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بررسي ارتباط بين نگرش نسبت به مفاهيم آموزش براي توسعه پايدار با فرهنگ
شهروندي در دانش آموزان دختر پايه ششم مقطع ابتدايي منطقه  4تهران
*2

بهاره ساريخاني قلعه باباخاني 1ـ نازنين بنياسدي

تاريخ دريافت 1400/02/18 :تاريخ پذيرش1400/04/23 :

چكيده
پژوهش حاضر ،با هدف بررسي ارتباط بين نگرش دانشآموزان پايه ششم ابتدايي منطقه  4شهر تهران نسبت
به مفاهيم آموزش براي توسعه پايدار در شش مقوله اصلي (انواع انرژي ،صرفهجويي در مصرف و بازيافت،
تنوع زيستي و اجتماعي ،وابستگي متقابل ،عدم خشونت ،مشارکت اجتماعي در حفاظت از محيطزيست و
تغذيه پايدار) با فرهنگ شهروندي در سه زمينه مسئوليتپذيري ،مشارکت پذيري و قانونمداري آنان در سال
تحصيلي  99-98به منظور پاسخگويي به نارساييها و نيازهاي آموزشي کشورمان در اين زمينه ،صورت
پذيرفت .تحقيق مورد نظر با انجام پيمايش با نمونهگيري در دسترس از جامعه آماري ،شامل دانشآموزان
دختر پايه ششم ابتدايي مدارس دولتي منطقه  4شهر تهران (حجم نمونه=  375نفر) و سنجش نگرش زيستي
و اجتماعي آنها با ميانگينهاي  4.35و  3.54از  5انجام شد .ابزار اندازهگيري ،شامل دو پرسشنامه استاندارد،
براي سنجش نگرش پايداري و فرهنگ شهروندي است .به منظور آزمون فرضيهها از نرم افزار  spss25و
 smart-pls3استفاده گرديد .نتايج نشان داد بين نگرش (زيستي و اجتماعي) نسبت به مفاهيم توسعه پايدار و
فرهنگ شهروندي و مولفههاي آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بيشتر از  85درصد تغييرات فرهنگ
شهروندي در ارتباط با نگرش زيستي و نگرش اجتماعي نسبت به مفاهيم توسعه پايدار ميباشد.
کليد واژهها :آموزش براي توسعه پايدار ،فرهنگ شهروندي .نگرش زيستي و اجتماعي ،مقطع ابتدايي

 1کارشناس ارشد مديريت آموزشي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 2استاديار ،گروه مديريت آموزشي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران(نويسنده مسئول)
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دهه آموزش براي توسعه پايدار نامگذاري کرد

مقدمه
توسعه پايدار ،اصطالحي است كه از دهههاي آخـر

4

(يونسکو .)2007 ،

قرن بيستم رايج شد ،اما بـراي فهـم مفـاهيم آن؛ يعنـي

زمينههاي اوليه آموزش براي توسعه پايدار ،در دهه

توسعه و پايداري ،بايد به اوايل سده بيستم رجـوع

 1970طي همايشهاي بينالمللي مرتبط با آموزش

كـرد .به دنبال هدف قرار گرفتن توسعه اقتصادي و

محيط زيست ،فراهم گرديد .کنفرانس ملل متحد در
5

صنعتي در قرون  19و  20ميالدي در جهان ،پيامدهاي

استکهلم با عنوان" انسان و محيطزيست" اولين تالش

زيسـتمحيطـي برداشت بيرويه طبيعت ،ازجمله

جمعي  113کشور جهان براي تاکيد بر نقش آموزش و

خاك،

آگاه کردن مردم نسبت به مسائل زيستمحيطي بود.

گرمتـرشدن كره زمين ،پديدار شدن حفـرههـايي در

پس از برگزاري اولين کارگاه بينالمللي آموزش

اليـه ازن ،بارانهاي اسيدي و انباشت انبـوه زبالـههـاي

محيطزيست در بلگراد يوگسالوي ( )1975و تدوين

اتمـي پديد آمد (لقايي و محمدزاده تيتکانبو.)1378 ،

اصول و خطوط جهاني در اين راستا ،کنوانسيون بين-

کشور ما نيز با وجود تنوع جغرافيايي کمنظير و منابع

الدولي آموزش محيطزيست در تفليس گرجستان

سرشار ،از سر ناآگاهي وبي توجهي ،امکانات طبيعي

( )1977تشکيل شد .طي اين سه گردهمايي بينالمللي،

در آستانۀ نابودي قرار گرفته است (بنياسدي،1377 ،

کشورهاي جهان ،نسبت به اجراي برنامههاي آموزشي

ص  .)11از سوي ديگر در طول سه دهه تقريبا از

در اين زمينه متعهد شدند .در 1982در مجمع عمومي

 1965تا  ،1995در سطح جهاني در کنار از بين رفتن

سازمان ملل گزارش "آينده مشترک ما" 6با رياست گرو

منابع طبيعي ،تغيير در هنجارهاي اجتماعي ،پرشتاب و

هارلم برانت لند ،7نخست وزير وقت نروژ تهيه شد.

چشمگير بوده است.شواهد مسلمي وجود دارد که

اين گزارش که کميسيون برانت لند نام گرفت در

نشان ميدهد اين زوال به صورت مجموعه کاملي از

 1987انتشار يافت که توسعه پايدار را تنها راه برون-

دگرگوني در هنجارها ،يا پيامدهاي اجتماعي از جمله

رفت از بنبست فعلي دانست .اين هدف در

جرم و جنايت ،فقر و مسائل اجتماعي رخ داده است

گردهماييهاي بعدي دنبال شد .در اجالس زمين در

(فوکوياما ،1997 ،ترجمه توسلي.)1380 ،

ريو دوژانيرو ( ،)1992مسائل پايداري زمين در سطح

تخريب جنگلها و

سواحل ،فرسايش
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تعاريف بسياري از توسعه پايدار ،ارائه شـده ،امـا

بينالمللي مورد بحث و گفتگو قرار گرفته ،دستور کار

شايد سادهترين و جامعترين تعريف ،آن را توسعهاي

 21و فصل  36آن که به مقوله آموزش براي توسعه

ميداند كه نيازهاي كنـوني را برآورده ميكنـد ،بدون

پايدار اختصاص داشت ،تدوين شد (اطالعات عمومي
8

آن كه توانايي نسلهاي آينــده در برطرف كردن

سازمان ملل  .)1997 ،دستور کار  21بر ضرورت،

نيازهايشان ،به خطر بيفتد (کميسيون جهاني توسعه و

ايجاد و تداوم يک نهضت آموزشي با هدف تغيير رفتار

محيط زيست .)1987 ،1در سطح جهاني ،براي کاهش

و اصالح بينش عمومي نسبت به محيطزيست انتشار

تهديدات زيستمحيطي و جلوگيري از تخريب بيشتر،

يافت .بر اساس توافقهاي به دست آمده در اين

ابتدا به آموزش حفاظت از محيطزيست )1970( 2به

اجالس ،وظيفه تحقق برنامه آموزش براي توسعه

عنوان راهي سهل و کمهزينه ،توجه شد ،سپس با توجه

پايدار ،بر عهده يونسکو گذاشته شد (کريمي و عنايتي،

به ابعاد اجتماعي مسائل موجود ،سازمان ملل متحد در

 .)1391پس از کنفرانس جهاني آموزش در داکار

اجالس ژوهانسبورگ ،3سال  2005را به عنوان سرآغاز

سنگال ( )2000و انتشار سند مرتبط با آموزش براي
همه ،مجمع عمومي سازمان ملل در سال  ،2002در
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اجالس جهاني توسعه پايدار ژوهانسبورگ ،دهه

