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چکیده
محتو   برگامه دروی آموزش توو ه  طرح به شد تالش ژو شش  ین در
طوربه   کیفی ژو شش ود. طرحژرد خته ش  یر ن گرام آموزش عالیژاید ر در 

در علمی شیأت  عضا   ز ر وتا  ین کیفی  وت. در مورد   یوه مطال ه
 قتصاد    عمر ن، م مار ، کشا رز ،-دروی، مهندوی ریز شا  برگامه رشته

عنو ن به گفر( 72د گشراه شیر ز )جام ه آمار : به ت د د  ، درعلوم  جتماعی
ر ش  گتخاب »  با  «شدفمند ر یکرد»  ز  وتفاده خبر ان تخصصی  

گفر به عنو ن  25، با «م یار  شباع گرر »   وتفاده  ز « گرر ن کلید صاحب
 فز رآمده با  وتفاده  ز گرمدوتشا  بهگموگه مصاحبه صورت  رفت. د ده

Nvivo شا در  ز طریق فن تحلیل مضمون مورد تحلیل قر ر  رفت   یافته
بند    شبکه دشنده   فر  یر دوتهژایه، وازمانقالب وه مجموع مضامین 

آمده، یک چارچوب دوتدشی شد. بر  واس گتایج بهمضامین وازمان
فرشنری، گهاد ، -زیستی،  جتماعیماتریسی  ز  ب اد توو ه ژاید ر )محیط

مضمون وازمان  4 قتصاد (   عنصر برگامه دروی )محتو ( شکل  رفت. 
بدین  وایی   شبکه مضامین  وتخر ج شد؛مضمون ژایه شنا 73دشنده   

محتو   برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش  صورت که طرح
ب د:  4عالی )به عنو ن مضمون فر  یر(   مضامین وازمان دشنده شامل 

محتو     -محتو ؛  قتصاد  -زیستی محتو ؛ محیط - جتماعی   فرشنری 
شا خود د ر    ب اد  وگا وگی در ین دوتهمحتو  بودگد. شر یک  ز   -گهاد 

باشند که شبکه مضامین به عنو ن طرحمورد( می 73مضامین ژایه )در کل:
دشی محتو   برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی وازمان

آموزش توو ه ژاید ر در  شا   ین ژو شش  مکانشدگد. بدیهی  وت که یافته
.فر شم آ رده  وت وطح آموزش عالی ر 

طرح محتو   برگامه دروی، آموزش توو ه ژاید ر،  کلمات کلیدی:
ر یکرد کیفی.،  یر ن گرام آموزش عالی

Abstract 
In this research, it has been tried to present a Sustain-

able Development Education Curriculum content de-

sign in Iran's Higher Education system.The research 

method was a qualitative case study. In this regard, 

with using a targeted approach and applying the theo-

retical saturation criterion, open interviews were con-

ducted with 25 faculty members in the field of cur-

riculum, agriculture, civil engineering and architecture 

from Shiraz University.The data obtained analyzed 

using Nvivo software and through thematic analysis , 

then clustered in three basic, organizing and global 

themes and thematic network were organized. The 

results of the analysis showed that,a matrix within the 

dimensions of Sustainable Development of higher 

education (environmental, social-cultural, institution-

al, economic) and curriculum Element (content) was 

formed. Then sustainable development education cur-

riculum content design in Iran's Higher Education 

System (global theme) including dimensions of Social 

and cultural - content, environmental- content, eco-

nomic- content, institutional- content (organizing 

themes) that each of which was found to have differ-

ent dimensions (basic themes). 

Keywords: design, Sustainable Development Educa-

tion, Curriculum content, Iran's Higher Education Sys-

tem, Qualitative study. 



 ... طرح محتوای برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی ایران: و همکاران، زارع

26

مقدمه
  ب اد مختلفحالتی  ز ت ادل   تو زن بین  تو ن می ر  1توو ه ژاید ر

وو ه ژاید ر به عنو ن یک ت .(Izadi, 2014) توو ه د گست

الزمه بهبود   ژیشرفت  وت،  واس بهبود  که یدرحالفر یند 

شا   جتماعی   فرشنری جو مع ژیشرفته ر    ض یت   رفع کاوتی

ور محرکه ژیشرفت مت ادل، متناوب     باید موت آ رد فر شم می

 وهی  بهشماشنگ  قتصاد ،  جتماعی   فرشنری تمام جو مع   

باشد. توو ه ژاید ر و ی د رد به ژنج گیاز  کشورشا  در حال توو ه

تلفیق حفاظت   توو ه، تأمین گیازشا    لیه زیستی   واویِ

تنوع یابی به عد لت  جتماعی، خودمختار      گسان، دوت

 ژاوخ  وید  کولوژیکی  حفظ یراگری  فرشنری

(2009،Georgi Mahlabani.) توو ه ژاید ر توو ه   

تو گایی بر خدشه یجاد  بد ن ر  ف لی گسل گیازشا  هک وت 

گرر به .کندمی تأمین خود گیازشا  تأمینبر     آینده شا  گسل

طریق  ز  گساگی جو مع حفظ ژاید ر توو ة شدف که رود یم

 یزگد ژشتیبان    هیژا  شا ستمیو که  وت توو ه گوعی

 (. Martini&Shirley ،2007) گبرد بین  ز ر  یزیست محیط

به  تو ن یم صلی ژاید ر  در منرومه م نایی توو ه ر    شا مؤلفه

 .2(، ژاید ر   قتصاد  )وودآ ر بودن .1 :برشمرد ین صورت 

)عدم  یطیمح ستیزژاید ر   .3(، ژاید ر   جتماعی )واز ار بودن

اختار    وازماگی )د ر  بودن ژاید ر  و .4(، بوم ستیزتخریب 

 .5 (، قتد ر   صالحیت   کار یی   مؤثر بودن واختار مدیریت

ژاید ر  ت ادل  .6(   رافنژاید ر  تکنولوژیکی )مناوب بودن 

شرچند(. Zahedi Mazandaran،2009( ))شماشنری ژویا

با موضوع، مرتبط  لمللی بین شا  وازمان   محققان بیشتر که

 جتماعی    قتصاد  ،محیطی زیست ب د وه به ر  ژاید ر توو ه

 وت متصور ژاید ر  بر   گیز دیرر   ب اد  ما ، گد کرده تقسیم

 کرد  شاره گهاد  ژاید ر  به تو ن می جمله  ز که

(2005،Evans  &  Joas.) ملل ژاید ر توو ه کمیسیون

2متحد
گهاد  ب د ر  ژاید ر توو ه ب د چهارمین 1995 وال در 

با ر بطه در ژ شاگسبورگ جهاگی گشست  وت. در کرده یم رف

 ژیشبرد شکست که شد  ظهار گیز 2002 وال در ژاید ر توو ه

1992 ریو کنفر گس  ز ب د که چیز  با مقایسه در ژاید ر توو ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sustainable development

