Vol. 4, NO.2, Winter 2016

مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش چالشهای زیست محیطی (با تأکید
)بر محیط زیست شهری

2

 مرجان معصومی فرد، 4محمدرضا سرمدی
 دانشگاه پیام نور، علوم تربیتی، استاد.4
 دانشگاه پیام نور، علوم تربیتی، استادیار.2

1394/9/27 : پذیرش

1394/4/15دریافت

A Study on the Role of ICT-Based Education in Decreasing Environmental
Challenges (with Emphasis on Urban Environment)
M.Sarmadi1, M. Masoumifard2
1. Professor, Dept. of Education, Payame Noor University
2. Assistant Professor, Dept. of Education,Payame Noor University
Received:2015/7/6

Accepted: 2015/12/19

چکیده

Abstract
Expanding of human communities and urban
development led to some phenomena such as the
destruction and pollution of environment. This
problem is not only limited to one country or a
specific territory, but also the entire world, and
contains too many issues. Thus, the different
experts have different solutions. Accordingly,
the purpose of this article is to study the role of
ICT-based
education
in
reducing
the
environmental crisis. This study used a
descriptive analysis of the data collection
library documents, including identification,
investigation, classification of information,
analysis and summary information on the
subject of study and how to improve their
environmental challenges using ICT-based
education is discussed. The results showed that,
the educational system can eliminate distance
and reduce migration from the rural areas to
urban areas for achieving high-quality
educational
system
and
prevent
the
consequences of population density in cities, and
help to reduce environmental problems,
especially in urban environments due to the
characteristics of ICI- based education systems
such as flexibility in time and place. Also, the
knowledge is the key to environmental
protection, ICT- oriented educational system can
provide environmental awareness to all
supported learners, in order to improve the
environmental challenges.

گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش
 این امر تنها.پدیدههایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است
 بلکه مشکل،به یک کشور و یا یک قلمرو خاص مربوط نیست
 از این،کل جهان است و در برگیرنده مسائل مختلفی نیز هست
.رو متخصصان حوزهها مختلف به ارائه راه حلها متفاوتی پرداختهاند
 هدف از نگارش مقاله حاضر مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فاوا،بر این اساس
.(فناور اطالعات و ارتباطات) در کاهش بحران ها زیست محیطی است
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسناد به گردآور
 تجزیه و، طبقهبند اطالعات، مطالعه، شامل شناسایی، اطالعات کتابخانها
تحلیل آنها و جمعبند اطالعات درخصوص موضوع مورد مطالعه پرداخته و
چگونگی بهبود چالشها زیست محیطی با به کارگیر آموزش مبتنی بر فاوا
 نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به.را مورد بررسی قرار میدهد
ویژگیها نظام آموزش مبتنی بر فاوا مانند انعطافپذیر در زمان و
 این نظام میتواند با حذف بعد مسافت و در نتیجه کاهش مهاجرت،مکان
از روستاها به شهرها برا دستیابی به نظام آموزشی با کیفیت و جلوگیر
 به کاهش مشکالت زیست محیطی،از پیامدها تراکم جمعیت در شهرها
 همچنین از آنجا که آگاهی.به ویژه در محیطها شهر کمک نماید
- نظام آموزش مبتنی برفاوا می،کلید اصلی حفاظت از محیط زیست است
 به،تواند با ارائه آگاهیها زیست محیطی به همه افراد تحت آموزش
.بهبود چالشها زیست محیطی کمک نماید
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Challenges, ICT- Oriented Education .
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ها آینده ،ایجاد موازنه زیستی و کمک به کاهش معضالت زیست
محیطی مورد توجه قرار گیرد ).(Meiboudi et al, 2013
این فناور که از آن در متون مختلف تحت عنوان «فاوا» یاد می-
شود ،تمامی اشکال آموزش و یادگیر را در قرن بیست و یکم متحول
نموده است .این تحول ،فرصتها بیشمار را برا یادگیر افراد
فراهم آورده که قبالً امکان پذیر نبود بنابراین از طریق این نوع آموزش
نیاز به تغییر در شیوه زندگی ،وجود ندارد ،چرا که این فناور میتواند،
آموزش را در  7روز هفته و به صورت شبانهروز  ،تقریباً در هر مکانی در
دسترس بگذارد .به تعبیر دیگر ،فناور اطالعات و ارتباطات ،رویکردها
کشورها را به مقوله زندگی و آموزش در کنار زندگی تغییر داده است
)  (Sampaio, 2008و سبب شده تا افراد در هر زمان و هر
مکان دلخواه بتوانند به نظام آموزشی دسترسی داشته باشند

مقدمه
از زمانی که بشر پا بر رو کره خاکی نهاده ،با محیط زیست خود
تعامل مداوم و پایدار داشته است اما رشد جمعیت و دستیابی به
اختراعات و اکتشافات جدید علمی و حرکت به سمت جامعه مدرن و
صنعتی ،سبب شده تا انسانِ امروز ،در جهانی بحران زده زندگی کند .در
دههها اخیر ،عالوه بر بحرانها اجتماعی ،اقتصاد  ،سیاسی و ارزشی
که تهدیداتی جد محسوب میشوند ،مشکالت و بحرانها زیست
محیطی را نیز به فهرست بحرانها جهانی باید اضافه کرد
( ،)Haghighatian et al, 2013چرا که شدت روند تخریب محیط
زیست به علت جستجو روزافزون بشر برا کشف داراییها طبیعت،
جنون سرعت ،عطش ارتباط ،رشد جمعیت ،توسعه شهرنشینی و افزایش
مواد زائد ناشی از آن ،تخریب جنگلها ،بارانها اسید  ،آلودگیها
صوتی ،فرهنگ مصرف پایانناپذیر ،بحران انرژ و محدودیت دوام
ذخایر ،اتالف و تخریب منابع طبیعی و  ،...همه باعث دخالت افراطی بشر
در طبیعت شده ( )Mohammadinia et al, 2012و تعادل
محیط طبیعی را بر هم زده و سبب آلودگی محیط زیست شده است

)(Mapua, 2009; Robinson, 2009; Tomul, 2009
) .(UNESCO, 2009این امر خود سبب کاهش اتالف منابع،

جلوگیر از تخریب محیط زیست ،کاهش مهاجرت ،کاهش توسعه
شهرنشینی ،کاهش مواد زائد و شده و به حفظ محیط زیست شهر
کمک می کند .با توجه به آنچه ذکر شد ،هدف اصلی پژوهش حاضر
مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فناور اطالعات و ارتباطات در کاهش
بحرانها زیست محیطی است .بر این اساس سؤال اصلی پژوهش
عبارت است از« :بهکارگیر آموزش مبتنی بر فناور اطالعات و
ارتباطات ،چگونه موجب حفاظت از محیط زیست میشود؟»

