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 چکیده
در جامعه  زیستمحیطالمللی متعددی برای حفاظت از ای و بینهای منطقهنامه، تفاهم1391دهه ز اه توسعد جدیم پارادایر ظهوا ب

جهانی منعقد شده است که در این میان بر ضرورت ایجاد و تداوم یک نهضت آموزشی با هدف تغییر رفتار و اصالح بینش عمومی 
آمده ل عم به گستردهی هاتالش با وجودشده است.  تاکید، به عنوان مقدمه عمل برای دستیابی به توسعه پایدار زیستمحیطنسبت به 

ی دگرگون ول تحو، نیز زیستمحیطآموزش ی ضروری است راهبردها بنابراین،. بوده استی ناکاف و محدود ستاوردهادر این زمینه، د
شد. ابزار بامیراهبردی  ارزیابی عواملکشور از طریق  زیستمحیطیابند. هدف از این تحقیق، تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش ی اساس

فرمول آلفای  ها با استفاده ازو متخصصان مربوطه اعتبارسنجی و پایایی شاخص استادانها با استفاده از نظر روایی شاخصتحقیق پرسشنامه و 
ای، ابخانهمطالعات کتهای جهانی، ها، کنفرانسالمللی، نتایج اجالسهای مختلف بینبا مرور دیدگاه ،. در این تحقیقشدمحاسبه  31/1کرونباخ، 

در اختیار دهی وزنجهت و  شدتهیه  SWOTجدول  قالب ای درهپرسشنام، زیستمحیطبررسی اسناد و مدارک و نیز مصاحبه متخصصان 
و  93/2داخلی  عوامل ماتریس جدول داروزن امتیاز کل که دهدمین نشاا هیافتهج نتای قرار گرفت. زیستمحیطنخبگان  و استادان نفر از 11

توسعه آموزش ر دا هها و فرصتقوت( بوده، یعنی 1/2) میانگین از بیشتر حاصله اعداد است که 21/2خارجی  عوامل ماتریس در جدول
جهت توسعه آموزش  ،شده، راهبرد تهاجمی است. در پایانباشند و نوع راهبرد حاصلمی غالب هامحدودیتو  هاضعفبر زیست محیط
 تدوین و پیشنهاد شده است. با در نظر گرفتن کلیه عوامل،هومی مدل مف، زیستمحیط
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 سرآغاز
ه و توسعر دن آی حیات نقش و زیستمحیط اهمیت ،امروزه
کوشش  و تالشم تما ت.اسر انکارناپذی امری کشورها،د پیشبر
ر امر ده است کن آی برا زیستمحیطی سازبهی ها براانسان
 انجام گیردر مؤثرت تر ومنطقی گیریتصمیم محیط،ر ده توسع

 (.1311)مخدوم، 
ن ضامد توانکشور میر د زیستمحیطز ا مطلوب استفاده
د توانمین به آه توجم عد و باشدر پایداه توسع وی ماندگار
 توسعه اقتصادی،ی هابرنامهه ک باشدی لیمسا متضمن

 رو سازدهروبه مخاطرا ب رار کشوی سیاس و فرهنگی اجتماعی،
(Havvey, 1995). 

 که آموزش دارند توافق امر اینر ب همگانز امرون جهار د

 ویژهبه های آینده،چالش با رویارویی شیوه و ابزار مؤثرترین

 را فردا آموزش جهان ،واقع در است. زیستمحیط از حفاظت

 درآورنده به حرکت ،عمومی درک و آگاهی و دهدمی شکل

ر د عمومی مشارکت روحیه ترویج بوده و پایدار تغییرات
ن سازگابوم وت زیسمحیط یکپارچگی و از سالمت محافظت

 آگاهی یارتقا نقش،ن ای تحقق برای .کندمیا اساسی ایفش نق

 آن الزمه که است نیاز مورد هانگرش و تغییر باورها و مردمی

 رابطه در جامعه روز هاینیازمندی بر تاکید با آموزش عمومی

 (.1313حسینی و همکاران، باشد )حاجمی زیستمحیط با
 آموزش موضوع المللیبین در عرصه جهت همین به

ای و های منطقهنامهتفاهم و شده واقع توجه مورد زیستمحیط
در جامعه  زیستمحیطالمللی متعددی برای حفاظت از بین

، اداره آموزش 1391در سال  جهانی منعقد شده است.
در  زیستمحیطدر آمریکا و نیز شورای آموزش  زیستمحیط

یف تعر زیستمحیطدر این سال آموزش  وانگلستان تأسیس 
کی از ولی ی است. کار رفتههالبته تعاریف زیادی برای آن ب شد.
توسط اتحادیه جهانی حفاظت یونسکو  1391ها که در سال آن

شناسایی »، عبارت از: شده یارا «تعریف نوادا»تحت عنوان 
ها و ها و توضیح مفاهیم به منظور ایجاد مهارتارزش

ن های میاهای مورد نیاز برای درک و شناخت وابستگیگرایش
 . آموزشباشدمی پیرامون او زیستمحیطانسان، فرهنگ و 

گیری و هایی اعم از تصمیمهمچنین فعالیت زیستمحیط
را شامل  تزیسمحیطخودالقایی قوانین رفتاری مرتبط با کیفیت 

 (.1331)خورشیددوست، « شودمی

که توسط « انسانی زیستمحیط»در همایش  ،1392در سال 
پیشنهاد در زمینه آموزش  32 ود برگزار یسو سازمان ملل در

به عنوان ابزار مناسبی برای رسیدگی به مشکالت  زیستمحیط
 .(UN, 1972) شده یسراسر جهان، ارا زیستمحیط

، اهمیت 1391المللی در دهه های مهم بینپشتیبانی سازمان
 13را بیش از پیش افزایش داد. در اصل  زیستمحیطآموزش 

-انسانی )استکهلم زیستمحیطهمایش سازمان ملل متحد درباره 
 ( چنین آمده است:1392

هم برای نسل جوان و هم  زیستمحیط مباحثآموزش در زمینه 
توجه شایسته به محرومان، از ضرورت  برای افراد بزرگسال، با

 توجهی برخوردار است.قابل
 1391در سال « سازمان ملل متحد زیستمحیطامه برن»تأسیس 

للی الماز دستاوردهای این همایش بود که در همان سال برنامه بین
 .شدیونپ تدوین  -یونسکو زیستمحیطآموزش 

لگراد در ب زیستمحیطالمللی آموزش برنامه بین»کارگاه آموزشی 
المللی آموزش یونپ اجراء شد. برنامه بین-توسط یونسکو

، نخستین بیانیه میان دولتی در مورد آموزش (1)زیستمحیط
را منتشر کرد. در این بیانیه اهداف کلی و اصلی،  زیستمحیط

منشور »مفاهیم اساسی و قواعد راهنما در سندی تحت عنوان 
 .شدتدوین « زیستمحیطچارچوب جهانی برای آموزش  -بلگراد

دخالت دادن های اساسی همایش بلگراد، طرح یکی از ویژگی
گذاری برای آموزش نمایندگان حکومتی در مذاکره و سیاست

، در همایش تفلیس گرجستان 1399بود که در اکتبر  زیستمحیط
  تحقق یافت.

