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 دهیکچ
 یتخصص دروس مصوب یها سرفصل در یداریپا میمفاه قیتلف تیوضع یبررس منظور به حاضر، پژوهش

 انجام یبیکتر یمحتوا لیتحل قیتحق روش از استفاده با ،ریاخ سال ستیب در یشاورزک رشتة شش یالزام
 یها رشته یالزام یتخصص دروس مصوب یها سرفصل تمام ل،یتحل نیا یآمار ةجامع .است هگرفت

 ییها رشته .است 1390 تا 1370 یها سال در تهران دانشگاه یعیطب منابع و یشاورزک سیپرد یشاورزک
 در  همزمان طور به 1383 و 1365 یها سال در ها آن دروس سرفصل هک شدند انتخاب نمونه عنوان به

 در یداریپا یها مقوله قیلفت درصد نیانگیم ،جینتا مطابق .ندشد لیتحل درس 191 ن،یبنابرا ؛بودند دسترس
 در درصد، 41/3 با ،یطیمح ستیز یداریپا ةمقول ن،یهمچن .است نییپا ،یبررس مورد یها رشته تمام
 هک است آن دیمؤ و دارد دروس یمحتوا در را قیتلف زانیم نیباالتر ،یداریپا یها مقوله ریسا با سهیمقا
 یطیمح ستیز ةمقول یسو به ،یبررس مورد یشاورزک یها رشته یالزام یتخصص وسدر یمحتوا شیگرا

 در را چهارم تا دوم یها تیاولو بیترت به ،یاقتصاد و یاجتماع ،یسازمان یها مقوله ،نیهمچن .است بوده
 .نددار یداریپا میمفاه قیتلف نزایم
 

  .یکشاورز تهران، دانشگاه ،محتوا لیتحل ،یداریپا ،یدرس برنامة :یدیلک یهاواژه

 

 مقدمه
 برنامة در یداریپا میمفاه قیتلف و یداریپا آموزش موضوع

 ملل یفرهنگ و یعلم ،یآموزش سازمان شیهما در ،یدرس
 سپهر ستیز درمورد 1968 سال در (UNESCO) متحد

(Biosphere) منظور به یدرس برنامة توسعة هک دارد شهیر 
 ساخت مطرح را یآموزش سطوح تمام در ستیز طیمح مطالعة

 .کرد جلب یطیمح ستیز التکمش به را انیجهان توجه و
 زمان تا داریپا ةتوسع یطیمح ستیز ةجنب بر زکتمر دگاهید

 1987 سال در (Brundtland) برانتلند ونیسیمک یبرگزار
 و،یر اجالس و برانتلند ونیسیمک گزارش از پس .افتی تداوم

 و شد مطرح گسترده صورتبه یداریپا /داریپا ةتوسع اصطالح
 و عمل در یداریپا یمعنا نةیزم در افراد ،نونکتا زمان آن از

 جدل، نیا .نددار جدل و بحث آن به افتنیدست یچگونگ
 رزیتالو ةیانیب هکیطور به ،است هکرد ریدرگ زین را یعال آموزش

(Talloires) توسط یالملل نیب ةیانیب نیاول هک -1990 سال در 
 به توجه -بود داریپا ةندیآ یبرا دانشگاه رهبران مؤسسة

 مطرح ژهیو طور به را یعال آموزش در یداریپا موضوعات
 (Halifax) سکفیهال لیقب از ها هیانیب ریسا ،آن از پس .ساخت

 ،1997 سال در (Thessaloniki) یکیتسالون ،1991 سال در
 سال در (Bonn) بن و 2001 سال در (Luneburg) لونبرگ
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 یدرس ةبرنام در یداریپا میمفاه قیتلف ضرورت رب ،2009
 ;UNESCO, 2009a) دندکر دیکتأ یعال آموزش یها مؤسسه

Virtual Campus for Sustainable Europe, 2008). نیهمچن، 
 نةیزم در ،2010 سال در بارسلونا یالملل نیب کنفرانس نیپنجم

 درک از ،یداریپا به یعال آموزش تعهد» عنوان با یعال آموزش
 با و ینوآور یبرا یدانشگاه یجهان ةشبک توسط هک -«عمل تا

 آموزش یها مؤسسه یها تیفعال -دش برگزار ونسکوی یهمکار
 یهاحوزه در ایدن مختلف نقاط در یداریپا نةیزم در را یعال

 نفرانس،ک نیا در نیهمچن .دکر یادآوری یدرس برنامه
 یریکارگ به ،ندهیآ یها دهه در یعال آموزش چالش نیتر بزرگ
 حرکت عامل که شد یمعرف یاجتماع تحول خدمت رد دانش

 Global University Network for) است یداریپا سمت به

Innovation, 2010). 

 هک جهان سراسر در یعال آموزش یها مؤسسه اساس،نیبرا
 بودند، زکمتمر یطیمح ستیز موضوعات بر نیشیپ یها دهه در
 یبرا را خود یها تیفعال و یآموزش یها تیمأمور در رییتغ
 قیتلف یبرا فعاالنه و اند هکرد آغاز شاننظام در یداریپا قیتلف

 ،نندکیم تالش خود یآموزش یها تیفعال در یداریپا آموزش
 یسو به یجتماعا رییتغ ةنیزم در یعال آموزش نقش هکیطور به
 است شده داریپد یمهم یعلم موضوع عنوان به شتر،یب یداریپا
(Stephens & Graham, 2010; Holmberg et al., 2008.) 

