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The aim of this research is to estimate the degree of agreement between the sustainable de-
velopment education policies and the fundamental change in education in Iran. The research 
method is descriptive through content and document analysis as a practical research. The popu-
lation of research consisted of two parts: the related texts of policies and principles of education 
for sustainable development, and the fundamental change document in education issued in 
2011. The measurement tool is note-taking and the content-analysis notes. The documents 
were qualitatively analyzed through the descriptive indexes of Shannon entropy. The findings 
indicated that the frameworks and education policies of sustainable development could be 
categorized into 6 macro-policies and 34 micro-policies. Among the total 347 frequencies of 
sustainable development education policies in the fundamental change document, the most 
frequent one (48.4%) was attributed to the performances and strategies, and the least frequent 
one (1.4%) was associated with the institutional aspect and executive system. In addition, 
among the elements of sustainable development education policies, the highest significance 
(0.394) was related to strengthening and developing skills for improving the quality of life, 
while the lowest significance was attributed to the economic and environmental homogeneity 
(0.016) and comprehensive and general outlook (0.101).
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پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

هــدف ایــن پژوهــش تعییــن میــزان ضریــب توافــق سیاســت های آمــوزش توســعۀ پایــدار بــا 
ــامل  ــی، ش ــش توصیف ــت. روش پژوه ــران اس ــرورش ای ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح س
تحلیــل محتــوا و تحلیــل اســنادی، بــوده و از نــوع تحقیقــات کاربــردی اســت. جامعــۀ تحلیلــی 
ــرای  ــوزش ب ــول آم ــت ها و اص ــا و سیاس ــا چارچوب ه ــط ب ــون مرتب ــش مت ــامل دو بخ ش
توســعۀ پایــدار و متــن ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش مصــوب آذر 1390 اســت. 
ــوا  ــل محت ــیاهۀ تحلی ــرداری و س ــق فیش ب ــن تحقی ــده در ای ــری استفاده ش ــزار اندازه گی اب
ــی در  ــاخص های توصیف ــتفاده از ش ــا اس ــی ب ــیوۀ کیف ــنادی به ش ــای اس ــت. داده ه ــوده اس ب
فراینــد آنتروپــی شــانون مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. یافته هــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت 
ــدارک و  ــاس م ــوان براس ــدار را می ت ــعۀ پای ــوزش توس ــت های آم ــا و سیاس ــه چارچوب ه ک
مســتندات مرتبــط در 6 چارچــوب و سیاســت کالن و 34 خرده چارچــوب، سیاســت و 
زیر مؤلفه هــاي آن تدویــن کــرد. از مجمــوع 347 فراوانــی مرتبــط بــا چارچوب هــا و 
ــا 168  سیاســت های آمــوزش توســعۀ پایــدار در ســند تحــول بنیادیــن، بیشــترین فراوانــی ب
فراوانــی )48/4 درصــد( بــه بخــش هدف هــای عملیاتــی و راهکارهــا اختصــاص دارد و 
کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه بخــش چارچــوب نهــادی و نظــام اجرایــی بــا 5 فراوانــي )1/4 
ــوزش  ــت های آم ــاي سیاس ــا و مؤلفه ه ــن چارچوب ه ــن در بی ــت. همچنی ــوده اس ــد( ب درص
ــعۀ  ــازي و توس ــه توانمندس ــوط ب ــت )0/394( مرب ــب اهمی ــترین ضری ــدار، بیش ــعۀ پای توس
مهارت هــا درجهــت ارتقــای کیفیــت زندگــي اســت و کمتریــن ضریــب اهمیــت به ترتیــب بــه 
ــري  ــونگري و کل نگ ــل همه س ــی )0/016( و اص ــادی و محیط ــی اقتص ــاي یکپارچگ مؤلفه ه

)0/101( اختصاص یافته است.  
.I 21 ،I 28 :JEL طبقه بندی

میزان ضریب توافق سیاست های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش ایران

* هادی حاجی حسن دنیادیده1   ، حمید جعفریان یسار2      ، لیال متقی3      
1.استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ هدی، وابسته به جامعۀ الزهراء، قم، ایران 

2. استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل طالقانی قم، قم، ایران
3. دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتۀ مدیریت آموزشی، دانشکدۀ هدی، وابسته به جامعۀ الزهراء، قم، ایران

تاریخ  دریافت: 20 بهمن  1399
تاریخ  پذیرش: 29 خرداد  1400 

تاریخ  انتشار: 1 مهر  1400

کلیدواژه ها:  
ضریب توافق، 

سیاست های آموزش 
توسعۀ پایدار، سند 

تحول بنیادین آموزش و 
پرورش. 

* نویسندۀ مسئول:
دکتر هادی حاجی حسن دنیادیده

نشانی: قم، دانشکدۀ هدی، وابسته به جامعۀ الزهراء
تلفن: 5534534 )912( 98+

hadi.108022@yahoo.com  :پست الکترونیک

iDiDiD

  20.1001.1.23452544.1400.9.35.5.5

https://orcid.org/0000-0002-7164-9996
https://orcid.org/0000-0002-4624-6618
https://orcid.org/0000-0003-3272-9210


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

562

پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3

هادی حاجی حسن دنیادیده و همکاران. میزان ضریب توافق سیاست های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران.

1. مقدمه 
ــی  ــرن، یعن ــن ق ــش ای ــن چال ــا بزرگ تری ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــازوکار جامع ــن س ــوزش اثربخش تری آم
توســعۀ پایــدار، اســت. توســعۀ پایــدار بــه انســان های جامع نگــر، دارای تفکــر سیســتمی، دارای بینــش 
ــدم،  ــل از وزیری اق ــه نق ــی، 1392، ص. 168 ب ــمی و خزای ــته ای، آگاه )سادات هاش ــرا رش ــان و ف می
ملکی آل آقــا و اعتماداهــری، 1399، ص. 279(، خــالق و مشــارکت جو نیــاز دارد. تولیــد منابــع انســانی 
ــه  ــوده ک ــدار ب ــوزش توســعه ای در راســتای توســعۀ پای ــد گســترش آم ــرده نیازمن دارای شــرایط نام ب
ــه  ــات خــود ب ــداوم حی ــرای ت ــدار اســت کــه ب ــن چالش هــای توســعۀ پای ــن امــر خــود از بزرگ تری ای
آن نیــاز دارد )موســایی و احمــدزاده، 1388، ص. 209(؛ چراکــه تجربــۀ ســال های اخیــر اثبــات کــرده 
کــه مقولــۀ آمــوزش بــدون درنظــر گرفتــن الگوهــای نگرشــی توســعه، صرفــاً موجــب ارتقــای اطالعــات 
ــلطانی،  ــد )س ــته باش ــدار نداش ــعۀ پای ــری در توس ــش مؤث ــا نق ــه بس ــود و چ ــدگان می ش آموزش دی

1383، ص. 2(. 

رشــد و توســعه در کشــورهای گوناگــون در گــرو توســعۀ پایــدار آن کشورهاســت؛ بنابراین دســتیابی 
بــه توســعۀ پایــدار نیازمنــد برنامه ریــزی در هریــک از ســطوح اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی 
و انســانی اســت. از یــک ســو انســان، به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای توســعۀ پایــدار، در مرکــز توجه اســت 
و نیــاز بــه آمــوزش دارد و از ســوی دیگــر آمــوزش نیــز از مؤلفه هــای توســعۀ پایــدار به شــمار مــی رود 
ــرورش به طــور  ــوزش و پ ــام و آم ــوزش به طــور ع ــس آم ــدم و دیگــران، 1399، ص. 278(. پ )وزیری اق
ــن  ــوان زیربنایی تری ــرورش، به عن ــوزش و پ ــع آم ــدار دارد. درواق ــعۀ پای ــری در توس ــش مؤث ــاص نق خ
ــر توســعۀ همه جانبــۀ کشــور اســت )ملکــی، 1389، ص.  ــی و تردیدناپذی نهــاد در جامعــه، شــرط اصل
345(. آمــوزش و توســعه رابطــۀ دوســویه دارنــد؛ از یــک ســو آموزش بسترســاز توســعه اســت و از ســوی 
دیگــر توســعه الزمــۀ تحــول اساســی در نظــام آموزشــی اســت )عبداللهــی، 1389 بــه نقــل از ملکــی 
ــدار می اندیشــد،  ــه توســعۀ پای ــذا ضــرورت دارد هــر جامعــه ای کــه ب و هدایتــی، 1393، ص. 133(. ل
آمــوزش مطلــوب را در رأس برنامه هــای خــود قــرار دهــد )سادات هاشــمی و خزایــی، 1392 بــه نقــل 
ــعۀ  ــق توس ــرای تحق ــازه ای ب ــت های ت ــروزه سیاس ــران، 1399، ص. 279(. ام ــدم و دیگ از وزیری اق
ــۀ آن  ــدار در سیاســت های آمــوزش ملــی ازجمل ــدار مطــرح شــده کــه ادغــام آمــوزش توســعۀ پای پای
ــار آن هــا و  ــه دیگــران جهــت تغییــر رفت ــن رو آمــوزش، به معنــای ســپردن دانســتنی ها ب اســت. از ای
ــمار  ــدار به ش ــعۀ پای ــم در توس ــای مه ــی از مؤلفه ه ــدار، یک ــعۀ پای ــای توس ــد قفل گش ــوان کلی به عن
ــوزش،  ــۀ آم ــت گذار در عرص ــای سیاس ــر دوش نهاده ــنگینی را ب ــۀ س ــوع وظیف ــن موض ــی رود. ای م
ــه نظــام آموزشــی کشــور، حــس  ــا نگاهــی ب ــا ب ــاده اســت. ام ــرورش، نه ــوزش و پ ــه وزارت آم ازجمل
ــترش  ــت، گس ــی، خالقی ــای پژوهش ــه زمینه ه ــه ب ــون توج ــائلی همچ ــر مس ــال حاض ــود درح می ش
حــس اجتماع پذیــری، بــاال بــردن ســطح احســاس مســئولیت درمقابــل دیگــران، مســائل مربــوط بــه 
ــی، 1395،  ــی آذر و مطلب ــی، فتح ــب، عظیم ــدار )ادی ــعۀ پای ــاخص های توس ــایر ش ــت و س محیط زیس

