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پسـنده های دیدمانی کشـاورزی اعضای هیات علمی دانشـکده های کشاورزی 

کشور غرب 

ندا میرزایی 1، امیر حسین علی بیگی 2
1- كارشناس ارشد ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه رازی كرمانشاه

2- دانشیار دانشكده كشاورزی دانشگاه رازی

چکیده
یعنـی  بخـش  ایـن  در مجریـان  پایـداری كشـاورزی  نگـرش  و گسـترش  ایجـاد  در  عامـل  علمـی مهم تریـن  اعضـای هیـات 
دانشـجویان هسـتند. ایـن پژوهـش بـا هدف بررسـی پسـنده های دیدمانـی اعضای هیـات علمی دانشـكده های كشـاورزی غرب 
كشـور نسـبت بـه كشـاورزی انجـام شـد. پژوهـش از نظـر هـدف كاربـردی و از نظـر نـوع تحقیـق پیمایشـی اجـرا شـد. جامعـه ی 
آمـاری شـامل 288 تـن اعضـای هیـات علمـی دانشـكده های كشـاورزی دانشـگاه های دولتـی غـرب كشـور )رازی، بوعلی سـینا، 
لرسـتان، كردسـتان و ایـالم( بـود كـه بـا اسـتفاده از جـدول گرجسـی و مـورگان، 165 تـن از آنـان بـه روش نمونه گیـری تصادفـی 
طبقـه ای با انتسـاب متناسـب )برحسـب دانشـكده محل تحصیل و گروه آموزشـی( گزینش شـدند. بـر پایه یافته ها، نـوع دیدمان 
كشـاورزی اعضـای هیـات علمـی دانشـكده های كشـاورزی غـرب كشـور "میانـه" بـا نمـره پایـداری 71/13 و بـازه نمـره پایـداری 
109-40 ارزیابـی شـد. آزمـون t نشـان داد كـه بیـن نمـره ی پایـداری اعضـای هیـات علمـی زن و مـرد و اعضـای هیـات علمـی 
تحصیل كـرده در مقطـع دكترِی دانشـگاه های داخل كشـور و خارج كشـور تفاوت معناداری وجود داشـت. بین سـن و پیشـینه ی 
كار اعضـای هیـات علمـی بـا نمـره ی پایـداری آنـان رابطـه منفـی و معنـی داری بـه دسـت آمد. تحلیـل واریانـس یک سـویه  نبود 
اختـالف معنـادار بیـن نمـره ی پایداری اعضـای هیات علمی و وجـود اختالف معنادار بیـن نمره ی پایداری اعضـای هیات علمی 
گروه هـای آموزشـی مختلـف را نشـان داد. تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی نشـان داد كـه شـش متغیـر جنس، اشـتغال به كشـاورزی، 
خـارج كشـور تحصیل كردن، سـن، مرتبه علمی و پیشـینه كار سـنجش احتمـال برآورد دیدمان كشـاورزی اعضـای هیأت علمی 

را تحـت تأثیـر قـرار می دهد.
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شماره 36، بهار 1395

مقدمه
تولیـد  كشـور،  هـر  در  كشـاورزی  بنیـادی  و  مهـم  نقـش 
موادغذایـی مـورد نیـاز بـرای مـردم آن كشـور اسـت و بـه طـور 
اشـتغال،  ایجـاد  ماننـد  زمینه هـا  دیگـر  در  كشـاورزی  مسـّلم 
نیـز  ارز آوری  و  صـادرات  صنعـت،  بـرای  مـواد  اولّیـه  تولیـد 
نقـش بزرگـی ایفـا می كنـد، ولـی اهمّیـت اصلـی آن در تولیـد 
خوبـی  بـه  زمینـه  ایـن  در  بتوانـد  اگـر  و  اسـت  مواد غذایـی 
ایفـای نقـش كنـد كمـک بزرگـی بـه توسـعه و خودكفایـی آن 
كشـور كـرده  اسـت )كریمـی، 1381(. در میانه ی سـده بیسـتم 
سـبز  انقـالب  و  )مـدرن(  پیشـرفته  كشـاورزی  پیدایـش  بـا 
دسـتاوردهای بزرگـی در زمینـه ی افزایش تولیـد مواد غذایی، 
بهـره وری منابـع تولیـد و بهبـود سـطح زندگـی بـه   وجـود  آمد. 
بـه بـاور بسـیاری از صاحب نظـران )الودین و تیسـدل، 1991؛ 
بـورالگ، 1997( نقـش انقـالب سـبز در تأمیـن رفـاه و امنّیـت 

غذایـی قابـل انـكار نیسـت.
بسـیاری از صاحب نظـران، كشـاورزی متـداول را هم ردیف 
بـا واژه هایـی چـون: كشـاورزی در مقیـاس بـزرگ، یكنواخت، 
پربـازده و كشـاورزی ای كـه در آن از كـود، آفت كش هـا و انرژی 
اسـتفاده می شـود می داننـد و طرفـداران آن باور دارنـد كه این 
نظـام تولیـدی بسـیار پربازده اسـت )بخش كشـاورزی آمریكا، 
بـر  بی رویـه  تكیـه ی  دلیـل  بـه  لیكـن،   )2005 َاوری،  1999؛ 
سـم های  شـیمیایی،  و  كودهـا  به ویـژه  خارجـی  نهاده هـای 
از آب و خـاک  بهره بـرداری بی رویـه  و  ماشـینهای كشـاورزی 
فشـار ناروایـی را بـر محیط زیسـت طبیعـی وارد سـاخته اسـت 

)رحمـان، 2003؛ بایلیـن و همـكاران، 2004(.
ایـن وضع تخریب خـاك و از بین رفتـن موجودهای خاكزی 
را بـه همـراه داشـته، و تـوان تولیـد و حاصل خیـزی خـاك را 
كاهـش داده و نتیجـه ی این شـیوه تولید، پاییـن آمدن كیفّیت 
محصـوالت می باشـد )سـاد، 2007(.  در دهه هـای اخیـر، بـه 
نظام هـای  زیسـت محیطی،  چالش هـای  از  نگرانـی  دلیـل 
كشـاورزی پیشـرفته )مـدرن( مـورد انتقـاد شـدید قـرار  گرفتـه 
همـكاران،  و  رودریگـوز  1995؛  مارتیـن،  و  )آالنـگ   اسـت 
آن  بـر  را  پژوهشـگران  از  بسـیاری  نگرانی هـا  ایـن   .)2009
داشـته  اسـت تـا بـا نگاهـی ژرف تـر بـه فعالّیت هـای كشـاورزی 
و  چالش هـا  ایـن  بـا  رویارویـی  بـرای  را  راه هایـی  و  بنگرنـد 
الزمـه ی  كننـد.  ارایـه  كشـاورزی  فعالّیت هـای  سالم سـازی 
كاهـش و یـا تعدیـل ایـن بحران هـای زیسـت محیطی توجـه به 

مقولـه پایـداری در كشـاورزی و بـه وجود  آمدن مفهـوم تازه ای 
بـه نـام كشـاورزی پایـدار شـد )مینائـی و صبـوری، 1389(.

