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 خالصه
 

 پيمايشي با هدف کلي ارايه الگويي براي تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي و با                ‐اين تحقيق توصيفي  

 آماري تحقيق را اعضاي هيأت علمي       جامعه.  اهداف جزيي تعيين مؤلفه ها، الزامات و موانع اين تلفيق انجام شد            

 نفر از آنها به عنوان       ٢٠٦که تعداد     )  =١١٨٦N(  دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي دولتي تشکيل دادند           

بر اساس نتايج به دست آمده، براي تلفيق        .  نمونه، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، انتخاب شدند          

در اولويت اول و    )  آموزش(   يادگيري ‐رزي، تلفيق پايداري در فرايند ياددهي      پايداري در آموزش عالي کشاو     

با استفاده  .  تلفيق پايداري در فعاليت هاي جاري، پژوهش و  خدمات اجتماعي در اولويت هاي بعدي قرار دارند                 

اين .  داز تحليل عاملي، شش عامل به عنوان الزامات تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي شناسايي شدن                  

 محيطي، الزامات روان شناختي، الزامات        ‐ راهبردي، الزامات ارتباطي    ‐الزامات مديريتي :  عوامل عبارتند از   

با استفاده از روش آماري تحليل عاملي، موانع تلفيق          .    مشارکتي، الزامات فرايندي و الزامات محتوايي        ‐پويايي

مناسب از توسعه پايدار، تعهد و الزام پايين مديريت          درک نا :  پايداري در آموزش عالي کشاورزي به چهار عامل       

 .و تشکيالت، فقدان سازوکارهاي مشوق و فقدان منابع و زمينه هاي مورد نياز دسته بندي گرديد
 

  پايداري ، توسعه پايدار، آموزش عالي، آموزش، پژوهش، خدمات اجتماعي:واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
نويني است كه در      گسترة   فرايندهاي توسعه،      ١پايداري

 فرا راه بشر گشوده و از آن رو كه            بيستمآخرين سال هاي قرن    
در   . به زودي فراگير شد    ، را نشانه رفته بود    انسانمند    بقاي عزت 

 از پايداري ارايه شده و        زيادي  تعاريف طول چند دهه گذشته    
 كرده  ايفامفهوم نقش مهمي را       اين  گذشت زمان در تكميل       

عاريف توسعة پايدار توسط كميسيون        يكي از اولين ت     .  است
بر اين اساس، توسعة     .  ارايه شد )  ١٩٨٧(جهاني محيط زيست     

كنوني جهان را   نسل   كه نيازهاي     است پايدار عبارت از توسعه اي   
تأمين كند، بدون آن كه توانايي نسل هاي آتي را در برآوردن               

 کشاورزي پايدار نيز داراي        .نيازهاي خود به مخاطره افكند       
                                                                                    
1. Sustainability  

کشاورزي اي پايدار  )  ١٩٩٦(به زعم بودن    .  يف متعددي است  تعار
است كه نه تنها براي تأمين غذاي جمعيت رو به افزايش بشر،              
قدرت توليدي داشته باشد بلكه از لحاظ زيست محيطي بدون            
تخريب، از نظر فني مناسب، از نظر اقتصادي توجيه پذير، از نظر            

 .ل اجرا باشداجتماعي مورد قبول و از نظر مديريتي قاب
، فيلهو )١٩٩٧(، يونسکو )١٩٩١(با توجه به اينکه به زعم هللا 

) ٢٠٠٢(و والز و جيک لينگ          )  ٢٠٠١(، چاکرابارتي   )٢٠٠٠(
پايداري، فرايندي است که طي آن عدالت بين نسلي و درون               
نسلي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي شکل مي گيرد، اقشار 

، در تصميم گيري ها  و برنامه        مختلف جامعه در تمامي نسل ها     
ريزي هايي که زندگي و معيشت آنها را تحت تأثير قرار مي دهند           
مشارکت فعال دارند، به فرهنگ و دانش بومي احترام گذاشته             
مي شود و تلفيق دانش بومي و دانش رسمي در حل مسايل مورد    
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نظر قرار مي گيرد، لکن جوامع علمي و سازمان هاي ملي و                 
ي بر اين مسأله توافق دارند که راهبردهاي موجود در             بين الملل

 . رفع نيازهاي بشر ناپايدار است
 :مطالب مستند زير به خوبي بيانگر ناپايداري توسعه است

، ١٩٥٠جمعيت جهان که در سال    )  ١٣٧٩(به نقل از نصيري     
 ميليارد نفر مي رسد که     ٩ به   ٢٠٣٠ ميليارد نفر بود در سال       ٥/٢
معيت در کشورهاي در حال توسعه زندگي         درصد از اين ج     ٨٤

دوسوم از افزايش جمعيت کشورهاي در حال           .  خواهند کرد 
 ميليون نفر   ١٥هر ساله   .  توسعه را حاشيه نشيني جذب مي کند     

کودک زير پنج سال به دليل کم غذايي و گرفتاري به                     
 ميليارد نفر   ٥/١بيماري هاي قابل پيشگيري مي ميرند و حدود         

 درصد از ٢٢حدود . انات بهداشتي اوليه محرومنددر جهان از امک
کودکان در سن دبستان به مدرسه نمي روند و حدود يک ميليارد   

دو سوم  .  وجود دارد )   سال ١٥باالتر از    (نفر بي سواد بالغ      
بزرگساالن بي سواد را زنان تشکيل مي دهند که به طور عمده در           

از کشورها  در بعضي   .  کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند     
به .  از هر چهار زن، تنها يک نفر قادر به خواندن و نوشتن است             

 . طور کلي، زنان فقيرترين فقراي جوامع هستند
 ٩٠بيش از   ،  )١٩( بر اساس آمار برنامه توسعه ملل متحد          

 منطقة بسيار متنوع جهان از بين         ٢٥درصد گياهان اصيل در      
 از حد از منابع، باعث      تخريب زيستگاه ها و استفاده بيش    .  رفته اند

كاهش زمين هاي كشاورزي حاصلخيز و از بين رفتن حوزه هاي           
سطح آب هاي زيرزميني در بسياري از          .  شيالتي شده است   

مصرف سوخت هاي فسيلي از سال     .  مناطق در حال كاهش است    
 دو برابر، صيد    ١٩٦٠ پنج برابر، مصرف آب آشاميدني از         ١٩٥٠