 ةده که دید ونسکوی اقدام در توانیم را امر نیا ضرورت
 ،درواقع .دینام داریپا ةتوسع یبرا آموزش ةده را 2014 -2005

 یندهایفرا رییتغ موضوع تیاهم بر دیکتأ یبرا دهه نیا
 نیا به رییتغ دنیفرا روند در عیتسر و یداریپا یسو به یآموزش
 (.UNESCO, 2005) شد ینامگذار شکل

 هک است آن یعال آموزش یها تیمأمور از یکی ن،یبنابرا
 ،ییغذا  تیامن با مواجهه یبرا دانش دیتول یسو به را جامعه

 ،یستیز  تنوع ا،یاحقابل یانرژ آب، تیریمد ،ییوهواآب راتییتغ
 ازین انیدانشجو .دهد سوق ...و یاجتماع یابرابرن بهداشت،

 و 21 قرن فرهنگ در مالحظات عنوان به یداریپا اصول از دارند
 آگاه اقتصاد و جامعه ست،یز طیمح یها یژگیو یچگونگ از

 ،آن یهااستلزام و یداریپا ریتفاس ای ها دگاهید از یفیط .باشند
 است تر قیعم کدر یبرا مرحله نیاول و دانش یاساس ةیپا
(Sterling, 2004a.) و یشاورزک یعال آموزش ت،یمأمور نیا 

 در موجود منابع رایز ند؛کیم ریدرگ شدتبه را یعیطب منابع
 جهان یا هیپا منابع از ،یعیطب منابع و یشاورزک ربخشیز

 در داریناپا یها استیس اتخاذ و ها یفناور اعمال با هک هستند
 در حاضر نسل ییتوانا تنهانه منابع، نیا تیریمد ةنیزم

 نیچن زین ندهیآ نسل هکبل د،شویم محدود ها آن از یریگ بهره
 ریسا ،یچالش نیچن جادیا همراهبه .دهد یم دست از را یفرصت

 و یستیز تنوع اهشک ،ییغذا  تیامن اهشک لیقب از ها چالش
 قیتلف با ور،کمذ تیمأمور .ابدی یم نمود زین یاجتماع ینابرابر

 ابعاد از یکی که دوش یم محقق یعال آموزش نظام در یداریپا
 یها رشته یدرس برنامة یمحتوا در یداریپا میمفاه قیتلف آن،

 (.Dawe et al., 2005) است یآموزش
 یشورهاک در ،یدرس یها برنامه در یداریپا قیتلف افتیره
 ;UNESCO, 2009b) است انجام درحال جهان مختلف

Henderson & Tilbury, 2004) رکذ هاآن مورد چند هک 
 یطیمح ستیز تیریمد ةبرنام ،ایاسترال یمل دانشگاه .شود یم

 دانشگاه اهداف و فلسفه رییتغ استیس با 1998 سال در را خود
 ،برنامه نیا یاصل یهادرکارک از یکی .کرد آغاز یداریپا یسو به

 یداریپا میمفاه به توجه یبرا ها رشته یدرس ةبرنام یبررس
 از یکی هند، در (.Mcmillin & Dyball, 2009) است

 قیتلف ،یارشناسک مقطع در یداریپا آموزش یها افتیره
 و یدرس ةبرنام در یداریپا موضوعات از یبخش ای ها دوره

 انگلستان، در یا پروژه در (.Chhokar, 2010) است یآموزش
 برنامة در یداریپا میمفاه قیتلف یبرا یآموزش یها رشته
 شامل اول طبقة ؛ندشد یبند میتقس طبقه چهار به ،یدرس

 رنددا یداریپا آموزش یبرا ییباال لیپتانس هک است ییها رشته
 یدرس ةبرنام در را یرادیپا هب طومرب یها نهیزم از یبرخ و

 و یستیز تنوع وهوا،آب رییتغ :مانند ؛اند دهگنجان خود یها رشته
 ةرندیدربرگ دوم ةطبق .یطیمح ستیز تیریمد یها نظام
 و ایجغراف ست،یز طیمح علوم مواد، یمهندس لیقب از ییها رشته

 قیتلف نةیزم در را یا عمده یندهایفرا هک است یشناس نیزم
 التیتحص و یارشناسک دورة یها برنامه در یداریپا میمفاه

 است ییها رشته شامل سوم طبقة .ندا هداد انجام خود یلیمکت
 شان یدرس ةبرنام در یداریپا آموزش ردنکوارد در هک

 یمهم یها فرصت هک ندا واقف امر نیا بر یول ،ندردا تیمحدود
 ،یگردشگر مانند ییها رشته .دارند ندهیآ در ارک نیا انجام یبرا

 گروه نیا در یمذهب و یفلسف مطالعات و یستیز علوم اقتصاد،
 ،یاضیر ،انهیرا لیقب از ییها رشته ،چهارم ةطبق .دنریگ یم قرار
 به هک دشویم شامل را تئاتر و یقیموس ،یشناسروان آمار،

 یدرس ةبرنام در را آن قیتلف اما دارند، لیتما یداریپا آموزش
 The Higher Education) دانند یم دشوار اریبس خود

Academy of UK, 2006). ر،یبکریام یصنعت دانشگاه ران،یا در 
 عنوان به را «ندهیآ دهة در داریپا توسعة در شتازیپ» شعار

 یها برنامه ،نهیزم نیا در و است دهیبرگز دانشگاه یاصل راهبرد
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 آموزش ةنیزم در دانشگاه نیا .است دهید کتدار را یمختلف
 جادیا :است گرفته شیپ در را راهبرد سه داریپا ةتوسع یبرا

 یطیمح ستیز دیجد دروس ةارائ ست،یز طیمح ةدکپژوهش
 یارشناسک دورة جادیا و دانشگاه در مختلف یها رشته یبرا

 Alavi Moghaddam et) ستیز طیمح -عمران یمهندس ارشد

al., 2007.) یداریپا میمفاه یمحتوا لیتحل ةنیزم در، 
 به اختصار به هک است گرفته ورتص یکاند اریبس قاتیتحق
 .دشویم اشاره ها آن

 UNESCO(2009c) که است آورده خود گزارش در 
 یداریپا آموزش چارچوب درون هک یدیلک ییمحتوا یها نهیزم
 موضوعات شامل شتریب است، دیکتأ مورد جهان سرسرا در
 ،کخا آب،) یعیطب منابع تیریمد مانند معمول یطیمح ستیز

 .شود یم یستیز تنوع اهشک و (یلیفس سوخت و یمعدن مواد
 وارد یدرس ةبرنام در مترک حاضر،درحال هک ییها نهیزم
 و یعیطب یایبال از یریشگیپ هزاره، ةتوسع اهداف ،دشو یم

 وکونسی یا منطقه یها گزارش مرور .است یاجتماع تیمسئول
 یها برنامه در یداریپا یانونک موضوع دو هک دهد یم نشان
 یرهایتأث و لیدال کدر بر زکتمر مختلف، یشورهاک یدرس

