
 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دو فصلنامه

          95-134، 1397، پاییز و زمستان 18شماره ، 9سال 
Journal of Higher Education Curriculum 

Studies Vol.9, No.18,95 -134  

 ایران یدر نظام آموزش عال داریپا یبرنامه درس اسیمق یابیساخت و اعتبار
Developing and Validating of 

Sustainable Curriculum Scale in Iran Higher Education System 

3/7/7913: تاریخ پذیرش مقاله، 28/6/7139: تاریخ ارزیابی، 2/4/7139: تاریخ دریافت مقاله  

، رحمت اله 2، راضیه شیرین حصار1مهدی محمدی

 5، قاسم سلیمی4، جعفر ترک زاده3مرزوقی

ت و اعتباریابی مقیاس هدف پژوهش حاضر، ساخ چکیده:

حی طرا برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران بود. پس از

ر مقیاس اولیه بر اساس مبانی  نظری و پیشینه پژوهشی، اعتبا

گیری تصادفی صوری آن سنجیده  شده و سپس، با روش نمونه

راز نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شی 400ای، طبقه

یی و مقیاس بین آنان توزیع گردید. برای اعتبار محتواانتخاب 

مل مقیاس از تحلیل گویه، برای اعتبار سازه  آن  از تحلیل عا

ا د. بشتاییدی و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

، (78/0(، هدف )65/0توجه به بار عاملی زیرمقیاس های منطق )

(، مواد و منابع 85/0)ادگیریی -(، روش های یاددهی 83/0)

ضا ف (، 78/0(، زمان )84/0(، فعالیت های یادگیری)86/0آموزشی )

اس تأیید (، اعتبار سازه مقی73/0( و ارزشیابی )89/0(، گروه )76/0)

انه گردید و  با توجه به  همبستگی معنادار زیرمقیاس های ده گ

 برنامه درسی با نمره کل مقیاس و زیرمقیاس ها با گویه های

ای مربوطه، اعتبار محتوایی نیز تایید شد. همچنین، ضرایب آلف

( و زیرمقیاس های منطق 97/0کرونباخ مقیاس برنامه درسی )

 -(،  روش های یاددهی 87/0(،  محتوا )93/0(، هدف)93/0)

ی (، فعالیت ها95/0(،  مواد و منابع آموزشی )79/0یادگیری )

( 77/0(، گروه بندی )78/0(،  فضا )92/0(،  زمان )88/0یادگیری )

ورد م(، پایایی مقیاس و زیرمقیاس های آن نیز 93/0و ارزشیابی )

 تایید قرارداد.
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Dr. Mehdi Mohammadi, Razieh Shirin 

Hesar, Dr. Rahmatollah Marzooghi, Dr. 

Jafar Torkzadeh, Dr. Ghasem Salimi 
Abstract: The purpose of this study is to develop and 

validate a sustainable curriculum scale in Iran's higher 

education system. To this aim, the face validity is 

measured after designing the initial scale based on 
theoretical framework and research background. In 

the next step, 400 graduate students from Shiraz 

University are selected by stratified random sampling. 
The content validity is obtained through item analysis 

and the construct validity is calculated by factor 

analysis. The Cronbach's alpha coefficient is obtained 
for measuring the reliability. According to the factor 

loads of logic (0.65), the goal (0.78), content (0.83), 

teaching-learning (0.85), materials and educational 
resources (0.86), learning activities (0.84) ), time 

(0.78), space (0.76), grouping (0.89) and evaluation 

(0.73), the scale construct validity are confirmed and 
based on significant correlation between subscales 

with scale total score and items with their subscales, 

content validity is confirmed as well. In addition, 
Cronbach's alpha coefficient of the sustainable 

curriculum scale (0.97) and the subscales of logic 

(0.93), target (93.03), content (0.87), teaching-
learning methods (0.79), materials and Educational 

resources (0.95), learning activities (0.88), time 

(0.92), space (0.78), grouping (0.77) and evaluation 
(0.93), confirm the reliability of sustainable 

curriculum scale and its’ subscales. 
Keywords: sustainable development, sustainable higher 

education, sustainable curriculum 
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 از که صادیاقت و مالی بحران و است شده شماریبی مشکالت و مسایل دچار زمین سیاره
 در توسعه الگوهای در ثباتیبی این واضح بسیار هاینشانه از یکی تنها شد، آغاز 2007 سال

 امروز هب تا بیستم قرن اوایل در شروع زمان از توسعه ادبیات چند هر است بوده جهانی سطح
 و نظری ناهایتنگ و اجتماعی هایواقعیت با مواجهه در و است کرده تجربه را زیادی اتتغییر

 گردیده مرتفع تعاریف، هایمحدودیت و هاچالش نگرتر،جامع نگاهی با تا بوده آن بر تالش عملی،
 روی پیش هایچالش اما گیرد؛ قرار پوشش مورد تریگسترده کاربردی و نظری یحوزه و

 یا و عهتوس حال در برچسب هنوز که کشورهایی باالی تعداد همچنین و یافته عهتوس کشورهای
 دارای توسعه مطالعات هاییافته که است آن از حاکی کنند،می حمل خود با را نیافته توسعه

 بوگوتز، و تنجاتی)اندنگردیده سازیپیاده متناسب و درستی به یا و هستند بنیادین ایرادهای
2015 :37.) 

است که جامعه بشری  21ترین و چالش برانگیزترین موضوع قرن ه پایدار، به عنوان مهمتوسع
 هدایت و مستمر فرایند یک عنوان (. این نوع توسعه، به2013، 1با آن مواجه است )مینتز و تال

 آینده و حال در شهروندان رفاه هدف با محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، تغییرات از شده
 که است منصفانه و عادالنه جامعه یک اساس بر کارآمد منابع و اقتصاد یک خلق مندکه نیاز است

 گذاردمی احترام محیطی زیست هایظرفیت و محیطی زیست هایمحدودیت به
  .(2014یونسکو،)

در  مردم واز طرف دیگر  آموزش و پرورش یک ابزار اساسی برای دستیابی به پایداری است 
شد و بااند که آگاهی عمومی کلید حرکت جامعه به سوی پایداری میسراسر جهان دریافته 

ی توسعه (. برای یک کشور اجرای آموزش برا9،ص2006توسعه اقتصادی پایدار نیست )یونسکو ،
 آموزش رسمی، پایدار کار بسیار بزرگی است و از آن جا که آموزش یک فرایند مادام العمر است،

کنند )یونسکو بی به اهداف پایداری همکاری میغیر رسمی و ضمنی باهم در دستیا
ید به لکه بابها نه تنها باید بر ارتقاء سطح سواد افراد متمرکز باشند، (. آموزش18،ص2006،

ر به د که منجردازاشاعه دانش، مهارتها، ارزشها و ارتقاء سطح زندگی شهروندان نیز به گونه ای بپ
شناخته می عه پایدار به طور کلی به عنوان آموزشیآموزش برای توس .حیات پایدار آنها گردد

می  یدارشود که باعث تغییر در دانش، مهارت، ارزش و نگرش ها به سمت ایجاد یک جامعه پا
ر رفع نیازهای توانمند سازی و تجهیز نسل آینده به منظو باشد. هدف آموزش برای توسعه پایدار،
 .(7،ص2018و محیط زیست است)یونسکو، اجتماع خود با یک رویکرد متعادل به اقتصاد،

های مورد نیاز ها دارای بیشترین مسئولیت در افزایش آگاهی، دانش، مهارت و ارزشدانشگاه
برای ایجاد یک آینده عادالنه و پایدار را دارا هستند، چرا که آنان وظیفه آماده کردن متخصصان، 

                                                 
1 - Mintz and Tal 
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(. 1995.اور،2013.کاراتزگلو،2013ز، تصمیم گیرندگان و مصرف کنندگان فردا را دارند )کورت
 چه با و چگونه متخصصین و آینده هاینسل که است این عالی آموزش اصلی فعالیت و رسالت

یادگیری برای  ( صالحیت های توسعه پایدار را،1996شوند. دلور)های  پایداری آشنا میقابلیت
یادگیری برای با هم  (،ینی و تولیدیادگیری برای انجام دادن )کارآفر ، (دانستن )یادگیری مداوم

یادگیری برای بودن )شهروندی مسئوالنه و  (داری صلح، محیط زیست و توسعه پایداریزیستن )پا
  ( تعریف کرده است. و پاسخگو

 پایدار ای آینده برای الزم ظرفیت توسعه مسئولیت عنوان به ها دانشگاه که آنجایی از
 ها دانشگاه برای خاصی نقش عالی، آموزش در پایداری های هاعالمی از تعدادی اند، شده شناخته

 از : عبارتند ها اعالمیه این. اند کرده تعیین آموزش برای توسعه پایدار پیشرفت برای

 آموزش عالی در پایدار وسعهت با مرتبط های اعالمیه -(1جدول شماره )

 

 تمرکز حوزه سطح اعالمیه سال

 بین تالورس اعالمیه 1990

 یالملل

 نشان واکنش برای منابع بسیج در دانشگاهها رؤسای مشارکت

 هب عالی آموزش مؤسسات تعهد توسعه پایدار، چالشهای به دادن

 پایدار. توسعه مفاهیم و اصول سازی پیاده

 در پایدار توسعه تحقق در دانشگاهی جوامع آفرینی نقش کانادا هالیفاکس اعالمیه 1991

 ی.الملل بین و ملی محلی، سطوح

 بین کیوتو اعالمیه 1993

 المللی

 انداز چشم سند در پایدار دانشگاه تحقق نحوه بینی پیش

 دانشگاهها.

 بین سوانزی اعالمیه 1993

 المللی

 یدانشگاهها ریزی برنامه و اجتماعی رویکردهای و پارامترها

 توسعه کمتر کشورهای به برای کمک یافته توسعه کشورهای

 یافته.

 منشور 1994

 رنیکوسکوپ

 های برنامه جامعه، به تخصصی خدمات ارائه فناوری، انتقال اروپا

 و 26 محیطی زیست توسعه اخالق محیطی، زیست سواد

ی برا ملتها دیگر و جامعه بخشهای دیگر با مشارکت و همکاری

 اکولوژیکی. پایداری به دستیابی

 اعالمیه 1997

 تسالونیکی

 بین

 المللی

 هیتما و گیریها تصمیم در دانشگاه ذینفعان تمام دادن مشارکت

 شتبهدا بشر، حقوق جمعیت، پایدار )فقر، توسعه ای رشته میان

 فرهنگ(. و

 بین لیونبرگ اعالمیه 2000

 المللی

 پیشین. های اعالمیه مفاد سازی پیاده از حمایت
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 (2012و لورندا) ( و ریالتور2012اقتباس از فقیهی  )

 

 با بررسی اعالمیه ها می توان خالصه ای از نقش های ذیل را دریافت:
 التحصیالن فارغ در  تغییرات ایجاد موظف به   اخالقی لحاظ از ها دانشگاه: 1اخالقی تعهد-1

 هستند. محیطی زیست مشکالت با مقابله دانشگاهی برای
که در آن  جامعه ای مسائل حل در را خود دانش باید ها : دانشگاه2مشارکت عمومی -2

 هستند به کاربرند.

