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چکیده
درونی کردن یک ارزش یا اعتقاد ،عمیقترین و پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است درونیسازی دانش در واقع تبدیل دانش تصریحی
به دانش ضمنی سازمان است .در درونی سازی الزم است فرد دانش مربوط به خود را درون دانش سازمان تشخیص دهد و همچنین خودش
را در یک کل گستردهتر دریابد .که در این بین نظام آموزش و پرورش به عنوان بنیادیترین مسئول در حاکمیت بخشیدن به ارزشها
میباشد .که با وجود بحران های زیست محیطی بوجود آمده در قرن حاضر ،باید به دنبال حاکمیت مسایل زیست محیطی در مدرسه با
فراوانیهای باورها ،احساس مسئولیت پذیری ،نگرش و فرهنگ زیست محیطی در مراکز آموزشی باشیم تا به درونی کردن آن در دانش
آموزان دست یابیم .این پژوهش به درونی کردن ارزشهای زیست محیطی از طریق نظام آموزش و پرورش تمرکز دارد .جامعه آماری آن ر ا
کلیه دبیران شهر تهران تشکیل دادهاند که حجم نمونه آن تعداد  402نفر از دبیران میباشند و نتایج نشان میدهد که بین محتوای
آموزشی در نظام آموزش و پرورش و همچنین فضای فیزیکی در مدرسه با درونی کردن ارزشهای زیست محیطی در دانشآموزان رابطه
معناداری وجود دارد .بنابراین ارایه محتوای متون آموزشی و فضای فیزیکی مناسب هر کدام به نوبه خود از مولفههای مهم در آموزش و
پرورش است .که باعث رغبت و تمایل دانشآموزان به ارزشهای زیست محیطی خواهند شد و گامی برای درونی نمودن این ارزشها
میباشند.
کلمات کلیدي :درونیکردن ،ارزش های زیست محیطی ،آموزش و پرورش ،برنامه درسی.
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Abstract
Intrinsic value or belief in a most profound and enduring response to social influence The conversion
of tacit knowledge within the organization is resolute affirmation The inside of a person's knowledge
about his own knowledge within the organization to identify and also finds itself in a more general. In
the education system as a fundamental responsibility of government is to make the values Despite the
environmental crises caused In this century, environmental issues have to follow the rule of the
school's beliefs, sense of responsibility, attitude and culture of our environmental education centers to
internalize its students achivement This is to internalize environmental values through the education
system focuses all teachers have formed the population of Tehran The sample size of 402 teachers the
results show there are significant content between educational system and the physical space in the
school with students internalize environmental values. Thus providing content for educational material
and physical space each turn of the key elements in education. That made students interested in
environmental values and is a Step to internalize them.
Key Words: Internalize, Environmental values, Education, Curriculum.
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مقدمه
محیط زیست موهبت و نتیجه لطف الهی بهه نهوب بشهر اسهت و

حفظ و بهسازی محهیط زیسهت الگوههای آموزشهی کارآمهد در

برهمین ا ساس ،بشهریت در کلیهت آن تعلهق دارد تها در مسهیر

دورههای تحصیلی مختلف است (.)4

تعالی همانند سایر مواههب و نعمتههای الههی ،مهورد اسهتفاده

بیان مسأله

خردمندانهه قهرار گیههرد .خداونهد ،همهه جهههان هسهتی و همههه

یکی از مباحث عمده و اساسی در تعلهیم و تربیهت ههر جامعهه

پدیده ها را زیبا متقن و موزون آفریده و ما باید رابطه خهود را بها

توجه به موضوب مهم و تعالی بخش «ارزشها» می باشد و از آن

آنها تصحیح کنیم و با تصهرفات نادرسهت خهود آن را ویهران و

مهمتر ،دشوارتر و پیچیدهتر بحث «درونی کردن» ارزشها است.

آلوده و جامعه را با بال و مصیبت مواجه نسازیم (.)1

زیرا انسانها مهم میباشند یعنی اهمیت ارزش در این است کهه

یکی از راهکارههای مقابلهه بها ایهن خطهر بهزری و رسهیدن بهه

در ارتباط با انسان مطرح میشوند و انسان گذشته از بعد مادی،

توسعه ی پایدار توجه به آموزش عمهومی و همگهانی و تمرکهز و

از بعد معنوی نیز برخوردار اسهت و از ایهن نظهر نیهاز بهه رشهد،

توجههه بههر آموزشهههای مههدرر در راسههتای تحقههق اهههدا

پیشرفت ،تکامل و تعهالی دارد .عوامهل گونهاگون میتوانهد او را

زیستمحیطی است .بدیهی است که این امر مسهتلزم شهناخت

در این مسیر یاری نماید و یکی از عوامل مههم و مهورر ارزشهها

ابعاد آموزشهای زیست محیطی است .زیرا بها توجهه بهه عینهی

است .و اما مهمتر از ارزش ها همان طور که گفته شده «درونهی

شههدن بحرانهههای زیسههت محیطههی ،انسههانها هماننههد دیگههر

کردن» ارزشهها اسهت .ارزشهها عامهل رشهد کمهال ،تعهالی و

موجودات باید با محیط زیست خهود سهازگار شهوند کهه نهایتهاً

دستیابی انسان به اهدا غایی تعلیم و تربیت اسهت همچنهین

اساس این سازگاری «آموزش» است .در واقع آموزش جهانفردا

ارزشها سبب ایجاد انگیزه درونی در افراد برای انجام فعالیتهها

را شههکل میدهههد و آگههاهی و درو عمههومی نیههز بههه حرکههت

و و ایف و در نتیجه ایجاد حرکت و تحول و دگرگونی در آنهها

درآورندهی تغییرات پایدار میباشد .آموزش از این بابت یکهی از

میشود و با توجه به این که «ارزشهها» قابهل ادارو هسهتند و

مهم ترین ابزارهای رهایی از مشکالت و تنگناهای زیستمحیطی

بارعاطفی دارند میان عده زیادی از اشخاص و گروهها مشهترکند

است که با تاریرگذاری بر فرهنگ جوامع و در واقع با بسترسازی

و با الزام و اجبار خارجی همراهاند و به عنوان هنجارهای قضاوت

الزم ،شرایط حصول نتیجهه و فهایق آمهدن بهر آن مشهکالت را

به کار میآیند.

