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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،طراحی الگوی شایستگیهای مصرف پایدار در دوره ابتدایی میباشد .روش پژوهش،
فراترکیبِ است .در گام اول ،سؤال پژوهش مطرح "الگوی شایستگیهای مصرف پایدار دانشآموزان دوره ابتدایی
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تحلیل دادهها 56 ،مضمون پایه مرتبط با مصرف پایدار استخراج شد و سپس به ترکیب یافتهها پرداخته شد .در این گام،
مضامین پایه استخراج شد و در  9مضمون سازمان دهندهی سطح دوم شامل دانش اقتصادی (مانند آشنایی با سیاست
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مقدمه
تــا چند دهه قبل عقیــده اکثر صاحبنظران بــر این بود که توســعه ،مفهومی اقتصادی دارد .به
عبارت دیگر توسعه فقط جنبه اقتصادی داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه ،به تقویت
اقتصاد خویش میپرداختند .اما این وضعیت با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصــادی را
در برنامهریزی خود جهت دســتیابی به توســعه گنجانده بودند ،تغییر یافت و مفهوم یک بعدی
توســعه از دست رفت ( .)Haghnezhad, 2010بدیهی اســت که نمیتوان بدون اعتنــا به این
مقوالت مهم ،به دنبال ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه بود؛ چراکه هرگونه تغییر و تحولی در
تمام ابعاد جامعه اعم از اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در کنار هم باید صورت پذیرد .در سال 1983
به منظور رفع مشکالت پیش آمده ،سازمان ملل متحد توسعه پایدار را طرح و در گزارش کمیسیون
جهانی محیط زیست آن را با عنوان "آینده مشترک ما" ،رویکرد جدید توسعه پایدار عنوان نمود.
توسعه پایدار رویکرد جامعی است که به ارتقای توسعه به شیوههایی میپردازد که به محیطزیست
ضربهای وارد نیاید یا منابع طبیعی را ضایع نگرداند بهگونهای که در آینده در دسترس باشد .این
گزارش میافزاید که شرایط مزبور نه تنها بر سیاستهای زیستمحیطی ،که بر سیاستهای اقتصادی
و اجتماعی نیز قابل انطباق است ( .)Dehshiri, 2015بدین ترتیب ،به تدریج نشانههای ظهور
الگوواره پایداری آشکار گشت .جهان که تا آن زمان چارة همه عالم بشر را در رشد بیشتر اقتصادی
میدید ،متوجه شده بود که تولید بیشتر لزوماً نمیتواند ضامن رفاه ،صلح و خوشبختی انسانها باشد.
رشد اقتصادی زمانی پیامآور خوشبختی و آرامش خواهد بود که ضمن حفظ حرمت طبیعت و سایر
موجودات ،حاصل آن به صورت عادالنه در اختیار نسل حاضر و آینده بشر قرار گیرد ( Kates,
.)Parris, Leiserowitz, 2005
بر این اساس امروزه تغییرات اقتصادی در توسعه پایدار بسیار ضروریست .بعالوه دنیا نیازمند
تغییرات بنیادی است تا بتواند راه توسعه را طی نماید و این مهم از طریق آموزش امکانپذیر میگردد.
زیرا این نوع نگرش برسالمت افراد و آینده این کره خاکی تأثیرگذار است .در حال حاضر مسئولیت
آموزش و پرورش در مقابل چالشها و اهداف قرن بیست و یکم بسیار حائز اهمیت است و میتواند
نقش بسزایی در تقویت ارزشها و مهارتهایی که موجب توسعه پایدار و زندگی مسالمتآمیز
میشود ایفا کند (  .)UNESCO, 2015در واقع آموزش میتواند و باید ،به ایجاد نگرش جدیدی
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از توسعه پایدار جهانی کمک کند .آموزش برای توسعه پایدار ،رویکردی از آموزش است که در
جستجوی توانمندسازی مردم برای پذیرش مسئولیت در جهت ایجاد یک آیندة پایدار میباشد.
شایان ذکر است یکی از عوامل مهم در رفاه اقتصادی ،رفتار مصرف کننده در جهت مصرف
پایدار میباشد ( .)Monea & BĂNEŞ, ORBOI, Dora, 2010مصرف پایدار برای
مصرفکنندگان این فرصت را فراهم میکند تا از کاالها و خدمات به صورت مؤثرتر و کارآمدتر
در جهت تأمین بهینه نیازهایشان استفاده کنند تا از این طریق اثرات منفی محیط زیستی ،اجتماعی
و اقتصادی ناشی از مصرف کاالها را به حداقل برسانند ( United Nations Environment
 .)Programme, 2005البته باید توجه داشت که منظور از مصرف پایدار ،لزوماً مصرف کمتر
نیست ،بلکه منظور از مصرف پایدار ،مصرف کارآمدتر و مؤثرتر از کاالها و خدمات است .در واقع،
مصرف پایدار به عنوان اولویت جهانی جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست ،مانند یک فرمول
جادویی برای هدایت تغییرات اجتماعی در جهتی مطلوب ،عمل میکند (، Balderjahn, 2013
 .)Wiedmann ، Seegebarth ، Peyer Kirchgeorg، Buerkeفقدان آگاهی و آموزش،
عدم حمایت از جامعه ،دولت و صنعت؛ عدم تمایل به پرداخت هزینههای زیست محیطی و اجتماعی
در قیمت کاال و خدمات؛ الگوهای تفکر و رفتار ناپایدار ریشهدار؛ و فقدان محصوالت و خدمات
پایدار موانع اصلی برای مصرف پایدار است ( .)Tilard, 2000یکی از ابزارهای مؤثر برای دستیابی
به مصرف پایدار ،آموزش است .آموزش و پرورش یکی از قویترین ابزار برای ارائه مهارتها و
تواناییهای مناسب به افراد برای تبدیل شدن به مصرفکنندگان پایدار است.
لذا آموزش مصرفکننده در این زمینه حیاتی به نظر میرسد؛ آموزش مصرفکننده را میتوان
به عنوان یک فرایند توسعه و ارتقاء مهارتها و دانش تعریف کرد تا انتخابهای آگاهانه و منطقی
را که اهمیت ارزشها و اهداف اجتماعی را در نظر میگیرند ،صورت پذیرد .آموزش مصرفکننده
میتواند به ایجاد تفکر انتقادی و افزایش آگاهی افراد کمک کند ،بعالوه امروزه نسبت به گذشته
آموزش مصرفکنندگان؛ مناطق متنوع و وسیعی را تحت پوشش قرار میدهد.
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روش پژوهش
با توجه به این که هدف این پژوهش ،کشف ارتباط میان یافتههای مختلف در حوزه مصرف
پایدار و ترکیب آنها در قالب الگوی شایستگیهای مصرف پایدار است .در فراترکیب

