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 چکیده
 و عمیق آثار عمل، و اندیشه در که است 21 قرن اوایل و 24 قرن پایانی هایسال تحرکات مهمترین جمله از زیستمحیط از حفاظت مساله

 بر را خود تخریبی آثار ایگونه به کدام هر توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهای است. داشته دنبال به جهانی عرصه در وسیعی

 مقاله در است. آنها اقتصادی -اجتماعی هایشاخص کیفوکم از متاثر بسیاری موارد در اثرگذاری این که اندگذاشته جای بر زیستمحیط
 فاصله در زیستمحیط از حفاظت میزان و اجتماعی هتوسع هایشاخص از یکی مثابه به آموزش شاخص رابطه تا است شده تالش حاضر

 و هینز ،آیزن ،بینفیش زیستیمحیط رفتارهای نظریه بر مبتنی مقاله نظری رویکرد گیرد. قرار بررسی مورد 2412 تا 2446 هایسال
 نظر از دانند.می جامعه لیک هنجارهای و هاارزش افراد، دانش ،آگاهی را زیستیمحیط رفتارهای در تغییر الزمه که است همکاران

 عملکرد شاخص هایداده و (HDR) انسانی توسعه گزارش جهانی هایداده ثانویه تحلیل و اسنادی شیوه به مطالعه شناسی،روش
 هایصشاخ نظر از که کشورهایی دهدمی نشان نتایج اند.شده تحلیل spss افزارنرم کاربرد با هاداده و شده انجام (EPI) زیستیمحیط

  اند.گرفته قرار باالیی جایگاه در نیز زیستیمحیط عملکرد نظر از دارند مطلوبی وضعیت آموزشی
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 سرآغاز
 جهانی به گرایش و فناوری و صنعت رشد سریع روند امروزه
 اجتماعی هایزمینه در بسیاری تحوالت دستخوش را دنیا شدن،

 شکل به توانمی را تحوالت این رآثا و است کرده اقتصادی و

 گرم کرد. مشاهده زیستمحیط بر بارزیان هایتهدید و هابحران
 اعانو پیدایش جانوری، و گیاهی منابع نابودی زمین، کره شدن

 هستند. هابحران این از هایینمونه خاک فرسایش و هاآلودگی

 زمینه در المللیبین هایکنوانسیون تصویب و هاکنفرانس تشکیل
 همگی ،تخریب و تهدید بروز از جلوگیری برای ،زیستمحیط
 جوامع روی پیش زیستیمحیط مسایل حاد اهمیت دهندهنشان

  است. انسانی
 اثرات نحوی به کدام هر توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

 از بسیاری در .گذارندمی جای بر محیط بر را خود بارزیان

 و نابودی از جلوگیری زمینه درهایی اقدام یافته،توسعه کشورهای
 به توانمی هلجم آن از که است آمده عمل به بیشتر تخریب

 چنینهم و خورشید و باد مانند نو هایانرژی از گیریبهره

 از بسیاری در که است حالی در این کرد. اشاره هازباله بازیافت
 زندگی ضروری نیازهای رفعبرای  توسعه حال در کشورهای

 به منجر نیز مواردی در که هستند طبیعت به متوسل همچنان

 قطع حیوانات، رویهبی شکار :شوندمی زیستمحیط تخریب
 هایآسیب جمله از کشتزار به جنگل تبدیل درختان، رویهبی

 در را تفکر این وضعیتی چنین .کشورهاست این در زیستمحیط

 و داد ارتقا را زیستمحیط عملکرد توانمی چگونه که داشت پی
  دارند. نقش آن بهبود در عواملی چه
 و پیوند به اعتقاد پرسش این به معطوف رویکردهای جمله از

 توسعه است. ستیزیمحیط عملکرد و اجتماعی توسعه بین رابطه
 افراد زندگی شیوه و چگونگی با که است مفاهیمی از اجتماعی

 باال بر ناظر بیشتر عینی ابعاد در و دارد تنگاتنگ پیوند جامعه یک

 بهینه و مطلوب شرایط ایجاد طریق از عمومی زندگی سطح بردن
 آموزش اشتغال، مسکن، بهداشت، تغذیه، زدایی،های فقرزمینه در
 .(Azkia, 2015) باشدمی فراغت اوقات ذرانگ چگونگی و

 اعالمیه در که است درجه بدان تا اجتماعی توسعه اهمیت
 در و شده ورزیدهتاکید  آن بر نیز (UNESCO, 1995) کپنهاگ

 از حفاظت و اجتماعی توسعه که است شده اذعان مورد این

 سازنده اجزای از بخشی و اندوابسته یکدیگر به زیستمحیط
  .دهندمی تشکیل را پایدار توسعه

 عنوان به که است اجتماعی توسعه هایشاخص از یکی آموزش
 بشری رفتار و نگرش طرز دگرگونی در موثر عامل مهمترین

 مجمع العاده فوق اجالس نوزدهمین در است. شده قلمداد

 اهمیت بر شد برگزار 1110 سال در که ملل سازمان عمومی
 هشد تاکید 21 کار دستور اجرای و محیط از حفاظت در آموزش

 آموزش» که داردمی مقرر اجالس آن مصوب قطعنامه و است

 تحقق در ایکنندهتعیین نقش و است آسایش عوامل از یکی
 هایمنظا باید پایدار توسعه تحقق برای «.دارد پایدار توسعه