صــص. 233ـ247( در آمــوزش، کمتــر در سیاســت های آموزشــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.  
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ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، مصوبۀ شــورای عالــی وزارت آمــوزش و پــرورش )1390(، 
ــرد، 1396، ص. 133(  ــي و طالعي ف ــی، فضل الله ــت )وفای ــزاری اس ــای نرم اف ــترده ترین طرح ه از گس
کــه بــا تأکیــد بــر جنبه هــای کیفــی، رابطــۀ عناصــر نظــام در درون و بــا محیــط پیرامــون و مباحــث 
ــی و  ــم از اقتصــادی، اجتماع ــای توســعه، اع ــروی ســند عرصه ه ــن شــده اســت. قلم ــاختاری تدوی س
فرهنگــی، را در آمــوزش و پــرورش دربــر می گیــرد و بــرای آن هــا تعییــن تکلیــف می کنــد. ایــن ســند 
ــیابی  ــارت و ارزش ــری، نظ ــت، راهب ــرای هدای ــی ب ــای اساس ــای تصمیم گیری ه ــالک و راهنم ــه، م پای
ــت  ــاختاری اس ــی و س ــوالت محتوای ــق تح ــور تحق ــی به منظ ــمی عموم ــت رس ــم و تربی ــام تعلی نظ
)رعنایــی، 1392 بــه نقــل از بذرافشــان مقدم، شــوقی و رحمان خــواه، 1394، ص. 27(. در ایــن راســتا، 
ــاس  ــرورش را براس ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــرح تح ــوای ط ــل محت ــد دارد تحلی ــش قص ــن پژوه ای
ــت ها،  ــه سیاس ــه ب ــا توج ــدار ب ــعۀ پای ــرای توس ــوزش ب ــای آم ــت ها و چارچوب ه ــا، سیاس مؤلفه ه
ــن بومی ســازی  ــی و همچنی ــدار در ســطح جهان ــرای توســعۀ پای ــوزش ب ــای آم ــا و مؤلفه ه چارچوب ه
آن در ســطح ملــی و مبتنــی بــر ارزش هــای نظــام معیــار اســالمی بررســی کنــد. بــر ایــن مبنــا، بــا توجه 

بــه اهمیــت آمــوزش توســعۀ پایــدار، ســؤال مهــم و محــوری پژوهــش از ایــن قــرار اســت:

ـ در محتــوای ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش ایــران، بــه چــه میــزان بــه چارچوب هــا، 
ــدار توجــه شــده اســت؟  ــوزش توســعۀ پای سیاســت ها و مؤلفه هــای آم

2. پیشینۀ تحقیق 
ــه  ــن نتیجــه رســیدند کــه دســتیابی ب ــه ای ــی و دیگــران )1398( در پژوهــش خــود ب فرمهینی فراهان
هــدف غایــی و کلــی رســیدن بــه ارزش هــا و تحقــق حیــات طیبــه در گــرو هماهنگــی و نقش آفرینــی 

همــۀ نهادهــا و جامعــه و عناصــر مختلــف نظــام تعلیــم و تربیــت اســت. 

ســپیدنامه، فراســت خواه و رحمانــی )1397( بیــان کرده انــد کــه ســند تحــول بنیادیــن در معرفــی 
ــان دار و  ــم، از واژگان نش ــان عل ــالف زب ــم، برخ ــج عل ــای تروی ــا و راهکاره ــداف، برنامه ه ــا، اه آرمان ه
اســتعاری ارزشــی اســتفاده کــرده و ایــن امــر ســبب شــده گفتمــان علمــی بــه گفتمــان دینــی مبــدل 

شــود.

ــی  ــات اجتماع ــای مطالع ــه در کتاب ه ــد ک ــق خــود دریافته ان ــران )1396( در تحقی ــی و دیگ وفای
ــده  ــه ش ــن توج ــند تحــول بنیادی ــی س ــاحت های شــش گانۀ تربیت ــه س ــه ب ــی، 528 مرتب دورۀ ابتدای
و از میــان ابعــاد مــورد بررســی، بُعــد علمــی و فنــاوری بیشــترین توجــه و بُعــد اقتصــادی و حرفــه ای 

کمتریــن میــزان توجــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــه  ــرورش نتیج ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــی س ــی )1396( در بررس ــی و ملک ــی، وفای نجف
گرفتنــد کــه بــه برخــی از مؤلفه هــای رشــد معنــوی انســان یــا اصــاًل توجهــی نشــده، یــا میــزان توجــه 
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بســیار ناچیــز بــوده اســت.

ــع  ــد کــه مؤلفه هــای نظــام ســالمت توزی ادیــب و دیگــران )1395( در مطالعــۀ خــود نشــان دادن
نرمالــی نــدارد.

غفــاری، یونســی و رفیعــی )1395( گفته انــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش یکــي از مؤثرتریــن 
مؤلفه هــاي اثرگــذار بــر توســعۀ پایــدار هــر کشــور اســت، انجــام اقداماتــي وســیع، همه جانبــه، مســتمر 
ــه آن  ــد ب ــوده و بای و فراگیــر درجهــت افزایــش آگاهي هــاي محیط زیســتي جامعــه، امــري ضــروري ب

توجــه کافــی مبــذول شــود. 

ــی  ــم ابتدای ــی دورۀ شش ــای درس ــی کتاب ه ــر )1395( در بررس ــزکار و حاتمی ف ــران، پرهی عم
ــوای  ــت در محت ــوزش محیط زیس ــای آم ــه مؤلفه ه ــی ب ــادل و جامع ــه متع ــه توج ــد ک ــان دادن نش

نمی شــود. کتاب هــا مشــاهده 

گودرزونــد چگینــی )1394( در مطالعــۀ خــود نشــان داد سیاســت هاي توســعۀ پایــدار تابعــي اســت 
از شــاخص هاي رشــد و تعالــي انســان ها در ابعــاد مختلــف بــا تأکیــد بــر عوامــل ارزش هــاي فرهنگــي 

در هــر جامعــه اي اســت.

ــی  ــول معرف ــند تح ــرای س ــتی هایی را ب ــود کاس ــش خ ــن نژاد )1393( در پژوه ــدری و حس حی
کرده انــد؛ ازجملــه غلبــۀ نگــرش آرمان گــرا از نــوع افالطونــي آن، نادیــده گرفتــن تنــوع و آزادي هــاي 
فــردي دانش آمــوزان، برجســتگي بیش ازحــد دغدغه هــاي ایدئولوژیــک و درنتیجــه ســنگیني فزاینــدۀ 
آن بــر مــدارس، مبتنــي کــردن مبانــي آن بــر یــک نــوع نگــرش فلســفي و نیــز نادیــده گرفتــن شــرایط 

زندگــي و تحــوالت اجتماعــي کــه ممکــن اســت بــه ناکارآمــدي و عــدم اجــراي آن بینجامــد. 

پیروانی نیــا )1392( در مطالعــۀ خــود بــراي دســتیابي بــه اهــداف ســند تحــول بنیادیــن، 
ــي در  ــر کل ــان، تجدید نظ ــازماني فرهنگی ــري س ــاي یادگی ــۀ زمینه ه ــد در هم ــه بای ــت ک نتیجــه گرف

ــرد. ــام گی ــرورش انج ــوزش و پ ــي آم ــت هاي اجرای سیاس

حیــدری )1390( در بررســی خــود نشــان داد کــه تولیــد منابــع انســاني مــورد نظــر توســعۀ پایــدار 
ــه  ــد ک ــادي می انجام ــر انتق ــد و داراي تفک ــارکت جو، توانمن ــالق، مش ــاني خ ــت انس ــه تربی ــه ب ــــ ک
ــي  ــت هایي مبتن ــد سیاس ــط را دارد ــــ نیازمن ــود و محی ــکالت خ ــل مش ــائل و ح ــي درک مس توانای
بــر الگــوي آمــوزش در راســتاي توســعۀ پایــدار اســت. در ایــن الگــو، آمــوزش ابتدایــي و پایــه بســیار 

ــت. ــر اس ــوزش مادام العم ــده و آم ــۀ یادگیرن ــکل گیري جامع ــداف ش ــت دارد و از اه اهمی

رکن الدین افتخــاری و دیگــران )1389( در مطالعــۀ خــود بــه ضــرورت تدویــن برنامه ریــزی 
راهبــردی آمــوزش توســعۀ پایــدار بــا رویکــرد مشــارکتی همســو بــا راهبردهــای پیشــنهادی یونســکو 
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تأکیــد کرده انــد. آنــان توجــه بــه اصولــی ماننــد دیــدگاه کل نگــر، توســعۀ عدالــت نســلی و بین نســلی 
ــودن  ــفاف ب ــوزش، ش ــدار و آم ــعۀ پای ــی توس ــی یعن ــون اصل ــه کان ــه ب ــع، توج ــتفاده از مناب در اس
ــه مشــارکت فراگیــر و  ــی، و توجــه ب سیاســت ها، مدیریــت و معیارهــا و شــاخص ها و شــیوه های ارزیاب

ــد. ــل کارا و اثربخــش را پیشــنهاد داده ان تعام

ــای  ــه در کتاب ه ــد ک ــان دادن ــود نش ــش خ ــماعیلی )1389( در پژوه ــت دار و اس ــاوی، لیا ق قض
ــت. ــده اس ــی ش ــت محیطی کم توجه ــالت زیس ــه معض ــی ب ــی دورۀ ابتدای ــوم تجرب عل

ــن رو  ــد؛ از ای ــی کرده ان ــدار را بررس ــعۀ پای ــتي توس ــاد محیط زیس ــور ابع ــات مذک ــب تحقیق اغل
تحقیــق حاضــر پژوهشــي بکــر و مقدماتــي در زمینــۀ سیاســت ها و مؤلفه هــاي آمــوزش توســعۀ پایــدار 
در محتــواي ســند تحــول بنیادیــن اســت. اگرچــه تحقیقــات زیــادي در حــوزۀ ســند تحــول بنیادیــن 
ــگاه و  ــم جای ــدار، علي رغ ــعۀ پای ــوزش توس ــاي آم ــت ها و چارچوب ه ــۀ سیاس ــده، در زمین ــام ش انج
ــا کنــون تحقیقــي جامــع و هدفمنــد در محتــواي ســند تحــول  اهمیــت آن در مجامــع بین المللــي، ت

بنیادیــن انجــام نشــده اســت.

