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 چکیده

. روش پژوهش، باشدمییی در دوره ابتدا داریمصرف پا یهایستگیشا یالگو یطراحهدف پژوهش حاضر، 
آموزان دوره ابتدایی های مصرف پایدار دانشالگوی شایستگی" پژوهش مطرح. در گام اول، سؤال استفراترکیبِ 
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ها پرداخته شد. در این گام، مضمون پایه مرتبط با مصرف پایدار استخراج شد و سپس به ترکیب یافته 56ها، تحلیل داده
سیاست )مانند آشنایی با  ی سطح دوم شامل دانش اقتصادیمضمون سازمان دهنده 9مضامین پایه استخراج شد و در 
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احساس تعهد و نگرش زیست محیطی ) تعهد و مسئولیت اجتماعی نسبت به نحوه مصرف() فرهنگی –رش اجتماعی نگ

 مضمون  3دهنده سطح دوم  در بندی شدند. و مضمون سازمانطبقه نسبت به کاهش اثرات زیست محیطی(
مضامین  ةفرهنگی و زیست محیطی  قرار گرفتند و در انتها نیز، شبکِ -سطح اول اقتصادی؛ اجتماعی ةدهندسازمان

های . الگوی طراحی شده در این پژوهش، چارچوبی برای آموزش شایستگیهای مصرف پایدار ترسیم گردیدشایستگی
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 مقدمه

دارد. به  یمفهومی اقتصاد ،تــا چند دهه قبل عقیــده اکثر صاحبنظران بــر این بود که توســعه

داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه، به تقویت  یعبارت دیگر توسعه فقط جنبه اقتصاد

را  یاقتصــاد یپرداختند. اما این وضعیت با شکست کشورهایی که فقط معیارهااقتصاد خویش می

 یو مفهوم یک بعد افتی رییخود جهت دســتیابی به توســعه گنجانده بودند، تغ یریزبرنامه رد

توان بدون اعتنــا به این (. بدیهی اســت که نمیHaghnezhad, 2010توســعه از دست رفت )

چراکه هرگونه تغییر و تحولی در ؛ مقوالت مهم، به دنبال ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه بود

 1983در سال صورت پذیرد.  دیبا سیاسی و اجتماعی در کنار هم ،یتمام ابعاد جامعه اعم از اقتصاد

 ونیسیو در گزارش کم طرحرا  داریآمده، سازمان ملل متحد توسعه پا شیبه منظور رفع مشکالت پ

. نمود عنوان داریتوسعه پا دیجد کردی، رو"مشترک ما ندهیآ"آن را با عنوان  ستیز طیمح یجهان

 ستیزطیکه به مح پردازدیم ییهاوهیتوسعه پایدار رویکرد جامعی است که به ارتقای توسعه به ش

در دسترس باشد. این  ندهیکه در آ یاگونهرا ضایع نگرداند به عیییا منابع طب ایدیوارد ن یاضربه

اقتصادی  یهااستیبر س که ،یطیمحستیز یهااستیتنها بر س که شرایط مزبور نه دیافزایگزارش م

ظهور  یهانشانه جیبه تدر ب،یترت نی(. بدDehshiri, 2015قابل انطباق است ) زیو اجتماعی ن

 یاقتصاد شتریهمه عالم بشر را در رشد ب ةآشکار گشت. جهان که تا آن زمان چار یداریالگوواره پا

ها باشد. انسان یصلح و خوشبخت رفاه،ضامن  تواندیلزوماً نم شتریب دیمتوجه شده بود که تول د،یدیم

 ریو سا عتیو آرامش خواهد بود که ضمن حفظ حرمت طب یخوشبختآور امیپ یزمان یرشد اقتصاد

 ,Kates) ردیبشر قرار گ ندهینسل حاضر و آ اریموجودات، حاصل آن به صورت عادالنه در اخت

Parris, Leiserowitz, 2005). 

 ازمندین ایبعالوه دن .ستیضرور اریبس داریدر توسعه پا یاقتصاد راتییاساس امروزه تغ نیبر ا

گردد. یم ریپذآموزش امکان قیمهم از طر نیو ا دینما یاست تا بتواند راه توسعه را ط یادیبن راتییتغ

 تیاست. در حال حاضر مسئول رگذاریثأت یکره خاک نیا ندهینوع نگرش برسالمت افراد و آ نیا رایز

تواند یاست و م تیحائز اهم اریبس کمیو  ستیها و اهداف قرن بو پرورش در مقابل چالش آموزش

 زیآممسالمت یو زندگ داریکه موجب توسعه پا ییهاها و مهارتارزش تیدر تقو یینقش بسزا

 یدیجد گرشن جادیبه ا د،یو با تواندی(. در واقع آموزش م UNESCO, 2015کند ) فایا شودیم
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از آموزش است که در  یکردیرو دار،یتوسعه پا یکمک کند. آموزش برا یجهان داریاز توسعه پا

 . باشدیم داریپا ةندیآ کی جادیدر جهت ا تیمسئول رشیپذ یمردم برا یتوانمندساز یجستجو

شایان ذکر است یکی از عوامل مهم در رفاه اقتصادی، رفتار مصرف کننده در جهت مصرف 

  برای پایدار مصرف (.BĂNEŞ, ORBOI, Dora, 2010  &Moneaباشد )پایدار می

 کارآمدتر و ثرترؤم به صورت خدمات و کاالها از تا کندمی فراهم را فرصت این کنندگانمصرف

 اجتماعی محیط زیستی، منفی اثرات طریق این از تا استفاده کنند نیازهایشان بهینه تأمین جهت در

 United Nations Environment) برسانند حداقل به را کاالها مصرف از اقتصادی ناشی و

Programme, 2005کمتر  مصرف لزوماً پایدار، مصرف از منظور که داشت توجه باید (. البته

 واقع، در است. خدمات و از کاالها مؤثرتر و کارآمدتر مصرف پایدار، مصرف از منظور بلکه نیست،

فرمول  یک مانند زیست، محیط تخریب از جلوگیری جهت اولویت جهانی عنوان به پایدار مصرف

،  Balderjahn, 2013کند )عمل می مطلوب، جهتی در اجتماعی تغییرات هدایت برای جادویی

Buerke ،Kirchgeorg  Peyer  ،Seegebarth  ،Wiedmann.)  ،فقدان آگاهی و آموزش

های زیست محیطی و اجتماعی عدم حمایت از جامعه، دولت و صنعت؛ عدم تمایل به پرداخت هزینه

دار؛ و فقدان محصوالت و خدمات در قیمت کاال و خدمات؛ الگوهای تفکر و رفتار ناپایدار ریشه

ثر برای دستیابی ؤزارهای م(. یکی از ابTilard, 2000پایدار موانع اصلی برای مصرف پایدار است )

ها و ترین ابزار برای ارائه مهارتآموزش و پرورش یکی از قوی به مصرف پایدار، آموزش است.

 کنندگان پایدار است.های مناسب به افراد برای تبدیل شدن به مصرفتوانایی

 توان یکننده را مرسد؛ آموزش مصرفکننده در این زمینه حیاتی به نظر میآموزش مصرف لذا

های آگاهانه و منطقی ها و دانش تعریف کرد تا انتخاببه عنوان یک فرایند توسعه و ارتقاء مهارت

کننده آموزش مصرف گیرند، صورت پذیرد.ها و اهداف اجتماعی را در نظر میرا که اهمیت ارزش

ه نسبت به گذشته تواند به ایجاد تفکر انتقادی و افزایش آگاهی افراد کمک کند، بعالوه امروزمی

 .دهدکنندگان؛ مناطق متنوع و وسیعی را تحت پوشش قرار میآموزش مصرف
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 پژوهش روش
های مختلف در حوزه مصرف با توجه به این که هدف این پژوهش، کشف ارتباط میان یافته

 1فراترکیب ترجمه در .است های مصرف پایدارو ترکیب آنها در قالب الگوی شایستگی پایدار

متخصص در حوزه توسعه پایدار، دو یک اعضای تیم فراترکیب حاضر را  ترین روش است.مناسب

میرزای  ةهای اطالعاتی کتابخانریزی درسی با همراهی کارشناس ارشد پایگاهنفر متخصص برنامه

دادند. انتخاب این اعضا، شیرازی دانشگاه شیراز رشته علوم دانش شناسی و اطالع رسانی تشکیل می

حضور کارشناس های مصرف پایدار انجام شده است. به منظور طراحی الگوی جامع شایستگی

مند پیشینه نیز به منظور اطمینان و اعتبار بخشی به جستجوی جامع و  نظام های اطالعاتیپایگاه

ان، در پژوهش حاضر به اتفاق آراء نویسندگ مرتبط با موضوع و یافتن منابع مورد نیاز انجام شده است.

