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 .1دکتری آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -91/02/25 :تاریخ تصویب)91/10/06 :

چکیده
پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی وضعیت تلفیق مفاهیم پایداری در سرفصلهای مصوب دروس تخصصی
الزامی شش رشتة کشاورزی در بیست سال اخیر ،با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوای ترکیبی انجام
گرفته است .جامعة آماری این تحلیل ،تمام سرفصلهای مصوب دروس تخصصی الزامی رشتههای
کشاورزی پردیس کشاورزی و منابعطبیعی دانشگاه تهران در سالهای  1370تا  1390است .رشتههایی
بهعنوان نمونه انتخاب شدند که سرفصل دروس آنها در سالهای  1365و  1383بهطور همزمان در
دسترس بودند؛ بنابراین 191 ،درس تحلیل شدند .مطابق نتایج ،میانگین درصد تلفیق مقولههای پایداری در
تمام رشتههای مورد بررسی ،پایین است .همچنین ،مقولة پایداری زیستمحیطی ،با  3/41درصد ،در
مقایسه با سایر مقولههای پایداری ،باالترین میزان تلفیق را در محتوای دروس دارد و مؤید آن است که
گرایش محتوای دروس تخصصی الزامی رشتههای کشاورزی مورد بررسی ،بهسوی مقولة زیستمحیطی
بوده است .همچنین ،مقولههای سازمانی ،اجتماعی و اقتصادی ،بهترتیب اولویتهای دوم تا چهارم را در
میزان تلفیق مفاهیم پایداری دارند.
واژههای کلیدی :برنامة درسی ،پایداری ،تحلیل محتوا ،دانشگاه تهران ،کشاورزی.
مقدمه
موضوع آموزش پایداری و تلفیق مفاهیم پایداری در برنامة
درسی ،در همایش سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل
متحد ) (UNESCOدر سال  1968درمورد زیستسپهر
) (Biosphereریشه دارد که توسعة برنامة درسی بهمنظور
مطالعة محیطزیست در تمام سطوح آموزشی را مطرح ساخت
و توجه جهانیان را به مشکالت زیستمحیطی جلب کرد.
دیدگاه تمرکز بر جنبة زیستمحیطی توسعة پایدار تا زمان
برگزاری کمیسیون برانتلند ) (Brundtlandدر سال 1987
تداوم یافت .پس از گزارش کمیسیون برانتلند و اجالس ریو،
* نویسندة مسئول:

اصطالح توسعة پایدار /پایداری بهصورت گسترده مطرح شد و
از آن زمان تاکنون ،افراد در زمینة معنای پایداری در عمل و
چگونگی دستیافتن به آن بحث و جدل دارند .این جدل،
آموزش عالی را نیز درگیر کرده است ،بهطوریکه بیانیة تالویرز
) (Talloiresدر سال  -1990که اولین بیانیة بینالمللی توسط
مؤسسة رهبران دانشگاه برای آیندة پایدار بود -توجه به
موضوعات پایداری در آموزش عالی را بهطور ویژه مطرح
ساخت .پس از آن ،سایر بیانیهها از قبیل هالیفکس )(Halifax
در سال  ،1991تسالونیکی ) (Thessalonikiدر سال ،1997
لونبرگ ) (Luneburgدر سال  2001و بن ) (Bonnدر سال
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 ،2009بر ضرورت تلفیق مفاهیم پایداری در برنامة درسی
مؤسسههای آموزش عالی تأکید کردند ( ;UNESCO, 2009a
 .)Virtual Campus for Sustainable Europe, 2008همچنین،
پنجمین کنفرانس بینالمللی بارسلونا در سال  ،2010در زمینة
آموزش عالی با عنوان «تعهد آموزش عالی به پایداری ،از درک
تا عمل» -که توسط شبکة جهانی دانشگاهی برای نوآوری و با
همکاری یونسکو برگزار شد -فعالیتهای مؤسسههای آموزش
عالی را در زمینة پایداری در نقاط مختلف دنیا در حوزههای
برنامه درسی یادآوری کرد .همچنین در این کنفرانس،
بزرگترین چالش آموزش عالی در دهههای آینده ،بهکارگیری
دانش در خدمت تحول اجتماعی معرفی شد که عامل حرکت
به سمت پایداری است ( Global University Network for
.)Innovation, 2010
برایناساس ،مؤسسههای آموزش عالی در سراسر جهان که
در دهههای پیشین بر موضوعات زیستمحیطی متمرکز بودند،
تغییر در مأموریتهای آموزشی و فعالیتهای خود را برای
تلفیق پایداری در نظامشان آغاز کردهاند و فعاالنه برای تلفیق
آموزش پایداری در فعالیتهای آموزشی خود تالش میکنند،
بهطوریکه نقش آموزش عالی در زمینة تغییر اجتماعی بهسوی
پایداری بیشتر ،بهعنوان موضوع علمی مهمی پدیدار شده است
(.)Stephens & Graham, 2010; Holmberg et al., 2008
ضرورت این امر را میتوان در اقدام یونسکو دید که دهة
 2014 -2005را دهة آموزش برای توسعة پایدار نامید .درواقع،
این دهه برای تأکید بر اهمیت موضوع تغییر فرایندهای
آموزشی بهسوی پایداری و تسریع در روند فرایند تغییر به این
شکل نامگذاری شد (.)UNESCO, 2005
بنابراین ،یکی از مأموریتهای آموزش عالی آن است که
جامعه را بهسوی تولید دانش برای مواجهه با امنیت غذایی،
تغییرات آبوهوایی ،مدیریت آب ،انرژی قابلاحیا ،تنوع زیستی،
بهداشت ،نابرابری اجتماعی و ...سوق دهد .دانشجویان نیاز
دارند از اصول پایداری بهعنوان مالحظات در فرهنگ قرن  21و
از چگونگی ویژگیهای محیطزیست ،جامعه و اقتصاد آگاه
باشند .طیفی از دیدگاهها یا تفاسیر پایداری و استلزامهای آن،
پایة اساسی دانش و اولین مرحله برای درک عمیقتر است
( .)Sterling, 2004aاین مأموریت ،آموزش عالی کشاورزی و
منابعطبیعی را بهشدت درگیر میکند؛ زیرا منابع موجود در
زیربخش کشاورزی و منابعطبیعی ،از منابع پایهای جهان
هستند که با اعمال فناوریها و اتخاذ سیاستهای ناپایدار در
زمینة مدیریت این منابع ،نهتنها توانایی نسل حاضر در

