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برنامه ريزي ترويجي به منظور تلفيق پايداري در فعاليت هاي كشاورزي در بسياري از كشورهاي 

بنابراين ميزان دانش و نوع . كارشناسان ترويج هستند" فعاالن اين امر معموال. جهان امري متداول است

. شود نده ي موفقيت اين برنامه ها محسوب مينگرش آن ها در مورد كشاورزي پايدار از عوامل تعيين كن

همبستگي با هدف کلي ارزيابي و تحليل دانش و نگرش کارشناسان ‐ بر اين اساس، اين تحقيق توصيفي

ي آماري  جامعه. ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه در مورد کشاورزي پايدار انجام شد

ها و مراکز خدمات جهاد کشاورزي استان کرمانشاه تحقيق را کارشناسان ترويج شاغل در مديريت 

ابزار تحقيق که شامل يک پرسشنامه ي سه بخشي بود با روش سرشماري  ). =N ٧٥(تشکيل دادند 

بر اساس يافته ها، کارشناسان ترويج، نيازمند دانستن مطالب زيادي در مورد عمليات . تکميل گرديد

ي مقياس سنجش  تحليل عاملي، عوامل اصلي تشکيل دهندهبر اساس . گوناگون کشاورزي پايدار هستند

. نگرش نسبت به پايداري کشاورزي عبارت از عامل اکولوژيکي، عامل اقتصادي و عامل اجتماعي بودند

نگرش نسبت به کشاورزي پايدار و ميزان مطالعه . نگرش کارشناسان نسبت به کشاورزي پايدار مثبت بود

مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر ميزان دانش کارشناسان ترويج در مورد در مورد پايداري کشاورزي از 

به اين ترتيب، به برنامه ريزان دوره هاي آموزش ضمن خدمت پيشنهاد مي شود . کشاورزي پايدار بودند

ارتقاي سطح دانش کارشناسان ترويج در مورد کشاورزي پايدار را، بر اساس يافته هاي اين تحقيق، در 

  .  دهنداولويت قرار

  
  ي پايدار، كشاورزي پايدار، كشاورزي رايج، دانش، نگرش، كارشناس   توسعه:هاي كليدي واژه

  ترويج                          

  
  مقدمه
هاي گذشته از نظر توليد  كشاورزي كشور در طي سال

. محصوالت، روند رو به رشد خوبي را تجربه كرده است
 ايران در پنج سال ميزان توليد محصوالت كشاورزي در

ميزان افزايش توليدات .  درصد افزايش يافته است٣٧اخير، 
). ٢( درصد بوده است٢٠ها معادل  دامي نيز در طي اين سال

 درصد شاغالن كل كشور در بخش ٢٣از سوي ديگر، 
 درصد توليد ناخالص داخلي، ٢٦كشاورزي اشتغال دارند و 

د مواد غذايي  درص٨٠ درصد صادرات غيرنفتي و بيش از ٢٦
  .)٤(شود  كشور در اين بخش توليد مي

 با آب و هواي متنوع و منابع آب و  کهاستان کرمانشاه
 ي توسعه کشاورزيخاک از امکانات بالقوه بسيار بااليي برا

 ي است کوهستانيا از نظر جغرافيايي منطقه، برخوردار است
 امتداد شمال ي زاگرس که دارايها وسيله رشته کوهه و ب
 يها  دشت. پوشيده شده است،باشد ي مي جنوب غربيغرب

 ه سرد و معتدل و گرم گسترديوسيع اين استان در نواح
   و نيمه گرمسير يتوليد محصوالت سرد سير. شده است

باشد   خاص استان مييها از ويژگي)  مثل خرما و مرکبات(
خاک در هيچ يک از . شود ي ديده ميتر استان که در کم

 در مناطق يغير از مقدار بسيار جزئ ه ان ب استيها دشت
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 نفت شهر و سومار عامل محدود کننده توسعه يگرمسير
 منابع آب استان از ظرفيت قابل ،چنين  هم. نيستيکشاورز
 استان بالغ ي مزروعيسطح کل اراض.  برخوردار استيتوجه
 استان يها جنگل وسعت. باشد يهکتار م  ٨٢٠٠٠٠ بر

به طور عمده رآورد شده است که  هکتار ب٨٢٢٢٧٢حدود  
ه  مناطق بيه تشکيل شده و در بعضن بلوط و بيها از گونه

چنين  هم. گيرد مي عنوان مرتع نيز مورد استفاده قرار
 يبردار  آن از جمله سقز مورد بهرهي جنبيها فرآورده

 ٧٩٩٩٦٩به مساحت  نيز  مراتع استان .روستائيان است
 تن ٩٦٨٠٠٠علوفه آن  رسد که ميزان توليد  يهکتار م

  ). ٣ (باشد يم
ها،  جا اين است كه با اين قابليت نكته قابل تأمل در اين

افزايش توليدات غذايي و كشاورزي تا چه حد مبتني بر 
اصول كشاورزي پايدار بوده است؟ به هر جهت منابع طبيعي 
كشور، به عنوان بستر توليد، محدود است و استفاده 

ها نه تنها كاهش توليد را در بلند   آننامطلوب و بي رويه از
ها و ديگر موجودات  مدت در بر دارد، بلكه سالمت انسان

چنين شرايط آب و هوايي را نيز به خطر  زنده، و هم
منابع كشاورزي مانند خاك، آب و تنوع ژنتيكي . اندازد مي

برداري قرار گرفته و در حال انهدام  بيش از حد مورد بهره
اي اكولوژيك در مقياس جهاني كه فرآينده. هستند

ها وابسته است، دگرگون و شرايط  كشاورزي در نهايت به آن
اجتماعي الزم براي حفاظت از منابع، ضعيف و بدون پشتوانه 

