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پسـندههای دیدمانی کشـاورزی اعضای هیات علمی دانشـکدههای کشاورزی
غرب کشور
ندا میرزایی  ،1امیر حسین علی بیگی
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 -1کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -2دانشیار دانشكده كشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

اعضـای هیـات علمـی مهمتریـن عامـل در ایجـاد و گسـترش نگـرش پایـداری کشـاورزی در مجریـان ایـن بخـش یعنـی

دانشـجویان هسـتند .ایـن پژوهـش بـا هدف بررسـی پسـندههای دیدمانـی اعضای هیـات علمی دانشـکدههای کشـاورزی غرب

کشـور نسـبت بـه کشـاورزی انجـام شـد .پژوهـش از نظـر هـدف کاربـردی و از نظـر نـوع تحقیـق پیمایشـی اجـرا شـد .جامعـهی

آمـاری شـامل  288تـن اعضـای هیـات علمـی دانشـکدههای کشـاورزی دانشـگاههای دولتـی غـرب کشـور (رازی ،بوعلی سـینا،

لرسـتان ،کردسـتان و ایلام) بـود کـه بـا اسـتفاده از جـدول گرجسـی و مـورگان 165 ،تـن از آنـان بـه روش نمونهگیـری تصادفـی

طبقـهای با انتسـاب متناسـب (برحسـب دانشـكده محل تحصیل و گروهآموزشـی) گزینش شـدند .بـر پایه یافتهها ،نـوع دیدمان

کشـاورزی اعضـای هیـات علمـی دانشـکدههای کشـاورزی غـرب کشـور "میانـه" بـا نمـره پایـداری  71/13و بـازه نمـره پایـداری
 40-109ارزیابـی شـد .آزمـون  tنشـان داد کـه بیـن نمـرهی پایـداری اعضـای هیـات علمـی زن و مـرد و اعضـای هیـات علمـی

دکتری دانشـگاههای داخل کشـور و خارج کشـور تفاوت معناداری وجود داشـت .بین سـن و پیشـینهی
ِ
تحصیلکـرده در مقطـع
کار اعضـای هیـات علمـی بـا نمـرهی پایـداری آنـان رابطـه منفـی و معنـیداری بـه دسـت آمد .تحلیـل واریانـس یک سـوی ه نبود

اختلاف معنـادار بیـن نمـرهی پایداری اعضـای هیات علمی و وجـود اختالف معنادار بیـن نمرهی پایداری اعضـای هیات علمی

گروههـای آموزشـی مختلـف را نشـان داد .تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی نشـان داد کـه شـش متغیـر جنس ،اشـتغال به کشـاورزی،
خـارج کشـور تحصیل کردن ،سـن ،مرتبه علمی و پیشـینه کار سـنجش احتمـال برآورد دیدمان کشـاورزی اعضـای هیأت علمی

را تحـت تأثیـر قـرار میدهد.

کلید واژهها :دیدمان کشاورزی ،کشاورزی پایدار ،نمره پایداری ،دیدمان کشاورزی میانه ،اعضای هیات علمی.

نویسندهی مسئول :ندا میرزایی

رایانامهwww.nedamirzaiy@yahoo.com :

دریافت 94/5/26 :پذیرش1395/3/5 :
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مقدمه

نقـش مهـم و بنیـادی کشـاورزی در هـر کشـور ،تولیـد

مقولـه پایـداری در كشـاورزی و بـه وجودآمدن مفهـوم تازهای
بـه نـام کشـاورزی پایـدار شـد (مینائـی و صبـوری.)1389 ،

در دو دهـهی کنونـی ،کشـاورزی پایـدار دوسـتداران

موادغذایـی مـورد نیـاز بـرای مـردم آن کشـور اسـت و بـه طـور
مسـ ّلم کشـاورزی در دیگـر زمینههـا ماننـد ایجـاد اشـتغال،

بسـیاری در سـطح جهان کسـب کردهاسـت (بخش کشـاورزی

اهمیـت اصلـی آن در تولیـد
نقـش بزرگـی ایفـا میکنـد ،ولـی
ّ

کشـاورزی متـداول انتقـاد شـدید دارنـد و آنرا نابودکننـدهی

اولیـه بـرای صنعـت ،صـادرات و ارزآوری نیـز
تولیـد مـواد ّ
موادغذایـی اسـت و اگـر بتوانـد در ایـن زمینـه بـه خوبـی
ایفـای نقـش کنـد کمـک بزرگـی بـه توسـعه و خودکفایـی آن

کشـور کـردهاسـت (کریمـی .)1381 ،در میانهی سـده بیسـتم

بـا پیدایـش کشـاورزی پیشـرفته (مـدرن) و انقلاب سـبز

دسـتاوردهای بزرگـی در زمینـهی افزایش تولیـد موادغذایی،
بهـرهوری منابـع تولیـد و بهبـود سـطح زندگـی بـهوجـودآمد.

بـه بـاور بسـیاری از صاحبنظـران (الودین و تیسـدل1991 ،؛

امنیـت
بـورالگ )1997 ،نقـش انقلاب سـبز در تأمیـن رفـاه و ّ

غذایـی قابـل انـکار نیسـت.

آمریـکا .)1999 ،طرفـداران کشـاورزی پایـدار بـه شـیوههای
نظامهـای اقتصـادی ،زیسـتی و اجتماعی میدانند (هانسـون

و هندریکسـون ،2009 ،فنسـترا2002 ،؛ رودریگـوز و

همـکاران )2009 ،در حالـی کـه ،کشـاورزی پایـدار را عامـل
ایجـاد تعـادل در محیطزیسـت ،نظامهـای اقتصـادی و

اجتماعـی میداننـد (بخـش کشـاورزی آمریـکا.)1999 ،

کشـاورزی پایـدار بـا گذشـت زمـان توجـه بسـیاری از افراد

فعالیتهـای کشـاورزی را به خود جلب کرد ه اسـت.
درگیـر در
ّ

ّامـا در رونـد تحقـق آن بـه تأثیـر دیدمـان پذیرفتـه شـدهی
افـراد در زمینهی شـیوهی کشـاورزی کمتر توجه شـد ه اسـت.

بسـیاری از صاحبنظـران ،کشـاورزی متـداول را همردیف

دیدمـان دسـتاندرکاران کشـاورزی ،نسـبت بـه اصـول و

پربـازده و کشـاورزیای کـه در آن از کـود ،آفتکشهـا و انرژی

اولویت نخسـت
پایـدار اسـت ،و هنگامـی محقـق میشـود کـه
ّ

بـا واژههایـی چـون :کشـاورزی در مقیـاس بـزرگ ،یکنواخت،
اسـتفاده میشـود میداننـد و طرفـداران آن باور دارنـد که این

مفهومهـای پایـداری ،عامـل بنیـادی بـرای تحقـق کشـاورزی
همـهی سـودمندان کشـاورزی ،تلاش در جهـت اسـتفاده از
روشهـای کشـاورزی پایـدار باشـد.