2.United Nations Commission for Sustainable Develop-

ment 

ترتیبات بر تمرکز ض ف دلیل به  وت، رفته یم  گترار آن  ز

به دوتیابی .ت و بوده حکمر  یی  بز رشا  گاروایی   گهاد 

مردم رفتار   فکر در    شهیر تغییر ت گیازمند ژاید ر  مفهوم

  ر . وت شده گامیده جهاگی  گقالب آن، که طور شمان ،باشد یم

 قتصاد  بهتر،  جتماعی  ردد رعایت ژاید ر توو ه مباگی

 Zahedi ،2006) شد خو شد  یجاد تمیزتر محیطی   شکوفاتر

& Najafi .) مت دد  در زمینه  ب اد    ژو ششیگرر  شو شد

طرح محتو   برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش 

 جتماعی    وت: در ر بطه با ب د  شده مطرحعالی 

 Fathi Vajargah & Momeni Mahmueeفرشنری:

(2014), malkyan & Narimani (2010)  در ر بطه

 &Bolstad (2004), Crujeiras قتصاد :  با ب د

Jimenez-Aleixandre (2013) در ر بطه با ب د 

 ,Teichler, U. (2015). Shabani: محیطی زیست

(2009), Mooiman et al (2014), Nily 

Ahmedabad، et al (2010) گهاد  در ر بطه با ب د

Valentin et al (2000). Dehghani & Pakmehr 

(2011) Torkzadeh. (2011). Evans et al 

مل ت ا گد.  ژرد ز  کرده یا تحقیقاتی  گجام د ده یهگرر (2005)

ژاید ر، گقش    توو همناوب   مطلوب میان مفاشیم برگامه دروی 

جهان د رد. توجه شایسته به گحوه خلق     د ریدر ژامهمی 

  ز مقدماتدروی، یکی    برگامهآموزش مناوب  دشی وازمان

متحول   ایدگدر . (Izadi, 2014باشد )می تحقق توو ه ژاید ر

 درر شبرد    شا  ز ضر رت آموزشی کردیر   ژرشتاب  مر ز 

   در آموزشکه  ین مهم  شاوت  زیر   برگامه شا   ذ روتایو

 ز برگامه دروی  در بخش باألخصعالی      آموزشژر رش 

آماوزش  (.Herlina ،2011برخورد ر وت )  الیی  راهیجا

  شا ید یچیژای  ز  جتماع  شا گرامعالای شماگناد واایر 

   نیتر مهممساائل خااص خاود برخاورد ر  وات. یکای  ز 

در  یان گراام، حیطاه   ری  میتصم  شا طهیح نیتر حساس

دروای  ز   شا برگامه  دروای  وات.  آموزشی  شا برگامه

  شایساته در آماوزش  ر گده شیژ بز رشاا  مهام    واوای 

شااشرگ  صلی ر  در  گقش چر که شود یمعالای تلقای 

. شار کاد م  ز ندیگما یمبه واایر  عضا   عناصر  یفاا  یرواگ خون

آماوزش عالای  عام  ز تربیات گیار    شا روالت ظایاف   

 گسااگی متخصاص،  رزیابای   تووا ه گراام  رزشای 

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/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/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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فرشناگ، تولیاد د گاش،  رزیابای، تقویات   تووا ه د گش 

  ژو ششرر    کمک در حل مسائل   موجود، توو ه ژو شش 

ت  گساگی    جتماع، ژاواخرویی باه گیازشاا  بااز ر کار الم ض

 شا  برگامهد گشاجویان گراام  ز  مند  بهرهشماه در  ار ه  … 

مناواب  وات. بدین خاطر تفکر مد  م یا ژیوواته درباره  آموزشی

د ف   مناوابی که بتو گاد باه تحقاق  شا شا  برگامهچروگری 

 ،2010) کمک گماید، بسایار ضر ر   وات شا روالت یفاا  

Arefi.)  دروی به عنو ن قلب  شا  برگامهتردید  گیست که

گرام آموزش عالی که، آخرین تحوالت   دوتا ردشا  بشر  در 

 وگا ون علمی در آن من کس   به گیر   ف ال آینده  شا  عرصه

 Fathi ،2014)شود  می، در گرر  رفته  ردد میمنتقل 

Vajargah & Mousapour.)  بر  ین  واس ضر ر   وت

دروی ژاوخرو  گیازشا  در حال تحول محیط  شا  برگامه

تا  ز  ین طریق حیات    باشند( مختلف آن شا  بخشجام ه   )

صاورت  در ؛  (Hicks 2007 ,)تأیید شود  شا د گشراهتد  م 

تم موفق   تاد ین محتاو   مناواب    رزیابی صحیح، ویس

مناوابی بار    رتقاا  یااد یر     زمینه کارآمد  به شمار آمده

 & Khatoony)   فز یش کیفیت آموزش ژدید خو شد آ رد 

Dehghani, 2006   ) .قع در( 2015) 1باه  فتاه تیچلر   

شا   آموزش عالی به عنو ن یک حوزه تخصصی شامل زیر ویستم

موزش، مشا ره،  رزیابی ژو شش، آ جمله  زقلمر شا  مت دد 

  کی   رتقا آن گیازمند باشند  می هدروی ژویا   غیر شا  برگامه

مبتنی بر رشد    ییشا اوتیو یر  ر شبرد     تخاذ جهت

 ز آن   ری  بهره رزشیابی متناوب با تحوالت محیطی موجود   

  رفتار  فر د ر   با رشا، شا  رزش. (Teichler ،2015) باشد یم

یاد یر   ا یاددشی  شا ر ش  با  وتفاده  ز  بز ر آموزش  تو ن می

 صالح گمود. بدین  موردگرر  در جهت  قر رد دت تأثیر تح مناوب

که  شستند بز ر   یاد یر  ـیاددشی   شا ر ش   ب آموزشترتی

ه  ب اد  وگا ون توو ه ژاید ر ر  که ریش تو ن یم هابا  وتفاده  ز آگ

 گمودح اله ژاید ر  صجهت تحقق توو در فرشنگ جام ه د رگد، در 

(1982،The World Commission on 

Environment and Development.) 

توو ه ژاید ر به عنو ن یک ر یکرد ویستمی شامل د  
 شا مشتمل بر زیرویستمزیرویستم  گساگی  .1:  وت ستمیرویز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Teichler 

زیرویستم  .2    قتصاد ، ویاوی،  جتماعی   فرشنری
 شا  ر شمحیط طبی ی، تکنولوژ ،  : کولوژیکی شامل

 (.Zahedi Mazandaran،2009 )    طالعات برد ر  بهره
دروی  شا  برگامهموجود در  شا  چالشژو ششرر ن بسیار  به 

 آ ردهکه ت د د   ز  گها در جد ل ذیل   گد ژرد ختهآموزش عالی 
 شده  وت.

