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Abstract:
The main issue in the present study is the design and
validation of a sustainability education model in the
competencies of primary school mathematics courses, an
education that build capacity and create comprehensive
programs to balance the dimensions of sustainability in
mathematics lessons as an educational field to cultivate and
discipline and increase the power of thought and logical
reasoning along with the growth of mental creativity to
achieve a sustainable society with a plan and problemsolving capability. This research is applied in terms of
purpose and is a qualitative-quantitative research (mixed)
with an exploratory approach. First, the most important
components of math lessons stability training were
identified and extracted by documentary study method.
Cognitive, evaluation and functional categories with 26 subcategories in mathematical competencies in sustainability
education were selected and the proposed model was
presented. A questionnaire model with 112 items was
designed to validate the main elements. Content validity
(CVR) and its reliability were confirmed by Cronbach's
alpha and provided to 38 experts. The validation of the
proposed model was performed through the PLS structural
equation modelling. Based on the findings, the functional
dimension had the highest share in explaining the model.
Development of knowledge and skills related to
communities and environment in " explaining the cognitive
dimension," "developing problem solving skills" in the
evaluation dimension and" designing effective methods to
meet personal needs and inequalities" in the functional
dimension, had the highest shares among the other studied
components. It also showed that the structural model of
sustainability education in primary mathematics courses had
a good fit. Therefore, it can be concluded that the inclusion
of sustainability concepts in the curriculum in mathematics
courses with an interdisciplinary approach can be effective
in applying innovative strategies in the learning process and
paying attention to problem solving and problem statement
in the real world.
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:چكیده
 طراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایـداری در،مسئله اصلی در این پژوهش
 آموزشــی کــه بــا،صــالحیتهای دروس ریاضــی دوره ابتــدایی میباشــد
ظرفیتسازی و ایجاد برنامهای جامع بهمنظور تهادل بخشی ابهاد پایداری در
دروس ریاضی بهعنوان یک زمینه تربیتی بهمنظور پرورش و نظم فکـری و
باال بردن قدرت اندیشه و استدالل منطقی همراه با رشد قوه خالقیت ذهنی
 این پـژوهش از نظـر.برای رسیدن به جامهه پایدار طرح و حل مسئله است
 کمی (آمیخته) با رویکرد اکتشافی-هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی
 ابتدا به روش مطالهه اسنادی مهمترین مؤلفـههای آمـوزش پایـداری.است
 ارزیـابی و، مقولـههای شـناختی.دروس ریاضی شناسایی و استخراج گردید
 مقوله فرعی در صالحیتهای ریاضی در آمـوزش پایـداری26 عملکردی با
 برای اعتباریابی عناصـر اصـلی مـدل.انتخاب و مدل پیشنهادی ارائه گردید
) و پایایی آنCVR(  روایی محتوایی. گویه طراحی شد112 پرسشنامهای با
 نفر از متخصصان و خبرگان قـرار38 با آلفای کرونباخ تأیید شد و در اختیار
PLS  اعتباریابی مدل پیشنهادی از طریق مدل مهـادالت سـاختاری.گرفت
 بر اساس یافتههای بهدستآمده بهد عملکردی بـاالترین سـهم را.انجام شد
 «توسهه دانش و مهارت در رابطـه بـا جوامـع و.در تبیین مدل برخوردار شد
 «توسهه مهارتهـای حـل مسـئله» در بهـد،محیط» در تبیین بهد شناختی
ارزیابی و «طراحی روشهایی کارآمد برای رفـع نیازهـای شخصـی و رفـع
 باالترین سهم را در بین دیگر مؤلفههای هـر،نابرابریها» در بهد عملکردی
 همچنـین نشـان داده شـد مـدل سـاختاری آمـوزش پایـداری.بهـد دارنـد
صالحیتهای دروس ریاضی دوره ابتدایی از برازش مناسبی برخوردار است؛
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد گنجاندن مفاهیم پایـداری در برنامـههای
درسی در دروس ریاضی با رویکردی میانرشتهای میتوانـد در بـهکارگیری
راهبردهایی نوآورانه در فرایند یادگیری و توجه به حل مسئله و طرح مسـئله
.در دنیای واقهی مؤثر باشد
 دروس، صالحیت، اعتباریابی، آموزش پایداری:واژههای کلیدی
. دوره ابتدایی،ریاضی
 سیده زهرا شمسی پاپکیاده:* نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه با رشد سریع جمهیت و به دنبال آن ،افزایش بهرهبرداری
بیرویه از منابع طبیهی و نیز رشد و گسترش صنایع ،آسیبهای
محیطزیستی تبدیل به یکی از مشکالت عمده زندگی امروزه
شده است ( .)Erzengin & Kette, 2017چنین عوامل
مخربی موجب گردید که حفظ و نگهداری محیطزیست و منابع
طبیهی از مهمترین چالشهایی باشد که بشر در آستانه قرن
بیست و یکم با آن مواجه است (.)Firoozfar et al., 2020
اینگونه مشکالت محیطزیستی به دلیل ناتوانی انسان در ایجاد
سیستمی از ارزشهای اجتماعی که سازگار با محیطزیست و
سبک زندگی هماهنگ با طبیهت هستند رخ میدهد ( Amin
 .)et al., 2018برخی صاحبنظران بر این عقیده هستند که
یکی از چالشهای اصلی این جوامع ،آوردن ذات و دامنه
کوشش انسانی به درون روابط پایدار با بیوسفر یا زیستکره
است ( .)Heather et al., 2010وجود چنین نارساییها در
تناقضهایی بین پدیدهها (اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیست)
منجر به بازنگری در مفهوم توسهه و پیدایش پارادایم توسهه
پایدار گردید ( .)Malekinia et al., 2017توسهه پایدار به
دنبال تهادل بین رشد اقتصادی ،رفاه اجتماعی و محیطزیست
سالم است که برای تأمین نیازهای مربوط به رشد جمهیت و
صنهتی شدن دنبال میشود (.)Pacheco et al., 2020
همچنین شامل یافتن راههایی برای تأمین نیازهای موجودات
زنده است که تأمین نیازهای آنها ،فرصت زندگی را برای
نسلهای آینده سلب نمیکند .چنین تفکری اولویت ضروریات
محیطزیستی را در زندگی همسوی سبک زندگی مردم با
تواناییهای اکولوژیکی منطقه و پتانسیل تولید اکوسیستم
پیشفرض قرار میدهد (.)Shutaleva et al., 2020
محوریت این مفهوم ،تأمین نیازهای فهلی و آینده از طریق
تهادل سه مؤلفه اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی است.
وابستگیهای پیچیده بین این پدیدهها و لزوم تهادل یا
هماهنگی بین آنها با گذشت زمان ،موردتوجه ویژه در تهریف
پایداری گردید ( .)Lafferty, 2001موضوعی که بر عدالت
بیننسلی نیز تأکید میکند (.)Mensah, 2019
پایداری در یک کشور میتواند بر موانـع مختلفـی در رونـد
توسهه غلبه کند و توانایی خود را برای پیشرفت و توسهه مـداوم
حفـظ نمایـد ( .)Williams & Robinson, 2020آمـوزش
برای پرورش آرمانهای پایداری بسیار مهم اسـت (Bedolla-
)Solano et al., 2020؛ زیـرا آمـوزش بهتـرین روش بـرای
واگذاری دانش و مهارت به افراد است .زندگی و پیشـرفت بشـر