 شدن تبدیل برای کلیدی مولفه یک دانشگاه محوطه کردن : سبز3اقدامات فیزیکی پایدار -3
 .پایداری است به

: افزایش دانش مردم و کمک به درک تاثیرات انسان بر روی کره 4محیطی سوادآموزی -4
 زمین از وظایف دانشگاه ها است  .

: ارتباط برقرار کردن بین موضوعات درسی مورد 5توسعه برنامه های درسی بین رشته ای -5
 مطالعه با دانش زیست محیطی و کمک به دانشجویان برای درک بیشتر محیط زیست.

 و ای منطقه محلی، پایداری به که : تشویق و ترغیب تحقیقاتی6افزایش تحقیقات پایدار -6
 .کند می کمک جهانی

 این: 7صنعت و( دولتی غیر های سازمان) غیردولتی های سازمان دولت، با رکتمشا -7
 خود اجتماعی تغییرات تواند نمی دانشگاه به تنهایی  زیرا است ها تالش هماهنگی برای تشویق

 .کند ایجاد( مختلف سطوح در) را

                                                 
1 - Moral obligation 

2 -Public outreach 

3 - Sustainable physical operations  

4 - Ecological literacy  

5 Develop interdisciplinary curricula  

6 - Encourage sustainable research  

7 - Partnership with government, non-governmental organisations (NGOs) and 

industry 

 ار.پاید توسعه تحقق برای آموزش و فناوری علم، ترکیب ..........  اوبونتو اعالمیه 2002

 تدوین و کوپرنیکوس منشور سازی پیاده به دانشگاهها ترغیب اروپا گراز اعالمیه 2003

 توسعه برای آموزش دهه از دوره قبل برای سیاستی چارچوب

 پایدار.

 پایدار. توسعه تحقق قبال در دانشگاهها مسئولیت ...........  ساپورو اعالمیه 2008
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 راه یافتن پی در همکاری و اطالعات گذاری اشتراک به امر این: 1دانشگاهی بین همکاری -8
 رایت، ؛218-214 ص ،2002 ،2رایت.)کرد خواهد کمک پایداری مسئله برای عملی های حل

 هستند هایی دانشگاه برای اولویتی های حوزه فوق، شده تعیین های نقش  (.17-13 ص ،2004
 .هستند عالی آموزش در پایداری به مایل که

 توسعه" مهم و برجسته جایگاه و موقعیت به توجه با( 2003)3و گوگ اِسکات نظر اما، به
 درسی برنامه تدوین حوزه در که پژوهشگرانی از بسیاری المللی، بین هایبرنامه در "پایدار

 در مرتبط محتواهای مجموعه گنجاندن جهت استنادی قابل و قوی دالیل معتقدند دارند، فعالیت
 .دارد وجود فراگیران درسی برنامه

موزش عالی، آبه منظور دستیابی به مدلی از مؤسسۀ پایدار در ( نیز،  2009کالدر و اسمیت)
ارجی خفعان های اصلی زندگی دانشگاهی و نیز در میان ذین اقدامات ذیل را در هر یک از حوزه

  ارد:دکه پایداری برنامه درسی در راس همه این اقدامات قرار  کننددانشگاه توصیه می
( 2)ی؛ ز دستیابی دانشجویان به سواد پایداررنامۀ درسی: به منظور حصول اطمینان اب

ها:  تفعالی (3)پژوهش: برای کمک به تحقق نیازهای پژوهشی گسترده در پیشبرد پایداری؛ 
خدمات:  توسعه و( 4)گسترش تالشهای مؤسسات برای دستیابی به پایداری در عرصۀ فعالیتها؛ 

ی زندگ( 5)وسعۀ پایدار؛ ای در جهت گسترش ت مشارکت مؤسسات با جوامع محلی و منطقه
ذیری از ناپ ییهای جدید گوناگون، بخش جدا تواند از طریق برنامه دانشجویان: توسعۀ پایدار می
ایداری، ریزی مؤسسه: طرحهای پ رسالت، خط و مشی؛ برنامه ( 6. )فرهنگ پردیس را شکل دهد

  .ذینفعان بیرونی (7)برای شکوفایی، نیاز به حمایت سطوح باال دارند؛ 
کنفرانسهای  ها و منشورهای نمونه از بیانیه 11از محققان با تجزیه و تحلیل  دیگر گروهی

ؤسسات مدر زمینۀ نحوة شرکت دادن توسعۀ پایدار در  ،2009 تا  1972المللی از سال  بین
از:  عبارتند اند که حوزة دانشگاه را برای تلفیق توسعۀ پایدار پیشنهاد کرده 10آموزش عالی، 

بی و رزیاادرسی، پژوهش، فعالیتهای دانشگاه، توسعه و همکاری، همکاری دانشگاهها،  برنامۀ
نو ن )لوزاای، چارچوب نهادی، تجارب زندگی دانشگاهی و آموزش مربیارشته دهی، میانگزارش

ن مقالۀ عنوا 60از پژوهشگران در تحقیق دیگری با بررسی  . تعدادی دیگر (2013وهمکاران،
ی را بند هالمللی در زمینۀ تلفیق توسعۀ پایدار در آموزش عالی، هشت طبق علمی پژوهشی بین

ارچوب چمینه؛ ز اند که عبارتند از: پس ها معرفی کردهبرای تعهد و اجرای پایداری در دانشگاه
رزیابی ااه؛ نهادی؛ عملیات پردیس دانشگاه؛ آموزش؛ پژوهش؛ توسعه و همکاری؛ تجربه در دانشگ

 (.2015انو و همکاران، دهی )لوزو گزارش

                                                 
1 - Inter university cooperation  

2 - Wright 

3 - Scott & Gough 
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 به مایل که هستند هایی دانشگاه برای اولویتی های حوزه فوق، شده تعیین های نقش
 ی پایدار،در زمینۀ دانشگاههاپس به طور کلی می توان گفت  .هستند عالی آموزش در پایداری
اه نشگهای مختلف داهای پایداری و ابزارهای ارزیابی به عنوان اولویت برای بخش شاخص

ی را در ایدارپتوانند ها نیاز دارند بدانند که چگونه به طور مؤثر می مشخص شده است. دانشگاه
ابی های ارزیبزارها، ا فعالیتهای دانشگاه تلفیق کنند. در پاسخ به اعمال این اولویت در دانشگاه

رخی بد؛ نا پایداری بیشماری ایجاد و در سطح جهان اجرا میشود که در محدوده و هدف متفاوت
ماعی های اجت زیست وبرخی بر جنبه محیط اوری سازگار ب های محیط زیست و بهره بر جنبه

ظر قرار ن مد وتوسعۀ جامعه متمرکزند؛ برخی دیگر جا دادن پایداری دربرنامۀ درسی و تحقیق را
  (2016اند.)الران جورج و همکاران،  داده

د و به آنها  در یادگیرندگان دار را ایدارپ هایهای درسی نقش مهمی در ایجاد ارزشبرنامه
د پایداری و شوند. با ظهور پارادایم جدی تبدیل دلسوز و مسئول شهروندانی به تا کندکمک می

کیفی،  ه رشدهای آموزش عالی به منظور تحقق اهدافی چون توجه بتغییر فرضیات بنیادین، نظام
جدید  یوارهها با الگوود را در تمام بخشمحوری و ... باید ساختارهای خ محیط زیست، عدالت

 روی انسانی(. بر این اساس، آموزش عالی به عنوان متولی تربیت نی2007منطبق نمایند )اسچک،
-ربیت انساناقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... ت های اجتماعی،متخصص و اثرگذار در تمامی جنبه

د که در باشیماص و ویژه از برنامه درسی های منحصر به فرد، نیازمند الگویی خهایی با ویژگی
تنی بر ی مبتمامی عناصری مانند )اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری و ..( رویکرد

ل توسعه پایدار داشته باشد. برنامه های درسی باید پاسخگوی نیازهای در حال تحوی
یید ا تاهتداوم دانشگاه  محیط)جامعه و بخش های مختلف آن ( باشد تا از این طریق حیات و

 (. عدم سازگاری برنامه های درسی در کمک به دانشجویان برای کسب2007شود )هیکس،
ی است وارداطالعات و مهارت های الزم جهت ایفای نقش موثر دردنیای متحول امروز از جمله م

 (.2005که نشان از عدم تحقق رسالت واقعی برنامه درس  اموزش عالی می باشد )عرفی،
ت ه الزامابوجه همچنین باید مطالعات کاربردی برای انتخاب شیوه  موفق  این نوع آموزش ها با ت

ساسی و اامی جامعه و ابعاد توسعه پایدار صورت پذیرد تامل و تدبر در مشکالت فوق ضرورت اقد
د ویکربنیادی در آموزش عالی خصوصا در مولفه اصلی و ضروری آن یعنی برنامه درسی با ر

 عه پایدار در نظام آموزش عالی ایران را مطرح می سازد .توس
طراحی -،بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های عناصر برنامه درسی پایدار 

عیین تن و و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی  ایرا
سی مه درتواند معیار ارزیابی رویکرد برنااعتبار و روایی مقیاس طراحی شده  است که می 

 دانشگاه ها به توسعه پایدار باشد.

 برنامه درسی پایدار
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ها، مفروضات، انگیزه ها، برنامه درسی پایدار، پارادایمی است که همه ما برای بررسی ارزش
مه ( ، برنا2008اعتقادات و عمل هایمان  به آن نیاز داریم ) هلدورس، ویبرون،بکسی و توماس

است تا اینکه انتقال دهنده محض باشد و هدف آن  درسی پایدار بیشتر یک برنامه شکل دهنده
ها به دانش، مهارت و فهم الزم برای اخذ تصمیمات براساس مالحظات اقتصادی، تجهیز انسان

فرهنگی و زیست محیطی است)سازمان حفاظت محیط زیست، آب، میراث و هنر  -اجتماعی
 نه فقط) 1تغییر و تحول: استوار است اصل هفت اساس بر درسی این توع برنامه (.2009استرالیا ،

 سیستم بین ارتباط)3 سیستمی تفکر ،2العمر مادام یادگیری و همه برای آموزش ،(انتقال دانش
 حل) 4بهتر ی یک آینده بینی پیش ،(سیاسی و اجتماعی اقتصادی، محیطی، زیست های

 7تغییر برای مشارکت و( افراد درگیر و های گروه)6 مشارکت ،5تاملی و انتقادی تفکر ،(مسئله
 درسی های برنامه ارائه و ( معتقد است رویکرد ایده ال برای طراحی2007)8همان منبع(. النگ)

 درسی مرتبط با پایداری این است که ارزش ها واصول پایداری در کل مدرسه تعبیه شود و برنامه
ر کلی می توان گفت پایداری شامل هر استراتژی می شود که گردد.پس به طو یکپارچه و جامع

گیری آشنا کند و درک آنان را از جنبه های محیطی، دانشجویان را با مهارت های تصمیم
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی افزایش دهد. در برنامه درسی پایدار ارتباط جامعه محلی، ملی و 

ا شیوه حل مساله حائز اهمیت می باشد، در یک جهانی با موضوعات مورد عالقه برای تدریس ب
 برنامه درسی پایدار تمرکز از فرد به جامعه منتقل می شود.