دوسـت داران  پایـدار  كشـاورزی  كنونـی،  دهـه ی  دو  در 
بسـیاری در سـطح جهان كسـب كرده  اسـت )بخش كشـاورزی 
آمریـكا، 1999(. طرفـداران كشـاورزی پایـدار بـه شـیوه های 
كشـاورزی متـداول انتقـاد شـدید دارنـد و آن  را نابودكننـده ی 
نظام  هـای اقتصـادی، زیسـتی و اجتماعی می دانند )هانسـون 
و  رودریگـوز  2002؛  فنسـترا،   ،2009 هندریكسـون،  و 
همـكاران، 2009( در حالـی  كـه، كشـاورزی پایـدار را عامـل 
و  اقتصـادی  نظام هـای  محیط زیسـت،  در  تعـادل  ایجـاد 

.)1999 آمریـكا،  كشـاورزی  )بخـش  می داننـد  اجتماعـی 
كشـاورزی پایـدار بـا گذشـت زمـان توجـه بسـیاری از افراد 
درگیـر در فعالّیت هـای كشـاورزی را به خود جلب كرده  اسـت. 
شـده ی  پذیرفتـه  دیدمـان  تأثیـر  بـه  آن  تحقـق  رونـد  در  اّمـا 
افـراد در زمینه ی شـیوه ی كشـاورزی كمتر توجه شـده  اسـت. 
و  اصـول  بـه  نسـبت  كشـاورزی،  دسـت اندركاران  دیدمـان 
مفهوم هـای پایـداری، عامـل بنیـادی بـرای تحقـق كشـاورزی 
پایـدار اسـت، و هنگامـی محقـق می شـود كـه اولوّیت نخسـت 
همـه ی سـودمندان كشـاورزی، تـالش در جهـت اسـتفاده از 

روش هـای كشـاورزی پایـدار باشـد.
      یكـی از دسـت اندركاران مهـم در رونـد بهبود شـیوه های 
علمـی  هیـات  اعضـای  آن،  در  پایـداری  تحقـق  و  كشـاورزی 
گذشـته،  دهـه ی  در  اسـت.  كشـاورزی  دانشـكده های 
پژوهش هـای بسـیاری در زمینـه ی میـزان پذیرش كشـاورزان 
مدیرّیـت  پایـدار،  كشـاورزی  روش هـای  از  بهره بـرداران  و 
تلفیقی آفـات )IPM( و اسـتفاده از نهاده هـای زیسـتی انجـام 
گرفتـه اسـت كـه جامعـه ی هـدف خـود را تنهـا تولیدكننـدگان 
بـه اعضـای هیـات علمـی كـه  اّمـا،  كشـاورزی قـرار  داده انـد. 
در  كشـاورزی  در  پایـداری  نگـرش  ایجـاد  عامـل  مهم تریـن 
مجرّیـان آینـده ایـن بخـش یعنـی دانشـجویان هسـتند به كل 
توجهـی نشـده  اسـت. از ایـن رو، مسـاله ی اصلـی پژوهـش، 
بی توجهـی محققـان و مسـئوالن بـه نقـش دیدمان كشـاورزی 
نظـام  پایـدار در  اعضـای هیـات علمـی در تحقـق كشـاورزی 
اصـول  بـه  مقّیـد  دانشـجویان  تربّیـت  بـا  كشـور  كشـاورزی 

بـود. كشـاورزی  در  پایـداری 
یافته هـای ایـن پژوهـش بـه شـناخت نظـام آمـوزش عالـی 
كشـاورزی از وضعّیـت دیدمانـی اعضـای هیـات علمـی نسـبت 
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را  موجـود  واقـع وضعّیـت  در  و  می كنـد  كمـک  كشـاورزی  بـه 
بـرای مسـئوالن نظـام آمـوزش عالـی آشـكار می كنـد تـا بـرای 
رسـیدن بـه وضعّیـت مطلـوب، یعنـی تغییـر دیدمـان اعضـای 
هیـات علمـی بـه سـمت كشـاورزی پایـدار )بـا رفـع نیازهـای 

برنامه ریـزی كننـد.  آنـان(  آموزشـی 
بررسـی  بـا هـدف  را  پژوهشـی  دانلـپ )1992(،  و  بـی آس 
دیدمـان كشـاورزی اعضـای هیات علمی دانشـكده كشـاورزی 
و اقتصـاد دانشـگاه واشـنگتن انجـام  دادنـد. در ایـن پژوهـش 
از اطالعـات پژوهشـی ای كـه در سـال 1991 انجـام گرفتـه  بود 
بـا  علمـی  اعضـای هیـات  مقایسـه دیدمـان كشـاورزی  بـرای 
كشـاورزان متـداول و پایـدار اسـتفاده  شـد. بـر پایـه نتایج این 
پژوهـش میانگیـن نمـره پایـداری اعضـای هیات علمـی 77/3 
و بـازه نمـره پایـداری آنـان 118-39 بـه  دسـت  آمـد كـه كمـی 
بیشـتر از كشـاورزان در سـطح ایالـت واشـنگتن )بـا میانگیـن 
نمـره پایـداری 80/9 و بـازه نمـره پایـداری 114-37( و كمـی 
نمـره  میانگیـن  )بـا  متـداول  كشـاورزی  طرفـداران  از  كمتـر 
بسـیار  ولـی   )41-105 پایـداری  نمـره  بـازه  و   73/3 پایـداری 
)بـا  پایـدار  كشـاورزی  طرفـدار  كشـاورزان  بـه  نسـبت  بیشـتر 
میانگیـن نمره پایـداری 102/1 و بازه نمـره پایداری 46-120( 

بـه كشـاورزی متـداول گرایـش داشـتند.
در ایـن پژوهـش میانگیـن نمـره پایـداری زنان و مـردان به 
ترتیـب 80/3 و 76/3 بـه  دسـت آمـد كـه نشـان دهنده گرایـش 
بیشـتر زنـان به كشـاورزی پایدار بـود. در ایـن پژوهش اعضای 
هیـات علمـی بـا سـّن كمتـر نمره پایـداری بیشـتری نسـبت به 

همكاران مسـن ُتر داشـتند.
ــجویان،  ــرش دانش ــی نگ ــی كم ــدف ارزیاب ــا ه ــی ب پژوهش
اعضــای هیــات علمــی و مشــاوران كشــاورزی نســبت بــه 
كشــاورزی متــداول و پایــدار بــا مقیــاس ACAP در دانشــگاه 
ــه در آن  ــت ك ــام گرف ــارک انج ــكی دانم ــاورزی و دامپزش كش
در:  شــركت كننده  دانشــجویان  از  نظــر  مــورد  نمونه هــای 
ــول  ــوه محص ــد انب ــک ، دوره تولی ــاورزی ارگانی ــای كش دوره ه
و دوره ای شــركت نكرده انــد بودنــد. هیــات علمــی بخــش 
ــر  ــای دیگ ــی بخش ه ــات علم ــای هی ــر اعض ــک و دیگ ارگانی
ــک 119- ــجویان ارگانی ــداری دانش ــره پای ــازه نم ــگاه. ب دانش
 ،45-91 متــداول  كشــاورزی  بــا  موافــق  دانشــجویان   ،63
دانشــجویان عــادی 114-68، اســتادان ارگانیــک 54-119، 
اســتادان دیگــر بخش هــا 115-49 و مشــاوران 104-78 بــه 

ــد. ــت آم  دس
بـه  نسـبت  زنـان  و  كم تـر  سـّن  بـا  افـراد  پژوهـش  ایـن  در 
مـردان نگـرش مثبت تری نسـبت به كشـاورزی پایدار داشـتند 
كـه  دیگـری  پژوهـش  در   .)2003 گالتوفـت،  و  )راسموسـن 
نفـر   204 شـده  انجـام  كشـاورزی  دیدمـان  بررسـی  هـدف  بـا 
كشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش  بین المللـی  انجمـن  اعضـای  از 
انجمـن  اعضـای  پایـداری  نمـره  میانگیـن  و  شـدند  بررسـی 
73/37 بـه  دسـت آمـد كـه بـا توّجه بـه میانگیـن نمـره پایداری 