فراهم میآورد .در واقع آمهوزش زیسهت محیطهی بنیهادیترین

اگر با یک نگرش سیسهتمی بهه مسهأله تربیهت و رشهد باورهها

شههیوه در حفا ههت محههیط زیسههت بههوده و هههد آن یههافتن

بنگریم در مییابیم که درونهدادهای سیسهتم آموزشهی قبهل از

مناسبترین و بهترین شیوه ارایهه مطالهب و نحهوه فعالیتهها و

ورود به ایهن نظهام در خهانواده مهمتهرین مراحهل اولیهه یعنهی

اجرای ساختاری است که زمینه ساز ارتقها آگاهیههای زیسهت

شخصیت را پشت سر نهادهاند و بها ورود بهه مدرسهه مرحلههی

محیطههی در سههطح جامعههه میباشههد ( .)2کههه باعههث میشههود

جدیدی از این بالندگی رشد ادامه پیدا خواهد کرد .بدیهی است

آگاهیهای مردم دربهاره ارتبهاط عمیهق میهان کیفیهت محهیط

فرآیند تغییر نگرشهها و رفتارهها در سیسهتم مدرسهه متهارر از

زیست و تامین نیازمندیهای مستمر انسهان افهزایش یابهد (.)3

محیط انسانی و فیزیکی آموزشگاه است که روند تربیتی را رقهم

این کار در ارایه آموزش های زیست محیطی مهورر بهدون تفکهر،

میزنند ( .)5با وجود بروز بحرانهای زیست محیطهی و تحلیهل

تحقیق و سرمایهگذاریهای مادی و معنوی میسر نخواهد شد و

منابع طبیعی بهه همهراه افهزایش جمعیهت یکهی از راهکارههای

نیازمند برنامه های آموزشی به منظهور ارتقها فرهنهگ عمهومی

مقابله با این خطر بزری و رسیدن به توسهعه پایهدار ،توجهه بهه
آموزشهههای رسههمی جهههت ارتقهها افههزایش آگههاهی و فرهنههگ
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زیستمحیطی و درونی نمهودن ارزشههای زیسهت محیطهی در

شههدن و ریشههه دوانههدن آنههها در سههاختار شههناختی و عههاطفی

بین دانش آموزان ،به وسیله نظام آمهوزش و پهرورش میباشهد.

دانشآموز ،باید به هورتی باشد که در رفتار و کردار و تمام ابعاد

بنابراین در شرایط فعلهی و در عرههه تعلهیم و تربیهت بررسهی

وجود او بازتاب داشته باشد ( .)10در جهان امهروز ،همگهان بهر

شیوههایدرونی کردن مفاهیم زیست محیطی در بین جوانان به

این مسأ له توافق دارند که آموزش ،مدررترین ابزار و شیوه بهرای

عنههوان یههک ارزش ،عمیههقترین و پایههدارترین پاسههخ بههه نفههوذ

رویارویی با مشکالت آینده ،به ویژه حفا هت از محهیط زیسهت

اجتماعی است.

است .در واقع آموزش ،جهان فردا را شهکل میدههد و آگهاهی و

روان شناسان اجتماعی پاسخ افراد به نفوذ اجتماعی (تحت تأریر

درو عمومی نیز به حرکت درآورندهی تغییرات پایدار است.

قرار گرفتن رفتار فرد یا گروه از سوی دیگران) را به سهه دسهته

دیبایی و همکهارانش بهه از منزانهال )1999(1ههد از آمهوزش

مختلف تقسیم میکنند:

