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  ده:یچک

محیطی، کاهش سالمتی انسـان و دیگـر موجـودات زنـده و     آثار مخرب زیست

باشد روي جامعه جهانی میترین مسائل پیش بحران امنیت غذایی، یکی از مهم

که ذهن بسیاري از محققان را به خود مشغول ساخته اسـت. سـؤال اینجاسـت    

اثرات مخرب اسـت یـا    همه نیایی مسئول تنها بهکه آیا طبیعت خود کشاورزي 

درون نظام کشاورزي، محرك و تشدیدکننده ایـن اثـرات    کنشگراناینکه رفتار 

ـ      ا اسـتفاده از  ناپایداري است؟. لذا در پژوهش حاضر، سـعی بـر آن اسـت کـه ب

برداران زراعـی  شناسی و عمق رویداد رفتارهاي ناپایدار بهرهمطالعه کیفی به نوع

، موردمطالعــههــاي شهرسـتان کرمانشــاه پرداختـه شــود. در ایـن راســتا نمونـه    

بودنـد کـه بـا     سـت یز طیمحـ  و کشاورزي جهاد اجرایی کشاورزان و کارشناسان

گیري هدفمنـد (از نـوع   ز طریق نمونهدهستان)، ا 10ها (توجه به تعداد دهستان

نفر بودنـد.   33این پژوهش  کنندگان مشارکتاي) انتخاب گردیدند. تعداد زنجیره

هاي متمرکز بهره گرفته شـد  عمیق و گروه ها از مصاحبهگردآوري داده منظور به

ها تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه پیدا کـرد. روایـی و   ي دادهآور جمع فرایندو 

کننـدگان  هـا و بـازخورد از مشـارکت   پایایی نتایج، توسط روش تکثرگرایـی داده 

ی اسـتخراج شـد.   تم اصـل  8 در قالبمورد تأیید قرار گرفت. رفتار ناپایدار زراعی 

نمـایش داده   Cmap افزار نرمروابط موجود در بین این رفتارها نیز با استفاده از 

ي صـورت گرفتـه، تصـویري    وشـنودها  گفـت و  آمـده  عمـل  بههاي شد. بررسی

جدیدي از رفتار ناپایدار زراعی در اختیار محقق قرار داد و پـرده از ایـن حقیقـت    

هـاي   برداشت که رفتارهاي ناپایدار زراعی تحت تأثیر شرایط، عوامل و محـرك 

  آیند.درونی و بیرونی مختلفی به وجود می

  

رفتارشناسی، رفتار کشاورزان، ناپایداري، کرمانشاه،  :يدیکل يها واژه

 .Cmapافزار  نرم

 
 
 

 

 

Abstract: 

The destructive effects of the environment, the reduction 
of human health and other living organisms, and the 
food security crisis, is one of the most important issues 
facing the global community, which has attracted the 
attention of many researchers. The question is whether 
the nature of self-farming alone is responsible for all 
such destructive effects, or is the actions of actors within 
the agricultural system stimulating and exacerbating 
these unsustainable effects? So, in the present study, we 
try to investigate the unsustainable Behaviours of 
farmers in Kermanshah using qualitative study on the 
typology and depth of the event. In this regard, the 
studied samples were farmers and experts in agriculture 
and environmental Jihad, which according to the number 
of villages (10 districts) were selected through 
purposeful sampling (chain type).The number of 
participants in this study were 33. Data Collected from 
interviews and focus group discussion continues until 
theoretical saturation has been achieved. Validity and 
reliability of the results were confirmed by the plurality 
of data and feedback from the participants. Aggressive 
unsustainable Behaviour was extracted in 8 main 
themes. Relationships among these Behaviours are also 
displayed using the C-map software. Investigations and 
interviews provided a researcher with a new picture of 
unsustainable agronomic Behaviour and uncovered the 
fact that unsustainable agronomic Behaviours were 
influenced by the conditions, factors and different 
intrinsic and extrinsic factors. 

 
Keywords: Behaviour Identify, Farmers' Behaviour, 
Unstable, Kermanshah, Cmap Software. 
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  مقدمه 

 .هاي انسـانی هسـتند   نظام از نوعی درواقعهاي کشاورزي،  نظام

 1نهاد -یک مفهوم ارزش» شودآنچه پایدار خوانده می«بنابراین 

) که بـر پایـه   Karami & Mansoorabadi, 2008است (

هـا و رفتـار کشـاورزان، مـدیران و      ها، نگرش تغییرات در ارزش

هـاي کشـاورزي    گیرد و ناپایداري نظام شکل می نفعان ذيسایر 

دارد. فشـارهاي   کنشـگران یشه در رفتارهاي ناپایـدار ایـن   نیز ر

هاي جمعیتی، اقلیمی و اقتصادي خارجی ناشی از برخی محرك

 ) وPrrety, 1995بر کشاورزي و بـر نـوع رفتـار کشـاورزان (    

نقش عوامل سرمایه فرهنگی، همبستگی اجتمـاعی، مشـارکت   

ــش  اجتمــاعی،  يهــا آمــوزش، یطــیمح ســتیزاجتمــاعی، دان

و هویــت فرهنگــی بــر حفاظــت از  یطــیمح ســتیزفرهنگــی، 

 ,Kiany Salmi & Shaterban( دارد تـأثیر  سـت یز طیمح

این موضوع کـه زارعـان بـه دنبـال حداکثرسـازي       لذا ).2018

بوده و حاضـرند تولیـد محصـوالت زراعـی      شان ياقتصادمنافع 

 دنبـال بـه  که جامعه  خود را به هر قیمتی افزایش دهند؛ درحالی

 Shooshtarianباشد ( محیطی میکاهش اثرات مخرب زیست

et al., 2010     منجر به بـروز رفتارهـاي ناپایـداري در میـان (

 ,.Afshari et al., 2014; Bos et alزارعان شده اسـت ( 

ریشـه مشـکالت و   دهنـده ایـن اسـت کـه     ). این نشـان 2007

 ,Veisi(هـا اسـت  محیطـی، رفتـار انسـان   زیسـت  هايبحران

گیرنـد کـه چــه    کـه تصــمیم مـی  ، چـون آنهـا هسـتند    )2018

 ی کشت کنندیهای و با چه روشیها محصوالتی را در چه زمین

)Ribes & Sumner, 2007.(  

رفتارهـاي   صـورت  بـه بنابراین ناپایداري کشاورزي امـروزه  

رفتارهـاي ناپایـداري    کنـد. ناپایدار کشـاورزان ظهـور پیـدا مـی    

در مقایسه با کشورهاي  توسعه درحالدر کشورهاي  شده مشاهده

یافته به دلیل افزایش مصرف و در دسترس بـودن انـواع   توسعه

و همچنـین نبـود ضـوابط قـانونی      هـا کـش  ها و علفکش آفت

بـاالیی   از میـزان بـروز  منسجم در حمایت از کشاورزي پایـدار  

 Aminizade, 2015; Abasizadehاســت (برخــوردار 

Ghanavati et al., 2012.(  

دهد که اهمیت توجـه بـه رفتـار    موارد بحث شده نشان می

اصلی نظام کشاورزي در مباحـث   کنشگران عنوان بهکشاورزان 

و مـورد   شده مشاهدهپایداري و ناپایداري در بسیاري از مطالعات 

 ,.Kings, 2014; Loloei et alاسـت (  قرارگرفتـه  تأکیـد 

ــداري    )2014 ــی پای ــه بررس ــین ب ــت محقق ــاکنون اکثری  و ت

                                                      
1. Value-Laden 

کشاورزي و عوامل مؤثر بر پایداري یا رفتـار پایـدار کشـاورزان    

اند، ولی کمتر پژوهشی به مطالعه رفتارهـاي ناپایـداري   پرداخته

شاید بتوان با شناخت این رفتارها، آنها  که یدرحال .استپرداخته 

را اصالح نمـود و در جهـت حرکـت بـه سـمت پایـداري گـام        

اند که تغییـر  ي بیان داشتهبرداشت. از طرفی پژوهشگران متعدد

-برداران کشاورزي بیشترین منافع زیسترفتار کشاورزان و بهره

ــال دارد (  ــه دنب  ;Daae & Boks, 2014محیطــی را ب

McMahon & Bhamra, 2012  ؛ بنابراین نگرش مثبـت(

و تقویـت آن رفتـار    يریـ گ شـکل در  توانـد  یمـ به یـک اقـدام   

کـه فـرد از    شـود  یمـ باشد. این نگرش مثبـت سـبب    رگذاریتأث

 مـوردنظر تئوري اقدام منطقی پیـروي نمایـد و در مـورد رفتـار     

اکثـر قریـب    تـوان  یم رو نیازااستداللی نداشته باشد.  گونه چیه

رفتارهـاي خودسـرانه بـه دلیـل وجـود نگـرش مثبـت         اتفاق به

 )borges & lansenik, 2016باشـد ( بـه آن مـی   بردار بهره

ی روسـتائیان بـر   زیسـت  محـیط  چراکه رفتار پایداري و حفاظـت 

ـ ر برنامـه مبناي تئـوري رفتـار     ,Safa et alاسـت (  شـده  يزی

2018.(  

کـه رفتارهـاي ناپایـدار بررسـی شـود.       اسـت  يضرورلذا  

اهمیت پایداري و کمبود مطالعات در زمینه ناپایداري، محقـق را  

بـرداران  شناسی رفتارهـاي ناپایـدار بهـره   بر آن داشت تا به نوع

دلیـل  ، شـده  انجـام هـاي  ازد. با اسـتناد بـه پـژوهش   زراعی بپرد

هـاي مختلـف   تـوان در جنبـه  را مـی  زراعی در ایـران  ناپایداري

که هماننـد   مدیریت تولید و مصرف محصوالت کشاورزي یافت

، رفتارهاي ناپایدار کشاورزان، توسعه درحالبسیاري از کشورهاي 

هاي جدي در بخش کشاورزي شده اسـت کـه در   موجب چالش

محیطـی  تواند پیامدهاي منفی زیستورت ادامه این روند میص

به اقتصاد  يریناپذ جبرانداشته باشد و در وسعت بیشتر خسارات 

 ,.Karimi Dehkordi et alالمللـی وارد سـازد (  ملی و بین

2014, Arab Khadri, 2014, Madadi & Nikpour, 

2013, Kochaki et al., 2013(.  علت  ها یبررسبر اساس

هـا توسـط کشـاورزان    کـش استفاده یـا عـدم اسـتفاده از علـف    

کار و متعارف، اعتقادات آنهـا معرفـی شـده اسـت کـه      ارگانیک

ها را دلیل کش ها و علف کشکارها، عدم استفاده از آفتارگانیک

). Kings, 2014داننـد ( اصلی پایـداري کشـاورزي خـود مـی    

نگـرش و اعتقـادات   ها، کش از آفت منیا ریغهمچنین، استفاده 

هـا، فقـدان    کـش نادرست کشاورزان در مورد سمی بـودن آفـت  

محیطی و فقدان  هاي امنیتی، خطرات زیست توجه به پیشگیري

 ;Raksanam et al., 2012اطالعـات بیـان شـده اسـت (    

Ghasemi & Karami, 2009.(  
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هـاي پایـداري   کرمانشاه از نظر شاخص ها یبررسبر اساس 

، پایـداري وضـعیت   سـت یز طیمحـ د اقتصادي، منابع طبیعی، ابعا

جوامع روستایی و پایداري علوم، آموزش و مدیریت کشـاورزي،  

باشد ضعیف می يکشاورزناپایدار بوده و داراي وضعیت پایداري 

)Kochaki et al., 2013; Abasizadeh Ghanavati 

et al., 2012.( کـه آمارهـاي موجـود نمایـانگر آن      يا گونه به

ـ زرغم سـطح  ستان کرمانشاه علیاست که شهر بـاال   کشـت  ری

هـاي زراعـی در سـال    هکتـار) فعالیـت   813274درصد ( 87/6(

) از نظر تولید محصوالت زراعی در مقایسه با 1392-93زراعی 

ــی اســتان ــایینی برخــوردار م باشــد هــاي کشــور از عملکــرد پ

)Ministry of Agricultural Jihad, 2014   کـه ایـن (

بررسی رفتار کشاورزان علـت آن را جویـا    پژوهش سعی دارد با

-در ایـن پـژوهش رفتارهـاي ناپایـداري بهـره      جهت نیبدشود. 

