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چکیده
هدف اين پژوهش بررسی ميزان توجه به آموزش برای توسعه پايدار در برنامه درسی (کتابهای
درسی و راهنمايیهای معلم) علوم تجربی دوره ابتدايی میباشد .اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردی
و از لحاظ روش توصيفی از نوع تحليل محتوا میباشد .جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه کتابهای
درسی علوم تجربی و راهنماهای معلم علوم تجربی دوره ابتدايی میباشد .در اين پژوهش حجم نمونه
با جامعه برابر است (کليه کتابهای علوم تجربی و راهنماهای معلم علوم تجربی ،بهعنوان نمونه
انتخاب شدند) .ابزار جمعآوری دادهها در اين تحقيق اسناد جهانی يونسکو و فرم تحليل محتوای محقق
ساخته میباشد؛ روايی صوری و محتوايی فرم تحليل محتوا بهوسيله نظرات کارشناسان مورد تائيد قرار
گرفت ،پايايی ابزار تحقيق توسط فرمول هولستی  1/11محاسبه گرديد .جهت تجزيهوتحليل دادهها از
روش تجزيهوتحليل آنتروپی شانون استفاده گرديد .نتايج بهدستآمده از تحقيق نشان میدهد که در
برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدايی به مؤلفههای بُعد زيستمحيطی توجه بيشتری شده است و
بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه آلودگی ،باليای طبيعی میباشد و کمترين ضريب اهميت
مربوط به مؤلفه ساختن جوامع ،بيابانزايی ،جنگلزدايی ،نقد فرهنگی ،بازسازی فرهنگی ،حفظ فرهنگ
میباشد که فاقد فراوانی میباشد .برخی از مؤلفههای آموزش برای توسعه پايدار همچون مؤلفه ايدز و
تربيت جنسی ،برابری جنسيت ،مطابق با بافت و زمينه ،فرهنگ کشور ما نيست ،به همين دليل توجه به
اين مؤلفهها در برنامههای درسی دوره ابتدايی ما اندک است ،بايد مطابق با بافت و زمينه فرهنگ کشور
ما در برنامههای درسی وارد شود .در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدايی به مؤلفههای بُعد زيستی
 فارغ التحصيل دکتری رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران (نويسنده مسئول)
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محيطی بيشتر از ساير ابعاد توجه شده است.

واژههای کلیدی :آموزش برای توسعه پايدار ،برنامه درسی ،علوم تجربی ،دوره ابتدايی

مقدمه
توسعه پايـدار به توسعه همهجانبه سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و محيطزيستی میگويند؛
توسعه پايدار بهعنوان "پاسخگويی به نيازهای نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن توانايی
نسلهای آينده برای رفع نيازهای خود" تعريفشده است .متولی برنامه "آموزش برای توسعه
پايدار "0يونسکو میباشد و برنامه مذکور دارای چهار بُعد :اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زيستی
محيطی و حدود سیوسه مقوله میباشد که برخی از آنها عبارتاند از :حاکميت مناسب ،تساوی
جنسيتی ،صلح ،حقوق بشر ،دسترسی به آموزش ،مبارزه با مواد مخدر ،حفظ ميراث فرهنگی و
دانش سنتی و بومی ،شهرنشينی ،فقر و امنيت غذايی ،تغييرات آبوهوا ،باليای طبيعی و موارد
ديگر .هدف آموزش برای توسعه پايدار ،توانمندسازی مردم و جامعه در فهم و درک
مسئوليتپذيری و داشتن مسئوليت برای ايجاد آيندهای پايدار است (يونسکو.)1104a ،
امروزه تعريف توسعه که تاکنون صرفاً جنبه اقتصادی داشته ،تغيير کرده است ،توسعه
پايـدار به توسعه همه جانبه سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و محيط زيست گويند؛ توسعه پايدار
رويکرد جامع در تصميم گيری برای جامعه و در نظر گرفتن نسل آينده ميباشد .توسـعه پايدار
اجرای عدالت بين نسلی ميباشد (پريشانی و همکاران .)0314 ،اما کمتر کشوری وجود دارد
که اين مسير توسعه را به شيوه صحيح پيمو ده باشد زيرا اکثر کشورهای جهان به بهانه
توسعه ،از منابع محدود برداشت نامحدود میکنند که اين خود از مصاديق ناپايداری توسعه
میباشد  .علت اصلی توسعه ناپايدار را بايد فقدان بينش و خردمندی درباره تعيين راهبردها،
سياستگذاریها و تصميمگيریها در سطوح مختلف مديريتی و عملياتی دانست (يونسکو،
 .)1104aآموزش برای توسعه پايدار اساساً به ارزشهای نسلهای آينده و گذشته ،از نظر
تفاوت و تنوع ،محيطزيست و منابع طبيعی توجه دارد (شولز ،1101 ،1ص )54؛ موضوع
اوليه آموزش برای توسعه پايدار ،بهبود کيفيت زندگی مردم بدون تخريب محيطزيست است
(نوين :1116 ،3ص  .)50آموزش برای توسعه پايدار ،در بعضی قسمتهای جهان يک مفهوم
1- education for sustainable development
2- Schulz
3- Nevin
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کليدی برای آموزش در هزاره جديد است .هدف آموزش برای توسعه پايدار ،در نگاهی وسيع
در واقع آموزش فعاليتهای اجتماعی برای ساختن علوم پايدارتر میباشد .تمرکز آموزش برای
توسعه پايدار بر ايجاد رابطهای دوطرفه و منسجم بين آموزش ،آگاهی عمومی و تعليم با
چشمانداز ساخت ،آيندهای پايدارتر است (يونسکو ،1101 ،ص .)33
توسعه پايدار ،منوط به آموزش است و اين آموزش بايد از اوان کودکی آغاز شود؛ بنابراين
اگر بخواهيم در کشور درک متقابل ،احترام به ارزشها ،توجه به تنوع فرهنگی و  ...وجود
داشته باشد و درمجموع به سمت توسعه پايدار و صلح گام برداريم ،بايد اين امر مهم را در
مدارس و از دوره ابتدايی آغاز کنيم (گالسو .)1115 ،0امروزه يکی از چالشهای فراروی
نظامهای آموزشی ،تدوين يک برنامه درسی آموزشی برای توسعه پايدار و انتخاب دانشی است
که از هدفهای پايداری حمايت کند (ماکون.)1104 ،1
با افزايش فنّاوری ،اخالق در جوامع رنگباخته است .افزايش گازهای گلخانهای ،آسيب اليه
اوزون و تخريب محيطزيست توسط انسان ،گواه اين مدعاست؛ بنابراين اصل توسعه پايدار بر
رعايت حقوق و اخالق استوار میباشد .جامعه بشری بايد بياموزد که باورها و اصول اخالقی را به
رفتار تبديل کند و اين يادگيری بايد از سنين کودکی آغاز شود .بر اين اساس ،دوران ابتدايی دوران
خاصی است که میتواند نسل جديدی را برای تحقق توسعه پايدار تربيت نمايد .توسعه مدنظر
يونسکو ،توسعه پايداری است که دارای چهار بُعد اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و زيستمحيطی
بوده و برای رسيدن به توسعه پايدار بايد به رشد همه اين ابعاد توجه شود (والس)1103 ،3
در ميان سياستگزاران شناخت فزايندهای نسبت به اين امر  -اولين مرحله از يادگيری (دوره
ابتدايی) اساس و پايه توسعه پايدار است -وجود دارد؛ سالهای اوليه آموزش نه تنها برای
موفقيتهای آتی در يادگيری ،بلکه برای ايجاد ظرفيت در دانشآموز برای شرکت مؤثر در يک
جامعه ،محيط کار و اجتماع بسيار اساسی میباشد (شبکه راهحلهای توسعه پايدار.)1104 ،4
آموزش دوران کودکی با محوريت توسعه پايدار به تغيير در چندين بُعد نياز دارد که يکی
از ابعاد آن شيوههای آموزشی (ازجمله يادگيری و فعاليتهای آموزشی و پروژههايی که در آنها
Glasow
Mackown
Wals
SDSN
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کودکان بهعنوان يادگيرندگان فعال به مسئلههای حقيقی و زيستمحيطی /پايداری موردعالقهی
خود پاسخ میدهند) پيرامون محيطهای فيزيکی و اجتماعی است ،بهمنظور تضمين اين موضوع که
يادگيری و آموزش برای پايداری ،عملی مداوم و فرايندی دوطرفه میباشد ،موقعيتهای يادگيری
روابط نزديکی را با خانوادهها و جامعه فراهم میکنند (ديويس1101 ،0ب ،صص .)4-5