محیط زیست ،آگاهی بخشهیدن بهه معلومهات زیسهت محیطهی

 .1متابعت

هرفرد است به طوری که شهخص ارزشههای محهیط زیسهت را

 .2همانند سازی

درو نموده و در حراست از آن کوشا بوده و با فکهر و تعمهق در

 .3درونی کردن ()6

فرایندهای زیستی به حمایت از آن بپردازد .در واقهع توجهه بهه

متابعت ،رفتار فردی را توهیف میکنهد کهه بهه منظهور کسهب

اهمیت محیط زیست یهک بخهش یکپارنهه و جداییناپهذیر در

پاداش و یا اجتناب از تنبیه برانگیختهه شهده باشهد .در هماننهد

زندگی جوانان هر کشور است (.)11

سازی فردی ،فرد دیگری را برای خود سرمشهق قهرار میدههد،

«هری شفیلد» در نظریهاش درباره «رابطه آموزش و پرورش بها

عملی که انجام میدهد برای کسب پاداش و یا اجتناب از تنبیهه

ارزشها» میگوید :از آن جا که آموزش و پرورش واسطه انتقال

نیست ،بلکه برای این است که با آن شخص هماننهد شهود .امها

نیزهای با ارزش است ،محتوای آمهوزش و پهرورش را میتهوان

مقصود از درونی کردن یک امر آن است که آن جزیی از وجدان

«مجموعهای از ارزشها تعریف کرد ».بنابراین آمهوزش ارزشهها

شخصی شود به گونهای که نقض آن ارزش نزد شخص طبیعهی،

همواره بخش مهمهی از اههدا نظامههای تربیتهی اسهت؛ زیهرا

احساس خطا و شرم را برانگیزد و شخص تعهد وجدانی دارد کهه

ایننظامها به منزلهی بخشی اساسی از خود ،در پی آن هسهتند

آن را محترم شمارد (.)7

که فرهنگ و ارزش های آن را به نسل آینده انتقهال دهنهد .امها

درونی کردن از متابعت و هماننهد سهازی پایهدارتر اسهت ،زیهرا

آننه در این میان اهمیت دارد ،این است کهه نگونهه میتهوان

مبتنی بر انگیزه شخص برای ههحیح بهودن اسهت و ههم نهون

ارزشهای مورد نظر را در دانشآموزان با ارزشهای سهازمان در

متابعت بستگی به نظارت مداوم عامالن پاداش یا تنبیه نهدارد و

درونههی کهههردن هماهنهههگ کهههرد .بهههرای سهههازمان پهههذیرش

یا هم نون همانند سازی منوط به احترام مداوم برای شخص یا

ارزشهایاهههلی آن در افههراد مهههم اسههت و شههامل بخشههی از

گروهی که با آن همانند سازی میکند نیسهت ( .)8جهز مههم

ارزشهای شخصی خود افراد میباشد ،که به منظور تسههیل در

متابعت ،قدرت است ،در حالی که در همانند سازی ،عنصر مهم،

ارزشهای اهلی سازمان قرار میگیهرد ( .)12یهان نهن معتقهد

جاذبه و کشش است؛ ولی در درونی کردن ،جهز مههم ،قابلیهت

است که زمانی سازمان یها موسسههای میتوانهد ارزشهها را بهه

مورد پذیرش است (.)9

اشخاص الحاق کند که ارزشهای شخصهی و سهازمانی در یهک

درونی شدن یادگیری ،موجب افزایش حجهم سهاختار شهناختی

مجموعه قرار گیرند (شکل .)1

فراگیرنههده میشههود .نههون حاهههل تعامههل میههان موضههوعات
موردبررسههی و جدیههد بهها ذهنییههت قبلههی دانشآمههوز و قابلیههت
اندیشیدن اوست .پروراندن ارزشها و نگرشها و به قولی درونی

1Manzanal
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ارزشهای سازمانی

ارزشهای
شخصی

مسأله

مسأله

هر دو مجموعهای از ارزشهای متمایز

ارزشهای شخصی

ارزشهای
سازمانی
مسأله

بخش هایی از ارزشهای سازمان تا
حدی به ارزشهای شخصی
همپوشانی دارد

مسأله

ارزشهای شخصی
ارزشهای سازمانی

کل ارزش سازمان

مسأله

شکل -1تلفیق و تطبیق ارزشهاي سازمانی ()12
شکل  2به شفا سازی ارتباط بین ارزشها شخصی و سهازمانی

بهوضوح مشخص است .که برای کمک و تبدیل شدن بهه خهود

و همترازی بین این دو میپردازد ،و برنامههای کاربردی خهود را

آگاهی در یهک شهخص انجهام میپهذیرد و ههد از آن جههت

به کمک ابزارها در هر مرحله به منظور تسهیل در درونی کردن

تسهیل در خود آگاهیهای بعد ،و ارزشهای سازمانی از طریهق

ارزشهای سازمانی به یک شخص را نشهان میدههد .کهه نقطهه

روشهای مختلف معرفی شده است (.)13

شروب آن در درونی کهردن ارزشههایی اسهت کهه در اشهخاص
برنامههای آموزشی/ابزارها
بازتابهای جمعی
ارزشها  AARsو اخالقی DM

تصمیمگیری

طبقهبندی ارزشهای سازمانی

برنامهها /ابزارها

 اطالعات  /آموزش
 قصهگویی

 گفتگوی محاورهای

طبقهبندی ارزشهای شخصی

تطبیق

برنامهها /ابزارها
 بازتابهای جمعی

برنامهها /ابزارها

 استداللهای پشت هر فعالیت
 سناریوهای متضاد



بازتابهای شخصی



بررسی ارزشهای شخصی

شکل -2فرآیندها و ابزار براي درونی کردن ارزشها ()12
بنابراین درونی کردن ارزشهای زیست محیطی در دانشآموزان

چارچوب نظري

کلیاتی است از مجموعه ارزشهای نظهام آمهوزش و پهرورش در

برای درونهی نمهودن ارزش بایهد اخهالق ،نگهرش و فرهنهگ را،

مسایل زیست محیطی و ارزشهای و یا باورها و اعتقادات فردی

موردتوجه قرار داد .و با توجه به اینکه این پهژوهش بهه درونهی

دانش آموزان حاهل میشود.

نمودن ارزشهای زیسهت محیطهی میپهردازد بنهابراین در ایهن
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قسمت به نظریههای در راستای اخالق ،نگرش و فرهنگ زیست

در فلسفه زیسهت محیطهی معاههر ،اههلیترین منبهع تفکیهک

محیطی اشاره خواهد شد.

اخههالق زیسههت محیطههی ناشههی از دو دیههدگاه انسههان محههور1و

نظریه اخالق زیست محیطی

غیرانسانمحور2میباشد .که در دیدگاه اول ،اعتقاد سهنتی اسهت

نظریه ارزشی مهورد اسهتفاده در اخهالق زیسهت محیطهی بهین

به اینکه سایر موجودات زنده فقط برای اسهتفاده انسهان بهوده و

دونوب"ارزش ذاتی" و"ارزش ابزاری" برای تمام موجودات منفرد

هیچ ارزشی به جز ارزش ابزاری برای انسان ندارد و ایهن اعتقهاد

زنههده ،تههوده زنههده ،جمعیتههها ،گونهههها ،زیسههتبومها و حتههی

که انسان هر طور که بخواهد میتواند با زمین خود رفتهار کنهد

نشهماندازهای بهدون ادراو تمههایز قایهل میشههود ( .)14ارزش

( )18و دیهدگاه دوم بها رد نظهر دیهدگاه انسهان محهور ،جایگهاه

ذاتی معموالً در مقابل ارزش ابزاری معنا مییابهد .ارزش ابهزاری

اخالقی را بهه سهایر موجهودات زنهده یها زیسهتبوم بهه عنهوان

به این مفهوم است که ارزش یک شی به ارزشی که برای اشهیا

یککلیههت ،تعمههیم میدهههد و معتقههد اسههت کههه تههاریرات بههر

دیگر دارد ،وابسته است و گرنه هیچگونه ارزشی نخواهد داشهت.

محیطزیست ،موضوعی است کهه ههر نظهر از پیامهدهای آن

درحالی کههه ارزش ذاتههی بههه ایههن مفهههوم اسههت کههه یههک شههی

برای انسانها دارای اهمیت است.

بدوناینکه برای شی دیگری ارزشمند باشد یا نباشد ،فی نفسه

نگرش زیست محیطی

دارای ارزش است.