 

 عالی آموزشگرام شا  دروی  موجود در برگامه  شا بیآو. 1جدول 

 شا چالش ین   زجمله وال گرر صاحب/ژو ششرر گام

 گرار  در زمره  مر خطیر  واده 2015 وو  ر
ریز  دروی، عدم  برگامه

آشنایی  عضا  شیأت علمی 
شا  علوم  گساگی  حتی رشته

ریز   با فر یندشا  برگامه
دروی، توجه بیش  ز حد به 
شر یط   گیازشا  زمان حال 
  در طر حی برگامه دروی 

گرر  عالماگه    غفلت  ز آینده
محققاگه، تلقی  حتمالی خاتمه 

ریز   یافتن ف الیت برگامه
شا ژس  ز  دروی در د گشراه

بار بازگرر     ر ئه  یک
شا  جدید، عدم  ورفصل

شا    جر   مطلوب برگامه
دروی بازگرر  شده تووط 
برخی  ز  عضا  شیأت علمی 

تو گد گاشی  ز مقا مت  که می
تغییر   تأکید بر عاد ت  در بر بر

  ذشته باشد

 2004 بولستاد

مدبر  ؛ موییمن   شمکار ن
فتحی ؛ د ریب؛   شمکار ن

   جار اه   شمکار ن

2014 

دشقاگی   ژاکمهر؛ 
 لحسینی، مهرمحمد ؛ 

 ترک ز دهمحمد    

2011 

؛ کر جریاس   شمکار ن
 بهجتی،  ردکاگی

2013 

گیلی ؛ شوکا   شمکار ن
   شمکار ن حمد باد 

2010 

ی کرم ؛رعنایی   شمکار ن
   شمکار ن

2012 

 2009 فتحی   جار اه   مومنی؛

 
دروی با تقاضا  باز ر کار   موفق  شا  برگامهعدم واز ار  

دروی در کمک به د گشجویان بر   کسب  شا  برگامهگبودن 
الزم جهت  یفا  گقش مؤثر در دگیا  کار  شا  مهارت طالعات   

مو رد   وت که گشان  ز عدم تحقق   زجمله مر ز   متحول

 ،2005) باشد میروالت   ق ی برگامه دروی آموزش عالی 
Arefi).  ،باید مطال ات کاربرد  بر    گتخاب شیوه شمچنین

   ب اد  با توجه به  لز مات جام ه شا آموزش ر ئه موفق  ین گوع 
  مشکالت فوق،  ر مسائلدتأمل   تدبر .  گجام شوگد توو ه ژاید ر

خصوصاً در  ،ضر رت  قد می  واوی   بنیاد  در آموزش عالی
محتو   برگامه دروی آموزش مؤلفه  صلی    واوی آن ی نی 

. در  ین وازد میر  مطرح  توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی
محتو   برگامه دروی آموزش  توجه به فت که  تو ن میخصوص 

گراشی جدید به قلمر   ،عالیتوو ه ژاید ر در گرام آموزش 
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محتو   برگامه به مطال ات برگامه دروی  وت.  شمیت توجه 
در  ین مطال ه به دلیل گقش  صلی   دروی آموزش توو ه ژاید ر 

آموزش عالی  شا  روالتدر تحقق  شد ف    متغیرشا، واوی  ین 
با  گرر ن صاحبتووط محققان    دروی، شا  برگامه چر که  وت

 ،2002)تلفی شمچون قلب گرام آموزش عالی ت ابیر مخ
Eisner)2014) یاد یر ا  گقشه یاددشی ؛،Fathi 

Vajargah& Mousapour)  یا ت بیر  جامع  ز برگامه  ؛
 فرآ ردهیند   یک  دروی به عنو ن یک علم، یک فر

(Marzooghi,2016 .)وت. توجه   تمرکز بر  شده مطرح 
روالت آموزش عالی که مطمئناً تحقق  شد ف   محتو   دروی 

. بنابر ین  ردد میموجب ر   باشد میشکوفایی   کمال  گسان 
محتو   برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر عنصر  طر حی
مرر  ینکه با گراه  یابد می ین مهم تحقق گ  د  رد می  ضر ر
آموزش گراه    آموزشیبه  یوه با  دبیات مدیریت     رشته میان

بر  واس  .برگامه دروی  وتفاده گماییمتو   مح ز  توو ه ژاید ر
آگچه ذکر شد در  ین مطال ه به فر خور گیازشا  موجود در حوزه 

به برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر  محتو  آموزش عالی به 
  توجه به  عنو ن یکی  ز  جز    صلی    واوی آموزش عالی

 ب اد شایسته   تو گمند در  شایی  گسانروالت آن در ژر رش 
  ، قتصاد  ،مختلف شخصیتی،  گساگی،  جتماعی، فرشنری، ویاوی

توو ه ژاید ر   ب اد یهاژتا بر   ردیدغیره تالش گهاد    
آموزش عالی  ( در  جتماعی   گهاد   قتصاد ، ،زیستی محیط)

 شا  مؤلفهم یارشا    ،کیفی   مصاحبه عمیق    شیوهبا مطال ه 
 رگامه دروی آموزش توو ه ژاید رب محتو  بر با تکیه  طرح ین 

تد ین  ردد با درک  شمیت  ین مسأله، شدف ژو شش حاضر 
گرام در محتو   برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر  طر حی

 .باشد میدر قالب یک ژو شش کیفی  ایران آموزش عالی

پژوهش شناسی شرو
 یوه مطال ه طور به آن ر ش   کیفی حاضر، ژو شش طرح
 موضوع عمیق برروی که  مکان ر شی  وت، کیفی مورد 
 بالقوه کنند ان مشارکت .آ رد یم فر شم ر  ژنهان  ب اد کشف
ریز  برگامه شا  رشته در علمی شیأت  عضا  شامل ژو شش

علوم  قتصاد    ،عمر ن، م مار ، کشا رز ا  دروی، مهندوی

جام ه ) بودگد تخصصی خبر ان عنو ن به د گشراه شیر ز یع جتما
 با  « شدفمند ر یکرد» ز   وتفاده با که گفر( 72: به ت د د آمار 
م یار  شباع »   وتفاده  ز « کلید  گرر ن صاحب  گتخاب ر ش»

گفر به عنو ن گموگه مصاحبه صورت  رفت.  25با « گرر 
عمیق بر  واس  لرو    شا مصاحبهژو ششی به  ویله  شا  د ده

آن، در مدت زمان تقریبی کیفی   با رعایت مو زین   شا مصاحبه
 شده   ردآ ر شا  د دهشد. وپس   آ ر جمعدقیقه  45تا  20بین 

طریق فن تحلیل   ز ،8گسخه  Nvivo  فز ر گرمبا  وتفاده  ز 
ژایه     شا ر شمضمون   تشکیل شبکه مضامین که یکی  ز 

