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 چکیده
 به توسعه پایدار کارگندمهدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوي نگرش کشاورزان 

 ها،داده آوريجمع غرب بود. ابزار آباداسالم شهرستان در بر آن مؤثرو عوامل 
 مورد توسعه پایدار نظرانصاحب طتوس آن روایی و پایایی که بود اينامهپرسش

تا  65 هاي مختلف پرسشنامه بین تائید قرار گرفت و الفاي کرونباخ براي بخش
 آمار بخش دو در هاداده وتحلیلیهتجز منظوربهصدم محاسبه گردید.  77

شد.  استفاده Lisrel8.8  وSPSS20   يافزارهانرم از استنباطی و توصیفی
 سه به توسعه پایدار نشان داد که از میان دي نگرشنتایج تحلیل عاملی تأیی
 ترین میزانبیش =60/0λبا ضریب تأثیر  "عاطفی"عامل نگرشی،  عامل 

 ترین شاخص مرتبط با نگرش پایدار کشاورزانعنوان قويواریانس به
 است. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره، شدهییشناسا، موردمطالعه

 اثر متغیر سطح زیر کشت، تنها که از بین متغیرهاي مختلفبیانگر این است 
 پایداري کشاورزي  ینهزم در افراد نگرش بینیپیش در منفی مثبت و سن، اثر

 افزایش سن، نگرش با مثبت و افراد، ، نگرشکشت یرزدارد. با افزایش سطح 
رزان کشاو شود. با توجه به نتایج بدست آمده؛ جهت بهبود نگرشمنفی می آنها،

 ارائه گردید. هایییشنهادپبه توسعه کشاورزي پایدار 

هاي کلیديواژه  
.آباداسالمکشاورزي پایدار، توسعه پایدار، نگرش، شهرستان    

Abstract 
The main purpose of this study was analyzing 
farmers' attitudes to sustainable development and 
some factors affecting on in rural county West 
Islamabad. The data collection instrument was a 
questionnaire which its validity and reliability was 
determined by sustainable development expert and 
Cronbach's alpha value calculated from 0.65 to 
0.77 for different parts of the questionnaire. For 
data analysis softwares SPSS20 and Lisrel 8.8 were 
used. The results factor analysis showed that 
among three factors: attitude, of "emotional" with 
coefficient λ =0.60 is greatest amount of variance 
as the strongest indicators related to attitudes about 
agricultural sustainability have been identified. 
Also the results of multivariate regression showed 
that the only variable between the different varia-
bles, cultivation has positive effect abd age is pre-
dicted to have a negative effect on people's atti-
tudes in the field of sustainable agriculture. In-
creasing the acreage people's attitude tends posi-
tive and about age increase, it is negative. Accord-
ing to the results, some suggessions were present-
ed to improve farmers' attitudes on sustainable 
agricultural development. 

Keywords 
Sustainable Agriculture, Sustainable Development, 
Attitude, Islamabad County. 
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 مقدمه 
 در نفر میلیون  854حدود 2006 سال در فائو سازمان اعالم بنابر

 در فقر، مختلف گرسنگی دچار شدید فقر علت به جهان سراسر
 و زیاد هاي تالش باوجود اینکه برند.می سر به غذایی امنیت عدم
 ناامنی از که افرادي تعداد کاهش براي ايامیدوارکننده يهااقدام

 سراسر در افراد این تعداد اما است، شده انجام برندمی رنج غذایی
 با آینده هايدهه در زیاد احتمال به و باالست همچنان جهان
 تشدید خواهد شد جهان، رشد حال در جمعیت به توجه

)Gensch, 2008(. به تقاضاي پاسخگویی بنابراین، جهت 
 میلیارد 5/2به  2050 بینی شده تا سالغذایی جمعیتی که پیش

بازده باالتر عوامل  نفر افزایش یابد، تقویت تولید و دستیابی به
 یکی دیگر، ). از سويKillmann, 2008تولید ضروري است (

 هايدهه در بشري، جامعه فراروي هايچالش ترینبزرگ از
 به رو جمعیت غذاي سالمت و نیتام مسأله غذا، بحران اخیر،

 محدودیت و طرف از یک جمعیت است. بحران دنیا افزایش
 به سنتی کشاورزي باعث حرکت دیگر، طرف از تولید اولیه منابع
  است.  گردیده صنعتی کشاورزي و تکنولوژي از استفاده سمت
 می ایفا اقتصاد در مهمی بسیار نقش که کشاورزيوجود اینبا 

 در فقر کاهش براي بخش این کارآمدبودندر  اماد، کن
 براي پایدار درآمد وجود و غذایی امنیت ناطقروستایی، برقراريم

 به هانگرانی است. این وردهآ وجود به را  هاییروستاییان نگرانی
 با روستایی مناطق و کشاورزي محیط است که دلیل این

 همواج گذشته دهه دو طی در محیطیزیست سابقهبی مشکالت
مواد  افزایش نیاز به ).Boshag et al., 2012( است شده

تأثیرات  غذایی براي تغذیه جمعیت رو به رشد و غیرقطعی بودن
موجب شده تا  شاورزيمدت تغییر آب و هوا برکت و کوتاهبلندمد

). Wiles, 2012( پایداري در این بخش، در اولویت قرار گیرد
 شیمیایی هاي نهاده مناسبنا و رویهبی دلیل کاربرد از طرفی به

-بحران با بشر صنعتی، کشاورزي در محصوالت تولید فرایند در
 برخالف که داد نشان شرایط شد. این جدیدي مواجه هاي

 به تکنولوژي ورود از بعد تولید امنیت از نشان که هاییبرنامه
 امراض و آفات ظهور نظیر هاییبحران با داشت، بشر کشاورزي

 هرز هايعلف و هابیماري و آفات هايگونه نشد مقاوم جدید،
 شدید فرسایش و تخریب ها،مسمومیت سموم شیمیایی، به

شیوع  پوستی، هايبیماري بروز انسان، سالمت تهدید خاك،
 به منجر هايمسمومیت و مزمن هايبیماري و هاانواع سرطان

 ,.Ostadi et alگردید ( مواجه زیست محیط تخریب و مرگ
هاي تحقق ترین شاخصمهم دون شک، یکی از). ب2013

بخش  خاص به توسعه توسعه پایدار در تمامی ابعاد، توجه
ا ززمینه، شناخت عامل آسیب کشاورزي است و اولین گام در این

کشاورزي است تا با برطرف کردن این  بخش توسعه و بازدارنده

 توسعه بیش از پیش بخش کشاورزي در عوامل، شاهد رونق و
 شور باشیم.ک

 در نگرانی وجود و کشاورزي عملکرد حفظ به نیاز امروزه،
 مندي به اتخاذبا سالمت بشر باعث افزایش عالقه رابطه

بهتر جهت  هاي مدیریتیتر و روشمناسب هايسیاست
 محیطی و دستیابی به کشاورزي و توسعه پاسخگویی به تغییرات

 نسل حاضر را بدون که نیازهاي توسعه پایداري پایدار شده است.
 هاي آینده براي رفع نیازهاي خودتوانایی نسل به خطر انداختن

 در پایداري براي). Schnug et al., 2006( سازد مرتفع می
 درآمد موضوع، اولین: دارد زیادي اهمیت موضوع سه کشاورزي

 موضوع، دومین. است درآمد کم افراد بین در خصوص به کافی،
 و حفاظت سوم موضوع و آن مصرف و اغذ به دسترسی قابلیت
 در که است کشاورزي نوعی پایدار کشاورزي بنابرایناست. بهبود
 در بیشتر کارایی بوده، انسان منافع طبیعی منابع حفظ جهت

 به عبارتی  .است توازن در محیط با و دارد منابع از استفاده
 دياقتصا نظر از مناسب، اکولوژیکی نظر از باید پایدار کشاورزي