  است. قرارگرفتهبرداران زراعی شهرستان کرمانشاه مورد بررسی 

ــدار  مطالعــاتتــاکنون  متعــددي در زمینــه رفتارهــاي ناپای

 صـورت  بهصورت گرفته است که این مطالعات هم  برداران بهره

کلی و هم تخصصی ابعاد رفتارهاي ناپایدار را نیـز بیـان کـرده    

  است.

 ارزیـابی  سـنجش  ) جهت2001( 1پرانیتواتاکول و همکاران

 تحلیـل  روش از تایلنـد،  شـمال  در يا منطقهکشاورزي  پایداري

 را کشاورزي پایداري اند. آنهاکرده استفاده هاي پایداريشاخص

-ارزیابی کرده آبریز حوزه و دهکده خانوار، مختلف سه سطح در

 کمیـت مـواد   کـه  اسـت  داده نشان پژوهش این هاياند. یافته

 خـانوار،  زمین هـر  اندازه و کشاورزي شاخص پایدارترین غذایی،

 يهـا  شـاخص ناپایـدارترین   از آب کمبـود  و زمـین  مالکیـت 

  .اندبوده موردمطالعه منطقه در کشاورزي

) بیـان کردنـد کـه    2012عباسی زاده قنواتی و همکـاران ( 

رفتارهاي ناپایداري جهت کسب منفعـت و سـود بیشـتر شـکل     

عمومـاً بـه دلیـل     بـردار  بهـره گرفته است که در این نوع رفتار، 

از منابع  يبردار بهرهاي افراطی به با شیوه تر افزونکسب درآمد 

پردازد و یا اینکه با اتخاذ مشاغل دیگر یـا اجـاره دادن   تولید می

کنــد منــافع بیشــتري را کســب کنــد ی مــیاراضــی خــود ســع

)Abasizadeh Ghanavati et al., 2012.(  

خود نشـان   ) در مطالعه2000( 2همچنین فنتون و همکاران

زارع  يریـ گ میتصـم تواند در هاي مالی زارع میدادند که ویژگی

را به سمت رفتار پایدار و یـا ناپایـدار    بردار بهرهباشد و  رگذاریتأث

                                                      
1. Praneetvatakul et al. 
2. Fentona et al. 

 را کشـاورزي  پایداري پژوهشی در) 1998ولر (م .دهدسوق می

 حـوزه  و زارع خـانوار  کـرت،  سطح سه در کاستاریکا، منطقه در

پـژوهش   ایـن  نتـایج  تحلیـل  است. داده قرار ارزیابی آبریز مورد

 يریپـذ  برگشت و زیستی تنوع هايشاخص که است داده نشان

  ).Muller, 1998اند (داشته قرار ناپایداري وضعیت در

 هـاي  ارزش) به این نتیجه دست یافت که 2004( 3بورتون 

ــاري نقــش گســترده     ــاعی در رویکردهــاي رفت اي دارد اجتم

  .متفاوت از هم دارند یاجتماعالگوهاي  برداران بهره که يطور به

) نیز بیـان کردنـد کـه بـین     2017( 4زاده یمصطفحبیبی و 

ارتباط معناداري وجـود نـدارد و در    یطیمح ستیزدانش و رفتار 

هـاي  ارزش ازجملهگر مهم دیگري این زمینه متغیرهاي میانجی

-نیز مـی  غیرهفایده گرایانه، مذهبی، طبقه اجتماعی، جنسیت و 

  .در این زمینه داشته باشند يرگذاریتأثتوانند نقش 

) در مطالعه خـود نشـان دادنـد    2013( 5ویرنیک و همکاران

و رفتارهـاي   هـا  العمـل  عکسسنی متفاوت  يها هردکه افراد در 

. دهنـد انجام می یطیمح ستیزمختلفی را در خصوص پایداري 

) نیز بـه ایـن نتیجـه دسـت     2015( 6از طرفی نوروزي و حیاتی

هـا و  یافتند که فشارهاي اقلیمی باعث اختالل در ترکیب نهـاده 

که این امر موجب اخـتالل در   شود یمتنوع در معیشت و درآمد 

 نـده یدر آهاي آهسته نوسازي معیشت روسـتایی شـده و   فرایند

  .منجر به فقر پایدار خواهد شد

) در مطالعـه خـود تحـت عنـوان     2012( 7چن و همکـاران 

 تغییر :چین منابع جنگلی محور اجتماع مدیریت و معیشت پایدار

 جنگلـی  منـابع  مـدیریت  ،بر اساس را معیشت پایداري و بهبود

است.  کرده لیوتحل هیتجزچین  در دولتی و یمحل جامعه توسط

 جامعه ساکنان و دولت همکاري تحت که دهدمی نشان هایافته

 منابع از حفاظت و پایدار معیشت بهبود هماهنگ، توسعه، یمحل

 در تغییـر  باعـث  بـود کـه   خواهد آینده در روندي مهم جنگلی،

  .شودمی آن بهبود و معیشت وضعیت

نمایند کـه  ) نیز تصدیق می2012( 8و همکاران عباسی زاده

هـاي  بین پایداري اجتمـاعی، اقتصـادي و اکولـوژیکی بـا سـال     

نمایند تحصـیالت بـه   می تأکیدتحصیل ارتباط وجود دارد. آنان 

که در افزایش آگاهی و کسب مهارت دربـاره   يمؤثرعلت نقش 

پـذیرش   افـزایش احتمـال   همچنینهاي مدیریت پایدار و روش

                                                      
3. Burton 
4. Habibi & MostafaZadeh 
5. Wiernik et al. 
6. Noroozi & Hayati 
7. Chen et al. 
8. AbasizadehGhanavati et al. 
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و اکوسیسـتم   سـت یز طیمحتواند منجر به حفظ دارد می فناوري

  .مزرعه شود

) به این نتیجه دسـت یافتنـد   2011( 1قربانی و حسین زاده 

زراعـی بـه دلیـل     بـرداران  بهـره که رفتارهاي ناپایـدار در بـین   

و دسترسی به منابع اطالعاتی  ستآنها یاطالع کمو  يسواد یب

  .رفتارها شودسبب کاهش این  تواند یم

) در مطالعه خود تحت 2013( 2همکاران و قیداري سجاسی

 با پایدار روستایی معیشت توسعه راهبردهاي يبند تیاولوعنوان 

 مـوردي: شهرسـتان   مطالعه( يفاز تاپسیس سوات ترکیبی مدل

 تمرکـز  بـه  توجـه  خدابنده) به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه بـا    

 دو گروههر  نظرات تلفیق از حاصل سوم و دوم اول، راهبردهاي

 توسـعه  اقـدام  بـراي  کـانونی  راهبـرد  مطالعـاتی،  يهـا  نمونـه 

  .است راهبرد تهاجمی پایدار، معیشت راهبردهاي

کـه   کنـد  یم) در مطالعه خود بیان 2011( 3عادلی ساردوئی

مالکیت خصوصی با پایداري عملیات کشـاورزي مـزارع ارتبـاط    

زارعانی که مالک زمین خود هسـتند از قـدرت    که يطور بهدارد 

گیري و آزادي عمل بیشـتري نسـبت بـه سـایر اشـکال      تصمیم

  .از زمین برخوردارند يبردار بهره

 يهـا  يمـار یبهایی از قبیـل افـزایش   جهان امروز با چالش

-هاي طبیعی و عوارض فراوان زیستمتعدد، نابودي اکوسیستم

رفتارهــاي ناپایــداري ماننــد  جــهیدرنتمحیطـی روبروســت کــه  

 اصـالحات غیرمسـئوالنه  هاي شیمیایی و  رویه نهادهمصرف بی

 آمـــده اســـت بـــه وجـــود متعـــارفژنتیکــی در کشـــاورزي  

)Rafiee,2014.( 

 

  شناسی پژوهشروش

شناســی بـا اســتفاده از مطالعـه کیفــی بـه نــوع    مطالعـه حاضــر 

کرمانشـاه  بـرداران زراعـی در شهرسـتان    رفتارهاي ناپایدار بهره

تـوان  پرداخته است، لذا تعریف عملیـاتی، رفتـار ناپایـدار را مـی    

هـایی دانسـت کـه سـبب     اي از اقدامات، رویه و روشمجموعه

هـاي آینـده و   و منابع طبیعی شده و نسل زیست محیطتخریب 

از  بـرداري  بهـره هاي عظیمی در امر زراعت و کنونی را با چالش

شهرستان کرمانشاه داراي  که  ازآنجازمین روبرو خواهد ساخت. 

ـ باشد، بـا  دهستان می 10 از کارشناسـان، از روش   گـرفتن  ياری

) به شناسایی این افـراد  5اي(از نوع زنجیره 4گیري هدفمندنمونه

                                                      
1. Ghorbany & Hosseinzadeh 
2. Sojasi Qeidari et al. 
3. Adali Sardouei 
4. Purposeful Sampling 
5. Chain Sampling 

، از کارشناسان اجرایی جهاد شده یمعرفاقدام شد. عالوه بر افراد 

بـرداران زراعـی   هـا بـا بهـره   که سال زیست محیطکشاورزي و 

هـایی بـه   افراد کلیـدي مصـاحبه   عنوان بهاند، نیز روکار داشتهس

ــد از مراجعــات و تمــاس  ــد. بع هــاي مکــرر و ایجــاد عمــل آم

نفـر   33تنها  شده ییشناسااعتمادسازي اولیه، از جمع کثیر افراد 

لیسـت   1حاضر به مشارکت در جریان تحقیق شدند. در جـدول  

 با ذکر جزئیات آمده است. موردمطالعهافراد 

محقـق سـعی نمـود بـه      موردمطالعـه بعد از شناسایی افراد 

 سـؤال گام اول پـژوهش بپـردازد. دو    ها و محدودهتعیین سؤال

  از: اند عبارتکلی که در این زمینه تدوین شد 

بـرداران  چه نوع رفتارهاي ناپایـدار زراعـی در بـین بهـره    «

 موردمطالعهبرداران چرا بهره کهوجود دارد؟ و یا این موردمطالعه

  »گیرند؟رفتارهاي ناپایدار را در امور زراعی خود به کار می

، ایـن مبحـث مطـرح شـد کـه در      هـا  سـؤال این  به دنبال 

شناسایی انواع مختلف این رفتارها چـه سـواالتی بایـد از افـراد     

پرسیده شود؟ همین امر، منجـر بـه برگـزاري یـک      موردمطالعه

عصر شد. طی ایـن   4تا صبح  8از  9/11/1395جلسه در تاریخ 

-اختصاصی و جزئی يها سؤالتحقیق به طراحی  گروهجلسات 

هـاي ایـن   تر پژوهش پرداختند. تنـوع بـاال و گونـاگونی حـوزه    

-بندي آنپژوهش به دسته گروه، سبب شد که اعضاي سؤاالت

و سیاسـی   یطـ یمح ستیزهاي اقتصادي، اجتماعی، ها در حوزه

تـر شـدن جزئیـات    بـه روشـن   توانسـتند  هـا  سؤالبپردازند. این 

کمک شایانی نمایند. الزم به ذکر است  شده ییشناسارفتارهاي 

و آزادي الزم بـراي   يریپـذ  انعطـاف از  شـده  یطراحهاي سؤال

  ژرفکاوي پدیده برخوردار بودند.

