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  ده:یچک

هـاي   از مؤلفه اینما يا مجموعه يبند تیاین پژوهش با هدف شناسایی و اولو

 یآمـوزش عـال   پایـدار در زیسـت   اي آموزش محیط رشته میان قی، تلفمؤثر در

و  مؤلفه پایـه  دو، مطالعات و تحقیقات پیشینانجام شد. با بررسی  يکشاورز

اعضـاي  نظـر  هـا بـر اسـاس     مؤلفـه بـه دسـت آمـد. ایـن      مؤلفه داخلـی  35

ــت ــی و  هیئ ــته صــاحبعلم ــران رش ــا نظ ــی و   يه ــابع طبیع ــاورزي من کش

 TOPSISي چند معیـاره  ریگ میتصم هاي روش با استفاده از زیست، محیط

ها، بـا   داده لیوتحل هی. پس از تجزگردید دییتأي و بند تیاولوازي ف ANPو 

زیست  محیط داریارتباط توسعه پا«آمده در بخش  دست توجه به وزن نهایی به

حفاظـت از منـابع خـاك،     میمفـاه  هـاي:  مؤلفـه  ،»يکشاورز یو آموزش عال

ي و عوامـل و  ور بهـره ، افـزایش  ساماندهی زمـین  احیاي اراضی کشاورزي و

قـرار   سـوم هـاي اول تـا    به ترتیـب در رتبـه   منابع تولید در بخش کشاورزي،

برنامـه   يو جـامع بـودن محتـوا    یگستردگ«و در بخش دوم نشانگر گرفتند 

 با کسب درجـه »  ستیز محیط يداریپا میبا مفاه قیدر تلف يکشاورز یدرس

این پژوهش نشان داد که تکراري بودن  جینتا .شد مشخص ،262/0اهمیت 

ي مهم در جهت تلفیـق  ها عاملبرخی مفاهیم در قسمت گستردگی محتوا از 

 باشد یمي کشاورز یآموزش عال پایدار درزیست  آموزش محیط اي رشته میان

ي علمـی نیـز بـدون    ها رشتهي آموزشی در درون محتواهاو همچنین تمرکز 

  .باشد یمدار از دیگر موارد مهم در این مبحث توجه به مفاهیم توسعه پای
  

 ،یبرنامـه درسـ   يمحتـوا  ،زیست محیط داریتوسعه پا :يدیکل يها واژه

و  TOPSIS، تکنیـک  یقـ یاي تلف رشته ، برنامه میانيکشاورز یآموزش عال

ANP ازي.ف.  
 

 

Abstract: 
The purpose of this study was to identify and prioritize a 
set of influential components of interdisciplinary 
integration of sustainable environmental education in 
agricultural higher education. Based on previous studies 
and research, two basic and 35 internal components 
were obtained. These components were prioritized and 
validated based on the viewpoints of faculty members 
and experts in the field of natural resources and 
environmental agriculture using multi-criteria decision-
making methods TOPSIS and fuzzy ANP. After 
analyzing the data, considering the final weight obtained 
in the section "Relationship between Sustainable 
Environment Development and Higher Education in 
Agriculture, Components: Concepts of Soil Resource 
Conservation, Land Reclamation, and Land Regulation, 
Increasing Productivity and Factors and Production 
resources in the agricultural sector ranked first to third, 
respectively, and in the second part, the indicator of 
"Comprehensiveness and Comprehensive Content of the 
Agricultural Curriculum in Integration with 
Environmental Sustainability Concepts" was identified 
with an importance rating of 0.262. Research has shown 
that the repetition of some concepts in the content area is 
an important factor in the interdisciplinary integration of 
education. 
 
Keywords: Sustainable Environmental Development, 
Curriculum Content, Higher Agricultural Education, 
Integrated Interdisciplinary Program, TOPSIS 
Technique, and Fuzzy ANP. 
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  مقدمه

 کشـور  سـطح  در زیسـت  محـیط  مسـئله  کـه  کنونی طیدر شرا

 قرارگرفتـه  گـذاران  اسـت یسو  مـردم  موردتوجه و شده برجسته

 ایـن  در را خـود  پیشـگامی  نقـش  تواند یم عالی آموزش است،

 ارتبـاط  یـک  را در زیسـت  محـیط  يها بحث و ایفاء کند زمینه

کنـد   دنبـال  پایـدار  توسـعه  بحـث  رمجموعـه یز یعنـی  ،تـر  یکل

)Salehi & Pazokinejad, 2013.(  

ــدار در  ــه پاســخ در یعــال آمــوزشتوســعه پای  فراخــوان ب

 افـت ی ظهور داریپا ندهیآ يسو به جامعه تیهدا يبراها  دانشگاه

 علـم  در يا رشته نیب اما ز،یمتما یتخصص حوزه کیعنوان  به و

موردتوجـه   سـت یز طیمحـ  داریپا توسعهي برا آموزش و يداریپا

و  اسـت  منـد  نظامي علمی کشاورز ).Waas,2011( تگرف قرار

. شـود  یمـ ی توصیف شناخت بومهر دو نظام اجتماعی و  لهیوس به

و امـروز بـا    افتـه ی توسعهدر نیم سده گذشته  سرعت بهاین علم 

زیست، سالمت انسان، رفاه  ي مرتبط با طبیعت، محیطها چالش

یک نگرانی عمومی براي پایـداري   عنوان به ها وانیحو آسایش 

ــرفته   ــاورزي پیشـ ــهکشـ ــت ( رو روبـ  & Feastedاسـ

Sateen,2002(. ــوزش ــد دیگــر  آم ــالی همانن ــا نظــامع ي ه

ي خــاص خــود اســت. یکــی از هــا یدگیــچیپاجتمــاعی داراي 

ي در این نظـام،  ریگ میتصمي ها طهیح نیتر حساسو  نیتر مهم

  ).Shobeiri,2013است (حیطه برنامه آموزشی و درسی 

 چراکـه هر برنامه درسی از رشته علمی مربوطه جدا نیست، 

معناي خود آن چیزي است که به  نیتر گستردهبرنامه درسی در 

و اندوختـه شـده،    افتـه ی سـازمان دانـش   .شود یمفراگیر آموخته 

، هـا  روش، اصـول،  هـا  قتیحق، ها تیواقعت، ، اطالعاها اصطالح

ي مربوط به ماده درسـی  ها مسئلهو  ها دهیپد، ها میتعم، ها مفهوم

 لهیوسـ  بـه ي علمی ها رشته). Ahmadi et al., 2014(است 

، ابزارها و ها مهارت، ها هینظر، اصول، ها مفهومي آشکار، ها هدف

ي افراد بند گروهو شامل  شوند یمي کاربردي مشخص ها برنامه

  ).& Graham, 2014 Garethهمفکر هستند (

ي ها رشتهي که برتري ا متقاعدکنندهي ها استداللبا وجود  

علمی وجود دارد، تمرکز مصرانه بر یک مجموعه واحد از پدیده 

ي علمـی دیگـر و   هـا  رشـته رشته منجر به نبود زمینه تعامل بـا  

  ).Karami,2017( شود یمایجاد شکاف میان آنها 

طراحـی  که  شود یمي حال حاضر دیده ها برنامهوجه به با ت

طور سنتی مبتنی بـر شـیوه    درسی به يها برنامه یده و سازمان

با  بخصوص در بخش کشاورزي علمی (موضوع مدار) يها رشته

همـراه اســت. ازجملـه ایــن    يا دهیــهـاي عد مسـائل و کاســتی 

به عدم توجه بـه برخـی از اصـول یـادگیري      توان یمشکالت م

منزلـه کسـب دانـش     اشاره کرد. در طریقه سنتی یـادگیري، بـه  

. شخصیت، شود یقلمداد شده و به تغییر رفتار یادگیرنده توجه نم

ــت ــا و رغب ــا نیازه ــکالت او در   يه ــائل و مش ــده، مس یادگیرن

حلقه مفقـوده در ایـن شـیوه     کند یکه در آن زندگی م يا جامعه

وزش عـالی آن  توجه در متون مربوط بـه آمـ   قابل قتیاست. حق

درسـی در   برنامـه ، چنـدان طـوالنی   سابقه نه رغم علیاست که 

 طراحـی برنامـه   ها با مؤلفه و تداوم دانشگاه اتیآموزش عالی ح

 يهـا نـاگزیر از طراحـی و اجـرا     زیرا دانشگاه ،خورده درسی گره

جذب دانشجو و  ياثربخش برا يها و برنامه لییتحص يها دوره

 يهـا  خـود در قالـب برنامـه    يها وهشو پژ ها افتهی انعکاس زین

  ).Hicks,2007( اند درسی بوده

 آنکه بایـد  ضمن درسی برنامه تدریس و مدیریت طراحی،

 و امکانات فراخور را به مربوطه آموزشی نظام موردنظر محتواي

 متنـوع  نیازهـاي  اسـت  الزم کند، منتقل آموزشی اهداف نظام

 این. نماید برآورده را مهارتی بینشی و دانشی، حوزه در فراگیران

 با متناسب درسی برنامه شده تیریمدی بخش تنوع معناي به امر

). در ایـن  Connelly et al.,2008(فراگیران اسـت   نیازهاي

 ي درسی سنتی و منطبـق بـر رشـته   ها برنامهخصوص محتواي 

کشاورزي با توجه به تنگناها و مشکالتی که نظام آموزش عالی 

ي هــا بحــرانوجــه بــه مشــکالت و لــزوم ت ازجملــهکشــاورزي 

 آموختگـان  دانشی مانند تغییر اقلیم و عدم اشتغال طیمح ستیز

ي هـا  اسـت یسي منطبـق بـا   هـا  ينـوآور  کشاورزي و توجه بـه 

پایداري که در حال حاضر با آن روبـرو اسـت نیـاز بـه تغییـر و      

در جهـت نیـل بـه توسـعه پایـدار و       هـا  برنامهبازنگري در این 

ــین بخشــی و   حفاظــت از محــیط ــزوم ب ــین ل زیســت و همچن

براي تعلیم و تربیت افرادي با توانـایی   ها برنامهبودن  چندجانبه

مقابله و رویارویی با تغییرات سریع و دانـش رو بـه رشـد دیـده     

ي درسی آموزش ها برنامههاي  لذا نیاز به تغییر در مؤلفه شود یم

ي بـراي  ا رشـته  نیبکشاورزي به سمت یک برنامه تلفیقی عالی 

در ادامـه بـه پیشـینه     .گـردد  یمـ نیل به توسعه پایدار احسـاس  

  پژوهش پرداخته شده است:

ـ ) نشـان داد تأک 2017( همکـاران  و 1افخمی مطالعه بـر   دی

و  سـت یز طیمحـ  يهـا  و ضرورت آموزش میاقل راتییموضوع تغ

اسـت. افـزودن    يضـرور  ،یدانشـگاه  يها در رشته میاقل رییتغ

ــاخت یدرســ يواحــدها ــار ياری ــتغ يو اجب ــ  ریی ــدر کل میاقل  هی

 يهـا  رشـته  یآموزشـ  يازهایبا ن تناسبم ،یدانشگاه يها رشته

کشـور،   سـت یز طیمحـ  يهـا  در بهبود بحـران  تواند یمختلف، م

                                                      
1. Afkhami 
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 یآموزشـ  يهـا  شـاخص  يو ارتقا یآموزش يها برنامه یبخش اثر

  .کشور مؤثر باشد ستیز طیمح

است  دهیرس جهینت نیبه ا ی) در پژوهش2017( 1شریف زاده

ـ  افتیعمده توسعه ره يها تیکه مسائل و محدود  يا رشـته  نیب

و  يانــد از: مســائل نظــر عبــارت يکشــاورز یدر آمــوزش عــال

 هـاي  یافتـه و انتشار  یمسائل پژوهش ،یمسائل آموزش ،یمفهوم

ــاتیتحق ــه  یق ــعه حرف ــائل توس ــرو و مس ــوزش  جیاي در ت و آم

(حـوزه   یاي)، مسائل توسعه دانشگاه رشته (حوزه بین يکشاورز

  ی).حوزه برون دانشگاه يو نهاد ییدانشگاه و مسائل اجرا

را  یدر پـژوهش خـود مـدل   همکاران  ) و2015( 2سامالیستو

شدن آن در دانشگاه  نهیو نهاد يداریهاي پا توسعه ظرفیت يبرا

  .ارائه دادند

) 2013( 3تحقیق محمـدي و عزیزپـور  آمده از  دست به جینتا

زیسـت   دروس محـیط  ياصول محتوا تیاهم نیانگینشان داد م

 تر نییپا یطیمح ستیز داریهاي توسعه پا مؤلفه تینسبت به اهم

زیسـت در   دروس محیط ياصول محتوا تیاهم نیانگیم و است

ـ پا توسـعه هـاي   مؤلفـه  تیاز اهم تر نییآن پا يمرحله اجرا  داری

  .دو وجود دارد نیا نیب ياست و تفاوت معنادار یطیمح ستیز

) و همچنین صـالحی و پـازوکی   2011( 4قاسمی و هاشمی

در مورد  يادیز اریبس دیتأک) در دو تحقیق جداگانه 2013( 5نژاد

 یبرنامه درسـ  يو جامع بودن محتوا یگستردگ« يها رمولفهیز

ــدر تلف يکشــاورز ــا  قی ــپا میمفــاهب و » ســتیز محــیط يداری

در  داریزیست پا محیط يو استفاده مطلوب از محتوا يریگ بهره«

  .دارند» يکشاورز يها رشته یبرنامه درس يمحتوا

در رابطه بـا بخـش مسـئله محـور      زین) 2018( 6سانگانیادو

ـ  یـی گرا زیبودن محتوا و عدم تجو ـ تلف نیو همچن و ادغـام   قی

  .قرار داده است دیها در محتوا را مورد تأک ها و روش دانش

خـود  در مطالعه  )2018( 7جلیوس بال و کاراکاس نیهمچن

چهارسـاله کـه    یشبرنامه آموز کیکه با استفاده از  ندنشان داد

امکـان  ، زیست با آموزش کارآمد محیط شده يزیر برنامه یخوب به

و  یاز آگــاه ییبــا ســطح بــاال يکشــاورز نیآمــوزش مهندســ

  .شود یفراهم م یطیمح ستیز تیحساس

  

                                                      
1. Sharifzadeh 
2. Samalisto 
3. Mohamadi & Azizpour 
4. Ghasemi & Hashemi 
5. Salehi & Pazokinejad 
6. Sanganyado 
7. Gules Bal & Karakas 

 پژوهشی شناس روش

 قیهاي تلف مؤلفه نییتع شناسایی هدف با کاربردي پژوهش این

زیسـت   محـیط  داریاي توسعه پا رشته برنامه درسی میان يمحتوا

 رسیده به انجام کلی مرحله دو در يکشاورز یآموزش عال يبرا

 منظـور  بـه  افتـه ی نظـام مـرور   روش از نخسـت  مرحله است. در

 با کار آغاز در منظور، بدین .شد گرفته بهره نشانگرها استخراج

 يهـا  پـژوهش  از ي فهرسـتی ا کتابخانـه  و اینترنتـی  جستجوي

ـ تلف موضـوع  در زمینه منتشرشده خارجی و داخلی  يمحتـوا  قی

ـ اي توسـعه پا  رشته برنامه درسی میان  يزیسـت بـرا   محـیط  داری

 چـاپی  نسخه به تهیه سپس، .شد تهیه يکشاورز یآموزش عال

  شد. اقدام الکترونیکی یا

مـرتبط   مؤلفـه  پایـه  بر برخی دسترس، در يها منبع بین از

 .گرفتنـد  قـرار  پـاالیش  مـورد  تحقیـق  زمینه و موضوع با بودن

نشـانگرهاي   و مطالعـه  تحقیـق  گـروه  توسـط  نهایی يها منبع

اي  رشته برنامه درسی میان يمحتوا قیتلف مختلف ابعاد با مرتبط

ـ توسعه پا  يکشـاورز  یآمـوزش عـال   يزیسـت بـرا   محـیط  داری

و  تکـراري  مـوارد  حـذف  طریـق  از پـاالیش  از پس و استخراج

و  تـدوین  نشـانگرها  از اولیـه  فهرسـتی  همپوشـان،  موارد ادغام

 مـدل  شـد.  يبند دسته عالی آموزش نظام مؤلفه یا بعد برحسب

ایجـاد   آمـده  دسـت  بهبا توجه به نشانگرهاي  1نظري در شکل 

ـ اشده است. در ادامه   پرسشـنامه ی راحـ مطالعـه، پـس از ط   نی

و  ییصوري و محتوا ییروا از بیبه ترت ،ییروا یمنظور بررس به

 یهمبسـتگ  بیو ضر چاردسونیکودرر از آزمون زین ییایبراي پا

پرسشـنامه   ییابتداي کار دامنه محتـوا  در شد. استفاده رسونیپ

 قبل ابزار، ییدامنه محتوا کند یم شنهادیپ 8ه. الوشدیگرد نییتع

هـاي   روش .شـود یی اعتماد آن شناسـا  تیو قابل ییروا نییاز تع

ـ ، اشـود  یاسـتفاده مـ   ابـزار یـی  روا نیـی منظور تع به یمختلف  نی

زمـان،   هـم  یـی محتوا، روا ییروا ظاهر،یی ها عبارت از روا روش

  ).Hajjizadeh,2016سازه ( ییروا و نیب شیپ ییروا

در ابتــدا جهــت انطبــاق  پرسشــنامه،ی معمــوالً در طراحــ 

ظاهر  ییپرسشنامه از روش روا ییمحتوا دامنه نییظاهري و تع

 هـدف،  مطالعه ازآنجاکه نیدر ا .شود یاستفاده م محتوایی و روا

اي  رشـته  برنامه درسی میان يمحتوا قیهاي تلف مؤلفه شناسایی

بـود از   يکشـاورز  یآموزش عال يزیست برا محیط داریتوسعه پا

  .و صوري استفاده شد محتوایی روا

  

  

                                                      
8. Lawshe 
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 ستیز طیمحنظري تلفیق محتواي برنامه درسی آموزش عالی کشاورزي با توسعه پایدار  مدل .1شکل 

Figure 1. Theoretical model of integration of agricultural higher education curriculum content with 
sustainable environmental development  

 آموزش کشاورزي ي مهمهاشاخص

Important indicators of agricultural education 
ارتقاي سطح دانش و  با وري عوامل و منابع تولید در بخش کشاورزيافزایش بهره .الف

