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چکیده
در بسـیاری از کشـورها افزایـش پایـداری در کشـاورزی یکـی از رویکردهـای پیشـنهاد شـده بـرای کمـک بـه حـل 
مسـأله ی مربـوط بـه گرسـنگی، فقـر و ناتوانـی اسـت. در این راسـتا مـردم، به ویـژه کشـاورزان به عنـوان نیـروی محرکه 
اقتصـاد کشـور نیازمنـد آمـوزش می باشـند. با ایـن حال مطالعه هـای اندکی بـه بررسـی بازدارنده های آموزش کشـاورزی 
در توسـعه پایـدار پرداخته انـد. از ایـن رو ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی بازدارنده های آموزشـی توسـعه پایدار کشـاورزی 
انجـام شـد. جامعـه ی آمـاری 159 تـن فراگیـران و آموزش گـران مرکز آمـوزش کشـاورزی شهرسـتان لردگان می باشـد 
کـه در برنامه هـای آموزشـی توسـعه پایـدار کشـاورزی شـرکت کـرده بودنـد. از این شـمار 112 نفر بـا اسـتفاده از جدول 
کرجسـی و مـورگان و روش نمونه گیـری تصادفـی انتخـاب شـدند. ابـزار پژوهـش پرسشـنامه ای محقـق سـاخته در قالب 
طیـف پنج-گزینـه ای لیکـرت )خیلـی کـم تـا خیلـی زیـاد( بـود. بـه منظـور تعییـن روایـی آن از روش اعتبـار شـکلی و 
محتوایـی از نـوع )شـکلی( و بـه منظور سـنجش پایایی از پیش آزمون و محاسـبه ی ضریـب تتای ترتیبـی )ϴ=0/89( بهره 
گرفتـه شـد. در ایـن تحقیـق 7 عامل با اسـتفاده از تحلیل عاملی اکتشـافی اسـتخراج شـد. این عامل ها بـه ترتیب اهمیت 
شـامل مدیریتـی- حمایتی، کیفیـت آموزش، ارتباطی- اطالعاتی، زیرسـاختی، فرهنگی، روانشـناختی و محیطی شـده که 

در مجمـوع 67/69 درصـد از واریانـس کل متغیرهـا را تبییـن می نماینـد. از ایـن رو هـر یـک از عامل هـا بایسـتی در رفع 
بازدارنده هـای آموزشـی توسـعه پایـدار کشـاورزی بـر حسـب اهمیت مـورد توجه واقـع شـوند. همچنین نتایـج حاصل از 
توافق سـنجی بیـن دو گـروه آموزش گـر و فراگیـر نشـان داد کـه در 13 مـورد از بازدارنده هـای آموزشـی توسـعه پایـدار 
کشـاورزی شهرسـتان لـردگان بیـن دو گـروه توافـق نظـر وجـود دارد. لیکـن در 20 آیتـم بین دو گـروه توافـق نظر وجود 
نـدارد. فـزون بر آن، رتبه بندی بازدارنده های آموزشـی در توسـعه پایدار کشـاورزی نشـان داد از نظر فراگیـران و آموزش-

گـران سـطح پاییـن مهارت هـای تخصص و کمبـود دانش فنی و مهـارت تخصصی مهم ترین بازدارنده ی آموزشـی توسـعه 
پایدار کشـاورزی می باشـد.
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 مقدمه
 کشـاورزی دارای بیشـترین دگرگونـی در محیط جهانی 

)خیـری1، 2015( و منبـع زندگـی اکثریـت مـردم در مناطق 

 )2013 )برمـن2،  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  روسـتایی 

می باشـد که سـهمی اساسـی در تولید ناخالص ملـی و ایجاد 

امنیـت غذایـی دارا اسـت. در کشـور ایـران نیـز کشـاورزی 

به طـوری کـه حـدود 11  دارد؛  بـر عهـده  نقشـی حیاتـی 

درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی، 23 درصـد اشـتغال و تأمین 

غذای جامعه را بر عهده دارد )شاه-پسـند و سـواری، 1396(. 

جهـان پایـدار نیاز بـه یک صنعت کشـاورزی پایـدار دارد که 

غـذای کافـی بـرای تغذیـه جمعیـت رو بـه افـزون جهـان را 

تولیـد می کند )جورکالند3، 2018(. در بسـیاری از کشـورها 

افزایـش پایداری در کشـاورزی یکی از رویکردهای پیشـنهاد 

شـده بـرای کمـک به حـل مسـئله ی مربـوط به گرسـنگی، 

فقر و ناتوانی اسـت )سـگویا4 و همـکاران، 2018(. کشـاورزی 

زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  روش هـای  پذیـرش  پایـدار 

کشـاورزی اسـت کـه بـه حفـظ محیـط زیسـت نسـل های 

آینـده کمک می کنـد )داداراس5، 2012؛ نامـدار و همکاران، 

1396(. از سـال 1978، مفهوم کشـاورزی پایدار رواج یافت و 

در دهـه ی 1940، بـا اصالحاتی مانند کشـاورزی اکولوژیک، 

کشـاورزی  بیولوژیـک،  کشـاورزی  ارگانیـک،  کشـاورزی 

طبیعـی و کشـاورزی کم نهاده متـرادف بوده اسـت )حیدری 

سـاربان و همـکاران، 1397(. در سـال 1980 بـرای اولین بار، 

نـام توسـعه پایـدار در گـزارش سـازمان جهانـی حفاظـت از 

منابـع طبیعـی )IUCN( عنوان شـد. این سـازمان در گزارش 

خـود بـا عنـوان راهبرد حفظ منابـع طبیعی ایـن واژه را برای 

1- Kheiri

2- Barman

3- Björklund

4- Sseguya

5- Dadaras

توصیـف وضعیتـی بـه کار بـرد کـه توسـعه نـه تنهـا بـرای 

طبیعـت مضـر نمی باشـد، بلکـه به آن یـاری نیز می رسـاند. 

در واقـع، توسـعه پایـدار محل تالقی اقتصـاد، جامعه و محیط 

زیسـت می باشـد )سـیدیعقوبی و صدیقـی، 1395(. بنابراین 

توسـعه پایـدار یکی از ضروریات سـرزمینی به شـمار می آید؛ 

چراکـه در تـداوم حیـات انسـانی، کشـاورزی و تولیـدات آن 

دارای نقـش بنیادی می باشـد )افراخته6 و همـکاران، 2013(. 

یکـی از مهم تریـن الزامـات توسـعه ی پایـدار، وجـود نظـام 

تولیـدی ملـزم به حمایـت از محیط زیسـت می باشـد. یعنی 

وجـود نظـام کشـاورزی پایـدار بـا تأکیـد بـر بوم شـناختی و 

الگـوی  فراهـم کننـده ی  مناسـب کـه  فنـی  دانـش  نظـام 

پایـدار بوم شـناختی، اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی اسـت 

مرکـز  بنابرایـن   .)1397 همـکاران،  سـاربان و  )حیـدری 

مباحث توسـعه ی پایدار کشـاورزی می باشـد )سیدیعقوبی و 

سـال  در  زمیـن  اجـالس  اصلـی  هـدف  صدیقـی، 1395(. 