ترجمه1

مناسبترین روش است .اعضای تیم فراترکیب حاضر را یک متخصص در حوزه توسعه پایدار ،دو
نفر متخصص برنامهریزی درسی با همراهی کارشناس ارشد پایگاههای اطالعاتی کتابخانة میرزای
شیرازی دانشگاه شیراز رشته علوم دانش شناسی و اطالع رسانی تشکیل میدادند .انتخاب این اعضا،
به منظور طراحی الگوی جامع شایستگیهای مصرف پایدار انجام شده است .حضور کارشناس
پایگاههای اطالعاتی نیز به منظور اطمینان و اعتبار بخشی به جستجوی جامع و نظاممند پیشینه
مرتبط با موضوع و یافتن منابع مورد نیاز انجام شده است .در پژوهش حاضر به اتفاق آراء نویسندگان،
از گامهای معرفی شده توسط ( Sandelowski & Barroso )2007استفاده شده است.
بیان مسئله و سؤالهای پژوهشی
مهمترین سیاستهای اجتماعی واقتصادی طوالنی مدت در هر کشوری ،در راستای آموزش
برای توسعه پایدار ،نحوه برخورد با سیاره و محیط زیست میباشد؛ ترویج استفاده از منابع پایدار و
تغییر نگرش مردم در جهت استفاده از توسعه پایدار نیازمند نه تنها نوآوریهای تکنولوژیکی بلکه،
تغییر در رفتار فردی و جمعی افراد است .در پاسخ به این سؤالها که "چرا انرژی بیشتری را ذخیره
نمیکنیم؟"" ،چرا بیشتر بازیافت نمیکنیم؟" و "چرا غذای سالمتری مصرف نمیکنیم؟" ،میتوان از
اصول رفتار مصرفکننده استفاده کرد ( .)Cosic, 2015رفتار مصرفکننده یک رشته است که در
زمینههای مختلف مانند روانشناسی ،جامعهشناسی و اقتصاد به توضیح انتخابهای مصرفکننده
میپردازد (.)United nations Development Programme, 2006
) Wilkie Solomon and (2009رفتارهای مصرفکننده را فعالیتهای فیزیکی ،احساسی
و ذهنیای که افراد هنگام انتخاب ،خرید ،استفاده و دورانداختن کاالها و خدمات در جهت ارضای
نیازها و خواستههای خود درگیر آنها هستند میدانند (.)Khajeh noori and et al, 2012
مصرف پایدار2ابزاری است که در آن فرض بر یک زندگی ایدهآلی است که در آن تمام خواستهها
و احتیاجات به نسبت نیاز مصرفکننده برآورده شود .اولین تعاریف مصرف پایدار توسط گزارش
. Translation
. Sustainable consumption
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کمیسیون ) )Brandt Land, 1987تعریف شد :مصرفکننده پایدار عبارت است از پاسخ به
احتیاجات برآورده شده با کیفیت باال در صورتی که منابع طبیعی به صورت کم استفاده شود و هدر
رفت محصوالت کاهش یابد تا انرژی برای نسلهای آینده باقی بماند .برنامه زیستمحیطی سازمان
ملل در سال 2010تعریف ثابتی از مصرفکننده مطرح کرد که در آن تعریف ،طرح کلی کیفیت باالی
زندگی برای مصرفکننده مدنظر بود .به صورتی که بین انتخابهای شخصی مصرفکننده آزادی
عمل وجود داشته باشد و همچنین وجود برنامه یا شبکهای که بتواند تغییر در عادات مصرفی افراد
بهوجود آورد ( .)Gilg, Barr & Ford, 2005در مسیر توسعه پایدار از مصرفکنندگان انتظار
میرود که مصرف پایدار داشته باشند و مسیر را برای توسعه پایدار هموار کنند .مصرف و توسعه
پایدار از ابتدای فرایند سیاسی به سوی توسعه پایدار در کنفرانس ریو در سال  1992در دستور کار
بوده است .امروزه ،با گذشت دو دهه ،هم آموزش برای توسعه پایدار و هم مصرف پایدار به عنوان
اهداف توسعه پایدار در دستور کار سازمان ملل متحد برجسته شده است ( United nations,
 .)2015مصرفکنندگان در جهت باال بردن راندمان تولید پایدار ،کلیدی هستند و نقش اصلی را در
توسعه پایدار ایفا میکنند .در گزارش سازمان همکاری توسعه اقتصادی )2008( 6برای ترویج مصرف
پایدار ،بر ابزارهای سیاسی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی تأکید شده است .سیاستهای مصرف
پایدار به طور فزاینده ،ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محصوالت و نحوة تولید آنها و همچنین
تأثیرات اکولوژیکی آنها را در نظر میگیرند (2010, Dangelico & Pontrandolfo, 2015
 )Maniatis,این اعتقاد وجود دارد که مصرفکنندگان با تغییر سبک زندگی و رفتارهایشان در همه
زمینهها میتوانند راه را برای توسعه پایدار هموار نمایند ( Balderjahn , Buerke
 )Kirchgeorg, Peyer, Seegebarth, Wiedmann, 2013لذا بسیاری از ابعاد سبک زندگی
مدرن ،به چگونگی تولید و مصرف که بیشتر موضوعات فرهنگی و اجتماعی هستند ارتباط دارد.
از این روی ،جلب توجه جامعه علمی ،مسئوالن و شهروندان به این مسئله ضروری است .نهادینه
کردن مصرف پایدار میتواند در بلندمدت منجر به شکلگیری رفتاری پایدار در بین افراد جامعه
گردد ،رفتاری که اثرات و پیامدهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را مورد تحلیل و بررسی قرار
میدهد (.)Roy & Biswas, 2014
) (Godazgar, 2007اذعان میدارد حرکت کردن در مسیر مصرف پایدار مستلزم همکاری
متقابل شرکتهای تولیدی و مصرفکنندگان بوده و پیش شرطهایی دارد .در واقع مصرف به معنای
تأمین نیازهای ضروری انسانهاست که در این حالت ،این نوع از مصرف ،طبیعی و مشروع قلمداد
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میشود و میتوان آن را مصرف مسئوالنه و پایدار عنوان کرد (،Alizadeh ،Yarihir, 2016
 .)Honarvarاز جهتی دیگر ،یکی از عوامل اساسی زمینهساز مصرف پایدار را میتوان افزایش
آگاهی محیط زیستی مصرفکنندگان ،به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر نوع مصرف شهروندان ،در
نظرگرفت .آمارهای موجود در کشور بیانگر این است که بیشتر شهروندان ایرانی به انسانهای
مصرفگرا تبدیل شدهاند و در مصرف برخی از اقالم مانند پوشاک ،خوراک و مواد تجملی و آرایشی
بعد از کشورهای پرجمعیت مانند چین و هند در ردة سوم قرار گرفتهاند .با توجه به مباحث مطرح
شده ،ضرورت دارد که با شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتار پایدار ،رفتار مصرفکنندگان در قالب
چارچوبی مشخص سازمان داده شده و تفکر و رفتار مصرف پایدار ،میان تک تک افراد جامعه ترویج
شود تا مشکالت روزافزون و تأثیرات سوء مصرفگرایی بر سالمت فرهنگی ،روحی و جسمی
انسانها