کننـدگان، بـا   اطمینان از همراهی مشـارکت در ادامه بعد از 

هـا  آوري دادههـاي متمرکـز بـه جمـع    گـروه  استفاده از مصاحبه

با افراد کلیـدي در ابتـداي    برگزارشدهپرداخته شد. طی جلسات 

در پروتکـل مصـاحبه    شـده  نیتـدو  يهـا  سؤالکار با استفاده از 

تالش شد که ذهن مخاطب یا مخاطبان را به سمت رفتارهـاي  

هاي کشـاورزي جلـب نمـود.    مصرف نهاده مانندناپایدار زراعی 

بعـدي را   سـؤال با اسـتفاده از هـر جملـه زارع     لگریتسهسپس 

طراحی کرد تا بتواند تصویري منطبق بـر واقعیـت از رفتارهـاي    

ند تا رسیدن به اشباع تئوریکی (کفایت ناپایدار ارائه دهد. این رو

  ادامه یافت. 6نظري)

                                                      
6. Theoretical Saturation 
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  در خصوص رفتار ناپایدار زراعی شده ییشناساافراد کلیدي  .1جدول 

Table 1. To identified the key people for farmers unsustainable Behaviour  

  آدرس محل کار/ روستا
work address/ Village  

  مرکز دھستان
Central Rural 

District 

  بردار جنسیت بھره
Exploit sex 

 ردیف
Row  

  سفلی جبار آبادروستاي 

JabbarAbad village 

  بیلوار

Bilevar 
  مرد
Man 

1 

 نیالد نیزروستاي 

Zinedineen village  

 بیلوار

Bilevar 
 مرد
Man 

2  

 روستاي دوستوند

Doostvand village  

 سراب نیلوفر

Sarab Niloufar 
 زن

Female 
3 

 روستاي دوستوند

Doostvand village  

 سراب نیلوفر

Sarab Niloufar 
 زن

Female 
4 

 شهرك الهیه

Elahie  

 الهیارخانی

Allahyarkhani 
 زن

Female  
5  

 مرکز خدمات سرفیروزآباد

Sarfrouzabad Service Center  

 سرفیروزآباد

Sarfirouzabad 
 زن

Female  
6  

 روستاي برنجان

Brenjan Village  

 دربندمیان 

Miandarband 
 مرد
Man  

7  

 روستاي ورله

Verle Village  

 میان دربند

Miandarband 
 مرد
Man  

8  

 روستاي برنجان

Brenjan Village  

 میان دربند

Miandarband 
 مرد
Man  

9  

 روستاي علی آباد

Aliabad Village  

 میان دربند

Miandarband 
 مرد
Man  

10  

 روستاي کاله کبود سفلی

Kolah kabood sofla Village  

 الهیارخانی

Allahyarkhani 
 مرد
Man  

11  

 سلیمانیه

Sulaimaniyah  

 درودفرامان

Doroudfaraman 
 مرد
Man  

12  

 آباد یولروستاي 

Valiabad Village  

 میان دربند

Miandarband 
 مرد
Man  

13  

 روستاي میانه

Mianeh Village  

 سرفیروز آباد (میانه)

Sarfirouzabad 
 مرد
Man  

15  

 روستاي دارمرود

Darmorood Village  

 سرفیروزآباد

Sarfirouzabad 
 مرد
Man  

15  

 سنجابی چشمه هفتروستاي 

Haft cheshme sanjabi Village  

 کوزران

Kouzaran  
 مرد
Man  

16  

 مرکز خدمات کوزران

Kouzaran Service Center  

 کوزران

Kouzaran 
 مرد
Man  

17  

 سیمان)روستاي درودفرامان (روبروي کارخانه 

Doroudframan village  

 درودفرامان

Doroudfaraman 
 مرد
Man  

18  

 کبودروستاي ده

Dehkhobod Village  

 درودفرامان

Doroudfaraman 
 مرد
Man  

19  

 مرکز خدمات بیلوار

Bilevar Service Center  

 بیلوار

Bilevar 
 مرد
Man  

20  

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه

Management of Agricultural Jihad of 
Kermanshah township  

 جاللوند

Jalalevand 
 مرد
Man  

21  

 آباد نجفروستاي 

Najafabad Village  

 سرفیروزآباد

Sarfirouzabad 
 مرد
Man  

22  
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 سراب نیلوفر، روستاي شاهینی

Sarab Niloufar, Shahini Village  

 باال دربند

Baladarband  
 مرد
Man  

23  

 آباد یولروستاي 

Valiabad Village  

 میان دربند

Miandarband  
 مرد
Man  

24  

 مرکز خدمات ماهیدشت

Mahidasht Service Center  

 ماهیدشت

Mahidasht  
 مرد
Man  

25  

 اداره ترویج شهرستان کرمانشاه

Kermanshah township Extension Office of  

 مرکزي

Central  
 مرد
Man  

26  

 روستاي چقا الهی

Chaghaolahi Village  

 کوزران

Kouzaran  
 مرد
Man  

27  

 روستاي چقاکبود

Chaghakabood Village  

 سراب نیلوفر

Sarab Niloufar  
 مرد
Man  

28  

 مرکز خدمات درود فرامان

Doroudfaraman Service Center  

 درودفرامان

Doroudfaraman  
 زن

Female  
29  

 مرکز خدمات سراب نیلوفر

Sarab Niloufar Service Center  

 نیلوفرسراب 

Sarab Niloufar  
 زن

Female  
30  

 وپرورش آموزشمیدان نفت، کوي 

Naft square  

 مرکزي

Central  
 مرد
Man  

31  

 روستاي سرپوزل

Sarpouzel village  

 سرفیروزآباد

Sarfirouzabad  
 مرد
Man  

32  

 روستاي چقاگینو

Chaghagino village  

 ماهیدشت

Mahidasht  
 مرد
Man  

33  

 پژوهشهاي یافتهمنبع: 

Source: Research Findings  
  

-وري دادهآبا جمع زمان همذکر این نکته ضروري است که 

ها بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـواي     تحلیل داده فرایندها، 

تأمین روایی تحقیـق عـالوه بـر     منظور بهشد.  ارتباطی نیز آغاز

نیز بهره » کنندهبازخورد مشارکت«تژي تکثرگرایی داده، از استرا

گرفته شد. با استفاده از مطالعه کیفـی بـه عمـق رویـداد رفتـار      

ـ گ بهـره ناپایدار زراعی پرداخته شود. براي این منظور بـا   از  يری

درونـی ایـن پدیـده مـورد      يهـا  هیالتکنیک مصاحبه انفرادي، 

زراعـی   قرار گرفت و انواع متفاوت از رفتارهاي ناپایدار کندوکاو

در مطالعات مربـوط بـا    حال تابهمورد شناسایی قرار گرفتند (که 

هـاي  بررسـی  گـر ید عبارت بهاین حوزه بدان پرداخته نشده بود). 

صورت گرفته، تصویر جدیـدي از   يوشنودها گفتو  آمده عمل به

 هـاي  محـرك شـرایط، عوامـل و    تأثیرتحت  را که رفتار ناپایدار

ــان داد و     ــده را نش ــود آم ــه وج ــی ب ــی مختلف ــی و بیرون درون

قـرار   یموردبررسمکرر  صورت به شده ثبتمیدانی  يها ادداشتی

تائید روایی درونی و پایـایی تحقیـق    منظور به همچنینگرفتند. 

، بـا  کننـدگان  مشـارکت همراهـی   .بدین نحو عمـل شـد   حاضر

ئـوریکی و  مختلف تا رسیدن به اشـباع ت  يها کیاز تکناستفاده 

هـاي میـدانی بـود کـه از مشـاهدات      همچنین صفحه یادداشت

  بود. آمده دست بهغیرمستقیم با افراد کلیدي محقق 

 8قالـب   دررفتار ناپایدار زراعـی   46در این گام  یطورکل به

. روابط موجود در بین این رفتارها نیز بـا  اصلی استخراج شد تم

ابـزار   افـزار  نرمد. این نمایش داده ش Cmapافزار استفاده از نرم

 امکان این کاربران به باشد ومی ها لیوتحل هیتجزبسیار قوي در 

 مفهـومی  نقشه صورت به که دانشی را هايمدل که دهدمی را

 ایجـاد  یراحت به توان می را عناوین و گردند و ارتباطاتمی ارائه

 ارتباط، یک از که دهد یم کاربر به را امکان این ابزار نمود. این

 نقشـه  در Cmap این به دانش ارائه براي دتریجد ارتباط یک

باعث بهبود اندازه، کیفیت  افزار نرماین  گرید عبارت به کند ایجاد

 ,Canas et alشـود ( هـاي مفهـومی مـی   هاي نقشهو ویژگی

هــا از ذکــر اســت بــراي تعیــین صــحت دادهالزم بــه  ).2013

ـ تائمعیارهاي چهارگانه مقبولیـت، قابلیـت اعتمـاد،     و  يریپـذ  دی

  پذیري استفاده شد.انتقال

تا رسیدن به اشباع براي اعتبار پذیر بودن پژوهش این روند 

هاي تکـراري،  دادهکه  چرا .یافتادامه  تئوریکی (کفایت نظري)

رسیدن بـه نتـایج مـورد انتظـار بـود. اسـتفاده از       ي دهندهنشان

ــف چــون مشــاهده، مصــاحبه روش ــق، نیمــه  هــاي مختل عمی

بـه  هـاي مکـرر و   ساختارمند، گروه متمرکز، مراجعات و تمـاس 

اعتمـاد) پـژوهش را   ( يریپذ نانیاطمنتایج یکسان  آوردن دست
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از افـراد کلیـدي و نظـرات     آمده عمل بههایی . مصاحبهرساند یم

ها با لکه سا زیست محیطکارشناسان اجرایی جهاد کشاورزي و 

ایـن بـود کـه      دهنـده  اند نشان داشتهبرداران زراعی سروکار بهره

 و بـراي دیگـران معنـایی مشـابه داشـته      آمده دست بههاي داده

آوري جمع فراینددهد. ثبت این مطالعه را نشان می يریپذ انتقال

هـا در طـول زمـان کــه قابلیـت دنبـال کـردن را داشــته و       داده

مثلـث  ها (آوري دادهاي مختلف جمعههمچنین استفاده از روش

ها مربوط به میدان تحقیق این است که داده دهنده ) نشانسازي

  شود.می دییتأاست و پژوهش 

  

 

  هاي پژوهشیافته

 19 مفهوم، 46، شده ثبتهاي میدانی یادداشت لیوتحل هیتجزبا 

  ).2اصلی شناسایی شد (جدول  مقوله 8 و مقوله خرده

  