 استفاده شده است.   Sandelowski & Barroso (2007) های معرفی شده توسطاز گام
 

 های پژوهشیله و سؤالئبیان مس

آموزش  یراستا در، یمدت در هر کشور یطوالن قتصادیاو یاجتماع یهااستیس نیترمهم 

و  دارینابع پاماستفاده از  جیترو ؛باشدیم ستیز طیو مح ارهینحوه برخورد با س ،داریتوسعه پا یبرا

بلکه،  یکیتکنولوژ یهاینه تنها نوآور ازمندین دارینگرش مردم در جهت استفاده از توسعه پا رییتغ

 رهیرا ذخ یرشتیب یچرا انرژ"ها که الؤاین سافراد است. در پاسخ به  یو جمع یدر رفتار فرد رییتغ

از  توانی، م"م؟یکنیمصرف نم یترسالم یچرا غذا"و  "م؟یکنینم افتیباز شتریب چرا"، "م؟یکنینم

که در  تاس رشته کیکننده رفتار مصرف (.Cosic, 2015)کننده استفاده کرد اصول رفتار مصرف

کننده مصرف یهاانتخاب حیو اقتصاد به توض یشناسجامعه ،یشناسمختلف مانند روان یهانهیزم

 (.United nations Development Programme, 2006) پردازدیم

Solomon and (2009) Wilkie فیزیکی، احساسی  هایتیکننده را فعالمصرف یرفتارها

ای که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دورانداختن کاالها و خدمات در جهت ارضای و ذهنی

(. Khajeh noori and et al, 2012دانند )های خود درگیر آنها هستند مینیازها و خواسته

ها است که در آن تمام خواسته یآلدهیا یزندگ کیاست که در آن فرض بر  یابزار 2مصرف پایدار

گزارش توسط  داریمصرف پا فیتعار نیلکننده برآورده شود. اومصرف ازیبه نسبت ن اجاتیو احت

                                                 
1. Translation 
2. Sustainable consumption 
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عبارت است از پاسخ به  داریکننده پاشد: مصرف فیتعر ((Brandt Land, 1987 ونیسیکم

به صورت کم استفاده شود و هدر  یعیکه منابع طب یباال در صورت تیفیبرآورده شده با ک اجاتیاحت

سازمان  یطیمحستیز مهبماند. برنا یباق ندهیآ یهانسل یبرا یتا انرژ ابدیرفت محصوالت کاهش 

 یباال تیفیک یطرح کل ،فیتعرکننده مطرح کرد که در آن از مصرف یثابت فیتعر 2010سال در ملل

 آزادی کنندهمصرف یشخص یهاانتخاب نیکه ب یکننده مدنظر بود. به صورتمصرف یبرا یزندگ

افراد  یدر عادات مصرف رییکه بتواند تغ یاشبکه ایوجود برنامه  نیعمل وجود داشته باشد و همچن

کنندگان انتظار از مصرف داریتوسعه پا ریدر مس (.Gilg, Barr & Ford, 2005) وجود آوردهب

هموار کنند. مصرف و توسعه  داریرا برای توسعه پا ریداشته باشند و مس داریکه مصرف پا رودیم

در دستور کار  1992در سال  ویدر کنفرانس ر داریتوسعه پا یبه سو یاسیس ندیفرا یاز ابتدا داریپا

به عنوان  داریو هم مصرف پا داریتوسعه پا یهم آموزش برا ه،بوده است. امروزه، با گذشت دو ده

 ,United nationsدر دستور کار سازمان ملل متحد برجسته شده است ) داریاهداف توسعه پا

را در  یهستند و نقش اصل یدیکل دار،یپا دیکنندگان در جهت باال بردن راندمان تول(. مصرف2015

مصرف  جیترو ی( برا2008) 6همکاری توسعه اقتصادیسازمان در گزارش . کنندیم فایا داریتوسعه پا

مصرف  یهااستیشده است. س دیکأت یو اجتماع یطیمح ،یاقتصاد ،یاسیس یبر ابزارها دار،یپا

 نیآنها و همچن دیتول ةمحصوالت و نحو یو فرهنگ یاجتماع ،یابعاد اقتصاد نده،یبه طور فزا داریپا

 Dangelico & Pontrandolfo, 2015 ,2010) رندیگینظر م درآنها را  یکیاکولوژ راتیثأت

Maniatis, )در همه  شانیو رفتارها یسبک زندگ رییکنندگان با تغاعتقاد وجود دارد که مصرف نیا

 Balderjahn , Buerke) ندیهموار نما داریراه را برای توسعه پا توانندیم هانهیزم

Kirchgeorg,  Peyer, Seegebarth, Wiedmann, 2013) یاز ابعاد سبک زندگ یاریلذا بس 

 هستند ارتباط دارد.  یو اجتماع یموضوعات فرهنگ شتریو مصرف که ب دیتول یمدرن، به چگونگ

 نهیاست. نهاد یله ضرورئمس نیمسئوالن و شهروندان به ا ،یجلب توجه جامعه علم ،یرو نیاز ا

افراد جامعه  نیدر ب داریپا یرفتار یریگدر بلندمدت منجر به شکل تواندیم داریکردن مصرف پا

قرار  یو بررس لیرا مورد تحل یو اجتماع یمختلف اقتصاد یهاامدیکه اثرات و پ یرفتار ردد،گ

 (.Biswas, 2014 & Roy)دهد یم

 (Godazgar, 2007)مستلزم همکاری  داریمصرف پا ریحرکت کردن در مس داردیاذعان م

دارد. در واقع مصرف به معنای  ییهاشرط شیکنندگان بوده و پو مصرف دییهای تولمتقابل شرکت

و مشروع قلمداد  یعینوع از مصرف، طب نیحالت، ا نیضروری انسانهاست که در ا ازهایین نیتأم
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، Yarihir, 2016، Alizadehعنوان کرد ) داریآن را مصرف مسئوالنه و پا توانیو م شودیم

Honarvarشیافزا توانیرا م داریمصرف پا سازنهیزم یاز عوامل اساس یکی گر،ید ی(. از جهت 

بر نوع مصرف شهروندان، در  رگذاریتأث ریمتغ کیکنندگان، به عنوان مصرف یستیز طیمح یآگاه

های به انسان یرانیشهروندان ا شتریاست که ب نیا انگریموجود در کشور ب هاینظرگرفت. آمار

 یشیو آرا یاز اقالم مانند پوشاک، خوراک و مواد تجمل یرف برخاند و در مصشده لیگرا تبدمصرف

اند. با توجه به مباحث مطرح سوم قرار گرفته ةو هند در رد نیمانند چ تیبعد از کشورهای پرجمع

کنندگان در قالب رفتار مصرف دار،یعوامل مؤثر بر بروز رفتار پا ییشده، ضرورت دارد که با شناسا

 جیتک تک افراد جامعه ترو انیم دار،یمشخص سازمان داده شده و تفکر و رفتار مصرف پا یچارچوب

 یو جسم یروح ،یبر سالمت فرهنگ ییگراسوء مصرف راتیشود تا مشکالت روزافزون و تأث

، Porjamshidi, 2016،Mehdizadehمرتفع گردد ) یاجتماع امها و نظانسان

Gholamrezaei، Shiri). 

کننده و شهروند که دو نقش مصرف انیکه م کندی( عنوان مTrentmann ,2007( نیهمچن

 شهروندِ  یواقع، توانمندساز تنش وجود دارد. در کنند،یم فایا کیمردم در جوامع دمکرات

 است داریو رفتار ناپا داریپا یهانگرش نیبردن شکاف ب نیاز ب یبرا یعنصر اصل کیکننده، مصرف

(2005, Thøgersen). به گرددیکننده بر مکننده به منافع مصرفمصرف یهاپژوهش یفعل انیجر .

کننده مقاومت مصرف(، Newholm & Shaw ,2002)مصرف اخالق  لیاز قب یعنوان مثال مطالعات

(1998, Fournier ،)2007(مصرف  یعناصر مدن, Trentmann )نیصورت گرفته است. همچن 

شده است. به عنوان مثال،  یکننده طراحرفتار مصرف یبررس یبرا یمختلف یهامدل ات،یدر ادب

Ajzen یبر انتخاب منطق یشده مصرف را با تمرکز بر خودپنداره و مبتن یزیررفتار برنامه یتئور 

ها و ارزش باور را با تمرکز بر ارزش هینظر (Stern, 2000) گر،ید یاز سو آژننتوسعه داد 

رفتار  یهایاز تئور یبرخ نیکرد. همچن شنهادیپ  ((Lopez et al, 2012 یاخالق یهنجارها

 هایتئور ریو سا کنندیتمرکز م ات،یها، نگرش و نرفتار مانند ارزش یکننده، به ابعاد درونمصرف

است.  ینهاد یهاتیها، هنجارها و محدودمانند مشوق یعوامل خارج یبر رو شتریتمرکزشان ب

تمرکز دارند  یفرد یریگمیتصم یهاجنبه( و ی)شناخت یعوامل داخلف یتوص به هایاز تئور یبرخ

 رندیگیرا در بر م یطیمحستیو ز یفرد یرهایها، متغیو اکثر تئور (Jackson, 2005)و بالعکس 

(Parvinchi, Hesami, 2014با ا .)شده است که  رفتهیپذ یاحال، امروزه به طور گسترده نی
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باشد. در واقع، هر مدل  دهیچیدرک آن پ تواندیاست و م یاریبس لعوام ةجیکننده، نترفتار مصرف

بخش کوچک از رفتار را  کیاز  شیب تواندیچارچوب است که م کیتنها قادر به ارائه  یتئور ای

 کند لیو تحل هیتجز

(Keirstead, 2006; Stephenson, Bartonb, Carringtonc, Gnothd, Lawsond, 

Thorsnes, 2010, Wilson and Dowlatabadi, 2007). 

های چگونگی مصرف کاالها و خدمات موجود در جامعه و مقدار مصرف آنها یکی از دغدغه

در جوامع مبتنی بر  نیچن. همباشدیجوامع هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ ارزشی بوده و م

مهم  لئشود، از مسارویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده میهای بیهای اسالمی، مصرفارزش

در  یاگسترده قاتیتحق نیهمچن(Khajeh noori and et al, 2012 )  شودقتصادی تلقی میا

وجود  داریکننده پامصرف کیبه  داریکننده ناپامصرف کی لیبه تبد ازیکه ن دهدیحال حاضر نشان م

 .دارد

(Connolly and Prothero, 2003 Rabins, 1999  Sanne, 2005; Pepper et al, 

2009; Young et al, 2009; Hume, 2009; Mont and Plepys, 2007; Schor, 

2005, Peattie & Peattie, 2009; Wells et al, 2011).  

