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 محيطيكاربرد تئوري بنياني در مطالعه رفتار پايدار زيست

 كشاورزان؛ يك تحليل اكتشافي
 

 3و حسن صديقي 2*، غالمرضا پزشکي راد1راضيه نامدار
 دانشجوي دکتري رشته ترويج وآموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، 1

 ،  دانشيار رشته ترويج وآموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس2

 يار رشته ترويج وآموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرسدانش، 3
 (15/7/93تاريخ تصويب:  -5/3/93)تاريخ دريافت: 

 

 چکيده 

 
-اخصتوسعه پايدار يك راهكار براي زندگي و کار در قرن بيست و يكم است. در ميان ش

ته رفزيست در نظر گترين مؤلفه توسعه پايدار، حفاظت از محيطهاي مختلف پايداري، مهم
يست و زالمللي و انديشمندان، بروز معضالت محيطهاي بيننگراني اساسي سازمان شده است.

مار شبحران به عنوان عامل تأثيرگذار و قرباني اينبه "انسان"باشد. مي روند رو به افزايش آن
 محيطيگيري رفتار زيستترين عوامل در شكلرود. مطالعه حاضر با هدف دستيابي به مهممي

از  کشاورزان، با رويكرد کيفي و با روش تئوري بنياني صورت گرفت. در تحقيق حاضر، پس
س و مصاحبه عميق با کشاورزان دو روستا از توابع شهرستان سپيدان فار 27انجام تعداد 

، هاهاي مشاهده، مطالعه اسنادي،  و ضبط صوتي و کتبي مصاحبهضمن استفاده از تكنيك
ها ل يافتهاقدام به تحلي ”تحليل سطر به سطر“از، با استفاده از تكنيك جهت انجام کدگذاري ب

ي محوري گذاربندي شد. سپس، با روش کدمفهوم شناسايي و طبقه 158گرديد. نهايتاًًً، تعداد 
موقعيت "، "نگرش زيست محيطي"از ميان مقوالت استخراج شده تعداد سه مقوله 

-وانهاي اصلي و شش مقوله با عنعنوان مقولهه، ب"محيطيهاي زيستسياست"و  "اقتصادي

-ر هم، تكنولوژي، تعاون و مشارکت و تأثيآموزش اي،هاي دسترسي به منابع، مسايل زمينه

گذاري عنوان مقوالت فرعي قلمداد شدند و در نهايت، در مرحله کدنوعان و تجارب بومي به
 م گرديد.اي، مدل پارادايمي ترسيگزينشي، با شناسايي مقوله هسته

 

 محيطي، تئوري بنيانيتوسعه پايدار، رفتار زيستكليدي:  هايهواژ

 

 مقدمه 

توسعه پايدار يك راهکار براي زندگی و كار در قرن 

بيست و يکم است. توسعه پايدار فرايند تغييرات 

اجتماعی است كه بايد توسط تمامی افراد جامعه تجربه 

وري بر مر (Hérodin & Zühlsdorff, 2006).شود 

دهد كه توسعه پايدار داراي سه ادبيات توسعه نشان می

ابعاد اقتصادي،  :باشد كه عبارتند ازبعد مهم و اساسی می

 (Rao & Rogers, 2006). اجتماعی و زيست محيطی

هاي پايداري و معيارهاي مختلط پايداري، تحليل شاخص

پوشش دادن ابعاد مختلف اكولوژيك،  با هدف

http://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2018.65234
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فرهنگی توسعه در راستاي   -اعیاقتصادي و اجتم