( Williams ,2002; Fathi Vajargah & Farmahini
;Farahani, 2003; Firoozi, 2005; Diallo et al, 2011
 ،)Ghol khani, 2012; Rezaei et al, 2013مسأله اصلی

پژوهش آن است که چنانچه روند بر هم خوردن تعادل محیط
زیست ادامه یابد ،بدون تردید نه تنها آرامش و امنیت زندگی انسان،
بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار گرفته و
باالخره حیات بشر را نابود خواهد کرد ،لذا نیازمند عزم ملی و بین-
المللی برا حفاظت از محیط زیست در اقشار مختلف جامعه بیش
از پیش احساس میشود ) ،(Shobeiri et al, 2014زیرا موضوع
محیط زیست و اثرات ناشی از تخریب آن ،فقط مشکل کشور یا
منطقها خاص در جهان نیست .دلیل توجه به این امر ،به طور
عمده مربوط به وقایع نامطلوبی است که در عرصه محیط زیست
جهانی همچون نازک شدن الیه اُزن ،گرم شدن زمین و ذوب شدن
یخها رخ داده است ( .)Mohammadinia et al, 2012در کنار آن
رشد مصرف انرژ و افزایش نیاز به آن از یک سو ،محدودیت ذخایر و
پایانپذیر بودن منابع انرژ فسیلی و مشکالت زیست محیطی ناشی از
مصرف منابع از سو دیگر ،دالیل قابل توجهی است که ضرورت
توجه هر چه بیشتر به مشکالت زیست محیطی را گوشزد می-
نماید (،)Share poor, 2008 ;Haghighatian et al, 2013
این در حالی است که به گزارش)،(Yildiz, 2011; Meiboudi, 2013
آموزش از راه دور ،به ویژه آموزشها مبتنی بر فناور اطالعات و
ارتباطات میتواند راهکار مناسبی برا مقابله با مشکالت زیست
محیطی و دستیابی به محیط زیستی سالمتر و پاکتر برا نسل-

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیق نظر و روش آن ،توصیفی و از نوع تحلیل
اسناد است .رویکرد پژوهشی نیز کیفی و روش گردآور اطالعات،
کتابخانها است .این روش شامل شناسایی و مطالعه منابع علمی موجود،
از جمله مقاالت و کتابهایی که در زمینة مسائل زیست محیطی و نظام
آموزش و پرورش مبتنی بر فاوا نوشته شدهاند و فیشبردار  ،طبقهبند ِ
اطالعات ،تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها گردآور شده و پاسخ به
سؤال تحقیق میباشد .از این رو برا پاسخگویی به سؤال ذکر شده،
نخست الزم است تعریف و مفهوم محیط زیست ،چالشها زیست
محیطی ،حفاظت از محیط زیست ،آموزش مبتنی بر فاوا ،مورد بررسی
قرار گیرد و سپس به سؤال مطرح شده پاسخ داده شود.

محیط زیست
محیط در فارسی به معنا «احاطه کننده» و «در برگیرنده جا
زندگی آدمی» است .در فرهنگ فارسی عمید ،محیط زیست اینگونه
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دوم تعامل بشر با طبیعت به سر میبرد ،از این رو تسلط انسان بر
طبیعت سبب ایجاد چالشها زیست محیطی فراوانی شده است و
تعادل اکولوژیک بهویژه در محیط زیست شهر را بر هم زده،
است .برخی از این چالشها عبارتاند از:

معنی شده است« :جایی که انسان در آن زندگی میکند اعم از
کشور یا شهر یا جامعه یا خانواده» ) .(Amid, 1983همچنین
طبق تعریف استاندارد  ISO 14000معادل انگلیسی این واژه،
 ،Environmentعبارتست از« :محیطی شامل هوا ،آب ،خاک،
منابع طبیعی ،گیاهان ،جانوران ،انسان و روابط متقابل بین آنها که
سازمان در آن فعالیت مینماید» ) ،(Koopaei, 2014بنابراین در
تعریف جامعتر از محیط زیست باید گفت« :محیط زیست ،به
تمام محیطی اطالق میشود که انسان به طور مستقیم و
غیرمستقیم به آن وابسته است و زندگی و فعالیتها او در ارتباط
با آن قرار دارد» ).(Firoozi, 2005
محیط زیست تقسیمات متعدد دارد .در یکی از دسته بند ها،
محیط زیست به سه بخش محیط طبیعی ،محیط اجتماعی و محیط
انسان ساخت تقسیم میشود .البته در عمل هیچیک از این محیطها به
صورت مجرد و خارجی وجود ندارند .در واقع محیط زیست در عمل
تفکیک ناپذیر است .محیط طبیعی به آن بخش از محیط زیست اطالق
میشود که ساخته دست انسان نباشد .محیط اجتماعی ،جامعها است
که در آن زندگی میکنیم و شامل کلیه کسانی است که بر ما تأثیر
گذاشته و ما از آنان تاثیر میپذیریم .محیط انسان ساخت نیز به آن
بخش از محیط زیست اطالق میشود که توسط انسان ساخته و
پرداخته شده است .بر این اساس شهرها و روستاها ،با همه تأسیسات و
امکاناتشان که تجلیگاه مهمترین مصنوعات بشر است ،محیط انسان
ساخت را تشکیل میدهند ) (Mohammadinia et al, 2012که
بیشترین آسیب زیست محیطی نیز متوجه محیط انسان ساخت است .در
زیر به برخی از چالشها زیست محیطی ناشی از محیطها انسان
ساخت میپردازیم.

افزایش جمعیت و محیط زیست
با شروع رنسانس از اواخر قرن  15و اوایل قرن  16در اروپا توجه
انسان به علم و دانش سبب کنترل قحطیها ،بهبود وسایل ارتباطی،
انقالب پزشکی و کنترل جنگها شد و جمعیت جهان با شتابی
بیسابقه ،رو به افزایش نهاد .افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح
منطقها خاص ،اثرات مستقیمی بر کیفیت محیط زیست ایجاد
نمود .رشد جمعیت ،سبب فقر و فرسایش محیط زیست در
کشورها رو به رشد شد .این موضوع نیز کیفیت زندگی مردم را به
شدت تحت تأثیر قرار داد و تالشها کشورها جهان سوم را
برا دستیابی به توسعه پایدار بینتیجه گذاشت .رشد جمعیت
همچنین سبب قطع بیرویه درختان جنگلی برا تأمین نیازها
مصرفی و نابود جنگلها شد ،به گونها که سازمان سالمت
جهانی ) (WHOدر سال  1996طی گزارشی اعالم کرد« :رشد
جمعیت به عنوان اصلیترین عامل تخریبی محیط زیست و
موجودات زنده محسوب میشود ،چرا که بشر برا تأمین غذا،
مسکن ،کار و غیره دست به کشف و استخراج بیرویه منابع طبیعی
میزند ،تا جایی که گویی مالک زمین و نه ساکن آن است
).(Firoozi, 2005

