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 چکیده
 پیشــرفت وها دانشــ گســترش محیطی، زیست مشکالت و مسایل
 در محیطــی زیســت درســی برنامه برای را نیاز جدیدهای  فناوری
 جهــت دانشگاهی توسعه ریزی برنامه در را تفکر و عالی آموزش
 راســتا ایــن در. کندمی مضاف آینده و حال گذشته، ارتباط پویایی
 محیطی زیست آموزشهای  برنامه تحلیل» بررسی به پژوهش این
. باشــدمــی« عــالی آموزش در تهدیدها و هافرصت شناسایی برای
 آمــاری جامعــه. اســت پیمایشــی نــوع از توصیفی پژوهش، روش
 ورکشــهای  دانشگاه در محیطی زیست دانشجویان و اساتید شامل
 دانشــجو نفــر 719 و اســاتید نفر 42 که باشدمی نفر 759 تعداد به

 ســاده تصــادفی بطــور دانشــجویان برای گیری نمونه روش. است
 نمونــه تعــداد مورگــان و کرجیســی جدول پیشنهاد بر بنا که بوده
 سرشــماری شــیوه از اســاتید برای و. شد انتخاب نفر 152 با برابر

 پرسشــنامههــا داده گردآوری بزارا پژوهش این در. گردید استفاده
 نظــرات از روایــی تعیــین بــرای کــه باشــدمــی ســاخته پژوهشگر
 بــر آن پایــایی برای و 8/2 شه و ال فرمول براساس و صاحبنظران

 و تحلیــل و آمد، بدست% 826 برابر کرونباخ آلفای ضریب اساس
 نتــایج اســتناد بــا. باشــدمی  EFE ماتریس براساسها داده تفسیر
 بــه اســتناد بــه که گردید شناسایی تهدید 8 و فرصت 8 از حاصل
 کنــونی استراتژی در پژوهش، موردهای  مولفه میان از نتایج همین
 نسبتا وضعیت محیطی زیست درسی برنامه در عالی آموزش نظام

. دارد وجود سازمان روی پیش تهدیدهای وها فرصت بین متعادل
 تــدوین ســازمان اهــداف ردپیشب منظور به فرصتها از استفاده با که

 .باشدمی مطلوب استراتژی استراتژی، اینگونه. رودمی پیش
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Abstract: 
Environmental problems, the spread of knowledge 

and the development of new technologies need 

Environmental curriculum in higher education and 

academic thinking on development planning for the 

dynamics of the relationship between past, present 

and future .In this regard, the present survey studies 

the "Analysis of environmental education programs 

to identify opportunities and threats in Higher 

Education". The research method is descriptive 

andapopulation of 739 people including Aoteachers 

and 719 students of environmental education of 

Ivan’s universities. Students are to simple random 

sampling. The table suggests that the sample size of 

250 was selected and Morgan Krjysy. And practices 

for teacher’s census. The data in this study is a 

questionnaire developed by the researcher. The 

formula for determining the validity of the opinions 

of experts and LA and will 0/8 and reliability based 

on Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 

equal to %806 EFE Matrix is based on the analysis 

and interpretation of data Citing the results of 8 

opportunities and threats were identified 8. That's 

according to the results of the component under 

study. 
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   مقدمه
 امکانـات  بـرای  اکوسیستم جریانات به شدت به که انسانها