بهشدت وابسته به آموزش اسـت و بـه شـکلگیری آن کمـک
میکند (.)Paul & Abraham, 2020
آموزش پایداری یک فراینـد یـادگیری در مـورد چگـونگی
تصمیمگیری است که آینـده بلندمـدت اقتصـاد ،محیطزیسـت،
توسهه عادالنه همه جوامع و همچنـین تـرویج فرهنگهـا را در
نظر میگیرد ( .)Calixto, 2018از مهمترین اهداف آمـوزش
برای پایداری «یادگیری برای تغییر به سمت آیندهای پایدارتر»
اســت ( .)Tilbury & Wortman, 2004: 36اینگونــه
آموزش نهتنها آموزشوپرورش را بهعنوان «ابـزار پیادهسـازی»
آمـوزش بـرای پایـداری (،)Scott & Gough, 2003:125
بلکه بهعنوان یک ضـرورت« ،بخشـی از فراینـد سـاخت یـک
جامهه مدنی فهـال ،آگـاه و نگـران» ( )Fien, 2004از طریـق
ایجاد «ظرفیت انسانی در سازگاری مداوم با محیط غیرانسانی با
استفاده از سازمان اجتماعی» میداند (.)Edwards, 2016
آموزش پایداری بهعنوان یک دلیل قدرتمند برای آموزش و
یادگیری در قرن بیست و یکم شناخته شـده اسـت ( Cloud,
 .)2014چنانکه آن را بهعنوان یک الگوی تحولگرا کـه بـرای
دستیابی به اهداف پایداری پتانسیلهای انسانی را ارزیابی ،حفظ
و تحقــق میبخشــد ،تهریــف میکننــد (.)Sterling, 2001
بهعبارتدیگر آموزش پایدار «تمامیت سیستم پژوهشی» اسـت
که بهترین شیوههـای کنـونی یـادگیری و آمـوزش تـدریس و
یادگیری را با محتوا ،مهارتهـای اصـلی و عادتهـای ذهنـی
مورد نیاز فراگیران درهم میآمیزد تا آنها بهگونهای پویا در پـی
نهادن آیندهای پایدار سـهیم باشـند .همچنـین میتوانـد بسـان
فرایند یادگیری همکنشـانهای مفهومسـازی شـود کـه تمـامی
ذینفهان را با دانش و روشهای اندیشـهورزی آشـنا سـازد کـه
جامهه برای رسیدن به پایداری و شهروندی مسـئولیتپذیر نیـاز
دارد ( .)Clioud, 2017:42این مقوله با رقم خوردن آیندهای
پایدار برای یک جامهـه ارتبـاط نزدیـک دارد ( Decamps et
.)al., 2017
ترویج فرصتهای یادگیری مادامالهمر برای همه ،یکی از
اهداف آموزش پایداری است که با آموزش ریاضی در مدارس و
دانشگاهها یکی از شایستگیهای این نوع یادگیری با کسب
صالحیتهای ریاضی به دست خواهد آمد ( & Zeidmane
 )Rubina, 2019و بهعنوان یک نشانه اساسی برای
جهتگیری تدریس و یادگیری برای پایداری شناخته میشود
( .)Vintere, 2017دانش ریاضی مستلزم درک واقهیتها یا
مفاهیم یک حوزه است ( Joutsenlahti & Perkkilä,
 )2019و وسیلهای عالی برای پیشرفت مهارتهای ذهنی فرد
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در استدالل منطقی ،تجسم فضایی ،تجزیهوتحلیل و تفکر
انتزاعی است .فراگیران با یادگیری و کاربرد ریاضیات میتواند
استدالل ،مهارتهای تفکر و مهارت حل مسئله را توسهه دهند
( .)Akinmola, 2014شورای ملی مهلمان ریاضی 1امریکا
( )2000مهتقدند ریاضیات آموزش استدالل منطقی است که
قادر به توسهه درک و بینش افراد در پدیدههای مختلف است
( National Council of Teachers of
 .)Mathematics, 2000جامهه ریاضیات در همه جنبههای
آموزش پایداری (اجتماعی ،محیطزیستی و اقتصادی) نقش
مهمی دارد :اول ،ریاضیات درک درستی از جهان و قاعدههای
آن (ریاضیات بهعنوان رویکرد به زندگی) فراهم میکند .دوم،
ریاضیات ابزاری برای توصیف و حل مشکالت پیشروی است،
ابزارهایی را برای تصمیمگیری آگاهانه در اختیار قرار میدهد
(ریاضیات بهعنوان یک تکنیک یا مؤلفه) .سوم ،ریاضیات با
انواع مدلهای ریاضی برای کمک به برنامهریزی فرایندهای
بازیابی منابع ،کنترل یا کاهش عواقب احتمالی (ریاضیات
بهعنوان مدل) ،سهم مستقیمی در آموزش پایداری دارند
(.)Rehmeyer, 2010
وینتز 2و همکاران ( )2020در پژوهشی با عنوان «ادغام
آموزش محیطزیست در برنامه درسی ریاضی :تأثیر بر عملکرد
دانشآموزان و آگاهی از محیطزیست» نشان داد که ادغام
آموزش محیطزیست در دروس ریاضی در اعتقاد طرفداران ،بر
آموزش محیطزیست و پیشرفت چشمگیر در دانشآموزان و
افزایش آگاهی از محیطزیست مؤثر است .آنگرنی 3و همکاران
( )2019در پژوهش خود با عنوان «تدوین برنامه درسی
ریاضیات برای افزایش مهارتهای تفکر و نظم عالی در اهداف
توسهه پایدار» مهتقدند که برای تحقق یک آموزش باکیفیت در
اهداف توسهه پایدار باید از طریق تدوین شایستگیهای اساسی،
یادگیری ماژولهای مهلم و کتابهای درسی ،مهارتهای تفکر
عالی ایجاد و توسهه یابد .مولوا 4و همکاران )2021( ،یکی از
جایگزینهای احتمالی یادگیری ریاضیات برای رسیدن به
پایداری ادغام یادگیری ریاضیات با محیط اطراف میدانند و
مهتقدند استفاده از محیط اطراف بهعنوان منبع یادگیری
دانشآموزان را تشویق میکند تا نتایج یادگیری خود را بهبود
بخشند و یادگیری ریاضیات با فهالیتها ،استراتژیها ،متدها و
1. National Council of Teachers of Mathematics
2. Wintz
3. Anggraeni