مهاجرت و شهرنشینی
تحوالت اقتصاد ـ اجتماعی قرون هیجدهم و نوزدهم ،کالن
شهرها عظیمی را به وجود آورد و گسترش امکانات و تمرکز
صنایع در این فضاها ،سبب ایجاد مهاجرتها روستایی و تراکم
جمعیت در شهرها و ایجاد آلودگیها زیست محیطی شد و
دگرگونیها اساسی در ساختار و بافت شهرها به وجود آمد
) .(Ziyari, 2013این تحوالت بهویژه در سالها اخیر ،سبب
ترک مناطق روستایی و مهاجرت به مناطق شهر و خصوصاً
زندگی در حاشیه مناطق بزرگ شهر شده است و کیفیت محیط
زیست شهر را در نتیجه فعالیتها انسانی تقلیل داده است.
مهاجرت میتواند دالیل مختلفی داشته باشد و یکی از عوامل مهم
مهاجرت در سالها اخیر ،دسترسی به نظام آموزش و پرورش با
کیفیت بوده است ،چرا که دسترسی به دانشگاهها برتر و تراز اول
فقط در شهرها بزرگ امکانپذیر است ،از این رو هر ساله تعداد

چالشهای زیست محیطی
بررسی اجمالی سرگذشت انسان نشان میدهد که تعامل بشر به
عنوان جزئی از طبیعت با محیط پیرامونش ،سه مرحله را شامل
میشود .این سه مرحله عبارتاند از :دوران تسلط طبیعت بر انسان
(که در برگیرنده عصر است که در آن بشر کامالً مقهور طبیعت
بوده و قادر نیست دخل و تصرفی در طبیعت انجام دهد)؛ دوران
تسلط انسان بر طبیعت (که در برگیرنده عصر ایجاد تمدنها
صنعتی است) و دوران تعامل و همگرایی انسان و طبیعت (که
دربرگیرنده عصر آگاهی ،تعامل و همزیستی با طبیعت است)
).(Firoozi, 2005

با توجه به اینکه کشور ما جزو کشورها درحال توسعه است و
صنعتی شدن نیز جزئی از توسعه است ،لذا در حال حاضر در مرحله
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سرانه گوشت ،مر  ،محصوالت کشاورز و  ،...سبب شد تا تولید
این محصوالت با استفاده از هورمونها سرعت بیشتر یابد که این
امر نیز بر بهداشت ،تغذیه و سالمتی افراد تأثیرات مخربی دارد،
همچنین تقاضا روزافزون برا دریافت پروتئین دریائی از میزان
تولید شیالت اقیانوسها فراتر رفته و در نتیجه استخرها پرورش
ماهی نیز دست به کارشده و با روشها غیرطبیعی به پرورش
ماهی پرداختند که تأثیرات سوء آن بر بروز بیمار ها و به خطر
افتادن سالمتی بر کسی پوشیده نیست .این اثرات ناخوشایند تا
جایی پیش رفته که امروزه مخاطرات بهداشتی ناشی از محیط
زیست ناسالم علت اصلی مرگ ،بیمار و پائین بودن کیفیت زندگی
انسانهاست ).(Omrani, 2013

زیاد از جمعیت کشور برا ادامه تحصیل در نظام آموزش عالی به
سو شهرها حرکت میکنند ). (Talebi and Rezaei, 2010
همچنین موضوع اشتغال ،یکی از دالیل دیگر است که
سبب مهاجرت از روستاها به شهرها شده است ،در حال حاضر
تعداد بی شمار از جویندگان کار برا تأمین هزینهها زندگی
خود وارد شهرها شده ،از این رو رشد سریع و بی قوارۀ مهاجرت
از روستا به شهر سبب ایجاد ازدحام در شهرها ،پیدایش زاغهها
ناسالم ،انواع آلودگی ها و کاهش سطح زندگی سالم زیستی
اجتماعی میشود ). (Ghochani et al, 2014
 کاهش فضای سبز در نتیجه ساخت و سازهای بیرویهاز مهمترین اثرات کالبد  -فضایی رشد شهرنشینی و گرایش به
سههو زندگی ماشههینی را میتوان تخریب و تباهی منابع طبیعی و
پوشش گیاهی ،تبدیل اراضی مزروعی ،کشههاورز و باغات به
تشههکیالت سههاختمانی ،ساخت و سازها بیرویه و تغییر کاربر
فضا سبز دانست ،زیرا مهاجرت از روستا به شهرها و رشد شهرها
سبب کاهش سههرانه فضا سبز شهر و حتی تخریب و تغییر
سیما فضا سبز حومهها شهر شده است و از آنجا که فضا
سبز شهر همچون ریهها تنفسی شهرنشینان به شمار میآید ،از
الزامات زندگی سالم شهرنشینی است و بر آرامش روحی و
سههالمت جسمانی شهروندان تأثیر مستقیم دارد .به همین دلیل
نبود آن ،به معنی نبود سالمت و تندرستی در شهرها به شمار می-
رود ،چرا که فضا سبز در پاکساز هوا از ترکیبات مسموم کننده
در میدانها ،خیابانها ،پارکها ،با ها و جنگل کار ها اطراف
شهههرها ،تعدیل دما ،افزایش رطوبت نسبی ،لطافت هوا و جذب
گرد و خاک و  ،...نقش کلید دارد .از این رو روند نابود فضا
سههبز شهر را میتوان زنگ خطر برا جوامع بشر به حساب
آورد ) (Ghaderi Motlagh and Karimi, 2008زیرا نابود
فضا سبز شهر سبب ایجاد آلودگیها محیط زیست و عدم تعادل
در سیستم اکولوژیکی و توان بهزیستی انسانها میگردد.

 مصرف گراییاز اوایل قرن بیستم پدیده مصرف گرایی با رواج تولید انبوه،
بازاریابی ،تبلیغات ،عالئم تجار و  ...در شهرها ایجاد شد .روند
مصرفگرایی در این قرن که به همراه رشد شتابان و افسارگسیخته
اتفاق افتاد ،موجبات بلعیدن منابع زیست محیطی که متعلق به تمام
نسلها است را فراهم نمود و در ادامة این روند ،جهان با مشکل
تخریب محیط زیهست و از بین رفتن منابع زیست محیطی ،گرم
شهدن زمهین ،انتهشار گازهها گلخانهها روبهه رو شد .خسارت-
ها ناشی از پدیده مصرفگرایی تا حد است که آلن دورنینهگ
بهرا حهل این مشکل چنین میگوید«:اگر قرار است
اکوسیستمها تأمین کننده حیات این کره ،برا نسلهها آینهده
نیهز بهاقی بمانند ،جامعه مصرفی به ناچار باید از مصرف منابع خود
به شدت بکاهد» ).(Durning, 1992
مصرف گرایی از دو جههت بهه محیط زیست ارتباط دارد ،از طرفی
مصرف کننده با استفاده بیشتر کاالهها مهصرفی ،زمینهه تولید بیشتر
این کاالها را فراهم کرده و به استفاده بیهشتر از منهابع پایهانپهذیر و در
برخهی موارد استفاده بیرویه از منابع تجدید شونده خواهد انجامیهد و
آلهودگی بیهشتر را پدیهد میآورد .از طرف دیگر مصرف در برخی موارد
به طور مستقیم بهه اسهتفاده از منابهع طبیعهی مرتبط است ،به طور مثال
مصرف بی رویه آب ،سبب کاهش ذخهایر آب کهشور شهده و بهه تخریب
محیط زیست میانجامد.