-توسعه پايدار میدستيابی به مقياس جامعی بسوي 

از ديدگاه كميسيون  . (UNESCO, 2005)باشد

پايداري زيستجهانی محيط زيست و توسعه، 

گانه توسعه پايدار محيطی يکی از اهداف چند

همچنين، در ميان  (Rao & Rogers, 2006). باشدمی

اري، بنا بر نظر كميسيون هاي مختلف پايدشاخص

ترين مؤلفه توسعه پايدار، حفاظت توسعه پايدار، مهم

 ,Mironga).از محيط زيست در نظر گرفته شده است

2005)   
توسعه پايدار يك راهکار براي زندگی و كار در قرن 

بيست و يکم است. توسعه پايدار فرايند تغييرات 

عه تجربه اجتماعی است كه بايد توسط تمامی افراد جام

مروري بر  (Hérodin & Zühlsdorff, 2006).شود 

دهد كه توسعه پايدار داراي سه ادبيات توسعه نشان می

باشد كه عبارتند از ابعاد اقتصادي، بعد مهم و اساسی می

 (Rao & Rogers, 2006).اجتماعی و زيست محيطی

هاي پايداري و معيارهاي مختلط پايداري، تحليل شاخص

ش دادن ابعاد مختلف اكولوژيك، اقتصادي و با هدف پوش

فرهنگی توسعه در راستاي دستيابی به  -اجتماعی

توسعه پايدار می سوي مقياس جامعی به

از ديدگاه كميسيون جهانی . (UNESCO, 2005)باشد

پايداري زيست محيطی يکی از محيط زيست و توسعه، 

 ,Rao & Rogers).استاهداف چند گانه توسعه پايدار 

هاي مختلف پايداري، بنا بر نظر در ميان شاخص (2006

ترين مؤلفه توسعه پايدار، كميسيون توسعه پايدار، مهم

از محيط زيست در نظر گرفته شده  حفاظت

  (Mironga, 2005).است

ها و امروزه موضوع پايداري سرلوحه تمامی فعاليت

هاي توسعه، از جمله توسعه روستايی است. البته برنامه

قابل تأمل اين است كه براي بررسی پايداري در  نکته

هرزمينه، داشتن ديدگاه همه جانبه اهميت بسيار زيادي 

از  كشاورزي. (Noori Pour & ShahVali, 2011)دارد 

هاي بشري در فضاي جهانی ترين فعاليتاساسی جمله

طرز باورنکردنی و در سطح وسيع جهانی به .است

 تدر بخش كشاورزي اثراكارگرفته شده هعملکردهاي ب

مخربی بر روي وضعيت خاك، كيفيت آب، تنوع زيستی، 

هاي بلندمدت در سطوح وريهالگوهاي آب و هوايی و بهر

باعث ايجاد اين مسايل  اند.اي داشتهمحلی و منطقه

المللی در بخش اكولوژيك توسعه پايدار هاي بيننگرانی

 .( Mousavi, 2008 )اندشده

به همراه رشد و توسعه  1970از اوايل دهه 

كشاورزي، بحث پايداري در كشاورزي به شکل جدي 

مطرح گرديد و طرفداران حفظ محيط زيست، جهانيان 

 ,Bewsell & Kani)رو آگاه نمودند را از خطر پيش

كشاورزي پايدار به عنوان   Ingelsاز ديدگاه  .(2004

باشد كه اهداف نهضتی در جهت حفظ منابع طبيعی می

اسی آن حفظ محيط زيست، سودمندي اقتصادي و اس

برقراري عدالت اجتماعی و اقتصادي از طريق استفاده 

-صحيح از منابع زيست محيطی و كاهش مصرف آالينده

 .(Ingels et, al., 2000)هاي شيميايی است 

ترين و بعد زيست محيطی كشاورزي پايدار، ملموس

مبتنی بر شود. اين بعد ترين بعد آن محسوب میاصلی

هاي هحفظ منابع طبيعی و تاكيد بر استفاده كمتر از نهاد

خطرناك و مواد شيميايی آلوده كننده محيط زيست 

عبارت ديگر، به .(Karami & Hayati, 1998)است 

ت معناي كشاورزي سازگار با طبيعكشاورزي پايدار، به

است، هدف كشاورزي پايدار بوجود آوردن كيفيتی 

هاي فعلی موجود در است. بحران مطلوب از زندگی

-كشاورزي سنتی و متعارف از كمبود پايداري ناشی می

  .((RezaeeMoghadam, 1997شود 

در آستانه هزاره سوم ميالدي نگرانی اساسی 

و انديشمندان، بروز معضالت  المللیهاي بينسازمان

-به "انسان"است.  زيست و روند رو به افزايش آنمحيط

-أثيرگذار و قربانی اين بحران به شمار میعنوان عامل ت

ترين عامل در فرآيند توليد در مهم .(Emadi, 2006)رود 

بخش كشاورزي نيروي انسانی است و در بحث نيروي 

رفتاري است كه از طرف عامل ، ترين موضوعانسانی مهم

هاي كشاورزي در رابطه با انسانی درگير در فعاليت

 ,Rostami)يرد گحفاظت زيست محيطی شکل می

2010). 
محيطی طی چند سال رفتار زيست اجزايبررسی 

داشته  رشدي در كشورهاي مختلفاخير، عالقه رو به 

اعمال انسان، ها حاكی از آن است كه . اين بررسیاست

باشد.  بسياري عنصر مهمی در تخريب محيط زيست می

طور مستقيم يا ل زيست محيطی امروز بهياز مسا
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باشد هاي روزمره انسان میتيجه رفتارغيرمستقيم ن
(Nordlund & Gorvill, 2002). 

از طرف ديگر، پذيرش مسئوليت توسط همه افراد 

نقش محوري در دستيابی به رفتار مسئوالنه زيست 

 Hérodin). محيطی، و نتيجتاً توسعه پايدار خواهد داشت

 &  Zühlsdorff, 2006)  ادراك اين مهم كه انتخاب

تارها و سبك زندگی آنان نقش حياتی در مردم و رف

كند يکی از نکات مورد دستيابی به توسعه پايدار ايفا می

المللی توافق در مناظرات سياسی زيست محيطی بين

  & Li)كه در چند دهه اخير مطرح شده است)  است

Zuo, 2010. 

در علوم اجتماعی و روانشناختی مطالعه و تحليل 

ت انسانی، نگرش  و تمايل يا محيطی، تعامالرفتار زيست

نيت انجام كار عناوين بسياري از تحقيقات  براي چندين 

 Ajzen andدهه بوده اند. تئوري رفتار برنامه ريزي شده، 

Maden (1986) مدل ،Schwartz, (1975)،  تئوري

، مدل جامع قصد  Stern, (2000)هنجار  -عقيده -ارزش

و تعداد بی   Klockner and Blobaum, (2010)عمل 

شماري تحقيقات در مورد عوامل مرتبط با رفتار  زيست 

 Danier and Takahashi(1999) محيطی از جمله 

Shahvali and Gheysari,( 2011) , Vogel (1996)  

Mousavi(2008) Bachev  and Nanseki, ( 2008) 

Bayard and Jolly. (2007), Mossalanejad, A. 

  توان برشمرد.را می Willock et al. (1999) و  .(2011)

ي در دو مطالعات علمی ارتباطات و تغييرات رفتار

ش دهه اخير اثبات كرده است كه رفتار در صورتی اثربخ

ها، رفتار و خواهد بود كه سه حوزه مهم سياست

 بينی شده و موردتکنولوژي و تعامالت بين آنها پيش

ايجاد  ها،مطالعه قرار گيرند. عواملی مانند افزايش آگاهی

 يجاداه خدمات بهتر، يها، توسعه فراورده ها و ارامهارت

هاي حمايت اجتماعی هاي بهتر، تأسيس سيستمسياست

ها، همسايگان، مدارس، مذهب، ها، گروه)رسانه

رده گونه رفتارهاي مطلوب را تقويت كاجتماعات( كه اين

تحقيق . (GreenCom, 2001) (1شکل و پاداش داد )

 تردر جهت شناسايی هرچه دقيق حاضر تالشی

 ركيد بكشاورزان با تأعوامل تأثيرگذار بر رفتار  گستردگی

در باشد. آنان می موقعيت سياسی، اقتصادي، اجتماعی

 ،رويکرد كيفی و روش تئوري بنيانیبا با  ،اين راستا

 فرايند تحقيق هدايت شد. 

 
 ,GreenCom, 2001)اجزاء متقابل رفتار اثر بخش  -1شکل 

P.6) 
 

 تحقيق روش

كاربردي و از -ايتحقيق حاضراز لحاظ هدف، توسعه

گيرد و از نظر پارادايم درگروه تحقيقات كيفی قرار می

بهره  (Grounded Theory)بعد روش از تئوري بنيانی

 هايمحدوديت عبارتی به ويا هااز ويژگی  برده است

 بعضی البته .است آماري پذيريتعميم عدم كيفی تحقيق

 آن پذيريتعميم با كه كيفی تحقيق يگانگی معتقدندكه

 اين.  است كيفی پژوهش ويژگی برتر است، تعارض در

پديده را در گروه  عمق كه است ارزشمند آنجايی از روش

كند و شناخت عمق پديده اهميتی خاصی بررسی می

 Adib Haj Bagheri) بيش از وسعت ميدان بررسی دارد

et al., 2007). 

جامعة مورد مطالعه كشاورزان روستاهاي شمس آباد 

ه استان فارس بود  ن سپيدانو مليان از توابع شهرستا

يق مصاحبة عم 27ها از تعداد آوري دادهاست. براي جمع

)نيمه ساختاريافته(، مشاهدةمستقيم، ضبط شواهد و 

ستفاده اي واينترنتی ايافته ها، مدارك و اسناد كتابخانه

 شد.