4. Mauluah
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روشهای هیجانانگیزتری انجام شود .سری یونیارتی 5و
همکاران ( )2019در پژوهشی با عنوان «صالحیتهای آموزش
برای توسهه پایدار مرتبط با آموزش ریاضیات در دبیرستان» به
این نتیجه اشاره دارند که همه مهارتها مرتبط با ابهاد آموزش
پایداری را میتوان در برنامه درسی ریاضیات ادغام کرد.
چاندرا کوندو )2018( 6در پژوهش «مدلسازی ریاضی
بهعنوان ابزاری برای توسهه پایدار» چنین بیان میکنند که
مدلسازی ریاضی میتواند ابزاری قدرتمند برای درک
پدیدههای مشاهده شده باشد که تنها با استدالل کالمی
قابلدرک نیستند و ریاضیات از لحاظ کلیه جنبههای پایداری
(اجتماعی ،محیطزیستی و اقتصادی) نقش مهمی در توسهه
پایدار دارند چنانکه پایداری سیاره زمین به علم ریاضی بستگی
است و الگوسازی ریاضی نقش مهمی در آن دارد .واتسون7
( )2017در مطالهه تحقیقاتی خود «آموزش پایداری در مدارس
ابتدایی و متوسطه :نیازهای بزرگ و راهحلهای ممکن» نشان
داد که دانشآموزان دوره ابتدایی و متوسطه تقریباً هیچ
اطالعاتی درباره پایداری ندارند؛ بنابراین ،نیاز زیادی به آموزش
پایداری وجود دارد ،از اینرو گنجاندن پایداری در دورههای
مختلف را یکی از بهترین گزینهها میداند و پیشنهاد میکند
تدوین طرح مختلف دروس شامل اصول پایداری و
استانداردهای محتوا به روشهای مهنیدار میتواند این پایداری
را در کالس بدون از دست دادن زمان الزم در تدریس دروس
اصلی ایجاد کرد .بر این اساس مطالهات زیادی در این راستا
توسط جیانگراند 8و همکاران ( ،)2019سبرین 9و همکاران
( ،)2020کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا10
( ،)2012هان ،)2010( 11ریکمان )2012( 12و ویک 13و
همکارانش ( )2011بهطور گسترده در خصوص صالحیتهای
آموزش پایداری انجام شد .آنها مهتقدند با آموزش پایداری از
طریق ریاضیات میتوان تفکر سیستمی ،ظرفیت هنجاری،
ظرفیت استراتژیک ،صالحیت پیشبینی ،تفکر انتقادی،
خودآگاهی و حل مسئله برای آموزش پایداری بکار گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد طراحی مدل آموزش پایداری در
5. Sri Yuniarti
6. Chandra Kundu
7. Watson
8. Giangrande
9. Cebrián
10 .United Nations Economic Commission for Europe
)(UNECE
11. Haan
12. Rieckmann
13. Wiek
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دروس ریاضی میتواند در قوه تهقل و تیزبینی ذهن ،شکل
دادن به توانایی استدالل و رشد شخصیت دانشآموزان نسبت
به نقش مؤثر آن در درک قانونمندی طبیهت و آموزشهای
پایدار یاری رساند .بر این اساس ،در پژوهش حاضر هدف
پاسخگویی به سؤالهای زیر بود:
 .1مؤلفههای تشکیلدهنده مدل آموزش پایداری دروس
ریاضیات دوره ابتدایی در اسناد باالدستی کدماند؟
 .2مدل آموزش پایداری متناسب با صالحیتهای دروس
ریاضیات دوره ابتدایی چیست؟
 .3آیا مدل آموزش پایداری متناسب با صالحیتهای دروس
ریاضیات دوره ابتدایی دارای برازش و مطلوبیت است؟
روششناسی پژوهش
هدف کلی پژوهش طراحی مدل آموزش پایداری در
صالحیتهای ریاضی در دوره ابتدایی بود که از حیث هدف،
کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی -کمی) با رویکرد
اکتشافی انجام شد .در طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی،
پژوهشگر درصدد زمینهای درباره موقهیت نامهین میباشد .برای
این منظور ابتدا به گردآوری دادههای کیفی میپردازد .انجام
این مرحله او را به توصیف جنبههای بیشماری از پدیده هدایت
میکند .با استفاده از این شناسایی اولیه ،امکان صورتبندی
فرضیه(هایی) درباره بروز پدیده موردمطالهه فراهم میشود.
پسازآن ،در مرحله بهدی ،پژوهشگر میتواند از طریق گردآوری
دادههای کمی ،فرضیه (ها) را مورد آزمون قرار دهد
(.)Bazargan, 2009
بنابراین ابتدا اسناد و مدارک ملی و بینالمللی مرتبط با
موضوع پژوهش برای جمعآوری و استخراج مؤلفههای آموزش
پایداری در دروس ریاضی دوره ابتدایی شناسایی شد .سپس با
تفکیک و بررسی متون اسناد باالدستی از بین اسناد ملی (سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش و برنامه درسی ملی) و اسناد
بینالمللی (چارچوب برنامهریزی آموزش برای توسهه پایدار،
راهنمایی برای تهبیه توسهه پایدار در کتابهای درسی و پروژه
 2061انجمن آمریکایی پیشرفت علوم) به شکلبندی
مقولههای آموزش پایداری پرداخته شد و بر اساس دادههای
گردآوریشده از یادداشتها  57گزاره مفهومی به دست آمد .در
مرحله بهد مقولههای دارای بیشترین میزان ارتباط با مسئله
پژوهش ،از میان رمزها و یادداشتهای مربوط انتخاب شدند.
پس از انجام روایی محتوایی  3مقوله اصلی (شناختی ،ارزیابی و
عملکردی) و  26مقوله فرعی در صالحیتهای ریاضی در

