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The aim of this research is to estimate the degree of agreement between the sustainable development 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 population 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).
JEL Classification: I21, I28.
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هــدف ایــن پژوهــش تعییــن میــزان ضریــب توافــق سیاسـتهای آمــوزش توســعۀ پایــدار بــا
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش ایــران اســت .روش پژوهــش توصیفــی ،شــامل
تحلیــل محتــوا و تحلیــل اســنادی ،بــوده و از نــوع تحقیقــات کاربــردی اســت .جامعــۀ تحلیلــی
شــامل دو بخــش متــون مرتبــط بــا چارچوبهــا و سیاســتها و اصــول آمــوزش بــرای
توســعۀ پایــدار و متــن ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش مصــوب آذر  1390اســت.
ابــزار اندازهگیــری استفادهشــده در ایــن تحقیــق فیشبــرداری و ســیاهۀ تحلیــل محتــوا
بــوده اســت .دادههــای اســنادی بهشــیوۀ کیفــی بــا اســتفاده از شــاخصهای توصیفــی در
فراینــد آنتروپــی شــانون مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .یافتههــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت
کــه چارچوبهــا و سیاســتهای آمــوزش توســعۀ پایــدار را میتــوان براســاس مــدارک و
مســتندات مرتبــط در  6چارچــوب و سیاســت کالن و  34خردهچارچــوب ،سیاســت و
زیرمؤلفههــاي آن تدویــن کــرد .از مجمــوع  347فراوانــی مرتبــط بــا چارچوبهــا و
سیاس ـتهای آمــوزش توســعۀ پایــدار در ســند تحــول بنیادیــن ،بیشــترین فراوانــی بــا 168
فراوانــی ( 48/4درصــد) بــه بخــش هدفهــای عملیاتــی و راهکارهــا اختصــاص دارد و
کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه بخــش چارچــوب نهــادی و نظــام اجرایــی بــا  5فراوانــي (1/4
درصــد) بــوده اســت .همچنیــن در بیــن چارچوبهــا و مؤلفههــاي سیاســتهای آمــوزش
توســعۀ پایــدار ،بيشــترين ضريــب اهميــت ( )0/394مربــوط بــه توانمندســازي و توســعۀ
مهارتهــا درجهــت ارتقــای كيفيــت زندگــي اســت و كمتريــن ضريــب اهميــت بهترتيــب بــه
مؤلفههــاي یکپارچگــی اقتصــادی و محیطــی ( )0/016و اصــل همهســونگري و كلنگــري
( )0/101اختصاص یافته است.
طبقهبندی .I 21 ،I 28 :JEL
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 .1مقدمه

آموــزش اثربخشترینــ ساــزوکار جامعــه ب�رـای مقابل�هـ ب��ا بزرگتریــن چالــش ایــن قــرن ،یعنــی
توســعۀ پایــدار ،اســت .توســعۀ پایــدار بــه انســانهای جامعنگــر ،دارای تفکــر سیســتمی ،دارای بینــش
میـ�ان و فـ�را رشـ�تهای ،آگاه (ساداتهاشــمی و خزایــی ،1392 ،ص 168 .بــه نقــل از وزیریاقــدم،
ملکیآلآق��ا و اعتماداه��ری ،1399 ،ص ،)279 .خــاق و مشــارکتجو نیــاز دارد .تولیــد منابــع انســانی
دارای شــرایط نامبــرده نیازمنــد گســترش آمــوزش توســعهای در راســتای توســعۀ پایــدار بــوده کــه
ایــن امــر خــود از بزرگتریــن چالشهــای توســعۀ پایــدار اســت کــه بــرای تــداوم حیــات خــود بــه
آن نیــاز دارد (موســایی و احمــدزاده ،1388 ،ص)209 .؛ چراکــه تجربــۀ ســالهای اخیــر اثبــات کــرده
کــه مقولــۀ آمــوزش بــدون درنظــر گرفتــن الگوهــای نگرشــی توســعه ،صرفـاً موجــب ارتقــای اطالعــات
آموزشدیــدگان میشــود و چــه بســا نقــش مؤثــری در توســعۀ پایــدار نداشــته باشــد (ســلطانی،
 ،1383ص.)2 .
رشــد و توســعه در کشــورهای گوناگــون در گــرو توســعۀ پایــدار آن کشورهاســت؛ بنابراین دســتیابی
بــه توســعۀ پایــدار نیازمنــد برنامهریــزی در هریــک از ســطوح اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و انســانی اســت .از یــک ســو انســان ،بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای توســعۀ پایــدار ،در مرکــز توجه اســت
و نیــاز بــه آمــوزش دارد و از ســوی دیگــر آمــوزش نیــز از مؤلفههــای توســعۀ پایــدار بهشــمار مـیرود
(وزیریاقــدم و دیگــران ،1399 ،ص .)278 .پــس آمــوزش بهطــور عــام و آمــوزش و پــرورش بهطــور
خــاص نقــش مؤثــری در توســعۀ پایــدار دارد .درواقــع آمــوزش و پــرورش ،بهعنــوان زیربناییتریــن
نهـ�اد در جامعـ�ه ،شـ�رط اصلـ�ی و تردیدناپذیـ�ر توسـ�عۀ همهجانبـ�ۀ کشـ�ور اسـ�ت (ملکــی ،1389 ،ص.
 .)345آمــوزش 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
و هدایتــی ،1393 ،ص .)133 .لــذا ضــرورت دارد هــر جامع ـهای کــه بــه توســعۀ پایــدار میاندیشــد،
آمــوزش مطلــوب را در رأس برنامههــای خــود قــرار دهــد (ساداتهاشــمی و خزایــی 1392 ،بــه نقــل
از وزیریاقــدم و دیگــران ،1399 ،ص .)279 .امــروزه سیاســتهای تــازهای بــرای تحقــق توســعۀ
پایــدار مطــرح شــده کــه ادغــام آمــوزش توســعۀ پایــدار در سیاس ـتهای آمــوزش ملــی ازجملــۀ آن
اســت .از ایــن رو آمــوزش ،بهمعنــای ســپردن دانســتنیها بــه دیگــران جهــت تغییــر رفتــار آنهــا و
بهعنــوان کلیــد قفلگشــای توســعۀ پایــدار ،یکــی از مؤلفههــای مهــم در توســعۀ پایــدار بهشــمار
مــیرود .ایــن موضــوع وظیفــۀ ســنگینی را بــر دوش نهادهــای سیاســتگذار در عرصــۀ آمــوزش،
ازجملــه وزارت آمــوزش و پــرورش ،نهــاده اســت .امــا بــا نگاهــی بــه نظــام آموزشــی کشــور ،حــس
میشــود درحــال حاضــر مســائلی همچــون توجــه بــه زمینههــای پژوهشــی ،خالقیــت ،گســترش
حــس اجتماعپذیــری ،بــاال بــردن ســطح احســاس مســئولیت درمقابــل دیگــران ،مســائل مربــوط بــه
محیطزیســت و ســایر شــاخصهای توســعۀ پایــدار (ادیــب ،عظیمــی ،فتحــیآذر و مطلبــی،1395 ،
صــص233 .ـ )247در آمــوزش ،کمتــر در سیاس ـتهای آموزشــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش ،مصوبۀ شــورای عالــی وزارت آمــوزش و پــرورش (،)1390
از گســتردهترین طرحهــای نرمافــزاری اســت (وفایـ�ی ،فضلاللهـ�ي و طالعيفـ�رد ،1396 ،ص)133 .
کــه بــا تأکیــد بــر جنبههــای کیفــی ،رابطــۀ عناصــر نظــام در درون و بــا محیــط پیرامــون و مباحــث
ســاختاری تدویــن شــده اســت .قلمــروی ســند عرصههــای توســعه ،اعــم از اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی ،را در آمــوزش و پــرورش دربــر میگیــرد و بــرای آنهــا تعییــن تکلیــف میکنــد .ایــن ســند
پایــه ،مــاک و راهنمــای تصمیمگیریهــای اساســی بــرای هدایــت ،راهبــری ،نظــارت و ارزشــیابی
نظــام تعلیــم و تربیــت رســمی عمومــی بهمنظــور تحقــق تحــوالت محتوایــی و ســاختاری اســت
(رعنایــی 1392 ،بــه نقــل از بذرافشــانمقدم ،شــوقی و رحمانخــواه ،1394 ،ص .)27 .در ایــن راســتا،
ایــن پژوهــش قصــد دارد تحلیــل محتــوای طــرح تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش را براســاس
مؤلفههــا ،سیاســتها و چارچوبهــای آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار بــا توجــه بــه سیاســتها،
چارچوبهــا و مؤلفههــای آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار در ســطح جهانــی و همچنیــن بومیســازی
آن در س��طح مل��ی و مبتنـ�ی ب��ر ارزشه��ای نظــام معیــار اســامی 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 چارچوبهــا،
سیاس ـتها و مؤلفههــای آمــوزش توســعۀ پایــدار توجــه شــده اســت؟