 بهداشت ،تغذیه و سالمتیپیشرفت علم در دنیا مدرن موجب شد بسیار از عناصر جدید
برا مبارزه با بیمار ها و آفات کشف شود .این موضوع اگر چه
سبب بهبود وضعیت زندگی شد ،اما ورود این عناصر به زندگی
انسانها ،سبب به خطر افتادن تغذیه ،بهداشت و سالمتی انسانها
به ویژه در محیطها شهر شد و آثار ناخوشایند را بر جا
گذاشت .همچنین تقاضا فزاینده افراد شهرنشین برا مصرف

 تولید زباله و نحوه دفع آنتغییرات بوجودآمده در شیوه زیست و الگو مصرف در سال-
ها اخیر موجب افزایش سرانه تولید مواد زائد مربوط به زباله-
ها خانگی شده است .زباله به مواد زاید غیر قابل استفادها
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عبارتاند از :جمع شدن فاضالبها شهر  ،آلوده کنندهها
صنعتی ،فاضالب خانگی .آلوده شدن آب ،نه تنها سبب به خطر
افتادن جان انسانها میشود ،بلکه جان آبزیان و سایر موجودات را
نیز به خطر میاندازد ،از این رو پس از استفاده از آب و تبدیل آن به
از آلودگی آب و محیط زیست باید
جلوگیر
پساب ،برا
راهکارهایی برا تصفیه و استفاده مجدد از آنها اتخاذ
کرد ).(Shahriyari et al,2008 ;Omrani, 2013
خاک نیز یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است و به
عنوان پاالینده طبیعت محسوب میشود .خاک ،عالوه بر اینکه
تأمین کننده مواد غذایی است ،خاصیت تصفیه کنندگی نیز دارد .این
خاصیت در اثر خواص فیزیکی آن (عمل نفوذ آب از منافذ) ،خواص
شیمیایی آن (جذب سطحی و تبخیر) و خواص زیستی آن (تجزیه و
فساد مواد آلی) حاصل میگردد ،آلودگی خاک حاصل تجمع ساالنه
میلیونها زباله ،قوطیها کنسرو ،آهن اسقاطی ،کاغذ ،شیشه،
پالستیک و  ...در محیط زیست است زیرا اغلب این مواد توسط
باکتر ها تجزیه ناپذیرند یا سرعت تجزیة آنها بسیار کم است .آثار
آنها همچنان در خاک باقی میماند و موجب آلودگی خاک میشود،
خاک در بیشتر موارد بر اثر فعالیتها مختلف انسانی ،دچار
آلودگیهایی مانند ریختن مواد سمی مانند انواع حاللها ،مواد
رنگی ،شویندهها و  ...میشود .اکثر این آلودگیها بر اثر تصادف
وسایل نقلیها که مواد آلوده کننده جابهجا میکنند ،اتفاق میافتد.
آلوده کنندهها دیگر که سبب آلودگی خاک میشوند شامل
اتومبیلها ،کامیونها و هواپیماهایی هستند که زباله جابهجا نمی-
کنند ولی مواد از قبیل سوخت حمل میکنند ،که بر اثر ریخته
شدن و خارج شدن آنها از وسیله نقلیه آلودگی خاک رخ میدهد

اطالق می شود که دارا یکی از ترکیبات سمی ،فسادپذیر،
خورنده ،قابل اشتعال و یا قابل واکنش باشند .این ترکیبات
عمدتاً شامل پس ماندها و بقایا مصرف انواع مواد توسط انسان-
ها می شود ،لذا ورود زباله ،فاضالب و پسماند به محیط زیست،
سبب آلودگی بیشتر محیط زیست می شود .آنچه که در زمینه
انواع زباله و پسماند باید مورد توجه قرار گیرد آن است که
اینگونه مشتقات ،در هنگام دفع نیاز به مراقبت ویژه ا دارند
) ،(Delangizan and Mahmoodi, 2012بنابراین اصول
بهداشت و بهساز محیط ،در هر شهر ایجاب می کند که زبالهها
در حداقل زمان ممکن از محیط زندگی انسان دور شده و در
اسرع وقت دفع گردند .دفع غیراصولی زباله ها نه فقط باعث
تولید بیمار  ،تعفن و زشتی مناظر می گردد ،بلکه می تواند به
وسیله آلوده کردن خاک ،آب و هوا خسارات فراوانی را ببار آورد.
به همان اندازه که ترکیبات زباله مختلف است ،خطرات ناشی از
مواد تشکیل دهنده آنها نیز می تواند متفاوت باشد .جمعآور ،
حمل و نقل و آخرین مرحله دفع این مواد بایستی به طریقی
باشد که خطرات ناشی از آنها در سالمتی انسان به حداقل
ممکن کاهش یابد ).(Omrani, 2013
برخی از خطرات ناشی از دفع زباله به روشها غیر بهداشتی
عبارتاند از( :آلودگی خاک ،آلودگی آبها سطحی و زیرزمینی،
آلودگی هوا ،آتش سوز ها گسترده ،تکثیر حیوانات و حشرات و
جوندگان ،بروز انواع بیمار ها خطرناک ،به مخاطره افتادن
زندگی آبزیان ،هدر رفت منابع اقتصاد  ،ورود انواع سموم به
زنجیره غذایی انسانها ،تلفات دام و طیور و جنبهها زیباشناختی

) .(Omrani, 2013;Mohammadi Akbarabadi etal, 2010

).(Ibid, 2013

هوا ضرور ترین ماده برا ادامه زندگی و تندرستی است و اگر این
ماده اصلی و مهم حیاتی به موارد خارجی و مضر آلوده شود ،بشر مجبور
است در هر بار تنفس مقدار مواد خارجی و مسموم کننده همراه با هوا
تنفسی به درون ریهها فرستاده و از این طریق در معرض خطر اثرات
نامطلوب و گاه کشنده آن قرار گیرد ،آلودگی هوا نه تنها بر انسان تأثیرات
مخربی دارد ،بلکه بر حیوانات ،گیاهان و اشیاء نیز اثرات نامطلوب دارد .با
توجه به ترکیب اصلی و طبیعی هوا ،وقتی غلظت یک یا چند ماده زائد در
جو به حد برسد که بر سالمتی انسان اثر سوء بگذارد و یا موجب
ضررها اقتصاد شود ،میگویند هوا آلوده است .آلوده کنندهها هوا به
دو دستة آلوده کنندهها طبیعی (مانند گرد و غبارها ،مواد آتشفشانی و  )...و
آلوده کنندهها مصنوعی (که حاصل فعالیتها انسانی به خصوص در
ارتباط با هوا است) میشود ). (Omrani, 2013
صدا یا صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع
اجسام و مواد اعم از جامد ،مایع و گاز تولید میشود .آلودگی صوتی
نیز عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت ،صدا و ارتعاش
مربوط ،بیش از حد مجاز و مقرر در فضا باز (غیر سرپوشیده).