نظـام تولیـدی بسـیار پربازده اسـت (بخش کشـاورزی آمریکا،
1999؛ َاوری )2005 ،لیکـن ،بـه دلیـل تکیـهی بیرویـه بـر

یکـی از دسـتاندرکاران مهـم در رونـد بهبود شـیوههای

ماشـینهای کشـاورزی و بهرهبـرداری بیرویـه از آب و خـاک

دانشـکدههای کشـاورزی اسـت .در دهـهی گذشـته،

نهادههـای خارجـی بهویـژه کودهـا و سـمهای شـیمیایی،

فشـار ناروایـی را بـر محیطزیسـت طبیعـی وارد سـاخته اسـت
(رحمـان2003 ،؛ بایلیـن و همـکاران.)2004 ،

کشـاورزی و تحقـق پایـداری در آن ،اعضـای هیـات علمـی
پژوهشهـای بسـیاری در زمینـهی میـزان پذیرش کشـاورزان
مدیریـت
و بهرهبـرداران از روشهـای کشـاورزی پایـدار،
ّ

ایـن وضع تخریب خـاك و از بین رفتـن موجودهای خاکزی

تلفیقیآفـات ( )IPMو اسـتفاده از نهادههـای زیسـتی انجـام

کیفیت
کاهـش داده و نتیجـهی این شـیوه تولید ،پاییـن آمدن ّ

کشـاورزی قـرار دادهانـدّ .امـا ،بـه اعضـای هیـات علمـی کـه

را بـه همـراه داشـته ،و تـوان تولیـد و حاصلخیـزی خـاك را
محصـوالت میباشـد (سـاد .)2007 ،در دهههـای اخیـر ،بـه
دلیـل نگرانـی از چالشهـای زیسـتمحیطی ،نظامهـای

کشـاورزی پیشـرفته (مـدرن) مـورد انتقـاد شـدید قـرا ر گرفتـه

اسـت (آالنـگ و مارتیـن1995 ،؛ رودریگـوز و همـکاران،
 .)2009ایـن نگرانیهـا بسـیاری از پژوهشـگران را بـر آن
فعالیتهـای كشـاورزی
داشـتهاسـت تـا بـا نگاهـی ژرفتـر بـه
ّ

بنگرنـد و راههایـی را بـرای رویارویـی بـا ایـن چالشهـا و

فعالیتهـای كشـاورزی ارایـه كننـد .الزمـهی
سالمسـازی
ّ
كاهـش و یـا تعدیـل ایـن بحرانهـای زیسـتمحیطی توجـه به

گرفتـه اسـت کـه جامعـهی هـدف خـود را تنهـا تولیدکننـدگان

مهمتریـن عامـل ایجـاد نگـرش پایـداری در کشـاورزی در
مجریـان آینـده ایـن بخـش یعنـی دانشـجویان هسـتند به کل
ّ

توجهـی نشـده اسـت .از ایـن رو ،مسـالهی اصلـی پژوهـش،
بیتوجهـی محققـان و مسـئوالن بـه نقـش دیدمان کشـاورزی
اعضـای هیـات علمـی در تحقـق کشـاورزی پایـدار در نظـام

مقیـد بـه اصـول
کشـاورزی کشـور بـا
تربیـت دانشـجویان ّ
ّ
پایـداری در کشـاورزی بـود.

یافتههـای ایـن پژوهـش بـه شـناخت نظـام آمـوزش عالـی

وضعیـت دیدمانـی اعضـای هیـات علمـی نسـبت
کشـاورزی از
ّ
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وضعیـت موجـود را
بـه کشـاورزی کمـک میکنـد و در واقـع
ّ

دســت آمــد.

وضعیـت مطلـوب ،یعنـی تغییـر دیدمـان اعضـای
رسـیدن بـه
ّ

مـردان نگـرش مثبتتری نسـبت به کشـاورزی پایدار داشـتند

بـرای مسـئوالن نظـام آمـوزش عالـی آشـکار میکنـد تـا بـرای

هیـات علمـی بـه سـمت کشـاورزی پایـدار (بـا رفـع نیازهـای
آموزشـی آنـان) برنامهریـزی کننـد.

سـن کمتـر و زنـان نسـبت بـه
در ایـن پژوهـش افـراد بـا
ّ

(راسموسـن و گالتوفـت .)2003 ،در پژوهـش دیگـری کـه
بـا هـدف بررسـی دیدمـان کشـاورزی انجـام شـده  204نفـر

بـیآس و دانلـپ ( ،)1992پژوهشـی را بـا هـدف بررسـی

از اعضـای انجمـن بینالمللـی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی

و اقتصـاد دانشـگاه واشـنگتن انجـا م دادنـد .در ایـن پژوهـش

توجه بـه میانگیـن نمـره پایداری
 73/37بـهدسـت آمـد کـه بـا ّ

دیدمـان کشـاورزی اعضـای هیات علمی دانشـکده کشـاورزی

از اطالعـات پژوهشـیای کـه در سـال  1991انجـام گرفتـه بود
بـرای مقایسـه دیدمـان کشـاورزی اعضـای هیـات علمـی بـا

کشـاورزان متـداول و پایـدار اسـتفادهشـد .بـر پایـه نتایج این

بررسـی شـدند و میانگیـن نمـره پایـداری اعضـای انجمـن

کشـاورزی آنـان در حـد میانـه درنظـر گرفتـه شـد.

در ایـن پژوهـش بیـن میانگیـن نمـره پایـداری افـراد عضـو

انجمـن از کشـور آمریـکا و دیگـر کشـورها تفـاوت معنـیداری

پژوهـش میانگیـن نمـره پایـداری اعضـای هیات علمـی 77/3

مشـاهده نشـد (ساناگورسـکی و مورفـری .)2013 ،وارنـر

بیشـتر از کشـاورزان در سـطح ایالـت واشـنگتن (بـا میانگیـن

اولویتهـای دیدمانـی کشـاورزی  305تـن کارشناسـان ترویج
ّ

و بـازه نمـره پایـداری آنـان  39-118بـهدسـتآمـد کـه کمـی

نمـره پایـداری  80/9و بـازه نمـره پایـداری  )37-114و کمـی

کمتـر از طرفـداران کشـاورزی متـداول (بـا میانگیـن نمـره
پایـداری  73/3و بـازه نمـره پایـداری  )41-105ولـی بسـیار

بیشـتر نسـبت بـه کشـاورزان طرفـدار کشـاورزی پایـدار (بـا
میانگیـن نمره پایـداری  102/1و بازه نمـره پایداری )46-120
بـه کشـاورزی متـداول گرایـش داشـتند.

و همـکاران ( ،)2014پژوهشـی بـا عنـوان اندازهگیـری
دانشـگاه فلوریـدا انجـام دادند .نتیجهها نشـان دادنـد که تنها

 4/4درصـد از کارشناسـان در گـروه حامـی کشـاورزی متـداول

بودنـد و بیشـتر ( 62/2درصـد) در گـروه حامیـان کشـاورزی
میانـه و  30/4درصـد در گـروه حامیـان کشـاورزی پایـدار قـرار

گرفتنـد .میانگیـن نمره پایـداری گـروه متـداول  ،59/33گروه
میانـه  78/91و گـروه پایـدار  87/38بـهدسـت آمـد.

در ایـن پژوهـش میانگیـن نمـره پایـداری زنان و مـردان به

بـازه نمـره پایـداری کارشناسـان ترویـج  40-114بـود کـه
میانگیـن ّ
کل آنـان  80/64بـه دسـت آمـد و از آنجـا کـه تنهـا 3

سـن کمتـر نمره پایـداری بیشـتری نسـبت به
هیـات علمـی بـا ّ

نمـره پایـداری بیـن دو گـروه میانـه و پایـدار پرداختـه شـد و

ترتیـب  80/3و  76/3بـهدسـت آمـد کـه نشـاندهنده گرایـش
بیشـتر زنـان به کشـاورزی پایدار بـود .در ایـن پژوهش اعضای

همکاران مسـنُتر داشـتند.