بهرهگیری از آنها محدود میشود ،بلکه نسل آینده نیز چنین
فرصتی را از دست میدهد .بههمراه ایجاد چنین چالشی ،سایر
چالشها از قبیل کاهش امنیت غذایی ،کاهش تنوع زیستی و
نابرابری اجتماعی نیز نمود مییابد .مأموریت مذکور ،با تلفیق
پایداری در نظام آموزش عالی محقق میشود که یکی از ابعاد
آن ،تلفیق مفاهیم پایداری در محتوای برنامة درسی رشتههای
آموزشی است (.)Dawe et al., 2005
رهیافت تلفیق پایداری در برنامههای درسی ،در کشورهای
مختلف جهان درحال انجام است ( ;UNESCO, 2009b
 )Henderson & Tilbury, 2004که چند مورد آنها ذکر
میشود .دانشگاه ملی استرالیا ،برنامة مدیریت زیستمحیطی
خود را در سال  1998با سیاست تغییر فلسفه و اهداف دانشگاه
بهسوی پایداری آغاز کرد .یکی از کارکردهای اصلی این برنامه،
بررسی برنامة درسی رشتهها برای توجه به مفاهیم پایداری
است ( .)Mcmillin & Dyball, 2009در هند ،یکی از
رهیافتهای آموزش پایداری در مقطع کارشناسی ،تلفیق
دورهها یا بخشی از موضوعات پایداری در برنامة درسی و
آموزشی است ( .)Chhokar, 2010در پروژهای در انگلستان،
رشتههای آموزشی برای تلفیق مفاهیم پایداری در برنامة
درسی ،به چهار طبقه تقسیمبندی شدند؛ طبقة اول شامل
رشتههایی است که پتانسیل باالیی برای آموزش پایداری دارند
و برخی از زمینههای مربوط به پایداری را در برنامة درسی
رشتههای خود گنجاندهاند؛ مانند :تغییر آبوهوا ،تنوع زیستی و
نظامهای مدیریت زیستمحیطی .طبقة دوم دربرگیرندة
رشتههایی از قبیل مهندسی مواد ،علوم محیطزیست ،جغرافیا و
زمینشناسی است که فرایندهای عمدهای را در زمینة تلفیق
مفاهیم پایداری در برنامههای دورة کارشناسی و تحصیالت
تکمیلی خود انجام دادهاند .طبقة سوم شامل رشتههایی است
که در واردکردن آموزش پایداری در برنامة درسیشان
محدودیت دارند ،ولی بر این امر واقفاند که فرصتهای مهمی
برای انجام این کار در آینده دارند .رشتههایی مانند گردشگری،
اقتصاد ،علوم زیستی و مطالعات فلسفی و مذهبی در این گروه
قرار میگیرند .طبقة چهارم ،رشتههایی از قبیل رایانه ،ریاضی،
آمار ،روانشناسی ،موسیقی و تئاتر را شامل میشود که به
آموزش پایداری تمایل دارند ،اما تلفیق آن را در برنامة درسی
خود بسیار دشوار میدانند ( The Higher Education
 .)Academy of UK, 2006در ایران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
شعار «پیشتاز در توسعة پایدار در دهة آینده» را بهعنوان
راهبرد اصلی دانشگاه برگزیده است و در این زمینه ،برنامههای
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مختلفی را تدارک دیده است .این دانشگاه در زمینة آموزش
برای توسعة پایدار سه راهبرد را در پیش گرفته است :ایجاد
پژوهشکدة محیطزیست ،ارائة دروس جدید زیستمحیطی
برای رشتههای مختلف در دانشگاه و ایجاد دورة کارشناسی
ارشد مهندسی عمران -محیطزیست ( Alavi Moghaddam et
 .)al., 2007در زمینة تحلیل محتوای مفاهیم پایداری،
تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است که به اختصار به
آنها اشاره میشود.
 )2009c( UNESCOدر گزارش خود آورده است که
زمینههای محتوایی کلیدی که درون چارچوب آموزش پایداری
در سراسر جهان مورد تأکید است ،بیشتر شامل موضوعات
زیستمحیطی معمول مانند مدیریت منابعطبیعی (آب ،خاک،
مواد معدنی و سوخت فسیلی) و کاهش تنوع زیستی میشود.
زمینههایی که درحالحاضر ،کمتر در برنامة درسی وارد
میشود ،اهداف توسعة هزاره ،پیشگیری از بالیای طبیعی و
مسئولیت اجتماعی است .مرور گزارشهای منطقهای یونسکو
نشان میدهد که دو موضوع کانونی پایداری در برنامههای
درسی کشورهای مختلف ،تمرکز بر درک دالیل و تأثیرهای
موضوعات کلیدی شامل پیوندهای میان ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی و تمرکز بر توسعة ظرفیت
در سطح فردی و اجتماعی است )2009( Eftekhari et al. .در
مطالعهای به تحلیل محتوای برنامة چهارم در زمینة اهداف دهة
آموزش برای توسعة پایدار ملل متحد پرداختند .بررسی متون و
اسناد برنامه نشان داد در ارتباط با موضوع آموزش رسمی
درمورد توسعة پایدار و حفظ محیطزیست ،بندهایی در 21
محور وجود دارد که در آنها به نقش آموزش عالی در زمینة
افزایش آگاهی دانشجویان برای حفظ محیطزیست اشاره شده
است )2007( Edwards et al. .در تحقیق خود ،به تحلیل
محتوای اهداف و تعاریف دورههای مهندسی از جمله مهندسی
کشاورزی برمبنای صالحیتهای پایداری پرداختند .نتایج
بیانگر آن است که در رشتة مهندسی کشاورزی ،به برنامة
درسی چندرشتهای و دانش درمورد فرهنگها در کشورهای
دیگر توجه شده است )2005( Sherren .در مطالعة خود به
بررسی برنامههای درسی پایداری در رشتههای مختلف (از
قبیل علوم انسانی ،کشاورزی ،معماری ،مهندسی شیمی و
فیزیک) در دانشگاههای استرالیا پرداخت .این مطالعه نشان داد
بیشترین کمبود در برنامههای درسی پایداری در رشتههای
مختلف ،مفاهیم سیاستی است و بهطور کلی ،برای ایجاد تعادل
در برنامههای درسی پایداری باید به مفاهیم علوم اجتماعی و
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سیاستی گرایش یافت .با توجه به مطالب مذکور ،پژوهش
حاضر بهمنظور تعیین ماهیت محتوای پایداری در برنامة
درسی ،به بررسی تحلیل محتوای مفاهیم پایداری و روند
تغییرات آنها در سرفصل دروس تخصصی الزامی رشتههای
کشاورزی پردیس کشاورزی و منابعطبیعی دانشگاه تهران در
سالهای  1370تا  1390میپردازد.
مواد و روشها
روش تحلیل محتوا با رویکرد برنامة درسی ،یک روش پژوهش
منظم برای توصیف محتوای کتابها و متون برنامة درسی یا
مقایسة ساختار محتوا با اهداف برنامة درسی است که اطالعات
حاصل از این تجزیه و تحلیل را میتوان بهطور مستقیم در
تجدیدنظر دروس مربوط بهکار گرفت ( Rasuli & Amir
 .)Atashani, 2011در پژوهش حاضر ،از روش تحلیل محتوا با
رویکرد برنامة درسی ،از نوع تحلیل محتوای ترکیبی شامل
تحلیل محتوای آشکار و مضمونی بهره گرفته شد .در روش
آشکار ،پژوهشگر اصطالحاتی را ثبت میکند که واقعاً در اسناد
وجود دارند؛ بنابراین ،واحد تجزیه و تحلیل (واحد ثبت) در
روش آشکار ،واژه است و محقق بهدنبال حضور کلمهای ویژه در
محتواست .روش مضمونی ،بهدنبال فهم معنای مستتر در متن
است .مضامین ،البهالی جملهها و عبارتها وجود دارند.
مضمون (مفهوم) ،واحد تجزیه و تحلیلی پیچیدهتر و شامل
مجموعهای از کلمات است که اندیشهای ویژه را بیان میکند.
پرسش اصلی تحقیق در این بخش این است:
 تا چه میزان در سالهای  1370تا  ،1390مفاهیم
پایداری در سرفصل دروس تخصصی الزامی رشتههای
کشاورزی تلفیق شد؟
برای پاسخگویی به پرسش مذکور ،ساختن مقولهها
ضرورت دارد .برای ساخت مقولهها ،مطابق با طبقهبندی کرسی
پایداری یونسکو در دانشگاه فنی کاتالونیا (،)Segalas, 2009
چهار مقوله برای بررسی مفاهیم پایداری درنظر گرفته شده
است که شامل مقولههای زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و
سازمانی میشود .شایان ذکر است هر مقوله هویت مشخص و
جداگانهای دارد و ارزش آن به ارزش دیگر مقولهها وابسته
نیست؛ بنابراین ،پرسشهای فرعی بهصورت زیر مشخص شد:
 هریک از مقولههای پایداری زیستمحیطی ،اقتصادی،
اجتماعی و سازمانی در بازة زمانی سالهای  1370تا
 ،1390تا چه میزان در سرفصل دروس تخصصی
الزامی رشتههای کشاورزی تلفیق شدند؟
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در این مرحله ،برای پاسخگویی به پرسشهای مذکور ،به
ساختن زیرمقولهها نیاز است .زیرمقولهها بهگونهای تعریف
شدهاند که از طرد متقابل مفاهیم جلوگیری شود؛ بهاینصورت
که عنصری از متن مورد تحلیل را نتوان در دو یا چند مقوله
جای داد .برای مقولهبندی نیز با توجه به پژوهشهای
انجامگرفته در زمینة مفهوم پایداری )Carew & Mitchell,
2001; Dawe et al., 2005; Institution of Environmental
;Sciences; 2006; Lourdel et al., 2007; Kagawa, 2007

