842303

11. Azadkhani P, Saadatnejhad M, Sharafkhani J. 
[The evaluation of environmental education 
and environmental protection practices of 
female high school students in Ilam]. Human 
& Environment. 2018;16 (1):139-53.https://
he.srbiau.ac.ir/article_12391_en.html?lang=en

12.  Corbin J M, Strauss A L. Basics of Qualitative 
Research: Techniques and Procedures 
for Developing Grounded Theory. Los 
Angeles, Calif, Sage publications; 2008. 
https://doi.org/10.4135/9781452230153

13. Ashton C, Morton L. Managing talent 
for competitive advantage: Taking a 
systemic approach to talent management. 
Strategic HR Review. 2005 Jul 1. 
https://doi.org/10.1108/14754390580000819

14. Kennedy TJ, Lingard LA. Making sense 
of Grounded Theory in medical education. 
Medical education. 2006;40(2):101-8. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02378.x

15.  Y S, Lynham S A, Guba E G. Paradigmatic 
Controversies, Contradictions, and Emerging 
Confluences, Revisited. The Sage Handbook of 
Qualitative Research. 2011; 4(2): 97-128. https://
www.academia.edu/download/47862926/
gubaelincoln_novo.pdf

16.  Alpay S, Özdemir İ, Demirbaş D. Environment and 
Islam. Journal of Economic Lincoln Cooperation 
& Development. 2013; 34(4) 1-22. https://
www.academia.edu/download/56802842/
Environment_and_Islam-s_alpay_i_ozdemir-
Dergi.pdf

17.  Kolk A. The social responsibility of international 
business: From ethics and the environment to 
CSR and sustainable development. Journal 
of World Business. 2016;51(1):23-34. 
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.010

18. Islam R, Faysal SM, Amin R, Juliana FM, Islam 
MJ, Alam J, Hossain MN, Asaduzzaman M. 
Assessment of pH and total dissolved substances 
(TDS) in the commercially available bottled 
drinking water. IOSR Journal of Nursing and 
health Science. 2017;6(5):35-40.

19. Ganjinia H, Salimi MS, Ghasabsaraei MY. 

https://doi.org/10.4324/9781315770369
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4273-4_1
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2008.12.002
https://doi.org/10.4135/9781452230153
https://doi.org/10.1108/14754390580000819
https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02378.x
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.010


11۷

شهناز مفتوح و همکاران

[Knowledge management role in motivating 
employees through supervisory control 
and perceived organizational support and 
its impact on knowledge sharing in Red 
Crescent Society of Guilan Province]. Kuwait 
chapter of the Arabian Journal of Business 
and Management Review. 2014;3(9):3-25. 
https://doi.org/10.12816/0018355

20. Afzal Khani M. [The effect of environmental 
education on students’ attitude and behavior 
toward environmental protection in Garmsar]. 
Geography (Regional Planning). 2020;10(1):57-
7 8 .  h t t p s : / / j h p m . i r / b r o w s e . p h p ? a _
id=1314&sid=1&slc_lang=en&ftxt=1

21. Shamsi Papkiade SZ, Shobeiri SM. [Analysis 
of environmental education programs to 
identify strengths and weaknesses in higher 
education]. Journal of Environmental Science 
and Technology. 2017;19(4):179-91.

22. Heidari Zargoosh M, Heidarabadi A, Safari 
MR. [Evaluating the role of education and the 
economic base of women in promoting the culture 
of environmental protection in Gilan-e Gharb]. 
Sociological Studies of Youth. 2018;9(31):49-
60.http://ssyj.baboliau.ac.ir/article_545422_4f5c
c53646a2360357a0939ddebf48be.pdf

23.  Dabiri F, Poorhashemi SA, Khalatbari Y, Zarei S. 
[Formation and development of future generation 
rights concept in international environmental 
law]. Journal of Environmental Science and 
Technology. 2016; 18 (3):167-180. https://
i r i sweb . i r /fi les / s i t e1 / rds_ journa ls /967/
article-967-196330.pdf

24. Samari M. [Sustainable development in Iran: 
a case study of implementation of sustainable 
factors in housing development in Iran]. 
International Proceedings of Economics 
Development & Research. 2012. https://doi.

org/10.5539/mas.v7n2p1
25. Akbari Armand M, Babaie F, Mohammadi 

A, Moharamnejhad N. [Nuclear energy 
and environmental quality approach to data 
integration]. Sustainability, Development & 
Environment. 2020;1(2):87-96. 

26.  Ghaemi P, Shobeiri SM, Larijani M, Rokrok B. 
[Evaluation of environmental education methods 
based on AHP Model]. Environmental Education 
and Sustainable Development. 2016;4(3):33-
44. http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_2969_
en.html?lang=fa

27.  Ghaffari H, Younessi A, Rafiei M. [Analyzing 
the role of investment in education on 
sustainable development; with special emphasis 
on environmental education]. Environmental 
Education and Sustainable Development. 
2016;5(1):79-104. http://ee.journals.pnu.ac.ir/ar
ticle_3230_13f4c47ece3dd16ed264d9d9a16e6
2e7.pdf

28.  Zamany Moghadam A, Saedi M. [The effect 
of environmental education on teacher’s 
knowledge, attitude and skills (Case study: 
primary school teachers district 12, Tehran)]. 
Journal of Environmental Education and 
Sustainable Development. 2013;1(3):19-30 

29. Glazer EM, Hannafin MJ. The collaborative 
apprenticeship model: Situated professional 
development within school settings. Teaching 
and teacher education. 2006;22(2):179-93. 
https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.09.004

30. Umar M, Ji X, Kirikkaleli D, Shahbaz M, 
Zhou X. Environmental cost of natural 
resources utilization and economic growth: 
Can China shift some burden through 
globalization for sustainable development? 
Sustainable Development. 2020;28(6):1678-88. 
https://doi.org/10.1002/sd.2116

https://doi.org/10.12816/0018355
https://doi.org/10.5539/mas.v7n2p1
https://doi.org/10.5539/mas.v7n2p1
https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.09.004
https://doi.org/10.1002/sd.2116