در کشور ما در اکثر مزارع، محصوالت کشاورزي . )١ (اند شده
. شوند مهابا سمپاشي مي ها بي ها و ميوه و به خصوص صيفي

 بار سم ۱۵برداري، گاه بر جاليز خربزه تا  ي بهره در يک دوره
پاشند و بين زمان پخش سم و برداشت محصول، رعايت  مي

ي مجازي در بين نيست؛ به طوري که براي  هيچ گونه فاصله
هاي سم، نياز به استفاده از  سنجش وجود باقي مانده

حس چشايي مصرف . هاي حساس و پيچيده نيست دستگاه
 لذا .دهد عم سم در محصول گواهي ميکننده، خود بر ط

تغيير در پارادايم رايج توليد و گذار به سوي توسعه 
  .)۵(رسد  كشاورزي پايدار انكارناپذير به نظر مي

كشاورزي پايدار كه هدف آن به نقل از ال سبيه و 
توليد غذاي سالم و كافي براي نسل حاضر ) ٢٠٠٥(همكاران 
 صحيح از منابع طبيعي هاي آينده از طريق استفاده و نسل

هاي متفاوتي  است، توسط صاحب نظران مختلف، به گونه
معتقد است كه ) ١٩٩٠(لوكرتز ). ١٤(تعريف شده است 

كشاورزي پايدار ابتدا در مفهوم كشاورزي ارگانيك كه 
آثار .  ميالدي بوده، خالصه مي شد١٩٤٠مربوط به دهه 

 و ١٩٦٠كشاورزي صنعتي بر محيط زيست در اواخر دهه 
و ) ١١( باعث توجه به كشاورزي پايدار شد ١٩٧٠اوايل دهه 

هاي كشاورزي كشور ما  در حال حاضر يكي از سياست
شود که در بين پژوهشگران و نخبگان علمي  محسوب مي

  .بخش كشاورزي از جايگاه خاصي برخوردار است
كشاورزي ) فائو(سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني 

مديريت و حفاظت از منابع : كند  تعريف ميگونه پايدار را اين
گيري تحوالت صنعتي و تكنولوژيكي به  طبيعي و جهت

سويي كه از رفع نيازها و رضايت مستمر نسل حاضر و 
هاي  پايداري در بخش. هاي آينده اطمينان حاصل شود نسل

كشاورزي، جنگل و شيالت كه باعث حفاظت از آب، خاك و 
اني خواهد شد، از نظر زيست منابع ژنتيكي گياهي و حيو

محيطي غيرتخريبي، از نظر فناوري مناسب، از نظر اقتصادي 
  ).٩(پايا و از نظر اجتماعي قابل پذيرش است 

كشاورزي پايدار به منابع انساني دانا به اصول و عمليات 
توسعه منابع . ها نيازمند است پايداري و توانا در كاربست آن
پايدار نيز از طريق آموزش و انساني مورد نياز كشاورزي 

هاي ترويجي  تلفيق مباحث كشاورزي پايدار در برنامه
هاي ترويج کشاورزي، پشتيباني  از آرمان. شود عملياتي مي

برداران روستايي در استفاده پايدار از منابع طبيعي قابل  بهره
تجديد ازطريق ارايه اطالعات و برقراري ارتباطات با 

اهدافي چون ) ١٩٩٧( رث و الرنسگارفو. روستاييان است
امنيت غذايي، تغذيه سالم و کافي، عدالت و کاهش فقر که 
هر يک به نوعي در جهت توسعه پايدار هستند را از اهداف 

هاي ترويجي بايد در راستاي  برنامه. دانند غايي ترويج مي
هاي توليد  توسعه پايدار کشاورزي، به توسعه محلي فناوري

 با شرايط موجود کشاورزان، حمايت از ها يا سازگاري آن
کشاورز و به طور ‐به‐هاي کشاورزان و ترويج کشاورز سازمان

کلي تاثيرگذاري بر رفتار جمعي و فردي کشاورزان بپردازند 
تواند در  از اين طريق است كه ترويج كشاورزي مي). ١٠(

توسعه صنعت كشاورزي قرن بيست و يكم تأثير قابل 
 به تعبيري روشن تر، از طريق ترويج، .توجهي داشته باشد
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كشاورزان با مسايل زيست محيطي حاصل از كشاورزي 
كارهاي پيش گيري و مقابله با  شوند و راه متداول آشنا مي

  به نقل از آ گ باج و همكاران . اين مسايل را فرا مي گيرند
كند تا  ترويج و آموزش، كشاورزان را ترغيب مي) ٢٠٠١(

يداري كشاورزي حساسيت و تعهد نسبت به مسايل پا
در اينجا ممكن است پرسشي به ذهن . بيشتري داشته باشند

عامالن آموزش و ترويج مباني و "خواننده خطور كند كه 
عمليات كشاورزي پايدار، خود از نظر ميزان دانش و نگرش 

كه پرسش " نسبت به كشاورزي پايدار، چه وضعيتي دارند؟
  .كامالً بجايي است

بيانگر لزوم ) ١٩٩٧(اي پژوهش ويليامز و وايز ه يافته
آموزش عامالن ترويج، معلمان كشاورزي و دانش آموزان 
مدارس كشاورزي آيوا در مورد عمليات كشاورزي پايدار 

ها در اين زمينه ناچيز  است، چرا كه دانش و اطالعات آن
طراحي و اجراي ) ١٩٩٣(واالس . برآورده شده بود

اورزي پايدار را براي كارشناسان هاي آموزش كش برنامه
ترين عامل  مهم) ١٩٩٤(به زعم پاورز . كند ترويج توصيه مي