های همایش بلگراد، انتشار نشریه ادواری کانکت از دیگر ویژگی
پ تهیه یون -بوده که توسط یونسکو زیستمحیطدر زمینه آموزش 

 . شد
حکومتی در زمینه آموزش تفلیس اولین همایش بینهمایش 

توسط یونسکو و  1399اکتبر  14-22بوده که از  زیستمحیط
 .شدیونپ در تفلیس گرجستان برگزار 

هایی برای کاربرد گسترده آموزش توصیه ،در این همایش
ه شد و اعالمیه این بیانیه با تحسین همگانی در یارا زیستمحیط

 ،حکومتی به تصویب رسید. در این همایشبینپایان کنفرانس 
ای را بر زیستمحیطتمامی اعضا توافق کردند تا موضوع آموزش 

 گیرند کاربههای توسعه در جوامع جهانی تمام عرصه
(UNESCO, 1977). 
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و  زیستمحیطدر مورد « اجالس زمین»، همایش 1332در سال 
بر  21دستورکار  32. فصل شدتوسعه در ریودوژانیرو برزیل برگزار 

های عمومی و روی آموزش به سمت توسعه پایدار، افزایش آگاهی
 .(UN, 1992) شداصالح بینش و ترویج آموزش متمرکز 

 دش، اجالس ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی برگزار 2112در سال 
که در این اجالس حفاظت از منابع طبیعی برای مطالبات روزافزون 
غذا، آب، سرپناه، بهداشت، انرژی، بهداشت، درمان، خدمات و 

مورد توجه قرار امنیت اقتصادی برای جمعیت رو به رشد جهان 
 .(UN, 2002) گرفت

-2114ای سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه
ه آموزش توسعه پایدار اعالم نموده و سازمان را به عنوان ده 2111

آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به عنوان آژانس 
  .(UNESCO, 2012) بوددهه تعیین شده  ارتقایرو برای پیش

های مختلف جهانی برای توسعه در ادامه نشست، 2112در سال 
، به 21با عنوان ریو +  زیستمحیطدومین اجالس جهانی ، پایدار

اجالس اول در همین شهر، ی سال از برگزار 21بهانه گذشت 
د. به منظور برگزاری این کنفرانس دو نشست مقدماتی برگزار ش

د برآرژانتین با هدف پیش درآیرس نوسیدر کواالالمپور و بو
اجماع در خصوص مباحث مربوط به  های نشست اول وبحث

سند کنفرانس ریو سازی قانون جهت آماده حاکمیت و عدالت،
بحث ی پیرامون میهابیانیهآیرس نوسیبودر نشست ، شدبرگزار 

ی برای ثرؤچارچوب م کنی فقر وریشه توسعه پایدار، اقتصاد سبز،
 افی وتخصیص منابع ک که یکی از بندها به شده یتوسعه پایدار ارا

ه های آموزشی بتقویت ظرفیت تعهد به باالبردن سطح آگاهی و
اشاره  های حقوقیاجرای رژیم کشورهای در حال توسعه وویژه در 

     . (Pisano et al., 2012) شده است
های توسعه برنامه قوانین در زیستمحیط آموزش موضوع

 لحاظ نیزاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 دولت توسعه، چهارم برنامه قانون 21 ماده بر اساس ت.اس شده

 مرتبط ساختارهای توانمندسازی و تقویت منظور به است موظف

 جهت را الزم سازوکارهای طبیعی، منابع و زیستمحیط با

 کلیه در ،زیستمحیط تخصصی و عمومی هایآموزش گسترش

 از حمایت عالی، آموزش مراکز و آموزشی واحدهای

 ایجاد طبیعی، منابع و زیستمحیط بخش در گذاریسرمایه
 در زیستیمحیط هایفعالیت برای مناسب ساختارهای تقویت

بر  د.کن برقرار و تنظیم ،زیستمحیط بر اثرگذار هایهدستگا
سازمان  ،قانون برنامه چهارم 24ماده بندهای الف و ب  اساس

 هایآگاهی ارتقای راستای درمکلف است  زیستمحیطحفاظت 

 و زیستمحیط حفظ منظور به پایدار توسعه به دستیابی و عمومی
 چهارم برنامه ابتدای از داراولویت و اثرگذار هایهگرو بر تاکید با

 ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 حفاظت عالیشورای پیشنهاد با را مربوط اجرایی نامه آیین

 هایهدستگا کلیه و دبرسان وزیران هیأت تصویب به زیستمحیط

 اسالمی جمهوری سیمای و صدا و دولتی هایرسانه ذیربط،

 وجه دریافت بدون آموزشی هایبرنامه اجرای به ملزم ایران
 زیستیمحیط اطالعات نظام .باشندمی قانونی ماده این موضوع

 اول سال پایان تا استانی و ملی ای،منطقه سطوح در را کشور

 ارزیابی و رسانیاطالع پایش، زمینه تا ایجاد نماید برنامه

 .(1319 ،زیستمحیطسازمان حفاظت د )گرد فراهم زیستیمحیط
 در اًمجدد چهارم برنامه قانون 24 ماده مفاد ،است ذکر به الزم

 ت. اس شده تکرار توسعه پنجم برنامه قانون 113 ماده زیر
 که ایگسترده هایوجود تالش ست که باانکته قابل توجه این 

 تعمیم منظور به غیررسمی رسمی و آموزش هاینظام طریق از

 و المللیبین سطح در زیستمحیط و پایدار های توسعهآموزش
 نظر به ناکافی و محدود وردهاااست، دست آمده عمل به ملی

 ضروری است که بنابراین،(. 1311 )آمسترانگ، رسدمی

 اساسی دگرگونی و تحول آموزش نیز، راهبرد و حاکم هایانگاره

هم آموزش  ،بنابراین(. 1313الدین افتخاری و همکارن، )رکنیابند 
ریزی راهبردی عمومی و هم تخصصی باید به روش جدید برنامه

ر عنایتی به امتوجهی و بیبه منظور رفع مشکالت ناشی از بی
 (.1311جو، صورت پذیرد )ثابت زیستمحیط
مباحث در زمینه  ی کهمطالعات دهدمینشان  منابع خارجیمرور 
 ،صورت پذیرفته SWOT(2)با استفاده از تکنیک  زیستیمحیط
ن از ای یکی. اندشدهیک محدوده معین مطالعاتی را شامل عمدتاً 