الگوي استرن و دیتز

3

تغییرات ایجاد شده در طبیعت بوسهیله فعالیتههای

استرن و دیتز بیان می کنند که نوب نگرش به محهیط ریشهه در

انسان ها به تردید و ضرورت ارزیابی مواضهع اخالقهی نسهبت بهه

سیسههتم ارزشههی افههراد دارد .نگرشهههای افههراد در موضههوعات

طبیعت منجر شده است و به دنبال آن ،اخالق زیست محیط بها

محیطی بر اساس نوب ارزشی است که این اشخاص بهرای خهود،

تعریف مجدد بایهدها و نبایهدها در ارتبهاط بها محهیط زیسهت و

دیگههران یهها گیاهههان و حیوانههات (موجههودات دیگههر ) قایلنههد.

ارز یابی موقعیت بشر نسبت به آن مواجهه شهده اسهت .در واقهع

برایناساس سه دسته نگرش را بیان میکنند :عالقه به آسهایش

بهدلیل نبود توافق پیرامون راههایی که باید برای اهالح یا تغییر

خود " نگرش خودمحوری " نامیده میشود .عالقه بهه آسهایش

شکل تعامل مشکلساز انسان بها محهیط زیسهت دنبهال شهوند،

موجودات انسانی دیگر "نگهرش نوبدوسهتی" نامیهده میشهود.

پیشنهادهای گوناگون و اغلب متضادی در این باره ارایه شدهاند.

عالقه به موجودات غیرانسانی یا محیط زیست "نگهرش زیسهت

این پیشنهادها بیشتر درقالهب الگوههای هنجهاری بهرای رفتهار

محوری " نامیده میشود ( .)19البته نگرشهای زیستمحوری،

اجتماعی یا اخالق زیست محیطی مفهومسازی شدهاند (.)15

نوبدوستی و خودخواهی کامالً با هم در تضاد نیسهتند .در واقهع

از دیگر دالیل ضرورت اخالق زیست محیطی تأریری اسهت کهه

آنها می توانند در ارتباط با یکهدیگر باشهند و بسهیاری از افهراد

جهانبینی و راهنماییهای اخالقی ،بر رفتارهای فردی و جمعی

ترکیبی از این سه نگرش را دارند (.)19

دارند ( )14باورهای زیست محیطهی بها جههانبینی بهه عنهوان

 نظریه نوعدوستی اسکوارتز

نظامی از گرایشها و باورها درباره رابطه انسان و محیط زیسهت،

انجام بسیاری از مسایل مربوط به حفا ت از محهیط زیسهت در

تعیینکننده رفتارهای حفا تی یا نارنوبهای مرجعی هستند

حوزه فعالیتهای جمعی قرار میگیرد بر اساس نظریه گهزینش

که هنگام تعامل با محیط زیست از آنها استفاده میشود (.)16

عقالنی هر فرد نفع شخصهی خهود را بهرای انجهام فعالیتههای

پس می توان گفت که طرز فکر بشر ،اولین نیزی است کهه وارد

محیطی در نظر میگیرد .اسکوارتز ( )1973مطرح میکنهد کهه

محیط میشود و بها شهکلدهی نگهونگی ارزشگهذاری اجهزای
مختلف زیست بوم ،نگونگی رفتار مها بها آن را تعیهین میکنهد
(.)17

1- Anthropocentric View
2- Non Anthropocentric View

3- Stern & Dietz
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در کنار انگیزههای شخصی ،انگیزههای نوبدوستی بهرای انجهام

شده است .زیرا رفتار پیرو زیست محیطی یک نوب خاص کمهک

فعالیتهای جمعی بسیار مهم هستند .در مدل نوبدوستی فرض

کردن است ،هر نند دیگر ارزشها بر پایه کمک به افراد محیط

بر این است که اگر جهتگیری اخالقی افراد در جهت آسایش و

میباشد .هم ننین بر اساس نظریه اکوفمینسم بیان میشود که

رفاه افراد دیگر باشد فرد برای پیامهدهای مفیهد بهرای سهایرین،

زنان در مقایسه با مردان بیشتر طر دار حفظ محیط هسهتند.