هاي كشاورزي پايدار توسط  اشاعه و پذيرش فعاليت
كنشگران توسعه كشاورزي، آموزش و متمايل كردن آنها به 

مطالب مذكور نشانگر لزوم پر . ها است پذيرش اين فعاليت
 كنشگران فرآيند توسعه كردن خأل دانشي و مهارتي

حال بايد . كشاورزي شامل عامالن و كارشناسان ترويج است
 اين افراد نسبت به كشاورزي پايدار چگونه 1ديد كه نگرش

  است؟
هايي که در ادامه ذکر شده است، نشان  نتايج پژوهش

دهد كه به صورت كلي نگرش مثبتي در بين کارشناسان  مي
براساس تحقيق .  وجود داردترويج در مورد كشاورزي پايدار

نگرش آموزشگران و دانش آموزان ) ١٩٩٧(ويليامز و وايز 
مدارس كشاورزي آيوا در مورد آثار و پيامدهاي كشاورزي 

  . مثبت ارزيابي شد پايدار
نيز به اين نتيجه رسيدند ) ٢٠٠٥(ال سبيه و همكاران 

كه كارشناسان ترويج منطقه رياض عربستان نگرش مثبتي 
ها مشابه  اين يافته. ه مفاهيم كشاورزي پايدار دارندنسبت ب
در بررسي نگرش ) ٢٠٠١(هاي پژوهش جايارانت  يافته

 
1 .Attitude 

نسبت به كشاورزي پايدار كارشناسان ترويج در منطقه 
شمال مركزي اياالت متحده آمريكا و نتايج پژوهش 

در مورد نگرش كلي كارشناسان ) ٢٠٠٠(ميناروويك ومولر 
ي كاروليناي شمالي در مورد كشاورزي خدمات ترويج تعاون

ها ازکشاورزي  که دانش آن پايدار بوده است؛ در صورتي
نتايج پژوهش چيذري و . پايدار ناکافي برآورد شده است

در مورد ديدگاه مروجان استان خراسان ) ١٩٩٩(همكاران 
در مورد عمليات كشاورزي پايدار، شامل حاصلخيزي خاك، 

م، حفاظت از محيط زيست و كشت مخلوط، نظام هاي شخ
  . انتخاب ارقام نيز مثبت ارزيابي شده بود
نگرش كلي ) ٢٠٠٥(براساس نتايج ال سبيه و همكاران 

كارشناسان با سن، محل تولد، محل اقامت، سطح تحصيالت 
عدم وجود . هاي تخصصي آنها مرتبط نبوده است و زمينه

اختالف بين ميانگين كلي نگرش نسبت به مفاهيم 
ورزي پايدار براساس محل سكونت، سطح تحصيالت و كشا

  زمينه تخصصي در يافته هاي مطالعه ي پژوهشي سيسك 
درك مروجان از كشاورزي پايدار در "با عنوان ) ١٩٩٥(

  . نيز تأييد شده است" جنوب آمريكا
 اين نكته است كه در تحقيقات يدادبيات مذكور مؤ

ان ترويج گذشته به طور كلي نگرش عامالن و كارشناس
ها در اين  نسبت به كشاورزي پايدار مثبت ولي دانش آن

آيا كارشناسان ترويج استان . زمينه ناچيز بوده است
هاي  هاي داراي قابليت به عنوان يكي از استان(كرمانشاه 

اند؟ در اين  نيز اينگونه) فراوان توسعه كشاورزي پايدار
  . تحقيق به سوال ذكر شده، پاسخ داده مي شود

  هدافا

هدف اين تحقيق، ارزيابي و تحليل دانش و نگرش 
كارشناسان ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه 

اهداف اختصاصي تحقيق . در مورد كشاورزي پايدار است
اي  هاي فردي و حرفه تعيين ويژگي) ١(عبارتند از 

تعيين ميزان دانش كارشناسان ) ٢(كارشناسان ترويج، 
تعيين نوع نگرش ) ٣(شاورزي پايدار و ترويج در مورد ك

تعيين ) ٤ ( وكارشناسان ترويج نسبت به كشاورزي پايدار
 دانش كارشناسان ترويج پيش گويي کننده ميزانمتغيرهاي 

   .در مورد كشاورزي پايدار
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  مواد و روش ها
 ۷۵  همبستگي با مشاركت تمامي‐اين تحقيق توصيفي

 مديريت جهاد ١٤ كارشناس ترويج شاغل تمام وقت در نفر
 مركز خدمات جهاد كشاورزي موجود در ۴۴و كشاورزي 

تمامي كارشناسان ذكر ). N=۷۵( استان كرمانشاه انجام شد
شده، در تحقيق شركت كردند و به عبارتي داده هاي مورد 

 .  گردآوري شد1نياز به روش سرشماري

: اي در سه بخش شاملابزار اصلي تحقيق، پرسشنامه
انش كشاورزي پايدار، مقياس سنجش مقياس سنجش د

هاي فردي و نگرش نسبت به كشاورزي پايدار و ويژگي
اي شركت كنندگان در تحقيق بود كه توسط محقق و  حرفه

ي  با بررسي ادبيات و ابزار تحقيقات مشابه از قبيل مطالعه
  و آگباج و همكاران ) ٢٠٠٥(، ال سبيه )١٩٩٥(سيسك 

 عنايت به اينكه هيچ يك از با. طراحي و تدوين شد) ٢٠٠١(
هاي سنجش نگرش كارشناسان ترويج نسبت به  مقياس

كشاورزي پايدار متناسب با اوضاع اين افراد در استان 
كرمانشاه نبود، تصميم گرفته شد تا مقياسي براي 

