
 

 يست ارتقاي كيفيت آموزش عمومي دربا آموزش مجازي محيط زيست پيش
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  دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه شاهد2
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 چكيده 

گيري از آموزش مجازي در توسعه آموزش محيط زيست هبهر

سو سرعت انتقال اطالعات توسط  در عصري كه از يك

. شگفت آوري افزايش يافته است به طرزهاي نو  وريافن

بررسي آموزش مجازي محيط زيست «پژوهش حاضر با هدف 

در قرن به عنوان پيش بايست ارتقاي كيفيت آموزش عمومي 

بررسي برنامه درسي دوره . انجام شده است» يكم بيست و

زش كه كتب خاصي براي آمو هدد ي كنوني نشان ميعموم

هاي محيط زيستي به  لفهمؤمحيط زيست تدوين نشده است و 

روش . ده استهاي مختلف مطرح ش كتاب صورت پراكنده در

. شيوه كيفي تحليل شده است ها به پژوهش توصيفي و داده

هم اكنون در كشورهاي توسعه  آن است كه ها حاكي از افتهي

هاي آموزش مجازي محيط  يافته بعضي از مدارس داراي سايت

 و هاي الزم ها آموزش تباشند و از طريق اين ساي زيست مي

حيطي هاي درسي مبتني بر آموزش زيست م اجراي برنامه

 هاي درسي آموزش محيط زيست تدوين برنامه .گيرد صورت مي

هاي درسي آموزش  مجازي سازي برنامه اساس رويكردر بايد ب

 .محيط زيست انجام گيرد تا اجراي آن عملي شود

 آموزش عمومي، محيط زيست، آموزش مجازي: گانكليد واژ
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Abstract  
Today is the information era, the information revolution 
information transfer occurs in huge amounts and whit 
extremely high speed. It is believed that, using virtual learning 
is the most effective and appropriate strategy for improving and 
promoting the efficiency of environmental education and trend. 
Investigation the present general course curriculum shows that 
there is not any special text book on environmental education, 
and environmental concepts have come sporadically and 
insufficiently in different book. The method of this study is 
descriptive and the data were analyzed qualitatively. The results 
showed that right now in developing countries some schools are 
equipped whit environmental virtual learning sites and some 
necessary environmental activities are performed through these 
sites. More importantly, in order for the environmental mental 
education plans to be implemented, the environmental 
education curriculum should be set based on virtualization 
approach of the whole trend. 
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 مقدمه

قرن بيست و يكم به عنوان قرن علم و دانش، اطالعات و 

پديده جهاني شدن و تحولي . ارتباطات ناميده شده است

نياز به گسترش يك آمد  وجود بهكه در فناوري اطالعات 

هاي  محور كه در آن تكنولوژي و آموزشپارادايم انسان

ابزاري براي  عنوان بهغير رسمي نقش حياتي را  ورسمي 

ي پايدار و ا يك جامعه منسجم، توسعهتشخيص اهداف 

 المللي، مخصوصاً هاي مستحكم بين معقول و همكاري

كمتر توسعه يافته بازي  كشورهايبراي رفع نيازهاي 

  . اند داده، هشدار كند مي

كند كه بقاي نوع بشر و ارتقاء سطح زندگي ايجاب مي

نسان از رابطه صحيح با محيط زيست آگاه شده، آن را ا

را براي حفاظت و بهبود  ها يدگاهدو  ها ارزشدرك كند و 

كيفيت آن بپروراند و به طور فردي و گروهي در حل 

 ها آنمشكالت زيست محيطي اقدام نموده و يا از بروز 

 يا آگاهانهآموزش محيط زيست كوشش . جلوگيري كند

جهاني به اين هدف براي تمامي سنين و از  يابي دستبراي 

آموزش رسمي و غير رسمي است  يها نظامطريق تمامي 

زيست محيطي و ديگر اقدامات  يها آموزشو لذا اعمال 

 .  براي حفظ محيط زيست الزامي است

در ايران كه نسل جوان آن، درصد بااليي از جمعيت را 

 تواند يم، آموزش محيط زيست به آنان دهد يمتشكيل 

در رسيدن به اهداف توسعه پايدار  يا مالحظهتأثير قابل 

آشنايي جوانان و كودكان با علوم پايه زيست . داشته باشد

روحيه  تواند يممحيطي در مقاطع مختلف تحصيلي 

تقويت  ها آنسازگاري و حفاظت از منابع طبيعي را در 

پذيري نسبت به محيط زيست را به كرده، و حس مسئوليت

به همين منظور با . ارتقاء بخشد ها آنمنطقي در  صورت

زيست محيطي در جهان  يها آموزشتوجه به اهميت 

كنوني و در نظر داشتن نقش مهم كودكان و نوجوانان براي 

ضروري بوده و  كامالًامري  ها آنايجاد حس مسئوليت در 

. بايست همانند يك هدف مقدس به آن نگريستمي

محيطي بايد مشتمل بر زيست هاي آموزشاهداف برنامه

محيطي افراد از ها و تفهيم آموزش زيستافزايش آگاهي

 ,Yosefpour and Zamani(باشد  مؤثرطريق آموزش 

2005.(  
ك سو و بحث يست از يط زيب محيامروزه سرعت تخر

اعم از  يآموزش هاي سازمانگر يد يدار از سويتوسعه پا

مناسب  يرا بر آن داشته تا راهكارها ير رسميو غ يرسم

و پرشتاب كردن روند  يش كارآمديافزا يبرا يمؤثرو 

  . ابنديست بيط زيآموزش مح

هاي سراسر  به نظر پالمر آموزش محيط زيست در برنامه

جهان فاقد جايگاهي است كه در خور آن باشد و به جاي 

بايد همواره با مسائل و  آنكه عنصر محوري آموزش باشد، 

شود  يادآور مي همچنين و ؛آن درگير شود هاي كاستي

هاي رسمي با  انجام هر پيشرفتي تنها از طريق تلفيق برنامه

د ساير تجارب زندگي مردم و احساس مسئوليت غير بهبو

نسبت به محيط زيست ميسر خواهد شد  ها آنرسمي 
)Palmer, 2003.(  

در توسعه  ياز آموزش مجاز يريد بتوان گفت بهره گيشا

ك سو سرعت يكه از  يست در عصريط زيآموزش مح

 يآور شگفت طرز بهنو  هاي فناوريانتقال اطالعات توسط 

ست يط زيب محيگر تخريد ياست و از سو افتهيش يافزا

ز با همان سرعت ين يطيست محيز هاي ارزشب يو تخر

ر يق آموزش غيتلف ياست، تنها راه حل برا يرو به فزون

اطالعات نسل  يفناور. و آموزش در مدارس باشد يرسم

ع جامعه يكرد سريرو علت بهه اقشار جامعه را يجوان و كل

ند يبه طور فعال در فرآ) تنترنيا( يارتباط يها به شبكه

ن فرصت بدست ير كرده، از ايو آموزش درگ يريادگي

م و يكن يريبهره گ يطيست محيتوجه به ابعاد ز يآمده برا

 يتجرب يو آگاه يعمل ي، آگاهيش دانش نظريبا افزا

از فرد  ،ر نگرش افراد جامعهييجامعه و تغ يسطح عموم

دار را يتوسعه پار يم و مسير بسازيت پذيمسئول يشهروند

  . ميهموار ساز

مخابراتي و بستر سازي  هاي فناوريپيشرفت روز افزون 

مناسب آن براي انتقال سريع اطالعات از يك سو و 
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ها و مناسبات اجتماعي به  وابستگي شديد كليه چارچوب

