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ABSTRACT 
 
Faculty members are considered to be the most valuable and vital assets of each university in 

the education system that can help the university to move towards a sustainable society and achieve 
it. For this purpose, the present study examined the individual competencies and sustainability 
education requirements of faculty members of Agriculture and Natural Resources. This study was 
conducted with an exploratory approach based on survey technique and a stratified proportional 
allocation techniques was used to collect data among 146 members of Alborz province's Faculty of 
Agriculture and Natural Resources and using questionnaire research tool. The findings of the 
research indicate that in order to properly develop teaching activities in educational centers about 
sustainability education having sufficient knowledge and better educational materials were 
identified as important factors in teaching and in order to reinforce education as a core function, 
practical experiences need to increase knowledge, experience and more information in 
sustainability education. In addition, in order to promote individual competence among faculty 
members, increased freedom and autonomy to achieve desirable results in the field of sustainability 
education were identified as important priorities. 
 
Keywords: Individual competencies, Sustainability Education, Sustainability Education 

Requirements, Competencies of Faculty Members 
 

Extended Absrtact 
Objectives 

In the higher education system, faculty members are an important factor in the success of 
student learning and it is the skills of them that create learning opportunities with the greatest 
potential for learning. In other words, in any educational system, it is important to train learners 
who have sufficient knowledge and expertise in their field that it is impossible to achieve this 
except by having educators and in addition to having specialized knowledge in a particular field, 
have the educational competence and the ability to transfer it to students. Accordingly, qualified 
faculty members are among the most effective factors in changing student's behaviors and 
competencies and then increasing the quality of education, teaching and learning. Because of that 
faculty members are expected to have individual competencies. According to Wike's attitude, 
educators who have gained individual competence, they are able to motivate, activate and facilitate 
cooperation towards sustainability. In relation to the competencies of faculty members in Iran, 
about a century has passed since agricultural higher education, but there is still no successful 
system for training faculty members. In the last few years, training programs have been launched to 
improve the human resources pyramid in the agricultural sector. To reform this pyramid requires 
faculty members with standard and accepted competencies. 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11149.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_81806.html
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It is important to do this research because Studies show that the issue of individual competence 
of faculty members in relation to sustainability education and the role that higher education can 
play in maintaining sustainability has not been addressed so far. Thus Improving and expanding the 
competencies of sustainable education, especially individual competencies, is one of the best ways 
to overcome the challenges of higher education and achieve sustainable development in this 
system. 

 
Methods 

The present research, considering that it is about the studding of sustainability education 
competencies, has been used in terms of quantitative paradigm, applied purpose and descriptive-
survey research technique. Data collection is members of the Faculty from 4 college of Agriculture 
and Natural Resources in Alborz Province (Tehran University of Agriculture and Natural 
Resources Campus, Payame Noor University of Karaj, Karaj Azad University Faculty of 
Agriculture and Imam Khomeini University of Elmi Karbordi). About 280 people were estimated. 
The sampling method in this study was a class with appropriate proportions for selecting the 
studied individuals. The sampling method in this study was stratified proportional allocation 
techniques. Members of sampling were 146 person. In this study, a questionnaire was used to 
collect the required data. The reliability of the measurement instrument was provided by 
calculating Cronbach's alpha as a pre-test. The data were analyzed by SPSSwin25 statistical software. 
 
Results 

Among the relevant discourses, the individual competence of professors to do what they really 
want in teaching sustainability issues is in the most important, and having choices that indicate 
being an independent educator in sustainable education is in the least that shows the high 
importance of achieving the goals set by the faculty members in sustainable education and the low 
independence of the members of the sample studied in the selections that promote sustainability. 
Exploratory factor analysis using the main component analysis method was used to investigate the 
structure of individual competency components and sustainability training requirements. The 
structures were divided into three factors the first factor involved was naming of five methods of 
quality teaching in sustainability education, the second factor involved four methods, naming the 
knowledge and skills of professors in relation to sustainability education and the third factor 
involved four methods and named the individual competence of professors in sustainability 
education. 
 
Conclusion 

One of the important requirements for the proper development of teaching activities in 
educational centers is to have sufficient knowledge and better educational materials to teach topics 
related to sustainability, which were mentioned in the structure prioritization of sustainability 
education requirements. In order to strengthen education as a fundamental function, practical 
programs in the field of education must be used for sustainability in all dimensions because 
according to the exploratory factor analysis, the requirements of sustainable training experience in 
this field need to increase knowledge and experience as well as obtain more information in this 
regard. Therefore, faculty members should be involved in up-to-date concepts in this field. 

In order to realize many of the competencies of the faculty members, having the autonomy of 
the professors of the priorities was considered important. And studies show that autonomous 
educators teach much more effectively and easily than non-independent educators. Professional 
independence among educators causes to their free teaching and ultimately more effective teaching. 
Therefore, in this study, it is important for exemplary faculty members to have the freedom to 
choose their subjects so that their decisions are in line with their desires and achieve the desired 
result in the end. 
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 هاي فردي و الزامات آموزش پایداري اعضاي بررسی صالحیت
 هاي کشاورزي و منابع طبیعی استان البرزهیئت علمی دانشکده

 
 3بین، سید احمدرضا پیش2، سید محمود حسینی1مهسا علی آقا

 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزي پایدار و محیط زیست، گروه ترویج و آموزش کشاورزي،1
 دانشگاه تهران، کرج، ایران