 متوسطه و ابتدایی سطوح در خصوصا سطوح تمامی در آموزشی

 به همگان دسترسی امکان و شوند کارآمد و تقویت مالی حیث از
 و توسعه را خود هاییتوانای بتوانند تا شود فراهم سطوح این

 بدیهی .(Ramezani Ghavamabadi, 2012) کنند شکوفا
 ،زیستیمحیط آموزش هرگونه توسعه وارایه  برای که است

 طرفی از است کار الزمه نوشتن و خواندن پایه سواد داشتن
 مختلف هایحسط زیستیمحیط اوتتفم هایآگاهی و دانش

 توانمی رواین از .دهدمی قرار خطاب مورد را جامعه باسوادان

 این به هادولت توجه میزان و آموزش شاخص که کرد استدالل
 و حفظ هایمهارت توسعه نیاز پیش جامعه سطح در مولفه

 ایرابطه توانمی کهطوری به است زیستمحیط از حراست

 توسعه میزان و کشورها زیستیمحیط عملکرد بین مستقیم
 کرد. برقرار آنها آموزشی هایشاخص
 اصلی لهمسا است. حاضر مقاله هدف فوق، موضوع بررسی

 از یکی عنوان به آموزش شاخص که است این پژوهش
 عملکرد وکیف کم بر تاثیری چه اجتماعی توسعه هایشاخص
 استفاده با تا است کرده تالش لهمقا ؟دارد کشورها زیستیمحیط

 شاخص هایداده و (1)(HDR) انسانی توسعه گزارش هایداده از
 کشورهای بین در را رابطه این (2)(EPI) زیستیمحیط عملکرد

 جایگاه بر تاکید با و 2412 تا 2446 هایسال فاصله در و جهان

  دهد. قرار آزمون مورد ایران
 کیفیت ارتقای و زیستمحیط از حفاظت در آموزش نقش باب در

 شده انجام کشور در متعددی هایپژوهش زیستمحیط عملکرد

 موضوع به خاصی ویکردر از هاپژوهش این از یک هر است.
 این از برخی اند.پرداخته آموزش با آن رابطه و زیستمحیط

 کنندمی تالش که هستند نظری هاییدیدگاه صرفا هاپژوهش

 در را آموزشی هایریزیامهرنب و شآموز جایگاه و اهمیت
 ارزیابی با آبادیقوام رمضانی کنند. تبیین زیستمحیط از حفاظت
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 به 2414 تا 2446 دوره در ایران زیستیمحیط عملکرد هایداده
 از اعم ایران زیستمحیط عرصه بازیگران که رسدمی نتیجه این

 راس در و اقتصادی هایبنگاه دانشگاهی، جامعه مردم، هایتوده
 از جلوگیری و زیستمحیط از حفاظت زمینه در دولت همه

 پژوهش در وی اند.بوده ناموفق آن آلودگی و تخریب گسترش

 در اطالعات و آگاهی نبود به چالش این ساختن مرتبط با خود
  و نقش دادن نشان درصدد اجتماع، هایالیه تمام میان

 نسبت ایران یکردرو و زیستمحیط از حفاظت در آموزش کارکرد

 (Ramezaniاست هاییآموزش چنین سازینهادینه به

(Ghavamabadi, 2012. پژوهشی در نیز ویسی و محمودی 
 اصولی تحفاظ در را زیستمحیط آموزش و ترویج نقش نظری،

 (& ,Mahmoodi دنکنمی برجسته و تشریح زیستمحیط از

(Veisi, 2005. عهتوس در مجازی آموزش اهمیت به توجه 
 همکارانش و طایی مطالعه مورد موضوع زیستمحیط آموزش

 کشورهای در مجازی آموزش هایبرنامه تحلیل با که است
 آموزش کیفیت ارتقای در را موزشآ از نوع این نقش یافتهتوسعه
 از برخی .(Taei et al., 2013) دهندمی نشان زیستمحیط

 متغیر تاثیر اندکرده تالش و داشته تبیینی جنبه نیز هاهمطالع
 دهند. قرار سنجش مورد زیستمحیط از حفاظت در را آموزش
 بین در که است هاهمطالع این جمله از اکبرزاده و ادهمی پژوهش

 را آموزش نقش ،زیستمحیط حفظ بر موثر فرهنگی متغیرهای
 اجتماعی، اخالق مسئولیت، احساس قبیل از ییمتغیرها کنار در

 (& Adhamiکندمی بررسی دینی و سنتی هایارزش

(Akbarzade, 2011. شده انجام هایمطالعه عمده این وجود با 
 و آگاهی میزان بررسی دنبال به که است هاییپژوهش پیشین

 (& Salehi Omran هستند شهروندان زیستیمحیط هایدانش

Agha Mohammadi, 2008; Veisi & Zarandian, 

 هایآگاهی و نشدا توصیف با هاهمطالع این .2012)
 شهروندان زیستیمحیطی دانش و آموزش میزان ی،زیستمحیط

 عملکرد ارتقای و زیستمحیط از حفاظت نیازپیش مثابه به را
 دهند.می قرار سنجش مورد زیستیمحیط
 هاهمطالع این تکمیل و تداوم در و جدید رویکردی از حاضر مقاله