3. چارچوب نظری  
ــه کنفرانــس محیط زیســت اســتکهلم )1972  ــدار ب ــه توســعۀ پای نقــش اساســی در تبییــن و توجــه ب
ــردد.  ــو )1992 م( بازمي گ ــس ری ــعه )1987 م( و کنفران ــت و توس ــی محیط زیس ــیون جهان م(، کمیس
ــوان  ــا عن ــد، ب ــیون براتلن ــزارش کمیس ــد از گ ــیع بع ــورت وس ــدار« به ص ــعۀ پای ــالح »توس ــا اصط ام
ــا کنــون، افــراد در بحــث و جــدل  »آینــدۀ مشــترک مــا و اجــالس ریــو«، مطــرح شــد. از آن پــس ت
ــت  ــه آن دســت یاف ــوان ب ــه می ت ــد و چگون ــا می ده ــه معن ــل چ ــدار در عم ــعۀ پای ــه توس هســتند ک
)زاهــدي و نجفــي، 1385، ص. 43(. باوجــود ایــن، هیچ کــدام از تعاریــف موجــود مثــل هــم نیســتند. 
کمیســیون براتلنــد تعریــف مختصــری از توســعۀ پایــدار بیــان کــرده کــه عبــارت اســت از توانایــی ایجاد 
توســعه ای کــه عالوه بــر تأمیــن نیازهــای نســل حاضــر، نســل آتــی را نیــز در راه رســیدن بــه نیازهایــش 
دچــار مشــکل نســازد. ســازمان علمــی ـ فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو( در تعریــف آمــوزش آورده 
ــزی  ــای مغ ــل توانایی ه ــرای رشــد و تکام ــه ب ــی ک ــا و روش های ــرات، راه ه ــا و اث ــام کنش ه اســت: تم
ــه طریقــی کــه  ــه ب ــه کار مــی رود )البت ــار انســان ب و معرفتــی و همچنیــن مهارت هــا، نگرش هــا و رفت
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــت ی ــم و تربی ــاند(، تعلی ــی برس ــه تعال ــن ب ــد ممک ــا ح ــان را ت ــخصیت انس ش
ــداوم آن تمامــی ابعــاد  ــر ایــن اســاس، آمــوزش فراینــدی متوالــی و پیگیــر اســت کــه ت می گوینــد. ب
حیــات انســان را دربــر می گیــرد. بنابرایــن نظــام آمــوزش و پــرورش بــا رشــد و توســعۀ جوامــع انســاني 
در ابعــاد اخالقــی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی، مذهبــی و ارتباطــات بین المللــی پیونــدی 
ــف  ــع مختل ــه جوام ــت ک ــدازه اس ــا آن ان ــروز ت ــای ام ــالت آن در دنی ــش و رس ناگسســتنی دارد و نق
انتظــار دارنــد از ایــن طریــق، نیازهــای مــادی و معنــوی خــود را برطــرف ســازند و مــردم خــود را بــرای 

ــد )شــاه محمدي، 1382، ص. 289(.                                                                   ــاده کنن ــان آم ــر در جه زیســتن بهت
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3ـ1. آموزش و توسعۀ پایدار
به بیــان فرانچســکو دی کاســتا1، توســعۀ پایــدار به مثابــۀ ســاختار یــک صندلــی رنســانس، از هــر منظــری 
کــه نگریســته شــود، در متــن و بطــن خــود بیانگــر نوعــی تضــاد و تناقــض مفهومــی اســت. ایــن دوگانگی 
به ویــژه در ارتبــاط توســعه و عوامــل اکولوژیــک بیشــتر مطــرح اســت. ایــن تعارض هــا ســبب شــد پــس 
از کنفرانــس جهانــی محیط زیســت و توســعۀ ســازمان ملــل متحــد ریــودو ژانیــرو 1992 م، سیاســت های 
تــازه ای بــرای تحقــق توســعۀ پایــدار مطــرح شــود و اصــول و اولویت هایــی در زمینــۀ ترویــج همــکاری 
بیــن بخش هــای گوناگــون جامعــه و بهره بــرداری معقوالنــه از »فناوری هــای تــازه و متنــوع فرهنگــی« و 
»کمــک بــه ادغــام آمــوزش توســعۀ پایــدار در سیاســت های آمــوزش ملــی« مــورد توجــه قــرار گیــرد. در 
همیــن راســتا فدریکــو مایــور2، دبیــرکل پیشــین یونســکو، در پیامــی بــه اجــالس ویــژۀ مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل متحــد، در ژوئــن 1997 م، بــر ســه رکــن آمــوزش، دموکراســی و صلــح، به عنــوان کلیدهای 
ــا  ــه ب ــوزش اســت؛ آموزشــی ک ــدار آم ــد توســعۀ پای ــرد: »کلی ــد و  خاطرنشــان ک ــدار، تأکی توســعۀ پای
ابزارهــا و تکنولوژی هــای تــازه بــه همــۀ اعضــای جامعــه گســترش یابــد و بتوانــد فرصت هــای آموزشــی 
ــال های  ــالم س ــص. 109ـ114(. اع ــو، 1383، ص ــد« )قراگوزل ــن کن ــگان تضمی ــرای هم ــر ب را مادام العم
ــه  ــت بخشــید ک ــه را تقوی ــن نظری ــدار ای ــرای توســعۀ پای ــوزش ب ــوان دهــۀ آم ــا 2015 م به عن 2004 ت
اصلی تریــن راه رســیدن بــه توســعۀ پایــدار آمــوزش اســت. ایــن بیانیــه در ســطوح ملــی و محلــی نیــز 
توســعه یافــت. بــرای مثــال کمیســیون اقتصــادی ســازمان ملــل متحــد بــرای اروپــا و همچنیــن کمیتــۀ 
ــدار در  ــعۀ پای ــرای توس ــوزش ب ــور آم ــی را به منظ ــای بلندمدت ــت محیطی راهبرده ــت های زیس سیاس
اروپــا مشــخص کردنــد. بنابرایــن بی تردیــد آمــوزش نقــش سیاســی و معنــوی مفّصلــی در پــروژۀ حفــظ 
ــوزش  ــه آم ــی و اینک ــوزش دوران کودک ــن دوره، موضــوع آم ــال تعجــب، در ای ــا کم ــا ب ــان دارد. ام جه
ــی  ــورد بی توجه ــت، م ــن اس ــاختاری ممک ــه س ــی و در چ ــه راه ــان از چ ــی انس ــۀ زندگ در دوران اولی
ــرای تشــکیل کارگــروه بین المللــی نقــش آمــوزش  ــه نقطــۀ آغــازی ب و غفلــت قــرار گرفــت. ایــن نظری
در دوران اولیــۀ کودکــی بــرای داشــتن یــک توســعۀ پایــدار کــه توســط یونســکو و دانشــگاه گوتنبــرگ 
ــر ســر  ــی ب ــق عموم ــروه تواف ــن کارگ ــن برداشــت از ای ســازمان دهی شــد، محســوب می شــود. مهم تری
ایــن موضــوع بــود کــه آمــوزش در ســنین کودکــی تمــام شــرایط مــورد نیــاز جهــت کمــک کــردن بــه 

.)Hägglund & Samuelsson, 2009, p. 54( ــداری را داراســت ــرای پای آمــوزش ب

هــدف اصلــی دهــۀ آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار یکپارچــه کــردن ارزش هــای مانــدگار توســعۀ پایدار 
در تمــام ابعــاد یادگیــری بــه مفهــوم تشــویق تغییــر رفتارهاســت. در طــول ایــن دهــه، آمــوزش و توســعۀ 
ــده و  ــای حــال و آین ــا چالش ه ــۀ مســتقیم ب ــرای مواجه ــردن شــهروندان ب ــاده ک ــدار، به منظــور آم پای
ــده در  ــا و زن ــی پوی ــا مســئولیت پذیری و پاســخ گویی درجهــت ســاخت جهان ــوأم ب تصمیم گیری هــای ت
مراکــز آموزشــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد. در ایــن چارچــوب، پنــج نــوع یادگیــری آموزشــی لحــاظ 

1. Francesco de Costa
2. Federico Mayor
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شــده کــه عبارت انــد از: آمــوزش و یادگیــری بــرای دانســتن، بــرای اقــدام، بــرای بــودن و موجودیــت و 
هســتی زمیــن، بــرای زندگــی مشــترک و بــا هــم، و بــرای تغییــر مثبــت خــود و جامعــه. چنیــن اهدافــی 
بــا ترســیم چشــم انداز همــراه شــد؛ بدیــن صــورت کــه در چشــم انداز بنیادیــن3، جهــان مکانــی قلمــداد 
شــد کــه در آن، هرکــس از فرصتــی برخــوردار اســت تــا از آمــوزش و یادگیــری ارزش هــا، رفتــار و شــیوۀ 
زندگــی بــرای پایــداری آینــده و آینــدۀ پایــدار و تغییــر شــکل مثبــت جامعــه به شــکل مناســب اســتفاده 
کنــد. ایــن چشــم انداز کــه در آن تغییــر شــکل مثبــت خــود و جامعــه از اهــداف آرمانــی و دســت یافتنی 
اســت، بــر چهــار هــدف کالن اســتوار اســت: 1. تســهیل شــبکه ها، پیوندهــا، مبادله هــا و کنــش متقابــل 
میــان ذی نفعهــا در چشــم انداز بنیادیــن؛ 2. سرعت بخشــی بــه افزایــش کیفیــت آمــوزش و یادگیــری در 
آمــوزش توســعۀ پایــدار؛ 3. کمــک بــه کشــورها به منظــور پیشــرفت و توجــه بــه اهــداف توســعۀ هــزاره 
ــای  ــا فرصت ه ــورها ب ــردن کش ــنا ک ــن؛ 4. آش ــم انداز بنیادی ــوب چش ــا در چارچ ــر تالش ه ــد ب ــا تأکی ب
جدیــد به منظــور همکاری هــا در چشــم انداز بنیادیــن در راســتای تــالش بــرای اصــالح و بهبــود آمــوزش 