 و اقلـیم  تنظـیم  هـوا،  پاکسـازی  مثـل  حیات ای پایه و اولیه

 مـواد  غـذا،  مثـل  مـواد  گـردش  بـرای  ضایعات پوسیدگی

ــی ــیرین آب و داروی ــرای ش ــریح ب ــگذرانی و تف  و خوش

 زمـانی  در( Daily et all ,1997) اند. وابسته شناسی زیبایی

 محـدود  هـا  تکنولـوژی  و بـوده  کوچک انسان جمعیت که

 7 نزدیـک  در ولـی  داشت کمی اهمیت زیست محیط بود،

 کشــاورزی، قــدرت بــه مجهــز و قــوی جمعیــت میلیــارد

 بـر  انسـان  غلبـه  گسـترش  اطالعـاتی،  تحوالت و صنعتی

 زیسـت  محـیط  بین درونی ارتباطات زمین، های اکوسیستم

 .  دان ساخته واضح و روشن ای فزاینده طور به را اجتماع و

 و برآمـد  تهدیـدها  ایـن  علل یافتن پی در باید بنابراین

 درک. زد عمـل  بـه  دسـت  یـک،  هـر  محو یا کاستن برای

 الزم شـرط  آن اولیـه  فهـم  و محیطی زیست دانش مشکل،

 محـیط  زدایـی  تخریـب  جهـت  در اساسـی  اقـدامات  برای

 مهمتـرین  از کـه . اسـت  رویـه  بـی  توسـعه  اثـر  در زیسـت 

 محیطــی زیســت دانــش گســترش و توســعه آن اقــدامات

 محـیط  آمـوزش  میـان  این در (palmer , 1998. )است

 بسـیار  ابزارهـای  از کـه  باشـد  می کلیدی بحث زیست

 غیرمسـئوالنه  رفتارهـای  توقـف  و کـاهش  برای قوی

 محقـق  را آن بتـوان  که این برای آید می بشمار بشری

 و نمـود  شناسایی را هدف های گروه باید ابتدا ساخت

 درسـتی  بـه  را خـود  ای منطقـه  و ملـی  هـای  اولویـت 

 (.  shobeiri et all , 2012) .دریافت

 و آمـوزش  نهاد اجزای ترین مهم از یکی که ها دانشگاه

 .شـوند  می تلقی آینده جهان دهی شکل عوامل ترین مهم از

(ghasempuor dehaghani et all,2011 )ــه توجــه  ب

 کـه  خـدماتی  طریق از ویژه به محیطی زیستهای  آموزش

 توانـد می شود،می ارائه عالی آموزش موسسات وها گاهدانش

 جامعــه هــر در خــدماتیهــای  حــوزه مهمتــرین از یکــی

 یـافتگی  توسـعه  در بـدیل  بـی  نقشـی  از که شود محسوب

 از کـه ( nooralnsa et all,2009. )است برخوردار جوامع

 و آفرینـی  دانـش  کنـونی  عصر در آن های رسالت ترین مهم

 از هـا  دانشگاه در آفرینی دانش ضرورت. است دانش تولید

 بهبـود )درونـی   و( جامعه نیازهای به پاسخ) بیرونی بعد دو

 و درآمـد  افـزایش  دانشگاه، جایگاه ارتقای آموزش، کیفیت

 (  Dori et all , 2011. )است ارزیابی قابل...( 

 اسـتمرار  بـرای  گردیـد  نـاگزیر  بشـر  کـه  شد گونه این

 متعـددی  هـای  یوهشـ  و. نماید اندیشی چاره خویش حیات

 عنـوان  به ارزیابی. نماید مطرح زیست محیط بهبود برای را

 عمـل  در روش تـرین  شـایع  متمرکـز،  های برنامه شناسایی

 کـه  اسـت  چنین ها برنامه استفاده در متمرکز ارزیابی. است

 مـورد  در اطالعات سیستماتیک آوری جمع برنامه، ارزیابی

 مـورد  در قضاوت برای برنامه نتایج و ها، ویژگی ها، فعالیت

ــا و اثربخشــی برنامــه بهبــود برنامــه، ــه رســانی اطــالع ی  ب

 وسـیله  بـه  و. است آینده های برنامه مورد در گیری تصمیم

ــابی ــی ارزی ــوان م ــایج ت ــرد نت ــردی عملک ــی و ف  گروه

 بـر  را عملکـرد  این تأثیر و کرد معنا را انسانی های جمعیت

 یکـدیگر  بـا  آنـان  ارتباطـات  و تفـریح  کار، زندگی، روش

 (  Patton  ،2008. )شناخت

 موجـود  بسـیاری  تحلیلـی  هـای  تکنیـک  راستا این در

 موجـود  وضـع  تحلیـل  روشهای به آنها بیشتر البته که است

  SWOT بیشـمار  ابزارهـا  ایـن  تـرین  شـناخته  از. باشد می

 ,Consulting Engineers processor. شود می مربوط

 هایضعف و تقو نقاط بررسی برای که ابزاری ) (2002

SWOT  و( ای ناحیـه  درون)سـازمانی   درون ساده طور به 

 بــرون) ســازمانی بــرون محــیط تهدیــدهای و هــا فرصــت

 بـرای  ابـزاری  کلـی  مفهـوم  در و باشـد  مـی ( ای ناحیـه 

 یک بعنوان و گیری تصمیم مقدماتی مراحل در برداری بهره

 کاربردی نوع در استراتژیک ریزی برنامه امر در درآمد پیش

 هـم  کنار برای ابزاری عنوان به روش این .شود می تلقی نآ

 و هـا  فرصـت ) خارجی فشارهای تحلیل های یافته قراردادن

 مـورد ( ها ضعف و ها قوت) داخلی های قابلیت و (تهدیدها
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ــتفاده ــرار اس ــی ق ــرد م  در را آن و( seraqy,2010) .گی

 و مـدیریت  خـدمت  در ابـزاری  بعنوان اجتماعی های نظام

 شـود  مـی  دیده امروزه و دهند، می قرار توجه ردمو رهبری

 کـه  انـد  گشته پیچیده آنچنان ها سازمان وجودی ساختار که

 ادامـه  خود حیات به توانند نمی دقیق های ریزی برنامه بدون

 تهدیـدها  و ها فرصت از آگاهی بر ریزی برنامه اساس. دهند

 قـرار  تهدیـدها  با مبارزه و ها فرصت از استفاده چگونگی و

 (  Moharram nejad,2012. )دارد

 در محیطـی  زیسـت  دانـش  توسـعه  و رشد برای پس

 زیسـت  آمـوزش  فرآینـد  بـر  مـوثر  عوامل باید ها، دانشگاه

 شناسـایی  را آنهـا  هـا  فرصت و تهدیدها و تعیین را محیطی

 زیسـت  محـیط  مـدیریت  در (عالی آموزش) نظام تا. نمود

 های امهبرن در زیست محیط نگر جامع شناخت محدوده در

 از بسـیاری  کشـور  اجتمـاعی  و اقتصـادی  توسـعه  ساله 5

 مـوثر  زیسـت  محـیط  مـدیریت  در بخشـی،  هـای  سیاست

 و تهدیـدها  شـناخت  در آنهـا  از یک هر شناخت که باشند

 .  رساند می یاری ها فرصت

 

