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 چکیده
 و تجارت فرهنگ، اقتصاد، سیاست، ،زمان هم که است نوینی عرصه، پایدار توسعه
 و طبیعت با همزیستی ،ستیز طیمح از همچنین داده و قرار موردتوجه را صنعت
 کشورها یالملل نیب و داخلی مسائل به و کرده انسان حمایت برابر حقوق

 اجتماعی، يها مهارترشد  پاك، ستیز طیمححوزه  در که ییازآنجا. پردازد یم
در این مقاله، مقایسه اثربخشی ، است پایدار یک توسعه ایجاد در مهمی عنصر

اجتماعی  يها مهارتر پروژه محور بر رشد آموزش الکترونیکی پروژه محور و غی
توسعه پایدار دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اراك بررسی شد. در راستاي 

 ،نفر از دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز اراك 750تعداد 
هدفمند انتخاب  يریگ نمونهنفر با روش  30تعداد  .اند بودهجامعه آماري پژوهش 

 شده استفاده ها دادهد. پرسشنامه استاندارد ماتسون و همکاران براي گردآوري شدن
مورد تأیید استاندارد ماتسون و همکاران در تحقیقات گذشته اعتبار پرسشنامه که 

در این روش  شد. محاسبه کرونباخ آلفاي روش بااست. ضریب پایایی  قرارگرفته
این مقاله، دانشجویان آموزش در  شد. محاسبه 0,86برابر با  ضریب پایایی

قرار  موردمطالعهالکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور در دو گروه جداگانه 
زوجی (وابسته) مقایسه  يها نمونه tآزمون گرفتند. میانگین دو گروه با استفاده از 

اجتماعی در راستاي توسعه  يها مهارتبین  که ه است. نتایج تحقیق نشان دادشد
 يدار یمعنتفاوت  ،دانشجویان الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محورپایدار 

 وجود دارد.

 هاي کلیديواژه
آموزش الکترونیکی پروژه محور، آموزش الکترونیکی غیر پروژه محور، 

 .اجتماعی، توسعه پایدار يها مهارت

Abstract 
Sustainable development is a new field involving politics, 
culture, economy, trade and industry simultaneously, while
supporting environment, coexistence with nature and equal
human rights, and dealing with countries domestic and
international affairs. Since in the field of clean environment, 
social skills development is an important element in creating 
a sustainable development, this paper compares the 
effectiveness of project and non-project-based E-learning on 
the development of social skills along with sustainable 
development of Arak Payam Noor University students. The 
750 number of E-learning students of Arak Payame Noor 
University is the research population. Among whom 30 are 
selected using the purposive sampling method. The Matson
et al standard questionnaire is used for data collection. The 
validity of Matson’s standard questionnaire was confirmed in 
past researches. The reliability coefficient is calculated by 
the Cronbach's alpha alpha method. The reliability
coefficient is calculated equal 0.86 in this method. In this
paper, project and non-project-based E-learning students are 
studied in two separate groups. The average of two groups is 
compared using the paired samples (Coupled) of T-test. The 
calculations show that the results of the sustainable
development of social skills of project and non-project-based 
E-learning students are significantly different. 

Keywords 
 Project Based E-learning, Non Project Based E-learning, 
Social Skills, Sustainable Development. 

 75



مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور... نوروزي و همکاران،  

۷٦ 

 مقدمه
فناوري  آور شگفت توسعه یکم، و بیست قرن هاي ویژگی از

اطالعات،  جهانی شبکه شدن فراگیر و ارتباطات و اطالعات
 انسانی خدمات کلیه ارائه در کیفیت و سرعت افزایش منظور به

است  زندگی کیفیت بهبود و سالمت بهتر، آموزش ازجمله
)Pandya & Gor, 2011  که رتباطاتا و اطالعات ). فناوري 
 براي که است ابزاري و روش شود، می یاد فاوا عنوان به آن از 

 مورداستفاده دیگران، با ارتباط و برقراري اطالعات دستیابی به
 و الکترونیک بر مبتنی هاي فناوري بر فاوا همچنین گیرد. می قرار

 به اطالعات توان می ها فناوري این وسیله دارد. به اشاره رایانه
 رایانه طریق از الکترونیکی صورت به را ها آن و یافت دسترسی

 ). توسعهClark & Mayer, 2011مورداستفاده قرارداد (
عصر  از تا سبب شده و ارتباطات فناوري اطالعات آور شگفت

 فاوا درواقع شود، یاد پیشرفت و سرعت عصر عنوان حاضر به
 تردید بی است و گذاشته تأثیر بشر زندگی ابعاد همه بر سرعت به

 جدید تمدن موج یک یا ظهور جدید تمدن یک نماد را آن توان می
 فناوري، هاي). پیشرفتSalehi & Hajizad, 2010دانست (

 اطالعات، عصر در درنتیجه ساخته، دگرگون نیز را یادگیري محیط
 مفاهیم این از اند، برخی آمده پدید نوینی پداگوژیکی مفاهیم
آموزش  فاوا، آموزش الکترونیکی، بر یمبتن آموزش از: اند عبارت

 هاي نوین آموزشی، شیوه این غیره. و دور از آموزش مجازي،
 ارائه ازجمله دیگر براي مقاصد ها آن پدیدآورندگان زعم اگرچه به

 دسترسی سنتی آموزش نظام به که افرادي خدمات آموزشی به
 ازجمله هاییواسطه ویژگی به خود اما اند، آمده وجود ندارند، به

 کاهش معضالت بر توانند می زمان و مکان در انعطاف
 یاسالمجمهوري  انداز چشم سند در گونه کهآن محیطی زیست
 نمایند است، کمک شده میترس 1404افق  در ایران

)Rajabzadeh, 2008توسعه بر هیتک با آموزش رویکرد ). امروزه 
 و اقتصادي توسعه کمکی نیروي نقش در آموزش الکترونیکی

 اجتماعی و بهداشتی اقتصادي، اصل صورت یک به اجتماعی،
 دنیا، کشورهاي آموزشی هاي اصلی نظام بدنه در و شده رفتهیپذ
 است. آموزش شده کار گرفتهبه  توسعه درحال کشورهاي ژهیو به

 استراتژي یک و رشد به رو و تازه روند کی به الکترونیکی اکنون،
 & Moorاست ( شده لیتبد جهان بزرگ در کشورهاي مهم

Tait, 2002.( 
 و ریزان برنامه به آموزش الکترونیکی متنوع هايقابلیت
 مخاطبان براي تا دهد یم تربیت امکان و تعلیم متخصصان

 يها دوره غیره و سنی، جنسی ي متفاوتها فیط و مختلف
 و مردم جهان از نیمی ازآنجاکهنمایند.  طراحی را متنوعی آموزشی

 در مناطق توسعه درحال کشورهاي جمعیت دوسوم از بیش
رسد می نظر به کنند، می زندگی روستایی عمدتاً و غیرشهري