 .2پیشینۀ تحقیق

فرمهینیفراهانــی و دیگــران ( )1398در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دســتیابی بــه
هــدف غایــی و کلــی رســیدن بــه ارزشهــا و تحقــق حیــات طیبــه در گــرو هماهنگــی و نقشآفرینــی
همــۀ نهادهــا و جامعــه و عناصــر مختلــف نظــام تعلیــم و تربیــت اســت.
ســپیدنامه ،فراسـتخواه و رحمانــی ( )1397بیــان کردهانــد کــه ســند تحــول بنیادیــن در معرفــی
آرمانهــا ،اهــداف ،برنامههــا و راهکارهــای ترویــج علــم ،برخــاف زبــان علــم ،از واژگان نشــاندار و
اســتعاری ارزشــی اســتفاده کــرده و ایــن امــر ســبب شــده گفتمــان علمــی بــه گفتمــان دینــی مبــدل
شــود.
وفایــی و دیگــران ( )1396در تحقیــق خــود دریافتهانــد کــه در کتابهــای مطالعــات اجتماعــی
دورۀ ابتدایــی 528 ،مرتبــه بــه ســاحتهای شــشگانۀ تربیتــی ســند تحــول بنیادیــن توجــه شــده
و از میــان ابعــاد مــورد بررســی ،بُعــد علمــی و فنــاوری بیشــترین توجــه و بُعــد اقتصــادی و حرف ـهای
کمتریــن میــزان توجــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
نجفــی ،وفایــی و ملکــی ( )1396در بررســی ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش نتیجــه
گرفتنــد کــه بــه برخــی از مؤلفههــای رشــد معنــوی انســان یــا اصـ ً
ا توجهــی نشــده ،یــا میــزان توجــه
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بســیار ناچیــز بــوده اســت.
ادیــب و دیگــران ( )1395در مطالعــۀ خــود نشــان دادنــد کــه مؤلفههــای نظــام ســامت توزیــع
نرمالــی نــدارد.
غفــاری ،یونســی و رفیعــی ( )1395گفتهانــد کــه بــا توجــه بــه اينكــه آمــوزش يكــي از مؤثرتريــن
مؤلفههــاي اثرگــذار بــر توســعۀ پايــدار هــر كشــور اســت ،انجــام اقداماتــي وســيع ،همهجانبــه ،مســتمر
و فراگيــر درجهــت افزايــش آگاهيهــاي محيطزيســتي جامعــه ،امــري ضــروري بــوده و بایــد بــه آن
توجــه کافــی مبــذول شــود.
عمــران ،پرهیــزکار و حاتمیفــر ( )1395در بررســی کتابهــای درســی دورۀ ششــم ابتدایــی
نشــان دادنــد کــه توجــه متعــادل و جامعــی بــه مؤلفههــای آمــوزش محیطزیســت در محتــوای
کتابهــا مشــاهده نمیشــود.
گودرزونــد چگینــی ( )1394در مطالعــۀ خــود نشــان داد سياسـتهاي توســعۀ پايــدار تابعــي اســت
از شــاخصهاي رشــد و تعالــي انســانها در ابعــاد مختلــف بــا تأكيــد بــر عوامــل ارزشهــاي فرهنگــي
در هــر جامعـهاي اســت.
حیــدری و حســننژاد ( )1393در پژوهــش خــود کاســتیهایی را بــرای ســند تحــول معرفــی
کردهانــد؛ ازجملــه غلبــۀ نگــرش آرمانگــرا از نــوع افالطونــي آن ،ناديــده گرفتــن تنــوع و آزاديهــاي
فــردي دانشآمــوزان ،برجســتگي بيشازحــد دغدغههــاي ايدئولوژيــك و درنتيجــه ســنگيني فزاينــدۀ
آن بــر مــدارس ،مبتنــي كــردن مبانــي آن بــر يــك نــوع نگــرش فلســفي و نيــز ناديــده گرفتــن شــرايط
زندگــي و تحــوالت اجتماعــي كــه ممكــن اســت بــه ناكارآمــدي و عــدم اجــراي آن بينجامــد.
پیروانینیــا ( )1392در مطالعــۀ خــود بــراي دســتيابي بــه اهــداف ســند تحــول بنياديــن،
نتیجــه گرفــت کــه بایــد در همــۀ زمينههــاي يادگيــري ســازماني فرهنگيــان ،تجديدنظــر كلــي در
سياســتهاي اجرايــي آمــوزش و پــرورش انجــام گيــرد.
حیــدری ( )1390در بررســی خــود نشــان داد کــه توليــد منابــع انســاني مــورد نظــر توســعۀ پايــدار
ــــ كــه بــه تربيــت انســاني خــاق ،مشــاركتجو ،توانمنــد و داراي تفكــر انتقــادي میانجامــد كــه
توانايــي درك مســائل و حــل مشــكالت خــود و محيــط را دارد ــــ نيازمنــد سياســتهايي مبتنــي
بــر الگــوي آمــوزش در راســتاي توســعۀ پايــدار اســت .در ايــن الگــو ،آمــوزش ابتدايــي و پايــه بســيار
اهميــت دارد و از اهــداف شــكلگيري جامعــۀ يادگيرنــده و آمــوزش مادامالعمــر اســت.
رکنالدینافتخــاری و دیگــران ( )1389در مطالعــۀ خــود بــه ضــرورت تدویــن برنامهریــزی
راهبــردی آمــوزش توســعۀ پایــدار بــا رویکــرد مشــارکتی همســو بــا راهبردهــای پیشــنهادی یونســکو
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تأکیــد کردهانــد .آنــان توجــه بــه اصولــی ماننــد دیــدگاه کلنگــر ،توســعۀ عدالــت نســلی و بیننســلی
در اســتفاده از منابــع ،توجــه بــه کانــون اصلــی یعنــی توســعۀ پایــدار و آمــوزش ،شــفاف بــودن
سیاس ـتها ،مدیریــت و معیارهــا و شــاخصها و شــیوههای ارزیابــی ،و توجــه بــه مشــارکت فراگیــر و
تعامــل کارا و اثربخــش را پیشــنهاد دادهانــد.
قضــاوی ،لیاقــتدار و اســماعیلی ( )1389در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه در کتابهــای
علــوم تجربــی دورۀ ابتدایــی بــه معضــات زیســتمحیطی کمتوجهــی شــده اســت.
اغلــب تحقيقــات مذکــور ابعــاد محيطزيســتي توســعۀ پايــدار را بررســی کردهانــد؛ از ايــن رو
تحقيــق حاضــر پژوهشــي بكــر و مقدماتــي در زمينــۀ سياسـتها و مؤلفههــاي آمــوزش توســعۀ پايــدار
در محتــواي ســند تحــول بنياديــن اســت .اگرچــه تحقيقــات زيــادي در حــوزۀ ســند تحــول بنياديــن
انجــام شــده ،در زمينــۀ سياســتها و چارچوبهــاي آمــوزش توســعۀ پايــدار ،عليرغــم جايــگاه و
اهميــت آن در مجامــع بينالمللــي ،تــا كنــون تحقيقــي جامــع و هدفمنــد در محتــواي ســند تحــول
بنياديــن انجــام نشــده اســت.