ــص. 49ـ50(.  ــران، 1389، ص ــاری و دیگ )رکن الدین افتخ

ــال،  ــر ح ــه ه ــد. ب ــر می رس ــده به نظ ــدودی پیچی ــا ح ــدار ت ــعۀ پای ــوزش و توس ــن آم ــاط بی ارتب
ــا  ــتیابی ملت ه ــی در دس ــی اساس ــه ای نقش ــای پای ــد آموزش ه ــان می ده ــف نش ــای مختل پژوهش ه
ــه توســعه دارنــد و همچنیــن اهــداف توســعه را محقــق مــی کننــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه  ب
ــرخ  ــری دارد، ن ــان نقــش مؤث ــت زن ــود وضعی ــد، در بهب ــا می ده ــدات کشــاورزی را ارتق ــوزش تولی آم
رشــد جمعیــت را کاهــش می دهــد، فرهنــگ حفاظــت از محیط زیســت را افزایــش می دهــد و به طــور 
ــب  ــداری در قال ــر ســه مــورد از مــوارد پای ــی اســتانداردهای زندگــی بهبــود می بخشــد. آمــوزش ب کل
ــور  ــی به ط ــت زندگ ــای کیفی ــری و ارتق ــام تصمیم گی ــه نظ ــک ب ــداری، کم ــای پای ــرای برنامه ه اج

  .)McKeown, 2006, p. 33( ــذارد ــر می گ ــتقیم اث مس

3ـ2. سیاست ها و چارچوب های جهانی آموزش برای توسعۀ پایدار
مســائل مربــوط بــه توســعۀ پایــدار بســیار پیچیــده بــوده و درک و تعریــف کامــل ابعاد آن بســیار دشــوار 
اســت؛ بــه همیــن علــت اســت کــه هــر فــرد، ســازمان، گــروه و ملت یــا دولتــی دارای برداشــت شــخصی 
از ایــن مقولــه اســت. همچنیــن جایــگاه، فرهنــگ و شــرایط سیاســی و محیطــی هــر کشــور خــاص خود 
آن کشــور اســت و همیــن امــر موجــب تفــاوت در نیازهــای آن بــرای حرکــت بــه جلــو می شــود. ایــن 
ــعۀ  ــای توس ــاخص ها و برنامه ه ــک ش ــدون ش ــه ب ــد ک ــوق می ده ــم س ــن مه ــه ای ــا را ب ــه م دو مقول
ــا و  ــن حــال، چارچوب ه ــا درعی ــه بومی ســازی شــود. ام ــه شــرایط آن جامع ــا توجــه ب ــد ب ــدار بای پای
ــه آن هــا مراجعــه  ــوان نقشــۀ راه ب ــوان در تمــام جوامــع به عن ــز وجــود دارد کــه می ت ــی نی راهبردهای
کــرد )Wals, 2009(. بــا ایــن وصــف، در جــدول 1 بــا مراجعــه بــه گزارش هــا و برنامه هــای بین المللــی 

و ملــي )بــا توجــه بــه نظــام ارزشــي کشــور( نــکات مشــترک گــردآوري و تدویــن شــده اســت.  

3. Fundamental perspective
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جدول 1. نکات مشترک گزارش ها و برنامه های بین المللی و ملي درمورد شاخص ها و سیاست های آموزش برای 
توسعۀ پایدار

محورها، شاخص ها و مؤلفه هاهدفمفهومگزارش یا برنامه

دستور کار 21 
کنفرانس جهانی 

محیط زیست و توسعۀ 
سازمان ملل متحد

شامل برنامه ای فراگیر از 
مجموعۀ فعالیت هایی است 
که باید در سطح جهانی، 
ملی و بین المللی توسط 
سازمان ها و دولت های 

خصوصی اجرا شود.

هدف از تمام فعالیت های 
فوق کاهش تأثیرات 
مخرب فعالیت های 

انسانی بر محیط زیست 
است. 

فصل 36 دستور کار 21، شامل 4 راهبرد عمدۀ 
یونسکو درمورد آموزش، پرورش و آگاهی عمومی 
شامل بازنگری در برنامه های تحصیلی، پیشرفت و 
ارتقای کیفیت آموزش، باال بردن آگاهی عمومی 
درمورد مفاهیم توسعۀ پایدار و آموزش نیروی کار 
آموزش های فنی و حرفه ای به مدیران و کارگران 

است.

پرسش نامۀ  
MEEG

در سال 2007 م، یونسکو 
گروه ویژۀ پایش و ارزیابی 
دهۀ آموزش برای توسعۀ 
پایدار را تشکیل داد. این 

گروه پرسش نامه ای را تهیه 
کرده است.

به وسیلۀ این پرسش نامه 
می توان  میزان 

یادگیری دانش آموزان 
و دانشجویان در تمام 

سطوح تحصیلی را اندازه 
گرفت.

محورهای اصلی این پرسش نامه عبارت اند از: تفکر 
درمورد آینده، آینده نگری برنامه ریزی و مدیریت 

تغییر، روابط متقابل بین نظام ها و فرایندها، 
آموزش در زمینه های مختلف زندگی، برخورد با 

بحران ها و خطرات، ایفای نقش با مسئولیت پذیری 
در سطح بین المللی و منطقه ای. توانایی شناخت 

و طبقه بندی ارزش ها، انجام وظایف به همراه 
حس مسئولیت پذیری و پاسخ گویی به سایرین، 

شناخت ذی نفعان و منافع آن ها، شرکت در 
تصمیم گیری های گروهی و دموکراتیک، توانایی 

تصمیم گیری در شرایط نامطمئن، مذاکره و 
تفاهم سازی.

گروه پایش و ارزیابی 
یونسکو

آموزش برای توسعۀ پایدار یک 
فرایند یادگیری )رویکرد به 

آموزش و پرورش( است براساس 
آرمان ها و اصولی که زمینه ساز 
پایداری در توسعه است و با 

تمام سطوح آموزش و پرورش 
ارتباط دارد.

آموزش برای توسعۀ 
پایدار پنج محور اساسی 

را برای دستیابی به 
کیفیت در آموزش و 

همچنین پرورش انسانی 
پایدار در فرایند توسعه 

پشتیبانی می کند.

محورهای اساسی: یادگیری برای دانستن، یادگیری 
برای توانستن، یادگیری برای زندگی با یکدیگر، 
یادگیری برای انجام کارها و یادگیری برای تغییر 

خود و جامعه. 

کنوانسیون ها و 
توافق نامه ها در سطح 
بین المللی و محلی 

درمورد آموزش 
درخصوص مسائل 

محیط زیستی

تغییرات آب وهوا و آموزش 
برای توسعۀ پایدار و اعالم 
دهۀ آموزش برای توسعۀ 
پایدار توسط سازمان ملل 
متحد این فرصت را ایجاد 

کرده تا مسائل مربوط 
به تغییرات آب و هوا در 

برنامه های درسی به صورت 
فعال وارد شود.

هدف آموزش برای 
توسعۀ پایدار از آموزش 

مسائل مربوط به تغییرات 
آب وهوا افزایش آگاهی 
مردم به نیاز فوری به 
تغییر رفتارها جهت 

کاهش آسیب های وارده 
به اتمسفر و تغییرات 
مخرب آب وهوایی است.

محورها: تغییرات آب وهوا، کاهش منابع جنگل ها 
و آبزیان، کاهش منابع آبی، تنوع زیستی، آموزش 

برای توسعۀ پایدار و آلودگی. 
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محورها، شاخص ها و مؤلفه هاهدفمفهومگزارش یا برنامه

سازمان های 
بین المللی

شیوه های پیشنهادی 
آموزش برای توسعۀ پایدار.

الگوهای آموزش رایج با 
روش هایی مثل روش های 

اکتشافی که جریان 
تدریس را پرهیجان و 
لذت بخش می کند و به 

رشد تفکر و پرورش افکار 
نو و بی سابقه و پرورش 
استعدادها و خالقیت ها 
می انجامد، فاصله دارد. 
نظام آموزشی باید به 
استقبال پیامدهای 
پرمخاطرۀ  توسعۀ 

فکری و علمی، و روح 
نوآوری برود و فضای 
کالس ها بتواند برای 

آموزش گیرندگان توفان 
ذهنی برپا کند. 

راهبردها: بازتولید تفکر، سؤال برانگیزی و نوآوری، 
فراشناخت و فرایندمحوری، حل مسئله و نظام های 
آموزشی مسئله گرا، آموزش مبتنی بر پژوهش، ایجاد 

خالقیت در آموزش. 

اسناد و گزارش های 
کمیسیون جهانی 
محیط زیست و 
توسعه، یونسکو

اصول، مبانی، اهداف و 
شاخص های توسعۀ پایدار.

شناسایی چارچوب ها و 
سیاست های آموزش برای 

توسعۀ پایدار.

پایداری، تعادل و توازن، همه جانبه نگری، جامعیت، 
آینده نگری.

اسناد باالدستي، 
برنامه ها و  مقاالت و 
گزارش های توسعه اي

تدوین سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش براساس 
اسناد باالدستي و فلسفۀ 
تعلیم و تربیت اسالمي.

