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 مقدمه
از موضوعات و  یکیو حفاظت از آن مطمئناً  ستیز طیمح

 سوم هدر آستانه هزار يمورد توجه جوامع بشر يهاچالش
 ازیدغدغه انسان با توجه به ن نیتربتوان گفت بزرگ دیو شا
 Yencken etباشد (یم شتریب دیبه توسعه و تول دشیشد

al., 2002 .(یطیمح ستیحل مشکالت ز يمطمئناً برا 
و اطالعات است  یآگاه شیافزا ،امور نیتریاز اساس یکی

. آموزش به آموزش دارد ازین گریمهم مانند امور د نیکه ا
 سازمان کنفرانس و 1972سال  به دنیا در زیست محیط

 سوئد در توسعه و انسانی زیست محیط با عنوان متحد ملل
 کشور 113جمعی  تالش کنفرانس اولین این. گرددمی باز

 مردم آگاه کردن و آموزش نقش بر تأکید براي جهان
بود (ایمانی جاجرمی،  زیستی محیط مسائل به نسبت
 انجام زمینه این در اقدامات مؤثر نیز آن از پس ).1381

 همچون کنفرانس دیگري المللیبین هايکنفرانس .شد
 ملل برنامه با همکاري یونسکو نظر زیر تفلیس و بلگراد
در  مختلف کارشناسان حضور با زیست محیط براي متحد

، 1پالمر(برگزار شد  زیست محیط آموزش موضوع خصوص
 تا تالش کرد المللیبین جامعه وسیله بدین و) 1393
 را زیست محیط در حوزه آموزش راهبردي و اصلی خطوط
 برگزاري کنفرانس از پس نیز، 1992سال  در. نماید ترسیم
 تدوین و برزیل ریودوژانیرو در توسعه و زیست محیط
 نهضت یک تداوم و ایجاد ضرورت بر 21کار  دستور

 نسبت عمومی بینش و اصالح رفتار تغییر هدف با آموزشی
 به براي دستیابی عمل مقدمه عنوانبه زیست محیط به

و همکاران، شد (شیرانی بیدآبادي  تأکید پایدار توسعه
1394(. 

 قانون نیز و اساسی قانون در کشورمان نیز اصل پنجاهم 

 زیست محیط حفظ لزوم بر زیست  بهسازي محی و حفاظت

 و پور(هادي دارد تأکید آموزش وسیع و مشارکت و

 زیستی، محیط از تهدیدهاي ). بسیاري1383 شکروي،

 هايفعالیت محیط، نتیجه سازيآلوده و منابع تخریب

 و آموزش عمومی سازيآگاه رو این از هستند، انسانی

 براي ادامه زیست محیط اهمیت و ارزش با رابطه در جامعه

                                                        
 Palmer-1  

روند  ). اصالح1383 (کریمی، است مهم امري بشر حیات
 نظران صاحب عموم اعتقاد به زیست محیط بحران

 در تغییر و انسان هايآموزه اصالح گرو زیست در محیط

 و خود سرنوشت به نسبت هادانش انسان و بینش نگرش،
 ). در واقع آموزش1383باشد (عمادي،می پیرامون محیط
 که کند ایجاد را جامعی دانش باید زیست محیط

 مورد در بینشی و شود شامل را و طبیعی اجتماعی علوم
 زیست محیط و توسعه و انسانی و طبیعی منابع میان تعامل
 هر در که است این زیست محیط آموزش هدف .کند ایجاد

 فیزیکی، تغییرات و حوادث به نسبت فرد حساسیتی
 بوجود زیست محیط سیاسی و اقتصادي زیستی، اجتماعی،

 وي در آمده بوجود مسائل به نسبت هاییو نگرانی آورد
 فقر، مانند انسانی مشکالت اصالح به و نسبت ایجاد

 گماشت همت آن نظایر و اجتماعی، عدالتی بی سوادي، بی
 مسائل حل و وسایل ها،روش براي ابداع مهارتی و

 است ). بدیهی1370او بپروراند (برومند،  در محیطی زیست
تحکیم   به زمانی محیطی زیست سازيفرهنگ و آموزش
 پایه بر که گرددمی منجر جامعه در محیطی زیست اخالق

 آن از و باشد نهاده شده بنا کافی پژوهش و تحقیقات
 اصول اساس بر اجرا حال در هايفعالیت و هابرنامه طریق
 ).Nath, 2003(گردد  دنبال اثربخش هايو روش علمی