كشـاورزی آنـان در حـد میانـه در نظـر گرفتـه شـد.
در ایـن پژوهـش بیـن میانگیـن نمـره پایـداری افـراد عضـو 
انجمـن از كشـور آمریـكا و دیگـر كشـورها تفـاوت معنـی داری 
وارنـر   .)2013 مورفـری،  و  )ساناگورسـكی  نشـد  مشـاهده 
اندازه گیـری  عنـوان  بـا  پژوهشـی   ،)2014( همـكاران  و 
اولوّیت هـای دیدمانـی كشـاورزی 305 تـن كارشناسـان ترویج 
دانشـگاه فلوریـدا انجـام دادند. نتیجه ها نشـان دادنـد كه تنها 
4/4 درصـد از كارشناسـان در گـروه حامـی كشـاورزی متـداول 
كشـاورزی  حامیـان  گـروه  در  درصـد(   62/2( بیشـتر  و  بودنـد 
میانـه و 30/4 درصـد در گـروه حامیـان كشـاورزی پایـدار قـرار 
گرفتنـد. میانگیـن نمره پایـداری گـروه متـداول 59/33، گروه 

میانـه 78/91 و گـروه پایـدار 87/38 بـه  دسـت آمـد.
بـازه نمـره پایـداری كارشناسـان ترویـج 114-40 بـود كـه 
میانگیـن كّل آنـان 80/64 بـه  دسـت آمـد و از آنجـا كـه تنهـا 3 
نفـر در گـروه متداول قرار داشـت لـذا تنها به مقایسـه میانگین 
نمـره پایـداری بیـن دو گـروه میانـه و پایـدار پرداختـه شـد و 
اختـالف معنـی داری بیـن میانگیـن آن دو بـه  دسـت آمـد كـه 
نشـان از سـازگاری نمره پایداری پاسـخگویان و گروه دیدمانی 
آنـان اسـت و سـنجش درسـت گـروه دیدمانی خـود بـود )وارنر 

و همـكاران، 2014(.
ایـن پژوهـش در پی بررسـی پسـنده های دیدمانـی اعضای 
هیـات علمـی دانشـكده های كشـاورزی دانشـگاه های دولتـی 
غـرب كشـور بوده اسـت تا با آشـكار كردن آن بتـوان از وضعیت 
موجـود اطـالع یابیـم و گامـی اسـتوار در جهـت تحقـق اهداف 

كشـاورزی پایـدار برداریم.

روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظـر روش شناسـی كّمـی، بـر پایه امـكان و 
میزان كنترل متغیرها از نوع شـبه آزمایشـی و از نظر گردآوری 

پسنده های دیدمانی کشاورزی ...
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آن  جامعه آمـاری  اسـت.  میدانـی  تحقیقـات  نـوع  از  داده هـا 
كشـاورزی  دانشـكده های  علمـی  هیـات  اعضـای  تـن   288
دانشـگاه های دولتـی غرب كشـور شـامل دانشـگاه های رازی، 
بوعلـی سـینا همدان، كردسـتان، لرسـتان و ایالم بـر پایه آمار 
ارایـه شـده در پایـگاه اینترنتـی دانشـگاه های غـرب كشـوربود 
كـه 165 نفـر از آنـان بـا اسـتفاده از جـدول كرجسـی و مـورگان 
و بـه روش نمونه گیـری تصادفـی طبقه ای با انتسـاب متناسـب 
)برحسـب دانشـكده محل تحصیـل و گروه آموزشـی( به عنوان 

نمونـه انتخاب   شـدند.
بـود،  ابـزار گـردآوری داده هـا، پرسشـنامه ای دو قسـمتی 
كـه در قسـمت اّول آن ویژگی هـای فـردی و حرفـه ای اعضـای 
هیـات علمـی و در قسـمت دّوم آن، پسـنده های دیدمانـی بـا 
مقیـاس بازسـازی و مناسب سـازی شـده به وسـیله بـی آس و 
دانلـپ )1991( معـروف به دیدمـان كشـاورزی متداول-پایدار  
)ACAP( اسـت، اسـتفاده  شـد. ایـن مقیـاس به درسـتی بین 
بررسـی  را  تفـاوت  متـداول  و  پایـدار  كشـاورزی  دیدمـان  دو 
می كنـد و از 24 گویـه بـه روش جفت هـای دوقطبـی تشـكیل 
شـده  اسـت كـه هـر گویـه آن موقعّیـت كشـاورزی پایـدار را در 
یـک سـمت و موقعّیـت كشـاورزی متـداول را در سـمت دیگـر 
شـرح می دهد. پاسـخگویان بـا انتخـاب یكـی از گزینه ها )بین 
ناسـازوار هـم،  )ایـده ی(  بیـن هـر جفـت دیـدگاه  تـا 5( در   1
گرایـش فكـری خـود را بـه هـر یـک از مـوارد یـاد شـده معیـن 

می كننـد.
ــداول،  ــاورزی )مت ــیوه كش ــان ش ــه دیدم ــاس، س ــن مقی ای
كــه معــروف  نمره هــا  از طریــق جمــع  را  پایــدار(  و  میانــه 
ــره  ــدر نم ــر ق ــد. ه ــان می ده ــت، نش ــداری اس ــره پای ــه نم ب
ــی  ــان دهنده ی نزدیك ــد نش ــر باش ــه 120 نزدیک ت ــداری ب پای
دیدمــان بــه كشــاورزی پایــدار اســت. دیدمــان اعضــای هیــات 
علمــی در ســه دســته بــا بــازه نمــره پایــداری 48-0 مربــوط بــه 
ــازه نمــره پایــداری 48-96  ــا ب دیدمــان كشــاورزی متــداول، ب
مربــوط بــه دیدمــان كشــاورزی میانــه و بــا بــازه نمــره پایــداری 
144-96 مربــوط بــه دیدمــان كشــاورزی پایــدار تقســیم بندی 
می شــدند. بســیاری از محققــان بــر ســودمند بــودن ایــن 
مقیــاس بــرای بررســی دیدمــان  كشــاورزی دانش آموختــگان 
در گرایش هــای كشــاورزی )اعضــای هیــات علمــی كشــاورزی، 
ــبی  ــد و آن را روش مناس ــد دارن ــان( تأكی ــران، كارشناس مدی
بــرای ارزیابــی كّمــی باورهــا و ارزش هــای پذیرفتــه  شــده افــراد 

ــمیت و  ــد )جكسون-اس ــاورزی می دانن ــیوه كش ــه ش ــبت ب نس
ــت، 2003(. ــن و گالتوف ــل، 2003؛ راسموس بوت

روایـی پرسشـنامه پس از نظرسـنجی از متخصصـان ترویج 
الزم  اصالحـات  انجـام  و  رازی  دانشـگاه  روسـتایی  توسـعه  و 
توسـط  پرسشـنامه  پایایـی  اندازه گیـری  بـرای  و  شـد  تأمیـن 
30 نفـر از اعضـای هیـات علمی دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه 
پژوهـش  آمـاری  اگرچـه جـزو جامعـه  كـه  رازی تكمیـل شـد 
بودنـد امـا جـزو نمونه هـای انتخـاب شـده نبودنـد. با اسـتفاده 
از روش آلفـای ترتیبـی پایایـی 24 گویـه پرسشـنامه دیدمـان 

كشـاورزی 0/85 بـه دسـت  آمـد.

