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پژوهش حاضر ،با هدف طراحی و آزمایش یک دوره آموزشی برای توسعه پایدار ،در مقطع ابتدایی
و بهمنظور پاسخگویی به نارساییها و نیازهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی  ،1391-92انجام
شــده است .بدین منظور ابتدا مفاهیم کلیدی توسعۀ پایدار در شش مقوله اصلی (صرفهجویی در
مصرف انرژی و بازیافت ،تنوع زیســتی و اجتماعی ،وابستگی متقابل ،عدم خشونت ،مشارکت
اجتماعی در حفاظت از محیطزیست و تغذیه پایدار) با توجه به پیشینۀ موجود در جهان تعیین شد.
پس از مشخص شدن نیازهای آموزشی دانشآموزان در زمینههای فوق ،با تحلیل محتوای کتابهای
درســی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی (که نشانگر پایینتر بودن فراوانی
مؤلفههای اجتماعی آموزش برای توسعه پایدار نسبت به مؤلفههای زیستی آن بود) و انجام پیمایش
از مناطق بیستگانه شهر تهران( ،حجم نمونه  558نفر) ،آزمون اثربخشی آموزش محتوای طراحی
شده بر دانش و نگرش دانشآموزان ،با بهکارگیری روش شبهآزمایشی و طرح از نوع پیشآزمون
پسآزمون با گروه گواه صورت گرفت .آزمودنیها (از دو دبستان دخترانه و پسرانه پایه چهارم) شامل
 85دانشآموز در گروه آزمایش ( 33پســر و  25دختر) و  46دانشآموز ( 22پسر و  24دختر) در
گروه گواه گمارده شدند .نتایج تحلیل کوواریانس با استفاده از نتایج پرسشنامه پژوهشگر ساخته،
برای سنجش نگرش پایداری (پایایی  )0/79و آزمون برای سنجش دانش پایداری (پایایی ،)0/69
نشانگر تفاوت معنادار میان میانگینهای نمرات گروههای آزمایش و گواه پس از انجام دادن مداخله
آموزشی ،بدون توجه به جنسیت است .مدل مفهومی حاصل از این پژوهش ،چارچوبی برای تحلیل
ابعاد آموزش مفاهیم توسعه پایدار ،در نظام آموزشی کشورمان فراهم میآورد.

کلید واژگان :آموزش و پرورش ابتدایی ،آموزش و یادگیری ،پایه چهارم ،پژوهش آزمایشی ،مفاهیم توسعه پایدار
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آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
در پایه چهارم مقطع ابتدایی:
پژوهشیآزمایشی

 مقدمه

فصلنامه تعلیم و تربیت

1. Lockheed & Verspoor
2. Langton
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مباحث «توســعه» ،غالباً درارتباط با مسائلی قرار میگیرد که بشر از ابتدای زندگی اجتماعی خود
با آن روبهرو بوده اســت ،اینکه جامعۀ ایدهآل چه جامعهای است و چگونه میتوان الگویی مناسب برای
ابعــاد مختلف زندگی در جوامع گوناگون ارائه کرد .اینک پس از چند دهه محور قرار گرفتن «توســعۀ
اقتصادی» ،رشد صنعتی و افزایش تولید ،با آسیب زدن به طبیعت ،پیامدهایی ناخواسته نیز در پی داشته
اســت :در جهان امروز ،بحرانهای اجتماعی و اقتصادی ،تخریب و آلوده شدن محیطزیست خاک ،هوا و
آب كاهش فزایندۀ منابع طبیعی بیبازگشت و رشد جمعیت و مصرف بیرویه مسائلی هستند که زندگی
همگان را تهدید میکنند .در سرزمین ما ایران ،با وجود تنوع جغرافیایی کمنظیر و منابع سرشار ،امکانات
طبیعی در آســتانۀ نابودی قرار گرفته وگاهی آلودگی به حدی است که شهروندان حتی برای تنفس در
پایتخت دچار مشکل میشوند (بنیاسدی1377 ،؛ صفوی و علیجانی .)1385 ،بنا به گزارشهای موجود،
آلودگی هوای زمستانی شهر تهران معموالً از دیماه آغاز میشود ،بهطوری که در هیچیک از روزهای این
ماه در ســالهای  89تا  91تهران هوای پاک نداشته است (روزنامه بهار .)1391 ،این آلودگی در سالهای
 94و  95به اواســط آذرماه کشــانده شــده و افزایش روزهایی که مدارس را به تعطیلی کشاند در سال
( 96خبرگزاری مهر )1396 ،لزوم توجه به این معضل را حیاتیتر ســاخت .همچنین حجم منازعات و
ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی جامعه در حال گســترش اســت و سالنامه آماری کشور نشاندهنده
افزایش وقوع جرایم عمدی (رنانی و مؤیدفر )1391 ،و ورودی پروندهها در شعب دیوان عالی کشور بوده
است (قوه قضاییه.)1392 ،
در برابر مشــکالت فوق« ،توســعۀ فرهنگی» با ســه رویکرد تدوین قوانین و مقررات محدودکننده،
رویکرد اخالقی و رویکرد لزوم آگاهی جمعی ،مطرح شده است (کریمی )1381 ،و آموزش بهمثابه ابزاری
آگاهکننده و انگیزهبخش در مدیریت تغییر قابل توجه است (بنیاسدی ،)1378 ،بهویژه در مقطع ابتدایی
که از ویژگیهای خاص برخوردار است :از یکسو منشور حقوق بشر ( )1948آن را رایگان و اجباری دانسته
و این امر موجب فراگیرتر بودن این آموزش شده است و از سوی دیگر ،در مقطع ابتدایی ،مهارتهای پایه
در خواندن و ریاضیات آموخته میشود .خواندن ،به منزلۀ ابزاری برای کسب اطالعات ،بینشها و ارزشهای
جدید و نهایتاً ارتقا به ســطحی باالتر از تفکر قابل توجه است .حساب کردن به مفهوم بهکارگیری چهار
عمل اصلی ،توانایی حل مسأله و تحلیل روابط ساده و منطقی ،در این دوره آموخته میشود .بهطور خالصه
ســنگبنای مهارتهای شناختی و حل مســأله در این مقطع گذارده میشود (الکهید و ورسپور1989 ،1؛
ترجمه سجادیه و علیزاده .)1371،دبستان نخستین نهاد اجتماعی پس از خانواده است که فرد نقشهای
اجتماعــی خود را در آن فرا میگیرد (لنگتون )1969 ،2و در حکم دورهای که باالترین بازده خصوصی و
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1. Man and Environment
2. Tbilisi UNESCO-UNEP Intergovernmental Conference on Environmental Education
3. Our Common Future
4. Gro Harlem Brundtland
5. Agenda 21
6. Rio Earth Summit
7. UK Panel for Education for Sustainable Development
8. World Summit in Johannesburg
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اجتماعی را دارد (متوسلی و آهنچیان ،)1381 ،تأثیرگذارترین مقطع برای ایجاد تغییرات مورد نظر است.
زمینههای اولیه آموزش برای توسعه پایدار ،در دهۀ  1970طی همایشهای بینالمللی مرتبط با آموزش
محیطزیست ،فراهم شد .کنفرانس ملل متحد در استکهلم ( )1972با عنوان «انسان و محیطزیست ،»1اولین
تالش جمعی  113کشور جهان برای تأکید بر نقش آموزش و آگاه کردن مردم نسبت به مسائل زیستمحیطی
بود .پس از برگزاری اولین کارگاه بینالمللی آموزش محیطزیست در بلگراد یوگسالوی ( )1975و تدوین
2
اصول و خطوط جهانی در این راستا ،کنوانسیون بینالدولی آموزش محیطزیست در تفلیس گرجستان
( )1977تشکیل شد.
طی این ســه گردهمایی بینالمللی ،کشورهای جهان ،نســبت به اجرای برنامههای آموزشی در
این زمینه متعهد شــدند .در سال  1982در مجمع عمومی سازمان ملل گزارش «آینده مشترک ما»3
با ریاست گرو هارلم برانت لند ،4نخست وزیر وقت نروژ تهیه شد .این گزارش که کمیسیون برانتلند
نام گرفت در  1987انتشــار یافت که توسعه پایدار را تنها راه برونرفت از بنبست فعلی دانست .این
هدف در گردهماییهای بعدی دنبال شــد .در اجالس زمین در ریو دوژانیرو ( ،)1992مسائل پایداری
زمین در ســطح بینالمللی مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته ،دســتور کار  521و فصل  36آن که به
مقوله آموزش برای توســعه پایدار اختصاص داشــت ،تدوین شد( .یونسکو .)6 :2007 ،دستور کار 21
بــا ضرورت ،ایجاد و تداوم یک نهضت آموزشــی با هدف تغییر رفتار و اصالح بینش عمومی نســبت
به محیطزیســت انتشار یافت .براساس توافقهای بهدســت آمده در این اجالس ،وظیفۀ تحقق برنامه
آموزش برای توســعه پایدار ،بهعهدۀ یونسکو گذاشته شــد (کریمی و عنایتی .)60:1391 ،نمایندگان
کشــورهای شــرکتکننده در اجالس زمین در ریو )1992( 6به این نتیجه رســیدند که محافظت از
محیط طبیعی و توســعه انسانی به یکدیگر پیوســتهاند .از اینرو «توسعه پایدار» ،معنایی وسیعتر از
مالحظات زیســتمحیطی یافت .بهاینترتیب مفهوم فوق زمینههــای اجتماعی و اقتصادی همچون
وابستگی متقابل ،عدالت اجتماعی ،تنوع فرهنگی و برابری را در برگرفت .در این اجالس ،نقش آموزش
و پرورش در ارتقای توسعه پایدار از طریق دستور کار  ،21برنامه عمل جهانی برای قرن  21مشخص
شــد (هیأت بریتانیایی آموزش برای توسعه پایدار )1998 ،7و آموزش مرکز ثقل پایداری دانسته شد.
ســپس با توجه به ابعاد اجتماعی مســائل موجود ،سازمان ملل متحد در اجالس ژوهانسبورگ ،8سال