و  سالمت در محافظت از یمشارکت عموم هیروح جیترو
 فایای را سازگان نقش اساس و بوم ستیز طیمح یکپارچگی
و  یمردم یآگاه ينقش، ارتقا نیتحقق ا ي. براکندیم

همه  نیاست که الزمه ا ازیها مورد نو نگرش باورها رییتغ
روز جامعه در  يهايازمندیبر ن دیبا تأک یعموم آموزش

 ویژه به آموزشی نظام .باشدیم ستیز طیرابطه با مح
 اساس و پایه سازمانی، بزرگترین نهاد عنوان به مدارس

 و ابزار و هستند زیستی محیط و عمل آموزش براي عمل
 موضوعات و اخالق ترویج مناسبی براي محمل
 کنندگانارائه عنوانمعلمان به .شوندتلقی می زیستی محیط

 هاآن با مرتبط هايحل راه و زیستی، مشکالت محیط دانش

 و فرایندها کل برتوانند ترین عواملی هستند که میمهم از
). اما Nagra, 2010گذارند ( تأثیر مدارس ها دربرنامه

 موضوعات با معلمان عدم آشنایی مشکل عمده در این امر،
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 ,.Michail et alهاست (آن ارائه هايروش و زیستی محیط

) 2007موضوع میکائیل و همکاران ( این تأیید ). در2007
 در ابتدایی معلمان مقطع زیستی محیط سواد ارزیابی در

 زمینه در که معلمان رسیدند نتیجه این به یونان کشور

 برخوردار کافی از آگاهی زیستی محیط هاي مؤلفه و مفاهیم

زیستی  محیط آگاهی بررسی ) درPradhan )2002نیستند. 
 دانش و از معلمان که کندمی بیان متوسط دوره معلمان

 زیستی برخوردارند محیط مشکالت زمینه در پایینی آگاهی

 زیستی محیط هايسطح آگاهی بین داريمعنی تفاوت و

 است بدیهی دارد. وجود تعلیمات اجتماعی و علوم معلمان

 براي ریزي برنامه نیازمند چنین شکافی رفع که

نیازسنجی  آن اول گام که باشدمعلمان می توانمندسازي
 ,Cheng and Monroeاست ( آموزش (تعیین نیازها)

هاي مهم در عنوان یکی از مؤلفه). نیازسنجی به2010
ریزي و تدارك ها است که با برنامهبسیاري از حوزه

پیشاپیش براي دستیابی به اهداف و مقاصد معینی سر و 
  نییو تعی ازسنجین). 1393کار دارد (سعادتی و همکاران، 

 نهیمتوسطه در زم مقطعمعلمان  یآموزش يهاتیاولو
و  یسطح آگاه يارتقا نهیتواند در زمیم ست،یز طیمح

 آموزش آموزان به برنامه و اهداف دانش تیحساس
 ،یآموزش يهابرنامه میتنظ در .دیکمک نما یطیمح ستیز
به اهداف  یابیدست يمهم برا يهامؤلفه از یکی یازسنجین

 تیفیاست. ارتقا و بهبود ک بوده و مقاصد مورد توجه
 و  ازهاین نییاول به تع گام در ستیز طیآموزش مح ياجرا
دارد.  یبستگ مختلفي هادگاهیاز د ازهاین يبندتیاولو
 یازسنجین ،يزیرو برنامه یمش عملکرد، خط يبازنگر يبرا

به  یابیدست يها روش نییتع و مهم در هیاول يهااز گام
  يمورد نظر برا يهاشاخص و ستیز طیاهداف آموزش مح

در زمینه  .است برنامه يمحتوا تیفیک يریگاندازه
محیطی معلمان تحقیقاتی صورت گرفته  اطالعات زیست

 تحقیقات زیر اشاره کرد: توان بهاست که می
بررسی دانش، به  1387صالحی عمران و محمدي در سال 

آموزش دوره  محیطی معلمان هاي زیستنگرش و مهارت
که  دادنتایج نشان پرداختند.  ابتدایی استان مازندران

محیطی متوسط بوده  رفتارهاي زیست هدانش معلمان دربار

 درصد از معلمان آموزش دوره 72در حدود  چنینهم است
هاي مربوط ابتدایی اعالم داشتند که به طور معمول مهارت