 .3چارچوب نظری

نقــش اساســی در تبییــن و توجــه بــه توســعۀ پایــدار بــه کنفرانــس محیطزیســت اســتکهلم (۱۹۷۲
م) ،کمیســیون جهانــی محیطزیســت و توســعه ( ۱۹۸۷م) و کنفرانــس ریــو ( ۱۹۹۲م) بازميگــردد.
امــا اصطــاح «توســعۀ پایــدار» بهصــورت وســیع بعــد از گــزارش کمیســیون براتلنــد ،بــا عنــوان
«آینــدۀ مشــترک مــا و اجــاس ریــو» ،مطــرح شــد .از آن پــس تــا کنــون ،افــراد در بحــث و جــدل
هســتند کــه توســعۀ پایــدار در عمــل چــه معنــا میدهــد و چگونــه میتــوان بــه آن دســت یافــت
(زاهــدي و نجفــي ،1385 ،ص .)43 .باوجــود ایــن ،هیچکــدام از تعاریــف موجــود مثــل هــم نیســتند.
کمیســیون براتلنــد تعریــف مختصــری از توســعۀ پایــدار بیــان کــرده کــه عبــارت اســت از توانایــی ایجاد
توســعهای کــه عالوهبــر 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
اســت :تمــام کنشهــا و اثــرات ،راههــا و روشهایــی کــه بــرای رشــد و تکامــل تواناییهــای مغــزی
و معرفتــی و همچنیــن مهارتهــا ،نگرشهــا و رفتــار انســان ب ـهکار م ـیرود (البتــه بــه طریقــی کــه
شــخصیت انســان را تــا حــد ممکــن بــه تعالــی برســاند) ،تعلیــم و تربیــت یــا آمــوزش و پــرورش
میگوینــد .بــر ایــن اســاس ،آمــوزش فراینــدی متوالــی و پیگیــر اســت کــه تــداوم آن تمامــی ابعــاد
حیــات انســان را دربــر میگیــرد .بنابرایــن نظــام آمــوزش و پــرورش بــا رشــد و توســعۀ جوامــع انســاني
در ابعــاد اخالقــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،مذهبــی و ارتباطــات بینالمللــی پیونــدی
ناگسســتنی دارد و نقــش و رســالت آن در دنیــای امــروز تــا آن انــدازه اســت کــه جوامــع مختلــف
انتظــار دارنــد از ایــن طریــق ،نیازهــای مــادی و معنــوی خــود را برطــرف ســازند و مــردم خــود را بــرای
زیســتن بهتــر در جهــان آمــاده کننــد (شــاهمحمدي ،1382 ،ص.)289 .
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3ـ .1آموزش و توسعۀ پایدار
بهبیــان فرانچســکو دی کاســتا ،1توســعۀ پایــدار بهمثابــۀ ســاختار یــک صندلــی رنســانس ،از هــر منظــری
کــه نگریســته شــود ،در متــن و بطــن خــود بیانگــر نوعــی تضــاد و تناقــض مفهومــی اســت .ایــن دوگانگی
بهویــژه در ارتبــاط توســعه و عوامــل اکولوژیــک بیشــتر مطــرح اســت .ایــن تعارضهــا ســبب شــد پــس
از کنفرانــس جهانــی محیطزیســت و توســعۀ ســازمان ملــل متحــد ریــودو ژانیــرو  ۱۹۹۲م ،سیاسـتهای
تــازهای بــرای تحقــق توســعۀ پایــدار مطــرح شــود و اصــول و اولویتهایــی در زمینــۀ ترویــج همــکاری
بیــن بخشهــای گوناگــون جامعــه و بهرهبــرداری معقوالنــه از «فناوریهــای تــازه و متنــوع فرهنگــی» و
«کمـ�ک بهــ ادغاــم آم��وزش توس�عـۀ پای��دار در سیاس��تهای آم�وـزش ملــی» م��ورد توجـ�ه ق�رـار گی��رد .در
همیــن راســتا فدریکــو مایــور ،2دبیــرکل پیشــین یونســکو ،در پیامــی بــه اجــاس ویــژۀ مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل متحــد ،در ژوئــن  1997م ،بــر ســه رکــن آمــوزش ،دموکراســی و صلــح ،بهعنــوان کلیدهای
توســعۀ پایــدار ،تأكيــد و خاطرنشــان کــرد« :کلیــد توســعۀ پایــدار آمــوزش اســت؛ آموزشــی کــه بــا
ابزارهــا و تکنولوژیهــای تــازه بــه همــۀ اعضــای جامعــه گســترش یابــد و بتوانــد فرصتهــای آموزشــی
را مادامالعمــر بــرای همــگان تضمیــن کنــد» (قراگوزلــو ،1383 ،صــص109 .ـ .)114اعــام ســالهای
 ۲۰۰۴تــا  ۲۰۱۵م بهعنــوان دهــۀ آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار ایــن نظریــه را تقویــت بخشــید کــه
اصلیتریــن 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
سیاســتهای زیســتمحیطی راهبردهــای بلندمدتــی را بهمنظــور آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار در
مفصلــی در پــروژۀ حفــظ
اروپــا مشــخص کردنــد .بنابرایــن بیتردیــد آمــوزش نقــش سیاســی و معنــوی ّ
جهــان دارد .امــا بــا کمــال تعجــب ،در ایــن دوره ،موضــوع آمــوزش دوران کودکــی و اینکــه آمــوزش
در دوران اولیــۀ زندگــی انســان از چــه راهــی و در چــه ســاختاری ممکــن اســت ،مــورد بیتوجهــی
و غفلــت قــرار گرفــت .ایــن نظریــه نقطــۀ آغــازی بــرای تشــکیل کارگــروه بینالمللــی نقــش آمــوزش
در دوران اولیــۀ کودکــی بــرای داشــتن یــک توســعۀ پایــدار کــه توســط یونســکو و دانشــگاه گوتنبــرگ
ســازماندهی شــد ،محســوب میشــود .مهمتریــن برداشــت از ایــن کارگــروه توافــق عمومــی بــر ســر
ایــن موضــوع بــود کــه آمــوزش در ســنین کودکــی تمــام شــرایط مــورد نیــاز جهــت کمــک کــردن بــه
آمــوزش بــرای پایــداری را داراســت (.)Hägglund & Samuelsson, 2009, p. 54
هــدف اصلــی دهــۀ آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار یکپارچــه کــردن ارزشهــای مانــدگار توســعۀ پایدار
در تمــام ابعــاد یادگیــری بــه مفهــوم تشــویق تغییــر رفتارهاســت .در طــول ایــن دهــه ،آمــوزش و توســعۀ
پایــدار ،بهمنظــور آمــاده کــردن شــهروندان بــرای مواجهــۀ مســتقیم بــا چالشهــای حــال و آينــده و
تصمیمگیریهــای تــوأم بــا مســئولیتپذیری و پاس ـخگویی درجهــت ســاخت جهانــی پویــا و زنــده در
مراکــز آموزشــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد .در ایــن چارچــوب ،پنــج نــوع یادگیــری آموزشــی لحــاظ
1. Francesco de Costa
2. Federico Mayor
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شــده کــه عبارتانــد 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 چشـمانداز همــراه شــد؛ بدیــن صــورت کــه در چشـمانداز بنیادیــن ،3جهــان مکانــی قلمــداد
شــد کــه در آن ،هرکــس از فرصتــی برخــوردار اســت تــا از آمــوزش و یادگیــری ارزشهــا ،رفتــار و شــیوۀ
زندگــی بــرای پایــداری آینــده و آینــدۀ پایــدار و تغییــر شــکل مثبــت جامعــه بهشــکل مناســب اســتفاده
کنــد .ایــن چشـمانداز کــه در آن تغییــر شــکل مثبــت خــود و جامعــه از اهــداف آرمانــی و دسـتیافتنی
اســت ،بــر چهــار هــدف کالن اســتوار اســت .1 :تســهیل شــبکهها ،پیوندهــا ،مبادلههــا و کنــش متقابــل
میــان ذینفعهــا در چشـمانداز بنیادیــن؛  .2سرعتبخشــی بــه افزایــش کیفیــت آمــوزش و یادگیــری در
آمــوزش توســعۀ پایــدار؛  .3کمــک بــه کشــورها بهمنظــور پیشــرفت و توجــه بــه اهــداف توســعۀ هــزاره
بــا تأکیــد بــر تالشهــا در چارچــوب چشــمانداز بنیادیــن؛  .4آشــنا کــردن کشــورها بــا فرصتهــای
جدیــد بهمنظــور همکاریهــا در چشـمانداز بنیادیــن در راســتای تــاش بــرای اصــاح و بهبــود آمــوزش
(رکنالدینافتخــاری و دیگــران ،1389 ،صــص49 .ـ.)50
ارتبــاط بیــن آمــوزش و توســعۀ پایــدار تــا حــدودی پیچیــده بهنظــر میرســد .بــه هــر حــال،
پژوهشهــای مختلــف نشــان میدهــد آموزشهــای پایــهای نقشــی اساســی در دســتیابی ملتهــا
بــه توســعه دارنــد و همچنیــن اهــداف توســعه را محقــق مــی کننــد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه
آمــوزش تولیــدات کشــاورزی را ارتقــا میدهــد ،در بهبــود وضعیــت زنــان نقــش مؤثــری دارد ،نــرخ
رشــد جمعیــت را کاهــش میدهــد ،فرهنــگ حفاظــت از محیطزیســت را افزایــش میدهــد و بهطــور
کلــی اســتانداردهای زندگــی بهبــود میبخشــد .آمــوزش بــر ســه مــورد از مــوارد پایــداری در قالــب
اجــرای برنامههــای پایــداری ،کمــک بــه نظــام تصمیمگیــری و ارتقــای کیفیــت زندگــی بهطــور
مســتقیم اثــر میگــذارد (.)McKeown, 2006, p. 33
3ـ .2سیاستها و چارچوبهای 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 میشــود .ایــن
دو مقولــه مــا را بــه ایــن مهــم ســوق میدهــد کــه بــدون شــک شــاخصها و برنامههــای توســعۀ
پایــدار بایــد بــا توجــه بــه شــرایط آن جامعــه بومیســازی شــود .امــا درعیــن حــال ،چارچوبهــا و
راهبردهایــی نیــز وجــود دارد کــه میتــوان در تمــام جوامــع بهعنــوان نقشــۀ راه بــه آنهــا مراجعــه
کــرد ( .)Wals, 2009بــا ايــن وصــف ،در جــدول  1بــا مراجعــه بــه گزارشهــا و برنامههــای بینالمللــی
و ملــي (بــا توجــه بــه نظــام ارزشــي كشــور) نــکات مشــترک گــردآوري و تدويــن شــده اســت.
3. Fundamental perspective
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جدول  .1نکات مشترک گزارشها و برنامههای بینالمللی و ملي درمورد شاخصها و سیاستهای آموزش برای
توسعۀ پایدار