 در این راستا به دنبال .باشد مطلوب اجتماعی نظر از و پذیرتوجیه
 کشاورزي سالم، حفظ جامعه اقتصادتحقق اهدافی چون 

 ,Korfmacherباشد (زیست می محیط روستایی و حفظ
2000 .(

 بخش کشاورزي نوسازي نوعی توانمی را پایدار کشاورزي   
 ستفادها ازجمله انگذارسیاست مختلف راهکارهاي و کرد تعریف

 توسعه کلی عنوان ذیل معموالًکه  نوین هايفناوري از
 توانمی را شوندمی شناخته پایداري کشاورزي در يافزار سخت
-نظریه به که زمانی اما .کرد تعریف نوسازي سخت عنوان تحت
 بحث پردازیم، می توسعه شناسی جامعه نوسازي در مکتب هاي
 اینکلس مانند شناسانی جامعه .شودمی اجتماعی برجسته ينوساز

 انسان نوسازي در را نو شدن و تجدد شروع ياسمیت، نقطه و
 یکی  :دارد جنبه دو نو انسان يبرجسته خصوصیت .دانندمی

 خارجی دیگري و او) هايارزش و احساسات داخلی ( وجه نظرها،
 می را داخلی يجنبه ).Azkia & Gaffari, 2005 ((محیط)

 اجتماعی علوم نظران صاحبکرد.  نرم تعریف زينوسا توان
-می شکل هاارزش و هانگرش بر اساس انسانی رفتار معتقدند

 ابتدایی تغییرات مستلزم رفتارهاي پایدار، در تغییر هرگونه و گیرد
 ,Karimi & Saffarinia(است هاارزش و هانگرش در

 ای ارزیابی به که هستند هاي فرضیسازه ها،نگرش ).2005
 ایده، شی، مانند چیز یک به شخصی نسبت ارزشی گیريجهت

 ,Pazuki nejad(دارد اشاره و غیره خود کنش، گروه، شخص،
 رفتارهاي و نگرش که شودمی گفته غالباً ).2012
یا  اهداف ها،دارند ارزش ارتباط فرد هايارزش با محیطی زیست

و  مرجع نقش که هستند شخصی زندگی در مهمی معیارهاي

۱۰ 
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اساسی  و پایه آنها کنند. همینطور،می ایفا فرد براي را راهنما
-می محسوب رفتار راهنماي اصول و نگرش گیريشکل براي

 دارد، برایشان امور که ارزشی برحسب افراد ،یگرد عبارت به شوند؛
  .کنندمی رفتار

 منافع بین که ییجا در محیطی،زیست مسائل با رابطه در
دارند.  مهمی ها نقشارزش آید،می وجود به تضاد جمعی و فردي
 از فراتر که است هاییاز ارزش برگرفته زیست، محیط حامی رفتار

 هايارزش ).Poortinga  et al., 2004(هستند منافع خود
 از ) حفاظت1یعنی اصلی؛ بخش سه در توانمی را محیطیزیست

 تأثیرات کاهش) 2؛وحش یاتح و هااکوسیستم زیستی، تنوع
 از گیريبهره الگوهاي پایدار تثبیت )3و انسان سالمت بر یمنف

 شده ارائهبراي نگرش تعاریف متعددي  یطورکل به .دانست منابع
 براي عمل) تا اي از تعاریف نظري (آمادگیاست که در دامنه

 شوند)گیري میاندازه ینگرش سنجهاي عملیاتی (که با آزمون
 نگرش توان گفتمی .)Ahnstroom et al., 2009(قرار دارد
 مفاهیم روانشناسی اجتماعی نوین است که ینتر مهمیکی از 

 است ترکیبی از سه عنصر شناختی، عاطفی و رفتاري
)Shahvali & Moshvegh, 2005.( 

اصلی در  اعتقاد متخصصان بر این است که نگرش عامل
رفتار است و در صورت تغییر نگرش افراد، رفتار آنها نیز  تغییر

ها ثابت نیستند بلکه هر خواهد کرد. به بیانی دیگر نگرش یرتغی
 سازياي خاص باز، رفتار یا حادثهسؤالبار در پاسخ به یک 

مطالعات مختلف نیز  ).Eagly & Chaiken, 1993(شوند یم
زیست و  بر وجود رابطه بین نگرش کشاورزان نسبت به محیط

 Rezaei-Moghadam( یددارندتأکهاي کشاورزي آنها روش
et al., 2005.( 

هایی در سطح جهان درباره عواقب و هاي اخیر نگرانیدر سال
زیست و  ي کشاورزي بر محیطهااثرات جانبی برخی از فعالیت

ها بسیاري از محققین را بر آن است. این نگرانی ابرازشدهجامعه 
 توسعه درحالهاي کشاورزي چه در کشورهاي داشته تا بر فعالیت

تر داشته تر و دقیقکشورهاي صنعتی نگاهی عمیقو چه در 
-باشند و تنگناهاي تکنیکی و اجتماعی را بهتر تشخیص و راه

عرضه هایی را براي مقابله با مشکالت ناشی از کشاورزي 
به عقیده بسیاري از . (Tourdonn et al., 2006)کنند

امنیت  رفاه و مینأدر تکشاورزي مدرن نقش   نظران صاحب
رویه دلیل اتکاي بیه لیکن ب، نیست انکار قابلامع غذایی جو

 آالت ینماش سموم شیمیایی، کودها و ،یژهو بههاي خارجی  نهاده
زیست طبیعی وارد  بر محیط رویه رابرداري بیبهره، کشاورزي

). تنزل کیفیت خاك، آلودگی  (Rahman, 2005ساخته است
ومت حشرات و مقا از مواد شیمیایی و ازحد یشبها، استفاده آب

هاي ها تنها برخی از نگرانیکشو آفت ها کش حشرهآفات به 
مداران، زیست، سیاست توسط متخصصان محیط ابرازشده

). Allahyari et al.,2008کشاورزان و عموم جامعه هستند (
در شرایط کنونی منابع کشاورزي مانند آب، خاك و تنوع 

و در حال انهدام  گرفتهقراربرداري مورد بهره ازحد، بیشژنتیکی، 
یندهاي اکولوژیکی در مقیاس جهانی که کشاورزي اهستند. فر

به آنها وابسته است، دگرگون و شرایط اجتماعی الزم  یتدرنها
اند  براي حفاظت از منابع، ضعیف و بدون پشتوانه شده

)Argelismen, 2001.( 
 ها در مورد نگرشبررسی اجمالی بسیاري از پژوهش

 زیستی بت به کشاورزي پایدار و مسائل محیطکشاورزان نس
 دهد که عوامل مختلفی بر روي نگرش کشاورزان تأثیرنشان می

نشان داد که متغیرهاي  گرفته انجامگذارند. مطالعات مختلف می
هاي محیطی نگرش ي کننده نییتبترین متغیرهاي فردي مهم

دار هستند. ضرورت بررسی نگرش کشاورزان در زمینه توسعه پای
 کند تا ازاست که به مدیران و مجریان کمک می جهت ازآن

 شیوه تفکر آنان درباره موضوعات مشخص مطلع شده و
 هایی را براي تغییر نگرش آناندر صورت نیاز برنامه لهیوس نیبد

 طراحی کنند و تغییر نگرش جز از طریق آموزش میسر نخواهد
 مثبت است بود؛ زیرا آموزش شرط اولیه براي تشکیل نگرش

)Shahvali & Moshvegh, 2005امروزه تغییر نگرش .( 
کشاورزي در دستور کار  ازجملهها، نیروي انسانی در همه بخش

هاي توسعه است؛ زیرا هدایت گروهی از افراد جامعه  سازمان
هدفی خاص نیازمند ایجاد انگیزش مطلوب نسبت به آن  يسو به

استفاده انسان از  محیطی اززیست مسائلعمل است از طرفی 
مهم  بردار مولفهگیرد و رفتار انسان بهرهمی تأنش منابع طبیعی

 ).Bagheri et al.,2008است (بر پایداري  رگذاریتأث
یکی از مفاهیم اساسی در  ،موضوع نگرش و سنجش آن

روانشناسی اجتماعی است. تاکنون در این  یژهو بهروانشناسی و 
ست. در پژوهش ارائه شده ا ها و نظریات مختلفیخصوص مدل

) استفاده Macarthur, 2000(تور آر کحاضر از مدل نظري م
 از:ها داراي سه بعدند که عبارتند وي نگرش ازنظرشده است. 
یا عاطفی و بعد عملی یا  2یا فکري، بعد احساسی 1بعد شناختی

نگرش را در ارتباط با  معموالً. روانشناسان اجتماعی نیز 3رفتاري
 کنند:صر متشکله آن بررسی میسه عن

الف) بعد شناختی یا فکري: عبارت است از باورهایی که شخص 
 درباره موضوع نگرش دارد.