در سال  و همکاران يریشب دارند. زیست را به حفظ محیط
 یآموزش يهاتیاولو نییو تع یازسنجین به بررسی 1389
 نهیدر زم ییمقطع راهنما رانیآموزان و دبدانش

 رانیکه دب نشان داد قیتحق جینتا پرداختند. ستیز طیمح
نسبت به دانش آموزان برخوردارند،  ياز سطح دانش باالتر

 کنند. دایدست پ يشتریب یبه شناخت و آگاه دیاما با
 يهاتیاولو سهیمقابه  1391سلیمانی و همکاران در سال 

پرداختند.  هیو ترک رانیمعلمان ا یطیمح ستیآموزش ز
محیطی  که نگرش زیستنتیجه این تحقیق نشان داد 

معلمان مقطع ابتدایی ایران (اهواز) در سطح باالتري از 
الدین و همکاران در سال معلمان ترکیه قرار دارد. مجد

 آموزش هاياولویت تعیین و به بررسی نیازسنجی 1391

تهران   17منطقه ابتدایی مقطع زن زیستی معلمان محیط
 زمینه چهار در که معلمان داد نشان پرداختند. نتایج

 طرح الگوهاي زیستی، محیط هايآموزش ارائه هاي روش

 هايراه زیستی، محیط هايآموزش تسهیل منظوربه تجربی

 و مدرسه از خارج هايفعالیت در هیجان و ایجاد انگیزه

 به نیاز زیستی محیط هايدر آموزش ارزشیابی هايروش

 و طراحی مجموعه مهارت زیر کهنیازهایی  دارند. آموزش
باشند. شیرانی می زیستی محیط هايآموزش اجراي

تحقیقی با عنوان   1394بیدآبادي و همکاران در سال 
 و گذاريارزش بر شهري زیست محیط آموزش اثرگذاري

 راهنمایی دختر مقطع آموزاندانش محیطی زیست رفتار
اصفهان انجام دادند. نتایج این تحقیق  استان 5ناحیه 

 رفتار بر شهري زیست محیط هايآموزشنشان داد که 
 مبحث حفاظت سه در آزمایش گروه در آموزاندانش
 مصرف مدیریت و شهري هايزباله مدیریت سبز،فضاي

 چنینهم. است تأثیرگذار مشهود طور انرژي به
 گذاريارزش بر زیست شهريمحیط هاي آموزش
 يفضا مبحث حفاظت دو در آزمایش گروه در آموزان دانش
 تأثیرگذار است مشهود طوربه انرژي مصرف مدیریت و سبز

زمینه  در آزمایش گروه آموزاندانش گذاريارزش روي بر و
) Sonowal )2009 .است تأثیربی شهري هايزباله مدیریت



 اهواز هايهنرستان معلمان زیستی محیط آموزش نیازسنجی                                                         و همکاران قبادپور

 

22 
 

زیست در مدارس هند پرداخت. به بررسی آموزش محیط
محیطی هاي زیستنتیجه این تحقیق نشان داد که آموزش

آموزان اثر مثبت داشته و محیطی دانشفرهنگ زیستدر 
یست خود عالقه بیشتري نشان زها به حفظ محیطآن

) به بررسی سطح آگاهی Nagra and Singh . )2013دادند
این تحقیق  جینتامعلمان دبیرستانی در هند پرداختند. 

 نیدر ا یطیمحستیز يهاآموزش یآگاه سطحنشان داد 
 يداریتفاوت معنچنین هم. در حد متوسط است معلمان

در رابطه با نوع  یطیمحستیز يهاآموزش یدر آگاه
  Sonia and Singh مشاهده شد. یتجنسو  مدرسه

محیطی ) در تحقیقی به بررسی آگاهی زیست2016(
معلمان دبیرستانی در رابطه با مکان و شهرشان پرداختند. 