  برداران زراعیشناسی رفتارهاي ناپایدار بهرهها و مفاهیم مربوط به نوعها، خرده مقولهمقوله .2جدول 

Table 2. Categories, subcategories and concepts related to the typology of unsustainable Behaviours of 
agricultural Stake holders  

 مقوله اصلی

Category  

 خرده مقوله

Subcategory  

 مفهوم

Concept  

 فراوانی

Frequency  

  

  

  

  

 )a( ختهیبرانگ

Aggressiveness 
(a)  

  

 )aaمداخالت منفی دولت (

Government negative 
interventions(aa)  

 )aa1دولت (هاي ناکارآمد سیاست

Inefficient government policies (aa1)  
28 

 )aa2دولت (سوبسیدهاي غلط 

Government false subsidies (aa2)  
10  

 )aa3( نییپاهاي از باال به برنامه

Top-down programs (aa3)  
18  

 )aa4( يبعد تکهاي تدوین و اجراي برنامه

single-dimensional programs(aa4)  

13 
  

  

نظارت ضعیف و اقدامات ناکارآمد 

 )abکارشناسان (

Weak monitoring and 
ineffective actions by 

experts(ab)  

 )ab1بردار (هاي کارشناسی نشده به بهرهواگذاري طرح

Submission of unplanned plans to the stake 
holders(ab1)  

6  

 )ab2خاك (برداري غلط از نمونه

Make mistake in soil sampling (ab2)  
17  

 )ab3کارشناسان (آمیز رفتار تبعیض

Discriminatory Behaviour of experts (ab3) 
20  

 )ab4مسئول (عدم نظارت نهادهاي 

Lack of monitoring of responsible institutions 
(ab4)  

17  

تدوین معیارهاي غلط کمی در 

 )acها (ارزشیابی

Choosing wrong quantitative 
criteria 

in evaluations(ac) 
  

 )ac1( تیکمارزیابی عملکرد کارشناس بر مبناي 

Expert performance evaluation based on the 
quantity (ac1)  

17  

 )ac2( دیتولتعیین کشاورز نمونه بر اساس کمیت 

Sample farmer selection based on production 
quantity (ac2)  

15  

  

  

  

 )bطلبانه (منفعت 

profit seeking 
(b)  

 )bb( متیقافزایش تولید به هر 

Increase production in any 
form(bb)  

 )bb1کشت (افزایش سطح زیر 

Increasing of cultivation area (bb1)  
15  

 )bb2کشی زیاد از منابع تولید (خاك و آب) (بهره

Excessive utilization of production resources 
(soil and water) (bb2)  

13  

  

 )bc( يکشاورزبه حاشیه رفتن شغل 

On the sidelines of the 
occupation of agriculture(bc) 

  

 )bc1بودن (چند شغلی 

Having multiple jobs (bc1)  
16  

 )bc2شهر (رها کردن کشاورزي و رفتن به 

Abandon farming and go to town (bc2)  
18  

 )bc3( یبوماجاره دادن اراضی به افراد غیر 

Renting land to non-natives (bc3)  
14  

 )bd( یآنبه دنبال منافع 

Looking for immediate 

 )bd1( يکشاورزي نسبت به فعالیت ا لحظهتصور 

Momentary imagination to agricultural 
12  
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benefits(bd)  activities (bd1)  

  
 )bd2فرزندان (رفع نیازهاي آنی 

Meeting the immediate needs of children (bd2)  
18  

  

  

 )cمنفعالنه (

Passiveness (c)  

  

  

 )cc( یطلب راحتي و پرور تنفرهنگ 

Laziness and convenience 
culture(cc)  

 )cc1دست (ي وجین کردن با جا بهاستفاده از سموم 

Use of poisons instead of weeding by hand 
(cc1)  

20  

 )cc2بودن (عدم تالش و منتظر حمایت دولت 

Lack of effort, and wait for the state support 
(cc2)  

10  

 )cc3( ادیاعتشیوع 

The prevalence of addiction (cc3)  
17  

 )cc4( نینوي از دانش فنی ریگ بهرهعدم 

Non-use of modern technical knowledge (cc4)  
10  

 )cc5بردار (روحیه پیگیري و کنکاش در بهرهعدم وجود 

Lack of follow-up and discovery morale in the 
stake holders (cc5)  

18  

  
 )cd1خانوار (وضعیت مطلوب اقتصادي 

Desirable situation of Household Economic 
(cd1)  

8  

 )cdرفاه (

Welfare(cd)  

 )cd2( یزراعوضعیت مساعد زمین و آب 

Favorable condition of land and water (cd2)  
5  

 )dخودسرانه (

Arbitrarily (d)  

 )ddخود (عمل نمودن به میل 

Act on own desires(dd)  
 )deخود (بر حرف  تأکید

Emphasis on own 
statement(de)  

 )dd1سم (از کود و  خودسرانهاستفاده 

Arbitrary use of fertilizers and pesticides (dd1)  
10  

 )de1( یهواشناسعدم توجه به آمار 

Lack of attention to meteorological statistics 
(de1)  

13  

 )eرو ( دنباله

follow up (e)  

 )ee( گرانیدپیروي از 

Follow others(ee)  
  

 )ee1پیروي از افراد تغییر نقش داده (مثبت به منفی) (

Following the people who changed role 
(positive to negative) (ee1)  

10  

 )ee2( یمحلپیروي از افراد پیشرو و رهبران 

Following the follower and local leaders (ee2)  
15  

  
 )efها ( عادتپیروي از 

Follow habits(ef) 
  

 )ef1( میقداستفاده از سموم طبق روال 

Use of poisons according to the traditional 
procedure (ef1)  

18  

  

  

 )fناآگاهانه (

Unawareness 
(f)  

  

 )ffروز (نداشتن دانش زراعی به

The lack of updated 
agricultural knowledge(ff)  

 )ff1( حیصحتناوب زراعی  عدم رعایت

Failure to comply correct crop rotation(ff1)  
16  

 )ff2نامناسب (انتخاب الگوي کشت 

Selecting Inappropriate cultivation pattern(ff2)  
9  

 )ff3( حیصحعدم انجام عملیات کشاورزي 

Failure to perform correct agricultural 
operations (ff3)  

16  

  

 )fgرفتار (عدم اطالع از پیامد 

Lack of information on 
Behavioural outcome(fg)  

 )fg1( یزراعآتش زدن بقایاي 

The burning of crop residues (fg1)  
11  

خاك  ازیموردناستفاده از سموم بدون آگاهی از میزان مصرفی 

)fg2( 

Use of poisons without knowledge of the 
amount of soil requirement (fg2)  

16  

 )fg3موقع ( بهاز دست دادن تاریخ کاشت، شخم 

Loss of planting date, timely plowing(fg3)  
12  

  

  

  

 ياجباراضطراري و 

 )gg( یزراعتغییر اقلیم و شرایط 

Climate change and 
agricultural conditions(gg)  

 )gg1( یآبخشکسالی و کم شدن منابع 

Drought and Diminish of water resources(gg1)  
19  

 )gg2( بارانحفر چاه به دلیل پایین بودن قدرت نفوذ 

Digging well due to low penetration power of 
rain (gg2)  

14  
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)g( 

Crisis (g)  
  

 )gg3کود (اعتیاد زمین به 

Land addiction to fertilizer (gg3)  
14  

 )geادوات (کمبود امکانات و 

Lack of facilities and 
equipment(ge)  

 )ge1و فرسوده ( تیفیک یباستفاده از ادوات 

Use of low-quality and worn equipment(ge1)  
18  

  
 )ge2نوع و شرایط کشت (آبی و دیم) ( باعدم تناسب ادوات 

Equipment mismatch  with the type and 
conditions of cultivation (blue and rain)(ge2)  

25  

 )gfبردار ( بهرهفقر مالی 

Poverty of Stake holder(gf)  

 )gf1خانواده (معیشت  نیتأم

Providing family livelihoods (gf1)  
20  

 )gf2( تیفیک یبو  متیق ارزاني ها نهادهخرید 

Buy cheap and poor quality inputs (gf2)  
12  

 )gf3فشار اقتصادي (

Economic pressure (gf3)  
18  

  

رقابتی و انحصارگرا 

)h( 

Competitive 
(h)  

 )hh( یمنفرقابت 

Negative competition(hh) 
  

 )hh1ها ( نهادهی و مصرف بیشتر چشم همچشم و 

Competition, and consuming more inputs(hh1)  
16  

  
 )hh2( یدولتي ها مشوقرقابت جهت استفاده از 

Competition for the use of government 
incentives (hh2)  

14  

  
 )hj( ییفردگرا

Individualism(hi)  

 )hj1(»من«بر  تأکیدعدم وجود روحیه مشارکت و 

Lack of participation spirit and emphasis on 
"me" (hj1)  

10  

  

  کدگذاري محوري

  رفتار ناپایدار برانگیخته

 بیترت نیا به) 1نشان داد (شکل  شده انجامکندوکاوهاي میدانی  

فراوانی سه عامـل مـداخالت منفـی دولـت، نظـارت ضـعیف و       

ــط در   ــدوین معیارهــاي غل ــد کارشناســان و ت ــدامات ناکارآم اق

بسـزایی   به گیري رفتار ناپایدار نقشتواند در شکلارزشیابی می

  را ایفا نمایند.

هـاي صـورت گرفتـه بـا افـراد کلیـدي       مروري بر مصاحبه

تارهاي ناپایدار زارعان بـا  اي از رفگویاي این واقعیت بود، دسته

ماهیت بیرونی بوده و ریشه در مداخالت منفی دولت دارنـد. در  

هـاي ناکارآمـد   هاي میدانی نشان داد، سیاستاین راستا بررسی

در ایـن زمینـه ایفـا نمایـد. در      يرگذاریتأثتواند نقش دولت می

اشـاره   یتأمل قابلشوندگان به جمالت تأیید این مطلب، مصاحبه

کند و تمام تشکیالت براي ... دولت سم وارد می«نمودند مانند: 

ـ ... واردات دولـت  «یـا   و» ...کننـد  یمـ فروش سـم تـالش     یب

هـاي  هـا نمایـانگر سیاسـت   . تمامی ایـن جملـه  »است محاسبه

گیـري رفتارهـاي ناپایـدار در    ناکارآمدي هستند که سبب شکل

شـوندگان  از مصـاحبه شده است. یکـی   موردمطالعهبرداران بهره

که داراي سمت اجرایی در جهاد کشـاورزي بـود در تأییـد ایـن     

... سازمان جهاد گفت چرا در ایـن منطقـه   «مدعا اظهار داشت: 

. مزیـد بـر آن یکـی    »رفته... رئیس توبیخ شـد...  فروش کمکود 

گوینـد  ... مستقیم نمـی «کنندگان عنوان نمود: دیگر از مشارکت

-پول ذرت را نمـی  میرمستقیغ صورت به که ذرت نکارید، بلکه

  .»دهند... که خود کشاورز عقب بکشد

گیـري رفتـار ناپایـدار    اي دیگر از عوامل که در شـکل دسته

انـد، نظـارت ضـعیف و    برانگیخته نقش مهمـی را بـازي نمـوده   

هـاي  باشـد. بررسـی  اقدامات ناکارآمد کارشناسان مربوطـه مـی  

هاي زراعی ه بسیاري از طرحدر این راستا نشان داد ک شده انجام

باشـند و  شود کارشناسـی نشـده مـی   بردار دیکته میکه به بهره

ـ ازاتوانند سبب تخریب منابع آبی و خاکی شوند. می -مـی  رو نی

بگذارنـد. در   تأثیرتوانند در تشدید ناپایداري و بروز رفتار ناپایدار 

شده مرکز تحقیقات «نمود: این راستا یکی از کشاورزان بیان می

حاضر بودم که زمین تحت اختیار بگذارم که کار  -محل کاسبی

شـونده  هاي افـراد مصـاحبه  تائید گفته در» آیند...کنند ولی نمی

... تـاریخ  «نمـود:  یکی از کارشناسان جهاد کشاورزي اظهار می

کشت کلزا گذشته ولی من مجبورم ترویج کنم. ارزشـیابی یـک   

بـه حـرف مـا     کـس  چیهـ کارشناس این است چقدر کود دادي. 