568

گزارش یا برنامه

مفهوم

هدف

محورها ،شاخصها و مؤلفهها

دستور كار ۲۱
کنفرانس جهانی
محیطزیست و توسعۀ
سازمان ملل متحد

شامل برنامهای فراگیر از
مجموعۀ فعالیتهایی است
که باید در سطح جهانی،
ملی و بینالمللی توسط
سازمانها و دولتهای
خصوصی اجرا شود.

هدف از تمام فعالیتهای
فوق کاهش تأثیرات
مخرب فعالیتهای
انسانی بر محیطزیست
است.

فصل  ۳۶دستور کار  ،۲۱شامل  4راهبرد عمدۀ
یونسکو درمورد آموزش ،پرورش و آگاهی عمومی
شامل بازنگری در برنامههای تحصیلی ،پیشرفت و
ارتقای کیفیت آموزش ،باال بردن آگاهی عمومی
درمورد مفاهیم توسعۀ پایدار و آموزش نیروی کار
آموزشهای فنی و حرفهای به مدیران و کارگران
است.

پرسشنامۀ
MEEG

در سال  ۲۰۰۷م ،یونسکو
گروه ویژۀ پایش و ارزیابی
دهۀ آموزش برای توسعۀ
پایدار را تشکیل داد .این
گروه پرسشنامهای را تهیه
کرده است.

بهوسیلۀ این پرسشنامه
میتوان میزان
یادگیری دانشآموزان
و دانشجویان در تمام
سطوح تحصیلی را اندازه
گرفت.

محورهای اصلی این پرسشنامه عبارتاند از :تفکر
درمورد آینده ،آیندهنگری برنامهریزی و مدیریت
تغییر ،روابط متقابل بین نظامها و فرایندها،
آموزش در زمینههای مختلف زندگی ،برخورد با
بحرانها و خطرات ،ایفای نقش با مسئولیتپذیری
در سطح بینالمللی و منطقهای .توانایی شناخت
و طبقهبندی ارزشها ،انجام وظایف بههمراه
حس مسئولیتپذیری و پاسخگویی به سایرین،
شناخت ذینفعان و منافع آنها ،شرکت در
تصمیمگیریهای گروهی و دموکراتیک ،توانایی
تصمیمگیری در شرایط نامطمئن ،مذاکره و
تفاهمسازی.

گروه پایش و ارزیابی
یونسکو

آموزش برای توسعۀ پایدار یک
فرایند یادگیری (رویکرد به
آموزش و پرورش) است براساس
آرمانها و اصولی که زمینهساز
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 میکند.

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

کنوانسیونها و
توافقنامهها در سطح
بینالمللی و محلی
درمورد آموزش
درخصوص مسائل
محیطزیستی

تغییرات آبوهوا و آموزش
برای توسعۀ پایدار و اعالم
دهۀ آموزش برای توسعۀ
پایدار توسط سازمان ملل
متحد این فرصت را ایجاد
کرده تا مسائل مربوط
بوهوا در
به تغییرات آ 
برنامههای درسی بهصورت
فعال وارد شود.

هدف آموزش برای
توسعۀ پایدار از آموزش
مسائل مربوط به تغییرات
آبوهوا افزایش آگاهی
مردم به نیاز فوری به
تغییر رفتارها جهت
کاهش آسیبهای وارده
به اتمسفر و تغییرات
مخرب آبوهوایی است.

محورها :تغییرات آبوهوا ،کاهش منابع جنگلها
و آبزیان ،کاهش منابع آبی ،تنوع زیستی ،آموزش
برای توسعۀ پایدار و آلودگی.
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هدف

محورها ،شاخصها و مؤلفهها

گزارش یا برنامه

مفهوم

سازمانهای
بینالمللی

شیوههای پیشنهادی
آموزش برای توسعۀ پایدار.

الگوهای آموزش رایج با
روشهایی مثل روشهای
اکتشافی که جریان
تدریس را پرهیجان و
لذتبخش میکند و به
رشد تفکر و پرورش افکار
نو و بیسابقه و پرورش
راهبردها :بازتولید تفکر ،سؤالبرانگیزی و نوآوری،
استعدادها و خالقیتها
فراشناخت و فرایندمحوری ،حل مسئله و نظامهای
میانجامد ،فاصله دارد.
آموزشی مسئلهگرا ،آموزش مبتنی بر پژوهش ،ایجاد
نظام آموزشی باید به
خالقیت در آموزش.
استقبال پیامدهای
پرمخاطرۀ توسعۀ
فکری و علمی ،و روح
نوآوری برود و فضای
کالسها بتواند برای
آموزشگیرندگان توفان
ذهنی برپا کند.

اسناد و گزارشهای
کمیسیون جهانی
محیطزیست و
توسعه ،یونسکو

اصول ،مبانی ،اهداف و
شاخصهای توسعۀ پایدار.

شناسایی چارچوبها و
سیاستهای آموزش برای
توسعۀ پایدار.

پایداری ،تعادل و توازن ،همهجانبهنگری ،جامعیت،
آیندهنگری.

اسناد باالدستي،
برنامهها و مقاالت و
گزارشهای توسعهاي

تدوين سند تحول بنيادين
آموزش و پرورش براساس
اسناد باالدستي و فلسفۀ
تعليم و تربيت اسالمي.

شناسايي چارچوبها
و سياستهاي آموزش
توسعۀ پايدار برمبناي
نظام ارزشي كشور و
الگوي اسالمي ـ ايراني
پيشرفت.

توانايي شناخت و طبقهبندي ارزشها ،دستيابي به
حيات طيبه در راستاي آموزش توسعۀ پايدار.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منابــع :فراســتخواه1378 ،؛ حیــدری و غالمــی1394 ،؛ گودرزونــد چگینــی1394 ،؛ پوراصفــر ســنگاچین واســدی،
1396؛ قراگوزلــو1383 ،؛ غفــوری1391 ،؛ اســناد باالدســت شــامل :ســند چش ـمانداز ،برنامههــاي توســعهاي ،ســند تحــول
بنياديــن آمــوزش و پــرورش؛ ) Wals, 2009; Bird, Lutz & Warwick, 2008
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در کنــار ســایر مؤلفههــای توســعۀ پایــدار همچــون نظــام آموزشــی ،فرهنــگ ،محیطزیســت،
کــودکان و نوجوانــان ،نظــام ارزشــی کشــور نقــش مهمــی در مدیریــت و راهبــری دارد .از ایــن رو در این
پژوهــش ،در مقــام مقایســه تفاوتهــای پیشــرفت و توســعۀ مــورد نظــر معیارهــای اســامی و نظریــات
متعــارف توســعۀ پایــدار ،عبــارت «حیــات طیبــه» (در چارچــوب آمــوزش توســعۀ پایــدار) درمقابــل
کلیــدواژۀ نظریــۀ توســعۀ پایــدار (نســل آینــده) درنظــر گرفتــه شــد (حیــدری و غالمــی ،1394 ،صــص.
15ـ .)16در شــاخص اندازهگيــري ،تركيبــي از عوامــل اقتصــادي ،اجتماعــي و زيس ـتمحيطي اســت
كــه در ارزيابــي ميــزان تحقــق توســعه بــا تأكيــد بــر توســعۀ پايــدار در هــر كشــوري بــا پافشــاری بــر
عوامــل ارزشهــاي فرهنگــي اعمــال ميشــود (گودرزونــد چگينــي ،1394 ،ص .)235 .فرضیههــای
پژوهــش حاضــر بــه ایــن شــرح اســت:
 .1بیــن ضریــب توافــق فرهنــگ ســازمانی و تعهــد ســازمانی در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و
پــرورش رابطــه وجــود دارد.
 .2بیــن ضریــب توافــق فرهنــگ ســازمانی و کارآمــدی در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
رابطـ�ه وجـ�ود دارد.
 .3بیــن ضریــب توافــق تعهــد ســازمانی و کارآمــدی در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
رابطــه وجــود دارد.