آموزش پایداری استخراج و نقشه مفهومی و مدل اولیه ارائه
شد.
در بخش کمی پژوهش ،بهمنظور گردآوری دادههای کمی
از نمونة وسیعتر برای آزمون و برآورد اعتبار مدل مفهـومی بـه
توصیف و آزمون مؤلفههای مدل پیشنهادی اقدام شـد .جامهـه
آماری پژوهش از روش نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند بـرای
انتخاب نمونهها انتخاب شد که تهداد نمونه با توجـه بـه تهـداد
جامهه آماری قابلدسترس  38متخصص و خبره در امر آموزش
در زمینه ریاضی و محیطزیست میباشد .دادههـا بـا اسـتفاده از
ابزار پرسشنامه محققساخته حاصل از محتوای دادههـای اولیـه
روش کیفــی ،گــردآوری شــد .بــرای تهیــین اعتبــار ســازهای
پرسشنامه از روش همگـرا و در قالـب تحلیـل عـاملی تأییـدی
استفاده شد که نتیجه شاخص میانگین واریـانس استخراجشـده
 AVE= 0/547نشان از تأیید اعتبار سـازه ابـزار مورداسـتفاده
دارد .همچنین بـا محاسـبه پایـایی پرسشـنامه ،ضـریب آلفـای
کرونباخ و پایایی ترکیبی ) (CRبـا مقـدار بـاالتر  0/8گویـای
قابلیت اطمینان و همسانی درونی است .برای تحلیل دادههـای
کمی از شاخصهای آمار توصیفی و تحلیـل ،آزمـون  ،tتحلیـل
عاملی تأییدی و مهادالت ساختاری استفاده شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از گردآوری و تحلیل دادهها و اطالعات
بهدستآمده از پژوهش به تفکیک هر یک از سؤالهای
پژوهش به شرح ذیل بررسی میشود.
در مرحلة اول ،پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بود
که مؤلفههای تشکیلدهنده مدل آموزش پایداری دروس
ریاضیات دوره ابتدایی در اسناد باالدستی کدام است.
بهمنظور پاسخدهی به این سؤاالت از روش پژوهش کیفی
استفاده شد .بدین منظور ،اسناد باالدستی مرتبط ملی و
بینالمللی (سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،برنامه درسی
ملی ،چارچوب برنامهریزی آموزش برای توسهه پایدار ،راهنمایی
برای تهبیه توسهه پایدار در کتابهای درسی و پروژه 2061
انجمن آمریکایی پیشرفت علوم) شناسایی شد .سپس گزارههای
مفهومی از اسناد منتخب که شامل  57گزاره بود ،استخراج شد.
در طبقهبندی مرحله دوم ،مفاهیم شناساییشده مرتبط با
موضوع پژوهش در قالب  3مقولة اصلی و  26مقوله فرعی
تهدیل گردید .این مقدار به  3مقوله اصلی و  26مقوله فرعی از
اسناد باالدستی ملی و بینالمللی برحسب ویژگیهای آموزشی
طبقهبندی شدند (جدول .)1
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جدول  .1مقولههای اصلی و فرعی صالحیتهای ریاضی در آموزش پایداری
Table 1. Main and sub-categories of mathematical competencies in sustainability education
منبع
مقولههای فرعی
مقولههای اصلی
Main categories