نهگيري مورد استفاده در اين تحقيق، نموروش نمونه

گيري تئوريك يا نظري نمونهباشد. گيري تئوريك می

نوعی گرداوري داده است كه بر اساس مفاهيم درحال 

 "مقايسه"اين روش بر مبناي مفهوم . شود انجامتکوين 

گيري . در نمونه(Azkia et al., 2011) استوار است

 ها وها بيشتر در پرتو مقولهآوري دادهتئوريك، جمع

ام انج هاي قبلی استخراج شده است،داده مفاهيمی كه از

 .(Adib Haj Bagheri et al., 2007)شود می

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800906003387#bib55
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800906003387#bib56
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هاي تحليلی است اي از شيوهتئوري بنيانی مجموعه

دهد تا از طريق تمركز بر كه به محقق اين امکان را می

ها و تجزيه و تحليل متوالی آنها و پرورش وري دادهگردآ

 .دست يابد (Middle range)ايمفاهيم، به نظريه ميانه

(Roudgarmi, 2011)  نظريه بنيانی عبارتست از آنچه كه

دست آيد و هاي بطور استقرايی از مطالعه پديدههب

آن را بايد كشف  ،عبارت ديگرنمايانگر آن پديده است. به

آوري طور آزمايشی از طريق گرد، كامل نمود، و بهكرد

هايی كه از آن اطالعات و تجزيه و تحليل داده منظم

 ,Farasatkhahاست، اثبات نمود پديده نشأت گرفته 

هاي كيفی، روش تئوري بنيانی در ميان روش (. (2009

چون قابليت نظري، ارتباط مداوم  هايیبا توجه به ويژگی

ح اهميت و فعال محقق با موضوع تحقيق و قابليت اصال

هاي نظري براي شناخت زيادي براي تدوين چارچوب

 . (Azkia et al., 2011)مسايل اجتماعی دارد 

هاي تحقيقی مشتمل است بر يافتهدر اين رهيافت، 

ا تنظيم نظري واقعيت تحت بررسی نه يك سلسله ارقام ي

ز ااي از مطالب كه به يکديگر وصل شده باشند. مجموعه

 جادطريق اين روش در واقع مفاهيم و رابطه بين آنها اي

 (Kempster & Parry, 2011) .شودمی

رد آونی اين امکان را فراهم میاستفاده از نظريه بنيا

هاي نظري پيشين بسنده نکند و كه محقق به چارچوب

اي حاصل آمده از تجربه واقعی در يك به فهم نظريه

اين روش  .(Reed, 2008) ل آيديموقعيت خاص نا

و  شناسی و علومطور وسيعی در جامعهشناسی به

 هتحقيقات ترويجی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت

 تواند كاربردهاياي نيز میدر تحقيقات توسعه ،است

 (Goulding, 2000).  فراوانی داشته باشد

 فرايندکار در تئوري بنياني

منظور از طرح تحقيق، سؤال و محدودة تحقيق 

 است. در واقع سؤال تحقيق، پديدة مورد بررسی و روش

مركزسؤال تحقيق بر اين  .سازدتحقيق را مشخص می

دراين پژوهش سؤال كلی  .پديده چيست است كه اين

كننده رفتار عوامل اساسی تعيين  تحقيق عبارتست از

 زيست محيطی كشاورزان چيست؟ 

در اين بخش از تحقيق كه به شيوه كيفی  انجام 

گيري در معناي آنچه جامعه آماري و نمونه ،شده است

وجود ندارد. از آنجايی كه در مطالعات كمی مطرح است، 

اي رهيافت نظريه بنيانی هدف دستيابی به نظريه كه در

درباره موضوع تحقيق است، تعيين موارد مرتبط براي 

تصميم  ،گيري نظري بسيار اهميت داد. بنابرايننمونه

-براي انتخاب نمونه در جريان فرايند تحقيق سازمان می

مناطق مورد مطالعه، شامل  .(Azkia et al., 2011)  يابد

از جمله  "مليان"و  "س آبادشم"دو روستاي 

روستاي بخش بيضاء شهرستان سپيدان می باشند 124

كه كشاورزان ساكن اين دو روستا صرفاً به عنوان حرفه 

مانند اكثر  ،اصلی به زراعت مشغولند. در منطقه مذكور

-روستاهاي استان فارس، مردم به كشت گندم و جو به

انگور جات، حبوبات و عنوان محصوالت اصلی و صيفی

مشغولند. شايان ذكر است كه اين بخش در توليد گندم 

مقام دوم را  در سال زراعی گذشته، در استان فارس به 

خود اختصاص داده است و عملکرد قابل توجهی در 

 زراعت دارد.

كاربرد شيوه هاي آبياري تحت  ،در پژوهش حاضر

اي(، مصرف مناسب سموم وكود فشار )بارانی و قطره

برگرداندن بقاياي گياهی به خاك و عدم شيميايی، 

سوزاندن كاه وكلش حاصل برداشت محصوالت، كاشت 

 گياهان حفاظتی خاك )از جمله گياهان تيره بقوالت و

م قاوگياهان علوفه اي(، كاربرد بذرهاي مناسب و ارقام م

به خشکی، كاربرد ادوات چندمنظوره )خاكورز مركب( 

يوانی، مبارزه حداقل خاكورزي و كاربرد كودهاي ح

بيولوژيك با آفات و آيش نگه داشتن زمين از جمله 

ترين رفتارهاي زيست محيطی مطلوب كشاورزان در مهم

 نظر گرفته شد.

هاي به كار رفته  جهت جمع آوري اطالعات تکنيك

مصاحبه "و  "مشاهده" "مطالعات اسنادي"عبارتند از 

ثبت "و  "هاي ميدانیيادداشت "،"نيمه ساختار يافته

 ها صورت گرفت. كه در جريان مصاحبه  "تبی و صوتیك
ها در در پژوهش هاي پيمايش، تعداد نمونه معموالً

گيرند. در پژوهش كيفی، گيري مورد توجه قرار مینمونه

يابد تا اشباع نظري حاصل گيري آنقدر ادامه مینمونه

وري اطالعات تا زمانی ادامه عبارت ديگر، گردآشود. به

بد كه افزايش اطالعات به ايجاد مفاهيم، مقوالت، يامی

هاي جديد منجر نشود. با اينکه خرده مقوالت و تنوع

ممکن است هرگز اطمينان صد درصد حاصل نشود، اما 

كوشد تا خود و خوانندگانش متقاعد شوند پژوهشگر می
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 & Struss )كه همه نکات مورد توجه قرار گرفته است

Corbin, 2011). كنندگان تحقيق، تخاب شركتبراي ان

-گيري مبتنی بر هدف آغاز شد و با نمونهكار با نمونه

گيري تئوريك ادامه يافت. موارد مورد مصاحبه تنها 

شامل مردان بود زيرا هدف استفاده از افرادي بود كه 

عنوان حرفه اصلی به كشاورزي مشغولند. زارعين به صرفاً

در گروه سنی كننده در تحقيق همگی متأهل و شركت

مصاحبه  27سال قرار داشتند. در مجموع تعداد  30-48

انجام گرفت كه با انجام اين تعداد مصاحبه، اطمينان از 

الزم به ذكر است كه ها حاصل شد. اشباع نظري داده

ها، يکی از وجوه هاي گردآوري دادهگوناگونی تکنيك

 شودمثلث سازي است كه باعث اعتبار درونی تحقيق می

(Papzan et al., 2010). هاي گيري ازتکنيكحاصل بهره

مذكور انبوهی از اطالعات با اشکال مختلف تجربی، 

نوشتاري وصوتی رهنمود پژوهشگر به مراحل بعدي 

محقق همانطور كه در كار داده اندوزي پيش تحقيق بود. 