 نقش طرف یک از تا کندمی تالش تبیینی هدفی اتخاذ با و
 هاییداده از استفاده با را آن مختلف هایمولفه و آموزش شاخص

 (2412 - 2446) مختلف زمانی هایدوره در و جهانی مقیاس در

 از و دهد قرار آزمون مورد زیستیمحیط عملکرد کیف و کم در
  ورهایـکش بین در رابطه این نظر از را ایران جایگاه رـدیگ طرف

  دهد. قرار تطبیقی ارزیابی و ایسهمق مورد جهان
 تحرکات مهمترین جمله از زیستمحیط از حفاظت مساله

 آثار عمل، و اندیشه در که است بیستم قرن پایانی هایسال
 نگرانی است. داشته دنبال به جهانی عرصه در وسیعی و عمیق
 ابزاری هایتوانایی گیریاوج با بیستم قرن در که بود این عمده

 از بخورد. برهم طبیعت زیان به جهان زیستیمحیط ادلتع بشر
 مسایل به پاسخگویی برای زیستیمحیط پایداری مفهوم رو ینا

 زیستیمحیط پایداری یافت. گسترش جهان در سرعت به جدید

 تجدیدناپذیر، هایانرژی و طبیعیمنابع از استفاده کاهش بر
تاکید  و اندهاپسم تولید کاهش انرژی، منابع اتالف از جلوگیری

 قابل مواد از استفاده پسماندها، بازیافت و مجدد استفاده بر

 و صنایع در هاآلودگی تولید کاهش و طبیعت به بازگشت
 انرژی مثل پذیرتجدید منابع از استفاده به توجه کشاورزی،

 و زیستمحیط به توجه آینده، هاینسل به توجه ،باد و خورشید

 .(Elliott, 2011) کندمیتاکید  آلودگی کاهش
 پایداری شاخص» ،زیستمحیط وضعیت سنجش منظور به

 هایرشته از نظرانصاحب از گروهی را (3)(ESI) «زیستمحیط
 توسعه (5)اقتصاد جهانی مجمع و (0)ییل دانشگاه در مختلف

 2446 سال در داشت که نواقصی و ضعف دلیل به اما اندداده
 «یزیستمحیط کردعمل شاخص» عنوان با جدیدی شاخص
(EPI) قرار بازنگری مورد جدید هایشاخص و هامتغیر براساس 

 برای مبنایی امروز به تا زیستیمحیط عملکرد شاخص گرفت.
 لهمسا کنار در است. بوده جهان کشورهای عملکرد ارزیابی

 دیگری مهمتر لهمسا کشورها زیستیمحیط عملکرد سنجش

 و ملعوا چه از متاثر ستیزیمحیط عملکرد که است شده مطرح
 برای است راهکاری سوال این به پاسخ واقع در است. متغیرهایی

 متغیرهای نظری هایتحلیل .زیستمحیط وضعیت ارتقای

 توسعه اند:کشیده پیش لهمسا این تبیین برای را متعددی
 متغیرهایی جمله از فرهنگی توسعه و اجتماعی توسعه اقتصادی،

 تاکید مورد زیستیمحیط عملکرد کیف و مک تبیین برای که است

  است. گرفته قرار
 متغیرها، سایر اهمیت نفی بدون چارچوب این در حاضر مقاله
 را آموزش شاخص یعنی اجتماعی مهم هایشاخص از یکی نقش

 بر را آن متعدد هایمولفه تاثیر تا کندمی تالش و کندمی برجسته
 دهد. ارقر سنجش مورد زیستیمحیط عملکرد شاخص

 و اجتماعی ارزشمند توانش یک عنوان به آموزش از برخورداری

 امروزه است. انسانی هایارزش رشد با ماتو ،زندگی ناپذیراجتناب
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 پیوند آنها دانش و آموزش میزان با جوامع رشد به رو حیات
 فرهنگ یارتقا و تحول ایجاد ،بنابراین است. خورده

 زمینه در انسانی نیروی وریبهره افزایش مستلزم زیستیمحیط
 ابعاد در زیستیمحیط آموزش اشاعه و زیستمحیط مسایل
 جمله از .(Adhami & Akbarzade, 2011) است ترگسترده

 رفتارهای نظریه ،حاضر مساله کنندهتبیین نظری هایدیدگاه
 ( ,Fishbein and Ajzenآیزن و بین فیش زیستیمحیط

 نظریه این .است (6)«عقالنی کنش نظریه» عنوان حتت» )1996

 رفتار نظریه» عنوان تحت بعدا و گرفت قرار تجدیدنظر مورد
 قصد نظریه، این طبق بر .شد داده بسط (0)«شدهریزیبرنامه

 دادن انجام برای شخص ذهنی معیارهای و هانگرش تابع رفتاری

 پیش از واقعی دانش و اطالعات و است مشخص هایفعالیت
 ذهنی معیارهای ولی است. ینگرش هر برای ضروری هایشرط

 این کارگیری به برای انگیزشی و هنجاری عقاید نیرومندی به

 از برآوردی فرد ذهنی معیارهای و شودمی اطالق عقاید
 (& Salehi Omranهستند اخالقی و اجتماعی هایارزش

(Agha Mohammadi, 2008. الزمه نظریه این اساس بر 

 و آگاهی از فرد برخورداری زیستییطمح رفتارهای در تغییر
 آن در نیز جامعه کلی هنجارهای و هاارزش طرفی از است. دانش
 آگاهی طریق از نیز اجتماعی هایارزش تغییر خود که دارد تاثیر