پژوهشــی بــا هــدف ارزیابــی کمــی نگــرش دانشــجویان،

اعضــای هیــات علمــی و مشــاوران کشــاورزی نســبت بــه

کشــاورزی متــداول و پایــدار بــا مقیــاس  ACAPدر دانشــگاه
کشــاورزی و دامپزشــکی دانمــارک انجــام گرفــت کــه در آن

نمونههــای مــورد نظــر از دانشــجویان شــرکتکننده در:

دورههــای کشــاورزی ارگانیــک  ،دوره تولیــد انبــوه محصــول

و دورهای شــرکت نکردهانــد بودنــد .هیــات علمــی بخــش
ارگانیــک و دیگــر اعضــای هیــات علمــی بخشهــای دیگــر

دانشــگاه .بــازه نمــره پایــداری دانشــجویان ارگانیــک -119

 ،63دانشــجویان موافــق بــا کشــاورزی متــداول ،45-91
دانشــجویان عــادی  ،68-114اســتادان ارگانیــک ،54-119

اســتادان دیگــر بخشهــا  49-115و مشــاوران  78-104بــه
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نفـر در گـروه متداول قرار داشـت لـذا تنها به مقایسـه میانگین

اختلاف معنـیداری بیـن میانگیـن آن دو بـهدسـت آمـد کـه
نشـان از سـازگاری نمره پایداری پاسـخگویان و گروه دیدمانی

آنـان اسـت و سـنجش درسـت گـروه دیدمانی خـود بـود (وارنر
و همـکاران.)2014 ،

ایـن پژوهـش در پی بررسـی پسـندههای دیدمانـی اعضای

هیـات علمـی دانشـکدههای کشـاورزی دانشـگاههای دولتـی
غـرب کشـور بوده اسـت تا با آشـکار کردن آن بتـوان از وضعیت
موجـود اطلاع یابیـم و گامـی اسـتوار در جهـت تحقـق اهداف

کشـاورزی پایـدار برداریم.
روششناسی

کمـی ،بـر پایه امـکان و
ایـن پژوهـش از نظـر روششناسـی ّ

میزان كنترل متغیرها از نوع شـبه آزمایشـی و از نظر گردآوری

شماره  ،36بهار 1395

دادههـا از نـوع تحقیقـات میدانـی اسـت .جامعهآمـاری آن

نســبت بــه شــیوه کشــاورزی میداننــد (جکسون-اســمیت و

دانشـگاههای دولتـی غرب کشـور شـامل دانشـگاههای رازی،

روایـی پرسشـنامه پس از نظرسـنجی از متخصصـان ترویج

 288تـن اعضـای هیـات علمـی دانشـکدههای کشـاورزی
بوعلـی سـینا همدان ،کردسـتان ،لرسـتان و ایالم بـر پایه آمار

ارایـه شـده در پایـگاه اینترنتـی دانشـگاههای غـرب کشـوربود
کـه  165نفـر از آنـان بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـی و مـورگان

و بـه روش نمونهگیـری تصادفـی طبقهای با انتسـاب متناسـب
(برحسـب دانشـكده محل تحصیـل و گروهآموزشـی) به عنوان
نمونـه انتخاب شـدند.

ابـزار گـردآوری دادههـا ،پرسشـنامهای دو قسـمتی بـود،

کـه در قسـمت ّاول آن ویژگیهـای فـردی و حرفـهای اعضـای

دوم آن ،پسـندههای دیدمانـی بـا
هیـات علمـی و در قسـمت ّ
مقیـاس بازسـازی و مناسبسـازی شـده بهوسـیله بـیآس و
دانلـپ ( )1991معـروف به دیدمـان کشـاورزی متداول-پایدار

( )ACAPاسـت ،اسـتفادهشـد .ایـن مقیـاس به درسـتی بین
دو دیدمـان کشـاورزی پایـدار و متـداول تفـاوت را بررسـی

میکنـد و از  24گویـه بـه روش جفتهـای دوقطبـی تشـکیل
موقعیـت کشـاورزی پایـدار را در
شـدهاسـت کـه هـر گویـه آن
ّ
موقعیـت کشـاورزی متـداول را در سـمت دیگـر
یـک سـمت و
ّ

شـرح میدهد .پاسـخگویان بـا انتخـاب یکـی از گزینهها (بین
 1تـا  )5در بیـن هـر جفـت دیـدگاه (ایـدهی) ناسـازوار هـم،
گرایـش فکـری خـود را بـه هـر یـک از مـوارد یـاد شـده معیـن
میکننـد.

بوتــل2003 ،؛ راسموســن و گالتوفــت.)2003 ،

و توسـعه روسـتایی دانشـگاه رازی و انجـام اصالحـات الزم
تأمیـن شـد و بـرای اندازهگیـری پایایـی پرسشـنامه توسـط

 30نفـر از اعضـای هیـات علمی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه

رازی تکمیـل شـد کـه اگرچـه جـزو جامعـه آمـاری پژوهـش
بودنـد امـا جـزو نمونههـای انتخـاب شـده نبودنـد .با اسـتفاده

از روش آلفـای ترتیبـی پایایـی  24گویـه پرسشـنامه دیدمـان
کشـاورزی  0/85بـه دسـتآمـد.
یافته ها

بــر پایــه یافتههــا 20/6 ،درصــد از اعضــای هیــات علمــی

مــورد بررســی را زنــان و  75/4درصــد را مــردان تشــکیل

ســن جامعــه مــورد بررســی  40/82ســال
دادهانــد میانگیــن
ّ
(انحرافمعیــار= )7/23بــود و میانگیــن پیشــینهی کار آن

 9/4ســال بــود .نزدیــک بــه  62درصــد از پاســخگویان مرتبــه
علمــی اســتادیاری 27/1 ،درصــد مرتبــه علمــی دانشــیاری و

مابقــی هــم مرتبــه اســتادی داشــتند .نزدیــک بــه  26درصــد

از پاســخگویان در دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه رازی،
 28/4درصــد در دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه بوعلــی ســینا
همــدان 18/7 ،درصــد در دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه

کردســتان 12/9 ،درصــد در دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه

ایــن مقیــاس ،ســه دیدمــان شــیوه کشــاورزی (متــداول،

لرســتان و  14/2درصــد در دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه

بــه نمــره پایــداری اســت ،نشــان میدهــد .هــر قــدر نمــره

گروه آموزشـی  22/6درصد از اعضـای هیات علمی ،زراعت

میانــه و پایــدار) را از طریــق جمــع نمرههــا کــه معــروف
پایــداری بــه  120نزدیکتــر باشــد نشــاندهندهی نزدیکــی
دیدمــان بــه کشــاورزی پایــدار اســت .دیدمــان اعضــای هیــات
علمــی در ســه دســته بــا بــازه نمــره پایــداری  0-48مربــوط بــه

ایــام حضــور داشــتند.

و اصلاح نباتـات 16/1 ،درصـد علـوم دامـی 14/2 ،درصـد
مهندسـی آب و مابقـی در گروههـای آموزشـی گیاهپزشـکی،

مکانیـک بیوسیسـتم ،علـوم خـاک ،علـوم باغبانـی و ترویـج و

دیدمــان کشــاورزی متــداول ،بــا بــازه نمــره پایــداری 48-96

آموزش کشـاورزی مشـغول بـه کار بودند .محـل تحصیل دوره

 96-144مربــوط بــه دیدمــان کشــاورزی پایــدار تقســیمبندی

کشـور و مابقـی در خـارج از کشـور بـود ( 20/6درصـد) .تنهـا

مربــوط بــه دیدمــان کشــاورزی میانــه و بــا بــازه نمــره پایــداری
میشــدند .بســیاری از محققــان بــر ســودمند بــودن ایــن

مقیــاس بــرای بررســی دیدمــان کشــاورزی دانشآموختــگان

در گرایشهــای کشــاورزی (اعضــای هیــات علمــی کشــاورزی،
مدیــران ،کارشناســان) تأکیــد دارنــد و آن را روش مناســبی
کمــی باورهــا و ارزشهــای پذیرفتــهشــده افــراد
بــرای ارزیابــی ّ

دکتـری  118تـن از اعضـای هیات علمـی ( 76/1درصد) داخل

 36/1درصـد آنـان در کنـار شـغل اصلـی خویـش (عضـو هیات

علمـی) بـه کار کشـاورزی نیز اشـتغال داشـتند.