گوش نداد و مـا خودمـان گفتـیم کنـار بکشـیم کـه آبرویمـان        

  »نرود...
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کننده و تقویت برنده شیپها که نقش گروه دیگر از محرك

در بروز رفتار ناپایدار برانگیخته دارد، تدوین معیارهـاي غلـط در   

باشــد. در ایــن ارزشــیابی کشــاورزان و محصــوالت نمونــه مــی

... معیار کشـاورز نمونـه را   «ن بیان نمود: خصوص یکی از زارعا

کـه   گونـه  همـان » داننـد نـه کیفیـت بیشـتر...    عملکرد باال می

تواند مانعی بر شود لحاظ نمودن معیارهاي کمی میمالحظه می

سر راه رشد و توسعه کشاورزان باشـد و رفتـار ناپایـدار آنـان را     

کـرد:  تقویت نماید. در این راسـتا یکـی از زارعـان اضـافه مـی     

متناسـب بـا نیـاز     کـه  یدرحـال ...کاشت ذرت به توصیه دولت «

مـواردي کـه در پـی     نیچنـ  نیا. »کرمانشاه نیست... يوهوا آب

تواند عملکرد آید میهاي کارشناسان مربوطه به وجود میتوصیه

زارعان در سطح خرد و درآمد آنان را در سـطحی فراتـر تحـت    

دیگـر از کارشناسـان    خود قرار دهد. در ایـن زمینـه یکـی    تأثیر

 زمـان  هـم  طـور  بـه ...کشت محصوالت متنوع «نمود: مطرح می

دهند و بر روي کشـت یـک محصـول تمرکـز     مدنظر قرار نمی

. در این راستا گروهی از زارعان به موضوع عدم نظارت »دارند...

 يدیـ کلیکی از افراد  زعم بههاي زارعان اشاره کردند. بر فعالیت

هـاي  ترویج نظارت کافی بـر مـزارع و فعالیـت   ... کارشناسان «

 يرگذاریتأثرسد این عامل نقش به نظر می ...»کشاورزي ندارند

  هاي زارعان داشته است.بر ناپایداري اقدامات و فعالیت

هـاي  ریـزي تعدادي از زارعان بر این باور بودند کـه برنامـه  

نیازهـاي  ها و اي که خواستگونهدولت از باال به پایین است. به

توانـد  شود و همـین امـر مـی   ها لحاظ نمیواقعی زارعان در آن

 مثـال  عنـوان  بـه زمینه بروز رفتار ناپایدار را در آنان فـراهم آورد.  

ریـزي از  ... برنامـه «نمـود:  شونده بیان مییکی از افراد مصاحبه

  .»دهند باید بگوییم چشم...باال به پایین است. دستور می

 
 ي رفتار ناپایدار برانگیختهي سازندهها مؤلفه. 1شکل 

Figure 1. Constituent components of 
Aggressiveness unsustainable Behaviour  

  

  طلبانِ منفعترفتار ناپایدار 

میدانی نشان داد (شـکل   يوگوها گفتاز  شده استخراجکدهاي  

بـرداران زراعـی وجـود    )، نوعی از رفتار ناپایدارانه در بین بهره2

ـ  منفعـت دارد که ایـن رفتارهـا ریشـه در روحیـه      زارعـان   یطلب

-رفتار ناپایدار منفعت«این رفتار با نام  رو نیازادارد  موردمطالعه

 آمـده  دسـت  بهشد. بر اساس کدهاي تحلیلی  يگذار نام »طلبانه

گروهی از زارعان حاضرند به هر قیمتی شده، عملکرد خود را به 

بهاي به دست آوردن سود بیشـتر بـاالتر ببرنـد. در ایـن راسـتا      

یکـی از   مثـال  عنـوان  بـه  .اندمتفاوتی را نیز اتخاذ نموده اقدامات

که به خـاطر   شناسم یم... من یکی را «نمود: زارعان عنوان می

زمـین زراعـی    9اینکه سود بیشتري ببره از آب یک چاه بـراي  

شـود، اسـتفاده و   که مالحظه مـی  گونه همان...» استفاده میکنه

راهکارهـایی   تـرین  ممهـ از منـابع یکـی از    ازحد شیبکشی بهره

-است که زارعان براي به دست آوردن سود بیشتر به کـار مـی  

  گیرند. 

  
 دهنده رفتار ناپایدار منفعت طلبانهي تشکیلها مؤلفه. 2شکل 

Figure 2. Constituent components of profit 
seeking unsustainable Behaviour  

  

-بـرداران مـی  توسط بهره اتخاذشدههاي از دیگر استراتژي

توان به زیر کشت بردن مقـدار بیشـتري از زمـین اشـاره نمـود      

هـاي منـابع طبیعـی    در زمـین  هرسـاله که این افراد  يا گونه به

 شـده  انجـام هـاي  کنند. بر اساس مصـاحبه می يشرویپمقداري 

برداران منافع حاصل از کشاورزي را کافی اي دیگر از بهرهدسته

ـ ندانسته و به مشاغل دیگـري روي آورده  د در ایـن خصـوص   ان

و بـه   خردشـده ... کشـاورزي  « نمـود: یکی از زارعان اضافه می

حاشیه رفته و شغل سوم و چهارم شده، چون کارهـاي دیگـري   

... بنابراین اهمیت کشـاورزي هـم در مرتبـه    دهند یمهم انجام 

صـورت   يوگوهـا  گفـت . مروري بر دیگر »گیرد...چندم قرار می

ان حاضرند بـراي کسـب سـود    گرفته نمایانگر آن است که زارع

هاي خود را به زارعان اجاره دهند. در این خصـوص  بیشتر زمین

نظارت ضعیف و 

اقدامات ناکارآمد 

 کارشناسان

Weak 
monitoring and 

ineffective 
actions by 
experts; 60 

 

فقر مالی 

 برداربهره

Poverty of 
Stake 

holder; 50 
 

کمبود امکانات و 

 ادوات

Lack of facilities 
and equipment 

; 43 
 

به حاشیه رفتن 

 Onشغل کشاورزي 

the sidelines of 
the occupation 
of agriculture; 

48 
 

به دنبال 

منافع آنی 

Looking 
for 

immediate 
benefits; 

30 
 

افزایش تولید 

 به هر قیمت
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in any form; 
28 
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نـوعی دیـد    شـده  مطـرح الزم به ذکر است که در تمامی موارد 

تر بـه ایـن   شود. نگاهی عمیقو منفعت آنی دیده می مدت کوتاه

طلبی و خودخواهی به حدي است رفتار نشان داد که این منفعت

دارنـد   یخودمصـرف عان در محصوالتی که جنبه که برخی از زار

براي محصوالتی که به بازار  که یدرحالکنند از کود استفاده نمی

کنند. در این راستا یکی از عرضه کنند از کود و سم استفاده می

... چون خود ما هم از همان «نمود: اظهار می شوندگان مصاحبه

  »...دهیمکنیم کود زیاد نمیمحصوالت استفاده می

  

  رفتار ناپایدار منفعالنه

نوعی دیگر از رفتارهاي ناپایدار که در پی تحقیق، افراد کلیدي  

بـود. بـر اسـاس     »رفتار ناپایـدار منفعالنـه  «بدان اشاره کردند، 

اي از )، دسـته 3ها بـه محقـق دادنـد (شـکل     تصویري که یافته

در  تر تنبلـی طلبی و به بیانی دقیقطرفدار راحت ینوع بهزارعان 

-امور زراعی هستند و حاضر به استفاده از نیروي یدي خود نمی

... «کـرد  مـی  تأکیـد بـرداران  باشند. در این راستا یکی از بهـره 

از سـموم   علـف هـرز  وجین  يجا بهاند و پرور شدهکشاورزان تن

شـوندگان همـین روحیـه    مصـاحبه  زعـم  به. »کنند...استفاده می

زارعان در تمامی امـور خـود   طلبی سبب شده که تنبلی و راحت

... «شـوندگان  وابسته به دولت باشند و به قول یکی از مصـاحبه 

دهند و منتظـر حمایـت   کشاورزان هیچ حرکت مثبتی انجام نمی

... دولت به ما بگوید چـه بکـاریم   «یا اینکه  و» دولت هستند...

ها نمایانگر آن است که قولاین نقل تمام .»که اقتصادي باشد...

نقش خود را در بسـیاري از امـور نادیـده     موردمطالعهورزان کشا

دهنـد. بـر   رفتار منفعالنه از خود نشـان مـی   يا گونه بهگرفته و 

برداران منجـر بـه آن   هاي دیگر روحیه تنبلی بهرهطبق واکاوي

-... کشاورزان و مسئولین براي ایجاد گروه و تشـکل « شده که

-کشـاورزان اقـدام نمـی   هاي کشاورزي جهت بررسی و حقوق 

ـ فیباک... کشاورزان پیگیر گـرفتن بـذر   «یا اینکه  و» کنند...  تی

تبـع  شـود بـه  برداشـت مـی   گونـه  نیااین جمله  از» شوند...نمی

بردار، روحیه کنکاش و جستجوگري آنـان نیـز   طلبی بهرهراحت

  کاهش خواهد یافت. 

طلبـی  پـروري و راحـت  جستجوي علل بروز این رفتـار تـن  

برداران و اعتقاد بـه  داد که اعتیاد و شیوع آن در بین بهرهنشان 

از دو  دیشـا » ... کدخدایی در کار خـدا اشـتباه اسـت...   « که نیا

گیري این رفتار باشد. البته عالوه بر موارد عامل اصلی در شکل

ــده ــا    ذکرش ــودن زارع و ی ــتمکن ب ــاه و م ــع رف ــی از مواق برخ

خیلی مهمی در تنبلی و  برخورداري از منابع تولیدي بیشتر نقش

... کشاورزي که آبش زیاد است «بردار دارد؛ مثالً طلبی بهرهرفاه

دهـد ولـی مـن مجبـور بـودم و آب      اي بارانی انجام نمـی قطره

ایـن موضـوع اشـاره شـده      بـه » نداشتم که بارانی انجام دادم...

  است.