  شود.می حاصل

 بر مبتنی کند،می تبیین را رابطه این که دیگری رویکرد
 این است. (Hines et al., 1987) همکارانش و هینز فراتحلیل

 طبقه سه در را زیستیمحیط رفتار کنندهتعیین متغیرهای دیدگاه
 متغیرهای .2 شناختی متغیرهای .1 کند:می بندیدسته

 ،بندیطبقه این در .شناختیجمعیت متغیرهای. 3 شناختینروا
 مشخص فراتحلیل این در .است شناختی متغیرهای جز دانش
 که است متغیرهایی مهمترین از شفاهی تعهد که است شده

 و مهارت دانش، با نیز تعهد .دارد واقعی رفتار با نزدیکی هرابط
  است. مرتبط افراد شخصیت

 بنیانی فرضیه توانمی فوق نظری رویکردهای به استناد با

 ارزش افزایش با که کرد بندیصورت گونهاین را حاضر پژوهش
 ارتقا زیستیمحیط عملکرد شاخص ارزش آموزش، شاخص

 شاخص در باالتر ارزش دارای کشورهای که معنا این به یابد.می

 بهتری زیستیمحیط عملکرد از آن هایمولفه و آموزش
  برخوردارند.

 

 هاروش و مواد
 (8)ثانویه تحلیل از استفاده با و اسنادی شیوه به مطالعه ینا

 هایداده از حاضر پژوهش در .است شده انجام موجود هایداده

 عملکرد شاخص به مربوط هایداده و (1)انسانی توسعه زارشگ
 شده استفاده تحقیق موضوع لعهمطا منظور به (14)زیستیمحیط
 یهاداده برگیرنده در زمانی نظر از شدهبررسی هایداده .است

 هایداده چون باشد.می 2412 تا 2446 هایسال برای موجود
 دسترس در کشور( 110) (11)جهان کشورهای کلیه برای نیاز مورد
 از آماری هایداده .است شده شماری تمام آماری جامعه ،بوده

 از و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد spss افزارنرم طریق
 شده استفاده هاداده تحلیل برای استنباطی و توصیفی هایآماره
  .است

 شودمی بررسی آن بر آموزش مستقل متغیر اثر که وابسته یرمتغ
 سال از شاخص این .است EPI یا زیستیمحیط عملکرد خصشا

 اقتصاد جهانی مجمع و کلمبیا دانشگاه یل،ی دانشگاه توسط 2446

 هدف دو بر یزیستمحیط عملکرد شاخص است. شده منتشر
 فشارهای کاهش شامل زیستمحیط از حفاظت اصلی
 و هابومزیست وضعیت ارتقای و انسان سالمت بر زیستیمحیط

 4 بین شاخص این مقدار دارد.تاکید  طبیعیمنابع صحیح یتمدیر
 نزدیک 144 به کشوری در شاخص ارزش چه هر و است 144 تا

 به هرچه بالعکس و مطلوب زیستیمحیط عملکرد بیانگر شود

  است. نامطلوب عملکرد بیانگر شود نزدیک صفر
 زیر هایمولفه دارای که است آموزش متغیر تحقیق مستقل رمتغی

 ست:ا
 

 آن هامولفه و آموزش :(1) جدول
  (12)بیشتر( و سال15بزرگساالن) باسوادی میزان 1

 (13)متوسطه آموزش حداقل از برخوردار جمعیت 2

  (10)آموزش ترکیبی شاخص 3
  (15)تحصیل هایسال میانگین

 (16)انتظار مورد تحصیل هایسال

 (10)(GDP )%از آموزش عمومی هزینه 0

 

 ملل سازمان توسعه برنامه توسط آموزش شاخص هایداده
(UNDP) تعریف شود.می محاسبه کشورها تمام برای ساله هر 

  است. شدهارایه  هایافته بخش در هاشاخص این از یک هر
 

  هایافته
  ردــعملک با وزشــآم ایـهولفهـم نـبی هـرابط بخش نــای در
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 و 2412 و 2414 -2448 -2446 هایسال برای زیستیمحیط
 همبستگی ضریب طریق از 2412 تا 2446 میانگین همچنین

 نمودار روی بر کشورها توزیع سپس و شده تحلیل (r) پیرسون
 است. شده داده نشان پراکنش

 

 هایسال میانگین» متغیرهای همبستگی رابطه بررسی -

 شاخص» و «انتظار مورد تحصیل هایسال» ،«تحصیل

  «زیستیمحیط ملکردع» شاخص با «آموزش ترکیبی

 و (EPI) زیستیمحیط عملکرد شاخص بین رابطه (2) جدول در
 تحصیل هایسال» ،«تحصیل هایسال میانگین» متغیرهای

 ضریب طریق از «آموزش ترکیبی شاخص» و «انتظار مورد

 شاخص است. گرفته قرار سنجش مورد (r) پیرسون همبستگی
 هایسال تعداد نمیانگی بیانگر «تحصیل هایسال میانگین»

 شاخص .(HDR, 2013) است باالتر و ساله 25 افراد تحصیل
 هایسال تعداد دهندهنشان «انتظار مورد تحصیل هایسال»

 تحصیل سن در کودک یک رودمی انتظار که است تحصیلی

 و (Ibid) کند کسب خاص کشور یک در زندگیش طول در بتواند
 متغیر دو ترکیب هک است «آموزش ترکیبی شاخص» سوم متغیر

 «تحصیل انتظار مورد هایسال» و «تحصیل هایسال میانگین»

 یک تا صفر بین مقداری شاخص این ارزش است. شده ساخته
 .(HDR, 2013) است ارزش باالترین بیانگر یک مقدار است.