و  یاجتماع یهامختلف؛ از جمله آموزش یهاروش قیها از طرالزم است دولت ن،یبنابرا

به برطرف کردن  یجمع یهاو با استفاده از رسانه یآموزش یهادر نظام مدرسه، برنامه یطیمحستیز

 .ردیصورت گ داریتعارضات بپردازند تا مصرف پا نیا

, Thøgersen, Ozanne, Luchs, Kilbourne, Freund, Dobscha, Prothero(

) 2011 

 

و  یزندگ دهیچیمقابله با مشکالت پ یآموزان برادر آموزش دانش یپنج اصل آموزش نجایدر ا

در نظر -2 ،یانسان یشناسدر آموزش بوم یآموزش کردیرو-1.؛ گرددیارائه م داریتوسعه مصرف پا

 یریادگی قیتشو-4 ت،یبرخورد با عدم قطع-3کل؛  کیعنوان به کیمصرف الکترون ستمیگرفتن س

 کردیرو کیتوسط  یدگیچیپرداختن به مسئله پ-5آموزان؛ و با استفاده از تنوع دانش یمشارکت

مانند تفکر  یداریآموز در پادانش یدیکل یهایستگیدر توسعه شا دیامر با نی. ایارشتهانیم

 یریادگیاصول مختلف  قیاز طر تیو برخورد با عدم قطع یدگیچیپ تیریمد ،یو انتقاد کیستماتیس

واقع آموزش  در (. Courvoisier, Gombert, Sennes, Ricard, 2014)نقش داشته باشد 

 یهارا فراهم کند که افراد و گروه ییهاها و مهارتها، ارزشقصد دارد دانش داریمصرف پا یبرا

جامعه  یاساس یازهایکند. برآورده شدن ن داریمصرف پا ینسبت به رفتارها رییرا قادر به تغ یاجتماع
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 نیاز ب ستیز طیمح بیاز منابع و تخر نهیهمه افراد، استفاده به یبرا یزندگ تیفیبهبود ک ،یجهان

توسعه  یهمانند آموزش برا زین داریمصرف پا یبرا شتریب ی(. آموزش رسم2011 دل،یرفته است )ت

مدرسه  یهااز برنامه یبخش داریتوسعه پا یمثال در فرانسه، آموزش برا ی. براشودیم نیتأم داریپا

عنوان  به یآموزش یهاقالب (Carwisher et al, 2014 )است  رستانیفرانسه، از دبستان تا دب

 ةنیدر زم یریادگی یندهایافرپرورش  یبرا یمورد استفاده در کار آموزش زیمتما یعمل یکردهایرو

 گریو د ناتیتمر ف،یممکن است شامل تکال یعمل یکردهایرو نیشدند. چن فیتعر داریمصرف پا

 .است آموزانشدان یخاص برا یهاباشد که شامل درخواست یریادگی یهاتیفعال

, Fritzsche, Pascal, Frank, Böhme, Daniel, Fischer, Laura, Stanszus(

Jacomo, Geiger, Sonja, Julia, 2017) 

شکل  یتیترب یهاتیو فعال یگذاراستیاز س یانهیبه عنوان زم داریمصرف پا یآموزش برا 

 است داریپادار و رشد یکنندگان، توسعه پاآموزش مصرف نیگرفته است که هدف آن ارتباط ب

)2014, Rieckmann ,Timm, Herzig, Godemann, Fischer, Adomflent( 

: امکان کندیم فیتعر نیکننده را چنکننده  در انگلستان، آموزش مصرفمصرف یمل یشورا 

 ,Coppack)شود یکننده ممصرف یثر از مشاوره و اطالعات، منجر به توانمندسازؤاستفاده م

کنندگان را که توسط مصرف یکنندگان سنتمصرف یکردهایرو ةدامن داریاآموزش مصرف پ (.2003

نمود تا  دیکأو انتقال اطالعات و دانش ت یآگاه شیبر افزا تاًیشد، گسترش داده و نهایم تیآگاه هدا

 (.McGregor, 2005)دهد  رییتر تغعیرا هر چه سر یرفتار فرد

و آموزش سازمان ملل  ونسکویبرنامه  کی ،داریپا ةندیآ یبرا یریادگیراستا آموزش و  نیا در

برنامه  زانیرآموزان، برنامهمعلمان ، دانش یابرنامه توسعه حرفه نیاست. ا داریتوسعه پا یمتحد برا

 یوانمندسازآموزش ت .آوردیرا فراهم م یمواد آموزش سندگانیو نو یآموزش گذاراناستیس ،یدرس

 نیراه حل ا نکهیچگونه مشکالت جهان ما به هم مرتبط است و ا نکهیاست. ا داریپا یندهیآ یبرا

 نیزم اتیاز ح یتیحما یهاستمیو چه س میخواهیم ندهیآ یبرا ییایو ما چه دن ست؟یمشکالت چ

 کیو به  ختآن پردا لیو تحل هیو تجز یبه بررس دیاست که با ییهاپرسش نهایوجود دارد همه ا

نقش آموزش  یبه بررس یمتعدد یهاراستا پژوهش نیدر ا. افتیآموزش دست  کپارچهی ستمیس

مسائل  ةکنندگان درباراند. دانش و نگرش مصرفپرداخته داریو رفتار مصرف پا داریمصرف پا

  دار،یمصرف پا ی؛ آموزش برا(Hiller Connell and Kozar, 2013) یطیمحستیز

(؛ Robert & Mee Young, 2018)کننده مسئول رفتار مصرف جیترو یاثر برؤم یهایاستراتژ
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 نتمن،ی)کل یسبک زندگ کردیاستفاده از رو- داریکننده پارفتار مصرف جیترو یبرا ییراهکارها

 : توسعه مصرف مداخالت خاص تیآموزش ذهن قیاز طر داریمصرف پا ی(؛ آموزش برا2004

: یداریپا یآموزش برا(؛ Stanszus, Geiger, Fischer, Schrader, 2018)بوهمه، 

 دار،یپا مصرف(؛ Biltagy, 2005) داریکننده پامصرف یبرا یرسالت و اقدامات آموزش عال

 ,MingHo)و رشد سبز  داریآموزش پا یو برنامه درس( Genus, 2016) نیو تمر ینوآور ،یطراح

BoonNg, 2016 FoongYee,) انجام  یهاپژوهش نیکه ا دموجود نشان دا نهیشیپ ی. اما بررسباشدیم

نموده و  دیکأت رانیدانش خاص در فراگ جادیجهت ا داریآموزش مصرف پا یهاشده تنها بر برنامه

 باشند.ی، ماست یبرنامه درس افتهیچارچوب جامع و سازمان  کیفاقد 

Fazli (2015ب )وان مبنای عن هتوان انسان را بال که چگونه میؤدر پاسخ به این س کندیم انی

نشان  ،نجانبه در جها های همهتوجه قرار داد؟ و از چه سنی باید آغاز کرد؟ بررسیتوسعه مورد 

 هایسال ،تربیتی و شناختیروان هایبررسی و تجربیات اساس بر. دهد تربیت اوان کودکی استمی

 و زشآمواساس  نی. بر ادینمایم ایفا آنان پرورش و رشد در اساسی نقش کودکان زندگی اولیه

 کودکان تماعیاج انسانی ارتباطات اولین زیرا استبرخوردار  یاژهیو اهمیت از ابتداییدوره  پرورش

 برقراری حصحی راه دادن نشان به منوط ارتباط این رشد و شکوفائی و گرفته شکل ابتدایی دوران در

 هایوزشآم بلندمدت و مثبت ثیرأت به متعددی مطالعات .است آنان مربیان و والدین توسط ارتباط

 ییدأت مهر تحصیلی ةدور طول درآموزان دانش یلیتحص عملکرد و شناختی رشد بر دوران ابتدایی

 توسعه چهارم هدف رب کیدأت با 2030 تا 2015 آموزش برنامه گذاریسیاست رویکرد این با. اندزده

 حوزه در شده بینیپیش اهداف تا. دارد ابتدایی دوره پرورش و آموزش به ایویژه توجه پایدار

 یارچوبچ یرو در پژوهش حاضر بر طراح نیاز ا. گردد محقق العمرمادام یادگیری و فراگیر آموزش

دوره ودکان آن در ک یابیو اعتبار داریکننده پاآموزش مصرف یاز برنامه درس افتهیجامع و سازمان

 خواهد شد. دیکأت ابتدایی

 

 چیست؟ دوره ابتدایی آموزاندانشهای مصرف پایدار : الگوی شایستگی1سؤال محوری پژوهش

  :2هازیر سؤال

  مصرف پایدار چیست؟ ةدر حوز ابتدایی دوره آموزاندانشدانش مورد نیاز 

                                                 
1. Central research question 
2. Sub-questions  
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 در حوزه مصرف پایدار چیست؟ابتدایی  دوره آموزاندانشهای مورد نیاز مهارت

  مصرف پایدار چیست؟ در حوزه ابتدایی دوره آموزاندانشمورد نیاز  نگرش

یر زهای مذکور ، معیارهای مشخصی برای شمول مقاالت در مرور به صورت با توجه به پرسش

 تعیین گردید: 

اده از )برای استف مقاالتی که در مجالت معتبر علمی پژوهشی با روش کیفی یا روش ترکیبی. 1

 نتایج بخش کیفی( چاپ شده باشند. 

جام که با هدف آموزش برای توسعه پایدار و آموزش برای مصرف پایدار ان علمیمقاالت . 2

باشند. شده

گرشی در ندانشی، مهارتی و  ةهای آنها به سودمندِی یک یا چند مؤلفمقاالتی که در یافته. 3

مصرف پایدار اشاره شده باشد. 