و

نظام

اجتماعی

مرتفع گردد (2016

،Mehdizadeh،Porjamshidi,

.)Shiri ،Gholamrezaei
همچنین ) )Trentmann, 2007عنوان میکند که میان دو نقش مصرفکننده و شهروند که
مردم در جوامع دمکراتیک ایفا میکنند ،تنش وجود دارد .در واقع ،توانمندسازی شهروندِ
مصرفکننده ،یک عنصر اصلی برای از بین بردن شکاف بین نگرشهای پایدار و رفتار ناپایدار است
( .)Thøgersen, 2005جریان فعلی پژوهشهای مصرفکننده به منافع مصرفکننده بر میگردد .به
عنوان مثال مطالعاتی از قبیل مصرف اخالق ( ،)Shaw & Newholm, 2002مقاومت مصرفکننده
( ،)Fournier, 1998عناصر مدنی مصرف ) )Trentmann, 2007صورت گرفته است .همچنین
در ادبیات ،مدلهای مختلفی برای بررسی رفتار مصرفکننده طراحی شده است .به عنوان مثال،
 Ajzenتئوری رفتار برنامهریزی شده مصرف را با تمرکز بر خودپنداره و مبتنی بر انتخاب منطقی
توسعه داد آژنن از سوی دیگر (Stern, 2000) ،نظریه ارزش باور را با تمرکز بر ارزشها و
هنجارهای اخالقی ) )Lopez et al, 2012پیشنهاد کرد .همچنین برخی از تئوریهای رفتار
مصرفکننده ،به ابعاد درونی رفتار مانند ارزشها ،نگرش و نیات ،تمرکز میکنند و سایر تئوریها
تمرکزشان بیشتر بر روی عوامل خارجی مانند مشوقها ،هنجارها و محدودیتهای نهادی است.
برخی از تئوریها به توصیف عوامل داخلی (شناختی) و جنبههای تصمیمگیری فردی تمرکز دارند
و بالعکس ) (Jackson, 2005و اکثر تئوریها ،متغیرهای فردی و زیستمحیطی را در بر میگیرند
( .)Parvinchi, Hesami, 2014با این حال ،امروزه به طور گستردهای پذیرفته شده است که
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رفتار مصرفکننده ،نتیجة عوامل بسیاری است و میتواند درک آن پیچیده باشد .در واقع ،هر مدل
یا تئوری تنها قادر به ارائه یک چارچوب است که میتواند بیش از یک بخش کوچک از رفتار را
تجزیه و تحلیل کند
(Keirstead, 2006; Stephenson, Bartonb, Carringtonc, Gnothd, Lawsond,
Thorsnes, 2010, Wilson and Dowlatabadi, 2007).
چگونگی مصرف کاالها و خدمات موجود در جامعه و مقدار مصرف آنها یکی از دغدغههای
جوامع هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ ارزشی بوده و میباشد .همچنین در جوامع مبتنی بر
ارزشهای اسالمی ،مصرفهای بیرویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده میشود ،از مسائل مهم
اقتصادی تلقی میشود ) ( Khajeh noori and et al, 2012همچنین تحقیقات گستردهای در
حال حاضر نشان میدهد که نیاز به تبدیل یک مصرفکننده ناپایدار به یک مصرفکننده پایدار وجود
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).
بنابراین ،الزم است دولتها از طریق روشهای مختلف؛ از جمله آموزشهای اجتماعی و
زیستمحیطی در نظام مدرسه ،برنامههای آموزشی و با استفاده از رسانههای جمعی به برطرف کردن
این تعارضات بپردازند تا مصرف پایدار صورت گیرد.
(Prothero, Dobscha, Freund, Kilbourne, Luchs, Ozanne, Thøgersen,
)2011
در اینجا پنج اصل آموزشی در آموزش دانشآموزان برای مقابله با مشکالت پیچیده زندگی و
توسعه مصرف پایدار ارائه میگردد.؛ -1رویکرد آموزشی در آموزش بومشناسی انسانی-2 ،در نظر
گرفتن سیستم مصرف الکترونیک بهعنوان یک کل؛ -3برخورد با عدم قطعیت-4 ،تشویق یادگیری
مشارکتی با استفاده از تنوع دانشآموزان؛ و -5پرداختن به مسئله پیچیدگی توسط یک رویکرد
میانرشتهای .این امر باید در توسعه شایستگیهای کلیدی دانشآموز در پایداری مانند تفکر
سیستماتیک و انتقادی ،مدیریت پیچیدگی و برخورد با عدم قطعیت از طریق اصول مختلف یادگیری
نقش داشته باشد (  .)Courvoisier, Gombert, Sennes, Ricard, 2014در واقع آموزش
برای مصرف پایدار قصد دارد دانشها ،ارزشها و مهارتهایی را فراهم کند که افراد و گروههای
اجتماعی را قادر به تغییر نسبت به رفتارهای مصرف پایدار کند .برآورده شدن نیازهای اساسی جامعه
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جهانی ،بهبود کیفیت زندگی برای همه افراد ،استفاده بهینه از منابع و تخریب محیط زیست از بین
رفته است (تیدل .)2011 ،آموزش رسمی بیشتر برای مصرف پایدار نیز همانند آموزش برای توسعه
پایدار تأمین میشود .برای مثال در فرانسه ،آموزش برای توسعه پایدار بخشی از برنامههای مدرسه
فرانسه ،از دبستان تا دبیرستان است ) ( Carwisher et al, 2014قالبهای آموزشی به عنوان
رویکردهای عملی متمایز مورد استفاده در کار آموزشی برای پرورش فرایندهای یادگیری در زمینة
مصرف پایدار تعریف شدند .چنین رویکردهای عملی ممکن است شامل تکالیف ،تمرینات و دیگر
فعالیتهای یادگیری باشد که شامل درخواستهای خاص برای دانشآموزان است.
(Stanszus, Laura, Fischer, Daniel, Böhme, Frank, Pascal, Fritzsche,
)Jacomo, Geiger, Sonja, Julia, 2017
آموزش برای مصرف پایدار به عنوان زمینهای از سیاستگذاری و فعالیتهای تربیتی شکل
گرفته است که هدف آن ارتباط بین آموزش مصرفکنندگان ،توسعه پایدار و رشد پایدار است
)(Adomflent, Fischer, Godemann, Herzig, Timm, Rieckmann, 2014
شورای ملی مصرفکننده در انگلستان ،آموزش مصرفکننده را چنین تعریف میکند :امکان
استفاده مؤثر از مشاوره و اطالعات ،منجر به توانمندسازی مصرفکننده میشود ( Coppack,
 .)2003آموزش مصرف پایدار دامنة رویکردهای مصرفکنندگان سنتی را که توسط مصرفکنندگان
آگاه هدایت میشد ،گسترش داده و نهایتاً بر افزایش آگاهی و انتقال اطالعات و دانش تأکید نمود تا
رفتار فردی را هر چه سریعتر تغییر دهد (.)McGregor, 2005
در این راستا آموزش و یادگیری برای آیندة پایدار ،یک برنامه یونسکو و آموزش سازمان ملل
متحد برای توسعه پایدار است .این برنامه توسعه حرفهای معلمان  ،دانشآموزان ،برنامهریزان برنامه
درسی ،سیاستگذاران آموزشی و نویسندگان مواد آموزشی را فراهم میآورد .آموزش توانمندسازی
برای آیندهی پایدار است .اینکه چگونه مشکالت جهان ما به هم مرتبط است و اینکه راه حل این
مشکالت چیست؟ و ما چه دنیایی برای آینده میخواهیم و چه سیستمهای حمایتی از حیات زمین
وجود دارد همه اینها پرسشهایی است که باید به بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخت و به یک
سیستم یکپارچه آموزش دست یافت .در این راستا پژوهشهای متعددی به بررسی نقش آموزش
مصرف پایدار و رفتار مصرف پایدار پرداختهاند .دانش و نگرش مصرفکنندگان دربارة مسائل
زیستمحیطی ()Hiller Connell and Kozar, 2013؛ آموزش برای مصرف پایدار،
استراتژیهای مؤثر برای ترویج رفتار مصرفکننده مسئول ()Robert & Mee Young, 2018؛
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راهکارهایی برای ترویج رفتار مصرفکننده پایدار -استفاده از رویکرد سبک زندگی (کلینتمن،
)2004؛ آموزش برای مصرف پایدار از طریق آموزش ذهنیت :توسعه مصرف مداخالت خاص
(بوهمه)Stanszus, Geiger, Fischer, Schrader, 2018 ،؛ آموزش برای پایداری:
رسالت و اقدامات آموزش عالی برای مصرفکننده پایدار ()Biltagy, 2005؛ مصرف پایدار،
طراحی ،نوآوری و تمرین ( )Genus, 2016و برنامه درسی آموزش پایدار و رشد سبز ( MingHo,

 )FoongYee, BoonNg, 2016میباشد .اما بررسی پیشینه موجود نشان داد که این پژوهشهای انجام
شده تنها بر برنامههای آموزش مصرف پایدار جهت ایجاد دانش خاص در فراگیران تأکید نموده و
فاقد یک چارچوب جامع و سازمان یافته برنامه درسی است ،میباشند.
 )2015( Fazliبیان میکند در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوان انسان را به عنوان مبنای
توسعه مورد توجه قرار داد؟ و از چه سنی باید آغاز کرد؟ بررسیهای همه جانبه در جهان ،نشان
میدهد تربیت اوان کودکی است .بر اساس تجربیات و بررسیهای روانشناختی و تربیتی ،سالهای
اولیه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا مینماید .بر این اساس آموزش و
پرورش دوره ابتدایی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا اولین ارتباطات انسانی اجتماعی کودکان
در دوران ابتدایی شکل گرفته و شکوفائی و رشد این ارتباط منوط به نشان دادن راه صحیح برقراری
ارتباط توسط والدین و مربیان آنان است .مطالعات متعددی به تأثیر مثبت و بلندمدت آموزشهای
دوران ابتدایی بر رشد شناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در طول دورة تحصیلی مهر تأیید
زدهاند .با این رویکرد سیاستگذاری برنامه آموزش  2015تا  2030با تأکید بر هدف چهارم توسعه
پایدار توجه ویژهای به آموزش و پرورش دوره ابتدایی دارد .تا اهداف پیشبینی شده در حوزه
آموزش فراگیر و یادگیری مادامالعمر محقق گردد .از این رو در پژوهش حاضر بر طراحی چارچوبی
جامع و سازمانیافته از برنامه درسی آموزش مصرفکننده پایدار و اعتباریابی آن در کودکان دوره
ابتدایی تأکید خواهد شد.
سؤال محوری پژوهش 1:الگوی شایستگیهای مصرف پایدار دانشآموزان دوره ابتدایی چیست؟
زیر