 ،یاجتماع ابعاد انیم یوندهایپ شامل یدیلک موضوعات
 تیظرف توسعة بر زکتمر و یطیمح ستیز و یفرهنگ ،یاقتصاد

 در Eftekhari et al. (2009) .است یاجتماع و یفرد سطح در
 دهة اهداف نةیزم در چهارم برنامة یمحتوا لیتحل به یا مطالعه
 و متون یبررس .پرداختند متحد ملل داریپا توسعة یبرا آموزش

 یرسم آموزش موضوع با ارتباط در داد نشان برنامه اسناد
 21 در ییبندها ست،یز طیمح حفظ و داریپا ةتوسع درمورد

 نةیزم در یعال آموزش نقش به هاآن در هک دارد وجود محور
 شده اشاره ستیز طیمح حفظ یبرا انیدانشجو یآگاه شیافزا

 لیتحل به خود، قیتحق در Edwards et al. (2007) .است
 یمهندس جمله از یمهندس یها دوره فیتعار و اهداف یمحتوا

 جینتا .پرداختند یداریپا یها تیصالح یبرمبنا یشاورزک
 ةبرنام به ،یشاورزک یمهندس ةرشت در هک است آن انگریب

 یشورهاک در ها فرهنگ درمورد دانش و یا رشتهچند یدرس
 به خود ةمطالع در Sherren (2005) .است شده توجه گرید

 )از مختلف یها رشته در یداریپا یدرس یها برنامه یبررس
 و یمیش یمهندس ،یمعمار ،یشاورزک ،یانسان علوم لیقب
 داد شانن مطالعه نیا .پرداخت ایاسترال یها دانشگاه در (کیزیف
 یها رشته در یداریپا یدرس یها برنامه در مبودک نیشتریب

 تعادل جادیا یبرا ،یلک طور به و است یاستیس میمفاه مختلف،
 و یاجتماع علوم میمفاه  به دیبا یداریپا یدرس یها برنامه در

 پژوهش  ور،کمذ مطالب به توجه با .افتی شیگرا یاستیس
 ةبرنام در یداریپا یمحتوا تیماه نییتع منظور به حاضر
 روند و یداریپا میمفاه یمحتوا لیتحل یبررس به ،یدرس

 یها رشته یالزام یتخصص دروس سرفصل در ها آن راتییتغ
 در تهران دانشگاه یعیطب منابع و یشاورزک سیپرد یشاورزک

 .پردازدیم 1390 تا 1370 یها سال

 

 ها روش و مواد
 پژوهش روش کی ،یدرس ةبرنام ردکیرو با محتوا لیتحل روش
 ای یدرس ةبرنام متون و ها تابک یمحتوا فیتوص یبرا منظم

 اطالعات هک است یدرس ةبرنام اهداف با محتوا ساختار ةسیمقا
 در میمستق طور به توان یم را لیتحل و هیتجز نیا از حاصل

 Rasuli & Amir) رفتگ ارک به مربوط دروس دنظریتجد

Atashani, 2011). با محتوا لیتحل روش از حاضر، پژوهش در 
 شامل یبیکتر یمحتوا لیتحل نوع از ،یدرس ةبرنام ردکیرو

 روش در .شد گرفته بهره یمضمون و ارکآش یمحتوا لیتحل
 اسناد در واقعاً هک ندکیم ثبت را یاصطالحات پژوهشگر ار،کآش

 در (ثبت واحد) لیتحل و هیتجز واحد ن،یبنابرا ؛دارند وجود
 در ژهیو یاهکلم حضور دنبالبه محقق و است واژه آشکار، روش
 متن در مستتر یمعنا فهم دنبالبه ،یمضمون روش .ستمحتوا
 .دارند وجود ها عبارت و ها جمله یال البه ن،یمضام .است

 شامل و تر دهیچیپ یلیتحل و هیتجز واحد ،(مفهوم) مضمون
 .کندیم انیب را ژهیو یا هشیاند هک است لماتک از یا مجموعه

 :است نیا بخش نیا در قیتحق یاصل پرسش
 میمفاه ،1390 تا 1370 یها سال در زانیم چه تا 

 یها رشته یالزام یتخصص دروس سرفصل در یداریپا
 شد؟ قیتلف یشاورزک

 ها مقوله ساختن ور،کمذ پرسش به ییپاسخگو یبرا
 یرسک یبند طبقه با مطابق ها، مقوله ساخت یبرا .دارد ضرورت

 ،(Segalas, 2009) ایاتالونک یفن دانشگاه در وکونسی یداریپا
 شده گرفته درنظر یداریپا میمفاه یرسبر یبرا مقوله چهار
 و یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح ستیز یها مقوله شامل هک است

 و مشخص تیهو مقوله هر است رکذ انیشا .شود یم یسازمان
 وابسته ها مقوله گرید ارزش به آن ارزش و دارد یا جداگانه

 :شد مشخص ریز صورتبه یفرع یها پرسش ،نیبنابرا ست؛ین
 یاقتصاد ،یطیمح ستیز یداریپا یها مقوله از کیهر، 

 تا 1370 یها سال یزمان ةباز در یسازمان و یاجتماع
 یتخصص دروس سرفصل در زانیم چه تا ،1390

 ؟ندشد قیتلف یشاورزک یها رشته یالزام
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 به ،ورکمذ یها پرسش به ییپاسخگو یبرا مرحله، نیا در
 فیتعر یا گونهبه ها رمقولهیز .است ازین ها رمقولهیز ساختن

 صورتنیا هب ؛شود یریجلوگ میمفاه متقابل طرد از هک ندا هشد
 مقوله چند ای دو در نتوان را لیتحل مورد متن از یعنصر هک

 یها پژوهش به توجه با زین یبند مقوله یبرا .ددا یجا
 (,Carew & Mitchell یداریپا مفهوم نةیزم در گرفته انجام

2001; Dawe et al., 2005; Institution of Environmental 

Sciences; 2006; Lourdel et al., 2007; Kagawa, 2007; 

Hurlimann, 2009)، استخراج مقوله هر هب طوربم میمفاه 
 ییروا یبرا .شد گرفته درنظر رمقولهیز 31 درمجموع و شدند