به آموزش  بوده که 2111در سال  (3)بویچیتحقیق ، تحقیقات
 رایندفو  جنگل بر مبنای مشارکتی برای محافظت از زیستمحیط

و است پرداخته  SWOTبا استفاده از تکنیک  مشارکت آن
 هایروشداوطلبانه را از  هایروشآموزش، اطالعات، مشارکت و 

در سال  .(Bui, 2011) عنوان نموده است زیستمحیطحفاظت 
و همکاران در تحقیقی به تجزیه و تحلیل  بولمک نالی، 2114
مردم  هایسازماندر  هامحدودیتو  هافرصت، هاضعف، هاقوت
تحقیق  از نتایجو  اندپرداختهدر پنجاب پاکستان  زیستیمحیطنهاد 

 هاسازمانکه این  شودمیسبب فقدان حمایت مالی آن است که 
 در .(Maqbool et al., 2014)نباشند برخوردار مؤثری  ییکارا از
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با ترکیب تحلیل سلسله مراتبی و  ،2111تحقیق دیگری در سال 
راهبردهای مدیریت مناطق  بندیاولویت، SWOTتکنیک 

 ،تحقیق در این .حفاظت شده کاکوم غنا صورت پذیرفته است
 دارای اهمیت کلیدی مردم محلی ساکن در نزدیکی منطقهارتباط 
یتی در برقراری کمیته روستایی برای پایش و رو راهبرد مدیبوده 

 Fiagbomeh) بوده استاولویت  حفاظت از منابع دارای باالترین

& Burger, 2015). به تعیین  2111نیز در سال  اُزتُرکسوگی
در مناطق  SWOTتکنیک با استفاده از راهبردهای مدیریتی 

 ،قیقدر این تح .ترکیه پرداخته است کُمیسَر حفاظت شده طبیعی
ترین تهدید منطقه محسوب فقدان برنامه مدیریتی به عنوان مهم

 .(Ozturk, 2015) شده بود
به صورت خاص در زمینه توسعه تاکنون تحقیقی  کهییا آنجاز 

 و و با در نظر گرفتن نقاط قوت، ضعف زیستمحیطآموزش 
 ،این تحقیق نشده است. انجام سطح کالن ، تهدیدها درهافرصت

 ستزیمحیطایجاد رهیافت تحولی در زمینه توسعه آموزش با هدف 
  است. پذیرفتهصورت 

 

 هاروشمواد و 
 -توصیفی آن یاجرا روش و کاربردی -ایتوسعه تحقیق نوع

آوری اطالعات، در این تحقیق جهت جمع. استتحلیلی 
نفر از  11در اختیار  SWOTجدول ک یب قال دری اپرسشنامه

ر قرار گرفته است. این پرسشنامه بزیست محیطاستادان و نخبگان 
ناد و بررسی اسای )تحقیقات پیشین(، اساس مطالعات کتابخانه

ها، المللی، نتایج اجالسهای مختلف بینمرور دیدگاه ،مدارک
 تزیسمحیطمتخصصان  باو نیز مصاحبه  های جهانیکنفرانس

ا ب ی پرسشنامههادر این تحقیق روایی شاخصتهیه شده است. 
و متخصصان مربوطه اعتبارسنجی و پایایی  استاداناستفاده از نظر 

و فرمول آلفای  SPSS افزار آمارینرمها با استفاده از شاخصاین 
اس بر اس نیز تجزیه و تحلیل اطالعات .شدمحاسبه  31/1 کرونباخ،

 است: پذیرفتهصورت  زیرموارد 

 

  ماتریس ارزیابی عوامل درونی یا داخلیتشکیل 

)IFE((4) 

ماتریس ارزیابی عوامل درونی یا داخلی، ابزاری جهت بررسی 
ن منظور، ه ایب (.1332فر و همکاران، )ربیعی باشدعوامل داخلی می

و از یکدیگر تفکیک شناسایی در سطح ملی  هاها و قوتضعف
 دی بنهبر اساسها مورد ارزیابی و ها و قوتاین ضعفسپس  شده و

 .دنگیرمیقرار 
جدول ارزیابی عوامل درونی زیر به ترتیب برای تکمیل  هایاقدام

 :گیردمیصورت  این ماتریس
 .گیرندمیها به طور جداگانه در ماتریس قرار ها و قوتضعف .1
و  نظرانصاحبوزن هر یک از این عوامل با استفاده از نظرات  .2

 .شودمیتعیین مربوطه  متخصصان
 صورت این . درشودمیوزن عوامل بین صفر تا یک نرمالیزه  .3

 شود. یک مساوی باید یافته اختصاص وزنی ضرایب جمع
 به با توجه. باشدمی چهار و یک عدد بین رتبه که دادن، رتبه .4

 هاضعف ها وقوت یعنی داخلی عوامل بودن عادی یا کلیدی

 ها(ضعف )به 1یا  2رتبه  و ها()قوت به 3 یا 4رتبه  ترتیب به

 محاسبه ین صورته اب رتبه تخصیص .یابدمی اختصاص
 ،باشد عالی قوت یک ،رو پیش هایقوت اگر که شودمی
 عامل به 3 امتیاز ،باشدمعمولی  قوت یک چنانچه و 4 رتبه

 ضعف یک رو،پیش ضعف اگر و شودمی داده نظر مورد

 باشد بحرانی ضعف چنانچه یک و 2 امتیاز ،باشد معمولی

 .شودمی داده نظر عامل مورد به 1 امتیاز
 نهایی نمره تاشود می ضرب مربوط رتبه در عامل هر ضریب .1

 آید. دستهب
 مجموع عوامل، از هریک به متعلق نهایی هاینمره مجموع از .2

 .شودمی تعیین عوامل داخلی هاینمره
 

  خارجی یاتشکیل ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی 

)EFE((5) 

)در سلللطح فراملی و  ارزیلابی بیرونی  مراحلل تهیله ملاتریس   
ماتریس    المللی(بین ند  یابی درونی  نیز همان  اسلللت. در این ارز

و  فرصلللت موجب  آینده  در که ی عوامل سلللواز یک ، ماتریس 
سعه  موقعیت ست محیطآموزش  تو سوی  و شوند می زی  دیگر از 

ت نمایند، فهرسلللتهدید می را توسلللعه این که خارجی عوامل
رین تای از مهمجداگانهفهرست  ، با تکمیل این ماتریس .شوند می

صت  ست به رو در محیط بیرونی تهدیدهای پیشها و فر  .یدآمی د
 هایعنی فرصت  خارجی عوامل بودن عادی یا کلیدی به توجها ب

صت  به 3یا  4 امتیاز ترتیب به تهدیدها و  1 یا 2 امتیاز ها( و)فر
 ینه اب تخصللیص امتیاز  کند.می پیدا اختصللاص  به )تهدیدها(