اطالعات از ديگر سو موجد دوران نويني در حيات 

اجتماعي شده است كه از آن به جامعه اطالعاتي ياد 

كوچك  اصلي اين جامعه اطالعاتي ، هاي ويژگي.  شود مي

شدن جهان و تحقق دهكده جهاني و نيز گردش اطالعات 

 ,Montazar(حيات جامعه است  به منزله شريان اصلي

2002.(  

 يها در عرصه ياطالعات امكانات فراوان آوري فنامروزه 

 يريبهره گ. جاد نموده استيا ي، اقتصادي، اجتماعيعلم

اطالعات  فناوريبر  ين آموزش مبتنينو هاي روشاز 

در  1يكيو آموزش الكترون يتحت عنوان آموزش مجاز

ده يكه عصر ارتباطات و انفجار اطالعات نام يعصر كنون

شنهاد شده ي، پيع دانش و آگاهيانتقال سر يشود، برا يم

در امر آموزش نوپا  تواند ميم ياست و چنانكه اشاره كرد

حال آموزش  . ست رهگشا باشديط زياما پر شتاب  مح

الكترونيك به عنوان نكته تالقي ميان دستاوردهاي مادي و 

بزاري كه هم داراي وجه فرهنگي است و معنوي بشر و ا

تواند محيط  در بن مايه خود مي هم وجه تكنولوژيك،

  .زيست را از وجود خود سيراب نمايد

با عنايت به مطالب فوق، مسئله اساسي پژوهش حاضر، 

پيش  به عنوانآموزش مجازي محيط زيست  يبررس

و بايست ارتقاي كيفيت آموزش عمومي در قرن بيست 

در اين راستا ضمن بررسي برنامه درسي . بوده است يكم

آموزش آموزش محيط زيست در دوره عمومي، موجود 

  . مجازي محيط زيست نيز بررسي شده است

  

  شناسي روش

به آموزش مجازي محيط زيست  به دنبال بررسيپژوهش 

پيش بايست ارتقاي كيفيت آموزش عمومي در قرن  عنوان

به شيوه توصيفي و از نوع تحليل بوده و  يكمو بيست 

جامعه ، با توجه به روش پژوهش. اسنادي انجام شده است

پژوهش شامل كليه اسناد، مدارك و منابع مرتبط با موضوع 

                                                           

1. e-learning 

به دست آمده نيز كيفي بوده  هاي داده. باشد ميپژوهش 

 ها آنبنابراين از تحليل كيفي به منظور تحليل و جمع بندي 

  . استفاده شده است

  

 آموزش محيط زيست 

 اي است كهت يك فرآيند ميان رشتهآموزش محيط زيس

  : شود يادگيرنده موارد زير را كسب كندموجب مي

  )زيستدرباره محيط (ـ آگاهي  1

  ) محيط زيست از طريق دانش(ـ ارزش  2

  ) سئوليت در مورد محيط زيستم( دـ رويكر 3

  )مشكلهاي الزم براي حل مهارت(ـ قابليت انجام عمل  4

به طور مطلوب آموزش محيط زيست بايد همه سطوح و 

ايجاد احساس مسئوليت در عموم . سنين را در برگيرد

به محيط زيستي سالم در حال حاضر  يابي دستمردم براي 

هاي آينده امري و تعهد به حفظ محيط زيست براي نسل

  .)Karegary, 2003(بسيار مهم است 

آموزش محيط زيست بايد در سطح مدارس مورد توجه 

اجزاي تشكيل دهنده نظام اجرايي  ترين اساسي. قرار گيرد

آموزشي  هاي برنامهآموزش، معلمين، دانش آموزان و 

هستند و از اين بين نقش رابطه معلم و دانش آموزان بسيار 

آموزشي هم براي استفاده دانش  هاي برنامه. مهم است

معلمان در جهت افزايش آگاهي زيست  آموزان و هم

كه به انتقال  طور همانمعلم . است مؤثرمحيطي آنان 

 پردازد ميمفاهيم و محتواي كتب درسي به دانش آموزان 

جانبي در خصوص ايجاد آگاهي و  هاي آموزش تواند مي

    .درفتار زيست محيطي را به دانش آموزان خود منتقل كن

يط زيست به عنوان يك علم توجه در ايران به آموزش مح

همانند اقتصاد محيط  ،آموزش محيط زيست .تنشده اس

 يا رشتهزيست يا حقوق محيط زيست، يك مبحث بين 

علم آموزش و علم محيط ز است، يعني تلفيقي است ا

مبحث آموزش و مبحث محيط زيست دو مقوله . زيست

جدا از هم هستند كه هر كدام اصول علمي خاص خود را 

  دارند و چنانچه بخواهيم اين رشته را به صورت بنيادي و
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اساسي آموزش دهيم بايد بين اين دو مبحث ارتباطي 

ديگر اينكه  .ها را به هم گره زد جاد نمود و آنپايدار اي

زيست محيطي در  يها آموزشكالن براي  هاي يزيربرنامه 

 دولتي، غير دولتي، افراد، يها سازمانايران وجود ندارد، 

زيست محيطي  يها آموزشدر حال  ها دانشگاهرساناها و 

هستند بدون اينكه استراتژي خاصي را دنبال كنند و برنامه 

  .ريزي مشتركي داشته باشند

صاحب نظران علوم زيست محيطي و فعاالن در اين رشته، 

ابزاري جهت  عنوان بهنياز به ايجاد آگاهي در جامعه را 

برطرف كردن مشكالت زيست محيطي از جنبه اجتماعي 

آموزشي  هاي سازمانتلفيق محيط زيست با  .ميدانند

جديد را براي  هاي فرصتدامنه وسيعي از  تواند مي

 .دزيست محيطي ايجاد كن هاي آموزش

كه با  هايي آنو اين موضوع براي كشورهاي پيشرفته يا 

هستند بسيار مهم است آهنگ سريعي در حال پيشرفت 

در حال تجربه مشكالت زيست محيطي جدي  ها آنزيرا 

 .مستقيمي بر زندگي مردم دارد تأثيرهستند كه 

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا آموزش زيست محيطي 

  : كنند ميرسمي  را در سه مقطع پياده 

  مقطع ابتدايي) الف

  مقطع راهنمايي ) ب

  مقطع متوسطه ) ج

  