 معرفت و ابداع دانش نوین در کشاورزي

A) Increasing the productivity of the factors and resources 
of production in the agricultural sector by increasing the 
level of knowledge and knowledge and inventing new 
knowledge in agriculture 

 احیاي اراضی کشاورزي و ساماندهی زمین حفاظت از منابع خاك،  .ب

B- Conservation of soil resources, restoration of 
agricultural lands and land organization 

ارائه خدمات اطالعاتی، علمی برداري در بخش کشاورزي بهره بهبود و اصالح نظام .ج

 ي هدف در جامعههاگروهبه فراگیران و  و فنی در زمینه کشاورزي و منابع طبیعی

C) Improvement of the agricultural exploitation system by 
providing information, scientific and technical services in 
agriculture and natural resources to learners and target 
groups in the community 

 منظور تأمین امنیت غذاییتولید محصوالت اساسی کشاورزي به افزایش .د

D)Increasing production of basic agricultural products to 
ensure food security 

اقتصـادي تولیدکننـدگان بخـش     افـزایش درآمـد و تـوان   ایجاد راهکارهاي علمـی  .  و

 کشاورزي،

E) to develop scientific solutions to increase the income 
and economic potential of agricultural producers 

 
 برداري بهینه از منابع آب در بخش کشاورزياحیا و بهرهحفظ،  يهاروشآموزش . ز

F)Training in methods of conservation, restoration and 
optimal utilization of water resources in agriculture 

 هاي گیاهیمدیریت و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماري آموزش. ح 

G)Training management and integrated control of plant 
pests and diseases 

بـراي  دامـی  و  برداري پایدار از منابع ژنتیک گیاهیحفاظت و بهرهي هاروشایجاد  .ط

 کشاورزي پایدار

H)Establishing sustainable conservation and exploitation 
methods for plant and animal genetic resources for 
sustainable agriculture 

افزایش توان تولیـد بیولوژیـک خـاك و ارتقـاي      ي نوین علمی برايهاروشایجاد  .ي

 تنوع زیستی در

 يکشاورز هايعرصه

I)Developing new scientific methods for increasing the 
 potential of biological soil production and promoting 
biodiversity in agricultural fields 

 
 

 پایدار ستیزطیمحشاخص هاي 

Sustainable environmental indicators 
 گوگرد دیاکسيدانتشار گاز 

 Release of sulfur dioxide gas 
 انتشار گاز اکسید نیتروژن

Nitrous oxide emissions 
 انتشار ترکیبات آلی فرار

Release of volatile organic compounds 
 مجاز گاز ازن ازحدشیبافزایش 

Increasing the permitted level of ozon 

ي هـــاشـــاخص .1

 آلودگی هوا

Indicators of 
air pollution 

 کیفیت آب

water quality 
 تنش (بحران) آب

Water crisis 
 میزان خشکسالی

The amount of drought 

بــــر  ریتــــأثآب (. 2

 )اکوسیستم

 Water 
(impact on the 
ecosystem( 

 بومستیزمحافظت 

Ecological protection 
 حفاظت از زیستگاه بحرانی

Critical habitat protection 
 دریایی شدهحفاظتمناطق 

Marine Protected Areas 

زیســـتی و  تنـــوع .3

 هاستگاهیز

Biodiversity 
and habitats 

 ي انبوه جنگلیبرداربهرهمیزان 

Massive forest utilization 
rate 

 تغییر پوشش جنگل

Change of forest cover 

ي (منـابع  جنگلدار .4

 طبیعی مولد)

forestry 
(productive 
natural 
resources) 

 میزان محصوالت دریایی در سبد غذایی

The amount of seafood in the food 
basket 

 میزان صید

Rate of catch 

ــابع  التیشـــ .5 (منـ

 طبیعی مولد)

Fisheries 
(productive 
natural 
resources) 

 هاکشآفتمیزان استفاده از 

Pesticide use rate 
 میزان آب کشاورزي

The amount of agricultural water 
 ي کشاورزيهاارانهی

Agricultural subsidies 

ي (منــابع کشــاورز .6

 طبیعی مولد)

Agriculture 
(productive 
natural 
resources) 

 ياگلخانهسرانه انتشار گازهاي 

Per capita greenhouse gas emissions 
 سرانه کربن در واحدهاي تولید برق

Carbon per capita in power plants 
 سرانه کربن صنعتی

Per capita industrial carbon 
 

 وهواآب راتییتغ .7

 Climate 
change 

 پایدار ستیزطیمحي تلفیق محتواي برنامه درسی موجود در آموزش عالی کشاورزي با هامؤلفه      

Integrating Components of Curriculum Content into Higher Education with a Sustainable Environment 
 ستیزطیمحکشاورزي در تلفیق با مفاهیم پایداري  ي برنامه درسیمحتواگستردگی و جامع بودن  .1

 Extensive and comprehensive content of agricultural curriculum in combination with environmental 
sustainability concepts 

 ي تولید درکشاورزيهاشاخصبا توجه به  ستیزطیمحمسائل پایداري  له محوري محتواي آموزش عالی کشاورزي در خصوصئانسجام و مس .2

2. Coherence and central issue of agricultural higher education content on environmental sustainability issues 
with respect to agricultural production indicators 

 ي کشاورزيهارشته پایدار در محتواي برنامه درسی ستیزطیمحي و استفاده مطلوب از محتواي ریگبهره .3

Making optimal use of sustainable environmental content in the curriculum content of agricultural disciplines 
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صـورت   بـه  ییهـا  محتواي پرسشـنامه مطالعـه   نییتع جهت

ـ تلف مفصل و گسترده انجام شد تـا ابعـاد مختلـف     يمحتـوا  قی

ـ اي توسـعه پا  رشته برنامه درسی میان  يزیسـت بـرا   محـیط  داری

  .گرددیی و شناسا یبررس يکشاورز یآموزش عال

ـ تلف کـردن سـؤاالت بـراي سـنجش     یاختصاصـ  جهت  قی

زیسـت   محـیط  داریاي توسعه پا رشته برنامه درسی میان يمحتوا

ــرا ــال يب ــوزش ع ــو ته يکشــاورز یآم ــپرسشــنامه اول هی  ،هی

توسـعه پایـدار   متخصص در امـر   دیبا اسات یمختلف يها نشست

شـکل گرفـت و پـس از    کشـاورزي  و امر آموزش  زیست محیط

 .شـد  یطراحـ  هیگو 42شامل  هیپرسشنامه اول فراواني ها بحث

برنامه  يمحتواتلفیق  طهیبعد در ح دودربردارنده این پرسشنامه 

آمـوزش   يزیسـت بـرا   محیط داریاي توسعه پا رشته درسی میان

زیسـت و   محـیط  ارتباط توسعه پایدار. 1ابعاد؛ با  يکشاورز یعال

برنامـه   يمحتـوا  قیهاي تلف مؤلفه. 2 و آموزش عالی کشاورزي

ـ زیست پا با محیط يکشاورز یموجود در آموزش عال یدرس  داری

  .بود

 شـنهادي یپ هـاي  از روش ییمحتـوا  یـی روا نییمنظور تع به

 روش .شـد  اسـتفاده  هالوشـ همچنـین  و  1و همکاران کیچادو

ـ  باشـد  کاربرد دارد که در نظـر  یمحتوا زمان ییروا  لهیوسـ  کی

 یاسـتنباط  واضـح و  نسـبتاً ي هـا  امیتبادل اطالعات که حاوي پ

  گردد. نییتب کاربردي صورت و به یاست، معرف

بـراي قضـاوت در    ازیموردن نیمتخصص ، تعداددر این روش

نفـر و   5اسـت، امـا حـداقل     اريیکامالً اخت ابزار مورد محتواي

ـ . بـه ا نـد یخصوص اظهـارنظر نما  نیدر ا دینفر با 10حداکثر  نی

نفـر   6و علمی کشـاورزي   چهار نفر اعضاي هیئتنفر،  10 لیدل

 زیست و منابع طبیعی دانشگاه تهـران  علمی محیط هیئتعضو 

 پانل انتخاب شدند. اعضـاي پانـل در خصـوص    اعضاء عنوان به

 نظـر  اتفـاق  بـه  یپس از بحـث گروهـ   هیپرسشنامه اول محتواي

از اعضـاي   نفـر  10صورت حضوري به  ها به سشنامه. پردندیرس

برگشت داده  پرسشنامه 10 یداده شد و تمام یپانل جهت بررس

  شدند.

و سـوپر   اکسـل  افزار ها با استفاده از نرم داده لیوتحل هیتجز

 ضروري نهیانجام شد. آراي اعضاء گروه پانل که به گز 2دسیژن

  ند.سازي شد یکم ،نسبت قیگرفته است از طر تعلق

ـ و  رشینحوه پذ روایـی   رد سـؤاالت بـر اسـاس نسـبت     ای

)CVR ( که یکه درصورتبود CVR از  شـتر یب ایمساوي  سؤال

. شـاخص  شـد  یمـ  رفتهیشرط پذ و دیباشد، سؤال بدون ق 75/0

                                                      
1. Chadwick et al. 
2. Excel and SuperDisign 

دهنـده   نشـان  شـود  یداده منمایش  CVI که با ییمحتوا ییروا

ـ قابل ای ییبه روا مربوطي ها قضاوت تیجامع اجـراي مـدل،    تی

 باالتر یینها ییمحتوا ییاست. هرچقدر روا یینها ابزار ایآزمون 

و بـرعکس ایـن    کند یممیل  99/0به سمت  CVIباشد، مقدار 

 میتقسـ  از )CVI( محتوا ییشاخص رواقضیه نیز صادق است. 