 رانیتهران، کرج، ا دانشگاه،ياقتصاد و توسعه کشاورز دانشکده،يو آموزش کشاورز جیاستاد گروه ترو، 2
 رانیتهران، کرج، ا دانشگاه،ياقتصاد و توسعه کشاورز دانشکده،يو آموزش کشاورز جیگروه ترو، استادیار 3

 )10/6/99تاریخ تصویب:  -22/2/99(تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
هاي هر دانشگاهی در ترین سرمایهاعضاي هیئت علمی به عنوان ارزشمندترین و حیاتی

اي پایدار و توانند دانشگاه را در حرکت به سوي جامعهروند که مینظام آموزشی به شمار می
ات هاي فردي و الزامرسیدن به آن کمک کنند. بدین منظور در این تحقیق به بررسی صالحیت

 . اینهاي کشاورزي و منابع طبیعی پرداخته شدآموزش پایداري اعضاي هیئت علمی دانشکده

اي با انتساب طبقه گیرينمونهاز  استفاده با و با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی مطالعه
 به با نفر از اعضاي هیئت علمی کشاورزي و منابع طبیعی استان البرز و 146بین  درمتناسب 

هاي تحقیق حاکی از آن است که به منظور توسعه یافته .گرفت انجام پرسشنامه کارگیري
هاي تدریس در مراکز آموزشی در خصوص آموزش پایداري داشتن دانش صحیح فعالیت

کافی و مواد آموزشی بهتر به عنوان عواملی مهم در تدریس شناخته شد و به منظور تقویت 
اساسی، تجربیات عملی نیاز به افزایش دانش، تجربه و کسب  آموزش به عنوان یک کارکرد

اطالعات بیشتر در آموزش پایداري دارند. فزون بر این به منظور ارتقاء صالحیت هاي فردي 
در میان اساتید، افزایش آزادي و داشتن خود مختاري براي رسیدن به نتایج مطلوب در حوزه 

 در این زمینه به دست آمد. هایی مهمآموزش پایداري به عنوان اولویت

 
 ،يداریالزامات آموزش پا ،يداریآموزش پا ،يفرد يهاتیصالح :يدیکلهاي واژه

 ی.علم ئتیه ياعضا تیصالح

 

 مقدمه
 راتییموجود از جمله تغ یستیزطیمح يهاچالش

از  هینمونه اول کیتواند به عنوان یم ییآب و هوا یجهان
 يهاز مشخصها یکیمطرح شود که  يمسئله پایدار

 يدارا هاچالش نی. اباشدیمفهوم م نیا يباال یدگیچیپ
؛ عالوه بر هستند ندهیآ يهانسل يبرا یمهم يامدهایپ
 نیکه سبب حل ا ییهادر رابطه با راه یتیقطع ن،یا

 ).De Smet et al., 2008(وجود ندارد  شودیمشکالت م
 شیافزا ياندهیبه طور فزا داریبه توسعه پا ازین ن،یبنابرا

رود یها انتظار مکه از دانشگاه یمعن نی، به اابدییم
خود آماده سازند  ییتوسعه توانا يرا برا انیدانشجو

)Lozano et al., 2013.(  دستورکار  2015در سال
تن از رهبران جهان و  150 توسطتوسعه پایدار  2030

هاي ملی را دولت تصویب شد که متعهد شدند چارچوب
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جهانی مورد استفاده  گانه 17به اهداف براي رسیدن 
اهداف مورد نظر بر اساس ). UN, 2015(قرار دهند 

 Millennium Development(توسعه هزاره  آرمان هشت

Goals(  اندشده دییتأ 2000در سال )UNESCO, 

 41/128در قطعنامه  ،)Bonn( بُندر نشست  ).2017
 در ویه ریو در اعالم 1986دسامبر  4از  یمجمع عموم

توسط  داریپا ۀتوسع توسعه، و ستیز طیمح مورد
 ياقتصاد ونیسیکم يسازمان ملل متحد برا ياستراتژ

 United Nations Economic Commission for(اروپا 

Europe( یاز همبستگ تیحما يربنایبه عنوان ز، 
ها و مردم، کشورها، فرهنگ نیو احترام متقابل ب يتساو
 طیمح نهیها (کنفرانس سازمان ملل متحد در زمنسل

) و 1992 ژوئن 14-3 رو،یودوژانیر توسعه، و ستیز
در  کیستماتیو س کپارچهی کردیرو بیترک نیهمچن

-Fuertes( است شده فیتوص یسطوح آموزش یتمام

Camacho et al., 2019 .(اور )Orr, 2004( یاشاره م 
است که  ییاز افکار و کارها یدانشگاه بازتاب کیکند که 

. دهندیم نشان شانیها تیدر فعال یعلم ئتیه
فعال، کارکنان و مشارکت افراد جامعه در  انیدانشجو

 یسازمان رییتغ يدیاصول کل عنوان به يداریابتکارات پا
که  يدیاصول کل). Sammalisto, et al. 2015(هستند 

رساند، ابتدا از یرا به اطالع عموم م يداریپا يمسئله
 به توسعه و ستیزطیمح یجهان تهیگزارش ساالنه کم

لند) مطرح شده تنبرا(گزارش  "ما مشترك ندهیآ" نام
 يهاستمیس یوستگیپ و ینسلنیاست، که بر حقوق ب

 میمفاه عنوان به یاجتماع و ياقتصاد ،یطیمحستیز
 ).Faham et al., 2012( کندیم دیتاک يداریپا يدیکل
مشکل  "ند که کیاستدالل م نیهمچن )Orr, 2004( اور
است، چرا که  "مشکل آموزش  " همان " يداریپا