یافته ها
ــی  ــات علم ــای هی ــد از اعض ــا، 20/6 درص ــه یافته ه ــر پای ب
مــورد بررســی را زنــان و 75/4 درصــد را مــردان تشــكیل 
ــال  ــی 40/82 س ــورد بررس ــه م ــّن جامع ــن س ــد میانگی داده ان
آن  كار  پیشــینه ی  میانگیــن  و  بــود  )انحراف معیــار=7/23( 
9/4 ســال بــود. نزدیــک بــه 62 درصــد از پاســخگویان مرتبــه 
علمــی اســتادیاری، 27/1 درصــد مرتبــه علمــی دانشــیاری و 
مابقــی هــم مرتبــه اســتادی داشــتند. نزدیــک بــه 26 درصــد 
رازی،  دانشــگاه  كشــاورزی  دانشــكده  در  پاســخگویان  از 
28/4 درصــد در دانشــكده كشــاورزی دانشــگاه بوعلــی ســینا 
دانشــگاه  كشــاورزی  دانشــكده  در  درصــد   18/7 همــدان، 
كردســتان، 12/9 درصــد در دانشــكده كشــاورزی دانشــگاه 
لرســتان و 14/2 درصــد در دانشــكده كشــاورزی دانشــگاه 

ــتند.  ــور داش ــالم حض ای
گروه آموزشـی 22/6 درصد از اعضـای هیات علمی، زراعت 
درصـد   14/2 دامـی،  علـوم  درصـد   16/1 نباتـات،  اصـالح  و 
مهندسـی آب و مابقـی در گروه هـای آموزشـی گیاهپزشـكی، 
مكانیـک بیوسیسـتم، علـوم خـاک، علـوم باغبانـی و ترویـج و 
آموزش كشـاورزی مشـغول بـه كار بودند. محـل تحصیل دوره 
دكتـری 118 تـن از اعضـای هیات علمـی )76/1 درصد( داخل 
كشـور و مابقـی در خـارج از كشـور بـود )20/6 درصـد(. تنهـا 
36/1 درصـد آنـان در كنـار شـغل اصلـی خویـش )عضـو هیات 

علمـی( بـه كار كشـاورزی نیز اشـتغال داشـتند.
جدول 1، میانگین جفت های ناسـازوار دیدمان كشـاورزی 
اعضـای هیـات علمـی دانشـكده های كشـاورزی دانشـگاه های 

دولتـی غرب كشـور را نشـان می دهد.
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جدول1-  میانگین جفت های ناسازوار دیدمان كشاورزی اعضای  هیئت علمی دانشكده های كشاورزی

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

جفت های ناسازوار

هدف اصلی كشاورزان باید بیشینه كردن بهره وری باشد تا تولید و سود
وجود جامعه ی روستایی باعث موفقّیت كشاورزی می شود تا سقوط

كشاورزان باید از كودها و روش های طبیعی استفاده كنند تا كودها و سموم شیمیایی
محافظت از تولید درازمدت كشتزارها تا بیشینه كردن سود 

بیشتر مردم باید در روستاها زندگی كنند تا شهرها
كشاورزی پیشرفته تأثیر شایان توجهی در به وجود آمدن مسائل بوم شناختی)اكولوژیک( دارد تا تأثیر اندكی

خاک و آب باید حفظ شوند تا در جهت بیشینه كردن تولید به كار روند 
استفاده از انرژی زیاد، فرسایش خاک، آلودگی آب نشان دهنده ی موفقّیت نداشتن بخش كشاورزی است تا افزایش 

موادغذایی و قیمت پایین آن نشان دهنده ی موفقّیت
كلید موفقّیت در كشاورزی آینده، در الگوگیری از طبیعت است تا توسعه مداوم فناوری

كشاورزان باید كاالهای مورد نیازشان را خود تولید كنند تا خریداری كنند
بیشتر كشتزارها باید زراعت و دامپروری را در هم ادغام كنند تا تخصصی شوند

سنت ها و دانش بومی برای كشاورزی ضروری هستند تا از مد افتاده
محدودّیت گستره اراضی تحت تملک هر فرد تا نامحدود بودن 

استفاده از انرژی در كشاورزی باید كاهش یابد تا افزایش 
فناوری ها باید زحمت كارگر كشاورزی را كاهش دهد تا استفاده از كارگر

تولید، تبدیل و بازاریابی محصوالت كشاورزی كشور، در سطح محلی و ناحیه ای بهتر انجام می شود تا ملی و بین المللی
كشاورز موفق كسی است كه از كشاورزی لذت ببرد، حتی درآمدش پایین تر از سطح میانگین جامعه باشد تا درآمدش 

باالتر از سطح میانگین جامعه است
كشاورزی در آغاز یک شیوه زندگی است تا حرفه تجاری

كشتزارها باید در تولید محصول متنوع شوند تا تخصصی
كشاورزان هر سطحی از زمین را كه می توانند بشخصه كشت كنند باید در اختیار داشته باشند تا به طور سودآور تولید كنند
سازگار شدن انتظارهای دانشمندان با توانایی طبیعت تا افزایش تالش دانشمندان در زمینه زیست فناوری)بیوتكنولوژی(

تأمین غذا با كشاورز كمتر نتیجه منفی پیشرفت كشاورزی است تا نتیجه مثبت
كشاورزی خوب به تجربه های افراد وابسته است تا به یافته های جدید علم كشاورزی

كشاورزان خرده  پا و متوسط بهتر نیازهای كشور را رفع می كنند تا بزرگ و خیلی بزرگ
كل

میانگین

4/09
4/02

4
3/92
3/55
3/54
3/47
3/43

3/43
3/42
3/18
3/16
3/07
2/93
2/91
2/9

2/85

2/73
2/69
2/63
2/61
2/33
2/10
2/06
3/13

انحراف معیار

4/31
1/26
1/07
1/35
1/35
1/13
1/48
1/40

1/45
1/43
1/51
1/35
1/34
1/38
1/39
1/48
1/42

1/52
1/37
1/35
1/46
1/52
1/29
0/95
0/60

      همان گونه كه در جدول 1 مشـاهده می شـود، بیشـترین 
كشـاورزان  اصلـی  "هـدف  ناسـازوار  جفت هـای  بـه  میانگیـن 
بایـد بیشـینه كـردن بهره وری باشـد تـا تولید و سـود"، "وجود 
تـا  می شـود  كشـاورزی  موفقّیـت  باعـث  روسـتایی  جامعـه ی 
طبیعـی  روش هـای  و  كودهـا  از  بایـد  "كشـاورزان  سـقوط"، 
"محافظـت  و  تـا كودهـا و سـموم شـیمیایی"  اسـتفاده كننـد 
سـود"  كـردن  بیشـینه  تـا  كشـتزارها  درازمـدت  تولیـد  از 
تعلـق گرفـت، بـه طـوری كـه نشـان دهنده نظـر مثبـت همـه ی 
كیفّیـت  و  كمّیـت  بـه  توأمـان  توجـه  مـورد  در  پاسـخگویان 
از  اسـتفاده  روسـتایی،  جامعـه ی  وجـود  ضـرورت  محصـول، 
كودهـا، روش هـای طبیعـی و حفاظـت از كشـتزارها از طریـق 

حفـظ تـوان تولیـدی آن بـرای درازمـدت بـود.
      از سوی دیگر بر پایه دیدگاه آنان می توان چنین گفت كه 

اعضای هیات علمی جهت دهی فكریشان به سمت گویه های 
سازنده دیدمان كشاورزی متداول شامل رفع نیازهای كشور از 
طریق كشاورزان بزرگ و خیلی بزرگ و نبود توجه به كشاورزان 
علم  تازه  یافته های  به  كشاورزی  صرف  وابستگی  خرده پا، 
كشاورزی، تأمین غذا با كشاورز كمتر و افزایش بیكاری نیروی 
انسانی شاغل در این بخش نتیجه مثبت پیشرفت كشاورزی 
زیست  پیشرفت  زمینه  در  دانشمندان  تالش  افزایش  است، 
فناوری )بیوتكنولوژی( بدون توجه به نظم طبیعت، بی توجهی 
به اهمّیت مالكّیت كشتزارها كشاورزی برای كشاورزان خرده پا 
و در اختیار قرار دادن آن به كشاورزان بزرگ، تخصصی شدن 
به  صرف  توجه  كشاورزی،  به  شغلی  صرف  نگاه  كشتزارها، 
درآمد در كشاورزی، تولید، تبدیل و بازاریابی بهتر محصوالت 
كشاورزی كشور در سطح ملی و بین المللی، جایگزینی كارگر 
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كشاورزی با ماشین های كشاورزی و افزایش استفاده از انرژی 
در كشاورزی است.