-گردد و دوباره میطور مرتب به عقب بر میرود بهمی

تر به گرداوري هاي تازهس پرسشبراسا پرسد و مجدداً

زند تا اينکه سرانجام هاي بيشتر و ديگري دست میداده

به مرحله نسبی رضايت بخشی از توضيح نظري پديده 

 (Kempster & Parry2011) . ل می آيدينا

ها در روش تکنيك اصلی براي تجزيه و تحليل داده

است كه طی فرايندي سه  نظريه بنيانی، كدگذاري

، كدگذاري باز گيرد و عبارتند از:اي صورت میمرحله

 . كدگذاري محوري وكدگذاري انتخابی
در مرحله نهايی و بعد از  فرايندهاي كدگذاري و 

به  اي، بايد به تشريح عناصر با توجهتعيين مدل نظريه

-اي پرداخت، در اين مرحله پژوهشگر میمقوله هسته

ت يايو هرنوع جز ها مراجعه كندتواند بار ديگر به مقوله

فراموش شده را تکميل نمايد. به اعتقاد كوربين و 

 به "تراكم مفهومی"استروس اين كار ضروري است، زيرا 

دهد را افزايش می"خاصيت مفهومی"نظريه داده و 
(Azkia, et, a., 2011).  

 

 نتايج و بحث

 مرحله اول: کدگذاري باز

از ها با استفاده در تحقيق حاضر ابتدا مصاحبه

تکنيك تحليل سطر به سطر تحليل شدند. در مراحل 

ا ف هبا استفاده از تکنيك تحليل جمالت و پاراگرا ،بعدي

ب تحليل صورت گرفت. نتايج حاصل از اين مرحله در قال

 د.گزارش شدن (1) مفاهيم استخراج شد در جدول

 

 مرحله دوم: کدگذاري محوري

محور  اي از مفاهيم برگذاري محوري مجموعهدر كد

-یوار پوشانده مصورت طاقبندي و بهيك مقوله، گروه

-اين خوشه دهند.شود و مقوالت مختلف را تشکيل می

هاي مفهومی، نقطه عزيمتی هستند كه محقق را به 

با  .(Corbin & Strauss, 1990)دهند نظريه سوق می

 تعيين مفاهيم و مقوالت، وارد مرحله كدگذاري محوري

ر مرحله محقق بايد مقوالتی را كه دشويم. در اين می

 اختيار دارد در نظمی منطقی براي توليد نظريه قرار

رتو پدر ها دهد. اما قبل از اين كار الزم است تا مقوله

 ديگرهاي واقعی پااليش يابند و ارتباط آنها با يکداده

مشخص شود. اين اقدامات در مرحله كدگذاري محوري 

 . (Azkia et al., 2011)شود انجام می

 3در تحقيق از ميان مقوالت استخراج شده تعداد 

نگرش زيست "، "محيطیهاي زيستسياست"مقوله 

به دليل تکرار و اهميت  "موقعيت اقتصادي"و  "محيطی

هاي اصلی و عنوان مقولهها  بهبسيار زياد و ظهور در داده

-ل زمينهيهاي دسترسی به منابع، مسامقوله با عنوان 6

-تأثير هم ، تکنولوژي، تعاون و مشاركت ووزشآم اي،

به دليل اهميت كمتر و در عين نوعان و تجارب بومی 

به  هابه دليل قابليت ايجاد ارتباط با ديگر مقوله حال

 عنوان مقوالت فرعی قلمداد شدند. 
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 التكدگذاري باز، طبقات مفهوم سازي شده و مقوالت محوري حاصل از تركيب مقو -1جدول 
رديف 
طبقات 

مفهوم سازي 
 شده

 مقوالت محوري فراوانی كدگذاري باز )مفاهيم حاصل از رمزگذاري(

1 

، عدم كشاورزان ميان اعتقاد به اعتياد خاك، ارتباط با كارشناسان، عدم عالقمندي به شغل كشاورزي، انگيزه كم در
به  ر، اعتقادپايداكاربرد تکنولوژي هاي غير كفايت كارشناسان، دير بازده بودن فعاليت هاي زيست محيطی، راحتی

، عدم بياريآعدم امکان كشت ارگانيك، اعتقاد به اجبار درمصرف سموم، مسئوليت پذيري زيست محيطيدر نحوه 
زان ياز كشاورندرك  تمايل به تغيير رفتارهاي زراعی از جمله نوع كشت، عدم استقبال كشاورزان از آموزش ها، عدم

ان نسبت شاورزی اعتمادي و بی توجهی كشاورزان به توصيه هاي علمی كارشناسان، ديد مثبت كتوسط مسئولين، ب
انگيزه كم  ذشته،به مصرف سموم و عدم درك مضرات، اعتقاد به نياز مبرم خاك به سموم شيميايی در اثر تجارب گ

ت، دي به دولعتماايدار، بی اكشاورزان در آموزش ها، عدم تمايل به تغيير در كشاورزان جهت كاربرد شيوه هاي پ
دي ديد كوتاه مدت در مصرف، بی توجهی به مضرات زيست محيطی و فرسايش خاك، اعتقاد به ناكار آم

اه بلند ا، نگكارشناسان، ديدگاه كوتاه مدت نسبت به مسائل زيستی، بی توجهی كشاورزان به دريافت آموزش ه
ع يدار منابفظ پاحيدگاه درازمدت، ديدگاه بلند مدت نسبت به مدت زيست محيطی و نگرانی براي فرزندان، فقدان د

لند بخاك و آب، مسئوليت پذيري زيست محيطی در حفظ خاك با كم خاكورزي، ديدگاه زيست محيطی مثبت 
 ذشته.نفی گممدت در بازگرداندن بقاياي گياهی به زمين، بی اعتمادي به توصيه كارشناسان به دليل تجارب 

30 

 نگرش

 طیزيستمحي
 

2 
ی، شکسالختاثير عوامل جوي در افزايش مصرف سموم، عدم تناسب تکنولوژي آب با جو و ذخاير آبی منطقه، 

اثر  اك دركوچك بودن قطعات اراضی، پراكندگی قطعات زمين، كم بودن سرانه زمين زراعی، عدم حاصلخيزي خ
 استفاده نامناسب و بی توجهی به غناي خاك، كشت تك محصولی، عدم آيش