شناختی
Cognitive

Source

Subcategories

چارچوب برنامه درسی آموزش برای توسهه پایدار ()2016
10

)Curriculum Framework Education for Sustainable Development (2016

راهنمای تهبیه توسهه پایدار در کتابهای درسی ()2017
)Textbooks for Sustainable Development a Guide to Embedding (2017

ارزیابی
Assessment

برنامه درسی ملی ()1391
8

)National Curriculum (2012

سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ()1390
)Document of Fundamental Transformation of Education (2011

عملکردی
Functional

8

پروژه  2061انجمن آمریکایی پیشرفت علوم ()2020
Project 2061 American Association for the Advancement of Science
)(2020

مرحلة دوم سؤال پژوهش این بود که مدل آموزش
پایداری متناسب با صالحیتهای دروس ریاضیات دوره ابتدایی
به چه صورت است .بهمنظور پاسخ به این سؤال بهد از
شناسایی مقولههای اصلی و فرعی و روابط بین مؤلفهها در

حوزه پایداری بر اساس مطالهات نظری و پیشینه مربوط به
موضوع موردپژوهش مدل مفهومی ذیل تدوین شد.

شکل  .1مدل پیشنهادی آموزش پایداری در صالحیتهای ریاضی دوره ابتدایی
Figure 1. Proposed model of sustainability education in primary mathematics competencies
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سؤال آخر بررسی میزان اعتبار مدل پیشنهادی ارائهشده
برای آموزش پایداری دروس ریاضی دوره ابتدایی بود .بهمنظور
اعتباریابی مدل پیشنهادی از تحلیل عاملی با روش حداقل
مربهات جزئی جهت تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی برازش مدل
استفاده شد .برای این منظور از نسخه سوم نرمافزار Smart
 PLSاستفاده گردید.

در ابتدا برای بررسی وضهیت تأثیر عاملهای مکنون
متغیرهای مشاهدهشده با متغیر زیر بنایی در سطح باالتر و
همچنین سطح اعتبار ،مهناداری و برازش تأثیر تمامی
متغیرهای مکنون در تشکیل سازه ،مؤلفهها با استفاده از آزمون
 tسنجیده شد که نتایج آن در جدول ذیل آمده است.

جدول  .2مقادیر بارهای مستخرج از تحلیل عاملی تأییدی برای اعتبار سازه
Table 2. The values of the loads extracted from the confirmatory factor analysis for the validity of the
structure
عامل mark

بار عاملی
عالمت عامل
Agent mark

شناختی Cognitive
ارزیابی Assessment

کسب و پردازش اطالعات
Information acquisition and processing
تمایز بین سطوح عملکردی فردی تا جهانی
Distinguishing between functional
levels from individual to global
شناخت تنوع فرهنگی اجتماعی و طبیهی
Recognizing socio-cultural and natural
diversity
تجزیهوتحلیل تغییرات جهانی
Global change analysis
توازن نیازهای فوری با نیازهای بلندمدت اجتماعی
Balancing urgent needs with long-term
social needs
زیباییشناسی در دستاورد بین فرهنگی و حقیقتنمایی از
ارزشهای نهفته
Aesthetics in intercultural achievement
and a display of hidden values
توسهه دانش و مهارت در رابطه با جوامع و محیط
Developing knowledge and skills in
relation to communities and the
environment
درک قانونمندی طبیهت
Understanding the laws of nature
نظم و برخورداری از سازگاری درونی
Order and enjoyment of inner harmony
شناسایی اشکال هندسی در طبیهت و اشیا دستساز
Identify geometric shapes in nature and
handmade objects
تغییر دیدگاهها و همدلی
Changing views and empathy
تأمل و اظهارنظر انتقادی
Critical reflection and comment
پیشبینی دغدغهها با فرایندها و رویههای ریاضی
Predicting concerns with mathematical
processes and procedures
قدرت استدالل منطقی از وضهیت و برخورد با مسائل
The power of logical reasoning of the
situation and dealing with issues
تفکری خالق و ارتقای توانایی در مدلسازی
Creative thinking and developing the
ability to model

پایایی

استانداردشده
Standardized
load

مقدار t

0.581

4.463

0.711

6.955

0.663

6.774

0.683

6.059

0.687

5.430

0.554

4.115

0.851

16.528

0.792

8.696

0.591

5.604

0.507

3.358

0.633

5.688

0.800

10.554

0.628

5.395

0.636

4.948

0.725

6.481

AVE

0.548

0.588

ترکیبی
CR

0.888

0.882

آلفای کرونباخ
Cronbach
Alpha

0.858

0.846
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عامل mark

بار عاملی
عالمت عامل
Agent mark

پایایی

عملکردی Functional

استانداردشده
Standardized
load

مقدار t

0.540

3.848

0.809

13.146

0.769

9.146

0.725

7.681

0.704

10.185

0.606

5.114

0.717

7.798

0.780

9.810

0.733

8.541

0.723

9.085

0.690

5.981

انتخاب بهترین عملیات برای بهترین نتیجه
Choosing the best operation for the best
result
توسهه مهارتهای حل مسئله
Develop problem solving skills
ارتقاء قدرت اندیشه و تقویت روحیه پرسشگری و
پژوهشگری
Promoting the power of thought and
strengthening the spirit of inquiry and
research
توانایی عمل در تغییرات جهانی
Ability to act in global change
درک و حل تهارض
Understanding and resolving conflict
همبستگی و مسئولیت مشترک
Solidarity and shared responsibility
بهکارگیری روشهای مختلف برای حل مسائل روزمره
Using different methods to solve
everyday problems
طراحی روشهایی کارآمد برای رفع نیازهای شخصی و رفع
نابرابریها
Designing effective methods to meet
personal needs and eliminate
inequalities
ترسیم الگوهای متوازن در جامهه
Drawing balanced patterns in society
مدلسازی از مسائل واقهی پدیدهها
Modeling of real problems of
phenomena
برقراری ارتباط با طبیهت و رویدادها با بازنمودهای انتزاعی
Communicating with nature and events
with abstract representations