1992، تلفیـق مالحظات زیسـت محیطی در فرآیند توسـعه 

بـوده اسـت. تدویـن راهبردهـای ملـی توسـعه پایـدار، یکـی 

از الزامـات ایـن فرآینـد بـود کـه بدلیـل مسـائلی چـون عدم 

درک و شـفافیت محتـوای ایـن فرآیندهـا توسـط دولت هـا، 

بـا عـدم اقبـال کشـورها روبـرو شـد. از ایـن رو مطالعه هـای 

فراوانـی در رابطـه بـا راهبردهـای توسـعه پایـدار بـه ویژه در 

بخـش کشـاورزی طرح ریـزی و اجرا شـده که مشـکل اصلی 

آنـان نـگاه تـک بعـدی بوده اسـت؛ حال آنکـه ایـن راهبردها 

نیازمنـد توجه به مالحظـات تخصصی، زمینـه ای و اجتماعی 

در سـطوح نهـادی و فـردی می باشـد )ویسـی و همـکاران، 

1395(. یکـی از مهم تریـن ابعـاد توسـعه آمـوزش می باشـد 

کـه یکـی از ابزارهای اصلـی تحقق اهداف مختلف توسـعه به 

ویژه در توسـعه ی پایدار محسـوب می شـود. از منظر توسـعه 

روسـتایی، یادگیـری و آموزش دو ابزار بسـیار قدرتمند مقابله 

6- Afrakhteh
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بـا فقر روسـتایی و دسـتیابی بـه توسـعه ی پایدار می باشـند 

سـطح  ارتقـاء  بـا  آمـوزش  کرمانـی، 1390(.  )علـوی زاده و 

دانـش، موجـب مسـئولیت پذیری افـراد در مقابـل جامعـه و 

محیط زیسـت می شـود. مشـارکت افـراد در فرآینـد آموزش 

متولـی  آمـوزش سـازمان های  نحـوه  مـواد و  زمـان،  ماننـد 

آمـوزش روسـتایی می توانـد بـه حـل بسـیاری از مشـکالت 

پیـش روی نظـام آمـوزش کمـک کنـد )شـایان و همـکاران، 

در  افـراد  آمـوزش  اسـمیت،  آدام  عقیـده ی  بـه   .)1391

حقیقـت نوعـی سـرمایه گذاری روی افـراد اسـت. بـا آموزش 

بـه  منجـر  آنـان  قابلیت هـای  رشـد  شـده و  تواناتـر  افـراد 

کسـب درآمـد بیشـتر توسـط آنـان و در نتیجه منتفع شـدن 

جامعـه از سـرمایه گذاری آنـان می شـود. به اعتقاد اسـمیت، 

انسـان ها بـه وسـیله ی آمـوزش تبدیـل بـه سـرمایه شـده و 

شـولتز  می شـود.  منتفـع  آنـان  تولیـدی  تـوان  از  جامعـه 

نیـز توانایی هـای اکتسـابی افـراد را مهم تریـن منبـع رشـد 

بهـره وری و توسـعه اقتصـادی عنـوان نمـوده و معتقد اسـت 

آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان مهم تریـن سـرمایه گذاری در 

انسـان دارای نقـش مؤثـری در رشـد و توسـعه جوامع اسـت. 

بـه عقیـده ی هاربیسـون، پایه هـای اصلی ثروت ملـل، منابع 

انسـانی می باشـند. در حالی کـه منابـع طبیعـی عامل هـای 

تبعـی تولیـد می باشـند. در حقیقـت انسـان ها عامل هـای 

فعالی هسـتند که موجب متراکم-سـازی سـرمایه می شـوند. 

را  پایـدار  توسـع  گالبرایـت،  جـان  آمریکایـی،  اقتصـاددان 

می دانـد.  دانـش  اقتصـاد  مبنـای  بـر  اسـتوار  توسـعه ای 

عمـل آوری  دانش بیـان،  اقتصـاد  در  وی،  عقیـده ی  بـه 

منابـع مبـدل بـه عمـل آوری دانایـی و اطالعـات می شـود. 

بین المللـي  سـازمان هاي   .)1390 کرمانـی،  )علـوی زاده و 

از جملـه یونسـکو سـال 2005 تـا 2014 را بـه عنـوان دهـه 

ملـل متحـد بـراي خدمـت در آمـوزش توسـعه پایـدار اعالم 

کردنـد )رکن الدیـن افتخـاری و عارف نیـا، 1389(. آمـوزش 

توسـعه کشـاورزی پایـدار راهـی بـه سـوی آینـده )کریمـی، 

لیمـن7،  )هارونـا و  اسـت  پایـدار  توسـعه  تحقـق  1395( و 

2015(. جمـع آوری و ارزیابـی اطالعـات یک جـزء حیاتی از 

پذیـرش هـر تکنولـوژی مزرعـه جدیـد اسـت. یـک کشـاورز 

بـرای اتخـاذ برنامـه ی پایـدار بایسـتی ابتـدا از آن آگاهـی 

کسـب کنـد، اطالعاتـی در مـورد چگونگـی پیاده سـازی آن 

بدسـت آورد و هـر گونـه مزایـای بالقـوه و یـا اشـکاالتی در 

پذیـرش این عمـل را درک کند )فازیو8 و همـکاران، 2007(. 

کشـاورزانی که در زمینه کشـاورزی پایـدار فعالیت می کنند، 

بایـد در مـورد نحوه اسـتفاده از این روش کشـاورزی آموزش 

ببیننـد. کمبـود آگاهـی در سـطح زمیـن و در سـطح باالتـر 

نشـان می دهـد مـردم، به ویـژه کشـاورزان نیازمنـد آموزش 

همـکاران، 2019(.  اشـرف9 و  )داداراس، 2012؛  می باشـند 

اجتماعـی  توسـعه  هـر  فقـرات  سـتون  پـرورش  آمـوزش و 

عاقالنـه  سـرمایه گذاری  حیاتـی و  نیـاز  2012( و  )آتامـا10، 

روشـنی،  )ترجمـان و  اسـت  انسـانی  منابـع  توسـعه  بـرای 

1390؛ برمـن، 2013( کـه توجه بسـیاری از صاحب نظران و 

مدیـران آموزشـی را بـه خـود جلب نمـوده اسـت )ترجمان و 

روشـنی، 1390(. در علـوم روانشـناختی و اجتماعـی مطالعه 

نگـرش  تمایـل،  انسـانی،  تعامـالت  زیسـت محیطی،  رفتـار 

یـا نیـت انجـام کار بـرای چندیـن دهـه عناویـن بسـیاری از 

تحقیقـات بوده انـد. کـه از ایـن جملـه می تـوان بـه تئـوري 

رفتـار برنامه ریزي شـده آیزن و مـادن11 )1986(، اسـچوارتز 

)1975(، تئـوری ارزش- عقیـده- هنجار اسـترن12 )2000(، 

)2010( و  بلوبائـوم13  کالکنـر و  عمـل،  قصـد  جامـع  مـدل 

شـمار بسـیاری تحقیقـات در مـورد عامل هـای مرتبـط بـا 

7- Haruna & Liman

8- Fazio

9- Ashraf

10- Atama

11- Azjen and Madden

12- Stern

13- Klöckner & Blöbaum
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 Danier and Takahashi جملـه  از  زیسـت محیطی  رفتـار 

 (1999), Shahvali and Gheysari, (2011), Vogel (1996),

 Mousavi (2008), Bachev and Nanseki (2008), Bayard

 and Jolly (2007), Mossalanejad (2011) و Willock et

al. (1999) را می تـوان برشـمرد )نامدار و همـکاران، 1396(. 

در سـال 1986 هاینـز و همـکاران بـر اسـاس تئـوری رفتـار 
برنامه ریـزی شـده آیزن و فیشـبین بـه ارائـه ی الگویی تحت 
عنـوان تئـوری رفتـار برنامه ریـزی شـده پرداختنـد. آن ها با 
بررسـی تحقیقـات مختلـف بـه این نتیجـه دسـت یافتند که 
قصـد انجـام رفتار یک عامـل تعیین کننده براي بـروز یا عدم 
بـروز یـک رفتـار خاص می باشـد. آن هـا همچنین پیشـنهاد 
نمودنـد کـه نگـرش، منبـع کنتـرل و احسـاس مسـئولیت 
مؤلفه هـای هدایـت کننـده ی فـرد بـه سـوی یـک رفتـار 
می باشـند. بـه عـالوه دانـش فـرد هـم در رابطـه بـا مسـائل 
زیسـت محیطی و هـم در رابطـه بـا راهبردهـای عملکـرد و 
از سـویی مهـارت فـرد بـرای رفتـار زیسـت محیطـی دارای 
نقـش تعیین کننده ای در ایجاد رفتار زیسـت محیطی اسـت 