گام دوم: جستجوی منابع

های: اسکوپوس، اشپرینگر، وایلی آنالین، ایگاهحاضر، پ ةمندِ مطالعی جستجوی نظامدر مرحله

ها، به منظور مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در این پایگاه 1تیلور و فرانسیس و گوگل اسکالر

استناد شده "، از قسمت 4، و برای جستجوی رو به جلو"3مراجع"، از قسمت 2جستجوی رو به عقب

شود، بخش ای نیز نامیده میکه جستجوی زنجیره استفاده گردید. در جستجوی روبه عقب "5توسط

گیرد. جستجوی نمونه، به منظور شناسایی منابع مشابه و مرتبط مورد بررسی قرار می ةمراجع در مقال

 ةشود، شامل شناسایی منابع مرتبطی است که به مقالروبه جلو که جستجوی استنادی نیز نامیده می

)Connett‐Finfgeld ;2013, Johnson&  onnettC‐Finfgeld, 2018( اند نمونه استناد کرده

 های الکترونیکی مرجع، مثل اسکوپوس قابل انجام است.هر دو نوع جستجو توسط برخی پایگاه

در دوره  ، آموزش برای مصرف پایدار مصرف پایدارهای: در اولین مرحله از جستجو، کلیدواژه

جستجو شدند و سپس علوم اجتماعی،  مطالعاتی ةحوز در، سبک زندگی پایدار، مصرف بهینه ابتدایی

های مورد جستجو اضافه گردید. عبارتنیز به  تر شد و برنامه درسی مصرف پایدارجستجو محدود

زمانی محدود کرد در صورتی که محققان توجیه مناسبی برای  ةتوان به یک بازجستجوی منابع را می

1. Scopus, Springer, Wiley online, Taylor & Francis, Google scholar
2. Backward searching 
3. References
4. Forward searching 
5. Cited by
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در  (Barroso et al, 2006 )نی جستجو داشته باشند.زما ةانتخاب نقاط ابتدایی و انتهایی باز

شود سال اخیر را شامل می نوزدهزمانی جستجو، مقاالت و مجالت  ةآغاز باز ةپژوهش حاضر، نقط

 .2019 تا 2000یعنی از سال 

 ةهای ورد و اکسل ثبت شدند. در بازهایی در قالب فایلنتایج حاصل از جستجوها در جدول

مند و مصرف پایدار ، شناسایی شده و  طی جستجوی نظام 2ی کلیدیمجله 5، 1تاکنون 2000زمانی 

 ةمقاله که با معیارهای شمول مقال 200دستی آنها و با بررسی عنوان، چکیده و کلمات کلیدی، تعداد 

تر، وارد های دقیقحاضر همخوانی داشتند، انتخاب شد و متن کامل این مقاالت، جهت انجام بررسی

مند پژوهش حاضر را نشان ، جزئیات فرایند جستجوی نظام1زیابی کیفیت گردید. جدول ار ةمرحل

 دهد.می

 مند. جزئیات فرایند جستجوی آنالین منابع به روش نظام1جدول 

پایگاه های اطالعاتی و استنادی 

 مورد جستجو
 اسکوپوس، اشپرینگر، وایلی آنالین، تیلور و فرانسیس و گوگل اسکالر

 های جستجوکلیدواژه 
رنامه ، آموزش مصرف پایدار، سبک زندگی پایدار، مصرف بهینه، ب مصرف پایدار

 درسی مصرف پایدار

 عنوان مقاله، چکیده، کلمات کلیدی جستجو در

 4علوم اجتماعی، علوم اقتصادیعلوم انسانی،  3مطالعاتی ۀمحدودیت در حوز

 تا کنون 2000از  5زمانی ۀمحدودیت در باز

 7مقاله 6در نوع سندمحدودیت 

 9همه 8نوع دسترسی

 جستجوی روش اعتبار جستجو، در تمام مراحل فرایند فراترکیب، از  به منظور افزایش

های مرتبط، به دالیل مختلف از جمله عدم منابع نیز بهره برده شده، زیرا برخی پژوهش دست چین

                                                 
 تا زمان انجام این بخش از پژوهش 1

2. Science & Education, Journal of Science Teacher Education, Journal of Research in Science Teaching, 
International Journal of Science Education, Science Education 

3. Subject area 
4. Social sciences 
5. Date range (inclusive) 
6. Document type 
7. Article 
8. Access type 
9. All 
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وه، با عالهشوند. بها یافت نمیپایگاههای کلیدی استاندارد، در جستجوی آنالین استفاده از واژه

منابع جدید و مفید موجود در مقاله نیز که به روشن شدن موضوع  -ازیدر صورت ن -مطالعه هر مقاله

حاضر، به مقاالت  مدل کردند، مورد بررسی قرار گرفت و در صورت سازگاری با معیارهایکمک می

جدید به  ةهای جستجو، حذف یا افزودن مقالشیوهن یمورد بازنگری اضافه شدند. به طور کلی، با ا

ها ادامه بازنگری در هر گام از فراترکیب ممکن بود. فرایند جستجو تا رسیدن به اشباع نظری داده

 .یافت

 

 گام سوم: ارزیابی کیفیت

مقاالت را به عهده  ةتک و اولیبهدر پژوهش حاضر، دو نفر از اعضای تیم فراترکیب، ارزیابی تک

های هایی با ویژگیگرفتند. در این مرحله، هر مقاله توسط هر دو نفر به دقت مطالعه شده و مقاله

 مقاله( در این مرحله از فراترکیب حذف شدند:   25زیر )شامل 

 هایی که موضوع یا محتوای آنها از تناسب و ارتباط کافی با موضوع پژوهش حاضر مقاله

 های مصرف پایدار( برخوردار نبودند.شایستگی)یعنی 

 هایی که با روش تحقیق کمی ) اغلب شبه آزمایشی با گروه گواه( انجام شده بودند. مقاله 

 های گیری آنها، به سودمندی هیچ یک از مؤلفهها یا بحث و نتیجههایی که در یافتهمقاله

 ایدار نپرداخته باشند. های دانشی، مهارتی یا نگرشی در حوزه مصرف پشایستگی

هشگر انجام شد و هرگونه اختالف نظر تا رسیدن به وحذف مقاالت بر اساس نظر هر دو پژ

اعضای  ةی ارزیابی تطبیقی، با مشارکت همتوافق نهایی مورد بحث قرار گرفت. پس از آن در مرحله

ها، ارزیابی ژوهشها و نکات اساسی مطرح شده در پها، تفاوتتیم فراترکیب، بر اساس شباهت

ای از مقاالت مشمول ی دیگر، فهرست اولیهمقاله 100نهایی مقاالت انجام شد و پس از حذف 

مقاالت همراه بود تا در  ةفراترکیب تهیه گردید. این فهرست در مراحل بعد نیز با حذف و اضاف

 رسید.  مقاله 150به نهایت 

 
 اطالعاتگام چهارم: تجزیه و تحلیل 

ها، شمول داده ةو تحلیل اطالعات مرتبط با این پژوهش از مراحل استخراج اولی برای تجزیه

 ها استفاده شد. ضمن آن که از تکنیک ها در فراترکیب، و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهداده
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 های کیفی استفاده شدبه منظور تحلیل یافته 2نویسیها و تکنیک کّمی فراچکیدهیافته 1بندیدسته

 .(2007،سندوفسکی و باروسو)

رد نیاز ها، یک جدول توصیفی از اطالعات اولیه مواستخراج داده ةدر پژوهش حاضر و در مرحل

 فرهنگی و  –تمامی مضامین مربوط به مصرف پایدار در بعد اقتصادی، اجتماعی هر مقاله )

 ( تهیه شد.محیطی زیست
 . مضامین مربوط به مصرف پایدار2جدول 

 مضامین پایه منابع
 مضمون سازماندهنده

 سطح اول

Hargis,2017; Geng, Liu & Zhu, 

2017 
Nord, 2010 

 آگاهی اقتصادی شامل آشنایی در خصوص؛

 اقتصادی

2014ادم فلنت و همکاران؛   بیکاری 

2014دم فلنت و همکاران؛ ا  تورم 

Burningham, 2017 

Advisor, 2017 
UNEP, 2010 

 رشد اقتصادی

Holt, 2012; Nord, 2010 مالی و سیاست پولی 

 شورای مصرف کننده3، 

2016 

Hamza,Dalmarco, Pereira , 2018 

Karalar, 2010  & Karaci  
Nord, 2010 

 مصرف آب و انرژی چگونگی

Karalar, 2010  & Karaci 

مثل: کاشتن ) مصرف آب و انرژینمایش عادات خوب در زمینه 

درخت، شستن ماشین با یک سطل آب، بستن شیرها، مسواک با یک 

(های اضافیلیوان آب، خاموش کردن المپ  

Marope, 2017 گذاری(جویی، سرمایهمدیریت مالی )بودجه بندی، صرفه 

Hamza,Dalmarco , Pereira , 2018 ،یکمثل غذاهای ارگان نگرش مثبت به خرید مواد غذایی پایدار 

2016شورای مصرف کننده،   مصرف صحیح آب و انرژیتعهد به  

MCGregor, 2011 تمرکز بر رشد اقتصادی و مالی 

Hamza, Dalmarco, Pereira, 2018 

Anthony and McLean, 2014 
Hanss, 2012 

Karalar, 2010 &Karaci 

کارگانی ها و محصوالته)غذا، میو خرید مواد غذایی پایدار  

Tangwanichagapong , 2017; Kay 

Barr, 2011 

 آگاهی فرهنگی شامل آشنایی در خصوص؛

رهنگیف -اجتماعی مصرف پایدار و ناپایدار  

2016شورای مصرف کننده،   استفاده از منابع 

                                                 
1. Classification  
2. Meta-summery 
3. Consumer Council  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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Barth et al, 2014; Edwiger, 2017; 
Nord, 2010 

 تولید و دفع زباله

Barth et al, 2014; Nord, 2010  محیطی و بهداشتیاثرات زیست 

Edwiger, 2017 مسئولیت شرکت ها و مصرف کنندگان 

2010،سازمان ملل یطیمح ستیبرنامه ز  اصول شهروندی 

2016شورای مصرف کننده،   پایداریشناسایی اصول  

Robert  & Young, 2018 
 توانایی:

 مصرف و تولید ناپایدار )محلی و جهانی( یشناسایی نمونه ها

Robert  & Young, 2018 تحلیل عواقب و خطرات انتخاب های مختلف مصرف کننده 

2016شورای مصرف کننده،   
استفاده بهینه از غذا، نوشیدنی، انرژی ، آب،  امور مربوط به 

 سفر،ترافیک،خرید و فروش زمین و ...