 فرصت یک روپیش هایفرصت اگر که شودمی صورت محاسبه  

ستثنایی  صت  چنانچه و 4 امتیاز ،شد اب ا شد  معمولی یک فر  ،با
 رو،پیش تهدید و اگر شود می داده نظر مورد عامل به 3 امتیاز
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شد  معمولی تهدید یک  جدی تهدید یک چه چنان و 2 ، امتیازبا

 د.شومی داده نظر عامل مورد به 1 امتیاز باشد
 

  ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی تشکیل ماتریس

)SPACE((6) 

ر دج مندرل عوامز اک یر هی کدگذار از پس ،بعدی مرحله در
ل، عوامن ایه بی سیستمش نگر بای خارجو داخلی ی هاماتریس

مناسب توسعه آموزش د راهبر اتخاذر دی کلی مشخطن تعیی
ه ب(. 1313، و همکاران )خلجی پذیردمیصورت  زیستمحیط

 با ترسیم ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردیعبارت دیگر، 
راهبردهای کالن  شده وملوقلعیت راهبردی تعیین (، 1) شکل در

و اصلی برای مواجهه با عوامل محیطی شناسایی شده به دست 
 (.1313، و همکارن الدین افتخاریآید )رکنمی
 

 
  ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی :(1) شکل

 
 نهایی هاینمره جمع ای،خانه 4 خارجی و داخلی ماتریس در

 1/2تا  1ها از Xبر روی محور  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس
 میزان قوت بیانگرها Xروی محور  4تا  1/2و  ضعف دهندهنشان

 ارزیابی ماتریس نهایی هاینمره جمع شیوه، همین به است.

تهدید و  میزان بیانگر هاYمحور  روی 1/2 تا 1 از خارجی عوامل
 )ترشیزیان، است فرصت میزان بیانگر هاYمحور  روی 4تا  1/2

 و داخلی ماتریس هایخانه از یک هر گرفتن در قرار(. 1319
 .خاصی را دارد راهبردی مفاهیم (1)در شکل  خانه 4 خارجی

ا و هتقویت و استفاده به موقع از فرصت ،(9)راهبرد تهاجمی
کارگیری توان موجود در جهت ه چگونگی بموجود یعنی ی هاقوت
 برای مدیریتهای مغتنم محیطی حداکثری از فرصتبرداری بهره

 ،(1)کارانهمحافظهو یا  راهبرد تنوعی .دباشمی زیستمحیطآموزش 

با  قابله بهینهود برای موجگیری از حداکثر توان مچگونگی بهره
با  تواندمی است کهها و تهدیدهای محیطی فشارها، چالش

ورت ص زیستمحیطآموزش  هایشیوهو  هافعالیتبه  بخشیتنوع
استفاده از چگونگی ، (3)و یا رقابتی راهبرد بازنگری پذیرد.

که این مهم با  باشدمیها برای جبران ضعف های محیطیفرصت
ر و داپایه توسعا بد برخوری الگوهار دی نظرهاید تجدیو بازنگری 

 تغییرباید  ،(11)راهبرد تدافعی. در باشدمی پذیرامکانزیست محیط

 آموزش با مرتبط ساختارهای قوانین و ،هاسیاست در هاییجهت

  ذیرد.پصورت  ملی و المللیبین سطح در زیستمحیط حفظ
 

  تشکیل ماتریسSWOT 

خارجی ی و داخل عوامل(، 2) شکلمطابق  SWOTماتریس ر د
بررسی د مور طراحی و پیشنهاد راهبردهای ممکنبرای شناسایی، 

  (.1313افتخاری و همکاران،  الدینگیرند )رکنمی قرار
راهبردها چهار نوع یا چهار گروه ، SWOTبلا استفاده از ماتریس 

ضعف ل  ، (ST)قوت ل تهدید،  (SO)تقوت ل فرص هاینامبا 
 .آیدبه دست می (WT) ضعف ل تهدید و (WO) فرصت

 

 
  راهبردها تعیین نحوه و SWOTماتریس  :(2) شکل

 

 هایافته
  ارزیابی عوامل درونی یا داخلینتایج ماتریس (IFE) 

 داخل و ملی )سطح درونی محیط از ضعف حاصل و قوت نقاط

جدول ) باشدمی زیربه شرح  زیستمحیطکشور( در توسعه آموزش 
1): 

 الف( نقاط قوت

1S:  نظری مربوط به  هایمؤلفهعلمی و  هایترمینولوژیوجود
 های توسعه کشورقوانین و برنامه درزیستی محیط مباحث

2S: های از سوی نهاد زیستیمحیطرسانی قوانین و مصوبات اطالع
 متولی

3S:  زیستمحیطو متخصصان در حوزه  نظرانصاحبوجود 
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4Sهای پژوهشی و : وجود پتانسیل باال برای انجام فعالیت
 زیستمحیطتحقیقاتی 

5S هماهنگی و همکاری مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور با :
 اجراییول یمس هایسازمان

6S زیستیمحیط مباحث: توسعه آگاهی و درک افراد به 

7Sهای غیردولتی جهت آموزش : وجود حمایت مردمی و تشکل
 زیستمحیط

8Sایجاد انگیزه در مخاطبین آموزش  هایروشکارگیری ه: ب
 زیستمحیط

9S زیستمحیطنوین آموزش های آوریفن: وجود 

10S جامعهدر زیستی محیط: ترویج فرهنگ 
 

 ب( نقاط ضعف

1W: های سنجش و ارزیابی اجرای ضوابط و عدم وجود مکانیزم
 زیستیمحیطهای دستورالعمل

2W: تیزیسمحیط مباحث در پیشرفت سنجش هایمکانیزم وجود عدم 

3W:  زیستمحیطکمبود دانش تولید شده در حوزه 

4W: زیستیمحیطل یعدم درک صحیح و مناسب مسا 

5W: های اجرایی و عملیاتی در جهت هماهنگی مکانیزم فقدان
 زیستمحیطهای مرتبط با نهادها و سازمان

6W:  زیستمحیطنبود اعتبارات کافی در خصوص آموزش 

7W: های صورت گرفتهرسانی کافی در زمینه فعالیتعدم اطالع 
 زیستمحیطدر حوزه 

8W:  زیستمحیطعدم وجود استانداردهای مناسب آموزش 

9W:  در سیستم آموزش زیست محیطعدم تلفیق مناسب آموزش
 رسمی و غیررسمی

10W: یزیستمحیطهایی جهت ارزیابی رفتارهای نبود متدولوژی 
ط محیز ال ضعف حاصت و قو و ارزیابی نقاطی امتیازده، دهیوزن
 زیستمحیط کشور( در توسعه آموزشل داخی و ملح )سطی درون

 .نشان داده شده است (1) در جدول
 

 نتایج ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی یا خارجی (EFE) 
 )سطح بیرونی محیط از های حاصلمحدودیت و هافرصت