شناسایي چارچوب ها 
و سیاست هاي آموزش 
توسعۀ پایدار برمبناي 
نظام ارزشي کشور و 

الگوي اسالمي ـ ایراني 
پیشرفت.

توانایي شناخت و طبقه بندي ارزش ها، دستیابي به 
حیات طیبه  در راستاي آموزش توسعۀ پایدار.

ــدی،  ــنگاچین و  اس ــر س ــی، 1394؛ پوراصف ــد چگین ــی، 1394؛ گودرزون ــدری و غالم ــت خواه، 1378؛ حی ــع: فراس )مناب
1396؛ قراگوزلــو، 1383؛ غفــوری، 1391؛ اســناد باالدســت شــامل: ســند چشــم انداز، برنامه هــاي توســعه اي، ســند تحــول 

 ) Wals, 2009; Bird, Lutz & Warwick, 2008 ــرورش؛ ــوزش و پ ــن آم بنیادی
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ــت،  ــگ، محیط زیس ــی، فرهن ــام آموزش ــون نظ ــدار همچ ــعۀ پای ــای توس ــایر مؤلفه ه ــار س در کن
کــودکان و نوجوانــان، نظــام ارزشــی کشــور نقــش مهمــی در مدیریــت و راهبــری دارد. از ایــن رو در این 
پژوهــش، در مقــام مقایســه تفاوت هــای پیشــرفت و توســعۀ مــورد نظــر معیارهــای اســالمی و نظریــات 
ــل  ــدار( درمقاب ــوزش توســعۀ پای ــه« )در چارچــوب آم ــات طیب ــارت »حی ــدار، عب ــارف توســعۀ پای متع
کلیــدواژۀ نظریــۀ توســعۀ پایــدار )نســل آینــده( درنظــر گرفتــه شــد )حیــدری و غالمــی، 1394، صــص. 
15ـ16(.  در شــاخص اندازه گیــري، ترکیبــي از عوامــل اقتصــادي، اجتماعــي و زیســت محیطي اســت 
کــه در ارزیابــي میــزان تحقــق توســعه بــا تأکیــد بــر توســعۀ پایــدار در هــر کشــوري بــا پافشــاری بــر 
ــای  ــي، 1394، ص. 235(. فرضیه ه ــد چگین ــود )گودرزون ــال مي ش ــي اعم ــاي فرهنگ ــل ارزش ه عوام

پژوهــش حاضــر بــه ایــن شــرح اســت:

1. بیــن ضریــب توافــق فرهنــگ ســازمانی و تعهــد ســازمانی در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و 
پــرورش رابطــه وجــود دارد.

2. بیــن ضریــب توافــق فرهنــگ ســازمانی و کارآمــدی در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش 
رابطــه وجــود دارد.

3. بیــن ضریــب توافــق تعهــد ســازمانی و کارآمــدی در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش 
رابطــه وجــود دارد. 

4. روش تحقیق  
ــه روش آنتروپــی  ــا شــیوۀ تحلیــل محتــوا  ب ــوع تحقیقــات توصیفــی اســت کــه ب پژوهــش حاضــر از ن
شــانون انجــام شــده اســت. کرلینجــر تحلیــل محتــوا را روشــی پژوهشــی بــرای توصیــف عینــی، منظــم 

و کّمــی متغیرهــا دانســته اســت )بیابانگــرد، 1384، ص. 390(.

4ـ1. جامعۀ تحلیلی پژوهش 
فصــول هشــت گانۀ ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش )1390( جامعــۀ تحلیلــی پژوهــش بــود کــه 
بــا عنایــت بــه ماهیــت موضــوع پژوهــش و محدودیــت جامعــه، نمونه گیــری صــورت نگرفــت و کل جامعــه 
ــن  ــرار گرفــت. مقوله بنــدي و تعییــن چارچوب هــا و سیاســت ها در ای طبــق جــدول 2 مــورد تحلیــل ق
تحقیــق بــا روش جعبــه اي4 انجــام شــد. روش جعبــه اي روشــي اســت کــه در آن طبقــات )مؤلفه هــا( قبــل 
ــه آن روش ازپیــش تعیین شــده نیــز مي گوینــد  ــه همیــن دلیــل ب از اجــراي تحقیــق تعییــن شــدند. ب
)نوریــان، 1389، ص. 65(. واحــد ثبــت در ایــن تحقیــق، مضمــون بــود. مضمــون پیامــی خــاص اســت کــه 

از طــرف فرســتندۀ پیــام مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. روش شــمارش نیــز فراوانــي اســت.

4. Procedure parboil
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جدول 2. صفحات و عناوین فصول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

فصل 8فصل 7فصل 6فصل 5فصل 4فصل 3فصل 2فصل 1مقدمهفصل

بیانیه کلیاتمقدمهعنوان
ارزش ها

بیانبه 
هدف های چشم اندازماموریت

کالن
راهبردهای 

کالن
هدفهای 

عملیاتی و 
راهکارها

چارچوب نهادی 
و نظام اجرایی 
تحول بنیادین

60ـ2962ـ2659ـ2428ـ2125ـ152023ـ1019ـ714ـ9صفحات

تعداد 
3551323303صفحه

4ـ2. جامعۀ آماری پاسخ دهندگان
ــی،  ــدارس ابتدای ــان م ــران و معلم ــامل مدی ــش نامه ها، ش ــه پرس ــخ دهندگان ب ــناختی پاس جمعیت ش

طبــق جــدول 3 اســت.
جدول 3. جمعیت شناختی انسانی پاسخ دهندگان به تفکیک نوع شغل

آموزگار
شغل

مدیر کادر اداری
جمعمعاونمدرسه 

نوع استخدام

7.80%0.00%0.00%0.00%7.80%پیمانی

8.70%0.00%0.00%0.00%8.70%حق التدریس

80.60%17.50%20.40%5.80%36.90%رسمی

2.90%0.00%1.00%0.00%1.90%قراردادی

10.00%17.50%21.40%5.80%55.30%جمع

4ـ3. ابزار جمع آوری اطالعات   
ابــزار جمــع آوری اطالعــات در دو مرحلــه تدویــن شــد: مرحلــۀ اول، تعییــن چارچوب هــا و سیاســت های 

توســعه بــرای آمــوزش پایــدار؛ مرحلــۀ دوم، تدویــن فهرســت ســیاهۀ بررســی محتوا.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/
http://www.jmsp.ir/


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

572

پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3

هادی حاجی حسن دنیادیده و همکاران. میزان ضریب توافق سیاست های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران.

4ـ3ـ1. تعیین سیاست ها و چارچوب های آموزش توسعۀ پایدار  
از آنجــا کــه مســائل مربــوط بــه توســعۀ پایــدار بســیار پیچیــده بــوده و درک و تعریــف کامــل ابعــاد آن 
دشــوار اســت، هــر فــرد، ســازمان، گــروه و ملــت یــا دولتــی برداشــت خــاص خــود را از ایــن مقولــه دارد. 
همچنیــن جایــگاه، فرهنــگ و شــرایط سیاســی و محیطــی هــر کشــور خــاص خــود آن کشــور اســت و 
همیــن امــر موجــب تفــاوت در نیازهــای آن بــرای حرکــت بــه جلــو می شــود. ایــن دو مقولــه مــا را بــه 
ــدار در هــر جامعــه ای  ــدون شــک شــاخص ها و برنامه هــای توســعۀ پای ــن ســو هدایــت کــرد کــه ب ای
ــی  ــا و راهبردهای ــال، چارچوب ه ــن ح ــا درعی ــود. ام ــازی ش ــرایط آن بومی س ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب بای
نیــز وجــود دارد کــه می تــوان در تمــام جوامــع به منزلــۀ نقشــۀ راه بــه آن هــا مراجعــه کــرد. بــر ایــن 
ــدار و گزارش هــا و برنامه هــای بین المللــی، سیاســت ها  ــع علمــی توســعۀ پای ــه مناب ــا رجــوع ب مبنــا، ب
ــه شــرح جــدول 4 اســتخراج شــد. در ایــن  ــدار ب ــرای توســعۀ پای ــی آمــوزش ب و چارچوب هــای جهان
ــام  ــز انج ــا نی ــت ها و مؤلفه ه ــازی در سیاس ــی، بومی س ــاع جهان ــورد اجم ــوارد م ــر م ــق عالوه ب تحقی
شــده؛ زیــرا فلســفۀ تعلیــم و تربیــت کشــور برپایــۀ تعلیــم و تربیــت نظــام معیــار اســالمی، به ویــژه در 
ابعــاد اعتقــادی، اخالقــی و عبــادی، قــرار گرفتــه اســت. ایــن موضــوع در بحث هــای اخالقــی )شــناخت 
و طبقه بنــدی ارزش هــا براســاس نظــام معیــار اســالمی( توســعۀ پایــدار و تحقــق حیــات طیبــه )واژۀ 
اصلــی الگــوی پیشــرفت ایرانــی ـ اســالمی( در جــدول مشــخص شــده اســت. ایــن ابــزار دارای 6 مؤلفــه 
و سیاســت اصلــی و 34 مؤلفــه و سیاســت فرعــی اســت کــه براســاس مبانــی علمــی آمــوزش توســعۀ 

ــدار و نظریه هــای آن اســتخراج شــده اســت.    پای
جدول 4. چارچوب ها و سیاست های آموزش برای توسعۀ پایدار براساس ادبیات آموزش برای توسعۀ پایدار

خرده چارچوب ها و سیاست ها و زیرمؤلفه هاچارچوب ها، سیاست ها و مؤلفه ها

عدالت، آینده نگری و متوازنپایداري  و تعادل

همه جانبه بودن آموزش، فرایندمحور، آموزش در زمینه هاي مختلفهمه سونگر و کل نگر

روابط متقابل بین نظام ها و فرایندها، درک پیچیدگي یا تفکر سازمان یافته، توجه به آثار یکپارچگي اقتصادي و محیطي
زیست محیطي تصمیمات اقتصادي