جدول  ،1میانگین جفتهای ناسـازوار دیدمان کشـاورزی

اعضـای هیـات علمـی دانشـکدههای کشـاورزی دانشـگاههای

دولتـی غرب کشـور را نشـان میدهد.
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پسنده های دیدمانی کشاورزی ...

جدول -1میانگین جفتهای ناسازوار دیدمان کشاورزی اعضای هیئت علمی دانشکدههای کشاورزی
ردیف

جفتهای ناسازوار

1

هدف اصلی کشاورزان باید بیشینه کردن بهرهوری باشد تا تولید و سود

3

کشاورزان باید از کودها و روشهای طبیعی استفاده کنند تا کودها و سموم شیمیایی

2
4
5
6

7
8
9

موفقیت کشاورزی میشود تا سقوط
وجود جامعهی روستایی باعث
ّ

محافظت از تولید درازمدت کشتزارها تا بیشینه کردن سود

کشاورزی پیشرفته تأثیر شایان توجهی در به وجود آمدن مسائل بوم شناختی(اکولوژیک) دارد تا تأثیر اندکی

3/54

1/13

موفقیت نداشتن بخش کشاورزی است تا افزایش
استفاده از انرژی زیاد ،فرسایش خاک ،آلودگی آب نشاندهندهی
ّ

3/43

بیشتر مردم باید در روستاها زندگی کنند تا شهرها

خاک و آب باید حفظ شوند تا در جهت بیشینه کردن تولید به کار روند

16

3/47

1/48
1/40

موفقیت
موادغذایی و قیمت پایین آن نشاندهندهی
ّ
موفقیت در کشاورزی آینده ،در الگوگیری از طبیعت است تا توسعه مداوم فناوری
کلید
ّ

3/43

بیشتر کشتزارها باید زراعت و دامپروری را در هم ادغام کنند تا تخصصی شوند

3/18

1/51

محدودیت گستره اراضی تحت تملک هر فرد تا نامحدود بودن
ّ

3/07

1/34

2/91

1/39

12

15

3/55

1/35

1/45

سنتها و دانش بومی برای کشاورزی ضروری هستند تا از مد افتاده

14

4

1/07

4/02

1/26

3/92

10

13

4/09

4/31

1/35

کشاورزان باید کاالهای مورد نیازشان را خود تولید کنند تا خریداری کنند

11

میانگین

انحراف معیار

استفاده از انرژی در کشاورزی باید کاهش یابد تا افزایش

3/42
3/16

2/93

فناوریها باید زحمت کارگر کشاورزی را کاهش دهد تا استفاده از کارگر

1/43
1/35
1/38

17

تولید ،تبدیل و بازاریابی محصوالت کشاورزی کشور ،در سطح محلی و ناحیهای بهتر انجام میشود تا ملی و بینالمللی
کشاورز موفق کسی است که از کشاورزی لذت ببرد ،حتی درآمدش پایینتر از سطح میانگین جامعه باشد تا درآمدش

2/85

2/9

1/42

18

کشاورزی در آغاز یک شیوه زندگی است تا حرفه تجاری

2/73

1/52

20

کشاورزان هر سطحی از زمین را که میتوانند بشخصه کشت کنند باید در اختیار داشته باشند تا به طور سودآور تولید کنند

2/63

1/35

تأمین غذا با کشاورز کمتر نتیجه منفی پیشرفت کشاورزی است تا نتیجه مثبت

2/33

1/52

2/06

0/95

19
21
22
23
24

باالتر از سطح میانگین جامعه است

کشتزارها باید در تولید محصول متنوع شوند تا تخصصی

2/69

سازگار شدن انتظارهای دانشمندان با توانایی طبیعت تا افزایش تالش دانشمندان در زمینه زیست فناوری(بیوتکنولوژی) 2/61
کشاورزی خوب به تجربههای افراد وابسته است تا به یافتههای جدید علم کشاورزی

کشاورزان خرد ه پا و متوسط بهتر نیازهای کشور را رفع میکنند تا بزرگ و خیلی بزرگ

کل

2/10
3/13

1/48

1/37
1/46

1/29
0/60

همان گونه که در جدول  1مشـاهده میشـود ،بیشـترین

اعضای هیات علمی جهتدهی فکریشان به سمت گویههای

بایـد بیشـینه کـردن بهرهوری باشـد تـا تولید و سـود"" ،وجود

طریق کشاورزان بزرگ و خیلی بزرگ و نبود توجه به کشاورزان

میانگیـن بـه جفتهـای ناسـازوار "هـدف اصلـی کشـاورزان

سازنده دیدمان کشاورزی متداول شامل رفع نیازهای کشور از

موفقیـت کشـاورزی میشـود تـا
جامعـهی روسـتایی باعـث
ّ
سـقوط"" ،کشـاورزان بایـد از کودهـا و روشهـای طبیعـی

کشاورزی ،تأمین غذا با کشاورز کمتر و افزایش بیکاری نیروی

از تولیـد درازمـدت کشـتزارها تـا بیشـینه کـردن سـود"

است ،افزایش تالش دانشمندان در زمینه پیشرفت زیست

کیفیـت
کمیـت و
ّ
پاسـخگویان در مـورد توجـه توأمـان بـه ّ
محصـول ،ضـرورت وجـود جامعـهی روسـتایی ،اسـتفاده از

مالکیت کشتزارها کشاورزی برای کشاورزان خردهپا
اهمیت
به
ّ
ّ

و در اختیار قرار دادن آن به کشاورزان بزرگ ،تخصصی شدن

حفـظ تـوان تولیـدی آن بـرای درازمـدت بـود.

درآمد در کشاورزی ،تولید ،تبدیل و بازاریابی بهتر محصوالت

اسـتفاده کننـد تـا کودهـا و سـموم شـیمیایی" و "محافظـت

تعلـق گرفـت ،بـه طـوری کـه نشـاندهنده نظـر مثبـت همـهی

کودهـا ،روشهـای طبیعـی و حفاظـت از کشـتزارها از طریـق
از سوی دیگر بر پایه دیدگاه آنان میتوان چنین گفت که
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خردهپا ،وابستگی صرف کشاورزی به یافتههای تازه علم
انسانی شاغل در این بخش نتیجه مثبت پیشرفت کشاورزی

فناوری (بیوتکنولوژی) بدون توجه به نظم طبیعت ،بیتوجهی

کشتزارها ،نگاه صرف شغلی به کشاورزی ،توجه صرف به

کشاورزی کشور در سطح ملی و بینالمللی ،جایگزینی کارگر

شماره  ،36بهار 1395

کشاورزی با ماشینهای کشاورزی و افزایش استفاده از انرژی

حد
تحت تملک هر فرد تا نامحدود بودن" دیدگاهی در ّ
متوسط داشتند ،که نشاندهنده نظر یکسان پاسخگویان به

مردم باید در روستاها زندگی کنند تا شهرها"" ،کشاورزی

بر پایه جدول  89 ،2درصد از اعضای هیات علمی (138

در کشاورزی است.