خاص بر هر فرد تا  دیاز تاک - يبازنگر ازمندیآموزش ن
انسان  يبقا یاتیتمرکز بر مسائل ح يراب - جامعه

 در يداریپا يهاتیصالح دیمنظر، با نیاز ا .باشدیم
 ریو غ یرسم تیماه يدارا چه یمؤسسات آموزش تمام
و  یآموزش يزیبرنامه ر ،یدرس يدر برنامه ها یرسم

 .Ploum, et al( گردد قیتلف يریادگی يهاياستراتژ

در  که یمهم شنق لیدل به یعلم ئتیه ياعضا ).2017
از  )Guskey, 2010( دارند انیدانشجو يریادگی تیموفق

 جهیو در نت انیدانشجورفتار  رییتغعوامل  نیمؤثرتر

 باشندیم يریادگیو  سیآموزش، تدر تیفیک شیافزا
)Gholifar et al., 2011.(  

مطلوب در  جیبه نتا یابیدست يراه مهم برا ن،یبنابرا
آموزش در  ژه،یبه و یزشآمو يهانهیهزآموزش و کاهش 

 یعلم ئتیه يالزم به اعضا يهافرصتدادن  ها،دانشگاه
. براساس باشدیم يفرد يهاتیصالح شیافزا يبرا

و  )Koopmans et al., 2014(کوپمنس و همکاران 
با  يعملکرد فرد )Viswesvaran, 2001( زووارانیو

et  Suhairom( گرددیم نییفرد تع يهاییمهارت و توانا

al., 2019 .(عنوان  با شتریب هاییتوانامهارت و  نیا
 يدیجد دهیا تی. صالحشوندیشناخته م تیصالح

که شکاف مهارت  ینگران نی، اما تنها به دنبال استین
به عنوان  گذاردیم ریکشور تأث يبر رفاه اقتصاد موجود،

شناخته شد.  1980در دهه  ینظام آموزش حیهدف صر
 یانسان يرویخدمات ن ونیسیدولت و کم 1986در سال 

 ) Manpower Services Commission( سیانگل
سنجش  اریرا به عنوان هدف آموزش و مع تیصالح

 يحرفه ا يها تیصالح یمل يکردند. شورا یابیارز
)National Council for Vocational Qualifications (

-مهارت یمل ستمیشد تا اعتبار س سیتأسدر همان سال 
 يدارا يآموزش ها انیاعطا شده در پا يحرفه ا يها

پاراگراف از روزنامه  نیکند. در آخر دییرا تأ تیصالح
 يحرفه ا يها تیصالح یمل يدستور کار شورا یابیکار

 National Council for(شد  انیب ریبه شرح ز

Vocational Qualifications, 1988:( "یآموزش ستمیس 
شده شناخته يهاتیصالحبراساس استانداردها و  دیما با

انجام  يافراد برا ازیعملکرد مورد ن تیبراساس صالح
 "شود بناها کار آن بخشتیو رضا زیآمتیموفق

)2006Reynolds & Salters,  .(نظر آدومن و هافمن  از
)Adomßent and Hoffmann, 2013:( "ها تیصالح

در دسترس فرد  لیو تما ییمثبت از دانش، توانا یبیترک
 طیشرا رییو مسئوالنه با تغ زیآم تیار آمدن موفقکن يبرا

 يها تیدانش و معلومات بر ن نکهیبا توجه به ا "است.
رفتار  رییسبب تغ تیو در نها گذاردیم ریتاث يرفتار

را در توانا ساختن افراد در  یو نقش مهم گرددیم
کند  یم فایا يداریپا يهاتیها و فعالانتخاب روش

)Afshari et al., 2014(  سنگ تیصالحمحققان)؛ ی
 ;Sanghi, 2016(و همکاران  ستیشوپ و همکاران؛ ب

Shoop et al., 2015; Bissett et al., 2010( را تیصالح 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-june-2019/bonn-climate-change-conference-june-2019
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 فیتعر یشخص یژگیو ای ییتوانا مهارت، دانش، عنوان به
 اتیگزارش شده در ادب ریاز مطالعات اخ ياریکردند. بس

 نیبه بهتر توانند یها م تیصالحدهد که  ینشان م
 فیتعر يفرد ياز رفتارها يشکل به عنوان خوشه ا

جنبه از شغل شود  کیبرتر در  جیشوند که منجر به نتا
)2019 et al., Suhairom.( سیاتزی، بوبیترت نیبه هم 
)Boyatzis, 2015 (نگریو لپس ایو لوس )Lucia & 

Lepsinger, 1999( کی تیاظهار داشتند که صالح 
دهد در  ید است که به آنها امکان مافرا یاساس یژگیو
ها نیبهتر ورا ارائه دهند  ينقش خاص عملکرد برتر کی

 ,Wang & Xu( ندکن زیسازمان متما کیدر  هیرا از بق
2017; Takey & de Carvalho, 2015, Lambert et al., 

2014 and Lee, 2010 .(نیهسل نظر از )Heslin, 2005( 
 ینسب يبا برتر يفرد تیمانند شخص يعوامل فرد

. استمرتبط  یشغل تیموفق یو ذهن ینیع يارهایمع
 خود، تیصالح مانند یذات یروانشناخت يازهاین يارضا

 بر یاجتماع يها نهیزم نی، و ارتباط و همچنيمختار
et al.,  Pelletier(دارد  یرا در پ ازین نیطرف کردن ا

گفته شده در رابطه با  فیبا توجه به تعار ).2010
 Lyth et(و همکاران  زیاز نظر ل يدرون فرد تیصالح

al., 2017 (يدارا دیبا يداریگسترش پا يها براسازمان 
 داشتن جه،ی. در نتباشدتعهدات داوطلبانه و افراد محور 