 زیست محیط آموزش ارزیابیهای  چالش

 زمینه و تنوع: چالش

ــوزش ــیط آم ــت مح ــه( EE) زیس ــیم ب ــان تعل  و کودک

 بـه  زیسـت،  محـیط  مـورد  در یـادگیری  بـرای  بزرگساالن

ــه گیــری تصــمیم و هوشــمند  چگــونگی مــورد در آگاهان

 محـیط  هـای  آمـوزش  تـدریس . باشـد  مـی  آنهـا  از مراقبت

ــتی ــالس در زیس ــای ک ــنتی، درس ه ــع در س  در و جوام

 بـا   و هـا،  پـارک  هـا،  مـوزه  طبیعت، مراکز مانند هایی مکان

 زیسـت  محـیط  مـورد  در رییادگی. پذیرد می انجام وحش

 شناسـی،  زیسـت  زمـین،  علـوم : هـا  رشته از بسیاری شامل

 باشـد  مـی  هنر و زبان ریاضی، حتی اجتماعی، علوم شیمی،

 آن، داشـتن  نگـه  سـالم  و زیسـت  محـیط  درک برای زیرا

 مختلـف  هـای  رشـته  از بسـیاری  مهـارت  و دانش مستلزم

 1.باشد می

 روند در جـاری  هـای  بحـث  بـه  توجه با تعریف این

 نهایـت   در آیـا  اینکه مورد در زیست محیط آموزش رشته

 یـا  و دانـش  رفتـار،  در نفـوذ  زیست محیط آموزش هدف

 نظـر  در زیسـت  محیط آموزش برنامه از گیرندگان نگرش

 مثبـت  تـاثیر  بـه  یـا  و. اسـت  مهم بسیار است، شده گرفته

 مدرسـه  عرصـه  در EE های برنامه از تمرکز فیزیکی مکان

 جملــه از مختلــف، موضــوعات در EE تــدریس رســمی،

 یـا  و مـدنی  آموزش علم، اجتماعی، مطالعات طبیعی، علوم

 ای رشـته  میان ماهیت. است شده علوم تمامی در یکپارچه

 زیسـت  محـیط  مربیان موثر طور به زیست محیط آموزش

 و رشـته  ایـن  ادبیـات  پایه از یادگیری برای را ارزیابان یا و

 .  است کشیده چالش به را آن ساختی زیر های دانش تجمع
 

 مشخص برنامه اهداف فقدان: چالش

 بـه  عـدم  دلیل به زیست محیط آموزش های برنامه ارزیابی

 برنامــه بیـان  وضــوح و اهـداف  در شــدن کشـیده  چـالش 

(Rovira, 2000 .)ــک ــام ی ــادی گ ــرای ضــروری انتق  ب

. آیـد  مـی  بشـمار  ارزیـابی  طـرح  سـاختار  و نتایج شناسایی

(Dark & Holsman, 2002 .)رخ هنگـامی  چـالش  زیرا 

 و برنامـه  است معتقد اونیل. دارد وجود انحراف که دهد می

 بـه  صـراحت  بـه  باید برنامه فعالیت یک و اهداف، یا

. باشـد  مـرتبط  پـروژه  از کانونی اهداف و عوامل از کلیدی

(, 2007 O’Neill .)هـای  برنامـه  ادبیـات  در حـال،  این با 

 مشـخص ( برنامـه  یا اهداف) دو هر زیست محیط آموزش

 گنجانیـده  هـای  برنامـه  و اهـداف  بـا  ها فعالیت یا و نیست،

 .  باشد نمی تراز هم شده
 

  فشرده زمانی چارچوب: چالش

 زمـان  مدت یک در زیست محیط آموزش ارزیابی معموالً

 ,Engels& Jacobson) پـذیرد  مـی  انجـام  کوتـاه  نسـبتاً 

 و ریادا بروکراسـی  آن اجـرای  موانـع  یکی از که(. 2007

                                                                              
1.http://eetap.org/html/environmental_ education.php 



 1111 پاییز ، شماره اول،دوم فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 2, NO.1, AUTUMN 2013 

4 

 بـه  ارزیـابی  رویکردهـای  تـرین  رایج از که باشد می بودجه

 حـال،  ایـن  بـا  باشـد،  مـی  نظرسـنجی  از بعد و قبل اجرای

 ارزیـابی  برای زمان مدت دهد می نشان نظرسنجی های داده

ــام ــه اتم ــای از برنام ــدود ابزاره ــاثیر در مح ــه ت   برنام

(Randler& Kern, 2005.) 

 

   ارزیابی رد سازمانی و رسمی مقاومت: چالش

 طـوالنی  ای سـابقه  زیست محیط آموزش زمینه که آنجا از

 و هـا  سـازمان  از بسـیاری  اسـاس  این بر ندارد، ارزیابی در

 نهـادی  عنوان به زیست، محیط آموزش در درگیر نهادهای

 1996) باشـند  مـی  ارزیـابی  فرهنـگ  فاقـد  مقاوم و آشکار

Bitgood, )بــرای دلیلــی کــافی انــدازه بــه توانــد مــی کــه 

 آمـوزش  ارزیـابی  منفـی  نتـایج  احتمالی ارائه از جلوگیری

 بـه  مقاومـت  در مـوثر  عوامل خالصه. باشد زیست محیط

 -1 ارزیــابی  مــورد در درک عــدم -1: جملــه از ارزیــابی،

ــت ــه را شکس ــابی ب ــت ارزی  از نگرانــی -3 دادن اولوی

 سـازمان  یا نهاد ماهیت -4 ارزیابی منفی احتمالی پیامدهای

 و گیـری،  تصـمیم  بـرای  اقتـدار  مـدیریت،  سبک جمله از)

 بـرای  هایی مشوق وجود عدم -5  (رهبری های شخصیت

 عـدم  فـرع،  عنـوان  بـه  همچنین و ارزیابی، مطالعات انجام

 (.  Powell, 2006)  .ارزیابی از اجتناب برای عواقب

 