 تعـداد  انـد بـر   داده 4 ای 3 ازیامت ه،یکه به گو ینیمتخصص تعداد

 محتـوا  یـی روا شـاخص . نمـره  دیآ یبه دست م نیمتخصص کل

)CVI(  7/0. بین شود یداده م صیمناسب تشخ 79/0باالتر از 

 بـوده و بـه اصـالح و بـازنگري نیـاز دارد      زیبرانگ سؤال 79/0و 

(Hajjizadeh,2016.  

پانل و ورود  ها از اعضاي گروه پرسشنامه يآور پس از جمع

از هرکـدام   بـراي  CVI ریافـزار اکسـل، مقـاد    اطالعات به نرم

 73/0 براي کل پرسشنامه محاسبه شد که معادل زیسؤاالت و ن

 CVI مقـدار  یینهـا  یپس از بررس آمده است. 1بود در جدول 

 در روش نگارش یراتییاز سؤاالت رد نشدند و فقط تغ کدام چیه

حیطـه،  سـه   کل CVIیی و مقدار نها چند سؤال صورت گرفت

 طـه یح بـراي  CVIدرصد محاسبه شـد. مقـدار    33/90معادل 

 91/0 مربوط بودن طهیبراي حدرصد و  90/0 ساده بودن معادل

  .باشد یمدرصد  90/0 واضح بودن معادلو براي 

 پرسشنامه محتوایی روایی کمی ارزیابی .1جدول 

Table 1. Quantitative assessment of the content 
validity of the questionnaire  

  
  میانگین

Average 

انحراف 

 معیار

Standard 
deviation  

  کمینه

min 

 بیشینه

max  

 سادگی

Simplicity  
0.90  0.08  0.6  0.93  

 واضح

Clear  
0.90 0.09  0.6  1  

 مربوط بودن

relate  
0.91  0.07  0.73  1  

 CVIمقدار نهایی 

 کل سه حیطه

CVI final value 
All three areas  

90.33  

میانگین شاخص 

 )CVI(روایی محتوا 

Content 
Validity Index  

0.73  0.05  0.65  0.98  

 میانگین نسبت روایی

 CVR)محتوا 

Mean Content 
Validity Ratio  

0.85  0.15  0.60  1  
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ـ پا بیبه نـام ضـر   یشاخص از ییایپا يریگ براي اندازه  ییای

ـ پا بیضر دامنهشد.  استفاده  بیاسـت. ضـر   1از صـفر تـا    ییای

ـ پا بیو ضـر  ییایـ عدم پا معرف صفر ییایپا ـ  ییای معـرف   کی

ـ   کاملیی ایپا  پرسشـنامه بـا اسـتفاده از    یاست. سـازگاري درون

 سـازگاري  نیـی ها جهـت تع  شد. پرسشنامه نییکرونباخ تع آلفاي

ــ ــه  یدرون ــر از  12ب ــاي هینف ــاعض ــاورزي و ئ ــی کش ت علم

ـ داده و پـس از تکم زیست دانشگاه تهران  محیط اطالعـات   ل،ی

  شدند. لیوتحل هیتجز

پس از  شده یطراح پرسشنامه ري،یمنظور آزمون تکرارپذ به

 ،ییاز روش بازآزمـا  اسـتفاده  داده شد تا بـا  یروز به افراد قبل 7

ـ ها چـک شـود. در ا   پرسشنامه ريیتکرارپذ مطالعـه پـس از    نی

ـ   لهیوس ها به پرسشنامه لیتکم ـ  ، بعـد از یهمان نفـرات قبل  کی

 چاردسـون یر و کـودر  رسونیپ یهمبستگ بیاز روش ضر هفته

  استفاده شد.

نفـر از   12 لهیوس پرسشنامه به لیمطالعه پس از تکم نیدر ا

 معـادل  چاردسـون یکودر بیمقـدار ضـر   ،علمـی  هیئتاعضاي 

 از روش يریمنظور برآورد تکرارپذ درصد به دست آمد. به 65/0

به دست  73/0 استفاده شد که مقدار رسونیپ یهمبستگ بیضر

  سؤاالت بود. نیارتباط ب بودن دار یاز معن یحاک جهیآمد و نت

بـر اسـاس مفهـوم فراینـد      موردبحـث در پایان پرسشـنامه  

بـراي نظرسـنجی از   ایجاد شـد و  )، ANP( تحلیل شبکه فازي

، اسـتفاده  2کالمی منـدرج در جـدول    يها اعداد فازي و عبارت

ممکـن   دهیاست که پد نیا ياستفاده از منطق فاز لیگردید. دل

مورد  نیدر ا. فراد باشدو وابسته به قضاوت ا حیرصریاست ذاتاً غ

مربوط به عدم صراحت  تیبا توجه به نظرات متفاوت وعدم قطع

اي  رشته دروس میان نیبه خواستگاه تدو طمربو تیو عدم شفاف

موجـب شـد کـه از    زیست و آموزش عالی کشـاورزي   در محیط

  استفاده شود. يمنطق فاز

ارایه شده بـه کارشناسـان    يها پرسشنامه يآور پس از جمع

نمـودن میـزان    همراه ماتریس مقایسات زوجـى و مشـخص   به

ابتدا میزان سازگارى مقایسات تعیـین   ارجحیت هر یک از افراد،

 يهــا تیــقبــول بــودن اولو گردیــد و بعــد از اطمینــان از قابــل

آمده، معدل نظرات ارایه شده به روش میانگین هندسی  دست به

. مقایسات زوجی محاسبه شد يها سیو ضرایب هر یک از ماتر

تحقیق، از طریق پرسشـنامه گـردآوري شـد.     ازیهاي موردن داده

پرسش بود. بـا   43مؤلفه و شامل  2پرسشنامه مذکور مبتنی بر 

 قیـ هـاي تلف  مؤلفه يبند و رتبه ییشناسا، که هدف توجه به این

زیسـت   محـیط  داریاي توسعه پا رشته برنامه درسی میان يمحتوا

در این پژوهش، براي تعیـین   ي بود،کشاورز یعالآموزش  يبرا

 بر اساس مفهـوم فراینـد تحلیـل شـبکه فـازي     پرسشنامه وزن 

)ANP  هـاي   هـا در مقایسـه  )، اعداد فازي متناظر بـا ارجحیـت

  نشان داده شده است. 2زوجی، در جدول 
  

 هاي زوجی مقایسه رد ها تی. اعداد فازي متناظر با ارجح2جدول 

Table 2. Fuzzy numbers corresponding to preferences in paired comparisons  
 کالمی يها عبارت

Theological Phrases 

 اعداد فازي مثلثی

Triangular fuzzy numbers 

 معکوس اعداد فازي مثلثی

Inverse triangular fuzzy numbers 

 ارجحیت برابر

Equal preference 
(1,1,1) (1,1,1) 

 ارجحیت خیلی ضعیف

Very weak preference  
(1.2,1,3.2) (2.3,1,2) 

 ارجحیت ضعیف

Poor preference 
(1,3.2,2) (1.2,2.3,1) 

 ارجحیت زیاد

High priority 
(3.2,2,5.2) (2.5,1.2,2.3) 

 ارجحیت خیلی زیاد

Very high preference 
)3 ،5.2 ،2( (1.3,2.5,1.2) 

  کامل یا مطلقارجحیت 

Full or absolute preference 
(5.2,3,7.2) (2.7,1.3,2.5) 

  Yuksel & dagdeviren, 2007)( مأخذ:

مختلـف،   يهـا  بندي اولویت معیارها در پـژوهش  براي رتبه

آنهـا، خـانواده    نیتـر  متفاوتی وجود دارد کـه معـروف   يها مدل

 يهـا  کیـ گیري چندمعیاره است که شامل تکن تصمیم يها مدل

ANPگوناگونی ازجمله 
1، AHP

 به و باشد می  TOPSIS3و 2

                                                      
1. Analytical Network Process 
2. Analytical Hierarchy Process 
3. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution 
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مورداستفاده بوده و اسـتفاده از آنهـا    بسیار بودن، کاربردي دلیل