 قلمداد مهم هاسازمان نیا در يفرد يهاتیصالح
شود که بحث در  یم يریگ جهینت بیترت نی. بدشودیم

صالح در  ياحرفه يره هاتوسعه چه یمورد چگونگ
برجسته است.  یتجرب قاتیو تحق یآموزش يها يتئور

ها و از مدل يچند سال گذشته، تعداد یدر ط
شده و  شیشده، آزما فیتعر تیصالح يهالیپروفا
 يشده است که عمدتا بر اساس دسته بند لیتکم

 است يدی) در خصوص اساتShulman, 1986شولمن (
 و پژوهش به جمله از. ندباشیم تیصالح يدارا که

 ,.Binkley et al( مانند نهیزم نای در مربوطه يمدلها
2012; Baumert & Kunter, 2013; Johannesen et al., 
2014; Redecker, 2017; Cochran et al., 1993; 

Elliott, 1991; van Driel and Berry, 2012 (توانیم 
 يدارا دیاسات درویم انتظار که است رو نیا از. کرد اشاره
و همکاران  کینظر و از. باشند يفرد درون يهاتیصالح

)wiek et al., 2011( را يفرد تیکه صالح یآموزشگران 

و  يفعال ساز زه،یانگ جادیکسب کرده اند، قادر به ا
 ,Cebrián(هستند  يداریدر جهت پا يهمکار لیتسه

Junyent, 2015 .(ئتیه ياعضا تیبا صالح رابطه در 
است که حدود  متینکته حائز اه نیا  رانیدر ا یعلم

اما  گذردیم رانیدر ا يکشاورز یسده از آموزش عال کی
وجود  یعلم ئتیه ياعضا تیترب يبرا یهنوز نظام موفق

 در یآموزش يها يزیربرنامهندارد. در چند سال گذشته 
 يکشاورز بخش در یانسان يروین هرم بهبود جهت

 ئتیه ياعضا به هرم نیا اصالح يبرا. است کرده حرکت
 ازین شده رفتهیپذ و استاندارد يهاتیصالح با یعلم

 ییهاتیصالح چه دیبا دیاسات نکهیا با رابطه در. است
 يداریپا آموزش در فعال عوامل عنوان به تا باشند داشته

 دیبا واقع در. ندارد وجود ينظر اتفاق شوند شناخته
 دیاسات الزمه ییهاییتوانا و دانش چه که شود مشخص

 از تیحما يبرا فعال یعامالن به شدن لیتبد يبرا
 ).Faham, 2012(است  يداریپا يهاتیصالح توسعه

 گسترش و بهبود شودیم مالحظه ب،یترت نیبد

 يهاتیصالح ژهیو به يداریآموزش پا يهاتیصالح
 بر آمدن فائق يبرا مطلوب يراهکارها از یکی ،يفرد

 در داریپا توسعه به یابیستد و یعال آموزش يهاچالش
 یعال آموزش واقع، در. شودیم محسوب نظام نیا

 با و یانسان يروین آموزش و تیترب قیطر از يکشاورز

 تحقق جهت مناسب گام مطلوب، يداریپا نگرش جادیا
 از پژوهش نیا نیتدو. داردیبرم را داریپا توسعه اهداف

 که دهد یم نشان هایبررس که دارد تیاهم نظر نیا

 در یعلم ئتیه ياعضا يفرد تیصالح مسئله به تاکنون
 یم یعال آموزش که ینقش و يداریپا آموزش با رابطه
است.  نشده توجه باشد، داشته يداریپا حفظ يبرا تواند

 که بود خواهد نیا قیتحقحاضر مسئله  قیدر تحق
 ياعضا انیم در يداریپا آموزش در يفرد يهاتیصالح

 یعیطب منابع و يکشاورز يها دانشکده یعلم ئتیه
 نیا به توجه با دارد؟ قرار یتیوضع چه در و ستیچ

 يشاخصها که شود توجه مسئله نیا به دیبا حاتیتوض
 و ستیچ يداریپا آموزش الزامات و يفرد يهاتیصالح

-یم چقدر یعلم ئتیه ياعضا نیب در کی هر تیاهم
 باشد؟
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 هاروش و مواد
 یبررس خصوص در هنکیا به توجه با حاضر پژوهش

 میپارادا نظر از است يداریپا آموزش يها تیصالح
-یفیتوص پژوهش روش از و يکاربرد هدف نظر از ،یکم

 ياعضا از ها داده يگردآور. است شده استفاده یشیمایپ
 است البرز استان یعیطب منابع و يکشاورز یعلم ئتیه

 منابع و يکشاورز سی(پرد يکشاورز دانشکده 4 از که
 کرج، مرکز نور امیپ دانشگاه تهران، دانشگاه یعیطب

 یعلم دانشگاه و کرج آزاد دانشگاه يکشاورز دانشکده

 و باشد یم) ینیخم امام یعال آموزش مرکز يکاربرد
 در يریگنمونه روش. شد زده نیتخم نفر 280 حدود

 انتخاب براي متناسب انتساب با يا طبقه قیتحق نیا
 مطابق زین نمونه حجم. تاس بوده مطالعه مورد افراد

 مکرر، يهايریگیپ از پس. شد محاسبه کوکران فرمول
 و هیتجز وارد پرسشنامه 146 و لیتکم پرسشنامه 192
 مورد نمونه و جامعه ياعضا تعداد اتیجزئ. دیگرد لیتحل