 زیست محیط آموزش ارزیابی برای فرصت

 محیطی زیست ارزیابی در عالقه: فرصت

 آمریکـای  زیسـت  محـیط  آموزش انجمن 1992 اواسط از

 بـرای  هـایی  پـروژه  به ملی سطح در 1(NAAEE) شمالی

ــری ــوزش در برت ــیط آم ــین و زیســت مح ــد همچن  تولی

ــرای هــا دســتورالعمل از ای مجموعــه ــه کمــک ب ــه ب  ارائ

 توسـعه  برای های برنامه و زیست محیط آموزش دهندگان

 حـال  در و. نمـود  اقـدام  زیسـت  محـیط  آمـوزش  کیفیت

                                                                              
1. North American Association for Environmental 

Education 

 کیفیـت  ارزیـابی  بـرای  های توصیه و ها دستورالعمل حاضر

 11 -پــارک اســتانداردها زیســت، محــیط آمــوزش منــابع

 محـیط  مربیـان  ای حرفـه  توسـعه  زیسـت،  محیط آموزش

 غیررسـمی  زیسـت  محـیط  آمـوزش  هـای  برنامه و زیست

 از اسـتفاده  بـا  کـه  است شده منتشر نیز NAAEE  توسط

 برنامـه  یـک  تحلیل و تجزیه و بررسی به منطقی مدل یک

 مــارکین. )اســت نمــوده اقــدام زیســت محــیط آمــوزش

 سـری  یـک  بار اولین برای آن دنبال به( 1224 ،1کاواسکی

 ارزیـابی  در ای فزاینـده  عالقـه  ی نشانه که جدید های رساله

 آمـوزش  کـاربردی  های برنامه از اخیر های توسعه شامل که

 در پایدار توسعه آنالین، ارزیابی های دوره و زیست محیط

 محیط آموزش ملی پروژه پیشرفت زیست، محیط آموزش

ــت ــاد ،3(NEEAP) زیس ــزار ایج ــابی اب ــازمانی ارزی  س

(OAT)4، ــابی خــود ــزار ارزی ــه اب ــرای خــاص طــور ب  ب

 پایـداری  افـزایش  برای زیست محیط آموزش های سازمان

 پذیرفتــه انجــام ســازی ظرفیــت بــرای توانــایی و ســازمان

 جامعـه  کـه  اسـت  واضـح  نابراینب(. 1999 ،5بیسلی.)است

ــرای ــزایش ب ــه اف ــدی عالق ــابی کیفیــت و کمیــت من  ارزی

 .  باشد می تالش در محیطی زیست های آموزش
 

 آگاه جمعیت یک برای نیاز: فرصت
 محیطـی  زیسـت  مباحث به مردم از زیادی اکثریت چه اگر
 و ضـعیف  درک دارای متوسـط  طـور  بـه  امـا  هسـتند  آگاه

 اقـدامات  و ها مسئولیت حدودم درک و مسائل از محدودی
 در. باشـند  مـی  محیطی زیست وضعیت خصوص در خود
 مسـائل  بیشـمار  هـای  پیچیـدگی  افـزایش  آینـده، های  دهه

 بـه  قـادر  و آگـاه  جامعـه  که شده آن سبب محیطی زیست
 مـدارک  و شـواهد  ارزیـابی . گردنـد  آگاهانـه  گیری تصمیم
 آمـوزش  هـای  برنامه ارائه و بهبود برای را طراحی تواند می

 از فوریـت  برای ها برنامه اثربخشی افزایش و زیست محیط

                                                                              
2. Marcinkowski 

3.National Environmental Education Advancement 

Project 

4. Organizational Assessment Tool 

5. Beasley 
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 ارزیـابی  بـرای  تقاضـا  افـزایش  و محیطـی  زیسـت  مسائل
 .نماید تسهیل زیست محیط آموزش نویسی برنامه

 
 شناسیروش
 آموزش های برنامه بر تحلیلی هدف با حاضر پژوهش
 در تهدیدها و ها فرصت شناسایی برای محیطی زیست
 زیرا. دهدمی کاربردی هدف از نشانی عالی آموزش
 مسئله حل برای که است روشی کاربردی تحقیق

 پژوهش و کار بین منطقی ةرابط و گیرد می انجام اجتماعی
 کننده وصف که پژوهش این. است آمده پدید جامعه و

 پژوهش باشدمی نیز( موجود وضع)هست  که آنچه
 این در که آنجایی از همچنین. آیدمی شمار به توصیفی
 شد، استفاده پرسشنامهی داده گردآوری ابزار از پژوهش

 از هدف نظر از تحقیق بنابراین. باشدمی پیمایشی نوع از
  ـ توصیفی روش، نظر از و کاربردی تحقیقات زمره

 .شودمی محسوب پیمایشی
 دوره دانشجویان کلیه حاضر، پژوهش آماری جامعه
 محیط آموزش یریز برنامه مدیریت، ارشد کارشناسی
 به مشغول دانشگاهی مرکز یازده در که است زیست
 مرکز یازده دانشجویان تعداد مجموعه. باشندمی تحصیل

 و. باشدمی نفر 719 با برابر 91-93 تحصیلی سال در
 نفر 42 مراکز این علمی هیأت اعضای تعداد مجموعه
 علمی هیأت اعضای تعداد برای گیری نمونه جهت. است
 جامعه با نمونه علمی اعضای در محدود تعداد دلیل به

 تعداد از گیری نمونه برای و. است شده انتخاب برابر
 حجم به توجه با و بوده ساده تصادفی روش دانشجویان

 کرجیسی جدول پیشنهاد بر بنا ،(N =719) آماری جامعه
 .گردید انتخاب نفر 152 با برابر نمونه تعداد مورگان و

 گردآوری ابزار پژوهش این در دش ذکر که همانگونه
 محقق پرسشنامه از منظور بدین. باشدمی پرسشنامهها داده