وب براي صنعت و سوخت خانگي      دريايي چهار برابر، و مصرف چ     
) ١٣٧٩(به نقل از نصيري .  سال قبل است٢٥ درصد بيش از ٤٠

 ٦٠يک سوم کل جنگل هاي اوليه جهان نابود شده و هر ساله               
بيابان در طول . ميليون هکتار به زمين هاي خشک اضافه مي شود 

 ٦٥٠٠٠٠ کيلومتر پيش روي، حدود      ١٥٠ سال گذشته با       ٥٠
 .اتع و اراضي کشاورزي را بلعيده استکيلومتر مربع از مر

بحراني و  "  موارد مذکور تنها گوشه اي کوچک از اوضاع عميقا       
در .  نيز ماهيت و گستردگي و عمق ناپايداري را فاش مي سازد           

طول تاريخ بشري، هيچ گاه شکاف ها تا اين حد عميق و تا اين               
 .اندازه وسيع نبوده اند

کشاورزي از بخش هاي   آموزش عالي و به ويژه آموزش عالي        
حياتي هر جامعه اي است که مي تواند با برون دادها و                     
پي آمدهايي که حاصل کارکردهاي آن است به کاهش يا افزايش          

آموزش عالي کشاورزي از      .  ناپايداري هاي مذکور کمک کند     
طريق توسعه منابع انساني مورد نياز جامعه کشاورزي شامل             

آگاه و دانا   ...  ران، مربيان و    تربيت دانشمندان، متخصصان، مدي   
نسبت به اصول و مباني پايداري و ماهر در کاربست آنها در                 
انديشه و عمل، توليد دانش کشاورزي از طريق پژوهش، کمک            
به انتقال و تطبيق علوم و فناوري کشاورزي و ارائه خدمات                
علمي، فني و مشاوره اي به بخش هاي مختلف نظام کشاورزي،            

اين .   کاهش ناپايداري توسعه ايفاء خواهد کرد       سهم خود را در   
مهم با تلفيق پايداري در نظام آموزش عالي کشاورزي محقق             

 .خواهد شد
در تحقيقات  )  ١٩٩٩(و کورتز   )  ٢٠٠٠(، اَُُُر   )٢٠٠٢(ادواردو  

خود به اين نتيجه رسيدند که پايداري بايد در چهار کارکرد يا              
ش، عمليات روزمره و    فعاليت اصلي دانشگاه شامل آموزش، پژوه     

اين محققان بر اين باورند که        .   تلفيق شود  ١خدمات اجتماعي 

ابتدا بايد چشم انداز پايداري براي آموزش عالي تدوين شود و بر            
به زعم آنها به      .  اين اساس مأموريت دانشگاه مشخص گردد        

منظور پرداختن به اين مأموريت، بايد کميته پايداري در دانشگاه 
ر اين کميته سياست ها، اهداف کلي و اختصاصي        د.  تشکيل شود 

 .ذيربط مشخص مي گردد
، شيوت و مايکلز )٢٠٠٠(، رولينگ   )٢٠٠٠(به زعم ون وينن     

تدريس در نظام آموزش عالي      )  ٢٠٠٣(و استين من     )  ٢٠٠٠(
کشاورزي بايد به گونه اي باشد که دانشجويان به تفکر سيستمي          

ستايي و کشاورزي به شيوه نايل شوند، بتوانند در مورد مسايل رو
انتقادي انديشه کنند، قادر به حل مسايل بدون ساختار و                 
پيچيده باشند، بتوانند مسئوليت يادگيري خود را بر عهده               
گيرند، نظام توليد، توزيع و مصرف محصوالت کشاورزي را درک          

، )٢٠٠٢(فين  .  کنند و حامي و عالقه مند به توسعه پايدار باشند         
                                                                                    
1. Outreach 
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بر انجام  )  ٢٠٠٠(و ادواردو    )  ١٩٩٩(ناگ  کورتز و مک دو     
تحقيقات بين رشته اي و چند رشته اي در دانشکده هاي                 

مثبت و  (به نقل از اين محققان، تأثيرات       .  کشاورزي تأکيد دارند  
طرح هاي پژوهشي اجرا شده، بر توسعه پايدار بايد مورد          )  منفي

بر تشکيل تيم هاي پژوهشي    )٢٠٠٢(شريبرگ  .  بررسي قرار گيرد  
 گالکستون و کالدر   .  چند رشته اي در دانشکده ها تأکيد دارد        

به منظور تلفيق پايداري در عمليات        )  ٢٠٠٣(و کام   )  ١٩٩٩(
روزمره دانشکده هاي کشاورزي به افزايش کارآيي انرژي و آب،           
استفاده از روش هاي حمل و نقل متناسب با پايداري، بازيافت             

 .ننددر دانشکده ها اشاره مي ک... ضايعات و
بر اساس مطالعات خود، سخنراني، برگزاري      )  ٢٠٠٣(کوندون

سمينار و کارگاه آموزشي براي سازمان ها و ادارات مختلف در             
به .  مورد توسعه پايدار را از وظايف اعضاي هيأت علمي مي داند           

 و ون وينن    )  ٢٠٠٢(، فين    )١٩٩٩(زعم کالگستون و کالدر       
يل سازمان هاي   دانشکده هاي کشاورزي بايد تشک       )  ٢٠٠٠(

غيردولتي توسعه پايدار را توسط اعضاي هيأت علمي خود مورد           
تشويق قرار دهند و آنها را به مشارکت در کنفرانس هاي مرتبط            

همچنين بايد بين دانشکده هاي       .  با پايداري ترغيب نمايند      
استان ها و نواحي مختلف، روابط منسجمي در جهت پيشبرد             

به عبارتي بايد بين دانشکده ها،     .  يداهداف توسعه پايدار بوجود آ    
 .شبکه هاي پايداري تشکيل شود

محققان و نويسندگان مختلف، وجود شرايط و الزامات              
متعددي را براي تحقق تلفيق پايداري در آموزش عالي                  
کشاورزي ضروري مي دانند و در ضمن، در طي تحقيقات خود            

ر مثال والز و    به طو .  موانعي را نيز بر سر اين مسير برشمرده اند        
و بکر و   )  ٢٠٠٣(، کروما   )١٩٩٦(، بودن   )٢٠٠٢(جيک لينگ   

به تحول در چشم انداز و مأموريت              )  ٢٠٠٢(همکاران   
دانشکده هاي کشاورزي، تحول در نقش اعضاي هيأت علمي،            
تحول در تدوين برنامه هاي درسي، تحول در روند ارزشيابي              