 یرزبه شرح  زیستمحیطالمللی( در توسعه آموزش بین و فراملی
 :باشدمی

 هاالف( فرصت

1O:  زیستیمحیطامکان دسترسی به اطالعات و دانش 

2O: المللی جهت هماهنگی در های مقتدر بینهمکاری سازمان
 زیستیمحیطاجرای قوانین 

3O:  زیستمحیطتوجه و استقبال جهان معاصر به اهمیت 

4O:  ورهاکش زیستیمحیطامکان استفاده از تجارب 

5O:  ه یالمللی جهت اراو متخصصان بین نظرانصاحبوجود
 زیستیمحیط هایآموزش

6O: نه المللی در زمیارتباط و پیوند مناسب با مراکز و مراجع بین
 زیستمحیطآموزش و پژوهش 

7O: زیستمحیطالمللی حامی های بینوجود تشکل 

8O: های قوی ارتباطی جهت دسترسی به اطالعات وجود شبکه
 زیستیمحیط

9O: زیستالمللی محیطهای بینفقنامهها و تواوجود عهدنامه 

10O: هایکنفرانس در متخصصان و استادان حضور امکان 

 زیستمحیط المللیبین
 

 هامحدودیتب( 

1T:  اتی تحقیق هاییافتهتوزیع نابرابر اطالعات و دانش ناشی از
 زیستیمحیط

2T:  زیستمحیطمتفاوت برای حل معضالت های دیدگاهوجود 

3T: ان مشترک می زیستیمحیطهای نبود ضوابط و دستورالعمل
 کشورها

4T: زیستمحیطهای جهانی آموزش ها و مدلعدم وجود شاخص 

5T: زیستیمحیطهای نوین آوریعدم انتقال فن 

6T: سیستماتیک از سوی  زیستیمحیطهای آموزشه یعدم ارا
 المللیبیننهادهای 

7T: هایآموزشالمللی جهت های مالی و اعتباری بینحمایت نبود 
 زیستیمحیط

8T: ها و ز حمایتگیری مؤثر، مناسب و برابر کشورها اعدم بهره
 المللیهای بینکمک

9T: المللیناسب اطالعات در سطوح بینعدم تبادل م 

10T:  المللی در اجرای نهادهای بینو ضمانت اجرایی عدم تعهد
 زیستمحیطهای جهانی ها و کنوانسیونبرنامه

ل های حاصمحدودیت و اهامتیازدهی و ارزیابی فرصت دهی،وزن
المللی( در توسعه آموزش بینی و فراملح )سطی بیرونط محیز ا

 نشان داده شده است. ،(2زیست در جدول )محیط
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 )منبع: نویسندگان( کشور( داخل و ملی )سطح : ماتریس ارزیابی عوامل درونی(1) جدول

 

 ارزیابی موقعیت و اقدام ماتریس  در نوع راهبرد تعیین

  (SPACE)  راهبردی
 (،3) شکل در زیستمحیطتوسعه آموزش  درراهبرد  نوع موقعیت

نمره  ،(1جدول )بر اساس نتایج حاصل از است.  شده داده نشان
نمره ، (2جدول )بر اساس نتایج حاصل از و  93/2ها Xروی محور 
 موقعیتدست آمده است. بر این مبنا، به 21/2 هاYروی محور 

تهاجمی  (، راهبرد3) شکلدر  زیستمحیطتوسعه آموزش راهبردی 
 باشد.می

 
 زیستمحیط: موقعیت راهبردی توسعه آموزش (3) شکل

 )منبع: نویسندگان(
 
 

ت
قو

 

 امتیاز مقیاس شده نرمال وزن وزن هاگویه ردیف

1 
 مباحثنظری مربوط به  هایمؤلفهعلمی و  هایترمینولوژی وجود

 های توسعه کشوردر قوانین و برنامه زیستیمحیط
242 111/1 4 213/1 

 213/1 4 111/1 224 از سوی نهادهای متولی زیستیمحیط رسانی قوانین و مصوباتاطالع 2

 211/1 4 113/1 233 زیستمحیطو متخصصان در حوزه نظران صاحب وجود 3

 111/1 4 149/1 219 زیستیطمح تحقیقاتی و پژوهشی هایفعالیت انجام برای باال پتانسیل وجود 4

1 
 هایسازمانهماهنگی و همکاری مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور با 

 ول اجراییئمس
211 141/1 4 131/1 

 211/1 4 114/1 239 زیستیمحیط مباحثتوسعه آگاهی و درک افراد به  2

 121/1 3 113/1 231 زیستمحیطهای غیردولتی جهت آموزش وجود حمایت مردمی و تشکل 9

 123/1 4 142/1 119 زیستمحیطایجاد انگیزه در مخاطبین آموزش  هایروش بکارگیری 1

 112/1 3 112/1 223 زیستمحیطنوین آموزش  هایآوریفن وجود 3

 114/1 4 133/1 191 در جامعه زیستیمحیطترویج فرهنگ  11

 19/1     جمع

ف
ضع

 

 

  

1 
 هایکارراههای سنجش و ارزیابی اجرای ضوابط و عدم وجود مکانیزم

 زیستیمحیط
241 114/1 2 113/1 

 112/1 2 113/1 234 زیستیمحیط مباحثهای سنجش پیشرفت در عدم وجود مکانیزم 2

 149/1 1 149/1 212 زیستمحیطکمبود دانش تولید شده در حوزه  3

 112/1 1 112/1 231 زیستیمحیط لیعدم درک صحیح و مناسب مسا 4

1 
های اجرایی و عملیاتی در جهت هماهنگی نهادها و مکانیزمفقدان 
 زیستمحیطهای مرتبط با سازمان

212 141/1 2 132/1 

 111/1 1 111/1 221 زیستمحیطنبود اعتبارات کافی در خصوص آموزش  2

9 
های صورت گرفته در حوزه رسانی کافی در زمینه فعالیتعدم اطالع

 زیستمحیط
219 143/1 2 131/1 

 111/1 2 111/1 221 زیستمحیطعدم وجود استانداردهای مناسب آموزش  1

 139/1 2 143/1 211 سمیغیرر و رسمی آموزش سیستم در زیستمحیط آموزش مناسب تلفیق عدم 3

 113/1 2 114/1 241 زیستیمحیط هایی جهت ارزیابی رفتارهاینبود متدولوژی 11

 12/1     جمع

 93/2  1   نهایی جمع
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 )منبع: نویسندگان( المللی()سطح فراملی و بین : ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی(2) جدول

 

 چهارگانه راهبردهای تدوین SWOT 

، چهار نوع یا چهار گروه از SWOTبلا استفاده از ماتریس 
بر اساس  زیستمحیطدر توسعه آموزش راهبردهای ممکن 

نیز راهبردها  متیازو ا شودمیه یارا زیربه شرح  SWOTماتریس 
 نشان داده شده است. ،(3) در جدول