کارآمد تحلیل کیفی  وت، مورد تحلیل قر ر  رفت.  ین ر ش 
غنی   تفصیلی  شا  د دهژر کنده ر  به  شا  دهد یند   وت که  فر

بر   برروی (. Braun & Clarke,2006) کند یمتبدیل 
 ز م یارشا   عتبارونجی کیفی  ،آمده دوت به عتبار شبکه مضامین 

 وتفاده شد. بر   برروی  2بودن  عتماد قابل   1بودن قبول قابل
  مسووازش  شا ر ششبکه مضامین  ز « بودن قبول قابل»م یار 
کافی  ز منابع مت دد ماگند  شا  د ده  آ ر جمعکه با  شا د ده

گرر      شا نهیشیژخبر ان، منابع   مستند ت علمی   ژو ششی، 
در  کننده شرکتمحقق   کنترل  عضا   ینیبازب خودژو ششی، 

شبکه مضامین « بودن  عتماد قابل»ژو شش   بر   برروی م یار 
 .ل در ژو شش طی  ردیدیندشا   مر ح گیز کلیه فر

 ی پژوهشها یافته
محتو   برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر  طرحبرروی به منرور 

 مورد  کیفی  وتفاده شد  ز مطال ه ایران عالیگرام آموزش در 
 ز فن تحلیل مضمون    آمده دوت به شا  د ده  بر   تحلیل 

 ز تشکیل شبکه مضامین  وتفاده  ردید. تحلیل مضمون یکی 
 شا  د دهفنون تحلیلی مناوب در تحقیقات کیفی  وت که 

 ،2011) کند یمغنی تبدیل  شا  د دهژر کنده   متنوع ر  به 
Abedi Jafari & Taslimi) . بر  ین  واس، در  ام

یند مصاحبه  ردآ ر  شد. وپس متون  طی فر شا د دهگخست، 
ت     بازبینی قر ر  رف موردمطال ه دف ات بهمصاحبه مکتوب 

کد   لیه  385فهروتی  ز کدشا    لیه  یجاد شد. در  ین مرحله 
  شا  ر هدر  آمده دوت بهب د کدشا    شا  امشناوایی  ردید. در 
شدگد   شبکه مضامین چندین بار  بند  دوتهمشابه   منسجمی 

طر حیبر    تیدرگهامورد تحلیل   بازبینی قر ر  رفت   
  ه ژاید ر در گرام آموزش عالیمحتو   برگامه دروی آموزش توو
 73مضمون وازمان دشنده    4به عنو ن مضمون فر  یر، 

مضمون ژایه شناوایی   شبکه مضامین  وتخر ج شد )جد ل 
 (.2شماره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Credibility

2. Dependability
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  یر ن گرام آموزش عالیدر محتو   برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر  طرح شبکه مضامین  .2جدول 

 مضمون فراگیر
مضمون 

 ندهده سازمان
 مضمون پایه

ح
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ی 
نگ

ره
و ف

ی 
اع
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- 
وا

حت
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 جام ه کل در مطلوب رفتارشا    شا  رزش تقویت

   ر ز جهاگیشا  فنا رمتناوب با  توو ه ژاید ریی د گشجو با محتو   دروی آشنا

   رشته انیم طور به توو ه ژاید ر  شا صلورفتناوب محتو  با  شد ف   

 ژاید ر توو ه   زگان

 ژاید ر آینده در دین  فرشنری  شویت به توجه   بومی د گش

 محور جام ه    رشته فر  بر محتو شا  تأکید

   محله   توو ه در  جتماعی  هیورما کاربرد

  رتباطات ژاید ر  ردشرر   

 محیطی زیست  شا  رزش  ز حفاظت در مردم   مشارکت آینده شا  گسل بر بر رد  خالقی ت هد ت

   شا وازمان  حد علمی،   حد گشریه،   حد کنفر گس،   حد ر  بط عمومی با شا:  تشکیل   حدشا   جر یی در د گشراه

 .شا شرکت

 مذشبی  ب اد بر با تأکید محیطی  جود  عتقاد ت   با رشا  زیست

  جتماعی شهر گد    عد لت حقوق رعایت هر گد ن،ش رفاه

 زیست محیط با  رتباط در شهر گد  د گشجویان جم ی   فرد  ژذیر  مسئولیت حس ژر رش

 بسترواز  مشارکت شهر گد    شمبستری  جتماعی

 محیط ژاید رمتناوب با ت لق،  حتر م   خود شکوفایی بر بر ،  ،برقر ر   منیت

 فرشنری شا  مؤلفه به توجه   فنا ر  کردن بومی

 رووم   آد ب   لباس موویقی،  لروشا  شا، موزه حفظ   توو ه

شناوی تلفیق شنر   دیرینه

 مهارتی   ینشیب ید گشحیطه  3در 

 کارآفرینی

ط
حی

م
 

ی
ست

زی
- 

وا
حت

م
 

 توو ه ژاید رتسلط د گشجو بر مباگی گرر  

 مناطق شهر    ر وتایی   محیطی آموزشی گیازشا  باوط د گشجو، متناوب کسب د گش، مهارت، گررش تو

 زمان   مکان ژذیر  محتو شا  آموزشی متناوب با  گ طاف

 زیست عدم تخریب محیط   توو ه ژاید ر د شته باشیم باید متناوب با شر یط  کولوژ /بخو شیم     ر آمایش ورزمین:

 .محیطی باشد زیست

  یاشی   جاگور  شا   وگه حفظ به آن بودن   بسته    گسان والمت : محوریتتنوع زیستی

 ملی   محلی جام ه محیطی زیست مشکالت   مسائل

 صن تی  شا شرفتیژ جهیگت در جادشدهی  تغییر ت گیز    آگها بر حاکم  شا  مند قاگون   طبی ت در موجود یندشا فر 
 بشر  شا دخالت  

 علمی تفکر بر مبتنی  شا  رزش با محیطی زیست شا  شتهر در س شمخو گی

 ژاید ر کشا رز 

 کشا رز  حفاظتی   کشا رز  دقیق

 کارآفرینی

 کمتر آلود ی   منابع  ز  وتفاده در کار یی

آب،    مو ج باد،  گرژ  خورشید ،  شا   گرژتجدیدژذیر جایرزین )   ژاک  شا   گرژ  گو ع آموزش  مر به توجه

 توده( ستیز   بیو از ووختی، ژیل شیدر ژن، فنا ر   رمایی، زمین  گرژ 

 ژاید ر توو ه   زیست محیط حفظ زمینه در  لمللی بین د گشراشی متخصصان   گرر ن  وتفاده  ز گرر ت صاحب

 محیطی زیست ر یکرد با ملی   بومی یشناو جام ه گقاشی، شنر، درس به بیشتر توجه

 تر فیکی بار   جاده ،شا رواختیز لهی و به شا  کوویستم تغییر

 مکان زگد ی   جام ه ت لق به حس   طبی ت با  یجاد حس آشتی
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وا
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 حد کثر واز  رفاه در طی زمان