  مقطع ابتدايي .1

در  كشورهاي عضو اتحاديه اروپا آموزش زيست محيطي 

  : گردد ميمقطع ابتدايي به سه صورت متفاوت ارايه  رد

آموزش زيست محيطي به صورت يك موضوع درسي  -

  مجزا

آموزش زيست محيطي در حاشيه ساير موضوعات  -

 درسي 

يك سرفصل ميان  عنوان بهآموزش زيست محيطي  -

 درسي هاي ريزيدر برنامه  اي رشته

 

  مدل آموزش زيست محيطي در مقطع ابتدايي  .1جدول 
 

  

  مقطع راهنمايي .2

موضوع آموزش زيست محيطي در كليه كشورهاي عضو 

اتحاديه اروپا در مقطع راهنمايي يا به صورت موضوعي 

اجباري يا به صورت بخشي از يك موضوع درسي اجباري 

ارايه  اي رشتهو يا به صورت موضوعي ميان  )ممانند علو(

 درنتيجه گرفت كه اين موضوع  توان ميپس . شود مي

اروپايي سر فصلي براي خود دارد كه به  كشورهاي بيشتر

طريقه ارائه اين موضوع . شود مياشكال مختلف تعليم داده 

در مقطع راهنمايي نيز همانند مقطع ابتدايي به سه شيوه 

 ها آنو شيوه انتخابي  كه جدول كشورها شدبا مي الذكر فوق

  .در زير آورده شده است

  نام كشورها  تعداد كشورها  شيوه تعليمات آموزش زيست محيطي

 5 يك موضوع مجزا عنوان بهآموزش زيست محيطي 
، فنالند ، فرانسه،  FLMISH COMMUNITYبلژيك 

  يونان، اسپانيا

 14 حاشيه ساير موضوعات درسيآموزش زيست محيطي در 

فرانسه،يونان،اسپانيا ، FLMISH COMMUNITYبلژيك 

،دانمارك، ايرلند،  FRENCH COMMUNITY، بلژيك 

  انگلستان، اسكاتلند ،ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند،  پرتغال، سوئد

 اي رشتهيك سرفصل ميان  عنوان بهآموزش زيست محيطي 

 درسي هاي ريزيدر برنامه 

5  

 

 ، دانمارك،Thuringia، آلمان  Bavaria تريش، آلمانا

  فنالند

 

٣۴ 



 ايست ارتقاي كيفيت آموزش عمومي در قرن بيست و يكم ب ، آموزش مجازي محيط زيست پيشطايي و همكاران

 

  مدل آموزش زيست محيطي در مقطع راهنمايي. 2 جدول

  نام كشورها  تعداد كشورها  تعليمات آموزش زيست محيطي شيوه

 عنوان بهآموزش زيست محيطي 

  يك موضوع مجزا
3  

 
 دانمارك، ايرلند، اسكاتلند

آموزش زيست محيطي در حاشيه ساير موضوعات 

  درسي

14  

  

 North، آلمان COMMUNITY  FRENCHبلژيك 

Rhine-Westphalia ،اسپانيا، فنالند، فرانسه،يونان، ايتاليا ،

  ايرلند دانمارك، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال، سوئد، انگلستان،

يك سرفصل ميان  عنوان بهآموزش زيست محيطي 

  درسي هاي ريزيدر برنامه  اي رشته

  

7  

 

، بلژيك FLMISH COMMUNITY بلژيك  

COMMUNITY  FRENCH آلمان ،North 

Rhine-Westphaliaاتريش، دانمارك، فنالند، اسپانيا ،  

 

  

  مقطع متوسطه  .3

 صورت بهدر مقطع متوسطه موضوعات درسي 

از بعضي . گردند ميارائه  تر تخصصي هاي سرفصل

دانش آموزان  زموضوعات براي همه يا تعداد مشخصي ا

برنامه ريزي درسي در . باشند ميواحدي اجباري  عنوان به

سوي گوناگوني هدايت  وسمت  و ها شاخهاين مقطع به 

در اين كشورها واحد عمومي آموزش زيست  .شوند مي

در مباحث علوم  اي حاشيهيك درس  عنوان بهمحيطي 

ش زيست نتخاب واحد تخصصي آموزا. شود ميگنجانده 

 كشورهايآموزان، در  محيطي براي هر يك از دانش

دانش . متفاوت اروپايي به چندين روش امكان پذير است

آموزان ممكن است حق انتخاب از يك ليست موضوعات 

يا ممكن  )نانند آلمام(درسي ارايه شده، داشته باشند  

عي نداشته انتخاب واحد از نظر موضو راست محدوديتي د

و يا شايد روي يك جدول  )دانند انگلستان و ايرلنم(باشد 

به هر . )دانند سوئم(كيد شده باشد صي تأارايه شده مشخ

متوالي و در سطوح  هاي سالحال دانش آموزان در 

موضوعات ارايه . گذرانند ميمتفاوت واحدهاي مختلفي را 

متفاوت  ها آنشده در اين واحدها بسته به گرايش انتخابي 

  .باشند مي

در ايران در خصوص آموزش محيط زيست اقدامات 

ناچيزي صورت گرفته است و اين در حالي است كه طبق 

اصل پنجاهم قانون اساسي كشورمان كه در آن حفاظت از 

كند، لزوم آموزش  محيط زيست را وظيفه عمومي تلقي مي

هاي رسمي كشور  محيط زيست و توسعه پايدار در برنامه

  . امري انكار ناپذير است

 بهدرسي ملي ايران  هاي برنامهآموزش محيط زيست در 

آموزشي به چشم  هاي شاخهبهم پيوسته با ساير  صورت

ره راهنمايي و از طريق دروس جغرافيا، علوم دو خورد مي

شناسي، شيمي و جغرافيا در دوره  -و دروس زيست

هم فقط در  ندبيرستان با محتواي بسيار ناچيز آ

و يا براي مطالعه تدريس » بيشتر بدانيم«هاي  قسمت

 ي رشتهو اين در حالي است كه اين دروس در  شود مي

اين ) به جز جغرافيا. (شود علوم انساني تدريس نمي

هاي تربيت معلم كه وابستگي  دورهموضوع همچنين در 

مستقيم با آموزش رسمي در مدارس دارند نيز از همين 

  . شرايط برخوردار است

هاي درسي كشور متأسفانه آموزش زيست محيط  در برنامه

نه تنها در . رود موضوعي فراموش شده به شمار مي

چندان ) اعم از دبستان، راهنمايي، دبيرستان(مدارس 

شود، بلكه در  اين موضوع مهم و محوري نمي توجهي به

جالب . گردد سطح دانشگاه نيز نسبت به آن عنايتي نمي

ها نيز به  هاي زيست محيط دانشگاه اين كه، حتي در رشته

شود و اين  موضوع آموزش به صورت سطحي پرداخته مي

. شاخه درسي از آماج توجهات بنيادين دور مانده است

٣۵ 



  1392 بهار، سوم، شماره اول، سال و توسعه پايدار آموزش محيط زيست فصلنامه
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 1, No.3, Spring 2013 