را در پيمايشي از مدارس ابتدايي شهر تهران مورد

2014-2005را به عنوان دهه آموزش براي توسعه

سنجش قرار داد( .بني اسدي و همکاران.)2013 ،

پايدار ،پذيرفته و اعالم کرد (مک اون ،2002 ،9ترجمه
کريمي و گنجي1383 ،؛ والز.)2010 ،10

توسعه پايدار ،مفهومي پيچيده و در حال تغيير
است .از زمانيکه تعريف باال توسط کميسيون

تصويب رسيد ،مهمترين سند بينالمللي است که به

براي تعريف روشنتري از آن تالش کردهاند ،اجرا آن

آموزش براي توسعه پايدار پرداخته و مولفههاي آن را

دشوار و آموزش آن دشوارتر است .مخاطرهآميزتر از

مشخص کرده است .مفاهيم آموزش براي توسعه پايدار

همه اينها ،جهتدهي مجدد فراگير نظام آموزشي در

با توجه به اين سند و با استفاده از پژوهش سامرز و

راستاي رسيدن به پايداري است (ايي اس دي

کروگر ( )2006در تحقيق انجام شده توسط بني اسدي

تولکيت .)2011 ،12اهداف توسعه پايدار ،براساس

( )1392در قالب شش محور (انواع انرژي وصرفه-

نگرشهاي نسبت بـه آن ،در سه بخش ،قرار ميگيرند:

جويي در مصرف و بازيافت ،تنوع زيستي و اجتماعي،

 -1اقتصـادي بـا هـدف پيشرفت و كارايي بيشتر -2

وابستگي متقابل ،عدم خشونت ،مشارکت اجتماعي در

اجتماعي با هـدف برابـري و كاهش فقـر -3

حفاظت از محيطزيست و تغذيه پايدار) از دو بعد

اكولـوژيكي بـا هـدف منـابع طبيعـي (محمدپور

زيستي و اجتماعي ،دانش و نگرشهاي دانش آموزان

زندي.)1394 ،

جدول  :1مولفههاي اصلي آموزش براي توسعه پايدار و بخشهاي تشکيل دهنده
مولفههاي اصلي آموزش براي توسعه پايدار

بعد نگرش

انواع انرژي و منابع :صرفهجويي در مصرف

زيستي

انواع انرژي ،درک محدود بودن انرژيها و منابع طبيعي

و بازيافت

زيستي

اهميت صرفهجويي و روشهاي آن و پيامدهاي اسراف

زيستي

آشنايي با بازيافت :انواع پسماند و روش تفکيک و جمعآوري آن

زيستي

آشنايي با انواع جانوران و گياهان و احترام گذاشتن به حيات آنها

تنوع زيستي و اجتماعي

عدم خشونت

اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي

وابستگي متقابل
زيستي
مشارکت اجتماعي در حفاظت از محيط
زيست

تغذيه پايدار

اجتماعي
زيستي
اجتماعي
زيستي

(بني اسدي)1392 ،

بخشهاي تشکيل دهنده

آشنايي و احترام گذاشتن به انواع فرهنگها ،نژادها و اديان و تفاوتها
در سبک زندگي
صلح دوستي ،اجتناب ازدرگيري و دعوا و گفتگو :دفاع از حق خود
بدون تجاوز به حق ديگران
درک ضرورت ضرورت مفيد بودن انسان براي خانواده ،جامعه ،کشور
و تاثير متقابل اجزا جامعه برهم
درک تاثير متقابل اجزا طبيعت و بر هم و احساس همبستگي و عالقه
به طبيعت
مشارکت و همکاري در برنامههاي زيستمحيطي واحساس مسئوليت
اجتماعي
آگاهي و توجه به مشکالت محيط زيست
توجه به غذاهاي سالم تر ملي و بومي در مقابل غذاهاي سريع (به
اصطالح فستفود)
توجه و عالقه به الگوهاي تغذيه طبيعي و پايدار
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دستور کار  21که در  1992دراجالس زمين به

برندتلند 11ارائه شد ،تاکنون بسياري از پژوهشگران،
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آموزش به عنوان ابزار آگاهکننده و انگيزهبخش در
مديريت تغيير قابل توجه است (بنياسدي.)1378 ،

آموزان در بسياري موارد با ابعاد فرهنگ شهروندي
همپوشاني دارد( .بنياسدي1379 ،و.)1383

کشورهاي دنيا در اجالس زمين در ريو ،)1992( 13به

زندگي اجتماعي نيازمند رعايت اصول و وظايفي

اين نتيجه رسيدند آموزش مرکز ثقلِ پايداري است:

است (نيازي و فيضي )14 :1389 ،که امروزه تحت

"آموزش و پرورش شامل ياددهي و يادگيري مهارتهاي

عنوان اصول شهروندي شناخته ميشود .اصولي که

مشخص ،کسب دانش ،قضاوت مثبت و خرد رشد

پيوندهاي ميان فرد و جامعه را در قالب حقوق و

يافته است .يکي از موارد مهم آن انتقال فرهنگ از يک

تعهدات و مسئوليتها منعکس ميسازد و چارچوبي

نسل به نسل ديگر است .هدف اصلي نظام آموزش و

براي تعامل ميان افراد ،گروهها و نهادها فراهم ميکند و

پرورش براي توسعه پايدار ،تربيت يک انسان است که

در قالب فرهنگ شهروندي براي افراد دروني ميشود

با تفکر پايدار ،با آگاهي کيهاني و ديدگاهي کلنگر به

(فاطمي نيا ،35 :1386 ،نقل در گنجي و همکاران،

جهان ،داراي فرهنگ پايداري ،نيازهاي فرهنگي ـ

.)2 :1393
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اجتماعي باال و ارزشهاي عميق اخالقي که قادر به حل

فرهنگ شهروندي به معناي اصول حاکم بر رفتار

مشکالت جهاني نوع بشر و ساختن و ارتقا جامعه

شهروندان ،شامل مجموعهاي از ارزشها ،نگرشها و

پايدار باشد (ايي اس دي تولکيت.)2011 ،14

رقتارهاي مشترک بنيادي است که احساس مسئوليت و

دبستان نخستين نهاد اجتماعي پس از خانواده است

تعهد ،احترام به قوانين و مقررات و همچنين مشارکت

که فرد نقشهاي اجتماعي خود را در آن فرا ميگيرد

در عرصههاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي را در

(لنگتون )1969 ،15و از اين روي توجه به فرهنگ

بردارد (هاشميان فر و عجمي)211 :1391 ،

شهروندي در اين دوره اهميتي ويژه مييابد .آموزش

پيش از دهه  1980ميالدي ،مفاهيم مرتبط با

فرهنگ شهروندي عاملي مؤثر در مسير رشد اقتصادي،

آموزش براي توسعه پايدار ،به طور محدودتر ،تحت

بهبود کيفيت زندگي ،ايجاد دانش و مهارت ،تأمين

عنوان آموزش محيط زيست ،مورد توجه قرار مي-

فرصتهاي شغلي و افزايش توليد جامعه به شمار

گرفت اما به دنبال اعالم دهه  2014-2005به عنوان

ميرود و شرط اساسي شکوفايي و بالندگي هر

دهه آموزش براي توسعه پايدار و حتي پيش از آن

جامعهاي ،در توسعهي سرمايههاي انساني نهفته است

تحقيقات آموزشي گستردهاي در چارچوب آموزش

(فتحي واجارگاه و ديبا .)1385 ،بدين سبب دغدغهي

براي توسعه پايدار انجام گرفت که در اينجا به برخي

اصلي مسئولين و برنامهريزان در بسياري از کشورهاي

از آنها اشاره ميشود:

جهان ،آماده ساختن شهروندان فعال براي مشارکت در

يکي از پژوهشهايي که نتايج آن در تحقيق حاضر

يک زندگي مدني است (ذکايي .)1382 ،آلموند و وربا

مورد استفاده قرار گرفت ،تحت عنوان "آموزش توسعه

را

پايدار در دبستان :از نظريه تا عمل" در کشور انگلستان،

برروي پنج ملت انجام دادند و آن را کيفيتهاي

بود که به بررسي چگونگي عملکرد نُه معلم علوم

فرهنگي ويژهاي دانستند که باثبات دموکرانيک

طبيعي و جغرافيا در آموزش و بيان مفاهيم توسعه

پيوستگي دارد .در اين خصوص نتايج مطالعات باربو

پايدار ،براي دانشآموزان دبستاني و سنجش آموخته-

( )1959درباره ويژگيهاي شخصيتي و روانشناختي و

هاي اين دانشآموزان پيش و پس از طي يک دوره

الگوهاي زندگي در جوامع دموکراتيک قابل استفاده

آموزشي در اين زمينه ،از طريق پرسشنامه و

در ميان دانش

مصاحبههاي پاسخ باز ميپردازد .در اين طرح

( )1965تحقيقات خود در زمينه فرهنگ مدني

است .مولفههاي رفتار جامعه مدني
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پژوهشي ،يک تيم پنج نفره دانشگاهي ،به مدت پنج

اشاره کرد :عدم توجه به مفاهيم توسعه پايدار در دوره-

روز ـ تمام وقت ـ اين معلمان را براي طراحي و

هاي آموزشي تربيت معلم ،نظام آموزشي متمرکز،

اجراي برنامه درسي فوق ،تحت آموزش قرار دادند تا

انباشتگي برنامه درسي از دروس بيارتباط با آموزش

پس از طي دوره ،اين کار را با نظارت اساتيد مربوطه

پايداري .عناوين برخي از راهکارهاي پيشنهاد شده

انجام دهند .هدف اصلي ،مشخص کردن ابعاد مفهومي

عبارتند از :جلب مشارکت والدين و فراهم آوردن

آموزش براي توسعه پايدار در مقطع دبستان و طراحي

امکان تعامل ميان مدرسه و جامعه در اين ارتباط

راهبردهاي تدريس در اين زمينه بود .اين تحقيقات به

(زاخاريو و کدجي بلترن.)2009 ،20

برنامه درسي با توجه به آموزش براي توسعه پايدار

مناطق بيستگانه شهر تهران انجام گرفت ،پس از انجام

انجام گرفته است (سامرز و کروگر .)2006 ،هر چند

پيمايش و سنجش نگرشها و دانش زيستي و

در پيمايشي که در انگلستان براي سنجش دانش

اجتماعي دانشآموزان در ارتباط با مفاهيم توسعه

معلمان در اين زمينه انجام شده است مشخص گرديد

پايدار ،نتايج تحليل کوواريانس ،نشانگر تفاوت معنادار

که از نظر معلمان آموزش محيطزيست مفهوم آشناتري

بين ميانگينهاي نمرات گروههاي آزمايش و گواه پس

است تا آموزش براي توسعه پايدار (و ابعاد اجتماعي

از انجام مداخله آموزشي بدون توجه به جنسيت بود.

آن) (چاتزوفوتيو.)2006 ،18

مدل مفهومي حاصل از اين پژوهش ،چارچوبي براي

طي سالهاي  ،2007-2005پژوهش گستردهاي در

تحليل ابعاد آموزش مفاهيم توسعه پايدار ،در نظام

سطح کشور قبرس با مشارکت  150دبستان ،با

آموزشي کشورمان فراهم آورد (بني اسدي و همکاران،

نام"رهبران (انتقالدهنده) توسعه پايدار" انجام گرفت.

 .)1399به منظور طراحي برنامه درسي مبتني بر توسعه

پژوهش فوق به بررسي نقش مدير مدرسه در

پايدار ،توسعه حرفهاي و تربيت شهروندي و اعتبار

سازماندهي مدارس پايدار پرداخت .اين پژوهش که با

سنجي آن از ديدگاه متخصصان ،تحقيق ديگري با

به وسيله يک پرسشنامه

عنوان «طراحي برنامه درسي مبتني بر توسعه پايدار،

نگرش سنج با سؤاالت بسته پاسخ و مصاحبه نيمه

توسعه حرفهاي و تربيت شهروندي و اعتبار سنجي آن

ساختار يافته با پرسشهاي پاسخ باز ،انجام گرفت ،نتايج

از ديدگاه متخصصان» نيز انجام گرديده است (وزيري

نشانگر اين بود که تقريبا  %50مديران مدارس که

اقدم و همکاران.)1399 ،

استفاده از روش آميخته
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پاسخهايشان مبهم بوده يا به پرسشها پاسخ ندادهاند،

در تحقيقاتي که در زمينههاي رابطه سرمايه

ساير مديران نيز درک ضعيف و محدودي از مدرسه

اجتماعي ،رفتارهاي فرانقشي و تعهد سازماني درباره

پايدار ـ آن هم در بعد زيستي نه اجتماعي و اقتصادي

مسائل زيست محيطي با نقش ميانجي مسئوليتپذيري

آن ـ داشتهاند .تنها  %3/3به ابعاد اجتماعي اقتصادي

زيست محيطي شهروندان انجام گرفته است ،نتايج

آموزش براي توسعه پايدار همچون :برابري ،جامعه

نشان ميدهد مشارکت اجتماعي ،از عوامل مؤثر بر

چندفرهنگي ،فنآوري و مصرف و عملکرد مدرسه به

سرمايه اجتماعي و آموزش و آگاهي ،مهمترين عامل

عنوان يک سازمان اجتماعي در اين راستا ،توجه داشته-

در تعهد سازماني است .افراد داراي مشارکت اجتماعي

اند .اين پژوهش که درک مديران از اين مفاهيم را

زياد ،آگاهي بيشتري از محيط زيست و رفتارهاي

تسهيلکننده و مانع مهمي در اين زمينه شمرد ،به

زيست محيطي مثبتي داشتهاند و بهدنبال بهبود وضعيت

محدوديتهاي زير براي توسعه پايدار در اين مدارس

سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

دنبال اصالحات آموزشي در 1988و تجديدنظر در

در پژوهش بني اسدي ( )1392که در اين زمينه در
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محيط زيستاند (صالحي و همکاران1391 ،؛ بابازاده و