 ژیشریر    مهار آن شا  ر ه  علل    جهان در  رونری   فقر با آشنایی

 عادالگه عیتوز   شخصی منافع مقابل در گسلی، میان گسلی   در ن بر بر بر  رتوو ه ژاید  محتو   دروی تأکید

 میان منابع

 در د خل کشور  گرژ مصرفی   شا نهی گو ع شز  واز نهید گشراه   به  شا نهیمطال ه در مورد واختار شز

 ژاید ر  قتصاد

 ز ئد( مو د جذب میز ن   منابع  حیا    بازیافت مصرف، )درصد ریگاژذ دیتجد طبی ی منابع مصرف رواگدن حد قل به

 / کولوژیکی آثار   رافن بهترین  وتفاده به   بسته خدمات، یا تولید   حد  ز   به آلود ی   منابع مصرف متووط

 آثار حد قل

 طبی ی منابع تخریب بد ن  قتصاد  ف لی  ض یت  رتقا    حفظ

 ینیکارآفر شتغال   

 وبز فضا  گهور   فز یش

 یطیمح ستیز  شا یآلود   ثر بر مفید عمر کاشش درصد:  یطیمح ستیز  شا یآلود  بهد شتی، شزینه

شا  مدیریت وبز   شمچنین   طالعات جهت محاوبه شاخص  شا لیتشکیل باگک  طالعات د گشراه، تجزیه   تحل

 شا هادهدر مصرف گ ییجو  ز طریق صرفه شا نهیر شکارشا  مختلف کاشش شز

 تولید بر     ذ ر هیورما / تحصیالت بر     ذ ر هیورمار ش 

   بهبود  گرژ شا کیتکن

 به مجریان شا کمک یجاد  گریزش  ز طریق  عطاء   م   ووبسیدشا   

 مسکن تولید    گقل حمل  شا ستمیو در کار یی     ر بهره  فز یش

 
هاد
گ

- 
تو 
مح

 

 دروی برگامه در محتو   توو ه ژاید ر آینده  گد ز چشمترویم 

 دروی برگامه محتو     کیفیت تیکمتناوب 

 زیست( شمرام با ر یکردشا  گوین جهاگی )بهد شت،  یمنی   محیط HSEمند به بحث مدیریت  لز م گراه گرام

 جهان افتهی شا  توو ه گرژ  موجود در کشور  شا ستمیشا   و مدل   فز رشا، مطال ه   برروی منابع گرر ، گرم

    شسته   ژر ژه ریز  یا برگامه خاص صن ت یک در ریز  بخشی کالن، برگامه  شا  زیر برگامهیی د گشجویان با آشنا

 جهاگی   ملی وطح در شنر    تمدگی فرشنری، میر ث ت الی   حفظ

 جهاگی   ملی وطح در ژاید ر و هتو   زیست محیط زیآم تیحما رفتارشا  با دروی شا  برگامه وطح تناوب

 آن  شد ف    گد ز چشم به کشور یابی دوت در عالی آموزش مؤوسات   شا د گشراه ر شبرد  گقش به توجه

    منطقهژتاگسیل   ظرفیت مربوط به زیرواخت تقویت 

 ژاید ر توو ه   زیست محیط حفظ  لمللی بین  شا تشکل   شا وازمان شا  برگامه  جود

 کارآفرینی

 زیست بر   مجاز ت صدمه زگند ان به محیط حیلو به تصویب رواگدن 

 ،شا ض ف ،شا قوتواختارشا؛ باز گدیشی؛   وتر تویک؛ بازواز  تفکر) کی وتر تو ریز  برگامه شا  مؤلفه توجه   کاربست

 تهدیدشا(   شا فرصت

 ر وتایی   شهر  د ریژا  توو ه  زیر برگامه

  کوتوریسم توو ه   زیست محیط با ر بطه در  لمللی بین گهادشا    آموزشی مؤوسات بین  ر بطه   تقویتشا ر ش

 در شهر به ومت  شد ف توو ه ژاید ر مورد وتفاده  شا  فنا رووق د دن ر ش 

   ر ز جهاگی با شر یط   مقتضیات کشور    بومیشا  فنا رونخیت   یجاد مهارت  رزیابی

   تووط د گشجوگرر ندهیآ  تخصصی   علمی، د ر گدیشی   شا ینیب شیژب مهارت کس

 محیطی زیست شا  چالش   مشکالت مورد در  قد م    ری  میتصم یندشا  فر در یر  ف االگه د گشجویان در

 ر شی  توجه بیشتر به ر یکردشا  د گشراه وبز:  وتفاده حد کثر   ز تو ن د گشجویان د گشراه   تأویس

 زیست د گشجویی در زمینه محیط_علمی
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آموزش بر  واس چارچوب مذکور   محصول ژو شش، 
، زیستی محیط ب د چهاردر  توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی

توجه به  در  قع وت.  گهاد    فرشنری،  قتصاد ا   جتماعی
 ، زماگی بهترین  ثربخشی ر  خو شد د شت که:محیطی زیست ب د
ژشتیبان  شا  ویستم، زگد ی  گسان ر  بهبود بخشد کیفیت.1

 باشند می کولوژیک  یندشا  فرشا  ین ویستم) زگد ی حفظ شود
، جریان کنند یمژاک  ر  شو  ، آب  دشند میکه  قلیم ر  شاکل 

، بخشند می، چرخه عناصر  واوی ر  تد  م کنند میآب ر  تنریم 
ر   شا  کوویستم   کنند می   از تولید   جود آ رده خاک ر  به

زمین ر   گوواز    بازواز  کنند   کره خود ر  تا وازگد میقادر 
منرور  ین ) تنوع زیستی حفظ شود .2 (،مناوب زگد ی گرهد رگد
 میکر  ، یاشی   حیو گی شا   وگه وت که تنوع شمه 

تنوع  نیشمچن       وگهدر ن  ژگتیکی ریذخا ،شا  ر اگیسم
تضمین  ریدژذیتجدژاید ر  منابع  .3(، حفظ شود شا  کوویستم

مثل ) صرف منابع تجدید گاژذیر ر  به حد قل برواگد .4، شود
ند به صورت ژاید ر  وتفاده تو گ میگفت،  از، م ادن   غیره که گ

  بایاد  ز طریاق  تو گد یمشوگد، حد قل شود؛ عمر  یان مناابع 
 آگها دژذیرتجدی  شا نیرزیجا  ز وتفاده  ای کمتربازیافت، مصرف 

حد   حد د ظرفیت تحمل  .5   (در مو رد ممکن، بیشتر شود

 (.Zahedi& Najafi ،2006) شودزمین    کوویستم حفظ 
به ر بطه  گسان   توو ه ژاید ر  فرشنری-ب د  جتماعی