 ،)Hurlimann, 2009مفاهیم مربوط به هر مقوله استخراج
شدند و درمجموع  31زیرمقوله درنظر گرفته شد .برای روایی
تحلیل محتوا ،نتایج بررسیها در اختیار برخی از متخصصان
محیطزیست و کشاورزی قرار گرفت و از سوی آنها تأیید شد.
برای پایایی تحلیل محتوا ،کدگذاری تکرار و از ضریب پایایی
اسکات استفاده شد که بیش از  0/6بهدست آمد که با توجه به
معیارهای قضاوت درمورد ضریب پایایی از نظر Stemler
( ،)2001پایایی قابلقبولی دارد .جامعة مورد بررسی این
تحلیل ،تمام سرفصلهای مصوب دروس تخصصی الزامی
رشتههای مختلف کشاورزی پردیس کشاورزی و منابعطبیعی
دانشگاه تهران در بازة زمانی سالهای  1370تا  1390است .در
این بازة زمانی ،دو سرفصل مصوب (سرفصلهای سال  1365و
سرفصلهای سال  )1383اجرا شد؛ بنابراین ،برای مقایسة
تلفیق مفاهیم پایداری ،دو بازة زمانی درنظر گرفته شد:
سالهای  1370تا  -1382که در آن سرفصلهای مصوب سال
 1365تدریس شد -و سالهای  1383تا  -1390که در آن،
بهدلیل بازنگری در سرفصلها ،سرفصل مصوب سال 1383
تدریس شد .دانشآموختگان هر رشته ،ملزم به گذراندن این
دروس بودند و درواقع ،محتوای اصلی حرفة تخصصی آنها از
طریق این دروس انتقال مییافت؛ بنابراین ،دروس تخصصی