 متخصصان از یبرخ اریاخت در ها یرسبر جینتا محتوا، لیتحل
 .دش دییتأ هاآن یسو از و گرفت قرار یشاورزک و ستیز طیمح
 ییایپا بیضر از و رراکت یدگذارک محتوا، لیتحل ییایپا یبرا
 به توجه با که آمد دست به 6/0 از شیب هک دش استفاده اتکاس
 Stemler نظر از ییایپا بیضر درمورد قضاوت یارهایمع
 نیا یبررس مورد ةجامع .دارد یقبولقابل ییایپا ،(2001)

 یالزام یتخصص دروس مصوب یها سرفصل تمام ل،یتحل
 یعیطب منابع و یشاورزک سیپرد یشاورزک مختلف یها رشته

 در .است 1390 تا 1370 یها سال یزمان ةباز در تهران دانشگاه
 و 1365 سال یها سرفصل) مصوب سرفصل دو ،یزمان ةباز نیا

 ةسیمقا یبرا ن،یبنابرا ؛شد اجرا (1383 سال یها سرفصل
: شد گرفته درنظر یزمان ةباز دو ،یداریپا میمفاه قیتلف

 سال مصوب یها سرفصل آن در هک -1382 تا 1370 یها سال
 آن، در هک -1390 تا 1383 یها سال و -شد سیتدر 1365

 1383 سال مصوب سرفصل ها، سرفصل در یبازنگر لیدل به
 نیا گذراندن به ملزم ،رشته هر آموختگان دانش .شد سیتدر

 از ها آن یتخصص ةحرف یاصل یمحتوا ،درواقع و بودند دروس
 یتخصص دروس ،نیبنابرا ؛افتییم انتقال دروس نیا قیطر

 با .شدند انتخاب یبررس مورد ةجامع عنوان به رشته هر یالزام
 از یبرخ دروس سرفصل به یدسترس تیمحدود به توجه
 طور به هک یشاورزک یها رشته تمام ،یشاورزک یها رشته

 در ها آن 1383 و 1365 یها سال مصوب سرفصل همزمان
 ،یکشاورز آموزش و جیترو یها رشته شامل ،بود دسترس

 یمهندس و علوم آب، ،یباغبان علوم نباتات، اصالح و زراعت
 انتخاب نمونه عنوان به ،یکشاورز ونیزاسیمکان و ییغذا  عیصنا

 191 قالب در مصوب سرفصل 12 درمجموع ،نیبنابرا ؛شدند
 میمفاه یفراوان درصد ابتدا ل،یتحل یبرا .ندشد لیتحل درس

 به نسبت یالزام یتخصص درس هر یها سرفصل در یداریپا
 درصد مجموع سپس، .دش مشخص درس آن سرفصل لک

 دروس تعداد بر رشته هر دروس یداریپا میمفاه قیتلف یفراوان
 میمفاه قیتلف درصد تا دش میتقس رشته آن یالزام یتخصص

 .دشو استخراج مقوله هر به توجه با رشته هر در یداریپا
 

 بحث و جینتا
 دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف تیوضع یبررس

 یشاورزک آموزش و جیترو ةرشت یالزام یتخصص

 درصد ،1382 تا 1370 یزمان ةباز در ،1 نمودار به توجه با
 دروس یها سرفصل لک در یطیمح ستیز ةمقول قیتلف

 ریسا از ،یشاورزک آموزش و جیترو ةرشت یالزام یتخصص
 تا 1383 ةباز در هک (درصد 43/0) است مترک ها مقوله

 2/1 به و افتی شیافزا درصد 77/0 دودح زان،یم نیا ،1390
 و یسازمان یها مقوله قیتلف درصد ،نیهمچن .دیرس درصد

 دروس یها سرفصل در ور،کمذ یزمان ةباز دو هر در یاجتماع
 قرار دوم و اول گاهیجا در بیترت به رشته، یالزام یتخصص
 .افتندی شیافزا زانیم کی به باًیتقر و گرفتند

 

 
 1390 تا 1370 یزمان ةباز در یشاورزک آموزش و جیترو ةرشت یالزام یتخصص دروس یها سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف روند .1 نمودار
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 قیتلف درصد هک شود یم مشاهده 1 نمودار در ،نیهمچن
 به نسبت ،1383 سال دروس سرفصل در یاقتصاد ةمقول

 نیا لیدل هک است هافتی اهشک 1365 سال دروس سرفصل
 سال سرفصل یالزام یتخصص دروس تعداد در شیافزا امر،

 تعداد ،نیا وجود با .است 1365 سال با سهیمقا در 1383
 نییتع یاقتصاد ةمقول به توجه با ها سرفصل در هک یدروس

 1365 و 1383 سال دروس سرفصل دو هر در ند،اهدش
 در یاقتصاد ةمقول هک است آن انگریب امر نیا .است سانکی

 توجه مورد د،ش اضافه 1383 سال سرفصل به هک یدروس
 هب طومرب میمفاه قیتلف درصد نیانگیم .است هنبود

 یزمان ةباز در (5/6) یاجتماع و (72/7) یسازمان یها مقوله
 یاقتصاد ةمقول دو نیانگیم به نسبت ،1390 تا 1370

 هک دردا یمحسوس تفاوت (72/0) یطیمح ستیز و (51/1)
 یسو به ،یتخصص دروس در رشته نیا شیگرا دهد یم نشان
 به توجه با ن،یهمچن .است یاجتماع و یسازمان یها مقوله

 هر به ور،کمذ یزمان ةباز در ها مقوله قیتلف درصد نیانگیم
 .شد توجه مقوله چهار

 
 دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف تیوضع یبررس

 یاریآب ةرشت یالزام یتخصص

 قیتلف زانیم ،یاریآب ةرشت یالزام یتخصص دروس سرفصل در
 در درصد 11/7 از دروس سرفصل در یطیمح ستیز ةمقول
 .دیرس 1383 سال در درصد 07/13 به ،1365 سال

 ،مک یشیافزا روند وجود با یاقتصاد و یاجتماع یها مقوله
 سرفصل در یداریپا میمفاه یسو به تکحر در یکاند نقش

 نشان جینتا (.2 نمودار) دارند 1383 و 1365 سال دروس
 رب یاریآب ةرشت زکتمر نیشتریب ر،یاخ ةده دو در دهد یم