 .است مشاهده قابل) 1( جدول در مطالعه
 

 
 زي استان البرزعلمی کشاورجامعه آماري و نمونه اعضاي هیئت -1جدول 

 نمونه   جامعه هاي آموزشیگروه دانشکده دانشگاه

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 
 دانشگاه تهران

 
 

 دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي

 7 10 علوم خاك
 7 18 آبیاري و آبادانی

 8 15 هاي کشاورزيمکانیک ماشین
علوم و مهندسی صنایع 

 3 12 غذایی

 
 

 منابع طبیعیدانشکده 

احیا مناطق خشک و 
 5 15 کوهستانی

 6 14 داري و اقتصاد جنگلجنگل
 8 12 شیالت

 6 8 زیستمحیط
 12 15 علوم و صنایع چوب و کاغذ

 
 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي

 2 9 اقتصاد کشاورزي
 5 7 ترویج و آموزش کشاورزي
 2 7 مدیریت و توسعه کشاورزي

 
 

 انشکده علوم و مهندسی کشاورزيد

 11 24 زراعت و اصالح نباتات
 12 18 علوم دامی

 12 19 علوم باغبانی و فضاي سبز
 9 17 پزشکیگیاه

 دانشکده کشاورزي دانشگاه ازاد کرج

 4 9 علوم و صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی
 2 3 علوم خاك دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي

 1 2 اقتصاد کشاورزي ده اقتصاددانشک

 دانشکده علوم و مهندسی کشاورزي
 4 8 زراعت و اصالح نباتات

 2 5 علوم دامی
 2 4 علوم باغبانی و فضاي سبز

 7 10 کشاورزي دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
 9 19 کشاورزي نابع طبیعیدانشکده کشاورزي و م دانشگاه علمی کاربردي امام خمینی

 146 280   جمع کل
 

از  ازیمورد ن يهاداده يگردآور يبرا قیتحق نیا در
ها با توجه به پرسشنامه نیپرسشنامه استفاده شد. ا

 پژوهشآزمون  يبرا ازیو اطالعات مورد ن قیاهداف تحق
 يفرد يهاتیصالح با مرتبط يهاهیگو بخش دو شامل

شدند.  میتنظ يداریامات آموزش پاو الز يداریآموزش پا
 يهااسیمق از پرسشنامه نیا سؤاالت نیبه منظور تدو

 منابع ادامه در که دیگرد استفاده مقاالت استاندارد
 فیط قالب در پرسشنامه. شد خواهد ذکر شده اقتباس

 "موافقمکامالً " تا  "مخالفمکامًال " یسطح پنج کرتیل
 قیطر از ريیگاندازه ابزار ییایپا. شد واقع سنجش مورد

 اساس بر آزمونشیپ صورت به کرونباخ آلفاي محاسبه

 لحاظ عدم و یتصادف (انتخاب انیپاسخگو از نفر 20 نظر
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) در 2. با توجه به جدول (دیگرد نیتأم) یاصل نمونه در
 دیبود اثبات گرد 7/0آلفا باالتر از  ریمقاد نکهیرابطه با ا

را  رهایجهت سنجش متغدقت الزم  يریکه ابزار اندازه گ
و  یفیدر دو بخش آمار توص قیتحق نی. در اباشدیدارا م

استفاده شده است.  يآمار ياز روشها یاستنباط
 25winSPSS يمورد نظر توسط نرم افزار آمار يهاداده

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز
 

گیري و هاي استفاده شده براي اندازهمقیاس -2جدول 
 هاي تحقیقازهضرایب پایایی س

 نویسنده مقاله مقیاس
تعداد 

 هاگویه

ضریب 
آلفاي 
 کرونباخ

الزامات 
آموزش 
 پایداري

Anas Zyadin, Antero 
Puhakka, Pirkkoliisa 

Ahponen, Paavo 
Pelkonen (2014) 

9 924/0 

صالحیت 
فردي 
 اساتید

Robert H. Stupnisky, 
Allison BrckaLorenz, 

Bridget Yuhas, Frédéric 
Guay (2018) 

4 752/0 

 
 بحث و هاافتهی

 افراد عموما که داد نشان پژوهش يهاافتهی جینتا
 2/21 حدود که داشتند سن سال 40 تا 35 نیب نمونه
نظر  ازو  دادیم لیتشک را مطالعه مورد نمونه افراد درصد

و  اریاستاد ار،یبه چهار دسته استاد، دانش یعلم ۀرتب
نمونه را  نیتعداد در ا نیرشتیشدند که ب میتقس یمرب
نفر) از افراد  52درصد ( 6/35با  اریاستاد یعلم ۀرتب

 ينشان از جوان بودن اعضا جینتا نیدادند. ا لیتشک
نکته  نیا. دارد قیتحق نیمورد مطالعه در ا یعلم ئتیه

واربانس  لیقابل ذکر است که پس از انجام آزمون تحل
 يها تیالحو ص یرتبه علم نیب يدار یمعن يرابطه 

 یتیجنس عیتوجه به توز بامورد نظر مشاهده نشد. 
 که دادندیم لیتشکنمونه طبقه غالب را مردان  ياعضا

 افراد درصد 2/11 تنها و بودند درصد 8/91 حدود
 در زن دیاسات کم تعداد از نشان که داشتند زن تیجنس

 مرد نفر 134( است البرز استان يکشاورز يهادانشکده
 در دیاسات از) درصد 7/76( نفر 112). نز نفر 12 و