  
 مربوط به رفتار ناپایدار منفعالنه شده ییشناساي ها مؤلفه. 3شکل 

Figure 3. Constituent components of passiveness 
unsustainable Behaviour  

  

  رورفتار ناپایدار دنباله

روي از دیگـران و  دنبالـه  شـده  شـناخته یکی دیگر از رفتارهاي  

گیـري رفتـار ناپایـدار    باشد که در شکلها میآن تقلید کردن از

)، 4هـاي میـدانی نشـان داد (شـکل     سهم زیادي دارد. بررسـی 

اي برداران زراعی در رفتارهـاي خـود بـه شـیوه    اي از بهرهدسته

-که رفتارهایی را تکـرار مـی   بیترت نیا بهکنند مقلدانه رفتار می

اسـت کـه یـا     کنند که این رفتارها از سوي افرادي انجام شـده 

باشد و یا از روي نوعی تقلیـد کورکورانـه و   ها میآن موردقبول

  گیرد.عادت صورت می

  
 روي رفتار ناپایدار دنبالههاي سازنده مؤلفه. 4شکل 

Figure 4. Constituent components of follow up 
unsustainable Behaviour  

  

زیـر اسـتناد    شـده  يآور جمعتوان به موارد در این راستا می

پیروی از 
دیگران
Follow 
others; 

25

پیروی از 
عادتھا

Follow 
habits

; 18

 يپرورتنفرهنگ 

 Laziness and 
convenience culture; 75 

 

رفاه 

welfare; 
13 
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...وقتی مهندسان کشاورزي که الگـوي مـا هسـتند بـه     «نمود: 

بـرداران دیگـر انتظـاري    انـد از مـا بهـره   فروش سم روي آورده

... کشـاورزان رهبـران محلـی را    « که نیاو یا  »نداشته باشید...

-هـاي دیگـر مشـارکت   از گفتـه  »دهنـد... الگوي خود قرار مـی 

شود که این افـراد بـا   اشت میبرد گونه نیاکنندگان در پژوهش 

شـود  رو تمامی پیشنهادهایی که به آنها میالگوي رفتاري دنباله

گیرنـد  بدون داشتن تفکر منطقی و قابل قبولی آن را به کار می

... همسایه سـم  «توان به این جمله اشاره نمود در این راستا می

  .»زند... باید جا نمانی...می

  

  رفتار ناپایدار خودسرانه

اي از زارعـان  ) که دسته5هاي میدانی نشان داد (شکل تحلیل 

باشـد، داراي رفتـار ناپایـدار    هـا انـدك مـی   که البتـه تعـداد آن  

زیـادي بـر    تأکیـد برداران باشند. این گروه از بهرهخودسرانه می

هـا را تـا   هاي آنهاي قبلی خود و پدرانشان دارند و شیوهدانسته

زیادي بر حرف خود دارنـد.   تأکید رو نیازاحد زیادي قبول دارند 

... «نمـود:  عنـوان مـی   شـوندگان  مصـاحبه در این راستا یکی از 

ایـن   »دهـم... ها را مثل پدرم انجام میمبارزه با آفات و بیماري

توجه بوده و بـر  بی شده ارائههاي افراد در اغلب موارد به توصیه

  دارند. تأکیدهاي خود گفته

  
 براي رفتار ناپایدار خودسرانه شده استخراجهاي  مؤلفه. 5شکل 

Figure 5. Constituent components of arbitrarily 
unsustainable Behaviour  

  

  رفتار ناپایدار ناآگاهانه .6

ــه   ــدار ناآگاهان ــار ناپای ــهرفت ــی   ازجمل ــدار زراع ــاي ناپای رفتاره

آن را  موردمطالعـه بـرداران  ) که بهره6است (شکل  شده شناخته

-هاي صورت گرفته بخش عمدهدهند. بر اساس بحثانجام می

اي از این رفتار ناشی از عدم آگـاهی و نداشـتن دانـش زراعـی     

... «اقداماتی همچون:  مثال عنوان بهباشد. بردار میروز در بهره هب

انتخاب نامناسب دو گیاه ذرت و گندم که هر دو نیـاز آبـی بـاال    

 »دارند در یک زمین در یک سال زراعی جهت کشت متناوب...

تواند ضربه بزرگی را به معیشـت  رفتارهایی است که می ازجمله

هاي شبردار در بلندمدت وارد نماید و در آینده وي را با چالبهره

   مهم ناپایداري مواجه نماید.

  
 دهنده رفتار ناپایدار ناآگاهانههاي تشکیل مؤلفه. 6 شکل

Figure 6. Constituent components of Unawareness 
unsustainable Behaviour  

  

برداران ناشـی از عـدم   بخش دیگري از رفتارهاي این بهره

... بقایـاي  «بـردار  باشد. مثالً وقتی بهرهاطالع از پیامد رفتار می

این رفتار  »زدند...گیاهی درون زمین را بعد از برداشت آتش می

بسزایی داشـته   تأثیردر ایجاد ناپایداري خاك تواند ناآگاهانه می

  باشد.

  

  رفتار ناپایدار اضطراري و اجباري

 منشـأ بـردار زراعـی داراي   اي از رفتار ناپایدار بهـره بخش عمده

شـرایط   گرید عبارت به). 7اضطراري و اجبارگرایانه است (شکل 

خودش قرار دهـد.   تأثیرتواند معیشت زارع را تحت محیطی می

در منطقـه   وهـوا  آبتوان به تغییـر اقلـیم و   در این خصوص می

-اذعـان مـی   شـوندگان  مصـاحبه اشاره نمود. گروهی کثیري از 

هـاي  کند که بـه شـیوه  ها را وادار مینمودند که کمبود آب، آن

-زیسـت  ازلحـاظ تواند که این اقدامات می اورندیبدیگري روي 

... چون «هاي کلیدي جمله مثال نعنوا بهمحیطی مخرب باشد. 

-کند، بـراي آبیـاري چـاه حفـر مـی     بارندگی به زمین نفوذ نمی

ـ ا...خشکسالی زندگی ما را از «که و دیگر این »کنند... بـه   رو نی

اقلیم بـر   تأثیرهمگی نمایانگر  ....»رو کرد. آب چاه کم شده اون

اشـد.  ببرداران زراعی میمعیشت و شیوه تولیدي و رفتاري بهره

توانـد زارع را مجبـور   است کـه مـی   يا گونه بهاین شرایط  تأثیر

نماید به هر قیمتی شده است از زمین خود بیشترین عملکـرد را  

  به دست بیاورد.

 بر حرف خود دیتأک

Emphasis on 
own statement 

; 13 
 

 

عمل نمودن به 

 خودمیل 

Act on own 
desires; 10 

 
 

نداشتن دانش 
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گروهی دیگر از رفتارهـاي متعلـق بـه ایـن دسـته، شـامل       

شه در تغییر اقلـیم نداشـته بلکـه نشـأت     یرفتارهایی است که ر

توان به برداراست. از جمله این موارد میگرفته از فقر مالی بهره

  هاي زیر ارجاع داد:جمله

... تا جایی که بال به سرمان نیایـد بـه اسـتفاده از سـموم     «

... « که نیاو یا  »مان است...دهیم چون نان زن و بچهادامه می

اي باشـد و باعـث   تـوان قطـره  باالست نمی ها درختچون سن 

ار است تنش بـه بـاغم وارد شـود،    شود ... اگر قرایجاد تنش می

-اي استفاده نمیکنم اما از آبیاري قطرهزجر را خودم تحمل می

 بر این موضوع دارند که فقـر  تأکیدها این جمله یتمام .»کنم...

گیـري بـر رفتـار وي داشـته     چشم تأثیرتواند بردار میمالی بهره

  باشد.

ث اي دیگر از شرایط اجبـاري و اضـطراري کـه باعـ    دسته 

بردار رفتار ناپایداري داشته باشد، کمبود امکانـات و  شود بهرهمی

هـم ریشـه در شـرایط    آن ینوع بهادوات در زراعت است که نیز 

شوندگان بیان بردار دارد. در این خصوص مصاحبهاقتصادي بهره

هـاي  هاي آبـی در زمـین  ... استفاده از ادوات زمین«نمودند که 

 6کند تن برداشت می 6... کمباین  دیم...کاشت بذر با کودپاش

  »ریزه داخل زمین...تن می

  
مربوط به رفتار ناپایدار اضطراري  شده ییشناساهاي  مؤلفه .7شکل 

 و اجباري

Figure 7. Constituent components of Crisis 
unsustainable Behaviour  

  

  رفتار ناپایدار رقابتی و انحصارگرا -8-1

رفتار ناپایدار رقـابتی و انحصـارگرا از دیگـر رفتارهـاي ناپایـدار      

هـاي  ). مصـاحبه 8در جریان پژوهش بود (شـکل   شده ییشناسا

نشان داد بین زارعـان   موردمطالعهبرداران زراعی میدانی با بهره

نوعی رقابت منفی وجـود دارد کـه در جهـت ناپایـداري نقـش      

کند. این رقابت منفـی کـه عمومـاً ریشـه در     مهمی را بازي می

هـاي  داشته، باعـث افـزایش مصـرف نهـاده     یچشم همچشم و 

بـرداران عنـوان   رزي خواهد شد. در این راستا یکی از بهرهکشاو

-کارم، چون دیگـران بیشـتر کاشـته   ... بذر بیشتر می«کرد: می

  »اند...

  هاي میدانیتحلیل 

گویند فالنی سم زده تو عرضه نـداري تـانکري   ... خانواده می«

  »سم بپاشی...

  فردگرایی

ـ ابه بهانه  یجمع دسته...عدم مشارکت و انجام کارهاي «  کـه  نی

  »...دیآ یدرنمها با هم جور اخالق

  
 دهنده رفتار ناپایدار رقابتی و انحصارگراهاي تشکیل مؤلفه .8شکل 

Figure 8. Constituent components of competitive 
unsustainable Behaviour  

  

 
  شده ییشناسابندي انواع رفتار ناپایدار رتبه .9شکل 

Figure 9. Ranking of all types of identified 
unsustainable Behaviour  
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اضـطراري و اجبـاري و   نمود. در این راسـتا رفتارهـاي ناپایـدار    

هـاي دوم و  در رتبـه  106و  140هـاي  طلبانه با فراوانـی منفعت

یعنی رفتارهـاي   شده ییشناساسوم قرار گرفتند. سایر رفتارهاي 

رو، رقـابتی و انحصـارگرا و   ناپایدار منفعالنـه، ناآگاهانـه، دنبالـه   

هاي در اولویت 23و  40، 43، 80، 88خودسرانه با کسب مقادیر 

  جاي گرفتند.بعدي 

ارتبـاط بـین    Cmapافـزار  با اسـتفاده از نـرم   10در شکل 

گونـه کـه در   رفتارهاي مختلف نشـان داده شـده اسـت. همـان    

و  »برانگیختـه «شـود بـین رفتـار ناپایـدار     تصویر مالحظه مـی 

رابطـه مثبتـی وجـود دارد. بـر اسـاس       »اضطراري و اجبـاري «

سري  با اتخاذ یکتواند دولت می آمده عمل بهمشاهدات میدانی 

اقـداماتی در امـور    يریکارگ بهرا وادار به بردار اقدامات خود بهره

زراعی نماید که وي مجبور به استفاده از آن شـده و وي را بـه   

 شده استخراجسمت ناپایداري سوق دهد. تحلیلی بر رفتارشناسی 

نشان داد، افرادي که داراي رفتار منفعالنـه   موردمطالعهاز بستر 

رو هم تبـدیل شـوند.   توانند به افراد دنبالهو ناآگاهانه هستند می

طلبانـه  اکثر افرادي که رفتـار منفعـت   ذکرشدهمزید بر دو مورد 

توانند رفتارهاي رقـابتی و انحصـارگري را از خـود    دارند نیز می

-برانگیخته هسـتند نمـی  اما افرادي که داراي رفتار  .بروز دهند

مرکز کنتـرل رفتـاري    چراکهتوانند رفتار خودسرانه داشته باشند 

افراد خودسـر داراي مرکـز    که یدرحالباشد این افراد بیرونی می

این افراد بـه شـیوه و سـیاق     رو نیازاکنترل رفتار درونی هستند 

 کنند.خود عمل می

  