هر یک از جفتهای ناسازوار یاد شده بود.

اعضای هیات علمی در مورد دیگر گویهها شامل "بیشتر

تن) با نمره پایداری  ،70/15دارای دیدمان کشاورزی میانه

پیشرفته عامل به وجود آمدن چالشهای بومشناسی شده"،

(متداول و پایدار) بودند .به این صورت که ،نگرش و نظام

"خاک و آب باید حفظ شوند تا در جهت بیشینه کردن تولید

ارزشی آنان نسبت به بخشی از عناصر دیدمان کشاورزی

به کار روند"" ،استفاده از انرژی زیاد ،فرسایش خاک ،آلودگی

متداول و بخشی از عناصر دیدمان کشاورزی پایدار جهتدهی

موفقیت نداشتن بخش کشاورزی است
آب نشاندهندهی
ّ
تا افزایش موادغذایی و قیمت پایین آن نشاندهندهی

مثبت دارد .از سوی دیگر تنها  10تن ( 6/5درصد) از اعضای

از طبیعت است تا توسعه مداوم فناوری"" ،کشاورزان باید

درصد) دارای دیدمان کشاورزی متداول بودند .با توجه به

هیات علمی دارای دیدمان کشاورزی پایدار و  7تن (4/5

موفقیت در کشاورزی آینده ،در الگوگیری
موفقیت"" ،کلید
ّ
ّ

میانگین کل پاسخها ،اعضای هیات علمی دانشکدههای

کاالهای مورد نیازشان را خود تولید کنند تا خریداری کنند"،

کشاورزی دانشگاههای دولتی غرب کشور با نمره پایداری

"بیشتر کشتزارها باید زراعت و دامپروری را در هم ادغام کنند

 71/13و بازه نمره پایداری  40-109دارای دیدمان کشاورزی

تا تخصصی شوند"" ،سنتها و دانش بومی برای کشاورزی

میانه بودند.

"محدودیت گستره اراضی
ضروری هستند تا از مد افتاده" و
ّ

جدول -2پراکنش اعضای هیات علمی دانشکدههای کشاورزی غرب کشور بر پایه نمره پایداری
دیدمان و بازه

شمار

دیدمان کشاورزی متداول ()0-48

7

دیدمان کشاورزی پایدار ()96-144

10

دیدمان کشاورزی میانه ()48-96

کل

درصد

میانگین نمره پایداری

4/5

43

6/5

104/3

138

89

155

100

بـه منظـور بررسـی تفـاوت بیـن نمـره پایـداری اعضـای

هیـات علمی مـورد مطالعه بـه تفکیک جنـس و محل تحصیل

انحراف معیار
3/26

70/15

10/14

71/13

14/2

4/9

دوره دکتـری ،از آزمـون منویتنـی بـرای نمونههای مسـتقل

اسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در جـدول  3ارایـه شـده اسـت.

جنسیت و محل تحصیل دوره دکتری ()n=155
جدول -3مقایسه میزان نمره پایداری اعضای هیات علمی بر پایه
ّ
متغیر
جنس
زن

مرد

محل تحصیل دوره دکتری
داخل کشور

خارج کشور

شمار

32

میانگین رتبهای

U

Z

P

117

93/92
69/82

1266/5

-2/8

*0/05

118

65/65

1844/5

-0/36

*0/03

32

74/62

* :معنیداری در سطح پنج درصد

همانگونـه کـه مشـاهده میشـود ،تفـاوت معنـیداری بیـن

نمـره پایـداری اعضـای هیـات علمـی زن و مـرد و اعضـای

هیـات علمـی با محـل تحصیل دکتـری متفاوت در سـطح پنج
درصـد وجـود داشـته اسـت .بـه ایـن معنـا کـه جنـس و محـل
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تحصیـل دکتـری در نمـرهی پایـداری اعضـای هیـات علمـی

جدول -5مقایسه میزان نمره پایداری اعضای هیات

زنـان هیـات علمـی و دانش آموختـگان دکتری خارج از کشـور

دانشگاههای دولتی غرب کشور

دانشـکدههای کشـاورزی غرب کشـور تأثیر دارند .بـر این پایه
بـه نسـبت داخل کشـور از نمـرهی پایـداری باالتـری برخوردار

بودنـد .برای مقایسـهی نمـرهی پایداری اعضـای هیات علمی
مـورد بررسـی بر پایه محـل کار ،گـروه آموزشـی و مرتبه علمی

آنان از آزمون کروسـکال والیس اسـتفاده شـد کـه نتایج آن در

جدولهـای  5 ،4و  6خالصـه شـده اسـت.

جدول -4مقایسه میزان نمره پایداری اعضای هیات علمی
دانشکدههای کشاورزی دانشگاههای دولتی غرب کشور
محل کار(دانشکده

کشاورزی)
رازی

شمار

میانگین

40

89/28

بوعلی سینا

44

لرستان

20

کردستان

29

ایالم

22

رتبهای

81/99
63/24

77/30

X2

6/79

سطح

معنیداری

0/14

69/61

بــر طبــق جــدول  ،4نتایــج کروســکال والیــس نشــان

میدهــد کــه بیــن میــزان نمــره پایــداری اعضــای هیــات
علمــی دانشــکدههای کشــاورزی دانشــگاههای دولتــی

غــرب کشــور تفــاوت معنــیداری وجــود نــدارد بــه طــوری

کــه اعضــای هیــات علمــی دانشــکدههای کشــاورزی دارای

وضعیــت یکســانی از لحــاظ میــزان نمــره پایــداری هســتند.
ّ

علمی گروههای آموزشی مختلف دانشکدههای کشاورزی
گروه آموزشی

شمار

ترویج

9

علوم خاک

14

علوم دامی

25

گیاهپزشکی

20

زراعت

35

مکانیک

16

آب

22

باغبانی

14

میانگین

X2

رتبهای

سطح

معنیداری

91/94

109/86
59/86

79/28
86/92

23/45

*0/01

90/48
56/56

89/36

* :معنیداری در سطح یک درصد

جدول -6مقایسه میزان نمره پایداری اعضای هیات علمی
دانشکدههای کشاورزی دانشگاههای دولتی غرب کشور بر

حسب مرتبه علمی آنان
شمار

میانگین

مرتبه علمی

استادیار

96

78/49

استاد

12

دانشیار

42

X2

رتبهای

76/60

47/71

سطح

معنیداری

5/4

0/06

بـر پایـه جـدول  ،5اختلاف معنـاداری بیـن میـزان

نمـره پایـداری اعضـای هیـات علمـی گروههـای آموزشـی

چنــان کــه در جــدول همبســتگی  7مالحظــه میشــود،

در سـطح یـک درصـد وجـود داشـته اسـت .از ایـن رو ،اعضای

پایــداری آنــان رابطــهی منفــی و معنــاداری وجــود دارد.

دارای بیشـترین و کمتریـن میـزان نمـره پایـداری هسـتند.

علمــی بــاال م ـیرود نمــره پایــداری آنــان پاییــن میآیــد بــه

میـزان نمـره پایـداری اعضـای هیـات علمـی دانشـکدههای

و بــا ســابقه کار بیشــتر دیدمــان کشاورزیشــان بــه ســمت

علمـی مختلـف ،تفـاوت معنـیداری وجـود نـدارد .در واقـع

پایــداری اعضــای هیــات علمــی بــا اشــتغال بــه کشــاورزی و

بـوده اسـت.

ســطح پنــج درصــد خطــا وجــود دارد.