 ايهزمينمسائل 9

3 

ساس ي براهزينه بر بودن و زمان بر بودن اجراي شيوه هاي زيست محيطی، درامد كم كشاورزان، تصميم گير
 يی بيشتر،عت زاموقعيت بازار، وابستگی شديد به درامد زمين، نياز اقتصادي و ضعف مالی، فعاليت با هدف منف

هاي  ه كشتف سموم جهت بازدهی اقتصادي، باال بودن هزينوضعيت اقتصادي نامطمئن محصوالت، اصرار در مصر
ال بودن ی، باارگانيك و زيست محيطی، باالبودن هزينه مشاوره شركت هاي خصوصی، عدم آيش به دليل نياز مال

د حيوانی رد كودستمزد كارگر جهت حفاظت زيستی، هزينه باال و مشکالت اجرايی فعاليت هاي زيستی)مانند كارب
هت جعاليت ها فاالي و كاربر است(، رفاه مالی، اهميت بعد اقتصادي براي كشاورزان تك شغلی، هزينه ب كه زمان بر

، تصميم يت هااجرا در بخش خصوصی، هزينه باالي تکنولوژي هاي پايدار آب و خاك، ديدگاه سودآوري به  فعال
 گيري براساس سودمندي و نه پايداري

 قتصادياعوامل 23
 

4 
مشاركت،  وی ها و پايداري تعاونی ها، عدم همياري به دليل اختالفات محلی، عدم فعاليت تعاون مشکالت تأسيس

وراي عدم دسترسی به گروه هاي تعاون، ضعف مشاركت در جهت رفع مسائل زيستی، نقش كمرنك دهيار و ش
 روستا در تبيين و پيگيري حفاظت از محيط زيست.

 شاركتم و تعاون 6
 

5 

اي هياست ست در بهره وري انتقال آب، كم كاري مسئولين در مديريت  مسائل زيست محيطی، حمايت مالی دول
دهاي ضعيف  زيست محيطی دولت، ضعف سياست هاي بازار و مشکالت بازاريابی، ضعف زير ساخت ها و نها

 می روستاسالي امسئول، تسهيالت كم دولتی، برنامه هاي غير منطبق با نياز كشاورزان، بی تفاوت بودن شوراها
يشتر وجه بنسبت به محيط زيست، عدم حمايت دولت و قطع سهميه هاي دولتی كشاورزان، نياز به پيگيري و ت

قش تی، ننهاد هاي دولتی، بی توجهی دولت به امر آموزش، عدم تضمين كشت، سياست هاي حمايتی ضعيف دول
يت ه حمابمايت از بخش كشاورزي، نياز ضعيف دولت در ايجاد قوانين زيست محيطی در بخش كشاورزي، عدم ح

ه ولت بمالی بيشتر دولت، تسهيالت ضعيف دولتی، فعاليت هاي ضعيف بخش خصوصی، واگذاري فعاليت هاي د
ضعيف  فقدان نهاد مستقيم و مسئول زيست محيطی، نقشبخش خصوصی، عدم نظارت و درگيري مستقيم دولت، 

براي  ئولينهت منافع شركت هاي خصوصی، عدم نگرانی دولت و مسشوراها و دهيارها، سوگيري كارشناسان در ج
شاورزي كي پايدار ژي هاتاثير زياد حمايت هاي مالی دولت در تکنولو كشاورزان،  لزوم ايجاد قوانين و اجبار دولتی،

ت مديري ي وه ريزهزينه باالي خدمات خصوصی، برنام مانند ادوات ماشينی، اثر مشوق ها و انگيزنده هاي دولتی،
عدم  يري وضعيف، عدم نگرانی بخش اجراي خصوصی براي كشاورزان، كناره گيري بخش دولتی در اجرا،كناره گ

 هابی تفاوتی دولت  و نداشتن اولويت برنامه هاي زيست محيطی روستا نظارت دولت بر بخش خصوصی،
 

32 
هاي سياست

 زيست محيطی
 

6 

وان و در ع فرادم دسترسی روستائيان به نهادها و كارشناسان، توزياهميت دسترسی به تکنولوژي مورد نياز، ع
ترسی و ت، دسراحتی و آسانی دسترسی به شيوه هاي غيرپايدار، دسترسی به منابع ارتباطا دسترس بودن سموم،

 لوژي هايتکنو دسترسی به منابع، دسترسی به راحتی فعاليت هاي ناپايدار، دسترسی به اطالعات و كارشناسان،
د خاكورز )ماننراحتی و آسانی كاربرد شيوه هاي غير پايدار، دسترسی به تکنولوژي مورد نياز حفاظت خاك آب،

در  ارزان، واوان مركب(، راحتی و دسترسی فعاليت هاي ناپايدار، در دسترس بودن منابع مانند سموم شيميايی فر
 دسترس بودن و راحتی كاربرد آفت كش ها

14 
دسترسی و آسانی 

 كاربرد
 

7 
 فشار، ي تحتعدم دسترسی به تکنولوژي مناسب و مورد نياز جهت پايداري خاك، هزينه باالي تکنولوژي آبيار

 عدم دسترسی به تکنولوژي مناسب هزينه ي باالي اجرايی تکنولوژي هاي مفيد زيستی،
 تکنولوژي 4

 

8 
رزان ذيري كشاوتأثير پ ه تجربه ها يا دانش بومی،اعتبار تجربه بومی و نظرات ديگر كشاورزان، نگرش مثبت نسبت ب

 مقبوليت شيوه هاي رايج درميان كشاورزان، استفاده از تجارب گذشته همنوعان از همنوعان،
5 

تأثير هم نوعان و 
 تجارب بومی

 

9 

پايين ت طالعابی اطالعی روستائيان، عدم ارائه آموزش هاي الزم به روستائيان، سطح ا تأثير سطح تحصيالت،
آموزش  گزاريكشاورزان، آموزش هاي ضعيف  توسط رسانه هاي گروهی، ضعف ارتباطات و اطالعات، عدم كفايت بر

ده، شرائه اها،ضعف دسترسی به آموزش ها، نياز به اطالعات زيست محيطی زراعی، زمان نامناسب آموزش هاي 
 برگزاري آموزش ها در مکان نامناسب و اطالع رسانی ضعيف.

 زشآمو 12
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 مرحله سوم: کد گذاري انتخابي يا گزينشي

كدگذاري انتخابی، فرايندي انسجام بخش است كه 

در . شوديا محوري انتخاب می "ايمقوله هسته"طی آن 

ها در كدگذاري هايی كه مفاهيم و مقولهاين مرحله داده

-هاي جديد به يکديگر میباز تجزيه شده بودند، به شيوه

اش پيوندهاي ميان يك مقوله و مقوالت فرعی پيوندند تا

را بسازند. در اين مرحله ميان يك مقوله و مقوالت 

شود. اين كار با به كاربردن يك اش پيوند برقرار میفرعی

، "پديده"، "شرايط علّی "شامل "مدل پارادايمی"

مل/ راهبردهاي ع"، "گرشرايط مداخله"، "زمينه"

 ,.Azkia et al) شودیانجام م "پيامدها"و  "تعامل

2011).  