"بیشتر  شامل  گویه ها  دیگر  مورد  در  علمی  هیات  اعضای 
"كشاورزی  شهرها"،  تا  كنند  زندگی  روستاها  در  باید  مردم 
پیشرفته عامل به وجود آمدن چالش های بوم شناسی شده"، 
"خاک و آب باید حفظ شوند تا در جهت بیشینه كردن تولید 
به كار روند"، "استفاده از انرژی زیاد، فرسایش خاک، آلودگی 
است  كشاورزی  بخش  نداشتن  موفقّیت  نشان دهنده ی  آب 
نشان دهنده ی  آن  پایین  قیمت  و  موادغذایی  افزایش  تا 
الگوگیری  در  آینده،  كشاورزی  در  موفقّیت  "كلید  موفقّیت"، 
باید  "كشاورزان  فناوری"،  مداوم  توسعه  تا  است  طبیعت  از 
كاالهای مورد نیازشان را خود تولید كنند تا خریداری كنند"، 
"بیشتر كشتزارها باید زراعت و دامپروری را در هم ادغام كنند 
كشاورزی  برای  بومی  دانش  و  "سنت ها  شوند"،  تخصصی  تا 
"محدودّیت گستره اراضی  ضروری هستند تا از مد افتاده" و 

حّد  در  دیدگاهی  بودن"  نامحدود  تا  فرد  هر  تملک  تحت 
متوسط داشتند، كه نشان دهنده نظر یكسان پاسخگویان به 

هر یک از جفت های ناسازوار یاد شده بود.
اعضای هیات علمی )138  از  پایه جدول 2، 89 درصد  بر 
میانه  پایداری 70/15، دارای دیدمان كشاورزی  نمره  با  تن( 
نظام  و  نگرش  كه،  صورت  این  به  بودند.  پایدار(  و  )متداول 
كشاورزی  دیدمان  عناصر  از  بخشی  به  نسبت  آنان  ارزشی 
متداول و بخشی از عناصر دیدمان كشاورزی پایدار جهت دهی 
مثبت دارد. از سوی دیگر تنها 10 تن )6/5 درصد( از اعضای 
 4/5( تن   7 و  پایدار  كشاورزی  دیدمان  دارای  علمی  هیات 
به  توجه  با  بودند.  متداول  كشاورزی  دیدمان  دارای  درصد( 
دانشكده های  علمی  هیات  اعضای  پاسخ ها،  كل  میانگین 
پایداری  نمره  با  كشور  غرب  دولتی  دانشگاه های  كشاورزی 
71/13 و بازه نمره پایداری 109-40 دارای دیدمان كشاورزی 

میانه بودند.

جدول2-  پراكنش اعضای  هیات علمی دانشكده های كشاورزی غرب كشور بر پایه نمره پایداری

دیدمان و بازه

دیدمان كشاورزی متداول )0-48(
دیدمان كشاورزی میانه )48-96(

دیدمان كشاورزی پایدار )96-144(
كل

شمار

7
138
10

155

میانگین نمره پایداری

43
70/15
104/3
71/13

درصد

4/5
89
6/5
100

انحراف معیار

3/26
10/14

4/9
14/2

اعضـای  پایـداری  نمـره  بیـن  تفـاوت  بررسـی  منظـور  بـه 
هیـات علمی مـورد مطالعه بـه تفكیک جنـس و محل تحصیل 

دوره دكتـری، از آزمـون من ویت نـی بـرای نمونه های مسـتقل 
ارایـه شـده اسـت.       نتایـج آن در جـدول 3  كـه  اسـتفاده شـد 

)n=155( جدول3-  مقایسه میزان نمره پایداری اعضای هیات علمی بر پایه جنسّیت و محل تحصیل دوره دكتری

متغیر

جنس
زن

مرد
محل تحصیل دوره دكتری

داخل كشور
خارج كشور

شمار

32
117

118
32

U

1266/5

1844/5

میانگین رتبه ای

93/92
69/82

65/65
74/62

Z

-2/8

-0/36

P

0/05*

0/03*

*: معنی داری در سطح پنج درصد

بیـن  معنـی داری  تفـاوت  می شـود،  مشـاهده  كـه  همان گونـه 
اعضـای  و  مـرد  و  زن  علمـی  هیـات  اعضـای  پایـداری  نمـره 

هیـات علمـی با محـل تحصیل دكتـری متفاوت در سـطح پنج 
درصـد وجـود داشـته اسـت. بـه ایـن معنـا كـه جنـس و محـل 
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تحصیـل دكتـری در نمـره ی پایـداری اعضـای هیـات علمـی 
دانشـكده های كشـاورزی غرب كشـور تأثیر دارند. بـر این پایه 
زنـان هیـات علمـی و دانش آموختـگان دكتری خارج از كشـور 
بـه نسـبت داخل كشـور از نمـره ی پایـداری باالتـری برخوردار 
بودنـد. برای مقایسـه ی نمـره ی پایداری اعضـای هیات علمی 
مـورد بررسـی بر پایه محـل كار، گـروه آموزشـی و مرتبه علمی 
آنان از آزمون كروسـكال والیس اسـتفاده شـد كـه نتایج آن در 

جدول هـای  4، 5 و 6 خالصـه شـده اسـت.

نتایــج كروســكال والیــس نشــان  بــر طبــق جــدول 4، 
می دهــد كــه بیــن میــزان نمــره پایــداری اعضــای هیــات 
دولتــی  دانشــگاه های  كشــاورزی  دانشــكده های  علمــی 
ــوری  ــه ط ــدارد ب ــود ن ــی داری وج ــاوت معن ــور تف ــرب كش غ
ــاورزی دارای  ــكده های كش ــی دانش ــات علم ــای هی ــه اعض ك
ــداری هســتند.  ــت یكســانی از لحــاظ میــزان نمــره پای وضعّی
میـزان  بیـن  معنـاداری  اختـالف   ،5 جـدول  پایـه  بـر 
آموزشـی  گروه هـای  علمـی  هیـات  اعضـای  پایـداری  نمـره 
كشـور  غـرب  دولتـی  دانشـگاه های  كشـاورزی  دانشـكده های 
در سـطح یـک درصـد وجـود داشـته اسـت. از ایـن رو، اعضای 
هیـات علمـی علـوم خـاک و زراعت و اصـالح نباتات بـه ترتیب 
پایـداری هسـتند. نمـره  میـزان  كمتریـن  و  بیشـترین  دارای 
بـا انجـام آزمـون كروسـكال والیـس مشـخص شـد كـه بیـن 
دانشـكده های  علمـی  هیـات  اعضـای  پایـداری  نمـره  میـزان 
كشـاورزی دانشـگاه های دولتـی غـرب كشـور، در مرتبه هـای 
نـدارد. در واقـع  تفـاوت معنـی داری وجـود  علمـی مختلـف، 
میـزان نمـره پایـداری در بیـن ایـن سـه مرتبـه علمـی یكسـان 

بـوده اسـت.