 آلودگیهای آب ،خاک ،هوا و صوتییکی دیگر از پیامدها عصر صنعتی وجود انواع آلودگیها در آب،
هوا ،خاک و آلودگیها صوتی و  ...ناشی از صنعتی شدن است.
مهمترین عاملى که میتواند نقش بسیار مهمى بر محیط و سالمتى
افراد جامعه داشته باشد ،آب است ،آب مایعی است که قسمت اعظم کره
زمین را فراگرفته و عامل مهم بقاى زندگى است .در واقع مصداق آیه
شریفة «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلََّ شَیْءٍ حَیَّ» ،زیباترین بیان است که اهمیت
آب را به عنوان مایعی حیاتی بیان میکند .آب نخستین نیاز زندگی است و
موجودات زنده ،بدون آب بیش از چندساعت یا چندروز نمیتوانند زنده
بمانند ).(Holy Ghoran
آلودگی آب عبارتاست از :افزایش مقدار هر معرف ،اعم از
شیمیایی ،فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش
اساسی آن در مصارف ویژهاش شود ) .(Omrani, 2013عوامل
آلودهکننده آب بسیار گوناگوناند و میتوانند هم منابع آبها
زیرزمینی و هم آبها سطحی را آلوده کنند .برخی از این عوامل
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یکی ازمعضالت محیط زیست کنونی ،آلودگی صوتی است
) ،(Oveisi et al, 2007و مانند سایر آلودگیها بر انسان،
گیاهان ،جانوران و اجسام بیجان آثار منفی متعدد دارد .یکی از
مهمترین اثرها کاهش قدرت شنوایی است و اثرات غیرمستقیم آن بر
رو انسان شامل کاهش ضربان قلب ،حساسیت عصبی ،گرفتگی
عضالنی ،خستگی روحی و جسمی ،سرگیجه ،از دست دادن تعادل
بدن ،امراض قلبی و در نهایت مجموع این اثرها در انسان ایجاد
خستگی و بیحوصلگی نموده و از بازدهی فکر و جسمی میکاهد.
نتایج زیانبار آلودگی صوتی بر انسان در دراز مدت بهطور مستقیم با
اثرگذار بر دستگاه عصبی انسان ایجاد میگردد .منابع تولید سروصدا
گوناگوناند .برخی از آنها عبارتاند از :صنعت ،ترافیک جادها ،
ترافیک ریلی ،ترافیک هوایی ،کارها ساختمانی و عمومی و ...

منابع ،شکار ،تغییر اقلیم ،آلودگیها و غیره منجر به تهدید تنوع
زیستی میشوند .همچنین قطع بیرویه درختان جنگلی برا تأمین
نیازها مصرفی ،موجب نابود میلیونها هکتار از جنگلها
جهان شده است و بهعلت نابود جنگلها و آلودگیها شیمیایی
محیط زیست ،روز  140و سالی  50000گونه مختلف گیاهی و
حیوانی برا همیشه از صفحه روزگار محو میشود و برآورد میشود
اگر روند کنونی ادامه یابد ،طی  50سال آینده یک چهارم کل گونه-
ها حیات نابود خواهند شد ،زیرا نبود منابع طبیعی غذایی و تأمین
شدن منابع غذایی از منابع غیرطبیعی و نامناسب ،سبب برهم
خوردگی تعادل در محیط زیست میشود و آسیبها جد به
محیط زیست وارد میکند ).(Abedi, 2010

).(Omrani, 2013; Oveisi et al, 2007

 حفاظت از محیط زیستمحیط زیست موهبتی الهی است که در اختیار انسان قرار گرفته
تا از آن استفاده کند .خداوند در آیه  61سوره مبارکه هود می-
فرماید " :هُوَ مَنشَأَکُم مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا"" ،اوست که
شما را از زمین آفرید و عمران و آبادانی آن را به شما واگذاشت"
( . )Holy Guranبنابراین وظیفه انسانی و اجتماعی هر انسانی
است تا در حفاظت آن بکوشد و سالمتی آن را تأمین کند ،لذا
امروزه حفاظت از محیط زیست ،به یکی از مهم ترین مباحث
جامعه جهانی تبدیل شده است ،به گونه ا که درست نگهدار
نکردن یا رعایت نکردن استانداردها حفاظت از آن میتواند
سالمت کل جهان () )(Mohammad Zadeh Rahni, 2010و
نسلها آینده را مورد تهدید قرار دهد.
امروزه حوزه محیط زیست و حفاظت از محیط زیست ،حوزه
نسبتاً نوینی برا وضع قوانین بینالمللی در این خصوص به شمار
میآید و متون قانونی برا حفاظت از محیط زیست افزایش
چشمگیر داشته است .در کشور ما نیز حفاظت از محیط زیست
همانند وضعیت و پیشینه آن در جهان از قدمت چندانی برخوردار
نیست ولی از لحاظ رویکرد به مسائل محیط زیست و تدوین
قوانین و مقررات زیست محیطی در مقایسه با بسیار از کشورها
جهان سوم و حوزه غرب آسیا پیشتاز کشورها دیگر بوده است ،از
این رو در سند چشمانداز جمهور اسالمی ایران در افق  1404نیز
حفاظت از محیط زیست در دستور کار دولت قرار گرفته است .به
این ترتیب حفاظت از محیط زیست برا رسیدن به موقعیتی که
موجبات بهرهمند جامعه ایرانی از محیط زیست مطلوب باشد یک
هدف آرمانی یا چشمانداز قابل حصول در سند مذکور تلقی میشود