در رابطه با برنامه درسی پایدار مطالعات متعددی انجام شده است که هر یک تنها به برخی 
انش، (  عنصرمحتوای آموزشی در ابعاد د2007ازعناصر برنامه درسی توجه نموده اند. موروی)

ها و  رفتارهای ضروری برای زندگی پایدار را مورد بررسی قرار داد، بانکس و ها، نگرشمهارت
اجتماعی و -اقتصادی-بعد محیطی 4( نیز عنصر محتوای برنامه درسی را در 2014همکاران )

 9(: دو عنصر محتوای آموزشی2014کاربردی را بررسی کرد  و  مطالعه پژوهشی  مانو ودیدهام ) 
و پیوستن آنها به آموزش توسعه از طریق یک چارچوب جامع و یک پارچه  10فرایند یادگیری  و

 را بررسی قرار دادند .

                                                 
1 - ransformation and change (not just knowledge) 
2 - education for all and lifelong learning 
3 - systems thinking 
4 - envisioning a better future 
5 critical thinking and reflection 
6 - participation 
7 - partnerships for change 
8 - Lang 

9 -Educational content  

10  -Learning processes 
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با توجه به عدم وجود یه مقیاس جامع و معتبر، ابتدا بر اساس پیشینه نظری و پژوهشی،  
شدند و بررسی  2017تا تاریخ1994های عناصر مختلف برنامه درسی پایدار از تاریخ ویژگی

ویژگی های مستخرج در جدول زیر با توضیحات مربوط به هر کدام ارائه شده است. تعداد عناصر 
؛ 1،1971تشکیل دهنده برنامه درسی از نظر برنامه ریزان و صاحبنظران، متفاوت است) تایلر

 عناصر برنامه درسیهای (. اما، مبنای استخراج ویژگی1992؛ کالین،2005؛ آیزنر،2،1971تابا
یادگیری، مواد  -اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهیشامل منطق،  (2009طبقه بندی اکر) پایدار،

بندی فراگیران، زمان رزشیابی، گروها، فعالیت های یادگیری فراگیران، روش های آموزشی و منابع
 می باشد.و فضا 

 عناصر برنامه درسی پایدار 
 منطق: -2-1
ه درسی های دیگر برنامد مرکزی در ارتباط با تمام مؤلفهنطق و چرایی به عنوان یک پیونم

ر راحی و عمل د(. منطق برنامه درسی با رویکرد توسعه پایدار شامل : ط2003اکر،)کندعمل می
اد دار، ایجه پای، ایجاد ظرفیت در دانشجویان برای مشارکت در آیندحال و تاثیر در آینده محوری

ویان، ایجاد فرصتی برای دانشجویان جهت کشف و حس قدرت بخشی و همیاری در دانشج
-2012یونسکو،- 2009باشد )یونسکو،ارزشیابی مسایل، جمع آوری اطالعات و ارائه راه حل می

ویژگی های منطق برنامه درسی پایدار در نظام  2جدول شماره  (2017یونسکو،-2015یونسکو،
 آموزش عالی را نشان می دهد.

 منطق برنامه درسی پایدار( ویژگی های 2جدول شماره)

 

  هدف: -2-2

                                                 
1 - Taylor, H. 

2 - Taba, H 

 منبع مولفه ها عنصر

ی
رس

 د
مه

رنا
  ب

ق
نط

م
 
 (،2009یونسکو) آینده محوری در برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها

(، 2012یونسکو)

(، 2015یونسکو)

 (2017یونسکو)

 دسترسی به آموزش های کیفی در زمینه توسعه پایدار

 زندگی کردن به شیوه پایدار

 ایدارایجاد جامعه پ

 بهبود کیفیت زندگی انسان ها از طریق ایجاد جامعه پایدار
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ای هاهداف برنامه درسی در قلمروهای دانش و اطالعات، مهارت های شناختی، مهارت 
ی با (. اهدف  برنامه درس8، ص2012عملی، ارزش ها و نگرش ها، تعیین می شوند)یونسکو 

ه باعتماد  ارایدانش، مهارت و نگرش، تربیت یادگیرندگان موفق، د رویکرد توسعه پایدار در قالب
 موزشنفس، شهروندان پاسخگو و مشارکت کنندگان موثر می باشد که تحقق این اهداف در آ

ر است. ایداپبرای توسعه پایدار  نیازمند ساختار و پیاده سازی آموزش با کیفیت برای توسعه 
 می دهد. مه درسی پایدار در نظام آموزش عالی را نشانهای اهداف برناویژگی 3جدول شماره

 

 های هدف برنامه درسی پایدار( ویژگی3جدول شماره)

 منبع زیر مؤلفه مؤلفه ها عنصر

ی
رس

 د
مه

رنا
ف ب

هد
 

 

ت
ربی

ت
 

ق
وف

ن م
گا

ند
یر

 گ
اد

ی
 

  

 خالق  ، مبتکر و منتقد .

 توانا بر شناخت مسایل.

 توانا بر حل مسایل .

ویدادهای شکل دهنده آشنا به ایده ها و ر

. 

 دارا بودن تفکر سیستمی و رویکرد جامع .

 دارا بودن مدیریت تغییر .

توانا بر تصمیم گیری در شرایط عدم 

 اطمینان.

(، هاف و پاندی 2002بریتر)

(، کمیته اقتصادی 2006)

(، مارزانو و کندال 2006اروپا)

(، موسسه اعتبار سنجی 2007)

 ( ، 2009و برنامه درسی )

(،  میلر،راشل و 2011بای)

( ، مانو و دیدهام 2013گلیز)

(2014.) 

 

راد
 اف

ت
ربی

ت
 

س
 نف

 به
اد

تم
 اع

ی
ارا

د
 

 توانا بر شناخت و روشن کردن ارزشها .

 واجد  ارزش ها  و اعتقادات پایدار .

دارا بودن اصول تشخیص بین درست و 

 نادرست

(، کمیته اقتصادی 2002بریتر)

(، مارزانو و کندال 2006اروپا)

(، موسسه اعتبار سنجی 2007)

 ( ،2009و برنامه درسی )

(،  مانو و دیدهام 2011بای)

(2014.) 

ت
ربی

ت
 

گو
سخ

 پا
ان

ند
رو

شه
 

تالشگر در نگهداری محیط 

 زیست.

تالشگر در بهبود محیط زیست 

 محلی و ملی .

تالشگر برای رفع نیازهای  

خود  با در نظر گرفتن نیازهای 

 نسل آینده.

(، کمیته 2002بریتر)

(، 2006اقتصادی اروپا)

(، 2007مارزانو و کندال )

موسسه اعتبار سنجی و 

 ( ،2009برنامه درسی )

(،  مانو و 2011بای)

 (.2014دیدهام )
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 محتوا:  -2-3
ها، یصا، تشخهحقایق، مشاهده ها، داده ها، دریافت ه نظر سیلور و الکساندر محتوا شامل: ب

ن ده اند و آراه حل های برگرفته از آنچه که ذهن های انسان ها درک کر حساسیت ها، طرح ها و
اصول،  ها، نیازهای ذهنی که این محصوالت تجربه را در درون دانش، ایده ها، مفاهیم، تعمیم

محتوای  ).225: 1380سیلور و الکساندر، )ا وراه حل های دوباره سازمان و نظم می دهدطرحه
سعه آموزشی شامل  چارچوب  فهم و ایجاد جهان بینی نسبت به موضوع  وشایستگی های تو

غالب  چارچوب فهم و ایجاد جهان بینی نسبت به موضوع ، نشان دهنده سیستم پایدار است.
 ش توسط افراد برای تولید و تدوین دان

پایدار  ( و شایستگی های توسعه2010،ت، اسپرینگ2010،جونز و همکاران1990باشد)گوبا، می
 واری خود شامل کیفیت و ویژگی هایی است که یادگیرنده برای درگیر شدن در موضوع پاید

رت، مها انش،دشرکت در توسعه پایدار نیاز دارد تا آنها را توسعه دهد که این ویژگی ها شامل 
 (.2014ارزش است )مانو و دیدهام،

 ( ویژگی های محتوا برنامه درسی پایدار4جدول شماره)

 میم گیریشرکت کننده در تص

 توانایی مشارکت در کار گروهی

 توانایی قبول مسئولیت

توانا در ایجاد تغییر برای بهبود و 

 اصالح .

 منبع زیر مولفه مولفه ها عنصر

وا
حت

م
 

 دانش:

 زیست محیطی

 اجتماعی

 اقتصادی

 اصول توسعه پایدار .

 شیوه اجرای اصول توسعه پایدار.

 پیامدهای اجرای اصول توسعه پایدار

(، موسسه 2008مک کوانو همکاران)

(، 2006توسعه پایدار در آموزش عالی )

موسسه محیط زیست،آب ، میراث و هنر 

(، تان 2012( ، یونسکو)2010استرالیا)

 (.2014( ،بانکس و همکارن)2014رمرز)

 مهارت:

 زیست محیطی

 اجتماعی

 مهارت  برقراری ارتباط موثر.

 مهارت یادگیری مادام العمر.

 یدار.مهارت کسب معیشت پا

(، موسسه 2008مک کوانو همکاران)

(، 2006توسعه پایدار در آموزش عالی )

موسسه محیط زیست،آب ، میراث و هنر 
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 یادگیری: -اهبردهای یاددهیر -2-4
ای آموزشی و بهبود یادگیری های سطح باالی تفکر از طریق انواع تکنیک هتوسعه مهارت

یری شامل آموزش پیش رو، روابط یادگیری (. فرایند یادگ2013) پاولوا، عملی است العمر ومادام
ای از رویکردهای تدریس تحت مشارکتی است. آموزش پیشرو نشان دهنده ترکیب مجموعه

که در آن با محوریت فعال بودن دانشجو جنبه های نظری   چارچوب آموزش توسعه پایدار است
(. ویژگی 2012لمبیا،، دانشگاه ک2010شود )گادوتی،و عملی مسائل  مختلف در نظر گرفته می

، تجربه گرایی و دانشجو محور، تولید 1های آموزش پیشرو شامل تفکر انتقادی و حل مسایل
یادگیری مادام العمر و فرایند چرخه ای پژوهش جمعیو  روابط یادگیری –دانش از طریق تعامل 

چارچوب (. 2011مشارکتی نیز اشاره به یادگیری گروهی ، مشارکت و دانش جمعی دارد)والس،
فهم و ایجاد جهان بینی نسبت به موضوع ، نشان دهنده سیستم غالب برای تولید و تدوین دانش 

 (.2010، اسپرینگت،2010،جونز و همکاران1990باشد)گوبا، توسط افراد می
 یادگیری برنامه درسی پایدار و یاددهی ( ویژگی های راهبرد5ول شماره)جد

                                                 
1 - Critical reflection & practice and problem solving, 

 ارتباطات مهارت  تفکر سیستمی) درک اقتصادی

 این متعدد  پیامدهای فهم و تعامالت و

 اقدامات(.