معلمان به طور کلی از نتایج این تحقیق نشان داد که 
محیطی باالیی برخوردار هستند. دانش و آگاهی زیست

محیطی بیشتري نسبت به معلمان شهري آگاهی زیست
 و شهري معلمان معلمان روستایی داشتند ولی بین

 تفاوتی محیطیزیست آگاهی و دانش نظر از روستایی
با توجه به این که هدف این تحقیق  .نداشت وجود

هاي زیست معلمان هنرستاننیازسنجی آموزش محیط
 هاي تحقیق عبارتند از: باشد بنابراین فرضیهاهواز می

 محیطی معلمان در حد متوسط است.اطالعات زیست -1
زیستی تفاوت بین جنسیت معلمان و اطالعات محیط -2

 دار وجود دارد.معنی
 یطیمحستیاطالعات زبین رشته تحصیلی معلمان و  -3

 وجود دارد. دارتفاوت معنی
 یطیمحستیو اطالعات زبین تحصیالت معلمان  -4

  وجود دارد. ارتباط
دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، استان خوزستان به

نظیر از ستردگی، وجود صنایع مختلف و منابع طبیعی بیگ
شود. وجود صنایع میهاي مهم کشور محسوب استان

زیستی را در ینده در این استان، معضالت محیطمختلف آال
زیستی عمومی نیز پایین چه فرهنگ محیطپی دارد. چنان

شود. نظر به محیطی دو چندان میباشد مشکالت زیست
 محیطی ش مهم معلمان در افزایش فرهنگ زیستنق

د گذارآموزان و در پی آن اثري که در خانواده میدانش

زیست امري ضروري نیازسنجی معلمان در زمینه محیط
 است و تحقیق  با این هدف انجام شد. 

 

 ها  مواد و روش
پیمایشی است. جامعه آماري  -تحقیق از نوع توصیفی

باشد. هاي اهواز میتحقیق شامل کلیه معلمان هنرستان
زن)  54مرد و  54معلم ( 108نمونه آماري تحقیق شامل 

صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان بهاست که 
 انتخاب شد.

ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته در زمینه  
باشد. این پرسشنامه بر اساس محیطی میاطالعات زیست

) و در Shabina )2009محیطی هاي سنجش زیستمؤلفه
محیطی و آموزش پنج بخش شامل: اطالعات کلی زیست

، آلودگی، انرژي و منابع طبیعی زیست، تنوع زیستیمحیط
 اعتبار و اعتماد قابلیت از اطمینان منظورباشد. بهمی

 نفر از 5 در اختیار و تهیه اولیه پرسشنامه ابتدا پرسشنامه
قرار داده   و آموزش زیستمحیط زمینه در متخصص افراد
اصالح پرسشنامه اولیه از ضریب  و نظرات اخذ از پس شد.

بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد.  آلفاي کرونباخ جهت
محیطی و این ضریب در بخش اطالعات کلی زیست

زیستی برابر درصد،  تنوع 83زیست برابر آموزش محیط
درصد  79درصد، انرژي برابر  85برابر  درصد، آلودگی 81

درصد و پرسشنامه کلی برابر  80و منابع طبیعی برابر 
که در همه ندرصد محاسبه شد و به دلیل ای 6/81

 70ها و پرسشنامه کلی، ضریب آلفاي کرونباخ از  بخش
درصد باالتر است در نتیجه پرسشنامه از روایی الزم 

 .  برخوردار است
هاي اي به بررسی هنرستانمحقق پس از مطالعات کتابخانه

اي و تصادفی و بر صورت خوشهدخترانه اهواز پرداخت و به
پسرانه و  15هنرستان ( 30اساس جدول مورگان تعداد 

دخترانه) انتخاب شد. از مدارس منتخب بر اساس  15
 54معلم ( 108جدول مورگان و به صورت تصادفی تعداد 

ها ها در اختیار آنزن) انتخاب شد. پرسشنامه 54مرد و 
ز تکمیل بر اساس روش لیکرتی قرار گرفت و پس ا
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 108 تا 0دهی شد. محدوده نمره کلی پرسشنامه بین  نمره
افزار ها، با استفاده از نرمبندي دادهباشد. پس از دستهمی

SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل
(فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و  شامل آمار استنباطی

و  )ANOVA(، آنالیز واریانس tآمار استنباطی (آزمون 
 باشد.همبستگی پیرسون) می

 
 نتایج و بحث

 30-40بیشترین فراوانی معلمان از نظر سنی در محدوده 
سال  50-60درصد و کمترین در محدوده  96/37سال با 

 92/25باشد. از نظر تحصیالت، درصد می 88/13با فراوانی 
درصد  11/11درصد لیسانس و  96/62درصد فوق دیپلم، 
باشند. بیشترین فراوانی رشته تحصیلی فوق لیسانس می