، آموزشی گسان، ت الی رفاه  فر د، والمت   بهد شت   خدمات 
توجه به ، قرمختلاف   بر بار    رفع ف شا  فرشنگ توو ه

 تأکیدکیفیت زگد ی مردم، عد لت  جتماعی، مشارکت مردمی   
شفاف   آموزش مردم   یر  تصمیم    ر یی جمعبر حاس 
توجه  (. Davarinejad, 2012 &Mafi )شود میمربوط 
فرشنری، زماگی بهترین  ثربخشی ر  خو شد ا   جتماعی ب دبه 

 شا  گسل   حاضر گسل د ریژاجام ه  به توو ه کیفیت د شت که:
  قتصاد  ب د .توجه شود ی   کالبد توو ه کمّ  گد زه به آینده

 قتصاد  ژار مترشا  وایر    قتصاد  رشد به توو ه ژاید ر
 وتفاده طریق  ز باید جام ه   فرد رفاه آن در    وت مرتبط
 شود حد کثر منافع عادالگه توزیع   طبی ی منابع کار یی   بهینه

(2006، Abdulhoseinpour & Jafarian).  توجه به
 ، زماگی بهترین  ثربخشی ر  خو شد د شت که: قتصاد  ب د

به عنو ن  ویله   گه  در جهات گیال باه تووا ه ژاید ر،  قتصاد
    قتصادواختار گامتو زن   گاعادالگه  .در گرر  رفته شودشدف 

 کاشش یا افتهی توو ه   توو ه درحالگابر بر  میان کشورشا  
  تولید، منابع بازیافت شده ندی فر در ؛(گرام عادالگه) شودحذف 

   رشدبه     یرگد یناد تولیاد قار ر در فر ضاای ات د بااره
 توجه شود   غیره. کار یی

به که  وت قو گینی    گساگی ت امالت شامل ب د گهاد ،

 ،2000) شوگد یم ر شنمایی ت امالت  ین آگها  ویله
Spangenberg & Valentin.)  تاد  م  ،ژاید ر  گهاد

بلندمدت،  دشی وازمانتأمین مناوب مالی، تو گایی  د ره   
تصویب قو گین، ت یین دوتراه   گرام قاگوگی مناوب،  رتابااط  

   گیاز ژیش وت که به عنو ن  شا وازمانشماشنری گهادشا   
  شمچنین بدین م نی  وت  شود میژشتیبان  ب اد قبلی مطرح 

در طول زمان کاششی در کیفیت ترتیبات گهاد  به  جود که 
 (. Evans & Joas ،2005) آمدگخو شد 

در توو ه ژاید ر  خو شیم می ین مسئله آشکار  وت که   ر 
ژیشرفت کنیم، باید تمام جو گب    ب اد آن  عم  ز جام ه، 

،  قتصاد، فرشنگ   شمچنین حکومت   واختار زیست محیط
ریریم.  ب اد مختلف توو ه ژاید ر در برخی گهاد  ر  در گرر ب

متقاطع    اشی مکمل یکدیررگد.  اشی گائل شدن  باشممو رد 
به یکی، ممکن  وت دیرر  ب اد ر   ز آرمان ژاید ر  د ر کند، 

ریز ن بر دوتیابی به ش برگامهالآل، تدر حالتی  یاده ر   ز ین
 تو ن میکلی، بنابر ین در حالت  ؛ت ادل در تمام  ب اد آن  وت

توو ه ژاید ر ر  دوتیابی به تمامی  ب اد آن   ت ادل   تو زن در 
 .ر  بط متقابل بین آگها ت ریف کرد

آموزش توو ه ژاید ر  محتو   برگامه دروی در  ین مطال ه،
 -محتو ، ب د  قتصاد  -ب د  جتماعی   فرشنری شامل چهار 
محتو   وت.  –ب د گهاد   محتو    – محیطی زیستمحتو ، ب د 

شامل  توو ه ژاید ر محتو   -، ب د  جتماعی   فرشنری در  قع
در مطلوب رفتارشا    شا  رزش تقویت :باشد یم شا مؤلفه ین 
 توو ه ژاید رد گشجو با محتو   دروی  ییآشنا ،جام ه کل

ر ز جهاگی، تناوب محتو  با  شد ف     شا  فنا رمتناوب با 
به گقل  ز »    رشته انیم طور به توو ه ژاید ر  شا ورفصل

 زگان ،«رئوفت، عضو شیات علمی رشته بیوویستم د گشراه شیر ز
به گقل  ز مس ود ، عضو شیات علمی رشته » د ریژا توو ه  

شویت به توجه   بومی د گش ،«علوم  جتماعی د گشراه شیر ز
   رشتهفر  بر محتو شا  تأکید ژاید ر، آینده در دین  فرشنری 
 ،   محله توو ه در  جتماعی  ورمایه کاربرد محور، جام ه

شا  گسل بر بر در  خالقی ت هد ت  رتباطات ژاید ر،  ردشرر   
 ،محیطی زیست شا   رزش  ز حفاظت در مردم   مشارکت آینده

  حد علمی، :  ز جمله شا د گشراهتشکیل   حدشا   جر یی در 
   شا وازمانبا    حد گشریه،   حد کنفر گس،   حد ر  بط عمومی

بر تأکیدبا  محیطی زیست جود  عتقاد ت   با رشا   ،شا شرکت
 شهر گد    عد لت حقوق رعایت شهر گد ن، رفاه مذشبی،  ب اد

 جم ی   فرد  ژذیر  مسئولیت حس ژر رش  جتماعی،
 بسترواز  ،زیست محیط با  رتباط در شهر گد  د گشجویان
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 ،برقر ر   منیت، مشارکت شهر گد    شمبستری  جتماعی
 ،محیط ژاید رمتناوب با  خود شکوفاییت لق،  حتر م   بر بر ، 
   توو ه فرشنری، شا  مؤلفه به توجه   فنا ر  کردن بومی
تلفیق شنر  رووم،   آد ب   لباس موویقی،  لروشا  ،شا موزه حفظ

  مهارتی -بینشی -حیطه د گشی   وه   دیرینه شناوی )تاریخ(
 کارآفرینی.
 شا مؤلفهشامل  ین  توو ه ژاید رمحتو    –زیستی  محیطب د 

کسب د گش،  توو ه ژاید ر،تسلط د گشجو بر مباگی گرر   :باشد یم
مناطق  آموزشی گیازشا  بامهارت، گررش تووط د گشجو متناوب 

ژذیر  محتو شا  آموزشی  ،  گ طافشهر    ر وتایی   محیطی
توو ه ژاید ر بخو شیم    ر آمایش ورزمین:   زمان   مکان متناوب با

  ؛باشدزیستی  محیط د شته باشیم باید متناوب با شر یط  کولوژ /
  گسان والمت تنوع زیستی: محوریت ،زیست عدم تخریب محیط