1. Cognitive
2 . Affective 
3 . Behavioral 
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به  شود کههایی اطالق میب) بعد احساسی یا عاطفی: به هیجان
 موضوع نگرش مربوط هستند، موضوع نگرش ممکن است

 ر باشد.یا تنف موردعالقهخوشایند یا ناخوشایند احساس شود و 
هاي رفتاري ج) بعد رفتاري یا عملی: مشتمل بر کلیه آمادگی

اند. اگر فردي نسبت به موضوع خاصی است که با نگرش همراه
نگرش مشخصی داشته باشد، وي آمادگی دارد تا به آن کمک 

. )Sills, 1968کند، پاداش دهد یا پشتیبانی به عمل آورد (
کنند  منفرد عمل نمی يا هگون بهعناصر  گونه ینابدیهی است که 

 مستقل وجود ندارند. صورت بهو 
 هايخصلت و هاي اجتماعیفعالیت داشتن با انسانی جوامع

 به نسبت متفاوتی هاينگرش و هاارزش مختلف، فرهنگی

 مشکالت که این باورند بر دارند. بسیاري زیست محیط و طبیعت
 به و رددا ریشه اجتماع باورهاي و هاارزش در محیطیزیست
 چگونه شناسیبه بوم نسبت اجتماع افراد دانست باید دلیل همین

 احساسی چه آن به نسبت و دانندمی چه آن درباره کنند،می فکر
 )1گونه که شکل (همان ).Abedi Sarvestani, 2011(دارند 
 جهت ازآندهد نگرش مدل تحقیق است نشان می درواقعکه 

 شود. نگرشي رفتار میگیر شکل منجر بهاهمیت دارد که 
 کشاورزان به توسعه پایدار باعث اصالح رفتار آنها در چارچوب

 سه یرتأثهاي توسعه پایدار خواهد شد و این خود تحت سیاست
 اي زارع است.هاي فردي و حرفهدسته عوامل شخصی، ویژگی

 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل

 که در دهدمی نشان پایدار کشاورزي  نهیزم در قبلی مطالعات
 تحصیالت، درآمد، سن، نظیر متغیرهایی پایدار، کشاورزي ادبیات

 متغیرهاي ثابت عنوان به همواره کشت ریز زمین مساحت
 & ,Ashrafiهوشمند ( و اشرفی .بودند مورداستفاده

Hoshmand, 2014( کشاورزي پایدار توسعه در بررسی 
 يرابطه تحصیالت، و کشت ریز زمین سطح که دریافتند

 هاآن این، بر دارد؛ عالوه روستاییان پایدار نگرش با مستقیمی
 کشت ریز زمین و سطح تحصیالت سطح کاهش با که دریافتند
 در پژوهشی .یابدکاهش می نیز پایدار کشاورزي به گرایش

 ,Karami & Mansoorabadiمنصورآبادي ( کرمی و
 تر ازرزان زن به پایداري مثبت) دریافتند که نگرش کشاو2007

 تحصیالت و دسترسی به اطالعات بر مردان است. همچنین
 هستند. نتایج تحقیق مؤثرنگرش کشاورزان نسبت به پایداري 

 ) نشان داد کهBagheri et al., 2008باقري و همکاران (
 سابقه کشاورزي داراي همبستگی منفی با نگرش با کشاورزي

 Bagheriاي دیگر باقري و همکاران (عهپایدار داشت. در مطال
et al., 2008 دریافتند کشاورزان ادراك مساعدي نسبت به (

هاي مدرن  هاي پایداري داشتند اما در کل، فناوريبرخی فناوري
 دادند.را بر نوع محلی آن ترجیح می

اي ) در مطالعهTatlidi et al., 2008( یگراندتاتلیدي و 
اجتماعی و دسترسی بیشتر  -ر اقتصاديدریافتند وضعیت بهت خود

 اطالعات باعث درك بیشتري از اهمیت کشاورزي پایدار می به
 ها نشان داد مطالعه نشریات علمی اثرشود. همچنین یافته

 بر نگرش کشاورزان به کشاورزي پایدار دارد. زولفیکار داري یمعن
 ) نیز رابطهیZulfikar Rahman et al., 2008رحمان (

 داري بین میزان تحصیالت رسمی و مطالعهمعنیمثبت و 
 روزنامه توسط کشاورزان و نگرش آنان نسبت مباحث محیطی و
 پایداري توسعه کشاورزي مشاهده کردند. در پژوهشی تاتلیدي و

 ) دریافتند باال بودن تماسBagheri et al., 2009همکاران (
 شتربا خدمات ترویجی، تحصیالت، مالکیت اراضی و دسترسی بی

 به اطالعات به درك بیشتر اهمیت عملیات کشاورزي پایدار
 شود. منجر می

 خود یبررس) در Fakoya et al., 2007(فاکویا و همکاران 
 دریافتند که زنان کشاورز نگرش خنثی تا ضعیفی نسبت به

 احمدوند عملیات کشاورزي پایدار داشتند. مطالعه
)Ahmadvand et al., 2007ه مالی اندك،) نشان داد بازد 

 صلیموانع ا يسواد کمدانش کم کشاورزان به کشاورزي پایدار و 
همکاران الهیاري و  نتایج مطالعهپذیرش کشاورزي پایدار بودند.

)Allahyari et al., 2008 ها و که نگرش است ینا) بیانگر

 دانشی
 عاطفی
 رفتاري

فردي ویژگی  
) ...(جنس، سن، تحصیالت و  

ايویژگی حرفه  
 (نظام بهره برداري، فعالیت و ...)

 عوامل موثر نگرش پایدار

۱۲ 
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 هاي متخصصان ترویج کشاورزي ایران در مورد مفاهیمآگاهی
 تحقیقات هاوتودت متوسطی قرار دارد. کشاورزي پایدار در سطح

)Hutvedt, 2006 ؛ زبیر و گارفروث()Zubair & 
Garforth, 2006هاي اخالقی، ) نشان داد بین جنبه

 زیستی و هنجارهاي اجتماعی، آگاهی از پیامدهاي محیط
زیستی کشاورزان همبستگی  رفتارهاي محیط پذیري یتمسئول
 داري وجود دارد.معنی

یچیدگی مفهوم نگرش و مشکالت سنجش آن پ باوجود    
ر این خصوص صورت گرفته است مطالعات مختلفی د تاکنون
 یزمان و زادهاست. منتی شده اشارهاي از آنها ادامه به پارهکه در 

)Montazade & Zamani, 2012( خود دریافتند تحقیق در 
 با درصد) 46نیرومندي ( نسبتاً رابطه محیطیزیست نگرش که

 سموم از مانند استفاده شیراز روستاییان محیطیزیست هايرفتار
 بقوالت، کشت گیاهان شیمیایی، کود مصارف شیمیایی،
 بذر ارقام کاربرد برداشت محصول، از پس کاشت و کاه سوزاندن

