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 چکیده
 رد آموزان دانش و جوان نسل شود.می محسوب پایدار توسعه به رسیدن راستای در مهم هایشاخص از یکی عنوانبه زیستمحیط آموزش
 هب و مدارس در زیستمحیط آموزش اساس این بر .هستند زیستمحیط از موفق حفاظت و ایتوسعه چنین به رسیدن اساس و پایه جامعه

 است زمال موضوع این موثر و سریع پیشبرد برای داشت. خواهد زیستمحیط از حفاظت فرهنگ شدن نهادینهباعث  ابتدایی دوره در خصوص
 مدارس در موثر ارکان ترینمهم از یکی عنوان به معلمان دیدگاه از زیستمحیط آموزش یهاضرورت بررسی .شود آشکار آن هایضرورت تا

 اهدیدگ از مدارس در زیستمحیط آموزش هایضرورت بندیاولویت به مطالعه این در دهد. قرار محققین اختیار در کاربردی نتایج تواندمی
 این مدارس در زیستمحیط آموزش ضرورت رینتمهم داد نشان خصوص این در فریدمن آزمون نتایج ایم.پرداخته ایالم شهر ابتدایی معلمان

 با میانگین همقایس ،همچنین بود. خواهد کنونی شرایط از بیشتر بسیار است آموزان دانش به متعلق که آینده زیستمحیط معضالت که است
 اریدمعنی آماری اختالف زیستمحیط آموزش هایضرورت با ارتباط در زن و مرد معلمان نظرات بین داد نشان وایتنی من آزمون از استفاده

 (.P>0.05) ندارد وجود
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 آغازسر
 یکنون جهان داغ یبسترها از یکی زیستمحیط موضوع مروزها

 واژه این روی تا شده موجب انسان یبقا ضرورت فقط که است
 آنجایی از (.1311 شمس، و )ندرلو ردیبگ یجد را آن و کند دیکات

 هایآگاهی با کشوری هر در سالم زیستمحیط به دستیابی که
 نداتومی آموزش اساس این بر دارد، ارتباط جامعه آن مردم عموم

 دعتقاا ینا بر زیستمحیط زشموآ .باشد موثر ربسیا مرا ینا در
 نداتومی کند ندگیز طبیعت با ریگازسا در نداتومی ننساا که ستا

 به تتصمیما ینا طی که نماید ذتخاا یاگاهانهآ تتصمیما
 هدفی هیندآ یهانسل به توجه و شود توجه نیز آینده هاینسل

 ردگی ارقر توجه ردمو باید زیستمحیط زشموآ در که ستا
  .(1319 )میرسنجری،

 به رساندن آسیب از اجتناب راهکارهای از یکی بنابراین
 به هاانسان رفتار تغییر آن، تخریب از جلوگیری و زیستمحیط
 ,Quimbita & Pavel) است گرایانه طبیعت ابعاد سوی و سمت

 هنگفر تقویت برای المللی بین و ملی عزم نیازمند که (2005
  .است جامعه مختلف اقشار سطح در زیستمحیط از حفاظت

 حال در تیاولو کی به زیستمحیط آموزش ر،یاخ یهاسال در
 ازمانس است. شده لیتبد یالملل نیب و یمل ،یمحل سطح در رشد
 تا 2992 یهاسال) داریپا توسعه یبرا آموزش دهه در متحد ملل

 شیافزا جهت در تالش یبرا عضو یکشورها یتمام از (2910
 یاندهیآ جادیا به ازین مورد در مردم آموزش به نسبت تعهداتشان

 ،اینبنابر کرد. دعوت آن انجام یبرا توانا یشهروندان خلق و داریپا
 داریاپ توسعه یاصل یهامولفه از یکی عنوانبه زین زیستمحیط

 یقو و مثبت ارتباط (.1312 شبیری، و )همتی است آموزش ازمندین
 یهاآموزش به نسبت نگرش و یزیستمحیط یهایآگاه انیم

 .(Ghosh, 2014) دارد وجود آموزان دانش انیم در یزیستمحیط
 بین اتحادیه کنفرانس در که زیستمحیط آموزش از تعریف اولین

 ایندفر :از است عبارت امریکا نوادای در طبیعت از حفاظت المللی
 و هامهارت ایجاد هدف با مفاهیم توضیح و هاارزش شناسایی

 میان متقابل روابط به احترام و درک برای ضروری هاینگرش
 آموزش .اوست پیرامون زیستمحیط و او فرهنگ ،انسان
 و گیریتصمیم شامل هاییفعالیت همچنین زیستمحیط