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

1. Summers & Kruger
2. Interdependence
3. Citizenship and stewardship
4. Needs and rights of future generations
5. Diversity
6. Quality of life, equity and justice
7. Sustainable change
8. Uncertainty and precaution in action
)9. Council of Environmental Education (CEE
10. Higgs & McMillan
11. Pratchett
12. Devon
13. Shallcross
14. Breiting & Wickenberg
15. Chatzifotio
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 2005را به عنوان سرآغاز دهۀ آموزش برای توسعۀ پایدار نامگذاری کرد و کشور ما ایران نیز به قوانین
بینالمللی تصویب شده در این اجالس متعهد است.
در کشــورهای گوناگون جهان تحقیقات بســیاری در زمینه آموزش برای توســعه پایدار در دوره
ابتدایی انجام گرفته است .پژوهشگرانی همچون سامرز و کروگر )2003( 1با آموزش آزمایشی مفاهیم
کلیدی توسعۀ پایدار (شامل وابستگی متقابل ، 2شهروندی و حفاظت ، 3نیازها و حقوق نسلهای آینده،4
تنــوع ،5کیفیت زندگی ،برابری و عدالت ،6تغییر پایــدار ،7عدم اطمینان و احتیاط در عمل ، 8بهنقل از
گزارش شورای آموزش زیستمحیطی )1998 ،9به معلمان مـــدارس ابتـدایی در انگلستـان ،هیگز و
مکمیالن )2006( 10در زمینه الگوسازی برای آموزش توسعۀ پایدار از نـــظر عملی از سـوی معلمان
و کارکـنان مدارس ابتـدایی به دانشآموزان در آمریکای شمالی و پرچت )2008( 11با طراحی مدلی
از آمــوزش برای توســعۀ پایدار در ســه حیطه دانش ،نگرش و مهارت و اجــرای آن با روش تدریس
مســالهمحور در یک مدرسه ابتدایی در دوون 12انگلستان ،شلکراس 13و همکاران ( )2006در آفریقای
جنوبــی ،بریتینگ و ویکنبرگ )2010( 14در ســوئد و چتزیفوتیو )2006( 15در انگلســتان در زمینه
آموزش پیش از خدمت و ضمنخدمت معلمان در این زمینه ،پژوهشــهایی را منتشر کردهاند .یافتهها
و فعالیتهای انجام گرفته در این تحقیقات ،در تعیین محورهای اصلی و تهیه بســته آموزشــی در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
با عضویت کشورمان در معاهدات بینالمللی به برخی از موارد مرتبط با این مؤلفهها نیز توجه شده
است .البته این امر غالباً متوجه ابعاد زیستی این مؤلفهها بوده است تا ابعاد اجتماعی آن .سیاستگذاری
کشــور در سطح کالن در چارچوب برنامههای پنجسالۀ توسعه از سال  1368به بعد بهویژه برنامه سوم
و چهارم (ســازمان برنامه و بودجه )1383 ،برخی از این موارد همچون تعیین اهداف کمی و مشــخص
در زمینۀ اســتفاده بهینه از منابع انرژی ،منابع آب و جلوگیری از آلودگی ،مدیریت ضایعات و پسماند و
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الف .تحلیل محتوای کتابهای درسی مقطع ابتدایی از نظر زیستی و اجتماعی:

 .1بعد زیستی :سلیمانی کلهودشــتی ( )1382از لحاظ توجه به محیطزیست ،افخمی ( )1387در
زمینه صرفهجویی آب ،ایزدی و همکاران ( )1389و اســامی ( )1389از نظر مؤلفههای آموزش
سالمت و بیات ،احمدی و پارسا ( )1392در موردجایگاه اخالق زیستمحیطی ،کتب درسی دوره
ابتدایی را بررسی کردهاند.
 .2بعد اجتماعی :علیزاده ( ،)1378دیباواجاری ( ،)1380فتحی واجارگاه ،)1381( ،قلتاش ()1388
از نظر آموزش شــهروندیَ ،ر َون ( )1390در زمینه تربیت اخالقی و اجتماعی و قلتاش ،صالحی و
میرزایی ( )1391از منظر شــهروند جهانی ،کتابهای درسی دوره ابتدایی را مورد تحلیل و بررسی
قرار دادهاند .تحقیقات انجام شــده غالباً بر وجود فاصلهای قابل مالحظه تا وضعیت مطلوب صحه
گذاردهاند (البته به نظر میرسد در بازنگری کتابهای درسی نظام جدید از سال تحصیلی 93ـ1392
در برخی موارد این جنبه از کاســتیها تعدیل شــده باشــد ،هر چند تأیید این امرخود مستلزم
انجام دادن پژوهش جداگانهای است).
ب .بررسی دانش ،نگرش و مهارتهای معلمان و دانشآموزان در دو بعد اجتماعی و زیستی:

آگاهی ،نگرش و عملکرد معلمان نســبت به محیطزیســت در پژوهــش صالحیعمران و
آقامحمدی ( )1387با وجود نگرش نســبتاً باال و دانش متوســط (بهویژه در دانشآموختههای
رشــتههای علوم تجربی) عملکرد معلمان ضعیف ارزیابی شــده اســت .تحقیقات پیراســته و
رمضانخانــی ( ،)1377بادکوبی و همکاران ( ،)1379هادیپور و شــکوری ( )1383و کریمی
( )1381نیز نتایج فوق را تا حدودی تأیید میکند.
ج .روشهای تدریس:

علل استفاده از روشهای خشونتآمیز از سوی معلمان در پژوهش نوابینژاد ( )1372و تأثیر
روشهای تدریس مبتنی بر همکاری :روش میانجیگری از سوی بازرگان ( ،)1379آموزش متقابل
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اســتفاده از فناوریهای پاک را مورد توجه قرار داده اســت (کمیته توسعه پایدار و محیطزیست،1389 ،
بهنقل از قوانین برنامه اول ،دوم و سوم ،1383 ،سازمان برنامه و بودجه و برنامه چهارم ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور .)1389 ،پژوهشهای مرتبط با «آموزش برای توسعه پایدار در مقطع ابتدایی» در داخل
کشور ،نیز غالباً بهطورپراکنده و جداگانه در دو بعد آموزش محیطزیست و آموزش ابعاد اجتماعی توسعۀ
پایدار همچون آموزش شــهروندی را بررســی کرده ،اما هنوز الگویی را نیافته است که همزمان دو بعد
اجتماعی و زیســتی را مورد بررسی قرار دهد .یافتههای این مطالعات را میتوان از نظر قلمرو موضوعی،
به شکل زیر طبقهبندی کرد:

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

از نظــر بازرگان و برارپــور ( ،)1391روش زنگ دایرهای بازرگان و اســماعیلی ( ،)1388روش
تدریس مشارکتی بنیاسدی ( )1379،1383بر رفتارهای مطلوب اجتماعی (تورنی ،اوپنهایم و
فارنن )1975 ،1و روشهای مؤثر آموزش محیطزیست ،از دیدگاه دانشآموزان در پژوهش عراقیه
و همکاران ( )1391مورد بررسی قرار گرفته است.

 مبانی نظری

1. Torney, Oppenhiem & Farnen
2. Sauvé
3. Milton
4. Howitt
5. Burns
6. Dunlap & Marshall
7. Boström & Klintman
8. Finon & Midttun
9. Brulle
10. Sydee & Beder
11. Graham
12. Stratford
13. Annan
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با توجه به میانرشــتهای بودن مفاهیم توسعه پایدار ،مبانی نظری بر مبنای فلسفۀ طبیعت -محور
پسانوین بهجای اثباتگرایی و انسانمحوری پس از انقالب صنعتی (سو ِوه1999 ، 2؛ رهادوست،)1384 ،
اقتصاد عدالتخواه ،بازنگری در توزیع و مدیریت منابع و توجه به ارزشهای زیستمحیطی در فعالیتهای
اقتصادی (میلتون1996 ، 3؛ هاویت )1992 ، 4و جامعهشناسی زیستمحیطی ،مطالعه تعامل محیطزیست
و جامعه (برنز )2012 ، 5که شــامل پیمایش و سنجش نگرشها نسبت به مسائل زیستمحیطی (دانلپ
و مارشــال ،)2006 ، 6مطالعات رفتار مصرفکننده و ســبک زندگی (بوســتروم و کلینتمن،)2009 ، 7
سیاســتهای انرژی (فینون و میدتون )2004 ، 8و جنبشــهای زیســتمحیطی (برول )2010 ، 9مانند
اکوفمینیســم (ســیدی و بدر )2001 ، 10است ،استخراج شده اســت .همچنین در این زمینه از متون
مدیریت آموزشــی با توجه به ویژگیهای دورۀ ابتدایی از نظر مراحل رشــد (پیاژه ،بهنقل از اتکینسون و
همکاران ،)1385 ،سیاست مبتنی بر حکمرانی خوب در متون علوم سیاسی (گراهام2003 ، 11؛ بهنقل از
استراتفورد 12و همکاران2007 ،؛ عنان )1999 ، 13و محیطزیست متنوع و پایدار با در نظر گرفتن مفاهیم
مرتبط با محیط زیست استفاده شده است .

آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
در پایه چهارم مقطع ابتدایی:
پژوهشیآزمایشی
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شکل  .1مدل پیشنهادی آموزش برای توسعه پایدار (بنیاسدی)1392 ،

 هدف

هدف کلی این آموزش که بهصورت دایرهای در مرکز مدل پیشنهادی قرار گرفته است ،ارتقای آموزش
برای توســعۀ پایدار در قالب پرورش انسان دوســتدار محیطزیست (بعد زیستی) ،شهروند مشارکتجو
(بعد اجتماعی) و مصرفکنندۀ صرفهجو و مسئول با توجه به فرهنگ (محلی ،ملی و جهانی) است.

 پرسشهای پژوهش

 .1محتوای کتابهای درســی پایه چهارم ابتدایی (بهطور خاص علوم اجتماعی و علوم تجربی) تا چه
اندازه مفاهیم کلیدی و محورهای اصلی آموزش برای توسعۀ پایدار را پوشش میدهند؟
 .2وضعیت دانش و نگرشهای دانشآموزان پایه چهارم شهر تهران ،از نظر مفاهیم کلیدی و محورهای
اصلی آموزش برای توسعۀ پایدار ،از دو بعد اجتماعی و زیستی در چه سطحی است؟
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دکتر بنیاسدی ؛ دکتر بازرگان و دکتر صادقی

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

 .3آیا آموزش به شکل طراحی شده در پژوهش حاضر ،بر افزایش دانش و ارتقای نگرش دانشآموزان
در زمینۀ مفاهیم توسعۀ پایدار در دو بعد اجتماعی و زیستی ،مؤثر است؟

 تعریف مفاهیم

1. Kates
2. McKeown
3. Sung-Yong
4. World Commission on Environment and Development
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توسعۀ پایدار ،مفهومی پیچیده و در حال تغییر است .پیچیدگی مفاهیم آموزش برای توسعۀ پایدار
به دلیل تعامل پیچیدۀ نظامهای اجتماعی و زیســتی اســت .هیچگاه مدل قطعی و غیرقابل تغییری
بــرای این مفهوم بــه وجود نخواهد آمد .این عدم قطعیت به دلیل تنوع جوامع انســانی و محیطهای
طبیعی در سراســر جهان ،همــواره «آموزش برای توســعۀ پایدار» را به عنوان مفهومــی باز ،پویا و
فکــری در حال تکامل نگاه خواهد داشــت تا در زمان و فضا ،موقعیتهــا و بافتهای متفاوت ،معنا یابد
(کیتس 1و همکاران.)2005 ،
آموزش برای توسعه پایدار چیزی فراتر از دانش مبتنی بر محیطزیست ،اقتصاد و جامعه است .آموزش
برای توســعه پایدار به یادگیری مهارتها ،دیدگاهها و ارزشــهایی میپردازد که افراد را برای جستجوی
زندگی پایدار ،مشــارکت در یک جامعه دموکراتیک و زندگی به شــیوۀ پایدار آماده میکند .همچنین
آموزش برای توســعه پایدار با بررسی مســائل محلی و در صورت لزوم جهانی سر و کار دارد (مکاون، 2
2002؛ ترجمه گنجی و کریمی .)1383 ،آموزش برای توســعۀ پایدار ،مفهومی ُکلنگرانه و در برگیرندۀ
تمامی جنبههای زندگی اســت .آموزش برای توســعۀ پایدار ،آموزشی فراگیر است که موارد متنوعی را
در برمیگیرد ،همچون :حقوق بشر ،صلح ،تساوی جنسیتی ،تنوع فرهنگی ،سالمتی ،ادارۀ منابع طبیعی
و پذیرش مســئولیت (سانگ یونگ .)2005 ،3توســعۀ پایدار ،توسعهای است که نیازهای نسل حاضر را
برآورده میســازد ،بدون آنکه به توانایی نســلهای آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمهای وارد کند
(کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه.)1987 ،4
در پژوهــش حاضــر آموزش برای توســعه پایدار ،آمــوزش مفاهیم کلیدی (انواع انــرژی و منابع،
صرفهجویی و بازیافت ،تنوع زیســتی و اجتماعی ،عدم خشــونت ،وابستگی متقابل زیستی و اجتماعی،
مشارکت اجتماعی برای حفاظت از محیطزیست و تغذیۀ پایدار) است .این آموزش با استفاده از روشهای
تدریس مشارکتی ،مسالهمحور و نظاممند ،انجام شده است .هدف آن ،ارتقای دانش ،نگرش و در صورت
امکان مهارتهای دانشآموزان در زمینۀ این مفاهیم ،در دو بعد زیستی و اجتماعی است.

آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
در پایه چهارم مقطع ابتدایی:
پژوهشیآزمایشی
 50ـ 27

دکتر بنیاسدی ؛ دکتر بازرگان و دکتر صادقی

 روش
 جامعه آماری :جامعه آماری دانشآموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی مناطق بیستگانه شهر تهران
در سال تحصیلی 92ـ 1391بوده اند.

در مرحلۀ آزمایش ،دو مدرســه از منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران به دلیل همکاری بیشتر
مدیریــت آنها ،انتخاب و دانشآموزان چهار کالس آنها بهصورت تصادفی به گروه آزمایش (دو کالس) و
کنترل(دو کالس) انتساب شدند.
حجم نمونه در مرحلۀ پیمایش اولیه  558دانشآموز بود .در مرحلۀ آزمایش ،گروه آزمایش شــامل
 58دانشآموز ( 33پسر و  25دختر) و گروه کنترل شامل  46دانشآموز ( 22پسر و  24دختر) بود که
بهصورت تصادفی به گروه آزمایش و کنترل ،گمارده شدند.

 طرح پژوهش

در این پژوهش طراحی و آزمایش یک دوره آموزشــی برای توسعه پایدار ،در مقطع ابتدایی در سال
تحصیلی 92ـ ،1391انجام گرفته است.
ابتدا با روش پیمایشی ،برای سنجش دانش و نگرشهای دانشآموزان از نظر همسویی آن با مفاهیم
اصلی آموزش برای توسعۀ پایدار در دو بعد اجتماعی و زیستی و در دو مقوله دانش و نگرش پیرامون
شش محور آموزش برای توسعۀ پایدار(صرفهجویی در مصرف انرژی و بازیافت ،تنوع زیستی ،وابستگی
متقابل ،عدم خشــونت ،مشــارکت در حفاظت از محیطزیســت و تغذیه پایدار) و تعیین کمبودهای
موجود در دانش و نگرشــهای آنان ،پرسشنامه پژوهشگرســاخته ،حاوی یک آزمون و یک پرسشنامه
تدوین شده اســت .همزمان با پیمایش انجام شده ،کتابهای درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی
پایه چهارم ،مورد تحلیل محتوا قرار گرفته و فراوانی هر یک از مفاهیم آموزش برای توســعۀ پایدار در
دو بعد دانش و نگرش از طریق استخراج مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار از این کتابها ،به شکل عکس یا
متن ،مورد اندازهگیری قرار گرفته است .از میان کتابهای درسی مقطع ابتدایی (سال انتشار،)1390 :
دو کتاب اجتماعی و علوم تجربی (به دلیل ارتباط بیشــتر با مفاهیم توســعۀ پایــدار) از پایۀ چهارم
(بهدلیل تعلق آزمودنیها به این پایه) انتخاب شده است.
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 روش نمونهگیری و حجم نمونه :در مرحلۀ پیمایش (نیازســنجی اولیه) از روش نمونهگیری
تصادفی خوشــهای چندمرحلهای استفاده شده اســت .ابتدا مناطق آموزشی شهر تهران به پنج
ناحیه جغرافیایی (شــمال ،شــرق ،غرب ،مرکزی و جنوب) تقسیم شده ،سپس از هر ناحیه یک
منطقه آموزشی و از هر منطقه دو مدرسه ابتدایی (یکی دخترانه و دیگری پسرانه) و از هر مدرسه
دو کالس انتخاب شده است.

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

مشخص کردن
اهداف،
محورهای اصلی،
مفاهیم و
تعاریف
اولیه

نیازسنجی:
بررسی کتابهای
درسی ،روش
پیمایشی و
پیشآزمون

طراحی و
سازماندهی
محتوا ،روشهای
تدریس و
ارزشیابی

اجرا:
آموزش دو
گروه آزمایش از
دو دبستان
دخترانه و
پسرانه

ارزشیابی:
اجرا ِی
پسآزمون
روی
چهار گروه
آزمایش و کنترل

تحلیلیافتهها
و
نتیجهگیری

شکل  .2مراحل انجام پژوهش حاضر (بنیاسدی)1392 ،

 ابزار اندازهگیری

با توجه به عدم امکان دسترسی به مقیاسی استاندارد شده در زمینۀ مورد مطالعه ،آزمونی با بیست
سؤال برای سنجش دانش و پرسشنامهای با بیست و چهار سؤال برای سنجش نگرش دانشآموزان تدوین
شــد .در مجموع این  44گویه از دل تعاریف عملیاتی و در نتیجه مؤلفههای ســازندۀ شش محور اصلی
آموزش برای توسعۀ پایدار ،در دو بعد زیستی و اجتماعی طراحی شد.
روایی ابزار اندازهگیری ،طی چند مرحله مورد بررسی اساتید و کارشناسان قرار گرفته است .افزایش
تعداد پرسشــها برای باال بردن قابلیت اعتماد ،اجرا کردن آن بهطور آزمایشی ،ساده کردن عبارتها برای
درک بهتر پاســخگویان مقطع ابتدایی ،تقلیل گزینهها از پنج به سه و حذف جمالتی که ممکن بود به
سوگیری بیانجامد ،انجام گرفت.
قابلیت اعتماد پرسشــنامه پژوهشگرساخته به شــیوه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است.
ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل و زیرمقیاسهای پرسشنامه در جدول شماره  1قابل مشاهده است.
طبق دیدگاه نان ِلی )1978( 1ضرایب آلفای کرونباخ باالتر از  0/60قابل قبول است.
1. Nunnally
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این پژوهش با روش شبه آزمایشی اجرا شده است .پس از تعیین مفاهیم کلیدی مورد نظر با استفاده
از پژوهشهای انجام شده و نیازهای آموزشی دانشآموزان در زمینههای فوق ،با تحلیل محتوای کتابهای
درسی و انجام پیمایش در سطح شهر تهران و تعیین کمبودهای آموزشی در این زمینه ،محتوای آموزش
مورد نظرآماده شــد .پس از آن پژوهشگر طی دوازده جلسه تقریباً یک ساعته آن را آموزش داد .پس از
آموزش از روش شبه آزمایشــی برای بررسی کارآمدی آموزش استفاده شد .پیشآزمون و پسآزمون با
اســتفاده از پرسشنامه پژوهشگرســاخته ،روی هر دو گروه کنترل (یک کالس از مدرسه دخترانه و یک
کالس از مدرســه پســرانه که آموزش دریافت نکردند) و آزمایش (یک کالس از مدرسه دخترانه و یک
کالس از مدرسه پسرانه که آموزش دریافت کردند) انجام گرفت.

آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
در پایه چهارم مقطع ابتدایی:
پژوهشیآزمایشی
 50ـ 27

دکتر بنیاسدی ؛ دکتر بازرگان و دکتر صادقی

جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ نمره کل و زیر مقیاسها

دانش زیستی

0/64

دانش اجتماعی

0/60

کل دانش

0/69

نگرش زیستی

0/71

نگرش اجتماعی

0/74

کل نگرش

0/79

 روش گردآوری و تحلیل دادهها

روش گردآوری دادهها آزمون و پرسشــنامه بوده اســت .برای تحلیــل دادهها در مرحله پیمایش و
مقایسه میانگین نمرات از آزمون  ANOVAمکرر به دلیل یکسان بودن گروه مورد مطالعه استفاده شد
(فیلــد2005 ،1؛ مونتگمری .)2009 ،2پیش از انجــام دادن آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر،

آزمون کرویت موچلی بررســی شــد .نتایج آزمون کرویت موچلی نشــان داد که این آزمون نیز معنادار
است ) (p=0.000و فرض کرویت ماتریس واریانس کوواریانس رد شده است .با توجه به اینکه اپسیلون
 <0/75گرین هاوس گایسر است بنابراین از آزمون هانت فلت 3استفاده شد.
در مرحله آزمایش ،ابتدا ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش همچون میانگین و انحراف استاندارد،
در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون مورد ســنجش قرار گرفت ،ســپس اســتنباط آماری با بررسی
تفاوتهای میــان گروه کنترل و گروه آزمایش در نمرات پسآزمون و اطمینان از معناداری این تفاوت با
کنترل تأثیر پیشآزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام گرفت.

1. Field
2. Montgomery
3. Hunth-feldt
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زیرمقیاس

ضرایب آلفای کرونباخ

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

جدول  .2خالصهای از محتوای بسته آموزشی

دو جلسه تقریب ًا
یک ساعته

تنوع زیستی
و اجتماعی

انواع گیاهان و جانوران،
احترام گذاشتن و صدمه
نزدن به آنها .انواع
فرهنگها ،نژادها و ادیان و
تفاوتها در سبک زندگی،
احترام گذاشتن به یکدیگر

نمایش اسالید
از گونههای
گیاهی و جانوری
در حال انقراض
ایران

امکانات تصویری،
نقشه جغرافیایی

سخنرانی و تدریس
مسالهمحور :نابودی
تنوع زیستی چه اثری
بر ما میگذارد؟ راههای
زندگی کردن در کنار
هم با وجود تفاوتها

دو جلسه تقریب ًا
یک ساعته

عدم
خشونت

مراقبت از حیوانات
و گیاهان ،اجتناب از
درگیری و دعوا ،درک
آسیبهای جنگ ،اهمیت
صلح ،گفتگو :دفاع از حق
خود بدون تجاوز به حق
دیگران.

نمایش اسالید
از تصاویر جنگهای
جهانی و
جنگ تحمیلی،
داستانخوانی

امکانات تصویری
کتابهای داستان
محلی برای نشستن
بهصورت دایره

سخنرانی و تدریس
مسالهمحور :اگر کسی
خشونت کرد ،ما چه
کنیم؟ روش زنگ دایره:
به شکل دایره نشسته،
هرکس نوبتی برای
صحبت داشته باشد.

دو جلسه تقریب ًا
یک ساعته

وابستگی
متقابل

نظامهای طبیعی و تعامل
اجزای آن برای ادامۀ
حیات ،احساس ضرورت
هماهنگی انسان با طبیعت
و نزدیکی با آن .نظامهای
اجتماعی و تعامل انسانها
برای ادامۀ زندگی ،ضرورت
مفید و مسئول بودن
انسان در خانواده ،جامعه،
کشور و جهان.

نمایش اسالید
از وابستگی
حیاتی اجزای
یک اکوسیستم و
زنجیره غذایی،
داستانخوانی،
نقاشی

امکانات تصویری
کتابهای داستان
لوازم نقاشی

تدریس نظاممند :مسائل
جامعه و محیط زیست،
چه تأثیری روی ما
میگذارد؟ بصیرت یافتن
نسبت به کل از طریق
درک زنجیره روابط
میان اجزا

تغذیه طبیعی ،غذاهای
ایرانی سالم ،روش پخت
درست،
هرم مواد غذایی

آماده کردن
غذای سالم و
طبیعی با همکاری
دانشآموزان در
مدرسه

امکانات تصویری:
نمایش هرم مواد
غذایی ،امکانات
آماده کردن غذا

سخنرانی و بارش مغزی:
تغذیه سالم چیست؟

دو جلسه تقریب ًا
یک ساعته

تغذیه پایدار

دو جلسه تقریب ًا
یک ساعته

انواع انرژی
و منابع:
صرفهجویی
در مصرف و
بازیافت

انواع انرژی و منابع،
محدود بودن منابع
طبیعی ،بازیافت :گردآوری
وتفکیک پسماند،
پیامدهای اسراف :آلودگی،
اتمام منابع و  ...اهمیت
صرفهجویی و روشهای آن

داستانخوانی،
نقاشی و کاردستی
از مصرف درست و
نادرست ،تفکیک
زباله و ساختن
کاغذ بازیافتی

لوازم کاردستی و
نقاشی ،آثار چاپی و
الکترونیک یونسکو،
مؤسسه کودکان
دنیا ،ارثکر،1
تختهبزرگ برای
یادداشت جمعبندی
نتایج بارش مغزی

بارش مغزی و تدریس
مسالهمحور :طراحی
فعالیتهایی برای بیان
و حل مساله نه فقط
انتقال دانش :برای تمام
نشدن منابع چهکار
کنیم؟

شرح درس مربوط به آموزش حفاظت از محیط زیست در مدارس کشور کانادا آورده شده در گزارش1. Earth Care :

 ëشمارة ë 4شمارة پیاپی 144
 ëسال سیوششم  ëزمستان 1399

38

Downloaded from qjoe.ir at 12:22 +0430 on Friday April 30th 2021

محورهای
اصلی

مفاهیم و مؤلفههای
تدریس شده

محتوا،
فعالیتهای آموزشی

مواد
و امکانات الزم

روش
تدریس

زمان
الزم

آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
در پایه چهارم مقطع ابتدایی:
پژوهشیآزمایشی
 50ـ 27

دکتر بنیاسدی ؛ دکتر بازرگان و دکتر صادقی

جدول ( .2ادامه)

با توجه به محتوای طراحی شده ،آموزش هر یک از این محورها ،دستکم به دو جلسۀ یک ساعته نیاز
داشــت .برای هر یک از دو گروه آزمایش ،در مجموع دوازده جلسه و برای آموزش هر محور در مجموع
دو زنگ کالســی در نظر گرفته شد .محتوا و مفاهیم تدریس شــده بهطور خالصه در جدول شماره 2
مشاهده میشود .این مفاهیم برای هر کالس هفتهای دو بار ،با روشهای قصهگویی ،بحث گروهی ،نمایش
فیلم و اســاید ،کاردستی و نقاشی آموزش داده شد .این آموزش در ماههای مهر و آبان ،سال تحصیلی
 1391-92انجام گرفت.