رفتارهاي زيست محيطي را انجام دهد (اسيلسوي و

همکاران 1396 ،؛ کريمي و همکاران.)1398 ،

اوکتاي .)2018 ،22در بررسي عدم همبستگي در بين
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به منظور بررسي تاثير فرهنگ و مشارکت

نگرشهاي زيست محيطي و رفتار زيست محيطي

شهروندي در ابعاد توسعه پايدار با عنوان «ارزيابي

نتايج نشان داد که بين رفتار طرفداران محيط زيست با

فرهنگ و مشارکت شهروندي در توسعه پايدار شهري»

نگرشهاي زيست محيطي آنها ارتباط قوي وجود

انجام نتايج نشان داد که توسعه پايدار شهري جز در

دارد .همچنين آنها با بررسي تأثير ويژگيهاي اقتصادي

سايه برخورداري شهروندان از فرهنگ شهروندي و

ـ اجتماعي بر رفتار محيط زيستي ،نشان دادند

مديريت کارآمد برنامهريزي صحيح شهري محقق

تحصيالت و سن ارتباط مثبتي با رفتار زيست محيطي

نميشود (دايمي و همکاران .)1396 ،در تحقيق با

دارند و زنان در مقايسه با مردان بيشتر رفتارهاي

عنوان « نگرشي جامعه شناختي بر سرمايهي اجتماعي

زيست محيطي از خود نشان ميدهند (کسلو و

و توسعهي پايدار در شوشتر» نتايج پژوهش

اسکاريو .)2018 ،23در مطالعه «آموزش محيط زيستي

نشاندهندهي تأثير سرمايهي اجتماعي و مشارکت

مبتني بر طبيعت :دانش محيط زيستي و پيوستگي با

اجتماعي به تمايل بر توسعهي پايدار بومي بوده است

طبيعت» ،نتايج نشان دادند فراگيري دانش محيط

(پورافکاري )1391 ،و در تحقيقي رابطهي توسعه و

زيستي در ترويج رفتار مناسب محيط زيستي از ايجاد

سرمايهي اجتماعي ساکنان محلهي غير رسمي شميران

حس دروني ارتباط با طبيعت اثر کمتري دارد و ارتقاي

نو» بررسي گرديد و نتايج نشان داد رابطهي مثبت و

دانش محيط زيستي مؤلفهاي اساسي در آموزش محيط

معناداري ميان سرمايهي اجتماعي در سطوح مختلف و

زيستي و پيششرطي الزم براي رفتار محيط زيستي

مؤلفههاي توسعهي پايدار وجود دارد که از طريق

است (اوتو و پنسيني.)2017 ،24

روابط اجتماعي و اعتماد حاصل از آن تحقق مييابد

فعاليتهاي مدرسه ميتواند تأثيري پايدار و مستقل

(شفيعا و شفيعا .)1391 ،همچنين ،در تحقيقي با عنوان

در تعامل سياسي جوانان از طريق آموزش شهروندي

«ابعاد اجتماعي پايداري :از اجتماع تا سرمايهي

داشته باشد .نقش و جايگـاه آمـوزش در توسـعه

اجتماعي» بر روي ابعاد اجتماعي پايداري که با

پايـدار توسـط محققان خارجي و داخلي ،از ابعاد و

سرمايهي اجتماعي مرتبط است تمرکز شده است .بر

زواياي مختلف ،مورد بحث قرار گرفته است (کيتينگ

اساس نتايج آن براي تحقق پايداري به ويژه در بعد

و جنمات .)2016 ،25در تحقيقي دو مفهوم آموزش

اجتماعي آن ،بايد سرمايهي اجتماعي را منبع مهم

زيسـت محيطـي و آمـوزش بــراي توســعه پايــدار

اعتماد ،دانش و حرکت به سمت پايداري قلمداد کرد

بررسي گرديد و تاريخچه اين بحث و رويكردهاي

(کيم.)2018 ،21

اصلي ،تفاوتها و شباهتهاي ايـن مفـاهيم نشان داده

در بررسي رفتار زيست محيطي بهعنوان

شده است (هيوم و بري .)2015 ،26در بررسي شرايط

تعيينکنندۀ اصلي شهروندي بومشناختي ،الگويي ارائه

معاصر آموزش براي توسعهي پايدار تجربهي منطقهي

گرديد که معتقد است ارزشهاي عمومي بر

بايکال در پياده سازي مفهوم آموزش براي توسعهي

نگرشهاي زيست محيطي تأثير ميگذارند؛ اين

پايدار بر روي اصول اخالق زيست محيطي مورد

نگرشهاي زيست محيطي ،بر آگاهي و دانش زيست

بررسي قرار گرفته است .نتايج نشان دهندهي تأثير به-

محيطي تأثير ميگذارند و در نتيجه آگاهي از مشکالت

کارگيري مشارکت اجتماعي 27مردم و به ويژه استفاده

زيست محيطي ،فرد متعهد ميشود سطح مشخصي از
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از زمينههاي دانش بومي در ارتقا آموزش براي

استاندارد استفاده شد .اين پرسشنامهها برگرفته از

توسعهي پايدار بوده است (نسوبولينا.)2015 ،28

پرسشنامه سنجش نگرش دانشآموزان نسبت به مفاهيم
توسعه پايدار (بني اسدي )1392 ،و پرسشنامه فرهنگ
شهروندي (ضابطي )1396 ،بوده که مورد سنجش

روش پژوهش
معنا که هدف آن استفاده از دانش موجود در

تعيين شده و شرايط و ويژگيهاي دانشآموزان دختر

موقعيتهاي عملي و واقعي است .از نظر رويکرد:

ششم ابتدايي برخي سواالت از اين پرسشنامه حذف

پيمايشي است به دليل اينکه وضعيت موجود در زمان

گرديد و يا تغييرات الزم اعمال گرديد .پرسشنامهها

حال بررسي ميشود .از روش کتابخانه نيز براي تدوين

شامل  7سؤال زيستي و  17سؤال اجتماعي جهت

پيشينه و ارائۀ تعاريف الزم استفاده شده است .جامعه

سنجش نگرش نسبت به مفاهيم آموزش براي توسعه

آماري دانشآموزان دختر پايه ششم مقطع ابتدايي

پايدار و  6سؤال مسئوليت پذيري 4 ،سوال قانون

منطقه  4شهرتهران در سال تحصيلي  98-99بوده

مداري 5 ،سؤال مشارکت پذيري درمقياس  5درجهاي

است .حجم جامعه آماري  11200نفر بود .پژوهشگر،

ليکرت براي سنجش فرهنگ شهروندي بوده است..

 375نفر را بعنوان حجم نمونه با استفاده ازجدول

در اين پژوهش ضريب آلفاي کرونباخ براي

مورگان انتخاب کرد .ترکيب سني نمونه آماري پژوهش

ارزيابي مقياس ليکرت  5نقطهاي که در اين تحقيق

دانشآموزان  12تا  13سال و از نظر سطح تحصيالت

استفاده شده است .به منظور تجزيه و تحليل يافتهها از

دانشآموزان پايه ششم ابتدايي ميباشند .نمونه مورد

آمار توصيفي ميانگين ،چولگي ،کشيدگي ،ماکزيمم و

نظر با روش نمونه گيري غير تصادفي در دسترس دو

مينيمم استفاده گرديد .آمار استنباطي با نرم افزار

مدرسه دخترانه از منطقه  4شهر تهران انتخاب گرديد.

 smart-pls3انجام گرديد.