الزامی هر رشته بهعنوان جامعة مورد بررسی انتخاب شدند .با
توجه به محدودیت دسترسی به سرفصل دروس برخی از
رشتههای کشاورزی ،تمام رشتههای کشاورزی که بهطور
همزمان سرفصل مصوب سالهای  1365و  1383آنها در
دسترس بود ،شامل رشتههای ترویج و آموزش کشاورزی،
زراعت و اصالح نباتات ،علوم باغبانی ،آب ،علوم و مهندسی
صنایع غذایی و مکانیزاسیون کشاورزی ،بهعنوان نمونه انتخاب
شدند؛ بنابراین ،درمجموع  12سرفصل مصوب در قالب 191
درس تحلیل شدند .برای تحلیل ،ابتدا درصد فراوانی مفاهیم
پایداری در سرفصلهای هر درس تخصصی الزامی نسبت به
کل سرفصل آن درس مشخص شد .سپس ،مجموع درصد
فراوانی تلفیق مفاهیم پایداری دروس هر رشته بر تعداد دروس
تخصصی الزامی آن رشته تقسیم شد تا درصد تلفیق مفاهیم
پایداری در هر رشته با توجه به هر مقوله استخراج شود.
نتایج و بحث
بررسی وضعیت تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس
تخصصی الزامی رشتة ترویج و آموزش کشاورزی

با توجه به نمودار  ،1در بازة زمانی  1370تا  ،1382درصد
تلفیق مقولة زیستمحیطی در کل سرفصلهای دروس
تخصصی الزامی رشتة ترویج و آموزش کشاورزی ،از سایر
مقولهها کمتر است ( 0/43درصد) که در بازة  1383تا
 ،1390این میزان ،حدود  0/77درصد افزایش یافت و به 1/2
درصد رسید .همچنین ،درصد تلفیق مقولههای سازمانی و
اجتماعی در هر دو بازة زمانی مذکور ،در سرفصلهای دروس
تخصصی الزامی رشته ،بهترتیب در جایگاه اول و دوم قرار
گرفتند و تقریباً به یک میزان افزایش یافتند.

نمودار  .1روند تلفیق مقولههای پایداری در سرفصلهای دروس تخصصی الزامی رشتة ترویج و آموزش کشاورزی در بازة زمانی  1370تا 1390

فهام و همکاران :تحلیل محتوای مفاهیم پایداری در سرفصل دروس رشتههای کشاورزی...

همچنین ،در نمودار  1مشاهده میشود که درصد تلفیق
مقولة اقتصادی در سرفصل دروس سال  ،1383نسبت به
سرفصل دروس سال  1365کاهش یافته است که دلیل این
امر ،افزایش در تعداد دروس تخصصی الزامی سرفصل سال
 1383در مقایسه با سال  1365است .با وجود این ،تعداد
دروسی که در سرفصلها با توجه به مقولة اقتصادی تعیین
شدهاند ،در هر دو سرفصل دروس سال  1383و 1365
یکسان است .این امر بیانگر آن است که مقولة اقتصادی در
دروسی که به سرفصل سال  1383اضافه شد ،مورد توجه
نبوده است .میانگین درصد تلفیق مفاهیم مربوط به
مقولههای سازمانی ( )7/72و اجتماعی ( )6/5در بازة زمانی
 1370تا  ،1390نسبت به میانگین دو مقولة اقتصادی
( )1/51و زیستمحیطی ( )0/72تفاوت محسوسی دارد که
نشان میدهد گرایش این رشته در دروس تخصصی ،بهسوی
مقولههای سازمانی و اجتماعی است .همچنین ،با توجه به
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میانگین درصد تلفیق مقولهها در بازة زمانی مذکور ،به هر
چهار مقوله توجه شد.
بررسی وضعیت تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس
تخصصی الزامی رشتة آبیاری

در سرفصل دروس تخصصی الزامی رشتة آبیاری ،میزان تلفیق
مقولة زیستمحیطی در سرفصل دروس از  7/11درصد در
سال  ،1365به  13/07درصد در سال  1383رسید.
مقولههای اجتماعی و اقتصادی با وجود روند افزایشی کم،
نقش اندکی در حرکت بهسوی مفاهیم پایداری در سرفصل
دروس سال  1365و  1383دارند (نمودار  .)2نتایج نشان
میدهد در دو دهة اخیر ،بیشترین تمرکز رشتة آبیاری بر
مقولة پایداری زیستمحیطی بوده است و مقولة سازمانی در
سرفصل دروس تخصصی الزامی ،مهجور مانده است.