 بر در را زیستمحیط کیفیت با مرتبط رفتاری قوانین خودالقایی
 .(Chander, 2012) گیردمی

  لیکتش را تیجمع درصد نیشتریب آن جوان نسل که ما کشور در

 تیقوت در یتوجه قابل ریتاث تواندیم زیستمحیط آموزش دهد،یم
 .است هداشت داریپا توسعه اهداف به دنیرس و یزیستمحیط فرهنگ

 مختلف مقاطع در زیستمحیط هیپا علوم با جوانان ییآشنا
 در را یعیطب منابع از حفاظت و یسازگار هیروح تواندیم یلیتحص

 در یمنطق صورت به را یریپذتیولیمس حس و کرده تیتقو هاآن
 ایران در (.1312 بیصا و ساربان )حیدری دهد شیافزا آنان

 مسایل آموزش امر به صراحتا آن در که مدونی قانون نخستین
 محیط بهسازی و حفاظت قانون است شده اشاره زیستمحیط

 23 ماده در که است بوده وقت وزیران هیات 3/12/1320 مصوب
 همکاری با که نمود دخواه اتخاذ تربیتی سازمان است آمده آن

 راهنمایی، ابتدایی، هایدوره درسی برنامه در ذیربط مراجع
 بهسازی و حفظ نحوه و لزوم به مربوط مسایل عالی و متوسطه

 دستور (.1337 همکاران، و تی)سعاد شود گنجانیده زیستمحیط
 پردازدمی زیستمحیط آموزش بررسی به خود 31 فصل در 21 کار

. 1 کند:می بیان زیستمحیط آموزش شروع برای را مولفه 0 و
 پرداختن برای موجود آموزش دوباره بازنگری. 2 پایه آموزش بهبود

 آموزی مهارت. 0 عمومی آگاهی و درک افزایش. 3 پایدار توسعه به
(Bureau of Public Information, 2005). 

 هب را بشر آرامش و شیآسا ،یزیستمحیط لیمسا و مشکالت
 یطیمح نامطلوب رفتار از یناش مشکل نیا و است انداخته مخاطره

 دیآیم دیپد یکودک زمان از تیولیمس احساس عدم اثر بر که است
 یزندگ سطح ارتقاء و اتیح یبقا لزوم (.1311 همکاران، و )کریمی

 گاهآ زیستمحیط با خود رابطه از آنان تا دینمایم جابیا هاانسان
 حفاظت یبرا را الزم یهادگاهید و هاارزش و بشناسند را آن بوده،

 ودنب نییپا و هایناآگاه انیم نیا در بپرورانند. خود در آن بهبود و
 زیستمحیط حفظ راه سر رب موانع جمله از یعموم فرهنگ سطح

 (.1311 همکاران، و )استوار دیآیم حساب به
 توجه مورد موضوعات از همواره کودکان به زیستمحیط آموزش

 هک دهدمی نشان آمده عمله ب تحقیقات .است بوده جوامع تمام در
 زمان در محیطی آموزش و شده ایجاد ولیتیمس احساس تنها نه

 و نوجوانی در محیطی و اجتماعی رفتار هدایت عامل کودکی
 محیطی ارفتاره برای اساسی یهازمینه پیش بلکه است بزرگسالی

 وجود اب هستند یزیستمحیط معضالت یعنی نامطلوب یا مطلوب
 مباحث وارد که است یسال چند زیستمحیط آموزش مبحث که

 همچنان مسأله نیا اما است، شده رانیا یآموزش امظن در یدرس
 آموزش یتخصص ارچوبچ و تاس یدرس منسجم یطراح ازمندین
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 رظن به یضرور اریبس ،ییابتدا دوره یبرا ژهیوه ب ،زیستمحیط
  (.1311 همکاران، و )کریمی رسدیم

 یابند،ن در رسمی شکل به که صورتی در یزیستمحیط هایآموزش
 شوند،ن ارزشیابی و نگیرند قرار کالسیک آموزش جریان در یعنی

 گرفته جدی کم، دست یا شوند فراموش سرعت به است ممکن
 ییستزمحیط مشکالت و مسایل )رسمی( کالسیک آموزش نشوند.