دانشـکدههای کشـاورزی دانشـگاههای دولتـی غـرب کشـور

بیــن ســن و پیشــینه کار اعضــای هیــات علمــی بــا نمــره

هیـات علمـی علـوم خـاک و زراعت و اصلاح نباتات بـه ترتیب

بــه عبارتــی هــر انــدازه ســن و پیشــینه کار اعضــای هیــات

بـا انجـام آزمـون کروسـکال والیـس مشـخص شـد کـه بیـن

طــوری کــه میتــوان گفــت اعضــای هیــات علمــی مســنتر

کشـاورزی دانشـگاههای دولتـی غـرب کشـور ،در مرتبههـای

کشــاورزی متــداول ســوق دارد .از ســویی بیــن میــزان نمــره

میـزان نمـره پایـداری در بیـن ایـن سـه مرتبـه علمـی یکسـان

محــل تحصیــل دوره دکتــری رابطــه مثبــت و معنــاداری در
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میـزان کاهـش یابـد .در ایـن نـوع رگرسـیون ،ضریبهـای

جدول -7همبستگی میزان نمره پایداری اعضای هیات

رگرسـیونی نشـان میدهند کـه چگونه تغییـرات در متغیرهای

علمی با متغیرهای گزینش شده
متغیر مستقل
سن

پیشینه کار

مرتبه علمی

محل تحصیل دوره دکتری
اشتغال به کشاورزی

مقیاس

r

فاصلهای

**-0/252

مسـتقل بـر احتمـال تغییـر در سـطحهای متغیر وابسـته تأثیر
میگـذارد.

نتیجـهی تحلیــل نشــان داد کــه مــدل رگرســیونی بــا توجــه

*-0/192

فاصلهای

بــه معنــیدار شــدن کای اســکور ( x²= 154/39و )p=0/000

0/103

اسمی

دارای بــرازش خوبــی میباشــد .از طرفــی مقــدار ســه ضریــب

*0/199

اسمی

تعییــن کاکــس اســنل ( ،)Cox and Snellنــاگل کــرک

*0/167

اسمی

( )Nagelkerkeو مــک فــادن ( )McFaddenبــه ترتیــب

** :معنیداری در سطح یک درصد * :معنیداری در سطح پنج درصد

 0/724 ،0/723و  0/201بــه دســت آمــد .ایــن ضریبهــا کــه

بـا توجه بـه اینکـه دیدمان کشـاورزی اعضای هیـات علمی

مقادیرشــان بیــن صفــر و یــک نوســان دارد در واقــع بــرآورد

منظـور اندازهگیـری تأثیـر جمعـی متغیرهای مسـتقل تحقیق

توانایــی متغیرهــای مســتقل در تبییــن تغییرپذیریهــای

(متغیـر وابسـته تحقیـق) دارای مقیـاس ترتیبـی بـود ،بـه

همچـون جنس ،سـن ،اشـتغال بـه کشـاورزی ،مرتبـه علمی،

خارج کشـور تحصیل کردن و پیشـینه کار بر متغیر وابسـته ،از
رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـده اسـت .در رگرسـیون ترتیبی

سـعی بـر ایـن اسـت کـه مجمـوع مجـذورات بیـن یـک متغیـر
وابسـته و ترکیبـی وزن یافته از متغیرهای مسـتقل به کمترین

ضریــب تعییــن در رگرســیون خطــی هســتند و بیانگــر میــزان

ســطح متغیــر وابســته هســتند .بــا عنایــت بــه مقادیــر

بــه دســت آمــده بــرای شــش آمــارهی مذکــور ،میتــوان

نتیجهگیــری کــرد کــه متغیرهــای مســتقل میتواننــد بخشــی

از تغییرپذیریهــای دیدمــان کشــاورزی اعضــای هیــات
علمــی را تبییــن کننــد.

جدول -8خالصه رگرسیون ترتیبی نقش متغیرهای مستقل پژوهش بر دیدمان کشاورزی اعضای هیأت علمی
متغیر

برآورد

جنس

0/42

اشتغال به کار کشاورزی

2/21

خارج کشور تحصیل کردن

2/14

سن

مرتبه علمی

پیشینه کار

SE
0/506

Wald

P

(Exp (B

11/31

0/05

2/17

4/23

0/01

3/4

-1/29

0/850

5/28

-0/37

0/240

3/04

-3/68

1/24

0/701
1/61

14/91
15/41

0/02
0/05

0/000
0/000

1/52
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

آمـارهی والـد ( )Waldو بـرآورد میـزان احتمـال تأثیـر

موجـب کاهش  1/29واحدی در نسـبت لگاریتـم متغیر میزان

کشـاورزی اعضـای هیـات علمـی در جـدول  8مشـاهده

بـر اسـاس آمـاره نسـبت بخـت ،احتمـال تأثیـر جنـس

رگرسـیونی هـر یـک از متغیرهـای مؤثـر بـر میـزان دیدمـان

میگـردد ،کـه بیانگـر این اسـت که شـش متغیـر مورد بررسـی

دیدمـان کشـاورزی اعضـای هیـات علمـی میگـردد.

اعضـای هیـات علمـی در دیدمـان آنـان نسـبت بـه کشـاورزی

در دیدمـان کشـاورزی آنـان تأثیرگذارنـد .بـر پایـه جـدول 8

 2/17برابـر زمانـی اسـت کـه ایـن متغیـر را در نظـر نگیریـم.

نشـاندهندهی آن اسـت کـه در شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر

کشـاورزی ،مرتبـه علمـی ،خـارج از کشـور تحصیـل کـردن و

شـاخص بـرآورد متغیـر سـن  -1/29محاسـبه شـده اسـت کـه

متغیرهـای مـدل ،افزایـش یک واحد در متغیر مسـتقل سـن،

همچنیـن احتمـال تأثیـر متغیرهـای سـن ،اشـتغال بـه
پیشـینه کار در دیدمـان کشـاورزی اعضـای هیـات علمـی بـه
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ترتیـب 2/48 ،3/4 ،1/52؛  1/61و  2/23برابـر زمانی اسـت که

نگـرش و مهـارت اعضای هیات علمی خود در مورد کشـاورزی

در ایـن راسـتا ،بـا توجـه بـه معادله نوشـته شـده ،جنس

بـر پایـه یافتههـا ،اعضـای هیـات علمـی دانشـکدههای

کـردن ( )X5بـه صورت مثبـت ،سـن ( ،)X2مرتبـه علمی ()X4

کشـاورزی متداول-پایـدار ( )ACAPاتفـاق نظـر مثبـت در

اعضـای هیـأت علمـی اثـر میگذارنـد.

هـدف اصلـی کشـاورزان بایـد بیشـینه کـردن بهرهوری باشـد،

ایـن متغیرهـا را در دیدمـان کشـاورزی آنـان مؤثـر ندانیـم.

( ،)X1اشـتغال بـه کشـاورزی ( )X3و خـارج کشـور تحصیـل

و پیشـینه کار ( )X6بـه صـورت منفـی روی دیدمان کشـاورزی

بحث و نتیجهگیری

پایـدار برنامهریـزی کنـد.