... درسي و تحصيلي، توجه به دانش بومي در تدوين محتواي             
، کوک  )٢٠٠٠(به زعم ون دن بور و همکاران          .  تأکيد مي کنند 

مواردي مثل سوء تعبير از       )  ٢٠٠٠(، و فيل هو       )٢٠٠٢(لين  
مفهوم پايداري در اذهان اعضاي هيأت علمي، وابستگي                 
پژوهشگران به پارادايم تقليل گرا و مکانيستي، مقاومت در مقابل  

 انجام خدمات اجتماعي     تغيير و عدم تأثير وقت و هزينه در           
مرتبط با پايداري در ارتقاي شغلي اعضاي هيأت علمي را جزو             
موانع موجود بر سر راه تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي 

 . بر مي شمرند
در کشور ما تاکنون در مورد موضوع تلفيق پايداري در                
آموزش عالي و بويژه آموزش عالي کشاورزي بحثي به ميان               

 مطلبي نوشته نشده است؛ در حاليکه توجه و تعهد به             نيامده و 
اين مسأله مي تواند قدم مثبتي در جهت رفع نارسايي هاي اين            

بر . نظام و کمک شايسته اي به کاهش ناپايداري هاي موجود باشد
تلفيق   طراحي الگويي براي  هدف کلي اين تحقيق      اين اساس،   
نظور از آموزش   م.   كشور بود   آموزش عالي كشاورزي   پايداري در   

عالي كشاورزي، دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه هاي دولتي           
 :اهداف اختصاصي تحقيق عبارت بود از. است
 تعيين مؤلفه هاي تلفيق پايداري در آموزش عالي كشاورزي . ١
   آموزش عالي كشاورزيتعيين الزامات تلفيق پايداري در . ٢
 وزش عالي كشاورزي آمتلفيق پايداري در  غالب موانع تعيين . ٣
آموزش عالي   تلفيق پايداري در       تدوين الگوي تجربي       .  ٤

 كشاورزي
 

 ها مواد و روش
اين تحقيق از نظر ماهيت، از نوع پژوهش هاي كمي، از نظر            
ميزان كنترل متغيرها از نوع غير آزمايشي و از نظر هدف از نوع              
تحقيقات كاربردي محسوب مي شود؛ زيرا هدف محقق دستيابي         

 اصول و قواعدي بود كه در موقعيت هاي واقعي و عملي به كار             به
. بسته مي شوند و به بهبود روش هاي اجرايي كمك مي كنند             

جامعه آماري اين تحقيق را اعضاي هيأت علمي تمام وقت                
دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي دولتي تشکيل دادند که           

 با استفاده   ١حجم نمونه ).   =١١٨٦N( نفر بود    ١١٨٦تعداد آنان   
در ).  =٢٠٦n(محاسبه شد   )  ١٣٨٢(از فرمول شيفر و همکاران       

.  استفاده شد  ٢اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي       
دانشگاه تازه تأسيس و در حال       (متغير طبقه بندي نوع دانشگاه      

براي تعيين حجم نمونه در هر      .  بود)توسعه و دانشگاه هاي ديگر    
                                                                                    
1. Sample Size 
2. Stratified Random Sampling 
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. ش انتساب متناسب با حجم استفاده شديک از اين طبقات از رو
 تن از اعضاي هيأت علمي دانشکده هاي        ٤٩بر اين اساس تعداد     

 تن  ١٥٧کشاورزي دانشگاه هاي تازه تأسيس و در حال توسعه و          
از اعضاي هيأت علمي دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي ديگر        

ابزار اصلي تحقيق     .  به عنوان اعضاي نمونه انتخاب شدند          
نامه همراه، مؤلفه هاي تلفيق    :  نامه اي در پنج بخش شامل    پرسش

پايداري در آموزش عالي کشاورزي، الزامات و شرايط تلفيق              
پايداري در آموزش عالي کشاورزي، موانع و چالش هاي تلفيق            
پايداري در آموزش عالي کشاورزي و ويژگي هاي فردي و                

 که  حرفه اي اعضاي هيأت علمي دانشکده هاي کشاورزي بود          
 ٢ و محتوايي  ١روايي ظاهري .  توسط محقق طراحي و تدوين شد      

 و پس از انجام     ٣ابزار تحقيق با استفاده از نظرات پانل متخصصان       
جهت تعيين پايايي ابزار تحقيق از      .  اصالحات الزم به دست آمد    

ضريب آلفاي کرونباخ براي     .  روش آلفاي کرونباخ استفاده شد     
، ٧٨/٠نامه به ترتيب برابر با      بخش هاي دوم، سوم و چهارم پرسش     

 به دست آمد که نشانگر پايايي باالي سازه هاي            ٨٤/٠ و   ٨١/٠
 نفر از    ٢٠٦پرسشنامه تأييد شده در اختيار         .  پرسشنامه بود 

 ١٩٥اعضاي هيأت علمي دانشکده هاي کشاورزي قرار گرفت که         
داده هاي جمع آوري شده با      .  فقره از آن تکميل و واصل شد        

 . پردازش و تحليل گرديدExcelو  SPSS12رم افزاراستفاده از ن
 

 نتايج و بحث
 اي اعضاي هيأت علمي هاي فردي و حرفه  ويژگي‐الف

بر اساس تحليل داده ها، وضعيت اعضاي هيأت علمي               
دانشکده هاي کشاورزي مورد مطالعه بر حسب مرتبه علمي به            

 .  است١شرح جدول 
 ٣/٧٤دود   مشاهده مي شود ح     ١همانگونه که در جدول       

درصد از افراد مورد مطالعه داراي مرتبه علمي استادياري به باال            
 درصد ترويج و آموزش        ١٩:  رشته تحصيلي شامل   .  بوده اند

 درصد  ٣/١١ درصد زراعت و اصالح نباتات،          ٤/١٦کشاورزي،  
 درصد  ٣/١٠ درصد ماشين هاي کشاورزي،        ٣/١١گياهپزشکي،

                                                                                    
1. Face Validity 
2. Content Validity 
3. Panel of Experts 

 ٧/٦د خاکشناسي،     درص ٧/٧ درصد باغباني،     ٢/٩علوم دامي،    
 درصد علوم و    ٥/١ درصد اقتصاد کشاورزي و      ٧/٦درصد آبياري،   