 

 EPI شاخص با «آموزش یترکیب شاخص» و «انتظار مورد تحصیل هایسال» ،«تحصیل هایسال میانگین» رابطه (:2جدول)

 

 رابطه

 تحصیل هایسال میانگین

 EPI با

 رابطه

 انتظار دمور تحصیل هایسال میانگین

 EPI با

 رابطه

 آموزش ترکیبی شاخص

 EPI با

 2446 سال
***000/r=  

134N= 

***840/r=  

121N= 

***830/r=  

120N= 

 2448 سال
***015/r=  

106N= 
***810/r=  

105N= 
***804/r=  

103N= 

 2414 سال
***624/r=  

162N= 
***602/r=  

162N= 
***660/r=  

162N= 

 2412 سال
***006/r=  

131N= 
***540/r=  

131N= 
***515/r=  

131N= 

 2412 - 2446 میانگین
***048/r=  

163N= 
***003/r=  

163N= 
***050/r=  

163N= 

 (.441/4 sigاست) دارمعنی درصد11 از باالتر سطح در رابطه = ***

 
 EPI شاخص با متغیر سه هر رابطه (2) جدول هایداده اساس بر

 2412 تا 2446 میانگین بالتبع و بررسی مورد هایسال همه در

 همبستگی شدت اگرچه است. مثبت و (.441/4 sig) دارمعنی

 از باالتر یا و (/r3 ≥ ≥ /6) متوسط سطح در هارابطه همه در

 2412 تا 2446 از وجود این با است ( r /6) متوسط سطح

ه ب نتایج به استناد با .یابدمی کاهش تدریج به همبستگی شدت
 ارزش رفتنباال با که کرد استدالل توانمی آمده دست

  ردـعملک اخصـش ارزش وق،ــف هـگانسه آموزشی هایاخصـش

  یابد.می افزایش زیستیمحیط

 ایران، موقعیت همچنین و کشورها اهجایگ دادن نشان منظور به
 شاخص و آموزش ترکیبی شاخص بین رابطه پراکنش نمودار
EPI ایران نمودار این اساس بر .(18)است شده ترسیم (1 )نمودار 

 این دارد. لبنان و ترکیه تونس، چین، کشورهای مشابه جایگاهی
 از ژاپن و استرالیا آمریکا، نروژ، مانند کشورهایی که ستا حالی در

 روی بر کشورها سایر جایگاه دارند. را تموقعی بهترین نظر این

  .(11)است شده مشخص نمودار
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 و «بزرگساالن باسوادی» همبستگی رابطه بررسی -

 عملکرد شاخص با «متوسطه آموزش از برخورداری»

  زیستیمحیط

 و «بزرگساالن باسوادی» مستقل متغیرهای رابطه (3) جدول در

 دیگر مولفه دو عنوان به -«متوسطه آموزش از برخورداری»
 از (EPI) زیستیمحیط عملکرد شاخص با -آموزش شاخص
 -2446 میانگین اساس بر (r) پیرسون همبستگی ضریب طریق

 «بزرگساالن باسوادی» است. گرفته قرار آزمون مورد (24)2412

 یک توانندمی که است باالتری و ساله 15 جمعیت درصد بیانگر
 .بنویسند و بخوانند شانروزمره زندگی در را وتاهک و ساده جمله

 سال 25 افراد درصد بیانگر نیز «متوسطه آموزش از برخورداری»

 اندکرده کسب را حداقلی متوسطه آموزش که است باالتری و
(HDR, 2013). 

 
 EPI با «متوسطه آموزش از برخورداری» و «بزرگساالن باسوادی» متغیرهای رابطه (:3) جدول

 EPI با متوسطه آموزش از برخورداری رابطه EPI با بزرگساالن باسوادی ابطهر 

 2412 - 2446 میانگین
***665/r=  

158N= 
***550/r=  

125N= 

 (.441/4 sigاست) دارمعنی درصد11 از باالتر سطح در رابطه = ***
 

 در متغیر دو این بین که است این از حاکی آمده دسته ب نتایج
 ) دارد وجود دارمعنی رابطه 2412 - 2446 زمانی رهدو میانگین

441/  Sig..) با بزرگساالن باسوادی همبستگی شدت EPI در 

 آموزش از برخورداری همبستگی شدت و (= 665/4r) باال سطح

 رابطه این است. (= 550/4r) متوسط سطح در EPI با متوسطه
 و نبزرگساال باسوادی درصد که کشورهایی در معناست بدان

  قرار ریـباالت سطح در متوسطه آموزش از رخورداریـب همچنین

  است. بهتری کیفیت دارای نیز زیستیمحیط عملکرد دارد،
 متغیر دو این رابطه نظر از جهان مختلف کشورهای پراکنش
 شده داده نمایش (3 و 2) پراکنش نمودارهای در EPI با مستقل

 در ایران EPI با گساالنبزر باسوادی متغیر رابطه نظر از است.
 عمان و سوریه سعودی، عربستان جامائیکا، چون کشورهایی کنار

 ایران EPI با متوسطه آموزش از برخورداری رابطه نظر از و

  سوریه و بولیوی ترکیه، ونزوئال، چون کشورهایی مشابه جایگاهی

 

 

 

 

 شاخص آموزش

EPI 

 2012ـ  2002ـ میانگین  زیستی(: نمودار پراکنش رابطه شاخص ترکیبی آموزش و عملکرد محیط 1نمودار )
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 است. مشخص نمودار روی بر کشورها سایر جایگاه دارد.