ــت   ــه اس ــان رواج یافت ــر جه  & Khademi( در سرتاس

Zarei,2010.(  

اي، گســترش  برخــی از کاربردهــاي فراینــد تحلیــل شــبکه

 Ayago & Ozdemir,2008; Khademi( رکرد کیفیتکا

& Zarei, 2010( کیفیــت خــدمات ،)jafarnegad & 

Rahimi,2004; Teseng et al., 2007(   انتخـاب پـروژه ،

)Mohamadiyan & Safari,2004( ارزیـــــابی ،

 Shahrabi et al.,2006;AlamTabrizکننـدگان (  تـأمین 

& Bagherzade,2009  ) مـدیریت دانـش (Afrooz & 

Basiri,2007 ) کارایی سـازمان ،(Cheng et al.,2008); ،

 & Razavi(آنـالیز نقــاط قــوت، ضــعف، فرصـت و تهدیــد   

Alaghmand,2007( داده ) ــاوي ) و Ghazanfari,2008ک

  .ردیگ یرا در برم )Dehghani,2010(تولید ناب 

 يمحتـوا  قیهاي تلف بندي مؤلفه در این پژوهش، براي رتبه

ـ اي توسـعه پا  شتهر برنامه درسی میان  يزیسـت بـرا   محـیط  داری

، با در نظر گـرفتن شـرایط و مطالعـات    يکشاورز یآموزش عال

فازي  شده يآور هاي جمع که ماهیت داده مشابه و با توجه به این

فازي انتخاب شـد. ایـن روش توسـط     TOPSISاست، روش 

ارائه شده اسـت. بـر اسـاس ایـن روش، هـر       1»هانگ و یون«

گزینـه را کـه    mچند معیاره بـا   يها يریگ میمسئله از نوع تصم

عنـوان   تـوان بـه   شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد، می n لهیوس به

بعدي در  nنقطه در یک فضاي  mیک سیستم هندسی شامل 

بر این مفهوم بناشده است کـه   TOPSISنظر گرفت. تکنیک 

آل (بهتـرین   حـل ایـده   انتخابی، کمترین فاصـله را بـا راه   نهیگز

حـل ضـد    دورتـرین فاصـله را از راه   حال نیممکن) و درع حالت

 ;Chen,2000( .آل (بدترین حالت ممکـن) داشـته باشـد    ایده

Torfi et al.,2010(  

ازآنجاکه در این پژوهش در ابتدا باید وزن معیارهاي اصـلی  

ـ اي توسعه پا رشته برنامه درسی میان يمحتوا قیمؤثر بر تلف  داری

. آمـد  یمـ  بـه دسـت   يکشاورز یآموزش عال يزیست برا محیط

بنـدي و   اي فـازي در رتبـه   نخست روش فرایند تحلیـل شـبکه  

تعیین درجه اهمیت هرکدام از معیارهاي اصلی به کار گرفته شد 

آمده از این روش، همه  دست به يها وزن يریکارگ و سپس با به

 بنـدي گردیـد.   فازي رتبـه  TOPSIS وهیمعیارهاي فرعی با ش

 يهـا  کیـ یکـی از تکن  ) ANP( اي شـبکه  لیوتحل هیفرایند تجز

، افتـه ی گیري چند معیاره اسـت. ایـن تکنیـک گسـترش     تصمیم

                                                      
1. Hwang & Yoon 

) است کـه بـا جـایگزینی    AHPتکنیک تحلیل سلسله مراتبی (

بخشد. در این  آن را بهبود می» مراتب سلسله« يجا به» شبکه«

هـاي صـورت    مدل امکان تعیین میزان منطقـی بـودن مقایسـه   

تـوان بـا محاسـبه نـرخ      ، مـی گـر ید عبارت گرفته، وجود دارد. به

هاي صـورت گرفتـه،    )، میزان سازگاري مقایسهC.Rسازگاري (

هـا   باشـد، مقایسـه   => 1/0C.R روي عوامل را سـنجید. اگـر  

 Azar( شوند واقع می رشیهاي سازگار، موردپذ ن مقایسهعنوا به

& Rajabzadeh, 2002.(  

مطابق اصل همبستگی در فرایند تحلیـل سلسـله مراتبـی،    

انـد؛ یعنـی    عناصر هر سطح صرفاً به عناصر سطح باالتر وابسته 

ضرایب اهمیت عناصر هر سطح، لزوماً بر اسـاس سـطح بـاالتر    

هـاي   اوقـات بـین گزینـه    بیشـتر  کـه  یشود؛ درحال مشخص می

گیري، روابـط و همبسـتگی متقابـل     تصمیم و معیارهاي تصمیم

عنـوان   توانـد بـه   اي مـی  شبکه لیوتحل هیوجود دارد. فرایند تجز

ابزاري سودمند در مسائلی که تعامل بین عناصر سیستم ساختار 

 et al.,2002دهد، به کـار گرفتـه شـود (    اي تشکیل می شبکه

Kasack.(  

  

  ي پژوهشها یافته

شـده در مرحلـه قبـل در خصـوص      با توجه به توضیحات ارائـه 

آوري  پــس از جمــع، فــازي يا تکنیــک فراینــد تحلیــل شــبکه

 قیـ هـاي زوجـی معیارهـاي اصـلی تلف     هاي مقایسـه  پرسشنامه

زیسـت   محـیط  داریاي توسعه پا رشته برنامه درسی میان يمحتوا

بـراي   ، نرخ ناسازگاري هر جـدول يکشاورز یآموزش عال يبرا

هـایی کـه نـرخ     هـا محاسـبه و پرسشـنامه    هر یک از پرسشنامه

مربـوط برگشـت داده    فـرد بیشتر بود، به  1/0ناسازگاري آنها از 

ها، از  که تمام پرسشنامه کند. پس از این دنظریشد تا در آن تجد

نرخ ناسازگاري قابل قبـولی برخـوردار شـدند (نـرخ ناسـازگاري      

بـراي هـر پرسشـنامه محاسـبه     )، میانگین هندسی 0.1کمتر از 

آورده شده اسـت.   8تا  3 يها گردید. میانگین هندسی در جدول

هـا، جزئیـات    منظور دستیابی بـه وزن نهـایی مؤلفـه    در ادامه، به

، بـا توجـه بـه مراحـل فراینـد تحلیـل       3محاسبه براي جـدول  

اي فازي، ذکرشـده اسـت. بـه دلیـل مشـابه بـودن روش        شبکه

  ،3، از آوردن محاسبات مشابه جدول محاسبات و حجم زیاد آن

  .نظر شده است صرف  ،8تا  4 يها براي جدول

مرحله اول: به دست آوردن بسط مرکب فازي براي هر یـک از  

  معیارها

∑ �d
��

���  =(1/00,1/00,1/00)(0/470,0/83,1/22) 

∑ �d
��

��� = (0/94,1/33,2/17)( 1/00,1/00,1/00) 
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∑ ∑ �d
��

���
�
��� =(6.933,9.167,11.444)(6.511,8.500

,11.000)=(32.505,42.578,56.411) 

(∑ ∑ �d
��

���
�
��� )��=(0.0180,0.023,0.031) 

  مرحله دوم: محاسبه درجه ارجحیت  

  زیست و آموزش عالی کشاورزي ارتباط توسعه پایدار محیط ��

��=(6.933,9.167,11.444)(0.018,0.023,0.031)= 
(0.123,0.215,0.352) 

هاي تلفیق محتوي برنامه درسی موجـود در آمـوزش    مؤلفه ��

  زیست پایدار عالی کشاورزي با محیط

��=(6.511,8.500,11.000)(0.018,0.023,0.031)= 
(0.115,0.200,0.338) 

ي) یـک  ریپـذ  امکانمرحله سوم: محاسبه درجه ارجحیت (درجه 

  باشد تر بزرگفازي محدب  عدد Kاز  که Sعدد فازي محدب

 V(	��		>��)=1     V(	��		>��)=0.932          
آوردن بـردار   به دستو  'wمرحله چهارم نرمالیزه کردن بردار  

  W نرمالیزه

= (0.222,0.207) W'=(1.000,0.932)			��  

   اصلی يارهایهاي زوجی مع ماتریس میانگین هندسی مقایسه. 3جدول

Table 3. Geometric mean matrix of pairwise comparisons of the main criteria 

 وزن نهایی

Final weight  

هاي تلفیق محتواي برنامه درسی  مؤلفه

موجود در آموزش عالی کشاورزي با 

 زیست پایدار محیط

Integrating Components of 
Curriculum Content into 
Higher Education with a 
Sustainable Environment 

زیست و  محیط ارتباط توسعه پایدار

 آموزش عالی کشاورزي

The Relationship between 
Sustainable Environmental 

Development and 
Agricultural Higher 

Education Integration 
Criteria 

اي توسعه  رشته برنامه درسی میان يمحتوا قیمعیارهاي اصلی تلف

 يکشاورز یآموزش عال يزیست برا محیط ردایپا

Content of the Interdisciplinary 
Environmental Sustainability Curriculum for 

Higher Education in Agriculture 

0.164 (0.89,1.22,1.83) (1.00,1.00,1.00) 

 زیست و آموزش عالی کشاورزي محیط ارتباط توسعه پایدار

The Relationship between Sustainable 
Environmental Development and Agricultural 

Higher Education Integration Criteria 

0.165 (1.00,1.00,1.00)  (0.97,1.33,1.72) 

هاي تلفیق محتواي برنامه درسی موجود در آموزش عالی  مؤلفه

 زیست پایدار کشاورزي با محیط

Integrating Components of Curriculum 
Content into Higher Education with a 

Sustainable Environment 

 
 يکشاورز یموجود در آموزش عال یبرنامه درس يمحتوا قیهاي تلف مؤلفهفرعی  يارهایهاي زوجی مع ماتریس میانگین هندسی مقایسه. 4جدول 

 داریزیست پا با محیط

Table 4. Geometric mean matrix of paired comparisons of subcriteria components of curriculum content 
integration components in higher education with sustainable environment 