 تواند می آن بر مبتنی هاي پروژه و آموزش الکترونیکی گسترش 
 درآمد، بهداشتی، آموزشی، وضعیت در بهبود اي عمده نقش

 توازن حفظ آلودگی، کاهش و منابع طبیعی بهبود گردشگري،
 ترافیک شهرها، در نشینی حاشیه مهاجرت و از جلوگیري جمعیتی،

 باشد کشاورزي و درنهایت توسعه پایدار داشته افزایش کیفیت و
)Salehi & Hajizad, 2010.( 

 یادگیري الکترونیکی پروژه محور، یک رویکرد پویا به تدریس
 است که در آن یادگیرنده مسائل و مشکالت دنیاي واقعی را

 هاي گروهی زمان، با شرکت در فعالیت و همکند  کندوکاو می
 . چون اینآورد یمهاي فراتر از برنامه درسی به دست  مهارت
ها را تشویق به  متمرکز بر یادگیري فعال یادگیرنده است، آن روش
کند. تحقیقات همچنین نشان داده  رو میتر دانش پیش عمیق فهم
هاي سنتی  شکه یادگیرنده با احتمال باالتري نسبت به رو است

سپارد  شده در این روش را به خاطر می آموخته مطالب
)Ross,1999.( 

 هاي گروهی در شیوه پروژه محور عالوه بر شرکت در فعالیت
 نفس و اراده شخصی یادگیرنده و مستقل باعث افزایش اعتمادبه

دهی  سازمان هاي ها، یادگیرندگان مهارت شود. در  انجام پروژه می
ي با دیگران برقرار مؤثرترکنند، ارتباط  تر می دقیقو تحقیقشان را 

کنند و  می کنند و معموالً در جامعه یا محله خودشان کار می
بر اساس  بینند. چون یادگیرندگان اثرهاي مثبت فعالیتشان را می

شوند معموالً کارشان برایشان معنادارتر  ارزیابی می شانیها پروژه
درسی  شوند که چطور کار ها خیلی سریع متوجه می است. آن

است  تواند به مسائل زندگی واقعی مرتبط شود و حتی ممکن می
هاي اجتماعی که به  که براي انتخاب شغل یا شرکت در فعالیت

 ).Ross,1999مربوط است انگیزه پیدا کنند ( شان پروژه
 شده، توسعه ادبیات وارد اخیر هايسال در که اما مفهومی

 است استوار حقیقت این بر این مفهوم ت.اس پایدار توسعه فهومم
 دخالت و بدون را انسان زندگی اولیه استانداردهاي سطح که

 تخریب و تغییر و طبیعی اولیه منابع در ازحد شیب صرف
 دهد افزایش است، بشر ابناي به همه متعلق که زیست محیط

)Latifi, 2005جهانی کمیسیون تعریف اساس بر پایدار ). توسعه 
 گزارش و 1تلنددبران کمیسیون به توسعه موسوم و یستز محیط

 توسعه در و زیست زمینۀ محیط در ملل سازمان کمیسیون
را  نیازهاي حال که است اي وسعه  معناي به1978سال
 براي آینده هاي نسل توانایی قرار دادن المصالحه وجه بدون

 گونههمان ).WCED,1987( کند می تأمین برآوردن نیازهایشان
 توسعه از تعریف ترینکامل است کرده خاطرنشان 2پیرس که

 ژهیو به نیاز مفهوم نخست است کلیدي مفهوم دو بر مشتمل پایدار

1  .  Brundtland

2. Pearce
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 و شود داده آن اولویت به باید که جهان فقراي اساسی نیازهاي
 و وضعیت فناوري سوي از شده لیتحم هايمحدودیت ایدة دوم

 نیازهاي تأمین براي بوم یست توانایی بر اجتماعی دهی سازمان
 است نوینی عرصه پایدار ). توسعهPearce,2007آینده ( و حال
 را صنعت و تجارت فرهنگ، اقتصاد، سیاست، زمان، هم که

 با همزیستی زیست، محیط از همچنین قرار داده و موردتوجه
 و داخلی مسائل به و کرده انسان حمایت برابر حقوق و طبیعت

 Keshtkar Qhalati et( دازدپر می کشورها المللی بین
al.,2010.( 

 ترینعنوان یکی از مهم امروزه مفهوم توسعه پایدار به
رو پرداختن به این بحث،  هاي جامعه مطرح است و ازاین دغدغه

باشد  نظر آموزشی و هم توسعه بسیار جدي می هم ازنقطه
)Todaro et al., 2010.( پایدار در پاسخ توسعه مفهوم پیدایش 

 جهانی مسائل به نسبت اي تازه آگاهی باید را منطقی درش به
 توسعه فرآیندهاي تأثیر تحت که توسعه دانست و زیست محیط
 و جمعیت افزایش محیطی، زیست مسائل اقتصادي، و انسانی

 ,.Nader et alاست ( قرارگرفته سیاسی ساختار تغییرات
 دينابو به اقتصادي توسعه ،جهان نقاط از بسیاري ). در2008
موارد  بیشتر در اقتصادي توسعه زیرا است. شده منجر زیست محیط

 تا است شده سبب امر این و گرفته پیشی فرهنگی توسعه از
 و غیره هزینه وخاك آب ،آن مانند هوا ابعاد تمامی در زیست محیط
 هم انسان ). درواقع،Tavakol et al.2012 ,( بپردازد زیادي
 این که طوري به است، زیست تخریب محیط قربانی هم و عامل
 آنچه این اما اند؛ نهاده نام محیطی زیست بحران دوره را دوره

 سوادي بی است. محیطی زیست سوادي بی کند می تشدید را بحران
 این .دارد شماري بی پیامدهاي یک جامعه در محیطی زیست
را  جامعه رهبران و ها دولت که هستند بارز قدر آن پیامدها

Azizi et al. ,( اند ساخته خطرناك موقعیت نای نیزمتوجه
2012.( 
 وارد اکوسیستم به ناآگاهانه مردم که صدماتی ترمیم 

 منازل فاضالب در مضر و مسموم هاي زباله ریختن مانند آورند، یم
 پرهزینه و غیره، بسیار بارمصرف یک مواد از رویه استفاده بی و

 از بیشتر برابر دو یباًزیست تقر محیط به وارده صدمات ترمیم هزینه
 جهانی اتحادیه هاي توصیه ها شده است. در آن از پیشگیري هزینه

 تعلیم فوریت و سودمندي طبیعی منابع و از طبیعت محافظت
 شده خاطرنشان کلیه سطوح در زیست محیط به مربوط مسائل

 تحقیقات افزایش ملل سازمان زیست محیط برنامه همچنین .است
 هاي عمومی افراد آموزش مهارت به مربوط اطالعات و مبادله

 زمره در را زیست و توسعه پایدار آموزش محیط جامعه در خصوص
 ,Faqhihi Ghazviniقرار داده است ( خود هاي فعالیت اهداف
1987.( 