-معنی رابطه که دریافتند دارد. همچنین، آنها خشکی به مقاوم
 توسط زيکشاور در الگوهاي پایداري رعایت و سن بین داري

 الگوهاي رعایت و بین تحصیالت اما نداشته؛ وجود زارعان
 مشاهده ضعیفی بسیار و رابطه مثبت کشاورزي، در پایداري

 .کردند
) Sadati et al., 2010همکاران ( و سعادتی همچنین،

 گرایش و کشت ریز زمین مساحت و بین سن منفی رابطه
 تحلیل این، نتایج بر یافتند. عالوه پایدار به کشاورزي روستاییان
 بر گرایش که تحصیالت داد نشان مذکور تحقیق در رگرسیونی

 تأثیر داشت. در پژوهشی شیخ و روستاییان پایدار کشاورزي به
 ) نشان دادند نگرش نسبتSheikh et al., 2003(همکاران 

 رگذاریتأثبه استفاده از فناوري و تماس با ترویج از عوامل اصلی 
 ارزشی گیرياند. جهتورزي بودهبدون خاك بر پذیرش عملیات

 دارد؛ زیست محیط به مثبت با نگرش قوي رابطه روستاییان،
 بر آن تأکید که است ارزش نوعی که داراي فردي ،گرید عبارت به

 طبیعت و انسان هماهنگی و کره ستیزارزشی  گیريجهت
 از حفاظت به نسبت مثبت نگرش داراي این صورت در هست
 ).Gosh et al., 2003ت است (زیس محیط
 تحقیقشناسی  روش

 است. محدوده شده انجامپیمایشی  صورت بهپژوهش حاضر 
 بوده غرب آباد اسالم شهرستان حاضر تحقیق جغرافیایی و مکانی

 استفاده با ارتباطی - علّی ي تحقیقاتزمره در پژوهش است. این
 پیمایشی روش به که گیردمی قرار علی یابیالگو  هايروش از

 و رگرسیون تحلیل شامل آن هايو مرحله گرفت صورت
 شامل تحقیق این آماري جامعه .بود معادالت ساختاري الگویابی

 نفر) که 7550کار شهرستان اسالم آبادغرب بود (گندم کشاورزان

 تصادفی صورت بهها نفر از آن 170بر اساس فرمول کوکران 
 گردآوري ابزار تخاب شدند.از جامعه کل ان يا چندمرحله يا طبقه
 باشد:شامل دو بخش می که ساخته بودمحقق پرسشنامه هاداده

 اي؛مستقل فردي و حرفه متغیرهاي سنجش بخش اول براي
 بخش دوم نیز شامل متغیرهایی براي سنجش نگرش (دانشی،

 کشاورزان توسط پرسشنامه این که شده یمتنظعاطفی و رفتاري) 
 کشاورزان به سنجش نگرش یزانم یتدرنها شد و تکمیل

 عالی و خوب متوسط، ضعیف، سطح، چهار توسعه پایدار به
و  میانگین مشخصه دو بر اساس بنديگروه شدند. این يبند گروه

 به )1( 1رابطه اساس بر کشاورزي، نگرش پایداري معیار انحراف
 شد: تقسیم طبقه چهار به زیر شرح

 ):1رابطه (
A = ضعیف A < Mean – St.d 
B = متوسط Mean – St.d ≤ B < Mean 
C = خوب Mean ≤ C < Mean + St.d 
D = عالی D≥ Mean + St.d 

 بخش دو در  حاصله اطالعات و نتایج تحقیق این در 
 بین پدیده روابط  پیچیدگی شد؛ اما بررسی استنباطی وتوصیفی

 يها روشتا  یدهباعث گرد تحقیق  این اقتصادي_اجتماعی هاي
 محققین و نباشند گونه روابط این تحلیل به قادر عارفمت يآمار

 ترپیشرفته هايبرنامه گیري ازبهره  با را روابط این تا کنند تالش
 براي جدید هايروش از یکی .قرار دهند وتحلیل یهتجز مورد

 یابی مدل لیزرلالگو چندمتغیري، روش تفسیر  و تحلیل و تجزیه
 ظاهري باشد. رواییمی ی مدلبرازندگ و هافرضیه  آزمون جهت

 این متخصصان هايدیدگاه از با استفاده تحقیق ابزار محتوایی  و
استفاده از  با پژوهش ابزار پایایی تعیین براي .شد تعیین حوزه

 هاي شناختیسازه هايسؤال تمام براي کرونباخ روش آلفاي
 دهندهشد که نشان محاسبه 65/0و رفتاري  77/0، عاطفی 67/0
 باشد. متغیرهاي مورداستفاده دربلیت باالي ابزار تحقیق میقا

 دانشی)، عاطفی و( یشناختپژوهش شامل متغیرهاي مکنون  این
 گیرياندازه سنجش و وسیله نشانگرهاشان رفتاري بود که به

 متغیرها و  این خطی بین روابط تحلیل و بررسی منظور بهشدند. 
 گیري به کمکاندازه لمد از آنها به مربوط متغیرهاي آشکار

-داده نمودن شد. براي وارد  استفاده 2روش تحلیل عاملی تاییدي
 تحلیل و یهتجز براي و SPSS20 افزار نرم ها و توصیف از

 استفاده شد. 3افزار لیزرلنرم از اطالعات

1 . Interval of Standard Deviation from  the Mean 
(ISDM). 
2 . Confirm Analaysis (CA). 
3 . Linear Structural relation (Lisrel8.8). 



سعدي و جلیلیان، توسعه پایدار، واکاوي نگرش و دیدگاههاي کشاورزان گندمکار 

 ها دادهاطالعات و 
 هاي توصیفییافته

 ردمطالعهموها نشان داد که اکثریت افراد نتایج توصیفی داده
 ) مرد و بقیه زن هستند. سطح تحصیالت اکثریتدرصد 9/78(

 1/29فقط ) خواندن و نوشتن است و 7/32( موردمطالعهافراد 
 کارمدرك دانشگاهی دارند. سن کشاورزان گندم اهآندرصد 

 سال متغیر بوده و 72تا  20بین  آباد غرب اسالمشهرستان 
سال  29/1نحراف معیار سال با ا 45میانگین سنی آنها در حدود 

سنی  باشد که انحراف معیار پایین متغیر سن، مبین پراکندگی می
 6/43( است. منبع آبیاري اکثریت کشاورزان موردمطالعهکم افراد 
که  ستیناباشد که این امر بیانگر باران می موردمطالعهدرصد) 

فعالیت  همچنین نوع کنند. دیم کشت می صورت بهاکثر افراد 
باشد. می درصد) آنها زراعت و دامداري 3/47( یشتربي کشاورز
درصد نوع  9/0تنها  درصد از آنها خود مالک بوده و 5/54حدود 

باشد.  تعاونی و مشاع می صورت بهشان بردارينظام بهره
 1بین  درصد) 9/90همچنین سطح زیر کشت بیشتر کشاورزان (

دارند.  هکتار 60تا  46درصد بین  9/0بوده و تنها  هکتار 15تا 
پتاسه  هاي فسفاته/درصد) از کود 4/46( موردمطالعهبیشتر افراد 
استفاده  درصد آنها از کود سبز 9/0کنند و تنها فقط استفاده می

 بندياولویت منظور به) 1کنند. همچنین مطابق با جدول (می
 استفاده تغییرات ضریب از دهنده متغییرهاتشکیل هايپرسش

 .شد

 ي شناختی، عاطفی و رفتاري کشاورزان موردمطالعه برحسب ضریب تغییراتبندي حیطه اولویت .1جدول

نگرش پایدار  کیفی ارزیابی منظور به حاضر تحقیق در     
 آن شرح فاصله انحراف معیار از میانگین که رابطه از کشاورزان