)فاطمـی و همـکاران، 1397(. 
در علـوم اقتصـادی، تئوری هـای دانش بنیـان یـا رشـد 
درون زا در اواخـر دهـه 1980 مطـرح شـد. در نظریات رشـد 
جدیـد و درون زا، تأکیـد بـر بازدهـی کل عامل هـای تولیـد و 
عامل هـای مؤثـر بـر آن بـود. لـوکاس14 )1988( و رومـر15 
پیشـرفت-های  انسـانی و  سـرمایه  اهمیـت  بـر   )1986(
تکنولـوژی تأکیـد نمـوده و بـر سـرمایه انسـانی بـه عنـوان 
کشـورهای  عملکـرد  بـر  مؤثـر  عامل هـای  مهم تریـن 
توسـعه یافته تأکیـد نمودنـد. رومـر با افـزودن اثـرات جانبی 
دانـش بـه تابـع تولیـد، به بسـط تئـوی رشـد نئوکالسـیکی 
پرداخـت. ایـده ی اثـرات جانبی دانـش بـه آرو16 بازمی گردد. 
بـه نظـر وی، اثرات جانبی ناشـی از یادگیری حین انجام کار و 

14- Lucas

15- Romer

16- Arrow

سـرریزهای دانـش، بـر بهره وری نیـروی کار بـر عملکرد کل 
اقتصـاد اثـری مثبـت دارد. نسـخه لـوکاس از مـدل رشـد 
درون زا بر اهمیت سـرمایه انسـانی در رشـد اقتصـادی تأکید 
دارد که اکثر مطالعه ها به بررسـی سـطح سـرمایه انسـانی با 
اسـتفاده از شـاخص های مربـوط بـه آمـوزش پرداخته انـد 
)غفـاری و همـکاران، 1395(. بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت و 
نیـاز روزافـزون بـه مـواد غذایـی و همچنیـن محدودیـت و 
زراعـی،  زمیـن  آب  کمبـود  محیطـی و  زیسـت  مشـکالت 
کشـاورزی بایـد در آینـده بیش از پیش مولد و بهره ور باشـد؛ 
چـرا کـه کشـاورزی به عنـوان نیـروی محرکه اقتصاد کشـور 
از  بسـیاری   .)2019 همـکاران،  )اشـرف و  می باشـد 
صاحب نظـران بر ایـن باورند کـه جهت تحقق توسـعه پایدار 
کشـاورزی و مقابلـه بـا چالش های متعـدد و تغییرات سـریع 
ارتقـای مهارت هـا و  بایسـتی بـه توسـعه و  ایـن حـوزه،  در 
شایسـتگی های افـراد در ایـن بخـش همـت گماشـته شـود 
)کریمـی، 1395( کـه ایـن امـر مسـتلزم آمـوزش صحیح در 
ایـن خصـوص اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در اجـرای 
برنامه های آموزشـی، هماننـد دیگر برنامه هـا، عامل های 
بازدارنـده ای سـد راه بـوده کـه بایسـتی بـه آن هـا توجه 
ویـژه ای داشـت. ایـن بازدارنده هـا می توانـد بـه لحـاظ 
وضعیـت آموزشـی از جنبه هـای گوناگـون مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه تا بـرای رفع آن ها چاره ای اندیشـیده شـود. 
از ایـن رو ایـن پژوهـش با هـدف پرداختن بـه عامل های 
دسـته بندی و  شناسـایی،  آمـوزش،  راه  سـد  بازدارنـده 
تحلیـل ایـن بازدارنده هـا در توسـعه پایـدار کشـاورزی، 
شناسـایی تفاوت هـای دیـدگاه فراگیران و آمـوزش گران 
در خصـوص بازدارنده هـای آموزشـی در توسـعه پایـدار 
کشـاورزی و ارائـه راهکارهایـی در جهـت رفـع یـا کاهش 
ایـن بازدارنده هـا صـورت پذیرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا 
مطالعه هـای اندکـی بـه تأثیـرات و چالش هـای آمـوزش 
 .)2019 همـکاران،  )اشـرف و  پرداخته انـد  کشـاورزی 
زمینه هـای  جهانـی،  سـطح  در  پایـدار  توسـعه  اهـداف 
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حرفـه ای را بـه چالش می کشـد تـا برنامه های آموزشـی و 
شـیوه های آموزشـی فعلـی را از دیـدگاه پایـداری انتقادی 
17و  ابروکـوآ  )جانهونـن-  کنـد  نظـر  تجدیـد  بازنمایـی و 
همـکاران، 2018(. در ایـن رابطـه نتایج حاصـل از پژوهش 
مهمتریـن  کـه  داد  نشـان   )2015( کـوش18  کاتـا و 
در  مؤثـر  کاربـردی و  برنامه هـای  اجـرای  بازدارنده هـای 
مالـی و  محدودیت هـای  پایـدار،  کشـاورزی  از  حمایـت 
در   )1395( صفـا  رضائـی و  اسـت.  آموزشـی  اطالعاتـی و 
بررسـی بازدارنده های توسـعه بنگاه هاي کوچک و متوسـط 
اقتصادي زودبازده و کارآفرین کشـاورزي در اسـتان زنجان، 
عامـل مهارتـی- آموزشـی را بـه عنـوان یکی از شـش مانع 
توسـعه بنگاه های کوچک و متوسـط کشـاورزی در اسـتان 
زنجـان معرفـی نمودنـد. جنگ چـی کاشـانی )1397( در 
مطالعـه ای بـه بررسـی نقـش بازدارنده ها در کاهـش تولید 
پایـدار ذرت دانـه ای در اسـتان قزویـن پرداختـه و نبـود 
بازدارنـده ی  عنـوان  بـه  را  مسـتند  برنامه هـای  فیلـم و 
آموزشـی مطـرح نمودند. نتایـج پژوهش اشـرف و همکاران 
)2019( نشـان داد کیفیـت آموزش کشـاورزی در سراسـر 
ایـن  در  اسـت.  اهمیـت  کـم  پاکسـتان ضعیـف و  کشـور 
مطالعـه بـرای تضمین کیفیت آموزشـی تغییـر اولویت ها و 
توسـعه رویکردهـای جامـع بـرای بهینـه سـازی کیفیـت 
آموزشـی، بـه ویـژه در نهادهـای کشـاورزی تأکید شـد. بر 
اسـاس نتایـج پژوهش ادسـون لیتـه19 )2014( انگیزه مالی 
پایـدار و  کشـاورزی  بـا  مرتبـط  اقدامـات  بـا  رابطـه  در 
شـیوه های سـازگار بـا محیط زیسـت در کشـاورزانی که از 
تکنولـوژی جدیـد و پایدارتـر اسـتفاده می کننـد، مرتبـط 
اسـت. در حالیکه فقـدان اطالعات و عدم پشـتیبانی فنی از 
ایـن فناوری هـا مانـع مهمـی در پذیـرش ایـن اقدامـات 