ارزش قایل میشهود و بهرای حفهظ افهراد از آسهیب برانگیختهه

یکی از دالیل مطرح شده برای ایهن مسهأله آن اسهت کهه زنهان

میشههود .اسههکوارتز معتقههد اسههت رفتههار نوبدوسههتی ناشههی از

تمایل به دیدن جهان با پیوسهتگی درونهی دارنهد در حهالی کهه

فعالیت های معیارهای شخصی است و بین معیارهای شخصهی و

مردان تمایل به دیدن جههان بها اشهیا و اجهزا دارنهد .مطهابق

اجتماعی تمهایز قایهل میشهود .الیهور ( )1993در ایهن رابطهه

اینقضیه مطرح میشود مردان ممکن است توجه کمتری نسبت

میگوید "من معتقدم برخی افراد در پاسخ به انتظارات شخصهی

به زنان برای ارتبهاط دادن بهین محهیط و نیزههایی کهه آنهها

خود عمل میکنند ،آننه موجب تمهایز معیارههای شخصهی از

ارزشگذاری میکنند داشته باشهند ،حتهی اگهر مهردان و زنهان

معیارهای اجتماعی میشود این است که معیارهای شخصهی بها

ارزشهای مشابه داشته باشند (.)22

خود پنداره ارتباط دارد و همنوایی واقعی با خودپنداره منتج بهه

 ارزشها ( فرامادیگرایی) و نگرش زیستمحیطی

افههزایش عههزتنفس ،امنیههت و خودسههنجی مطلههوب میشههود و

برخی محققان بیان میدارند که عالقه به محیط زیست ،ارزشهی

سرکشههی از آن منجههر بههه احسههاس گنههاه ،خههود کمبینههی و

فرامادی است و نگرشهای محیطمدارانهه در بهین افهراد مرفهه

ازدستدادن عزت نفهس و یها خودسهنجیهای منفهی میشهود

وجود دارد ،زیرا نیازهای مادی آنان از غذا تا امنیت ارضها شهده

(.)20

است ( .)23دالیل این فرض مبتنی بر نیازهای سلسهله مراتبهی

 اکوفمنیسمممتف تفاوتهممماي ينسمممی و نگمممرش

مههازلو اسههت ( .)22تعریههف و تقسههیمبندی کههه اینگلهههارت1از

زیستمحیطی

ارزشها ارایه میدهد به هورت ارزشهای مادی– فرامادی است

اکوفمنیسم به عنوان یکی از شعب فرعهی فمنیسهم کهه نگهران

و مبتنی بر مفهوم سلسهله مراتهب نیازههای مهازلو میباشهد .او

موضههوعات زیسههت محیطههی اسههت ،نقههش جنسههیت را در

نیازهای زیستشناختی (امنیت اقتصادی) و نیاز امنیتی (امنیت

روابطاجتماعی– زیست محیطی برجسته میکند (.)21

جانی) را به لحاظ اینکه مستقیماً به حیات طبیعی ارتباط دارنهد

از نظر تئوری ،تفاوتهای جنسهی در محیطگرایهی یهک سهری

(.)24

ارتباطات بین اجتماعی شدن و ارزشها برقرار میکند .درنتیجه،

محققانی همانند اینگلهارت ،هایمن ،کوهن و ههاجز از مهدافعان

بهخاطر این که زنان در مقایسه با مردان برای نیازههای دیگهران

این دیدگاه میباشند کهه نگهرش ارزشهی فهرد تهابعی از پایگهاه

ارزش قایل میشوند ،زنان رفتارهای سودمندتر و دوستانهتری از

اقتصادی– اجتمهاعی اوسهت (همهان منبهع) .تقسهیمبندی کهه

خود نشان میدهند.

اینگلهارت از ارزشها ارایه میدهد به هورت ارزشهای مهادی–

طبق مدل هنجاری اسهکوارتز ،افهرادی کهه بهه دیگهران کمهک

فرامادی است .این ارزش ها بر اسهاس سلسهله مراتهب نیازههای

میکنند دارای ارزش «دیگر دوستی» هستند .این مهدل نشهان

مازلو تعریف میشود .آبراهام مازلو کهه در پیهدایش روانشناسهی

میدهد که رفتهار کمهک کننهده زمهانی ر میدههد کهه افهراد

انسانگرا پیشکسوت بوده ،طبقهبندی انگیزههای بشری را بهنحو

ازنتایج مضر و رفتارهای آنهها آگهاه باشهند و بهرای ایهن نتهایج

جالب توجهی عرضه داشته است .مازلو ،سلسله مراتب نیازهها را

احساس مسئولیت می کنند .مدل هنجاری اسهکوارتز در حیطهه
زیست محیطی برای توضیح رفتار پیرو زیست محیطی اسهتفاده

1- Ingelhart
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پیشنهاد کرد کهه از نیازههای بنیهادی زیستشناسهی در قاعهده

از طر دیگر ،تریاندس در بررسی نظریههای مربوط به نگهرش،

شروب میشود و به تدریج به طر رأس مثلث پیش میرود و به

ا هههار مههیدارد کههه در سههاخت نگرشههها بههر روی ننههد مههورد

نیازهای بغرنج روانشناختی میرسد کهه فقهط هنگهامی کسهب

میتوانیم متمرکز شویم که مهمتهرین آنهها تمرکهز بهر فهرد و

اهمیت میکنند که نیازهای بنیادی ارضا شده باشند .نیازهایی

تمرکز بر گروه است .در بعد تمرکز بهر فهرد ،اههوالً آننهه کهه

که در سطح مفروضی از این مثلثاند ،بایهد الاقهل تها حهدودی

شخص در دوره کودکی تجربه کرده است ،نوب شخصیت او را در

برآورده شوند تا آن نیازهایی کهه در سهطح باالترنهد در تعیهین

بزرگسالی تعیین میکند .بنابراین ،افراد با شخصیتهای متفاوت

نحوه عمل و اقدام فرد کسب اهمیهت کنهد .فقهط هنگهامی کهه

نگرش های متفاوتی دارند .وی در مورد تمرکز بر گهروه ،دیهدگاه

نیازهای بنیادی به آسانی ارضا شد فهرد فرههت و نیهروی آن را

اپشتاین و کوموریتا را بیان میکند که معتقدند نگرشهای افراد

خواهد داشت تا وقف عالیق زیباشناختی و اندیشگی خهود کنهد

با نگرشههای والدینشهان رابطهه دارد و شهواهد زیهادی نشهان

(.)25

میدهد که تعصبات افراد با پیش داوریهها و تعصهبات والهدین

 پایگاه اقتصادي– ايتماعی و نگرش زیستمحیطی

آن ها شباهت دارد .عالوه بهر ایهن ،طبقهه اجتمهاعی مربهوط بهه

نظریهههه کهههارکردگرایی ،قشهههربندی را بیشتهههر بهههه ههههورت

خانواده نیز ،با انواب نگرشهای فراگرفته شده توسط آنان رابطهه

یکرتبهبندی از پایین به باال و به هورت ممتد میبیند و مهردم

دارد .روزنبری و هوولند نیز ،در بحثی نظهری در همهین رابطهه

را در یک سلسله مراتهب ممتهد طبقهبنهدی میکنهد .اههطالح

بیان میکنند که در نگرشهای افراد ،وضعیت ،مسایل اجتماعی

پایگاه اقتصادی و اجتماعی نیز غالباً در ارتباط با همهین نظریهه

و دیگر موضوعات نگرش تأریرپذیرند (.)28

به کار می رود .جامعهشناسان کارکردگرا معموالً در پژوهشهای

فرهنگ زیست محیطی

تجربی مربوط به قشربندی اجتماعی ،جهت تعیهین پایگهاه فهرد

از زمانی که بشر به دنیا میآید در حال آموزش و فراگیری است

در سلسله مراتب اجتماعی درآمد ،منزلت شغلی و تحصهیالت را

تا زمانی که حیاطش به پایان میرسهد و ایهن بخشهی از فراینهد

به عنوان مالو و معیار سنجش به کار میبرد که ایهن شهاخص

فرهنگپذیری است .با توجه به این نکته ،بایهد مسهایل زیسهت

ترکیبی " پایگاه اقتصادی و اجتماعی " نام دارد (.)24

محیطی را از مراحل اولیه فرهنگپذیری کهودو آغهاز کهرد .در

یکههی از مسههای لی کههه ذهههن محققههین اجتمههاعی و مخصوهههاً

مرحلهی کودکی بیشترین نقش آموزشهی را والهدین در منهزل

جامعهشناسان را به خود مشهغول کهرده اسهت ،ارهرات زنهدگی

ایفا میکند .آنها میبایستی شناخت محیط زیست و حفهظ آن

شهری بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی انسهان شهرنشهین

را باهمان روش های تربیتی خهاص بهه کودکهان خهود آمهوزش

میباشد.