 وزن نهایی

Final 
weight  

ي و استفاده مطلوب از محتواي ریگ بهره

 زیست پایدار در محتواي برنامه درسی محیط

 ي کشاورزيها رشته

Optimal use and use of sustainable 
environmental content in the content 

of the agricultural curriculum 

گستردگی و جامع بودن 

 محتوا

Extent and 
Comprehensiveness 

of Content 

محوري  مسئلهانسجام و 

  محتوا

Coherence and 
the central issue 

of content  

 برنامه درسیهاي تلفیق محتواي  مؤلفه

Curriculum Content 
Integration Components 

0.063 (1.00,1.50,2.00) (0.47,0.83,1.22) (1.00,1.00,1.00) 
  محوري محتواي مسئلهانسجام و 

Coherence and the central 
issue of content 

0.164 (0.63,1.00,1.39) (1.00,1.00,1.00) (0.94,1.33,2.17) 

  بودن محتواگستردگی و جامع 

Extent and 
Comprehensiveness of 

Conten 

0.165 (1.00,1.00,1.00)  (0.89,1.22,1.83) (0.52,0.72,1.22) 

ي و استفاده مطلوب از محتواي ریگ بهره

زیست پایدار در محتواي برنامه  محیط

 ي کشاورزيها رشته درسی

Optimal use and use of 
sustainable environmental 

content in the content of the 
agricultural curriculum 
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هـاي موجـود در    همچنین همـین محاسـبات بـراي مؤلفـه    

محـوري محتــواي آمــوزش عــالی   مســئلهزیرمعیـار انســجام و  

کشاورزي نیز انجام شده است که در آن قسمت وزن نهایی هر 

مـاتریس میـانگین   شـد.   333/0و  403/0مؤلفه به ترتیب برابر 

 مؤلفـه هاي زوجی وابستگی داخلی با توجـه بـه    هندسی مقایسه

کشـاورزي در   ي برنامـه درسـی  محتواگستردگی و جامع بودن 

زیست نیز ایجـاد شـد کـه وزن     تلفیق با مفاهیم پایداري محیط

 بـه دسـت   212/0و  390/0نهایی دو مؤلفه آن به ترتیب برابـر  

  آمد.

هاي زوجی وابسـتگی   ماتریس میانگین هندسی مقایسهدر  

ـ گ ، بهـره مؤلفـه داخلی با توجـه بـه    ي و اسـتفاده مطلـوب از   ری

ي ها رشته واي برنامه درسیزیست پایدار در محت محتواي محیط

  .رسیدیم 363/0و  468/0نیز به وزن نهایی  کشاورزي

میـانگین هندسـی،    يهـا  سیاستفاده از وزن نهایی مـاتر  با

هـاي تلفیـق    مؤلفـه  هاي زوجی وابستگی داخلـی معیـار   مقایسه

محتواي برنامه درسی موجـود در آمـوزش عـالی کشـاورزي بـا      

عوامل شکل گرفت. وزن  ، ماتریس وابستگیزیست پایدار محیط

معیــار از ضــرب مــاتریس وابســتگی عوامــل در زیرنهــایی هــر 

آمده از ماتریس میـانگین هندسـی    دست ماتریس وزن نهایی به

برنامه درسی  هاي تلفیق محتواي مؤلفه هاي زوجی معیار مقایسه

ـ  زیسـت پایـدار   موجود در آموزش عالی کشاورزي بـا محـیط   ه ب

سبه وزن نهایی معیارها آورده شده دست آمد. در زیر، نحوه محا

  است.

 
  

هـاي تلفیـق محتـواي برنامـه      زیرمولفهبنابراین، وزن هریک از 

 زیست پایـدار  درسی موجود در آموزش عالی کشاورزي با محیط

  ت.اس 5شماره  بندي آنها، به شرح جدول و رتبه

مشـخص اسـت درجـه اهمیـت      5که در جدول  طور همان

زیست پایـدار در   مطلوب از محتواي محیطي و استفاده ریگ بهره

ي کشاورزي نسبت به دو نشانگر ها رشته محتواي برنامه درسی

 205/0ي کمتري برخوردار اسـت و بـا مقـدار    رگذاریتأثدیگر از 

ي کشـاورزي  هـا  رشـته که محتواي برنامه درسی  دهد یمنشان 

  نیاز به بازنگري و تغییر دارد.

ین اسـت کـه همچنـان    ا شود یمبرداشت  6از جدول  آنچه

محتواي برنامه درسی آموزش عالی کشاورزي نیاز به بـازنگري  

و محتواهاي تکراري در رتبه اول زیـر مؤلفـه    ها نهیزمزیرا  دارد

کشـاورزي در   ي برنامـه درسـی  محتواگستردگی و جامع بودن 

زیسـت قـرار دارد و ایـن نشـان      تلفیق با مفاهیم پایداري محیط

ش محتواي برنامه درسی آموزش عـالی  در بخ متأسفانه دهد یم

کشاورزي با وجود اقداماتی که تـاکنون صـورت گرفتـه نقـص     

 .باشد یمتکرار از موارد اصلی 

  

 داریزیست پا با محیط يکشاورز یموجود در آموزش عال یبرنامه درس يمحتوا قیهاي تلف مؤلفه مؤثر اصلی نشانگرهاي درجه اهمیت. 5جدول

Table 5. The importance of the main effective markers of the components of curriculum content integration 
in higher education with a sustainable environment 

 شرح

Description 

درجه اهمیت حاصل از فرایند تحلیل 

 فازي يا شبکه

The degree of importance 
of the fuzzy network 

analysis process 

رتبه ازلحاظ میزان 

 يرگذاریتأث

Rank in terms 
of impact 

  زیست کشاورزي در تلفیق با مفاهیم پایداري محیط ي برنامه درسیمحتواگستردگی و جامع بودن 

Extent and Comprehensiveness of Agricultural Curriculum Content 
in Integration with Environmental Sustainability Concepts 

0.262 1 

مسائل پایداري  محوري محتواي آموزش عالی کشاورزي در خصوص مسئلهانسجام و 

  ي تولید در کشاورزيها شاخصزیست با توجه به  محیط

Coherence and central issue of agricultural higher education content 
on environmental sustainability issues with respect to agricultural 

production indices 

0.249 2 

ي ها رشته زیست پایدار در محتواي برنامه درسی ي و استفاده مطلوب از محتواي محیطریگ بهره

 کشاورزي

Optimal use and use of sustainable environmental content in the 
content of the agricultural curriculum 

0.205 3 
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 فازي TOPSISبا استفاده از تکنیک  يکشاورز یزیست و آموزش عال محیط داریهاي مربوط به نشانگر ارتباط توسعه پابندي مؤلفهرتبه. 6 جدول

Table 6. Component ranking of indicators related to sustainable environmental development and agricultural 
higher education using fuzzy TOPSIS technique 

  

ي تولید بخش کشاورزي و ها شاخصدر رابطه با  7جدول 

محوري محتواي آموزش عـالی کشـاورزي    مسئلهارتباط آن با 

نکتـه   ؛ وباشـد  یمـ زیسـت   مسائل پایداري محیط در خصوص

راهکارهـاي علمـی   «مؤلفـه،   12در این جدول رتبه  تأمل قابل

 قتصادي تولیدکنندگان بخش کشاورزي،ا افزایش درآمد و توان

 مؤلفـه  8رتبـه   و »سـت یز با حفظ رویکرد توسعه پایدار محیط

بـا   بـرداري در بخـش کشـاورزي    بهـره  بهبود و اصالح نظام«

 دهنـده  نشان ها رتبهاین  است و »زیست مسائل پایداري محیط

میزان اهمیت بخـش آمـوزش عـالی کشـاورزي در خصـوص      

  .باشد یمزیست  توسعه پایدار محیط

  

ـ گ بهـره آل مقـدار ایـده   8البته در جـدول   ي مناسـب از  ری

 698/0مباحث فنی و تخصصی کشاورزي و منابع طبیعی برابر 

کـه بـه    باشـد  یمـ شده است که این میزان گویاي این مطلب 

بحـث اسـتفاده و تغییـر در محتـوا بـاز هـم        شدن مطرحسبب 

کارشناســان مباحــث فنــی و تخصصــی کشــاورزي را بیشــتر  

    .اند دادهقرار  موردنظر

ي محتوا رتبـه اول را  ریپذ انعطاف نکهیباوجودا 9در جدول 

 ها روشتلفیق و ادغام دانش و "دارد باز هم به نظر رتبه مؤلفه 

و باید بر روي این  ردیگ یمقرار  موردتوجه 5با رتبه  "در محتوا

 مؤلفه و جایگاهش بحث و بررسی بیشتري صورت گیرد.