17- Janhonen-Abruquah

18- Kata & Kusz

19- Edson Leite

اسـت. سـلیم و ادریس رئـوف20 )2018( در مطالعـه ای بـه 
بررسـی توسـعه پایـدار کشـاورزی و چالش هـای آمـوزش 
کشـاورزی در افغانسـتان پرداختنـد. در ایـن مطالعه عنوان 
شـد کـه آمـوزش و پرورش بـه ویـژه بـرای فعالیت هایی که 
نیـاز بـه انطبـاق بـا تغییـر دارند، بسـیار مهم اسـت. رشـته 
توسـعه روسـتایی ارتباطـات حیاتی بیـن کشـاورزی، منابع 
طبیعـی، جمعیـت انسـانی و تنـوع زیسـتی را بـه رسـمیت 
می شناسـد. توسـعه پایـدار بـه وضـوح نیـاز بـه همـکاری و 
ورود بـه بخش هـای غیرکشـاورزی، از جمله زیرسـاخت ها، 
آمـوزش، سـالمت و انرژی دارد. بـرای تغییر قابـل مالحظه، 
اصـالح طلبـان نظام هـای آمـوزش کشـاورزی و موسسـات 
بایـد بـه طـور کامـل پیچیدگـی محیـط زیسـت را درک 
کنند و تمرکز آنان از کشـاورزی به توسـعه روسـتایی تغییر 
یابـد. زلیخائـی سـیار و همـکاران )1397( در پژوهشـی بـه 
بررسـی تأثیـر عامل هـای آموزشـی و ترویجـی بـر مدیریت 
پایـدار آب کشـاورزی در اسـتان همـدان پرداختنـد. نتایـج 
باورهـا  ترویجـی و  آموزشـی و  عامل هـای  کـه  داد  نشـان 
تبییـن کننـده ی 19 درصـد از واریانس مدیریـت پایدار آب 
کشـاورزی هسـتند. بـر اسـاس نتایـج از بیـن عامل هـای 
آموزشـی و ترویجـی، رسـانه های جمعی )ماننـد تلویزیون و 
اینترنـت( دارای بیشـترین تأثیـر بـر مدیریـت پایـدار آب 
کشـاورزی می باشـند. علی آبـادی و همـکاران )1395( بـه 
بررسـی نقـش متغیرهـای اجتماعـی و اقتصـادی بـر دانش 
کشـاورزی پایدار گنـدم کار اسـتان تهران پرداختنـد. نتایج 
نشـان داد کـه دانـش گنـدم کاران در حیطـه ی کشـاورزی 
پایـدار بیشـتر گنـدم کاران در سـطح متوسـط می باشـد. 
متغیرهـای )سـن، عملکـرد گندم، میـزان زمین زیر کشـت 
آبـی و شـمار دوره هـای ترویجـی شـرکت کرده( در حد 24 
درصـد دارای تـوان بـرآورد احتمـال رشـد دانـش زیسـت 
محیطی گنـدم کاران می باشـند. حمزه الحاجـی21 )2008( 

20- Saleem & Edris Raouf

21- Hamza Alhaji
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در مطالعـه ای بـر نقـش آموزش کشـاورزي به منظـور بهبود 
وضعیـت اقتصـادي کشـور و رفاه مـردم تأکید نمـوده و آن را 
موجـب ایجاد کارآفرینی و در نتیجه ایجاد اشـتغال دانسـتند. 
در ایـن پژوهـش مسـئله ی مربـوط بـه توانمندسـازی زنان، 
در   )TVET( آمـوزش  حرفـه ای و  فنـی و  آمـوزش  ادغـام 
برنامه هـای آموزشـی، آمـوزش کشـاورزی و فقـرا روسـتایی 
مـورد بحـث قرار گرفت. محقق راه حل مشـکل فقر، بیکاری و 
کمبـود مـواد غذایـی در کشـور، را اولویت بخشـی بـه احیای 
آمـوزش و پـرورش فنـی و حرفـه ای بـا اولویـت بـه آمـوزش 
کشـاورزی کاربـردی عنوان نمود. سـرائی و افراختـه )1396( 
بـه بررسـی پایداري شـالیزارهاي گیالن و عامل هـای مؤثر بر 
آن در شهرسـتان رشـت پرداختنـد. بـر اسـاس نتایـج بیـن 
میـزان دانـش بومـی شـالیکاران )r = 0/121(، میـزان دانش 
فنـی شـالیکاران )0/289( و سـطح دانـش کشـاورزی پایـدار 

)0/944( بـا کشـاورزي پایـدار، رابطـه مثبت و معنـا داری در 

سـطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. لیکن بین شـرکت در 

کالس هـای آموزشـی و ترویجـی و سـطح دانـش کشـاورزی 

پایـدار رابطـه ی معنـاداری وجود نـدارد. صادقـی و همکاران 

)2010( در مطالعـه ای بـا عنـوان خالقیت در آمـوزش عالی؛ 

گامـی اساسـی در جهت توسـعه پایـدار به این نتیجه دسـت 

تربیتـی  نظـام  اصلـی  رکـن  تعلیم دهنـدگان  کـه  یافتنـد 

می باشـند و نقـش بسـیار مهمـی در پـرورش خالقیـت ایفـا 

می کننـد. یافته هـای تحقیـق داداراس و همـکاران )2012( 

کـه مؤثرتریـن عاملی که بـر آموزش کشـاورزی پایـدار تأثیر 

می گـذارد، افزایـش عملکرد محصول اسـت که علـت آن این 

اسـت کـه افزایـش عملکـرد محصول بـه طور خـودکار منجر 

وضعیـت  بهبـود  مثـال  عنـوان  )بـه  دیگـر  عامل هـای  بـه 

اقتصـادی منطقـه و مـردم آن( خواهـد شـد. بر اسـاس نتایج 

پژوهش اسـمو22 و همـکاران )2018( مـواردی چون نزدیکی 
بـه شـهر، دارا بـودن آموزش در زمینـه کشـاورزی، دارا بودن 

22- Msemo

درآمـد زراعـی و مزرعه بـزرگ تأثیر مثبتی بر اتخـاذ اقدامات 
کشـاورزی پایـدار در میـان کشـاورزان دارند. نتایـج پژوهش 
سـگویا و همـکاران )2018( نشـان داد که انگیـزه کارآموزان، 
)همبسـتگی،  کار  محیـط  تحویـل، و  آموزشـی و  طراحـی 
گسـترش و پشـتیبانی نهادی محلی( تأثیری مثبت بر انتقال 
آمـوزش بـرای افزایش سـازگاری پایدار کشـاورزی در تانزانیا 
داشـته اسـت. در ایـن پژوهـش بـرای انتقـال موفقیـت آمیز 
آمـوزش، تمرکـز عمـدی بـر انتخـاب کارآمـوزان مناسـب و 
اطمینان از انگیزه آنها برای یادگیری، اسـتفاده از مسـتندات 
مناسـب، روش هـای توسـعه و آمـوزش؛ تقویـت شـبکه های 
کشـاورزان بـرای یادگیـری همکارانـه؛ و تقویـت همـکاری با 
مؤسسـات محلـی توصیـه شـد. بـر اسـاس نتایـج پژوهـش 
یعقوبـی23 )2010( بازدارنده هـای پیشـرفت کارآفرینـی در 
نامناسـب  روش هـای  شـامل  ترتیـب  بـه  عالـی  آمـوزش 
نامناسـب،  برنامـه درسـی  آموزشـی و  تدریـس، محتـوای 
سیسـتم  ضعیـف و  آزمایشـگاهی  آموزشـی و  تجهیـزات 
ارزیابـی نامناسـب می باشـد. نتایـج پژوهـش صمیـان24 و 
دولتـی  حمایـت  فقـدان  داد  نشـان   )2012( همـکاران 
مصرفـی  فرهنـگ  فقـدان  اقتصـادی؛  مانـع  مهم تریـن 
محصـوالت ارگانیـک اصلی ترین مانـع اجتماعی- فرهنگی؛ 
زمینـه  قوانیـن در  عـدم وجـود سیاسـت های روشـن و 
اداری و  مانـع سیاسـی و  ارگانیـک، مهم تریـن  کشـاورزی 
ضعـف در نظـام آمـوزش و پـرورش بـرای تولیـد و مصـرف 
بازدارنده هـای  مهم تریـن  از  نیـز  ارگانیـک  محصـوالت 
آموزشـی اجرای کشـاورزی ارگانیک می باشـد. پـس از آن 
بـه ترتیـب دانـش محـدود اکولوژیکـی کشـاورزان، ضعـف 
رسـانه های جمعـی بـرای گسـترش فرهنـگ اسـتفاده از 
محصـوالت ارگانیـک، ضعـف رسـانه های جمعـی در اطالع 
رسـانی کشـاورزان در مـورد کشـاورزی ارگانیـک، آگاهـی 
دانـش  کمبـود  ارگانیـک،  محصـوالت  مـورد  در  محـدود 

23- Yaghoubi

24- Samian
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کشـاورزان در مـورد خطرات آفـت کش ها و مواد شـیمیایی، 