 در یسازمان ةمقول و است بوده یطیمح ستیز یداریپا ةمقول
 .است مانده مهجور ،یالزام یتخصص دروس سرفصل

 

 
 1390 تا 1370 یزمان ةباز در یاریآب ةرشت یالزام یتخصص دروس یها سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف روند .2 نمودار

 
 دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف تیوضع یبررس

 ییغذا عیصنا یمهندس و علوم ةرشت یالزام یتخصص

 تا 1370 یزمان ةباز در ییغذا عیصنا یمهندس و علوم ةرشت در
 سرفصل در یسازمان و یاجتماع ،یاقتصاد یها مقوله به ،1382
 تا 1383 یزمان ةباز در .دشن توجه یالزام یتخصص دروس
 اریبس زانیم به ،یاجتماع و یاقتصاد یها مقوله به ،1390

 سال دروس سرفصل در (درصد 13/0 و 65/0 بیترت به) یکاند
 یتر مناسب تیوضع در یطیمح ستیز ةمقول .شد توجه 1383
 را ینییپا سهم ،نیا وجود با .دارد قرار ها مقوله ریسا به نسبت

 یها سرفصل در یطیمح ستیز یداریپا میمفاه قیتلف در

 1382 تا 1370 یزمان ةباز دو در رشته یالزام یتخصص دروس
 سال دروس سرفصل در هکیطور به دارد، 1390 تا 1383 و

 زانیم ،یالزام یتخصص دروس تعداد در شیافزا وجود با ،1383
 شیافزا سبب هک ستین یحد در یطیمح ستیز ةمقول قیتلف
به .شود 1365 سال دروس سرفصل به نسبت آن قیتلف زانیم
 ن،یبنابرا ؛(3 نمودار) شود یم دهید آن ینزول روند ،لیدلنیا

 به شیگرا و یسازمان یداریپا ةمقول به یتوجه یب انگریب جینتا
 دروس در 1390 تا 1370 یزمان ةباز در یطیمح ستیز ةمقول

 .است ییغذا عیصنا یمهندس و علوم ةرشت یالزام یتخصص
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 1390 تا 1370 یزمان ةباز در ییغذاعیصنا یمهندس ةرشت یالزام یتخصص دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف روند .3 نمودار

 
 دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف تیوضع یبررس

 یشاورزک ونیزاسیانکم ةرشت یالزام یتخصص

 یزمان ةباز در دروس سرفصل در هک است آن دیمؤ 4 نمودار
 ،یسازمان یها مقوله قیتلف زانیم بیترت به ،1390 تا 1383
 یزمان ةباز به نسبت یاجتماع و یطیمح ستیز ،یاقتصاد
 از) 36/3 ،(56/5 به صفر از) 56/5 یدارا ،1382 تا 1370

 به 45/0 از) 03/0 و (33/1 به صفر از) 33/1 ،(81/3 به 45/0
 ،1382 تا 1370 یزمان ةباز در .ستارتقا رصدد (48/0

 با مرتبط میمفاه به اندازه کی به ق،یتلف سهم نیباالتر
 سهم هک رددا اختصاص یاجتماع و یاقتصاد یها مقوله
 یداریپا میمفاه قیتلف در یطیمح ستیز و یسازمان یها مقوله

 1383 یزمان ةباز در ،نیهمچن .است صفر ،یزمان ةباز نیا در
 دروس یها سرفصل در قیتلف سهم نیباالتر ،1390 تا

 ةمقول به دوم تیاولو در و یسازمان ةمقول به ،یالزام یتخصص
 .افتی اختصاص یاقتصاد

 

 
 1390 تا 1370 یزمان ةباز در یشاورزک ونیزاسیانکم ةرشت یالزام یتخصص دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف روند .4 نمودار

 
 دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف تیوضع یبررس

 یباغبان ةرشت یالزام یتخصص

 یها مقوله قیتلف است، مشخص 5 نمودار در هکطور همان
 هر در یالزام یتخصص دروس سرفصل در یاجتماع و یسازمان

 توجه مورد 1390 تا 1383 و 1382 تا 1370 یزمان ةباز دو
 دو هر در یالزام یتخصص دروس تعداد هرچند .است هنبود

 ؛است هگرفت صورت دروس در رییتغ ،است سانکی سرفصل

 هب طومرب میمفاه 1365 سال سرفصل در هک یدروس یعنی
 در بودند، گنجانده خود یمحتوا در را یطیمح ستیز ةمقول
 شدند حذف یالزام یتخصص دروس لسرفص از 1383 سال

 در یطیمح ستیز ةمقول قیتلف زانیم اهشک ،آن ةجینت هک
 1365 سال دروس سرفصل به نسبت 1383 سال سرفصل

 .است هبود
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 1390 تا 1383 یزمان ةباز در یباغبان ةرشت یالزام یتخصص دروس یها سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف روند .5 نمودار

 
 دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف تیوضع یبررس

 نباتات اصالح و زراعت ةرشت یالزام یتخصص

 به ،1390 تا 1370 یزمان ةباز در هک است آن انگریب جینتا
 دروس سرفصل در قیتلف یبرا یسازمان و یاقتصاد یها مقوله
 صفر مقوله دو نیا قیتلف درصد نیانگیم و است هنشد توجه
 ةباز دو هر در سهم نیباالتر یدارا یطیمح ستیز ةمقول .است

 ،نیهمچن .است 1390تا 1383 و 1382 تا 1370 یزمان
 ،1390 تا 1370 یزمان ةباز در یاجتماع ةمقول قیتلف نیانگیم

 در است رکذ انیشا .است درصد 45/0 معادل و زیناچ اریبس
 ،یطیمح ستیز ةمقول منحصراً ،1382 تا 1370 یزمان ةباز

 (.6 نمودار) بود مدنظر

 

 
 1390 تا 1370 یزمان ةباز در نباتات اصالح و زراعت ةرشت یالزام یتخصص دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف روند .6 نمودار

 
 سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف یا سهیمقا یبررس

 یشاورزک یها رشته یالزام یتخصص دروس

 ،1390 تا 1370 یزمان ةباز در هک است آن انگریب 1 جدول
 قیتلف لحاظ از نباتات، اصالح و زراعت و یاریآب یها رشته
 .ندردا را دوم و اول تیاولو ب،یترت به ،یطیمح ستیز مقولة
 به نسبت یشاورزک آموزش و جیترو و ونیزاسیانکم یها رشته