 .توانایی درک و استفاده از  نظر دیگران 

 (، تان2012( ، یونسکو)2010استرالیا)

 (.2014( ،بانکس و همکارن)2014رمرز)

 پیامدهای ارزشی :

 زیست محیطی

 اجتماعی

 اقتصادی

 دارا بودن نگرش  مثبت  به بهره وری

 دارا بودن نگرش مثبت به تغییر .

 دارا بودن ارزشهای اجتماعی .

 دارا بودن ارزشهای عملیاتی .

(، موسسه محیط 2004رابینسون)

زیست،آب ، میراث و هنر 

(، موسسه 2008(، بار )2010لیا)استرا

محیط زیست،آب ، میراث و هنر 

(، بانکس و 2010استرالیا)

 (2014همکارن)

صر
عن

مولفه  

 ها
 منبع زیر مولفه

 

ر
د 

بر
اه

 و 
ی

ده
اد

ی

ی
یر

دگ
یا

 

 

ت
هی

ما
 

 آموزنده
 (،2013(، مانی و همکارن)2009(، جاناستون)2007(، الگ)2005. برودی)

 (،2012گایترا و بینز)
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 کل نگر
ی و (،  ال2006(،  الی)2003(،  اسکات)2003(، فیلهو و بهرنز)2002جوکر)

 (.2012(، کالر)2009لی)

 تحول گرا
ی و (،  ال2006(،  الی)2003(،  اسکات)2003ز)(، فیلهو و بهرن2002جوکر)

 (.2012(، کالر)2009لی)

مبتنی بر تفکر 

 سیستمی

(، 2005(،  برودی)2003(،  اسکات)2003(، فیلهو و بهرنز)2002جوکر)

ا و (، گایتر2009(،.  جاناستون)2009(، الی و لی)2007(،  الگ)2006الی)

 (.2013(،مانی و همکارن)2012بینز)

بر مبتنی 

رویکرد بین 

 رشته ای

(،  2005(، برودی)2003(،  اسکات)2003(، فیلهو و بهرنز)2002جوکر)

ا و (،  گایتر2009(،الی و لی)2009(،  جاناستون)2007(،   الگ)2006الی)

 (.2013(، مانی و همکارن)2013بینز)

مبتنی بر 

ساختارگرای 

 اجتماعی

(، 2005(،  برودی)2003(،  اسکات)2003(، فیلهو و بهرنز)2002جوکر)

ا و (، گایتر2009(،.  جاناستون)2009(، الی و لی)2007(،  الگ)2006الی)

 (.2013(،مانی و همکارن)2012بینز)

 هم افزا
ی و (،  ال2006(،  الی)2003(،  اسکات)2003(، فیلهو و بهرنز)2002جوکر)

 (.2011(، لوزانو و همکاران)2009لی)

 شارکتیم -فعال

 

 

( 2006(، جان مک کوین) 2006(،  الی)2003، فیلهو و بهرنز)(2002جوکر)

( ،  2009( ، والس)2009) (،  پتی2009الی و لی)

وزانو ل(، 2016( یونسکو )2014هاتی و یاتس)  ( ،2011(.کورکوران)2011والس)

و  (، گایترا2013(،مانی و همکارن)2005(. برودی)2011و همکاران)

 (2007(،الگ)2009(،جاناستون)2012بینز)

 محیط محور

( 2006(، جان مک کوین) 2006(،  الی)2003(، فیلهو و بهرنز)2002جوکر)

( 2011(.کورکوران)2011( ،  والس)2010والس)2009(،  پتی)2009الی و لی)

(. 2011(، لوزانو و همکاران)2016( یونسکو )2014هاتی و یاتس)  ،

(، گایترا و 2013(،مانی و همکارن)2005برودی)

 (2007(،الگ)2009(،جاناستون)2012بینز)

 

 

 

 

 

سازنده و ژرف 

 اندیشانه
 (.2011(.، لوزانو و همکاران)2011(،کورکوران)2011والس)

 (.2011(.،  لوزانو و همکاران)2011(،کورکوران)2011والس) عمدی و با اراده

 (.2011(.،  لوزانو و همکاران)2011(،کورکوران)2011والس) قابل اعتماد

ت
جه

 
ی

یر
گ

 

 تولید دانش
(.، لوزانو و 2011(،کورکوران)2011والس)

(، میندت و ریکمن 2012(،دانشگاه کلمبیا)2010(..گادوتی)2011همکاران)
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(2017.) 

یادگیری مادام 

 العمر
 (.2012(،دانشگاه کلمبیا)2010(، گادوتی)2009کالینز) (،2003واربورتون)

تمرکز بر ارزش 

 ها
 (.2012(،دانشگاه کلمبیا)2010ی)(،گادوت2003واربورتون)

وع
ن

 

 (.2017(.  میندت و ریکمن )2012یونسکو) شبیه سازی

بحث های 

 کالسی

و (،   اوماگان2015(، دانشگاه زیمباوه )2012(، یونسکو)2006مک وین )

 (.2017( ، لوزانو و همکارن)2017(، میندت و ریکمن )2015)

تکنیک های 

 تجزیه و تحلیل

 و( ، لوزانو 2017(،  میندت و ریکمن )2015(، اوماگانو )2012یونسکو)

 ( .2017همکارن)

 (2017(،  میندت و ریکمن )2012یونسکو) داستان گویی

 اکتشافی
( ،  لوزانو 2017(،  میندت و ریکمن )2015(،  دانشگاه زیمباوه )2015اوماگانو )

 (.2011و همکاران)

 کارمیدانی
( ، لوزانو 2017(،  میندت و ریکمن )2015،  اوماگانو )(2015دانشگاه زیمباوه )

 (.2011و همکاران)

ایده پردازی 

 آزاد
 (.2011(،  لوزانو و همکاران)2015(، دانشگاه زیمباوه )2015گرانو )

 بحث و گفتگو
ت و (،  میند2015(،  اوماگانو )2015(،  دانشگاه زیمباوه )2006مک وین)

 (.2011همکاران) ( ،  لوزانو و2017ریکمن )

 روش مشاهده
ت و (،  میند2015(،  اوماگانو )2015(،  دانشگاه زیمباوه )2006مک وین)

 (.2011( ،  لوزانو و همکاران)2017ریکمن )

 نمایش
ت و (،  میند2015(،  اوماگانو )2015(،  دانشگاه زیمباوه )2006مک وین)

 (.2011( ،  لوزانو و همکاران)2017ریکمن )

 مایشآز
ت و (،  میند2015(،  اوماگانو )2015(،  دانشگاه زیمباوه )2006مک وین)

 (.2011( ،  لوزانو و همکاران)2017ریکمن )

 سخنرانی
ت و (،  میند2015(،  اوماگانو )2015(،  دانشگاه زیمباوه )2006مک وین)

 (.2011( ،  لوزانو و همکاران)2017ریکمن )

 
 سمینار

ت و (،  میند2015(،  اوماگانو )2015شگاه زیمباوه )(،  دان2006مک وین)

 (.2011( ،  لوزانو و همکاران)2017ریکمن )

(. 2015(،  گرانو )2015(،  اوماگانو )2015(،  دانشگاه زیمباوه )2006مک وین) کارگاه
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 بع کمک آموزشی: مواد و منا  -2-5
ه راگیر بختن فعبارت است از مجموعه ای از مواد، وسایل یا موقعیت ها که به منظور قادر سا

 ابع شامل :( من2005شود از نظر جان استون)یادگیری، تولید و ایجاد می
 ارزیابی، رهایابزا یادگیری، اشیاء محتوا، های ماژول آموزشی، های برنامه آموزشی، منابع.1
 آنالین. یادگیری جوامع
 و کردن آنها عالف برای پشتیبانی مواد و معلمان برای ابزار ، معلمان از حمایت برای منابع.2

 ی.آموزش ابزارهای وسایر معلمان برای آموزشی مواد همچنین

 آموزشی های شیوه و پرورش و آموزش کیفیت از اطمینان برای منابع.3
 

 (  ویژگی های مواد و منابع آموزشی  برنامه درسی پایدار6جدول شماره)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 (.2011( ،  لوزانو و همکاران)2017(  ، میندت و ریکمن )2015هارر)

 مساله محور

اه (، دانشگ2015(، گرانو )2012(، مهچها،یون ا یانگ، سیل)2006مک وین)

انو و ( ،  لوز2017(،  میندت و ریکمن )2015(،  اوماگانو )2015زیمباوه )

 (.2011همکاران)

 (.2011ن)( ،لوزانو و همکارا2017( ، میندت و ریکمن )2015دانشگاه زیمباوه ) مطالعه موردی

ترکیب روش 

 های تدریس

( ،  لوزانو 2017(،  میندت و ریکمن )2015( ، اوماگانو )2015زیمباوه )دانشگاه 

 (.2011و همکاران)

 منبع مولفه ها عنصر

 

 

 

 

 مواد و منابع

 کمک آموزشی 

منابع یادگیری.) شامل نرم 

افزارهای درسی، پودمان 

های محتوایی، وسایل 

 ..(آموزشی .و.

(، 2002یونسکو)

( 2005اور)

 (2005،هاولن)

منابع حمایت کننده از 

 آموزش معلم 

)محتوای آموزش ضمن 

خدمت و کتاب های 

 راهنمای معلم(

(، 2002یونسکو)

 (.2005(،هاولن)2005اور)

منابع  آموزشی برای افزایش 

کیفیت آموزش و غنی سازی 

 تجارب یادگیری(

(، 2002یونسکو)

(، 2005اور)

 (.2005ن)هاول
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 های یادگیری فراگیران: فعالیت  -2-6
اشاره به مشارکت و مداخله فراگیران در امر یادگیری دارد که منجر به کسب تجربیات  

 ( .1995، 1)دانشگاه زیمبابوهیادگیری خواهد شد، 
 

 برنامه درسی پایدار یادگیری های ( ویژگی های فعالیت7جدول شماره)

 

 :2زمان آموزش -2-7

                                                 
1 . University of zimbabwe 
2 . Training time 

 منبع فه هامول عنصر

ان
یر

راگ
ی ف

یر
دگ

 یا
ی

ها
ت 

الی
فع

 

 

تجارب  و مهارت های فیزیکی 

. 

(، 2009(، جاناستون)2007(، الگ)2005(، برودی)1990مکرا)

 (،2012(، گایترا و بینز)2011(، مارتنسون)2010صندل واما)

 (.2013مانی و همکارن)

رویکرد چند روشی در آموزش 

 برای توسعه پایدار.