سـطح پایین تحصیـالت در جامعه و سـطح پایین تحصیالت 

در جوامـع روسـتایی قـرار دارند. حمیـدی و یعقوبی )1397( 

دیـدگاه  از  کشـاورزی  توسـعه  بازدارنده هـای  بررسـی  در 

کارشناسـان ترویـج سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان زنجان 

ضعف دانش و مهارت کشـاورزی و فقدان دوره های آموزشـی 

را بـه عنوان یکـی از بازدارنده های توسـعه کشـاورزی مطرح 

نمودنـد. بر اسـاس نتایـج این عامل بـه ترتیـب از متغیرهای 

دانـش اندک نسـبت بـه اصول علمی کشـاورزی، عـدم وجود 

مهـارت کافـی در زمینـه کشـاوری، عـدم آگاهـی از مزایـا و 

پتانسـیل های کشـاورزی، عـدم آگاهـی شـهروندان از مزایا و 

پتانسـیل-های کشـاورزی، فقـدان متخصصـان برنامه ریـزی 

کشـاورزی شـهری، نبود دوره هـای آموزشـی- ترویجی مورد 

برنامه هـای  نبـود  کشـاورزی و  زمینـه  در  شـهروندان  نیـاز 

آموزشـی رادیویی و تلویزیونی متناسـب با نیاز شـهروندان در 

زمینـه کشـاورزی بارگیـری نمـوده اسـت. نتایـج پژوهـش 

اسـتادی و همـکاران )1394( نشـان داد کـه مهم تریـن مانع 

متخصصـان و  نظـر  از  خوراکـي  حشـرات  تولیـد  آموزشـي 

مصرف کننـدگان، عـدم ترویج فرهنگ اسـتفاده از محصوالت 

خوراکـي حشـرات و فرآورده هـاي آن، از نظـر تولیدکنندگان 

دام و طیـور، عـدم ارایـه برنامه-هـاي آموزشـي مرتبـط بـا 

موضوع در سـطح مدارس و از از نظر تولیدکنندگان حشـرات، 

عـدم آموزش مسـتقیم )چهره بـه چهره( در رابطـه با تولید و 

در  همچنیـن  اسـت.  بـوده  خوراکـی  حشـرات  مصـرف 

متخصصـان،  نظـر  از  نیـز  پایـدار  توسـعه  بازدارنده هـای 
تولیدکننـدگان حشـرات و مصـرف کننـدگان، عـدم اجـراي 
نظـام مدیریـت تولید حشـرات خوراکي به لحـاظ مقبولیت و 
محبوبیـت اجتماعي و از نظر تولیدکننـدگان دام و طیور عدم 
اجتماعـي  بهداشـت حرفـه ای و  در  پایـداري  بـه  اطمینـان 
تولیـد  بازدارنده هـای  تولیـد حشـرات خوراکـی مهم تریـن 

پژوهـش  نتایـج  اسـاس  بـر  می باشـد.  خوراکـی  حشـرات 
محمـدی )1396(، بازدارنده هـای آموزشـی- ترویجی کاربرد 
کـود ورمی کمپوسـت به ترتیب اهمیت شـامل عدم اسـتفاده 
از رهبـران محلـی براي ترویـج فنون نوین، عـدم تأثیرپذیري 
کشـاورزان از کشـاورزان موفـق در طرح-هـاي اجرایـی، عدم 
آگاهـی از مزیـت نسـبی کودهـای بیولوژیـک در مقایسـه بـا 
کودهای شـیمیایی، عدم همکاري کشـاورزان با کارشناسـان 
سـی دي هاي  پخـش  عـدم  کشـاورزي و  ترویـج  آمـوزش و 
همـکاران  زارع و  نظـرزاده  می باشـد.  مناسـب  آموزشـی 
بازدارنده هـا و  بررسـی  بـه  مطالعـه ای  در  نیـز   )1390(
مشـکالت دوره هـای آموزشـی ترویـج کشـاورزی از دیـدگاه 
کشـاورزان شـرکت کننـده در دوره هـای ترویـج شهرسـتان 
دزفـول پرداختنـد. نتایـج بدسـت آمـده بیانگر این اسـت که 
دارای  دوره هـا  ایـن  کننـده،  شـرکت  کشـاورزان  نظـر  از 
بازدارنده هـا و مشـکالتی ماننـد اسـتفاده کـم از مروجـان بـا 
تجربـه و آگاه نسـبت بـه مسـئله ی روز کشـاورزی، اسـتفاده 
کـم مروجـان از وسـایل آموزشـی و کمـک آموزشـی، عـدم 
تناسـب زمانـی دوره هـای برگـزار شـده بـا شـرایط زمانـی 
کشـاورزان، عـدم دسترسـی کشـاورزان به محتوای آموزشـی 
عـدم  سـی دی،  آموزشـی و  جزوه هـای  قالـب  در  دوره هـا 
تناسـب محتـوای ارائـه شـده در دوره ها با نیازهای آموزشـی 
کشـاورزان بودنـد. بـر اسـاس پژوهـش توحیدلـو و همـکاران 
)1390( از دیـدگاه محققـان عامل هـای مدیریتـی، نیـروی 
تمرکـز  انگیزشـی،  متخصصـان،  برنامه ریـزی،  انسـانی، 
متخصصـان و بی اطالعی بـه ترتیب مهم تریـن بازدارنده های 
آموزشـی توسـعه فناوری نانو در بخش کشـاورزی می باشـد. 
داد  نشـان   )1397( همـکاران  مـرادی و  پژوهـش  نتایـج 
کشـاورزان  دیـدگاه  از  کشـاورزی  توسـعه  بازدارنده هـای 
دهسـتان قراتـوره شـامل پنج عامـل زیرسـاختی، اقتصادی- 
مدیریتـی، طبیعـی، فرهنگی و آموزشـی می باشـد کـه پایین 
بودن سـطح سـواد روسـتاییان و به تبع آن عـدم برخورداری 
آن هـا از دانش فنـی الزم مهم ترین متغیر بارگیری شـده در 
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مانـع آموزشـی اسـت. پـس از آن بـه ترتیب متغیرهـای عدم 

وجـود مروجـان تحصیـل کـرده و متخصـص، اعمال شـیوه-

هـای سـنتی تولیـد، کمبـود آموزش هـای ترویجـی و عـدم 

آموزش هـای حرفـه ای بـه کشـاورزان، عـدم آمـوزش نیروی 

کار در بخـش کشـاورزی و عـدم هدایـت دامـداران در جهت 

بکارگیـری روش هـای علمی پـرورش دام در رده-های بعدی 

قـرار دارنـد. بر اسـاس نتایـج پژوهـش رودریگـز25 و همکاران 

مـورد  در  کشـاورزان  آمـوزش  یـا  دانـش  فقـدان   )2008(

اقدامـات کشـاورزی پایـدار، عدم آشـنایی با شـیوه ها، فقدان 

اطالعـات اقتصـادی مناسـب در مـورد اسـتفاده از شـیوه ها و 

مهم تریـن  از  بلندمـدت  مزایـای  درک  دانـش و  فقـدان 

بازدارنده هـای پذیرش اقدامات کشـاورزی پایدار می باشـند. 

بررسـی  بـه  مطالعـه ای  در   )1396( سـواری  شاه پسـند و 

بازدارنده هـای مدیریـت پایـدار منابـع آب کشـاورزی جهـت 

آمـوزش کشـاورزان در مناطـق روسـتایی حوزه سـد قشـالق 

اسـتان کردسـتان پرداختنـد. نتایـج نشـان داد کـه گزینـه 

قانونـی و سیاسـت گذاری مهم تریـن مانـع مدیریـت پایـدار 

ترتیـب  بـه  آن  از  پـس  می باشـد.  کشـاورزی  آب  مصـرف 

ترویجـی،  آموزشـی-  حمایتـی،  اقتصـادی-  گزینه هـای 

سـازمانی،  نهـادی و  اجتماعـی،  بهره بـرداری،  نظام هـای 

برنامه ریـزی و طبیعـی قـرار دارد. نتایـج حاصـل از پژوهـش 

هارونـا و لیمـن )2015( نشـان داد فقـدان معلمـان واجـد 

شـرایط، عـدم دسترسـی بـه تدریـس و یادگیـری، نظـارت 

آمـوزش  چالش هـای  مهم تریـن  از  مـدارس  بـر  ضعیـف 

کـودکان نیجریـه در مناطق روسـتایی می باشـند. بر اسـاس 

نتایـج پژوهش حسـینی و آجودانـی26 )2011( مانع اصلی در 

تصویـب کشـاورزی ارگانیـک، نـرخ پاییـن سـواد کشـاورزان 

مـورد  در  اطالعـات  کمبـود  ترتیـب  بـه  آن  از  پـس  بـود. 