 66/16دیریت آموزشی و کامپیوتر هرکدام با مربوط به م
دهد که معلمان نشان می 1درصد می باشد. بررسی جدول 

محیطی در کلی از نظر اطالعات زیستطورمورد مطالعه به
ها زیرا میانگین نمره کل آن .سطح متوسط هستند

باشد. ) می108) برابر نصف نمره کل پرسشنامه (28/54(
کند. از  تحقیق را تأیید می 1فرضیه نتیجه به دست آمده، 

هاي مختلف نیز بخش اطالعات نظر اطالعات در بخش
زیست و آلودگی در حد متوسط و  عمومی و آموزش محیط

زیستی، انرژي و منابع طبیعی در حد  هاي تنوعدر بخش
پرسشنامه شامل:  مختلف هايبخش ضعیف هستند. نمره

 ،)امتیاز 16( زیستمحیط آموزش و عمومی اطالعات

 12( انرژي ،)امتیاز 20( زیستی تنوع ،)امتیاز 40( آلودگی
 باشد. می )امتیاز 20( طبیعی منابع و) امتیاز

دار بین جنسیت معلمان و جهت بررسی تفاوت معنی
استفاده شد.  tها از آزمون محیطی آناطالعات زیست
 95دهد که در سطح اطمینان نشان می 2بررسی جدول 

تفاوت بین  ،داري) مقدار سطح معنی›05/0p(درصد 
ها از مقدار محیطی آنجنسیت معلمان و اطالعات زیست

بیشتر است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت  05/0
محیطی دار بین جنسیت معلمان و اطالعات زیستمعنی

بین جنسیت معلمان و اطالعات شود در نتیجه تأیید می
دار وجود ندارد. نتیجه به دست معنیمحیطی تفاوت زیست

 کند. تحقیق را تأیید نمی 2آمده فرضیه 
بین رشته تحصیلی و  داربراي بررسی تفاوت معنی

اریانس و محیطی معلمان از آنالیز اطالعات زیست
)ANOVA (.دهد نشان می 3بررسی جدول  استفاده شد

هاي دیگر تفاوت که بین رشته تحصیلی کشاورزي با رشته
اي که میانگین امتیاز اطالعات دار وجود دارد به گونهمعنی

ها کشاورزي محیطی معلمانی که رشته تحصیلی آنزیست
دست آمده ها باالتر است. نتیجه بهاست از بقیه رشته

 کند.تحقیق را تأیید می 3فرضیه 
ن تحصیالت معلمان و اطالعات جهت بررسی ارتباط بی

همبستگی پیرسون استفاده شد. ها از محیطی آنزیست
 95دهد که در سطح اطمینان نشان می 4بررسی جدول 

محیطی درصد بین تحصیالت معلمان و اطالعات زیست
 ها ارتباط وجود ندارد.آن

  
معلمان مورد بررسی پارامترهاي بررسی -1جدول   

 انحراف معیار دامنه تغییرات کمترین بیشترین میانگین متغیر
25/39 سن  60 24 36 13/6  

56/8 اطالعات عمومی و آموزش محیط زیست  15 3 12 47/2  
3/22 آلودگی  40 7 33 96/6  

14/8 تنوع زیستی  13 0 13 99/2  
35/5 انرژي  11 1 10 89/1  

92/9 منابع طبیعی  24 1 23 28/4  
کلنمره   28/54  95 17 78 57/14  

tبین جنسیت معلمان و اطالعات زیست محیطی  آزمون   -2جدول   
متغیر          جنسیت     میانگین      سطح معنی داري درجه آزادي      t انحراف معیار 
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 اطالعات
 محیطی زیست

مرد         36/54     58/16    52/3     107       24/0  
زن         21/54    67/15  

دار بین رشته تحصیلی معلمان و اطالعات زیست محیطیبررسی تفاوت معنی -3جدول         
 رشته تحصیلی                                          

 اطالعات
 محیطیزیست

 مدیریت 
 آموزشی 

 سایر    مکانیک  حسابداري معماري  کشاورزي کامپیوتر  ادبیات

a57/51 a8/56    a49 b95/70 a5/47 a66/52 a25/49  a52/56 
 

معلمان محیطی زیست ارتباط تحصیالت و اطالعات بررسی -4جدول   
 سطح معنی داري ضریب همبستگی متغیر