 .4روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات توصیفــی اســت کــه بــا شــیوۀ تحلیــل محتــوا ب ـهروش آنتروپــی
شــانون انجــام شــده اســت .کرلینجــر تحلیــل محتــوا را روشــی پژوهشــی بــرای توصیــف عینــی ،منظــم
کمـ�ی متغیرهـ�ا دانسـ�ته اسـ�ت (بیابانگــرد ،۱۳۸۴ ،ص.)۳۹۰ .
و ّ
4ـ .1جامعۀ تحلیلی پژوهش
فصــول هشـتگانۀ ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش ( )1390جامعــۀ تحلیلــی پژوهــش بــود کــه
بــا عنایــت بــه ماهیــت موضــوع پژوهــش و محدودیــت جامعــه ،نمونهگیــری صــورت نگرفــت و کل جامعــه
طبــق جــدول  2مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .مقولهبنــدي و تعييــن چارچوبهــا و سياس ـتها در ايــن
تحقيــق بــا روش جعبـهاي 4انجــام شــد .روش جعبـهاي روشــي اســت كــه در آن طبقــات (مؤلفههــا) قبــل
از اجــراي تحقيــق تعييــن شــدند .بــه هميــن دليــل بــه آن روش ازپيــش تعيينشــده نيــز ميگوينــد
(نوريــان ،1389 ،ص .)65 .واحــد ثبــت در ايــن تحقيــق ،مضمــون بــود .مضمــون پيامــی خــاص اســت كــه
از طــرف فرســتندۀ پيــام مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .روش شــمارش نیــز فراوانــي اســت.
4. Procedure parboil
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جدول  .2صفحات و عناوین فصول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
فصل

مقدمه

فصل 1

فصل 2

فصل 3

فصل 4

فصل 5

فصل 6

فصل 7

فصل 8

عنوان

مقدمه

کلیات

بیانیه
ارزشها

بیانبه
ماموریت

چشم انداز

هدفهای
کالن

راهبردهای
کالن

هدفهای
عملیاتی و
راهکارها

چارچوب نهادی
و نظام اجرایی
تحول بنیادین

صفحات

7ـ9

10ـ14

15ـ19

20

21ـ23

24ـ25

26ـ28

29ـ59

60ـ62

تعداد
صفحه

3

5

5

1

3

2

3

30

3

تاهیراهبردیوکالن
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4ـ .2جامعۀ آماری پاسخدهندگان

جمعیتشــناختی پاســخدهندگان بــه پرســشنامهها ،شــامل مدیــران و معلمــان مــدارس ابتدایــی،
طبــق جــدول  3اســت.
جدول  .3جمعیتشناختی انسانی پاسخدهندگان بهتفکیک نوع شغل
شغل

آموزگار

نوع استخدام

4ـ .3ابزار جمعآوری اطالعات

کادر اداری

مدیر
مدرسه

معاون

جمع

پیمانی

%7.80

%0.00

%0.00

%0.00

%7.80

حق التدریس

%8.70

%0.00

%0.00

%0.00

%8.70

رسمی

%36.90

%5.80

%20.40

%17.50

%80.60

قراردادی

%1.90

%0.00

%1.00

%0.00

%2.90

جمع

%55.30

%5.80

%21.40

%17.50

%10.00

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ابــزار جمـعآوری اطالعــات در دو مرحلــه تدویــن شــد :مرحلــۀ اول ،تعییــن چارچوبهــا و سیاسـتهای
توســعه بــرای آمــوزش پایــدار؛ مرحلــۀ دوم ،تدویــن فهرســت ســیاهۀ بررســی محتوا.
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4ـ3ـ .1تعیین سیاستها و چارچوبهای 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 میشــود .ایــن دو مقولــه مــا را بــه
ایــن ســو هدایــت کــرد کــه بــدون شــک شــاخصها و برنامههــای توســعۀ پایــدار در هــر جامع ـهای
بایــد بــا توجــه بــه شــرایط آن بومیســازی شــود .امــا درعیــن حــال ،چارچوبهــا و راهبردهایــی
نیــز وجــود دارد کــه میتــوان در تمــام جوامــع بهمنزلــۀ نقشــۀ راه بــه آنهــا مراجعــه کــرد .بــر ایــن
مبنــا ،بــا رجــوع بــه منابــع علمــی توســعۀ پایــدار و گزارشهــا و برنامههــای بینالمللــی ،سیاس ـتها
و چارچوبهــای جهانــی آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار بــه شــرح جــدول  4اســتخراج شــد .در ایــن
تحقیــق عالوهبــر مــوارد مــورد اجمــاع جهانــی ،بومیســازی در سیاســتها و مؤلفههــا نیــز انجــام
شــده؛ زیــرا فلســفۀ تعلیــم و تربیــت کشــور برپایــۀ تعلیــم و تربیــت نظــام معیــار اســامی ،بهویــژه در
ابعــاد اعتقــادی ،اخالقــی و عبــادی ،قــرار گرفتــه اســت .ایــن موضــوع در بحثهــای اخالقــی (شــناخت
و طبقهبنــدی ارزشهــا براســاس نظــام معیــار اســامی) توســعۀ پایــدار و تحقــق حیــات طیبــه (واژۀ
اصلــی الگــوی پیشــرفت ایرانــی ـ اســامی) در جــدول مشــخص شــده اســت .ایــن ابــزار دارای  6مؤلفــه
و سیاســت اصلــی و  34مؤلفــه و سیاســت فرعــی اســت کــه براســاس مبانــی علمــی آمــوزش توســعۀ
پایــدار و نظریههــای آن اســتخراج شــده اســت.
جدول  .4چارچوبها و سیاستهای آموزش برای توسعۀ پایدار براساس ادبیات آموزش برای توسعۀ پایدار
چارچوبها ،سیاستها و مؤلفهها

خردهچارچوبها و سیاستها و زیرمؤلفهها

پايداري و تعادل

عدالت ،آیندهنگری و متوازن

همهسونگر و كلنگر

همهجانبه بودن آموزش ،فرايندمحور ،آموزش در زمينههاي مختلف

يكپارچگي اقتصادي و محيطي

روابط متقابل بين نظام ها و فرايندها ،درك پيچيدگي يا تفكر سازمانيافته ،توجه به آثار
زيستمحيطي تصميمات اقتصادي

حفظ محيطزيست و منابع

مسائل زيستمحيطي ،تغييرات آبوهوا ،كاهش منابع طبيعي ،منابع آبي ،تنوع زيستي،
زیست سالم ،زیستبوم و كاهش آلودگيها

توانمندسازي و توسعۀ مهارتها درجهت
ارتقای كيفيت زندگي

توسعۀ مهارتها ،کیفیت در آموزش و یادگیری ،تفکر انتقادی و انعکاسی ،كارآفريني،
مسئلهگرا ،خالقيت و نوآوری ،مبتني بر پژوهش ،شناخت نيازها ،توانايي برخورد با بحرانها
(توانايي تصميمگيري در شرايط نامطمئن) ،برنامهريزي و مديريت تغيير ،توانايي شناخت و
طبقهبندي ارزشها ،دستیابی به حیات طیبه

مشاركتپذيري و مسئوليتپذيري

شركت در تصميمگيريهاي گروهي ،مشارکتپذیری ،مسئوليتپذيري و پاسخگويي،
مذاكره و تفاهمسازي و ایفای نقش با مسئولیتپذیری در سطح بینالمللی و منطقهای

تاهیراهبردیوکالن
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4ـ3ـ .2تدوین سیاهۀ وارسی محتوا