 آمده دست به هايداده و گردید استفاده ذکرشده تحقیق درروش
شد.  ديبنگروه عالی و خوب متوسط، ضعیف، سطح، چهار به

درصد  24/48شود نگرش کلی که مالحظه می گونه همان
ضعیف و متوسط و مابقی در حد خوب و عالی  کشاورزان در حد

 ).2 جدولاست (

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه ها

تی
ناخ

ه ش
یط

 ح

65/3 .شود یمتناوب زراعی باعث تقویت خاك   627/0  18/0  1 
51/3 شودرناك براي انسان خط هاي بیماريتواند باعث ها میکشاستفاده نادرست از آفت  738/0  21/0  2 

39/3 شود.و استفاده بهتر از آب می ییجو صرفهباعث  و بارانی يا قطرهآبیاري   878/0  26/0  3 
42/3 شودحفظ مراتع موجب رونق دامداري و کشاورزي می  913/0  27/0  4 

37/3 .باشد یم زیست محیطاصول کشاورزي عالوه بر تأمین سود، حفظ  یکی از  897/0  27/0  5 
32/3 شود. يدار نگهباید  ظرفیت مراتع آن روستا اساس بر تعداد دام در هر روستا،  023/1  31/0  6 

00/3 .ابدی یمافزایش  عدم رعایت تناوب زراعیحمله آفات در صورت   066/1  36/0  7 
77/2 .گرددحاصلخیزي خاك می کشت شبدر و یونجه موجب  992/0  36/0  8 

طه 
حی

فی
عاط

 

38/3 زندگی موجودات زنده دیگر را به خطر اندازد. تواند یماستفاده زیاد از سموم   845/0  25/0  1 
41/3 کند یمتخریب بافت خاك، شرایط کشاورزي را براي نسل آینده دشوار   860/0  26/0  2 

کشاورزان در آینده موفقیت  ها و آفات در مزرعه رمزیادگیري از طبیعت در سازگاري و مقابله با بیماري
 خواهد بود.

99/2  027/1  35/0  3 

91/2 ملی به خود روستائیان واگذار شود. يها عرصهبهتر است که حفاظت از   134/1  39/0  4 
83/2 باشد یمهاي هرز مبارزه بیولوژیکی بهترین شیوه کنترل علف  096/1  39/0  5 
56/2 .بعد از او تنها به یکی از فرزندانش واگذار گرددهاي زراعی و باغی هر کشاورز بهتر است، مالکیت زمین  215/1  48/0  6 

محیط و  حیوانات ،ها انسان، باعث به خطر افتادن سالمتی و سموم شیمیایی و زیاد از کود هیرو یباستفاده 
 شود.می

69/2  954/2  80/0  7 

ري
رفتا

طه 
 حی

70/3 .سوزانم یمرا  کاه و کلش روي زمین مانده یباق  260/1  34/0 1 
19/3 پردازم.می در کنار کشت و زرع به دامداري هم  323/1  42/0 2 

11/3 کنماستفاده می کودهاي دامی ام ازافزایش عملکرد مزرعه جهیدرنتافزایش حاصلخیزي خاك و براي   304/1  42/0 3 
04/3 نم.کمیهاي جدید استفاده ها و تکنولوژياز ماشینفقط براي افزایش تولید کشاورزي   287/1  43/0 4 

84/2 .هاي آموزشی شرکت کنمهستم بیشتر درکالس مند عالقهبراي حفظ و بهبود خصوصیات خاك مزرعه،   293/1  46/0 5 
74/2 کنم.و سالمتی توجه می زیست محیطدر همه موارد به مسائل   252/1  46/0 6 

68/2 کنماستفاده می عمق کم شخم سطحی و از از فرسایش خاك يریجلوگکاهش تخریب و براي   277/1  48/0 7 

۱٤ 
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هاي مختلفنگرش کشاورزان به توسعه پایدار کشاورزي به تفکیک حیطه .2دول ج  

 عالی خوب متوسط ضعیف حیطه
 7/12 1/39 8/31 4/16 شناختی
 2/8 2/48 02/28 5/15 عاطفی
 5/14 3/37 7/32 3/21 رفتاري

 8/11 54/41 84/30 4/17 کل

 هاي تحلیلییافته
 گیري نگرش پایدارارزیابی مدل اندازه

 21براي ارزیابی و تحلیل نگرش کشاورزان به توسعه پایدار از 
 است. نتایج مدل شده استفادهگویه در قالب سه حیطه نگرشی 

 با استفاده از روش تحلیل عاملیهاي نگرش یطهگیري حاندازه

 آن بیانگر است. نتایج شده دادهنمایش  )3ییدي در جدول (تأ
هاي  صفت گیري اندازه براي مورداستفاده نشانگرهاي است که

زیربناي  و عاملی ساختار با پژوهش این موردمطالعه مکنون
 .دارند قبولی قابل تطابق پژوهش نظري

نگرش کشاوران نسبت به پایداري در حالت استاندارد گیري اندازه مدل. 2شکل   

 حیطه بینشی، دهنده نشان Emotional (EMOT)حیطه شناختی،  دهنده نشان Knowledge (KNOW)به معنی گرایش،  Attitude (ATTIT)در این مدل 
Behavioural (BEHA) حیطه رفتاري است. دهنده نشان 
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 گیري پژوهشمدل اندازه تأییديصه تحلیل عاملی خال.  3 جدول

شده در هاي مندرج در مدل برازشدر این قسمت، داده
 و ضرایب معناداري قسمت؛ 3 جدولطور مشابه در  و به 3شکل 

ابعاد دانشی، عاطفی و  گیرياندازه مدل آمده دست به پارامترهاي
طور که مالحظه  همان .دهدیم نشان را رفتاري نگرش پایدار

آمده براي تمامی متغیرهاي موردمطالعه  دست به tشود مقادیر می
هاي روابط این متغیرها با عامل درنتیجهبوده و  تر بزرگ 96/1از 

هاي این بخش دیگر، یافته عبارت دار شده است. بهمربوطه معنی

اد دهد که تمامی نشانگرهاي انتخابی براي سنجش ابعمینشان
کشاورزان گندمکار  دانشی، عاطفی و رفتاري نگرش پایدار

اند؛ غرب از دقت الزم و کافی برخوردار بوده آباد اسالمشهرستان 
، با شده استفادههاي توان بیان کرد که شاخصرو می ازاین

 ؛دهندزیربناي نظري تحقیق تطابق قابل قبولی را نشان می
-می رامعناد روابط کلیه سازد کهنمایان می ،3شکل  بنابراین،

 شوند. می تأییدتمامی فرضیات موردنظر  و باشند

 گویه ها
در نماد 
 مدل

 بار
 عاملی

-T وضعیت
Value 

 وضعیت

تی
ناخ

ه ش
یط

 ح

 تأیید - تأیید K1 83/0 .شود یمتناوب زراعی باعث تقویت خاك 

 تأیید 67/8 دتأیی K2 44/0 هاي خطرناك براي انسان شودتواند باعث بیماريها میکشاستفاده نادرست از آفت

 تأیید 54/8 تأیید K3 54/0 .شود یمو استفاده بهتر از آب  ییجو صرفهباعث  و بارانی يا قطرهآبیاري 

 تأیید 65/11 تأیید K4 61/0 شودحفظ مراتع موجب رونق دامداري و کشاورزي می

 تأیید 44/11 ییدتأ K5 44/0 .باشد یمزیست  اصول کشاورزي عالوه بر تأمین سود، حفظ محیط یکی از

 تأیید 31/10 تأیید K6 41/0 شود. يدار نگهباید  براساس ظرفیت مراتع آن روستا تعداد دام در هر روستا،

 تأیید 00/10 تأیید K7 30/0 ابدی یمافزایش  عدم رعایت تناوب زراعیحمله آفات در صورت 

 تأیید 09/8 تأیید K8 39/0 گرددحاصلخیزي خاك می کشت شبدر و یونجه موجب

فی
عاط

طه 
 حی

 تأیید - تأیید E1 66/0 زندگی موجودات زنده دیگر را به خطر اندازد. تواند یماستفاده زیاد از سموم 

 تأیید 38/10 تأیید E2 58/0 کند یمتخریب بافت خاك، شرایط کشاورزي را براي نسل آینده دشوار 

موفقیت  ا و آفات در مزرعه رمزهیادگیري از طبیعت در سازگاري و مقابله با بیماري
 کشاورزان در آینده خواهد بود.