سؤالها2:

دانش مورد نیاز دانشآموزان دوره ابتدایی در حوزة مصرف پایدار چیست؟
. Central research question
. Sub-questions

1
2

10

پژوهشهاي برنامة درسي ،دورة دهم ،شمارة دوم ،پیاپی  ،20پاییز و زمستان 1399



مهارتهای مورد نیاز دانشآموزان دوره ابتدایی در حوزه مصرف پایدار چیست؟



نگرش مورد نیاز دانشآموزان دوره ابتدایی در حوزه مصرف پایدار چیست؟

با توجه به پرسشهای مذکور  ،معیارهای مشخصی برای شمول مقاالت در مرور به صورت زیر
تعیین گردید:
 .1مقاالتی که در مجالت معتبر علمی پژوهشی با روش کیفی یا روش ترکیبی (برای استفاده از
نتایج بخش کیفی) چاپ شده باشند.
 .2مقاالت علمی که با هدف آموزش برای توسعه پایدار و آموزش برای مصرف پایدار انجام
شده باشند.
ی یک یا چند مؤلفة دانشی ،مهارتی و نگرشی در
 .3مقاالتی که در یافتههای آنها به سودمند ِ
مصرف پایدار اشاره شده باشد.
گام دوم :جستجوی منابع
در مرحلهی جستجوی نظاممندِ مطالعة حاضر ،پایگاههای :اسکوپوس ،اشپرینگر ،وایلی آنالین،
تیلور و فرانسیس و گوگل اسکالر 1مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین در این پایگاهها ،به منظور
جستجوی رو به عقب 2،از قسمت "مراجع ،"3و برای جستجوی رو به جلو 4،از قسمت "استناد شده
توسط "5استفاده گردید .در جستجوی روبه عقب که جستجوی زنجیرهای نیز نامیده میشود ،بخش
مراجع در مقالة نمونه ،به منظور شناسایی منابع مشابه و مرتبط مورد بررسی قرار میگیرد .جستجوی
روبه جلو که جستجوی استنادی نیز نامیده میشود ،شامل شناسایی منابع مرتبطی است که به مقالة
نمونه استناد کردهاند )(Finfgeld‐Connett & Johnson, 2013; Finfgeld‐Connett, 2018

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

در اولین مرحله از جستجو ،کلیدواژههای :مصرف پایدار  ،آموزش برای مصرف پایدار در دوره
ابتدایی ،سبک زندگی پایدار ،مصرف بهینه در حوزة مطالعاتی علوم اجتماعی ،جستجو شدند و سپس
جستجو محدودتر شد و برنامه درسی مصرف پایدار نیز به عبارتهای مورد جستجو اضافه گردید.
جستجوی منابع را میتوان به یک بازة زمانی محدود کرد در صورتی که محققان توجیه مناسبی برای
1

. Scopus, Springer, Wiley online, Taylor & Francis, Google scholar
. Backward searching
3
. References
4
. Forward searching
5
. Cited by
2
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انتخاب نقاط ابتدایی و انتهایی بازة زمانی جستجو داشته باشند ( Barroso et al, 2006).در
پژوهش حاضر ،نقطة آغاز بازة زمانی جستجو ،مقاالت و مجالت نوزده سال اخیر را شامل میشود
یعنی از سال  2000تا .2019
نتایج حاصل از جستجوها در جدولهایی در قالب فایلهای ورد و اکسل ثبت شدند .در بازة
زمانی  2000تاکنون 5 1،مجلهی کلیدی2مصرف پایدار  ،شناسایی شده و طی جستجوی نظاممند و
دستی آنها و با بررسی عنوان ،چکیده و کلمات کلیدی ،تعداد  200مقاله که با معیارهای شمول مقالة
حاضر همخوانی داشتند ،انتخاب شد و متن کامل این مقاالت ،جهت انجام بررسیهای دقیقتر ،وارد
مرحلة ارزیابی کیفیت گردید .جدول  ،1جزئیات فرایند جستجوی نظاممند پژوهش حاضر را نشان
میدهد.
جدول  .1جزئیات فرایند جستجوی آنالین منابع به روش نظاممند
پایگاه های اطالعاتی و استنادی
مورد جستجو

مصرف پایدار  ،آموزش مصرف پایدار ،سبک زندگی پایدار ،مصرف بهینه ،برنامه

کلیدواژه های جستجو

درسی مصرف پایدار
عنوان مقاله ،چکیده ،کلمات کلیدی

جستجو در
محدودیت در حوزۀ مطالعاتی
محدودیت در بازۀ زمانی
محدودیت در نوع سند
نوع دسترسی

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

8

5

6

3

علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،علوم اقتصادی

4

از  2000تا کنون
مقاله
همه

7

9

به منظور افزایش اعتبار جستجو ،در تمام مراحل فرایند فراترکیب ،از روش جستجوی
دست چین منابع نیز بهره برده شده ،زیرا برخی پژوهشهای مرتبط ،به دالیل مختلف از جمله عدم
 1تا زمان انجام این بخش از پژوهش
. 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
2
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استفاده از واژههای کلیدی استاندارد ،در جستجوی آنالین پایگاهها یافت نمیشوند .بهعالوه ،با
مطالعه هر مقاله -در صورت نیاز -منابع جدید و مفید موجود در مقاله نیز که به روشن شدن موضوع
کمک میکردند ،مورد بررسی قرار گرفت و در صورت سازگاری با معیارهای مدل حاضر ،به مقاالت
مورد بازنگری اضافه شدند .به طور کلی ،با این شیوههای جستجو ،حذف یا افزودن مقالة جدید به
بازنگری در هر گام از فراترکیب ممکن بود .فرایند جستجو تا رسیدن به اشباع نظری دادهها ادامه
یافت.
گام سوم :ارزیابی کیفیت
در پژوهش حاضر ،دو نفر از اعضای تیم فراترکیب ،ارزیابی تکبهتک و اولیة مقاالت را به عهده
گرفتند .در این مرحله ،هر مقاله توسط هر دو نفر به دقت مطالعه شده و مقالههایی با ویژگیهای
زیر (شامل  25مقاله) در این مرحله از فراترکیب حذف شدند:


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

(یعنی شایستگیهای مصرف پایدار) برخوردار نبودند.



مقالههایی که با روش تحقیق کمی ( اغلب شبه آزمایشی با گروه گواه) انجام شده بودند.
مقالههایی که در یافتهها یا بحث و نتیجهگیری آنها ،به سودمندی هیچ یک از مؤلفههای

شایستگیهای دانشی ،مهارتی یا نگرشی در حوزه مصرف پایدار نپرداخته باشند.
حذف مقاالت بر اساس نظر هر دو پژوهشگر انجام شد و هرگونه اختالف نظر تا رسیدن به
توافق نهایی مورد بحث قرار گرفت .پس از آن در مرحلهی ارزیابی تطبیقی ،با مشارکت همة اعضای
تیم فراترکیب ،بر اساس شباهتها ،تفاوتها و نکات اساسی مطرح شده در پژوهشها ،ارزیابی
نهایی مقاالت انجام شد و پس از حذف  100مقالهی دیگر ،فهرست اولیهای از مقاالت مشمول
فراترکیب تهیه گردید .این فهرست در مراحل بعد نیز با حذف و اضافة مقاالت همراه بود تا در
نهایت به  150مقاله رسید.
گام چهارم :تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجزیه و تحلیل اطالعات مرتبط با این پژوهش از مراحل استخراج اولیة دادهها ،شمول
دادهها در فراترکیب ،و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .ضمن آن که از تکنیک
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دستهبندی 1یافتهها و تکنیک کمّی فراچکیدهنویسی 2به منظور تحلیل یافتههای کیفی استفاده شد
(سندوفسکی و باروسو.)2007،
در پژوهش حاضر و در مرحلة استخراج دادهها ،یک جدول توصیفی از اطالعات اولیه مورد نیاز
هر مقاله (تمامی مضامین مربوط به مصرف پایدار در بعد اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و
زیستمحیطی ) تهیه شد.
جدول  .2مضامین مربوط به مصرف پایدار
مضمون سازماندهنده
سطح اول