در ایــن مرحلــه ،بــا توجــه بــه مبانــی علمــی توســعۀ پایــدار و سیاس ـتها و چارچوبهــای آمــوزش
بــرای توســعۀ پایــدار ،فــرم تحلیــل محتــوا (ســیاهۀ تحلیــل محتــوا) بــرای بررســی ســند تحــول
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش تدویــن شــد؛ بدیــن معنــا کــه جدولــی تنظیــم شــد کــه در ســتون
اول ،سیاســتها و چارچوبهــای آمــوزش توســعۀ پایــدار ،در ســتون دوم ،بهتفکیــک در ردیفهــای
جداگانــه تکتــک مؤلفههــای 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
وارســی بهتفکیــک فصــول هشــتگانۀ ســند تحــول بنیادیــن تدویــن شــد.
4ـ .4تعيين روايي و پايايي
بهمنظــور آگاهــی از روایــی چارچــوب مفهومــی ،سیاســتها و چارچوبهــای آمــوزش بــرای توســعۀ
پایــدار تدوینشــده دراختیــار صاحبنظــران آشــنا بــه ادبیــات توســعۀ پایــدار قــرار داده و از آنهــا
خواســته شــد تــا چارچــوب فــوق را بــا توجــه بــه ادبیــات آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار بــا هرکــدام از
مؤلفههــا تطبیــق دهنــد .متخصصــان و صاحبنظــران پــس از مطالعــۀ چارچــوب مفهومــی ،نظــرات و
دیدگاههــای خــود را دربــارۀ اصــاح و حــذف بخشــی از مؤلفههــا و چارچوبهــا اعــام کردنــد .براســاس
ایــن نظــرات ،اصالحــات پیشــنهادی ایشــان انجــام شــد و چارچــوب اصالحشــده مجــدد در اختیــار آنــان
قــرار گرفــت و درنهایــت چارچــوب نهایــی تأییــد شــد .جهــت تأییــد پایایــی پرسـشنامه ،از روش اســکات
( )۱۳۹۱اســتفاده شــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ســیاهۀ وارســی محتــوا در اختیــار  4نفــر از متخصصــان و
صاحبنظــران مذکــور قــرار گرفــت و ضریــب توافــق آنهــا براســاس فرمــول زیــر محاســبه شــد.
مقولههای مورد توافق تقسیم بر مقولههای کل

براســاس فرمــول اســکات ،ضریــب توافــق بیــن متخصصــان و صاحبنظــران در تحليــل محتــوای
تدوینشــده  94/1بهدســت آمــد کــه ضریــب توافــق بــاال و چشــمگیری اســت.
4ـ .5روش 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 بهطــور 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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مقولههــا مشــخص گردیــد و در فهرســت وارســی ثبــت و ضبــط شــد .بعــد از آن ،بــه شــمارش فراوانیهــا
پرداختــه شــد و بهطــور دقیــق مشــخص شــد کــه هــر بخــش ســند تحــول بــه چــه میزانی بــه ایــن موضوع
توجــه کــرده اســت .الزم اســت ذکــر شــود کــه دادههــای بهدســتآمده بــا اســتفاده از شــاخصهای
توصیفــی در فراینــد روش تحلیلــی آنتروپــی شــانون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت؛ بدیــن معنــا کــه
ابتــدا فراوانــی سیاس ـتها و چارچوبهــا در محتــوای ســند تحــول اســتخراج و در جــدول مربوطــه ثبــت
گردیــد؛ ســپس دادههــای بهدسـتآمده از پژوهــش در فراینــد روش تحلیلــی آنتروپــی شــانون توصیــف و
تجزیــه و تحلیــل شــد کــه در ادامــه ،مراحــل سـهگانۀ آن توضیــح داده شــده اســت.
مرحلۀ اول :ماتریس فراوانیهای جداول بهنجار شد که برای این کار از رابطۀ زیر استفاده گردید:

در مرحلــۀ دوم ،بــار اطالعاتــي هــر نشــانگر محاســبه و در ســتونهاي مربــوط قــرار داده شــد .بــراي
ايــن كار از رابطــۀ زيــر اســتفاده شــد:

 .رابطــۀ ریاضــی فــوق بــا
بهطــوري كــه  Kيــک ثابــت مثبــت اســت بهمنظــور تأميــن
ایــن فــرض کــه محتــوای یــک پیــام از نقطهنظــر  mپاســخگو ( ۱۵فصــل) در  nمقولــه ( ۵مرحلــه)
طبقهبنــدی شــده اســت ،مــورد بحــث قــرار گرفــت.
در مرحلــۀ ســوم ،بــا اســتفاده از بــار اطالعاتــی مقولههــا ( )j = 1 , 2.......... , nضریــب اهمیــت
تکتــک مقولههــا بهدســت آمــد .هریــک از مقولههایــی کــه بــار اطالعاتــی بیشــتری داشــته باشــند ،از
درجــۀ اهمیــت بیشــتری نیــز برخــوردار خواهنــد بــود .بــرای ایــن منظــور ،از شــاخص  wjاســتفاده شــد
کــه ضریــب اهمیــت هــر مقولــه را در یــک پیــام بــا عنایــت بــه كل پاسـخگوها تعییــن میکنــد .از طــرف
دیگــر میتــوان بــا توجــه بــه بــردار  Wمقولههــای حاصــل از اهمیــت پیــام را نیــز مشــاهده و ثبــت کــرد.

 .5يافتههای تحقیق

یافتههــاي حاصــل از میــزان توجــه بــه چارچوبهــا و سیاس ـتهای آمــوزش توســعۀ پایــدار در محتــوای
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســامی ایــران در جــدول  5آمــده اســت .نتایــج حاکــی
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اســت کــه از مجمــوع  347فراوانــی مرتبــط بــا مؤلفههــا و سیاس ـتهای آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار،
 41فراوانــی ( 11/81درصــد) در مؤلفههــای پایــداری و تعــادل 32 ،فراوانــی ( 9/22درصــد) در اصــول و
چارچــوب همهســونگری و کلنگــری 7 ،فراوانــی ( 2/01درصــد) در یکپارچگــی اقتصــادی و محیطــی15 ،
فراوانــی ( 4/3درصــد) در حفــظ محیطزیســت و منابــع 185 ،فراوانــی ( 53/31درصــد) در سیاســتهای
توانمندســازی و توســعۀ مهارتهــا درجهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی 67 ،فراوانــی ( 19/31درصــد) در ابعــاد
مشــارکتپذیری و مســئولیتپذیری اســت .همچنیــن تحلیــل دادههــای جــدول نشــان میدهــد کــه در
بخشهــای ســند تحــول بهصــورت متفاوتــی چارچوبهــا و سیاســتهای آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــر ایــن مبنــا ،مقدمــه و کلیــات بهترتیــب  6/34( 22درصــد) و  16فراوانــی
( 4/61درصــد) ،در بخــش بیانیــۀ ارزشهــا  33فراوانــی ( 9/51درصــد) ،در بخــش بیانیــۀ مأموریــت  11فراوانی
( 3/17درصــد) ،در بخــش چش ـمانداز  37فراوانــی ( 10/66درصــد) ،در بخــش هدفهــای کالن  36فراوانــی،
در بخــش راهبردهــای کالن  19فراوانــی ( 5/47درصــد) ،در بخــش هدفهــای عملیاتــی و راهکارهــا 168
فراوانــی ( 48/41درصــد) و در بخــش چارچوبهــای نهــادی و نظــام اجرایــی تحول بنیادیــن  5فراوانــی (1/44
درصــد) بــه چارچوبهــا و سیاس ـتهای آمــوزش توســعۀ پایــدار اختصــاص داده شــده اســت.
جدول .5توزيع فراواني توجه به چارچوبها و سياستهای آموزش توسعۀ پايدار در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
شاخص
پايداري و
تعادل

همهسونگر و
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اقتصادي و
محيطي
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8

جمع
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7
6

خردهشاخص
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1

فصل
2

فصل
3

فصل
4
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5

8

0

20

عدالت

1

0

2

1

2

4

2

1

16

آيندهنگر

6

1

2

0

3

0

0

3

5

متوازن

1

0

2

0

0

0

0

2

0
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آموزش

1

4

3

1

1

1

1

5

0

17

فرايندمحور

0

0

0

1

1

0

1

3

0

6
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1

3

2

0

0

1

0

2

0

9
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0

0

1

0

0

1

1

2

0

5
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0

0

0

0

0

1

1

0

0

2
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0
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0

0
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0

0

0
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شاخص

حفظ
محيطزيست
و منابع

توانمندسازي
و توسعۀ
مهارتها
درجهت
ارتقای
كيفيت
زندگي

576

فصل
8

جمع

فصل فصل
7
6

خردهشاخص

مقدمه

فصل
1

فصل
2

فصل
3

فصل
4

فصل
5

1

0

2

مسائل
زيستمحيطي

0

0

0

0

0

1

0

0

4

تغييرات آبوهوا

0

0

0

0

0

0

0

4

0

كاهشمنابعطبيعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

منابع آبي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تنوع زيستي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

زیست سالم

0

0

1

0

0

1

0

1

0

3

زیستبوم

1

0

0

0

0

0

0

5

0

6

كاهش آلودگيها

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

توسعۀ مهارتها

0

0

1

0

0

0

1

13

1

16

کیفیت در آموزش
و یادگیری

0

1

1

0

3

4

0

1

0

10

تفکر انتقادی و
انعکاسی

0

0

1

0

2

0

0

0

0

3

كارآفريني

0

0

0

0

1

1

0

3

0

5

مسئلهگرا

0

0

0

0

1

0

0

2

0

3

خالقيت و
نوآوری

0

0

0

0

1

1

1

6

0

9

مبتني بر
پژوهش

1

0

0

0

1

1

2

15

0

20

شناخت نيازها

1

0

1

0

2

0

0

11

0

15

توانايي برخورد با
بحرانها(توانايي
تصميمگيريدر
شرايطنامطمئن)