 

ي از لطف نباشد كه حتي بسياري شايد ذكر اين نكته خال

از افراد تحصيل كرده اين جامعه نيز نسبت به زيست 

 .اعتنا هستند محيط بي

است كه با  هايي آموزشآموزش الكترونيكي شامل همه 

استفاده از ابزارهاي الكترونيك اعم از صوتي، تصويري، 

چند  ياستفاده از ابزارها(اي و غيره  اي، شبكه رايانه 

هر چند آموزش . شود انجام مي) يه سازيشبي و ا رسانه

 (Worldشبكه گسترده جهاني فناوريالكترونيكي از 

(Wide Web گيرد ، ولي به هيچ وجه به آن  بهره مي

در عرصه آموزش الكترونيكي، عالوه بر . شود نميمحدود 

آموزش بر مبناي وب، آموزش غير حضوري، آموزش از 

اه دور، باز آموزش، خود تعليم و تربيت از ر راه دور، 

 هاي كالسآموزي و آموزش بر مبناي رايانه و ايجاد 

توانند مطرح شوند، آموزش مجازي  مجازي، نيز مي

اي جديد و نو در دنياي امروز است كه هنوز در  پديده

بسياري از نقاط جهان، ناشناخته است و يا شناخت اندك 

،  Editorial Board TV(و مبهمي از آن وجود دارد 

2005.( 

بدون شك، بيشترين تأثير ظهور فن آوري اطالعات بر 

كاربرد فاوا در آموزش . هاي آموزشي بوده است محيط

سبب شده است تا محيط آموزشي به سوي مجازي شدن 

شود تا ارتباطات ميان  اين امر سبب مي. سوق پيدا كند

افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه 

  .شود پذير امكاناي از طريق رايانه  فزاينده

با استفاده از فاوا در جامعه و در نظام آموزشي، نوعي 

محيط ياددهي ـ يادگيري فراهم خواهد شد كه در آن همه 

فراگيران با خالقيت ذهني و تفكر منطقي، براي 

فن آوري اطالعات و ارتباطات به منظور  كارگيري به

مورد نياز در جهت  هاي مهارتكسب دانش و پرورش 

هاي آموزشي و  به آرمان شخصي، تحقق هدف رسيدن

مشاركت فعال در جامعه مبتني بر دانش و اطالعات، 

  .توانايي الزم را داشته باشند

هر چند آموزش الكترونيكي از فناوري شبكه گسترده 

گيرد، ولي به هيچ  بهره مي )World Wide Web(جهاني 

در عرصه آموزش . شود وجه به آن محدود نمي

، عالوه بر آموزش بر مبناي وب، آموزش الكترونيكي

غيرحضوري، آموزش از راه دور، تعليم و تربيت، 

بازآموزي، خودآموزي و آموزش بر مبناي رايانه مطرح 

  .شوند

آموزشي كنوني را تكميل  هاي روشآموزش الكترونيكي 

يكي از . شود كند و در بعضي از موارد جايگزين آن مي مي

رويكردهاي اصلي آموزش الكترونيكي، آموزش تركيبي 

بيش از يك رسانه در امر آموزش  كارگيري بهبه معني 

توان به تركيب آموزش توسط  است كه از اين موارد مي

ه البته با اين معلم و ابزارهاي مبتني بر وب اشاره كرد ك

روش، آموزش الكترونيكي جايگزين آموزش كنوني 

هر چند كه در موارد . كند شود، بلكه آن را تكميل مي نمي

تواند پاسخگوي  بسياري آموزش الكترونيكي به تنهايي مي

 .نيازهاي آموزشي باشد

 

 آموزش مجازي. 4

آموزش مجازي نوع جديدي از آموزش است كه در آن 

برنامه ريزي  هاي كالسنيازي به حضور دانشجويان در 

شده نيست در واقع يك محيط آموزش مجازي در شبكه 

اند كه  هاي درسي چنان طراحي شده موضوع. است

در  ها آندانشجويان را به بهترين وجه راهنمايي كنند چون 

ه و از حضور مستقيم درس شركت نداشت هاي كالس

محتواي دوره : برند به عبارت ديگر استادان بهره نمي

آموزشي با استفاده از انتقال صدا، تصوير و متن ارائه 

شود كه با بهره گيري از ارتباط دو سويه بين افراد  مي

فراگير و استاد و يا بين فراگيران، كيفيت ارائه دوره 

استفاده از . رسد آموزشي به باالترين سطح خود مي

تر، امكان ارائه اطالعات و  تجهيزات و امكانات پيشرفته

مثالً در . سازد دانش را با كيفيت بهتر و باالتر فراهم مي

كسب اطالعات از طريق وب، هر چه پهناي باند ارسال 

ها بيشتر شود، اطالعات بيشتري دريافت شود  داده

)Mirnasab and Soufi, 2008.(  
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ايران مورد  ري دزمبحث آموزش مجا 1375 هاي سالاز حدود 

را  ديدگاهتوجه قرار گرفته است، آموزش و پرورش نخستين 

ها و  البته تمام اين پروژه. در زمينه فن آوري اطالعات تهيه كرد

توسعه (ا تكفطرح با  زمان همهاي مجازي  راه اندازي دوره

افتتاح . باشد مي )كاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات ايران

الكترونيكي و  هاي آموزشبراي بهره گيري از  مدارس هوشمند

مدرسه به شبكه ملي مدارس ايران از  رهزا 7همچنين پيوستن 

 Iran(ت آموزش و پرورش در اين زمينه بوده اس هاي فعاليت

Press, 2007.(  اين مدارس در  هاي فعاليتاما متأسفانه هنوز

  .مجازي و الكترونيكي بسيار ناچيز است هاي آموزشزمينه 

همگام با رشد سريع و انفجار دانش و افزايش علم و آگاهي و 

جهان علم و همچنين رشد صعودي و شگفت  زده شتابسير 

عنوان راهبرد و  هآور نرخ تحوالت به مدد فناوري اطالعات ب

يت گر اين مرجع پيشگام، پيوسته ابداعات نويني را براي هدا

كه  )Feyzie and Rahmani, 2004(بشر به ارمغان آورده است 

مجازي، آموزش الكترونيك و  هاي آموزشدر اين راستا 

بسترسازي آن در جامعه، ضرورتي انكار ناپذير براي انتقال 

توان  آيد، كه مي سريع دانش و آگاهي و اطالعات به شمار مي

براي پيشبرد سريع اهداف آموزشي محيط زيست، به خوبي از 

  .آن بهره گرفت

  