 هایگروه و مرتبط هایسازمان مندان،عالقه خاطر هایدغدغه از
 هانج کشورهای از بسیاری در .است زیستمحیط طرفدار مستقل

 توجیه با آموزان دانش به یزیستمحیط رسمی هایآموزش نیز
 کمک با آنان به موضوع اهمیت تفهیم و درسی ریزانبرنامه
 اجتماعی، هایمطالعه چون هاییموضوع درسی ریزیبرنامه

 شناسیمحیط و جغرافیا شهروندی، هایآموزش مدنی، هایمطالعه
 ،انالهیجانی و )دیبایی گیردمی صورت زیستمحیط عنوان با یا

1333.) 
 برای زیستمحیط آموزش هایضروت شناسایی و بررسی
 و .است اهمیت زیحا خصوص این در اصولی و سریع زیریبرنامه

 به تواندمی زیستمحیط آموزش هایضروت تعیین با
 را زیستمحیط آموزش هاینیازمندی و داد جهت هاریزیبرنامه
 عنوان به معلمان گاهددی از هاضروت این تعیین بعالوه نمود. معین
 واهدخ پی در را بردیرکا نتایج آموزش فرایند در گذارتاثیر عنصر
 انسبت مطالعات زیستمحیط آموزش اهمیت با ارتباط در داشت.
 و دالیل ذکر به کمتر هابررسی این در اما گرفته صورت زیادی

 این بر است. شده پرداخته زیستمحیط آموزش هایضرورت
 آموزش هایضرورت بندیاولویت به حاضر مطالعه در اساس
 ایالم شهر ابتدایی معلمان دیدگاه از مدارس در زیستمحیط

 ایم.پرداخته
 

 هاروش و مواد
 معلمان است. تحلیلی توصیفی یمطالعه یک حاضر مطالعه

 رد بیشتر مدارس سطح در آموزش پروسه در موثر عنصر عنوانبه
 مختلف هایبخش در آموزان دانش آموزش هایضرورت جریان

 مطالعه این در جهت همین به دارد. قرار زیستمحیط جمله از
 معلمان بررسی مورد آماری جامعه .است معلمان ما آماری جامعه
 بوده نفر 132 آنها تعداد که است ایالم شهرستان در ابتدایی مقطع

 افراد این شد آورد بر 199 نمونه حجم مورگان جدول اساس بر و
 انتخاب ایالم شهرستان مختلف مدارس از تصادفی صورت به

 قالب در پژوهش این در استفاده مورد اطالعات .شدند
 قرار آوری جمع مورد هشد طراحی محقق توسط که اینامهپرسش
  گرفت.
 نظران صاحب و اساتید از تعدادی توسط نامهپرسش روایی

 رایب گرفت. ارقر تایید مورد ابتدایی آموزش بحث در متخصص
 د.ش استفاده کرونباخ آلفای روش از نامهپرسش پایایی بررسی

 و اطالعات بخش دو در استفاده مورد نامهپرسش سواالت
 ، نس تاهل، وضعیت )جنسیت، دهندگانپاسخ فردی هایویژگی

 زیستمحیط آموزش هایضرورت و تدریس( سابقه و تحصیالت
  شدند. تنظیم مدارس در
 تغییرم هر فراوانی درصد و فراوانی هاداده توصیفی تحلیل جهت به

 زن معلمان نظرات نی ویت من آزمون از استفاده با و شد. حساب
 مدارس در زیستمحیط آموزش هایضرورت خصوص در مرد و

 در زیستمحیط آموزش هایضرورت بندیاولویت شد. مقایسه
 با هاتحلیل این گرفت. انجام فریدمن آزمون از استفاده با مدارس
 شد. انجام SPSS افزار نرم از استفاده

 

 هایافته
 7/9 شپژوه این در استفاده مورد ینامهپرسش برای کرونباخ آلفای
 لیقبو قابل پایایی از نامهپرسش اساس این بر که آمد بدست
 در آماری جامعه به مربوط توصیفی اطالعات است. داربرخورد
 است. شده آورده (2 و 1) جدول
 جامعه دافرا فراوانی بیشترین جنسیت اساس بر داد نشان نتایج
 اساس بر همچنین دارد. اختصاص %73 با زنان به مطالعه مورد

 آنها درصد 19 یعنی مطالعه مورد افردا بیشترین تاهل وضعیت
 درصد 10 یعنی مطالعه مورد افردا اکثریت تحصیالت .است متاهل

 آماری جامعه عضو ترینمسن و جوانترین است. کارشناسی آنها
 سن میانگین و داشتند سن سال 22 و 23 ترتیب به بررسی مورد

 و کمترین تدریس سابقه نظر از بود. سال 71/00 جامعه این در
 جامعه متوسط بطور و بود سال 32 و 0 ترتیب به سابقه بیشترین