 

 نویسندگان()منبع:  (SO) تهاجمیراهبردهای  (الف

1SO: ام و ادغ یزیستمحیطمطالعات و تحقیقات  کردنکاربردی 

 های توسعهچارچوب عملیاتی برنامهآن در 

2SO: المللی جهتارتباط و پیوند مناسب با مراکز و مراجع بین 
 یزیستمحیط هایدستورالعملتدوین ضوابط و 

3SO:  و  هابرنامهدر  زیستمحیطتوسعه نظری و عملیاتی آموزش
 اجرایی هایدستورالعمل

4SO: المللی جهت تقویت تشکیالت اجراییاستفاده از تجارب بین 
 کشور زیستمحیط

5SO: یلزیستمحیطای لهامل مناسب و مؤثر تشکللارتباط و تع  

ت
ص

فر
 

 امتیاز مقیاس شدهوزن نرمال وزن هاگویه ردیف
 213/1 4 111/1 231 زیستیمحیط امکان دسترسی به اطالعات و دانش 1

2 
 المللی جهت هماهنگی در اجرای قوانینهای مقتدر بینهمکاری سازمان

 زیستیمحیط
111 143/1 4 193/1 

 113/1 3 121/1 221 زیستمحیط توجه و استقبال جهان معاصر به اهمیت 3

 193/1 4 141/1 134 کشورها  زیستیمحیطامکان استفاده از تجارب  4

1 
 هایآموزشه یالمللی جهت اراو متخصصان بیننظران صاحب وجود

 زیستیمحیط
133 142/1 3 131/1 

2 
المللی در زمینه آموزش و ارتباط و پیوند مناسب با مراکز و مراجع بین

 زیستمحیط پژوهش
139 141/1 3 132/1 

 123/1 3 114/1 232 زیستمحیطالمللی حامی های بینوجود تشکل 9

 224/1 4 112/1 243 یتزیسمحیطهای قوی ارتباطی جهت دسترسی به اطالعات وجود شبکه 1

 149/1 3 143/1 212 زیستمحیط المللیبین هایتوافقنامه و هاعهدنامه وجود 3

11 
 المللیبین هایکنفرانس در متخصصان و استادان حضور امکان

 زیستمحیط
131 144/1 3 131/1 

 23/1     جمع

ت
دی

دو
ح

م
 

       

ت
ودی

حد
م

 

 111/1 1 111/1 241 یزیستطمحی تحقیقاتی هاییافته توزیع نابرابر اطالعات و دانش ناشی از 1

 192/1 2 131/1 124 زیستمحیط متفاوت برای حل معضالت هایدیدگاهوجود  2

 113/1 2 112/1 224 مشترک میان کشورها یزیستمحیط هایضوابط و دستورالعملنبود  3

 142/1 1 142/1 211 زیستمحیط های جهانی آموزشها و مدلعدم وجود شاخص 4

 113/1 1 113/1 232 یزیستمحیط های نوینآوریعدم انتقال فن 1

2 
 نهادهایسیستماتیک از سوی  یزیستمحیط هایآموزش هیعدم ارا

 المللیبین
232 114/1 2 211/1 

 113/1 2 112/1 241 یتزیسمحیط هایآموزش جهت المللیبین اعتباری و مالی هایحمایت نبود 9

1 
های ها و کمکگیری مؤثر، مناسب و برابر کشورها از حمایتعدم بهره

 المللیبین
243 119/1 2 111/1 

 131/1 1 131/1 129 المللی عدم تبادل مناسب اطالعات در سطوح بین 3

11 
ها و المللی در اجرای برنامهیننهادهای بو ضمانت اجرایی عدم تعهد 
 زیستمحیطهای جهانی کنوانسیون

221 111/1 2 111/1 

 32/1     جمع

 21/2  1    نهایی جمع
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 داخل و خارج از کشور

6SO: های ارتباطی جهت انجام مطالعات آموزش استفاده از شبکه
چارچوب و شرح خدمات مشخص برای کلیه با  زیستمحیط
 یهای بزرگ تولیدی و خدماتی پیش از اجراها و پروژهطرح

یابی، همزمان سنجی و مکانو در مرحله انجام مطالعات امکان
 یزیستمحیط آثاربا تهیه گزارش ارزیابی 

7SO: های تخصیص اعتبارات مالی جهت شرکت در کنفرانس
 زیستمحیطجهانی 

8SO: های المللی و کنوانسیونهای بینگیری مناسب از برنامهبهره
 زیستمحیطجهانی 

9SO: نظران و های فنی متشکل از صاحبتشکیل کارگروه
المللی جهت پیشبرد امور مرتبط با متخصصان ملی و بین

و اصالح نگرش و شیوه زندگی بر مبنای اصول  زیستمحیط
 دارهای اثرگذار و اولویتگروه توسعه پایدار با تأکید بر

10SO: المللی جهت آموزش تقویت همکاری با مراکز و مراجع بین
 زیستمحیطو پژوهش 

 
 )منبع: نویسندگان( (ST) تنوعی راهبردهای (ب

1ST: های فعال و پویا بانک اطالعاتی ایجاد و توسعه پایگاه
 یزیستمحیط

2ST: ی جهت المللتقویت همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی بین
های جدید و آوریاعم از فن یزیستمحیطهای آوریتبادل فن

 پایدار هابتکاری جهت نیل به توسع

3ST: هایدیدگاهجهت آشنایی با  هاییفرصت آوردنفرآهم 
معضالت  های حلراهو  هاعلتگوناگون در مورد 

 یزیستمحیط

4ST: های مرتبط با سطح آگاهی و آموزش مردم در برنامه ارتقای
طریق  منطقه از زیستمحیطزمینه اهمیت و شناخت حفظ 

 شوراهای شهر و روستا

5ST: طح ترین سسازی جهت تفویض اختیارات در پایینظرفیت
دادن ها و فنون مشارکتگیری تکنیککاربهمناسب از طریق 

های محلی مردم از جمله زنان، جوانان، اهالی بومی و تشکل
 زیستمحیطجهت آموزش و حفظ 

6ST: ت المللی جهاستفاده از دانش و تجربه کشورها و مراکز بین
 زیستمحیطپرورش افراد شایسته و متخصص در حوزه 

7ST: ها هدش دازاستفاده از تکنولوژی مناسب جهت استفاده و پردا
 سیستم اطالعات جغرافیاییدر 

8ST: های مربوط به پردازش، آنالیز و انتشار نتایج نظرسنجی
در سطوح محلی و ملی به عنوان ابزاری  زیستمحیطآموزش 

 سطح آگاهی افراد ارتقایبرای ایجاد و 

9ST: ها و تقویت همکاری میان کشورها جهت تدوین شاخص
و استفاده از الگوهای  زیستمحیطهای جهانی آموزش مدل