  آموزش مجازي محيط زيست .5

ها و  امروزي انواع بحران زندگي مدرن و صنعتي بايد دانست كه

گرم  .ها را براي محيط زيست به وجود آورده است آلودگي

شكاف اليه ازن ناشي  اي، شدن ناشي از افزايش گازهاي گلخانه

آلودگي آب و خاك،  ها، ، آلودگي هواي شهرCFCاز مصرف 

هركدام به نحوي يك بحران و ... هاي اسيدي و بارش باران

 برآيند كه اثرات منفي و بدي  مي مشكل محيط زيست به شمار

ها  كارخانه دود. گذارند زندگي انسان و ساير جانداران مي روي

فضاهاي شهري را تسخير  صداها، وو خودروها و انواع سر

كرده و اجازه نفس كشيدن راحت و استنشاق هواي آزاد به 

تواند باعث افزايش  آلودگي صوتي مي .دهد ساكنان شهرها نمي

استرس شده و بحران شديدي را در زندگي سطح تنش و 

  .روزمره ايجاد نمايد

 علت بهه اقشار جامعه را ياطالعات نسل جوان و كل يفناور

، به طور )نترنتيا( يارتباط هاي شبكهع جامعه به يكرد سريرو

ن فرصت ير كرده، از ايو آموزش درگ يريادگيند يفعال در فرآ

م يكن يريبهره گ يطيست محيتوجه به ابعاد ز يبدست آمده برا

سطح  يتجرب يو آگاه يعمل ي، آگاهيش دانش نظريو با افزا

 ياز فرد شهروند ،ر نگرش افراد جامعهييجامعه و تغ يعموم

 و ؛ميدار را هموار سازير توسعه پايم و مسير بسازيت پذيمسئول

كه به  هايي ارزش«: با آموزش محيط زيست Tannerبقول 

، تبديل به كند ميتخريب زيست محيطي و انسان كمك 

عزت را براي  رپ حيات و پايدار اي سيارهكنيم كه  هايي ارزش

  ).Murdock, 1974( »مردم به همراه داشته باشد

رشد صعودي و حيرت انگيز تحوالت به مدد فناوري اطالعات 

 از يك سو و از سوي ديگر افزايش روز افزون دانش و آگاهي

به مدد فناوري اطالعات به عنوان راهبر و هدايت گر اين موج 

پيشگام پيوسته ابداعات نويني را براي بشر به ارمغان آورده 

  . است

آموزش الكترونيكي، بهترين راهكار  اختصاصيآموزش مجازي، 

ارتباطات و انفجار اطالعات ناميده  ردر عصر كنوني كه عص

براي انتقال سريع دانش و آگاهي اطالعات، پيشنهاد . شود مي

شده است و بهره گيري از آموزش مجازي براي ارتقاء آموزش 

سنتي  هاي آموزشمحيط زيست به عنوان رويكردي مكمل 

آموزش رسمي و غير رسمي را به صورت  هاي برنامه تواند مي

  . گذار تر به اجرا درآورد تأثيركارآمدتر و 

مجازي براي  هاي آموزشه از فناوري پيشرفته اطالعات و استفاد

آموزش علوم، چندي است در مراكز آموزشي به انحاء مختلف 

، گاه به صورت ها روشاين . مورد استفاده قرار گرفته است

ويدئويي آموزشي،  هاي فيلماستفاده از تصاوير آموزشي، 

م افزارهاي نو اعم از نر هاي فناورياساليدها، و يا استفاده از 

الكترونيكي بر پايه وب و اينترنت و  هاي آموزشآموزشي، 

استفاده از فضاهاي مجازي چند كاربره و واقعيت مجازي، شبيه 

تواند به نوعي در  اي كه هر كدام مي رايانه هاي بازيسازي و 

بازسازي تجارب زيست محيطي به صورتي كه فراگير خود را 

  .بوده است در محيط واقعي احساس كند، مؤثر

٣٧ 
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حفظ محيط زيست به تواند  آموزش الكترونيك از طرق زير مي

  :كمك نمايد

هاي حفاظت محيط  هايي براي انجمن ايجاد سايت .1

دادن آنان نسبت ر زيست و اشتراك اعضا در آن و در اختيار قرا

به آخرين اخبار دريافتي از تخريب محيط زيست در همه نقاط 

به منظور جلوگيري از اين كشور و درخواست كمك از آنان 

  .تخريب

شامل مطالبي چون آموزش  »بروشور«چاپ و پخش  .2

آخرين اخبار مسائل مربوط به  چگونگي حفظ محيط زيست،

به صورت ماهانه يا هفتگي براي مشتركان ... محيط زيست و 

حسن چاپ  نيتر مهم. سايت و فرستادن آن براي مخاطبان خود

خانواده يا دوستان و  بروشور مخاطب قرار گرفتن اعضاي

توانند مخاطب  نزديكان فرد عضو بوده كه به هر دليلي نمي

 .هاي اينترنت و استفاده كننده از آن باشند سايت

براي ) chat( يايجاد شبكه مجازي گفتگو و آشناي .3

ها؛ از اين طريق شبكه عظيمي از  مخاطبان و كاربران سايت

در  بلكهيك كشور  سراسرمندان به حفظ محيط زيست در  عالقه

جهان شكل گرفته و از طريق ارتباط و آشنايي آنان با  سراسر

ها و ابتكارات يكديگر آشنا  انديشه توانند با افكار، يكديگر مي

چه در دنياي  _» هاي فكر اتاق«فكري و مشورت،  شده و با هم

براي حفظ هر چه بيشتر  _ مجازي و چه در جلسات واقعي

   .دهند محيط زيست تشكيل

دهد دانش آموزاني كه درس علوم را با روش  تحقيقات نشان مي

اند در مقايسه با دانش  اي آموزش ديده ساخت چند رسانه

گيري بهتر و اند، ياد آموزاني كه با روش سنتي آموزش ديده

  .)Karami and Attaram, 2006( اند تري داشته عميق

و فضاي  PDAاستفاده از فناوري اطالعات مانند نرم افزار    

تواند چهار چوبي جديد براي آموزش  مي 3مجازي سه بعدي

در يك سيستم پيشرفته، فراگيران . محيط زيست فراهم سازد

اي را كه در جنگل واقعي از محيط،  توانند همان تجربه مي

ند، آور بدست مي... گياهان، حشرات، درختان، حيوانات و 

  .بدست آورند PDAتوانند با استفاده از نرم افزار  مي

                                                           