E3 51/0 تأیید 21/17 تأیید 

 تأیید 70/17 تأیید E4 74/0 ي ملی به خود روستائیان واگذار شود.ها عرصهبهتر است که حفاظت از 

 دتأیی 82/19 تأیید E5 62/0 باشد یمهاي هرز مبارزه بیولوژیکی بهترین شیوه کنترل علف
هاي زراعی و باغی هر کشاورز بعد از او تنها به یکی از بهتر است، مالکیت زمین

 تأیید 13/9 تأیید E6 33/0 فرزندانش واگذار گردد.

 ،هاو سموم شیمیایی، باعث به خطر افتادن سالمتی انسان و زیاد از کود هیرو یباستفاده 
 دتأیی 00/16 تأیید E7 85/0 .شود یممحیط و  حیوانات

ري
فتا

ه ر
یط

 ح

 تأیید - تأیید B1 72/0 .سوزانم یمرا  کاه و کلش روي زمین مانده یباق

 تأیید 34/14 تأیید B2 60/0 .پردازم یم در کنار کشت و زرع به دامداري هم

 کودهاي دامی ام ازافزایش عملکرد مزرعه جهیدرنتافزایش حاصلخیزي خاك و براي 
 تأیید 52/15 تأیید B3 77/0 کنماستفاده می

 تأیید 75/10 تأیید B4 81/0 کنم.میهاي جدید استفاده ها و تکنولوژياز ماشینفقط براي افزایش تولید کشاورزي 

هاي هستم بیشتر درکالس مند عالقهبراي حفظ و بهبود خصوصیات خاك مزرعه، 
 تأیید 00/15 تأیید B5 76/0 .آموزشی شرکت کنم

 تأیید 92/11 تأیید B6 50/0 کنم.زیست و سالمتی توجه می حیطدر همه موارد به مسائل م
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داري معنینگرش کشاوران نسبت به پایداري در حالت  گیري اندازهمدل  .3شکل 

حیطھ  دھنده نشان Emotional (EMOT)حیطھ شناختی،  دھنده نشان Knowledge (KNOW)بھ معنی گرایش،  Attitude (ATTIT)در این مدل 
 حیطھ رفتاری است. دھنده نشان Behavioural (BEHA) بینشی،

گانه تعیین گردید که  هاي اثرات عوامل سه در ادامه اولویت
اول در تشکیل  هاي مرتبهبندي اثر شاخص)، رتبه4( جدولدر 

و بارهاي عاملی هریک از  tدوم، همراه با مقدار  مرتبه سازه
ضریب  شده است. مقادیر یب گاما) نشان دادهها (مقادیر ضرعامل

اول و عامل  هاي مرتبهبین عامل توانند شدت رابطهگاما می
هاي اساس داده دوم را نشان دهند. در این تحقیق بر مرتبه

 شده، عامل عاطفی هاي بررسی میدانی در میان شاخص
)60/0λ= (ترین شاخص مرتبط با نگرش نسبت به عنوان قوي به

توان گفت است. بر این اساس می شده شناساییه پایدار توسع
توجهی از سازه  ، دانشی و رفتاري بخش قابلابعاد نگرش عاطفی

هاي اول تا  نمایند و به ترتیب اولویت نگرش پایدار را تبیین می
 .اندسوم را در تبیین این سازه به خود اختصاص داده

ي در تشکیل سازه هاي مرتبه اولبندي اثر شاخصرتبه .4جدول 
 عاملی اساس بار مرتبه دوم بر

 Λ t sig هاي مرتبه اولشاخص رتبه
 01/0 00/6 60/0 عاطفی 1
 01/0 30/2 55/0 دانشی 2
 01/0 06/3 35/0 رفتاري 3

 جدولهاي برازندگی که در همچنین با توجه به شاخص
ري گیتوان ادعا نمود که مدل اندازه شده است، می ) نشان داده5(

منظور  )، به3(شکل،  موردمطالعهسنجش نگرش پایدار کشاورزان 
ها و نشانگرهاي مربوط به آنها معتبر و برازش روابط بین شاخص

 .باشدمی قبول قابل

 سنجش نگرش به توسعه پایدارگیري هاي برازندگی مدل اندازهشاخص .5ول جد

 x 2/df NFI NNFI CFI GFI AGFI RMSEA شاخص
پیشنهادشدهمعیار   3 ≤ ≤ 90/0 ≤ 90/0 ≤ 90/0 ≤ 90/0 ≤ 90/0 08/0 ≤ 
هشد گزارشمقدار   836/1 94/0 99/0 99/0 91/0 90/0 056/0 

17 



سعدي و جلیلیان، توسعه پایدار، واکاوي نگرش و دیدگاههاي کشاورزان گندمکار 

هاي  - ، یکی از شاخص5آمده از جدول  دست بر اساس نتایج به
 )RMSEA( مجذوراتمیانگین ریشه مدل، شاخص   برازش

یا  تر کوچکبراي این شاخص  پیشنهادشدهباشد. معیار  می
 056/0است. در مدل حاضر این شاخص برابر با  08/0مساوي 

-دهنده برازش مناسب مدل موردمطالعه با دادهباشد که نشانمی
باشد. شاخص دیگر، شاخص نیکویی می شده مشاهدههاي 
است. ) AGFI( یافته شاخص برازندگی تعدیل ) وGFI( برازش

، بیانگر برازش باشد تر نزدیکها هر چه به عدد یک این شاخص
 90/0و  91/0بهتر مدل است که در اینجا مقدار آن به ترتیب 

نیز ) 836/1(دو به درجه آزادي  باشد. همچنین نسبت خیمی
گیري  دهنده برازش عالی مدل اندازهاست که نشان 3کمتر از 

هاي  باشد. سایر شاخصمی شده مشاهدههاي پژوهش با داده
 ؛دهندلی مدل را نشان میبرازش نیز برازش مناسب و عا

توان گفت که برازش آمده می دست بنابراین، با توجه به نتایج به
-گیري در وضعیت مطلوب قرار داشته و با داده کلی مدل اندازه

دیگر برازش کلی  عبارت به سازگاري دارد، استفاده هاي مورد
 شود.گیري تحقیق مطلوب سنجیده میمدل اندازه

با نگرش به توسعه  موردمطالعهاي همتغیر روابط بین
 کشاورزي پایدار

 میزان با تحقیق متغیرهاي بین رابطه بررسی منظور  به
 مورد کشاورزان توسط کشاورزي نگرش به توسعه پایدار

 شده ارائه شد. نتایج استفاده همبستگی ضرایب از مطالعه
متغیرهاي سطح تحصیالت و  بین که است آن از حاکی

و  ارتباطی هايرسانه از استفاده میزان، شتک زیرسطح اراضی 
داري وجود مثبت و معنی هاي پایداري کشاورزان رابطهنگرش

پایدار  دارد.این در حالی است که بین متغیر مستقل سن و نگرش
 ).6(جدول،  (منفی) وجود دارد و معکوسی دار معنیآنان رابطه 