 به بیغر یول نداشتند سیتدر سابقه يداریپا با رابطه
 سابقه) نفر 85( درصد 2/58 حدود هاآن از یمین از شیب

 نفر 7/74 و داشتند را سیتدر مهارت کارگاه در شرکت
 داشته يداریپا مسائل با رابطه در يامقاله نمونه افراد از

. تنها دادیم لیتشک را نمونه افراداز نفر  109 که اند
 يداریدرصد) افراد در رابطه با پا 5/5هشت نفر از افراد (

نفر) عضو  17درصد ( 6/11کرده بودند و  فیکتاب تال
 بودند.  یستیز طیانجمن مح

 
توزیع فراوانی طبقه سنی اعضاي نمونه مورد  -3جدول 

 مطالعه
 یسن محدوده

 (سال)
 درصد یفراوان

 یفراوان
 یفراوان درصد

 یتجمع
 9/6 9/6 10 سال 35 از کمتر

40-35 31 2/21 1/28 
45-40 28 1/19 2/47 
50-45 21 5/14 7/61 
55-50 22 2/15 9/76 
60-55 14 6/9 5/86 
65-60 13 9 5/95 
70-65 3 1/2 6/97 

 100 4/2 4 سال 70 يباال
  100 146 کل جمع

 انحراف 01/47: نیانگیم
 84/9: اریمع

 74: حداکثر 30: حداقل

 
 

هاي توزیع پاسخگویان در خصوص ویژگی -4جدول 
 فردي اجتماعی
 یفراوان درصد رسته ریمتغ

 2/8 زن تیجنس
 8/91 مرد

 یعلم رتبه

 6/9 یمرب
 6/35 اریاستاد
 8/30 اریدانش

 0/24 استاد
 با رابطه در سیتدر سابقه

 يداریپا
 3/23 بله

 7/76 ریخ
 مهارت کارگاه در تشرک سابقه

 یآموزش
 2/58 بله

 8/41 ریخ

 3/25 بله يداریپا با مرتبط مقاالت
 7/74 ریخ

 5/5 بله يداریپا با مرتبط کتاب فیتال
 5/94 ریخ

 6/11 بله یستیزطیمح انجمن در تیعضو
 4/88 ریخ
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  يداریهاي الزامات آموزش پاگویه يبندتیاولو جینتا
 نی) مشخص شد در ب5( که در جدول همانطور

 "هیگو يداریلزامات آموزش پااهاي مرتبط با گویه
آموزش موضوعات مرتبط با  يبرا یدانش کاف داشتن

 بعمنادر دسترس بودن  " هیدر رتبه اول و گو " يداریپا

و  يداریپا ياز پروژه ها دیبازد يبرا یکاف یمال
ان در رتبه آخر قرار گرفته است. که نش " یستیزطیمح

 وزشآم دردانش به منظور ارتقاء آن  تیز باال بودن اهما
 هب دیاسات کم یدسترس و نمونه دیاسات انیم در يداریپا

 .است یعمل یدرس يواحدها انجام يبرا یکاف منابع
 

 هاي مرتبط با الزامات آموزش پایداريبندي گویهنتایج اولویت -5جدول 

 نیانگیم هیگو
 اریمع انحراف

)SD( 
 اترییتغ بیضر

)CV( 
 تیاولو

 1 30/0 1 34/3 يداریپا با مرتبط موضوعات آموزش يبرا یکاف دانش داشتن
 2 32/0 07/1 29/3 يداریپا آموزش مورد در شتریب اطالعات کسب

 3 33/0 15/1 41/3 يداریپا يبرا بهتر یآموزش مواد به ازین
 4 34/0 14/1 33/3 يداریپا آموزش يها جنبه در مهارتها توسعه به عالقه

 5 42/0 25/1 93/2 یکنون یدرس يها برنامه در يداریپا با مرتبط موضوعات قیتلف
 يها انجمن(دانشگاه،  يداریپا آموزش متخصصان از دعوت

 انیدانشجو به آموزش منظور به...) رهیغ و یستیزطیمح
06/3 33/1 43/0 6 

 7 47/0 20/1 54/2 ياردیپا آموزش يبرا یآموزش برنامه از خارج ییها برنامه گذاشتن
 8 49/0 23/1 48/2 يداریپا آموزش يبرا یدرس برنامه از خارج یاوقات گذراندن

 و يداریپا يها پروژه از دیبازد يبرا یکاف یمال منابع بودن دسترس در
 یستیز طیمح

65/2 47/1 55/0 9 

 
 يفرد تیصالح با مرتبط هايگویه يبندتیاولو جینتا

 دیاسات
) مشخص شد در بین 6در جدول (همانطور که 

انجام  "هاي مرتبط صالحیت فردي اساتید گویهگویه
 "آنچه واقعا در امر آموزش مسائل پایداري خواستارید 

 داشتن انتخاب هایی که نشان "در رتبه اول و گویه 

دهنده ي آموزشگر مستقل بودن در آموزش پایداري 
از اهمیت در رتبه آخر قرار گرفته است. که نشان  "است 

باالي تحقق اهداف مورد نظر اساتید در آموزش پایداري 
و استقالل پایین اعضاي نمونه مورد مطالعه در 

 شود.هایی است که سبب ارتقاء پایداري میانتخاب
 

 دیاسات يفرد تیصالح با مرتبط هايگویه يبندتیاولو جینتا -6 جدول

 میانگین گویه
 انحراف معیار

)SD( 
 ضریب تغییرات

)CV( 
 اولویت

 1 33/0 08/1 18/3 انجام آنچه واقعا در امر آموزش مسائل پایداري خواستارید
 2 38/0 12/1 95/2 ها در جهت ارتقاء پایدارياتخاذ تصمیمات گرفته شده منطبق با خواسته