بدين منظور، از معيار . گيري اين متغير تهيه شود اندازه
ها  خلي مقياسضريب آلفاي كرونباخ براي سنجش پايايي دا

 وايت ني براي تعيين قدرت تمايز هر گويه ‐و آزمون من
 گويه ۳ گويه انتخاب شده، ٢۱در نهايت، از . استفاده شد

هاي  گويه باقيمانده، به عنوان سازه ۱۸حذف گرديد و 
مقياس سنجش نگرش كارشناسان ترويج نسبت به 

مقياس سنجش دانش . كشاورزي پايدار در نظر گرفته شدند
ها، ميزان  هر يك از اين گويه.  گويه بود۲۳يداري شامل پا

دانش نسبت به يكي از عمليات كشاورزي پايدار را مورد 
البته در اين بخش يك سوال كلي . داد سنجش قرار مي

در كل ميزان دانش خود در مورد "تحت اين عنوان كه 
با هدف بررسي " كنيد؟ كشاورزي پايدار را چقدر ارزيابي مي

 ٢٣رابطه بين پاسخ به اين سوال و پاسخ به مقياس ميزان 
  .اي اضافه شد گويه

روايي ظاهري و محتوايي ابزار تحقيق با استفاده از پانل 
هاي ترويج و  متخصصان، شامل اعضاي هيأت علمي رشته

آموزش كشاورزي، زراعت و گياهپزشكي دانشگاه رازي و 
                                                                               
1. Census Survey 

هاد  همچنين كارشناسان ارشد ترويج كشاورزي سازمان ج
  .كشاورزي استان كرمانشاه، به دست آمد

هاي اول و معيار پايايي دروني آلفاي كرونباخ براي بخش
 محاسبه شد ٧٩/٠ و ٧٣/٠دوم پرسشنامه، به ترتيب معادل 

. هاي طراحي شده، بودكه نشانگر پايايي مناسب مقياس
هاي ي ترويج و نظامپرسشنامه تأييد شده با همكاري حوزه

ي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه در برداربهره
 ۶۹اختيار كارشناسان ترويج قرار گرفت كه در نهايت 

نرخ بازگشت ( تكميل و واصل شد ،پرسشنامه قابل استفاده
 SPSS12ها از نرم افزار جهت تحليل داده).  درصد۹۲= 

جدول توزيع فراواني، ميانگين (از آمارتوصيفي . استفاده شد
براي دستيابي به اهداف اول، دوم و سوم ) ارو انحراف معي
براي دستيابي به هدف چهارم نيز تحليل . استفاده شد

  . رگسيون چندگانه انجام شد
  

  نتايج
هاي فردي و اولين هدف تخصصي، بررسي ويژگي

. اي كارشناسان ترويج شركت كننده در تحقيق بود حرفه
اد  سال نشان د٣٩ متوسط سن كارشناسان را ،ها يافته

انحراف معيار باالي متغير سن، ).  سال١٦/٨= انحراف معيار(
حدود . مبين پراكندگي سني زياد افراد مورد مطالعه است

 درصد ٦/٦٥ها مدرك ديپلم و فوق ديپلم،   درصد از آن٢٧
. داشتندفوق ليسانس )  درصد٤/٧(ليسانس و مابقي 

 سال ١٥ تحقيق،  درميانگين سابقه كار شركت كنندگان
 ١/٨٤( نفر از آنها مرد ۵۸و )  سال٢٨/٧= حراف معياران(

 ٨٥محل سكونت . زن بودند)  درصد٩/١٥( نفر ١١و ) درصد
هاي به دست   درصد روستا و بنابر يافته١٥شهر و  درصد
ها،  براساس يافته. بودند درصد از آنها بومي منطقه ٧٤آمده، 
 درصد از كارشناسان ترويج جهاد كشاورزي استان ٤٧
شامل زراعت، (كشاورزي داراي شغل فرعي نشاه، كرما

  .هستند) دامداري يا باغباني
 درصد از افراد مورد نظر ٥٠نتايج، بيانگر آن است كه 

ي آموزشي ضمن خدمت در مورد  تحقيق، تابحال دوره
هاي گذرانده شده  اند و تعداد دوره كشاورزي پايدار نگذرانده

ميانگين . ار اندك استدر اين زمينه براي بقيه افراد هم بسي
هايي كه براي اين افراد با موضوع كشاورزي پايدار  تعداد دوره
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اند، معادل يك دوره  ها در آن شركت كرده برگزار شد و آن
ها در حد بسيار قليلي از شبكه اينترنت براي كسب  آن. است

ميزان . اطالعات در زمينه كشاورزي پايدار استفاده كرده اند
ر ابزارهاي اطالعاتي همچون كتب و نشريات استفاده از ديگ

. مرتبط با كشاورزي پايدار نيز در حد متوسط بوده است
هاي  در رشته)  درصد٩٣(ني است كه اكثر اين افراد تگف

 و هفت درصد نيز داراي مختلف كشاورزي تحصيل كرده اند
  .ي تحصيلي غير کشاورزي بودند رشته

زان دانش دومين هدف اختصاصي مطالعه، تعيين مي
، ١جدول . كارشناسان ترويج در مورد كشاورزي پايدار بود

ها را از ميزان دانش كارشناسان شركت كننده  حاصل يافته
هاي مختلف كشاورزي  ها و زمينه در تحقيق در مورد مقوله
  .دهد پايدار به ترتيب ارايه مي