 زیستیمحیطهای آگاهی ارتقایآموزشی مناسب جهت 

10ST: ریزی مشخص وتوجه به پیشرفت یادگیری تحت برنامه 
 زیستمحیطمند در آموزش استفاده از روشی نظام

 
 )منبع: نویسندگان( (WO) بازنگریراهبردهای  (ج

1WO: المللی جهت پیشبرد مباحث تبادل اطالعات در سطح بین
 یزیستمحیط

2WO: و  زیستمحیطریزی های برنامهطراحی و اجرای مدل
های آموزشی مرتبط با آن در تمامی سطوح شغلی با برنامه

 المللیبین ارباستفاده از تج

3WO: های رسمی و غیررسمی ایجاد هماهنگی میان برنامه
 زیستمحیطآموزش 

4WO: های هماهنگی و نظارت بر سنجش و پیشبرد فعالیت
 زیستمحیطمربوط به آموزش 

5WO: گیری از تجربیات کشورها جهت شناسایی و تعیین بهره
ا ب زیستمحیطل ینیازهای علمی و آموزشی مرتبط با مسا

 نیازهای مشخص کشورتوجه به 

6WO: های ارتباطی جهت تبادل دانش و استفاده از شبکه
 زیستمحیطرسانی در خصوص آموزش اطالعات و اطالع

7WO: ت المللی جهارتباط و پیوند مناسب با مراکز و مراجع بین
های آموزشی بهینه برای افزایش اطالعات و انتخاب روش

 یزیستمحیطدانش 

8WO:  تقویت همکاری میان کشورها جهت تدوین استانداردهای
 زیستمحیطمناسب آموزش 

9WO:  ایجاد سیستم نظارت و پایش کارآمد در سطح ملی جهت
 یزیستمحیطهای کارراهسنجش و ارزیابی اجرای 

10WO: المللی جهت سنجش و ارزیابی استفاده از تجارب بین
 یزیستمحیطرفتارهای 

 )منبع: نویسندگان( (WT) تدافعیراهبردهای  (د

1WT: ای هالمللی جهت بکارگیری روشاستفاده از تجارب بین
ویژه ب یزیستمحیطمناسب در زمینه افزایش اطالعات و دانش 

رویه برد مناطق و استفاده بیدر مورد توان اکولوژیک و ظرفیت
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های از منابع تجدیدناپذیر به دلیل پایین بودن سطح آگاهی
 زیستمختلف جامعه از اهمیت محیط اقشار

2WT: المللی با ارتباط و تعامل مناسب و مؤثر نهادهای بین
 یزیستمحیطهای تشکل

3WT:  های در کلیه بخش زیستمحیطتقویت جایگاه آموزش
 آموزشی

4WT: های ایجاد سیستم نظارت و پایش کارآمد درخصوص فرآیند
 کشور یزیستمحیطآموزش 

5WT:  تدوین سازوکارهای قانونی جهت اجرای دقیق برنامه
 آموزش نمودن اجرایی بر تکیه با زیستمحیط مدیریت

 زیستمحیط

6WT:  بهبود ساختار سازمانی و نیروی انسانی ادارات و مؤسسات 

از طریق جذب نیروهای متخصص دانشگاهی در رشته آموزش 
 زیستمحیط

7WT:  تقویت همکاری با کشورها جهت تنظیم و تدوین
های اجرایی برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی حفظ برنامه
 زیستمحیطمنتج از اجرای فرآیند آموزش  زیستمحیط

8WT: های نوین آموزشی جهت ها و فناوریاستفاده از زمینه
 یزیستمحیطهای آگاهی ارتقای

9WT:  آموزش افراد از طریق تأمین امکانات آموزشی جهت
 المللیهای ملی و بینیششرکت در هما

10WT: مللی الها و اعتبارات بینگیری مؤثر و مناسب از کمکبهره
 زیستمحیطجهت تحقیق و توسعه آموزش 

 

 )منبع: نویسندگان( زیستمحیطراهبردهای توسعه آموزش  امتیاز (:3) جدول
 (WT) تدافعی  (WO)  بازنگری (ST) تنوعی  (SO)  تهاجمی راهبرد

 91/1 11/2 93/2 12/3 امتیاز

 

 گیرینتیجهبحث و 
توسعه  داخلی )سطح ملی و داخل کشور(ی راهبردل عوامی ارزیاب

های علمی و ترمینولوژیکه د دهمی نشان زیستمحیطآموزش 
در قوانین و  یزیستمحیط مباحثنظری مربوط به  هایمؤلفه
ها دارای باالترین امتیاز در بخش قوت های توسعه کشوربرنامه

های سنجش و ارزیابی عدم وجود مکانیزم ،همچنین .باشدمی
 هایینبود متدولوژیو ی زیستمحیطهای کارراهو  اجرای ضوابط

ر بخش د امتیاز را بیشترین، یزیستمحیطجهت ارزیابی رفتارهای 
 اند.دادهبه خود تخصیص ها ضعف
 (المللیبینخارجی )سطح فراملی و یا ی راهبرد عواملی ارزیاب

های وجود شبکه دهدمین نشانیز  زیستمحیطتوسعه آموزش 
 دارای یزیستمحیطقوی ارتباطی جهت دسترسی به اطالعات 

 هایآموزشه یعدم اراها بوده و باالترین امتیاز در بخش فرصت
عدم  و المللیبینسیستماتیک از سوی نهادهای  یزیستمحیط

ی هاها و کمکگیری مؤثر، مناسب و برابر کشورها از حمایتبهره
به خود ها در بخش محدودیترا امتیاز رین بیشت المللیبین

 اند.دادهتخصیص 
راهبردی  عوامل ماتریس جدول داروزن امتیاز کل ،در مجموع

بیشتر  حاصله عدد که بوده 93/2 ملی و داخل کشور( )سطحداخلی 
توسعه آموزش  در هاقوتیعنی  .( است1/2میانگین ) از

 داروزن امتیاز مجموعو  هستند غالب هاضعف بر زیستمحیط

)سطح فراملی و یا خارجی  راهبردی ماتریس عوامل جدول
( 1/2) میانگین از بیشتر حاصله عدد که بوده 21/2 نیز( المللیبین
 بر زیستمحیطتوسعه آموزش ر د هافرصتیعنی  باشد.می

 بیانگر 1/2 تا 1 نمرهکه ییجا د. از آنهستن غالب هامحدودیت

 میزان قوت و فرصت بیانگر 4تا  1/2ضعف و محدودیت و  میزان

باشد، بنابراین میزان قوت و فرصت، اندکی بیشتر از میانگین می
ا براهبرد تهاجمی  دهدمینشان نیز راهبردها  بندیاولویتاست. 
دارای  93/2، راهبرد تنوعی با امتیاز دارای اولویت اول 12/3امتیاز 