( ، مارتنسون و 2010ندل و اوما)(، س1999مک را)

 (.2011همکاران)
 

همکاری، مشارکت، بحث، وحل 

 مسئله با همساالن .

 
 

(،  2003(، فیلهو و بهرنز)2002(، جوکر)2001استرلینگ )

(، 2009(، الی و لی)2007(،  الگ)2006(، الی)2005برودی)

( ، 2011( ، والس)2009(، والس)2009(،پتی)2009جاناستون)

را (، گایت2013( ، مانی و همکارن)2011(،کورکوران)2012والس)

 (،2016یونسکو ) (،2014(، هاتی و یاتس)2012و بینز)

 (.2017لوزانو و همکاران)

روابط اجتماعی که در آن 

روابط و موقعیت ها نقش 

 مهمی دارند.

(، 2005(،  برودی)2003(، فیلهو و بهرنز)2002جوکر)

(،  2009لی)(، الی و 2007(،  الگ)2006الی)

(، 2012(، گایترا و بینز)2013(،مانی و همکارن)2009جاناستون)

 (.2017لوزانو و همکاران)

و    آموزش در فضای باز

 یادگیری موقعیت محور.

(،  2008(،استوارت)2007(،الگ)2005برودی)

(، 2012(، گایترا و بینز)2011(،اسمد و جورنن، )2009جاناستون)

 (.2013مانی و همکارن)
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 ائه میانی ارمحتوا به همراه شیوه ها و مواد در جهت دستیابی به اهداف در یک چارچوب زم 
کی ملماید )نجاد شود و برنامه نیز باید از لحاظ زمانی شناخت و یادگیری مطلوب را در فراگیر ای

 (.1394و همکاران، 
 

 ( ویژگی های زمان برنامه درسی پایدار8جدول شماره)

 

 :1فضای آموزش   -2-8
بتدا افضای یادگیری ، فضاهای پیچیده ای هستند که در آن جا، دانش، مهارت، فرهنگ 

بت یا منفی تجربه می شود و نهایتا مثتدریس و سپس تشکیل ، تشویق و تبدیل می
 (.2002شوند)کلرک،

 
 ( ویژگی های فضای برنامه درسی پایدار9جدول شماره)

                                                 
1 . Training space 

 منبع مولفه ها عنصر

ان  
زم

 

(،دانشگاه 2010( ،گادوتی)2009(، کالینز)2003واربورتون) مادام العمر

 (.2012کلمبیا)

 منبع زیر مولفه مولفه ها عنصر

ش
وز

آم
ی 

ضا
ف

 

 

 

 

اجتماعی و 

روان 

 شناختی

 ( .2009السراجی و همکاران ) نوآورانه

و (،مانیین2006(، ،کیلگور)1994(،فراسر )1989گاردنر) فضای برانگیزاننده

( ،سازمان 2009(، السراجی و همکاران )2007همکاران)

 (.2011همکاری اقتصادی و توسعه )

(،مانیینو 2006( ،کیلگور)1994(،فراسر )1989گاردنر) حامی و پشتیبان

سازمان ( 2009السراجی و همکاران ) (،2007همکاران)

 (.2011همکاری اقتصادی و توسعه )

معماری و طراحی  کاربردی

 داخلی

 

 

 (1994(، فراستر)1992(، تسمر و هریس )1989گاردنر )

 (،2007(، مانیینو همکاران)2006(، کیلگور)2000، تانر)

 وسازمان همکاری اقتصادی  ( 2009السراجی و همکاران )

 (.2012بنانی)  (.2011توسعه )
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 راگیران:گروه بندی ف -2-9
ی مناظره اشاره به گروهای داخل کالس دارد که بر حسب آنها دانشجویان با هم بحث و م 

 (.2007هند )مک ون،دکنند و محیط یادگیری را شکل می
 

 داریپا یبرنامه درس  یگروه بند یها یژگی( و10جدول شماره)

 

 قابلیت دسترسی وسایل

 انعطاف پذیری() 

 (1994استر)(، فر1992(، تسمر و هریس )1989گاردنر )

 (2006(، کیلگور)2000تانر)

  (،2009(، السراجی و همکاران )2007مانیینو همکاران)

(، 2011سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )

 (.2012بنانی)

 

 

راهبرد  

زیست 

 محیطی

تجدید پذیر بودن  

 مصالح و مواد ساختمانی

 (1994(، فراستر)1992(، تسمر و هریس )1989گاردنر )

 (،2006(، ، کیلگور)2000تانر)

 (2009همکاران ) (،  السراجی و2007مانیینو همکاران)

 .(2012(،بنانی)2011سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )

 

 منبع زیر مولفه مولفه ها عنصر

ند
ه ب

رو
گ

 ی

فرد به عنوان محور 

 گروه

 استاد به عنوان متخصص گروه

 دانشجو به عنوان متخصص گروه

 تعامل و جا به جایی استاد و دانشجو به عنوان متخصص

 و یادگیرنده

(، 1994ن )براوو

(2007مک ون)  

 

مسایل دنیای واقعی به 

عنوان محور گروه 

 بندی

 ارتباط با جامعه محلی

 مشکالت و تجربیات زندگی واقعی دانشجویان

 ارتباط با طبیعت

 ارتباط با صنعت

(، 1994براوون )

(2007مک ون)  
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 دانش اییتوان اینکه بدون سازدمی برآورده را آینده نیازهای که ارزیابی ابی:ارزشی  -2-10
از ارزشیابی  بیاندازد و هدف خطر به خود فعلی یادگیری نیازهای ساختن برآورده در را آموزان

 (.2000داند)بوید،وسعه توانایی فرد برای قضاوت آگاهانه در خود میت
 

 ( ویژگی های ارزشیابی برنامه درسی پایدار11جدول شماره)

نوع تفکر به عنوان 

 گروه بندی

 مبتنی بر تفکر بین رشته ای

 انتقادیمبتنی بر تفکر 

 مبتنی بر تفکر سیستمی

 مبتنی بر تفکر فرارشته ای

(، 1994براوون )

(2007مک ون)  

 

 منبع زیر مؤلفه عنصر

ی
یاب

زش
ار

 

هی (، ناتاشا داک2015ناتالی دونالد سون) ،(2012مهچها،یون ا یانگ، سیل) مدل سازی

ودی (، ر2015(، مایکل گایلفیل)2015ی)(، فرد ارل2015(، جین دوتویت)2015)

 (.2016(، دنیز سامر و روگر کاتینگ )2015فاکس)

گزارش های 

 میدانی

(، ناتالی دونالد 2012(، مهچها،یون ا یانگ، سیل)2008چنگ و ماک)

 (2015(، سالی گرنت )2015(، فرد ارلی)2015(، ناتاشا داکهی )2015سون)
 

یون ا (، مهچها،2010(، جونز)2009(، نیکل )2000(، بوید)1998بلک و ویلیام ) خود ارزیابی

(، نیکولت 2014(،  مرکز آموزش و یادگیری اسکاتلند)2012یانگ، سیل)

(، برنت 2015(، رودی فاکس)2015(، فرد ارلی)2015(، اندرو  بوکلند)2015بروور)

گر (، دنیز سامر و رو2015(، الن سیبرگر)20015(، سالی متیوز)2015میستر)

 ( .2016ینگ )کات
 

( 2015ون)(، ناتالی دونالد س2015(، نیکولت بروور)2012مهچها،یون ا یانگ، سیل) مناظره

 (.2015سالی میتوز)

(، 2014(،  مرکز آموزش و یادگیری اسکاتلند)2012مهچها،یون ا یانگ، سیل) ارزیابی همکالسی

مارک  (،2015( برنت میستر)2015(، اندرو  بوکلند)2015نیکولت بروور)

 (،2016(،. دنیز سامر و روگر کاتینگ )2015(، جن اسنوبال)2015دووس)

ارزیابی کار خاص 

 یا پروژه

(، مهچها،یون ا یانگ، 2011(ریگینز)2010(، نیکل)2010(، جونز)2009کارلس)

(، 2015(، مارک دووس2014(،  مرکز آموزش و یادگیری اسکاتلند)2012سیل)
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(، جین 2015( ناتاشا داکهی )2015لی دونالد سون)( ناتا2015ناتالی دونالد سون)

 (.2015دوتویت)

 (2015(، هلن کروز)2015(، سالی گرنت )2015( مایکل گایلفیل)2015فرد ارلی)

الی س(، 2015( رودی فاکس)2016(، دنیز سامر و روگر کاتینگ )2015سوزی وتر)

 (،2015گرنت )

آزمون های 

 معمول کلیدی

(، ناتالی دونالد 2012،یون ا یانگ، سیل)( ،مهچها2008چنگ و ماک)

 (2015(، شئنو شاکلتان)2015سون)
 

ارزیابی های 

 مستمر

(، ناتالی دونالد 2012( ،مهچها،یون ا یانگ، سیل)2008چنگ و ماک)

ر (، دنیز سامر و روگ2015(، شئنو شاکلتان)2015(، سالی میتوز)2015سون)

 (،2016کاتینگ )

آزمون های دامنه 

 لغات

(، شئنو 2015(، ناتالی دونالد سون)2012ها،یون ا یانگ، سیل)مهچ

 (2015شاکلتان)

آزمون های 

 صحیح و غلط

(، ناتالی دونالد 2012(.، مهچها،یون ا یانگ، سیل)2008چنگ و ماک)

 (2015(، شئنو شاکلتان)2015سون)
 

( 2015دونالد سون) (، ناتالی2012( ،مهچها،یون ا یانگ، سیل)2008چنگ و ماک) آزمون کوتاه پاسخ

 (،2016(، دنیز سامر و روگر کاتینگ )2015شئنو شاکلتان)

 (2015(، سمانتا ویک )2015(، نیکولت بروور)2012مهچها،یون ا یانگ، سیل) سخنرانی

 (.2015(، ناتاشا داکهی )2012مهچها،یون ا یانگ، سیل) ایفای نقش

(، 2015(، فرد ارلی)2015، ناتالی دونالد سون)(2012مهچها،یون ا یانگ، سیل) مقاله کتابخانه ای

 (2016(، دنیز سامر و روگر کاتینگ )2015سالی گرنت)

پوستر،کار 

 هنری،اثر مخلوقانه

(، مایکل 2015(، ناتالی دونالد سون)2012مهچها،یون ا یانگ، سیل)

 (2015(، سامانتا ویک)2015گایلفیل)
 

 (.2015اتالی دونالد سون)(، ن2012مهچها،یون ا یانگ، سیل) نظر سنجی
 

بازی در قالب حل  

 مساله

 (.2015رودی فاکس)
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 روش پژوهش
ر از روش پژوهش: در پژوهش حاضر جهت ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدا

ست. شده ا ( استفاده1999پیمایشی از نوع روش شناختی)پایلت و هانگلر،  –طرح توصیفی 
متمرکز  توصیفی و غیر تجربی، که اغلب بر توسعه ابزار و آزمون،پژوهش روش شناسی بصورت 