 استفاده بی رویه از انرژیهای فسیلیسوخت مادها است که میتواند سوزانده شود یا به شیوه دیگر
به کار گرفته شود تا حرارت تولید کند .سوخت فسیلی را از نگاه
علمی میتوان اینگونه تعریف کرد« :مواد حیوانی و گیاهی به -
خصوص ذغال سنگ ،کود گیاهی ،ذغال سنگها چوب نما ،مواد
نفتی و گاز طبیعی ،که به صورت ناقص با اکسیژن ترکیب و یا فاسد
شدهاند» .مسائل زیاد در زمینه رابطه میان سوختها فسیلی به
عنوان منابع انرژ و آلودگیها زیست محیطی مطرح است که
این مسائل امروزه در حوزه حفظ سالمت زمین ،بیشتر مورد توجه
قرار گرفته است .به عنوان نمونه ،نوع سوختن این سوختها
فسیلی باعث آزاد شدن میزان قابل توجهی گاز گلخانها
میشود .در واقع در حال حاضر استفاده بیرویه از سوختها
فسیلی به عنوان آالینده اصلی اتمسفر شناخته میشود .در نتیجه
سوختن منابع فسیلی مواد بسیار آزاد میشود که باعث آلودگی
هوا ،آلودگی آب ،هدر رفتن منابع ،فرسایش زمین ،شیوع بیمار -
ها مختلف و افزایش اشعه ماوراء بنفش و  ...میشود .بسیار از
این بیمار ها به راحتی توسط بشر قابل دیدن نیست؛ با این وجود
اثرات مضر آن از جمله نابود آبزیان قابل مشاهده است .سوخت-
ها فسیلی همچنین ممکن است باعث انباشتگی مواد زائد جامد
شهر شود .این نوع انباشتگی اثرات گستردها بر محیط زیست
دارد و این ضایعات خطر انتشار مواد سمی را باال میبرد که باعث
مسموم شدن آبها سطحی و زیرزمینی میشود و زندگی
حیوانات را نیز در معرض خطر قرار میدهد ).(Omrani, 2013

).(Rajabzadeh, 2008

کاهش تنوع زیستیتنوعزیستی دارا ابعاد و تعاریف متفاوت است و دربرگیرنده تنوع
ژنتیکی ،تنوع گونها و تنوع اکوسیستم است .بدیهی استکه تنوع
زیستی در اثر فعالیتها انسانی در معرض خطر جد قرار دارد.
فعالیتهایی نظیر کاربر اراضی ،جدایی زیستگاهها ،بهرهبردار از

حفاظت محیط زیست یک فرایند مشارکتی است که نیاز به
اقدامات مستمر و تعامل متقابل دولت ،شهروندان و بخشها
تولید  ،تجار و زیربنایی دارد ) .(Rajabzadeh, 2008به همین
منظور برا حفاظت از محیط زیست ،الزم است همه افراد ،مؤسسات
و نهادها ،احساس مسئولیت نمایند .از این رو نظام آموزش عالی نیز
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ارتباطات در نقش نیرو کمکی توسعه اقتصاد و اجتماعی ،به صورت
یک اصل اقتصاد  ،اجتماعی ) ،(Moore & Tait, 2002بهداشتی
) (Serami & Bahari, 2010و  ...پذیرفته شده و در بدنه اصلی
نظامها آموزشی کشورها دنیا ،بهویژه کشورها درحال توسعه به
کارگرفته شده است ( ،)Moor & Tait, 2002این نوع یادگیر
اکنون ،به یک روند تازه و رو به رشد و یک استراتژ مهم در
کشورها بزرگ جهان تبدیل شده است ).(Sanayei, 2011
قابلیتها متنوع فاوا به برنامهریزان و متخصصان تعلیم و تربیت
امکان میدهد تا برا مخاطبان مختلف و طیفها متفاوت سنی،
جنسی و  ...دورهها آموزشی متنوعی را طراحی نمایند
) .(Baytiyeh & Pfaffman, 2010از آنجا که نیمی از مردم
جهان و بیش از دو سوم جمعیت کشورها در حال توسعه در
مناطق غیرشهر و عمدتاً روستایی زندگی میکنند ،به نظر میرسد
گسترش فاوا و آموزشها مبتنی بر آن میتواند نقش عمدها در
بهبود وضعیت آموزشی ،بهداشتی ،درآمد ،گردشگر  ،بهبود منابع
طبیعی و کاهش آلودگی ،حفظ توازن جمعیتی ،جلوگیر از مهاجرت
و حاشیهنشینی در شهرها ،ترافیک و افزایش کیفیت کشاورز
داشته باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد ،شکل شماره یک به صورت شماتیک
چالشها زیست محیطی مورد توجه پژوهش حاضر و نقش
آموزش مبتنی بر فاوا را به عنوان عاملی تأثیرگذار بر این چالشها،
از دیدگاه نویسندگان مقاله نشان میدهد.

در حفاظت از محیط زیست نقش تعیین کنندها در ابعاد مختلف
دارد .با توجه به آنچه گفته شد در قرن حاضر نظام آموزش و پرورش
به طور عام و نظام آموزش عالی به طور خاص با بهرهگیر از
فناور اطالعات و ارتباطات ،به بهبود کیفیت محیط زیست و
جلوگیر از آلودگیها زیست محیطی به ویژه در محیطها
شهر کمکها فراوانی نموده است.
فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش از دور
از ویژگی ها قرن بیست و یکم ،توسعه شگفتآور فناور
اطالعات و ارتباطات و فراگیر شدن شبکه جهانی اطالعات ،به
منظور افزایش سرعت و کیفیت در ارائه کلیه خدمات انسانی از
جمله آموزش بهتر ،سالمت و بهبود کیفیت زندگی است
);(Pandya & Gor, 2011; Salehi & Hajizad, 2010

) .(Tomei, 2008فناور اطالعات و ارتباطات که از آن به
عنوان فاوا یاد می شود ،روش و ابزار است که برا دستیابی
به اطالعات و برقرار ارتباط با دیگران مورد استفاده قرار می-
گیرد .همچنین فاوا بر فناور ها مبتنی بر الکترونیک و رایانه
اشاره دارد .به وسیله این فناور ها می توان به اطالعات دسترسی
یافت و آنها را به صورت الکترونیکی از طریق رایانه مورد
ا ستفاده قرار داد (Clark and Mayer, 2011; Angello
).&Wema, 2010; Paseban Razavi, 2009