 دید از پایدار امر توسعه در مردم مشارکت ،نیب نیدرا 
 توسعه گاهی است که برخوردار اهمیتی چنانآن از نظران، صاحب

 توسعه عنوان هدف به را مشارکت یا را معادل مشارکت دانسته و
 استفاده با مشارکت اجتماعی .)Harding, 2006اند ( ذکر کرده

 گوناگون، جهات از افراد جامعه هاي همسانی و ها همانندي از
 توسعه منافع خدمت در شود و می متقابل اعتماد روحیه ایجاد باعث
 ایجاد فضایی و و بستر گیرد می قرار محلی و ملی سطح در پایدار

 انسانی، از نیروهاي استفاده هاي هزینه کاهش ضمن که کند می
). از Khaksari et al., 2015یابد ( افزایش نیز ها آن بین تعامل
هر فرد براي زندگی موفق در یک جامعه، عالوه بر هم  طرفی
ز آن به نام که ا هاي دیگري نیاز دارد هاي فردي به مهارت مهارت
یاد ) است(که منتج از مشارکت اجتماعی هاي اجتماعی  مهارت

اجتماعی و  مشارکت ). امروزهMatson et al., 2009( کنند می
 توسعه زیربناي عنوان به هاي اجتماعی در کنار آن رشد مهارت

 جوامع در انسانی و فیزیکی سرمایه از تر بسیار مهم نقشی پایدار،
 ها انسان میان بخش انسجام جمعی هاي روابط شبکه و کند می ایفا

 ).Adam & Roncevic, 2013( است ها سازمان و
دست آوردن پایداري در هر ه توسعه پایدار ي است براي ب

 فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود
 دارد. توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادي و توسعه بشري در یک

 ، سعی در تحصیل توسعه مستمر،افتهی یا یک اقتصاد توسعهجامعه 
 ).Soubbotina, 2004( وراي توسعه اقتصادي دارد

اي است که موجب عنصر سازمان دهنده ،توسعه پایدار
شود، منابع محدودي که براي  می ریناپذ دیپایداري منابع تجد

زندگی نسل آینده بر روي کره زمین ضروري است. توسعه پایدار 
شود  اي مطلوب را براي جوامع بشري متصور می است که آینده ي

که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن 
هاي حیاتی، نیازهاي انسان را  به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام

توسعه پایدار ). Leopold & udall, 1966( سازد برطرف می
تاري، اجتماعی و اقتصادي را براي الگوهاي ساخ ییها حل راه

دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودي منابع  توسعه ارائه می
هاي زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی،  طبیعی، تخریب سامانه

عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی  رویه جمعیت، بی افزایش بی
در  هاي حال و آینده جلوگیري کند. توسعه پایدار ي است انسان

گیري توسعه  ها، جهت گذاري استفاده از منابع، هدایت سرمایه
فناوري و تغییرات نهادي، با نیازهاي حال و آینده سازگار باشد. 

توسعه  اي از بر آن تأکید شد جنبه 1990توسعه پایدار که از دهه 
هاي آینده است  و نسل زیست محیط و در ارتباط با انسانی

)Tahoori & Parvin, 2016.( پرورش  ،نسانیهدف توسعه ا
. است هاي فردي و اجتماعی و رشد مهارت هاي انسانی قابلیت

که الزمه بهبود و پیشرفت  عنوان یک  درحالی توسعه پایدار به

77 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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فرهنگی  هاي اجتماعی و است، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی
آورد و باید موتور محرکه پیشرفت  جوامع پیشرفته را فراهم می

هنگ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تمامی متعادل، متناسب و هما
توسعه پایدار سعی  باشد. کشورهاي در حال توسعه ویژه جوامع و به

دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، 
یابی به عدالت اجتماعی،  تأمین نیازهاي اولیه زیستی انسان، دست

 اکولوژیکی و حفظ یگانگی تنوع فرهنگی خودمختاري و
)Marsousi et al., 2013.( 

 تعامل که دهد می نشان ها انسان سرگذشت الیاجم بررسی
 را مرحله سه پیرامونش، محیط با طبیعت از جزئی عنوان به بشر

 بر طبیعت تسلط دوران از: اند عبارت مرحله سه این شود. شامل می
 ستا انسان قادر و ها بوده تمدن ایجاد عصر دربرگیرنده انسان (که

 بر انسان ن تسلطدورا دهد)؛ انجام طبیعت در تصرفی و دخل
هاي صنعتی است) و  طبیعت (که دربرگیرنده عصر ایجاد تمدن

 عصر طبیعت (که دربرگیرنده و انسان همگرایی و تعامل دوران
 ).Firoozi, 2005( است) طبیعت با و همزیستی تعامل آگاهی،

محیطی و رسیدن به  زیست معضالت حل براي پژوهشگران
 هاي حل راه ان و طبیعت،توسعه پایدار در دوران تعامل انس

ها، مبتنی بر  حل راه این کنند که اغلب می مطرح گوناگونی
 زیاد يها نهیهز دلیل به امروزه اما هستند، هاي فناورانه پیشرفت

 يها حل راه و مردم زندگی يها وهیش به دگرگونی ،ها طرح این
 از طرفی، اگرچه). Azkamp, 2003( اند شده مند عالقه رفتاري
 زیست و توسعه پایدار محیط طرفدار را خود مردم از بسیاري امروزه

 در مثبت رفتارهاي خود مثبت هاي نگرش اساس بر اما دانند، می
 et alThompson. ,( دهند نمی انجام زیست محیط حفظ جهت

 احتمالی کنند دلیل می اظهار )2010( 1گارویل و نوردالند ).2006
 منافع میان که گیرد می قرار موقعیتی در فرد که است این امر این

 آید. می پیش تعارض بلندمدت جمعی منافع و مدت شخصی کوتاه
 هنوز دهد می ) توضیح2005( 2بارو که طور همان هرحال به

 و انسان هاي فعالیت میان ارتباط زمینۀ ی درفراوان ناآگاهی
 و نادرستی است ممکن امر این دلیل دارد. وجود زیست محیط
 به نادرست هاي داشتن نگرش طالعات،ا بودن ناکافی

 بسیاري و زیست محیط قبال در مسئولیت عدم زیست، حیطم
 سوم هزارة ). در آستانهBarrow, 2005( باشد عوامل دیگر

و اندیشمندان،  المللی بین هاي سازمان اصلی دغدغه میالدي
است.  آن ندهیفزا روند و زیست محیط معضالت بروز از پیشگیري

 شمار به بحران این و قربانی عامل تأثیرگذار محک در انسان
 اعتقاد زیست به محیط بحران روند اصالح رو همین رود. از می