25- Rodriguez

26- Hosseini & Ajoudani

کشـاورزی ارگانیـک توسـط کشـاورزان، عـدم آگاهـی درباره 
پیامدهـای منفی نهاده های شـیمیایی و عـدم تجهیزات الزم 
ایـران  در  ارگانیـک  کشـاورزی  تصویـب  بازدارنده هـای 

عنوان شدند. 
بـر اسـاس مطالـب ارائه شـده در مبانی نظری و پیشـینه 
نگاشـته ها، صاحب نظـران از زوایـای مختلفـی بـه ارزیابـی 
ایـن موضـوع پرداخته اند. بر اسـاس نتایـج، ادبیـات پیرامون 
ایـن موضـوع عامل هـای مؤثـر بـر آمـوزش کشـاورزی پایدار 

در ادبیـات در نـگاره 1 ارائه شـده اسـت. 
 
 

نگاره 1- مدل نظری پژوهش

 شهرسـتان لـردگان ضمـن برخـورداری از آب فـراوان و 
اراضـی بسـیار مرغـوب، در بخـش کشـاورزی به عنـوان یکی 
منطقـه  مهم تریـن  تولیـدی و  مهـم  بسـیار  قطب هـای  از 
کشـاورزی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری به شـمار می رود. 
ایـن شهرسـتان از ظرفیـت بسـیار خوبـی جهت کشـاورزی، 
باغـداری و دامپـروری برخـوردار اسـت و اکثر افراد سـاکن در 
ایـن شهرسـتان نیـز به ایـن قبیـل مشـاغل اشـتغال دارند و 
بـه باغـداری و دامپـروری و کشـت محصوالتـی چـون گندم، 
جـو، ذرت، چغندرقند، پسـته و غیـره پرداخته و امـرار معاش 
می کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه شهرسـتان لـردگان بـا 
چالش هـا و مشـکالت عدیده ای روبرو می باشـد؛ بـه گونه ای 
کـه بـه دلیل مشـکالت پیـش روی، تا کنـون امکان توسـعه 
از  برخـورداری  عـدم  در سـطح  اسـتان  در  نشـده و  فراهـم 
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شـاخص های توسـعه قرار گرفته اسـت )نظم فـر و پادروندی، 
1392(. مشـکالت موجـود در بخش کشـاورزی مانند کمبود 
نهاده هـای کشـاورزی، توزیـع ناعادالنه، گرانـی، کمبود آب و 
غیـره، معیشـت کشـاورزان را تهدیـد نموده و بارهـا موجبات 
تجمـع اعتراضـی آن هـا را فراهـم آورده اسـت. همچنیـن بر 
مهاجرت هـای روسـتا- شـهری نیـز دامـن زده کـه تبعـات 
منفـی بسـیاری را پیـش روی دارد. از سـویی تـالش جهـت 
بهـره وری و باردهـی زمین هـای کشـاورزی جهـت جبـران 
توسـعه  روش صحیـح،  از  اسـتفاده  بـدون  درآمـد،  کمبـود 
کشـاورزی پایـدار را بـا چالـش مواجـه نمـوده بـه گونـه ای 
پیـش  از  بیـش  خصـوص  ایـن  در  الزم  آموزش هـای  کـه 
ضـروری می باشـد. از ایـن رو در ایـن شهرسـتان دوره هـای 
زنبـور  پـرورش  دوره  دام سـبک،  پـرورش  آموزشـی چـون 
برگـزار گردیـده کـه  آموزشـی تسـهیل گری  عسـل و دوره 
ثمـره ی ایـن آموزش هـا جز با شناسـایی و از میان برداشـتن 
بازدارنده هـای پیـش روی آمـوزش و تـالش در جهت رفع آن 
محقـق نمی گـردد. بنابرایـن در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از 
نظـرات کارشناسـان و خبـرگان محلی به شناسـایی و تحلیل 
بازدارنده هـای آموزشـی در توسـعه پایـدار کشـاورزی همت 

گماشـته شـده است.

روش شناسی 
ایـن پژوهـش از نظـر روش از نوع مطالعه هـای کاربردی 
اسـت و بـه لحـاظ ماهیت توصیفـی اسـت. جامعـه ی آماری 
آمـوزش  مرکـز  آموزش گـران  فراگیـران و  از  نفـر(   159(
کشـاورزی بودنـد کـه در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان لـردگان در برنامه های آموزشـی شـرکت داشـته 
انـد. از ایـن شـمار 112 نفـر با اسـتفاده از جدول کرجسـی و 
شـدند.  انتخـاب  تصادفـی  نمونه-گیـری  روش  مـورگان و 
دوره هـای آموزشـی برگـزار شـده شـامل دوره پـرورش دام 
سـبک بـا شـرکت 47 نفر از بهره بـرداران بخـش دامپروری و 
کشـاورزی شهرسـتان لـردگان، بـه مدت 18 سـاعت با هدف 

آشـنایی بـا اصـول علمی مرتبـط بـا بهداشـت و بیماری های 
دامـی، تغذیـه دام ها و در نهایـت افزایش در بهـره وری، دوره 
مهارت-افزایـی پـرورش زنبـور عسـل بـا شـرکت 12 نفـر از 
زنبـورداران بـه مدت 8 سـاعت با هـدف آمـوزش، نگهداری و 
پـرورش صحیح زنبور عسـل، آگاهی بخشـی و رفع مشـکالت 
زنبـورداران، افزایـش سـالمت و امنیت غذایی جامعـه، ترویج 
جوانـان،  اشـتغال-زایی  مرغـوب و  عسـل  مصـرف  تولیـد و 
دوره آموزشـی کشـت دانه هـای روغنـی کلـزا با شـرکت 13 
نفـر از کشـاورزان منطقـه و بـه مـدت 12 سـاعت بـا هـدف 
آشـنایی بـا شـیوه های کاشـت، داشـت و برداشـت و توسـعه 
سـطح زیرکشـت محصـول کلـزا در ایـن شهرسـتان، دوره 
آموزشـی تسـهیلگری ویژه تسـهیلگران و مـددکاران ترویجی 
شهرسـتان لـردگان بـا شـرکت 40 نفـر در محـل مدیریـت 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان لـردگان می باشـد. در دوره های 
ذکـر شـده، آموزش گـران دارای تخصص هایـی از قبیل علوم 
دامـی، دامپزشـکی، ترویـج و آمـوزش کشـاورزی، زراعـت و 
اصـالح نباتـات و آبیـاری و زهکشـی بوده اند. قابل ذکر اسـت 
کـه ایـن دوره هـا بـا ارتقاء سـطح دانـش و آگاهـی مخاطبان، 
زمینـه توسـعه را در جامعه فراهم می سـازد. لیکن در صورت 
وجـود موانع و مشـکالت آموزشـی، اهـداف برگـزاری دوره ها 
محقـق نشـده و باعـث اتـالف سـرمایه، امکانـات آموزشـی و 

نیـروی انسـانی در جوامـع می گـردد.

بـه منظور توسـعه مقیـاس در ابتـدا، مهم تریـن متغیرها 

که اغلب از مرور ادبیات پیشـین بدسـت آمـده بود، گردآوری 

شـد. پـس از آن، مصاحبه های کیفی در مـورد بازدارنده های 

آموزشـی در توسـعه پایـدار کشـاورزی انجام شـد. بـه منظور 

کاهـش لیسـت طوالنـی ایـن بازدارنده هـا، در مصاحبـه  بـا 

متخصصـان در مـورد بازدارنده هـای ذکـر شـده در ادبیـات 

بحث شـد و با کارشناسـان توافق شـد که چـه متغیرهایی در 

پرسشـنامه ها گنجانـده شـوند. سـرانجام، پرسشـنامه  نهایی 

بـا توجـه بـه یافته هـای مصاحبه های کیفی اسـتخراج شـد. 

روایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نظر اسـاتید گـروه مدیریت 
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در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد خوراسـگان تأییـد شـد و به 

منظـور تعییـن روایـی آن از روش اعتبـار شـکلی و محتوایی 

از نـوع صـوری و بـه منظور سـنجش پایایـی از پیش آزمون و 

محاسـبه ی ضریـب تتـای ترتیبـی )ϴ=0/89( با اسـتفاده از 

بسـته نرم افـزاری R بهـره گرفتـه شـد. پرسشـنامه مشـتمل 

بـر دو بخـش در نظـر گرفتـه شـد کـه بخـش اول شـامل 

ویژگی های شـخصی پاسـخگویان و در بخـش دوم نیز میزان 

تأثیـر بازدارنده-هـای آموزشـی در توسـعه پایدار کشـاورزی 

در منطقـه ی مـورد مطالعـه در قالـب طیـف پنج گزینـه ای 

شـد.  ارزیابـی  زیـاد=5(  خیلـی  کـم=1 و  )خیلـی  لیکـرت 

 SPSS تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـا بهره گیـری از نرم افـزار

آماره هـای  از  داده هـا،  توصیـف  جهـت  پذیرفـت.  صـورت 

توصیفـی )میانگین، انحـراف معیار، فراوانـی، درصد، کمینه و 

بیشـینه( اسـتفاده شـد و به منظور تعیین شـمار عامل-های 

قابـل اسـتخراج، کاهـش شـمار متغیرهـای تحقیـق و تعیین 

سـهم تأثیـر هر یـک از متغیرهـا از تحلیـل عاملی اکتشـافی 

بازدارنده هـای  رتبه بنـدی  منظـور  بـه  شـد.  گرفتـه  بهـره 

آموزشـی در توسـعه پایـدار کشـاورزی از دیـدگاه فراگیران و 

آموزش گـران میـزان اهمیـت متغیرهـا بـا توجـه بـه مقیاس 

طیـف لیکـرت رتبه بنـدی شـد. سـپس بـه منظـور تعییـن 

میـزان اجمـاع نظر پاسـخگویان، متغیرهای رتبه بندی شـده 

در قالـب پرسشـنامه طراحـی و بـه پاسـخگویان ارائه شـد. از 

پاسـخ گویان درخواسـت شـد تـا موافقـت یـا مخالفـت خود 

را بـا هـر یـک از بازدارنده هـای آموزشـی در توسـعه پایـدار 

کشـاورزی مشـخص نماینـد. قابل ذکـر اسـت گویه هایی که 

دارای سـطح توافـق کمتـر از 80 درصـد باشـند؛ از فهرسـت 

بازدارنده هـای آموزشـی در توسـعه پایـدار حذف می شـوند. 

همچنیـن بـه منظـور توافق سـنجی بیـن دیـدگاه دو گـروه 

آموزش گـر و فراگیـر از آزمون مـن- ویتنی بهره گرفته شـد.

یافته ها
مـرد  پاسـخگویان  درصـد  یافته هـا 80/36  اسـاس  بـر 
)شـمار 90 نفـر مـرد( و 19/64 درصـد زن )شـمار 22 نفـر( 
سـال   45/7 پاسـخگو  افـراد  سـنی  میانگیـن  می باشـند. 
جوان تریـن و  کـه  می باشـد   )12/56 معیـار  انحـراف  )بـا 
مسـن ترین آنـان به ترتیب دارای 23 و 62 سـال می باشـند. 
از نظـر سـطح سـواد 45/54 درصـد )شـمار 51 نفـر( دارای 
افـراد )شـمار 39 نفـر(  تحصیـالت دیپلـم، 34/82 درصـد 
داراي مـدرک تحصیلـی فوق دیپلـم و باالتر و 19/64 )شـمار 
22 نفـر( درصـد افـراد دارای تحصیـالت زیـر دیپلـم بودنـد.

شناسایی و تحلیل بازدارنده های آموزشی در 
توسعه پایدار کشاورزی

بازدارنده هـای  تحلیـل  منظـور  بـه  پژوهـش  ایـن  در 
آموزشـی در توسـعه پایـدار کشـاورزی شهرسـتان لـردگان 
اسـتان چهارمحال و بختیاری از تحلیل عاملی اسـتفاده شد. 
جهـت تشـکیل ماتریـس داده هـا از جدولی که سـتون های 
کارشناسـان بخش هـای مختلـف  آن  متغیـر و سـطور  آن 
جهاد کشـاوزی، مرکـز خدمات کشـاورزی و خبرگان محلی 
شهرسـتان لـردگان بـود اسـتفاده شـد. بـرای تتشـخیص 
مـورد  متغیرهـای  بـه  مربـوط  داده هـای  بـودن  مناسـب 
آزمـون از آزمـون بارتلـت و آمـاره KMO اسـتفاده گردیـد. 
نتایـج بدسـت آمـده نشـان داد آزمـون بارتلـت در سـطح 
یـک درصـد معنـی دار شـده و مقـدار آمـاره ی KMO برای 
انجـام تحلیـل عاملی مناسـب می باشـد. به منظور بررسـی 
روابط درونی متغیرها از ماتریس همبسـتگی اسـتفاده شـد. 
مقادیـر بـار عاملـی بر اسـاس میزان همبسـتگی هـر متغیر 
بـا عامـل مـورد نظر محاسبه شـد کـه بیانگر میـزان اهمیت 
آن متغیـر می باشـد و بـا اسـتفاده از چرخـش واریماکـس 
سـاختاری سـاده پدید آمد )علی یاری و همـکاران، 1398(. 
جهـت دسـته بندی عامل هـا از معیـار مقـدار ویـژه بهـره 
گرفتـه شـد. مقـدار ویـژه سـهم هـر عامـل از کل واریانـس 
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متغیرهـا را بیان می نمایـد. هرچـه مقـدار ویـژه بزرگ تـر 
باشـد، اهمیـت و تأثیـر آن عامـل بیشـتر اسـت. در اینجـا 
عامل هایـی کـه دارای مقـدار ویژه ی بیشـتر از یـک بودند، 
مـد نظـر قرار گرفتنـد. پس از پـردازش داده هـا و قرارگیری 
نام گـذاری  بـه  عامـل،  هـر  در  آموزشـی  بازدارنده هـای 
عامل ها همت گماشـته شـد )شـریفی و همـکاران، 1398(. 

جـدول 1 مقـدار ویـژه و درصـد واریانـس را قبـل و بعـد از 
چرخـش نشـان می دهـد.