اي ايده مركزي، واقعه يا پديده يا مقوله هسته

شود. در كدگذاري عنوان پديده تعريف میرويداد، به

انتخابی، فرايند روايت داستان، كشف مقوله مركزي 

ها در قالب تحقيق و مرتبط ساختن آن به ساير مقوله

 ,Struss & Corbin)شود مدل پارادايمی انجام می

ها، مركزيت مقوله در قدرت جذب ساير مقوله ..(2009

تکرار زياد ظهور يك مقوله در  ها،رابطه با ساير مقوله

پذيري بر حسب شرايط و پيامدها ها، قابليت تغييرداده

. (Struss, 1987) باشنداي میداليل انتخاب مقوله هسته

و ها و بررسی مقوله ها در تحقيق حاضر با مطالعه داده

محيطی هاي رفتار زيستالگوهاي پارادايمی، مؤلفه

كشاورزان تحت عنوان الگوي پارادايمی و عناصر مدل 

 اي زير حاصل شد. نظريه

 
 

 

                

 دم دسترسي به - -

 ت نو و ي

 -تجار  بومي  -

- زينه بر بودن است اد   -

 از  دمات بخ   صو ي

-- دم ک اي   موز  -

  اي زي   محي ي

پديده 

رفتار 

 زيست محيطی

           

سياست ها و نهادهاي  -

 زيست محيطي

 نگرش زيست محيطي -

 فاکتورهاي اقتصادي -

      

  ش  ا ي -

 حاد  دن  يو   -
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 راکندگي زمي   -

   اي زرا ي
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کاربرد  يو   اي 

 کشاورزي

تص ي  گيري  -

براسا   ايداري و نه 

 سودمندي

 تو ه و اقدام به  -

 يو  دوستدار محي  

 زي  

 

         

 مشارک    -

 ي  و   دم  -

 کش  م رر

ا ت اد به  -

کار ناسان و 

 درياف  مشاور 

استق ال از  -

 موز  اي زي   

 محي ي

ن ر  م    به  -

اقدامات زي   

 محي ي
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 تشريح مدل نظريه ايمرحله چ ارم: 

 فیپارادايم مفاهيم، شرايط، عمل، و پيامدها را معر

-یمكند و ارتباط متقابل ساختار و فرايند را نشان می

 دهد؛ در واقع آنچه پارادايم نمی تواند انجام دهد،

ر و هاي گوناگون و متغيتواند شيوهاينهاست: الف( نمی

و  ها را با شرايطپيچيده و تأثيرگذاري متقابل مقوله

 هايتواند پارهها و راهبردها توضيح دهد. ب( نمیپديده

چه لف را به هم بچسباند و يك تصوير يکپارچه از آنمخت

كه  تواند تأكيد كنددر جريان است عرضه كند. و ج( نمی

 ين،خرد و كالن هر دو براي تحليل اهميت دارند. بنابرا

-هبعد از فرايند كدگذاري و نمايان شدن پديده و مقول

د هاي تحقيق، همه اين موارد كه با هم كاماًل مرتبطن

ل حليل وارد شوند. در مرحله آخر، تعيين محبايد به ت

م، معناي تشريح منظيك پديده در يك بستر يا زمينه به

اي كه متضمن تعيين ماهيت منطقی و به هم پيوسته

ی هاست اهميت اساسروابط بين رويدادهاي مهم و پديده

 .(Struss & Corbin, 2011) دارد

مدل تحليل اطالعات گرداوري شده در اين مطالعه و 

-دهد كه شيوه رفتار زيستپارادايمی حاصل نشان می

نگرش "محيطی كشاورزان تحت تأثير شرايط عّلی 

ها و نهادهاي زيست سياست"، "زيست محيطی

 پذيرد.اي میاثرات عمده "عوامل اقتصادي"و  "محيطی

ل زيست محيطی بر يمقوله نگرش كشاورزان به مسا

ين اقرار دارد.  يرر زيست محيطی كشاورزان تحت تأثرفتا

مقوله كه از جمله مقوالت اصلی شناسايی شده در 

تحقيق است شامل مفاهيمی چون نظرات همنوعان، 

محيطی، پذيري زيستارتباطات، تجارب بومی، مسئوليت

هاي باشد كه در مقولههاي زيست محيطی میآموزش

 فرعی تحقيق نمايان شدند.

مهمی در موقعيت اقتصادي و مالی كشاورزان نقش 

كند. محيطی ايفا میگيري جهت اقدامات زيستتصميم

وابستگی  ،كم بودن سرانه زمين كشاورزي و در نتيجه

شديد به درامد به اقداماتی چون آتش زدن كاه و كلش 

زمين پس از برداشت جهت اقدام فوري به كشت بعدي، 

-ها به دليل كمی سرانه زمين، تصميمعدم آيش زمين

گردد. از ر اساس موقعيت بازار میگيري نوع كشت ب

ديگر شرايط علّی كه بر رفتار زيست محيطی كشاورزان 

هاي مديريت كشاورزي، باشند، سياستتأثير گذار می

شامل نهادها و مؤسسات حمايتی، اقدامات كارشناسان 

كه موجب باشد محيط زيست و قوانين موجود می

زيستی در تهديد رفتارهاي پايدار  ،و يا بالعکس تشويق

در اين ميان شرايط  ،باشند. همچنينميان كشاورزان می

جوي منطقه از جمله خشکسالی موجود و حادشدن 

هاي شيوع آفات در منطقه و كوچکی و پراكندگی زمين

اي باشند كه بر توانند از جمله عوامل زمينهمیزراعی 

 ،عبارتیگذارند، بهمحيطی كشاورزان اثر میرفتار زيست

هاي كشاورزان براي استفاده از گيريست تصميمممکن ا

هاي آبياري تحت فشار كه نوعی رفتار دوستدار سيستم

تحت تأثير مسأله كوچکی قطعات  ،باشدزيست میمحيط

ها قرار گيرد و كشاورز به ناچار اقدام و پراكندگی زمين

اي بديل است به استفاده از سيستم غرقابی كه شيوه

 اقدام كند.

ه تسهيالت دولتی و باال بودن ضعف اراي ،همچنين

زيست از جمله كشت هزينه اقدامات دوستدار محيط

، ه تکنولوژي آبياري تحت فشارارگانيك، عدم دسترسی ب

هاي از زمان، مکان و يا محتواي دوره رضايت عدم

هاي دريافت هزينه آموزشی برگزار شده در روستا،

ده شهاي نمايان ..... از مقوله مشاوره از بخش خصوصی و

گر بر عنوان شرايط مداخلهدر تحقيق هستند كه به

 محيطی و اتخاذ راهبردهاي رفتاريپديده رفتار زيست

 كشاورزان تأثير گذارند.