 و انسان يها آموزه اصالح درگرو زیست محیط نظران صاحب عموم

1. Nordland and Garvyl

2. Barrow

 و خود سرنوشت به نسبت انسان دانش و بینش در نگرش، تغییر
 در زیست محیط حفظ از طرفداران است. بسیاري پیرامونش محیط
 آلودگی مداوم روند دلیل به را بیستم قرن جهان، سراسر
 ,Tome( اند نهاده نام زیانگ غم قرن دوره، این در زیست محیط
 که ي است زیست محیط از حفاظت ). توسعه پایدار و1996
مؤسسات  و نهادها است، جامعه آحاد یاري همه نیازمند
 نیز خاص طور هب دور از آموزش و عام طور به وپرورش آموزش

 Poorنمایند ( ایفا مهمی نقش خصوص این در توانند می
Ebrahim, 2014 در عامل نیتر یاصل ازآنجاکه)؛ همچنین 

 یک در جمعیت تراکم انسان است، زیست، محیط به یرسان بیآس
 معضالت سبب ایجاد بزرگ، در شهرهاي ویژه به مکان،
 ا داشتنب الکترونیکی آموزش شد، پس خواهد محیطی زیست
 کاهش سبب تواند مکانی می و زمانی انعطاف مهم هاي ویژگی

 جمعیتی حفظ توازن به طریق این از و شود ها مسافت و ها نهیهز
 مناطق در افراد که از بسیاري زیرا نماید؛ کمک شهر مناطق در

 به براي دستیابی شوند می مجبور کنند می زندگی روستایی
 براي و خود را ترك روستایی يها گاه سکونت وپرورش، آموزش
 مستقر شوند شهرها در سنتی ي درسها کالس در حضور

)Talebi Zaidi & Rezaei, 2010.( 
 يها بیآس و ها یآلودگ موجب در شهرها، جمعیت تراکم 

 با را شهرها در جمعیتی و تعادل شود می زیست محیط به فراوان
 بر مبتنی موزشآ نظام رو، ازاین .دینما یم رو روبه جدي يها چالش

 آموزشی نظام مناطق به همه در ساکن افراد دسترسی سبب فاوا
 و محیطی زیست معضالت کاهش موجبات طریق این از و شده

. آورد یم فراهم را شهرهاي بزرگ در زیست محیط وضعیت بهبود
 سبب ،تیفیباک آموزشیِ نظام به دستیابی هدف با مهاجرت کاهش
 مناطق شهري در گیاهی وششپ و طبیعی منابع تخریب کاهش

شده  بیشتر شهري سبز فضاي بهبود سبب طریق این از و شود می
 ها، ساختمان به فضاي سبز بین نسبت در بزرگ، شهرهاي در و

 زیست محیط سالمتی الزمه خود که شود می برقرار تعادل مناسبی
 ,Sarmadi & Masoumifard( شهري و توسعه پایدار است

 طریق از همچنین فاوا، بر آموزش مبتنی ظامن به ). دسترسی2016
 است شهر جامعه آفات از که را گرایی مصرف کاهش شهرنشینی،

 مناطق در توان می فاوا از گیري بهره با زیرا دهد، می کاهش
 این از و نمود کمک نوین دانش کشاورزي ترویج به روستایی

 باکیفیت محصوالت تا به تولید کرد کمک روستائیان به طریق
 موجب زیست، ذخایر محیط حفظ بر عالوه موضوع این بپردازند.
 ایجاد در روستاها را شغلی فراوانی هاي فرصت و شده اشتغال

 نیز کمک روستائیان اقتصادي بهبود به طریق این از و کند می
 هاي آلودگی از ). بسیاريGhochani et al., 2014کند( می

 مناطق در بصري و هاي صوتی آلودگی و ها خاك آب، به مربوط

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ؛است هاي شهري در محیط جمعیت تراکم علت به نیز شهري
 معضالت به کاهش تواند می آموزش الکترونیکی نظام بنابراین
 آن، از و سروصداي ناشی ماشینی زندگی مانند محیطی زیست
 هاي فاضالب تصفیه، جمع شدن غیرقابل زباله ها میلیون تجمیع

 و هوا آلودگی هاي فسیلی، سوخت براثر خاك هاي آلودگی شهري،
 ترافیک از ناشی صداي سمی، و گازهاي کربن اکسید دي افزایش
 اي گلخانه گازهاي از افزایش ناشی يها یآلودگو  شهر وزندگی

 & Fathiنماید ( کمک فسیلی هاي مصرف سوخت براثر
Nasiri, 2015محیطی توسعه پایدار زیست مسائل ). اکنون 

ذکرشده  مسائل به دیگر ها آن قلمرو اند که ردهپیداک دامنه قدري به
 عمیقاً محیطی توسعه پایدار زیست مسائل امروزه شود. نمی ختم

 ریشه محیطی مسائل زیست کل در و اند اجتماعی مفهوم داراي
 جامعه یک فرهنگی يها بافت پذیرش منظور به و دارند فرهنگی
 فظنمود. ح برخورد موضوع با ساختاري صورت به بایستی
 مهم و ترینکه بزرگ دارد ارتباط زیادي مسائل به زیست محیط
 ,Pournajafاست ( اجتماعی هاي کسب مهارت مسأله آن ترین

2005.( 
 با ارتباط در رفتارهاي نابهنجار زیست، محیط مسأله در
 درك شهرنشینی، عدم فرهنگ با ناآشنایی علت به زیست محیط

 اعتقادات وضعیت و امعهبر ج حاکم محیطی زیست اوضاع درست از
 و طبیعی منابع از استفاده مردم، فرهنگ ؛ زیرااست مردم فرهنگی
 همزیستی با با همراه زیستن فرهنگ و محیطی زیست امکانات
 اند. تبلور نکرده درونی آن را یدرست به یا و اند اموختهین را طبیعت
جامعه با  مردم آحاد که این است جامعه در محیطی زیست فرهنگ

 یک را زیست محیط جمیع جهات، هاي اجتماعی در سب مهارتک
 دهنده تشکیل به عوامل گاه هیچ و بدانند باارزش و حیاتی پدیده

 & Zali( نرسانند آسیبی باشند می زمین و آب هوا، که آن
Ashrafi, 2013.( 

رشد  گرچه که اند داده نشان گذشته مطالعات طورکلی، به
 تغییر مؤثر در عاملی توسعه پایدار هاي اجتماعی در راستاي مهارت

 هاي مهارت سطح ولی شود، می دانشجویان محسوب رفتار
 متفاوت مختلف برحسب عوامل اجتماعی در راستاي توسعه پایدار

 با مسعودي توسط 2012در سال  که مثال، پژوهشی عنوان به است.
 و اجتماعی آگاهی ارتقاي در مجازي هاي رسانه نقش عنوان

 کاهش و زیست محیط از حفاظت هاي با روش رابطه در رهنگیف
 باید ابتدا آن نتایج اساس بر که است گرفته صورت آن هاي بحران

 دولت خدمات شود، فراهم به اینترنت همگان دسترسی بسترسازي
 باألخص را بیشتري موضوعی گسترش و یافته رونق الکترونیک