3 . 3D virtual space 

 بهتوانند،  كنترل شده مي هاي مكانبه عبارت ديگر فراگيران در 

مجازي از طريق اينترنت، جنگل را ببينند و خود را در آن  طور

حس كنند و در محيط كنترل شده با استفاده از فناوري، همان 

. آورند اطالعاتي را كسب كنند كه در جنگل واقعي بدست مي

توانند از  بعالوه فراگيران در هر دو دنياي مجازي و واقعي مي

ه باشند، بدين ترتيب طريق اين فناوري با يكديگر تعامل داشت

خطرات ناشي از تماس رو در رو و نزديك با عوامل خطر 

دانش آموزان را تهديد نخواهد  فناوريآفرين، با كاربرد چنين 

كرد و امنيت و راحتي زيادي براي دانش آموز به ارمغان خواهد 

  .آورد

به علت طبيعت خاص آموزش مجازي كه از طريق وب 

ها، كه در  اند، اجراي پروژه حي شدهكامالً جذاب طرا هاي سايت

آموزش سنتي فقط در ساختار كتب و مجالت سنتي جستجو 

ها و مواجهه با  براي جلوگيري از صرف هزينه(شود  مي

 ها سايت، به صورت راهبردهاي به كار گرفته شده در )خطرات

  .گيرد مجازي شكل مي هاي نمايشبا  آنالينبه صورت 

ي توسعه يافته، بسياري از مدارس داراي هم اكنون در كشورها

باشند كه  آموزش مجازي محيط زيست مي) ها پايگاه( هاي سايت

هاي درسي مبتني  الزم، اجراي برنامه هاي آموزش، ها آناز طريق 

بر آموزش زيست محيطي، گفتگو و تبادل نظر و انتقال 

زيست محيطي، افزايش حس مسئوليت پذيري و  هاي آگاهي

گفتگو و عضويت در  هاي اتاقز طريق تاالرها و مشاركت، ا

گيرد و از همه  حمايت از محيط زيست صورت مي هاي انجمن

فراگيران و (، منابع اطالعاتي الزم در اختيار ايشان تر مهم

هاي حاصل از تحقيقات تجربي  يافته .گيرد قرار مي) معلمان

مجازي ابزار سودمندي براي  هاي واقعيتدهد كه  نشان مي

روند  رقراري ارتباط دانش آموزان با محيط زيست به شمار ميب

)Adrian Galea, 2003( . بهمجازي  هاي واقعيبا در نظر گرفتن 

تواند در مواردي نظير  يك ابزار و روش، استفاده از آن مي عنوان

خطرآفرين بودن رو در رويي دانش آموزان با واقعيت و پر درد 

سر بودن و يا مضر بودن آن براي محيط زيست و يا خود 

جلوگيري از ارتكاب اشتباهات غيرقابل پيش  علت بهشخص 

  .بيني، بسيار سودمند باشد
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تر از فضاي واقعي است و  ه جذابهمچنين چنين فضايي، گا

كند و  تعامل با آن گاه انگيزش بيشتري در فراگير ايجاد مي

هاي  خستگي و صرف انرژي فراواني كه در رويارويي با محيط

گاه . رسد شود، از اين طريق به حداقل مي واقعي حاصل مي

را به ) اكوسيستم(توان در فضاي مجازي تغيير بوم سازگان  مي

داد، حال آنكه در واقعيت چنين امري مستلزم  سرعت نمايش

گذر زمان و يا درك واقعيت از طريق مطالعه كتب به صورت 

  .است پذير امكانانتزاعي 

و يا فراهم سازي اطالعات براي  كاري دستبنابراين، تجسم، 

تر از فضاي واقعي  درك بهتر واقعيت در فضاي مجازي راحت

ي و الكترونيكي در حقيقت از طريق آموزش مجاز. است

توان به درك بهتري از آينده محيط زيست و برقراري و  مي

يك فرد مسئوليت پذير و آماده  عنوان بهايجاد نگرشي مثبت 

  .سازي فراگير براي آينده بهره گرفت

 Thomasدر خصوص آموزش زيست محيطي، طبق گزارشي از 

and Stuart ، امكانات زير نيز از طريق آموزش مجازي فراهم

  :شود مي

به  يابي دستكه در طبيعت بكر هستند و  هايي مكانـ اكتشاف 

  .نيست پذير امكان ها آن

مانند (ـ اكتشاف چيزهايي واقعي بدون تغيير در مقياس، اندازه 

و زمان كه واقعيت قابل ) ابعاد نانو و يا ابعاد بسيار بزرگ

 .نخواهند بود آزمايشدسترسي و 

ـ تعامل با مردم واقعي در فضاي خيالي به منظور حمايت از 

  .تعاملي هاي طرح

واقعي  هاي موقعيتبا مقابله ـ جلوگيري از بروز خطر در 

موارد ذكر شده همراه با . خطرساز با خلق موقعيت مجازي

مبتني بر فناوري اطالعات از  هاي آموزشمزاياي مربوط به 

كه در گوشه و  زياديهاي  طريق آموزش از راه دور در پروژه

  ).Mallia, 2001(كنار جهان انجام گرفته، به اثبات رسيده است 

  