 از بنابراین داشتند تدریس سابقه سال 11/22 بررسی مورد آماری
 برخوردارند. باالیی یتجربه
 و هاارگان با بررسی مورد معلمان جامعه اجتماعی ارتباط میزان

 است. شده بندیرتبه (3) جدول در یزیستمحیط اجتماعی نهادهای
  بررسی مورد اریـآم جامعه داد انـنش نتایج اساس نـای بر
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 بررسی مورد آماری جامعه به مربوط توصیفی اطالعات :(1) جدول
 فراوانی درصد فراونی متغیر هر طبقات متغیرها

 جنسیت
 %22 22 مرد

 %73 73 زن

 تاهل وضعیت
 %19 19 مجرد

 %19 19 متاهل

 تحصیالت

 %21 21 کاردانی

 %10 10 کارشناسی

 %19 19 ارشد کارشناسی

 
 بررسی مورد آماری جامعه به مربوط توصیفی اطالعات :(2) جدول

 )سال( متغییر
 توصیفی های شاخص

 معیار انحراف میانگین حداکثر حداقل
 11/2 71/00 22 23 سن

 09/1 11/22 32 0 تدریس سابقه

 
 زیستمحیط با مرتبط سازمانهای با بررسی مورد آماری جامعه اجتماعی ارتباط میزان بندی رتبه :(3) جدول

 یا رتبه میانگین رتبه گویه ردیف
 73/2 1 زیستمحیط از حفاظت ادارات 1

 07/2 2    داری آبخیز و طبیعی منابع ادارات 2

 02/2 3 مجازی فضای در یزیستمحیط اجتماعی هایکمپین و هاگروه در عضویت 3

 0 33/2  (NGO) یزیستمحیط نهاد مردم هایسازمان 0

 

 مدارس در زیستمحیط آموزش هایضرورت به مربوط هاینیانگیم یارتبه یسهیمقا :(4) جدول
 199 تعداد

 11/73 مربع کای

 2 آزادی درجه

 99/9 معناداری سطح

 
 مدارس در زیستمحیط آموزش هایضرورت بندیاولویت :(5) جدول

 ایرتبه میانگین رتبه گویه ردیف
 92/0 1 بود واهدخ کنونی شرایط از بیشتر بسیار است آموزان دانش به متعلق که آینده در زیستمحیط معضالت 1

 ناآش خود یزیستمحیط حقوق و زیستمحیط لیمسا با باید جامعه سازان آینده عنوان به آموزان دانش 2
 شوند

2 11/3 

 های آموزش باید آموزان دانش برای شده هیارا مطالب تنوع میان در زیستمحیط اهمیت به توجه با 3
 گیرد. قرار نظر مد یزیستمحیط

3 77/3 

 22/3 0 شد خواهد نقص دچار آموزش سیستم آن آموزش بدون و است ای رشته میان علمی زیستمحیط 0

 92/3 2 هاآن تخریب افزایش و یزیستمحیط منابع بودن محدود 2

 71/2 1 دنیا سطح در یزیستمحیط لیمسا آموزش گسترش 1
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 در ارندد طبیعی منابع وزیست محیط ادارات با را ارتباط بیشترین
 دارا را اجتماعی ارتباط کمترین نهاد مردم هایسازمان با حالی
  .است
 اساس این بر آمد دست به 99/9 فریدمن آزمون داریمعنی سطح

 زیستمحیط آموزش هایضرورت بندیرتبه برای آزمون این
 یستزمحیط معضالت یگویه داد نشان نتایج این .است دارمعنی

 طیراش از شتریب اریبس است آموزان دانش به متعلق که ندهیآ در

 در زیستمحیط آموزش ضرورت تریناصلی بود خواهد یکنون
 عنوانبه آموزان دانش هایگویه بعالوه شود.می محسوب مدارس

 حقوق و زیستمحیط لیمسا با دیبا جامعه سازان ندهیآ
 در تزیسمحیط تیاهم به توجه با و شوند آشنا خود یزیستمحیط

 یهاآموزش دیبا آموزان دانش یبرا شده هیارا مطالب تنوع انیم
فتند.گر قرار بعدی هایاولویت در ؛ردیگ قرار نظر مد یزیستمحیط

 
  مرد و زن معلمان نظرات مقایسه برای نی وایت من آزمون نتایج :(6) جدول

 مدارس در زیستمحیط آموزش هایضرورت درخصوص

 تعداد قلمست متغییر وابسته متغییر
 میانگین

 ایرتبه

  آزمون مقدار

 نی وایت من
 داریمعنی
(sig) 