بدهند .البته ،الزمهی این امر آن است که خود والدین به حفهظ

جمع کثیری از ههاحبنظران بهر ایهن باورنهد کهه سهکونت در

محیط زیست واقف باشند .باید در قالب آموزشهای بازی گونهه

شهرهای بزری به خودی خود حیات روانی و اجتماعی افهراد را

مسههایل حفههظ محههیط زیسههت را بههه کودکههان آمههوزش داد .در

دگرگون میکند ()26

مراحلی همچون نوجوانی و جوانی ،آموزش و پرورش و آمهوزش

پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده نقش مورری در شهکلگیری

عالی و زیهر مجموعهههای آنهها نقهش بسهیار مفیهد و مهورری

ویژگی های رفتاری مختلهف در افهراد بهاالخص نوجوانهان بهازی

می توانند در فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی ایفها کننهد .رنهه

میکند .شکل گیری نظام ارزشی خاص از جمله موضوعاتی است

مائو دبیرکل پیشین یونسهکو در سهال  1963ننهین میگویهد:

که پایگاه اقتصادی و اجتماعی میتواند بر آن مهورر واقهع شهود.

«توسعه زمانی محقق میشود که علم به فرهنهگ تبهدیل شهده

تفاوت بارز شخصیتی در افراد طبقات مختلف کهه از ارزشهها و

باشد» مهنید المنجره ،پژوهشگر مراکشی اضافه میکنهد حتهی

هنجارهای متفاوت تأریر پذیرفتهاند ،وجو دارد (.)27

کونک ترین دستاورد علمی زمانی به هورت پدیده فرهنگهی در
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می آید که ازطر جامعه جذب شود و به مثابه جزیهی از شهیوه

اهمیتنسبی نگرشها و معیارهای ذهنی در تعیین قصهد ،بهرای

زندگی مردم درآید.

هر فرد یا هر شرایطی متفاوت است (.)31

در کنفرانس جهانی آمهوزش بهرای همگهان کهه در مهاه مهارس

لینج ( )1993بیان میکند فرهنگهای متفاوت منجر به تفاوت

 1990در جامتین تایلند برگزار شد ،اهل آموزش بهرای همهه و

در دیدگاهها نسبت به محیط میشهود .بهه عنهوان مثهال نتهایج

از آن رو اهل فرهنگ برای همه اعالم شده و بر آن تاکیهد شهد.

مطالعات دیکمن وفرنزن ( )1998همسان با یافتهههای دنلهپ و

این حق ،دیگر در اختیار نخبگان نیست .تمامی انسانها از کلیه

همکاران ( ) 1994نشان داد کشورهای آمریکای التهین نمهرات

مشاغل ،نژادها ،مذاهب ،مرد و زن ،غنهی و فقیهر ،حهق دارنهد و

باالتری در مقیاس محیطمهداری و  NEPبهه دسهت میآورنهد.

مو فانههد بیاموزنههد و فرهیختههه شههوند .و در پیشههرفت خههود و

ایناحتماال به آن دلیل است که در کشورهای آمریکای التین در

جامعه خویش ،نق شی فعال ایفا کننهد .امها بهرای میهل بهه ایهن

حال توسهعه طرفهداران محهیط تمایهل بهه دیهدن انسهانها در

هد  ،آنان باید در هدد ایجاد یک محیط زیست سالم و متوازن

طبیعههت دارنههد درحالیکههه انگلیسههیها انسههان را بههه عنههوان

مبتنی بر کیفیت بهتر زندگی باشند .بنهابراین یهک دموکراسهی

محافظتکننده یها مصهر کننده طبیعهت میداننهد .همچنهین

سیاسی و اجتماعی نیاز داریم که با فراهم ساختن آموزش بهرای

طر داران محیط در کشورهای آمریکای التین بهر راه حلههای

همه شهروندان و تامین همه تسههیالتی کهه فریختهه شهدن را

همگانی توجه میکنند و انگلیسیها بر راه حلههای همگهانی و

ب رای آنان ممکن خواهد ساخت ،توسعه فرهنگ را تهرویج کننهد

تکنیکی متمرکز میشوند (.)23

( )29در ننین شهرایطی ادارات آموزشهی احتیها بهه تمرکهز و

اسههکوارتز ( )1994در یههک زمینهههیابی فرهنگههی  10شههکل از

افزایش اطالعات آموزش محیط زیست در مدت آموزشی رسمی

ارزشها را اربات کرده است .این ده شکل از ارزشهها میتواننهد

را تاکید کرده است و برنامه آموزش محهیط زیسهت ملهی بهرای

در نهار طبقه خالهه شوند:

آموزش عمومی و تعلیم آموزش محیط زیست پیشرفته که یهک

 .1باز بودن برای تغییر

نارنوب آموزشی منسجم یافته برای بهبود زیسهت محیطهی و

 .2محافظه کاری

توسعه پایدار را فراهم بنماید ( )30و این آموزشی برای افهزایش

 .3خود تعالی

فرهنگ زیست محیطی برای کلیه انسانها بوده که باعث آگاهی

 .4خودافزایی

مردم میشود که با نه مشکالت و مسائلی روبه رو میباشند.