 ةمقول قیتلف زانیم نظر از ،یبررس مورد یها رشته ریسا
 ةمقول قیتلف زانیم ن،یهمچن .نداتیاولو در ،یاقتصاد
 ،یشاورزک موزشآ و جیترو ةرشت در یسازمان و یاجتماع
 رکذ انیشا .دارد یبررس مورد یها رشته ریسا با یادیز تفاوت
 مورد یها رشته تیماه در تفاوت به ج،ینتا از یبخش است
 .گردد یبازم یبررس
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 یشاورزک یها رشته یالزام یتخصص دروس سرفصل در یداریپا یها مقوله قیتلف نیانگیم یا سهیمقا یبررس .1 جدول

 1390 تا 1370 یزمان ةباز در

 رشته
 1390 تا 1370 یزمان ةباز در یداریپا یها مقوله قیتلف درصد نیانگیم و تیاولو

 تیاولو یسازمان تیاولو یاجتماع تیاولو یاقتصاد تیاولو یطیمح ستیز

 3 0 4 45/0 6 0 2 28/7 نباتات اصالح و زراعت
 3 0 5 05/0 5 25/0 3 65/1 ییغذا عیصنا و علوم

 3 0 2 10/1 4 54/0 1 38/9 یاریآب
 2 12/2 3 46/0 1 73/1 6 51/0 یشاورزک ونیزاسیانکم

 3 0 6 0 3 10/1 4 91/0 یباغبان
 1 72/7 1 50/6 2 51/1 5 72/0 یشاورزک آموزش و جیترو

 - 64/1 - 43/1 - 86/0 - 41/3 نیانگیم

 

 شنهادهایپ و یریگ جهینت
 از کیهر قیتلف درصد نیانگیم پژوهش، یها افتهی به توجه با

 آن دیمؤ ،1390 تا 1370 یزمان ةباز در یداریپا یها مقوله
 یتخصص دروس سرفصل در یطیمح ستیز ةمقول هک است
 را (درصد 41/3) سهم نیباالتر ،یشاورزک یها رشته یالزام

 43/1) یاجتماع ،(درصد 64/1) یسازمان یها مقوله و رددا
 چهارم تا دوم یها تیاولو بیترت به ،(86/0) یاقتصاد و (درصد

 دروس یها سرفصل شیگرا ،نیبنابرا ؛ندردا ها رشته نیا در را
 تا 1370 یها سال یزمان ةباز در ها رشته یالزام یتخصص
 مطابق مذکور، ةجینت که است یطیمح ستیز ةمقول  به ،1390

 ةافتی با ن،یهمچن .است UNESCO (2009c) گزارش جینتا
Eftekhari et al. (2009) یها تیمأمور از یکی که راستاست هم 

 یآگاه یارتقا توسعه، چهارم ةبرنام در را یعال آموزش
 دهد یم نشان حاضر جینتا .دکر ذکر انیدانشجو یطیمح ستیز

 در ،یآموزش یها رشته یدرس ةبرنام در یداریپا میمفاه قیتلف
 به آن در هک است مانده یباق ستیز طیمح آموزش افتیره

 از یاریبس در هنوز .است شده توجه یطیمح ستیز موضوعات
 یجا به ،یطیمح ستیز و سبز یها واژه از استفاده شاهد متون،

 به را یآموزش زانیر برنامه دگاهید امر، نیا .میهست یداریپا ةواژ
 بر یطیمح ستیز ةمقول ةغلب سبب و ندکیم محدود یداریپا

 .دشویم یداریپا یها مقوله ریسا
 ابعاد انیم یستمیس ارتباطات به توجه لزوم ن،یبنابرا
به ،یسازمان و یاجتماع و یاقتصاد ،یطیمح ستیز مختلف
 .شود یم ارکآش یدرس ةبرنام یمحتوا در یچندبعد صورت
 سال) ها رشته مصوب سرفصل نیآخر براساس ن،یهمچن
 در یداریپا میمفاه قیتلف درصد یلک نیانگیم ،(1383
 توجه انگریب هک است بوده درصد 84/2 ،یبررس مورد یها رشته

 .ستها رشته یدرس برنامه یمحتوا در یداریپا آموزش به کاند

 نیآخر به توجه با ،یشاورزک آموزش و جیترو ةرشت در
 قیتلف نیانگیم ،(1383 سال سرفصل) رشته مصوب سرفصل

 است نآ تیاهم حائز ةتکن .است درصد 29/6 ،یداریپا میمفاه
 به توجه با .دردا زانیم نیا در را ییباال سهم ،یسازمان ةمقول هک

 بیترت به ور،کمذ ةرشت در یداریپا میمفاه قیتلف در ج،ینتا
 ازمندین یاجتماع و یطیمح ستیز ،یاقتصاد یها مقوله
 نیا در ،مقوله هر در یبررس مورد میمفاه به توجه با .اند توجه
 ةمقول در :دشو قیتلف دروس یمحتوا در ریز میمفاه دیبا رشته

 افت،یباز ،یستیز تنوع به توجه مباحث ،یطیمح ستیز
 مباحث ،یاجتماع ةمقول در ،ییوهواآب راتییتغ یها چالش
 ،یا حرفه اخالق ،یانسان تیامن ،ینسل نیب و درون عدالت

 دار،یپا شتیمع مباحث ،یاقتصاد ةمقول در ،یزندگ تیفیک
 در و داریپا مصرف و دیتول جیترو ،ییغذا تیامن فقر، کاهش

 .یالملل نیب و یمل یها استیس و نیقوان مباحث ،یسازمان ةمقول
 نیآخر در یداریپا میمفاه قیتلف نیانگیم ،یاریآب ةرشت در

 در .است درصد 75/3 ،1383 سال در رشته مصوب سرفصل
 است ازین و است دهش توجه یطیمح ستیز ةمقول به رشته، نیا
 یها مقوله به بیترت به دروس، یها سرفصل یبازنگر در هک

 ن،یبنابرا شود؛ یشتریب توجه یاجتماع و یاقتصاد ،یسازمان
 نشگرانک و نفعان یذ تکمشار مباحث ،یسازمان ةمقول در دیبا