ــود،  ــه می ش ــتگی 7 مالحظ ــدول همبس ــه در ج ــان ك چن
بیــن ســن و پیشــینه كار اعضــای هیــات علمــی بــا نمــره 
پایــداری آنــان رابطــه ی منفــی و معنــاداری وجــود دارد. 
ــات  ــای هی ــینه كار اعض ــن و پیش ــدازه س ــر ان ــی ه ــه عبارت ب
ــه  ــد ب ــن می آی ــان پایی ــداری آن ــره پای ــی رود نم ــاال م ــی ب علم
ــن تر  ــی مس ــات علم ــای هی ــت اعض ــوان گف ــه می ت ــوری ك ط
و بــا ســابقه كار بیشــتر دیدمــان كشاورزیشــان بــه ســمت 
كشــاورزی متــداول ســوق دارد. از ســویی بیــن میــزان نمــره 
ــاورزی و  ــه كش ــتغال ب ــا اش ــی ب ــات علم ــای هی ــداری اعض پای
ــاداری در  ــت و معن ــه مثب ــری رابط ــل دوره دكت ــل تحصی مح

ــود دارد. ــا وج ــد خط ــج درص ــطح پن س

جدول4-  مقایسه میزان نمره پایداری اعضای هیات علمی 
دانشكده های كشاورزی دانشگاه های دولتی غرب كشور

محل کار)دانشکده 
کشاورزی(

رازی 
بوعلی سینا 

كردستان
لرستان

ایالم

شمار

40
44
29
20
22

سطح 
معنی داری

0/14

X2

6/79

میانگین 
رتبه ای

89/28
81/99
63/24
77/30
69/61

هیات  اعضای  پایداری  نمره  میزان  مقایسه  جدول5-  
كشاورزی  دانشكده های  مختلف  آموزشی  گروه های  علمی 

دانشگاه های دولتی غرب كشور

گروه آموزشی

ترویج
علوم خاک
علوم دامی

مكانیک 
گیاهپزشكی

آب
زراعت

باغبانی

شمار

9
14
25
16
20
22
35
14

سطح 
معنی داری

0/01*

X2

23/45

میانگین 
رتبه ای

91/94
109/86
59/86
79/28
86/92
90/48
56/56
89/36

*: معنی داری در سطح یک درصد

جدول6-  مقایسه میزان نمره پایداری اعضای هیات علمی 
دانشكده های كشاورزی دانشگاه های دولتی غرب كشور بر 

حسب مرتبه علمی آنان

مرتبه علمی

استادیار
دانشیار

استاد

شمار

96
42
12

سطح 
معنی داری

0/06

X2

5/4

میانگین 
رتبه ای

78/49
76/60
47/71
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هیات  اعضای  پایداری  نمره  میزان  همبستگی  جدول7-  
علمی با متغیرهای گزینش شده

متغیر مستقل

سن
پیشینه كار

مرتبه علمی
محل تحصیل دوره دكتری

اشتغال به كشاورزی

مقیاس

فاصله ای
فاصله ای

اسمی
اسمی
اسمی

r

-0/252**
-0/192*

0/103
0/199*
0/167*

**: معنی داری در سطح یک درصد  *: معنی داری در سطح پنج درصد

بـا توجه بـه اینكـه دیدمان كشـاورزی اعضای هیـات علمی  
بـه  بـود،  ترتیبـی  مقیـاس  دارای  تحقیـق(  وابسـته  )متغیـر 
منظـور اندازه گیـری تأثیـر جمعـی متغیرهای مسـتقل تحقیق 
هم چـون جنس، سـن، اشـتغال بـه كشـاورزی، مرتبـه علمی، 
خارج كشـور تحصیل كردن و پیشـینه كار بر متغیر وابسـته، از 
رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـده اسـت. در رگرسـیون ترتیبی 
سـعی بـر ایـن اسـت كـه مجمـوع مجـذورات بیـن یـک متغیـر 
وابسـته و تركیبـی وزن یافته از متغیرهای مسـتقل به كمترین 

ضریب هـای  رگرسـیون،  نـوع  ایـن  در  یابـد.  كاهـش  میـزان 
رگرسـیونی نشـان می دهند كـه چگونه تغییـرات در متغیرهای 
مسـتقل بـر احتمـال تغییـر در سـطح های متغیر وابسـته تأثیر 

می گـذارد.
نتیجــه ی تحلیــل نشــان داد كــه مــدل رگرســیونی بــا توجــه 
  (p=0/000 و x²= 154/39( بــه معنــی دار شــدن كای اســكور
دارای بــرازش خوبــی می باشــد. از طرفــی مقــدار ســه ضریــب 
كــرک  نــاگل   ،)Cox and Snell( اســنل  كاكــس  تعییــن 
ترتیــب  بــه   )McFadden( فــادن  مــک  و   )Nagelkerke(
ــه  ــا ك ــن ضریبه ــد. ای ــت آم ــه دس 0/723، 0/724 و 0/201 ب
ــرآورد  ــع ب ــان دارد در واق ــک نوس ــر و ی ــن صف ــان بی مقادیرش
ضریــب تعییــن در رگرســیون خطــی هســتند و بیانگــر میــزان 
توانایــی متغیرهــای مســتقل در تبییــن تغییرپذیری هــای 
مقادیــر  بــه  عنایــت  بــا  هســتند.  وابســته  متغیــر  ســطح 
بــه دســت آمــده بــرای شــش آمــاره ی مذكــور، می تــوان 
نتیجه گیــری كــرد كــه متغیرهــای مســتقل می تواننــد بخشــی 
هیــات  اعضــای  كشــاورزی  دیدمــان  تغییرپذیری هــای  از 

ــد. ــن كنن ــی را تبیی علم

جدول8-  خالصه رگرسیون ترتیبی نقش متغیرهای مستقل پژوهش بر دیدمان كشاورزی اعضای هیأت علمی

متغیر

جنس
سن

اشتغال به كار كشاورزی
مرتبه علمی

خارج كشور تحصیل كردن
پیشینه كار

برآورد

0/42
-1/29
2/21
-0/37
2/14
-3/68

Wald

11/31
5/28
4/23
3/04

14/91
15/41

SE

0/506
0/850
0/701
0/240
1/61
1/24

P

0/05
0/02
0/01
0/05

0/000
0/000

Exp (B)

2/17
1/52
3/4

2/48
1/61
2/23

R2 McFadden= 0/201, R2Cox and Snell=0/723, R2 Nagelkerke=0/724
Y =144/514+0/42x1-1/29x2 +2/21x3-0/37x4+2/14x5-3/68 x6

تأثیـر  احتمـال  میـزان  بـرآورد  و   )Wald( والـد  آمـاره ی 
میـزان دیدمـان  بـر  از متغیرهـای مؤثـر  یـک  رگرسـیونی هـر 
مشـاهده   8 جـدول  در  علمـی  هیـات  اعضـای  كشـاورزی 
می گـردد، كـه بیانگـر این اسـت كه شـش متغیـر مورد بررسـی 
در دیدمـان كشـاورزی آنـان تأثیرگذارنـد. بـر پایـه جـدول 8 
شـاخص بـرآورد متغیـر سـن 1/29- محاسـبه شـده اسـت كـه 
تأثیـر  مانـدن  ثابـت  كـه در شـرایط  نشـان دهنده ی آن اسـت 
متغیرهـای مـدل، افزایـش یک واحد در متغیر مسـتقل سـن، 

موجـب كاهش 1/29 واحدی در نسـبت لگاریتـم متغیر میزان 
می گـردد. علمـی  هیـات  اعضـای  كشـاورزی  دیدمـان 

جنـس  تأثیـر  احتمـال  بخـت،  نسـبت  آمـاره  اسـاس  بـر 
اعضـای هیـات علمـی در دیدمـان آنـان نسـبت بـه كشـاورزی 
2/17 برابـر زمانـی اسـت كـه ایـن متغیـر را در نظـر نگیریـم. 
بـه  اشـتغال  سـن،  متغیرهـای  تأثیـر  احتمـال  همچنیـن 
كشـاورزی، مرتبـه علمـی، خـارج از كشـور تحصیـل كـردن و 
پیشـینه كار در دیدمـان كشـاورزی اعضـای هیـات علمـی بـه 
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ترتیـب 1/52، 3/4، 2/48؛ 1/61 و 2/23 برابـر زمانی اسـت كه 
ندانیـم. آنـان مؤثـر  را در دیدمـان كشـاورزی  ایـن متغیرهـا 

      در ایـن راسـتا، بـا توجـه بـه معادله نوشـته شـده، جنس 
تحصیـل  كشـور  خـارج  و   )X3( كشـاورزی  بـه  اشـتغال   ،)X1(
 )X4( مرتبـه علمی ،)X2( بـه صورت مثبـت، سـن )X5( كـردن
و پیشـینه كار )X6( بـه صـورت منفـی روی دیدمان كشـاورزی 

اعضـای هیـأت علمـی اثـر می گذارنـد.
 