نمودار  .2روند تلفیق مقولههای پایداری در سرفصلهای دروس تخصصی الزامی رشتة آبیاری در بازة زمانی  1370تا 1390

بررسی وضعیت تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس
تخصصی الزامی رشتة علوم و مهندسی صنایع غذایی

در رشتة علوم و مهندسی صنایع غذایی در بازة زمانی  1370تا
 ،1382به مقولههای اقتصادی ،اجتماعی و سازمانی در سرفصل
دروس تخصصی الزامی توجه نشد .در بازة زمانی  1383تا
 ،1390به مقولههای اقتصادی و اجتماعی ،به میزان بسیار
اندکی (بهترتیب  0/65و  0/13درصد) در سرفصل دروس سال
 1383توجه شد .مقولة زیستمحیطی در وضعیت مناسبتری
نسبت به سایر مقولهها قرار دارد .با وجود این ،سهم پایینی را
در تلفیق مفاهیم پایداری زیستمحیطی در سرفصلهای

دروس تخصصی الزامی رشته در دو بازة زمانی  1370تا 1382
و  1383تا  1390دارد ،بهطوریکه در سرفصل دروس سال
 ،1383با وجود افزایش در تعداد دروس تخصصی الزامی ،میزان
تلفیق مقولة زیستمحیطی در حدی نیست که سبب افزایش
میزان تلفیق آن نسبت به سرفصل دروس سال  1365شود .به
ایندلیل ،روند نزولی آن دیده میشود (نمودار )3؛ بنابراین،
نتایج بیانگر بیتوجهی به مقولة پایداری سازمانی و گرایش به
مقولة زیستمحیطی در بازة زمانی  1370تا  1390در دروس
تخصصی الزامی رشتة علوم و مهندسی صنایعغذایی است.
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نمودار  .3روند تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس تخصصی الزامی رشتة مهندسی صنایعغذایی در بازة زمانی  1370تا 1390

بررسی وضعیت تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس
تخصصی الزامی رشتة مکانیزاسیون کشاورزی

نمودار  4مؤید آن است که در سرفصل دروس در بازة زمانی
 1383تا  ،1390بهترتیب میزان تلفیق مقولههای سازمانی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی نسبت به بازة زمانی
 1370تا  ،1382دارای ( 5/56از صفر به ( 3/36 ،)5/56از
 0/45به ( 1/33 ،)3/81از صفر به  )1/33و ( 0/03از  0/45به
 )0/48درصد ارتقاست .در بازة زمانی  1370تا ،1382

باالترین سهم تلفیق ،به یک اندازه به مفاهیم مرتبط با
مقولههای اقتصادی و اجتماعی اختصاص دارد که سهم
مقولههای سازمانی و زیستمحیطی در تلفیق مفاهیم پایداری
در این بازة زمانی ،صفر است .همچنین ،در بازة زمانی 1383
تا  ،1390باالترین سهم تلفیق در سرفصلهای دروس
تخصصی الزامی ،به مقولة سازمانی و در اولویت دوم به مقولة
اقتصادی اختصاص یافت.

نمودار  .4روند تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس تخصصی الزامی رشتة مکانیزاسیون کشاورزی در بازة زمانی  1370تا 1390

بررسی وضعیت تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس
تخصصی الزامی رشتة باغبانی

همانطورکه در نمودار  5مشخص است ،تلفیق مقولههای
سازمانی و اجتماعی در سرفصل دروس تخصصی الزامی در هر
دو بازة زمانی  1370تا  1382و  1383تا  1390مورد توجه
نبوده است .هرچند تعداد دروس تخصصی الزامی در هر دو
سرفصل یکسان است ،تغییر در دروس صورت گرفته است؛

یعنی دروسی که در سرفصل سال  1365مفاهیم مربوط به
مقولة زیستمحیطی را در محتوای خود گنجانده بودند ،در
سال  1383از سرفصل دروس تخصصی الزامی حذف شدند
که نتیجة آن ،کاهش میزان تلفیق مقولة زیستمحیطی در
سرفصل سال  1383نسبت به سرفصل دروس سال 1365
بوده است.

فهام و همکاران :تحلیل محتوای مفاهیم پایداری در سرفصل دروس رشتههای کشاورزی...
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نمودار  .5روند تلفیق مقولههای پایداری در سرفصلهای دروس تخصصی الزامی رشتة باغبانی در بازة زمانی  1383تا 1390

بررسی وضعیت تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس
تخصصی الزامی رشتة زراعت و اصالح نباتات

نتایج بیانگر آن است که در بازة زمانی  1370تا  ،1390به
مقولههای اقتصادی و سازمانی برای تلفیق در سرفصل دروس
توجه نشده است و میانگین درصد تلفیق این دو مقوله صفر
است .مقولة زیستمحیطی دارای باالترین سهم در هر دو بازة

زمانی  1370تا  1382و  1383تا 1390است .همچنین،
میانگین تلفیق مقولة اجتماعی در بازة زمانی  1370تا ،1390
بسیار ناچیز و معادل  0/45درصد است .شایان ذکر است در
بازة زمانی  1370تا  ،1382منحصراً مقولة زیستمحیطی،
مدنظر بود (نمودار .)6

نمودار  .6روند تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس تخصصی الزامی رشتة زراعت و اصالح نباتات در بازة زمانی  1370تا 1390

بررسی مقایسهای تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل
دروس تخصصی الزامی رشتههای کشاورزی