دارد.  شارهاست. این نوع روش به ارزیابی روش های جمع آوری، سازماندهی و تحلیل داده ها ا
 ست. ا مطالعات روش شناسی بیانگر ساخت، اعتبار و ارزیابی ابزارها یا روش های پژوهش 

 گروه یتکمیل تحصیالت ماری شامل کلیه دانشجویانجامعه آماری و نمونه گیری: جامعه آ
 و کشاورزی و معماری و هنر مهندسی، فنی پایه، علوم انسانی، علوم یعنی آموزشی پنجگانه های

 روسد که بودند شیراز دانشگاه دکتری و ارشد کارشناسی تحصیلی های دوره در دامپزشکی
ن خاب دانشجویان ایبودند. در انت خود رساله و نامه پایان انجام مرحله در و گذرانده را خود نظری

ای ساده بر حسب گروه های مختلف تحصیلی استفاده شد. گیری طبقهاز روش نمونه دانشگاه
 رگانبرای انتخاب حجم مناسب نمونه جهت محاسبه روایی محتوایی و پایایی، از جدول مو

دیدند و لف تحصیلی انتخاب گردانشجو به ازگروههای مخت 40استفاده گردید که بر اساس آن 
فر از ن 400گویه(، تعداد  121برای محاسبه روایی سازه بر اساس تعداد گویه های مقیاس)

 38رشد و ا 92دکتری علوم انسانی؛  36ارشد و  89گانه شامل  5دانشجویان گروههای تحصیلی 
ی و کشاورز دکتری 32ارشد و  34 دکتری علوم پایه؛ 22ارشد و  46 دکتری علوم انسانی؛

 انتخاب و مقیاس بین آنان توزیع گردید. ارشد هنر و معماری 11دامپزشکی و 

انی جهت ساخت فرم مقدماتی مقیاس برنامه درسی پایدار از مب طراحی ابزار پژوهش:
اصر های عنهای انجام گرفته در زمینه برنامه درسی پایدار استفاده و ویژگینظری و پژوهش

   استخراج شد.برنامه درسی پایدار 

رسی و امه دبرای محاسبه روایی صوری از نظر چند متخصص حوزه برن روایی و پایایی ابزار:
 لیل عاملز تحاتوسعه پایدار و برای محاسبه روایی محتوایی از تحلیل گویه و برای روایی سازه 
ده اخ استفارونبکتاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد و برای محاسبه پایایی نیز از ضریب آلفای 

 شد.

، برای SPSS 23: ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار های آماریروش
کل  ها با نمرهها و زیرمقیاسها با زیرمقیاسسنجش اعتبار محتوایی مقیاس)رابطه بین گویه

ی سازه روای برای محاسبه Amos 23مقیاس(  و تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزارهای 
 مقیاس استفاده شده است.
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 هایافته

 ؟آیا مقیاس طراحی شده برنامه درسی پایدار دارای روایی و پایایی می باشد -

 ر برنامهعنص پیش از انجام تحلیل های مربوط به روایی و پایایی مقیاس همگنی واریانس های ده
( 12ره )ه در جدول شمادرسی پایدار در گروههای مختلف تحصیلی با آزمون لون سنجیده شد ک

ه است، یامدنشان داده شده است. بر اساس سطح معناداری عناصر ده گانه که معنادار به دست ن
 همگنی واریانس های گروههای مختلف تحصیلی مورد تایید قرار گرفت.

 
 یعناصر ده گانه برنامه درسی پایدار در گروههای مختلف تحصیل ( همگنی واریانس12جدول شماره )

sig df  مقدارF  عناصر لون 

17/0  

 

 

 

4 
 

 منطق 73/1

 هدف 17/2 10/0

 محتوا 51/1 22/0

 یادگیری و یاددهی های روش 95/0 44/0

 منابع 23/1 32/0

 یادگیری های فعلیت 67/1 18/0

 زمان 78/0 54/0

 فضا 39/2 07/0

 بندی گروه 88/1 14/0

 ارزشیابی 74/2 053/0

 

 ایی ابزارروایی و پای
شی پژوه پس از طراحی مقیاس اولیه برنامه درسی پایدار بر اساس مبانی نظری و پیشینه

رای ایدار، بپگاه مرتبط با برنامه درسی پایدار، آموزش پایدار، آموزش برای توسعه پایدار و دانش
گی مبستهمحاسبه روایی مقیاس طراحی شده برنامه درسی پایدار از روایی محتوایی با ضریب 

قیاس مپایایی  اسبهگویه ها با نمره کل و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تاییدی و برای مح
 از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

 روایی محتوایی
برای محاسبه روایی محتوایی،  ابتدا ضریب همبستگی نمره کل مقیاس برنامه درسی با ده 

 0001/0در سطح معناداری  9/0تا  69/0ستگی زیرمقیاس آن سنجیده شد که با طیف همب
روایی کل مقیاس مورد تایید قرار گرفت. اما در محاسبه روایی محتوایی زیرمقیاس های برنامه 
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و سطح  89/0تا  83/0با توجه به طیف ضرایب همبستگی  12درسی، براساس جدول شماره 
مقیاس  مقیاس، روایی این زیر رنمره کل این زی با منطق مقیاس زیر های گویه /0001معناداری 

و سطح معناداری  95/0تا 92/0مورد تایید قرار می گیرد، با توجه به طیف ضرایب همبستگی 
نمره کل این زیرمقیاس، روایی این زیرمقیاس مورد تایید  با هدف  مقیاس زیر های گویه /0001

 گویه /0001معناداری و سطح  88/0تا 75/0قرار می گیرد، با توجه به طیف ضرایب همبستگی 
نمره کل این زیرمقیاس، روایی این زیرمقیاس مورد تایید قرار می  با محتوا مقیاس زیر های

 زیر های گویه /0001و سطح معناداری  96/0تا 72/0گیرد، با توجه به طیف ضرایب همبستگی 
یاس مورد نمره کل این زیرمقیاس، روایی این زیرمق با روش های یاددهی و یادگیری  مقیاس

 /0001و سطح معناداری  70/0تا 32/0تایید قرار می گیرد، با توجه به طیف ضرایب همبستگی
نمره کل این زیرمقیاس، روایی این  با منابع آموزشی و کمک آموزشی  مقیاس زیر های گویه

و سطح  55/0تا 42/0زیرمقیاس مورد تایید قرار می گیرد، با توجه به طیف ضرایب همبستگی 
نمره کل این زیرمقیاس، روایی  با فعالیت های یادگیری  مقیاس زیر های گویه /0001داری معنا

و سطح 68/0تا 65/0این زیرمقیاس مورد تایید قرار می گیرد، با توجه به طیف ضرایب همبستگی 
نمره کل این زیرمقیاس، روایی این زیرمقیاس  با زمان مقیاس زیر های گویه /0001معناداری 

و سطح معناداری  89/0تا61/0ید قرار می گیرد، با توجه به طیف ضرایب همبستگی مورد تای
نمره کل این زیرمقیاس، روایی این زیرمقیاس مورد تایید  با فضا مقیاس زیر های گویه /0001

 گویه /0001و سطح معناداری  87/0تا 80/0قرار می گیرد،  با توجه به طیف ضرایب همبستگی 
نمره کل این زیرمقیاس، روایی این زیرمقیاس مورد تایید قرار  با ه بندی گرو  مقیاس زیر های

 های گویه /0001و سطح معناداری 70/0تا 37/0می گیرد، با توجه به طیف ضرایب همبستگی 
 نمره کل این زیرمقیاس، روایی این زیرمقیاس مورد تایید قرار می گیرد. ارزشیابی با  مقیاس زیر

 روایی سازه

رتبه اول و متحلیل عامل  Amos 23محاسبه روایی سازه، با استفاده از نرم افزاربه منظور 
ا عنصر بنصر عدوم انجام شد. بر این اساس، در تحلیل عامل مرتبه اول بار عاملی گویه های هر 

رمقیاس، ر زیمربوطه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده  از بار عاملی گویه های ه
(. 12 جدول)وایی سازه زیرمقیاس های برنامه درسی پایدار در همه ده عنصر بود نشان دهنده ر

فاقد قدرت  26/0بابار عاملی  "گروه متخصص عنوان به استاد""البته در عنصر گروه بندی، گویه 
ردد. و می گ های عنصر گروه بندی فراگیران حذفتبیین کنندگی بوده و بنابراین از لیست گویه 

 ارزیابی بر یمبتن "؛ 25/0با بار عاملی  " سازی مدل بر مبتنی "در عنصر ارزشیابی، گویه های 
 " نقش ایفای رب مبتنی "./21با بار عاملی  "مبتنی بر سخنرانی"و   24/0بابار عاملی  " خاص کار

یابی عنصر ارزش دگی بوده و بنابراین از لیست گویه های؛ فاقد قدرت تبیین کنن13/0بابار عاملی 
 حذف گردید.
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ه گانه دناصر در تحلیل عامل مرتبه دوم و با حذف گویه های فاقد روایی سازه، بار عاملی ع
اهده می ه مشبرنامه درسی برای تبیین برنامه درسی پایدار مورد بررسی قرار گرفت. همانطور ک

عنادار مقیاس متبیین کننده  89/0تا  65/0درسی با بار عاملی بین گردد عناصر ده گانه برنامه 
 گیرد.  ر میبرنامه درسی پایدار می باشند و بر این اساس روایی سازه مقیاس مورد تایید قرا

  
 ( بار عاملی گویه  های عناصر برنامه درسی پایدار13جدول شماره)

 بار عاملی گویه های عنصر  گروه بندی   ردیف 

 65/0 طق من 1

 78/0 هدف  2

 83/0 محتوا  3

 85/0 روش های یاددهی و یادگیری  4

 86/0 مواد و منابع آموزشی  5

 84/0 فعالیت های یادگیری  6

 78/0 زمان  7

 76/0 فضا 8

 89/0 گروه بندی  9

 73/0 ارزشیابی  10
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 پایایی ابزار
. با ده شدریب آلفای کرونباخ استفابرای محاسبه پایایی مقیاس و زیرمقیاس های آن از ض

ی مد تایید قرار ، پایایی کلی مقیاس برنامه درسی پایدار مور 97/0توجه به ضریب آلفای کرونباخ 
(،  93/0(، هدف)93/0گیرد. همچنین، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس های منطق )

یت (،  فعال95/0منابع آموزشی ) (،  مواد و79/0ادگیری )ی -(،  روش های یاددهی 87/0محتوا )
(، 93/0ی )( و ارزشیاب77/0(، گروه بندی )78/0(،  فضا )92/0(،  زمان )88/0های یادگیری )

 .پایایی مقیاس و زیرمقیاس های آن نیز مورد تایید قرارگرفت

 مقیاس نهایی 
ذف ح ار وپس ازمحاسبه روایی و پایایی زیرمقیاس های ده گانه مقیاس برنامه درسی پاید

رای دو س داگویه های فاقد روایی، مقیاس نهایی برنامه درسی پایدار طراحی گردید. این مقیا
شته ربخش بود: الف( ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان: شامل جنسیت، مقطع تحصیلی، 

 6یه گو 121تحصیلی ودانشکده  و ب(زیرمقیاس های برنامه درسی پایدار: این بخش شامل 
ی برنامه درسی بود که میزان توجه به مولفه ها 5تا بسیار زیاد=  0کرت از ندارد =گزینه ای لی

،تعداد و 23پایدار را در برنامه درسی دوره های تحصیالت تکمیلی نشان می داد. جدول شماره 
 شماره گویه های زیرمقیاس های ده گانه برنامه درسی پایدار را نشان می دهد.