  گيري نتيجه وبحث 

. سر و كار دارد ها ارزشاي از  محيط زيست با مجموعهآموزش 

آموزشي مدارس چنين آموزشي را خطرناك  هاي نظامبسياري از 

كه در زمينه  هايي آنبه ويژه (دانند و بسياري از آموزگاران  مي

تعليم  ها ارزشجهت تدريس ) كنند علوم طبيعي تدريس مي

كند  كه در آن مدرسه تالش مي» مدرسه كامل«ديدگاه . اند نديده

 دهد عمل كند ممكن است ماتي كه ميطبق تعلي

اما هيچ سبك زندگي يا نظام . به طور بي مهابا بديع باشد

هم است كه در اين نكته بسيار م. آموزشي عاري از ارزش نيست

صحيح زندگي پايدار به دانش آموزان  هاي مهارتمدارس 

كه در مدرسه ارائه  هايي آموزشهمچنين تأكيد بر . آموخته شود

حامي  هاي سازمان. شود از اهميت مشابهي برخوردار است مي

. توسعه الزم است از آموزش محيط زيست بيشتر پشتيباني كنند

 ,IUCN(محيط زيست است نيازمند آموزش  ينيل به پايدار

1991.(  
افراد  هاي نگرشدر تغيير  اي پايهآموزش همواره نقش اساسي و 

اجرايي براي  هاي اهرماگر چه مكمل هر آموزشي وجود . دارد

ولي به هر  هاست آموزشعمل كرد و تحقق بخشيدن به اين 

  . حال نقش آموزش غير قابل انكار است

آن بر زندگي بشر و  تأثيرآموزش مباحث محيط زيست و 

حفاظت از محيط زيست در زندگي روزمره  ي نحوه خصوصاً

از خانواده تا مقطع ابتدايي و سپس دبيرستان به منظور فرهنگ 

به عنوان مديران و  فرهنگي نسل جوان هاي پايهسازي و ايجاد 

راهبران آتي كشور بايد صورت پذيرد، اين آموزش در مقاطع 

به صورت مباحث ساده نظير  تر بيش و تر كمابتدايي با عمق 

محيط زندگي و منزل  هاي آلودگي، ها زبالهضرورت جدا سازي 

 هاي آلودگيجلو گيري از آن و ساير مفاهيم عمومي  ي نحوهو 

باالتر به  ي دورهمطرح شوند و در  توانند ميمحيط زيستي 

و با توجه به محل زندگي دانش آموزان و  تر عميقصورت 

ساز موجود در آن محدوده جغرافيايي طراحي و عوامل آلوده 

  .داجرا شون

 ،)Sanaye Goldooz, 2002( تحقيق هاي يافتهشايان ذكر است 

بيشتر مديران اعتقاد دارند كه آموزش اين  ،دهد مينيز نشان 

مباحث بايد از كودكي آغاز شود زيرا تعليم و تربيت در كودكي 

  . گيرد ميو با پذيرش بيشتري صورت  تر آسان

دهد كه آموزش محيط  مراجعه به آمارها و گزارشات، نشان مي

اي در مدارس جهان،  زيست به صورت موضوع جداگانه

اي به منظور  تدريس نشده است و برنامه درسي جداگانه
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بلكه ابتدا در برنامه . نشده است نآموزش محيط زيست تدوي

درسي ملي مدارس انگلستان آموزش محيط زيست در ميان 

يكي از پنج موضوع آموزشي اوليه يعني آموزش بهداشت، 

آموزش شهروندي، آموزش و راهنمايي مشاغل و شناخت 

طبق گزارش . اقتصادي و صنعتي قرار گرفت و رسميت يافت

  : 1990ه آموزشي در ده هاي پژوهشبنياد ملي 

اكثر مديران مدارس آموزش محيط زيست را به عنوان بخش -

هاي درسي مدارس  برنامه» بسيار مهم«يا » تكامل مهم«

  . دانستند مي» اساسي«تعداد اندكي نيز آن را . دانستند مي

آموزش زيست محيطي  خطمشيمدارس راهكار و % 7تنها -

قد درس مدارس به طور كلي فا% 42. خاص ارائه كرده بودند

  . آموزش محيط زيست بودند

هماهنگ، مرتبط و  هاي ديدگاهمدارس داراي % 25كمتر از -

آموزش جغرافيا و . آموزشي در زمينه بيشتر موضوعات بودند

آموزش محيط زيست تلقي  ي عمدهعلوم به عنوان ابزارهاي 

از مدارس از برنامه درسي فردي و اجتماعي % 75و  شدند مي

  . ردندك ميخود استفاده 

فقدان زمان در : عوامل محدود كننده عبارت بودند از ترين مهم-

، )به دليل نياز به لحاظ كردن الزامات قانوني(برنامه درسي 

فقدان منابع، فقدان كارشناس و فقدان انگيزه در ميان اعضا ساير 

كه در اين راستا مشخص شدند، عبارت بودند از  هايي نيازمندي

 هاي آموزشيش منابع به منظور ارائه بهتر آموزش معلمان و افزا

   .)Tomlins and Froud, 1994( زيست محيطي

 صورت بهدرسي ملي ايران  هاي برنامهآموزش محيط زيست در 

و از  خورد ميآموزشي به چشم  هاي شاخهبهم پيوسته با ساير 

علوم دوره راهنمايي و دروس طريق دروس جغرافيا، 

جغرافيا در دوره دبيرستان با محتواي شناسي، شيمي و  زيست

و يا براي » بيشتر بدانيم«هاي  هم فقط در قسمت نبسيار ناچيز آ

و اين در حالي است كه اين دروس در  شود ميمطالعه تدريس 

اين  .)به جز جغرافيا(شود  علوم انساني تدريس نمي ي رشته

هاي تربيت معلم كه وابستگي مستقيم  موضوع همچنين در دوره

ا آموزش رسمي در مدارس دارند نيز از همين شرايط ب

  . برخوردار است

درسي  هاي كتاببا نگاهي گذرا به تعداد مباحث موجود در 

. گردد ميآموزش رسمي اين واقعيت تاييد  مختلفهاي  دوره

در واقع آموزش زيست محيطي در سيستم آموزشي كشور 

گفت كه آموزش زيست محيطي  توان مي. بسيار كم رنگ است

مطلوب لويت برخوردار نيست و از سطحي نادر مدارس از او

ملي آموزش اگر چه  هاي گذاري است سيدر . دار استربرخو

در مورد اهميت آموزش مواردي ذكر شده است اما هيچ 

اتخاذ  ها آموزش گونه اينخصوص  رسياست يا استراتژي د

  . نشده است

 مك مستقيم به حفظ محيط زيستآموزش الكترونيك ضمن ك

تواند با رويكرد فرهنگي غني شده با آخرين دستاوردهاي  مي

بديهي  ،رسان آموزش محيط زيست باشد بشر، ياري تكنولوژي

به هر هدف فرهنگي ميسر نيست جز با  يابي دستاست 

مشاركت همگاني مردم و به منظور جلب اين مشاركت، بايد 

آموزش را در هر اقدام فرهنگي به عنوان ابزاري كليدي مورد 

مسائل زيست محيطي بايد در سطحي گسترده . بررسي قرار داد

و پي در پي در ميان مردم اشاعه يابد تا مردم فرهنگ آن را 

هاي حفظ محيط  هاي متفاوت در حركت و به شكل بپذيرند

زيست شركت كنند تا در واقع حفظ محيط زيست به صورت 

توان از  آن صورت است كه مي رد. يك عمل روزمره درآيد

اشاعه فرهنگ مسايل زيست محيطي سخن گفت و ادعا كرد كه 

مسائل محيط زيست به لحاظ فرهنگي در اذهان مردم جاي 

ا مشترك ضف ترين مهمها بنگريم  ه اين توصيهاگر ب. گرفته است

مشاركت بيشتر مردم و ترغيب و فراهم آوردن  تمامي آنان،

هاي همكاري آنان براي حل مشكل محيط زيست است  زمينه

مخاطب و استفاده كننده از  ترين مهمهاي انساني  زيرا توده

در اين نقش آموزش  و ؛محيط زيست اطراف خود هستند

 گشا راه ابزار آموزشي نوين، ترين مدرنالكترونيك به عنوان 

  .است

موزش الكترونيك در جهت حفظ محيط زيست آتوان از  مي

استفاده بهينه كرده و با تطبيق آموزش مدرن با مباني سنتي و 

 .فرهنگي بومي به حفظ محيط زيست كمك شايان نمود

نفوذ باالي اينترنت در جامعه و  همچنين با توجه به ضريب

تصاعدي افزايش شمار  طور بهافزايش تعداد كاربران 
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هاي  و برنامه ها بازيافزارها و سخت افزارها و جذابيت  نرم