بههاز بههودن بههرای تغییههر شههامل خودمختههاری ،لههذتجویی و ...

یکی از تفسیرهای احتمهالی دیگهر کهه بهرای نتهایج

میشود .سنجش ایهن ارزشهها بها گزینهههایی مثهل خالقیهت،

دنلپ توسط شولتز و زلزنی( )1999ذکر میشود این اسهت کهه

کنجکاوی ،جرأتورزی و تنوبطلبی در زندگی هورت میگیهرد.

فرهنگ یک نقش مهم در تعیین نگرشههای محیطهی دارد .مها

محافظهکاری شامل امنیت ،سنتگرایی و  ...میشود .خودتعهالی

فرهنگ را به عنوان مجموعهای از نگرشها ،عقایهد و رفتارههای

(نوبدوستی) شامل بخشش ،خیرخواهی و  ...میشود ،در حهالی

مشترو در گروهی از مردم فرض میکنیم که از نسلی به نسهل

که خودافزایی (نفع شخصهی) شهامل قهدرت و پیشهرفت اسهت.

دیگر انتقال مییابد .آزجن و فیش بین ( )1980ا هار میدارنهد

این نظریه مسیر جدیدی برای تحقیقات روانشناسی در زمینهه

که "نگرش در حقیقت تابع اعتقاد است" .در ایهن مهتن اعتقهاد

نگرشها فراهم کرد .به طوری که برخی روانشناسان به بررسی

اشاره به دانش در مورد یک رفتار بهه خصهوص اسهت .بنهابراین

رابطه این ارزشها با نگرشها پرداختند .فرض این محققهان بهر

دانش و اعتقادات یک ارتباط میانجی گرانه از طریهق نگرشهها،

این بود که ههر مجموعههای از ارزشهها ،نگرشههای خاههی را

معیارههههای ذهنهههی ،شخصهههی و قصهههد قبهههل از رفتهههار دارد.

متأرر میسازند .این اشکال ارزشی در دو بعد توهیف میشهوند:
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باز بودن برای تغییر در مقابهل محافظهه کهاری و خودتعهالی در

محیطی در دانش آموزان رابطه وجود دارد

مقابل خهودافزایی .ارزشههای خهود تعهالی ترکیبهی از الشهکال

روش تحقیق

ارزشیِ یگانگی و نوبدوستی اسهت و در خهدمت منهافع جمعهی

تحقیههق حاضههر کههاربردی و روش تحقیههق توهههیفی ،از نههوب

قههرار میگیههرد .ارزشهههای خههود افزایههی ترکیبههی از قههدرت و

زمینهههیابی اسههت .جامعههه آمههاری را کلیههه دبیههران مههدارس

پیشرفت است و در خدمت منافع فردی قهرار میگیهرد .انتظهار

دورهمتوسطه شهر تهران تشهکیل میدهنهد کهه بها اسهتفاده از

میرود افرادی که اولویت را به جمع یا ارزشههای خهود تعهالی

نمونهگیری تصادفی از بین مناطق  19گانهه آمهوزش و پهرورش

میدهند در مق ایسهه بها افهرادی کهه اولویهت را بهه ارزشههای

شهر تهران ،آن را به شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسهیم

خودافزایی میدهند بیشتر گهرایش بهه فعالیتههای مسهئوالنه

کرده و از شمال تهران منطقه  ،1از جنوب منطقههی  ،16مرکهز

محیطی داشته باشند .همچنین افرادی که گرایش به بهاز بهودن

تهران منطقه  ،12غرب تهران منطقه  5و نهایت از شرق تههران

برای تغییهر دارنهد در مقایسهه بها افهراد محافظهه کهار گهرایش

منطقه  8را به طور تصادفی برگزیده شد 402 .نفهر از مدرسهان

بیشتری به رفتارهای محافظت از محیط داشته باشند (.)32

ذیربط در مدارس نیز به عنوان حجم نمونهه انتخهاب شهدند .از

با توجه به مبانی نظری ،مهمترین هد این پژوهش را میتهوان

پرسشنامه بسته پاسخ در طیف لیکرت به عنوان ابهزار پهژوهش

بررسههی شههیوههای درونههی کههردن ارزشهههای زیسههتمحیطی

استفاده شده است که پایایی آن در آزمون آلفای کرونبا 0/91

ازطریق نظام آموزش و پرورش در بین دانشآموزان بیان کرد .و

بدسههت آمههد .بههرای محاسههبه و تجزیههه و تحلیههل اطالعههات از

همچنههین بههه اهههدافی نههون :شناسههایی رابطههه عوامههل درون

نرمافزاری  ،SPSSو همچنین جهت از روش آمار استنباطی در

نظامآموزش و پرورش با درونی کردن ارزشهای زیست محیطی

2
تبیین سواالت پژوهش از آزمون ( خهی دو) اسهتفاده شهده

و تعیهین راهکارهههای علمههی بوسههیله برنامههههای درسههی نظههام
آموزش و پرورش در درونی کردن ارزشههای زیسهت محیطهی
اشاره نمود .بر اساس اهدا پژوهش در پی پاسخ به فرضیههای
زیر خواهیم شد.
 بین محتوای دروس آموزشی در نظهام آمهوزش و پهرورش و
درونی کردن ارزشهای زیست محیطی در دانش آمهوزان رابطهه

است.
یافته هاي پژوهش
آزمون فرضیه اول :بین محتوای دروس آموزشی در نظام آموزش
و پههرورش و درونههی کههردن ارزشهههای زیسههت محیطههی در
دانشآموزان رابطه وجود دارد.
2

آماره آزمون:

وجود دارد.
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از آنجا که مقدار  بدست آمهده  68/08در سهطح اطمینهان

محتههوای دروس آموزشههی و درونههی کههردن ارزشهههای زیسههت

دارای ( )0/001بدست آمده است که از حداکثر میهزان خطهای

محیطی در دانش آموزان رابطه معنا دار وجود دارد.