بحث و نتیجه گیری
بـر پایـه نتایـج، دیدمـان كشـاورزی اعضـای هیـات علمـی 
كشـور  غـرب  دولتـی  دانشـگاه های  كشـاورزی  دانشـكده های 
نتیجـه  چنیـن  می تـوان  كـه  طـوری  بـه  شـد.  ارزیابـی  میانـه 
گرفـت كـه اعضـای هیـات علمـی بـا بخشـی از عناصـر دیدمان 
كشـاورزی متـداول و پایـدار موافقـت دارنـد و تنهـا 10 تـن از 
از  نشـان  كـه  بودنـد،  پایـدار  كشـاورزی  دیدمـان  دارای  آنـان 
عالـی  آمـوزش  در  پایـدار  كشـاورزی  تحقـق  ناهمـوار  مسـیر 

دارد. كشـاورزی 
میانگیـن نمره پایداری اعضای هیات علمی مورد بررسـی، 
پایین تـر از نمـره اعضـای هیـات علمـی دانشـكده كشـاورزی و 
اقتصـاد واشـنگتن )میانگیـن نمـره پایـداری=77/3(، اعضـای 
)میانگیـن  كشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش  بین المللـی  انجمـن 
نمـره پایـداری= 73/37(، كارشناسـان ترویج دانشـگاه فلوریدا 
سـموم  فروشـندگان   ،)80/64 پایـداری=  نمـره  )میانگیـن 
كشـاورزی آمریـكا )میانگیـن نمـره پایـداری= 73/4(، حامیان 
پایـداری=  نمـره  )میانگیـن  آمریـكا  در  متـداول  كشـاورزی 
73/3(، محققـان كشـاوررزی ایـران )میانگیـن نمـره پایداری= 
80/5(، كارشناسـان ترویـج ایـران )میانگیـن نمـره پایـداری= 
76/01( و مروجیـن كشـاورزی ایران )میانگیـن نمره پایداری= 

76/09( بـرآورد گردیـد.
بـا توجـه بـه یافتـه یـاد شـده، می بایسـت اذعـان كـرد كـه 
علمـی،  همایش هـای  برگـزاری  كتاب هـا،  چـاپ  وجـود  بـا 
سـمینارها و پژوهش هـای بسـیار، هنـوز دیدمـان كشـاورزی 
از  یكـی  عنـوان  بـه  كـه  علمـی  هیـات  اعضـای  در  پایـدار 
تأثیرگذارتریـن نیـروی بخـش كشـاورزی كشـور و مبـدأ ایجـاد 
تحـّول و تغییرنـد، نتوانسـته جایگاه مطلوب خـود را پیدا كند، 
چه رسـد به كشـاورزان و تولیدكننـدگان بخش كشـاورزی، لذا 
الزم اسـت آمـوزش عالی كشـاورزی نسـبت به ارتقـای دانش، 

نگـرش و مهـارت اعضای هیات علمی خود در مورد كشـاورزی 
كنـد. برنامه ریـزی  پایـدار 

دانشـكده های  علمـی  هیـات  اعضـای  یافته هـا،  پایـه  بـر 
دیدمـان  پرسشـنامه  از  گویـه  چهـار  بـا  تنهـا  كشـاورزی، 
در  مثبـت  نظـر  اتفـاق   )ACAP( متداول-پایـدار  كشـاورزی 
جهـت دیدمـان كشـاورزی پایـدار داشـتند كـه عبارت انـد از: 
هـدف اصلـی كشـاورزان بایـد بیشـینه كـردن بهره وری باشـد، 
وجـود جامعه ی روسـتایی باعث موفقّیت كشـاورزی می شـود، 
كشـاورزان بایـد از كودهـا و روش های طبیعی اسـتفاده كنند و 
بایـد از تولیـد درازمّدت كشـتزارها محافظت شـود. این یافته، 
نهادینـه شـدن چهـار گویه یاد شـده را در نظام ارزشـی اعضای 
هیـات علمـی نشـان می دهـد. در حالـی كـه بـا یـازده گویـه از 
ایـن پرسشـنامه در جهت دیدمان كشـاورزی متـداول موافقت 
نابسـامان  وضعّیـت  گویـای  كـه  دادنـد  نشـان  را  خـود  مثبـت 
نگـرش و باورهـای اعضـای هیات علمـی به سـمت گویه های با 
ماهّیت كشـاورزی متـداول بود. در نهایت با بررسـی گویه های 
پرسشـنامه مـی تـوان گفـت دیدمان كشـاورزی اعضـای هیات 
علمی دانشـكده های كشـاورزی غرب كشـور به صـورت میانه و 

بـه سـمت كشـاورزی متـداول جهت گیـری داشـته اسـت.
یافته هـا گویـای تفـاوت معنـادار بین میـزان نمـره پایداری 
اعضـای هیـات علمـی زن و مرد بـود. ایـن نتیجه بـا یافته های 
وجـود  بـر  مبنـی   ،)1992( دانلـپ  و  بـی آس  پژوهش هـای 
تفـاوت معنـی دار بیـن میـزان نمـره پایـداری اعضـای هیـات 
علمـی زن و مـرد؛ گراهـام )2000( مبنـی بـر تفـاوت در میـزان 
نمـره پایـداری دانشـجویان، اسـتادان و مشـاوران كشـاورزی 
را می تـوان در  امـر  ایـن  و مـرد همخوانـی داشـت. علـت  زن 
اسـتفاده  از محیط زیسـت،  بـه حفاظـت  زنـان  ذاتـی  گرایـش 
از فناوری هـای بـا خطـر پاییـن و همنوایـی بیشـتر بـا طبیعـت 
دانسـت. از سـوی دیگـر، تفـاوت معنـاداری بیـن میـزان نمره 
پایـداری اعضـای هیات علمـی تحصیل كـرده در مقطع دكتری 
در داخـل كشـور بـا خارج كشـور وجود داشـت و می تـوان گفت 
را  پایـدار  كشـاورزی  مباحـث  كشـور،  خـارج  دانشـگاه های 
بهتـر از داخـل كشـور آمـوزش می دهنـد و در ایجـاد دیدمـان 
موفق تـر  دكتـری  مقطـع  دانشـجویان  در  پایـدار  كشـاورزی 

بوده انـد.
بنـا بـر نتایـج، اعضـای هیـات علمـی دانشـكده كشـاورزی 
دانشـگاه بوعلـی سـینا همدان از نظـر میانگین نمـره پایداری، 

پسنده های دیدمانی کشاورزی ...
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در بیـن دانشـكده های كشـاورزی غرب كشـور باالتریـن رتبه را 
به خـود اختصـاص داد.