  
  )n =٦٩(دانش كارشناسان نسبت به كشاورزي پايدار ميزان  ‐١جدول

 )درصد(ميزان دانش 
 ∗ميانگين ي دانشي زمينه

انحراف 
 بسيار زياد زياد متوسط كم بسياركم معيار

  ٩/٣٠  ٩/٥٢  ٢/١٣  ٥/٧  ٥/١  ٧٩/٠  ١٠/٤  تناوب زراعي
  ٣/٣٣  ٨/٣٤  ٣/٢٠  ٧/٨  ٩/٢  ٠٦/١  ٨٦/٣  كنترل فرسايش خاك

  ٦/٢٤  ٥/٤٣  ٢/٢٣  ٢/٧  ٤/١  ٩٣/٠  ٨٢/٣  دانش بومي كشاورزان منطقه
  ٩/١٥  ٨/٣٤  ٢/٣٦  ١/١٠  ٩/٢  ٩٧/٠  ٥٠/٣  لشخم حداق

  ٣/١٠  ٦/٤٢  ٩/٢٧  ٧/١٤  ٤٠/٤  ٠٠/١  ٣٩/٣  مديريت كودهاي حيواني
  ٨/١١  ٨/٣٣  ٧/٣٩  ٣/١٠  ٤٠/٤  ٩٧/٠  ٣٨/٣  كنترل بيولوژيك

  ٧/١٤  ٤/٢٩  ٢/٣٨  ٣/١٠  ٤٠/٧  ٠٨/١  ٣٣/٣  تلفيق دامداري و زراعت
  ٢/١٦  ٩/٣٠  ٥/٢٦  ٦/٢٠  ٩٠/٥  ١٤/١  ٣٠/٣  مديريت جامع آفات

  ٥/١٤ ٠٠/٢  ٢/٣٦  ٠٠/١٣  ٢/٧  ١٠/١  ٢٩/٣  استفاده از سموم گياهي
  ٠٠/١٣  ٥/٢٧  ٧/٣٧  ٨٠/١٨  ٩/٢  ٠١/١  ٢٨/٣  معيارهاي سنجش كشاورزي پايدار

  ٢/١٣  ٤/٣٢  ٩/٣٠  ٧٠/١٤  ٨/٨  ١٤/١  ٢٦/٣  توليد كمپوست
  ٩/١٤  ٤/١٩  ٨/٣٨  ٩٠٠/١٧  ٠/٩  ٩٧/٠  ١٣/٣  تحقيقات درون مزرعه اي

  ٣/١٠  ٦/٢٠  ٦/٤٢  ٦/٢٠  ٩/٥  ٠١/١  ١٣/٣  كشت چندگانه
  ٨/٥  ٤/٣٠  ١/٣٩  ٤/١٧  ٢/٧  ٠٠/١  ١٠/٣  كشت گياهان پوششي

  ٣/١٠  ٦/٢٠  ٦/٤٢  ٦/٢٠  ٩/٥  ٠٣/١  ٠٩/٣  گياهان زراعي مقاوم به بيماري ها
  ٢/٧  ٦/٢٤  ٧/٣٧  ٦/٢٤  ٨/٥  ٠١/١  ٠٢/٣  گياهان زراعي مقاوم به آفات

  ٤/٤  ١/٢٢  ١/٤٤  ٢٥  ٤/٤  ٩١/٠  ٩٧/٢  گياهان زراعي مقاوم به علف كش
  ٥/٤  ٤/٢٢  ٨/٣٨  ٩/٢٣  ٤/١٠  ٠٢/١  ٨٦/٢  توليد محصوالت ارگانيك

  ٩/٥  ٥/٢٣  ٨/٣٣  ٦/٢٠  ٢/١٦  ١٤/١  ٨٢/٢  كشت مخلوط نواري
  ٩/٥  ١/٢٢ ٤/٣٢  ٥/٢٦  ٢/١٣  ١٠/١  ٨٠/٢  اگرو فارستري

  ٠/٦  ٩/١٧  ٤/٢٥  ٩/٣٦  ٩/١٣  ١٨/١  ٦٧/٢  كودهاي بيوارگانيك
  ٢/٦  ٢٠  ٥/٢١  ٥/٣٨  ٨/١٣  ١٣/١  ٦٦/٢  )كشاورزي ارگانيك(اگرو اكولوژي 

  ٦/٧ ٧/١٦  ٣/٢٧ ٣/٢٧ ٢/٢١ ٢١/١  ٦٢/٢ )جنگ شيميايي گياهان(آللوپاتي
  بسيار زياد= ٥زياد           = ٤متوسط          = ٣كم           =٢بسياركم           = ١:   مقياس٭



  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزي ايران، دوره   ۱۰۴

شود براي   مالحظه مي١گونه كه در جدول  همان
كشاورزي در مورد عات گيري ميزان دانش و اطال اندازه
اي، از بسياركم تا بسيارزياد، به   يك مقياس پنج گزينه،پايدار

 عمليات كشاورزي ٢٣ سنجي ميزان دانش از ‐منظور خود
پايدار موجود و رايج در ادبيات پايداري كشاورزي مورد 

دهد كه كارشناسان  ها نشان مي يافته. استفاده قرار گرفت
ب زيادي در مورد كشاورزي ترويج نيازمند دانستن مطال

، دانش كارشناسان در ١براساس جدول . پايدار هستند
) ٥از  (٤تمامي موارد غير از فعاليت تناوب زراعي كمتر از 

به طور كلي دانش اندازه گيري شده در سه زمينه . است
تناوب زراعي، كنترل فرسايش خاك و دانش بومي 

ه طور مثال ب. كشاورزان منطقه بيش از ساير موارد است
 درصد از پاسخگويان ميزان دانش خود از تناوب ٨٤حدود 

كمترين . اند زراعي را در حد زياد و بسيار زياد برآورد كرده
هاي آللوپاتي يا جنگ  ميزان دانش نيز به ترتيب در زمينه