 سال بود و    ٤٢ميانگين سن پاسخگويان    .  صنايع غذايي بوده اند  
و )   درصد ٩/٣٧( سال   ٤١‐٥٠بيشترين فراواني به طبقه سني       

 سال اختصاص    ٣١کمترين فراواني به طبقه سني کمتر از             
ننده در تحقيق، به طور      اعضاي هيأت علمي شرکت ک     .  داشت

‐پژوهشي، سه مقاله علمي      ‐متوسط داراي نه مقاله علمي        
ترويجي، نه مقاله ارايه شده در کنفرانس هاي داخلي و سه مقاله           

هفتاد و سه درصد    .  ارايه شده در کنفرانس هاي بين المللي بودند     
اين ميزان براي ترجمه . از اين افراد تابحال کتابي تأليف نکرده اند

متوسط سابقه  .   درصد است   ٧٠ به زبان فارسي حدود         کتاب
 سال و متوسط    ١٢تدريس هريک از شرکت کنندگان در تحقيق        

 .  سال بود١١سابقه تحقيق در رشته تخصصي 
 

 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي دانشکده هاي کشاورزي ‐١جدول 
 بر حسب مرتبه علمي

 مرتبه علمي فراواني درصد
 مربي آموزشيار ٢ ١
 مربي آموزشي ٤٨ ٧/٢٤
 استاديار ٩٤ ٢/٤٨
 دانشيار ٣٤ ٤/١٧
 استاد ١٧ ٧/٨

 جمع ١٩٥ ١٠٠
 
  مؤلفه هاي تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي‐ب

مؤلفه هاي تلفيق پايداري در کارکردها و فعاليت هاي اصلي          
شامل آموزش، پژوهش،    (نظام آموزش عالي کشاورزي کشور         

بر اساس نظرات،     )  خدمات اجتماعي  فعاليت هاي روزمره و       
ديدگاه ها و تجارب اعضاي هيأت علمي مورد مطالعه، بر اساس            
ميانگين رتبه اي و انحراف معيار، به ترتيب اهميت و اولويت در             

به اين ترتيب تلفيق پايداري در         .   مشاهده مي شود   ٢جدول  
آموزش در اولويت اول و تلفيق پايداري در خدمات اجتماعي در            

به منظور تلفيق پايداري در آموزش و         .  يت آخر قرار دارد    اولو
يادگيري، مؤلفه هاي به روز بودن اعضاي هيأت         ‐فرايند ياددهي 

علمي از نظر اطالعات و مهارت هاي تخصصي رشته خود،                



٣٩ الگويي براي تلفيق پايداري در آموزش عالي كشاورزي: ايرواني و همكاران

يادگيري رسمي و غير رسمي اصول و موازين انساني توسط               
ترام از قبيل رعايت حقوق ديگران، اح     (دانشجو در طول تحصيل     

، يادگيري نحوه استفاده بهينه از منابع در دسترس ...)به قانون و    
مثل آب، سوخت و کاغذ توسط دانشجو و توان حل مسأله به               

در اين زمينه،   .  ترتيب در اولويت هاي اول تا چهارم قرار دارند         
در دانشجو جزو    )  سيستمي(ايجاد تفکر انتقادي و سامانه اي         

 . انداولويت هاي آخر محسوب شده 
، جهت تلفيق پايداري در      ٢بر اساس مطالب مندرج در جدول        

فعاليت هاي جاري و امور روزمره دانشکده ها، ترغيب و تشويق            
دانشجويان و کارکنان به کاهش ضايعات در اولويت اول قرار              

مديريت تلفيقي آفات و بيماري ها در مزارع، باغات و فضاي          .  دارد
عات گياهي، حيواني، غذايي و       سبز دانشکده ها و بازيافت ضاي      

در اين زمينه، استفاده    .  کاغذ جزو اولويت هاي دوم و سوم بوده اند      
از گونه هاي گياهي کمياب يا رو به انقراض در ايجاد فضاي سبز             
 دانشکده هاي کشاورزي با هدف حفظ تنوع زيستي از اهميت            

 

تصويب و اجراي   .  کمتري نسبت به بقيه موارد برخوردار است        
 در دانشکده هاي کشاورزي،      ١ هاي پژوهشي بين رشته اي     طرح

جهت تلفيق پايداري در پژوهش هايي که در اين دانشکده ها             
در اين زمينه، بررسي     .  انجام مي شود، بسيار حائز اهميت است      

يافته هاي طرح ها   )  مثبت يا منفي    (تأثيرات و پي آمدهاي       
بر .)  وندپژوهش هايي که در دانشکده ها تصويب و اجرا مي ش           (

توسعه پايدار از اهميت کمتري نسبت به موارد ديگر برخوردار            
براي اينکه از جهت ارايه خدمات اجتماعي نيز آموزش          .  مي باشد

عالي کشاورزي در راستاي اهداف توسعه پايدار باشد، حمايت            
مادي و معنوي مديريت دانشگاه از کنفرانس ها و گردهمايي هاي         

ر دانشکده هاي کشاورزي در اولويت اول مربوط به توسعه پايدار د 
اولويت دوم در اين زمينه، اطالع رساني به آحاد جامعه . قرار دارد

در مورد مفهوم و شيوه هاي توسعه پايدار توسط اعضاي هيأت             
علمي و از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي از قبيل راديو،                  

 .تلويزيون، روزنامه ها و مجالت است
                                                                                    
1. Interdisciplinary 

 دي مؤلفه هاي تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي اولويت بن‐٢جدول 
انحراف معيار   ∗ميانگين

 ) ١٠از (
 مؤلفه اولويت

 آموزش اول ٩٣/٨ ٩١/٠
  به روز بودن اعضاي هيأت علمي از نظر اطالعات و مهارت هاي مربوط به زمينه تخصصي‐ ١ ٣٢/٩ ١٥/١
 بر يادگيري دانش  و مهارت هاي تخصصي يادگيري اصول و موازين انساني عالوه ‐ ٢ ٢٣/٩ ١٩/١
 توسط دانشجو...  يادگيري استفاده صحيح از منابع دردسترس مثل آب، سوخت، کاغذ و‐ ٣ ٠٦/٩ ٢٩/١
  توان حل مسأله‐ ٤ ٠٤/٩ ١٩/١
  يادگيري انجام امور به صورت گروهي و تيمي توسط دانشجو‐ ٥ ٩٩/٨ ١١/١
  اصلي يادگيري توسط دانشجو بر عهده گرفتن مسئوليت‐ ٦ ٩٨/٨ ٣١/١
  درک کامل نظام توليد، توزيع و مصرف محصوالت کشاورزي توسط دانشجو‐ ٧ ٩١/٨ ٤٩/١
  ايجاد نگرش مثبت در دانشجو نسبت به توسعه پايدار‐ ٨ ٨٧/٨ ٤٥/١
  کسب مهارت برقراري ارتباط با ديگران و از جمله روستاييان ‐ ٩ ٨٣/٨ ٥١/١
 اصول و شيوه هاي پايداري، يي اعضاي هيأت علمي با مفاهيمآشنا ‐ ١٠ ٨٢/٨ ٣٠/١
  كشاورزي امور با موضوع هايدر دانشجو نسبت به  ايجاد تفكر انتقادي ‐ ١١ ٦١/٨ ٤٢/١
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  اولويت بندي مؤلفه هاي تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي‐٢ادامه جدول 