مضامین پایه

منابع

آگاهی اقتصادی شامل آشنایی در خصوص؛

Hargis,2017; Geng, Liu & Zhu,
2017
Nord, 2010

بیکاری

ادم فلنت و همکاران؛ 2014

تورم

ادم فلنت و همکاران؛ 2014

رشد اقتصادی
سیاست پولی و مالی

Burningham, 2017
Advisor, 2017
UNEP, 2010
Holt, 2012; Nord, 2010
3

شورای مصرف کننده،
چگونگی مصرف آب و انرژی
اقتصادی

2016
Hamza,Dalmarco, Pereira , 2018
Karalar, 2010& Karaci
Nord, 2010

نمایش عادات خوب در زمینه مصرف آب و انرژی (مثل :کاشتن
درخت ،شستن ماشین با یک سطل آب ،بستن شیرها ،مسواک با یک

Karalar, 2010& Karaci

لیوان آب ،خاموش کردن المپهای اضافی)
مدیریت مالی (بودجه بندی ،صرفهجویی ،سرمایهگذاری)

Marope, 2017

نگرش مثبت به خرید مواد غذایی پایدار ،مثل غذاهای ارگانیک

Hamza,Dalmarco , Pereira , 2018

تعهد به مصرف صحیح آب و انرژی

شورای مصرف کننده2016 ،

تمرکز بر رشد اقتصادی و مالی
خرید مواد غذایی پایدار (غذا ،میوهها و محصوالت ارگانیک

اجتماعی -فرهنگی

MCGregor, 2011
Dalmarco, Pereira, 2018 Hamza,
Anthony and McLean, 2014
Hanss, 2012
Karaci& Karalar, 2010

آگاهی فرهنگی شامل آشنایی در خصوص؛

Tangwanichagapong , 2017; Kay
Barr, 2011

استفاده از منابع

شورای مصرف کننده2016 ،

مصرف پایدار و ناپایدار

1

. Classification
. Meta-summery
3
. Consumer Council
2
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اثرات زیست محیطی و بهداشتی

;Barth et al, 2014; Edwiger, 2017
Nord, 2010
Barth et al, 2014; Nord, 2010

تولید و دفع زباله
مسئولیت شرکت ها و مصرف کنندگان

Edwiger, 2017

اصول شهروندی

برنامه زیست محیطی سازمان ملل2010،

شناسایی اصول پایداری

شورای مصرف کننده2016 ،

توانایی:
شناسایی نمونه های مصرف و تولید ناپایدار (محلی و جهانی)
تحلیل عواقب و خطرات انتخاب های مختلف مصرف کننده
استفاده بهینه از غذا ،نوشیدنی ،انرژی  ،آب ،امور مربوط به
سفر،ترافیک،خرید و فروش زمین و ...
توانایی ارتقا انرژی های تجدیدپذیر ،انرژیهای برقی ،آبی ،بادی،
خورشیدی

Robert & Young, 2018
Robert & Young, 2018

شورای مصرف کننده2016 ،
Karakus & Uyar, 2017
2017
Rahmawati & Indartono, 2017
دپارتمان مدرسه و خانواده2009 ،

توسعه مهارت های دانش آموزی در زمینه مصرف

Keles, 2015

صرفه جویی در مصرف انرژی در صنایع تجدید ناپذیر

Robert & Young, 2018

پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست

برنامه زیست محیطی سازمان ملل2017 ،

تغییر نگرش نسبت به مصرف روزانه و الگوهای معمول در

Dlouha, Danis, Kroufek, Diouhy,
Henderson, 2017

سطح فردی
حمایت از ارزشهای غیرمادی گرایی
تعهد و مسئولیت اجتماعی نسبت به نحوه مصرف
قدردانی از طبیعت و شیوه زندگی پایدار

برنامه زیست محیطی سازمان ملل2010،

انطباق با تولیدات و شرایط جدید

تعهد مصرف کننده نسبت به خریدهای پایدار

Dlouha, Danis, Kroufek, Diouhy,
Henderson, 2017
Dlouha, Danis, Kroufek, Diouhy,
Henderson, 2017
کاراالر و کاراسی2010 ،

ایجاد نگرش شهروند جهانی

ماروپ2017 ،

رویکرد مسئوالنه نسبت به کاربرد فناوری

Pektas, 2017
Ferrari, 2016
Morrison, 2017

نهادینه سازی رفتارهای پایدار

آگاهی زیست محیطی شامل آشنایی در خصوص؛

زیست محیطی

Dlouha, Danis, Kroufek, Diouhy,
Henderson, 2017
برنامه زیست محیطی سازمان ملل2010،

شورای مصرف کننده2016 ،

استفاده مجدد ،بازیافت و بازیابی کاال

Nord, 2010

چرخه مواد و اثرات زیست محیطی زباله

Morrison , 2017

روش ها و تکنولوژی های کاهش زباله

Barth et al, 2014
]Edwiger, 2017
؛ رومن و همکاران ()2015

ایده حفظ محیط زیست و کنترل آلودگی
اهمیت حفظ محیط زیست

Liebenberg, 2015

کنترل آلودگی محیط زیست

Hargis ,2017

مدیریت منابع طبیعی برای حفظ تعادل در طبیعت

Morrison , 2017

اثرات بالیای طبیعی بر تعادل طبیعت

شورای مصرف کننده2016 ،
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اثرات آلودگی محیط زیست مانند :آلودگی محیطی ،مواد
شیمیایی ،آلودگی گازهای گلخانه ای
 راه های حفظ تعادل در طبیعتتوانایی:

MCGregor, 2005
Barth et al, 2014

شورای مصرف کننده2016 ،
Hamza,Dalmarco , Pereira , 2017

مشارکت در بازیافت و دیگر برنامه های زیست محیطی

شورای مصرف کننده2016 ،

اجتناب از شکار غیر قانونی حیوانات

Keles, 2015
برنامه زیست محیطی سازمان ملل2010،1

استفاده از محصوالت سازگار با محیط زیست
کمک به حفظ تنوع زیست محیطی
مدیریت منابع فیزیکی (کنترل ،نگهداری ،استفاده مجدد،
جایگزینی)
پایبندی به حفاظت و سالمت اکوسیستم،
احساس تعهد نسبت به کاهش اثرات زیست محیطی
درک چالش های مواجهه با سیاره و نیاز به الگوهای مناسب
مصرف و تولید بیشتر
احساس تعهد نسبت به نگرانی های محیطی و مالحظات مربوط
به جهانی شدن
ایجاد نگرش مثبت نسبت به حفظ محیط ریست

Nord, 2010؛ ;Widjajanti, 2014
برنامه زیست محیطی سازمان ملل2010،
Nord, 2010اینجا و االن2010 ،؛
ماروپ2017 ،
Nord, 2010
برنامه زیست محیطی سازمان ملل2010،
برنامه زیست محیطی سازمان ملل2010،
Nord, 2010

پس از شناسایی و استخراج دادههای اولیه ،جدول  3با تکنیک دستهبندی حاصل شد که در اغلب
آنها ،از تکنیک کمّی فراچکیدهنویسی نیز بهره برده شده است .پس از تکمیل جدول توصیفی و
دستهبندی ،شباهتها ،تفاوتها و ارتباطات بین دادههای جدولها مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج
حاصل در قالب جدول دانش ،مهارت و نگرش در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
زیستمحیطی طبقهبندی شدند.