برنامه درسی
بسياری از متخصصان برنامهريزی درسی ،بر اين باورند که برنامههای درسی به تغيير مداوم
نياز دارند .اين بدان معناست که اين برنامهها بايد با نياز جامعه تغيير کرده و بهروز شوند ،يعنی
برنامهای را که االن در حال اجرا است ،ممکن است در آينده کارايی نداشته باشد .جيکوبز

1

( )1111در تأکيد بر اهميت اين برنامه میگويد:
برنامه درسی نياز به تغييرات اساسی و بهروزرسانی دارد ،برنامه درسی بايد به طرز
چشمگيری تغيير کند .هر دوره ،برنامه آموزشی مخصوص به خود را میطلبد؛ برنامه درسی
برای توجه به توسعه پايدار بايد همراه باکار عملی باشد و بدانيم که دانشآموزان تنها در تعامل
با محيطزيست و کار عملی ،قادر به کسب تجربه و مهارت هستند .بايد اطمينان حاصل کرد که
در برنامه درسی ،همکاری و کار گروهی بين دانشآموزان وجود داشته باشد و بهگونهای
طراحی شود که با نيازهای جامعه و زندگی روزانه مرتبط باشد .اين معيارهای برنامه درسی ،از
کشوری به کشور ديگر متفاوت است .مهارتهايی که برای هر کشوری ارزشمند است و
مسائلی که برای دستيابی به توسعه پايدار مهماند بايد در برنامههای درسی ادغام شود؛ مسائل
نوظهور همانند ايدز ،آموزش بين فرهنگی ،شهروندی ،تغييرات آبوهوا ،باليای طبيعی و
مديريت بحران ،آموزش صلح و حل تعارض ،بايد در برنامه درسی ادغام شوند .از طريق تغيير
برنامههای درسی و تلفيق مدرسه با ابعاد زيستمحيطی ،اجتماعی و اقتصادی ،فرهنگی ،استفاده
از معلمان کارآزموده ،میتوان به توسعه پايدار رسيد (يونسکو.)1104 ،
نتايج پژوهشهای ابراهيمی ( )0314و اسماعيلی ( )0311درباره ميزان توجه به آموزش
زيستمحيطی در کتابهای علوم تجربی و علوم اجتماعی دورههای ابتدايی و متوسطه نشان
میدهد کتابهای مذکور به شاخصهای حفاظت از محيطزيست ،آگاهی از نابودی محيطزيست
1- Davis
2- Jikubz
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و ارتباط آن بازندگی آينده بشر و درمجموع مؤلفهها و شاخصهای محيطزيست اهميت بسيار
اندکی دادهاند .همچنين بهترين زمان برای آموزش دادن محافظت از محيطزيست و مسئوليت-
پذيری در مقابل محيطزيست را دوره ابتدايی ذکر کردهاند.
سلمانی ،حکيمزاده ،عسگری و خالقینژاد)1105( 0؛ قوچانی و همکاران ( ،)0314نيز به
بررسی آموزش محيطزيست در برنامه درسی مدارس ايرانی پرداختهاند؛ و به اين نتيجه
رسيدهاند که در کتاب علوم تجربی بيشتر از ساير کتابها بر فعاليتهای انسانی و زيست
محيطی تأکيد شده است .المپا ،گرکولسکو و تودورسکو )1105( 1در پژوهش خود با عنوان
"آموزش برای توسعه پايدار – آموزش نسل جوان برای آينده" به اين نتيجه رسيدهاند که
جامعه امروز برای توسعه در زمينه های اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و دانش زيستمحيطی
نياز به بازنگری سياستهای آموزش به سمت توسعه پايدار دارد تا شاگردان را برای مقابله با
مشکالت زندگی مدرن آماده سازد .پژوهشهای انجام شده نشاندهنده اهميت برنامههای
درسی بهويژه برنامه درسی علوم تجربی در تحقق اهداف آموزش برای توسعه پايدار است.
برخی از صاحبنظران حوزه آموزش علوم مانند وين هارلن ،3تغيير در برنامههای درسی علوم،
رياضی و فناوری را محور توسعه پايدار جوامع در قرن  10قلمداد کردهاند .در کشور ما تقريباً
حرکت قابلتوجهی در جهت سياستگذاری و طراحی برنامههای درسی در جهت آموزش
برای توسعه پايدار و آمادهسازی معلمان برای رسيدن به اين اهداف صورت نگرفته است.
گزارش يونسکو در سال  1104بيانگر اين است که تغيير برنامههای درسی ايران در جهت
آموزش برای توسعه پايدار بهکندی صورت میگيرد و با توجه به نقش مهم برنامههای درسی
در آموزشِ توسعه پايدار به دانشآموزان بهعنوان شهروندان آينده کشور ،کارشناسان و مؤلفان
کتب درسی بايد برنامههای درسی را بهسوی آموزش برای توسعه پايدار سوق دهند .مشکالت و
رفتارهای ناپايدار در جامعه ما همانند کمبود منابع آب ،تغييرات آبوهوا و تخريب خاک
حاصلخيز ،آلودگی هوا مخصوصاً در کالنشهرها ،رفتارهای پرخطر همانند ايدز ،اعتياد به مواد
مخدر ،درست مصرف نکردن آب ،برق و گاز و  ،...مسئوليتپذيری کم افراد جامعه ،نيازمند
يک نگرش جدی ،نسبت به مسئوليت در مقابل منابع طبيعی و شهروندان ديگر دارد که اين امر
1- Salmani, Hakimzadeh, Asgari, & Khaleghinezhad
2- Lampa, Greculescu, & Todorescu