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 عمومی هزینه» متغیر همبستگی رابطه بررسی -

  زیستیمحیط عملکرد شاخص با «آموزش

 یشاخص مستقیم طور به اگرچه «آموزش عمومی هزینه»
 ایمولفه را آن توانمی غیرمستقیم طور به اما نیست آموزشی
 هاییهزینه مجموع متغیر این است. مرتبط آموزش به که دانست

 و کندمی صرف آموزش حوزه در )دولتی( عمومی بخش هک است

 ( ,HDR شودمی بیان GDP از درصدی صورت به آن مقدار

(2013.  

 که دهدمی نشان داریمعنی سطح یا .Sig مقدار اساس بر نتایج
 ـ 2414 ـ 2448 ـ 2446 زمانی هایدوره در متغیر دو این بین

 ترکیبی( )شاخص 2412- 2446 میانگین همچنین و 2412

 شدت این وجود با (.≥ Sig /45 ) دارد وجود دارمعنی رابطه
 همچنین و 2446 سال در شدت این نیست. باال خیلی همبستگی

 2012ـ  2002میانگین  -(: نمودارپراکنش رابطه نرخ باسوادی بزرگساالن و عملکرد محیط زیستی2نمودار )

 

 

 

 

 (سال و باالتر)درصد51نرخ باسوادی بزرگساالن 

EPI 

 
 درصد جمعیت برخوردار از آموزش متوسطه

 

 

 

 

 

EPI 

 2012ـ  2002میانگین    -(: نمودار پراکنش رابطه برخورداری از آموزش متوسطه  وعملکرد محیط زیستی3نمودار )
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 سایر در و /(r3 ≥ ≥ /6) متوسط سطح در ترکیبی شاخص در

 توانمی اساس براین است. (r /3) ضعیف سطح در هاسال

 صرف لتیدو بخش در بیشتری هزینه که کشورهایی گفت
  دارند. بهتری وضعیت نیز EPI شاخص در کنندمی آموزش

 
 EPI با «آموزش عمومی هزینه» متغیر رابطه (:4) جدول

 EPI با آموزش عمومی هزینه رابطه 

 =r=  86N/301*** 2446 سال

 =r=  10N/210*** 2448 سال

 =r=  12N/200** 2414 سال

 =r=  06N/256** 2412 سال

 =r=  138N/340*** 2412 - 2446 میانگین

 (.445/4 sig) است دارمعنی درصد15 سطح در رابطه = ** (.441/4 sig) است دارمعنی درصد11 از باالتر سطح در رابطه = ***

 
 کشورها جایگاه و متغیر دو این رابطه (0) پراکنش نمودار در

  مشابه جایگاهی ایران نمودار این اساس بر است. شده مشخص

 . دارد عمان و سوریه روسیه، استرالیا، ورهایکش

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 کشورها سایر با مقایسه در ایران جایگاه ارزیابی -

 کشورهای» با مقایسه در ایران جایگاه بخش این در

 ،ایران( ایمنطقه و همسایه کشورهای مثابه به) (21)«خاورمیانه
 و پیشرفته( کشورهای مثابه )به OECD»(22) کشورهای»

 عملکرد با آموزش هایشاخص رابطه نظر از «جهانی میانگین»

 پایه بر مقایسه این است. گرفته قرار ارزیابی مورد زیستیمحیط
  است. شده انجام 2412 -2446 هایداده میانگین

 عملکرد شاخص که داد انـنش پیشین نتایج و هاتحلیل
 هایشاخص با مثبتی و دارمعنی رابطه دارایزیستی محیط

 میان ایمقایسه طور به رابطه این (5) جدول در است. آموزش

 هایداده است. گرفته قرار سنجش مورد کشورها از گروه چهار
 دارای OECD کشورهای که است این بیانگر آمده دسته ب

 همین به و هستند آموزشی هایشاخص نظر از رتبه باالترین

  نـبهتری نیززیستی محیط ردـعملک رـنظ از ورهاـکش این رتیبـت
 

 

 2012ـ  2002میانگین   -زیستی(: نمودار پراکنش رابطه هزینه عمومی آموزش و عملکرد محیط4نمودار )
 

 هزینه عمومی آموزش

EPI 
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 کشورها( سایر بین در ایران )جایگاه زیستیمحیط عملکرد و آموزش هایشاخص رابطه :(5) جدول
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 EPI شاخص