کشاورزي در  ي برنامه درسیمحتوازیر مؤلفه گستردگی و جامع بودن هاي مربوط به مؤلفه

 زیست تلفیق با مفاهیم پایداري محیط

Components of the Component of Extent and 
Comprehensiveness of Agricultural Curriculum Content in 

Integration with Environmental Sustainability Concepts 

  فاصله با

 ایده آل مثبت

Spacing 
with a 

positive 
ideal 

  فاصله با

 آل منفی ایده

Distance from 
negative to 

ideal 

مقدار 

 آل ایده

Ideal 
amount 

 رتبه

Rating 

 تکراريها و محتواهاي  وجود زمینه

Backgrounds and duplicate content 
0.035 0.074 0.678 1 

 ي و تخصصیا درون رشتهنگاه 

Interdisciplinary and specialized look 
0.036 0.074 0.672 2 

 ها عمومیت و گستره فراگیر کاربرد دانش و مهارت

The generality and scope of the application of knowledge and 
skills  

0.036  0.072 0.665 3 

 و اخالقیات  توانایی کار گروهی و تیمی  پایداري،  پذیري، انطباق

Adaptability, Sustainability, Teamwork, and Ethics  
0.048 0.060 0.556 4 

مهارت و یا تجربه شغلی و   مشکل،  مفهوم،  ی محتوا حول یک موضوع،ده سازمانتعیین و 

 دنیاي واقعیاي در  حرفه

Identify and organize content around a real-world topic, concept, 
problem, skill, or professional experience  

0.048 0.060 0.556 4 

 هاي آتی و مستقل سازي محتوا جهت یادگیري زمینه

Content creation for future independent learning  
0.048 0.060 0.556 4 

درسی تخصصی کشاورزي به کمک اساتید  ها و محتواي برنامه تعیین برخی ازسرفصل

 ستیز طیمح

Determination of some courses and content of specialized 
agricultural curriculum with the help of environmental professors  

0.055 0.054 0.494 5 

 زیست توسعه پایدار محیطارائه دروس مکمل کشاورزي و 

Offering complementary lessons in agriculture and sustainable 
environmental development  

0.058 0.052 0.477 6 

 درسی مقاطع مختلف ارتباط بین محتواي برنامه

Relationship between curriculum content of different sections  
0.058 0.052 0.477 6 
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زیست  مسائل پایداري محیط محوري محتواي آموزش عالی کشاورزي در خصوص مسئلهانسجام و  زیرمولفههاي مربوط بندي مؤلفهرتبه. 7جدول 

 فازي TOPSISبا استفاده از تکنیک ي تولید در کشاورزي ها شاخصبا توجه به 

Table 7. Ranking of Components of the Cohesion and Core Component Component of Higher Education 
Content on Environmental Sustainability Issues According to Production Indicators in Agriculture Using 

Fuzzy TOPSIS Technique 

سرفصل و  ت و آموزش عالی کشاورزي بازیس محیط ارتباط توسعه پایدارهاي مربوط به نشانگر مؤلفه

 ي کشاورزيها رشتهمحتواي 

Elements Related to Sustainable Environment Relationship and 
Agricultural Higher Education with Headings and Content of Agricultural 

Fields 

  فاصله با

 ایده آل مثبت

Spacing with 
a positive 

ideal 

  بافاصله 

 آل منفی ایده

Distance 
from 

negative to 
ideal 

مقدار 

 آل ایده

ideal 
amount  

 رتبه

Rating 

 زمیناحیاي اراضی کشاورزي و ساماندهی  حفاظت از منابع خاك،مفاهیم 

 
Concepts of Soil Resources Conservation, Land Reclamation and Land 

Regulation  

2.03 5.12 0.719 1  

 دامیو   برداري پایدار از منابع ژنتیک گیاهی حفاظت و بهرههاي  روش

Methods of conservation and sustainable utilization of plant and animal 
genetic resources  

2.34 4.91 0.677 2  

 با حفظ پایداري منظور تأمین امنیت غذایی تولید محصوالت اساسی کشاورزي به افزایش

Increase production of basic agricultural products to ensure food security 
while maintaining sustainability  

3.56 3.56 0.500 3 

 با حفظ و صیانت از پایداري هاي گیاهی مدیریت و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماري

Integrated management and control of plant pests and diseases with 
preservation and sustainability  

1.16 6.16 0.841 4 

 يداریکشاورزي با حفظ پابخش وري عوامل و منابع تولید در  افزایش بهره

Increasing the productivity of factors and resources of production in 
agriculture by maintaining sustainability  

1.32 6.06 0.820 5 

 ‘پوشش جنگل  رییتغ ي انبوه جنگلی،بردار بهرهجنگلداري (منابع طبیعی مولد) میزان 

Forestry (productive natural resources) extent of forest use, change of 
forest cover  

1.96 5.19 0.726 6 

 )تغییرات اقلیم و خشکسالیوهوا ( آبتغییرات 

Climate change (climate change and drought)  
1.96 5.19 0.726 6 

 حفظ شیالت (منابع طبیعی مولد) میزان محصوالت دریایی در سبد غذایی و میزان صید

Fishery conservation (productive natural resources) Seafood in the food 
basket and fishing rate  

2.11 5.05 0.705 7 

 برداري بهینه از منابع آب بهرهحفظ، احیا و  هاي روش

Methods of conservation, recovery and optimal utilization of water 
resources 

1.22 6.01 0.820 8 

 کشاورزي هاي افزایش توان تولید بیولوژیک خاك و ارتقاي تنوع زیستی در عرصه

Increasing Biological Soil Production Capacity and Promoting 
Biodiversity in Agricultural Areas  

1.32 6.01 0.820 8 

 زیست با مسائل پایداري محیط برداري در بخش کشاورزي بهره بهبود و اصالح نظام

Improving and reforming the farming system with environmental 
sustainability issues  

1.32 6.01 0.820 8  

 هواي آلودگی ها شاخص

Indicators of air pollution  
2.64 4.57 0.634 9 

 دریایی) شده حفاظت، حفاظت از زیستگاه بحرانی، مناطق بوم ستیزمحافظت ها ( ستگاهیزتنوع زیستی و 

Biodiversity and habitats (ecosystem protection, critical habitat 
protection, marine protected areas)  

2.18 5.00 0.696 11 

با حفظ رویکرد توسعه  اقتصادي تولیدکنندگان بخش کشاورزي، افزایش درآمد و توانراهکارهاي علمی 

 زیست پایدار محیط

Scientific Solutions to Increase the Income and Economic Capacity of 
Agricultural Producers by Preserving the Sustainable Development 

Approach  

2.12  5.24  0.689  12 
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ي ها رشته زیست پایدار در محتواي برنامه درسی ي و استفاده مطلوب از محتواي محیطریگ بهرهزیرمولفه هاي مربوط به بندي مؤلفهرتبه. 8جدول 

  کشاورزي

Table 8. Ranking of components related to utilization and optimal use of sustainable environmental content 
in agricultural curriculum content 

  

  ي برنامه درسیمحتوازیر مؤلفه گستردگی و جامع بودن  هاي مربوط بهبندي مؤلفهرتبه. 9جدول

Table 9. Ranking the Components of the Curriculum Content Component 

 

  گیري نتیجهبحث و 

اي  رشـته  میـان  یبرنامـه درسـ   يمحتوا قیتلف ،یاصول دگاهیاز د

در  ازمندین يکشاورز یزیست در آموزش عال محیط داریتوسعه پا

و  يکشـاورز  یهاي مختلف نظام آموزش عـال  مؤلفه نظر گرفتن

زیسـت بـه    محـیط  داریتوسعه پا يو نشانگرها کردهایرو فیتعر

راسـتا و بـا    نیدر همـ  زیپژوهش ن نیهر مؤلفه است. ا کیتفک

زیست  ي و استفاده مطلوب از محتواي محیطریگ بهره زیر مؤلفههاي مربوط به مؤلفه

 ي کشاورزيها رشته پایدار در محتواي برنامه درسی

Components of Sub-Component Utilization and Optimal 
Use of Sustainable Environmental Content in the 

Curriculum Content of the Agricultural Fields 

  فاصله با

 ایده آل مثبت

Spacing with a 
positive ideal 

  فاصله با

 آل منفی ایده

Distance from 
negative to 

ideal 

  آل ایدهمقدار 

ideal 
amount 

  رتبه

rating 

 یعیمنابع طبفنی و تخصصی کشاورزي و  گیري مناسب از مباحث بهره

Appropriate use of technical and specialized topics in 
agriculture and natural resources  

0.019 0.044 0.698 1 

 گیري مناسب از مباحث علوم اجتماعی، انسانی و رفتاري بهره

Making good use of social, human and Behavioural science 
topics  

0.032 0.041  0.651 2 

 ی و پایهعیعلوم طبگیري مناسب از مباحث  بهره

Proper use of basic and natural sciences topics  
0.027 0.045  0.623 3 

محوري محتواي آموزش عالی کشاورزي در  مسئلهانسجام و نشانگر زیر هاي مربوط به مؤلفه

 ي تولید در کشاورزيها شاخصزیست با توجه به  مسائل پایداري محیط خصوص

The following components illustrate the coherence and centrality 
of agricultural higher education content on environmental 
sustainability issues with respect to agricultural production 

indicators 
  

  فاصله با

 ایده آل مثبت

Spacing with 
a positive 

ideal  

  فاصله با

 آل منفی ایده

Distance 
from 

negative to 
ideal  

 آل یدهامقدار 

ideal 
amount  

 رتبه

rating  

 بودن محتوا و عدم تجویزگرایی مسئله محور

Content-oriented and non-prescriptive issues  
0.016  0.08  0.835 1 

 پذیري در محتوا انعطاف

Flexibility in content  
0.016 0.08  0.835 1 

  و مکمل بودن محتوا  ، انسجام ارتباط

Relevance, consistency and complementarity of content  
0.047  0.042 0.747 2 

 و محتواي جداگانه تدریس در قالب یک واحد درسی (یک درس)