شميايي گياهان با همديگر، اگرواكولوژي يا كشاورزي 
 ٥٠بيش از . اكولوژيك و كودهاي بيوارگانيك بوده است

درصد از پاسخگويان ميزان دانش خود در زمينه هاي اخير 
  . اند را كم و بسيار كم ارزيابي كرده

، اذعان كرد كه ٢توان براساس جدول  به طور كلي، مي
 درصد از كارشناسان ترويج از كشاورزي ۴۰ميزان دانش 

 درصد ٢٥ درصد در حد متوسط و ٣٥پايدار در حد ناچيز، 
  .  استدر حد زياد

  
 كارشناسان ترويج از  ميزان دانش توزيع فراواني‐٢جدول 

  كشاورزي پايدار

 درصد تجمعي درصد فراواني ميزان دانش
  ناچيز
  متوسط
 زياد

٣٠  
٢٥  
١٤ 

٤٠  
٣٥  
٢٥ 

٤٠  
٧٥  
١٠٠ 

  
براساس سومين هدف اختصاصي تحقيق، و به منظور 
تحليل نگرش كارشناسان ترويج نسبت به كشاورزي پايدار، 

 پايداري كشاورزي سنج گويه اي نگرش ١٨قياس يك م
تدوين شد و پاسخگويان نگرش خود را بر روي يك طيف 

، ٥= تا كامالً مخالفم ١=اي از كامالً موافقم  پنج گزينه
  .مشخص كردند

ها به چند عامل زير بنايي، از  به منظور كاهش اين گويه
از آنجايي كه آزمون . تكنيك تحليل عاملي استفاده شد

  محاسبه KMOدار شد و  ارتلت در سطح يك درصد معنيب
 بود، مناسب بودن داده ها براي انجام اين ٧١/٠ برابر با هشد

در اين مورد سه عامل كلي با مقدار . تحليل، تأييد گرديد
هاي هر يك،  ويژه باالتر از يك استخراج شدند و گويه

براساس بار عاملي و پس از چرخش عاملي متعامد به روش 
اين سه عامل . واريماكس در اين عوامل دسته بندي شدند

ها، به   آني كه براساس مضمون متغيرهاي تشكيل دهنده
 ٦٤اسامي اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي نامگذاري شدند، 

اين عوامل . درصد از كل واريانس متغيرها را تبيين كردند
 كه در حقيقت همان اركان و ابعاد اصلي و اساسي پايداري

هاي متشكل هر يك، همراه با بار  هستند، به همراه گويه
 ٣ها در جدول  و انحراف معيار آن) ٥از (عاملي، ميانگين 

، براساس مقدار ويژه و ٣ترتيب عوامل در جدول . اند آمده
ميزان درصد واريانس تبيين شده توسط هر يك و ترتيب 

  .دها مي باش ها در هر عامل نيز براساس ميانگين آن گويه
ترين سازه نگرش نسبت به  ، مهم٣براساس جدول 

 درصد از ١٠/٣٠با تبيين (كشاورزي پايدار، عامل اكولوژيكي 
و سپس به ) كل واريانس نگرش نسبت به كشاورزي پايدار

به ترتيب با تبيين (ترتيب عوامل اقتصادي و اجتماعي 
 درصد از كل واريانس نگرش نسبت ١٦/١٣ درصد و ٧٤/٢٠

به طور مثال، در بعد اكولوژيكي . هستند)  پايداربه كشاورزي
 حاكم است كه پاسخگويانپايداري كشاورزي، اين بينش بر 

استفاده بيش از حد از مواد شيميايي در توليد محصوالت 
كشاورزي، براي سالمتي انسان، دام، گياه، آب و خاك 
خطرناك است و در عين حال جايگزين هايي براي اين مواد 

. د كه امكان استفاده از آن ها نيز موجود استوجود دارن
در ) ٣جدول (همچنين براساس گويه هاي عامل اقتصادي 

بين شركت كنندگان در تحقيق اين نگرش حاكم است كه 
 زراعت و ،كشاورزي پايدار از طريق تلفيق زراعت و دامداري

مي تواند با كشاورزي ...  زراعت چند كشتي و ،درختكاري
كرده و در بلندمدت موجبات افزايش درآمد متعارف رقابت 

.كشاورزان و توسعه اقتصادي بخش كشاورزي را فراهم آورد
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  ميانگين، انحراف معيار و بار عاملي متغيرهاي عوامل مربوط به نگرش كارشناسان ترويج نسبت به كشاورزي پايدار‐٣جدول 