نتایج حاصل از ضرایب مهناداری در جدول  ،2محاسبهشده
از طریق نرمافزار ،نشان داد که مقادیر  tبهدستآمده برای
تمامی متغیرهای موردمطالهه از  1/96بزرگتر بوده و در نتیجه
روابط این متغیرها با سطح اطمینان  %95با عاملهای مربوطه
مهنادار بوده است .این مهناداری از پیشبینی صحیح روابط مدل
پژوهشی است.
همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده جدول  ،2مقادیر
میانگین واریانس استخراجشده ( )AVE= 0/547برای سازهها

AVE

ترکیبی
CR

0.891

0.506
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آلفای کرونباخ
Cronbach
Alpha

0.860

در حد مطلوب (باالتر از  )0/5و پایایی سازه () CR=0/887
برای کلیه متغیرهای نهفته (سازهها) بیشتر از  0/7است؛
بنابراین ،نتایج اندازهگیری مرحله دوم مدل آموزش پایداری
بهرهبرداران شواهد قابلقبولی برای اعتماد یا پایایی شاخصها
برای عملیاتی کردن متغیرهای نهفته ارائه دادهاند.
در ادامه برای سنجش برازش مدل ارائهشده ،نتایج میزان
انطباق مدل پژوهش با شاخصها در جدول ذیل آمده است.

جدول  .3سنجش برازش الگوی ارائهشده
Table 3. Measuring the fit of the proposed pattern
ابعاد
Dimensions
شناختی Cognitive

T Statistics

)R Square(R2
≥ 0.33

معیار اندازه تأثیر )(F2

قدرت پیشبینی
Q2

33.280

0.772

3.382

0.242

ارزیابی Assessment

19.370

0.745

2.291

0.252

عملکردیFunctional

58.127

0.888

7.940

0.317

GOF

0.667
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نتایج مندرج جدول  ،3شاخصهای برازندگی بهدستآمده
نشاندهنده برازش مطلوب الگوی موردمطالهه با دادههای
مشاهده شده هستند .کمیتهای ( tدر سطح یک درصد) به
ترتیب هر سه مؤلفه عملکردی ( ،)0/942شناختی ( )0/879و
ارزیابی ( )0/863دارای نقش مهنیداری در تبیین آموزش
پایداری در صالحیتهای دروس ریاضی دوره ابتدایی دارد که
حاکی از اعتبار مطلوب شاخصهای موردمطالهه است .میزان
تمامی متغیرهای  ،R2ضرایب شاخص متغیرهای درونزای
مدل پژوهش بسیار باالتر از  0/33و در محدوده  0/67یا
بزرگتر از آن هستند؛ که نشان از برازش قوی مدل ساختاری
پژوهش است .همچنین با توجه به مهیار اندازه تأثیر که مقادیر
آن به ترتیب  0/15 ،0/02و  0/35نشان از اندازه تأثیر کوچک،
متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است .مقادیر

حاصلشده نشان از اندازه اثر بزرگ هر یک از عاملها با ابهاد
خودش است .در خصوص تهیین دورنزایی یک مدل
درصورتیکه مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا سه مقدار
 0/15 ،0/02و  0/35را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت
پیشبینی ضهیف ،متوسط و قوی در قبال شاخصهای آن سازه
است که با توجه به نتایج جدول  3مدل دارای قدرت پیشبینی
متوسط است .چراکه قدرت پیشبینی تمامی سازهها دارای
شدت کمتر از  0/35است .همچنین با توجه به اینکه شاخص
نیکویی برازش مدل پژوهشی موردمطالهه ()GOF=0/667
بهدستآمده آمد ،لذا طبق مقادیر  0/25 ،1و  0/36در سه سطح
ضهیف ،متوسط و قوی برازش کلی مدل در حد «بسیار قوی»

مورد تائید قرار گرفت.

شکل  :2مدل برازش یافته آموزش پایداری در صالحیتهای ریاضی دوره ابتدایی
Figure 2: Fitted model of sustainability Education in Primary mathematics competencies

همچنین بهمنظور سنجش اعتبار مدل پیشنهادی ،عالوه بر
اعتباریابی آن از طریق مدلیابی مهادالت ساختاری و  ،PLSاز
نظرات خبرگان در خصوص ابهاد مختلف مدل پیشنهادی نیز
استفاده شده است .بدین منظور از خبرگان خواسته شد بر
اساس ابهاد مختلف مدل ،از مقیاس  1تا  5به  10سؤال

پژوهش پاسخ دهند .در نهایت با توجه به غیرنرمال بودن
دادههای پژوهش از آزمون بینومیال جهت اعتباریابی
پرسشنامههای استفاده شد .نتایج طبق جدول  4نشان داد
وضهیت اعتباریابی جامهیت مدل پیشنهادی آموزش پایداری در
صالحیتهای دروس ریاضی دوره ابتدایی در سطح مناسبی
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قرار دارند (در سطح )P≤0.05؛ بنابراین با توجه به سطح
مهنیداری و نسبت مشاهدهشده فرضیه صفر رد میگردد؛
بنابراین وضهیت اعتباریابی جامهیت مدل پیشنهادی آموزش
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پایداری در صالحیتهای دروس ریاضی دوره ابتدایی مناسب
است.