3- Harlen
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فقط با آموزش ممکن میشود.
يک برنامه درسی مؤثر در ارتقای درک دانشآموزان از آموزش برای توسعه پايدار ،برنامه درسی
علوم تجربی است .علوم تجربی میتواند به دانشآموز بهعنوان يک شهروند مسئول برای ساختن
يک اقتصاد قوی ،يک محيط سالم و آيندهای روشن کمک نمايد .علوم تجربی در رشد تفکر انتقادی
دانشآموزان نقش بسيار مهمی دارد و اين امر باعث میشود تصميمات آگاهانه بهتری گرفته،
روشنفکرانه عمل نموده و در مقابل محيطزيست ،افراد جامعه و  ...مسئوليتپذيرتر باشند.
در تحقق اهداف توسعه پايدار نمیتوان نقش برنامه درسی علوم تجربی را ناديده گرفت،
برنامههای درسی بهويژه برنامه درسی علوم تجربی نقش مهمی در ايجاد رفتارهای پايدار در
شهروندان و آموزش توسعه پايدار در جامعه دارند .از نتايج اين تحقيق مؤلفان کتب درسی
علوم تجربی میتوانند در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت برنامه درسی علوم
تجربی جهت بهکارگيری آموزش برای توسعه پايدار بهرهمند شوند؛ به همين دليل اين مسئله
برای پژوهشگر مطرحشده است که برنامههای درسی علوم تجربی دوره ابتدايی بهعنوان
حساسترين دوره آموزشی تا چه اندازه مبتنی بر آموزش برای توسعه پايدار میباشد؟ اين
تحقيق بهطورکلی به دنبال پاسخگويی به سؤال زير است:
 تا چه اندازه در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدايی به مؤلفههای آموزش برایتوسعه پايدار توجه شده است؟

روششناسی تحقیق
روش انجام اين تحقيق توصيفی از نوع تحليل محتوا میباشد ،تحقيق ازنظر هدف کاربردی
است .جامعه آماری اين پژوهش عبارت است از کليه کتابهای درسی علوم تجربی دوره
ابتدايی (پايه اول تا ششم ابتدايی) ،کليه راهنماهای معلم علوم تجربی دوره ابتدايی و اسناد
جهانی آموزش برای توسعه پايدار .در اين پژوهش حجم نمونه و جامعه باهم برابر است .با
توجه به اينکه در زمينهی آموزش برای توسعه پايدار در زمينهی برنامه درسی هنوز تحقيقی
انجامنشده است و مؤلفههای آن مشخص نبود ،پژوهشگر ابتدا با شيوه اکتشافی به مطالعه اسناد
جهانی يونسکو برای پيدا کردن مؤلفهها و شاخصهای آموزش برای توسعه پايدار پرداخته
است؛ و بعد از کشف مؤلفهها و شاخصهای آموزش برای توسعه پايدار در اسناد جهانی به
ترجمه آنها اقدام کرده است؛ آموزش برای توسعه پايدار دارای چهار بعد (اجتماعی،
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اقتصادی ،زيستمحيطی و فرهنگی) و  33مؤلفه میباشد که هر مؤلفه خود دارای چندين
شاخص میباشد و برای تائيد محتوايی اين مؤلفهها از نظرات  11نفر از کارشناسان (تعليم و
تربيت و کارشناسان سازمان يونسکو ،اساتيد محيطزيست ،جامعهشناسی و اقتصاد) استفاده
گرديد و روايی آن تائيد گرديد .ابزار جمعآوری دادهها در اين تحقيق اسناد جهانی آموزش
برای توسعه پايدار ،فرم تحليل محتوای محقق ساخته با توجه به مؤلفههای آموزش برای
توسعه پايدار میباشد .برای تائيد روايی صوری و محتوايی ابزار تحقيق از نظرات اساتيد
راهنما و مشاور و  5نفر از صاحبنظران حوزه تعليم و تربيت استفاده گرديد و روايی ابزار
مورد تائيد قرار گرفت .پايايی ابزار تحقيق با استفاده از فرمول هولستی  1/11محاسبه گرديد.
در اين فرمها  33مؤلفهی آموزش برای توسعه پايدار موردبررسی قرارگرفته است .بدين
منظور ابتدا مؤلفههای آموزش برای توسعه پايدار مشخص و سپس به فرمهای کدگذاری محقق
ساخته انتقال يافت .واحد ثبت در اين تحقيق جمله انتخابشده است .واحد ثبت ،به بخش
معنیدار و قابل رمزگذاری از محتوا ،اطالق میگردد که در اجرای تحليل ،از محتوا انتخابشده و
در طبقه مربوط به خود قرارگرفته و سپس مورد شمارش قرار میگيرد .در اين تحقيق،
تجزيهوتحليل دادهها بهصورت توصيفی و تحليلی انجام شده است .فراوانی هرکدام از اين
مؤلفهها بر اساس فرمهای تحليل محتوای محقق ساخته ،شمارش و محاسبه گرديد و سپس ميزان
فراوانی هر مؤلفه بهصورت درصد تعيين گرديد و در مرحلهی آخر بر اساس روش تجزيه و
تحليل آنتروپی شانون ابتدا هر يک از فراوانیها بهدستآمده بهنجار شده و سپس مقدار بار
اطالعات ( )Ejو ضريب اهميت ( )wjهريک از فراوانیهای مربوط به هر مؤلفه تعيين گرديد .در
اين پژوهش ،دادهها با روش آنتروپی شانون که برگرفته ازنظريه سيستمهاست پردازش میشوند.