 هزینه و لتسهو سرعت، بایستی شهروندان یابد، آموزش نهیدرزم
 و طبیعی هاي بحران زمینه در و نموده درك را اینترنت پایین

در  )2012و همکاران(  دهند. صالحی ارتقاء را خود آگاهی انسانی

 محیطی زیست رفتارهاي و نگرش«عنوان  با دیگري بررسی
 که دریافتند »مازندران دولتی استان هاي دانشگاه دانشجویان

دانشجویان  محیطی یستز و رفتارهاي نگرش میانگین
 هاي سال طول و است بوده پایین نسبتاً شمال هاي دانشگاه
 محیطی زیست نگرش و بر رفتار دانشگاه تأثیري در تحصیل

 اخیر نشان تحقیق نتیجه این، بر عالوه است. نداشته دانشجویان
 دانشجویان محیطی زیست رفتارهاي و که نگرش است داده

 .است داشته متفاوتی واریانس سکونت، و محل جنسیت برحسب
 خود بررسی در )2010همکارانش ( و محقق این همچنین،
 آموزان دانش از نفر 751محیطی  زیست رفتارهاي و دانش پیرامون

 دانش که دریافت شمالی هاي استان دبیرستان مقطع
 بین داري معنی رابطه و پایین است آموزان انشد محیطی زیست
 است. نداشته وجود محیطی زیست دانش و تحصیالت سطح

 آموزش ایران نظام در محیطی آموزش زیست که دریافت حققم
 معلومات درك به بیشتر انتزاعی آموزش و است انتزاعی صورت به

 عینی آموزش به نیاز رفتار گیري شکل براي شود و می منجر کلی
 دانش، بررسی به )2008ي (آقا محمد و عمران باشد. صالحی می

 استان ابتدایی دوره معلمان محیطی ارهاي زیسترفت و آگاهی
 دانش سطح داد که نشان ها آن بررسی نتایج پرداختند. مازندران

 این جنسیت برحسب و است باال نسبتاً معلمان محیطی زیست
 است. دانش متفاوت

 خود پژوهش در )2004شکوري ( حانهیر و پور هادي مهرداد 
 آموزش نهیبه هاي روش و محیطی زیست آگاهی میزان بررسی به

 ابتدایی شهر مقطع زن آموزگاران و دار خانه زنان در زیست محیط
 وسیله به و تصادفی روش به تحقیق اند. این پرداخته اراك

اجتماعی  اقتصادي، هاي فرهنگی، ویژگی به توجه با پرسشنامه،
ها  است. یافته گرفته صورت اراك شهر گوناگون مناطق در و...

 میزان ضعف و جامعه در زیستی محیط هاي آموزش لزوم بیانگر
 ) با2011( 1است.در خارج از کشور نیز آکوموالف رسانی اطالع
 از نفر 539محیطی  زیست بر آموزش مؤثر عوامل بررسی

 به دانشجویان نسبت نگرش که دریافت نیجریه در دانشجویان
 نیست. همچنین مطلوب آن، به مربوط مشکالت و زیست محیط

 نوع والدین و سطح آموزش و جنسیت که قق دریافتمح این
 محیطی زیست و نگرش آگاهی بر تأثیري آموزشی مؤسسه

 با ترکیه در )2011همکاران ( و 2کوزي است. نداشته دانشجویان
 که دانشجویان، دریافتند محیطی زیست بررسی میزان آگاهی

هاي اجتماعی در  مهارت و زیست محیط به نسبت حساسیت
 محل دانشکده نوع و برحسب جنسیت وسعه پایدارراستاي ت

 حساسیت و آگاهی سواد، که از افرادي و است متفاوت تحصیل

1. Akomolafe
2. Kose
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 با نحو بهترین به توانستند برخوردار بودند، محیطی زیست
 مذکور محققان بنابراین،؛ نمایند مقابله محیطی زیست مشکالت

 محیطی، هاي اجتماعی زیست نمودند که آموزش مهارت توصیه
 با مقابله و شناسایی در دانشجویان آموزش براي روش ترین مهم

 این، بر باشد. عالوه می در ترکیه محیطی مشکالت زیست
 نگرش، سواد، میزان بررسی به نیز )2010و همکارانش ( 1تیکسوز

 در دانشکده شیمی نفر از دانشجویان 60محیطی  زیست رفتارهاي
 محیطی پرداختند. تزیس آموزش از بعد و آموزش از قبل دوره
 در دار معنی هاي تفاوت از حاکی مذکور تحقیق از حاصل نتایج

 ازجمله بود. دانشجویان محیطی زیست و رفتار نگرش دانش،
 محیطی آگاهی زیست سطح مسأله به که دیگري محققان

 این بودند که )2010همکاران ( و 2پرداختند، اُگوز دانشجویان
 دانشجویان از نفر 212ی محیط زیست سطح آگاهی محققان،
 نتایج قراردادند. مختلف در استامبول را موردبررسی هاي دانشکده
 دانشجویان، از بسیاري که این رغم علی داد نشان مذکور تحقیق

 اما گذرانند، می زیست محیط با رابطه در درسی زیادي را واحدهاي
 مسؤولیت و محیطی محدود زیست مسائل از شان آگاهی

این،  بر عالوهت. اس بوده انتظار مورد سطح از تر پایین شان يریپذ
 میزان با دانش میزان این که داد نشان مذکور تحقیق نتیجه

 بین نیز تفاوتی و نداشته دانشجویان ارتباطی تحصیالت والدین
 در تحقیق آنچه است. نشده دیده چهارم و اول سال دانشجویان

 داشتن صرف که است این باشد می توجه جالب همکارانش اُگوز و
 شود. تحقیق منجر رفتار در تغییر به تواند انتزاعی نمی آموزش
 و نگرش بر مؤثر بررسی عوامل ) در2006همکارانش ( و 3بوداك

در  ایرلند دانشجویان دانشگاه از نفر 240محیط  زیست رفتارهاي
 که بردند پی محققان تحقیق، این در است. توجه قابل زمینه نیا

 محل و جنسیت برحسب محیطی زیست تارهايرف و نگرش
 نشان نتایج تحقیق براین، عالوه .بود متفاوت دانشجویان سکونت

 به نسبت بیشتري دغدغه اول سال دانشجویان که داد
 که در دارد یم) بیان 2005( 4داشتند. کرکلی زیست محیط

پژوهشی ازجمله مسائل  و ي آموزشیها حوزه همه اخیر يها سال
 در یباورنکردن زیست، شاهد رشدي موزش محیطآ مرتبط با

 این است. در بوده الکترونیکی هاي از شبکه استفاده به آوري يرو
 گروهی، هاي آموزش براي تجاري هاي بنگاه مؤسسات و دوران،
 خود، تحصیلی هاي دوره براي عالی آموزش و همگانی آموزش
 و ها اي چندرسانه مانند الکترونیکی درسی هاي و نمونه واحدها
 فراگیران تا اند کرده فراهم وب، بر مبتنی و اینترنتی هاي آموزش