ها فرصت به مربوطهای  گویه در. است شده استفاده ساخته
 دهندگان پاسخ چنانچه پرسشنامه، این تهدیدهای و

 دیگر عبارت به برگزینند، را کم و کم خیلیهای  گزینه
 مقدار از کمتر مزبور سواالت به آنها پاسخ میانگین چنانچه
 که پرسشنامه طیف وسط حدی گزینه یعنی نظر مورد
 راها گویه آنهای  شاخص آنگاه باشد  است، 3 عدد همان

 3 از کمتر آنها به پاسخ میانگین اگر. کنیممی تلقی تهدید
. آمد خواهند بشمار ضعیف مزبورهای  گویه آنگاه باشد،
 12 اختیار در را سشنامهپر روایی، آوردن بدست برای اام
 حاصل 8/2 آن روایی که شد داده قرار صاحبنظران از تن

 کوچکی گروه پرسشنامه، پایایی آزمون برای و. گردید
. شد توزیع پرسشنامه و انتخاب نمونه حجم بین از نفر 35
 کرونباخ آلفای ضریبها پرسشنامه آوری جمع از پس

 شنامهپرس کل برای% 826 ضریب که گردید محاسبه
 اما. دارد آزمون بودن قبول قابل از نشان که. شد حاصل
 از شده گردآوریهای  داده تحلیل و تجزیه برای
 در شد گرفته بهره استنباطی و توصیفی آماریهای  روش
 آنچه) مطالعه مورد نمونه شناخت منظور به توصیفی آمار
 و( میانه مد، میانگین،) تمرکزهای  شاخص از( هست که

 و ماکزیمم و معیار انحراف واریانس،) اکندگیپر شاخص
 بررسی برای استنباطی آمار در. است شده پرداخته( مینیمم
 راهکار ةارائ برای و جامعه یک نظر مورد مدل ابعاد تاثیر
 EFE ماتریس روش از تهدیدها و فرصت اساس بر

 .شد خواهد استفاده
 

 پژوهشهای  یافته
 اعضای تعداد که دهد می نشان پژوهش این توصیفی آمار
 از بیشتر آماری نمونه مجموع بین در مرد علمی هیأت
 از درصد 5/71 معادل درصد این و بوده زنان تعداد

 این دانشجویان تعداد بین در اما. باشد می آنها مجموع
 مرد از بیشتر زن دانشجویان تعداد و بوده عکس رابطه
 نهنمو حجم مجموع از درصد 4/58 معادل که باشد می

 خدمت سابقه میانگین همچنین و. است دانشجویان
 و. باشدمی سال 85/18 با برابر علمی هیأت اعضای
 18 آنها بیشترین و سال 5 خدمت ةسابق میزان کمترین
 . است بوده سال

هـای   برنامـه  ارزیـابی  پژوهش اصلی هدف که آنجا از
 تهدیدها و ها فرصت شناسایی برای زیست محیط آموزش

 بــرای. اســت عــالی آمــوزش نظــام در عــالی آمــوزش در
 قـرار  توجه مورد ذیل موارد تهدیدها و ها فرصت شناسایی
 .  گرفت
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 (Opportunity) فرصت
 توانـد  مـی  کـه  اسـت  خـارجی  حالـت  یـک  فرصت یک

 ثیرأتـ  سـازمان  عملکـردی  پارامترهـای  بـر  مثبت بصورت
 در مثبـت  اقـدامات  کننده ایجاد که رقابتی مزیت و گذاشته
 مجموعـه  همچنـین  و. دهـد  بهبـود  را اسـت  سبمنا زمان

 و دارنــد قــرار ســازمان محــیط از خــارج در کــه عــواملی
 توانمنـدتر  باعـث  توانـد  مـی  آنها از گیری بهره و شناخت
 جملـه  از. گردد خویش اهداف به رسیدن در سازمان شدن

  اینترنـت  بـه  تـوان  می سازمان یک روی پیشهای  فرصت
 :باشدمی ذیل همانند سواالت به پاسخ و. کرد اشاره
 هستید؟ روبرو مثبت تغییرات با جایی چه در 
 باشند؟ می توجه مورد و جالب هایی روند چه 
 .شد اقدام فرصت نقاط لیست تهیه برای اساس این بر
 
 

 (Threat) تهدید
 توانـد  مـی  کـه  اسـت  خـارجی  حالـت  یـک  فرصت یک

 ثیرتـأ  شـرکت  عملکـردی  پارامترهـای  بـر  منفـی  بصورت
 در مثبـت  اقـدامات  کننده ایجاد که رقابتی زیتم و گذاشته
 عوامـل  از دسته آن به و. دهد کاهش را است مناسب زمان

 در سـد  و مـانع  عنوان به سازمان از خارج در که بازدارنده
   .گردند می شناسایی سازمان اهداف به رسیدن راه

 از استراتژیک، مدیریت فرآیند سازی پیاده منظور بدین
 و فرصـتها  کلیـه  کـه  شد خواسته نظرانصاحب و کارشناسان
 آن با خود بخش و سمت در حاضر حال در که تهدیدهایی

 جهت بدان عمل این. کنند بیان و شناسایی را هستند روبرو
 دست به تهدید و فرصت از جامع لیستی که گرفته صورت

 پیـدا  سازمان اطراف محیط از بهتری شناخت یک از تا آید
 :شد تهیه ذیل فهرست عاتاطال این اساس بر و. کنند

 

 شده شناسایی تهدیدها وها فرصت. 1 جدول

 (Tتهدیدها ) (Oها )فرصت
O1-     وجود صاحبنظران و متخصصان دانشـگاهی بـین المللـی در