  مسائل یاشی،    جاگور  شا   وگه حفظ به آن بودن   بسته
 در موجود یندشا  فر ،ملی   محلی جام ه محیطی زیست مشکالت
 در جادشدهی  تغییر ت گیز   آگها بر حاکم  شا  قاگوگمند   طبی ت

 در س شمخو گیبشر،   شا دخالت   صن تی  شا شرفتیژ جهیگت
، علمی تفکر بر مبتنی  شا  رزش با محیطی زیست شا  رشته

 ،کارآفرینی ،کشا رز  حفاظتی   کشا رز  دقیق ژاید ر، کشا رز 
 گو ع آموزش  مر به توجه ،ترکم آلود ی   منابع  ز  وتفاده در کار یی
 گرژ  خورشید ،  شا   گرژتجدیدژذیر جایرزین )   ژاک  شا   گرژ
ووختی، ژیل شیدر ژن، فنا ر   رمایی، زمین  گرژ  آب،    مو ج باد،

متخصصان   گرر ن  وتفاده  ز گرر ت صاحب ،توده( ستیز   بیو از
 ژاید ر، وو هت   زیست محیط حفظ زمینه در  لمللی بین د گشراشی

با ملی   بومی یشناو جام ه گقاشی، شنر، درس به بیشتر توجه
جاده ،شا رواختیز لهی و به شا ستمی کوو تغییر محیطی، زیست ر یکرد

 جام ه ت لق به حس   طبی ت با  یجاد حس آشتی تر فیکی، بار 
شا  کشا رز   به گقل  ز  عضاء شیات علمی رشته» یزگد مکان 

 .«م مار  د گشراه شیر زعمر ن   
: باشد یم شا مؤلفهشامل  ین  توو ه ژاید ر محتو   -ب د  قتصاد  

   جهان در  رونری   فقر با آشنایی حد کثر واز  رفاه در طی زمان،
توو ه  تأکید محتو   دروی ،شا  ژیشریر    مهار آن علل   ر ه

 شخصی عمناف مقابل در گسلی، میان گسلی   در ن بر بر بر  ژاید ر
  شا نهیمطال ه در مورد واختار شز ،شا گسان میان منابع عادالگه عیتوز

 ،د خل کشور  گرژ مصرفی   شا نهی گو ع شز  واز نهید گشراه   به
 ریگاژذ دیتجد طبی ی منابع مصرف رواگدن حد قل به ،ژاید ر  قتصاد
ه ب» ز ئد( مو د جذب میز ن   منابع  حیا    بازیافت مصرف، )درصد

شا   قتصاد    قتصاد کشا رز  گقل  ز  عضاء شیات علمی رشته
یا تولید   حد  ز   به آلود ی   منابع مصرف متووط ،«د گشراه شیر ز

 ،آثار حد قل/ کولوژیکی آثار   رافن بهترین  وتفاده به   بسته خدمات،
 ،طبی ی منابع تخریب بد ن  قتصاد  ف لی  ض یت  رتقا    حفظ

بهد شتی، شزینه ،وبز فضا  ور گه  فز یش ،ینیآفرکار شتغال   
 ثر بر مفید عمر کاشش درصد :محیطی زیست شا  آلود ی
تشکیل باگک  طالعات د گشراه، تجزیه   ،محیطی زیست شا  آلود ی
شا  مدیریت وبز   شا   طالعات جهت محاوبه شاخص تحلیل

ویی در ج شا  ز طریق صرفه شمچنین ر شکارشا  مختلف کاشش شزینه
/تحصیالت بر    ذ ر  ر ش ورمایه ،شا مصرف گهاده

،  یجاد  گریزش  ز   بهبود  گرژ شا کیتکن ،تولید بر    ذ ر  ورمایه
  ر بهره  فز یش به مجریان، شا کمکطریق  عطاء   م   ووبسیدشا   

به گقل  ز  عضاء » مسکن تولید    گقل حمل  شا ستمیو در کار یی 
 .«شا  زیست محیط   م مار  د گشراه شیر ز شیات علمی رشته
 :باشد یم شا مؤلفهشامل  ین  توو ه ژاید ر محتو   -ب د گهاد  

تناوب  دروی، برگامه در محتو   توو ه ژاید ر آینده  گد ز چشمترویم 
مند به بحث  لز م گراه گرام ،دروی برگامه محتو     کیفیت تیکم

ست( شمرام با زی )بهد شت،  یمنی   محیط HSEمدیریت 
مطال ه   برروی منابع گرر ،  ،ر یکردشا  گوین جهاگی

 گرژ  موجود در کشورشا    شا ستمیشا   و مدل   فز رشا، گرم
کالن،   شا  زیر برگامهیی د گشجویان با آشنا ،جهان افتهی توو ه
  ژر ژه ریز  یا برگامه خاص صن ت یک در ریز  بخشی برگامه
وطح در شنر    تمدگی فرشنری، ر ثمی ت الی   حفظ ،   شسته
رفتارشا  با دروی شا  برگامه وطح تناوب ،جهاگی   ملی
توجه ،جهاگی   ملی وطح در ژاید ر توو ه   زیست محیط زیآم تیحما
یابی دوت در عالی آموزش مؤوسات   شا د گشراه ر شبرد  گقش به

بوط به ژتاگسیل   ظرفیت مرتقویت  ،آن  شد ف    گد ز چشم به کشور
 شا تشکل   شا وازمان شا  برگامه  جود ،   منطقهزیرواخت 

به تصویب  ،کارآفرینی ،ژاید ر توو ه   زیست محیط حفظ  لمللی بین
توجه    ،زیست بر   مجاز ت صدمه زگند ان به محیط حیلو رواگدن 
 وتر تویک؛  تفکر) کی وتر تو ریز  برگامه شا  مؤلفه کاربست
 شا فرصت ،شا ض ف ،شا قوتباز گدیشی؛ واختارشا؛  بازواز 
  شا ر ش، ر وتایی   شهر  ژاید ر توو ه ریز  برگامه ،تهدیدشا(
با ر بطه در  لمللی بین گهادشا    آموزشی مؤوسات بین  ر بطه تقویت
  شا  فنا رووق د دن ، ر ش  کوتوریسم توو ه   زیست محیط

،  یجاد مهارت ردر شهر به ومت  شد ف توو ه ژاید  مورد وتفاده
  ر ز جهاگی با شر یط   مقتضیات کشور  شا  فنا رونخیت   رزیابی
به گقل  ز »  تخصصی   علمی شا ینیب شیژکسب مهارت    بومی،

شا  زیست محیط   م مار ، علوم  جتماعی   عضاء شیات علمی رشته
 ،  تووط د گشجوگرر ندهیآ، د ر گدیشی   «   قتصاد د گشراه شیر ز

 در  قد م    ری  میتصم فرآیندشا  ف االگه د گشجویان دردر یر  
توجه بیشتر به  ،زیستی محیط شا  چالش   مشکالت مورد