0

0

1

0

1

0

0

3

0

5

برنامهريزي و
مديريت تغيير

2

1

1

3

4

4

1

30

2

48

توانايي شناخت
و طبقهبندي
ارزشها

3

5

9

1

1

5

2

14

0

40

دستیابی به
حیات طیبه

1

1

0

1

2

2

1

3

0

11

جمع
کل

15

185
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فصل
8

جمع

فصل فصل
7
6

خردهشاخص

مقدمه

فصل
1

فصل
2

فصل
3

فصل
4

فصل
5

1

0

5

شركتدرتصمیم
گيريهاي
گروهي

1

0

1

0

1

1

0

1

22

مشارکتپذیری

0

0

1

1

2

3

1

13

8

مسئوليتپذيري
و پاسخگويي

0

0

1

0

2

2

1

2

0

13

مذاكره و
تفاهمسازي

0

0

1

0

2

0

0

10

0

ایفای نقش با
مسئولیتپذیری
در سطح
بینالمللی و
منطقهای

2

0

1

2

4

2

3

5

0

مجموع سیاستها ،چارچوبها
و مؤلفهها

22

16

33

11

37

36

19

168

5

جمع
کل

67

19
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الزم اســت ذکــر شــود کــه جهــت پــی بــردن بــه بــار اطالعاتــی دادههــای بهدســتآمده ،بــه
بهنجــار کــردن دادههــا پرداختــه شــد .در ادامــه پــس از نرمالســازی دادههــا و بــا اســتفاده از فرمــول
مرحلــۀ دوم روش شــانون ،مقــدار بــار اطالعاتــی ( )EJهریــک از مؤلفههــا بهدســت آمــد .در پایــان
براســاس فرمــول ضریــب اهمیــت ( )WJمؤلفههــای آمــوزش توســعۀ پایــدار محاســبه شــد .دادههــای
حاصـ�ل از مراحـ�ل فـ�وق در جــدول  6ذکــر شــده اســت .دادههــای ایــن جــدول حکایــت از اهمیــت
مقولههــا دارد و هــر مقولــهای کــه دارای بــار اطالعاتــی بیشــتری اســت ،درجــۀ اهمیــت بیشــتری
دارد .بــر ایــن اســاس ،در بیــن چارچوبهــا و مؤلفههــاي سیاســتهای آمــوزش توســعۀ پایــدار،
بيشــترين ضريــب اهميــت ( )./394مربــوط بــه توانمندســازي و توســعۀ مهارتهــا درجهــت ارتقــای
كيفيــت زندگــي بــوده و پــس از آن و بــا اختــاف ،مؤلفههــای مشــارکتپذیری و مســئولیتپذیری
( )./202قــرار گرفتــه اســت .همچنيــن كمتريــن ضريــب اهميــت بهترتيــب بــه مؤلفههــاي یکپارچگــی
اقتصــادی و محیطــی ( )./016و اصــل همهســونگري و كلنگــري ( )./101اختصــاص يافتــه اســت.
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جدول  .6مقادير دادههاي بهنجارشده ،بار اطالعاتي و ضريب اهميت چارچوبها و سياستهای آموزش توسعۀ
پايدار در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
مؤلفهها

زیرمؤلفهها

پایداری و تعادل

آيندهنگر

0/36

همهجانبه بودن آموزش

0/33

آموزش در زمينههاي مختلف

0/35

همهسونگر و كلنگر

عدالت

متوازن

فرايندمحور

روابط متقابل بين نظامها و فرايندها

يكپارچگي اقتصادي و محيطي

درك پيچيدگي يا تفكر سازمانيافته

توجه به آثار زيستمحيطي تصميمات اقتصادي

0/24
0/35
0/0

كاهش منابع طبيعي
تنوع زيستي

0/0

زیستبوم

0/36

منابع آبي

0/0

زیست سالم

كاهش آلودگيها

0/0

کیفیت در آموزش و یادگیری

0/15

كارآفريني

0/09

خالقيت و نوآوری

0/14

تفکر انتقادی و انعکاسی
مسئلهگرا

0/06

مبتني بر پژوهش

0/24

تواناييبرخوردبابحرانها(تواناييتصميمگيريدرشرايطنامطمئن)