. UNEP

1
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جدول  .3دانش ،مهارت و نگرش مرتبط با مصرف پایدار
مضمون
سازماندهنده سطح
دوم

مضامین سازماندهنده
سطح اول

مضامین پایه

آگاهی اقتصادی شامل آشنایی در خصوص؛
بیکاری
اقتصادی

تورم
رشد اقتصادی
سیاست پولی و مالی
چگونگی مصرف آب و انرژی
آگاهی فرهنگی شامل آشنایی در خصوص؛
مصرف پایدار و ناپایدار
استفاده از منابع

اجتماعی -فرهنگی

تولید و دفع زباله
اثرات زیست محیطی و بهداشتی
مسئولیت شرکتها و مصرفکنندگان

دانش

اصول شهروندی
شناسایی اصول پایداری
آگاهی زیست محیطی شامل آشنایی در خصوص؛
استفاده مجدد ،بازیافت و بازیابی کاال
چرخه مواد و اثرات زیست محیطی زباله
روشها و تکنولوژیهای کاهش زباله
ایده حفظ محیط زیست و کنترل آلودگی
زیست محیطی

اهمیت حفظ محیط زیست
کنترل آلودگی محیط زیست
مدیریت منابع طبیعی برای حفظ تعادل در طبیعت
اثرات بالیای طبیعی بر تعادل طبیعت
اثرات آلودگی محیط زیست مانند :آلودگی محیطی ،مواد شیمیایی ،آلودگی
گازهای گلخانهای
 -راههای حفظ تعادل در طبیعت

مهارت

اقتصادی

توانایی در:
نمایش عادتهای خوب در مورد مصرف زباله
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مصرف آب و انرژی ( مثل :کاشتن درخت ،شستن ماشین با یک سطل
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:
شناسایی نمونه های مصرف و تولید ناپایدار (محلی و جهانی)
تحلیل عواقب و خطرات انتخاب های مختلف مصرف کننده
استفاده بهینه از غذا ،نوشیدنی ،انرژی  ،آب ،امور مربوط به
اجتماعی -فرهنگی

سفر،ترافیک،خرید و فروش زمین و ...
توانایی ارتقا انرژی های تجدیدپذیر ،انرژیهای برقی ،آبی ،بادی،
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
مدیریت منابع فیزیکی (کنترل ،نگهداری ،استفاده مجدد ،جایگزینی)
نگرش مثبت به خرید مواد غذایی پایدار،مثل غذاهای ارگانیک

اقتصادی

تعهد به مصرف صحیح آب و انرژی
تمرکز بر رشد اقتصادی و مالی
درک همبستگی بین سیستم های انسانی و زمین
تغییر نگرش نسبت به مصرف روزانه و الگوهای معمول در سطح فردی
حمایت از ارزشهای غیرمادی گرایی
تعهد و مسئولیت اجتماعی نسبت به نحوه مصرف

نگرش

اجتماعی -فرهنگی

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

زیست محیطی

پایبندی به حفاظت و سالمت اکوسیستم،
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
احساس تعهد نسبت به نگرانی های محیطی و مالحظات مربوط به جهانی
شدن
ایجاد نگرش مثبت نسبت به حفظ محیط ریست

گام پنجم :ترکیب یافتهها
در این مرحله ،با جستجوی استعارهها و مفاهیم اصلی مرتبط با شایستگیهای آموزش پایدار در
گزارشهای جمعآوری شده و تطبیق این مفاهیم با سایر استعارهها یا مفاهیم در همان گزارش و
دیگر گزارشها ،و اصالح ،تغییر ،ادغام و حذف برخی استعارهها ،استعارههای جدیدی از
شایستگی های آموزش مصرف پایدار با رعایت اختصار ،وضوح و قابلیت فهم تولید شدند .شکل 1
یافتههای مقاالت مربوط به شایستگیهای مصرف پایدار را در این مرحله یکپارچهسازی کرده است.

آشنایي با

آشنایي با راه
هاي حفظ
تعادل در
طبیعت

آگاهي از

آگاهي
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۲0

گام ششم :اعتباریابی1یافتهها
فراترکیبگران میبایست از آغاز تا انجام فرایند ،در اندیشهی راهکارهای مناسب به منظور
ارتقای اعتبار پژوهش خود باشند .سندلوفسکی و باروسو ( )2007چهار نوع اعتباریابی را برای
فراترکیب معرفی میکنند.
-

جهت اعتباریابی توصیفی 2،تمامی گزارشهای مرتبط و مشخصههای هر گزارش شناسایی
شد.

همچنین در اعتباریابی نظری 3:روشهایی را که فراترکیبگر به منظور یکپارچهسازی و تفسیر
یافتههای پژوهشی توسعه داده و به کار میبرد مورد اعتباریابی قرار گرفت.
-

و اعتباریابی پراگماتیک  4:سودمندی ،قابلیت انتقال دانش ،کاربردی بودن و مناسب بودن
فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت.

فرایندهایی که منجر به ارتقای اعتبار فراترکیبهای کیفی میشود را میتوان در جدول شماره 6
به طور خالصه بیان کرد:
مستندسازی از تمام فرایندها ،رویهها ،تغییرات در روند کار و نتایج .برگزاری
نشستهای تیمیِ تفکر با صدای بلند.

توصیفی-
تفسیری-نظری-
پراگماتیک

اعتباریابی پژوهش برنامه درسی مصرف پایدار
در پژوهش حاضر ،به جز ارتباط با نویسندگان اولیهی مقاله ،از تمامی فرایندهای بهینهسازی
اعتبار ترکیب ،مذکور در جدول  ،6بهره برده شده است.

1

. Validity
. Descriptive
3
. Theoretica
4
. Pragmatic
2
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جدول  .6فرایندهای بهینهسازی اعتبار فراترکیب (سندلوفسکی و باروسو)2007 ،
فرایندها

نوع اعتباریابی

ارتباط با نویسندگان مطالعات اولیه

توصیفی-تفسیری

مشورت با کتابدار مرجع

توصیفی

مشورت با متخصص پژوهش های فراترکیب

نظری

جستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو بازنگر

توصیفی

ارزیابی مستقل هر گزارش حداقل توسط دو بازنگر

توصیفی-تفسیری

جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهی نتایج جستجوها و

توصیفی

شکلدهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع
جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهی نتایج ارزیابیها و تصمیم-

توصیفی-تفسیری

گیری دربارهی راهبردهای ارزیابی مطالعات
جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به منظور تثبیت حوزههای مورد توافق و مذاکره
دربارهی حوزهها و موارد شامل اختالف نظر تا رسیدن به اجماع

توصیفی-
تفسیری -نظری

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل مضمون مربوط به الگوی شایستگیهای مصرف پایدار نشان داد که شایستگیهای
مصرف پایدار را میتوان در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،و زیست محیطی و در سه حیطه
دانش ،مهارت و نگرش تقسیمبندی نمود:
در حیطه دانش اقتصادی ،میتوان به آشنایی فراگیران با مفاهیمی مانند بیکاری ،تورم ،رشد
اقتصادی و چگونگی مصرف آب و انرژی اشاره کرد .آشنایی فراگیران با مفهوم مصرف آب و انرژی
میتواند از طریق مشاهده استفاده کمتر از آب در هنگام شستن دندانها ،شستن ظرفها ،حمام کردن،
شستن ماشین یا حیاط ،خاموش کردن المپهای اضافه صورت پذیرد (کاراالر و کاراسی.)2010 ،
در کشورهای در حال توسعه انرژی برای مقاصد خانگی غالباً بخش عمدهای از مصرف انرژی ملی
را تشکیل میدهد که بیشتر انرژی مورد نیاز برای پخت و پز و گرمایش فضایی و شستشو است
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(سازمان مشارکت و توسعه اقتصادی 1و انجمن بین المللی انرژی .)2006 2،این یافته با یافتههای
) Yang & Qin (2000)،Maenpaa(2004); Finland(1999همسو میباشد.
در حیطه مهارت اقتصادی ،توانایی فراگیران در مواردی مانند خرید مواد غذایی پایدار (غذا،
میوهها و محصوالت ارگانیک ،مدیریت مالی (بودجهبندی ،صرفهجویی ،سرمایهگذاری) ،مصرف
آب و انرژی (مثل :کاشتن درخت ،شستن ماشین با یک سطل آب ،بستن شیرها ،مسواک با یک لیوان
آب ،خاموش کردن المپهای اضافی ،نمایش عادتهای خوب در مورد مصرف زباله) نام برد.
همانطور که گزینههای غذایی کودکان دبستانی تا حد زیادی توسط والدین تعیین میشود
 ، Campbell & Crawford, 2001توجه به عوامل تصمیمگیری والدین باید مورد توجه قرار
گیرد .به نظر میرسد مهم بودن سبک زندگی والدین (مورتون و همکاران ،)1996 ،و همچنین
زمینههای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی (مارکی )2004 ،در نوع و سبک انتخاب غذای کودکان
تأثیرگذار است .برخی مطالعات نشان میدهد که دانش تغذیهای والدین نیز تأثیری در انتخاب و
آماده سازی غذا دارد  Variyam, 1999مطالعات دیگر نشان میدهد که اکثر والدین میدانند که
غذاها سالم و ناسالم کدامند ( Variyam, 2001؛  .Hesketh, 2005و میتوانند از طریق
مشارکت دادن کودکان در خرید و تهیه غذا ،سبک استفاده از مواد غذایی پایدار را به آنها آموزش
داد.
در حیطه نگرش اقتصادی میتوان به تعهد و تمرکز بر رشد اقتصادی و مالی ،تعهد به مصرف
صحیح آب و انرژی ،نگرش مثبت به خرید مواد غذایی پایدار ،مثل غذاهای ارگانیک اشاره نمود .با
وجود اهمیت بسیار زیاد فرهنگ اقتصادی جوامع و نقش جدی آن در رونق اقتصادی ،هنوز دربارة
تولید و بازتولید الگوهای رفتار اقتصادی در کشور مطالعات چندانی انجان نشده است .گروههای
اجتماعی مختلف در موضوع رفتارهای اقتصادی یکسان نیستند و متغیرهای زیادی در ایجاد تفاوت
بین فرهنگ اقتصادی گروههای اجتماعی مختلف به عنوان محصول فرایندهای جامعهپذیری اقتصادی
دخیلاند (باللی و جعفری .)1394 ،همچنین مصرف بهینه به معنای کم مصرف کردن نیست ،رعایت
الگوی مصرف و تعهد نسبت به انجام آن ناشی از احساس مسئولیتی است که هر شخص به هم نوع