مسائل زیست محیطي، تغییرات آب وهوا، کاهش منابع طبیعي، منابع آبي، تنوع زیستي، حفظ محیط زیست و منابع
زیست سالم، زیست بوم و کاهش آلودگي ها

توانمندسازي و توسعۀ مهارت ها درجهت 
ارتقای کیفیت زندگي

توسعۀ مهارت ها، کیفیت در آموزش و یادگیری، تفکر انتقادی و انعکاسی، کارآفریني، 
مسئله گرا، خالقیت و نوآوری، مبتني بر پژوهش، شناخت نیازها، توانایي برخورد با بحران ها 
)توانایي تصمیم گیري در شرایط نامطمئن(، برنامه ریزي و مدیریت تغییر، توانایي شناخت و 

طبقه بندي ارزش ها، دستیابی به حیات طیبه

شرکت در تصمیم گیري هاي گروهي، مشارکت پذیری، مسئولیت پذیري و پاسخ گویي، مشارکت پذیري و مسئولیت پذیري
مذاکره و تفاهم سازي و ایفای نقش با مسئولیت پذیری در سطح بین المللی و منطقه ای
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4ـ3ـ2. تدوین سیاهۀ وارسی محتوا  
ــدار و سیاســت ها و چارچوب هــای آمــوزش  ــی علمــی توســعۀ پای ــه مبان ــا توجــه ب ــه، ب ــن مرحل در ای
ــول  ــند تح ــی س ــرای بررس ــوا( ب ــل محت ــیاهۀ تحلی ــوا )س ــل محت ــرم تحلی ــدار، ف ــعۀ پای ــرای توس ب
ــتون  ــه در س ــد ک ــم ش ــی تنظی ــه جدول ــا ک ــن معن ــد؛ بدی ــن ش ــرورش تدوی ــوزش و پ ــن آم بنیادی
ــای  ــک در ردیف ه ــتون دوم، به تفکی ــدار، در س ــعۀ پای ــوزش توس ــای آم ــت ها و چارچوب ه اول، سیاس
جداگانــه تک تــک مؤلفه هــای هــر سیاســت و چارچــوب و در ســتون ســوم، حضــور یــا عــدم حضــور آن 
در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش  قــرار داده شــد. الزم اســت ذکــر شــود کــه چنیــن ســیاهۀ 

ــد.    ــن ش ــن تدوی ــند تحــول بنیادی ــک فصــول هشــت گانۀ س وارســی به تفکی

4ـ4. تعیین روایي و پایایي  
ــعۀ  ــرای توس ــوزش ب ــای آم ــت ها و چارچوب ه ــی، سیاس ــوب مفهوم ــی چارچ ــی از روای ــور آگاه به منظ
ــا  ــرار داده و از آن ه ــدار ق ــعۀ پای ــات توس ــه ادبی ــنا ب ــران آش ــار صاحب نظ ــده دراختی ــدار تدوین ش پای
خواســته شــد تــا چارچــوب فــوق را بــا توجــه بــه ادبیــات آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار بــا هرکــدام از 
ــی، نظــرات و  ــۀ چارچــوب مفهوم ــس از مطالع ــد. متخصصــان و صاحب نظــران پ ــق دهن ــا تطبی مؤلفه ه
دیدگاه هــای خــود را دربــارۀ اصــالح و حــذف بخشــی از مؤلفه هــا و چارچوب هــا اعــالم کردنــد. براســاس 
ایــن نظــرات، اصالحــات پیشــنهادی ایشــان انجــام شــد و چارچــوب اصالح شــده مجــدد در اختیــار آنــان  
قــرار گرفــت و درنهایــت چارچــوب نهایــی تأییــد شــد. جهــت تأییــد پایایــی پرســش نامه، از روش اســکات 
)1391( اســتفاده شــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ســیاهۀ وارســی محتــوا در اختیــار 4 نفــر از متخصصــان و 

صاحب نظــران مذکــور قــرار گرفــت و ضریــب توافــق آن هــا براســاس فرمــول زیــر محاســبه شــد.

 مقوله های مورد توافق تقسیم بر مقوله های کل

براســاس فرمــول اســکات، ضریــب توافــق بیــن متخصصــان و صاحب نظــران در تحلیــل محتــوای 
ــاال و چشــمگیری اســت. ــق ب ــب تواف ــه ضری ــد ک تدوین شــده 94/1 به دســت آم

4ـ5. روش اجرا 
پــس از تدویــن ســیاهه، محتــوا بررســی شــد و روایــی و پایایــی آن محاســبه گردیــد و ســپس کار تحلیــل 
محتــوا انجــام شــد؛ بدیــن صــورت کــه ابتــدا ســند تحــول بنیادیــن به طــور کامــل و دقیــق مــورد مطالعــه و 
بررســی قــرار گرفــت. پــس از آن، مضامیــن از نظــر گذرانــده شــد و عبــارات هماهنــگ، مشــابه و متناســب با 
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مقوله هــا مشــخص گردیــد و در فهرســت وارســی ثبــت و ضبــط شــد. بعــد از آن، بــه شــمارش فراوانی هــا 
پرداختــه شــد و به طــور دقیــق مشــخص شــد کــه هــر بخــش ســند تحــول بــه چــه میزانی بــه ایــن موضوع 
ــاخص های  ــتفاده از ش ــا اس ــت  آمده ب ــای به دس ــه داده ه ــود ک ــر ش ــت ذک ــت. الزم اس ــرده اس ــه ک توج
توصیفــی در فراینــد روش تحلیلــی آنتروپــی شــانون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت؛ بدیــن معنــا کــه 
ابتــدا فراوانــی سیاســت ها و چارچوب هــا در محتــوای ســند تحــول اســتخراج و در جــدول مربوطــه ثبــت 
گردیــد؛ ســپس داده هــای به دســت آمده از پژوهــش در فراینــد روش تحلیلــی آنتروپــی شــانون توصیــف و 

تجزیــه و تحلیــل شــد کــه در ادامــه، مراحــل ســه گانۀ آن توضیــح داده شــده اســت.

مرحلۀ اول: ماتریس فراوانی های جداول بهنجار شد که برای این کار از رابطۀ زیر استفاده گردید:

در مرحلــۀ دوم، بــار اطالعاتــي هــر نشــانگر محاســبه و در ســتون هاي مربــوط قــرار داده شــد. بــراي 
ایــن کار از رابطــۀ زیــر اســتفاده شــد:

. رابطــۀ ریاضــی فــوق بــا  به طــوري کــه K یــک ثابــت مثبــت اســت به منظــور تأمیــن  
ــه(  ــه )5 مرحل ــام از نقطه نظــر m پاســخ گو )15 فصــل( در n مقول ــک پی ــوای ی ــه محت ــرض ک ــن ف ای

طبقه بنــدی شــده اســت، مــورد بحــث قــرار گرفــت. 

ــت  ــب اهمی ــا )j = 1 , 2.......... , n( ضری ــی مقوله ه ــار اطالعات ــتفاده از ب ــا اس ــوم، ب ــۀ س در مرحل
تک تــک مقوله هــا به دســت آمــد. هریــک از مقوله هایــی کــه بــار اطالعاتــی بیشــتری داشــته باشــند، از 
درجــۀ اهمیــت بیشــتری نیــز برخــوردار خواهنــد بــود. بــرای ایــن منظــور، از شــاخص wj اســتفاده شــد 
کــه ضریــب اهمیــت هــر مقولــه را در یــک پیــام بــا عنایــت بــه کل پاســخ گوها تعییــن می کنــد. از طــرف 
دیگــر می تــوان بــا توجــه بــه بــردار W مقوله هــای حاصــل از اهمیــت پیــام را نیــز مشــاهده و ثبــت کــرد.

5. یافته های تحقیق 
ــوای  ــدار در محت ــوزش توســعۀ پای ــا و سیاســت های آم ــه چارچوب ه ــزان توجــه ب ــاي حاصــل از می یافته ه
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســالمی ایــران در جــدول 5 آمــده اســت. نتایــج حاکــی 
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ــدار،  ــرای توســعۀ پای ــا مؤلفه هــا و سیاســت های آمــوزش ب ــی  مرتبــط ب اســت کــه از مجمــوع  347 فراوان
ــول و  ــد( در اص ــی )9/22 درص ــادل، 32 فراوان ــداری و تع ــای پای ــد( در مؤلفه ه ــی )11/81 درص 41 فراوان
چارچــوب همه ســونگری و کل نگــری، 7 فراوانــی )2/01 درصــد( در  یکپارچگــی اقتصــادی و محیطــی، 15 
ــت های  ــد( در سیاس ــی )53/31 درص ــع، 185 فراوان ــت و مناب ــظ محیط زیس ــد( در حف ــی )4/3 درص فراوان
توانمندســازی و توســعۀ مهارت هــا درجهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی، 67 فراوانــی )19/31 درصــد( در ابعــاد 
ــه در  ــد ک ــای جــدول نشــان می ده ــل داده ه ــن تحلی مشــارکت پذیری و مســئولیت پذیری اســت. همچنی
ــدار  ــرای توســعۀ پای ــوزش ب ــا و سیاســت های آم ــی چارچوب ه ــای ســند تحــول به صــورت متفاوت بخش ه
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن مبنــا، مقدمــه و کلیــات به ترتیــب 22 )6/34 درصــد( و 16 فراوانــی 
)4/61 درصــد(، در بخــش بیانیــۀ ارزش هــا 33 فراوانــی )9/51 درصــد(، در بخــش بیانیــۀ مأموریــت 11 فراوانی 
)3/17 درصــد(، در بخــش چشــم انداز 37 فراوانــی )10/66 درصــد(، در بخــش هدف هــای کالن 36 فراوانــی، 
ــا 168  ــی و راهکاره ــای عملیات ــی )5/47 درصــد(، در بخــش هدف ه ــای کالن 19 فراوان در بخــش راهبرده
فراوانــی )48/41 درصــد( و در بخــش چارچوب هــای نهــادی و نظــام اجرایــی تحول بنیادیــن 5 فراوانــی )1/44 

ــه چارچوب هــا و سیاســت های آمــوزش توســعۀ پایــدار اختصــاص داده شــده اســت. درصــد( ب
جدول 5. توزیع فراواني توجه به چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعۀ پایدار در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

فصل مقدمهخرده شاخصشاخص
1

فصل 
2

فصل 
3

فصل 
4

فصل 
5

فصل 
6

فصل 
7

فصل 
جمعجمع8

کل

پایداري و 
تعادل

10212428020عدالت

41 61203003116آینده نگر

1020000205متوازن

همه سونگر و 
کل نگر

همه جانبه بودن 
14311115017آموزش

32 0001101306فرایندمحور

آموزش در 
1320010209زمینه هاي مختلف

یکپارچگي 
اقتصادي و 

محیطي

روابط متقابل بین 
0010011205نظام ها و فرایندها

7

درک پیچیدگي 
یا تفکر 

سازمان یافته
0000011002

توجه به آثار 
زیست محیطي 

تصمیمات 
اقتصادي

0000000000



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

576

پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3

هادی حاجی حسن دنیادیده و همکاران. میزان ضریب توافق سیاست های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران.