یافتههای تحقیق
 تا چه اندازه در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به مؤلفههای آموزش برایتوسعه پایدار توجه شده است؟
تحليل برنامههای درسی علوم تجربی دوره ابتدايی نشان میدهيد که از مجموع  010واحد
کدگذاری شده در کتابهای تجربی دوره ابتدايی مربوط به توجه به مؤلفههای آموزش برای
توسعه پايدار ،در محتوای کتاب درسی علوم تجربی دوره ابتدايی شامل (متن ،تصاوير،
فعاليتها) بيشترين ميزان فراوانی مربوط به مؤلفه باليای طبيعی از زيستمحيطی با  86فراوانی
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و  01/51درصد است و کمترين ميزان فراوانی مربوط به مؤلفه فراگير بودن ،ساختن جوامع،
بيابانزايی ،جنگلزدايی ،مهاجرت ،حفظ فرهنگ ،بازسازی فرهنگ ،نقد فرهنگ و سيستم
مذهبی و باورها که از فراوانی برخوردار نمیباشد .در محتوای راهنمای معلم علوم تجربی
دوره ابتدايی شامل (متن ،تصاوير ،فعاليتها) از مجموع  511واحد کدگذاری شده ،بيشترين
ميزان فراوانی مربوط به مؤلفه آلودگی با  016فراوانی و  14/01درصد است و کمترين ميزان
فراوانی مربوط به مؤلفه فراگير بودن ،ساختن جوامع ،جنگلزدايی ،بيابانزايی ،فقر و برابری،
توسعه روستايی ،شهرنشينی ،حفظ فرهنگ ،بازسازی فرهنگ ،نقد فرهنگی ،سيستم مذهبی و
باورها است .تجزيهوتحليل نتايج بهدستآمده از تحليل آنتروپی شانون نتايج زير را نشان میدهد:

فراگیر بودن

تبعیض اجتماعی

بهداشت

حقوق شهروندی

تنوع زیستی

انرژی

منابع طبیعی

محافظت از محیط

آب پاکیزه

آلودگی

بالیای طبیعی

مصرف پایدار

مصرف بیشازحد

میراث فرهنگی

توسعه روستایی

شهرنشینی

ارزشهای فرهنگی

جدول  .0مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در کتابهای علوم تجربی دوره ابتدايی

بار اطالعاتی

0/36 0/36 0/36 0/36 0/35 0/31 0/50 0/35 0/38 0/38 0/35 0/35 0/38 0/38 0/35 0/36 0/38

ضريب اهميت

1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/14 1/10 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15

بر اساس نتايج جدول ( )0مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در کتابهای علوم تجربی دوره ابتدايی بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه
باليای طبيعی با ضريب  1/10میباشد که اين توجه مطلوب میباشد با توجه به اينکه کشور
ما ،بسيار بالخيز است آگاه کردن دانشآموزان از باليای طبيعی بسيار مهم است و کمترين
ضريب مربوط به مؤلفه مصرف پايدار با ضريب  1/14میباشد.
مؤلفه حقوق شهروندی با ضريب  1/18و کمترين ضريب مربوط به مؤلفه منابع طبيعی با
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جدول  .1مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در راهنماهای علوم تجربی
برابری جنسیت

حقوق بشر

بهداشت

حقوق شهروندی

صلح

انرژی

تنوع زیستی

تغییر آبوهوا

منابع طبیعی

محافظت از محیط طبیعی

آب پاکیزه

آلودگی

مصرف بیشازحد

مصرف پایدار

میراث فرهنگی

بار
اطالعاتی
ضريب 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/15 1/10 1/10 1/10 1/10 1/18 1/10 1/10 1/10
اهميت
0/81 0/85 0/85 0/81 0/85 0/85 0780 0/88 0/88 0/88 0/85 1/18 0/85 0/81 0/88

ضريب  1/15میباشد .در راهنمای معلم علوم تجربی ضريب اهميت مؤلفه حقوق شهروندی
مطلوب است ولی ضريب اهميت مؤلفه منابع طبيعی بسيار کم است.
 تا چه اندازه در کتاب درسی و راهنمای معلم علوم تجربی پایه اول به مؤلفههایآموزش برای توسعه پایدار توجه شده است؟
جدول  .3مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در کتاب علوم تجربی پايه اول ابتدايی
تبعیض اجتماعی