 مکانی زمان و هر در یادگیري، طالب فرد هر یا و آموز از دانش اعم
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 داشته دسترسی آموزشی مواد به باشد موجود اینترنتی ارتباط که
 صورت به دانشگاه هزار پنجاه بیش از درسی واحدهاي باشند. اکنون

 نیتوسعه ا حال در دانشگاه هزار بیش از و شود می ارائه یاینترنت
 انتقال براي نیز و مراکز آموزش عالی هستند ها آموزش نوع

 آن از حاکی اند. آمار آورده روي به اینترنت خود آموزشی محتواي
 از که مراکز آموزش عالی سهم 1998 تا 1996 سال از است

% به 5/3از  کنند می هاستفاد براي آموزش محلی و اینترنت شبکه
 دهد می نشان گذشته تحقیقات از حاصل است.نتایج رسیده 2/32%

 رابطه مختلفی با متغیرهاي تواند می محیطی زیست دانش که
مختلف  يرهایمتغ برحسب احتمالی همبستگی کند. بنابراین برقرار

 متغیرهاي میان همبستگی وجود ادعاي بنابراین،؛ است متفاوت
 و است تجربی تحقیق نیازمند نیز محیطی زیست دانش و مختلف

است تا تأثیر آموزش  شده سعی حاضر تحقیق در دلیل همین به
هاي  پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مهارت الکترونیکی

 اجتماعی در راستاي توسعه پایدار بررسی شود.

 شناسی پژوهش روش
 در این پژوهش، روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردي ولی

ها، از نوع نیمه آزمایشی و شامل دو  آوري داده ازنظر نحوه جمع
گروه آزمودنی بوده است. یکی از این دو گروه، گروه آزمایش و 

آزمون)  پس -آزمون  گروه دیگر، گروه شاهد یا کنترل (با پیش
است. گروه شاهد یا کنترل، گروهی است که با روش آموزش 

شگاه پیام نور مرکز اراك در الکترونیکی غیر پروژه محور در دان
اند. گروه آزمایش را تحت تأثیر متغیر مستقل  حال آموزش بوده

هاي  (آموزش الکترونیکی پروژه محور) قرار داده، سپس مؤلفه
گیري شده  هاي اجتماعی در راستاي توسعه پایدار اندازه مهارت

هاي  است. جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دوره
ی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اراك که به کارشناس

آموزش بودند. تعداد کل این  در حالشیوه آموزش الکترونیکی 
 اند. نفر بوده 750دانشجویان 

 هدفمند يریگ نمونهبراي به دست آوردن حجم نمونه با روش 
از سیستم  اخذشدهاز گزارش مستند  )شده نیی(از پیش تع

عنوان درسی  2198تفاده شد که از میان دانشگاهی گلستان، اس
صورت الکترونیکی، یک عنوان درس با انتخاب محقق  به شده ارائه

عنوان نمونه انتخاب و دانشجویان آن درس در  نفر به 30به تعداد 
تصادفی با استفاده از  کامالًصورت  ي آزمایش و کنترل بهها گروه

روژه محور، ی در دو گروه پروژه محور و غیر پکش قرعهروش 
هاي  ها، پرسشنامه مهارت است.ابزار گردآوري داده شده میتقس

. این استماده  55مؤلفه و  5و همکاران با  5اجتماعی ماتسون
کامالً مخالفم تا کامالً «ي ا درجه 5پرسشنامه در یک مقیاس 

5. Matson
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است. اعتبار محتواي  5تا  1گذاري آن از  قرار دارد و نمره» موافقم
) مورد تأیید 2002وسط یوسفی و همکاران (این پرسشنامه ت

باشد. میزان ضریب پایایی  قرارگرفته و از اعتبار الزم برخوردار می
 سؤاالت کل براي کهشده  محاسبه 1کرونباخ آلفاي روش با

پرسشنامه بین دو  سؤاالتاست. آمده دست به 0,86 عدد پرسشنامه
ورت ص گروه از دانشجویان درس مبانی کشاورزي پایدار به

نفر  15نفر پروژه محور و  15الکترونیکی در حال آموزش بودند (
هاي  آوري پرسشنامه و پس از جمع شده عیتوزغیر پروژه محور) 

وتحلیل  ها مورد تجزیه آزمون، پاسخنامه آزمون و پس پیش
 اند. قرارگرفته

هاي آمار توصیفی و استنباطی  ها از روش منظور تحلیل داده به
هاي خام  شده است. جهت توصیف نمونه آماري و داده استفاده

هاي توصیفی (میانه،  حاصل از متغیرهاي تحقیق، از شاخص
شده است و از آمار استنباطی  میانگین، انحراف میانگین) استفاده

شده،  آوري ها جمع اساس دادهمنظور اخذ تصمیم مناسب بر  به
شده است. غالب پژوهشگران با دو گروه سروکار دارند و  استفاده
 شود. در کاربرده می هاي دو گروه به براي مقایسه میانگین tآزمون 

1 . Cranach 

شده است  هاي زوجی (وابسته) استفاده نمونه t این تحقیق از آزمون
ته)، هر فرد هاي زوجی (وابس با نمونه t صورت که در آزمون بدین

آزمون)  آزمون و پس دو بار در دو وضعیت مختلف (معموالً پیش
 باهمهاي دو گروه  مورد مشاهده قرارگرفته و میانگین

شوند. در ضمن براي کاهش خطاي محاسباتی از  مقایسهمی
 شده است. ، استفاده SPSS 20 افزار  نرم

 ها اطالعات و داده
در راستاي توسعه هاي اجتماعی  بین مهارتفرض تحقیق: 

پایدار دانشجویان آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه 
 داري وجود دارد. محور تفاوت معنی

H0 :هاي اجتماعی در راستاي توسعه پایدار  بین مهارت
دانشجویان الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور تفاوت 

 داري وجود ندارد معنی
 H1 :هاي اجتماعی در راستاي توسعه پایدار  بین مهارت

دانشجویان الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور تفاوت 
 داري وجود دارد معنی

 آزمون هاي پیش اسمیرنوف داده –کلموگروف  آزمون .1جدول 

ي تحقیقا رهیمتغاسمیرنوف براي تعیین نرمال بودن  –آزمون کلموگروف  هاي اجتماعی در  آزمون مهارت هاي پیش داده
 راستاي توسعه پایدار

N 30 
پارامترهاي توزیع 

 نرمال
 7333/26 میانگین

 36233/4 انحراف استاندارد
 448/0 اسمیرنوف -براي آزمون کلموگروف  z آماره

 988/0 دوطرفه sigداري  سطح معنی

 آزمون هاي پس اسمیرنوف داده –آزمون کلموگروف  .2جدول 

 هاي تحقیقریمتغاسمیرنوف براي تعیین نرمال بودن  –آزمون کلموگروف 
هاي اجتماعی در  آزمون مهارت هاي پس داده