جدول  1بیانگر آن است که در بازة زمانی  1370تا ،1390
رشتههای آبیاری و زراعت و اصالح نباتات ،از لحاظ تلفیق
مقولة زیستمحیطی ،بهترتیب ،اولویت اول و دوم را دارند.
رشتههای مکانیزاسیون و ترویج و آموزش کشاورزی نسبت به

سایر رشتههای مورد بررسی ،از نظر میزان تلفیق مقولة
اقتصادی ،در اولویتاند .همچنین ،میزان تلفیق مقولة
اجتماعی و سازمانی در رشتة ترویج و آموزش کشاورزی،
تفاوت زیادی با سایر رشتههای مورد بررسی دارد .شایان ذکر
است بخشی از نتایج ،به تفاوت در ماهیت رشتههای مورد
بررسی بازمیگردد.
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جدول  .1بررسی مقایسهای میانگین تلفیق مقولههای پایداری در سرفصل دروس تخصصی الزامی رشتههای کشاورزی
در بازة زمانی  1370تا 1390
رشته

زراعت و اصالح نباتات
علوم و صنایع غذایی
آبیاری
مکانیزاسیون کشاورزی
باغبانی
ترویج و آموزش کشاورزی
میانگین

اولویت و میانگین درصد تلفیق مقولههای پایداری در بازة زمانی  1370تا 1390
زیستمحیطی

اولویت

اقتصادی

اولویت

اجتماعی

اولویت

سازمانی

اولویت

7/28
1/65
9/38
0/51
0/91
0/72
3/41

2
3
1
6
4
5
-

0
0/25
0/54
1/73
1/10
1/51
0/86

6
5
4
1
3
2
-

0/45
0/05
1/10
0/46
0
6/50
1/43

4
5
2
3
6
1
-

0
0
0
2/12
0
7/72
1/64

3
3
3
2
3
1
-

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به یافتههای پژوهش ،میانگین درصد تلفیق هریک از
مقولههای پایداری در بازة زمانی  1370تا  ،1390مؤید آن
است که مقولة زیستمحیطی در سرفصل دروس تخصصی
الزامی رشتههای کشاورزی ،باالترین سهم ( 3/41درصد) را
دارد و مقولههای سازمانی ( 1/64درصد) ،اجتماعی (1/43
درصد) و اقتصادی ( ،)0/86بهترتیب اولویتهای دوم تا چهارم
را در این رشتهها دارند؛ بنابراین ،گرایش سرفصلهای دروس
تخصصی الزامی رشتهها در بازة زمانی سالهای  1370تا
 ،1390به مقولة زیستمحیطی است که نتیجة مذکور ،مطابق
نتایج گزارش  )2009c( UNESCOاست .همچنین ،با یافتة
 )2009( Eftekhari et al.همراستاست که یکی از مأموریتهای
آموزش عالی را در برنامة چهارم توسعه ،ارتقای آگاهی
زیستمحیطی دانشجویان ذکر کرد .نتایج حاضر نشان میدهد
تلفیق مفاهیم پایداری در برنامة درسی رشتههای آموزشی ،در
رهیافت آموزش محیطزیست باقی مانده است که در آن به
موضوعات زیستمحیطی توجه شده است .هنوز در بسیاری از
متون ،شاهد استفاده از واژههای سبز و زیستمحیطی ،بهجای
واژة پایداری هستیم .این امر ،دیدگاه برنامهریزان آموزشی را به
پایداری محدود میکند و سبب غلبة مقولة زیستمحیطی بر
سایر مقولههای پایداری میشود.
بنابراین ،لزوم توجه به ارتباطات سیستمی میان ابعاد
مختلف زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی و سازمانی ،به
صورت چندبعدی در محتوای برنامة درسی آشکار میشود.
همچنین ،براساس آخرین سرفصل مصوب رشتهها (سال
 ،)1383میانگین کلی درصد تلفیق مفاهیم پایداری در
رشتههای مورد بررسی 2/84 ،درصد بوده است که بیانگر توجه
اندک به آموزش پایداری در محتوای برنامه درسی رشتههاست.