Karakus & Uyar, 2017  

2017 

Rahmawati & Indartono, 2017 

2009دپارتمان مدرسه و خانواده،   

آبی، بادی،  ی،نرژیهای برقا توانایی ارتقا انرژی های تجدیدپذیر،

 خورشیدی

Keles, 2015 توسعه مهارت های دانش آموزی در زمینه مصرف 

Robert  & Young, 2018 صرفه جویی در مصرف انرژی در صنایع تجدید ناپذیر 

 پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست 2017، سازمان ملل یطیمح ستیبرنامه ز

Dlouha, Danis, Kroufek, Diouhy, 

Henderson, 2017 
تغییر نگرش نسبت به مصرف روزانه و الگوهای معمول در 

 سطح فردی

Dlouha, Danis, Kroufek, Diouhy, 
Henderson, 2017 

 حمایت از ارزشهای غیرمادی گرایی

2010،سازمان ملل یطیمح ستیبرنامه ز  تعهد و مسئولیت اجتماعی نسبت به نحوه مصرف 

2010،سازمان ملل یطیمح ستیبرنامه ز  قدردانی از طبیعت و شیوه زندگی پایدار 

Dlouha, Danis, Kroufek, Diouhy, 
Henderson, 2017 

 انطباق با تولیدات و شرایط جدید

Dlouha, Danis, Kroufek, Diouhy, 

Henderson, 2017 
 نهادینه سازی رفتارهای پایدار

2010کاراالر و کاراسی،   تعهد مصرف کننده نسبت به خریدهای پایدار 

2017ماروپ،   ایجاد نگرش شهروند جهانی 

Pektas, 2017 

Ferrari, 2016 
 رویکرد مسئوالنه نسبت به کاربرد فناوری

Morrison, 2017 
2016شورای مصرف کننده،   
Nord, 2010 

 آگاهی زیست محیطی شامل آشنایی در خصوص؛

 استفاده مجدد، بازیافت و بازیابی کاال

 

 زیست محیطی

 

Morrison , 2017 چرخه مواد و اثرات زیست محیطی زباله 

Barth et al, 2014 و تکنولوژی های کاهش زباله روش ها 

Edwiger, 2017] 

 ایده حفظ محیط زیست و کنترل آلودگی (2015؛ رومن و همکاران )

Liebenberg, 2015 اهمیت حفظ محیط زیست 

Hargis ,2017 کنترل آلودگی محیط زیست 

Morrison , 2017 مدیریت منابع طبیعی برای حفظ تعادل در طبیعت 

2016کننده، شورای مصرف   اثرات بالیای طبیعی بر تعادل طبیعت 
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MCGregor, 2005 
et al, 2014 Barth 

اثرات آلودگی محیط زیست مانند: آلودگی محیطی، مواد 

 شیمیایی، آلودگی گازهای گلخانه ای

2016شورای مصرف کننده،   عتراه های حفظ تعادل در طبی - 

Hamza,Dalmarco , Pereira , 2017 

2016مصرف کننده،  شورای  

 توانایی:

 مشارکت در بازیافت و دیگر برنامه های زیست محیطی

Keles, 2015 

 اجتناب از شکار غیر قانونی حیوانات برنامه زیست محیطی سازمان ملل2010،1

Nord, 2010 ؛Widjajanti, 2014; استفاده از محصوالت سازگار با محیط زیست 

2010،سازمان ملل یطیمح ستیبرنامه ز  کمک به حفظ تنوع زیست محیطی 

؛ 2010اینجا و االن،  Nord, 2010 
)کنترل، نگهداری، استفاده مجدد، مدیریت منابع فیزیکی 

 جایگزینی(

2017ماروپ،   پایبندی به حفاظت و سالمت اکوسیستم، 

Nord, 2010 احساس تعهد نسبت به کاهش اثرات زیست محیطی 

2010،سازمان ملل یطیمح ستیبرنامه ز  
درک چالش های مواجهه با سیاره و نیاز به الگوهای مناسب 

 مصرف و تولید بیشتر

2010،سازمان ملل یطیمح ستیبرنامه ز  
احساس تعهد نسبت به نگرانی های محیطی و مالحظات مربوط 

 به جهانی شدن

Nord, 2010 ایجاد نگرش مثبت نسبت به حفظ محیط ریست 

 

ه در اغلب بندی حاصل شد کبا تکنیک دسته 3 های اولیه، جدولشناسایی و استخراج دادهپس از 

صیفی و تو پس از تکمیل جدول .نویسی نیز بهره برده شده استکمّی فراچکیده آنها، از تکنیک

رفتند و نتایج گها مورد بررسی قرار های جدولها و ارتباطات بین دادهها، تفاوتبندی، شباهتدسته

 رهنگی و ف-حاصل در قالب جدول دانش، مهارت و نگرش در سه بعد اقتصادی، اجتماعی

 بندی شدند.محیطی طبقهزیست

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. UNEP 
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 مرتبط با مصرف پایدار رت و نگرشا، مه. دانش3جدول 

 مضامین پایه
سازماندهنده مضامین  

 سطح اول

مضمون 

سازماندهنده سطح 

 دوم

 آگاهی اقتصادی شامل آشنایی در خصوص؛

 اقتصادی

 دانش

 بیکاری

 تورم

 رشد اقتصادی

 مالی و سیاست پولی

 چگونگی مصرف آب و انرژی

 آگاهی فرهنگی شامل آشنایی در خصوص؛

 مصرف پایدار و ناپایدار

فرهنگی -اجتماعی  

 استفاده از منابع

 تولید و دفع زباله

 اثرات زیست محیطی و بهداشتی

 کنندگانها و مصرفمسئولیت شرکت

 اصول شهروندی

 شناسایی اصول پایداری

 آگاهی زیست محیطی شامل آشنایی در خصوص؛

 استفاده مجدد، بازیافت و بازیابی کاال

 زیست محیطی

 چرخه مواد و اثرات زیست محیطی زباله

 های کاهش زبالهها و تکنولوژیروش

 ایده حفظ محیط زیست و کنترل آلودگی

 اهمیت حفظ محیط زیست

 کنترل آلودگی محیط زیست

 مدیریت منابع طبیعی برای حفظ تعادل در طبیعت

 اثرات بالیای طبیعی بر تعادل طبیعت

شیمیایی، آلودگی اثرات آلودگی محیط زیست مانند: آلودگی محیطی، مواد 

 ایگازهای گلخانه

 های حفظ تعادل در طبیعتراه -

 توانایی در:

 های خوب در مورد مصرف زبالهنمایش عادت
 مهارت اقتصادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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) مثل: کاشتن درخت، شستن ماشین با یک سطل  مصرف آب و انرژی

(آب، بستن شیرها، مسواک با یک لیوان آب، خاموش کردن المپ های اضافی  

 مدیریت مالی )بودجه بندی، صرفه جویی، سرمایه گذاری(

(خرید مواد غذایی پایدار)غذا، میوه ها و محصوالت  ارگانیک  

 توانایی:

 مصرف و تولید ناپایدار )محلی و جهانی( یشناسایی نمونه ها

فرهنگی -اجتماعی  
 

 تحلیل عواقب و خطرات انتخاب های مختلف مصرف کننده

بهینه از غذا، نوشیدنی، انرژی ، آب،  امور مربوط به استفاده 

 سفر،ترافیک،خرید و فروش زمین و ...

آبی، بادی،  ی،نرژیهای برقا توانایی ارتقا انرژی های تجدیدپذیر،

 خورشیدی

 توسعه مهارت های دانش آموزی در زمینه مصرف

 صرفه جویی در مصرف انرژی در صنایع تجدید ناپذیر

 پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست

 توانایی:

 مشارکت در بازیافت و دیگر برنامه های زیست محیطی

 زیست محیطی
 اجتناب از شکار غیر قانونی حیوانات

 استفاده از محصوالت سازگار با محیط زیست

 کمک به حفظ تنوع زیست محیطی

 استفاده مجدد، جایگزینی( )کنترل، نگهداری،مدیریت منابع فیزیکی 

 نگرش مثبت به خرید مواد غذایی پایدار،مثل غذاهای ارگانیک

 اقتصادی

 نگرش

 مصرف صحیح آب و انرژیتعهد به 

 تمرکز بر رشد اقتصادی و مالی

 سیستم های انسانی و زمین بیندرک همبستگی 

فرهنگی -اجتماعی  

 الگوهای معمول در سطح فردیتغییر نگرش نسبت به مصرف روزانه و 

 حمایت از ارزشهای غیرمادی گرایی

 تعهد و مسئولیت اجتماعی نسبت به نحوه مصرف

 قدردانی از طبیعت و شیوه زندگی پایدار

 انطباق با تولیدات و شرایط جدید

 نهادینه سازی رفتارهای پایدار

 تعهد مصرف کننده نسبت به خریدهای پایدار

 ایجاد نگرش شهروند جهانی

 رویکرد مسئوالنه نسبت به کاربرد فناوری

 پایبندی به حفاظت و سالمت اکوسیستم،
 زیست محیطی

 احساس تعهد نسبت به کاهش اثرات زیست محیطی
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درک چالش های مواجهه با سیاره و نیاز به الگوهای مناسب مصرف و 

 تولید بیشتر

نگرانی های محیطی و مالحظات مربوط به جهانی احساس تعهد نسبت به 

 شدن

 ایجاد نگرش مثبت نسبت به حفظ محیط ریست

 

 هاگام پنجم: ترکیب یافته

های آموزش پایدار در ها و مفاهیم اصلی مرتبط با شایستگی، با جستجوی استعارهدر این مرحله

ها یا مفاهیم در همان گزارش و استعارهآوری شده و تطبیق این مفاهیم با سایر جمع هایگزارش

 های جدیدی از ها، استعارهها، و اصالح، تغییر، ادغام و حذف برخی استعارهدیگر گزارش

 1های آموزش مصرف پایدار با رعایت اختصار، وضوح و قابلیت فهم تولید شدند. شکل شایستگی

 سازی کرده است. ر این مرحله یکپارچههای مصرف پایدار را دهای مقاالت مربوط به شایستگییافته

 

 

 