جهت گردآوري دادههاي الزم از دو پرسشنامه
نگرش اجتماعي (نسبت به مفاهيم توسعه پايدار)
0.578
0.000

0.587
0.000

فرهنگپذيري

0.410
0.000

0.498
0.000

قانون مداري

0.401
0.000

0.591
0.000

مشارکت پذيري

0.458
0.000

مسئوليت پذيري

0.390
0.000

نگرش زيستي (نسبت به مفاهيم توسعه پايدار)
شکل  :1مدل پژوهش
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پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است بدان

مجدد قرار گرفت و با توجه به عوامل و نشانگرهاي
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مدل اندازهگيري را نشان ميدهد .در اين بررسي ،با

يافتههاي پژوهش
مدل مفهومي پژوهش در شکل  1ديده ميشود.

توجه به مناسب بودن دو شاخص گفته شده (آلفاي

مدل پژوهش نشانگر در هم تنيدگي نگرش اجتماعي و

کرونباخ و پايايي ترکيبي بيشتر از  )0.7پايايي مدل

نگرش زيستي و ارتباط آن با مولفههاي فرهنگ

اندازهگيري برقرار بوده است.

شهروندي .در طراحي مدل از مقاله سيف زاده و
حقيقتيان ( )1395استفاده شد .مقادير نشان داده در

جدول  :3شاخصهاي پايايي دروني مدل اندازهگيري

شکل ضرايب مسير و معناداري ميباشد و با توجه به

پايايي مرکب

آلفاي کرونباخ

CR

CA

تمامي روابط معنادار هستند .جدول  3شاخصهاي

قانونمداري

0.895

0.892

مسئوليتپذيري

0.896

0.891

مرکزي و پراکندگي سواالت پرسشنامه را نشان

مشارکتپذيري

0.886

0.884

ميدهد.

نگرش اجتماعي

0.852

0.841

نگرش زيستي

0.896

0.760

اينکه معناداري در تمام فرضيهها کمتر از  0.05است

جدول  :2شاخصهاي مرکزي و پراکندگي
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گويه

متغيرهاي پنهان

ميانگين

چولگي

کشيدگي

نگرش زيستي

4.35

-0.98

-0.60

نتايج تحليل عاملي نشان داد که تمام گويههاي

نگرش اجتماعي

3.54

-1.01

0.18

پرسشنامه به جزء  7سوال داراي بار عاملي باالتر از

مسئوليتپذيري

4.31

-1.45

2.4

 0/5ميباشند بنابراين از بارعاملي و مقادير آماره تي

قانونمداري

4.37

-1.60

2.28

مشارکتپذيري

4.13

-1.06

1.18

مورد قبولي برخوردارند و شاخصهاي مناسبي
محسوب ميشوند .همچنين 7 ،سوال به دليل بار عاملي

جدول  3نشان ميدهد ،مقادير چولگي و کشيدگي

کمتر از  0/5از سواالت پرسشنامه حذف شدند .در

براي بعضي سواالت در فاصله  -2تا  2نبوده بنابراين

اين بررسي واريانس استخراجي ( )AVEمتغيرهاي

توزيع آنها نرمال نميباشد .بنابراين به منظور بررسي

قانونمداري

،0.855

فرضيهها از نرمافزار  Smart-PLS3که حساس به حجم

مشارکتپذيري  ،0.876نگرش اجتماعي  0.637و

داده و نرمال بودن داده نميباشد استفاده ميکنيم.

نگرش زيستي  0.549بدست آمد .مقادير باالي ،0.5

همچنين از جدول  3ميتوان ديد ميانگين نمرات

 AVEنشاندهنده همساني يا اعتبار دروني مدلهاي

نگرش زيستي ،نگرش اجتماعي ،قانونمداري،

اندازهگيري انعکاسي ميباشد بنابراين ،روايي همگراي

مشارکتپذيري و مسئوليتپذيري داراي نمرات باالتر

مدل اندازهگيري برقرار بود .به منظور بررسي روايي

از  3.5بوده بنابراين از سطح خوبي برخوردار هستند.

واگرا شاخص فورنل و الرکر بررسي گرديد.

،0.874

مسئوليتپذيري

جدول  4شاخصهاي آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي
جدول  :4شاخص فورنل و الرکر
قانونمداري

مسئوليتپذيري

مشارکتپذيري

نگرش اجتماعي

قانونمداري

0.887

مسئوليتپذيري

0.770

0.886

مشارکتپذيري

0.779

0.782

0.888

نگرش اجتماعي

0.766

0.860

0.757

0.898

نگرش زيستي

0.859

0.849

0.856

0.746

نگرش زيستي

0.841

بررسي ارتباط بين نگرش نسبت به مفاهيم آموزش براي توسعه پايدار با فرهنگ شهروندي 29 / ...

با توجه به جدول  5اين شاخص واريانس هر

حدود اين شاخص بين صفر تا يک بوده و سه مقدار

متغير پنهان براي شاخصهاي مربوط به خودش بيشتر

 0.33 ،0.19و  0.67ضعيف ،متوسط و قابل توجه تلقي

از ساير شاخصها ميباشد بنابراين ،مناسب بودن

ميشوند .چون اين مقدار بزرگتر از  0.67ميباشد اين

شاخص گفته شده ،روايي واگراي مدل اندازه گيري

همبستگي قابل توجه تلقي ميشود .به منظور بررسي

انعکاسي در سطح سازه نيز تاييد ميشود .همچنين

کيفيت مدل اندازهگيري انعکاسي شاخص نيکويي

کيفيت مدل دروني يا ساختاري ارزيابي گرديد بنابراين

برازش مدل ( )GOFاندازگيري گرديد .حدود اين

شاخص اشتراک ( )CV Comمحاسبه گرديد .مقدار آن

شاخص بين صفر تا يک بوده و سه مقدار 0.25 ،0.01

براي متغيرهاي قانونمداري  ،0.299مسئوليتپذيري

و  0.36ضعيف ،متوسط و قوي تلقي ميشوند .مقدار

 ،0.283مشارکتپذيري  ،0.252نگرش اجتماعي

اين اين شاخص به صورت زير محاسبه گرديد:

 0.109و نگرش زيستي  0.129محاسبه گرديد .مثبت

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GOF
̅̅̅√ × Communalities
R2
= √0.869 × √0.841 = 0.854

بودن شاخصهاي اشتراک نشاندهنده کيفيت مدل
اندازهگيري و مدل ساختاري ميباشد .ضريب تعيين
محاسبه

شده

متغيرهاي

قانونمداري

،0.848

بدست آمد .بنابراين مقدار ضريب تعيين (  )R2کل به
صورت زير محاسبه ميگردد:
= 0.841

نشان از برازش قوي مدل دارد .به بيان سادهتر دادههاي
اين پژوهش با ساختار عاملي و زيربناي نظري تحقيق
برازش مناسبي دارد و اين بيانگر همسو بودن سؤاالت
با سازههاي نظري است .نتايج جدول  6و شکل 1

0.848 + 0.836 + 0.839

ضرايب مسير مدل را نشان ميدهد .در اين جدول

3

فرضيهها بررسي گرديده و فرضيههايي که آماره تي

مقدار ضريب تعيين کل برابر 0.841بوده و نشان

آنها خارج از بازه  ±1/96قرار دارد و همچنين سطح

ميدهد بيشتر از  84درصد از تغييرات متغيرهاي

معناداري کوچکتر از  0/05ميباشد آن فرضيهها رد

مسئوليتپذيري ،قانونمداري و مشارکتپذيري توسط

گرديده است.