 گويه/ عامل
  ميانگين

 )٥از (
  انحراف
 معيار

بار عاملي

 ‐ ٥٥/٠ ٩٢/٣ لوژيكي اكو‐ ١
 ۸۲/۰ ٨٨/٠ ٤٥/٤ . بقاياي مواد شيميايي در ميوه ها و سبزيجات تهديدي براي سالمتي است‐
 ۸۱/۰ ٩٤/٠ ١٠/٤ .  بايد افزايش توليد با استفاده حداقل از نهاده هاي شيميايي باشد‐
 ۷۹/۰ ٧٦/٠ ٠٠/٤ . برخي از بيماري هاي گياهي بدون استفاده از سموم شيميايي قابل كنترلند‐
 ۷۲/۰ ٨٥/٠ ٩٧/٣ . بخش اعظم آفات بدون استفاده از آفت كش ها قابل كنترلند‐
 ۶۹/۰ ٩٩/٠ ٨١/٣.اي كه از نظر اقتصادي نيز بصرفه باشد، كنترل كرد ها، به گونه توان بدون استفاده از علف كش هاي هرز را مي  علف‐
 ۷۴/۰ ٣٣/١ ١٨/٣ .زيست نيز مهم است ه سالمت محيط هدف از كشاورزي تنها كسب بيشترين سود نيست بلک‐
 ‐ ٥٣/٠ ٨٣/٣  اقتصادي‐ ٢
 ۷۸/۰ ٥٩/٠ ٥٣/٤ . كشاورزي پايدار براي توسعه كشاورزي ضروري است‐
 ۸۱/۰ ٩٤/٠ ٠٧/٤ . تلفيق زراعت و دامداري به كشاورزي پايدار كمك مي كند‐
 ۷۵/۰ ٠٥/١ ٩٠/٣ . كشاورزي چند كشتي به كشاورزي پايدار كمك مي كند‐
 ۷۴/۰ ٦٩/٠ ٨٦/٣ .به مسأله پايداري كشاورزي كمك مي كند) اگروفارستري( تلفيق زراعت و درختكاري ‐
 ۶۹/۰ ١٣/١ ٣٣/٣ . شرط پذيرش عمليات كشاورزي پايدار نبايد صرفاً درآمد باشد‐
 ۶۷/۰ ٣٨/١ ٢٨/٣ . كشاورزي پايدار قابليت رقابت با كشاورزي رايج را دارد‐
 ‐ ٤٣/٠ ٢١/٤ ماعي اجت‐ ٣
 ۷۳/۰ ٥٥/٠ ٤٣/٤ . من از برنامه هاي دولت كه باعث توسعه كشاورزي پايدار شود حمايت مي كنم‐
 ۷۲/۰ ٦٩/٠ ٣٦/٤ . من به كشاورزي پايدار واقعاً اعتقاد دارم‐
 ۷۱/۰ ٧٠/٠ ٢٨/٤ . استفاده از دانش و مهارت هاي بومي در توليد محصول ضروري است‐
 ۷۰/۰ ٨٢/٠ ١٠/٤ .رزان در مورد كشاورزي پايدار بخشي از كار من است آموزش به كشاو‐
  ۶۸/۰ ٨٤/٠ ١٠/٤ .ندارند" ضد كشاورز" مدافعان كشاورزي پايدار نگرش ‐
 ۶۷/۰ ٠٤/١ ٠٣/٤ . هميشه نياز به همكاري كشاورزان با همديگر وجود دارد‐

  ٥=         كامالً موافقم٤=          موافقم٣= ندارم        نظري ٢=         مخالفم١= كامالً مخالفم:    مقياس٭
  

كارشناسان ترويج مورد نظر براساس گويه هاي عامل 
، اذعان دارند كه از برنامه هاي مرتبط با ٣اجتماعي جدول 

كشاورزي پايدار حمايت مي كنند؛ چون به سودمندي اين 
و آن ها به اهميت دانش بومي . گونه برنامه ها اعتقاد دارند

تلفيق آن با دانش رسمي واقف هستند، به موضوع وجود 
همكاري و مشاركت فعال در انجام امور متعدد كشاورزي 
اهميت مي دهند و معتقدند كه فلسفه و نگرش ضد كشاورز 

 بلكه ؛بر مدافعان و حاميان كشاورزي پايدار حاكم نيست
برعكس كشاورزي پايدار بر اصل حمايت بلند مدت از 

  .يط زيست او و محيط كار او استوار استكشاورز، مح

به طور كلي توزيع فراواني نوع نگرش كارشناسان ترويج 
 خالصه ٤توان در جدول  نسبت به كشاورزي پايدار را مي

  .كرد
  

 توزيع فراواني نوع نگرش كارشناسان ترويج نسبت به ‐٤جدول 
  كشاورزي پايدار

درصدتجمعي درصد فراواني نوع نگرش
 ٠ ٠ ٠ منفي

 ٤/١٧ ٤/١٧ ١٢ متوسط
 ١٠٠ ٦/٨٢ ٥٧ مثبت
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   )n=٦٩(رگرسيون گام به گام ميزان دانش كشاورزي پايدار بر متغيرهاي مستقل  ‐ ٥جدول 
  سطح معني داري b tمقدار تغيير در R٢R٢ متغير

 ٠٠١/٠ ٣٨/٣ ٣/١ ٢١/٠ ٢١/٠ نگرش نسبت به كشاورزي پايدار
 ٠٢/٠ ٧/٦ ٠٧/٢ ١٠/٠ ٣١/٠ كشاورزي پايدارميزان مطالعه كتب و نشريات مربوط به 

 ٠٣/٠ ٧/٤ ٢٠ ‐ ‐ )مقدار ثابت(
  

از كارشناسان )  درصد٦/٨٢( نفر ٥٧، ٤براساس جدول 
ترويج داراي نگرش مثبت به كشاورزي پايدار هستند، و 

نيز نه نگرش منفي دارند و نه )  درصد٤/١٧ نفر و ١٢(مابقي 
 فرد داراي نگرش ي جالب توجه، نبود نكته. نگرش مثبت

منفي به كشاورزي پايدار در بين كارشناسان ترويج جهاد 
  .كشاورزي استان كرمانشاه است

براي دستيابي به چهارمين هدف اختصاصي مطالعه با 
عنوان تعيين متغيرهاي پيش گويي كننده و تأثيرگذار بر 
دانش كارشناسان ترويج از كشاورزي پايدار از تحليل 

نتايج حاصل . ي گام به گام استفاده شدرگرسيون چندگانه 
  . آمده است٥در جدول 

متغير نگرش نسبت به كشاورزي  ،٥براساس جدول 
 درصد از واريانس مربوط به دانش ٢١پايدار به تنهايي 