0/09

توانايي شناخت و طبقهبندي ارزشها

0/33

شركت در تصميمگيريهاي گروهي

0/19

مسئوليتپذيري و پاسخگويي

0/25

ایفای نقش با مسئولیتپذیری در سطح بینالمللی و منطقهای

0/35

مشارکتپذیری

مذاكره و تفاهمسازي

0/48

0/101

0/07

0/015

0/77

0/162

0/21
0/06

دستیابی به حیات طیبه

0/6

0/125

0/35

0/32

برنامهريزي و مديريت تغيير

578

0/31

0/0

شناخت نيازها

مشاركتپذيري و مسئوليتپذيري

0/25

مسائل زيستمحيطي

توسعل مهارتها

توانمندسازي و توسعۀ مهارتها
درجهت ارتقای كيفيت زندگي

0/35

0/26

تغييرات آبوهوا

حفظ محيطزيست و منابع

Pi*LnPi

Ej

WJ

0/99

0/394

0/20
0/35
0/16
0/36

0/31

0/96

0/202
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 .6نتيجه

بــا توجــه بــه یافتههــای تحلیــل متــن طــرح تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش میتــوان چنیــن نتیجــه
گرفــت کــه بــه چارچوبهــا و سیاســتها و مؤلفههــای آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار کمتــر پرداختــه
شــده اســت .یکــی از اســنادی کــه سیاسـتهای نظــام آمــوزش و پــرورش ایــران در آن بیــان شــده ،ســند
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش اســت کــه در قالــب شــیوهنامۀ مــد ّون و مبتنــی بــر ارکان فلســفۀ تعلیم
و تربیــت اســامی تدویــن یافتــه اســت .لــذا ایــن تحقیــق نظــام ارزشــی مدنظــر را بــا اســتخراج چارچوبها
و سیاسـتهای آمــوزش توســعۀ پایــدار در قالــب توانایــی شــناخت و طبقهبنــدی ارزشهــا و دســتیابی بــه
حیــات طیبــه مشــخص کــرده اســت .از ايــن رو در ایــن تحقیــق ،افزونبــر چارچوبهــا و سیاس ـتهای
مشــترک و مــورد اجمــاع بیــن کشــورها ،نظــام ارزشــی ،بهعنــوان مؤلفــۀ اثرگــذار بــر توســعۀ پایــدار کــه
بیانگــر مســیر یــا کریــدور حرکــت توســعۀ ملــی اســت ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
یافتههــای ایــن پژوهــش بــا نتایــج تحقیــق فرمهینــی فراهانــی و دیگــران ( )1398کــه دســتیابی
بــه هــدف غایــی و کلــی رســیدن بــه ارزشهــا و تحقــق حیــات طیبــه را در گــرو هماهنگــی و
نقشآفرینــی همــۀ نهادهــا و جامعــه و عناصــر مختلــف نظــام تعلیــم و تربیــت میداننــد ،همخوانــی
دارد؛ واقعیتــی کــه همراســتا بــا نتايــج پژوهــش حاضــر درمــورد چارچــوب و اصــول و سیاس ـتهای
آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار در ســند تحــول نیــز رعایــت نشــده اســت.
مطالعـ�ۀ ادیــب و دیگــران ( )1395نشــان داد مؤلفههــای نظــام ســامت در ســند تحــول بنیادیــن
آمــوزش و پــرورش ایــران دارای توزیــع نرمالــی نیســت .چنیــن نتایجــی میتوانــد بهدالیلــی ازجملــه
فقــدان نگــرش همهســونگر و جامعنگــر و مبتنــی بــر چارچوبهــا و سیاســتهای توســعۀ پایــدار
بــا تأکیــد بــر آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار در دو بخــش عملــی و نظــری در ســند تحــول بنیادیــن
آمــوزش و پــرورش جســتوجو کــرد؛ بــه گونــهای کــه حیــدری و حســننژاد ( )1393در تحقیــق
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســند تحــول بنیادیــن برمبنــای رویکــرد آرمانگــرا و براســاس
نــگاه محــدود ایدئولوژیــک بــه عدالــت ،نیازمنــد رویکــردی معنــوی و تکثرگــرا بــه انســان و جامعــه
اســت کــه درونمایههــای چنیــن رویکــردی را در درون ســنت فکــری و عرفانــی اســامی میتــوان
بازیافــت .نتایــج تحقیقاتــی کــه بــه تحلیــل محتــوای ســند در زمینههــای میــزان اهمیــت بــه
یادگیــری ســازمانی (پیروانینیــا ،)1392 ،گفتمــان علــم و دیــن (ســپیدنامه و دیگــران ،)1397 ،ابعــاد
و مؤلفههــای رشــد معنــوی انســان (نجفــی و دیگــران ،)1394 ،جایــگاه حیــات طیبــه (فراهانــی و
آرانــی ،)1398 ،توجــه بــه ســاحتهای شــشگانه در نظــام تعلیــم و تربیــت (وفایــی و دیگــران،
 ،)1396مفروضهـ�ای نظـ�ام سـلامت (ادیــب و دیگــران )1395 ،و جایــگاه مؤلفههــای اصلــی آمــوزش
محیطزیسـ�ت در کتابهـ�ای درسـ�ی (عمــران و دیگــران )1395 ،پرداختهانــد ،بــر همهجانبــه نبــودن
موضوعــات و زمینههــا ،عــدم جامعیــت و عــدم نقشآفرینــی همــۀ نهادهــا و عناصــر مختلــف نظــام
تعلیــم و تربیــت ،نامتــوازن بــودن و عــدم توجــه متعــادل بــه جملگــی موضوعــات و مقولههــای فــوق
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اذعــان داشــتهاند .بــا ایــن وصــف ،میتــوان بــه اهمیــت چارچوبهــا و مؤلفههــای پایــداری و
تعــادل و همهســونگری و جامعیــت و یکپارچگــی پــی بــرد.
درمجمــوع یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد میــزان توجــه بــه چارچوبهــا و سیاسـتهای آمــوزش
توســعۀ پایــدار متفــاوت اســت؛ بهگون ـهای کــه میتــوان گفــت در محتــوای طــرح تحــول بنیادیــن ،بــه
برخــی از چارچوبهــا و سیاســتهای آمــوزش بــرای توســعۀ پایــدار کمتوجهــی شــده و در برخــی
زیرمؤلفههــا اصــ ً
ا توجهــی نشــده کــه بــا نتایــج پژوهــش عمــران و دیگــران ( )1395کــه مؤیــد ایــن
اســت کــه آمــوزش مؤلفههــای محیطزیســت بهطــور پراکنــده در کتابهــای درســی دورههــای مختلــف
ذکــر شــده و برمبنــای برنامــه و چارچــوب مشــخصی نیســت ،همخوانــی دارد .اگرچــه برپایــۀ یافتههــای
پژوهــش حاضــر ،نقــش آمــوزش بــه مســائل محیطزیســتی محــدود نمیشــود و افزونبــر مســائل مرتبــط
بــا حــوزۀ محیطزیســت و منابــع (ماننــد یکپارچگــی اقتصــادی و محیطــی ،و حفــظ محیطزیســت و منابــع
و زیرمؤلفههــای آن) ،شــامل مســائل توانمندســازی و توســعۀ مهارتهــا درجهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی
در ابعــاد فــردی و اجتماعــی و مشــارکتپذیری و مســئولیتپذیری در ســطح کالن و زیرمؤلفههــای آن در
ســطح ُخــرد برمبنــای اصــول پایــداری ،تعــادل و همهســونگری و جامعنگــری اســت.
بـ�ا توجـ�ه بـ�ه نتایـ�ج مطالعـ�ات تجربـ�ی داخلـ�ی و بینالمللـ�ی (غفــاری و دیگــران1395 ،؛ یونســکو،
 ،)2009نبایــد فرامــوش کــرد کــه توســعه در هــر جامعــهای از ذهــن توســعهیافته آغــاز میشــود و
مادامــی کــه محوریــت منابــع و فعالیتهــا بــر مقولــۀ آمــوزش افــراد واقــع نگــردد ،نمیتــوان بــا صــرف
هزینههــای هنگفــت در حوزههــای دیگــر انتظــار نیــل بــه اهــداف توســعۀ پایــدار را داشــت و در ایــن راســتا،
آمــوزش ،بهویــژه در میــان کــودکان و دانشآمــوزان ،راهگشــای بسترســازی و فراپویــی بهســوی هــدف
اســتراتژیک اســتقرار توســعۀ پایــدار در کنــار حفــظ محیطزیســت اســت .لــذا توجــه بــه چارچوبهــا و
سیاسـتگذاریهای آمــوزش توســعۀ پایــدار در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش ،بهعنــوان نقشــۀ
راه و چش ـمانداز نظــام تعلیــم و تربیــت درجهــت افزایــش آگاهــی و تغییــر رویکــرد ارکان نظــام تعلیــم و
تربیــت از مربیــان ،متربیــان ،خانــواده و آحــاد جامعــه ،امــری ضــروری بهنظــر میرســد.
درمجمــوع یافتههــای ایــن مطالعــه در زمینــۀ سیاســتهای کلــی نشــان داد بیــش از همــه بــه
سیاســت «توانمندســازي و توســعۀ مهارتهــا درجهــت ارتقــای كيفيــت زندگــي» بــا ضریــب اهمیــت
 ،0/394سیاســت «مشــاركتپذيري و مســئوليتپذيري» بــا ضریــب اهمیــت  0/202و سیاســت
«حفــظ محيطزيســت و منابــع» بــا ضریــب اهمیــت  0/162توجــه شــده اســت .مطالع ـهای کــه همــۀ
ســند را در تمــام ابعــاد بررســی کنــد ،یافــت نشــد تــا بــا یافتههــای مقالــۀ حاضــر مــورد مقایســه قــرار
گیــرد .در بررســی برخــی از ابعــاد بهصــورت مــوردی ،یافتههــای ایــن مطالعــه بــا نتایــج تحقیقــات
فرمهینیفراهانــی و دیگــران ( ،)1398ســپیدنامه و دیگــران ( ،)1397وفایــی و دیگــران (،)1396
نجفــی و دیگــران ( ،)1396غفــاری و دیگــران ( )1395و عمــران و دیگــران ( )1395همســویی و
همخوانــی دارد.
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1400دورۀ  .9شمارۀ 3

 .7پيشنهادها
بهمنظــور توافــق سیاس ـتهای آمــوزش توســعۀ پایــدار بــا ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
ایــران ،مــوارد زیــر پیشــنهاد میشــود:
•برنامهریــزی مــد ّون و منظــم بهمنظــور آشــنا كــردن دانشآمــوزان و معلمــان بــا چالشهــا،
معضــات و مؤلفههــاي توســعۀ پايــدار و آمــوزش آن از طريــق كتابهــاي درســي و كمكدرســي و
دورههــاي ضمنخدمــت فرهنگيــان.
•بازنگــري در ســند و توجــه بــه اصــول و سياسـتهاي آمــوزش توســعۀ پايــدار جهــت ريلگــذاري
و توســعۀ آمــوزش بــراي توســعۀ پايــدار .ایــن پیشــنهاد براســاس ب ـهروز کــردن هــر ســند آموزشــی
ضــروری اســت .ســندهای آموزشــی و تربیتــی در گــذر زمــان بــه کاســتی میگرایــد و ضعفهــای آن
آشــکار میشــود؛ بنابرایــن بایــد برنامههــای مشــخصی بــرای بازنگــری در ســند پیشبینــی شــود.
•بازنگــري كتابهــاي درســي و كمكدرســي برمبنــاي چارچوبهــا و سياســتهاي آمــوزش
توســعۀ پايــدار .پــل ارتباطــی آمــوزش و پــرورش بــا خــط مقــدم ،یعنــی دانشآمــوزان و مــدارس ،از
طریــق کتــب درســی اســت .کتــب درســی نیــز در شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش تدویــن و تأییــد
میشــود .بنابرایــن بســیار ضــروری اســت کــه کتــب درســی در بازههــای زمانــی مشــخص ،بــا توجــه
بــه رویکردهــای ســند تحــول بنیادیــن ،بازنگــری شــود.
•تحليــل محتــواي كتابهــاي درســي دورههــاي مختلــف آموزشــي برمبنــاي چارچوبهــا و
ج از ايــن پژوهــش .توجــه بــه یافتههــای پژوهشــی
سياســتهاي آمــوزش توســعۀ پايــدار مســتخر 
ً
امــری ضــروری و منطقــی اســت؛ بنابرایــن توصیــه میشــود بــه یافتههــای ایــن مطالعــه ،خصوصـا در
زمینــۀ ضرایــب اهمیــت مؤلفههــا در جــدول  ،6توجــه شــود.
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