 انحراف معيار
  ∗ميانگين

 )١٠از (
 اولويت

 مؤلفه

  در دانشجويان)سيستمي(سامانه اي توان تفكر  ‐ ١٢ ٥١/٨ ٥٥/١

 ١فعاليت هاي جاري دوم ٧٠/٨ ١١/١

  ترغيب دانشجويان و کارکنان به کاهش هر چه بيشتر ضايعات‐ ١ ٩٨/٨ ٣٨/١
 باغات و فضاي سبز دانشكده، ها در مزارع  آفات و بيماريتلفيقيمديريت  ‐ ٢ ٨٧/٨ ٣٣/١
 كاغذهاي باطله آلي و ت ضايعاتبازياف ‐ ٣ ٨٧/٨ ٤٦/١
  با توجه به اصول پايداري هااحداث ساختمان ‐ ٤ ٧٥/٨ ٦٣/١

٥ ٦٦/٨ ٦٧/١ 
در انجام امور   ...   و  سوخت ،برق نهادينه شدن مصرف بهينه منابعي مثل آب،           ‐

 جاري دانشکده 
  پايدار در دانشکدهاستفاده از روش هاي حمل و نقل ‐ ٦ ٥٦/٨ ٦٥/١

٧ ٣٠/٨ ٧٩/١ 
استفاده از گياهان رو به انقراض در ايجاد فضاي سبز دانشكده به منظور حفظ                 ‐

 تنوع زيستي

 پژوهش سوم ٦٨/٨ ٢١/١

 اي هاي پژوهشي بين رشته تصويب و اجراي طرح ‐ ١ ٩١/٨ ٤٩/١
 کشاورزي پايدارهاي پژوهشي مرتبط با  تصويب و اجراي طرح ‐ ٢ ٦٧/٨ ٦٧/١
 توسعه پايدارها بر    طرحيافته هاي) مثبت يا منفي ( تأثيرات بررسي‐ ٣ ٤٧/٨ ٥٦/١

 ٢خدمات اجتماعي چهارم ٥٨/٨ ٢١/١

١ ٧٨/٨ ٢١/١ 
 مرتبط با توسعه     يها  دانشگاه از كنفرانس     مادي و معنوي مديريت      حمايت  ‐

  در دانشکدهپايدار

٢ ٧٥/٨ ٣٤/١ 
فاده از   اطالع رساني به جامعه در مورد توسعه پايدار توسط استادان، با است                 ‐

 رسانه هاي ارتباطي 
  تشکيل شبکه هاي پايداري بين دانشکده هاي کشاورزي‐ ٣ ٦٤/٨ ٥٢/١

٤ ٤٦/٨ ٥٦/١ 
 براي ادارات    توسط دانشكده  توسعه پايدار  در مورد      برگزاري کارگاه آموزشي    ‐

 مرتبط
  مرتبطبراي ادارات  توسط دانشكدهتوسعه پايدارسخنراني در مورد  ‐ ٥ ٤٣/٨ ٤٣/١

٦ ٣٩/٨ ٨٨/١ 
هاي مربوط به     ها و گردهمايي    مشاركت اعضاي هيأت علمي در كنفرانس          ‐

 پايداري 

 ١٠=                 اهميت بسيار زياد١=اهميت بسيار کم:                 مقياس∗
                                                                                                                                                                                    
1. Operations 
2. Outreach 



٤١ الگويي براي تلفيق پايداري در آموزش عالي كشاورزي: ايرواني و همكاران

  الزامات تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي‐ج
ي عمل  به منظور تعيين الزامات اصلي مورد نياز براي جامه          

پوشاندن به مؤلفه هاي تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي         
و تعيين سهم اين الزامات در امکان تلفيق پايداري، از تحليل              

محاسبات آماري اوليه بيانگر مناسب بودن       .  عاملي استفاده شد  
آزمون ).  ١=KMO  ٨٤٨/٠(داده ها براي تحليل عاملي بود          

در اين بررسي،   .   دار شد بارتلت نيز در سطح يک درصد معني        
 باالتر از يک استخراج شدند و           ٢شش عامل با مقادير ويژه       

سهم هر يک در    (متغيرهاي سنجش الزامات، بر اساس بار عاملي        
 و ) تشکيل عامل

                                                                                    
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Eigen Value 

 به روش واريماکس در اين عوامل    ٣پس از چرخش عاملي متعامد    

 درصد از کل واريانس ٦٤/٧٦عوامل شش گانه، . دسته بندي شدند
 درصد واريانس    ٢٤متغيرها را تبيين کردند و تنها کمتر از              

باقيمانده مربوط به عواملي بود که از طريق تحليل عاملي                 
پس از بررسي متغيرهاي مربوط به هر عامل و         .  شناسايي نشدند 

الزامات :  بارهاي عاملي آنها، عوامل بدين ترتيب نامگذاري شدند        
محيطي، الزامات روان      ‐ راهبردي، الزامات ارتباطي     ‐مديريتي

  مشارکتي، الزامات فرايندي و الزامات       ‐شناختي، الزامات پويايي  
متغيرهاي هر عامل به همراه ميانگين، انحراف معيار و         .  محتوايي

 . آمده است٣بار عاملي آنها در جدول 
                                                                                    
3. Orthogonal Rotation 

 
  الزامات مورد نياز براي  ميانگين، انحراف معيار و بارهاي عاملي متغيرهاي تشکيل دهنده عوامل مربوط به‐٣جدول 

 تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي

 انحراف معيار بار عاملي
 ٭ميانگين

 )١٠از (
 متغير/ عامل

  راهبردي‐ الزامات مديريتي‐١ ٤٧/٨ ٢١/١ ـــ
 )پرورش افراد متعهد و توانمند براي مقابله با مسايل كشاورزي ( اصالح مأموريت دانشکده‐ ٤٤/٩ ٩/٠ ٨٣/٠

٢٨/٩ ٤١/١ ٨٢/٠ 
 وجود امکانات و تسهيالت الزم براي ارتقاي مستمر دانش و مهارت هاي استادان                        ‐
 ...)اينترنت، کتاب، ژورنال و(

 در دانشکدهتصميم گيري مشاركتي  ٦٨/٨ ٦٤/١ ٧٩/٠

٤٦/٨ ٧٥/١ ٧٥/٠ 
 مفاهيم و روش هاي توسعه      جهت يادگيري   دانشجويانهاي آموزشي براي    کارگاه  برگزاري    ‐

 پايدار
  هدايت تحقيقات دانشجويي به سوي موضوعات مربوط به کشاورزي پايدار‐ ٤٦/٨ ٩١/١ ٧٨/٠

٤٣/٨ ٦٦/١ ٧٨/٠ 
 مفاهيم و روش    جهت يادگيري  براي كاركنان     ضمن خدمت  برگزاري دوره هاي آموزشي     ‐

 هاي توسعه پايدار و رعايت آنها در موقع كار

٣٧/٨ ٨١/١ ٨١/٠ 
 جهت يادگيري  براي اعضاي هيأت علمي          ضمن خدمت   زشيبرگزاري دوره هاي آمو       ‐

 مفاهيم و روش هاي توسعه پايدار و رعايت آنها در موقع كار

٠٥/٨ ١٩/٢ ٨٤/٠ 
با   در مورد موضوعات کشاورزي    )منجر به گواهينامه  (غير رسمي آموزشي  ارائه دوره هاي       ‐

 هدف در دسترس بودن امکانات آموزشي براي قشر وسيعتري از جامعه

٨٢/٧ ٢٥/٢ ٨٥/٠ 
تشكيل كميته پايداري در دانشكده تا مسئوليت سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر                   ‐

 اجراي برنامه هاي ذيربط را بر عهده گيرد

٧٠/٧ ٠٤/٢ ٧٧/٠ 
با هدف در دسترس بودن امکانات آموزشي براي قشر               مجازي  آموزشي ارائه دوره هاي    ‐

 وسيعتري از جامعه
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 ميانگين، انحراف معيار و بارهاي عاملي متغيرهاي تشکيل دهنده عوامل مربوط به الزامات مورد نياز براي  ‐٣ادامه جدول 
 تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي

  محيطي‐ الزامات ارتباطي‐٢ ٧٢/٨ ٠٩/١ ـــ
 ) آزمايشگاهعالوه بر کالس و (هاي واقعي كشاورزي و روستايي دانشجو در محيط آموزش ‐ ٩٧/٨ ٤٠/١ ٨١/٠

٩٥/٨ ٣٣/١ ٧٧/٠ 
هاي دولتي و غيردولتي مرتبط با        نمايندگان سازمان  و دانشكده    بين  و مستمر  متقابلايجاد ارتباط     ‐

 توسعه كشاورزي
 گر يادگيري   تسهيل از انتقال صرف اطالعات و دانش بهت علميأعضو هي تغيير نقش ‐ ٨٢/٨ ٥١/١ ٧٦/٠
  روستاييان و كشاورزان واقعي نمايندگانو استادان  بين و مستمرمتقابلط ايجاد ارتبا ‐ ٧٤/٨ ٥٩/١ ٧٩/٠/٠
  ايجاد ارتباط با فارغ التحصيالن توسط دانشکده‐ ١٥/٨ ٧٦/١ ٧٨/٠

  الزامات روان شناختي‐٣ ٠١/٨ ٧٢/١ 
 هاي توسعه پايدار د انگيزه الزم در اعضاي هيأت علمي براي بكارگيري روش ايجا‐ ٥٤/٨ ٥٦/١ ٧٧/٠
  در مديران و مسئوالن دانشكدهتوسعه پايدار نگرش مثبت به  ايجاد‐ ٣٢/٨ ٢١/٢ ٧٥/٠
 هاي توسعه پايدار د انگيزه الزم در كاركنان براي بكارگيري روش ايجا‐ ٢٥/٨ ٧٠/١ ٦٩/٠
 وجود فرد يا افراد مورد قبول و متعهد به عنوان مسئول امور پايداري در دانشكده ‐ ٩٨/٧ ٣٦/٢ ٦٧/٠
 توجه به عملكرد پايداري اعضاي هيأت علمي در ارتقاي آنها ‐ ٥٠/٧ ٧٥/٢ ٧٨/٠
 توجه به عملكرد كاركنان در زمينه پايداري در ارزشيابي ساالنه آنها ‐ ٤٦/٧ ٢٨/٢ ٧٥/٠

  مشارکتي‐ الزامات پويايي‐٤ ٧٠/٧ ٤١/١ 
 کالس درسدانشجويان در فعال مشاركت  ‐ ١١/٩ ٣٣/١ ٧٤/٠
 هاي مختلف كشاورزي هاي مشترك توسط دانشجويان رشته انجام تكاليف و پروژه ‐ ١٢/٨ ٨٣/١ ٦٨/٠
  درسي هاي برنامهانعطاف دروجود  ‐ ٨ ٨٠/١ ٨١/٠
 جاي رقابت بين آنهاه بدر فرايند يادگيري توجه به همكاري بين دانشجويان  ‐ ٨٩/٧ ١٣/٢ ٨٤/٠
  شاغلانش آموختگانهاي درسي با مشاركت د تدوين برنامه ‐ ٥٤/٧ ٣٥/٢ ٧٦/٠
 هاي غيردولتي مرتبط هاي دولتي و تشكل هاي درسي با مشاركت نمايندگان سازمان تدوين برنامه ‐ ٠٩/٧ ٤٠/٢ ٧٤/٠
  استفاده از ماهرکاران بيروني براي تدريس واحدهاي عملي خاص‐ ٧٥/٦ ٥٤/٢ ٧٦/٠
 تدوين برنامه هاي درسي با مشاركت دانشجويان ‐ ٦٣/٦ ٣١/٢ ٧٧/٠
  الزامات فرايندي‐٥ ٩٥/٧ ٥٠/١ 
 )کمي و کيفي( ترکيبي حصيلي استفاده از نظام ارزشيابي ت‐ ٦٦/٨ ٥١/١ ٧٤/٠
  تأکيد بر يادگيري گروهي‐ ١٧/٨ ٨١/١ ٦٨/٠
 تشخيص الگوهاي يادگيري دانشجويان ‐ ٠٦/٨ ٩٠/١ ٧٤/٠
  فراهم بودن امکان استفاده دانشجو از تجارب ديگران‐ ٠٢/٨ ٠١/٢ ٧٥/٠
  فراهم بودن امکان انتقال تجارب دانشجو به افراد کالس‐ ٨٧/٧ ٩٣/١ ٧٦/٠
 تأكيد بر مطالعات موردي ‐ ٧٠/٧ ٨٥/١ ٦٨/٠
 و مفاهيم بجاي يادگيري جزئيات تأكيد بر يادگيري اصول ‐ ٧٠/٧ ٠٥/٢ ٦٩/٠
  براي برخي از دروس خاصتدريس تيمي ‐ ٦٧/٧ ٣٨/٢ ٧٢/٠
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 نحراف معيار و بارهاي عاملي متغيرهاي تشکيل دهنده عوامل مربوط به الزامات مورد نياز براي  ميانگين، ا‐٣ادامه جدول 
 تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي

  الزامات محتوايي‐٦ ١٧/٨ ٣٦/١ ـــ
ابعاد مختلف توليد، توزيع و مصرف محصوالت كشاورزي از ديدگاه هاي علوم طبيعي،  درک ‐ ٦٠/٨ ٦٧/١ ٧٦/٠

  با فرايند توليددنآشنا ش” صرفانه ادي، اجتماعي و فرهنگي اقتص
  محوربودن محتواي دروس‐ مسأله‐ ٩١/٧ ١٣/٢ ٦٩/٠
  ارتباط دادن محتواي دروس با نيازها و عالئق دانشجو‐ ٨٩/٧ ١١/٢ ٦٨/٠
  محتواي دروس منظور کردن دانش بومي در‐ ٨٩/٧ ١٣/٢ ٦٦/٠
 واي دروس با دانش قبلي و تجربيات دانشجو ارتباط دادن محت‐ ٧٧/٧ ١٥/٢ ٦٦/٠

 ١٠=      نياز بسيار زياد١=نياز بسيار کم:                مقياس٭
 

، نياز به الزامات       ٣از ميان الزامات مندرج در جدول             
 محيطي بيشتر از ساير عوامل       ‐ راهبردي و ارتباطي    ‐مديريتي
الزامات  درصد از کل واريانس مربوط به         ٣٢اين دو عامل    .  است

. تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي را تبيين مي کنند            
ميزان نياز به الزامات محتوايي، در بين عوامل ذکر شده، کمتر             

 . درصد از واريانس مربوط را تبيين مي کند٤٣/٩اين عامل . است
  موانع تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي‐د

ي در آموزش عالي     جهت تعيين موانع اصلي تلفيق پايدار       
کشاورزي و کاهش تعداد اين موانع به چند عامل کلي از تحليل            

 بود  ٧٧/٠ در اين مورد برابر با       KMOآماره  .  عاملي استفاده شد  
. که نشان مي دهد داده ها براي تحليل عاملي مناسب هستند            

با .  البته آزمون بارتلت نيز، در سطح يک درصد معني دار بود             
تحليل عاملي، چهار عامل با مقادير ويژه باالتر      استفاده از تکنيک    

از يک استخراج شدند و متغيرهاي سنجش موانع تلفيق                 
پايداري، بر اساس بار عاملي و پس از چرخش عاملي متعامد به             

عوامل .  روش واريماکس، در اين عوامل دسته بندي شدند            
 درصد از کل واريانس مربوط به متغيرهاي موانع      ٦/٦٤چهارگانه،  

پس از بررسي متغيرهاي مربوط به هر عامل و          .  ا تبيين کردند  ر
درک :  بارهاي عاملي آنها، عوامل بدين ترتيب نامگذاري شدند         

نامناسب از توسعه پايدار، تعهد و الزام پايين مديريت و                   
تشکيالت، فقدان سازوکارهاي مشوق و فقدان منابع و زمينه هاي         

 ميانگين، انحراف معيار و     متغيرهاي هر عامل به همراه    .  مورد نياز 
 .  آمده اند٤بار عاملي آنها در جدول 

درک (، عامل اول      ٤از ميان عوامل مندرج در جدول            
 درصد از واريانس متغيرها را         ٢١)  نامناسب از توسعه پايدار     

تبيين مي کند و به عبارتي اصلي ترين مانع و چالش تلفيق                
عامل هاي .  پايداري در آموزش عالي کشاورزي محسوب مي شود       

 ٧٢/١٠ درصد و    ٧٩/١٣ درصد،   ٥٦/١٨بعدي هر يک به ترتيب      
ميانگين هاي محاسبه  .  درصد از واريانس کل را تبيين مي کنند        

نشان )  ٤جدول  (شده براي هر يک از متغيرهاي سنجش موانع          
مي دهد ميزان تأثير آنها به قدري نيست که بتوانند عدم تلفيق             

تنها موردي  .  ي را باعث شوند   پايداري در آموزش عالي کشاورز     
که در حد زياد مانع تلفيق محسوب مي شود، فقدان تيم هاي              
. پژوهشي بين رشته اي و چند رشته اي در وضعيت فعلي است            

وجود اين مانع ممکن است به عدم تمايل اعضاي هيأت علمي با            
تخصص هاي مختلف کشاورزي براي انجام طرح هاي پژوهشي          

 سازوکارهاي ساماندهي طرح هاي پژوهشي بين رشته اي يا فقدان
بين رشته اي در مديريت هاي پژوهشي دانشکده هاي کشاورزي         

اين امر نيز خود مي تواند ناشي از حاکميت تفکر           .  مربوط باشد 
مکانيستي و تقليل گرا در انجام طرح هاي پژوهشي کشاورزي            

در صورتيکه مسائل موجود بخش کشاورزي آنقدر پيچيده        .  باشد
ند که با تفکر غالب فعلي نمي توان پاسخ هاي واقع گرايانه اي         هست

براي آنها پيدا کرد و به نظر مي رسد بايد اجراي طرح هاي                  
 .پژوهشي بين رشته اي مورد تشويق و حمايت قرار گيرند