 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ارتقا انرژي 

هاي 

 تجدیدپذیر،

آشنایي با 

چرخه مواد و 

اثرات زیست 

 محیطي زباله

 اقتصادی

 اقتصادی

زیست 

 محیطی

 اقتصادی

-اجتماعی

 فرهنگی

زیست 

 محیطی

 آشنایي با

ها و روش

تکنولوژي هاي 

 کاهش زباله
 

آشنایي با ایده 

حفظ محیط 

زیست و 

 کنترل آلودگي

 آشنایي با

کاهش، 

استفاده 

مجدد، 

بازیافت، 

 بازیابي کاال

مدیریت مناسب 

منابع طبیعي 

براي حفظ تعادل 

 طبیعت
 

آگاهي 

 اقتصادي

آشنایي با 

چگونگي 

مصرف آب و 

 انرژي
 

آشنایي با اثرات 

بالیاي طبیعي بر 

 تعادل طبیعت
 

 مدیریت

 امور مالي  

خرید مواد 

غذایي 

 پایدار

انجام عادت 

هاي خوب در 

مورد مصرف 

زباله، آب و 

انرژي

استفاده 

بهینه از 

 منایع

شناسایي 

 ينمونه ها

مصرف و تولید 

 ناپایدار

صرفه جویي 

در مصرف 

 انرژي

مشارکت در 

و دیگر بازیافت 

برنامه هاي 

 زیست محیطي

شناسایي 

اصول 

 پایداري
 

 توسعه 

مهارت هاي 

 دانش آموزي

درک چالش 

هاي مواجهه با 

 سیاره 
 

تعهد نسبت 

به خرید 

 پایدار

پایبندي به 

حفاظت و 

سالمت 

 اکوسیستم،
 

احساس تعهد 

نسبت به کاهش 

اثرات زیست 

 محیطي
 

و  عواقبتحلیل 

خطرات انتخاب 

هاي مختلف 

 مصرف کننده

نگرش مثبت 

در زمینه 

خرید مواد 

 غذایي پایدار

استفاده از 

محصوالت 

سازگار با 

 محیط زیست

اجتناب از 

شکار غیر 

قانوني 

 حیوانات

آگاهي 

 فرهنگي
 

آشنایي با 

مسئولیت 

ها و شرکت

مصرف 

 کنندگان

گاهي از آ

مصرف پایدار 

 و ناپایدار،

تولید و 

 دفع زباله
 

آگاهي از 

اصول 

 شهروندي

آشنایي با راه 

هاي حفظ 

تعادل در 

 طبیعت

اهمیت حفظ 

 محیط زیست

آشنایي با مواد 

شیمیایي، 

آلودگي گازهاي 

 گلخانه اي

مصرف تعهدبه 

صحیح آب و 

 انرژي

احساس تعهد نسبت 

به نگراني هاي 

محیطي و مالحظات 

مربوط به جهاني 

 شدن

 شایستگي هاي

مصرف پایدار   مهارت نگرش 

 دانش

زیست 

-اجتماعی محیطی

 فرهنگی

-اجتماعی

 فرهنگی

اثرات زیست 

محیطي و 

 بهداشت

مصرف آب و 

 انرژي

کمک به حفظ 

تنوع زیست 

 محیطي

تمرکز بر رشد 

اقتصادي و 

 مالي

تعهد و مسئولیت 
اجتماعی نسبت به 

 نحوه مصرف

نگرش 

شهروند 

 جهاني

حمایت از 
ارزشهای 
غیرمادی 

گرایی

تغییر نگرش 
نسبت به 

 مصرف روزانه

ایجاد نگرش 
شهروند 
 جهانی

نهادینه 

سازي رفتار 

 پایدار

ایجاد نگرش 

مثبت به 

 محیط زیست
 

قدرداني از 

 طبیعت

پایبندی به 
حفاظت 
 اکوسیستم

های آموزش مصرف پایدارهای مقاالت، مربوط به شایستگیسازی یافته. یکپارچه1شکل   

 



هایافته 1گام ششم: اعتباریابی

ه منظور بی راهکارهای مناسب بایست از آغاز تا انجام فرایند، در اندیشهگران میفراترکیب

ا برای ( چهار نوع اعتباریابی ر2007باروسو )ارتقای اعتبار پژوهش خود باشند. سندلوفسکی و 

 .کنندفراترکیب معرفی می

های هر گزارش شناسایی های مرتبط و مشخصه، تمامی گزارش2اعتباریابی توصیفیجهت  -

 .شد

سازی و تفسیر گر به منظور یکپارچههایی را  که فراترکیب: روش3همچنین در اعتباریابی نظری

برد مورد اعتباریابی قرار گرفت. ه و به کار میهای پژوهشی توسعه دادیافته

: سودمندی، قابلیت انتقال دانش، کاربردی بودن و مناسب بودن 4و اعتباریابی پراگماتیک-

 .فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت

 6 ول شمارهتوان در جدشود را میهای کیفی میفرایندهایی که منجر به ارتقای اعتبار فراترکیب

به طور خالصه بیان کرد: 

. برگزاری ها، تغییرات در روند کار و نتایجمستندسازی از تمام فرایندها، رویه

 های تیمیِ تفکر با صدای بلند.نشست

-توصیفی

 -ظرین-تفسیری

پراگماتیک

 اعتباریابی پژوهش برنامه درسی مصرف پایدار

سازی هینهاز تمامی فرایندهای ب مقاله،ی در پژوهش حاضر، به جز ارتباط با نویسندگان اولیه

، بهره برده شده است.6اعتبار ترکیب، مذکور در جدول 

1. Validity 
2. Descriptive 
3. Theoretica 
4. Pragmatic
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(2007سازی اعتبار فراترکیب )سندلوفسکی و باروسو، . فرایندهای بهینه6جدول 

نوع اعتباریابیفرایندها

فسیریت-توصیفی ارتباط با نویسندگان مطالعات اولیه

توصیفی مشورت با کتابدار مرجع

نظری مشورت با متخصص پژوهش های فراترکیب

توصیفی بازنگرجستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو 

فسیریت-توصیفی بازنگرارزیابی مستقل هر گزارش حداقل توسط دو 

ی نتایج جستجوها وهای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهجلسه

 منابعدهی و اصالح راهبردهای جستجوی شکل

توصیفی

-صمیمها و تی نتایج ارزیابیهای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهجلسه

ی راهبردهای ارزیابی مطالعاتگیری درباره

فسیریت-توصیفی

ره های مورد توافق و مذاکهای هفتگی تیم پژوهشی به منظور تثبیت حوزهجلسه

رسیدن به اجماعها و موارد شامل اختالف نظر تا ی حوزهدرباره

-توصیفی

ینظر -تفسیری

 گیریبحث و نتیجه
های های مصرف پایدار نشان داد که شایستگیمربوط به الگوی شایستگی نتایج تحلیل مضمون

یست محیطی و در سه حیطه فرهنگی، و ز -توان در سه بعد اقتصادی، اجتماعیمصرف پایدار را می

 بندی نمود: دانش، مهارت و نگرش تقسیم

توان به آشنایی فراگیران با مفاهیمی مانند بیکاری، تورم، رشد ، میدانش اقتصادیدر حیطه 

آشنایی فراگیران با مفهوم مصرف آب و انرژی نگی مصرف آب و انرژی اشاره کرد. اقتصادی و چگو

ردن، ، حمام کهاشستن ظرف ،هادندان شستنهنگام  تواند از طریق مشاهده استفاده کمتر از آب درمی

(. 2010های اضافه صورت پذیرد )کاراالر و کاراسی، شستن ماشین یا حیاط، خاموش کردن المپ

 یمل یاز مصرف انرژ یابخش عمده غالباً یمقاصد خانگ یبرا یدر حال توسعه انرژ یدر کشورها

است  یی و شستشوفضا شیپخت و پز و گرما یبرا ازیمورد ن یانرژ شتریدهد که بیم لیرا تشک
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های یافته با یافته این(. 2006، 2انجمن بین المللی انرژی و 1سازمان مشارکت و توسعه اقتصادی)

Maenpaa(2004); Finland(1999)، Yang & Qin (2000) باشد.همسو می 

)غذا،  ارخرید مواد غذایی پایدتوانایی فراگیران در مواردی مانند  مهارت اقتصادی،در حیطه 

صرف م، گذاری(جویی، سرمایهبندی، صرفهمدیریت مالی )بودجه، ارگانیکها و محصوالت  میوه

یوان ل)مثل: کاشتن درخت، شستن ماشین با یک سطل آب، بستن شیرها، مسواک با یک  آب و انرژی

 های خوب در مورد مصرف زباله( نام برد.نمایش عادت، های اضافیآب، خاموش کردن المپ

شود یم نییتع نیتوسط والد یادیتا حد ز یکودکان دبستان ییغذا یهانهیهمانطور که گز

Campbell & Crawford, 2001 ر مورد توجه قرا دیبا نیوالد یریگمی، توجه به عوامل تصم

 نیمچن(، و ه1996)مورتون و همکاران،  نیوالدزندگی مهم بودن سبک  رسدمی. به نظر ردیگ

دکان در نوع و سبک انتخاب غذای کو (2004 ،ی)مارک یو اقتصاد یو اجتماع یفرهنگ یهانهیزم

تخاب و در ان یریتأث زین نیوالد یاهیدهد که دانش تغذیمطالعات نشان م ی. برخثیرگذار استأت

دانند که یم نیدهد که اکثر والدینشان م گریمطالعات د Variyam, 1999غذا دارد  یآماده ساز

 توانند از طریقو می. Hesketh, 2005؛  Variyam, 2001) کدامندسالم و ناسالم  اهاغذ

نها آموزش آمشارکت دادن کودکان در خرید و تهیه غذا، سبک استفاده از مواد غذایی پایدار را به 

داد. 