 توان مياي براي كودكان و نوجوانان، آموزش مجازي را  رايانه

جهت آموزش مسائل محيط زيست در نظر  رد مؤثرراهبردي 

  . گرفت

وابسته به  ها سايتما شمار اندكي از وب  كشور درهم اكنون 

افراد عالقمند به (دولتي و خصوصي و يا شخصي  هاي سازمان

 هايي فعاليتبه صورت نه چندان فراگير، ) مسائل محيط زيست

در جهت حمايت از محيط زيست و آموزش آن و افزايش 

كنند و ما اميدواريم اين فعاليت  سطح آگاهي عمومي تالش مي

 به) سازمان آموزش و پرورش(جانب متوليان تعليم و تربيت  از

هم اكنون در كشورهاي توسعه . اي انجام گيرد گسترده طور

آموزش مجازي  هاي سايتيافته بسياري از مدارس داراي 

هاي  آموزش ها سايتباشند و از طريق اين  محيط زيست مي

يطي، درسي مبتني بر آموزش زيست مح هاي برنامهالزم، اجراي 

زيست محيطي از طريق  هاي آگاهيگفتگو و تبادل نظر و انتقال 

حمايت از  هاي انجمنگفتگو و عضويت در  هاي اتاقتاالرها و 

منابع اطالعاتي  تر مهمگيرد و از همه  محيط زيست صورت مي

 . گيرد قرار مي) دانش آموزان و معلمان(الزم در اختيار ايشان 

كه آموزش محيط زيست  هايي روشدر اين ميان بهره گيري از 

را به طور كارآمد و مؤثرتر، با كيفيت و كميت مناسب، قابل 

به اين امر مستلزم توجه به  يابي دست. اجرا كند، ضرورت دارد

 تآموزشي محيط زيس هاي روشنخست آنكه : دو مورد است

با رويكردي علمي تدوين و به اجرا در آيند، دوم آنكه براي 

افزايش سطح كمي آموزش محيط زيست بايد از فناوري 

اطالعاتي بهره بيشتري گرفت تا دامنه مخاطبان و بهره گيري 

شايد بتوان . زيست محيطي افزايش يابد هاي آموزشمخاطبان از 

اي هاي زيست محيطي بر گفت تنها راه هماهنگي آموزش

افزايش آگاهي و مسئوليت پذيري افراد جامعه، استفاده از 

در اين ميان بهره  و ؛هاي اطالعات و ارتباطي است فناوري

گيري از آموزش مجازي براي ارتقاء آموزش محيط زيست به 

هاي  تواند برنامه سنتي مي هاي آموزشعنوان رويكردي مكمل 

 تأثيرو آموزش رسمي و غير رسمي را به صورت كارآمدتر 

 .گذار تر به اجرا درآورد

  

  پيشنهادات

با توجه به استفاده از  تبراي بهبود آموزش محيط زيس

توان پيشنهادهاي  مي هاي الكترونيك و آموزش مجازي، آموزش

  :زير را ارائه داد

هاي آموزشي محيط زيست  نگري فرآيند برنامه ريزي باز .1

محيط زيست بدين ترتيب كه به جاي تكيه خاص بر آموزش 

هاي درسي سه مقطع ابتدايي، متوسطه و دبيرستان،  در كتاب

ها برده و  ونيك به خانهرآموزش محيط زيست با آموزش الكت

كودكان از بدو يادگيري و زير سنين ورود به مقاطع كالسيك 

هاي مربوط به حفظ محيط  موزشآ) پيش دبستاني( موزشآ

  . زيست را درك كنند

ريزي و تدوين  در برنامه ين انفورماتيكاستفاده از متخصص .2

هاي آموزش محيط زيست و ايجاد سايت مخصوص  برنامه

به  آموزش الكترونيك براي سازمان حفاظت از محيط زيست،

شماره «و  »اسم رمز«اي كه براي هر فرد ايراني يك  گونه

تمامي افراد ايراني به  ايجاد شده و براي تشويق اوليه، »كاربري

كاربر اين  و عدم پرداخت هزينه عضويت، صورت مجاني

سايت گردند و در ادامه با برگزاري مسابقات و تفريحات 

ها و  افراد را ترقيب به استفاده از تمام بخش مجازي،

  . هاي مجازي در باب محيط زيست كند موزشآ

استفاده صحيح و درست از تكنولوژي آموزشي و اطالعات  .3 

كشورهاي توسعه  كارهاي راهب و و استفاده از تجار اروز دني

  .در باب آموزش الكترونيك و محيط زيست. يافته

 عنوان بههاي اطالع رساني زيست محيطي  ايجاد نظام .4 

  .اقدامي در جهت آموزش و توليد اطالعات زيست محيطي

مثبت آموزش  رپژوهش مبني بر تأثي هاي يافتهبا توجه به ) الف

و تأثير گذاري آموزش زيست  يكارايمجازي در افزايش 

محيطي و بر آورده شدن اهداف آموزش محيط زيست از طريق 

روري است كه در جهت توسعه آموزش ض ،آموزش مجازي

و از طريق آموزش  ون هاي فناوريمحيط زيست با استفاده از 

درسي آموزش محيط  هاي برنامهتدوين  .مجازي تالش كنيم

هاي درسي  مجازي سازي برنامه درويكر ساسا ربايد ب تزيس

  .آموزش محيط زيست انجام گيرد تا اجراي آن عملي شود
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براي آموزش محيط زيست هاي كالن  توسعه برنامه ريزي) ب

 دآموزش مجازي محيط زيست و تدوين سن نو در پي آ

  .»نستراتژي آموزش محيط زيست به صورت مجازي در ايراا«

غير دولتي در راستاي توسعه  هاي سازمانحمايت از ) پ

هاي غير رسمي محيط زيست به صورت مجازي و  آموزش

ريزي  رنامهب اآموزشي ب هاي برنامهبراي اجراي  ها آنتشويق 

  .نمدو

در جهت افزايش و توسعه منابع و امكانات موجود ) ت

  .فناوري در مدارس گام برداريم

هاي تكميلي آموزش الكترونيكي و آشنايي  برگزاري دوره) ث

به طور اختصاصي آموزش  وپيشرفته اطالعاتي  هاي فناوريبا 

  .نبراي معلما ها فناوريمحيط زيست با استفاده از اين 

تأمين منابع فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان به ) ج

  .منظور آشنايي بيشتر

افزايش ظرفيت زيرساختي و پهناي باند اينترنتي جهت ) ه

و شبكه به منظور  آنالينمجازي  يها آموزشاستفاده از 

  .آموزش مجازي محيط زيست
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