ه توسعه پایدار ب بررسی تأثیر متغیرهاي مستقل بر نگرش. 6جدول
 موردمطالعهافراد 

 پنج درصد سطح در داري معنی * و درصد سطح یک در داري معنی**

بر نگرش به  هاي مستقلثیر جمعی متغیربررسی تأ
 توسعه پایدار

 جهت متغیره چند شود رگرسیونکه مالحظه می طور همان
 تأثیر بینی پیش منظور بهان کشاورز نگرش تخمین معادلۀ تعیین

 زمینه در موردمطالعهافراد  نگرش مستقل بر متغیرهاي تجمعی
 شد. در استفاده گام به گام رگرسیون روش از پایداري کشاورزي

شخصی،  مستقل کلیه متغیرهاي ورود از پس روش، این
 نگرش پایدار، با دارمعنی همبستگی کشاورزي و اطالعاتی داراي

 متغیري عنوان به سن و کشت زیرسطح اراضی  متغیرهاي تنها
 مدل در داشته، تغییرات نگرش پایدار در را سهم بیشترین که

 تغییرات از درصد 67توانستند  درمجموع و ماندند باقی نهایی
 پایداري کشاورزي زمینه در را موردمطالعهنگرش افراد  متغیر
 باشد.دیگر میمربوط به عوامل  مانده باقیدرصد  33نمایند و  تبیین

 مدل تحقیق، رگرسیونی مدل دارد که آن بر داللت F نسبت
 متغیرهاي ،دیگر عبارت به .است متغیر وابسته تبیین براي مناسبی
 دهند. جدول توضیح را وابسته متغیر که تغییرات قادرند تحقیق

 متغیرهاي رگرسیون نهایی مدل تأثیر ضرایب دهنده نشان )،7(
 .نگرش است کننده مستقل تبیین

 دوم گام در رگرسیون يمعادله در متغیرها ضرایب. 7جدول 
سطح معنی  B Beta T متغیر

 داري
 000/0 655/6 - 432/19 عدد ثابت

 000/0 103/4 372/0 411/0 کشتزیرسطح
 019/0 - 382/2 216/0 -154/0 سن

زیر  صورت به) حاصل از این تحلیل 1خط رگرسیون ( معادله
 است:

Y = a + b x1 + cx2       )1(  

Y = 432/19  + 411/0  x1 - 154/0  x2 
= a ضریب ثابت

b  = کشتضریب متغیر سطح زیر )x 1( 
c  =ضریب متغیر سن )x 2(

Y = (متغیر وابسته) نگرش کشاورزان

متغیرهاي سطح  تنها شودمی مشاهده که طورهمان
 بینی پیش در اثر منفی ،و سن مثبت اثر ،کشت زیر اراضی
 با که ترتیب بدین .دارد پایداري کشاورزي زمینه در افراد نگرش

افراد سن  افزایش با مثبت و آنها نگرش کشت زیرافزایش سطح 
 شود.منفی می آنها نگرش

 آماره مقدار متغیر مستقل
)r( 

-مقدارمعنی
 داري

 082/0 534/0 نوع فعالیت
 024/0** 309/0 سطح تحصیالت

 063/0 281/0 بردارينظام بهره
 016/0** -401/0 سن

و  کشاورزي جهادمیزان ارتباط با 
 ايهاي خدمات مشاورهشرکت

264/0 085/0 

 001/0**  525/0 سطح کشت
026/0** 416/0 ارتباطی هايرسانه از استفاده میزان
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 گیري یجهنتبحث و 
 برآورده را حاضر نسل نیازهاي که است رهیافتیپایدار،  توسعه

 خود نیاز رفع براي را ندهآی هايتوانایی نسل آنکه بدون نمایدمی
 در است که نظامی نیز کشاورزي پایدار اندازد. توسعه مخاطره به
 می جلوگیري یراقتصاديغ و سنتی غیرکاراي هايشیوه از آن

 دارد تکیه کشاورزي مدرن هايو شیوه دانش از استفاده بر و کند
-زیست مسائل قرار دادن مدنظر و شیوه این از استفاده با که

 کافی توجه نیز تولید بیشتر بازده و بودن اقتصادي به محیطی
 به باید پایداري اندیشه به جهت تحقق این هدف و رسیدن .دارد

 آنان توسط پایداري عملیات یريکارگ به میزان و نگرش بررسی
 کشاورزان هاي یشنهادپ و نظرات بر اساس بتوان تا پرداخت؛

 عملیات شگستر جهت منطقی و اصولی یزير برنامهبراي 
 بنابراین، پژوهش حاضر ؛کرد اقدام جامعه سطح در پایداري
به توسعه پایدار و  گندم کارانسنجش نگرش کشاورزان  باهدف

و بهبود نگرش آنان در شهرستان  بررسی راهکارهاي ارتقاء
 است. شده انجامپیمایشی  صورت بهو  آباد غرباسالم 

اینکه هر ها داراي سه ویژگی اصلی هستند؛ نخست نگرش
نگرشی شامل یک شیء، شخص، رویداد یا موقعیت است. دوم 

 معموالًها اند و سوم آنکه نگرشارزشیابانه معموالًها آنکه نگرش
 در پایداري نگرش از . منظوراند یتوجه قابلداراي ثبات و دوام 

 در تمامی کشاورزان موردمطالعه دیدگاه بررسی پژوهش، این
 سنجش منظور به که باشد  می پایدار کشاورزي به نسبت ابعاد

 مطرح شد. گویه 21 افراد پایداري هاينگرش
استفاده از تکنولوژي، سموم و  پیامدهاي معموالً ازآنجاکه 
نگرش مناطق گوناگون  پیچیده است و در متنوع و هاکشآفت

نیز که به دنبال  اثراتی ،بنابراین ؛باشد متفاوت میکشاورزان 
. نتایج باشد می متغیرو در مناطق و نواحی  متفاوت خواهد داشت

ها در این خصوص حاکی از آن است که نگرش نسبت به بررسی
باشد که در پژوهش حاضر بر توسعه پایدار داراي سه بعد می

تاییدي این عوامل در قالب سه بعد  اساس نتایج تحلیل عاملی
 گرفتند. با توجه به شناختی (دانشی)، عاطفی و رفتاري قرار

توان ادعا نمود که سه عامل هاي تحلیل عاملی تأییدي می یافته
نگرش به توسعه "شده تا حدود زیادي ابعاد مستقل سازه  اشاره

نمایند؛ همچنین  گیري می را اندازه "کار گندمپایدار کشاورزان 
برازش عالی و مناسب مدل  شده ارائههاي برازش مدل شاخص

 نمودند. تأییدگیري را اندازه
 "عامل عاطفی"ولین عامل نگرش پایدار در این مطالعه ا

 36/0توجهی از واریانس ( بخش قابل 60/0است که با ضریب 
ترین میزان واریانس را به خود  نماید. بیشدرصد) را تبیین می

توجهی از بعد نگرش پایدار را تبیین  اختصاص داده و سهم قابل
برخی محققان در  گونه که در تحقیق اشاره شد نماید. همان می

دهنده این عامل در مطالعات خود بر اهمیت متغیرهاي تشکیل
ید زیادي داشتند. در این میان تأکابعاد نگرش پایدار کشاورزي 

 درصد نیز 30/0حدود  55/0با ضریب تأثیر  "عامل دانشی"
توجهی از کل واریانس را تبیین کرد. مطالعات گذشته  بخش قابل

ي دهندهبه اهمیت متغیرهاي تشکیل هاي خود نیز در پژوهش
این عامل در بعد شناختی نگرش پایدار دست یافتند. لذا 

هاي آموزشی مناسب براي بسترسازي فرهنگی و ایجاد کالس
افزایش آگاهی کشاورزان و جامعه روستایی نسبت به کشاورزي 

هاي منفی آنان به طرق مختلف از تعدیل نگرش منجر بهپایدار 
هاي جمعی برخوردار است. در همین راستا، رسانه اهمیت اساسی

نیز در ایجاد و تغییر باورهاي منفی و ایجاد شرایط پذیرش 
نیز  "رفتاري"ي ها سازهکشاورزي پایدار نقش مهمی دارند. 