مصرف ، تعهد به تمرکز بر رشد اقتصادی و مالیتوان به تعهد و می نگرش اقتصادیدر حیطه 

بانگرش مثبت به خرید مواد غذایی پایدار، مثل غذاهای ارگانیک اشاره نمود. ، صحیح آب و انرژی

ةدربار هنوز اقتصادی، رونق در آن یجد نقش و جوامع اقتصادی فرهنگ زیاد بسیاراهمیت  وجود

های گروه است. نشده انجان چندانی مطالعات کشور در اقتصادی رفتار الگوهای بازتولید و تولید

تفاوت ایجاد در زیادی متغیرهای و نیستند یکسان اقتصادی رفتارهای موضوع در مختلف اجتماعی

پذیری اقتصادی جامعه یندهایافر محصول عنوان به مختلف اجتماعی هایگروه اقتصادی فرهنگ بین

(. همچنین مصرف بهینه به معنای کم مصرف کردن نیست، رعایت 1394اند )باللی و جعفری، دخیل

هد نسبت به انجام آن ناشی از احساس مسئولیتی است که هر شخص به هم نوع الگوی مصرف و تع

1. Organization for economic Co-operation and development (OECD)
2. International Energy Agency(IEA)
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همسو  Bentley  &Fien (2004) هایاین یافته با یافته  (Adib, 2009)و جامعه خود دارد

 باشد.می

، تولید و دفع زباله، شیوه استفاده از منابعآشنایی فراگیران با  فرهنگی-دانش اجتماعیدر حیطه 

شناسایی ، اصول شهروندی، کنندگانها و مصرفمسئولیت شرکت، محیطی و بهداشتیاثرات زیست 

هایی توان به عنوان دانش، ابزار و فعالیتآموزش شهروندی را می توان نام برد.اصول پایداری را می

در نظر گرفت که به منظور ترغیب افراد جامعه برای مشارکت فعاالنه در زندگی اجتماعی و پذیرش 

این یافته  Collado & Atxurra (2006) شوندهای خود، طراحی میال حقوق و مسئولیتو اعم

 باشد.همسو می Fogelström)2014(و  (1394) رضوانیهای واقف، شبیری و با یافته

شناسایی توان به توانایی فراگیران در مواردی مانند می فرهنگی-مهارت اجتماعیدر حیطه  

های مختلف تحلیل عواقب و خطرات انتخاب، مصرف و تولید ناپایدار )محلی و جهانی( یهانمونه

استفاده بهینه از غذا، نوشیدنی، انرژی، آب، امور مربوط به سفر، ترافیک، خرید و ، کنندهمصرف

، آبی، بادی، خورشیدی ی،های برقنرژیا های تجدیدپذیر،انرژی ءتوانایی ارتقا، فروش زمین و ...

جویی در مصرف انرژی در صنایع تجدید صرفه، آموزی در زمینه مصرفهای دانشتوسعه مهارت

، پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست سخن به میان آورد. طبق تحقیقات صورت ناپذیر

حل  یهامهارتی، و نوآور تیخالق الزم است: ریز یهامهارتدر این زمینه  ،جامعه درپذیرفته 

 یهامهارت ، اطالعات تیریمد یهامهارت، یاو رسانه یارتباط یهامهارت ،یتفکر انتقادمسئله و 

ها و مهارت ،کننده با هم مرتبط هستندمصرف یکننده و شهروندرفتار مصرف میکه مفاه ،یمدن

 یهااز فرهنگ یزبان و آگاه یها)به عنوان مثال مهارت یالمللنیب یهامهارت و یاجتماع یهانگرش

 هایاین یافته با یافته (.2010. )نورد، (گرید

 Armstrong, Campbell & Hekimci, JonesLattuca, Voigt, & Fath(2010) 

 باشد.می همسو

، های انسانی و زمینسیستم بیندرک همبستگی توان به می فرهنگی-نگرش اجتماعیدر حیطه 

تعهد و مسئولیت اجتماعی ، سطح فردیتغییر نگرش نسبت به مصرف روزانه و الگوهای معمول در 

، انطباق با تولیدات و شرایط جدید، قدردانی از طبیعت و شیوه زندگی پایدار، نسبت به نحوه مصرف

ایجاد نگرش شهروند ، کننده نسبت به خریدهای پایدارتعهد مصرف، نهادینه سازی رفتارهای پایدار

گرایی بهره برد. های غیرمادیحمایت از ارزش، رویکرد مسئوالنه نسبت به کاربرد فناوری، جهانی

ها با یکدیگر و محیط زیست را نشان آگاهی فراگیران با مفهوم مسئولیت اجتماعی، رفتار انسان
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ر مشکل ها از منابع طبیعی، اکوسیستم موجود را دچاروی در استفاده انسانسفانه زیادهأدهد. متمی

خطرات  پذیری نسبت به محیط زیست و جامعهیتبه عدم مسئول کرده است. همچنین با توجه

حیات را دچار  ةهای حیوانی و گیاهی چرخوجود آورده  و انقراض گونهه ب هاای برای انسانعمده

 & Karakus (2013) هایاین یافته با یافته (Haghighi, 2011)اختالل نموده است 

Yesilpınar باشد.همسو می 

 یریادگی ،انسان  یهاپایدار شامل تعبیر و تفسیر نیازها و خواسته ی و مصرفزندگ یآموزش برا

 ،فرهنگی-یاز عدم تعادل اجتماع یریجلوگ یبرا یالهیوسو همچنین  تیدر مورد اصول اعتدال و کفا

است،  تیمسئول یریادگی ،آموزش مصرف پایدار در راستای زندگی پایداراست.  یطیو مح یاقتصاد

 تیریحال مشارکت در مد نیخود و در ع یزندگ تیریمد یفرد برا ییاکه هدف آن کمک به توان

تر ی زندگی بهتر و با کیفیتالزم برا یهاهارتکسب دانش، نگرش و مو  یجامعه جمع یزندگ یکل

آموزان در کنون آموزش دانشکننده تاآموزش مصرف یاصل هدف .(Raaf, et al, 2016)باشد می

(. 2010)نورد،  تحت نظارت دولت و جامعه است یآگاه و اخالق ،یعقالنمدرسه به عنوان شهروندان 

غذایی، بحران مانند معضالتی؛ روی بر را خود هایچشم طوالنی، مدتی برای تواندنمی بشربعالوه 

این با شدن روهای روبهاز راه یکی ببندد. بیولوژیکی تنوع رفتن بین از و و ذخایر منابع کاهش

مقطعی و سن هر در افراد ساختن توانمند هدف پایدار با توسعه برای همگانی آموزش معضالت،

برای است کلیدی آموزش، دهند. پایدار انجام توسعه راستای در را شاناقدامات تا است، از زندگی

توسعه تحقق به که و مهارت دانش کسب طریق از ها،نگرش و رفتارها ها،به ارزش دادن شکل

قرن؛  مسئله ترینبزرگ با مقابله برای جامعه سازوکار تریناثربخش کند. آموزش،می کمک پایدار،

(. 2014، 1است )سازمان ملل پایدار توسعه یعنی

چرخه ، استفاده مجدد، بازیافت و بازیابی کاال ، آشنایی با فراینددانش زیست محیطیدر حیطه 

ایده حفظ محیط زیست و  ،های کاهش زبالهها و تکنولوژیروش، محیطی زبالهمواد و اثرات زیست

مدیریت منابع طبیعی برای ، کنترل آلودگی محیط زیست، اهمیت حفظ محیط زیست، کنترل آلودگی

اثرات آلودگی محیط زیست مانند: ، اثرات بالیای طبیعی بر تعادل طبیعت، حفظ تعادل در طبیعت

های حفظ تعادل در طبیعت قابل ذکر راه، ایآلودگی محیطی، مواد شیمیایی، آلودگی گازهای گلخانه

محیطی  به عنوان دانش عمومی در مورد حقایق، مفاهیم و روابط محیط طبیعی دانش زیست باشد.می

1. United Nations
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 از زیست محیط از حفاظت آموزش (Ko, Hwang, Kim, 2013)باشد های آن میو اکوسیستم

 آنان به زیست محیط زمینة در بزرگساالن و کودکان به دادن آگاهی با که است هاییشیوه بهترین

 زیست محیط از حراست و حفظ مسئول را خود طبیعت، به گذاشتن احترام طریق از تا آموزدمی

 آموزش که است این زیست، محیط آموزش هایبرنامه اصلی مشکل که معتقدند بدانند متخصصان

 این خواهان ما اگر است کرده بیان دیدونت که طورهمان شود. بنابرایننمی آغاز کودکی دوران از

 حفاظت آموزش دربارة مطالبی امروز که است الزم بگذارند احترام زمین به آینده هاینسل که هستیم

 های آربوناتاین یافته با یافته. (Didonet, 2008)را به کودکان آموزش داد  زیست محیط از

(2009 ،)Leeuw(2004) باشد.همسو می 

های مشارکت در بازیافت و دیگر برنامهنیز توانایی فراگیران در  زیست محیطیمهارت در حیطه 

، محیطیکمک به حفظ تنوع زیست، استفاده از محصوالت سازگار با محیط زیست، محیطیزیست

باشد. با توجه به اینکه مطرح می )کنترل، نگهداری، استفاده مجدد، جایگزینی(مدیریت منابع فیزیکی 

های بهبود محیطی دوره کودکی است جهت بهبود روشهای زیسترای آموزشبهترین زمان ب

گردی، های طبیعتهای همسن، روش ایفای نقش، برنامهتوان از گروهمحیطی میهای زیستمهارت

  (Grant, 2011)ها جهت آموزش بهره برد برگزاری مسابقات و جشنواره

، محیطیتعهد نسبت به کاهش اثرات زیستبه احساس توان می نگرش زیست محیطیدر حیطه 

احساس تعهد ، رویکرد مسئوالنه نسبت به کاربرد فناوری پایبندی به حفاظت و سالمت اکوسیستم،

های مواجهه با سیاره درک چالش، های محیطی و مالحظات مربوط به جهانی شدننسبت به نگرانی

گرش مثبت نسبت به حفظ محیط زیست ایجاد ن، و نیاز به الگوهای مناسب مصرف و تولید بیشتر

محیطی عبارت است از یک زمینه یا حالت درونی و یا تمایل به یادگیری اشاره کرد. نگرش زیست

محیطی که در ذهن فرد وجود دارد )عباسی و رهبر، برای پاسخ به رفتار مطلوب یا نامطلوب زیست