ر ها و تدبيري است كه دمقصود از راهبرد مکانيزم 

 ،شود. در اين مدلكار گرفته میبرخورد با پديده به

يست محيطی، استقبال هاي زمشاركت فعال در فعاليت

قش نه شده، توجه و اعتماد بيشتر به يهاي ارااز آموزش

ها و نهادها و كارشناسان محيط زيست، آيش زمين

-یاز جمله عواملی م مانند آن،  رعايت تناوب زراعی، و

ين عنوان راهبرد مطرح شوند. اتوانند بهباشند كه می

ري بر گينهايتًا به پيامدهايی چون تصميم راهبردها

-اساس پايداري و نه سودمندي، توجه و اقدام به شيوه

دت ديدگاه بلندم ،عبارتیزيست و بههاي دوستدار محيط

 انجامند.هاي كشاورزي مینسبت به كاربرد شيوه

 و  يشن اد ا  گيريتيجهن

 مقاي ه نظريه با ادبيات مو ود

-محقق می Struss, and Corbinبه گفته 

اي ظاهر شد، به متون تخصصی قولهتواند بعد از اينکه م
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مراجعه كند و ببيند آيا آن مقوله در آنجا وجود دارد يا 

خير و اگر وجود دارد ساير محققان درباره آن چه گفته

مطابق  .(Struss, and Corbin, 2009)اند 

هاي تحقيق، عواملی از جمله دسترسی به منابع و يافته

اقتصادي، محيطی، موقعيت تکنولوژي، نگرش زيست

نگرش گروه مرجع، مطالعات تأييدي عوامل حاصل از 

 مدل پارادايمی در زير ذكر شده است.

در مطالعه حاضر، نتايج حاصل در پارادايم نهايی 

هاي تحقيق در بخش متغيرهاي علّی نشان داد كه متغير

ها و نهادهاي زيست نگرش زيست محيطی، سياست

-مقولهترين هممحيطی و موقعيت اقتصادي به عنوان م

محيطی كشاورزان هاي تأثيرگذار بر پديده رفتار زيست

موارد عواملی از جمله  دسترسی  ،باشد. عالوه بر اينمی

محيطی، هاي زيستبه تکنولوژي و خدمات، آموزش

اي مانند عوامل جوي و زمينه ،تجارب بومی و همچنين

محيطی كشاورزان توانند بر رفتار زيستخشکسالی می

هاي موجود در مدل مؤلفهبگذارند. نتايج تحقيق با  اثر

قابل مقايسه است  GreenComپيشنهادي 

(GreenCom, 2003). رفتار اثربخش  در مدل مذكور

باشد كه در مداخالت سياست و تکنولوژي می تحت تأثير

ها و نهادهاي زيست محيطی نتايج تحقيق حاضر سياست

-لوژي در رفتار، بهترين عوامل و نقش تکنوعنوان مهمبه

 عنوان عامل فرعی تأثيرگذار بر رفتار نشان داده شد. 

Klöckner and Blöbaum  در مدل جامع عملکرد

محيطی مطرح كردند، خود كه در ارتباط با رفتار زيست

به عواملی از جمله دسترسی به منابع، نگرش و 

هنجارهاي اجتماعی و متغيرهاي موقعيتی اشاره داشتند. 

ادايمی حاضر تأثير متغيرهاي نگرشی و متغير مدل پار

ها و هاي موقعيتی شامل موقعيت اقتصادي و سياست

بر رفتار زيست محيطی نهادهاي زيست محيطی 

هاي عمده شناسايی شده، عنوان مقولهبه كشاورزان را

 .(Klöckner, & Blöbaum, 2010)  مورد تأكيد قرار داد

ترين انطباق را با هاي نام برده كه بيشعالوه بر مدل

متغيرهاي مستخرج از تحقيق دارند، در جدول زير به 

موارد ديگري كه با كاربرد روش تحقيق كمی به نتايج 

اند اشاره شده است هاي تحقيق دست يافتهمشابه يافته

 (.2)جدول شماره 

 
  ت محيطی حاصل از تحقيقهاي تأثيرگذار بر رفتار زيسماتريس همپوشانی مطالعات تأييدي با مقوله  -2جدول 
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 شواهد تجربی                          

 عوامل مورد

 تأكيد در نتايج تحقيق

 قرراتسياست هاو م         

 نهادها         

 موقعيت اقتصادي         

 تکنولوژي         

 نگرش         

 ارتباطات         

 دسترسی به منابع          

 رجع(مگروهارهاي اجتماعی)نگرشهنج         

 وقعيتیمفاكتورهاي         

 

كم بودن سرانه زمين در مناطق روستايی، كوچکی  

هاي زراعی، خشکسالی و كمبود آب و پراكندگی زمين

مورد نياز بخش كشاورزي، شرايط خاص و بغرنج در 

ناسب فروش اغلب دسترسی به تسهيالت دولتی، بازار نام

عدم تضمين كشت توسط دولت و  محصوالت كشاورزي،

همی هستند كه از ميان هاي ممواردي از اين قبيل مقوله

هاي تحقيق در ارتباط با پديده عوامل اقتصادي داده

 استخراج شدند. 

بر بودن اجراي هزينه مانندلی يمسا ،از طرف ديگر

ت هاي مفيد حفاظهاي پايدار آبياري و تکنولوژيشيوه

بر بودن استفاده از  خاك و حفظ سالمت نباتات، هزينه

وره با كارشناسان، بر مزاياي بخش خصوصی از قبيل مشا
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ند. نتيجه عنوان عوامل ميانجی دامن زداين بحران به