 مدارس در زیستمحیط آموزش های ضرورت
 37/21 73 زن

721 32/9 
 33/02 22 مرد

 
 جهت به نی ویت من آزمون از آمده دست به نتایج اساس بر

 ضرورت خصوص در مرد و زن معلمان نظرات میانگین مقایسه
 بین داریمعنی آماری اختالف مدارس در زیستمحیط آموزش
 .(P>0.05) ندارد وجود مرد و زن معلمان نظرات

 

 گیرینتیجه و بحث
 شیافزا دنبال به زیستمحیط مشکالت شیافزا با امروزه،

 وجود زیستمحیط از حفاظت به ضروری ازین ،تیجمع روزافزون
 مشکالت حل یبرا را یمختلف یهاحلراه محققان دارد.

 افراد تاررف و یزندگ سبک رییتغ که اندداده شنهادیپ زیستمحیط
 هایبحران .(Karami et al., 2019) است آنها ترینمهم از

 در یتزیسمحیط هایبحران نیدتریشد از یکی رانیا یزیستمحیط
 یزیستمحیط معضالت عمدة بخش .است شده شناخته جهان

 باطارت نهیزم در یفرهنگ ضعف و الزم یآگاه نبود در شهیر موجود،
 محسوب یفرهنگ مشکل ینوع واقع در و دارد، عتیطب و انسان

 تیوتق برای یالمللنیب و یمل عزم ازمندین بنابراین، شود.یم
 جامعه مختلف اقشار سطح در زیستمحیط از حفاظت فرهنگ

 (.1312 دی،ومیب و )شبیری است

 ردمم عموم هایآگاهی با کشوری هر در پایدار توسعه به دستیابی
 یاربس امر این در تواندمی آموزش . بنابراین،دارد ارتباط جامعه آن

 انسان که است اعتقاد این بر زیستمحیط آموزش .است موثر
 تواندیم راستا این در و کند زندگی طبیعت با سازگاری در تواندمی

 به تصمیمات این طی که نماید اتخاذ ایآگاهانه تصمیمات
 است هدفی آینده هاینسل به توجه .شود توجه نیز آینده هاینسل

 عنوانبه زیستمحیط آموزش در هم و پایدار توسعه در هم که
 (.1332 همکاران، و پور)عباس است مطرح مشترک هدفی
 را یفرد یباورها و هادگاهید اهداف، زیستمحیط یهانگرش
 رفتار یکنندهینیبشیپ تواندیم و داده قرار ریتأث تحت

 .(Okur-Berberoglu, 2015) دشو یتلق زیستمحیط
 ماعیاجت ارتباط میزان خصوص در آمده دست به نتایج به توجه با

 ردمم هایسازمان با آنها ارتباط بودن پایین به توجه با و معلمان
 و هاییسازمان چنین با مدارس ارتباط افزایش رسدمی بنظر نهاد

 راستای در مدارس در هاسازمان این فعالیت شدن متمرکز
 هاییسازمان چنین تشکیل همچنین .است موثر بسیار اهدافشان

 ارتقاء بسترساز آموزان دانش و معلمان عضویت با و مدارس در
 آموزان دانش و معلمان بین در زیستمحیط حفاظت فرهنگ
   شد. خواهد
 معلمان دیدگاه از داد نشان مطالعه این در فریدمن آزمون نتایج
 که است این مدارس در زیستمحیط آموزش ضرورت ترینمهم

 سیارب است آموزان دانش به متعلق که آینده زیستمحیط معضالت
 نوانعبه آموزاندانش عالوهه ب بود خواهد کنونی شرایط از بیشتر

 حقوق و زیستمحیط لیمسا با دیبا جامعه سازانندهیآ
 آموزش هایضرورت بعدی رتبه در شوند آشنا خود یزیستمحیط
 که است مناطقی جمله از ایالم .است مدارس در زیستمحیط
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 حساب به آن اصلی هایسرمایه از زیستمحیط و طبیعیمنابع
 ولیاص حفاظت از باید آینده هاینسل استفاده برای که آیندمی

 انشد به زیستمحیط آموزش گرو در لهیمس این و باشند برخوردار
 و مشکالت روند بررسی است. جامعه سازان آینده عنوانبه آموزان

 این در مشکالت گسترده پیشرفت از نشان یزیستمحیط معضالت
 ستا آموزان دانش به متعلق که ایآینده در بنابراین است زمینه