 از کهكارشناسان ترويج از كشاورزي پايدار را تبيين مي كند 
ر آماري درصد قابل توجهي است و مي توان گفت متغي    نظر 

ثر بر ميزان دانش كارشناسان Αذكر شده يكي از عوامل مو
بدين ترتيب اگر نگرش كارشناسان . از كشاورزي پايدار است

ترويج نسبت به كشاورزي پايدار نگرش مثبتي باشد آن ها 
 و نسبت به كسب دانايي در اين زمينه تالش خواهند كرد

ضيه برعكس اين ق. يافتتبع، دانش آن ها افزايش خواهد  به
 ١٠ نيز ٥متغير دوم ارايه شده در جدول . نيز صادق است

درصد از تغييرات متغير وابسته دانش از كشاورزي پايدار را 
. اين متغير نيز متغير بسيار مهمي است. تبيين كرده است

بديهي است كه اگر نشريات و كتب مناسب در اختيار 
انش كارشناسان باشد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت و د

متغيرهاي . موجود در اين زمينه را ارتقا خواهد بخشيد
مستقل ديگري همچون سن، روستايي بودن يا نبودن، 

هاي آموزشي گذرانده در  اشتغال به شغل كشاورزي، دوره
زمينه كشاورزي پايدار و ميزان استفاده از اينترنت براي 
كسب اطالعات در زمينه كشاورزي پايدار در تحليل 

  .ارد نشدندرگرسيون و
  
  بحث

كشاورزي پايدار به کارشناسان و کشاورزان دانا به اصول 
. ها نيازمند است و عمليات پايداري و توانا در كاربست آن

توسعه منابع انساني مورد نياز كشاورزي پايدار نيز از طريق 
آموزش، ترويج و تلفيق مباحث كشاورزي پايدار در برنامه 

ارشناسان ترويج هستند، ها ک هاي ترويجي که مجري آن
براساس يافته ها، كارشناسان ترويج جهاد . عملياتي مي شود

كشاورزي استان كرمانشاه، دانش خود را از عمليات مختلف 
اين نتيجه، . كشاورزي پايدار در حد قليلي ارزيابي كردند

) ١٩٩٣(، واالس )١٩٩٧(يافته هاي تحقيقات ويليامز و وايز 
اگر چه دانش كارشناسان . يد مي كندرا تأي) ١٩٩٤(و پاورز 

ترويج استان كرمانشاه در زمينه هايي چون تناوب زراعي، 
كنترل فرسايش خاك و دانش بومي كشاورزان منطقه در 

 خويش در ديگر فعاليت ها و امور اظهارحد زياد بود، ولي به 
پايداري كشاورزي مثل آللوپاتي، اگرواكولوژي، كودهاي 

دانش و ... رستري، كشت مخلوط وبيوارگانيك، اگروفا
اين وضعيت در شرايطي است كه نگرش . اطالعاتي ندارند

آن ها نسبت به كشاورزي پايدار به طور كلي مثبت ارزيابي 
و ) ٢٠٠١(، جارايانت )٢٠٠١(سبيه و همكاران  ال. شد

به ترتيب براي عامالن ترويج رياض ) ٢٠٠٠(ميناروويك 
آمريكا و كاروليناي شمالي ي شمال مركزي  عربستان، منطقه

وجود اين نگرش مثبت در . هم به همين نتيجه رسيدند
مقوله هاي ركن اجتماعي پايداري بيشتر بود؛ اگر چه مهم 
ترين ركن پايداري كشاورزي، براساس تحليل عاملي، ركن 

اين امر بيانگر آن است كه هر چند . اكولوژيكي برآورد گرديد
 است ولي ركن اكولوژيكي يا پايداري داراي سه ركن اساسي

بوم شناختي آن نمود بيشتري در بين افراد مورد مطالعه 
بنابراين حاميان پايداري، به ويژه پايداري . داشته است



  ١٠٧  تحليلی بر دانش و نگرش کارشناسان ترويج نسبت به کشاورزی پايدار: بيگی علی 

  

كشاورزي را حكم مي كند كه نسبت به آگاه سازي و شفاف 
سازي آثار و پيامدهاي اركان اجتماعي و اقتصادي پايداري 

  .تالش بيشتري نمايند
ر جهت، نگرش مثبت و دانش قليل، نشان مي دهد به ه

شرايط الزم به ويژه از جهت بينشي براي ارتقاي سطح 
دانش و مهارت كارشناسان ترويج از طريق ايجاد فرصت 

 برنامه ريزي متخصصان يادگيري توسط –هاي تدريس 

  . آموزشي و درسي كشاورزي فراهم است
اي آموزشي نتايج تحقيق، اولويت هاي آموزشي يا نيازه

کارشناسان را در مورد کشاورزي پايدار مشخص کرد و بر 
  اين امر تأكيد شد كه نگرش مثبت نسبت به كشاورزي

  

 پايدار و دردسترس بودن منابع مكتوب در اين زمينه 
تواند به ارتقاي دانش پايداري كشاورزي كارشناسان  مي

به مسئوالن توسعه ي حرفه اي کارشناسان . كمك كند
، شامل مديريت ترويج و نظام هاي بهره برادري و ترويج

مديريت مجتمع آموزش کشاورزي استان کرمانشاه پيشنهاد 
ي کشاورزي پايدار و در  مي شود، با توجه به اهميت مقوله

راستاي آرمان تلفيق پايداري در نظام هاي کشاورزي رايج، 
بر اساس اولويت هاي مشخص شده در اولين جدول اين 

 برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت اقدام مقاله، به
به اين اميد که به تدريج گذار به سوي کشاورزي . کنند

  .پايدار تحقق يابد
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