 گیرینتیجه

ی لی مبتنیابی به برنامه درسی آموزش عاپژوهش حاضر نشان داد  که دستنتایج حاصل از 

نه منطق زمی بر توسعه پایدار ، مستلزم توجه به ویژگی های خاصی در عناصر اساسی آن است. در

 کز آموزشت مراکند. از جمله ضروریابرنامه درسی بهبود کیفیت زندگی باالترین نقش را ایفا می

ین اسخگو در ی پاه نظام آموزشی با رویکرد توسعه پایدار، تدوین برنامه درسعالی برای دستیابی ب

 زمینه 

ای خش همی باشد. برنامه های درسی باید پاسخگوی نیازهای در حال تحویل محیط)جامعه و ب

(. 2007مختلف آن ( باشد تا از این طریق حیات و تداوم دانشگاه ها تایید شود )هیکس،

 بسیاری خود دریافت که  اعضای هیات علمی و روسای دانشگاه ها در( در پژوهش 2012ریپاک)

ود از برنامه های آمزش عالی سعی بر افزایش کیفیت زندگی دانشجویان و مهارت های خ

ی  در آموزش ( به بررسی مزایای استفاده از آگاهی ذهن2007مدیریتی آنان دارند. میشاو بوگو)

ی تماعکیب آگاهی ذهنی  در آموزش فعالیت های اجپرداختند و بیان نمودند که مزایای تر

اقض ه تنکمشخص شده است . آگاهی ذهنی  می تواند  واکنش های و توانایی  معلم را هنگامی 

 و تضادی در کالس رخ می دهد برای ارائه پاسخ موثر افزایش دهد . 
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ار عه پایدتوس ردتوجه به ماهیت اهداف برنامه درسی از دیگر عناصر مهم برنامه درسی با رویک

 افزایش ل،تحو ایجاد برای درونی نیروهای به توان خودمدیریتیمی باشد ، که از آن جمله می

 مدیریت و قابلیت یتیمدیر خود. کندمی تأکید افراد مدیریتی هایتوانایی افزایش و تولید قدرت

 سمت به را یرندهدگیا که قابلیتی کند،می بیان را بهتر یادگیری به دستیابی در افراد رفتار

 چرا بگیرد یاد عیتیموق هر در تواندمی یادگیرنده و کرده هدایت دلخواه نتایج و موفق یادگیری

 که آنچه و آموزدمی آنچه در تغییر و تحول ایجاد برای خود درونی نیروهای بر یادگیرنده که

دیگر  و نیز از (.1998؛ جک لینگ و آندرسون، 1990است) سلیگمن،  متکی است، آن ایجادگر

راکز مرسی ویژگی های هدف می توان به  نیاز محور بودن اهداف اشاره کرد یعنی در برنامه د

د. رائه شونو ا آموزش عالی، اهداف باید با توجه به نیازهای جامعه و نیازهای دانشجویان تدوین

هداف ین اهمچناهدافی که بتوانند پاسخگوی نیازهای حال و آینده دانشجویان و جامعه باشد. 

وانایی تگروهی و کار باید توانایی ایجاد تغییر برای بهبود، توانایی قبول مسئولیت ، توانایی انجام

اید اف بتفکر سیستمی و توانایی قبول مسئولیت را در دانشجویان ایجاد کنند. همچنین اهد

همتر ممه هی از منسجم باشند، زیرا انسجام اهداف موجب انسجام در کلیه عناصر و برنامه درس

هش پژو انسجام در محتوای برنامه درسی خواهد شد. این یافته ها  همسویی دارد با نتایج

ها، ، نگرشها( که در پژوهش خود نشان داد فراگیران نیاز دارند که دانش، مهارت2007موروی)

( نیز در 2014) رفتارهای ضروری برای زندگی پایدار بر روی سیاره زمین را بدست آورند. اکوبال

زشی آمو پژوهش خود دریافت که رسیدن به جامعه ایده آل منوط به تحقق اهداف در نظام های

 ولد،م و فعال، کارا شهروندی به شدن تبدیل می باشد، وی معتقد است، جامعه یادگیرنده،

ن مشخص همچنا. گیرد می بر در را دادن و ...، نشان العمل عکس و کردن عمل برای یادگیری

ا که دار رکه عنصر محتوا در قالب دانش، مهارت و ارزش ها باید شایستگی های توسعه پایشد 

 ت درکیفیت و ویژگی هایی است که یادگیرنده برای درگیر شدن در موضوع پایداری و شرک

 ط، مهارترتباتوسعه پایدار نیاز دارد ، را گسترش دهد که این خود شامل مهارت های برقراری ا

ثبت رش مم العمر، مهارت کسب معیشت پایدار، مهارت تفکر سیستمی ، مهارت نگیادگیری مادا

ا عنوان گزارش ب( 2014به تغییر می باشد. که این یافته با یافته های پژوهش بانکس و همکاران )

ی توسعۀ گیریاد دوره ای توسعه پایدار در دانشگاه کانکوردیا هم راستا می باشد. به طور کلی

یک عنصر  ترین آنها منابع انسانی است که هم به عنوانر عناصری است که محوریپایدار مبنتی ب

د. لیکن دار مستقل و هم بعنوان حلقۀ اتصالی سایر عناصر نقش کلیدی در فرایند توسعۀ پایدار

ها و کند کیفیت منابع انسانی است که خود تابعی از تواناییتر میآنچه این نقش را بر جسته

 (.2007 ،نباوم)های اجتماعی است راد انسانی و گروههای افقابلیت
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است. هرنامه درسی پایدار، تلفیقی بودن آن بیادگیری در  -اما، ماهیت راهبردهای یاددهی

گیری های تدریس توسط اساتید، نه فقط یک روش خاص. به کاریعنی استفاده از کلیه روش

ی، ، روش پروژه، روش بحث گروههای گوناگون مانند: روش حل مسأله، روش مشارکتیروش

 وکند به تعمق یادگیری در دانشجویان روش گردش علمی، روش اکتشافی و غیر کمک می

 همکاران لکی ومندی آنها به یادگیری و تحصیل. این یافته همسویی دارد با پژوهش های، معالقه

ر کالس در س ن دانشجو(. روش تدریس باید برانگیزاننده باشد، ایجاد انگیزه، ماند27، ص 1391)

ارکت و مش بخشد و او را در یادگیری هر چه بهتر مطالب و همراهیو توجه به درس را قوت می

 یاددهی از ( نیز معتقد است که گذر7، ص 1389سازد. پورشافعی )تر میدر کالس درس، مصمم

 یری وادگی جریان در فراگیران های انگیزه تقویت تدریس، های روش در تحول یادگیری، به

 یادگیری د،توان می که است راهکارهایی اهم درسی، برنامه در زیباشناسی و هنر مقوله ارتقاء

به ماهیت  دهندهاز دیگر مضامین شکل .بخشد تعمیق و توسعه آموزشی نظام در را العمر مادام

ل دانش اباشد که امروزه برای انتقآوری و شبکه ای میری سواد فنیادگی -راهبردهای یاددهی 

گودینز  در علوم مختلف بسیار حائز اهمیت است. این یافته همسویی دارد با نتایج پژوهش،

 گیری ساختار روش تدریس. یعنی تناسب روش( در خصوص توجه به تناسب در شکل2010)

شجویان دان تدریس با مضامینی چون، محتوا، زمان آموزشی، محیط آموزشی، با عالقه و نیازهای

 ی که در ابتدا تدوین و طراحی شده.و با اهداف

باشد. گیری ماهیت فعالیت یادگیرنده، کارآمدی از جمله ویژگی های مهم میدر شکل

دانشجویان باید درک نمایند که کاربرد آنچه که اکنون در حال یادگیری آن هستند در آینده 

ه در حال ای که در آن مشغول تحصیل هستند و دانشی کچیست. اگر احساس کنند رشته

توان از آن بهره کافی ببرند، آید و نمییادگیری و آموزش آن می باشند، در آینده به کار نمی

یابد. نظام های آموزشی می بایست فراگیران را عالوه بر اینکه برای زندگی فعالیت آنها کاهش می

توانند تأثیر بسیار حال آماده می سازند آنها را برای ورود آینده پیشرو آماده سازند. نیازها می

پذیری زیادی در به فعالیت واداشتن دانشجویان داشته باشند. در فعالیت یادگیرنده مسئولیت

کننده و راهنما است و عمده دانشجو نیز مهم است. دانشجو باید بداند که استاد فقط یک تسهیل

-ای خود میباشد و خودش مسئول یادگیری، مطالعه و پژوهش هفعالیت به عهده خودش می

( گاتر و 2012(، بینز)2009(،جانسون)2005باشد.این یافته ها با نتایج پژوهش برودی)

(، همسویی دارد. آنان در پژوهش های خود روابط بین 2013(،مانی و همکاران)2012بینز)

تجارب شناختی،عاطفی، اجتماعی و موقعیتی دانشجویان را نشان دادند همچنین معتقدند 

یت یادگیری دانشجو محور باشد و در فضا باز و خارج از کالس رخ دهد یادگیری هنگامی که فعال
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عمیق تر است هم چنین ارزش های مثبت نسبت به طبیعت و محیط خارج از کالس درس با 

تجارب درک شده یادگیری آموزش برای توسعه پایدار مرتبط است و تجربه یادگیری خارج از 

به زندگی واقعی دانشجو است ، همچنین مشارکت و آزادی کالس درس یک تجربه مفید و شبیه 

عمل دانشجو نیز در شکل گیری پایداری دانشجویان نقش مهمی دارد و در هنگام تدریس برای 

 پایداری یک رویکرد جامع ،درونی و مشارکتی باید مد نظرباشد .