متغيرهاي نگرش زيستي و اجتماعي صورت ميپذيرد.
جدول  :5بررسي رد يا تاييد شدن فرضيهها
ضريب مسير

آماره تي

معناداري

نتيجه

رديف

فرضيه

4.705

0.000

تاييد

1

نگرش اجتماعي  >-فرهنگپذيري

0.578

0.000

تاييد

2

نگرش زيستي  >-فرهنگپذيري

0.410

2.355

تاييد

3

نگرش اجتماعي  >-قانونمداري

0.587

5.238

0.000

4

نگرش اجتماعي  >-مسئوليتپذيري

0.591

4.818

0.000

تاييد

5

نگرش اجتماعي  >-مشارکتپذيري

0.498

4.389

0.000

تاييد

6

نگرش زيستي  >-قانونمداري

0.401

2.071

0.009

تاييد

7

نگرش زيستي  >-مسئوليتپذيري

0.390

2.573

0.010

تاييد

8

نگرش زيستي  >-مشارکتپذيري

0.485

2.907

0.000

تاييد
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مسئوليتپذيري  0.836و مشارکتپذيري 0.839

شاخص  GOFاين مدل  0.854بدست آمده و

 / 30بهاره ساريخاني قلعه باباخاني ـ نازنين بنياسدي

بحث و نتيجهگيري

بررسي فرضيه اصلي مشاهده شد بين «نگرش اجتماعي

پژوهش حاضر با هدف بررسي و تعيين رابطه بين

دانشآموزان مقطع ششم ابتدايي منطقه  4تهران نسبت

نگرش اجتماعي و زيستي دانش آموزان دختر مقطع

به توسعه پايدار» با ضريب مسير  0.578و آماره تي

ششم ابتدايي در منطقه  4شهر تهران نسبت به مفاهيم

 4.705در سطح  0.01رابطه مثبت و معنيداري با

آموزش براي توسعه پايدار (انواع انرژي ،صرفهجويي

«فرهنگ شهروندي» وجود دارد يعني با افزايش نگرش

در مصرف و بازيافت ،تنوع زيستي و اجتماعي،

اجتماعي دانشآموزان نسبت به توسعه پايدار فرهنگ

وابستگي متقابل ،عدم خشونت ،مشارکت اجتماعي در

شهروندي نيز افزايش مييابد .نتيجه اين فرضيه با نتايج

حفاظت از محيطزيست و تغذيه پايدار) با متغيرهاي

(کيم ،2018 ،32گنجي و همکاران  ،1393عبدي و
34
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فرهنگ شهروندي آنان (مشارکتپذيري ،قانونمداري

شولتز  ،2013 ،33ابويلي  )2011 ،همراستا ميباشد .در

و مسئوليتپذيري) انجام شد .يافتههاي پژوهش نشان

بررسي فرضيه اول ،مشاهده گرديد بين «نگرش زيستي

داد که ميان نگرش اجتماعي و زيستي نسبت به مفاهيم

دانشآموزان مقطع ششم ابتدايي منطقه  4تهران نسبت

آموزش براي توسعه پايدار با مولفههاي فرهنگ

به توسعه پايدار» با ضريب مسير  0.401و آماره تي

شهروندي رابطه وجود دارد.

 2.071در سطح  0.01رابطه مثبت و معنيداري با

براساس نتايج بدست آمده ميانگين نمرات نگرش

«قانونمداري » وجود دارد .يعني با افزايش نگرش

زيستي ،نگرش اجتماعي ،قانونمداري ،مشارکتپذيري

زيستي دانش آموزان ،قانونمداري نيز افزايش مييابد.

و مسئوليتپذيري داراي نمرات باالتر از  3.5بوده

نتايج بدست آمده با نتايج (بابازاده و همکاران)1396 ،

بنابراين از سطح خوبي برخوردار بودهاند .در بررسي

همراستا ميباشد .در بررسي فرضيه دوم ،مشاهده

فرضيه اصلي مشاهده گرديد بين « نگرش زيستي

گرديد بين «نگرش زيستي دانشآموزان مقطع ششم

دانشآموزان مقطع ششم ابتدايي منطقه  4تهران نسبت

ابتدايي منطقه  4تهران نسبت به توسعه پايدار» با

به مفاهيم آموزش براي توسعه پايدار » با ضريب مسير

ضريب مسير  0.390و آماره تي  2.573در سطح 0.01

 0.410و آماره تي  2.355در سطح  0.01رابطه مثبت و

رابطه مثبت و معنيداري با «مسئوليتپذيري» وجود

معنيداري با «فرهنگ شهروندي» وجود دارد يعني با

دارد .يعني با افزايش نگرش زيستي دانش آموزان،

افزايش نگرش زيستي دانشآموزان نسبت به اين

مسئوليتپذيري نيز افزايش مييابد .نتيجه بدست آمده

مفاهيم ،فرهنگ شهروندي نيز افزايش مييابد که نتايج

با نتيجه (اسيلسوي و اوکتاي .)2018 ،35همسو

اين فرضيه با نتايج پژوهشهاي خارجي (کسلو و

ميباشد .در بررسي فرضيه سوم ،مشاهده گرديد بين

آسکاريو ،2018 ،29هيوم و بري ،2015 ،30پونس31و

«نگرش زيستي دانشآموزان مقطع ششم ابتدايي منطقه

همکاران  )2015در يک راستا ميباشد.در پژوهش

 4تهران نسبت به توسعه پايدار» با ضريب مسير 0.485

داخلي (بني اسدي) نگرش زيستي باالتر از نگرش

و آماره تي  2.907در سطح  0.01رابطه مثبت و

اجتماعي بوده و که با نتيجه تحقيق حاضر همسو بوده

معنيداري با «مشارکتپذيري» وجود دارد .يعني با

است .پايينتر بودن بودن نگرش اجتماعي نسبت

افزايش نگرش زيستي دانش آموزان ،مشارکتپذيري

نگرش زيستي ميتواند ما را به اين يافته هدايت کند

نيز افزايش مييابد .نتيجه بدست آمده با نتايج (دايمي

که توجه به ابعاد اجتماعي آموزش براي توسعه پايدار

و همکاران ،1396 ،موسوي و همکاران )1359 ،همسو

اين مفاهيم از اولويت باالتري برخوردار است و عمال

ميباشد .در بررسي فرضيه چهارم ،مشاهده گرديد بين

پيش شرط و الزمه تحقق ابعاد زيستي قرار ميگيرد .در

«نگرش اجتماعي دانشآموزان مقطع ششم ابتدايي

بررسي ارتباط بين نگرش نسبت به مفاهيم آموزش براي توسعه پايدار با فرهنگ شهروندي 31 / ...

منطقه  4تهران نسبت به توسعه پايدار» با ضريب مسير

با مشارکتپذيري در سطح باالتري نسبت به

 0.587و آماره تي  5.238در سطح  0.01رابطه مثبت و

قانونمداري و مسئوليتپذيري قرار دارد.