فراگیر بودن

بهداشت

حقوق بشر

صلح

حقوق شهروندی

محافظت از محیط طبیعی

منابع طبیعی

آلودگی

مصرف بیشازحد

مصرف پایدار

شهرنشینی

میراث فرهنگی

ارزشهای فرهنگی

شاخصها

مقدار بار
اطالعاتی 1/03 1/81 1/81 0/31 1/81 0/05 1/81 1/15 1/18 0/11 1/13 1/13 1/15 1/181
)(EJ
ضريب
اهميت 1/10 1/11 1/11 1/11 1/14 /113 1/11 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/11
)(WJ

بر اساس نتايج جدول ( )3مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در کتاب علوم تجربی پايه اول ابتدايی بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه تبعيض
اجتماعی ،منابع طبيعی ،مصرف پايدار ،شهرنشينی ،ميراث فرهنگی با ضريب  1/11میباشد که اين
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ضريب اهميت مطلوب میباشد و کمترين ضريب مربوط به مؤلفه آلودگی با ضريب  1/13میباشد،
ضريب اهميت مؤلفه آلودگی در کتاب علوم تجربی پايه اول ابتدايی کم میباشد.
جدول  .4ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در راهنمای معلم علوم تجربی پايه اول ابتدايی

شاخصها

فراگیر بودن

برابری جنسیت

بهداشت

حقوق شهروندی

تنوع زیستی

محافظت از محیط طبیعی

تغییر آبوهوا

انرژی

آب پاکیزه

مصرف بیشازحد

آلودگی

شهرنشینی

مصرف پایدار

مقدار بار
اطالعاتی)(EJ
ضريب اهميت 1/10 1/18 1/18 1/18 /118 /118 1/18 1/18 1/18 1/18 1/15 1/18 /18
)(WJ

0/15 1/18 1/15 1/18 1/18 1/18 1/18 1/15 1/18 1/18 0/48 1/13 1/15

بر اساس نتايج جدول ( )4مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده در راهنمای معلم علوم تجربی پايه اول ابتدايی ،بيشترين ضريب اهميت مربوط به
مؤلفه فراگير بودن ،برابری جنسيت ،حقوق شهروندی ،تنوع زيستی ،محافظت از محيط طبيعی،
تغيير آبوهوا ،انرژی ،آب پاکيزه ،مصرف بيشازحد ،آلودگی و شهرنشينی با ضريب  1/18و
کمترين ضريب مربوط به مؤلفه بهداشت با  1/15میباشد .در راهنمای معلم علوم تجربی پايه
اول ابتدايی ضريب اهميت اکثر مؤلفههای موردتوجه مطلوب است ،ضريب اهميت مؤلفه
بهداشت در راهنمای علوم تجربی پايه اول ابتدايی کم است.
 در کتاب درسی و راهنمای معلم علوم تجربی پایه دوم ابتدایی به چه میزان بهمؤلفههای آموزش برای توسعه پایدار توجه شده است؟
بر اساس نتايج جدول ( )5مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده در کتاب علوم تجربی پايه دوم دبستان بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه
محافظت از محيط طبيعی و مصرف بيشازحد با ضريب  1/01میباشد که اين ضريب اهميت
مطلوب است و کمترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه حقوق شهروندی با ضريب 1/15
است که اين ضريب اهميت کم است.
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جدول  .5مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در کتاب علوم تجربی پايه دوم ابتدايی

بهداشت

حقوق شهروندی

آب پاکیزه

تنوع زیستی

انرژی

منابع طبیعی

محافظت از محیط طبیعی

مصرف بیشازحد

آلودگی

مصرف بیشازحد

مصرف پایدار

میراث فرهنگی

شاخصها

مقدار بار اطالعاتی 1/18 1/31 1/81 0/05 1/15 1/38 1/18 1/15 1/15 0/61 0/14 1/31
)(EJ
اهميت
ضريب
1/16 1/11 1/01 /14 /10 1/01 /116 1/10 1/16 1/16 1/15 1/11
)(WJ
جدول  .0مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجارشده در راهنمای علوم تجربی پايه دوم ابتدايی
شاخصها
مقدار بار
اطالعاتی)(EJ
ضريب
اهميت)(WJ

محافظت از مصرف مصرف
حقوق آب منابع
انرژی
بهداشت
محیط طبیعی بیشازحد پایدار
شهروندی پاکیزه طبیعی

آلودگی

1/15

1/15

1/15 1/18 1/15

1/13

1/15

1/10

1/13

/01

1/01

1/01 1/00 1/01

1/11

/01

1/11

1/11

بر اساس نتايج جدول ( )0مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در راهنمای معلم علوم تجربی پايه دوم بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه
منابع طبيعی با ضريب  1/00میباشد که ضريب اهميت اين مؤلفه در راهنمای معلم علوم
تجربی مطلوب است و کمترين ضريب مربوط به مؤلفه محافظت از محيط طبيعی ،مصرف
پايدار ،آلودگی با ضريب  1/11میباشد ،ضريب اهميت اين مؤلفهها در راهنمای معلم علوم
تجربی پايه دوم ابتدايی کم میباشد ،درحالیکه اين مؤلفهها ازجمله مؤلفههای آموزش برای
توسعه پايدار است که در برنامه درسی علوم تجربی بايد ضريب اهميت بااليی داشته باشد.
 تا چه اندازه کتاب درسی و راهنمای معلم علوم تجربی پایه سوم ابتدایی بهمؤلفههای آموزش برای توسعه پایدار توجه شده است؟
بر اساس نتايج جدول ( )8مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در کتاب علوم تجربی پايه سوم بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه مصرف
پايدار با ضريب  1/04میباشد که ضريب اهميت اين مؤلفه مطلوب است و کمترين ضريب مربوط
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جدول  .8مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در کتاب علوم تجربی پايه سوم ابتدايی
محافظت مصرف مصرف
منابع
تنوع
انرژی از محیط بیش از
انرژی
بهداشت
شاخصها
پایدار
طبیعی
زیستی
حد
طبیعی
مقدار بار
1/00
1/04
1/13
0/15
1/18
1/45
1/15
1/10
اطالعاتی )(EJ
1/04
1/01
1/00
1/01
1/00
1/03
1/00
ضريب اهميت 1/00
)(WJ