فصل مقدمهخرده شاخصشاخص
1

فصل 
2

فصل 
3

فصل 
4

فصل 
5

فصل 
6

فصل 
7

فصل 
جمعجمع8

کل

حفظ 
محیط زیست 

و منابع

مسائل 
0000010102زیست محیطي

15

0000000404تغییرات آب وهوا

0000000000کاهش منابع طبیعي

0000000000منابع آبي

0000000000تنوع زیستي

0010010103زیست سالم

1000000506زیست بوم

0000000000کاهش آلودگي ها

توانمندسازي 
و توسعۀ 
مهارت ها 
درجهت 
ارتقای 
کیفیت 
زندگي

001000113116توسعۀ مهارت ها

185

کیفیت در آموزش 
01103401010و یادگیری

تفکر انتقادی و 
0010200003انعکاسی

0000110305کارآفریني

0000100203مسئله گرا

خالقیت و 
0000111609نوآوری

مبتني بر 
100011215020پژوهش

101020011015شناخت نیازها

توانایي برخورد با 
بحران ها )توانایي 
تصمیم گیري در 
شرایط نامطمئن(

0010100305

برنامه ریزي و 
211344130248مدیریت تغییر

توانایي شناخت 
و طبقه بندي 

ارزش ها
359115214040

دستیابی به 
11012213011حیات طیبه
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فصل مقدمهخرده شاخصشاخص
1

فصل 
2

فصل 
3

فصل 
4

فصل 
5

فصل 
6

فصل 
7

فصل 
جمعجمع8

کل

مشارکت 
پذیري و 
مسئولیت 

پذیري

شرکت در تصمیم  
گیري هاي 

گروهي
1010110105

67

001123113122مشارکت پذیری

مسئولیت پذیري 
0010221208و پاسخ گویي

مذاکره و 
001020010013تفاهم سازي

ایفای نقش با 
مسئولیت پذیری 

در سطح 
بین المللی و 

منطقه ای

20124235019

مجموع سیاست ها، چارچوب ها 
221633113736191685347و مؤلفه ها

ــه  ــت آمده، ب ــای به دس ــی داده ه ــار اطالعات ــه ب ــردن ب ــی ب ــت پ ــه جه ــود ک ــر ش ــت ذک الزم اس
بهنجــار کــردن داده هــا پرداختــه شــد. در ادامــه پــس از نرمال ســازی داده هــا و بــا اســتفاده از فرمــول 
ــان  ــد. در پای ــت آم ــا به دس ــک از مؤلفه ه ــی )EJ( هری ــار اطالعات ــدار ب ــانون، مق ــۀ دوم روش ش مرحل
براســاس فرمــول ضریــب اهمیــت )WJ( مؤلفه هــای آمــوزش توســعۀ پایــدار محاســبه شــد. داده هــای 
ــت از اهمیــت  ــن جــدول حکای ــوق در جــدول 6 ذکــر شــده اســت. داده هــای ای حاصــل از مراحــل ف
ــتری  ــت بیش ــۀ اهمی ــت، درج ــتری اس ــی بیش ــار اطالعات ــه دارای ب ــه ای ک ــر مقول ــا دارد و ه مقوله ه
ــدار،  ــعۀ پای ــوزش توس ــت های آم ــاي سیاس ــا و مؤلفه ه ــن چارچوب ه ــاس، در بی ــن اس ــر ای دارد. ب
ــای  ــه توانمندســازي و توســعۀ مهارت هــا درجهــت ارتق ــوط ب ــب اهمیــت )394/.( مرب بیشــترین ضری
ــئولیت پذیری  ــارکت پذیری و مس ــای مش ــالف، مؤلفه ه ــا اخت ــس از آن و ب ــوده و پ ــي ب ــت زندگ کیفی
)202/.( قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن کمتریــن ضریــب اهمیــت به ترتیــب بــه مؤلفه هــاي یکپارچگــی 

ــه اســت. ــري )101/.( اختصــاص یافت ــونگري و کل نگ اقتصــادی و محیطــی )016/.( و اصــل همه س
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جدول 6. مقادیر داده هاي بهنجارشده، بار اطالعاتي و ضریب اهمیت چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعۀ 
پایدار در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

Pi*LnPiEjWJزیرمؤلفه هامؤلفه ها

پایداری و تعادل
0/35عدالت

0/60/125 0/36آینده نگر
0/25متوازن

همه سونگر و کل نگر
0/33همه جانبه بودن آموزش

0/480/101 0/31فرایندمحور
0/35آموزش در زمینه هاي مختلف

یکپارچگي اقتصادي و محیطي
0/24روابط متقابل بین نظام ها و فرایندها

0/070/015 0/35درک پیچیدگي یا تفکر سازمان یافته
0/0توجه به آثار زیست محیطي تصمیمات اقتصادي

حفظ محیط زیست و منابع

0/26مسائل زیست محیطي

0/770/162

0/35تغییرات آب وهوا
0/0کاهش منابع طبیعي

0/0منابع آبي
0/0تنوع زیستي
0/32زیست سالم
0/36زیست بوم

0/0کاهش آلودگي ها

توانمندسازي و توسعۀ مهارت ها 
درجهت ارتقای کیفیت زندگي

0/21توسعل مهارت ها

0/990/394

0/15کیفیت در آموزش و یادگیری
0/06تفکر انتقادی و انعکاسی

0/09کارآفریني
0/06مسئله گرا

0/14خالقیت و نوآوری
0/24مبتني بر پژوهش
0/20شناخت نیازها

0/09توانایي برخورد با بحران ها )توانایي تصمیم گیري در شرایط نامطمئن(
0/35برنامه ریزي و مدیریت تغییر

0/33توانایي شناخت و طبقه بندي ارزش ها
0/16دستیابی به حیات طیبه

مشارکت پذیري و مسئولیت پذیري

0/19شرکت در تصمیم گیري هاي گروهي

0/960/202

0/36مشارکت پذیری
0/25مسئولیت پذیري و پاسخ گویي

0/31مذاکره و تفاهم سازي
0/35ایفای نقش با مسئولیت پذیری در سطح بین المللی و منطقه ای
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6. نتیجه  
بــا توجــه بــه یافته هــای تحلیــل متــن طــرح تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش می تــوان چنیــن نتیجــه 
ــه  ــر پرداخت ــدار کمت ــرای توســعۀ پای ــوزش ب ــای آم ــا و سیاســت ها و مؤلفه ه ــه چارچوب ه ــه ب ــت ک گرف
شــده اســت. یکــی از اســنادی کــه سیاســت های نظــام آمــوزش و پــرورش ایــران در آن بیــان شــده، ســند 
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش اســت کــه در قالــب شــیوه نامۀ مــدّون و مبتنــی بــر ارکان فلســفۀ تعلیم 
و تربیــت اســالمی تدویــن یافتــه اســت. لــذا ایــن تحقیــق نظــام ارزشــی مدنظــر را بــا اســتخراج چارچوب ها 
و سیاســت های آمــوزش توســعۀ پایــدار در قالــب توانایــی شــناخت و طبقه بنــدی ارزش هــا و دســتیابی بــه 
ــر چارچوب هــا و سیاســت های  ــق، افزون ب ــن تحقی ــن رو در ای ــه مشــخص کــرده اســت. از ای ــات طیب حی
مشــترک و مــورد اجمــاع بیــن کشــورها، نظــام ارزشــی، به عنــوان مؤلفــۀ اثرگــذار بــر توســعۀ پایــدار کــه 

بیانگــر مســیر یــا کریــدور حرکــت توســعۀ ملــی اســت، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.  

یافته هــای ایــن پژوهــش بــا نتایــج تحقیــق فرمهینــی فراهانــی و دیگــران )1398( کــه دســتیابی 
ــی و  ــرو هماهنگ ــه را در گ ــات طیب ــق حی ــا و تحق ــه ارزش ه ــیدن ب ــی رس ــی و کل ــدف غای ــه ه ب
ــی  نقش آفرینــی همــۀ نهادهــا و جامعــه و عناصــر مختلــف نظــام تعلیــم و تربیــت می داننــد، همخوان
ــج پژوهــش حاضــر درمــورد چارچــوب و اصــول و سیاســت های  ــا نتای دارد؛ واقعیتــی کــه هم راســتا ب

آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار در ســند تحــول نیــز رعایــت نشــده اســت. 