دارای اولویت سوم و  11/2با امتیاز   اولویت دوم، راهبرد بازنگری
 .باشدمیدارای اولویت چهارم  91/1با امتیاز  راهبرد تدافعی

بلی ق شدهت انجامتحقیقابرخی از های پژوهش با مقایسه یافته
گر، و بوربومه فیاگو همکاران،  بولمک نالی، بویچی)تحقیقات 

ارکتی با رویکرد مش تحقیقات قبلی کهدهد مینشان ( اُزتُرکسوگی
بردها راه بندیاولویتبا  بیشتربوده و با تحقیق حاضر سو هم و

ا بندی راهبردهنکته قابل ذکر آن است که اولویتاند. همراه بوده
در هر یک از این تحقیقات با توجه به ویژگی شرایط مطالعاتی، 

ر، ویژگی تحقیق حاض ترینمهماز  با وجود این،متفاوت بوده است. 
ش روذ اتخابا  زیستمحیطمدل مفهومی توسعه آموزش  تدوین

 هافکاهش ضعها و و فرصت های قوتسیستمی و شناسایل تحلی
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 زیست )منبع: نویسندگان(: مدل مفهومی توسعه آموزش محیط(4) شکل

 
 (، نشان داده شده است.4شکل )که در باشد میها محدودیت و
(، اولین گام در تدوین مدل مفهومی توسعه 4بر اساس شکل ) 

باشد. در این مدل ، تدوین خط مشی میزیستمحیطآموزش 

توسعه آموزش گانه  4المللی که از راهبردهای عوامل ملی و بین
بر اساس میزان تأثیر و  (SO, ST, WO, WT) زیستمحیط
 ، استخراجزیستمحیطدستیابی به اهداف آموزش در شان اهمیت
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مشی مورد استفاده قرار های اصلی خطاند به عنوان ورودیشده
 گیرند.می

مشی بر اساس خط زیستمحیطآموزش  برنامهگام دوم، تدوین 
های مخاطب، برگزاری در این مرحله با توجه به گروهباشد. می

 (13)ضمنی و (12)غیررسمی ،(11)رسمی صورتبه زیستمحیط آموزش

ر ب زیستمحیطو سپس محتوای برنامه آموزش  پذیردمیصورت 
آموزش  برنامهها جهت طراحی و تدوین ضعفها و قوت اساس
شود. آموزش رسمی، مجموعه تهیه و تنظیم می ،زیستمحیط

آموزشی، اعم از دولتی و نظام  هایی است که شخص درآموزش
غیردولتی، کسب کرده و مدرک مورد قبول وزارت آموزش و 

ی مؤسسات دولتآوری یا دیگر پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن
یافته و کند. آموزش غیررسمی، ارتباط سازمانمیرا دریافت 

ای و دانشگاهی شده و خارج از نظام آموزشی عادی مدرسهطراحی
، خارج از سیستم آموزش زیستمحیطآموزش ضمنی  شود.ه مییارا

تواند به صورت دیداری، شنیداری و رسمی و غیررسمی بوده و می
 نوشتاری باشد.

 سپباشد. می زیستمحیطهای آموزش طراحی فعالیتگام سوم، 
زیست، باید چگونگی اجرای آن آموزش محیط از تدوین برنامه

 نوع آموزش، آموزش مدتکه بستگی به مخاطبان،  شودتشریح 
رای امکانات و منابع موجود ب، وری یا عملی، پیوسته یا گسسته(ی)ت

های دارد. در طراحی فعالیت های انجام آموزشروشو  آموزش
های نوین ها و روش، استفاده از تکنولوژیزیستمحیطآموزش 
 از اهمیت برخوردار است. زیستمحیطآموزش 

که شامل گردآوری اطالعات  ارزیابی است فرایندگام چهارم، 
، بروندادهای برنامه به منظور قضاوت هاویژگی، هافعالیتدرباره 

 برایرسانی اطالعدرباره برنامه، بهبود اثربخشی برنامه و یا 
، رعبارت دیگهب .دباشمیآینده ریزی برنامهجهت  گیریتصمیم
اطالعات توصیفی و قضاوتی  آوردنفراهمتعیین، تهیه و  فرایند

به و نتایج آن  هابرنامهآموزشی های هدفدرباره ارزش یا اهمیت 
زیابی ار را رسانیاطالعگویی و ، پاسخگیریتصمیم هدایتمنظور 

 ترین مراحلارزیابی یکی از مهم ،بنابراین(. 1331گویند )بازرگان، 
ح صحیباشد که انجام می زیستمحیطآموزش  فراینددر توسعه 

درباره چگونگی تحقق اهداف را اطالعات بسیار مفیدی  ،آن

ارزیابی از مرحله  فرایندگذارد. در اختیار می زیستمحیطآموزش 
ها شروع شده و در ها و محدودیتها، فرصتها، ضعفتعیین قوت

 طراحی ،زیستمحیط آموزش تدوین برنامه، مشیخطتدوین 

تعیین نتایج قابل مشاهده از  ،زیستمحیط آموزش هایفعالیت
گیرندگان یعنی میزان دانش، نگرش و رفتار آنان در برابر آموزش
یابد. گردآوری، تنظیم و تحلیل ادامه می یزیستمحیط مباحث

و برای بهبود  دپذیریممنظم صورت  طوربهارزیابی های داده
 ای به، باید به صورت دورهزیستمحیطتوسعه آموزش  فرایند

واره پرداخت تا هم زیستمحیطتوسعه آموزش  فرایندارزیابی کلی 
 مورد بازنگری، اصالح و بهبود قرار گیرد.

 تقویت دانشگاهی، هایشود با انجام پژوهشتوصیه می پایان،در 

استفاده از  المللی،بین هایکمک از کشورها، استفاده بین رابطه
 شتوسعه آموز فرایندها، کردن فعالیتی اشبکهی و جهان تجارب
ی اهاهیآگش افزایه کرده تا زمینع تسریل و را تسهی زیستمحیط
شود تحولی پیشنهاد می ،. همچنینشودفراهم  یزیستمحیط

ها بوجود آید و در ریزیها و برنامهگذاریاساسی در سیاست
 لحاظ و زیستمحیطآموزش  مانندهای توسعه، مفاهیمی مشیخط

 زیستیطمحپایش مستمر آن صورت پذیرد تا بدین ترتیب پایداری 
 . شودتضمین 

 

 ها یادداشت
1. International Environmental Education Program 

(IEEP) 

2. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

(SWOT) 

3. Chi Bui 

4. Internal Factor Evaluation (IFE) 

5. External Factor Evaluation (EFE) 

6. Strategic Position & Action Evaluation 

(SPACE) 

7. Aggressive 

8. Conservative 

9. Competitive 

10. Defensive 

11. Formal 

12. Non- Formal 

13. In- Formal 
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