1. OECD 814/ 34/16 46/11 01/5 11/10 51/60 50/05 

 01/62 54/31 44/85 16/0 64/0 63/13 /600 ایران .2

 31/61 33/06 51/82 51/0 51/0 22/12 /638 جهان .3

 34/55 02/38 01/80 01/3 08/6 43/12 /511 خاورمیانه .0

 
 رتبه در و OECD کشورهای از ترینیپا ایران دارند. را ضعیتو

 و خاورمیانه کشورهای با مقایسه در و است گرفته قرار دوم
 بهتری وضعیت آموزشی هایشاخص نظر از جهانی میانگین
 جایگاه در نیز زیستیمحیط عملکرد نظر از نتیجه در وداشته 

 را جایگاه ترینینپای خاورمیانه کشورهای .است گرفته قرار باالتر
 نرخ» شاخص استثنای به کشورها این اند.داده اختصاص خود به

 وضعیتی آموزشی هایشاخص همه در «بزرگساالن باسوادی

 EPI شاخص در نحو همین به و دارند جهانی میانگین از ترینپای
  اند.گرفته قرار رتبه ترینینپای در نیز

 

 گیری نتیجه و بحث
 مساله با مرتبط هایهمطالع چارچوب در و حاضر مقاله در

 مثابه به آموزش شاخص نقش تا است شده تالش زیستمحیط
 -زیستیمحیط عملکرد در اجتماعی توسعه هایشاخص از ییک
 و پاسداشت زمینه در کشورها فعالیت کیفی و کمی مبنای که

 2412 تا 2446 هایسال فاصله در ،است زیستمحیط از حفاظت
 و ایران جایگاه بر تاکید با مطالعه این گیرد. قرار لعهمطا مورد

 در اجرا به کشورها از مختلفی هایگروه با آن تطبیقی ارزیابی

 هزینه» ،«بزرگساالن باسوادی نرخ» متغیرهای است. آمده
 و «متوسطه آموزش از برخوردار جمعیت» ،«آموزش عمومی

 آموزشی هایشاخص مهمترین «آموزش ترکیبی شاخص»

 با آنها رابطه مستقل متغیرهای مثابه به حاضر مقاله در که ستنده
 استفاده با -وابسته متغیر منزله به -زیستیمحیط عملکرد شاخص

 زیستیمحیط عملکرد و انسانی توسعه گزارش جهانی هایداده از

  رارـق تحلیل و تجزیه مورد ادـاقتص جهانی مجمع و لـیی دانشگاه

  است. گرفته

 زیستیمحیط عملکرد که است این بیانگر طورکلی به نتایج
 آن متعدد هایمولفه و آموزش شاخص با مستقیم کامال ایرابطه
 با دارمعنی رابطه دارای آموزشی هایشاخص همه واقع، در دارد.

EPI متوسط از باالتر و متوسط سطح در عمدتا رابطه این و بوده 
 سایر با مقایسه در ایران جایگاه تطبیقی ارزیابی نتایج .است

 کشورهای از بعد ایران که است این از حاکی نیز کشورها

OECD عملکرد نظر از و داده اختصاص خود به را دوم جایگاه 
 و جهانی میانگین از بهتر مراتب به وضعیتی زیستیمحیط

  .دارد خاورمیانه کشورهای همچنین

 توانمی کلی گیرینتیجه عنوان به و مقاله هاییافته به استناد با
 عملکرد شاخص در کشورها رتبه و جایگاه که کرد استدالل

 نظر از آنها وضعیت با مرتبط و متاثر کامال زیستیمحیط

 رویکردی با تواننمی اگرچه است. آموزشی هایشاخص
 بدون اما کرد اغراق آموزش شاخص تاثیرگذاری در گرایانهتقلیل
 و زیستیمحیط ملکردع بر انکارناپذیری تاثیر آموزش تردید

 هایشاخص نظر از که کشورهایی .دارد آن هایشاخص ارتقای
 نیز زیستیمحیط عملکرد نظر از دارند مطلوبی وضعیت آموزشی

 مسئولیت و توجه واقعیت، این .دارند قرار باالیی جایگاه در

 در آن نقش و آموزش مساله به نسبت را هادولت
  دهد.می قرار مجدد تاکید مورد زیستمحیط هایسیاستگذاری

 الایده و مطلوب الگوهای برساخت و زیستیمحیط آموزش

 و فرهنگ قلمرو به مربوط واقعیتی که رو آن از زیستیمحیط
 کاربرد مستلزم است شهروندان آموختنی و اکتسابی هایتجربه
 یا شدناجتماعی دوگانه و عمومی هایمکانیزم و هاشیوه
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 و نرم شیوه همان نخست شیوه است. کردن اجتماعی
 قواعد و هنجارها و هاارزش اشاعه و انتقال پذیرانعطاف

 با و ناآگاهانه یا آگاهانه شیوه به که است اجتماعی -فرهنگی
 اساسا و شودمی اعمال اجتماعی کنشگران فعال مشارکت
 است. زیستن اجتماعی برای ناپذیراجتناب و انکارناپذیر ضرورتی

 رسمی هاینظام محورعاملیت نقش شیوه این ابقمط
 به عوامل سایر از بیش زیستمحیط قلمرو در سازیفرهنگ

 قبیل از رسمی آموزش هایمحیط تردید بدون آید.می چشم

 عوامل ثیرگذارترینات و مهمترین از دانشگاه و مدرسه
 کندمی ایجاب ضرورت و هستند سازیفرهنگ و شدناجتماعی