کشـاورزی ،تنهـا بـا چهـار گویـه از پرسشـنامه دیدمـان

جهـت دیدمـان کشـاورزی پایـدار داشـتند کـه عبارتانـد از:
موفقیت کشـاورزی میشـود،
وجـود جامعهی روسـتایی باعث
ّ

کشـاورزان بایـد از کودهـا و روشهای طبیعی اسـتفاده کنند و

بـر پایـه نتایـج ،دیدمـان کشـاورزی اعضـای هیـات علمـی

درازمدت کشـتزارها محافظت شـود .این یافته،
بایـد از تولیـد
ّ

میانـه ارزیابـی شـد .بـه طـوری کـه میتـوان چنیـن نتیجـه

هیـات علمـی نشـان میدهـد .در حالـی کـه بـا یـازده گویـه از

دانشـکدههای کشـاورزی دانشـگاههای دولتـی غـرب کشـور

گرفـت کـه اعضـای هیـات علمـی بـا بخشـی از عناصـر دیدمان
کشـاورزی متـداول و پایـدار موافقـت دارنـد و تنهـا  10تـن از

آنـان دارای دیدمـان کشـاورزی پایـدار بودنـد ،کـه نشـان از
مسـیر ناهمـوار تحقـق کشـاورزی پایـدار در آمـوزش عالـی

کشـاورزی دارد.

نهادینـه شـدن چهـار گویه یاد شـده را در نظام ارزشـی اعضای
ایـن پرسشـنامه در جهت دیدمان کشـاورزی متـداول موافقت
وضعیـت نابسـامان
مثبـت خـود را نشـان دادنـد کـه گویـای
ّ

نگـرش و باورهـای اعضـای هیات علمـی به سـمت گویههای با
ماهیت کشـاورزی متـداول بود .در نهایت با بررسـی گویههای
ّ
پرسشـنامه مـی تـوان گفـت دیدمان کشـاورزی اعضـای هیات

میانگیـن نمره پایداری اعضای هیات علمی مورد بررسـی،

علمی دانشـکدههای کشـاورزی غرب کشـور به صـورت میانه و

اقتصـاد واشـنگتن (میانگیـن نمـره پایـداری= ،)77/3اعضـای

یافتههـا گویـای تفـاوت معنـادار بین میـزان نمـره پایداری

پایینتـر از نمـره اعضـای هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی و
انجمـن بینالمللـی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی (میانگیـن
نمـره پایـداری=  ،)73/37کارشناسـان ترویج دانشـگاه فلوریدا

(میانگیـن نمـره پایـداری=  ،)80/64فروشـندگان سـموم

کشـاورزی آمریـکا (میانگیـن نمـره پایـداری=  ،)73/4حامیان

کشـاورزی متـداول در آمریـکا (میانگیـن نمـره پایـداری=
 ،)73/3محققـان کشـاوررزی ایـران (میانگیـن نمـره پایداری=
 ،)80/5کارشناسـان ترویـج ایـران (میانگیـن نمـره پایـداری=

 )76/01و مروجیـن کشـاورزی ایران (میانگیـن نمره پایداری=
 )76/09بـرآورد گردیـد.

بـه سـمت کشـاورزی متـداول جهتگیـری داشـته اسـت.

اعضـای هیـات علمـی زن و مرد بـود .ایـن نتیجه بـا یافتههای

پژوهشهـای بـیآس و دانلـپ ( ،)1992مبنـی بـر وجـود
تفـاوت معنـیدار بیـن میـزان نمـره پایـداری اعضـای هیـات
علمـی زن و مـرد؛ گراهـام ( )2000مبنـی بـر تفـاوت در میـزان

نمـره پایـداری دانشـجویان ،اسـتادان و مشـاوران کشـاورزی

زن و مـرد همخوانـی داشـت .علـت ایـن امـر را میتـوان در
گرایـش ذاتـی زنـان بـه حفاظـت از محیطزیسـت ،اسـتفاده

از فناوریهـای بـا خطـر پاییـن و همنوایـی بیشـتر بـا طبیعـت
دانسـت .از سـوی دیگـر ،تفـاوت معنـاداری بیـن میـزان نمره

بـا توجـه بـه یافتـه یـاد شـده ،میبایسـت اذعـان کـرد کـه

پایـداری اعضـای هیات علمـی تحصیلکـرده در مقطع دکتری

سـمینارها و پژوهشهـای بسـیار ،هنـوز دیدمـان کشـاورزی

دانشـگاههای خـارج کشـور ،مباحـث کشـاورزی پایـدار را

بـا وجـود چـاپ کتابهـا ،برگـزاری همایشهـای علمـی،
پایـدار در اعضـای هیـات علمـی کـه بـه عنـوان یکـی از

تأثیرگذارتریـن نیـروی بخـش کشـاورزی کشـور و مبـدأ ایجـاد
تحـول و تغییرنـد ،نتوانسـته جایگاه مطلوب خـود را پیدا کند،
ّ

چه رسـد به کشـاورزان و تولیدکننـدگان بخش کشـاورزی ،لذا
الزم اسـت آمـوزش عالی کشـاورزی نسـبت به ارتقـای دانش،
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در داخـل کشـور بـا خارج کشـور وجود داشـت و میتـوان گفت
بهتـر از داخـل کشـور آمـوزش میدهنـد و در ایجـاد دیدمـان

کشـاورزی پایـدار در دانشـجویان مقطـع دکتـری موفقتـر
بودهانـد.

بنـا بـر نتایـج ،اعضـای هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی

دانشـگاه بوعلـی سـینا همدان از نظـر میانگین نمـره پایداری،

شماره  ،36بهار 1395

در بیـن دانشـکدههای کشـاورزی غرب کشـور باالتریـن رتبه را
به خـود اختصـاص داد.

پـس از آن دانشـکدههای کشـاورزی دانشـگاه رازی،

دانشـگاه لرسـتان و دانشـگاه کردسـتان در اولویـت دوم تـا

چهارم قرار گرفته و پایینترین رتبه به دانشـکدهی کشـاورزی
دانشـگاه ایلام مربوط بـود .یافتهها ،نبود تفـاوت معنادار بین

میانگیـن نمـره پایـداری اعضـای هیـات علمـی دانشـکدههای

کشـاورزی غـرب کشـور را نشـان داد و میتـوان نتیجـه گرفـت
کـه ،اعضـای هبـأت علمـی دانشـکدههای کشـاورزی غـرب

وضعیـت یکسـانی از لحـاظ دیدمـان کشـاورزی
کشـور دارای
ّ

هسـتند .همچنیـن میتـوان ایـن گونـه اسـتنباط کـرد کـه،
عملکـرد اعضـای هیـات علمی دانشـکدههای کشـاورزی غرب
کشـور از نظـر ایجـاد دیدمان کشـاورزی پایدار در دانشـجویان
بـا توجـه بـه میانگیـن نمـره پایـداری نزدیـک بـه هـم آنـان-

یکسـان اسـت.

از سـوی دیگـر ،نتایـج نشـان داد کـه بـا ارتقاء مرتبـه علمی

اعضـای هیـات علمـی ،از میـزان نمـره پایـداری آنـان کاسـته
اولویـت رعایـت اصـول
میشـود .شـاید ع ّلـت اصلـی آن،
ّ

کشـاورزی متـداول در شـیوه تولیـد در هنـگام شـکلگیری
دیدمـان کشـاورزی اعضـای هیات علمی کهنسـال باشـد که به
نوبـهی خـود باعـث تغییـر هدفمنـد باورهـا و ارزشهـای آنـان

بـه سـمت دیدمـان کشـاورزی متـداول شـده اسـت .ایـن در

حالـی اسـت کـه یافتههـای تحلیـل واریانـس ،از نبـود تفـاوت

معنـادار بیـن میانگیـن نمره پایـداری اعضـای هیـات علمی با

مرتبههـای علمـی مختلـف خبـر داد.