نگرش اجتماعي دانش آموزان ،قانونمداري نيز افزايش

محدوديتهايي است و يافتهها بايد با توجه به اين

مييابد .نتيجه بدست آمده با نتيجه (مختاري)1398 ،

محدوديتها مورد بحث قرار گيرد تا فرصت براي

همسو ميباشد .در بررسي فرضيه پنجم مشاهده شد،

پژوهشهاي کامل تر آتي فراهم آيد .اين تحقيق به

بين «نگرش اجتماعي دانشآموزان مقطع ششم ابتدايي

دانش آموزان ششم ابتدايي منطقه  4شهر تهران محدود

منطقه  4تهران نسبت به توسعه پايدار » با ضريب مسير

بود .دادههاي اين تحقيق فقط از طريق پرسشنامه

 0.591و آماره تي  4.818در سطح  0.01رابطه مثبت و

گرداوري شد .با توجه به اين که اين پژوهش به دليل

معنيداري با «مسئوليتپذيري» وجود دارد .يعني با

اولويت مقطع ابتدايي ،تنها محدود به اين دوره بود،

افزايش نگرش اجتماعي دانش آموزان ،مسئوليتپذيري

پيشنهاد ميشود تحقيقي با اين عنوان در ساير مقاطع

نيز افزايش مييابد .نتيجه بدست آمده با نتيجه بدست

تحصيلي انجام و يافتهها مقايسه شوند .پيشنهاد ميشود

آمده از (آهنگ )1398 ،همسو ميباشد .در بررسي

تاثير نگرش زيستي و اجتماعي نسبت به توسعه پايدار

فرضيه ششم ،بين «نگرش اجتماعي دانشآموزان مقطع

بر فرهنگ شهروندي در شهرهاي مختلف بررسي و

ششم ابتدايي منطقه  4تهران نسبت به توسعه پايدار » با

نتايج با يکديگر مقايسه گردد .پيشنهاد ميشود تاثير

ضريب مسير  0.498و آماره تي  4.389در سطح 0.01

نگرش زيستي و اجتماعي نسبت به توسعه پايدار بر

رابطه مثبت و معنيداري با «مشارکتپذيري» وجود

فرهنگ شهروندي در بين دختران و پسران بررسي و

دارد .يعني با افزايش نگرش اجتماعي دانش آموزان،

نتايج با يکديگر مقايسه گردند .همچنين ،در تحقيقي

مشارکتپذيري نيز افزايش مييابد .نتيجه بدست آمده

تاثير ساير نگرشها بر فرهنگ شهروندي بررسي گردد.

با نتايج بدست آمده از (نسوبولينا ،2015 ،36ازتيرو،37

تحقيق انجام شده به صورت کمي بوده بهتر است

 ،2014لوزانو )2015 ،38همسو ميباشد .براساس نتايج

تحقيق به صورت کيفي و به وسيله مصاحبه نيمه

بدست آمده ،ضريب مسير نگرش اجتماعي با

ساختار يافته نيز انجام شود .در اين پژوهش جامعه و

فرهنگشهروندي  0.578و نگرش زيستي با

نمونه آماري در طراحي و اجراي مدل آموزشي به

فرهنگشهروندي  0.410ميباشد .بنابراين نگرش

دانشآموزان اختصاص داشت .توصيه ميشود در

اجتماعي در سطح باالتري نسبت به نگرش زيستي

مطالعات بعدي پژوهشگران به جاي دانشآموزان،

قرار دارد .همچنين ،ضريب مسير نگرش اجتماعي با

معلمان و يا مديران را مورد پژوهش قرار دهند.

قانونمداري  ،0.587نگرش اجتماعي با مسئوليت

(ساريخاني قلعه بابايي.)1399 ،

پذيري  0.591و نگرش اجتماعي با مشارکتپذيري

يافته مهم اين پژوهش تاييد وجود ارتباط بين

 0.498ميباشد .بنابراين نگرش اجتماعي با مسئوليت

نگرش زيستي و نگرش اجتماعي دانشآموزان مقطع

پذيري در سطح باالتري نسبت به قانونمداري و

ششم ابتدايي منطقه  4تهران نسبت به مفاهيم آموزش

مشارکتپذيري قرار دارد .ضريب مسير نگرش زيستي

براي توسعه پايدار (انواع انرژي و منابع ،صرفهجويي و

،0.401

نگرش

زيستي

با

بازيافت ،تنوع زيستي و اجتماعي ،عدم خشونت،

و

نگرش

زيستي

با

وابستگي متقابل زيستي و اجتماعي ،مشارکت اجتماعي

مشارکتپذيري  0.485ميباشد .بنابراين نگرش زيستي

براي حفاظت از محيطزيست و تغذيه پايدار) با

با

قانونمداري

مسئوليتپذيري0.390
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معنيداري با «قانونمداري» وجود دارد .يعني با افزايش

مطالعهي حاضر همچون ساير تحقيقات داراي
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فرهنگ شهروندي شامل قانونمداري ،مسئوليتپذيري

مبتني بر همکاري ،در دورههاي تربيت معلم يا

و مشارکتپذيري و بررسي غيرمستقيم آن از طريق

دورههاي ضمن خدمت آموزش داده شده تا بتوانند

مرور مطالعات پيشين و بررسي مستقيم دانشآموزان از

اين مفاهيم را در کالسهاي درس خود با به کار

طريق نمونهگيري و تکميل پرسشنامه است .يافتههاي

بستن روشهاي تدريس مشارکتي و دمکراتيک به

اين پژوهش نشانگر لزوم توجه بيشتر به ابعاد اجتماعي

دانشآموزان بياموزند (بني اسدي .)1383 ،پيشنهاد

آموزش براي توسعه پايدار و ايجاد بستر فرهنگ

ميشود برنامهريزي درسي (تعيين اهداف ،روشها،

شهروندي مناسب براي پرورش آن است.

تهيه و سازماندهي محتواي کتابهاي درسي) مقطع

امروزه کشورهاي جهان به اين نتيجه رسيدهاند که

ابتدايي در اين زمينه بازنگري شده ،به مفاهيم فوق

در اين زمانه پر از تغيير ،تعارض ،نابرابري و نابودي

در اهداف ،روشها ،تهيه و سازماندهي محتواي

محيطزيست ،انسانها براي رويارويي با مسائل نيازمند

کتابهاي درسي توجه شود.
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کسب تواناييهايي بسيار گستردهتر از ديروزند.

 )2از آنجا که براي کسب نگرشها و مهارتهاي عملي

آموزش محيطزيست بدون تقويت نهادهاي اجتماعي

در اين زمينه ،تالش مدرسه و محيط آموزشي بدون

دموکراتيک و پرورش مهارتهاي الزم براي جذب

هماهنگي با خانوادهها نتيجه بخش نخواهد بود،

مشارکت شهروندان ،هدفي عقيم و بيثمر خواهد

پيشنهاد ميشود در جلساتي همچون جلسات اوليإ

بود.در اين ميان مديران و معلمان ،عامل مهمي براي

و مربيان به آموزش خانوادهها در زمينۀ مفاهيم

ايجاد تغيير در نظام آموزشي خواهند بود هر چند راهي

آموزش براي توسعه پايدار (انواع انرژي و منابع،

که براي برطرف کردن کمبودهاي موجود بايد طي

صرفهجويي و بازيافت ،تنوع زيستي و اجتماعي،

شود ،مسيري است دشوار و طوالني ،اما روشن است

عدم خشونت ،وابستگي متقابل زيستي و اجتماعي،

که طي اين مسير نيازمند همکاري ،مشارکت و گفتگو

مشارکت اجتماعي براي حفاظت از محيطزيست و

است.