 راستاي توسعه پایدار
N 30 

 2333/28 میانگین پارامترهاي توزیع نرمال

 98117/6 انحراف استاندارد
 432/0 میرنوفاس -براي آزمون کلموگروف  z آماره

 878/0 دوطرفه sigداري  سطح معنی
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 –کولموگروف  آزمون از ها داده توزیع بودن نرمال بررسی براي
است  مقدماتی آزمون یک آزمون ینا. شده است اسمیرنوف استفاده

شود، به  استفاده ناپارامتریک یا پارامتریک آزمون از اینکه درباره و
در تحقیق حاضر مطابق نتایج جدول  .رساند می محقق یاري

طور که در سطر  شده، همان شرط نرمال بودن بررسی 2و  1شماره 
آمده  دست عددهاي به sigداري آزمون  مربوط به سطح معنی

ها چه در است داده 05/0تر از ) بزرگ878/0) و (988/0(
و متغیر  آزمون داراي توزیع نرمال بوده آزمون و چه در پس پیش

 باشند.را دارا می tشرایط استفاده از آزمون 

، میانگین نمرات زوج اول در مرحله 3در جدول شماره 
هاي اجتماعی در راستاي توسعه  آزمون براي متغیر مهارت پیش

و انحراف از  73/26نفر، برابر  30ایدار با حجم نمونه موردمطالعه پ
باشد و همچنین در مرحله  می 36/4ها برابر  میانگین داده

و انحراف از  23/28آزمون، میانگین نمرات زوج اول برابر  پس
بنابراین، میانگین متغیر ؛ آمده است دست به 98/6میانگین، برابر 

آزمون بیشتر  تاي توسعه پایدار در پسهاي اجتماعی در راس مهارت
باشد. در  آزمون براي زوج اول می از میانگین همین متغیر در پیش

شود که انحراف از  بررسی انحراف از میانگین نیز مشاهده می
آزمون است و  آزمون بیشتر از مرحله پیش میانگین در مرحله پس

زمون آ هاي حول میانگین در پس این بدان معنی است که داده
هاي اجتماعی در راستاي توسعه پایدار از  براي متغیر مهارت

 پراکندگی بیشتري برخوردار است.

هاي زوج شده آماره نمونه .3جدول 

 هاي زوج شده آماره نمونه

 خطاي انحراف از میانگین انحراف میانگین تعداد میانگین

 زوج اول

هاي اجتماعی  آزمون مهارت پیش
7964/0 36233/4 30 7333/26 عه پایداردر راستاي توس

هاي اجتماعی  آزمون مهارت پس
 در راستاي توسعه پایدار

2333/28 30 98117/6 2745/1 

 هاي زوج شده آزمون نمونه .4جدول 

 شده زوجهاي  آزمون نمونه

 ي زوجیها تفاضل

آمار آزمون 
 تی

درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معنی

Sig میانگین 
انحراف 

 رداستاندا

خطاي 
انحراف 
 استاندارد

 95بازه اطمینان 
 درصد

 حد باال حد پایین

 زوج اول

هاي  مهارتآزمون  پیش
اجتماعی در راستاي 

 & توسعه پایدار
هاي  مهارتآزمون  پس

در راستاي  اجتماعی
 توسعه پایدار

00005/1- 89418/5 07613/1 70092/3- 70092/0 394/1- 29 0174/0 
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باشد که از  می Sig (017/0، معیار تصمیم (4ر جدول شماره د     
یعنی بین ؛ شود رو، فرض صفر رد می کمتر است. ازاین 05/0

هاي اجتماعی در راستاي توسعه پایدار دانشجویان  مهارت
داري وجود  الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور تفاوت معنی

دارد.
 يریگ جهینتبحث و 

 3که در جدول شماره  گونه همانین پژوهش، در راستاي هدف ا
هاي اجتماعی در  است، میانگین نمرات مهارت شده دادهنشان 

ي که آموزش مبتنی بر شیوه پروژه ا مرحلهآزمون یعنی  مرحله پس
آمده در  دست ي بهها افتهمحور بوده افزایش داشته و همچنین ی

 Sig (017/0دهد که معیار تصمیم ( نشان می 4جدول شماره 
شود؛  رو فرض صفر رد می کمتر است ازاین 05/0باشد که از  می

هاي اجتماعی در راستاي توسعه پایدار  یعنی بین مهارت
دانشجویان الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور تفاوت 

آمده با نتایج پژوهش  دست که نتایج به داري وجود دارد معنی
) و 2011اران ()، کوزي و همک2010تیکسوز و همکاران (

 ) همخوانی داشته است.1391مسعودي (
دانشجویان با توجه به  پروژه محور، آموزش الکترونیکی در

هاي آموزشی  توانند سطوح و دوره می ،شده هاي انجام راهنمایی
ترین زمان ممکن انتخاب کنند. در هر  موردنیازشان را در کوتاه

انشجو احساس کند که د پروژه محور مرحله از آموزش الکترونیکی
تواند با گذراندن  می ،درستی انتخاب نکرده سطح موردنیازش را به

هاي آموزشی شود. ویژگی  مراحل الزم وارد دیگر سطوح دوره
 يیادگیري فردمحورپروژه محور فضاهاي آموزش الکترونیکی 

یعنی هر فراگیر بر اساس دانش و توانایی خود در دوره  ؛است
دانش و وقت  ،ادگیري را بر اساس توانکند و سرعت ی حرکت می

تربیت  ،له مهمأمس مراکز آموزشیبراي  کند. تنظیم می ،خود
ها را براي ورود به  نیروها با توجه به پیشرفت فناوري است تا آن

آموزش  بازارهاي رقابت و کسب سود بیشتر آماده کنند. در
توانند صفحات و  مدیران آموزشی میپروژه محور الکترونیکی 

 ،کار نیازهاي جامعه و بازار هخود را با توجه ب محتواهاي آموزشی
که در آموزش سنتی مراحل  لحظه تغییر دهند درحالی به لحظه

. محتوا در آموزش انجامد یها به طول م بازبینی و تغییر محتوا ماه
تواند  زنده و پویا است و در هرلحظه می پروژه محور الکترونیکی

 .ودروز ش تغییر کند و به
 آنچه اما هستند حال پیشرفت در روز روزبه فناوري، و انسان

 تمام باید همگان و باشد یم شرایط محیطی است ثابت همواره
 و رندیکارگ به طبیعی منابع و زیست محیط براي حفظ را خود توان

 ، حداکثردینور خورش و باد همچون انرژي، پذیر تجدید از منابع
 کند می تهدید ما را شهرهاي محیط چهآن باشند. داشته را استفاده

 حاصل باشد، ما شناخت محیطی عدم از ناشی آنکه از قبل
 بخش اصل، این و است طیاز مح ناصحیح استفاده و فرهنگ