به مؤلفه انرژی ،مصرف بيشازحد با ضريب  1/01میباشد که اين ضريب اهميت کم میباشد.
بر اساس نتايج جدول ( )6مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدست آمده از دادههای
بهنجار شده ،در راهنمای معلم علوم تجربی پايه سوم بيشترين ضريب اهميت مربوط به
مؤلفه بهداشت با ضريب  1/08میباشد که ضريب اهميت اين مؤلفه در راهنمای علوم تجربی پايه
سوم ابتدايی باال است؛ و کمترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه مصرف پايدار با ضريب 1/18
میباشد و ضريب اهميت اين مؤلفه در راهنمای معلم علوم تجربی پايه سوم کم است.
جدول  .6مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در راهنمای معلم علوم تجربی پايه
سوم ابتدايی
شاخصها

محافظت از مصرف آب مصرف
منابع
تنوع
انرژی
انرژی
بهداشت
محیط طبیعی بیشازحد پاکیزه پایدار
طبیعی
زیستی

مقدار بار
اطالعاتی )(EJ
ضريب
1/08
اهميت)(WJ
3/13

1/56 1/03 1/00 0/68

1/13

1/03

0/84 1/56

1/01 1/00 1/03 1/16

1/00

/00

1/18 1/00

 در کتاب درسی و راهنمای معلم علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی به چه میزان بهمؤلفههای آموزش برای توسعه پایدار توجه شده است؟
بر اساس نتايج جدول ( )1مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در کتاب علوم تجربی پايه چهارم بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه
شهرنشينی با  1/01میباشد و اين ضريب اهميت مطلوب میباشد و کمترين ضريب مربوط به
مؤلفه انرژی با ضريب  1/18میباشد؛ که اين ضريب اهميت کم میباشد.
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جدول  .1مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در کتاب علوم تجربی پايه چهارم ابتدايی
میراث
منابع محافظت از مصرف توسعه
تنوع
شهرنشینی
انرژی
شاخصها بهداشت
فرهنگی
طبیعی محیط طبیعی پایدار روستایی
زیستی
مقدار بار
1/31
1/00
1/31 1/31
1/38
1/13 0/01 1/31 1/31
اطالعاتی )(EJ
ضريب
1/00
1/01
/01 1/00
1/00
1/01 1/18 1/00 /00
اهميت )(WJ
جدول  .01مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در راهنمای معلم علوم تجربی
پايه چهارم ابتدايی
مصرف مصرف مصرف
منابع
تنوع
آلودگی
انرژی
بهداشت
شاخصها
پایدار بیشازحد پایدار
طبیعی
زیستی
1/16
1/31
1/31 1/38 1/31 1/01 1/31 1/31
مقدار بار اطالعاتی )(EJ
1/01
/01
1/01 1/01 1/01 1/03 1/01
/01
ضريب اهميت )(WJ

بر اساس نتايج جدول ( )01مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در راهنمای علوم تجربی پايه چهارم بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه
انرژی با ضريب  1/03میباشد که اين ضريب اهميت مطلوب میباشد و کمترين ضريب
مربوط به مؤلفه مصرف پايدار با ضريب  1/01میباشد که ضريب اهميت اين مؤلفه در
راهنمای معلم علوم تجربی پايه چهارم ابتدايی کم است.
 در کتاب درسی و راهنمای معلم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی به چه میزان بهمؤلفههای آموزش برای توسعه پایدار توجه شده است؟
جدول  .00مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در کتاب علوم تجربی پايه پنجم ابتدايی

بهداشت

تنوع زیستی

حقوق شهروندی

تغییر آبوهوا

انرژی

منابع طبیعی

آلودگی

محافظت از محیط طبیعی

بالیای طبیعی

مصرف پایدار

آلودگی

مصرف بیشازحد

توسعه روستایی

شهرنشینی

شاخصها

مقدار بار
اطالعاتی )(EJ
ضريب اهميت 1/18 1/18 1/18 1/10 1/18 1/16 1/10 1/18 1/18 1/15 1/18 1/18 1/18 /10
)(WJ
1/31 1/31 1/31 1/05 1/31 1/55 1/03 1/38 1/11 0/03 1/31 1/31 1/10 1/04
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بر اساس نتايج جدول ( )00مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در کتاب علوم تجربی پايه پنجم ،بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه باليای
طبيعی با ضريب  1/16میباشد که ضريب اهميت اين مؤلفه در کتاب علوم تجربی پايه پنجم
ابتدايی مطلوب است و کمترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه انرژی با ضريب  1/15میباشد
که ضريب اهميت اين مؤلفه در کتاب علوم تجربی پايه پنجم ابتدايی کم میباشد.
بر اساس نتايج جدول ( )01مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در راهنمای علوم تجربی پايه پنجم ،بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه
بهداشت ،حقوق شهروندی با  1/15و کمترين ضريب مربوط به مؤلفه انرژِی ،محافظت از
محيط طبيعی  1/14میباشد.
جدول  .01مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در راهنمای علوم تجربی پايه
بهداشت حقوق شهروندی انرژی

شاخصها

محافظت از محیط طبیعی

مقدار بار اطالعاتی )(EJ

1/31

1/31

1/18

1/18

ضريب اهميت )(WJ

/15

1/15

1/14

1/14

 تا چه اندازه در کتاب درسی و راهنمای معلم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بهمؤلفههای آموزش برای توسعه پایدار توجه شده است؟
بر اساس نتايج جدول ( )03مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در کتاب علوم تجربی پايه ششم بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه باليای
جدول  .03مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در کتاب علوم تجربی پايه ششم ابتدايی
محافظت از محیط طبیعی