رازی،  دانشـگاه  كشـاورزی  دانشـكده های  آن  از  پـس 
تـا  دوم  اولویـت  در  كردسـتان  دانشـگاه  و  لرسـتان  دانشـگاه 
چهارم قرار گرفته و پایین ترین رتبه به دانشـكده ی كشـاورزی 
دانشـگاه ایـالم مربوط بـود. یافته ها، نبود تفـاوت معنادار بین 
میانگیـن نمـره پایـداری اعضـای هیـات علمـی دانشـكده های 
كشـاورزی غـرب كشـور را نشـان داد و می تـوان نتیجـه گرفـت 
غـرب  كشـاورزی  دانشـكده های  علمـی  هبـأت  اعضـای  كـه، 
كشـور دارای وضعّیـت یكسـانی از لحـاظ دیدمـان كشـاورزی 
كـه،  كـرد  اسـتنباط  گونـه  ایـن  می تـوان  همچنیـن  هسـتند. 
عملكـرد اعضـای هیـات علمی دانشـكده های كشـاورزی غرب 
كشـور از نظـر ایجـاد دیدمان كشـاورزی پایدار در دانشـجویان 
بـا توجـه بـه میانگیـن نمـره پایـداری نزدیـک بـه هـم آنـان- 

یكسـان اسـت.
ــوم  ــای عل ــی گروه ه ــات علم ــای هی ــج، اعض ــه نتای ــر پای ب
خــاک، ترویــج و آمــوزش كشــاورزی و علــوم باغبانــی رتبه های 
ــر  ــن دیگ ــداری در بی ــره پای ــزان نم ــر می ــوم را از نظ ــا س اول ت
ــه  ــی ك ــاص داده در حال ــود اختص ــه خ ــی ب ــای آموزش گروه ه
ــات،  ــالح نبات ــت و اص ــای زراع ــی گروه ه ــات علم ــای هی اعض
علــوم دامــی و مكانیــک بیوسیســتم پایین تریــن میــزان نمــره 
پایــداری را در بیــن دیگــر گروه هــای آموزشــی داشــتند. ایــن 
در حالــی اســت كــه تحلیــل واریانــس تفــاوت معنــاداری را در 
بیــن میــزان نمــره پایــداری اعضــای هیــات علمــی گروه هــای 

ــان داد.  ــی نش آموزش
بنابرایـن بـا توجـه بـه یافته هـا می تـوان بیـان كـرد كـه نظام 
علـوم  آموزشـی  گروه هـای  علمـی  هیـات  اعضـای  اعتقـادی 
خـاک، ترویـج و آمـوزش كشـاورزی و علـوم باغبانـی به سـمت 
كشـاورزی پایدار اسـت. شـاید دلیـل اصلی آن، ماهیت رشـته 
و وجـود واحدهـای آموزشـی مرتبط با كشـاورزی پایدار باشـد 
كـه نیاز بـه پژوهش های بیشـتر در ایـن زمینه دارد. از یكسـو، 
علـم  از  صـرف  اسـتفاده  و  تولیـد  بـه  كّمـی  رویكـرد  می تـوان 
كشـاورزی و ماشـین ها در جهـت افزایـش تولید در رشـته های 
زراعـت و اصـالح نباتـات، علـوم دامـی و مكانیـک بیوسیسـتم 
هیـات  اعضـای  پایـداری  نمـره  میـزان  كاهـش  بـر  عاملـی  را 
علمـی ایـن گروه هـا و تمایـل آنان به سـمت كشـاورزی متداول 

دانست.

از سـوی دیگـر، نتایـج نشـان داد كـه بـا ارتقاء مرتبـه علمی 
اعضـای هیـات علمـی، از میـزان نمـره پایـداری آنـان كاسـته 
اصـول  رعایـت  اولوّیـت  آن،  اصلـی  عّلـت  شـاید  می شـود. 
شـكل گیری  هنـگام  در  تولیـد  شـیوه  در  متـداول  كشـاورزی 
دیدمـان كشـاورزی اعضـای هیات علمی كهنسـال باشـد كه به 
نوبـه ی خـود باعـث تغییـر هدفمنـد باورهـا و ارزش هـای آنـان 
بـه سـمت دیدمـان كشـاورزی متـداول شـده اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت كـه یافته هـای تحلیـل واریانـس، از نبـود تفـاوت 
معنـادار بیـن میانگیـن نمره پایـداری اعضـای هیـات علمی با 

مرتبه هـای علمـی مختلـف خبـر داد.
نتایـج بـه دسـت آمـده از تحلیـل همبسـتگی نشـان داد كـه 
بیـن سـن و پیشـینه كار اعضـای هیـات علمـی بـا میـزان نمـره 
دارد.  وجـود  معنـی داری  و  منفـی  رابطـه ی  آنـان  پایـداری 
می تـوان چنیـن اظهـار كـرد كـه اعضـای هیـات علمـی بـا سـن 
پایـداری كمتـری  نمـره  و پیشـینه كار بیشـتر، دارای میـزان 
بـه  آنـان  اعتقـادی  و  ارزشـی  نظـام  كـه  طـوری  بـه  هسـتند. 
سـمت كشـاورزی متـداول گرایـش دارد. ایـن یافتـه، بـا نتایج 
پژوهش هـای بـی آس و دانلپ )1992( و راسموسـن و گالتوفت 
)2003( مبنـی بـر گرایـش بیشـتر افـراد مسـن بـه كشـاورزی 
آن،  اصلـی  دالیـل  از  یكـی  شـاید  دارد.  هماهنگـی  متـداول 
زمـان شـكل گیری دیدمـان كشـاورزی اعضـای هیـات علمـی 

یـاد شـده باشـد.
بـه طـوری كـه، در آن زمان، دیدمان كشـاورزی متـداول بر 
همـه ی فعالّیت هـای كشـاورزی چیـره بـوده اسـت و آنـان نیـز 
هماهنـگ بـا شـرایط حاكـم دارای چنیـن دیدمانـی شـده اند. 
ایـن در حالـی اسـت كـه اعضـای هیـات علمـی جوان تـر، در 
حفاظـت  و  كشـاورزی  در  پایـداری  بحث هـای  كـه  هنگامـی 
از محیط زیسـت در حـال شـكل گرفتـن بـوده، دوران زندگـی 
و تحصیـل خـود را سـپری می كردنـد و بـه یقیـن ایـن شـرایط 
بـر روی شـكل گیری دیدمـان كشـاورزی پایـدار در آنـان نقـش 

است. داشـته 
بر پایه نتایج یاد شده، موارد زیر پیشنهاد می شود:

1( بـا توجـه بـه آن كـه میـزان نمره پایـداری اعضـای هیات 
علمـی زن باالتـر از اعضـای هیـات علمی مـرد ارزیابی شـد لذا 
پایـدار و واحدهـای  بایسـتی در تدریـس مباحـث كشـاورزی 
درسـی كاربـردی از اعضـای هیـات علمـی زن اسـتفاده شـود 
چـرا كـه آنـان می توانند همسـو با دیدمـان كشـاورزی خویش، 
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Abstract
The purpose of this descriptive survey study was to measure agricultural paradigmatic preferences 

of agricultural faculty members in west of Iran. The statistical population consisted all 288 faculty 
members of agriculture at public universities (Razi, Bu-Ali Sina, Lorestan, Kordestan and Ilam) in west 
of Iran. According to the Krejcie & Morgan table, a sample size of 165 was selected using stratified 
random sampling method. Based on findings, the sustainability score mean for faculty members was 
71.13. The range of sustainability score means for all the respondents was 40 to 109 and agricultural 
paradigm type of faculty members was moderate. There was a significant difference between sustain-
ability score means male and female faculty members and of faculty members graduated from within 
the country universities and those universities abroad. There was a negative and significant relationship 
between sustainability score with age and job experiences. Analysis of variance showed that there was 
no significant difference between sustainability score means of faculty members with different agricul-
tural disciplines and significant difference between sustainability score means of faculty members in the 
different faculties of agriculture. Based on ordinal regression analysis, six variables including gender, 
employment in agriculture, graduated from universities abroad, age, academic rank and job experiences 
were influencing on agricultural paradigm evaluation of faculty members. 

Index Terms: Agricultural Paradigm, Sustainable Agriculture, Sustainability Score, Moderate Agricul-
tural paradigm, Faculty Members.
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