جدول  .4نتایج اعتباریابی جامهیت مدل پیشنهادی آموزش پایداری در صالحیتهای دروس ریاضی دوره ابتدایی از طریق آزمون باینومیال
Table 4. Validation results of the comprehensiveness of the proposed model of sustainability education in the
qualifications of elementary school mathematics courses through binomial test
نسبت مشاهدهشده
تعداد
طبقهبندی
Sig
Test prop
گروه 1
Group 1

گروه 2
Group 2

مجموع
Total

Classification

Number

Observed ratio

≥3.66

8

21

50

> 3.66

30

79

50

38

100

بحث و نتیجهگیری
بیشک ریاضیات را میتوان به روشهای مختلـف درک کـرد.
ریاضیات دانش سازههاسـت .ایـن سـاختارها کـامالً در دنیـای
واقهی ادغام شدهاند ،جایی که پایه و اساسی بـرای مدلسـازی
مناسب هستند .به دلیل مقبولیت جهانی ،ریاضیات این شانس را
دارد کــه از گفتمــان توســهه پای ـدار جهــانی بهصــورت علم ـی
پشتیبانی کند و فرایندهای پیچیدهای را ساختارمند کند تا همـه
بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند .آموزش برای توسهه پایدار
ظاهراً این امکـان را فـراهم میکنـد کـه هـر شخصـی اساسـاً
راهحلهای متفاوتی برای مشکالت مختلف به دست آورد .ایـن
امر مستلزم قضاوت درباره اسـتقالل ،تفکـر بـاز و انهطافپـذیر،
تمایل به ارزیابی انتقادی اطالعـات جدیـد ،توانـایی تشـخیص
عقاید از واقهیت برای ارزیـابی مجـدد مفروضـات آنهـا و عـدم
استفاده از راهحلهای نهایی و غیرقابل تغییر است .دستورالهمل
اتحادیه اروپا به این موضوع اشاره دارد که «صالحیت ریاضی»
مبتنی بر توانایی حل مسائل روزمره با استفاده از مدلهای تفکر
(منطقی یا مکانی) ،نمایش (فرمولها ،طرحها ،نمودارها و غیره)
است .این شامل توانایی برای شناسایی ساختار و تههد ،تکرار یا
نظم است .صالحیتهای عمـومی (اسـتدالل ،حـل مشـکالت،
مدلسازی ،استفاده از سخنرانیها ،کار با نمادها ،عناصر رسـمی
و فنــی ،برقــراری ارتبــاط) روش کــار را توصــیف میکنــد.
بهطوریکه اصوالً جنبههای مربوط به همه زمینـههای ریاضـی
میتوانــد در آمــوزش پایــداری گنجانــده شــود ( Standing
Conference of the Ministers of Education and
.)Cultural Affairs of the federalstates, 2003

از جمله ،موارد قابل انطباق و انسجام صالحیتهای ریاضی

0.001

با صالحیتهای آموزش پایـداری ،جهـتگیری تنظـیم برنامـه
درسی ریاضیات در برنامههای خاص صـالحیت ریاضـی بـرای
آمــوزش پای ـداری ،صــالحیتهای مربــوط بــه محتــوا (نتــایج
یادگیری) که با دانش و مهارت سروکار دارند ،محیط تـدریس و
یادگیری مشخصشده که ممکن است به فراگیران کمک کنـد
تا شایستگیها را در سطح کافی و همچنین مسائل ارزیـابی بـه
دســت آورنــد ،فــراهم نمایــد؛ بنــابراین بــا بــهکارگیری از
صالحیتهای شناختی ،ارزیابی و عملکردی در دروس ریاضـی
میتوان موجب توانایی به دست آمدن دانشِ آمـوزش پایـداری،
استفاده از منابع متناسب و ارزشمند در بهکارگیری توانایی تفکر
انتقادی و اساسی آموزش پایداری و استفاده از دانش الزم برای
شکلگیری نظرات ،تصمیمات و اقدامات مسـئوالنهی آمـوزش
پایداری به روش هدف محور شود.
لذا موفقیت و اجرای مناسب برنامـههای آمـوزش پایـداری،
مستلزم چارچوبی جـامع و منسـجم اسـت .ایـن چـارچوب بایـد
بهگونهای طراحی و تدوین شود کـه زوایـای مختلـف مـؤثر بـر
اثربخشـی آموزشهـا را در برگیـرد .در همـین راسـتا ،در ایـن
پژوهش با تمرکز بر طراحی مدل مناسب برای آموزش پایـداری
در صالحیتهای دروس ریاضی دوره ابتدایی ،ابتدا اسناد ملی و
بینالمللی ،موضوع پژوهش شناسـایی ،طبقهبنـدی و اسـتخراج
شدند ،سپس با بررسی روابط مفهومها و تهـدیل آنهـا در سـطح
باالتر ،مدل اولیه ارائه شد .در مرحلـة کمـی ،ابتـدا مؤلفـهها در
اسناد موجود بررسی شد و در ادامه بـا تحلیـل عـاملی بـا روش
حداقل مربهات جزئی با رابطـههایی کـه از مؤلفـه حاصـل شـد،
مدلی برای آموزش پایـداری در صـالحیتهای دروس ریاضـی
دوره ابتدایی ارائه شده است .بحث و نتیجهگیری نشان میدهـد
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که:

بار عاملی مربوط به هرکدام از عوامل (شـناختی ،ارزیـابی و
عملکردی) باالتر از  0/4بوده و مهنیدار میباشـد .بررسـی بـار
عاملی این عوامل نشان میدهد که بهد عملکردی با بار عـاملی
 0/942باالترین سهم را در تبیین مدل پیشنهادی دارد و بهـد از
آن به ترتیب ابهاد شناختی با بار عاملی  0/879و ارزیابی بـا بـار
عاملی  0/863در صالحیتهای ریاضی در آموزش پایداری قرار
دارند« .توسهه دانش و مهارت در رابطه با جوامع و محـیط» بـا
بار عاملی  0/851در تبیین بهد شـناختی« ،توسـهه مهارتهـای
حـل مســئله» بـا بــار عـاملی  0/809در تبیــین بهـد ارزیــابی و
«طراحی روشهایی کارآمد برای رفع نیازهای شخصـی و رفـع
نابرابریها» بـا بـار عـاملی  0/780در تبیـین بهـد عملکـردی،
باالترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بـین اولویـت گویـههای
کلیه متغیرهای شناختی ،ارزیابی و عملکردی تفاوت مهنیداری
وجود دارد و گویه «درک قانونمندی طبیهت» با میـانگین رتبـه
 6/69در بهد شناختی ،گویـه «ارتقـاء قـدرت اندیشـه و تقویـت
روحیه پرسشگری و پژوهشگری» با میانگین رتبه  5/73در بهد
ارزیابی ،گویه «طراحی روشهایی کارآمد بـرای رفـع نیازهـای
شخصـی و رفــع نابرابریهــا» بـا میــانگین رتبــه  5/37در بهــد
عملکردی در آموزش پایداری صالحیتهای ریاضی در اولویـت
قرار دارند.
بنابراین با نتایج حاصلشده از پژوهش و مقایسه با پیشینه
پژوهش نشان میدهد که پژوهش ونگ و همکاران ( )2019با
یافتهها همسویی دارد زیرا آنها با به اشتراک گذاشتن تجارب
مربوط به پروژه آموزش توسهه پایدار در مهدکودکی در شهر
شانگهای چین نشان دادند که ادغام آموزش توسهه پایدار ،در
برنامه درسی تأثیر مثبتی در ارائه آموزش پایداری بر توانایی
یاددهنده و یادگیرنده دارد .وینتز و همکاران ( ،)2020بیکر
گیبسون ( )2016ادغام آموزش محیطزیست در برنامه درسی
ریاضی موجب افزایش چشمگیر دانش ،نگرشها و رفتارهای
محیطزیستی و برانگیخته شدن دانشآموزان شده و آنها را با
دنیای واقهی درگیر میکند تا با موقهیتهای زندگی واقهی
ارتباط برقرار نمایند .همچنین سری یونیارتی و همکاران
( )2019مهتقدند همه مهارتها در ابهاد آموزش برای توسهه
پایدار را میتوان در برنامه درسی ریاضیات ادغام کرد؛ زیرا با

آموزش ریاضیات در مورد محیطزیست میتوان دو ویژگی از
جمله موارد زیر را مشاهده کرد :یک ،درک دانش محیطزیست
برای دانشآموزان آسانتر خواهد بود زیرا با محاسبه ریاضیات
به آنها کمک میشود و دوم ،از طریق محیطزیست،
دانشآموزان میتوانند مهارت ریاضی خود را توسهه دهند ،مانند
تجزیهوتحلیل ،بازنمایی ،مدلسازی و تفسیر دادهها .از این دو،
دانشآموزان میتوانند رفتار خود را بهعنوان پیشگام تحول در
جهان تغییر دهند تا در مورد پدیدههای اجتماعی و سایر موارد
حساس و حساستر شوند ( .)Habibi, 2014لذا با توجه به
نتایج حاصلشده میتوان چنین استنباط نمود که گنجاندن
مفاهیم پایداری در برنامههای درسی بهویژه در دروس ریاضی
با رویکردی میانرشتهای میتواند در بهکارگیری راهبردهایی
نوآورانه در فرایند یادگیری و توجه به حل مسئله و طرح مسئله
در دنیای واقهی مؤثر باشد.
برنامههای آموزش پایداری برای تغییر جهان که از
برنامههای پیشنهادی آموزشی متفاوت در چارچوب اهداف
توسهه پایدار سازمان ملل متحد مبتنی است ،آموزش را در
تجزیهوتحلیل چگونگی تأثیر جهانیشدن بر آموزش و
پیامدهای آن در یادگیری جهانی و پایداری ،چنین استدالل
میکند که فرایند یادگیری باید بهمنظور تقویت آگاهی عمومی
برای ایجاد تغییر کار کند؛ بنابراین نقش اساسی سیستمهای
آموزشی در شکلگیری نحوه انجام اقدامات در ترویج
فرصتهای یادگیری مادامالهمر و پیشرفت پایدار برای همه
حائز اهمیت است ،زیرا این سیستمها توانایی انسان را برای
انهکاس نیازها تقویت میکنند .برای اجرای موفقیتآمیز و
برجسته نمودن آموزش پایداری در مدارس و دروس خاصی
مانند ریاضیات به تغییرات اساسی در کل سیستم آموزشی نیاز
است و توصیه میشود سیستم آموزشی به سمت یک آموزش
بومگردی تغییر یابد ،جایی که شیوههای آموزش و پایداری به
هم متصل شود .یکی از جایگزینهای احتمالی یادگیری
ریاضیات برای رسیدن به پایداری ،ادغام یادگیری ریاضیات با
محیط اطراف است .استفاده از محیط اطراف بهعنوان منبع
یادگیری دانشآموزان را تشویق میکند تا نتایج یادگیری خود
را بهبود بخشند و یادگیری ریاضیات با فهالیتها ،استراتژیها،
متدها و روشهای هیجانانگیزتری انجام شود.
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