بهداشت

آب پاکیزه

منابع طبیعی

بالیای طبیعی

آلودگی

مصرف پایدار

ضريب اهميت )1/01 1/11 1/01 1/11 1/00 1/01 1/11 1/01 /11 (WJ

1/01

میراث فرهنگی

توسعه روستایی

شهرنشینی

مقدار بار اطالعاتی)1/03 1/55 1/03 1/48 1/86 1/03 1/00 1/03 1/56 (EJ

1/03

شاخصها
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طبيعی با ضريب  1/00میباشد که ضريب اهميت اين مؤلفه مطلوب است و کمترين ضريب
مربوط به مؤلفه بهداشت ،منابع طبيعی ،آلودگی ،ميراث فرهنگی با ضريب  1/11میباشد که
ضريب اهميت اين مؤلفه کم میباشد.
بر اساس نتايج جدول ( )04مقادير بار اطالعاتی و ضرايب اهميت بهدستآمده از دادههای
بهنجار شده ،در راهنمای علوم تجربی پايه ششم بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفه
بهداشت با ضريب  1/05میباشد که ضريب اهميت اين مؤلفه در راهنمای معلم علوم تجربی پايه
ششم ابتدايی مطلوب است و کمترين ضريب مربوط به مؤلفه انرژی با ضريب  1/10میباشد که
ضريب اهميت اين مؤلفه در راهنمای معلم علوم تجربی پايه ششم ابتدايی بسيار کم است.
جدول  .04مقادير بار اطالعاتی و ضريب اهميت دادههای بهنجار شده در راهنمای معلم علوم تجربی
پايه ششم ابتدايی
مصرف مصرف
منابع محافظت از
حقوق
آلودگی
جنگلزدایی انرژی
شاخصها بهداشت
پایدار بیشازحد
طبیعی محیط طبیعی
بشر
مقدار بار
1/31 0/10 1/81
1/45
1/03 1/34 1/03
اطالعاتی )1/03 3/10 (EJ
1/01 1/11 1/03
1/00
1/01 1/10 1/01
ضريب اهميت 1/01 /05
)(WJ