016/0 تحصیالت  36/0  
محیطیاطالعات زیست  

 
 انتشاربراي  اقشار تأثیرگذارترین و مستعدترین از معلمان

 غالب امروزه با که هستند زیستیمحیط دانش اشاعه و
 در رسانیبر اطالع مبتنی افزاري نرم رویکردهاي شدن
 چندان دو این اهمیت زیستمحیط از حفاظت زمینه
 چنین انجام در که موفقیت است بدیهی است. شده

 معلومات و هاقابلیت کاري نیازمند و انسانی مسئولیت
 حالی در این باشد. می زیستمحیط زمینه در مرتبط

کلی معلمان مورد مطالعه، اطالعات  طور که به است
محیطی متوسطی داشتند در حالی که در زیست
زیستی، انرژي و منابع طبیعی در حد هاي تنوع زمینه

نظیر  محققان سایر توسط که ضعیف هستند. موضوعی
و  )Michail et al., 2007()، 1392بر و همکاران (بهره

Shobeiri and Prahallada )2009(  نیز در ایران گزارش
 شده است. 

نشان داد که بین جنسیت معلمان و اطالعات  tآزمون 
دار وجود ندارد. نتیجه ها  تفاوت معنیمحیطی آنزیست

دست آمده با تحقیقات صالحی عمران و محمدي به
)1387،( Shaila )2003(  همسو و برخالف تحقیقNagra 

and Singh  )2013( دست آمده نشان باشد. نتیجه بهمی
دهد که معلمان مرد و زن تقریباً به یک اندازه به می

زیست و حفاظت از آن و اشاعه فرهنگ محیط
 دهند.محیطی اهمیت می زیست

بررسی آنالیز واریانس نشان داد که بین رشته تحصیلی 
دار تفاوت معنیها محیطی آنمعلمان و اطالعات زیست

 Pradhanوجود دارد. نتیجه به دست آمده با تحقیق 
باشد. با توجه به این که باالترین امتیاز همسو می) 2002(

اي بود که ارتباط محیطی مربوط به رشتهاطالعات زیست
زیست و مسائل آن دارند (رشته تري با محیطنزدیک

ت دار بود می توان گفکشاورزي) و این تفاوت معنی
تري با مسائل هایی که ارتباط نزدیکالتحصیالن رشته فارغ

محیطی دارند بالطبع به واسطه مواد درسی که در زیست
اند و احتماالً عالقه بیشتر، داراي اطالعات دانشگاه گذرانده

محیطی بیشتري هستند که این امر تا حدي زیست
جایی است که بیشتر تواند طبیعی باشد ولی مشکل آن می

هایی که ارتباط کمتري با علمانی که در رشتهم
اند داراي اطالعات بسیار زیست دارند تحصیل کرده محیط

هاي ویژه در بخشزیست بهکمی در زمینه محیط
زیستی، انرژي و منابع طبیعی هستند که با توجه به  تنوع

آموزان  مهم معلمی و این که باید به دانششغل حساس و 
آموزش دهند، نگران کننده  محیطی رافرهنگ زیست

رسد. البته در این جا وزارت آموزش و پرورش نظر می به
 باید با ایجاد  نیز

در رابطه با آشنایی و آموزش هاي ضمن خدمت دوره
محیطی معلمان زیست در ارتقاي اطالعات زیستمحیط

 کوشا باشد.  
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بررسی آزمون همبستگی نشـان داد کـه بـین تحصـیالت     
هـا ارتبـاط وجـود    محیطـی آن عات زیسـت معلمان و اطال

توان گفت که متأسـفانه در  ندارد. در تبیین این نتیجه می
زیست و حفاظـت از آن  ها کمتر به آموزش محیطدانشگاه

در قالب واحدهاي درسی یـا اردوهـاي آموزشـی اهمیـت     
ــی ــه داده م ــه گون ــود ب ــات  ش ــاوتی در اطالع ــه تف اي ک

دیپلم، لیسانس و محیطی معلمان با تحصیالت فوق زیست
اي نگـران  لیسانس مشاهده نشد. این مسئله تا انـدازه فوق

ریزان آموزش عـالی کشـور انتظـار    کننده است و از برنامه
رود که در مقاطع تحصیلی مختلف واحـدهاي درسـی   می

زیسـت و اهمیـت حفاظـت از آن    براي آشنایی بـا محـیط  
 تعریف شود.
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