). Organization for economic Co-operation and development (OECD
). International Energy Agency(IEA

1
2
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و جامعه خود دارد ) (Adib, 2009این یافته با یافتههای ) Fien & Bentley (2004همسو
میباشد.
در حیطه دانش اجتماعی-فرهنگی آشنایی فراگیران با شیوه استفاده از منابع ،تولید و دفع زباله،
اثرات زیست محیطی و بهداشتی ،مسئولیت شرکتها و مصرفکنندگان ،اصول شهروندی ،شناسایی
اصول پایداری را میتوان نام برد .آموزش شهروندی را میتوان به عنوان دانش ،ابزار و فعالیتهایی
در نظر گرفت که به منظور ترغیب افراد جامعه برای مشارکت فعاالنه در زندگی اجتماعی و پذیرش
و اعمال حقوق و مسئولیتهای خود ،طراحی میشوند ) Collado & Atxurra (2006این یافته
با یافتههای واقف ،شبیری و رضوانی ( )1394و ) Fogelström(2014همسو میباشد.
در حیطه مهارت اجتماعی-فرهنگی میتوان به توانایی فراگیران در مواردی مانند شناسایی
نمونههای مصرف و تولید ناپایدار (محلی و جهانی) ،تحلیل عواقب و خطرات انتخابهای مختلف
مصرفکننده ،استفاده بهینه از غذا ،نوشیدنی ،انرژی ،آب ،امور مربوط به سفر ،ترافیک ،خرید و
فروش زمین و  ،...توانایی ارتقاء انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژیهای برقی ،آبی ،بادی ،خورشیدی،
توسعه مهارتهای دانشآموزی در زمینه مصرف ،صرفهجویی در مصرف انرژی در صنایع تجدید
ناپذیر  ،پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست سخن به میان آورد .طبق تحقیقات صورت
پذیرفته در جامعه ،در این زمینه مهارتهای زیر الزم است :خالقیت و نوآوری ،مهارتهای حل
مسئله و تفکر انتقادی ،مهارتهای ارتباطی و رسانهای ،مهارتهای مدیریت اطالعات ،مهارتهای
مدنی ،که مفاهیم رفتار مصرفکننده و شهروندی مصرفکننده با هم مرتبط هستند ،مهارتها و
نگرشهای اجتماعی و مهارتهای بینالمللی (به عنوان مثال مهارتهای زبان و آگاهی از فرهنگهای
دیگر)( .نورد .)2010 ،این یافته با یافتههای
)Armstrong, Campbell & Hekimci, JonesLattuca, Voigt, & Fath(2010
همسو میباشد.
در حیطه نگرش اجتماعی-فرهنگی میتوان به درک همبستگی بین سیستمهای انسانی و زمین،
تغییر نگرش نسبت به مصرف روزانه و الگوهای معمول در سطح فردی ،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 مصرفکننده نسبت به خریدهای پایدار ،ایجاد نگرش شهروند
جهانی ،رویکرد مسئوالنه نسبت به کاربرد فناوری ،حمایت از ارزشهای غیرمادیگرایی بهره برد.
آگاهی فراگیران با مفهوم مسئولیت اجتماعی ،رفتار انسانها با یکدیگر و محیط زیست را نشان
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میدهد .متأسفانه زیادهروی در استفاده انسانها از منابع طبیعی ،اکوسیستم موجود را دچار مشکل
کرده است .همچنین با توجه به عدم مسئولیتپذیری نسبت به محیط زیست و جامعه خطرات
عمدهای برای انسانها به وجود آورده و انقراض گونههای حیوانی و گیاهی چرخة حیات را دچار
اختالل نموده است ) (Haghighi, 2011این یافته با یافتههای )Karakus & (2013
 Yesilpınarهمسو میباشد.
آموزش برای زندگی و مصرف پایدار شامل تعبیر و تفسیر نیازها و خواستههای انسان  ،یادگیری
در مورد اصول اعتدال و کفایت و همچنین وسیلهای برای جلوگیری از عدم تعادل اجتماعی-فرهنگی،
اقتصادی و محیطی است .آموزش مصرف پایدار در راستای زندگی پایدار ،یادگیری مسئولیت است،
که هدف آن کمک به توانایی فرد برای مدیریت زندگی خود و در عین حال مشارکت در مدیریت
کلی زندگی جامعه جمعی و کسب دانش ،نگرش و مهارتهای الزم برای زندگی بهتر و با کیفیتتر
میباشد ) .(Raaf, et al, 2016هدف اصلی آموزش مصرفکننده تاکنون آموزش دانشآموزان در
مدرسه به عنوان شهروندان عقالنی ،آگاه و اخالقی تحت نظارت دولت و جامعه است (نورد.)2010 ،
بعالوه بشر نمیتواند برای مدتی طوالنی ،چشمهای خود را بر روی معضالتی؛ مانند بحران غذایی،
کاهش منابع و ذخایر و از بین رفتن تنوع بیولوژیکی ببندد .یکی از راههای روبهرو شدن با این
معضالت ،آموزش همگانی برای توسعه پایدار با هدف توانمند ساختن افراد در هر سن و مقطعی
از زندگی است ،تا اقداماتشان را در راستای توسعه پایدار انجام دهند .آموزش ،کلیدی است برای
شکل دادن به ارزشها ،رفتارها و نگرشها ،از طریق کسب دانش و مهارت که به تحقق توسعه
پایدار ،کمک میکند .آموزش ،اثربخشترین سازوکار جامعه برای مقابله با بزرگترین مسئله قرن؛
یعنی توسعه پایدار است (سازمان ملل.)2014 1،
در حیطه دانش زیست محیطی ،آشنایی با فرایند استفاده مجدد ،بازیافت و بازیابی کاال ،چرخه
مواد و اثرات زیستمحیطی زباله ،روشها و تکنولوژیهای کاهش زباله ،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 ،اثرات آلودگی محیط زیست مانند:
آلودگی محیطی ،مواد شیمیایی ،آلودگی گازهای گلخانهای ،راههای حفظ تعادل در طبیعت قابل ذکر
میباشد .دانش زیستمحیطی به عنوان دانش عمومی در مورد حقایق ،مفاهیم و روابط محیط طبیعی