 یافتههای پژوهش

در پاسخ به پرسش نخســت پژوهش ،یعنی تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی و همچنین
علوم تجربی پایه چهارم ،این یافته بهدســت آمد که از میان ســیزده مؤلفۀ اجتماعی و سیزده مؤلفۀ
زیستی آموزش برای توسعۀ پایدار ،در کل  45بار به موارد اجتماعی و  110بار به موارد زیستی توجه
شــده است .از سیزده مؤلفه اجتماعی ،به شش مورد اص ً
ال توجه نشده است که این موارد عبارتاند از:
احترام گذاشتن به انواع فرهنگها ،نژادها و ادیان و تفاوتها در سبک زندگی ،اجتناب از درگیری و دعوا،
گفتگو ،دفاع از حق خود بدون تجاوز به حق دیگران ،ضرورت مفید بودن انســان برای جهان ،احترام
به قانون و توجه به غذاهای ســالمتر ملی و بومی در مقابل غذاهای سریع (به اصطالح فست فود) .در
بعد زیســتی از سیزده مؤلفه به چهار مؤلفۀ ضرورت هماهنگ بودن انسان با طبیعت و نزدیکی با آن،
احترام گذاشــتن و صدمه نزدن به انواع گیاهان و حیوانات و آشــنایی با الگوهای تغذیۀ سالم وپایدار،
توجه نشده است.
در پیمایش انجام شــده ،یافتههای مربوط به دانش و نگرش زیســتی و اجتماعی دانشآموزان پایه
چهارم در نمونه انتخابی از شــهر تهران مورد بررســی قرار گرفت .جدول  3نتایج آزمون  tتک گروهی
را برای میانگین ابعاد دانشــی و نگرشی نشان میدهد .با توجه به مقادیر جدول  3و نمرات کسب شده
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مشارکت
اجتماعی در
حفاظت از
محیطزیست

مشکالت محیطزیست،
اهمیت پاک نگهداشتن
هوا ،آب ،خاک ،همکاری،
احترام به قانون

نقاشی گروهی
از فعالیتهای
الزم برای حفظ
محیطزیست،
داستان خوانی

لوازم نقاشی،
کتابهای داستان

تدریس مسالهمحور:
چگونه میتوانیم جلوی
تخریب محیط زیست
را بگیریم؟ تدریس
مشارکتی :گروهبندی
دانشآموزان و بحث
گروهی

دو جلسه تقریب ًا
یک ساعته

محورهای
اصلی

مفاهیم و مؤلفههای
تدریس شده

محتوا،
فعالیتهای آموزشی

مواد
و امکانات الزم

روش
تدریس

زمان
الزم

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

برای مشاهدات ،مقادیر میانگین ابعاد دانش زیستی ،نگرش زیستی و نگرش اجتماعی ،از  50درصد نمره
بهدست آمده از هر بعد ،ب ه منزلۀ میانگین معیار بیشتر بود و با توجه به سطح معناداری هر چهار بعد به
لحاظ آماری ،نمره دانش زیســتی ،نگرش زیستی و نگرش اجتماعی نسبت به نمره دانش اجتماعی در
مرحله پیمایش وضعیت بهتری دارند.
جدول  .3آزمون معناداری میانگین ابعاد دانشی و نگرشی در گروه نمونه

نمره دانش زیستی

3.41

0.41

7.01

557

0.000

نمره دانش اجتماعی

1.11

-0/39

-13.51

557

0.000

نمره نگرش زیستی

13.78

11.77

30.18

557

0.000

نمره نگرش اجتماعی

28.82

4.82

43.720

557

0.000

بعد

در ادامه به مقایســه نمرات متغیرهای دانش و نگرش در ابعاد زیســتی و اجتماعی پیش از مرحله
آزمایش پرداخته شده و میانگین نمرات با یکدیگر مقایسه شده است .ابتدا مقیاس نمرات دانش و نگرش
یکســان شده ،ســپس با اســتفاده از آزمون  ANOVAمکرر میانگین نمرات ابعاد دانش زیستی ،دانش
اجتماعی ،نگرش زیستی و نگرش اجتماعی با یکدیگر مقایسه شده است.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،جدول  4نمرات سنجش دانش زیستی و اجتماعی دانشآموزان را
با میانگینهای  0/49و  0/37و نمرات ســنجش نگرش زیستی و اجتماعی دانشآموزان را با میانگینهای
 0/81و 0/72نشان میدهد .در جدول  ،4نمرات از بیشترین به کمترین مقدار به ترتیب نگرش زیستی،
نگرش اجتماعی ،دانش زیستی و دانش اجتماعی ارائه شده است.
جدول  .4شاخصهای توصیفی دانش و نگرش
میانگین

انحراف معیار

بعد
نمره نگرش زیستی

0.8104

0.19351

نمره دانش زیستی

0.4872

0.19493

نمره نگرش اجتماعی

0.7213

0.21207

نمره دانش اجتماعی

0.3686

0.22982
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میانگین

اختالف میانگین

ارزش t

درجه آزادی

سطح
معناداری

آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
در پایه چهارم مقطع ابتدایی:
پژوهشیآزمایشی
 50ـ 27

دکتر بنیاسدی ؛ دکتر بازرگان و دکتر صادقی

در جدول  ،5نتایج آزمون چند متغیره مشاهده میشود .براساس آن معناداری فرض تساوی میانگینها
(فرض صفر) رد شــده اســت .بنابراین میانگین نمرات نگرش زیستی ،نگرش اجتماعی ،دانش زیستی و
دانش اجتماعی با یکدیگر تفاوتی معنادار دارند.
جدول  .5نتايج آزمون چند متغیره

0.742

532.332

0.000

0.742

برای بررســی تفاوت میان نمرات نگرش زیستی ،نگرش اجتماعی ،دانش زیستی و دانش اجتماعی،
از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر (جدول  )7استفاده شده است .پیش از انجام دادن آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر ،آزمون کرویت موچلی ،بررســی شده که نتایج این آزمون در جداول  6و 7
ارائه شده است.
جدول  .6نتایج آزمون کرویت موچلی
اپسیلون

آزمون
موچلی

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

معناداری

0.873

75.313

532

3

0.000

گرین هاوس
گایسر

هاند فلت

کران پایین

0.918

0.923

0.333

در جــدول  7نتايج تحليل واريانس با طرح اندازهگيري مكرر براي مقايســه میانگین نمرات نگرش
زیســتی ،نگرش اجتماعی ،دانش زیســتی و دانش اجتماعی ارائه شده است .براساس نتایج جدول  ،7با
توجه به معنادار بودن آزمون که معناداری کمتر از  0/05اســت ،میان میانگین نمرات نگرش زیســتی،
نگرش اجتماعی ،دانش زیستی و دانش اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول  .7نتایج تحلیل واریانس
نام آزمون

هاند فلت

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

مجذور اتا

گروه

69.934

25.245

635.552

0.000

0.533

خطا

61.290

0.0240
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اثر پیالیی

مقدار

آمارهF

معناداری

مجذور اتا

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

در بخش آزمایشــی پژوهش ،نتایج جدول شــماره  5نشــانگر این اســت که در گروه آزمایش،
میانگین نمرات پسآزمون برای متغیرهای دانش زیســتی ،دانش اجتماعی ،نگرش زیستی و نگرش
اجتماعی نسبت به نمرات پیشآزمون افزایش یافته است .مقایسه شهودی تفاوت نمرات پسآزمون
ـ پیشآزمون برای دو گروه نشــان میدهد که تغییرات میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایشــی
بسیار چشمگیرتر بوده است .با این حال ،برای اطمینان از معناداری این تفاوت ،تحلیلهای استنباطی
گزارش میشود.