 ،یریگ میتصم ،یالملل نیب و یمل یها استیس و نیقوان مختلف،
 ،یاقتصاد ةمقول در ،(یزمان بعد درنظرگرفتن با) یزیر برنامه

 ،ییغذا تیامن ،داریپا شتیمع دار،یپا مصرف و دیتول مباحث
 مباحث ،یاجتماع ةمقول در ،فقر کاهش ،یمال ییجو صرفه

 ،یاجتماع تیمسئول ،یانسان تیامن ،ینسلنیب و درون عدالت
 یها شاخص با ها پروژه یبایارز و یا حرفه اخالق ،یزندگ تیفیک

 ،یستیز تنوع مباحث ،یطیمح ستیز ةمقول در و یاجتماع
 با ها پروژه یابیارز و مجدد ةاستفاد ،ییوهواآب راتییتغ
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 ةرشت یتخصص دروس یمحتوا در ،یطیمح ستیز یها شاخص
 .شوند قیتلف یاریآب

 مصوب سرفصل نیآخر در یداریپا میمفاه قیتلف نیانگیم
 نیا .است درصد 51/0 ،ییغذا عیصنا یمهندس و علوم ةرشت
 زانیم به یفن یمحتوا رشته، نیا در هک دهدیم نشان امر
 در ،نیبنابرا ؛است شده قیتلف یداریپا میمفاه با کاند اریبس

 به یتوجه یب لیدل به ج،ینتا به توجه با دروس، سرفصل یبازنگر
 نیا .شود توجه یجد طور به دیبا مقوله نیا به ،یسازمان ةمقول

 ن،یهمچن .استراستهم Sherren (2005) ةافتی با افته،ی
 بیترت به زین یطیمح ستیز و یاجتماع ،یاقتصاد یها مقوله

 در یداریپا یمحتوا قیتلف منظور به .ندهست ارتقا ازمندین
 عیصنا یمهندس و علوم ةرشت یتخصص دروس یها سرفصل

 مباحث ،یاقتصاد ةمقول ةنیزم در شود یم شنهادیپ ،ییغذا
 یابیارز ،ییغذا تیامن دار،یپا شتیمع دار،یپا مصرف و دیتول

 ،یاجتماع ةمقول ةنیزم در ،یاقتصاد یها شاخص با ها پروژه
 با ها پروژه یابیارز ،یستمیس تیریمد ،ینسلنیب و درون یبرابر

 و یا حرفه اخالق و یاجتماع تیمسئول ،یاجتماع یاه شاخص
 به هتوج ضرورت مباحث ،یطیمح ستیز ةمقول ةنیزم در
 یابیارز و یطیمح ستیز یها یآلودگ ،ییوهواآب راتییتغ

 دروس لسرفص در ،یطیمح ستیز یها شاخص با ها پروژه
 .شوند وارد رشته یتخصص
 سرفصل یبازنگر در ،یشاورزک ونیزاسیانکم ةرشت در
 شنهادیپ که است شتریب توجه ازمندین ،یاجتماع ةمقول دروس،

 ،یاجتماع ةمقول در یبررس مورد میمفاه به توجه با شود یم
 و درون یبرابر ،یستمیس تیریمد ،یا حرفه اخالق مباحث

 یتخصص دروس صلسرف در ،یاجتماع تیمسئول و ینسلنیب
 نیآخر در ،یسازمان ةمقول به توجه ضرورت .ندشو قیتلف رشته

 یها مقوله ،نیهمچن .است شده کدر رشته مصوب سرفصل
 درنظر دیبا ،یاجتماع ةمقول از پس ،یاقتصاد و یطیمح ستیز

 ،یطیمح ستیز تیریمد ،یطیمح ستیز ةمقول در .ندشو گرفته
 تجارت ،یاقتصاد ةمقول در و منابع شیفرسا و بیتخر کاهش

 یبرا یشنهادیپ عاتموضو ییغذا تیامن و داریپا دیتول دار،یپا
 ونیزاسیمکان ةرشت یصصتخ دروس یها سرفصل در قیتلف

 درصد نیانگیم هک است یحال در امر نیا .هستند یکشاورز
 سرفصل نیآخر در ور،کمذ ةرشت در یداریپا میمفاه قیتلف

 میمفاه قیتلف ضرورت هک است درصد 80/2 رشته، مصوب
 .دده یم اننش را رشته دروس یمحتوا در یداریپا

 رشته، مصوب سرفصل نیآخر لیتحل ،یباغبان ةرشت در
 یها مقوله در یداریپا میمفاه قیتلف هک است آن انگریب

 ةمطالع از حاصل یها افتهی .است صفر ،یسازمان و یاجتماع
Sherren (2005) ضرورت ن،ینابراب ؛است امر نیا دیمؤ زین 

 است ارکآش دروس، سرفصل یبازنگر در مقوله دو نیا به توجه
 یبرابر ست،یز طیمح و انسان مباحث یاجتماع ةقولم در که

 ،یستمیس تیریمد ،یاجتماع تیمسئول ،ینسل نیب و درون
 یها شاخص با ها پروژه یابیارز ،یا حرفه اخالق ،یزندگ تیفیک

 ،یمشارکت تیریمد مباحث ،یسازمان ةمقول در و یاجتماع
 تحمل) یریگ میتصم ،یالملل نیب و یمل یها استیس و نیقوان

 بعد درنظرگرفتن با) یزیر برنامه و (سکیر تیریمد و ابهام
 رشته یتخصص دروس یها سرفصل در قیتلف یبرا ،(یزمان

 قیتلف زانیم شیافزا به ازین ،نیهمچن .شود یم شنهادیپ
 کاند سهم به توجه با ،یاقتصاد و یطیمح ستیز یها مقوله

 قیتلف شیافزا یبرا .است مشهود دروس، یها سرفصل در ها آن
 تیریمد ،ییوهواآب راتییتغ مباحث ،یطیمح ستیز ةمقول

 شیفرسا و بیتخر هشکا مجدد، ةاستفاد ،یطیمح ستیز
 با ها روژهپ یابیارز و یطیمح ستیز یها یآلودگ منابع،