. United Nations

1
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و اکوسیستمهای آن میباشد ) (Ko, Hwang, Kim, 2013آموزش حفاظت از محیط زیست از
بهترین شیوههایی است که با آگاهی دادن به کودکان و بزرگساالن در زمینة محیط زیست به آنان
میآموزد تا از طریق احترام گذاشتن به طبیعت ،خود را مسئول حفظ و حراست از محیط زیست
بدانند متخصصان معتقدند که مشکل اصلی برنامههای آموزش محیط زیست ،این است که آموزش
از دوران کودکی آغاز نمیشود .بنابراین همانطور که دیدونت بیان کرده است اگر ما خواهان این
هستیم که نسلهای آینده به زمین احترام بگذارند الزم است که امروز مطالبی دربارة آموزش حفاظت
از محیط زیست را به کودکان آموزش داد ) .(Didonet, 2008این یافته با یافتههای آربونات
( Leeuw(2004) ،)2009همسو میباشد.
در حیطه مهارت زیست محیطی نیز توانایی فراگیران در مشارکت در بازیافت و دیگر برنامههای
زیستمحیطی ،استفاده از محصوالت سازگار با محیط زیست ،کمک به حفظ تنوع زیستمحیطی،
مدیریت منابع فیزیکی (کنترل ،نگهداری ،استفاده مجدد ،جایگزینی) مطرح میباشد .با توجه به اینکه
بهترین زمان برای آموزشهای زیستمحیطی دوره کودکی است جهت بهبود روشهای بهبود
مهارتهای زیستمحیطی میتوان از گروههای همسن ،روش ایفای نقش ،برنامههای طبیعتگردی،
برگزاری مسابقات و جشنوارهها جهت آموزش بهره برد )(Grant, 2011
در حیطه نگرش زیست محیطی میتوان به احساس تعهد نسبت به کاهش اثرات زیستمحیطی،
پایبندی به حفاظت و سالمت اکوسیستم ،رویکرد مسئوالنه نسبت به کاربرد فناوری ،احساس تعهد
نسبت به نگرانیهای محیطی و مالحظات مربوط به جهانی شدن ،درک چالشهای مواجهه با سیاره
و نیاز به الگوهای مناسب مصرف و تولید بیشتر ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به حفظ محیط زیست
اشاره کرد .نگرش زیستمحیطی عبارت است از یک زمینه یا حالت درونی و یا تمایل به یادگیری
برای پاسخ به رفتار مطلوب یا نامطلوب زیستمحیطی که در ذهن فرد وجود دارد (عباسی و رهبر،
 .)1391دوران کودکی اهمیت بسیار در ایجاد نگرشهای محیط زیستی دارند و آموزش محیط
زیست در این دوران ،راهی برای پرورش نگرشهای محیط زیستی در انسان است.
مطابق و همراستا با پژوهش حاضر ،پژوهشهای اخیر روی رشد عقالنی و مغز نشان میدهد
که آموزشهای دوران کودکی نقشی بسیار مهم در یادگیری هر انسان دارند ).(Nutbrown, 2006
سالهای اولیه زندگی ،دوران بسیار حساسی است که در آن نگرشها ،ارزشها و مهارتهای مورد
نیاز برای حفظ و پشتیبانی محیط زیست ،شکل میگیرند
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) .( Pramling Samuelsson, I. & kaga, 2008یکی از اهداف آموزشی در دوران دبستان ،آشنایی با
محیط زیست ،انس و عالقه به طبیعت و حفظ آن است که میتواند شامل موارد ذیل باشد :توجه
به محیط زیست و زیباییهای آن )پارک ،جنگل ،کوه ،دریا ،رودخانه و حفظ و مراقبت از گلها و
گیاهان ،آب دادن ،خودداری از چیدن و شکستن شاخهها ،کاشتن گل و درخت و  )...حفظ و مراقبت
از جانوران (غذا دادن به پرندگان و حیوانات صرفهجویی در مصرف منابع طبیعی ،آب ،گاز ،برق،
سوخت ،کاغذ ،ریختن زباله در کیسه یا سطل مخصوص آن در مکانهای گوناگون تفکیک زباله و
دلیل آن ،خودداری از آلوده کردن هوا ،آب یا زمین خودداری از ایجاد آلودگیهای صوتی)صدای
بوق ،سروصدای زیاد و بلند) میباشد (روحی پور وشبیری.)1397 ،
اما ،به طور کلی ،جوامع معموالً از نظام آموزشی انتظار دارند تا افراد جوان و کم سن و سال را
برای زندگی حرفهای آتی آماده کنند .بخشی از فرایند جامعهپذیری توسط نظام آموزشی رسمی انجام
میپذیرد و از این نظام انتظار میرود افراد جوان را آماده کند تا مسئولیتهای خود را در زمینه کمک
به شکلدهی و ایجاد جامعهای پیچیده که اکنون ما در آن زندگی میکنیم ،ایفا کنند (، Sterling
2001؛  .)2005 ، Tilburyeبنابراین ،نظام آموزش عمومی و بهویژه ،مدرسه به عنوان یک نهاد
فراگیر ،در زمینه پیادهسازی و اجرای مصرف پایدار ،نقش مهم و برجستهای پیدا میکند .به نحوی
که میتوان انتظار داشت که آموزش برای مصرف پایدار حتی بهطور فزاینده در برنامه درسی نظامهای
آموزشی نیز وارد شده باشد .چنین آموزشهایی باید به عنوان یک فرایند طوالنی مدت و مداوم در
نظر گرفته شود که تصمیمگیری و مهارتهای بهتر را در سراسر زندگی مصرفکنندگان ایجاد میکند.
با شناخت اهمیت فزاینده آموزش مصرفکننده و نقش آن میتوان در کنار همکاری با افزایش آگاهی
عمومی دانشآموزانی با مصرف پایدار بار آورد در واقع برای رسیدن به یک توسعه پایدار باید در
الگوهای مصرف تغییراتی ایجاد کرد و به مصرف پایدار رسید و مسئولیت تحقق چنین الگویی بر
عهدهی دولتهاست تا با اتخاذ سیاستهای مناسب جامعه را در این مسیر قرار دهد .بنابراین
آگاهسازی و آموزش جامعه در جهت آشنایی با اهمیت موضوع مصرف پایدار بسیار مهم بوده و در
بین متولیان این امر ،نهاد آموزش و پرورش نقش مهمی را ایفا میکند(Shelburne, 2015) .
معتقد است که در واقع آموزش برای مصرف پایدار ،فرصتهای ذاتی برای دانشآموزان فراهم
میکند تا از طریق کار واقعی در مدرسه و جامعه محیط زندگی خود را بهتر بشناسند و دانش و
مهارتهایی کسب کنند که احساس مسئولیت کنند و اخالق مراقبتی در آنها تقویت شود .لذا ضرورت
پیدا میکند که سیاستگذاران و برنامهریزان آموزش و پرورش به حوزة برنامه درسی آموزش مصرف
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پایدار توجه بیشتری کنند تا دانشآموزان با مفهوم مصرف پایدار به عنوان نمودی از توسعة پایدار
 در کودکان پیش از دبستان الزم است ارتباط بین آموزش مصرف پایدار و تجارب.آشنایی پیدا کنند
 بر طبق دستورالعمل آموزش مصرف پایدار برای مدارس ابتدایی.درون و بیرون از مدرسه برقرار شود
 آگاهی به،)1998 ،و پیش از آن (راهنمای آموزش مصرفکننده برای دوران ابتدایی کشور نروژ
 ایجاد پرسش و ارتباط با ارزشها و هنجارهای مرتبط با،معنای کمک به دانشآموزان برای مشاهده
، خرج کردن، فروش، بر طبق این برنامهها باید مفاهیمی همچون خرید.آموزش مصرف پایدار است
 آموزش حفاظت از محیط زیست از بهترین شیوههایی است.دادن و گرفتن به وضوح درک شوند
که با آگاهی دادن به کودکان و بزرگساالن در زمینة محیط زیست به آنان میآموزد تا از طریق احترام
 متخصصان معتقدند که. خود را مسئول حفظ و حراست از محیط زیست بدانند،گذاشتن به طبیعت
. این است که آموزش از دوران کودکی آغاز نمیشود،مشکل اصلی برنامههای آموزش محیط زیست
بنابراین اگر خواهان این هستیم که نسلهای آینده به زمین احترام بگذارند الزم است که امروز
مطالبی دربارة آموزش حفاظت از محیط زیست و رابطة متقابل میان فعالیتهای انسان و محیط
.زیست را در برنامه درسی دانشآموزان دوره ابتدایی بگنجانیم
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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; sociocultural 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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