در رشتة ترویج و آموزش کشاورزی ،با توجه به آخرین
سرفصل مصوب رشته (سرفصل سال  ،)1383میانگین تلفیق
مفاهیم پایداری 6/29 ،درصد است .نکتة حائز اهمیت آن است
که مقولة سازمانی ،سهم باالیی را در این میزان دارد .با توجه به
نتایج ،در تلفیق مفاهیم پایداری در رشتة مذکور ،بهترتیب
مقولههای اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی نیازمند
توجهاند .با توجه به مفاهیم مورد بررسی در هر مقوله ،در این
رشته باید مفاهیم زیر در محتوای دروس تلفیق شود :در مقولة
زیستمحیطی ،مباحث توجه به تنوع زیستی ،بازیافت،
چالشهای تغییرات آبوهوایی ،در مقولة اجتماعی ،مباحث
عدالت درون و بین نسلی ،امنیت انسانی ،اخالق حرفهای،
کیفیت زندگی ،در مقولة اقتصادی ،مباحث معیشت پایدار،
کاهش فقر ،امنیت غذایی ،ترویج تولید و مصرف پایدار و در
مقولة سازمانی ،مباحث قوانین و سیاستهای ملی و بینالمللی.
در رشتة آبیاری ،میانگین تلفیق مفاهیم پایداری در آخرین
سرفصل مصوب رشته در سال  3/75 ،1383درصد است .در
این رشته ،به مقولة زیستمحیطی توجه شده است و نیاز است
که در بازنگری سرفصلهای دروس ،بهترتیب به مقولههای
سازمانی ،اقتصادی و اجتماعی توجه بیشتری شود؛ بنابراین،
باید در مقولة سازمانی ،مباحث مشارکت ذینفعان و کنشگران
مختلف ،قوانین و سیاستهای ملی و بینالمللی ،تصمیمگیری،
برنامهریزی (با درنظرگرفتن بعد زمانی) ،در مقولة اقتصادی،
مباحث تولید و مصرف پایدار ،معیشت پایدار ،امنیت غذایی،
صرفهجویی مالی ،کاهش فقر ،در مقولة اجتماعی ،مباحث
عدالت درون و بیننسلی ،امنیت انسانی ،مسئولیت اجتماعی،
کیفیت زندگی ،اخالق حرفهای و ارزیابی پروژهها با شاخصهای
اجتماعی و در مقولة زیستمحیطی ،مباحث تنوع زیستی،
تغییرات آبوهوایی ،استفادة مجدد و ارزیابی پروژهها با
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شاخصهای زیستمحیطی ،در محتوای دروس تخصصی رشتة
آبیاری تلفیق شوند.
میانگین تلفیق مفاهیم پایداری در آخرین سرفصل مصوب
رشتة علوم و مهندسی صنایع غذایی 0/51 ،درصد است .این
امر نشان میدهد که در این رشته ،محتوای فنی به میزان
بسیار اندک با مفاهیم پایداری تلفیق شده است؛ بنابراین ،در
بازنگری سرفصل دروس ،با توجه به نتایج ،بهدلیل بیتوجهی به
مقولة سازمانی ،به این مقوله باید بهطور جدی توجه شود .این
یافته ،با یافتة  )2005( Sherrenهمراستاست .همچنین،
مقولههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی نیز بهترتیب
نیازمند ارتقا هستند .بهمنظور تلفیق محتوای پایداری در
سرفصلهای دروس تخصصی رشتة علوم و مهندسی صنایع
غذایی ،پیشنهاد میشود در زمینة مقولة اقتصادی ،مباحث
تولید و مصرف پایدار ،معیشت پایدار ،امنیت غذایی ،ارزیابی
پروژهها با شاخصهای اقتصادی ،در زمینة مقولة اجتماعی،
برابری درون و بیننسلی ،مدیریت سیستمی ،ارزیابی پروژهها با
شاخصهای اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای و
در زمینة مقولة زیستمحیطی ،مباحث ضرورت توجه به
تغییرات آبوهوایی ،آلودگیهای زیستمحیطی و ارزیابی
پروژهها با شاخصهای زیستمحیطی ،در سرفصل دروس
تخصصی رشته وارد شوند.
در رشتة مکانیزاسیون کشاورزی ،در بازنگری سرفصل
دروس ،مقولة اجتماعی ،نیازمند توجه بیشتر است که پیشنهاد
میشود با توجه به مفاهیم مورد بررسی در مقولة اجتماعی،
مباحث اخالق حرفهای ،مدیریت سیستمی ،برابری درون و
بیننسلی و مسئولیت اجتماعی ،در سرفصل دروس تخصصی
رشته تلفیق شوند .ضرورت توجه به مقولة سازمانی ،در آخرین
سرفصل مصوب رشته درک شده است .همچنین ،مقولههای
زیستمحیطی و اقتصادی ،پس از مقولة اجتماعی ،باید درنظر
گرفته شوند .در مقولة زیستمحیطی ،مدیریت زیستمحیطی،
کاهش تخریب و فرسایش منابع و در مقولة اقتصادی ،تجارت
پایدار ،تولید پایدار و امنیت غذایی موضوعات پیشنهادی برای
تلفیق در سرفصلهای دروس تخصصی رشتة مکانیزاسیون
کشاورزی هستند .این امر در حالی است که میانگین درصد
تلفیق مفاهیم پایداری در رشتة مذکور ،در آخرین سرفصل
مصوب رشته 2/80 ،درصد است که ضرورت تلفیق مفاهیم
پایداری در محتوای دروس رشته را نشان میدهد.
در رشتة باغبانی ،تحلیل آخرین سرفصل مصوب رشته،
بیانگر آن است که تلفیق مفاهیم پایداری در مقولههای
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اجتماعی و سازمانی ،صفر است .یافتههای حاصل از مطالعة
 )2005( Sherrenنیز مؤید این امر است؛ بنابراین ،ضرورت
توجه به این دو مقوله در بازنگری سرفصل دروس ،آشکار است
که در مقولة اجتماعی مباحث انسان و محیطزیست ،برابری
درون و بین نسلی ،مسئولیت اجتماعی ،مدیریت سیستمی،
کیفیت زندگی ،اخالق حرفهای ،ارزیابی پروژهها با شاخصهای
اجتماعی و در مقولة سازمانی ،مباحث مدیریت مشارکتی،
قوانین و سیاستهای ملی و بینالمللی ،تصمیمگیری (تحمل
ابهام و مدیریت ریسک) و برنامهریزی (با درنظرگرفتن بعد
زمانی) ،برای تلفیق در سرفصلهای دروس تخصصی رشته
پیشنهاد میشود .همچنین ،نیاز به افزایش میزان تلفیق
مقولههای زیستمحیطی و اقتصادی ،با توجه به سهم اندک
آنها در سرفصلهای دروس ،مشهود است .برای افزایش تلفیق
مقولة زیستمحیطی ،مباحث تغییرات آبوهوایی ،مدیریت
زیستمحیطی ،استفادة مجدد ،کاهش تخریب و فرسایش
منابع ،آلودگیهای زیستمحیطی و ارزیابی پروژهها با
شاخصهای زیستمحیطی و در مقولة اقتصادی ،مباحث
تجارت پایدار ،تولید و مصرف پایدار ،معیشت پایدار ،امنیت
غذایی ،صرفهجویی مالی و ارزیابی اقتصادی پروژهها با
شاخصهای اقتصادی ،قابلیت تلفیق در سرفصل دروس
تخصصی رشته را دارند .میانگین بسیار پایین میزان تلفیق
مفاهیم پایداری در سرفصل مصوب رشته در سال 1383
( ،)0/6ضرورت بازنگری جدی را در این زمینه نشان میدهد.
درنهایت ،در رشتة زراعت و اصالح نباتات ،میانگین تلفیق
مفاهیم پایداری در آخرین سرفصل مصوب رشته 3/10 ،درصد
است که سهم بسیار باالیی از میانگین ،از طریق مقولة
زیستمحیطی تبیین میشود ،درحالیکه به مقولههای سازمانی
و اقتصادی در سرفصل مذکور توجه نشده است؛ بنابراین،
پیشنهاد میشود ایجاد تعادل و توازن در توجه به مقولهها و
افزایش در میزان تلفیق آنها ،بهویژه در مقولههای سازمانی و
اقتصادی ،در بازنگری سرفصلهای دروس توجه شود .در مقولة
سازمانی ،مباحث مشارکت ذینفعان مختلف ،قوانین و
سیاستهای سطح ملی و بینالمللی ،برنامهریزی (با
درنظرگرفتن بعد زمانی) ،تصمیمگیری (تحمل ابهام و مدیریت
ریسک) ،در مقولة اقتصادی ،تجارت پایدار ،تولید و مصرف
پایدار ،معیشت پایدار ،امنیت غذایی ،کاهش فقر و ارزیابی
پروژهها با شاخصهای اقتصادی ،در مقولة اجتماعی ،مباحث
انسان و محیطزیست ،برابری درون و بیننسلی ،مسئولیت
اجتماعی ،مدیریت سیستمی ،تحلیل جنسیتی ،کیفیت زندگی،
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اخالق حرفهای و ارزیابی پروژهها با شاخصهای اجتماعی و در
مقولة زیستمحیطی ،مباحث تغییرات آبوهوایی ،مدیریت
زیستمحیطی ،آلودگیهای زیستمحیطی و ارزیابی پروژهها با
شاخصهای زیستمحیطی را میتوان در سرفصل دروس
تخصصی رشته تلفیق کرد.
نتایج نشان میدهد در رشتههای مورد بررسی ،زمینههایی از
قبیل اهداف توسعة هزاره (کاهش فقر و مشارکت) و مسئولیت
اجتماعی مغفول ماندهاند که با یافتههای گزارش UNESCO
( )2009cهمراستاست .همچنین ،با توجه به مطالعة Edwards et
 ،)2007( al.بازنگری در محتوای دروس تخصصی الزامی رشتهها،
بهمنظور ارتقای تلفیق مقولههای اجتماعی ،ضروری است .بررسی
دروس تخصصی الزامی رشتهها بیانگر آن است که بیشتر به
رهیافت هستهای تلفیق مفاهیم پایداری در برنامة درسی توجه
شده است و بهطور عمومی واحد درسی مربوط به مفاهیم توسعة
پایدار در برنامة درسی رشتهها وارد شده است (مانند درس
کشاورزی و توسعة پایدار ،زراعت پایدار ،سازمانهای غیردولتی و
مشارکت مردمی ،حفاظت آبوخاک ،آشنایی با قوانین
کشاورزی) که نشان میدهد با توجه به مدلهای تلفیق محتوای
پایداری هانگرفورد ) ،)Majumdar, 2009( (Hungerfordرهیافت
تلفیق  Diffusionمدنظر بوده است .مهم آن است که براساس
نظر  ،)2004b( Sterlingدرصورتی میتوان به توسعة پایدار دست
یافت که این توسعه ،بخش جامعی از برنامههای آموزش