  
 Cmapبا استفاده از  شده ییشناساارتباط بین رفتارهاي ناپایدار  .10شکل 

Figure 10. Relationship between identified unsustainable Behaviours by using Cmap software 

  

  گیريبحث و نتیجه

-شناسی اکتشافی رفتارهاي ناپایـدار زراعـی در بـین بهـره    نوع 

 اگرچه شده ییشناسانشان داد که رفتارهاي  موردمطالعهبرداران 

باشـند، امـا   بروز با یکدیگر متفـاوت مـی   منشأماهیت و  ازلحاظ

کننده بـا یکـدیگر   تضعیف یگاهکننده و داراي ارتباطات تقویت

نوع رفتار ناپایـدار در   8، در این مطالعه یطورکل بهباشند. نیز می

  شناسایی شدند. موردمطالعهبرداران زراعی بین بهره

از  شـده  اسـتخراج ترین انواع رفتارهاي ناپایدار  یکی از مهم 

هاي میدانی، رفتار ناپایدار با ماهیت برانگیخته بـود. بـه   مصاحبه

-گیري این نـوع رفتـار در بـین بهـره    سبب شکل آنچهعبارتی 

ها، شـرایط و عوامـل بیرونـی    برداران زراعی شده است، محرك

برداران بـه بـروز نـوع خاصـی از     باشد که سبب ترغیب بهرهمی

 اسی رفتار ناپایدار در کشاورزينوع شن

 ارتباط معناداري با توجه به سازمان ندارد

 این رفتار را تقویت کند تواندیمدولت 

 ارتباط معنادار
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 2) و رفیعـی 2006( 1رفتار ناپایدار شده است. در مطالعات آیبیتایو

هاي بیرونی در بروز رفتـار ناپایـدار   ) نیز به نقش محرك2014(

هـا و  اشاره شده است. در این راستا، مروري دقیق بـر مصـاحبه  

شده، نشـان داد، دولـت و مـداخالت منفـی آن     مفاهیم اکتشاف

دولت با  نیقی بهبیشترین سهم را در بروز این رفتار ناپایدار دارد. 

و از باال به پایین خود  طرفه کیهاي نونی، برنامههاي کسیاست

قادر به بهبود پایـداري در بخـش کشـاورزي بلکـه خـود       تنها نه

رو اسـتدالل  محرکی در جهت افزایش ناپایـداري اسـت. ازایـن   

در  يمـؤثر تواننـد نقـش مهـم و    می ها سازمانشود دولت و می

و بهبود این کاهش رفتار ناپایدار برانگیخته داشته باشند. اصالح 

ــرات در بخــش  ــههــاي مختلفــی وضــعیت نیازمنــد تغیی  ازجمل

باشد و تنها با ارائه یک هاي بخش کشاورزي میگذاريسیاست

رو اي را حل نمـود، ازایـن  توان چنین مشکل عمدهپیشنهاد نمی

  توان پیشنهادهاي زیر را ارائه داد:می

، عـان نف ذيبایـد تعامـل خـود را بـا      ها سازماناوالً دولت و 

برداران زراعی بیشـتر نماینـد. عملـی شـدن ایـن      خصوصاً بهره

هاي اطالعـات و ارتباطـات،   وسایل فناوري واسطه بهراهکار نیز 

در  چراکـه  .رسـد پذیر به نظر میسهل اما امکان چندان نهکاري 

تواننـد اهـداف،   هـا مـی  این صورت است که دولـت و سـازمان  

ها و اقدامات خود را بر مبناي نیاز واقعی مخاطبان خـود  سیاست

در قالب تحقیق و پژوهش دلفی شاید بتـوان   ثانیاًتنظیم نمایند. 

هاي مناسبی را براي بخـش کشـاورزي تـدوین نمـود.     سیاست

بـه مبحـث    منـد  عالقـه که دانشجویان  شود یمتوصیه  رو نیازا

  د.پایداري به تحقیق و تفحص در این خصوص بپردازن

هـاي خـود بـه    بـرداران در مصـاحبه  اي دیگر از بهرهدسته 

رفتار ناپایدار اضطراري و «عنوان اي از رفتار ناپایدار تحت شیوه

بیشـترین   ازلحاظاشاره نمودند. این رفتار دومین رفتار  »اجباري

ـ دراباشـد.  مـی  شـده  ییشناسافراوانی در بین رفتارهاي   بـاره  نی

توانـد سـبب   جبار در اکثر مواقع میشود اضطرار و ااستدالل می

 گـر ید عبـارت  بـه بردار شوند. بروز و تقویت رفتار ناپایدار در بهره

تواند محـرك  جبر محیطی و شرایط نامساعد اقتصادي زارع، می

 مثـال  عنـوان  بـه بسیار قـوي بـراي بـروز رفتـار ناپایـدار شـود.       

تـا  توانـد  خشکسالی و نبود و یا کمبود آب براي کشت و کار می

بردار را تحت تأثیر خود قرار دهد کـه  حدي معیشت خانوار بهره

هـاي خـانوار دسـت بـه هـر      وي مجبور شود براي تأمین هزینه

                                                      
1. Ibitayo 
2. Rafiee 

توان به کاري از جمله حفر چاه آب بزند. در توجیه این رفتار می

) اشاره نمود. وي معتقـد اسـت   2014( 3تحلیل انگل و همکاران

هاي اکولوژیک به لحـاظ  مهاي اجتماعی و سیستارتباط سیستم

هـاي  استفاده انسان از منـابع طبیعـی اسـت. در واقـع سیسـتم     

پذیرنـد و بـر آنهـا    هاي اکولوژیک تأثیر مـی اجتماعی از سیستم

هاي اکولوژیک نیز از تغییرات محیطـی  گذارند. سیستمتأثیر می

پذیرند و این مسئله از جمله تغییرات و نوسانات اقلیمی تأثیر می

شـود.  هاي اجتماعی مـی جاد اختالل در معیشت سیستمباعث ای

بدیهی است با اختالل در سیستم معیشتی زارع، تصـمیمات وي  

نیز تحت تـأثیر قـرار بگیـرد. در ایـن راسـتا نـوروزي و حیـاتی        

کنند که فشارهاي اقلیمی باعث اختالل در نیز تأیید می) 2015(

که ایـن امـر    شودها و تنوع در معیشت و درآمد میترکیب نهاده

هاي آهسته نوسازي معیشت روسـتایی  فرایندموجب اختالل در 

منجر به فقر پایدار خواهد شد. بدیهی اسـت در   ندهیدر آشده و 

هـایی  حـل چنین شرایطی زارع مجبور به انتخـاب رفتارهـا و راه  

شود که شرایط به وجود آمده را کـاهش دهـد. نتـایج پـژوهش     

ـ مؤ) نیـز  2000( 4فنتون و همکاران ایـن مطلـب اسـت کـه      دی

 رگـذار یتأثگیـري زارع  تواند در تصمیمهاي مالی زارع میویژگی

دار را به سمت رفتار پایدار و یا ناپایدار سوق دهـد.  بربوده و بهره

درآمـدي   ازلحـاظ خانوار زارع  هرچقدرشود رو استدالل میازاین

اپایدار تري قرار داشته باشد به همان اندازه رفتار ندر سطح پایین

رسـد حـل   زراعی بیشتري را از خود بروز خواهد داد. به نظر می

نخواهد  ریپذ امکانسازي منابع درآمدي این مشکل جز با متنوع

توانند  که منابع درآمدي متنوعی دارند بهتر می یبرداران بهرهبود. 

در شرایط  رو نیازامختلف فائق آیند.  يها سکیربر مشکالت و 

. در ایـن  زننـد  یمـ متر دست به رفتار ناپایـدار  اضطرار و اجبار ک

ریـزان امـر بـه     شـود کـه مسـئوالن و برنامـه    راستا توصیه مـی 

هاي بالقوه در روستا و ایجاد مشاغل پایـدار و  شناسایی پتانسیل

  متنوع روستایی بپردازند.

بـرداران  که در بین بهره شده ییشناساسومین رفتار ناپایدار  

گزارش شد، رفتارهاي ناپایداري بودند که جهـت کسـب    وفور به

-بودند. در این نوع رفتار، بهره گرفته شکلمنفعت و سود بیشتر 

اي افراطـی  ، با شـیوه تر افزونبردار عموماً به دلیل کسب درآمد 

پـردازد و یـا اینکـه بـا اتخـاذ      برداري از منابع تولید مـی به بهره

کنـد منـافع   ود سـعی مـی  مشاغل دیگر یا اجاره دادن اراضی خـ 

                                                      
3. Engle et al. 
4. Fentona et al. 
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بر اسـاس نتـایج تحقیـق عامـل اصـلی      بیشتري را کسب کند. 

پایداري، عامل اقتصادي اسـت زیـرا ایـن عامـل داراي ارتبـاط      

 ، ولـیکن و اجتمـاعی اسـت   یطـ یمح سـت یمستقیم بـا عامـل ز  

بـرداري در وضـعیت ناپایـدار قـرار      پایداري اقتصادي، نظام بهره

ن درآمد و ساعات کار افراد تعادل میان میزا گرید عبارت دارند. به

گذاري براي گسترش و بهبـود   وجود ندارد. افراد قادر به سرمایه

وضعیت مزرعه خود نیستند و از درآمد انـدك بـه ازاي فعالیـت    

 یعباسـ . محققانی همچون زراعی برخوردارند فصل کیخود در 

ــاران (  زاده ــواتی و همک ــاران  2012قن ــتریان و همک ) و شوش

ها و گیرياین عامل در ایجاد تصمیم رگذاریتأثنقش ) به 2010(

اند. توجه به این اقـدامات  بردار اشاره نمودهرفتار ناپایدار در بهره

اول آنکه حـرص و ولـع زارع    .از چندین جنبه حائز اهمیت است

گونه فقـر مـالی وجـود    هیچ که یزمانبرداري بیشترـ براي بهره

کاهش و کنتـرل نمـود. بـه     توانی میسخت بهنداشته باشد ـ را  

ـ ارسـد  نظر مـی  تـوان بـا ارائـه    بـرداران را نمـی  بهـره  گونـه  نی

رو هاي درآمدزا متقاعـد نمـود. ازایـن   با شیوه جز بهپیشنهادهایی 

تشویق و ترغیب این افراد بـه محصـوالت نقـدي و یـا کشـت      

محصوالت ارگانیک (که عموماً درآمد بیشتري دارند) شاید یکی 

بـرداران توصـیه   شد که بتوان به این نـوع از بهـره  از اقداماتی با

امتیاز مهمـی   اگرچهبردار بودن بهره چندشغله که نیانمود. دوم 

شود اما این اقدام باعث تقسیم در مدیریت ریسک محسوب می

هاي مختلـف شـده و بـه دنبـال آن     شدن انرژي زارع در بخش

؛ وري در بخـش کشـاورزي را سـبب خواهـد شـد     کاهش بهـره 

منــافع ایــن افــراد بایــد در بخــش کشــاورزي  نیتــأمبنــابراین 

هـاي  گـذاري بردار مرفه سـرمایه ي صورت بگیرد تا بهرها گونه به

اجـاره   کهآنهاي دیگر سوق ندهند. دیگر خود را به سمت بخش

ي که تنها به دنبال کسب درآمـد  ا یربومیغدادن اراضی به افراد 

توانـد در بلندمــدت  بیشـتر از اراضـی اجـاره شـده هسـتند، مـی      

پیامدهاي منفی بسیاري براي زمین به همـراه داشـته باشـد. در    

توانـد  داري مـی این راستا آگاه نمودن مالکان از پیامدهاي اجاره

رفتـار   کـه   ازآنجـا در کاهش این رفتار بسیار مـؤثر واقـع شـود.    