 3 41/0 25/1 05/3 داشتن احساس آزادي براي انتخاب موضوعات درسی مرتبط با پایداري
خاب هایی که نشان دهنده ي آموزشگر مستقل بودن در آموزش پایداري داشتن انت

 است
10/3 94/1 62/0 4 
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 و دیاسات يفرد تیصالح ریمتغ در یعامل لیتحل جینتا
 يداریپا آموزش الزامات
و  يفرد تیصالح يهامولفه سازه یبررس يبرا

به  یعامل اکتشاف لیاز تحل يداریالزامات آموزش پا
 .شد استفاده یاصل يهامؤلفه لیتحل روش

 استفاده KMOحجم نمونه از  تیکفا یبررس يبرا
. باشدیم 894/0 برابر و 7/0 از باالتر آن مقدار که شد

 نیالزم ب یوجود حداقل همبستگ بارتلت تیکرو آزمون
ت که اس 723/1149که برابر  دهدیرا نشان م هاسیماتر

 سیت آمده و ماتربه دس 01/0آن کمتر از  Sigمقدار 
پس از چرخش  سیماتر يها. مولفهستین یهمان
 میمورد نظر را به سه عامل تقس يسازه ها ماکسیوار

 پنج رندهیدربرگ) عامل اول 8کرد با توجه به جدول (

-نام يداریپا آموزش در تیفیک با سیتدر که است روش
 که بود روش چهار رندهیدربرگ دوم عامل شد، يگذار

 منا يداریپا آموزش با رابطه در دیاسات مهارت و دانش
 که بود روش چهار رندهیدربرگ سوم عامل و شد يگذار

 يگذار نام يداریپا آموزش در دیاسات يفرد تیصالح
 .شد

 

عاملی در متغیر صالحیت فردي  نتایج تحلیل -7جدول 
 اساتید و الزامات آموزش پایداري

KMO Bartlett Sig کل 
 درصد

 انسیوار
 درصد
 یتجمع

894/0 723/1149 001/0 
048/3 447/23 447/23 
898/2 295/22 742/45 
175/2 732/16 474/62 

 
 نامگذاري عوامل استخراج شده از آزمون تحلیل عامل اکتشافی متغیر صالحیت فردي و الزامات آموزش پایداري -8جدول 

 یعامل بار هاهیگو عامل

تدریس با کیفیت در آموزش 
 پایداري

 84/0 پایداري آموزش براي آموزشی برنامه از خارج هایی برنامه گذاشتن
 83/0 پایداري آموزش براي درسی برنامه از خارج اوقاتی گذراندن

 69/0 زیستی محیط و هاي پایداري پروژه از بازدید براي کافی مالی منابع بودن دسترس در
 منظور به) ...غیره و زیستی محیط هاي انجمن دانشگاه،( پایداري آموزش متخصصان از دعوت

 دانشجویان به آموزش
64/0 

 50/0 کنونی درسی هاي برنامه در پایداري با مرتبط موضوعات تلفیق

دانش و مهارت اساتید در رابطه با 
 آموزش پایداري

 81/0 پایداري آموزش مورد در بیشتر اطالعات کسب
 71/0 پایداري شآموز هاي جنبه در مهارتها توسعه به عالقه

 66/0 پایداري با مرتبط موضوعات آموزش براي کافی دانش داشتن
 53/0 پایداري براي بهتر آموزشی مواد به نیاز

صالحیت فردي اساتید در آموزش 
 پایداري

 80/0 ها در جهت ارتقاء پایدارياتخاذ تصمیمات گرفته شده منطبق با خواسته
 66/0 ب موضوعات درسی مرتبط با پایداريداشتن احساس آزادي براي انتخا

 65/0 انجام آنچه واقعا در امر آموزش مسائل پایداري خواستارید
 53/0 داشتن انتخاب هایی که نشان دهنده ي آموزشگر مستقل بودن در آموزش پایداري است

 
 نتیجه گیري و پیشنهادها

دانشگاه ها براي حل مشکالت زیست محیطی، 
ادي با چالشهاي آموزش نیروي انسانی رو اجتماعی، اقتص

به رو هستند. در واقع آموزش عالی با تربیت نیروي 
انسانی با کیفیت از نظر علمی و فنی در توسعه نقش 

و به همین  )Akbari et al., 2012(کند مهمی ایفا می
منظور از لزومات مهم براي توسعه صحیح فعالیتهاي 

انش کافی و مواد تدریس در مراکز آموزشی، داشتن د
آموزشی بهتر براي تدریس موضوعات مرتبط با پایداري 
است که در اولویت بندي سازه الزامات آموزش پایداري 

و همکاران  تویبرذکر گردید. نتایج این بخش مطابق با 
)Brito et al., 2018(  و مخالف با نتایج استابلز و اسکات
)Stables & Scott, 2002 (قویت آموزش باشد. براي تمی

به عنوان یک کارکرد اساسی باید برنامه هاي عملی در 
زمینه آموزش براي پایداري در همه ي ابعاد به کار 
گرفته شود زیرا با توجه به تحلیل عامل اکتشافی الزامات 
آموزش پایداري تجربه عملی نیاز به افزایش دانش و 
تجربه و همچنین کسب اطالعات بیشتر در این خصوص 