مهندسی باشد و فقط بخشهای هستهای برنامة درسی را
تشکیل ندهد؛ بنابراین ،هدف افزودن حجم دیگری از دروس به
برنامة درسی پرحجم رشتهها نیست ،بلکه واردکردن مفاهیم
پایداری در سرفصلهای موجود در دروس تخصصی است؛ به
عبارتی ،مدل  Infusionهانگرفورد که طرفداران بیشتری دارد،
باید مدنظر قرار گیرد ،زیرا مفاهیم پایداری درون محتوای دروس
رشتهها تزریق میشود .محتوای پایداری را میتوان برای دروس
در هر رشتهای با استفاده از موضوعات پایداری که برای درس
کاربرد داشته باشد ،بهکار برد؛ زیرا هدف اصلی ،افزایش دانش
عمومی پایداری دانشجویان نیست .هدف افزایش دانش
ساختاری پایداری است تا دانشجو توانایی بهکارگیری این دانش
را در مسائل حرفهای خود داشته باشد .نکتة حائز اهمیت آن
است که ماهیت رشتهها ،چالشی برای استفاده از این رهیافت
است .ساختاربندی محتوا باید بهگونهای صورت گیرد که
موضوعات مختلف در مقولههای پایداری که برای رشتههای مورد
بررسی پیشنهاد شدهاند ،با توجه به ماهیت رشته ،برای یادگیری
در آن رشته /درس ،مدنظر قرار گیرند .درضمن ،محتوا باید با
سایر ابعاد آموزشی در ارتباط باشد ،بهطوری که اهداف یادگیری
یک رشته /درس ممکن است شامل محتوای پایداری از قبیل
موضوعات ،چشماندازها ،باورها ،مهارتها و ارزشها باشد؛
بنابراین ،نباید محتوا را از سایر اجزای آموزش ،مجزا فرض کرد.
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