زیستی روسـتائیان بـر مبنـاي تئـوري      پایداري و حفاظت محیط

ي شـده اسـت بنـابراین سـازوکارهاي ترویجـی      زیر برنامهرفتار 

ـ ازادهـد.  سطح دانش و آگاهی روستائیان را افـزایش مـی    رو نی

هـاي  کـالس  مـوردنظر شود کـه بـراي کشـاورزان    پیشنهاد می

و  داران اجـاره آموزشی و ترویجی یا جلسه مالقـات و دیـدار بـا    

 مالکان به عمل آید تا از نزدیک با پیامدهاي این رفتـار ناپایـدار  

  آشنا شوند.

هـاي میـدانی   هـا و یادداشـت  همچنین بر اساس گـزارش  

رفتـار ناپایدارانـه   «بـرداران داراي  شده گروهی از بهرهآوريجمع

از افـراد را   یتـوجه  قابلباشند. این افراد که درصد می »رودنباله

رسـد رفتـار آنهـا    اند به نظر میدر مطالعه به خود اختصاص داده

طلبی و یا اعتماد بیش حد از آنها به فرد پیشوا و ریشه در راحت

تعـدادي از کشـاورزان تنهـا بـه دلیـل       گرید عبارت بهالگو دارد. 

دهند که بـر اسـاس   طلبی ترجیح میبرخورداري از روحیه راحت

گونه روال و عادات مرسوم خود عمل نمایند و در این راستا هیچ

طلب ه افراد راحتگونکنند. ایناطالعات جدیدي را جستجو نمی

بـرداران  راه و روش تولیدي خود را مطابق با روش تولیدي بهره

دهنـد. گروهـی دیگـري از ایـن     با ماهیت کاري مشابه قرار می

رهبـران   ماننـد بردارانی هستند که بـه افـراد خـاص    افراد، بهره

محلی، مهندسان کشاورزي و ... اعتمـاد کامـل داشـته و روش    

دهنـد. الزم بـه   ا اقدامات آنان انجام میتولیدي خود را مطابق ب

) 2004برداران بر عقاید بورتون (بهرهذکر است که این گروه از 

هاي اجتماعی در رویکردهاي رفتـاري،  در خصوص نقش ارزش

رسد تغییـر ایـن رفتـار نیازمنـد     گذارند. به نظر میمهر تأیید می

اشـد  بمی شده ییشناساتالش بیشتري نسبت به سایر رفتارهاي 

منشأ این رفتار منشأ بیرونی داشته و شناسایی این افـراد   چراکه

بـر و  هاي اجتمـاعی کـاري بسـیار پیچیـده، زمـان     الگو و ارزش

که این افـراد   شود یمباشد. در این خصوص توصیه بر میهزینه

یی جهت تغییر ها برنامهیی شوند و شناساکلیدي در سطح روستا 

  رآید.دیدگاه و نگرش آنها به اجرا د

هـا حـاکی از آن اسـت کـه رفتـار      تحلیل موشکافانه یافته 

خودسـرانه   صـورت  بـه برداران در زمینه ناپایـداري  برخی از بهره

افراد بنا به دالیلی کـه بـراي    گونه نیارسد باشد. به نظر میمی

کننده اسـت، خواهـان ادامـه رفتـار     و توجیه قبول قابلخود آنها 

 تأکیـد باشند. اغلب این افراد بـر ایـن جملـه    ناپایدارانه خود می

اند، ما نیـز بـه   دارند که چون نیاکان ما به این شیوه عمل نموده

اقدامات ناپایدارانه خـود   رو نیازاهمان شیوه عمل خواهیم کرد. 

توان ایـن تحلیـل را   کنند. در این رابطه میرا منطقی تصور می

برداران گذشته انجـام  همه اقداماتی که بهره اگرچهارائه داد که 

-هر ملتی محسوب می باارزشاند، اکثراً جزء دانش بومی و داده

شوند اما توجه به این نکته هم الزم و ضروري است که امکان 
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تکرار یک رفتار اشتباه نیز در بین نیاکان ما وجود داشته است و 

این رفتار که ریشه در گذشـته دارد یـک رفتـار ناپایـدار      بسا چه

در رابطه با این افراد خودسر، شاید بتـوان   یطورکل بهد. تلقی شو

استدالل نمود که در جهت کاهش این رفتار بایـد اوالً   گونه نیا

دالیلی که این افراد جهت ادامه رفتار خـود دارنـد را شناسـایی    

علمـی و مسـتدل    صـورت  بـه اً تمامی ایـن دالیـل را   ثانینمود، 

هاي منطقی، احتمـال  ئه جوابقرار داد تا بتوان با ارا موردمطالعه

 طـور  همـان بروز این رفتار را تا حدي تعدیل نمود و دیگر آنکه، 

 Läpple & Kelley, 2013; Fisherکه محققان مختلف (

et al., 2013; Bagozzi et al., 2014; 
Yazdanpanah et al., 2014; Borges & Lansink, 

توانـد در  ینگرش مثبت به یک اقدام مـ  ،انداشاره کرده )2016

بگذارد. این نگـرش مثبـت    تأثیرگیري و تقویت آن رفتار شکل

تواند سبب شود که فرد از تئوري اقدام منطقی پیروي نمایـد  می

اسـتداللی نداشـته باشـد.     گونـه  چیهـ  مـوردنظر و در مورد رفتار 

 اتفـاق  بـه توصـیه نمـود، اکثـر قریـب      گونه نیاتوان می رو نیازا

بردار به آن رفتارهاي خودسرانه به دلیل وجود نگرش مثبت بهره

 شـده  یمهندسـ  یشـناخت  روانهـاي  لـذا بایـد برنامـه    ،باشـد می

برداران تنظیم نمود تا بتوان این نگـرش را  بلندمدتی براي بهره

به طور تدریجی تغییر داد. بـا شـناخت ایـن رفتارهـا، در جهـت      

تغییـر رفتـار    که يطور بهحرکت به سمت پایداري گام برداشت. 

-بـرداران کشـاورزي بیشـترین منـافع زیسـت     کشاورزان و بهره

  محیطی را به دنبال دارد.

برداران در بین بهره شده ییشناسااز دیگر رفتارهاي ناپایدار  

بود. ایـن رفتـار ریشـه در     »رفتار ناپایدار ناآگاهانه« موردمطالعه

هـاي  توانـد هزینـه  می بردار دارد وسوادي بهرهاطالعی و کمبی

) و 2009سنگینی را به خانواده وي وارد نماید. قاسمی و کرمی (

) در پژوهش خود به اهمیـت منـابع   2011قربانی و حسین زاده (

ــدار     ــار ناپای ــاهش رفت ــا در ک ــه آنه ــی ب ــاتی و دسترس اطالع

گونه به نظر برسد که تقلیل . در نگاه اول شاید ایناند کرده اشاره

-از سـهولت و امکـان   شـده  ییشناسابین رفتارهاي  این رفتار از

پذیري بیشتري برخوردار باشد اما برطرف نمودن و تعدیل ایـن  

-همـان  چراکـه باشد؛ رفتار نیز کاري بسیار سخت و پیچیده می

دهد بین ) نشان می2017زاده (گونه که نتایج حبیبی و مصطفی

نـدارد و در  محیطی ارتباط معناداري وجـود  دانش و رفتار زیست

هـاي  ارزش ازجملهگر مهم دیگري این زمینه متغیرهاي میانجی

توانند گرایانه، مذهبی، طبقه اجتماعی، جنسیت و ... نیز میفایده

رو در کنـار  ي در این زمینه داشته باشـند. ازایـن  رگذاریتأثنقش 

ترویجـی و یـا   -هـاي آموزشـی  ارائه اطالعات، برگزاري کالس

ی باید به متغیرهـاي میـانجی نیـز توجـه     هاي انبوهحتی رسانه

ها، شرایط و عوامل بیرونی که سـبب  الزم مبذول شود. محرك

شـده   به بروز نوع خاصـی از رفتـار ناپایـدار    برداران بهرهترغیب 

هاي کنـونی،  به قطع یقین دولت با سیاست در این راستا، .است

به بهبود  قادر تنها نهو از باال به پایین خود  طرفه کهاي یبرنامه

پایــداري در بخــش کشــاورزي بلکــه خــود محرکــی در جهــت 

  افزایش ناپایداري است.

ــابتی و انحصــارگرا از دیگــر رفتارهــاي    ــدار رق ــار ناپای رفت

بود. بر طبق این یافته رقابت  موردمطالعهدر بستر  شده ییشناسا

سـزایی در  ه ی و روحیه فردگرایی تأثیر بـ چشم وهم چشممنفی، 

فتار دارد. بر اساس تحلیـل صـورت گرفتـه از    گیري این رشکل

 اگرچـه از بستر پژوهش،  آمده دست بههاي اطالعاتی عمیق الیه

ــان    ــر در مک ــال حاض ــار در ح ــن رفت ــین  ام 7ای ــار  8از ب رفت

از  گونه نیااست، اما  قرارگرفتهشیوع رفتار  ازلحاظ شده ییشناسا

رفتار ناپایداري با مدرن شدن جامعه بیشتر از این مقدار نیز دیده 

نماید، در فرهنگ ) نیز تأیید می2005( 1شهیپ قناعتخواهد شد. 

هـاي زنـدگی را   مدرن ما رقابت بین افراد جنبه مهمی از فعالیت

هاي رقـابتی ماننـد رقابـت    دهد در بعضی از موقعیتتشکیل می

برنده شدن بلکه به دست آوردن نتایج  هاتن نهفردي، هدف افراد 

 گونـه  نیاو دستاوردهاي اضافی همچون پاداش مادي است. در 

و  فشـار  تحـت هاي پیچیـده کـه در آن افـراد    شرایط و موقعیت

کنند، عدم توجه به کیفیـت واقعـی   کنترل با یکدیگر رقابت می

ــدبینی،  ــار، بـ ــه جلـــبکـ ــود توجـ ــران، خـ ــري، -دیگـ درگیـ

-رسازي، خصومت، سرزنشـگري، منفـی  ی، ظاهچشم وهم چشم

تر بافی، اعتقاد به بهتر بودن کار خود از کار دیگري و نه شایسته

بودن آن و انواع رفتارهاي تهاجمی براي شکست دادن حریـف  

تأکید  يشود. بدیهی است در چنین موقعیتی روحیهمشاهده می

در جامعه نیز تقویت خواهد شد و سرمایه اجتماعی رو  »من«بر 

افول خواهد گذاشت و جامعه به سـمت فردگرایـی بیشـتري     به

رود در آینـده شـاهد   رو انتظـار مـی  سوق پیدا خواهد نمود. ازاین

بـرداران زراعـی   رشد بیشتر این نوع رفتار ناپایدار در بـین بهـره  

  .باشیم

  

                                                      
1. Ghenaatpishe 
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