 دانش و تاس کنونی شرایط از بیشتر بسیار زیستمحیط معضالت
 یمحیط از برخورداری که خود یزیستمحیط حقوق با باید آموزان

 شوند. آشنا است سالم هوا( و خاک )آب،
 یترتازه ابعاد در روز هر زیستمحیط مورد در ینگران که یحال در

 هم خانه و مدارس در آن حفظ نحوه آموزش ابد،ییم گسترش
 هیعل مبارزه اول خط در مدارس و هاآموزشگاه کند.یم دایپ تیاهم
 توسعه هایکشور در شوند.یم یتلق یزیستمحیط مخرب راتییتغ
 وجهت خود زیستمحیط به رندیگیم ادی اول روز از کودکان افته،ی

 مدارس به زیستمحیط مباحث ورود (.1319 سنجری، )میر کنند
 باید و است آموزشی نظام ساختار تغییر نیازمند درس هایکتاب و

 آموزان دانش با برخورد در مدرسه عمکرد مطالب آموزش کنار در
 در معلمان یهاچالش یبررس ضمن Steele (2911) کند. تغییر

 در تیموفق یدرس یهابرنامه با زیستمحیط یهاآموزش قیتلف
 یرجاتد یاعطا و معلمان یمال و یادار یبانیپشت به منوط را کار نیا

 اصطالح اند.دانسته آنها به یرهبر قدرت و یاحرفه استقالل از
 یک است. گرفته شکل ساختاری تغییر چنین دنبال به سبز مدرسه
 آموزشی محیط یک ایجاد برای که است ایوسیله سبز مدرسه

 کاهش را محیطی صدمات تا معلمان و آموزان دانش برای سالم
 آن موجب به که یابدمی کاهش عملیاتی هایهزینه نیز و دهد

 از عبارتند سبز مدارس مزایای شود.می ذخیره پول و منابع انرژی،
 سالمت آب، منابع در جوییصرفه کمتر، ریز دور انرژی، ذخیره
 .(Ramli et al., 2012) مالی مزایای و افراد بیشتر

 لتشکی را جمعیت درصد بیشترین جوان نسل که ما کشور در
 قویتت در توجهی قابل تاثیر تواندمی زیستمحیط آموزش دهندمی

 .باشد هداشت پایدار توسعه اهداف به رسیدن و یزیستمحیط فرهنگ
 مودن عنوان دیجد یفکر نظام کی توانیم را زیستمحیط آموزش

 یندگز به عتیطب با هماهنگ طور به تواندیم انسان آن توسط که
 و عواطف ها،ارزش اصول، یفکر نظام نیا در دهد. ادامه خود
ر د و فرد هر یرفتار عادات یحت و یاحرفه و یفرد یهاتیلویمس
 دشو متحول عتیطب با یهماهنگ جهت در دیبا جامعه تینها

 (.1337 همکاران، و )سعادتی
 )آب، مختلف هایبخش در زیستمحیط معضالت و مشکالت

 رفا و انسان سالمت با ارتباط در ( و... طبیعی محیط هوا، خاک،
 ینا که روندی به توجه با و شد خواهند سازلهیمس بشر زندگی

 وزانآم دانش به متعلق که ندهیآ در اندگرفته پیش در معضالت
 وزانآم دانش و دبو دنخواه یکنون طیشرا از شتریب اریبس است

 به ات باشند داشته حل راه زمینه این در باید که کسانی عنوانبه
 تا است ضروری و الزم دهند ادامه معضالت این کنار در زندگی
 .ببیند زمینه این در کافی هایآموزش
 قلمرو هک اند،داکردهیپ دامنه یقدر به یزیستمحیط لیمسا اکنون

 یاجتماع مفهوم و شودینم ختم یفن موضوعات به گرید آنها
 از یکی ،یزیستمحیط یآگاه و دانش گسترش . اندافتهی یقیعم

 یزیستمحیط یهاچالش بر آمدن قیفا یبرا مطلوب یراهکارها
 دشویم محسوب یزیستمحیط داریپا توسعه به یابیدست و
(Vellaei, 2005). رد گام نینخست یزیستمحیط یآگاه کسب 

 یآگاه تیبشر ندهیآ یبقا شرط اساساً و است یداریپا راه
 یدگزن و زیستمحیط شناخت اصول فهم ییتوانا ،یزیستمحیط
 (.1312 همکاران، و )ایزدی ستا آنها هیپا بر کردن
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