همه اين عوامل در كمی درآمد و ضعف مالی در اغلب 

كشاورزان خرده پا، وابستگی شديد به درآمد زمين، 

ديد  ،ها، تنزل و ضعف خاك، و  نهايتاً كشت مکرر زمين

گيري بر اساس محيطی و تصميممدت زيستكوتاه

ه ها آشکار می گردد. ارايدمندي و نه پايداري فعاليتسو

هاي اقتصادي غالباً در قالب پيشنهاد در ارتباط با بحران

الفاظ ساده اما در عمل با دشواري زيادي مواجه است. در 

اين ارتباط به راهکارهايی چون حمايت و تقويت مالی 

كشاورزان در دسترسی بيشتر به تسهيالت اجرايی 

نند تسهيالت اعتباري پايدار زيست محيطی ماهاي شيوه

هاي آبياري تحت فشار يا تهيه ادوات كم خاكورز سيستم

خاكورز، شرايط كشت محصوالت ارگانيك يا كم يا بی

-نهاده، امکان استفاده كشاورزان با ضعف مالی از مشاوره

 گردد.  هاي كارشناسان دولتی توصيه می

اط با  پديده لی كه در ارتبيدر راستاي  حل مسا

-توان بهييان وجود دارد میمحيطی روستانگرش زيست

نقش و اعتبار تجارب بومی در ميان  عوامل مهمی چون

غالباً در جامعه -كشاورزان، سواد و سطح تحصيالت كه 

ضعف و   -ستايی ما در وضعيت نامساعدي قرار داردور

محيطی فقدان منابع اطالعاتی مناسب و كافی زيست

ورزان، ضعف درارتباط با كارشناسان مسئول، براي كشا

عالقگی و انگيزه كم كم شدن ارزش شغل كشاورزي و بی

پذيري در ميان كشاورزان، عدم يا ضعف مسئوليت

كشاورزان اشاره داشت كه در ميان مقوالت تحقيق حائز 

اهميت بودند. عدم كفايت تجارب عملی كارشناسان 

ه علت تأثيرپذيري آموزشی، عادات نامطلوب كشاورزان ب

مکان يا زمان نامناسب  هاي مرجع،از همنوعان و گروه

برگزاري دوره هاي آموزشی در اين ميان نقش عوامل 

اند. در همين راستا و در جهت مداخله گر را ايفا كرده

محيطی كارشناسان و هاي زيستايجاد اعتماد به توصيه

اطرات هاي ناپايدار كشاورزي و توجه به مختغيير شيوه

گردد در راستاي تقويت بخش كشاورزي پيشنهاد می

گونه منابع و كانال ارتباطی از جمله ارتباط با هر

كارشناسان مربوطه راهکارهاي حمايتی و تقويتی كه 

بتواند تأثيرات عميقی بر انگيزه و نگاه كشاورزان به 

محيطی كشاورزان بررسی گردد. از آن ل زيستيمسا

ارد كاربردي چون استفاده از توان به موجمله می

تري با ارتباطات قوي ،تر و درعين حالكارشناسان خبره

با كشاورزان، توجه به نيازهاي آنی و آتی كشاورزان و 

هاي آموزشی دقيق و مبتنی بر موقعيت ريزيبرنامه

طور اختصاصی، هب ،كشاورزان هر منطقه و يا هر روستا

ه يرزان در اراهاي مرجع كشاوتمركز بيشتر بر گروه

ها و خدمات در جهت رفع عادات نامطلوب موجود مشوق

هاي شيميايی( )از قبيل فراوانی مصرف سموم و كود

-پذيري بيشتر و تقويت نگرش زيستايجاد مسئوليت

 تر اشاره داشت.  محيطی مطلوب

هاي دولتی با توجه به ظهور پديده ضعف سياست 

چون عدم تناسب ها كه در نتيجه عواملی هم در داده

 دمع -از ديدگاه كشاورزان-ها با شرايط كشاورزانبرنامه

زيست روستاها، عدم نظارت نگرانی دولت براي محيط

محيطی، ل كشاورزي و زيستيمستقيم دولت در مسا

ل يعدم دسترسی به تعاون و مشاركت در جهت رفع مسا

ها به بخش خصوصی و محيطی، واگذاري فعاليتزيست

ش در حمايت كافی از كشاورزان، ايجاد ضعف اين بخ

توان چنين استنباط نمود كه تغيير در می ؛شده است

 محيطیكارهاي نهادي زيستها و قوانين و سازوسياست

 شود در اقدامیپيشنهاد می ،موجود ضرورت دارد. لذا

 اساسی و تغيير در روند موجود، از تشديد پيامدهايی

ين و كارشناسان و اعتمادي به نظرات مسئولچون بی

محيطی تر شدن وضعيت مشکالت زيستنتيجتاً بحرانی

ضرورت ايجاد قوانين  ،ممانعت شود. در اين راستا

ايط خاص كشاورزان شر مناسب، توجه به نياز و

-روزها، ارتقاء سطح علمی و بهه آموزشهرمنطقه در اراي

اي هها و گروهرسانی كارشناسان مربوطه، ايجاد تعاونی

ر محيطی در جهت ايجاد تالش و انگيزه بيشتزيست فعال

محيطی، نياز ل زيستييان در ارتباط با مسايروستا

پيگيري و نظارت مستقيم دولت در مشکالت، ايجاد 

ها محيطی و نياز به مشوقاجبار در رعايت مسايل زيست

ل زيست محيطی براي يهاي دولتی در مساو انگيزنده

 گردد.كشاورزان پيشنهاد می

در تحقيقات پيشين كه با رويکرد كمی به مطالعه 

-اند اغلب از مدلمحيطی كشاورزان پرداختهرفتار زيست

 ريزي شده هاي تئوريکی همچون تئوري رفتار برنامه

Ajzen & Madden (1986)   تئوري هنجاري و

Schwartz (1975) هاي استفاده شده است كه مدل
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همچون نگرش، قصد  مذكور، عمدتاً بر ابعاد روانشناختی

يا تمايل رفتاري و هنجارهاي ذهنی تأكيد دارند. نتايج 

اين تحقيق نشان داد كه در مطالعات رفتاري، عالوه بر 

هاي روانشناختی و فردي توجه به متغيرهاي ويژگی

موقعيتی جامعه مورد مطالعه اهميت اساسی دارد. بنا بر 

نهادهاي ها و هاي تحقيق عواملی از جمله سياستيافته

هاي محيطی و فاكتورهاي اقتصادي از جمله متغيرزيست

محيطی گذار بر رفتار زيستموقعيتی مهم تأثير

اي رايج در هاي نظريهباشد. كاربرد مدلكشاورزان می

شود تا بسياري از كشورهاي پيشرفته اغلب موجب می

هاي پنهان كه ناشی از موقعيت خاص سياسی، واقعيت

باشد در جريان تحقيق ناديده اعی میاقتصادي و اجتم

گرفته شود. مطالعات رفتاري حوزه علوم اجتماعی در 

ل روستايی نيازمند كاربرد يايران، بويژه در حوزه مسا

تري نسبت تحقيقات كيفی است تا بتوان شناخت دقيق

هاي گام ،دست آورد و در اين راستابه واقعيات موجود به

-گردد با كاربرد شيوهاد میپيشنه ،مؤثرتري برداشت. لذا

هاي متفاوت تحقيق با عنوان بررسی متغيرهاي موقعيتی 

گذار بر رفتار كشاورزان، عالوه بر ابعاد روانشناختی، تأثير

 ابعاد ديگر رفتار نيز مورد مطالعه و تعميق قرار گيرد.

 سپاس زاري

هاي ارزنده جناب آقاي دكتر  از زحمات و راهنمايی

اجرايی فرايند تحقيق  تمامی مراحل عزت اله كرمی در

 گردد.دانی میتشکر و قدر
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