 مورد دوران این از باید زیستیمحیط هایآموزش و فرهنگ که

 سازانآینده و نوجوانان و کودکان و گرفته قرار توجه و کیدات
 ذهن ملکه را زیستیمحیط هایارزش دوران این از جامعه

 الایده الگوهای القای و هنجارها ها،ارزش آموزش سازند. خویش

 قالب در زیستیمحیط مطلوب فرهنگ برساخت و زیستیمحیط
 از هاییاقدام و ایدوره هایکارگاه یا اجباری درسی واحدهای

 از تواندمی مختلف مقاطع و تحصیل هایسال همه در قبیل این

 .باشد آموزشی نظام به معطوف یضرور راهبردهای و هابرنامه
 ریپذیجامعه اورالزام و سخت وجه کاربرد بر ناظر دوم شیوه

 و رسمی اجتماعی کنترل نظام است. زیستیمحیط فرهنگ

 به کنشگران کردن اجتماعی بر فزاینده تاکید ضمن غیررسمی
 به نها،آ ذهنی باورهای و هانگرش تغییر طریق از و نرم شیوه
 و هاارزش از تخطی هرگونه برابر در گریزناپذیر ایشیوه

 از گیریبهره و قهریه قوای اعمال با اخالقی هنجارهای
 نشان واکنش ناپذیرانعطاف و سخت و کنترلی سازوکارهای

 نظام باالی حساسیت و دقت به معطوف شیوه این دهد.می
 کاربرد است. زیستیمحیط هایهنجارشکنی برابر در اجتماعی

 به و هاآلودگی ها،ناامنی تخلفات، انحرافات، برابر در قهریه قوای

 نابهنجار رفتارهای ریسک و هزینه زیستطمحی تخریب طورکلی
 هرگونه ،مقابل در داد. خواهد تقلیل را زیستیمحیط کجروانه و

 تنها نه هنجارشکنان به نسبت اغماض و توجهیکم اهمال،

 دهدمی افزایش را زیستمحیط از حفاظت و پاسداشت هایهزینه
 شدن دینهنها به تدریجی پذیریجامعه بستر در است ممکن بلکه

 و ضدفرهنگی رفتارهای ترویج و ستیزانه زیستمحیط فرهنگِ

 بینجامد. زیستیمحیط کجروانه فرهنگ خرده گیریشکل
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 سازمان توسعه برنامه توسط (HDR) انسانی توسعه گزارش .1
 کشورهای تمامی برای سالیانه صورت به (UNDP) ملل

 در 2413 تا 1164 سال از هاداده این شود.می منتشر جهان
 در http://hdr.undp.org آدرس به مانساز این سایت

 باشد.می دسترس

 شده اصالح و مکمل (EPI) زیستیمحیط عملکرد شاخص .14
 از که است (ESI) زیستیمحیط پایداری شاخص

 هایسیاست و قوانین مرکز توسط بعد به 2446سال

 علوم اطالعات المللیبین مرکز بیل، دانشگاه زیستیمحیط
 سال دو هر اقتصاد جهانی مجمع و کلمبیا دانشگاه زمین
 از مربوطه اطالعات و هاداده است. شده منتشر بار یک

 و http://epi.yale.edu سایت دو در 2412 تا 2446 سال
http://sedac.ciesin.columbia.edu دسترسی قابل 

 است.

 عملکرد شاخص برای ایداده هاسال از برخی در .11
 از است. نشدهارایه  کشورها از تعدادی برای زیستیمحیط

 است. شده کمتر کشورها تعداد هاتحلیل برخی در رو این
12. Adult literacy rate, both sexes (% aged 15 and 

above) 
13. Population with at least secondary education 
14. Combined Education index 
15. Mean years of schooling 
16. Expected Year of Schooling 
17. Public expenditure on education (% of GDP) 

 نمودار ترسیم در رابطه سه هر هایداده مشابهت دلیل به .18
 شاخص و آموزش ترکیبی شاخص رابطه به قطف شپراکن
EPI است. شده بسنده  

 سعی نقاط همپوشانی عدم و نمودار شدن خوانا منظور به .11
 که معنا این به شود تلخیص نمودار هایداده که است شده

 نمودار روی بر کشورها برخی نام منتخب کشور 110 بین از
  نباشد. مبهم نمودار خوانش تا است نشده ثبت

http://hdr.undp.org/
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/101406.html
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/101406.html
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103006.html
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 و «بزرگساالن باسوادی» متغیرهای برای کهاین به توجه با .24
 در موجود هایداده «متوسطه آموزش از برخورداری»

 هاداده تحلیل امکان و بوده پراکنده 2412 تا 2446 فاصله
 2414 -2448 -24464 هایسال برای جداگانه صورت به

 این در موجود هایداده میانگین از نداشته وجود 2412 و
 تحلیل برای 2412 تا 2446 میانگین یعنی زمانی هدور

 است. شده استفاده

 
 
 

 عربستان، قطر، است: کشور 18 شامل خاورمیانه کشورهای .21
 عمان، لبنان، کویت، اردن، یمن، امارات، ترکیه، سوریه،

 عراق، ایران، مصر، بحرین، افغانستان، فلسطین، پاکستان،
 .اسرائیل

 و اقتصادی هایهمکاری سازمان) OECD کشورهای .22

 30 دارای اکنون و هشد تاسیس 1108 سال در (توسعه
 .است عضو
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