ر یکردشا  د گشراه وبز:  وتفاده حد کثر   ز تو ن د گشجویان 
 ستیز د گشجویی در زمینه محیط_د گشراه   تأویس  ر شی علمی

 (.1شکل شماره )
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 هنر

شکل
 1

. 
ش توو ه ژاید ر د

ی آموز
  برگامه درو

ن محتو 
ضامی

شبکه م
ی  یر ن

ش عال
ر گرام آموز
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که مضامین  دشد یممر ج ه به مباگی گرر    ژو ششی گشان 
وازمان دشنده   ژایه موجود در  ین ژو شش، با مباگی گرر  

 (.3)جد ل شماره  باشد میژو ششی شمسو   شا نهیشیژ

محتو   برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در   واز شمسوشو شد . 3دول ج

گرر    ژو ششی  شا نهیشیژبا   نگرام آموزش عالی  یر

 ب اد طرح محتو   برگامه 
دروی آموزش توو ه ژاید ر 
 در گرام آموزش عالی  یر ن

 گرر    ژو ششیشو شد 

 - جتماعی   فرشنری 
 محتو 

( 2014) ییمهموی مؤمنفتحی   جار اه، 
، کارد ن، گوربهبهاگی(2006)ز شد ، گجفی 

ن، ، ملکیا(2010) ، کرمیخاصه ،(2009)
 (2010)گریماگی

، بهجتی  ردکاگی، (2014)مدبر   محتو  - قتصاد 
(2004)بولستاد ، (2013) یارمحمدیان

، عارفی(2013) کر جریاس، جیمنز  لکساگدر
(2005)

، (2015) ، تیچلر(2009) ز شد  مازگدر ن محتو  -زیستی  محیط
شمکار ن ، مویمن   2009) یش باگ
کار ن(، گیلی  حمد باد   شم2014)

 (2006)، چن   شمکار ن(2010)

، دشقاگی    (2000) شمکار ن لنتین    محتو –ب د گهاد  
، خاتوگی   (2011) ، شرلینا(2011)ژاکمهر

 ، محمد    ترکز ده(2011)شمکار ن 
 (2005)،   گس   شمکار ن(2011)

 یریگ جهینتبحث و 
 ه ژاید ر آموزش توو  فت: تو ن میا توجه به گتایج  ین مطال ه ب

-،  جتماعیزیستی محیط ب د چهار با در گرام آموزش عالی
منسجمی در جهت  مبنا  تو گد می گهاد    فرشنری،  قتصاد 

در   یجاد کند.دروی آموزش عالی  شا  برگامهمحتو    طر حی
حفظ تنوع ،  ین ر وتا تالش در جهت بهبود کیفیت زگد ی  گسان

رواگدن به حد قل  ،ژذیرتضمین ژاید ر  منابع تجدید ،زیستی
حفظ حد   حد د ظرفیت تحمل زمین  ،صرف منابع تجدید گاژذیرم

ت الی رفاه  فر د، والمت  ؛ زیستی محیطدر ب د    کوویستم 
مختلاف    شا  فرشنگ ، توو هآموزشیبهد شت   خدمات 
توجه به کیفیت زگد ی مردم، عد لت ، بر بار    رفع فقر

- جتماعیدرب د  یکمّ   وو ه کیفیت،  جتماعی، مشارکت مردمی
 کار یی   بهینه  وتفاده قیطر  ز منافع  حد کثرواز؛ فرشنری
در ب د  .  غیره بازیافت شده ،عادالگه توزیع   طبی ی منابع

تاد  م تأمین مناوب مالی، تو گایی  د ره       قتصاد 
بلندمدت، تصویب قو گین، ت یین دوتراه   گرام  دشی وازمان

، شا وازمانناوب،  رتابااط   شماشنری گهادشا   قاگوگی م
  تر مطلوب ثربخشی وطح مدیریت گرام د گشراه    ر ئه تصویر 

برگامه   شا تیمطلوب   شا روالتوازماگی   تحقق   شا تیظرف ز 
بدیهی  وت  .یابد میضر رت  گهاد در ب د دروی آموزش عالی 

 دره ژاید ر آموزش توو   چهارب دکه با  وتفاده  ز ر یکرد 
به  ر ئه  تو ن میدروی آموزش عالی  شا  برگامهمحتو   طر حی 

 ر شکارشا   ر شبردشایی  ثربخش دوت یافت.
کمبود منابع علمی ، ژو شش  ین  شا تیمحد د جمله  ز
بیشتر فقد ن بودجه الزم بر   ژیشبرد  ،   وتفاده دوترس قابل
شا  رشتهت علمی شیا  بودن  گجام مصاحبه با  عضا بر زمان ،رکا

 مت دد، بوده  وت.
عملی ذیل   شا شنهادیژ   ین مطال ه شا یافتهبر  واس 

 :دنباش میقابل  گجام 
الزم بر   طر حی،   شا رواختیزبسترواز    تأمین  -

 ؛آموزش توو ه ژاید ر دروی شا  برگامهتد ین،  جر     رزشیابی 
وی در شا  برگامهبازگرر     صالح مد  م   مستمر  -

-،  جتماعیزیستی محیط ب د چهارآموزش عالی بر  واس 
آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش  گهاد    فرشنری،  قتصاد 

 ؛عالی
بر ز ر  جلسات   ومینارشا  علمی با توجه به حضور  -
مختلف  شا  رشتهعملی در   گدرکار ن دوت    ذ ر ن اوتیو

توو ه  روید شا  برگامهتحصیلی جهت تبیین جایراه علمی 
آن  آموزش عالی در کشور   درک  شمیت جایراهدر گرام  ژاید ر

-،  جتماعیمحیطی زیست در ژاوخرویی به گیازشا   مقتضیات
 ؛گهاد  فرشنری،  قتصاد ،

آموزش  عناصر برگامه دروی دربا درک  شمیت جایراه  -
  ،  قد ماتی در جهت بازگرر توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی

 ؛دروی صورت  یرد شا  برگامهکردن  ر ز به
 مسئوالنباال بردن د گش، مهارت   گررش  وتاد ن    -

آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش  جر    د گشراه گسبت به
 ؛عالی
ملی   محلی، شهر    ر وتایی جهت طر حی گیازونجی  - 

آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی      جر   محتو  بر  
 ؛جام ه
بر    شا شیشما، ومینارشا، آموزشی  شا کار اهبر ز ر   -
ضمن خدمت  آموزشمختلف،  شا  رشته  د گشجویان   وتاد ن
دروی آموزش  شا  برگامهمحتو    د گشراه در زمینه تاد نبر    و
 ؛آموزش توو ه ژاید ر   عالی
 -علوم  گساگی، فنی  شا د گشکده یجاد ت امل بین  -

. ...مهندوی، ژزشکی   
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