د، یت باشاهم تواند حائزگیری ماهیت زمانی آموزش برای توسعه پایدار، میآنچه در شکل

یدار، ه پاتوجه به گستره وسیع زمان است یعنی در برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد توسع

فتد. اتفاق اتواند هر زمانی زمان خاصی برای آموزش وجود ندارد. یعنی آموزش و یادگیری، می

توجه به  یابد.بنابراین زمان آموزش همیشه و همه وقت است و در کل دوران زندگی ادامه می

 ن دانشجوا تواباشد. بنابراین بهتر است زمان بدانشجو و در محوریت قرار دادن آن نیز مهم می

رسی نیز دامه هماهنگ گردد. در این زمینه باید زمان آموزش با مضامین دیگر و عناصر دیگر برن

وزش و آم ریشود برای یادگیباشد. نمیپذیری میتناسب داشته باشد، از دیگر مضامین انعطاف

، زیرا وی (2009قالب یکسان در نظر گرفته شود. این نتیجه همسو می باشد با پژوهش کالینز)

و یا  حصیلمعتقد است که یادگیری در طول زندگی فرد و آن را تنها مختص یادگیری در زمان ت

 هب ییادگیر عمومی دانند. بنابراین از نظر کالینز، جریاندانش کسب شده در محیط کار نمی

 گردد. نمی محدود خاصی زمان

در خصوص ماهیت فضای آموزشی در برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد توسعه پایدار می 

توان به سازگاری مواد به کاربرده شده با  محیط زیست و قابلیت بازیافت مواد اشاره کرد ، 

کز بر مهیا ساختن ( در پژوهش یافتند که  فضای آموزشی باید متمر2009السراجی و همکاران )

های مختلف باشد. هم چنین ها و زمینهآموزی در گرایشهای الزم برای مهارتشرایط و فرصت

چارچوب کالس به عنوان فضای یادگیری نه تنها محل یادگیری دانشجو است بلکه ویژگی های 

...نیز بر  وری انرژی ،کیفیت هوا و مصالح ساختمانی وپایداری فضا مثل حفاظت از منابع، بهره

عملکرد دانشجو تاثیر دارد هم چنین فضای یادگیری باید محیطی سرگرم کننده ،مرتبط و 

فضایی باشد که  پاسخگوی نیازهای دانشجو باشد.همچنین در خصوص مواد ومصالح ساختمانی  

 و منابع تجدید پذیر معتقد به ترکیب تمام عناصر پایداری ،رعایت تنوع و زیبایی، سازگاری مواد

با محیط زیست و قابلیت بازیافت مواد به کاربرده شده در کالس و فضای آموزشی هستند 

پیشنهادات انان استفاده از چوب فیبر قابل استفاده ، چوب بامبو، عایق و کف پوش های قابل 

بازیافت و عالوه بر این به حداقل رساندن زباله های تولیدی و نیز رعایت استانداردهای مصالح 

ها یافته نی و بازیافت پذیری مواد و مصالح با در نظر گرفتن چرخه زندگی می باشند.ساختما
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تفکر خالق، یادگیری تأملی، تفکر  تفکر سیستمی، تواند، موجباتبندی مینشان داد که گروه

ها، در سایه ارتباط و تعامل خوب، انتقادی، تفکر منطقی و غیره، را فراهم سازد. این مهارت

آموزند که چگونه تفکر کنند، چگونه راه حل های شود. آنها از یکدیگر میجربه میآموخته و ت

جدید، ارائه نمایند و چگونه به تفسیر و تحلیل موضوعات مطرح شده در گروه بپردازند. این یافته 

(. گروه باید شرایط 302، ص 2012همسویی دارد با بخشی از پژوهش، نانگنافت و همکاران )

بندی موجب آموختن از یکدیگر و به و علم را در بین اعضاء فراهم آورد. گروه تبادل اندیشه

های گروهی عمیق است، شود. یادگیری حاصل از فعالیتاشتراک گذاشتن دانش و اطالعات می

ها در گروه، یاد رفتنی نیستند و احتمال فراموشی های گروهی و پرداختن به چالشچون بحث

دهد. موجب کنترل و مدیریت ها را توسعه میها و قابلیتدی توانمندیبنآنها کمتر است. گروه

شود. این یافته همسویی دارد با بخشی از پژوهش هاسکینز و فردریکسون رفتار، و رفتارآموزی می

 می یکدیگر از گروها در که است عمل دادن انجام با (. زیرا آنها معتقدند که فراگیران2013)

یادگیری را حاصل تالش جمعی دانسته و چنین یادگیری را پایدارتر و  آموزند. در واقع آنها

پردازند و ماندگارتر از یادگیری های فردی می دانند. در گروه، دانشجویان به خود ابرازی می

یابند و در نهایت جهت دهند و به عزت نفس باال دست میاعتماد به نفس خود را افزایش می

امل و اشتراک مساعی باشد و ارتباط و تعامل را تقویت نماید و موجب بندی باید بر تعگیری گروه

(در مطالعات خود در 2015نیکولت بروور) حس تعلق به گروهی را در یکایک اعضاء فراهم سازد.

خصوص ارزشیابی بر مبنای همکاری و تعامل در کالس درس به نتایج زیر دست یافت که : 

با یکدیگر و با استاد در کالس درس باعث  تعامل بیشتر  تشویق دانشجویان برای بحث و مناظره

با یکدیگر می شود هم چنین ارائه بازخورد توسط همکالسی ها و استادان در مناظره و بحث های 

کالسی  منجر به طرح سواالت بیشتر می شود .این نوع مناظره ها باعث فعالیت بیشتر دانشجو 

تفکر کند و با همکالسی تعامل و همکاری بیشتری  می شود و باعث می شود که دانشجو بیشتر

داشته باشد همچنین این مناظره ها سبب ایجاد و ارائه راه حل های بیشتری می گردد. سالی 

( نیز در یافته های مطالعاتی خود نشان داد که هرچند ارزشیابی بر مبنای مناظره 2015متیوز)

ت و  این نوع ارزشیابی باعث می شود که وقت گیر است ولی گامی نو در فرایند ارزیابی اس

دانشجو نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسد و قادر به قضاوت آگاهانه نسبت به خودش می 

شود همچنین دانشجویان یاد می گیرند که با یکدیگر در تعامل باشند و با یکدیگر  مذاکره و 

تلفیقی بودن، جامعیت،  د از یکدیگر.مناظره نمایند و این فرصتی است برای دریافت مدوام بازخور

نیز از دیگر ویژگی های عنصر تناسب با هدف و فعالیت، یادگیری محور بودن و ضروری بودن، 

، بنابراین ارزشیابی باید تلفیقی از آزمون های میان ترم و پایان ترم، عملی و ارزشیابی است

امعیت برخوردار باشد. یعنی فقط نظری، تشخیصی، تکوینی و پایانی باشد. ارزشیابی باید از ج
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نگر نباشد و سطوح مختلف و ابعاد و جوانب گوناگون را مورد سنجش و بررسی قرار دهد. سطح

(، در یک راستا می باشد زیرا آنها معتقدند 2013این نتیجه با پژوهش هاسکینز و فردریکسون)

 یادگیری برای را مسیرهایی و شودمی استفاده یادگیری راهبردهای راهنمایی برای که ارزشیابی

این موضوع به ضرورت توجه به تاثیر عنصر ارزشیابی در برنامه درسی اشاره  .کندمی تعیین بیشتر

دارد که چگونه از این طریق می توان خود ارزیابی را در دانشجویان تقویت نمود. اساتید با 

هم بزرگی در تحقق این هدف استفاده بهینه از ارزشیابی در روش های تدریس خود می توانند س

داشته باشند و دانشجویان بیشتر اینگونه ارزشیابی ها را می پسندند تا شیوه های ارزیابی قدیمی 

در یک راستا می باشد زیرا  (2008و منسوخ شده. این نتیجه با پژوهش کالیان سینگ و تری )

دانشجویان باشد و استراتژی خود آنها معتقداند که ارزیابی پایدار باید ابزار نظارت مناسب برای 

ارزیابی باید به اهداف ارزیابی پایدار دست یابد همچنین ایجاد ظرفیت الزم در دانشجو برای 

قضاوت بر کیفیت کارشان نسبت به معیارهای مشخص شده ودر نتیجه بهبود عملکرد یادگیری 

 دانشجو حائز اهمیت است.

مراتب بیشتر از تدریس دانش و اصول مرتبط با به طور کلی، آموزش برای توسعه پایدار به 

پایداری است. آموزش برای توسعه پایدار در معنای وسیع خود عبارت است از آموزش برای تحول 

اجتماعی با هدف ایجاد جوامع پایدارتر است. آموزش برای توسعه پایدار، لمس هر جنبه از 

امه، امور مالی، برنامه درسی، تدریس، ریزی، توسعه سیاسی، اجرای برنآموزش از جمله برنامه

شود. اهداف آموزش برای توسعه پایدار یک تعامل می یادگیری، ارزیابی، مدیریت را شامل

باشد می ای پایدارترمنسجم بین آموزش، آگاهی عمومی و آموزش با توجه به دیدگاه ایجاد آینده

تالش نمایند تا بتوانند مقدمات ایجاد (. بنابراین الزم است مراکز آموزش عالی، 2014)یونسکو،

 ویژه و خاص الگویی نیازمند عالی را فراهم نمایند. آموزش یادگیری با توسعه پایدار  نظام آموزش

باشد  داشته توسعه پایدار بر مبتنی رویکردی خود عناصر تمامی در که باشد می درسی برنامه از

را ارزیابی و تبیین  یعال آموزش مراکز در ه،شد اجرا یدرس یها برنامه موجود تیوضع و بتواند

یابی به برنامه درسی آموزش عالی با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت، دست .نماید

مبتنی بر توسعه پایدار، مستلزم توجه به نکاتی اساسی در زمینه عناصر برنامه درسی با رویکرد 

راحی و عمل در حال و تاثیر در آینده محوری توان به طتوسعه پایدار  است، که از آن جمله می

، ایجاد ظرفیت در دانشجویان برای مشارکت در آینده پایدار، ایجاد حس قدرت بخشی و  دانشجو

همیاری در دانشجویان، ایجاد فرصتی برای دانشجویان جهت کشف و ارزشیابی مسایل، جمع 

اشاره کرد. در این راستا از جمله آوری اطالعات و ارائه راه حل در عنصر منطق برنامه درسی 

ضروریات مراکز آموزش عالی برای دستیابی به نظام آموزشی با رویکرد توسعه پایدار، تدوین 
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برنامه درسی پاسخگو در این زمینه می باشد. برنامه های درسی باید پاسخگوی نیازهای در حال 

ق حیات و تداوم دانشگاه ها تحویل محیط)جامعه و بخش های مختلف آن ( باشد تا از این طری

 (.2007تایید شود )هیکس،

 منابع:
رجمزه  تبرنامه ریززی درسزی بزرای تزدریس و یزادگیری بهتزر،        (.1380) سیلور، الکساندر و لوئیس -

 .غالمرضا خوی نژاد، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی

شزماره  ، فصلنامه پژوهشگران  (. یادگیری مداوم راهبرد پایدار آموزش و پرورش،1389پورشافعی،ه ) -

 .7، ص 13

یزادگیری در برنامزه    –(. تبیین فراینزدهای یزاددهی  1391مهر، م؛ خوشدل، ع. ) ملکی، ح؛ محمدی -

پزیش   دوره پزشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام العمر، نشزریه مطالعزات آموزشزی، سزال اول،     درسی
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