 مباحث ،یاقتصاد ةمقول در و یطیمح ستیز یها شاخص
 تیامن دار،یپا شتیمع دار،یپا مصرف و دیتول دار،یپا تجارت

 با ها پروژه یاقتصاد یابیارز و یمال ییجو صرفه ،ییغذا
 دروس سرفصل در قیتلف تیقابل ،یاقتصاد یها شاخص
 قیتلف زانیم نییپا اریبس نیانگیم .نددار را رشته یتخصص

 1383 سال در رشته مصوب سرفصل در یداریپا میمفاه
 .ددهیم انشن نهیزم نیا در را یجد یبازنگر ضرورت ،(6/0)

 قیتلف نیانگیم نباتات، اصالح و زراعت ةرشت در ت،یدرنها
 درصد 10/3 رشته، مصوب سرفصل نیآخر در یداریپا میمفاه
 ةمقول قیطر از ن،یانگیم از ییباال اریبس سهم هک است

 یسازمان یها مقوله به هکیدرحال ،شود یم نییتب یطیمح ستیز
 ،نیبنابرا ؛است نشده توجه ورکمذ سرفصل در یاقتصاد و
 و ها مقوله به توجه در توازن و تعادل جادیا شود یم شنهادیپ

 و یسازمان یها مقوله در ژهیو به ،ها آن قیتلف زانیم در شیافزا
 ةمقول در .دشو توجه دروس یها سرفصل یبازنگر در ،یاقتصاد
 و نیقوان مختلف، نفعان یذ مشارکت باحثم ،یسازمان

 با) یزیر برنامه ،یالملل نیب و یمل سطح یها استیس
 تیریمد و ابهام تحمل) یریگ میتصم ،(یزمان بعد درنظرگرفتن

 مصرف و دیتول دار،یپا تجارت ،یاقتصاد ةمقول در ،(سکیر
 یابیارز و فقر کاهش ،ییغذا تیامن دار،یپا شتیمع دار،یپا

 مباحث ،یاجتماع ةمقول در ،یاقتصاد یها شاخص با ها پروژه
 تیمسئول ،ینسلنیب و درون یبرابر ست،یز طیمح و انسان

 ،یزندگ تیفیک ،یتیجنس لیتحل ،یستمیس تیریمد ،یاجتماع
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 در و یاجتماع یها شاخص با ها پروژه یابیارز و یا حرفه اخالق
 تیریمد ،ییوهواآب راتییتغ مباحث ،یطیمح ستیز ةمقول

 با ها پروژه یابیارز و یطیمح ستیز یها یآلودگ ،یطیمح ستیز
 دروس سرفصل در توان یم را یطیمح ستیز یها شاخص
 .کرد قیتلف رشته یتخصص
 از ییها نهیزم ،یبررس مورد یها رشته در دهد یم نشان جینتا

 تیمسئول و (تکمشار و فقر اهشک) هزاره ةتوسع اهداف لیقب
 UNESCO گزارش یهاافتهی با که اند مانده فولمغ یاجتماع

(2009c) ةمطالع به توجه با ،نیهمچن .استراستهم Edwards et 

al. (2007،) ها، رشته یالزام یتخصص دروس یمحتوا در یبازنگر 
 یبررس .است یضرور ،یاجتماع یها مقوله قیتلف یارتقا منظور به

 به شتریب هک است آن انگریب ها رشته یالزام یتخصص دروس
 توجه یسدر ةبرنام در یداریپا میمفاه قیتلف یا هسته افتیره

 ةتوسع میمفاه هب طومرب یدرس واحد یعموم طور به و است شده
 درس مانند) است شده وارد ها رشته یدرس ةبرنام در داریپا
 و یردولتیغ یها سازمان ،داریپا زراعت دار،یپا ةتوسع و یشاورزک

 نیقوان با ییآشنا ،وخاک آب حفاظت ،یمردم مشارکت
 یمحتوا قیتلف یها مدل به توجه با دهد یم نشان هک (یکشاورز

 افتیره ،(Majumdar, 2009) (Hungerford) هانگرفورد یداریپا
 براساس هک است آن مهم .است بوده مدنظر Diffusion قیتلف

 دست داریپا ةتوسع به توان یم یدرصورت ،Sterling (2004b) نظر
 آموزش یها برنامه از یجامع بخش ه،توسع نیا هک افتی

 را یدرس ةبرنام یا هسته یها بخش فقط و باشد یمهندس
 به دروس از یگرید حجم دنزواف هدف ن،یبنابرا ؛دهدن لیکتش

 میمفاه نکرددوار هکبل ،ستین ها رشته پرحجم یدرس ةبرنام
به ؛است یتخصص دروس در موجود یها سرفصل در یداریپا

 دارد، یشتریب طرفداران هک هانگرفورد Infusion مدل ،یعبارت
 دروس یمحتوا درون یداریپا میمفاه رایز ،ردیگ قرار مدنظر دیبا

 دروس یبرا توان یم را یداریپا یمحتوا .شود یم قیتزر ها رشته
 درس یابر هک یداریپا موضوعات از استفاده با یا رشته هر در
 دانش شیافزا ،یاصل هدف رایز رد؛ب ارک به ،باشد داشته اربردک

 دانش شیافزا هدف. نیست انیدانشجو یداریپا یعموم
 دانش نیا یریارگک به ییتوانا دانشجو تا است یداریپا یساختار

 آن تیاهم حائز ةتکن .باشد داشته خود یا حرفه مسائل در را
 افتیره نیا از استفاده یبرا یچالش ها، رشته تیماه هک است
 هک ردیگ صورت یا گونه به دیبا محتوا یساختاربند .است

 مورد های رشته برای هک یداریپا یها مقوله در مختلف موضوعات
 یریادگی یبرا ،رشته تیماه به توجه با اند، هشد پیشنهاد بررسی

 با دیبا محتوا درضمن، .دنریگ قرار مدنظر درس، /رشته آن در
 یریادگی اهداف هک یطور به باشد، ارتباط در آموزشی بعادا ریسا

 لیقب از یداریپا یمحتوا شامل است نکمم درس /رشته یک
 ؛باشد ها ارزش و ها مهارت باورها، اندازها، چشم موضوعات،

 .کرد فرض مجزا آموزش، یاجزا ریسا از را محتوا دینبا ،نیبنابرا
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