گروه آزمایش
متغیر

پیشآزمون

گروه کنترل
پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

دانش زیستی

7/16

1/77

9/02

2/21

6/50

1/27

6/78

2/18

دانش اجتماعی

3/36

1/29

4/81

1/44

2/97

1/12

3/32

1/19

نگرش زیستی

17/02

2/24

18/51

2/35

15/99

2/50

16/18

2/06

نگرش اجتماعی

41/10

4/74

43/51

5/02

38/85

6/42

39/27

4/59

برای بررســی اثر عمل آزمایشی ،تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام گرفته است .جنسیت ،گروه
و تعامل جنســیت و گروه بر متغیرهای وابسته (دانش زیستی ،دانش اجتماعی ،نگرش زیستی و نگرش
اجتماعی) در جدول  9گزارش شــده اســت .نتایج مندرج در جدول نشان میدهد که تفاوتهای موجود
میان نمرات پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایش حاصل خطا نبودهاند بلکه تأثیر عمل آزمایشی را
منعکس میکنند .همچنین این یافتهها نشان داده که اثر اصلی جنسیت و اثر تعاملی جنسیت گروه به
لحاظ آماری معنادار نبوده است.
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جدول  .8میانگین و انحراف استاندارد متغیرها به تفکیک گروه و نوبت آزمون

آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
در پایه چهارم مقطع ابتدایی:
پژوهشیآزمایشی
 50ـ 27

دکتر بنیاسدی ؛ دکتر بازرگان و دکتر صادقی

جدول  .9اثر آموزش بر دانش و نگرش زیستی و اجتماعی
اثر
گروه

المبدای ویلکس

0/65

12/65

4

93

>0/01

0/35

جنسیت

المبدای ویلکس

0/92

2/13

4

93

<0/05

0/08

گروه*جنسیت

المبدای ویلکس

0/99

0/32

4

93

<0/05

0/01

آزمون چندمتغیری نشــان داده که میان دو گروه کنترل و آزمایش از نظر میانگین نمرات پسآزمون
تفاوت معنادار وجود دارد .برای بررسی اینکه کدامیک از چهار متغیر وابسته میان دو گروه متفاوت بودهاند،
از تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شده است .نتایج جدول شماره  10نشان میدهد که دوگروه از نظر
نمرات پسآزمون دانش زیستی ،نگرش زیستی ،دانش اجتماعی و نگرش اجتماعی تفاوتی قابل توجه دارند.
جدول  .10نتایج تحلیل واریانس تک متغیری
منبع اثر

گروه

خطا

وابسته

SS

df

MS

F

P

اندازه اثر

پسآزمون دانش زیستی

136/47

1

136/47

29/10

>0/01

0/23

پسآزمون نگرش زیستی

141/59

1

141/59

27/79

>0/01

0/22

پسآزمون دانش اجتماعی

50/70

1

50/70

27/14

>0/01

0/22

پسآزمون نگرش اجتماعی

463/25

1

463/25

20/62

>0/01

0/17

پسآزمون دانش زیستی

450/19

96

4/69

پسآزمون نگرش زیستی

489/16

96

5/09

پسآزمون دانش اجتماعی

179/33

96

1/87

پسآزمون نگرش اجتماعی

2156/69

96

22/47

براســاس نتایج تحلیل واریانس ،پاسخ به سؤال ســوم پژوهش مثبت است .به این معنا که آموزش
محورهای اصلی و مفاهیم مرتبط با آموزش برای توســعۀ پایدار طبق آموزش طراحی شــده بر افزایش
دانش و بهبود نگرش دانشآموزان در زمینۀ مفاهیم و محورهای اصلی آموزش برای توسعۀ پایدار در بعد
زیستی و اجتماعی ،بدون توجه به جنسیت و اثر تعاملی گروه و جنسیت ،مؤثر است.
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ارزش

F

 dfمفروض

 dfخطا

P

اندازه اثر

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

 بحث و نتیجهگیری 

1. Carr
2. Paecher
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بســیاری از مفاهیم کلیدی آموزش برای توســعه پایدار در اهداف آموزش و پرورش رسمی کشور و
اهدافی همچون «پرورش خردساالن برای عضویت در زندگی خانوادگی و اجتماعی» (اداره کل نگارش،
« ،)1317ایجاد عالقهمندی به مواریث ملی و فرهنگی» (اداره کل مطالعات و برنامهها« ،)1341 ،تقویت
روحیه همکاری در فعالیتهای گروهی ،مشارکت در فعالیتهای سازندگی» (شورای تغییر بنیادی آموزش
و پرورش« ،)1367 ،مصرف بهینه و دوری از اســراف ،درک مسائل زیستبوم شهری و طبیعی به منزله
امانات الهی ( »...ســند چشمانداز برنامه چهارم )1384 ،و «ارتقای آداب و مهارتهای زندگی بهداشتی و
زیستمحیطی» (سند تحول بنیادین )1390 ،در آموزش و پرورش ابتدایی کشور همواره مورد توجه قرار
داشتهاند .در اینجا این پرسش مطرح میشود ،چرا با وجود اهداف فوق در برنامه درسی رسمی آموزش و
پرورش ،نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای گذشته (عبدالهی و صادقی1391 ،؛ بیات و همکاران)1392 ،
نشانگر عدم تحقق پذیری این اهداف در سطح مطلوب بوده است.
در پیمایش انجام شده از مناطق بیستگانه شهر تهران( ،حجم نمونه  558نفر) ،نمرات سنجش دانش
زیســتی و اجتماعی دانشآموزان با میانگین  0/49و  0/37و نمرات سنجش نگرش زیستی و اجتماعی
دانشآموزان با میانگین  0/81و 0/72بهدست آمده است .در توضیح پایینتر بودن نمرات بخش اجتماعی
نسبت به بخش زیستی میتوان به برنامه درسی پنهان و نقش آن در یادگیری دانشآموزان اشاره کرد.
برنامه درسی پنهان از یادگیریهایی حکایت میکند که در چارچوب برنامه درسی رسمی ،اعالم نشده و
به دلیل حضور در بطن و متن فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی ،دانشآموزان تجربه میکنند (کار1998 ،1؛
پیچر2000 ،2؛) .وقتی که هنجارها و ارزشــهای حاکم بر فرهنگ ملی و به تبع آن فرهنگ سازمانی در
آموزش و پرورش ،تقویتکننده ارزشهای اجتماعی همسو با توسعه پایدار ،همچون مشارکت اجتماعی،
فعالیت گروهی ،احترام به تنوع فرهنگی و اجتماعی نباشــد (جاویدان و دستمالچیان ،)2003 ،چگونه
انتظار داریم که دانشآموزان ،دانش ،نگرشها و مهارتهای عملی مرتبط با این مفاهیم را در بعد اجتماعی
کسب کنند؟ در اینجا فاصله برنامه درسی آرمانی ،با برنامه درسی رسمی و برنامه درسی یادگرفته شده
میتواند به برنامه درسی عقیم (پوچ) بینجامد و به نظر میرسد ویژگیهای فرهنگ ملی و در نتیجه فرهنگ
ســازمانی (هدایتی1381 ،؛ جاویدان و دســتمالچیان )2003 ،میتواند از عوامل بازدارندۀ تحققپذیری
آموزش برای توسعۀ پایدار ،بهویژه در ابعاد اجتماعی باشد.
از نتایج دیگر این پژوهش در مرحله پیمایشــی ،باالتر بودن نگرشهای دانشآموزان در بعد زیستی
و اجتماعی نســبت به دانش آنها در این زمینهها بوده اســت .در توضیح تفاوتی که میان نتایج دانش و

آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
در پایه چهارم مقطع ابتدایی:
پژوهشیآزمایشی
 50ـ 27

دکتر بنیاسدی ؛ دکتر بازرگان و دکتر صادقی

1. Zachariou & Kadji-Beltran
2. Dillon & Gayford
3. Hausbeck, Milbrath & Enright
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نگرش دانشآموزان به چشــم میخورد ،باید به تفاوت ماهوی میان دو مقولۀ دانش و نگرش اشاره کرد.
نتایج ســنجش دانش معموالً پایایی بیشتری نســبت به نگرش داشته است ،درحالی که نگرش و تأثیر
آن بر رفتار گاهی تحت تأثیر حاالت شــخصی ،هنجارهای اجتماعی و درک فرد از کنترل شــخصی او
بــر موقعیت ،متفاوت خواهد بود (زاکاریو و کدجــی بلترن2009 ،1؛ بهنقل از دیلون و گیفورد.)1997 ،2
گاهی نیز ممکن است افراد نگرش واقعی خود را پنهان کنند و نگرشی را نشان دهند که تصور میکنند
از آنها انتظار میرود .باالتر بودن نتایج سنجش نگرشها نسبت به دانش ،در تحقیقات هاسبک ،میلبراث
و انرایت )1992( 3نیز مورد تایید قرارگرفته است.
بخشی دیگر از این پژوهش که در زمینۀ تحلیل محتوای کتابهای درسی انجام گرفته حاکی از ضعف
در توجه به مفاهیم توسعه پایدار بهویژه در بعد اجتماعی ،در این پایه بوده است .تحلیل محتوا به کتابهای
درسی تعلیمات اجتماعی و علوم تجربی پایه چهارم اختصاص داشته که نشان میدهد مفاهیم آموزش
برای توســعه پایدار در بعد اجتماعی (مواردی مانند عدم خشونت ،مشارکت ،تنوع اجتماعی ،وابستگی
متقابل به اجتماع) در این کتابها آورده نشده یا در حد بسیار کم و محدود مورد توجه قرار گرفته است.
در بعد زیستی نیز (مواردی مانند انواع انرژی ،تنوع زیستی ،تغذیه سالم) ،اگر چه نسبت به بعد اجتماعی
سهم بیشتری به خود اختصاص داده ،اما همچنان در برابر اهمیت مسأله ،ناقص و ناکافی است .به دلیل
اهمیت کتابهای درسی بهویژه در نظامهای آموزش و پرورش متمرکز (بیات و همکاران ،)1392 ،برخی
علــل کمبودهای موجود در دانش و نگرش دانشآموزان درباره مســائل مربوطه را میتوان به کتابهای
درسی نســبت داد .پژوهشهای دیگر این کمتوجهی را در بعد زیســتی (سلیمانی کلهودشتی1382 ،؛
یعقوبی1382 ،؛ صولتی اصل1383،؛ اســماعیلی1382 ،؛ افخمــی1387 ،؛ عبدالهی و صادقی)1390 ،
و بعد اجتماعی تأیید میکنند (علیــزاده1378 ،؛ دیباواجاری1380 ،؛ فتحی واجارگاه1381 ،؛ قلتاش،
1388؛ قلتاش و همکاران.)1391 ،
پژوهش آزمایشــی حاضر ،همانند پژوهشهای پیشین نشــان داد که آموزش میتواند سبب ارتقای
نگرش و رفتار انسانها نسبت به حفاظت از محیطزیست گردد (مک اون2002 ،؛ ترجمۀ کریمی و گنجی،
 .)1383در این پژوهش ،آموزش طراحی شده بر ارتقای دانش و نگرش دانشآموزان ،اثربخش ارزیابی شده
است .نتایج مثبت تأثیر مداخله آموزشی در زمینههای مرتبط همچون تأثیر آموزش بهداشت بر رفتارهای
تغذیهای و بهداشت محیط مدارس (نظری و همکاران1384 ،؛ اخوان عطار1379 ،؛ یزدانپرست)1379 ،
در اینجا مورد تأیید قرار گرفته اســت .مطالعه حاضر همچون پژوهشــهای گذشته مؤید این امر بود که
آموزش میتواند دستاویزی نیرومند برای ایجاد تغییر در انسان و نگرشهایش باشد.

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

 پیشنهادها 
در موقعیتی که آلودگی و تخریب محیطزیســت ،یک مسالۀ ملی ،حتی مشکلی جهانی ،بینالمللی
و اساســاً مشکلی اجتماعی است (در نتیجۀ رفتار اجتماعی انسانها به وجود میآید ،به دلیل تأثیرش بر
اجتماع انسانی ،مشکل ساز است و راهحل آن به تالش اجتماعی نیاز دارد) ،الزم است که وقت و هزینهای
در خور رفع این مشکل صرف این گونه پژوهشها و پژوهشهای مشابه در مقاطع و مناطق دیگر شود تا به
کمک آموزش به رفع نواقص موجود همت گمارده شود.
با توجه به تأثیر آموزش مفاهیم تدریس شده بر دانش و نگرش دانشآموزان مورد بررسی ،پیشنهاد
میشود که این آموزش بهصورت میانرشتهای در خالل همۀ دروس رسمی و حتی بهصورت فوقبرنامه
یا درس فوقالعاده ،از طریق تعیین پروژههای پژوهشی برای دانشآموزان یا آموزش غیررسمی (از طریق
رسانهها ،شهرداری ،سازمان بهزیستی و  )...نیز اجرایی شود.
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ایــن آموزش بــا وجود همۀ موانع و محدودیتهــا و چالش پیاده کردن نظریه در عمل و دشــواری
بهکارگیری نظریههای جهانی در متن فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی متمرکز ،در کالس درس پیاده شد
و مورد اســتقبال و توجه دانشآموزان قرار گرفت و اجرای آن مؤثر واقع شد .هنگامی که یک پژوهشگر
با وقت و امکانات محدود به تنهایی بتواند چنین تأثیری بگذارد ،اگر نظام آموزشی در راستای هدفهای
بیانشده ،سرمایهگذاری کند ،تحوالتی چشمگیر در سطح وسیع ایجاد خواهد شد.
یافتۀ مهم این پژوهش پس از ســپری کردن همه مراحل نظری و عملی و بررســی مستقیم نظام
آموزشــی و غیرمستقیم آن از طریق مرور مطالعات پیشین ،لزوم توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی آموزش
برای توسعه پایدار و فراهم کردن زمینۀ فرهنگی مناسب برای پرورش آن است .هر چند راهی که برای
برطرف کردن کمبودهای موجود باید پیموده شود ،راهی است بسی دشوار ،اما روشن است که پیمودن
این مسیر نیازمند همکاری ،مشارکت و گفتگو است .با توجه به بکر بودن این زمینه از پژوهشها ،دستیابی
به یک نظام تحلیلی جامع و فراگیر در این حیطه ،نیازمند کوشش پژوهشگران بسیار و گذر زمان طوالنی
است .امید است پژوهش حاضر گامی آغازین برای ورود «آموزش برای توسعه پایدار» به حوزۀ تحلیل در
زمینۀ مســائل پیچیده و چندین متغیرۀ نظام آموزش و پرورش کشورمان در این زمینه و نهادینهسازی
آن باشد.
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آموزش و یادگیری مفاهیم توسعۀ پایدار
:در پایه چهارم مقطع ابتدایی
پژوهشیآزمایشی
دکتر بنیاسدی ؛ دکتر بازرگان و دکتر صادقی
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