 زمینه حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
O2- هـای بـین المللـی حفـظ      های سازمانها و تشکل وجود برنامه

 محیط زیست و توسعه پایدار
O3-   وجود تشریک مساعی و تعهد مشترک کشورها برای تفـاهم

 بر روی مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار
O4- های قـوی ارتبـاطی و امکـان انتقـال فنـاوری و       وجود شبکه

 الگوی آموزشی مناسب در زمینه محیط زیست
O5- های نوین آموزشی در زمینه محـیط   توسعه استفاده از فناوری
 زیست
O6- ها و موسسات آموزش عالی نقش راهبردی دانشگاه توجه به

 در دست یابی کشور به چشم انداز و اهداف آن
O7- های جهانی توسعه  ها و مدلوجود امکان استفاده از شاخص

 پایدار و حفظ محیط زیست
O8- های  اتفاق نظر در بین کشورها برای تدوین و تصویب برنامه

 یستزیست محیطی منطقی در زمینه حفظ محیط ز

T1-        نبود الگوی آموزشـی مشـترک جهـانی در زمینـه حفـظ محـیط
 زیست 

T2- تمایل شدید استادان به تدریس سنتی در آموزش عالی 
T3-  عدم درک درست از مفاهیم و مبانی حفظ محیط زیست در بین

 مردم به دلیل نبود برنامه ریزی 
T4- های درسی با رویکرد زیست محیطی به روز نبودن برنامه 
T5- های زیسـت   عدم وجود استراتژی همگون و هم راستا در برنامه

 محیطی با معضالت زیست محیطی
T6- هـای   های مناسب علمی جهت توسـعه برنامـه   عدم وجود عرصه

 زیست محیطی
T7- های زیست محیطی در  توجه نامناسب به قدرت و نقش آموزش

 آموزش عالی
T8-   ایجـاد همکـاری و   هـای کنـونی در    عدم توان و قابلیـت برنامـه

 مشارکت دانشجویی در زمینه حفظ محیط زیست

 

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل بیرونی یا خارجی )
های مورد اسـتفاده بـرای    یکی از روش EFEماتریس 

سازمان دهی عوامل خارجی در قالب عوامل فرصـت  
و تهدیدها است و روشی است برای تجزیـه وتحلیـل   

ان یـک سـازمان بـه    نحوه پاسخگویی و مواجهه مدیر
 ها وتهدیدهای خارج از سازمان. فرصت

 شود: برای تهیه ماتریس طبق مراحل زیر عمل می
هــای  شناســایی عوامــل خــارجی، تهدیــدها و فرصــت .1

 بیرون سازمانی

اختصاص دادن به هر عامل یـک ضـریب وزنـی بـین      .1
تـوان از   صفر )بی اهمیت ( تا یک )بسـیار مهـم (، مـی   

دهـی اسـتفاده نمـود، در ایـن      نرمالیزه کردن برای وزن
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صورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شـده بایـد   
مساوی یک شود. هر چقدر وزن بیشتر باشد اثر تهدیـد  

 .یا فرصت آن عامل بر سازمان بیشتر خواهد بود 
 4تـا   1وضع موجود هـر عامـل بـا امتیـازی بـین       .3

مشخص می شود. با توجه به معیارهای زیر تعیـین  
شود.  گفته می« امتیاز وضع موجود»نموده که به آن 

را دریافت مـی نماینـد.    1یا  1تهدیدها فقط امتیاز 
تواننـد بخـود    را مـی  4و  3ها فقط نمـرات   فرصت
 بگیرند.

  4باالتر از متوسط=  5بسیار خوب =
 1ضعیف=  1تر از متوسط =پایین 3متوسط=

 
بسیار   EFEماتریستوجه به این نکته در تهیه 

که امتیازات بر اساس وضع  حائز اهمیت است
موجود عکس العمل سازمان در مقابل تهدیدها و 

 شود. رصتهای برون سازمانی تعیین میف
امتیــاز وزن دار) یــا امتیــاز مــوزون( هــر عامــل را  .4

دهند برای این  محاسبه و در ستون مربوطه قرار می
 منظور امتیاز هر ردیف از عوامل برون سـازمانی را 

 نمایند. ه آن ضرب میدر وزن نرمالیزه شد

ــوزون ( را   .5 ــازات م ــازات وزن دار )امتی ــع امتی جم
 4و حـد اکثـر آن   1نماینـد حـداقل آن    محاسبه می

خواهـد بـود امتیـازات     5/1باشد و میانگین آن  می
دهد که یک سازمان چگونـه بـه    وزن دار نشان می

ــالقوه در محــیط   ــای موجــود و ب ــل و نیروه عوام
د بـا ایـن ترتیـب    ده بیرونی عکس العمل نشان می

گیـرد کـه در    امتیازات باال بـه مـدیریتی تعلـق مـی    
ها و مقابله با تهدیـدها   خصوص استفاده از فرصت

یعنی اگر نمره نهائی مـاتریس   کند. بخوبی عمل می
EFE  باشد یعنـی سـازمان از    5/1سازمان کمتر از

نظر عوامل خارجی روی هـم رفتـه دچـار ضـعف     
بیشـتر از   EFEریس باشد و اگر نمره نهائی مـات می
باشد بیانگر آن است که سازمان از نظر عوامل  5/1

 ل نموده است.  مخارجی مجموعاً موفق ع
 

 ( از دید اساتید و دانشجویانEFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) .1جدول 

ت 
ص

فر
ها

 