 و دانش .است شده باعث توسعه را در ها ناپایداري از يا عمده
 به نسبت مثبت هاي نگرش ایجاد الزم در جهت اطالعات

 زندگی روش رفتار و توسعه پایدار، نحوه رفتارهاي اجتماعی
 درشناخت تغییر بدون این امر دهد. طبیعت را تغییر می در ها انسان
 آموزش گردد. نمی حاصل زیست، به محیط نسبت ها انسان
 هب  را هدف هاي گروه اگر و است کلیدي زیست، بحث محیط

 دریابیم، را اي منطقه و ملی هاي اولویت و درستی شناسایی 
 و نگرش ازلحاظ بزرگی را تحوالت هزینه، حداقل با توان می

پرورش  .کرد جامعه ایجاد در افراد محیطی زیست رفتار
 هاي اجتماعی، یکی از ابعاد مهم نظام تعلیم و تربیت مهارت

 ، هدف نظام تربیتیسو کهاي اجتماعی از ی باشد. کسب مهارت می
ي ها يریادگاي یبر بسترسازي ا لهیوسجامعه است و از سوي دیگر 

ي مختلف ازجمله مباحث توسعه ها حوزهمهارتی و شناختی در 
باشد. با توجه به توسعه فناوري اطالعات و سهولت  پایدار می

 و همچنین ارائه الگوهاي نوین آموزشی ازجمله دسترسی به آن
هاي آموزشی مبتنی بر پروژه، افراد جامعه تمایل زیادي به  روش

ي پژوهشی با ها طرحفناورانه و انجام  استفاده از ابزارهاي
 .دهند یم، از خود نشان موردعالقهموضوعات 

هاي  ي متعددي نیز براي بررسی آثار فناوريها پژوهش
شده است.  الکترونیکی در حوزه آموزش عالی در ابعاد مختلف انجام

لیکن نتایج برخی از مطالعات به تأثیر مثبت آموزش الکترونیکی بر 
 دانش و شناخت ایجاد اي اجتماعی تأکید دارد. برايه رشد مهارت

توسعه  مسئوالنه رفتارهاي بر مؤثر از عوامل که محیطی زیست
 زیست محیط به نسبت مردم دانش و هستند، باید شناخت پایدار

از  استفاده با همگانی هاي آموزش طریق از امر ارتقاء یابد. این
و  وزشیآم يها کالس برگزاري و یجمع ارتباط وسایل

 است بهتر بنابراین؛ است ریپذ امکان محیطی زیست يها شیهما
زیست،  محیط سازمان ازجمله زیست، محیط امور مسئولین
 به زیست اقدام محیط امور با مرتبط يها ارگان سایر و شهرداري
یی با موضوعیت توسعه ها شیهما و آموزشی يها کالس برگزاري

 بی به توسعه پایدار ارتباطدستیا که ییازآنجاهمچنین .نمایند پایدار
دارد و اگر  هاي فردي و اجتماعی افراد مهارتبا آموزش  میمستق

کشور به آن توجه ننمایند، توسعه سایر  گذاران استین و سمسئوال
درروند توسعه کشور  درنهایتها نیز دچار مشکل گردیده و  بخش
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کی از ی یشناس دانشمندان اقتصاد و جامعه ،کند اخالل ایجاد می
هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی را میزان توسعه  ترین شاخص مهم
، چراکه هر نوع پیشرفت در دانند یانسانی آن جامعه م منابع
طور مستقیم به میزان و کیفیت منابع  مختلف توسعه به يها جنبه

و ماهر بستگی دارد. آموزش و پژوهش در این  دهید انسانی آموزش
 هاي مختلف بر عهده دارد. ت را از جنبهولیئمس نیتر یمیان اساس

اي کامالً مشخص و محرز است،  اگرچه نقش آموزش در هر جامعه
اما دولت کمتر به چگونگی ارتقاء کیفی آن در راستاي توسعه 

 اند. محوري جامعه اهمیت داده
در توسعه پایدار تنها به مسائل  عالینقش آموزش  درنهایت

ن نقش شامل توسعه . ایشود میمحدود ن محیطی زیست
زندگی میان افراد جامعه  هاي مهارتاجتماعی و نیز  هاي مهارت

حمایت بنابراین ؛ که نقش مهمی در توسعه فردي دارد شود می
و قوانین  ها سیاستکشور، تدوین  گذاران استیسدولتمردان و 

مناسب، اقدام مسئوالنه افراد و اجتماعات همه و همه براي ایجاد 
 ارتقاء وضعیت آموزش در کشور ضروري است. بستر الزم جهت

اجتماعی در راستاي توسعه  هاي مهارت افزایش جهت ریزي برنامه
که این  الکترونیکی خودآموزشی هاي بسته استفاده از پایدار با

 در زیست محیط مقررات و قوانین با حاوي آشنایی بایستی ها بسته
 و مواد مصرف در وییج صرفهبازیافت،  قابل مواد از جامعه، استفاده

 به دانشجویی باشد. شده تعریف هاي پروژهغیره در قالب  و انرژي

 هاي برنامه قالب در الکترونیکی خودآموزشی هاي بسته تهیه هنگام
 و خارجی داخلی موفق هاي شرکت تجربیات از اسالید، و ویدیویی

 در ضمن برگزاري .گردد استفاده ،زیست محیط حفظ زمینه در
 طراحی براي به دانشجویان پاداش قالب در جوایز اهداء و مسابقه

حفظ  زمینه در یهای پروژهو تولید محتواي الکترونیکی و تعریف 
 زائد بازیافت مواد نیز و انرژي و مواد مصرف کاهش ،زیست محیط

اجتماعی توسعه  هاي مهارت ارتقاء در مهم از عوامل یکی دتوان می
در  زیست محیط حامی دانشجویان فعالیت از حمایت .پایدار باشد

با  ها دانشگاهکارکنان  آشنایی و رسانی اطالع بر عالوه ها دانشگاه
 و روي رفتار بر دتوان می زیادي حد تا زیست محیط موضوعات

 درنهایت .باشد اثرگذار زیست محیطدانشگاهیان در حفظ  عملکرد
 نونف و از علوم گیري بهره و آموزش اهمیت و ضرورت به توجه با

 ،زیست محیطآموزش الکترونیکی  مباحث مورد در باألخص روز
 شغلی يها نهیزمدر  تربیش و بهتر یادگیري براي باید مسئوالن

 هاي پروژهکارشناسان، با تعریف  و مدیران، کارکنان براي
 .نمایند ، براي آنان ایجاد انگیزهموردعالقهتحقیقاتی 
 دتوان می نیز ر کشورهاسای و ایران بین تطبیقی هاي بررسی انجام

 در زیست محیط از رفتارهاي محافظت بر مؤثر عوامل شناسایی براي
 هاي سازمان عملکرد بر مؤثر عوامل براي شناسایی و اجتماعی سطح

 .باشند مفید کالن، سطح در ها و دولت ستیز طیاز مح حفاظت
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