. بنابراین باید اساتید خود را درگیر مفاهیم به روز دارد
در این زمینه کنند. این مطالعه مشخص کرد که با توجه 
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به صالحیتهاي موجود در آموزش براي توسعه پایدار باید 
تري نسبت به این صالحیت ها در بین به رویکرد عملی

دانشجویان و آموزشگران توجه کرد. الزم است دانش 
تخاب شود، مهارتهاي زمینه یا زمینه هاي مورد نظر ان

هاي دهد در موقعیتعملی ترکیب گردند که اجازه می
مختلف، مهارتهاي یکسانی را تکمیل کرد. نتایج این 

&  Molderez, 2018( فونسکا ومولدرز بخش با پژوهش 

Fonseca ( تطابق دارد. آژانسهاي بین المللی و ملی نقش
س عدالت اجتماعی به آموزش را ایجاد جوامع براسا

اند اند و راهبردهاي عملی را تدوین کردهرسمیت شناخته
هاي الزمات آموزش پایداري به آن پرداخته که در گویه

هایی را براي توسعه و شده است تا دانشجویان فرصت
آزمایش رویکردها در دنیاي واقعی ارائه دهند. به منظور 

علمی تحقق بسیاري از صالحیتهاي اعضاي هیئت 
داشتن خود مختاري اساتید گویه اي مهم در اولویت 
بندي ها در نظر گرفته شد. با توجه به بسیاري از نتایج 
در مقاالت مختلف انگیزه خودمختاري به عنوان لذتی 
درونی در تدریس شناخته شده است (مانند پژوهش 

 Deci et al., 2017(دسی و همکاران و ژایلت و همکاران 

2011 al,et  Gillet& .(  به  انآموزشگرخود مختاري
 یم تحریک يو حرفه ا یشخص شرفتیبه پ ازین لیدل

توانند در  یکه آموزشگران خودمختار م يشود، به گونه ا
پیگیر  شتریب شرفتیپ يرا برا ییطول حرفه خود فرصتها

را داشته باشد،  اتیخصوص نی. اگر آموزشگر اشوند
که  دهد ین مخودمختار خواهد بود و مطالعات نشا

از تر و راحت تر مؤثر اریبس ارآموزشگر خودمخت
(براي مثال  دهد یمستقل آموزش م ریآموزشگران غ

Dafei, 2007( . نیدر ب ياستقالل حرفه اوجود 
ها و در نهایت سبب آزادانه تدریس کردن آنآموزشگران 

شود. بنابراین در این مطالعه از نظر تدریس مؤثرتر می
اشتن آزادي در انتخاب موضوعات درسی اساتید نمونه د

خود مسئله اي مهم است تا تصمیمات اتخاذ شده آنها 
منطبق با خواسته هاي مورد نظرشان باشد و نتیجه ي 
مطلوبی را در انتها به دست آورند. نتایج این بخش 

باشد. صالحیت می )Sehrawat, 2014(مطابق با سهرات 
ر تنها زمانی تحقق آموزش پایداري در یک دانشگاه پایدا

یابد که آموزشگران هم نسبت به افزایش درك خود و می
هم تغییر نگرش دانشجویان در خصوص پایداري 

الخصوص بعد محیط زیست آن تعهد داشته باشند تا علی
که این مسئولیت باعث افزایش تحقق اهداف توسعه 

هاي هاي آموزشی شود. با توجه به گفتهپایدار در دوره
نمونه این نکته قابل ذکر است که آموزش در  اساتید

زمینه پایداري فقط مسئولیت اساتید آموزش عالی 
ها نیز در این مسئولیت سهیم هستند. نیست بلکه آن

یعنی باید این آموزش از دوران ابتدایی و اوایل زندگی 
انجام گیرد و سپس این مسئولیت به هر فرد و جامعه 

طابق با پژوهش وارد گردد. نتایج این بخش م
 )Stupnisky et al., 2018(ی و همکاران سکیاستوپن

 باشد. می
راه حل هاي پیشنهادي در رابطه با آموزش پایداري 
عموما داراي دوگانگی دراین مورد است که بهترین راه 

باشد. در حالی که این نکته حائض اهمیت حل چه می
 است که داشتن تخصص در موضوعات مرتبط با پایداري

و داشتن دانش در این مورد به منظور حل مسائل 
موجود و توسعه راه حل ها جز از طریق داشتن تعامل با 

 ,Willer(شود. از نظر ویلر همتایان دانشگاهی میسر نمی

 يو احترام به منظور ساختن پل ها یهمدل)  2017
 یامکان را م نیآنها به ما ا رایز دینمایم يضرور یارتباط

را  گریکدی يارزشها م،یگوش بسپار گریکدی به"دهند که 
 يکه  با وجود تفاوت ها میفکر کن نیو به ا میدرك کن

 یو اخالق یاسیتعهدات س يکه دارا يموجود با افراد
 "میکن سازشبا آنها  میهستند، بتوان مااز  یمتفاوت اریبس

)2017Brundiers & Wiek, (.  به همین دلیل پیشنهاد
انش و اطالعات در زمینه آموزش شود براي افزایش دمی

بحث  توسعه پایدار میدر مورد مفاهپایداري، اساتید 
. دهند و نظرات خود را به اشتراك بگذارند شکلرا  ییها

 کآموزشی یدر هر دوره  اساتید که شودتوصیه می
تقویت کنند. و  یطراح را انیواحد با دانشجو تیصالح

اري در آموزش پایدمهم است که اهداف در نهایت 
طوالنی مدت مد نظر قرار گیرد تا بتوان از این مهارت ها 
براي تغییر وضع موجود و رسیدن به وضعیت ایده آل در 

 آینده بهره جست.
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