مطالعــۀ ادیــب و دیگــران )1395( نشــان داد مؤلفه هــای نظــام ســالمت در ســند تحــول بنیادیــن 
آمــوزش و پــرورش ایــران دارای توزیــع نرمالــی نیســت. چنیــن نتایجــی می توانــد به دالیلــی ازجملــه 
ــدار  ــعۀ پای ــت های توس ــا و سیاس ــر چارچوب ه ــی ب ــر و مبتن ــونگر و جامع نگ ــرش همه س ــدان نگ فق
ــا تأکیــد بــر آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار در دو بخــش عملــی و نظــری در ســند تحــول بنیادیــن  ب
ــق  ــن نژاد )1393( در تحقی ــدری و حس ــه  حی ــه ای ک ــه گون ــرد؛ ب ــت وجو ک ــرورش جس ــوزش و پ آم
ــرا و براســاس  ــای رویکــرد آرمان گ ــن برمبن ــن نتیجــه رســیدند کــه ســند تحــول بنیادی ــه ای خــود ب
ــه انســان و جامعــه  ــت، نیازمنــد رویکــردی معنــوی و تکثرگــرا ب ــه عدال ــگاه محــدود ایدئولوژیــک ب ن
ــوان  ــی اســالمی می ت ــری و عرفان ــردی را در درون ســنت فک ــن رویک ــای چنی ــه درون مایه ه اســت ک
ــه  ــت ب ــزان اهمی ــای  می ــند در زمینه ه ــوای س ــل محت ــه تحلی ــه ب ــی ک ــج تحقیقات ــت. نتای بازیاف
یادگیــری ســازمانی )پیروانی نیــا، 1392(، گفتمــان علــم و دیــن )ســپیدنامه و دیگــران، 1397(، ابعــاد 
ــی و  ــه )فراهان ــات طیب ــگاه حی ــران،  1394(، جای ــی و دیگ ــوی انســان )نجف ــای رشــد معن و مؤلفه ه
ــران،  ــی و دیگ ــت )وفای ــم و تربی ــام تعلی ــش گانه در نظ ــاحت های ش ــه س ــه ب ــی، 1398(، توج آران
1396(، مفروض هــای نظــام ســالمت )ادیــب و دیگــران، 1395( و جایــگاه مؤلفه هــای اصلــی آمــوزش 
ــر همه جانبــه نبــودن  ــد، ب محیط زیســت در کتاب هــای درســی )عمــران و دیگــران، 1395( پرداخته ان
موضوعــات و زمینه هــا، عــدم جامعیــت و  عــدم نقش آفرینــی همــۀ نهادهــا و عناصــر مختلــف نظــام 
تعلیــم و تربیــت، نامتــوازن بــودن و عــدم توجــه متعــادل  بــه جملگــی موضوعــات و مقوله هــای فــوق 
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ــداری و  ــای پای ــا و مؤلفه ه ــت چارچوب ه ــه اهمی ــوان ب ــف، می ت ــن وص ــا ای ــته اند.  ب ــان داش اذع
ــرد. ــی ب ــی پ ــت و یکپارچگ ــونگری و جامعی ــادل و همه س تع

درمجمــوع یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان داد میــزان توجــه بــه چارچوب هــا و سیاســت های آمــوزش 
ــه  ــن، ب ــوان گفــت در محتــوای طــرح تحــول بنیادی ــه ای کــه می ت ــدار متفــاوت اســت؛ به گون توســعۀ پای
ــی  ــده و در برخ ــی ش ــدار کم توجه ــعۀ پای ــرای توس ــوزش ب ــت های آم ــا و سیاس ــی از چارچوب ه برخ
ــن  ــد ای ــه مؤی ــران )1395( ک ــران و دیگ ــج پژوهــش عم ــا نتای ــه ب ــی نشــده ک ــا اصــاًل توجه زیرمؤلفه ه
اســت کــه آمــوزش مؤلفه هــای محیط زیســت به طــور پراکنــده در کتاب هــای درســی دوره هــای مختلــف 
ذکــر شــده و برمبنــای برنامــه و چارچــوب مشــخصی نیســت، همخوانــی دارد. اگرچــه برپایــۀ یافته هــای 
پژوهــش حاضــر، نقــش آمــوزش بــه مســائل محیط زیســتی محــدود نمی شــود و افزون بــر مســائل مرتبــط 
بــا حــوزۀ محیط زیســت و منابــع )ماننــد یکپارچگــی اقتصــادی و محیطــی، و حفــظ محیط زیســت و منابــع 
و زیرمؤلفه هــای آن(، شــامل مســائل توانمندســازی و توســعۀ مهارت هــا درجهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی 
در ابعــاد فــردی و اجتماعــی و مشــارکت پذیری و مســئولیت پذیری در ســطح کالن و زیرمؤلفه هــای آن در 

ســطح ُخــرد برمبنــای اصــول پایــداری، تعــادل و همه ســونگری و جامع نگــری اســت.  

ــران، 1395؛ یونســکو،  ــاری و دیگ ــی )غف ــی و بین الملل ــی داخل ــات تجرب ــج مطالع ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــود و  ــاز می ش ــعه یافته آغ ــن توس ــه ای از ذه ــر جامع ــعه در ه ــه توس ــرد ک ــوش ک ــد فرام 2009(، نبای
ــا صــرف  ــوان ب ــۀ آمــوزش افــراد واقــع نگــردد، نمی ت ــر مقول ــع و فعالیت هــا ب مادامــی کــه محوریــت مناب
هزینه هــای هنگفــت در حوزه هــای دیگــر انتظــار نیــل بــه اهــداف توســعۀ پایــدار را داشــت و در ایــن راســتا، 
ــدف  ــی به ســوی ه ــازی و فراپوی ــوزان، راهگشــای بسترس ــودکان و دانش آم ــان ک ــژه در می ــوزش، به وی آم
ــه چارچوب هــا و  ــذا توجــه ب ــار حفــظ محیط زیســت اســت. ل ــدار در کن اســتراتژیک اســتقرار توســعۀ پای
سیاســت گذاری های آمــوزش توســعۀ پایــدار در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، به عنــوان نقشــۀ 
راه و چشــم انداز نظــام تعلیــم و تربیــت درجهــت افزایــش آگاهــی و تغییــر رویکــرد ارکان نظــام تعلیــم و 

ــواده و آحــاد جامعــه، امــری ضــروری به نظــر می رســد. ــان، خان ــان، متربی تربیــت از مربی

ــه  ــه ب ــش از هم ــی نشــان داد بی ــۀ سیاســت های کل ــه در زمین ــن مطالع ــای ای ــوع یافته ه درمجم
سیاســت »توانمندســازي و توســعۀ مهارت هــا درجهــت ارتقــای کیفیــت زندگــي« بــا ضریــب اهمیــت 
0/394، سیاســت »مشــارکت پذیري و مســئولیت پذیري« بــا ضریــب اهمیــت 0/202 و سیاســت 
»حفــظ محیط زیســت و منابــع« بــا ضریــب اهمیــت 0/162 توجــه شــده اســت. مطالعــه ای کــه همــۀ 
ســند را در تمــام ابعــاد بررســی کنــد، یافــت نشــد تــا بــا یافته هــای مقالــۀ حاضــر مــورد مقایســه قــرار 
ــات  ــج تحقیق ــا نتای ــه ب ــن مطالع ــای ای ــوردی، یافته ه ــاد به صــورت م ــرد. در بررســی برخــی از ابع گی
فرمهینی فراهانــی و دیگــران )1398(، ســپیدنامه و دیگــران )1397(، وفایــی و دیگــران )1396(، 
ــویی و  ــران )1395( همس ــران و دیگ ــران )1395( و عم ــاری و دیگ ــران )1396(، غف ــی و دیگ نجف

ــی دارد.  همخوان
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هادی حاجی حسن دنیادیده و همکاران. میزان ضریب توافق سیاست های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران.

7. پیشنهادها
ــا ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش  به منظــور توافــق سیاســت های آمــوزش توســعۀ پایــدار ب

ــر پیشــنهاد می شــود:  ــران، مــوارد زی ای

• ــا، 	 ــا چالش ه ــان ب ــوزان و معلم ــردن دانش آم ــنا ک ــور آش ــم به منظ ــدّون و منظ ــزی م برنامه ری
ــاي درســي و کمک درســي و  ــق کتاب ه ــوزش آن از طری ــدار  و آم ــاي توســعۀ پای معضــالت و مؤلفه ه

ــان. ــت فرهنگی ــاي ضمن خدم دوره ه

• بازنگــري در ســند و توجــه بــه اصــول و سیاســت هاي آمــوزش توســعۀ پایــدار جهــت ریل گــذاري 	
ــه روز کــردن هــر ســند آموزشــی  ــدار. ایــن پیشــنهاد براســاس ب ــراي توســعۀ پای و توســعۀ آمــوزش ب
ضــروری اســت. ســندهای آموزشــی و تربیتــی در گــذر زمــان بــه کاســتی می گرایــد و ضعف هــای آن 

ــرای بازنگــری در ســند پیش بینــی شــود.  ــد برنامه هــای مشــخصی ب ــن بای آشــکار می شــود؛ بنابرای

• ــوزش 	 ــت هاي آم ــا و سیاس ــاي چارچوب ه ــي برمبن ــي و کمک درس ــاي درس ــري کتاب ه بازنگ
ــا خــط مقــدم، یعنــی دانش آمــوزان و مــدارس، از  توســعۀ پایــدار. پــل ارتباطــی آمــوزش و پــرورش ب
طریــق کتــب درســی اســت. کتــب درســی نیــز در شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش تدویــن و تأییــد 
می شــود. بنابرایــن بســیار ضــروری اســت کــه کتــب درســی در بازه هــای زمانــی مشــخص، بــا توجــه 

بــه رویکردهــای ســند تحــول بنیادیــن، بازنگــری شــود.

• ــا و 	 ــاي چارچوب ه ــي برمبن ــف آموزش ــاي مختل ــي دوره ه ــاي درس ــواي کتاب ه ــل محت تحلی
ــی  ــای پژوهش ــه یافته ه ــه ب ــش. توج ــن پژوه ــتخرج  از ای ــدار مس ــعۀ پای ــوزش توس ــت هاي آم سیاس
امــری ضــروری و منطقــی  اســت؛ بنابرایــن توصیــه می شــود بــه یافته هــای ایــن مطالعــه، خصوصــاً در 

ــا در جــدول 6، توجــه شــود.  ــت مؤلفه ه ــب اهمی ــۀ ضرای زمین
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