محاسباتی قابل قبهول ( )0/05کمتهر اسهت ،بنهابراین نشهانگر

آزمون فرضیه دوم :بین فضای فیزیکی مدرسه و درونهی کهردن

باالبودن میزان تاریر محتوای دروس آموزشی بهر درونهی کهردن

ارزشهای زیست محیطی در دانش آموزان رابطه وجود دارد

2

ارزشهای زیست محیطی در دانش آموزان بهوده پهس میتهوان
فرض

1

H

را تاییهد و فهرض

o

H

آماره آزمون:

را رد نمهود .بنهابراین بهین

H : <

2

2

cr

ob

o
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آزمون 
2

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار
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134

-128

در حد میانگین

21

134

-113

بیشتر از
میانگین

375

134

241

طبقات
کمتر از
میانگین

2

0/001

2

651

در جدول  2از آنجهایی کهه مقهدار  بدسهت آمهده  651در

اهدا  ،محتهوا ،روش تهدریس ،ارزشهیابی و نظهایر آن ،تهالش

سههطح اطمینههان دارای ( )0/001اسههت ،کههه از حههداکثر میههزان

میشود که تجربیهات یهادگیری و یهاددهی سهازماندهی شهود

خطهای محاسهباتی قابهل قبهول ( )0/05کمتهر اسهت ،بنهابراین

( .)33اما بحث از ارزشهای اخالقی و اجتماعی در قالب تعلیم

نشان گر باال بودن میزان تاریر فضای فیزیکی مدرسه بهر درونهی

و تربیت و برنامههایدرسهی ،نتهایجی بهه دسهت آمهده نشهان

کردن ارزشهای زیست محیطهی در دانهش آمهوزان بهوده پهس

میدهد ارزشها تنها ازطریق برنامهی درسی هریح و اعالم شده

میتوان فرض  H 1را تایید و فرض  H oرا رد نمهود .بنهابراین

انتقال نمییابند؛ بلکه گاه بیشترین تهأریر از راهههای ضهمنی

2

بههین فضههای فیزیکههی مدرسههه و درونههی کههردن ارزشهههای
زیستمحیطی در دانش آموزان رابطه معنا دار وجود دارد.
بحث و نتیجه گیري
از یافتههای این پژوهش میتوان ننین نتیجه گرفهت کهه بهین
محتهههوای دروس آموزشهههی در نظهههام آمهههوزش و پهههرورش و
درونیکردن ارزشهای زیستمحیطی در دانهش آمهوزان رابطهه
معنادار وجود دارد .بنابراین توجه به برنامهی درسی نهارنوبی
برای تصمیمگیری فراهم میآورد کهه در قالهب آن بها بحهث از

هورت میپذیرد .در بحث درونی کهردن ارزشهها میتهوان بهه
مباحهث مربههوط بههه گونههههای متفههاوت برنامهههی درسههی،
برنامهیدرسی ضمنی یا پنههان و برنامههی درسهی غایهب ههم
مراجعه نمود ( .)34ببزلی سهال ( )2003در پهژوهش خهود کهه
میزان اهمیت آموزش میحطزیست توسط معلمان و برنامهریزان
آموزشی در کشور بنگالدش نشان داد که مقوله آموزش محیط
زیست یک فرایند یاددهی است که عناههر طبیعهی و سهاخته
ذهن بشر را به یکدیگر و رشتههای مختلف علمی را بهم ربهط
میدهد .و نتایج نشان داده است کهه برنامههریزان آموزشهی در
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طراحی برنامههای درسی باید مسایل زیست محیطی را بیشتر

 .2محرم نژاد ،ناهر ،.حیهدری ،عمهران ،تهدوین الگهوی

مدنظر قهرار داده و معلمهان در اجهرای ایهن طرحهها تهالش و

مدیریتی توسعه پایدار آموزش محهیط زیسهت بهرای

کوشهش بیشتهری نماینهد تها بتواننهد آمهوزش حفا هت از

نسل جهوان کشهور .مجلهه علهوم تکنولهو ی محهیط

محیطزیست را به هورت کاربردی و بهنحو مطلوب و شایسته به

زیست ،1385 ،دوره  ،8شماره  ،1هفحه .77-68

دانش آموزان آموزش دهند .و در جهت ایجاد انگیهزه و نیهاز در

 .3کریمی ،داریوش و لیاقتی ،هومهان ،آمهوزش محهیط

مخاطبان مختلف به جهت بهبود ارربخشی آموزشههای زیسهت

زیست و رفتار شهروندی ،تهران :انتشارات شههرداری

محیطی به منظور توسعهی آگهاهی و شهناخت افهراد از مسهایل

منطقه .1387 ،9

زیست محیطی دو راهکار را باید مورد بررسی و توجه قرار داد:
 ارایه برنامه های که از الگوهایی پیروی کنند که مخاطب آنها
را به راحتی جذب کند؛
 باید از عوامل مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،روانی و مذهبی برای
ایجاد انگیزه در مخاطب سود جست؛ ()35
همچنین با توجه به یافتههای پژوهش که بین فضهای فیزیکهی
مدرسههه بهها درونههی کههردن ارزشهههای زیسههت محیطههی در
دانش آموزان رابطه معنا دار به اربات رسیده است میتوان ننین
نتیجه گرفت که برای حفا ت از محیط زیست قبل از هر نیز
باید گروههای انسانی را آموزش داد ،این آموزش باید با ههد
درو محیط و دوستی با آن باشد ( .)36بنابراین جههت درونهی
کردن ارزشهای زیست محیطی در نحوه آرایش فضای فیزیکهی
مدرسههه در نقاشههی ،طراحیههها و معمههاری زیسههتمحیطی و
همچنین اسنفاده از شعارهای زیست محیطی و نصب تابلوههای
با مضامین طبیعی و از همه مهمتر کاشت گیاهان و درختان در
حیاط مدرسه در درونی کردن ارزشهای زیست محیطی کوشها
بود.
بنابراین انتخاب درسهت در برنامهههای درسهی و ایجهاد فضهای
مناسب زیست محیطی در مدارس ،که به دانشآموزان انگیزهای
به خاطر سپردن اهمیت محیط زیسهت و نگهونگی برخهورد بها
طبیعت را نشان دهد بسیار مهم میباشد.
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