  الگوي تلفيق پايداري در آموزش عالي کشاورزي‐ه
در بر اساس مطالب مذکور، مي توان الگوي تلفيق پايداري            

 .آموزش عالي کشاورزي را به شکل زير ترسيم نمود
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  الگوي تجربي تلفيق پايداري در آموزش عالي كشاورزي مبتني بر تحليل عاملي‐۱شكل 
 

 نتيجه گيري و پيشنهادها
از )  کشاورزي(موضوع تلفيق پايداري در آموزش عالي            

بنابراين، آموزش عالي    .  چالش هاي اصلي توسعه پايدار است       
 تواند نقش و رسالت مهمي را در پايداري ايفا نمايد و به                 مي

عبارت روشن تر، مصداق هدف آموزش عالي براي توسعه پايدار           
 . باشد

در اين تحقيق، مؤلفه هاي تلفيق پايداري در آموزش عالي            
کشاورزي در ابعاد آموزش، پژوهش، فعاليت هاي روزمره خدمات        

ند و مشخص گرديد که     اجتماعي دسته بندي و اولويت بندي شد    
تلفيق پايداري در آموزش نسبت به بقيه کارکردها و فعاليت هاي          
. اصلي آموزش عالي کشاورزي از اولويت باالتري برخوردار است         

مهم ترين مؤلفه هاي تلفيق پايداري در حوزه آموزش به ترتيب           
به روز بودن اعضاي هيأت علمي از نظر اطالعات و            :  عبارتند از 

مربوط به زمينه تخصصي، يادگيري موازين و             مهارت هاي   
تعهدات انساني مربوط به توسعه پايدار توسط دانشجو در طول            
تحصيل و يادگيري استفاده درست از منابعي چون آب، سوخت،          
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ترغيب دانشجويان و کارکنان به       .  برق و کاغذ توسط دانشجو      
کاهش هر چه بيشتر ضايعات، مديريت تلفيقي آفات و بيماري ها          
در فضاي سبز، باغات و مزارع دانشکده ها و بازيافت ضايعات               
توليد شده در پرديس دانشکده، با اولويت ترين مؤلفه هاي تلفيق          
پايداري در فعاليت هاي جاري و امور روزمره دانشکده هاي               

مهم ترين مؤلفه تلفيق پايداري در حوزه          .  کشاورزي هستند 
ين رشته اي در   پژوهش، تصويب و اجراي طرح هاي پژوهشي ب         

دانشکده هاي کشاورزي و مهم ترين مؤلفه تلفيق پايداري در             
حوزه خدمات اجتماعي، حمايت مادي و معنوي مديريت               
دانشگاه ها از برگزاري کنفرانس هاي مرتبط با توسعه پايدار، بويژه    

 .توسعه پايدار کشاورزي، در دانشکده هاي کشاورزي است
ايداري در آموزش عالي      در اين تحقيق، الزامات تلفيق پ        

کشاورزي با استفاده از تحليل عاملي به شش عامل مهم                  
 راهبردي و    ‐عنايت به الزامات مديريتي     .  دسته بندي شدند 

 محيطي از اهميت باالتري نسبت به چهار            ‐الزامات ارتباطي 
موانع تلفيق پايداري   .  باقيمانده برخوردار است  )  الزام کلي (عامل  

ي نيز با استفاده از تحليل عاملي در           در آموزش عالي کشاورز    
اين موانع به ترتيب ميزان تبيين      .  چهار عامل تقسيم بندي شدند   
درک نامناسب از توسعه پايدار،       :  واريانس متغيرها عبارتند از    

تعهد و الزام پايين مديريت و تشکيالت، فقدان سازوکارهاي              
 .مشوق و فقدان منابع و زمينه هاي مورد نياز

افته هاي بدست آمده پيشنهادهاي زير ارائه          بر مبناي ي   
 :مي شود
 طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي روش هاي           ‐١

نوين تدريس مبتني بر تشخيص و حل مسأله، تقويت تفکر               
خالق و انتقادي و سامانه اي، و تقويت روحيه مشارکت فعال و             
کار گروهي در بين دانشجويان براي اعضاي هيأت علمي                 

در اين دوره ها بر آموزش تشخيص          .  ده هاي كشاورزي دانشك
 الگوهاي يادگيري دانشجويان و انتخاب الگوي مناسب تدريس          

 

 .بر اساس الگوهاي يادگيري تأکيد شود
 طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت           ‐٢

براي اعضاي هيأت علمي به منظور آشناسازي و توجيه آنها               
در اين دوره ها بر تغيير      .  قعي توسعه پايدار  نسبت به مفهوم وا    

رفتار افراد مبتني بر اصول پايداري تأکيد شود تا اين افراد از اين  
همچنين .  جهت نيز الگوي مناسبي براي دانشجويان خود باشند       

بدفهمي ها و سوء تعبيرهاي موجود از مفهوم توسعه پايدار مورد           
 .بحث قرار گيرند

 از طرح هاي پژوهشي، براي         تصويب، اجرا و حمايت       ‐٣
فعاليت هاي ميان رشته اي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي         

 مرتبط با بخش کشاورزي
 تصويب، اجرا و حمايت از طرح هاي پژوهشي، براي               ‐٤

تبيين مفهوم پايداري کشاورزي متناسب با اوضاع و احوال               
 اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي کشور

ايت از طرح هاي پژوهشي، براي         تصويب، اجرا و حم       ‐٥
تعيين الگوي مناسب مشارکت استادان، دانشجويان، دانش             
آموختگان، نمايندگان روستاييان، نمايندگان ادارات دولتي و           

 غيردولتي، در تدوين برنامه هاي درسي 
 تدوين سياست ها، خط مشي ها و رويه هاي كاهش               ‐٦

نابع و احداث   ضايعات در خريد تجهيزات و امكانات و مصرف م          
ساختمان هاي دانشكده هاي كشاورزي و محل هاي وابسته شامل        

 مزارع و باغات
 تدوين برنامه ها و محتواي درسي براي دروس اصلي              ‐٧

دانشجو با  )  کشاورزي و دروس تخصصي به گونه اي كه الف           
يادگيري محتواي دروس، درک جامعي از کل فرايند توليد،              

زي از ديدگاه هاي علوم طبيعي،   توزيع و مصرف محصوالت کشاور    
دانشجو آثار زيست    )  اقتصادي و اجتماعي بدست آورد و ب          

محيطي فرايند توليد، توزيع و مصرف محصوالت کشاورزي را            
 .درک نمايد
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