تغذيه پايدار) توجه شود.سازمانهايي مثل شهرداري

با توجه به اينکه در کنار اقتصاد ،دو محور اصلي

و سازمان حفاظت از محيطزيست نيز ميتوانند در

ديگر آموزش براي توسعه پايدار ،اجتماع و محيط-

راستاي آموزش عمومي در زمينههاي مرتبط با

زيست است ،مشکالت زيستمحيطي ،اساساً مشکالت

آموزش حفظ محيطزيست و فرهنگ شهروندي

اجتماعي هستند (در نتيجه رفتار اجتماعي انسانها به

گامهاي مهمي بردارند.

وجود ميآيند ،به دليل تاثيرشان بر اجتماع انساني،
مشکل سازند و راهحل آنها به تالش اجتماعي نياز

منابع و مآخذ

دارد) ،اين نياز و ضرورت احساس ميشود که درتمام بابازاده ،وحيد؛ زارع ،بيژن؛ سبکتکين ،قربانعلي (.)1396
مراحل اين آموزش به هر دو بعد زيستي و اجتماعي به

"مطالعه ارتباط سرمايه اجتماعي و حقوق شهروندي با

طور هماهنگ و متعادل توجه شود (بني اسدي)1392 ،

آگاهي از مفهوم توسعه پايدار و مؤلفههاي اجتماعي آن

با در نظرگرفتن اين امر ،موارد زير براي به کارگيري در

(مطالعه موردي :شهروندان مشکين شهري) " ،فصلنامه

آموزش توصيه ميشود:

توسعه اجتماعي (توسعه انساني سابق) ،دوره ،12

 )1جهت آموختن مولفههاي فرهنگ شهروندي در سه

شماره  ،3بهار ،صفحات .94-63

زمينه

مسئوليتپذيري،

مشارکت

پذيري و بني اسدي ،نازنين" .)1377( .به جاي ناليدن از تاريکي

قانونمداري ،الزم است به معلمان روشهاي آموزش

شمعي روشن کنيم :حفاظت از محيطزيست با

بررسي ارتباط بين نگرش نسبت به مفاهيم آموزش براي توسعه پايدار با فرهنگ شهروندي 33 / ...

همکاري مردم" ،پيام دوستداران طبيعت ،شماره  2و  ،3سيف زاده ،علي؛حقيقتيان ،منصور".)1395( ،بررسي نقش
الگوي شهروندياري در ارتقاء فرهنگ شهروندي

نوروز  10 :1377ـ .12
بنياسدي ،نازنين (".)1378دگرگونسازي سازمان :از

«مطالعه موردي :دانشجويان دانشگاههاي دولتي استان

مردم ،به وسيله مردم و به خاطر مردم" ،پيام دوستداران

تهران»" ،دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي ،دوره

طبيعت ،ش 16و ،17صص  7ـ ،10

.63

 ،2شماره  ،3پاييز و زمستان  ،1395صص93-27

بنياسدي ،نازنين (".)1379مديريت مشارکتي معلمان شفيعا ،محمدعلي؛ شفيعا ،سعيد (".)1391بررسي رابطهي
درکالس درس و رفتار جامعه مدني در ميان دانش-

توسعهي پايدار اجتماعي و سرمايهي اجتماعي؛ نمونه:

آموزان مدارس عادي دولتي دخترانه شهر تهران"،

محلهي غير رسمي شميران نو" ،جامعه شناسي

پاياننامه کارشناسيارشد مديريت آموزشي ،دانشگاه

کاربردي ،شمارهي پياپي  ،46شمارهي دوم،

تهران ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

تابستان.

صالحي اميري ،سيد رضا؛ قدمي ،محسن؛ بيگزاده ،يوسف

بنياسدي ،نازنين (".)1383مديريت مشارکتي معلمان و

(" ،)1391طراحي و ارائهي الگو جهت سنجش تأثير

ارتباط آن با رفتار جامعه مدني دانشآموزان" ،مجله

سرمايهي اجتماعي بر ابعاد توسعهي پايدار" ،فراسوي

روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران .ش .2 .پاييز

مديريت ،سال ششم ،شمارهي  ،23زمستان.

و زمستان.
بني اسدي ،نازنين (".)1392ارائه مدلي از آموزش براي

فعاليتهاي فرهنگي هنري در ارتقاي فرهنگ

توسعهي پايدار در مقطع ابتدايي" ،رساله دکتري

شهروندي؛مورد مطالعه:مخاطبان سازمان فرهنگي

تخصصي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران :واحد علوم و

شهرداري سنندج" ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه

تحقيقات ،دانشکده مديريت و اقتصاد.

سنندج.

بنياسدي ،نازنين ،بازرگان ،زهرا و صادقي ،ناهيد فاطمي نيا ،سياوش (" .)1386فرهنگ شهروندي :محصول
(".)1399آموزش و يادگيري مفاهيم توسعه پايدار در

و محمل حاکميت خوب ،سازمان کارا و شهروند

پايه چهارم مقطع ابتدايي :پژوهشي آزمايشي " ،فصلنامه

فعال" ،فصلنامهي رفاه اجتماعي ،سال هفتم ،شماره ،26

تعليم و تربيت ،ش .144

ص .35-58

پورافکاري ،نصراﷲ (" .)1391نگرشي جامعه شناختي بر فتحي

واجارگاه،

کورش؛ديبا،

طلعت

(،)1385

سرمايهي اجتماعي و توسعهي پايدار در شوشتر"،

"ويژگيهاي شهروند خوب براي جامعهي ايران و

فصلنامهي تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد

ميزان انطباق برنامههاي درسي مدارس با اين ويژگي"،

اسالمي شوشتر ،سال ششم ،شمارهي  ،17تابستان.

پژوهش نامهي علوم انساني ،ص .33-62

فوکوياما ،فرانسيس ( .)1997پايان نظم :سرمايه اجتماعي
دايمي ،سيما ؛ اعراب شيباني ،مجيد و انصاري فرد،
مصطفي ( .)1396ارزيابي فرهنگ و مشارکت
شهروندي

در

توسعه

پايدار

شهري.

و حفظ آن ،مترجم غالمعباس توسلي .تهران :حکايت
قلم نوين

مقاله كريمي ،م.؛ درويش نور ي ،س .و مربي هروي (،)1398

کنفرانس :پنجمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي

"بررسي رابطهي سرمايههاي اجتماعي ،تعهد سازماني و

در مهندسي عمران ،معماري و مديريت شهري.

رفتار فرانقشي در محيط زيست" ،فصلنامهي مديريت

ذکايي ،محمد سعيد (.)1382جوانان ،شهروندي و ادغام
اجتماعي .فصلنامه مطالعات جوانان ،شماره 3و.4

محيط زيست و توسعهي پايدار ،ش  ،1صص31-26.
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ضابطي ،مجيد (".)1397بررسي نقش مشارکت در
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