IFE 
مجموع 
 وزن ها

 مقیاس
وزن 
 نسبی

 امتیاز

 4/2 1/2 4 1111 لمللی در زمینه حفظ محیط زیست و توسعه پایداروجود صاحبنظران و متخصصان دانشگاهی بین ا

 18/2 27/2 4 941 های بین المللی حفظ محیط زیست و توسعه پایدار های سازمانها و تشکل وجود برنامه

 15/2 25/2 3 811 وجود تشریک مساعی و تعهد مشترک کشورها برای تفاهم بر روی مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار

 18/2 26/2 3 892 های قوی ارتباطی و امکان انتقال فناوری و الگوی آموزشی مناسب در زمینه محیط زیست وجود شبکه

 11/2 27/2 3 964 های نوین آموزشی در زمینه محیط زیست توسعه استفاده از فناوری

 36/2 29/2 4 1278 چشم انداز و اهداف آن توجه به نقش راهبردی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در دست یابی کشور به

 18/2 26/2 3 898 های جهانی توسعه پایدار و حفظ محیط زیست وجود امکان استفاده از شاخصها و مدل

 15/2 25/2 3 822 های زیست محیطی منطقی در زمینه حفظ محیط زیست اتفاق نظر در بین کشورها برای تدوین و تصویب برنامه

تهدید ها
 

 14/2 27/2 1 964 د الگوی آموزشی مشترک جهانی در زمینه حفظ محیط زیستنبو

 24/2 24/2 1 761 تمایل شدید استادان به تدریس سنتی در آموزش عالی

 11/2 26/2 1 898 عدم درک درست از مفاهیم و مبانی حفظ محیط زیست در بین مردم به دلیل نبود برنامه ریزی

 16/2 28/2 1 1211 درسی با رویکرد زیست محیطی های به روز نبودن برنامه

 24/2 24/2 1 751 های زیست محیطی با معضالت زیست محیطی عدم وجود استراتژی همگون و هم راستا در برنامه

 12/2 25/2 1 811 های زیست محیطی های مناسب علمی جهت توسعه برنامه عدم وجود عرصه

 11/2 27/2 1 951 های زیست محیطی در آموزش عالی توجه نامناسب به قدرت و نقش آموزش

 24/2 24/2 1 761 های کنونی در ایجاد همکاری و مشارکت دانشجویی در زمینه حفظ محیط زیست عدم توان و قابلیت برنامه

 67/1 1  14443 مجموع
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، ارزیابی عوامـل  EFEهدف از تشکیل ماتریس 

خــارجی جهــت مشــخص شــدن میــزان نزدیکــی بــه 

هـای صـورت    صتها و تهدیدهاست. پس از ارزیابیفر

هـای   گرفته، به میزان نقش هر یک از عوامـل فرصـت  

 4تـا 1موجود و تهدیدهای پیش رو رتبه یا مقیـاس از  

اختصاص داده شد و با ضرب کـردن در وزن نسـبی،   

نمره نهایی یا امتیاز مجموع هر عامل بدست آمـد. بـا   

هدیـدها،  جمع نمرات هر یـک از عوامـل فرصـتها و ت   

است و این نشان دهنده  67/1نمره نهایی این ماتریس 

وضعیت نسبتا متعادل بین فرصتها و تهدیدهای پـیش  

 روی سازمان است.  

مهمترین فرصتها موجود برای استفاده بهینـه در  

های آموزش زیست محیطـی آمـوزش عـالی     برنامه

های اساتید و دانشـجویان زیسـت    ایران، از دیدگاه

کـه بـا توجـه بـه نظـرات دو گـروه       محیطی کشور 

ها شناسایی گردید که بـا توجـه بـه مجمـوع     مولفه

امتیازهای بدست آمده میتوان بـه شـرح ذیـل رتبـه     

 بندی نمود:

وجود صاحبنظران و متخصصان دانشگاهی  :1رتبه

بین المللی در زمینه حفـظ محـیط زیسـت و توسـعه     

 پایدار

توجه به نقـش راهبـردی دانشـگاهها و     :1رتبه

سسات آموزش عالی در دسـت یـابی کشـور بـه     مو

 چشم انداز و اهداف آن

هـای   های سازمانها و تشـکل  وجود برنامه :1رتبه 

 -بین المللی حفـظ محـیط زیسـت و توسـعه پایـدار     

های نوین آموزشی در زمینـه   توسعه استفاده از فناوری

 محیط زیست  

ــان اســتفاده از شاخصــها و   :4رتبههه  وجــود امک
 -وسعه پایدار و حفظ محیط زیستهای جهانی ت مدل

های قوی ارتباطی و امکان انتقال فنـاوری   وجود شبکه
 و الگوی آموزشی مناسب در زمینه محیط زیست

: اتفاق نظر در بین کشورها برای تـدوین و  5رتبه 

های زیست محیطـی منطقـی در زمینـه     تصویب برنامه

وجود تشریک مسـاعی و تعهـد    -حفظ محیط زیست

برای تفاهم بـر روی مسـائل زیسـت     مشترک کشورها

 محیطی و توسعه پایدار

 حرکـت  ایـن  بـا  همگرایی منظور به نیز ایران

چشـم   سـند  اهداف به دستیابی همچنین و جهانی

 برنامه ویژه به باال دستی اسناد سایر و 1424انداز 

 و توسـعه  مبنـای  سـازندگی )توسـعه( کـه    پـنجم 

 تصـاد اق دانش و بر مبتنی توسعه را اقتصاد کشور

است. بر این اساس بهره  داده دانش قرار بر مبتنی

گیری از وجود منابع علمی، پژوهشی و دارا بودن 

هـای زیسـت    صاحبنظر در امر آموزشن متخصصا

هـای قـوی ارتبـاطی و     محیطی و همچنـین شـبکه  

امکان انتقال فناوری و الگوی آموزشی مناسب در 

زمینــه محــیط زیســت در بــین کشــورها فرصــتی  

های آموزشـی   جهت همگام بودن با برنامه مناسب

کشــورها بــا توجــه بــه رعایــت مســایل قــومی و  

باشـد. و ایـن امـر کمـک      فرهنگی در کشـور مـی  

خواهــد نمــود تــا بــه مــوازات معضــالت زیســت 

هـای زیسـت محیطـی در     محیطی در امر آمـوزش 

آموزش عالی برای پرورش نیروهای متخصص در 

 آتیه جامعه موفق گردید.