نتایـج بـه دسـت آمـده از تحلیـل همبسـتگی نشـان داد کـه

بیـن سـن و پیشـینه کار اعضـای هیـات علمـی بـا میـزان نمـره
پایـداری آنـان رابطـهی منفـی و معنـیداری وجـود دارد.
میتـوان چنیـن اظهـار کـرد کـه اعضـای هیـات علمـی بـا سـن

و پیشـینه کار بیشـتر ،دارای میـزان نمـره پایـداری کمتـری

بــر پایــه نتایــج ،اعضــای هیــات علمــی گروههــای علــوم

هسـتند .بـه طـوری کـه نظـام ارزشـی و اعتقـادی آنـان بـه

اول تــا ســوم را از نظــر میــزان نمــره پایــداری در بیــن دیگــر

پژوهشهـای بـیآس و دانلپ ( )1992و راسموسـن و گالتوفت

خــاک ،ترویــج و آمــوزش کشــاورزی و علــوم باغبانــی رتبههای
گروههــای آموزشــی بــه خــود اختصــاص داده در حالــی کــه

اعضــای هیــات علمــی گروههــای زراعــت و اصــاح نباتــات،
علــوم دامــی و مکانیــک بیوسیســتم پایینتریــن میــزان نمــره

پایــداری را در بیــن دیگــر گروههــای آموزشــی داشــتند .ایــن

در حالــی اســت کــه تحلیــل واریانــس تفــاوت معنــاداری را در
بیــن میــزان نمــره پایــداری اعضــای هیــات علمــی گروههــای

آموزشــی نشــان داد.

سـمت کشـاورزی متـداول گرایـش دارد .ایـن یافتـه ،بـا نتایج

( )2003مبنـی بـر گرایـش بیشـتر افـراد مسـن بـه کشـاورزی
متـداول هماهنگـی دارد .شـاید یکـی از دالیـل اصلـی آن،
زمـان شـکلگیری دیدمـان کشـاورزی اعضـای هیـات علمـی

یـاد شـده باشـد.

بـه طـوری کـه ،در آن زمان ،دیدمان کشـاورزی متـداول بر

فعالیتهـای کشـاورزی چیـره بـوده اسـت و آنـان نیـز
همـهی
ّ

هماهنـگ بـا شـرایط حاکـم دارای چنیـن دیدمانـی شـدهاند.

بنابرایـن بـا توجـه بـه یافتههـا میتـوان بیـان کـرد کـه نظام

ایـن در حالـی اسـت کـه اعضـای هیـات علمـی جوانتـر ،در

خـاک ،ترویـج و آمـوزش کشـاورزی و علـوم باغبانـی به سـمت

از محیطزیسـت در حـال شـکل گرفتـن بـوده ،دوران زندگـی

اعتقـادی اعضـای هیـات علمـی گروههـای آموزشـی علـوم
کشـاورزی پایدار اسـت .شـاید دلیـل اصلی آن ،ماهیت رشـته

و وجـود واحدهـای آموزشـی مرتبط با کشـاورزی پایدار باشـد
کـه نیاز بـه پژوهشهای بیشـتر در ایـن زمینه دارد .از یکسـو،

کمـی بـه تولیـد و اسـتفاده صـرف از علـم
میتـوان رویکـرد ّ
کشـاورزی و ماشـینها در جهـت افزایـش تولید در رشـتههای

زراعـت و اصلاح نباتـات ،علـوم دامـی و مکانیـک بیوسیسـتم
را عاملـی بـر کاهـش میـزان نمـره پایـداری اعضـای هیـات
علمـی ایـن گروههـا و تمایـل آنان به سـمت کشـاورزی متداول

دانست.

هنگامـی کـه بحثهـای پایـداری در کشـاورزی و حفاظـت
و تحصیـل خـود را سـپری میکردنـد و بـه یقیـن ایـن شـرایط
بـر روی شـکلگیری دیدمـان کشـاورزی پایـدار در آنـان نقـش
داشـته است.

بر پایه نتایج یاد شده ،موارد زیر پیشنهاد میشود:

 )1بـا توجـه بـه آن کـه میـزان نمره پایـداری اعضـای هیات

علمـی زن باالتـر از اعضـای هیـات علمی مـرد ارزیابی شـد لذا
بایسـتی در تدریـس مباحـث کشـاورزی پایـدار و واحدهـای

درسـی کاربـردی از اعضـای هیـات علمـی زن اسـتفاده شـود

چـرا کـه آنـان میتوانند همسـو با دیدمـان کشـاورزی خویش،
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باعـث ایجـاد تغییـرات مثبـت نسـبت بـه شـیوه کشـاورزی در

دیدمـان کشـاورزی متـداول قـرار گرفته اسـت .لذا الزم اسـت

 )2از آنجـا کـه در ایـن پژوهـش ،بـا افزایش سـن و پیشـینه

نداشـتن گرایـش بـه کشـاورزی پایـدار در جهـت تغییـر باورها

نظـام فکـری و بـاور دانشـجویان شـوند.

کار اعضـای هیـات علمـی ،میـزان نمـره پایـداری آنـان کاهش
مییابـد .ضـرورت دارد کـه آموزش عالی کشـاورزی بـه منظور
بهبـود جهتگیـری مثبـت اعضـای هیـات علمـی بـا سـن و

پیشـینه کار باال نسـبت بـه اصول کشـاورزی پایـدار ،دورههای
بازآمـوزی را بـه صورت آموزشهای مسـتمر بـرای جبران این
خلأ در نظـر بگیرد.

مسـئوالن دانشـکده کشـاورزی بـا شناسـایی دالیـل افـراد در
و ارزشهـای تکتـک اعضـای هیـات علمـی خـود نسـبت بـه
اصـول و روشهـای کشـاورزی پایـدار گام بردارند.

 )5همانطـور کـه نتایـج نشـان داد ،در بیـن اعضـای هیات

علمـی گروههـای آموزشـی مختلف ،اعضای هیـات علمی گروه

زراعـت و اصلاح نباتـات دارای کمتریـن میزان نمـره پایداری
اهمیـت دید و باورهـای اعضای
بودنـد .از ایـن رو ،بـا توجـه به
ّ

 )3بـر پایـه یافتههـا ،از بین دانشـکدههای کشـاورزی غرب

هیـات علمـی این گـروه آموزشـی در آموزش واحدهـای عملی

کردسـتان بـه لحاظ میـزان نمـره پایـداری پایینتریـن رتبه را

کشـاورزی بـه دانشـجویان گرایشهای مختلف ،ضـرورت دارد

کشـور ،اعضـای هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
کسـب کـرد .از ایـن رو مسـئوالن ایـن دانشـکده الزم اسـت که

تالشهـای خـود را بـرای تغییـر ارزشهـا و باورهـای اعضـای

هیـات علمـی خـود نسـبت بـه شـیوه کشـاورزی اعمـال دارند.

 )4در بیـن گروههـای آموزشـی دانشـکدههای کشـاورزی

مختلـف ،گروه علوم دامی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه ایالم

پایینتریـن نمـره پایداری را کسـب کـرد به طوری کـه میتوان
گفـت ایـن گروه ،تنها گروهی اسـت کـه نمره پایداریـش در بازه

کشـاورزی از جملـه کاشـت ،داشـت و برداشـت محصولهـای

مسـئوالن دانشـکده کشـاورزی امتیازهایـی را بـرای اعضـای

هیـات علمـی ایـن گـروه آموزشـی از جهـت انجـام پژوهـش
دربـارهی پیادهسـازی روشهـای کشـاورزی پایـدار در نظـر

بگیرنـد .تـا این امـر موجب جهتگیـری مثبت و ایجـاد انگیزه
و گرایـش در اعضـای هیـات علمـی ایـن گـروه بـه کشـاورزی

پایدار شـود.
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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 sustainability 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 agricultural 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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