 اند بودهاز نگرش به کشاورزي پایدار  متأثرعامل سوم  عنوان به
دانشی هرچند در مقایسه با دو عامل قبلی یعنی عاطفی و 

تر بوده است. این عامل نیز به سهم خود از نگرش پایدار  یفضع
درصد در اولویت  35/0یر تأثکشاورزان اثرپذیر بوده که با ضریب 

 سازي ینهریزي اصولی و تالش بهبا برنامهسوم قرار گرفت. پس 
تبع آن، وضعیت  و به دانشتوان وضعیت ، مینگرش کشاورزان

 .هبود بخشیدرا ب و رفتاري آنان عاطفی
روش  از استفاده با نیز کشاورزان نگرش کیفی ارزیابی

ISDM 17( موردمطالعهدرصد افراد  5/15حدود  که داد نشان 
بنابراین از این دسته از کشاورزان ؛ نفر) رفتار پایداري داشتند

گسترش آموزش کشاورز به کشاورز (مددکار  منظور بهتوان می
رفتاري حجم بیشتري از جامعه  هايترویجی) براي ارتقاء حیطه

درصد) از  6/44نفر ( 49اقدام نمود. این در حالی است که 
ي بندي مذکور در حیطهطبقه برحسبکشاورزان موردمطالعه 

ناپایدار (کشاورزان ناپایدار و سنتی) قرار  نسبتاًرفتاري ناپایدار و 
هاي آموزشی و توان استنباط کرد که برنامهگرفتند. پس می

گانه شناختی، عاطفی و هاي سهیجی به ترکیبی از حیطهترو
 اند.حرکتی کشاورزان کمتر توجه کرده -روانی خصوص به

ست که ا بیانگر این گام به گامهمچنین نتایج حاصل از رگرسیون 
سن و سطح اراضی  متغیرهاي تنها یموردبررساز بین متغیرهاي 

 زمینه در فرادا نگرش بینی یشپ در و سهم بیشتري اثر زیر کشت
سن افراد  افزایش با که ترتیب بدین دارد؛ پایداري کشاورزي

شود و همچنین با افزایش سطح زیر منفی می هاآن نگرش
هاي پژوهش سعادتی و با یافته شود یمکشت نگرش افراد مثبت 

 یرز) که نشان داد سطح sadati et al., 2010همکاران (
همخوانی نداشت. متغیر  ،داردداري و معنی رابطهبا نگرش  کشت

هاي فردي کشاورزان، در نگرش آنها سن از مجموعه ویژگی
داراي اهمیت بوده و در جهت عکس تاثیر داشته است، هم 

این خصوص توسط  گرفته درهاي صورت با بررسی که چنان
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؛ ) همخوانی داردsadati. et al., 2010سعادتی و همکاران (
ست که بخشی از دالیل وجود این ا این دهنده نشاناین  که

کاري بیشتر افراد در سنین باالتر محافظه توان یمرابطه منفی را 
با نتایج تحقیق  که یدرحالدر رویارویی با شرایط جدید دانست؛ 

) Montazade & Zamani, 2012( یزمانزاد و منتی
 مطابقت نداشت.

نتایج همبستگی نشان داد که تحصیالت تأثیر مثبتی بر 
با نتایج تحقیقات سعادتی و همکاران  ؛ کهگرش داشته استن
)sadati. et al., 2010( یزمانزاد و  )، منتیMontazade & 

Zamani, 2012 ،() احمدوندAhmadvand, 2008 کرمی ،(
)، Karami & Mansoorabadi, 2007( يمنصورآبادو 

)، زولفیکار رحمان Tatlidi et al., 2009همکاران (تاتلیدي و 
)Zulfikar Rahman et al., 2009( اند سطح نشان داده

قرار گرفت.  تأییدتحصیالت با نگرش رابطه مثبتی دارد مورد 
دسترسی  که سطح باالتر تحصیالت افراد منجر به ترتیب ینا به

 گردد.بیشتر آنها به نگرش پایداري می
بیشتر به  ها نشان داد کشاورزانی که از طریق دسترسییافته

آگاهی کسب  ا مختلف ترویجی در مورد مسائل کشاورزيهرسانه
زولفیکار رحمان  هايبا یافته ؛ کهکنند نگرش پایدارتري دارندمی

)Zulfikar Rahman et al., 2009 همکاران )، تاتلیدي و
)Tatlidi et al., 2009 ،(یگراند تاتلیدي و )Tatlidi et 

al., 2008(، همکارانو  الهیاري )Allahyari et al., 2009( 
 ؛ و) همخوانی داردSheikh et al., 2003شیخ و همکاران (و 

کشاورزان تأثیر دارد که با نتایج  نیز متغیر جنسیت بر نگرش
همکاران فاکویا و )، 2007( يمنصورآباد هاي کرمی وپژوهش

 و کشاورزي پایدار توسعه ینهدرزم ) همخوانی دارد.2007(
بتواند  که است هاییحلاهر یافتن مسأله ترینمهم روستایی،

ببخشد. از طرفی نگرش متداول در  بهبود را روستاییان زندگی
 یسادگ بهو  سرعت بهاي نیست که بخش کشاورزي، به گونه

هاي گزیدار به تغییراتی دائمی، پذیرا، بتوان با پیشنهاد روش
؛ یافت دستزیستی  هاي محیطمطلوب و در راستاي حفظ ارزش

زیر  هاي یشنهادپکار با توجه به نتایج پژوهش  ینا بنابراین براي
 ارائه شد:

در ایجاد گرایش مثبت در  ها رسانه دار یمعنبا توجه به تأثیر 
یشتري شود، سهم ب یمکشاورزان به مقوله توسعه پایدار پیشنهاد 

زیست و اهمیت  ین مساله محیطیرسانه ملی به تب يها برنامهاز 
ضروري است در همین رابطه از  توسعه پایدار اختصاص یابد.

 هایی یارانهزیست  درگیر موضوع محیط يها سازمانمحل بودجه 
تلویزیونی  سازان برنامهدر اختیار  یرمستقیمغمستقیم و  صورت به

 زیست قرار گیرد. با موضوع توسعه پایدار و محیط
بر اساس نتایج تحقیق با افزایش سطح زیر کشت، گرایش  .1

توسعه  هاي یاستسایه در چارچوب به حفاظت از منابع پ
. این بدان معنی است که جامعه یابد یمپایدار افزایش 

خرده دهقانی گرایش کمتري به توسعه پایدار و رعایت 
اصول و مبانی آن دارند. بر این اساس الزم است با 

از نظام ترویج کشاورزي و آموزش و تربیت  یريگ بهره
ه افزایش دانش مروجین کشاورزي هر چه بیشتر نسبت ب

 کشاورزان خرد اقدام گردد.
بخش اعظم کشاورزان در سنین باال قرار  که ینانظر به  .2

افزایش سطح نگرش کشاورزان بزرگسال  منظور بهدارند. 
زیست، الزم است با به توسعه پایدار و مقوله محیط

بزرگساالن و در قالب نشریات  يها آموزشاز  یريگ بهره
زشی نسبت به ارتقاء سطح آگاهی آمو هاي یلمفترویجی و 

 اقدام شود. آنها
سن و سطح زیر کشت بر گرایش  توأمانبا توجه به تأثیر  .3

به توسعه پایدار کشاورزي الزم است قشر جوان به
 یريکارگ بهکشاورزي تشویق شوند، همزمان با  هاي یتفعال

راضی و افزایش سطح جوانان در کشاورزي، یکپارچگی ا
یک سیاست اصولی توسعه پایدار  عنوان بهزیر کشت 

 کشاورزي توسط وزارت جهاد کشاورزي دنبال شود.

۲۰ 
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