 محیط آموزش و دارند زیستی محیط هاینگرش ایجاد در بسیار اهمیت کودکی (. دوران1391

 .است انسان در زیستی محیط هاینگرش پرورش برای راهی دوران، این در زیست

 دهدمی نشان مغز و عقالنی رشد روی اخیر هایمطابق و همراستا با پژوهش حاضر، پژوهش

 .(Nutbrown, 2006)دارند  انسان هر یادگیری در مهم نقشی بسیار کودکی دوران هایآموزش که

 مورد هایمهارت و هاارزش ها،نگرش آن در که است حساسی بسیار دوران زندگی، اولیه هایسال

گیرندمی شکل زیست، محیط پشتیبانی و حفظ برای نیاز
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 .( Pramling Samuelsson, I. & kaga, 2008)با آشنایی ،دبستان دوران در آموزشی اهداف از یکی 

 توجه :باشد ذیل موارد شامل تواندمی که است آن حفظ و طبیعت به عالقه و انس زیست، محیط

 و هاگل از مراقبت و حفظ و رودخانه دریا، کوه، جنگل، پارک،( آن هایزیبایی و زیست محیط به

 مراقبت و حفظو ...(  درخت و گل کاشتن ها،شاخه شکستن و چیدن از خودداری دادن، آب گیاهان،

 برق، گاز، آب، طبیعی، منابع مصرف در جوییصرفه حیوانات و پرندگان به دادن غذا) جانوران از

 و زباله تفکیک گوناگون هایمکان در آن مخصوص سطل یا کیسه در زباله ریختن ،کاغذ سوخت،

 صدای(صوتی هایآلودگی ایجاد از خودداری زمین یا آب هوا، کردن آلوده از خودداری ،آن دلیل

(.1397شبیری، روحی پور و) باشدبلند( می و زیاد سروصدای بوق،

جوامع معموالً از نظام آموزشی انتظار دارند تا افراد جوان و کم سن و سال را اما، به طور کلی، 

پذیری توسط نظام آموزشی رسمی انجام د. بخشی از فرایند جامعهنآماده کن تیای آبرای زندگی حرفه

های خود را در زمینه کمک آماده کند تا مسئولیت رود افراد جوان راپذیرد و از این نظام انتظار میمی

،  Sterling) کنیم، ایفا کنندای پیچیده که اکنون ما در آن زندگی میدهی و ایجاد جامعهبه شکل

ویژه، مدرسه به عنوان یک نهاد بنابراین، نظام آموزش عمومی و به (.Tilburye  ،2005؛ 2001

کند. به نحوی ای پیدا میمصرف پایدار، نقش مهم و برجسته سازی و اجرایفراگیر، در زمینه پیاده

های طور فزاینده در برنامه درسی نظامهتوان انتظار داشت که آموزش برای مصرف پایدار حتی بکه می

هایی باید به عنوان یک فرایند طوالنی مدت و مداوم در چنین آموزشآموزشی نیز وارد شده باشد. 

کند. کنندگان ایجاد میهای بهتر را در سراسر زندگی مصرفگیری و مهارتمنظر گرفته شود که تصمی

توان در کنار همکاری با افزایش آگاهی کننده و نقش آن میبا شناخت اهمیت فزاینده آموزش مصرف

در واقع برای رسیدن به یک توسعه پایدار باید در  آموزانی با مصرف پایدار بار آوردعمومی دانش

الگوهای مصرف تغییراتی ایجاد کرد و به مصرف پایدار رسید و مسئولیت تحقق چنین الگویی بر 

های مناسب جامعه را در این مسیر قرار دهد. بنابراین هاست تا با اتخاذ سیاستی دولتعهده

اهمیت موضوع مصرف پایدار بسیار مهم بوده و در  سازی و آموزش جامعه در جهت آشنایی باآگاه

 (Shelburne, 2015)کند. بین متولیان این امر، نهاد آموزش و پرورش نقش مهمی را ایفا می

آموزان فراهم های ذاتی برای دانشفرصت معتقد است که در واقع آموزش برای مصرف پایدار،

دانش و  حیط زندگی خود را بهتر بشناسند ومو جامعه  د تا از طریق کار واقعی در مدرسهکنمی

ها تقویت شود. لذا ضرورت ولیت کنند و اخالق مراقبتی در آنهایی کسب کنند که احساس مسئمهارت

برنامه درسی آموزش مصرف  ةپرورش به حوز ریزان آموزش وگذاران و برنامهکند که سیاستپیدا می
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پایدار  ةمفهوم  مصرف پایدار به عنوان نمودی از توسعآموزان با پایدار توجه بیشتری کنند تا دانش

 تجارب الزم است ارتباط بین آموزش مصرف پایدار و کودکان پیش از دبستان آشنایی پیدا کنند. در

ابتدایی  مدارس برای دستورالعمل آموزش مصرف پایدار طبق برقرار شود. بر مدرسه بیرون از درون و

 به (، آگاهی1998کننده برای دوران ابتدایی کشور نروژ، رف)راهنمای آموزش مص و پیش از آن

 با مرتبط هنجارهای و هاارزش با ارتباط و پرسش مشاهده، ایجاد برای آموزاندانش به کمک معنای

کردن،  خرید، فروش، خرج مفاهیمی همچون ها بایداست. بر طبق این برنامه آموزش مصرف پایدار

 است هاییشیوه بهترین از زیست محیط از حفاظت آموزش. شوند درک وضوح به گرفتن و دادن

 احترام طریق از تا آموزدمی آنان به زیست محیط زمینة در بزرگساالن و کودکان به دادن آگاهی با که

 که معتقدند بدانند. متخصصان زیست محیط از حراست و حفظ مسئول را خود طبیعت، به گذاشتن

 شود.نمی آغاز کودکی دوران از آموزش که است این زیست، محیط آموزش هایبرنامه اصلی مشکل

 امروز که است الزم بگذارند احترام زمین به آینده هاینسل که هستیم این خواهان اگر بنابراین

 محیط و های انسانفعالیت میان متقابل رابطة و زیست محیط از حفاظت آموزش دربارة مطالبی

 بگنجانیم. آموزان دوره ابتداییدانش درسی برنامه در را زیست
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Introduction 

 The present study aimed at designing a sustainable consumption competency model 

for elementary school students. Sustainable consumption competency is a process for 

improving knowledge and skills. An education based on sustainable consumption 

competency model can help improve critical thinking skills and increase individuals' 

awareness. In fact, sustainable consumption education aims to provide knowledge and 

skills which can help individuals and social groups adopt sustainable consumption 

behaviors. Such training should be considered as a long-term and continuous process 

which can lead to better decision-making and acquisition of the necessary skills 

throughout life. It is, therefore, suggested to make individuals familiar with the model 

since their childhood and through competent and qualified teachers. It is noteworthy, 

however, that proper education of children requires a curriculum which is valid, 

consistent, and appropriate to their mental abilities. The model has also emerged as a 

framework for policy-making and designing educational activities aimed at linking 

consumer education, sustainable development and sustainable growth. Finally, a review 

of relevant research can indicate that sustainable consumption entails education because 

it is only through education that students' levels of knowledge and awareness about 

environmental issues and society can increase. If education begins in childhood, it will be 

accepted by individuals.
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 Research questions 

 What is the pattern of elementary school students' competencies for sustainable 

consumption?  

Materials and Methods  

The present study benefits from a qualitative approach to and a meta-synthesis method 

of research.  Accordingly, the research question was posed first and, then, the group 

members for conducting meta-synthesis were selected. Next, the sources of data, 

including databases such as Scopus and Springer were chosen and inclusion criteria were 

established. In the next stage, collected data was analyzed and 56 fundamental issues 

related to sustainable consumption were identified. Then, data synthesis was done. At this 

time, nine underlying, or the second-level, issues emerged. The categories were 

knowledge of economy, for instance monetary and financial familiarity; socio-cultural 

knowledge, such as familiarity with sustainable and unsustainable consumption; 

ecological knowledge, including  familiarity with the methods of recycling different 

items; economic skills, for instance being skilled at buying sustainable materials; socio-

cultural skills, for example having the ability to recognize patterns of sustainable 

production and consumption; ecological skills, such as being able to take part in recycling 

movement; socio-cultural attitudes, including social commitment and responsibility 

towards consumption methods; and finally sense of ecological commitment, such as 

reduction of ecological impacts. The second level issues were further related to the three 

primary levels of economic, socio-cultural, and ecological issues. 

Finally, the conceptual network diagram concerning the pattern of competencies for 

sustainable consumption was drawn. The newly developed model provides a framework 

for teaching some effective strategies for being competent consumers to elementary 

school students. And as for descriptive validation, interpretive, theoretical, and pragmatic 

validation was done. 

Discussion 

The results of the present study showed that the program of education for sustainable 

consumption seeks a fundamental change in knowledge, skills and attitudes of students. 

This way, students can become aware, active and moral citizens with characteristics 

which are valued by society. Students are further able to build an ideal society and devote 

a consi derable efforts to develop their local and national culture. And if education begins 

in childhood, it can become more easily acceptable and understandable for individuals. 

Additionally, rapid technological changes in various aspects of life can cause instability 

of human knowledge and information sources. Hence, traditional education is no longer 

able to meet diverse future needs of human beings and is not enough for them to wisely 

spend the remaining portion of their lives. Therefore, human beings need a kind of 

dynamic educational system which is constantly updated. In other words, education 

should turns individuals into active and lifelong learners. Such learners have a critical 

view and problem-oriented approach and are able to turn interactions and conflicts of



 

their daily lives into opportunities, and thus they can make the best use of what they have 

learned through acquiring knowledge at the appropriate time. 

In sum, it should be stated that educating students with a good understanding of 

sustainable consumption is a very big goal which requires considerable efforts of 

curriculum planners and education administrators. The meticulous attention and support 

of educational policymakers, textbook developers, curriculum planners and university 

professors, among the other individuals involved, can also be helpful in this regard. Based 

on the overall findings of this study, future researchers are recommended to respond to 

the need for more research in the field of sustainable consumption. 
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