ــرای شن ــود   و ب ــدها موج ــرین تهدی ــایی مهمت اس

توان به شـرح ذیـل   مجموع امتیازهای بدست آمده می

 رتبه بندی نمود:

هـای درسـی بـا رویکـرد      به روز نبودن برنامـه  :1رتبه

 زیست محیطی

نبود الگوی آموزشـی مشـترک جهـانی در     :1رتبه

توجه نامناسب به قدرت و  -زمینه حفظ محیط زیست

 ر آموزش عالیهای زیست محیطی د نقش آموزش

عدم درک درست از مفاهیم و مبانی حفـظ   :1رتبه
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 محیط زیست در بین مردم به دلیل نبود برنامه ریزی

هـای مناسـب علمـی     عـدم وجـود عرصـه    :4رتبه

 های زیست محیطی جهت توسعه برنامه

تمایل شدید استادان به تـدریس سـنتی در    :5رتبه

عدم وجود اسـتراتژی همگـون و هـم     -آموزش عالی

هـای زیسـت محیطـی بـا معضـالت       ستا در برنامـه را

های کنونی  عدم توان و قابلیت برنامه -زیست محیطی

در ایجاد همکاری و مشـارکت دانشـجویی در زمینـه    

 حفظ محیط زیست

های استراتژیک برای موفق بودن یـک   در مدیریت

سازمان دوری نمودن و یا کاهش تهدیـدهای موجـود   

رایی شـدن آن بایـد از   باشد که برای اج در سازمان می

های موجود در سیسـتم اسـتفاده    نقاط قوت و فرصت

ــازی     ــتاندار س ــودن در اس ــزی نم ــه ری ــود. برنام نم

هـای درسـی    های درسی آموزش عالی با برنامـه  برنامه

بین المللی و توجه ویـژه بـر امـر آمـوزش در محـیط      

های پیشـرو   زیست شیوه مناسبی برای مقابله با تهدید

 .باشد سازمان می
 

 گیریبحث و نتیجه

 در میـدانی کـه   مطالعـه  و نظری مبانی به توجه با

هـای   هـای برنامـه   محـدودیت  ظرفیتها و خصوص

در آمـوزش عـالی در ایـن     زیسـت  محیط آموزش

کـه   است این پژوهش صورت گرفته است گویای

مسـایل و   بـا  ضروری است جهـت همسـو شـدن   

مشــکالت زیســت محیطــی راهبردهــایی مناســب 

 ایـن  از تا گردد تدوین مشارکتی ویکردر همراه با

 در مالکیـت  و تعلق احساس افزایش ضمن طریق

هـا در مـورد محـیط زیسـت، ظرفیـت       همه ذینفع

سازی نهادی در همه سطوح سازمانی، فعـالیتی و  

 فضایی و مکانی تقویـت گـردد. آمـوزش عـالی و     

 

توانند  های درسی دانشگاهی از دو منظر می برنامه

ح باشـند کـه عبارتنـد از عمـل     در این مورد مطـر 

گرایانه و ارزش محـور، اتخـاذ هـر کـدام از ایـن      

رویکردها مستلزم تلفیق مفاهیم دانشی و مهـارت  

هـای موجـود دانشـگاهی را     هایی است که رشـته 

متناسب با نیازهای عصر جدیـد، متحـول خواهـد    

کرد و به جای تکیه بر موضوعات خـاص، شـاهد   

ر آمـوزش عـالی   اتخاذ رویکرد میـان رشـته ای د  

هـای پراکنـده ای کـه بـرای      خواهد بود. تا تالش

تـــدوین برنامـــه راهبـــردی محـــیط زیســـت در 

 دانشگاهها در جریان است با انسجام بخشی در در 

 

امر محیط زیست و استفاده از فرصتها موجود بـه  

صورت منسجم و هدفدار دنبـال نمایـد. کوشـش    

های  هگردد تا از تهدیدهایی که در پیش روی برنام

زیست محیطی آموزش عالی وجود دارد کاسته یا 

سعی گـردد از ایـن اسـتراتژیها بـه نفـع سـازمان       

 در زیر اصول باید این بر استفاده شود. اما افزون

 و بین المللی ملی از اعم برنامه ریزی سطوح همه

 :گیرد قرار مدنظر

 دیدگاه کل نگر 

 هـای درسـی زیسـت محیطـی بـین       توسعه برنامه

 ده در آموزش عالیالمللی ش

 های علمـی و   استفاده از تجارت جهانی و ظرفیت
 پژوهشی بین الملل به همراه دانش و تجارب بومی

 های درسی با رویکرد زیست  هدفمندسازی برنامه
های تحصیلی آموزش  محیطی و گسترش آن در رشته

 عالی

   هـای زیسـت    تنوع بخشی در نقـش آمـوزش

طع گوناگون های مقا های رشته محیطی در برنامه

 مصوب آموزش عالی.
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