بحث و نتیجهگیری
هدف از اين تحقيق بررسی ميزان توجه به آموزش برای توسعه پايدار در برنامه درسی (کتابهای
درسی علوم تجربی و راهنماهای معلم علوم تجربی) دوره ابتدايی میباشد .نتايج اين تحقيق نشان میدهد
در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدايی بيشترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفههای باليای طبيعی و
حقوق شهروندی و کمترين ضريب اهميت مربوط به مؤلفههای منابع طبيعی و مصرف پايدار است.
با توجه به نتايج تحقيق میتوان گفت در کتابهای درسی علوم تجربی دوره ابتدايی ضريب
اهميت مؤلفههای بعد زيستمحيطی بيشتر از ساير ابعاد آموزش برای توسعه پايدار است و به مؤلفه
باليای طبيعی ،آلودگی ،محافظت از محيط طبيعی بيشتر از ساير مؤلفهها توجه شده است ،همچنين
به مؤلفه انرژی ،بهداشت کمترين توجه شده است .باليای طبيعی يکی از موانع اصلی توسعه پايدار
محسوب میگردند و وقوع آن بهعنوان سـدی بـر سـر راه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و عمرانی
قرار دارد .چنانچه شدت باليا بيشـتر باشـد ،برنامههای توسـعه ملـی بـا مشکالت بيشتری همراه
خواهد بود چراکه بسياری از تمدنها و جوامع بشری در اثر وقوع باليـای طبيعـی از بـين رفتهاند
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انسان با بهرهبرداری غيرمنطقی وضعيت مديريت بهرهبرداری از منابع طبيعی بـر تعـداد و شـدت
باليـا افزوده است (عابدی .)0366 ،مؤلفه باليای طبيعی يکی از مؤلفههای مهم آموزش برای توسعه
پايدار است و در برنامههای درسی بايد توجه زيادی به آن شود .مديريت و کاهش خطر باليا در
نظام سالمت فرآيندی است منظم بهمنظور بهرهمندی حداکثری از ظرفيتهای سازمانی ،اجرايی و
مهارتی باهدف به حداقل رساندن پيامدهای سوء سالمتی مخاطرات طبيعی و انسانساخت در سطح
جامعه و تسهيالت و منابع سالمت از طريق پيشگيری از مخاطرات و کاهش آسيب ،ارتقاء آمادگی،
پاسخ بهموقع و بازيابی با رويکرد توسعه پايدار (اردالن و همکاران ،0368 ،ص .)00
انسان مرکز توجه توسعه پايدار است و حق دارد يک زندگی سالم و مولد در هماهنگی با
طبيعت داشته باشد .اهداف توسعه پايدار درزمانی که شيوع بيماریهای ناتوانکننده وجود دارد
تحقق نمیيابد و سالمت جامعه بدون توسعه محيطزيست پايدار نمیتواند وجود داشته باشد.
عوامل زمينهای که سالمتی انسان را تعيين مینمايند عوامل کليدی در توسعه پايدار و ارتقای
سالمت پايدار در بلندمدت هستند (يونيسف)1103 ،؛ بنابراين ضرورت دارد که در برنامه درسی
علوم تجربی دوره ابتدايی به مؤلفه بهداشت توجه بيشتری شود .همچنين در برنامه درسی علوم
تجربی دوره ابتدايی بايد مؤلفه مصرف پايدار توجه بيشتری شود ،در واقع توسعه پايدار بر پايه
هوشياری انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبيعی کره زمين استوار است و خواهان يک
سبک زندگی پايدار برای همه انسانها ،حامی مصرف پايدار و مخالف مصرف بيشازاندازه و
اتالف منابع و بیتوجهی به نسلهای آينده و قطع رابطه با گذشته است .در راهنماهای معلم علوم
تجربی دوره ابتدايی نيز به مؤلفههای بعد زيستمحيطی بيشتر از ساير ابعاد توسعه پايدار توجه شده
است .با توجه به اينکه مسائل زيستمحيطی جزو مسائل اساسی و زيربنای ايجاد تفکر پايداری در
جهان بوده و نحوه استفاده انسان از محيطزيست و چگونگی دوام زندگی نوع بشر بر کره خاکی
برهم تأثير متقابل دارند .میتوان اهميت اين موضوع را درک نمود .نتايج اين تحقيق با تحقيق
ابراهيمی ( ،)0314اسماعيلی ( ،)0311سلمانی و همکاران ( ،)1105اردوغان )1111( 0ازاينجهت
که در بعد زيستمحيطی به برخی از مؤلفههای زيستمحيطی اصالً توجه نشده است ،همخوانی
دارد .در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدايی به ابعاد و مؤلفههای آموزش برای توسعه پايدار
بهطور نامتعادل توجه شده است ،در محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدايی به
1- Erdogan
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شاخصهای مربوط به مؤلفههای آموزش برای توسعه پايدار نيز بهصورت نامتوازن توجه شده
است همچنين به بعضی از شاخصها توجه ويژه و به برخی ديگر کمتر توجه شده است .در اين
تحقيق به چندين مؤلفه بعد زيستمحيطی همانند مديريت منابع طبيعی ،باليای طبيعی ،آلودگی،
حفاظت از منابع طبيعی ،اهميت تنوع زيستی نسبت به ساير مؤلفههای ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی توسعه بيشتر توجه شده است و به مؤلفههايی چون فراگير بودن ،ساختن جوامع،
بيابانزايی ،جنگلزدايی ،حفظ فرهنگ ،نقد فرهنگی و  ...کمتر توجه شده است.
درحالیکه در کشور ما اکثر افراد از منابع طبيعی ،مواد غذايی ناسالم ،انرژی ،مواد يکبار مصرف
و ...بيشازحد استفاده میکنند؛ اکثر افراد نسبت به محيطزيست احساس مسئوليت کمی دارند و
محيطزيست را تخريب و آلوده میکنند ،زبالههای بسياری در محيطزيست توليد میکنند زبالههايی
که سالها طول میکشد تا دوباره به محيط برگردد با توجه به اين مشکالت توجه به بعد
زيستمحيطی در برنامههای درسی اهميت بسيار زيادی دارد ،ولی تنها توجه به اين بعد کافی
نيست ،ازلحاظ محتوای برنامه درسی ،آموزش محيطی میتواند طيف وسيعی از آموزش برای
توسعه پايدار باشد و بهطور قابلتوجهی با آموزش برای توسعه پايدار همپوشانی دارد ،اما آموزش
زيستمحيطی بهجای آموزش برای توسعه پايدار کافی نيست ،آموزش زيستمحيطی فاقد ابعاد
فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی است و ضرورت دارد به همه اين ابعاد در برنامه درسی توجه شود تا
توسعه پايدار بهطور کامل محقق شود.
فعاليتهای فوقبرنامه مدرسه از آموزش برای توسعه پايدار حمايت میکند .بهعالوه
فعاليتهای فوقبرنامه در بيشتر موارد به پروژههايی که در مدارس با درگير شدن در کار ،به دست
میآيد اشاره دارد .در اين تحقيق به چندين مؤلفه بعد زيستمحيطی همانند مديريت منابع طبيعی،
باليای طبيعی ،آلودگی ،حفاظت از منابع طبيعی ،اهميت تنوع زيستی نسبت به ساير مؤلفههایهای
ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی توسعه بيشتر توجه شده است و به مؤلفههايی چون اخالق،
شهروندی ،صلح ،برابری و تنوع فرهنگی کمتر توجه شده است.
مفاهيم گستردهتر آموزش برای توسعه پايدار ،محتويات مربوط به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،زيستمحيطی را شامل میشود .در ادغام آموزش برای توسعه پايدار در برنامه درسی
علوم تجربی بايد هم مفاهيم اصلی و متداول مانند ساختن جوامع ،برابری جنسيت ،آموزش
شهروندی ،حقوق بشر ،آموزش اخالق ،منابع طبيعی ،باليای طبيعی ،تنوع زيستی ،محافظت از
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محيط طبيعی و ...هم مفاهيم فرعی مانند آموزش صلح ،آموزش حقوق انسانی ،آموزش شهروند
جهانی ،آموزش ايدز ،آموزش چند فرهنگی ،نقد فرهنگ ،بازسازی فرهنگ و...گنجانده شود.
بهطورکلی تحقيقات متعدد در جهان نشان داده است که در برنامههای درسی ازجمله علوم تجربی،
زيستشناسی ،زمينشناسی به مؤلفههای بعد زيستمحيطی بيشتر از ساير ابعاد آموزش برای توسعه
توجه شده است .برنامه درسی نقش بسيار مهمی در ايجاد انگيزه و قدرت در دانشآموزان برای
داشتن دانش و رفتار پايدار دارد .با توجه به نتايج اين تحقيق مؤلفان و طراحان برنامه درسی علوم
تجربی دوره ابتدايی بايد اين برنامه را موردبازنگری و اصالح قرار دهند و به همه ابعاد آموزش
برای توسعه توجه کنند و به همه مؤلفههای آموزش برای توسعه در برنامه درسی علوم تجربی دوره
ابتدايی بهطور متعادل توجه شود .بهعالوه از روش درهمتنيده برای ادغام آموزش برای توسعه
پايدار در برنامه درسی علوم تجربی استفاده کنند .همچنين از رويکرد بينرشتهای استفاده کنند.
رويکرد کلی گنجاندن آموزش برای توسعه پايدار در برنامههای درسی ،شامل گنجاندن موضوعات
تماتيک آموزش برای توسعه پايدار در تدريس مطالب سنتی است .معلمان بايد از روشهای نوين،
چندگانه و يکپارچه يادگيری و تدريس ،برای اجرای آموزش برای توسعه پايدار همانند روش
پروژه محور ،روش مبتنی بر بازی ،روش سفرهای علمی ،روش تفکر انتقادی و رويکرد دانشآموز
محور برای تدريس آموزش برای توسعه پايدار استفاده کنند بنابراين بايد معلمان را برای اجرای
آموزش برای توسعه پايدار ،آماده کرد ،آموزش برای توسعه پايدار هنگامی شکوفا میشود که
معلمان از روشهای آموزشی نوين استفاده نمايند .برنامههای آموزش و کارآموزی برای معلمان
بهويژه معلمانی که در سالهای اول خدمت هستند برگزار شود .همچنين در آموزش برای توسعه
پايدار باید از سازمانهای رسمی و غيررسمی کمک گرفت.

بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی
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