امروزه رویکرد آموزش با تکیه بر توسعه فناور

اطالعات و

شکل  .1چالشها زیست محیطی و فاوا
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محیطی و بهبود وضعیت محیط زیست در شهرها بزرگ را فراهم می-
آورد.
با توجه به آنچه ذکر شد ،دسترسی منظم و عادالنه روستائیان به
نظام اطالعات و ارتباطات و آموزش از این طریق سبب افزایش مهارت و
دانش روستائیان شده و فرصتها شغلی فراوانی از طریق ایجاد
بازارها الکترونیک برا فروش محصوالت کشاورز و صنایع دستی
برا ایشان ایجاد مینماید .پیامد این امر موجبات کاهش مهاجرت بی-
رویه روستائیان به شهرها بزرگ و همچنین کاهش مشکالت مربوط
به حاشیهنشینی روستائیان شده و کیفیت زندگی شهر و محیط زیست
افزایش مییابد.
کاهش تراکم جمعیت در شهرها ،فرصت کافی را به تولیدکنندگان مواد
غذایی برا تهیه و تأمین میزان مصرف سرانه گوشت ،مر و ماهی،
محصوالت کشاورز میدهد .از این جهت غذاها و گوشتها هورمونی
که در حال حاضر در بازار وجود دارد و سالمتی انسانها را با خطرات
جد مواجه نموده است ،به محصوالت ارگانیک و سالم تبدیل شده و
موازنه زیستی در چرخه محیط زیست نیز ایجاد میشود.
همچنین کاهش مهاجرت با هدف دستیابی به نظام آموزشیِ با
کیفیت ،سبب کاهش تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی در مناطق
شهر میشود و از این طریق سبب بهبود فضا سبز شهر بیشتر شده
و در شهرها بزرگ ،در نسبت بین فضا سبز به ساختمانها ،تعادل
مناسبی برقرار میشود که خود الزمه سالمتی محیط زیست شهر
است.
دسترسی به نظام آموزش مبتنی بر فاوا ،همچنین از طریق کاهش
شهرنشینی ،مصرفگرایی را که از آفات جامعه شهر است کاهش می-
دهد ،زیرا با بهرهگیر از فاوا میتوان در مناطق روستایی به ترویج دانش
کشاورز نوین کمک نمود و از این طریق به روستائیان کمک کرد تا به
تولید محصوالت با کیفیت بپردازند .این موضوع عالوه بر حفظ ذخایر
محیط زیست ،موجب اشتغال شده و فرصتها شغلی فراوانی را در
روستاها ایجاد میکند و از این طریق به بهبود اقتصاد روستائیان نیز
کمک میکند ). (Ghochani et al, 2014
کاهش مصرفگرایی ،عامل مهمی برا کاهش تولید زباله و
کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از جمع شدن زبالهها در محیط-
ها شهر میگردد ،همچنین کاهش زبالهها ،فرصت کافی در
اختیار مسئوالن قرار میدهد تا با دفع بهداشتی زبالهها از خطرات
آلوده کنندگی آنها بر محیط زیست بکاهند.
بسیار از آلودگیها مربوط به آب ،خاکها و آلودگیها
صوتی و بصر در مناطق شهر نیز به علت تراکم جمعیت در
محیط شهرهاست .بنابراین نظام آموزشی مبتنی بر فاوا میتواند به

بهکارگیر آموزش مبتنی بر فناور اطالعات و ارتباطات ،چگونه
موجب حفاظت از محیط زیست میشود؟
از ویژگیها قرن بیست و یکم ،توسعه شگفتآور فناور اطالعات و
ارتباطات است ( .)Salehi & Hajizad, 2010این فناور سبب
شده تا از عصر حاضر به عنوان عصر سرعت و پیشرفت یاد شود ،در
واقع فاوا به سرعت بر همه ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است
) (Sampaio, 2008و بیتردید میتوان آن را نماد یک تمدن جدید یا
ظهور یک موج تمدن جدید دانست (.)Toffler, 1980
پیشرفتها فناور  ،محیط یادگیر را نیز دگرگون ساخته ،در
نتیجه در عصر اطالعات ،مفاهیم پداگوژیکی نوینی پدید آمدهاند،
برخی از این مفاهیم عبارتند از( :آموزش مبتنی بر فاوا ،آموزش
مجاز  ،آموزش از دور و  .)...این شیوهها آموزشی نوین ،اگرچه
به زعم پدیدآورندگان آنها برا مقاصد دیگر از جمله ارائه شانس
دوم به افراد که به نظام آموزش سنتی دسترسی ندارند
( )Depryck et al, 2012به وجود آمدهاند ،اما خود به واسطه
ویژگیهایی از جمله انعطاف در مکان و زمان میتوانند بر کاهش
معضالت زیست محیطی آنگونه که در سند چشمانداز جمهور
اسالمی ایران در افق  1404ترسیم شده است «برخوردار از سالمت
و بهرهمند از محیط زیست مطلوب» )(Rajabzadeh, 2008
کمک نمایند .همچنین از آنجا که حفاظت از محیط زیست فرایند
است که نیازمند یار همه آحاد جامعه است ،نهادها و مؤسسات
آموزش و پرورش به طور عام و آموزش از دور به طور خاص نیز می-
توانند در این خصوص نقش مهمی ایفا نمایند .در ذیل به برخی از
این موارد اشاره می شود.
از آنجا که اصلیترین عامل در آسیبرسانی به محیط زیست ،انسان
است ،لذا تراکم جمعیت در یک مکان ،بهویژه در شهرها بزرگ ،سبب
ایجاد معضالت زیست محیطی خواهد شد ،لذا آموزش مبتنی بر فاوا با
داشتن ویژگیها مهم انعطاف زمانی و مکانی ) (Köse, 2010می-
تواند سبب کاهش هزینهها و مسافتها شود و از این طریق به حفظ
توازن جمعیتی در مناطق شهر کمک نماید زیرا بسیار از افراد
که در مناطق روستایی زندگی میکنند مجبور میشوند برا
دستیابی به آموزش و پرورش ،سکونت گاهها روستایی خود را
ترک و برا حضور در کالسها درس سنتی در شهرها مستقر
شوند ) .(Talebi Zaidi and Rezaei, 2010تراکم جمعیت در
شهرها موجب آلودگیها و آسیبها فراوان به محیط زیست میشود و
تعادل جمعیتی در شهرها را با چالشها جد رو به رو مینماید ،از این
رو نظام آموزش مبتنی بر فاوا سبب دسترسی افراد ساکن در همه مناطق
به نظام آموزشی شده و از این طریق موجبات کاهش معضالت زیست
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با کاهش آلودگیها زیست محیطی ،زیستگاهها نیز از محیطی
سالم بهرهمند میشوند و موجودات زندها که به ویژه در بافت
شهرها بزرگ و حومه آن زندگی میکنند میتوانند غذا مناسب
و سالم خود را تأمین نمایند .از این رو تعادل در محیط زیست
شهر به بهبود تنوع زیستی در فضا شهر کمک میکند.
با توجه به آنچه گفته شد ،شکل شماره  2نقش چتر آموزش
مبتنی بر فاوا بر بهبود شرایط زیست محیطی از دیدگاه نگارندگان
مقاله را نشان میدهد.

کاهش معضالت زیست محیطی مانند زندگی ماشینی و
سروصدا ناشی از آن ،تجمیع میلیون ها زباله غیرقابل تصفیه،
جمعشدن فاضالب ها شهر  ،آلودگی ها خاک بر اثر
سوخت ها فسیلی ،آلودگی هوا و افزایش د اکسید کربن و
گازها سمی ،صدا ناشی از ترافیک و زندگی شهر و
آلودگی ها ناشی از افزایش گازها گلخانه ا بر اثر مصرف
سوخت ها فسیلی کمک نماید.