Teaching in a unit (a lesson) and separate content  
0.047  0.042 0.747 2 

 تدریس مرکب

Compound teaching  
0.032  0.052  0.621 3 

 مفاهیم بدون ادغام در محتوا ابزارها وها،  استقراض (قرض گرفتن) و استفاده از روش

Borrow and use methods, tools, and concepts without merging 
content  

0.035 0.049 0.581 4 

 ها در محتوا تلفیق و ادغام دانش و روش

Integrating knowledge and methods into content  
0.053 0.032 0.380 5  

 هاي فردي و تجربیات قبلی دانشجویان تناسب محتوا با رشد عقلی، تفاوت

Proportionality of content with intellectual growth, individual 
differences, and past student experiences  

0.053 0.032 0.380 5 

 ی محتواده سازمانمشارکت دانشجویان در تعیین و 

Student participation in content determination and organization  
0.065 0.021 0.244 6 



  33                       1399بهار پیاپی سی و یکم، سال هشتم، شماره سوم،  ،زیست و توسعه پایدار آموزش محیطفصلنامه علمی 

 

 یبرنامه درس يمحتوا قیهاي تلف مؤلفه يبند و رتبه نییهدف تع

ـ اي توسـعه پا  رشـته  میان  یزیسـت در آمـوزش عـال    محـیط  داری

بنـدي ایـن نشـانگرها، از     منظـور رتبـه   بـه  انجام شد. يکشاورز

 ANPفازي و TOPSIS گیري چند معیاره تصمیم يها کیتکن

استفاده گردیـد. در   صصانفازي و مطابق با نظر استادان و متخ

نهایت، نتایج پژوهش نشـان داد کـه در بخـش ارتبـاط توسـعه      

 رمولفـه یز انیاز م ،يکشاورز یزیست و آموزش عال محیط داریپا

حفاظت از منابع خاك، احیاي اراضی کشاورزي  .1هاي ، مؤلفهها

بـرداري پایـدار از منـابع     حفاظـت و بهـره  . 2و ساماندهی زمین،

در افـزایش   دیـ جد یهاي آموزش روش .3،امیو د  ژنتیک گیاهی

منظـور تـأمین امنیـت     تولید محصوالت اساسـی کشـاورزي بـه   

ریت و مبارزه تلفیقـی بـا   آموزش مدی .4،يداریغذایی با حفظ پا

 .5 و يکشـاورز  یهاي گیـاهی در آمـوزش عـال    آفات و بیماري

وري عوامل و منابع تولید در بخش کشـاورزي، بـه    افزایش بهره

مؤلفـه   ،بیشتري دارند. همچنـین، در بخـش دوم   اهمیتترتیب 

در  يکشـاورز  یبرنامه درسـ  يو جامع بودن محتوا یگستردگ«

وزن  نیشـتر یب يدارا» زیسـت  محـیط  يداریپا میبا مفاه قیتلف

ـ داراي ز یهـاي فرعـ   ازآنجاکه هر یک از این مؤلفه .باشد یم  ری

ها نیز با استفاده از تکنیک  باشند، این مؤلفه گر میید يها بخش

بنــدي شــدند کــه در مــورد مؤلفــه  و رتبــه ی، وزن دهــادشــدهی

در  يکشـاورز  یبرنامه درسـ  يو جامع بودن محتوا یگستردگ«

وجـود   .1 يهـا  بخـش  ،»زیست محیط يداریپا میبا مفاه قیتلف

ــه ــراري،  زمین ــاي تک ــا و محتواه ــته .2 ه ــاه درون رش و  يا نگ

 .3، زیسـت  محیط داریتوسعه پا میتخصصی بدون توجه به مفاه

ــارت    ــش و مه ــاربرد دان ــر ک ــتره فراگی ــت و گس ــاي  عمومی ه

ـ به ترت ،لیشده در کل دوره تحص آموخته اول تـا   يهـا  رتبـه  بی

 يمحـور  مسـئله انسـجام و  «ا کسـب و در مـورد مؤلفـه    سوم ر

ـ پا مسـائل در خصـوص   يکشاورز یآموزش عال يمحتوا  يداری

ـ تول يهـا  زیست با توجـه بـه شـاخص    محیط  »يدر کشـاورز  دی

 .2مسئله محور بودن محتوا و عدم تجـویزگرایی،  . 1 يها بخش

و مکمـل بـودن     ، انسـجام  ارتبـاط  .3پذیري در محتوا و  انعطاف

ــوا  ــه يدارامحت ــه    رتب ــتند و در مؤلف ــوم هس ــا س ــاي اول ت ه

در  داریزیست پا محیط يتواگیري و استفاده مطلوب از مح بهره"

گیـري   بخش بهره "يهاي کشاورز رشته یبرنامه درس يمحتوا

در  یعـ یمناسب از مباحث فنی و تخصصی کشاورزي و منابع طب

  د.رتبه اول را دار ی،برنامه درس يمحتوا

هـا   که در برداشت يادیز یو گوناگون ها یبا وجود ناهمگون 

 ادآوری سندگانی، نوشود یم دهیزیست د محیط يداریپا میو مفاه

گونـاگون   يهـا  هـا، دوره  دانشـگاه  تیریاست مد ازیاند که ن شده

 داریتوسعه پا ختنیو در هم آم يساز کپارچهی يرا برا یدانشگاه

 يهـا  تیـ سـاختن فعال  نهیهادن يسو حرکت به ي. برازانندیبرانگ

ـ پ آمـوزش ها بـه   روند آن در دانشگاه يریگیو پ يداریپا و  یاپی

بـا مؤلفـه    يتا حـدود  لیتحل نیا .است ازین ینینو يها افتیره

در  يکشــاورز یشــده در آمــوزش عــال طــرح نینــو يهــا روش

برداري در بخش کشـاورزي   خصوص بهبود و اصالح نظام بهره

ـ مؤلفـه درنها  نیدارد که ا یهمخوان در پـژوهش حاضـر بـا     تی

  .شد 820/0 تیدرجه اهم

 يو جامع بـودن محتـوا   یگستردگ« يها رمولفهیدر مورد ز

ــه درســ  ــاورز یبرنام ــدر تلف يکش ــا  قی ــاهب ــپا میمف  يداری

 يگیـري و اسـتفاده مطلـوب از محتـوا     بهره«و  » ستیز محیط

هــاي  رشــته یبرنامــه درســ يدر محتــوا داریــزیســت پا محــیط

) و همچنین قاسـمی  2013پور (محمدي و عزیز که »يکشاورز

ـ ز اریبس دیخود تأک يها در پژوهش )2013نژاد (و پازوکی   يادی

 لیتفص بهکه در بخش پیشینه نیز  طور همان دارنددر این رابطه 

آمـده پـژوهش    دسـت  بـه  جینظر با نتـا  نیاز ا و بیان شده است

  .دارد یحاضر همخوان

 زیبودن محتوا و عـدم تجـو   در رابطه با بخش مسئله محور

، هـا در محتـوا   ها و روش و ادغام دانش قیتلف نیو همچن ییگرا

قـرار   دیرا مورد تأک نیز این دو بخش )2018ادموند سانگانیادو (

دارد.  یهمخـوان  شـرو یپ قیـ منظـر بـا تحق   نیداده است که از ا

 اظـت گفت که حف توان یپژوهش م جیبا توجه به نتا یطورکل به

ـ از منابع ژنت داریپا يبردار بهره از منابع خاك،  يهـا  و روش کی

ـ   نیتـر  در جهت مرتبط نینو یآموزش خبرگـان در   نیمباحـث ب

و  باشـد  یم داریزیست پا و محیط يکشاورز یبخش آموزش عال

 يگیــري و اســتفاده مطلــوب از محتــوا مؤلفــه بهــره نیهمچنــ

ي هــا رشــته یبرنامــه درســ يدر محتــوا داریــزیســت پا محــیط

در  ) کـه 2018جلیـوس بـال و کاراکـاس (    ي با مطالعهکشاورز

  .دارد یهمخوانتحقیق ذکر شده است  نهیشیپبخش 

پیشنهاد  توان یم آمده دست بهو مقادیر  با توجه به محاسبات

نمود در بحث تکراري بودن محتوا و همچنـین علمـی بـودن و    

زیست پایدار در آموزش عالی  بروز بودن مفاهیم مرتبط با محیط

که مشخص اسـت در   همچنانبیشتري شود و  تأملکشاورزي 

گیري مناسب از مباحث علوم اجتماعی، انسـانی و رفتـاري    بهره

بتـوان ارتبـاط بـین    ي صورت گیرد تـا  موجزتربررسی  تواند یم

ي برنامه درسی آموزش عـالی  محتوااز مسائل را نیز با  گونه نیا

ــاورزي  ــت کش ــه دس ــرفتن    ب ــر گ ــا در نظ ــین ب  آورد همچن

،  در مـورد ارتبـاط   و 835/0 آل ایدهبا مقدار  ي محتواریپذ انعطاف

 تـوان  یمـ  747/0 آل ایدهبا مقدار  و مکمل بودن محتوا  انسجام
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با همپوشانی و ایجاد مباحـث مشـترك   چنین برداشت نمود که 

به مفاهیم  توان یمزیست پایدار  بین آموزش کشاورزي و محیط

  .ي دست یافتمؤثرترو  تر کامل
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