شکل  .2چتر آموزش مبتنی بر فاوا و بهبود شرایط زیست محیطی

شود؟» ،پژوهشگران به بررسی برخی از مشکالت زیست محیطی
با تأکید بر محیط شهر پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن بود
که استفاده مناسب و بیرویه از محیط زیست در عصر حاضر ،آثار
زیانبار را برا انسان و محیط زیست داشته است تا آنجا که طی
سالها اخیر ،آلودگیها زیست محیطی بهویژه در محیطها
شهر بهصورت بحرانی بزرگ درآمده و زنگ خطر را برا بشر به
صدا درآورده است .این آلودگیها تا آنجا پیشرفت نموده است که
متخصصان معتقدند برا نابود حیات و زندگی در کرۀ زمین،
دیگر احتیاجی به برخوردها نظامی و به کارگیر سالحها
مخرب غیر متعارف که آثار تخریبی گسترده نیست ،و چنانچه شیوۀ
زندگی و روشها تولید و مصرف تغییر نکند ،به همان اندازه یا
بیشتر ،نابود را به دنبال خواهد داشت ،به همین جهت عالوه بر
اقداماتی که دولتها برا جلوگیر از گسترش بحران انجام می-
دهند ،به کمک و جنبشها مردمی در قالب نهادها و مؤسسات
مختلف نیازمند هستیم ،زیرا که تخریب و نابود محیط زیست،
تهدید کننده حیات نسل حاضر و نسلها آینده خواهد بود.
بنابراین با توجه به روند فزاینده تخریب محیط زیست ،افزایش بی-

همانطور که در شکل باال مشاهده می شود ،عنصر آگاهیها
زیست محیطی ،چتر باال را دربر گرفته است .این عنصر حاکی از آن
است که دانش و دانایی کلید اصلی حفاظت از محیط زیست است،
بنابراین همه افراد ،مؤسسات و نهادها بایستی در حفاظت از محیط
زیست احساس مسئولیت نمایند ،این احساس مسئولیت در نظام آموزش
مبتنی بر فاوا به دو صورت امکانپذیر است .1 .آگاهی متخصصان از
اینکه رواج این نظام آموزشی می تواند به بهبود و حفظ محیط زیست
کمک نماید؛  .2ارائه آگاهیها زیست محیطی به همه آحاد یک
کشور ،خصوصاً جمعیت روستایی از طریق آموزش مبتنی بر فاوا ،برا
حفاظت از محیط زیست امر الزم است.

بحث و نتیجهگیری
این مقاله با هدف مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فاوا در کاهش
بحرانها زیست محیطی و به روش توصیفی از نوع تحلیل
اسناد انجام شد پس از طرح سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه
«آموزش از طریق فاوا چگونه موجب حفاظت از محیط زیست می-
11

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره دوم ،زمستان 1394
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 4, NO.2, Winter 2016

موجب توانمندساز و بهساز نیرو انسانی در روستاها شده و
فرصتها شغلی بسیار را در روستاها ایجاد میکند و از این
طریق کیفیت زندگی را افزایش میدهد ،افزایش کیفیت زندگی ،خود
موجب کاهش مهاجرت و حاشیهنشینی در شهرها شده و مشکالت
زیست محیطی مانند حاشیهنشینی در شهرها ،کاهش فضا سبز منتج
از ساخت و سازها بیرویه ،مصرف گرایی ،تولید زباله ،آلودگیها
آب ،خاک ،هوا و آلودگیها صوتی را کاهش میدهد .کاهش آلودگی-
ها نیز سبب کاهش آسیب به الیه اوزون و کاهش گازها گلخانها
میشود و تنوع زیستی شهرها را بهبود میبخشد .شکل شماره سه راه
حل ها آموزش مبتنی بر فاوا به منظور کاهش برخی از آلودگیها
زیست محیطی در محیطها شهر را نشان میدهد.

رویه جمعیت و کاهش و نابود منابع طبیعی در مناطق شهر و به
تبع آن بروز پی در پی بحرانها زیست محیطی ،به کارگیر
آموزش مبتنی بر فاوا با ویژگیهایی که دارد را میطلبد که میتواند
تا حد راهگشا کاهش برخی از مشکالت ،در این زمینه باشد .لذا
اگرچه توسعه آموزش مبتنی بر فاوا با اهداف دیگر شکل گرفته
است و اهداف خاصی را نیز دنبال می کند ،اما میتوان از آن در
ایجاد موازنه زیستی و رفع معظالت محیطی بهره گرفت زیرا این
نظام آموزشی با ویژگیها منحصر به فرد انعطاف زمانی و مکانی،
سبب حذف بعد مسافت و در نتیجه کاهش مهاجرت از شهرها به
روستاها با هدف دستیابی به نظام آموزش و پرورش میشود و
آموزشها با کیفیتی را در هر مکان ارائه میدهد .همچنین
افزایش مهارت و دانش روستائیان از طریق این نظام آموزشی ،خود

شکل  .3راه حلها آموزشی مبتنی بر فاوا در کاهش مشکالت زیست محیطی

نسبت به محیط زیست خود احساس تعلق کند و رفتار خود را نسبت به
آن اصالح نماید تا از تخریب بیشتر آن جلوگیر شود ،از این رو فناور
اطالعات و ارتباطات از طریق کاهش اثرات مربوط به تخریب محیط
زیست ،میتواند نقش کلید در حفظ محیط زیست ،منابع طبیعی و
توسعه پایدار داشته باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد به منظور بهبود چالش ها زیست
محیطی در شهرها بزرگ پیشنهاد می شود:
 .1آموزش مبتنی بر فاوا به ویژه در مناطق روستایی مورد توجه
بیشتر قرار گیرد تا از تراکم جمعیت در شهرها بزرگ
جلوگیر شود.
 .2ارائه آگاهیها زیست محیطی از طریق آموزشها مبتنی بر
فاوا در دستور کار متخصصان آموزش از طریق فاوا قرار گیرد.

عالوه بر راه حلهایی که در شکل شماره سه نمایش داده شد،
دست اندرکاران نظام آموزش از دور از طریق آموزش مبتنی بر فاوا
(همانگونه که در شکل شماره  2نیز نشان داده شده) ،میتوانند
آموزشها محیط زیستی را نیز به افراد ارائه دهند و از طریق
آگاهساز افراد نگرشی مناسبی نسبت به محیط زیست در افراد
ایجاد نمایند تا احساس نزدیکی بیشتر با طبیعت نمایند و آنگونه
که ( )Barr, 2007نیز میگوید رفتارها بیشتر نیز برا
حفاظت از محیط زیست از خود نشان دهند ،زیرا آگاهساز سبب
میشود افراد تصمیمها مسئوالنهتر نسبت به محیط زیست
اتخاذ نمایند و رفتار دوستانهتر با طبیعت داشته باشند و همانگونه
که خداوند در سوره مبارکه بقره آیه  29می فرماید «هُوَ الَّذ خَلَقَ
لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً»« ،او (خدایی) است که همة آن چه را (از
نعمت ها) در زمین وجود دارد ،برا شما آفرید» ،بنابراین انسان باید
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