  

جدول 1- مقادیر ویژه و درصد واریانس قبل و بعد از چرخش واریماکس

استخراج ثانویه )با استفاده از چرخش واریماکس(استخراج اولیه

فراوانی تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهفراوانی تجمیدرصد واریانسمقدار ویژهعامل ها

110/6629/6129/616/4818/0118/01

26/0316/7546/374/3412/0430/05

32/236/252/563/6810/2240/28

41/784/9657/522/697/4747/75

51/444/061/522/667/3954/14

61/183/2864/812/366/5561/69

71/042/8867/692/166/67/69

منبع: یافته های پژوهشگر، 1397 

بعـد از چرخـش واریماکـس، هفـت عامـل بـا مجمـوع 
واریانـس 67/69 درصـد نمایـان شـد. در نهایـت 7 عامـل 
اسـتخراج شـد )جـدول 2(. عامـل اول بـا عنـوان مدیریتـی- 
کننـده 18/01  تبییـن  ویـژه 6/48(  مقـدار  ))بـا  حمایتـی 
درصـد از واریانـس اسـت و مهم ترین بازدارنده های آموزشـی 
در توسـعه پایـدار کشـاورزی شهرسـتان لـردگان محسـوب 
می شـود. بـر اسـاس نتایـج 10 متغیـر در عامـل بارگـذاری 
شـدند که بـه ترتیـب شـامل متغیرهـای پایین بودن سـطح 
دوره هـای  برگـزاری  در  مشـارکتی  مدیریـت  مهارت هـای 
آموزشـی، ضعـف مدیریتـی زمان بنـدی دوره های آموزشـی 
بـا توجـه بـه مشـغله کاری کشـاورزان، عدم وجود مشـوق ها 
در زمینـه ی آمـوزش )انگیـزه و پاداش هـا(، ضعـف حمایـت 
دولتـی در جهـت حمایـت از برگـزاری دوره هـای آموزشـی، 

سـطح پاییـن مهارت هـای تخصـص و کمبـود دانـش فنـی و 
مهـارت تخصصی، عـدم درک آموزش گـر از اهمیت آموزش، 

توزیـع ناعادالنـه بودجـه و اعتبـارات، عـدم ارائـه تسـهیالت، 
عـدم توجه کافی به بخش کشـاورزی، فقـدان انعطاف پذیری 
مسـئوالن در ارائـه امکانـات می باشـد. دومیـن عامـل تحـت 
عنـوان عامـل کیفیت آموزشـی )با مقـدار ویـژه 4/34( دارای 
درصـد واریانـس 12/04 اسـت. در ایـن عامـل بـه ترتیـب 7 
متغیر شـامل روش نامناسـب تدریس و شـیوه سنتی، کمبود 
برگـزاری دوره هـا و کارگاه هـای آموزشـی به صـورت منظم، 
ناکافـی بـودن بازدیدهـای علمی )مزرعـه نمونه- کشـاورزان 
نمونـه و غیـره(، عدم دسترسـی به محتوای آموزشـی دوره ها 
در قالـب لـوح فشـرده، کتـاب، جزوه و غیـره، اسـتفاده کم از 

مروجـان و آموزش گـران آگاه و بـا تجربـه، عدم دسترسـی به 
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منابـع آموزشـی الزم در دوره هـای آموزشـی، نبـود تناسـب 

بیـن آموزش گـران و فراگیـران بارگـذاری شـده اسـت. عامل 

ارتباطـی- اطالعاتـی بـا مقـدار ویـژه 3/68 و درصـد وایانـس 

10/22 سـومین عامـل محسـوب شـد. ایـن عامـل شـامل 

متغیرهـای عـدم اسـتفاده از رهبـران محلـی بـرای ترویـج و 

جهـت  ذهـاب  ایـاب و  وسـایل  از  اسـتفاده  عـدم  آمـوزش، 

دسترسـی بهتـر سـاکنان بـه آمـوزش، عـدم اطالع رسـانی 

صحیـح در مورد برگـزاری دوره های آموزشـی )تلفن، دعوت 

شـخصی و غیـره(، عـدم انتشـار کتـب و مقـاالت آموزشـی 

مناسـب توسـط سـازمان مربوطـه، دانـش و آگاهـی محـدود 

)کمبـود دانـش( در خصـوص مسـائل مـورد آمـوزش اسـت. 

عامـل چهـارم تحـت عنـوان زیرسـاختی دارای مقـدار ویـژه 

شـامل  عامـل  ایـن  اسـت.   7/47 واریانـس  درصـد  2/69 و 

متغیرهـای عدم برخـورداری از امکانات و تجهیزات آموزشـی 

فضـای  از  برخـورداری  عـدم  آموزشـی،  دوره هـای  در  الزم 

مناسـب آموزشـی، عدم برخورداری از وسایل کمک آموزشی 

)فیلم، اسـالید و غیره( در ارائه محتوای آموزشـی و نامناسـب 

بـودن وضعیـت راه هـای ارتباطـی و جاده ها اسـت. پنجمین 

عامـل نیـز تحـت عنـوان فرهنگـی دارای مقدار ویـژه 2/66 و 

درصـد واریانـس 7/39 اسـت. ایـن عامـل به ترتیـب اهمیت 

شـامل متغیرهـای ضعـف فرهنـگ مشـارکتی در برگـزاری و 

منطقـه  سـنتی  رسـوم  آداب و  آموزشـی،  دوره هـای  اداره 

)عـدم فضـای مناسـب در جامعـه بـه منظـور فعالیت هـای 

اجتماعـی زنـان(، ضعـف رسـانه های جمعـی برای گسـترش 

فرهنـگ و عدم اعتقـاد فراگیران به روش های آموزش اسـت. 

عامـل ششـم بـا مقـدار ویـژه 2/36، تبییـن کننـده ی 6/55 

درصـد از واریانـس شـامل متغیرهـای نبـود انگیـزه و عالقه، 

پاییـن بـودن سـطح خودبـاوری و اعتمـاد بـه نفـس و ناتوانی 

در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران اسـت. از ایـن رو ایـن عامـل 

روان-شـناختی نامیـده شـد. عامـل هفتـم بـا مقـدار ویـژه 

2/16 توضیح دهنـده ی 6 درصـد از واریانـس اسـت. با توجه 

بـه بارگیـری متغیرهـای محدودیـت زمانـی و مکانـی، فقدان 

نامناسـب  برگـزاری کالس، شـرایط  آرام در  آرامـش و جـو 

دمایـی و نـوری در ایـن عامل محیطی نامگذاری شـد. در کل 

در ایـن پژوهـش 7 عامـل مشـتمل بـر 36 متغیـر اسـتخراج 

شـد کـه این عامل هـا در مجمـوع 67/69 درصـد از واریانس 

را تبییـن می نمایـد. 
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جدول 2- شناسایی و تحلیل بازدارنده های آموزشی در توسعه پایدار کشاورزی

بار عاملیمتغیرهاعامل

تی
مای

- ح
تی

یری
مد

0/765پایین بودن سطح مهارت های مدیریت مشارکتی در برگزاری دوره های آموزشی

0/765ضعف مدیریتی زمان بندی دوره های آموزشی با توجه به مشغله کاری کشاورزان

0/752عدم وجود مشوق ها در زمینه ی آموزش )انگیزه و پاداش ها(

0/745ضعف حمایت دولتی در جهت حمایت از برگزاری دوره های آموزشی

0/745سطح پایین مهارت های تخصص و کمبود دانش فنی و مهارت تخصصی

0/736عدم درک آموزش گر از اهمیت آموزش

0/675توزیع ناعادالنه بودجه و اعتبارات

0/666عدم ارائه تسهیالت

0/614عدم توجه کافی به بخش کشاورزی

0/608فقدان انعطاف پذیری مسئوالن در ارائه امکانات

ش
موز

ت آ
یفی

ک

0/757روش نامناسب تدریس و شیوه سنتی

0/729کمبود برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت منظم

0/726ناکافی بودن بازدیدهای علمی )مزرعه نمونه- کشاورزان نمونه و غیره(

0/713عدم دسترسی به محتوای آموزشی دوره ها در قالب لوح فشرده، کتاب، جزوه و غیره

0/699استفاده کم از مروجان و آموزش گران آگاه و با تجربه

0/669عدم دسترسی به منابع آموزشی الزم در دوره های آموزشی

0/661نبود تناسب بین آموزش گران و فراگیران

تی
العا

 اط
ی-

اط
رتب

ا

0/818عدم استفاده از رهبران محلی برای ترویج و آموزش

0/748عدم استفاده از وسایل ایاب و ذهاب جهت دسترسی بهتر ساکنان به آموزش

0/733عدم اطالع رسانی صحیح در مورد برگزاری دوره های آموزشی )تلفن، دعوت شخصی و غیره(

0/661عدم انتشار کتب و مقاالت آموزشی مناسب توسط سازمان مربوطه

0/631دانش و آگاهی محدود )کمبود دانش( در خصوص مسائل مورد آموزش
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بار عاملیمتغیرهاعامل

تی
اخ

رس
زی

0/747عدم برخورداری از امکانات و تجهیزات آموزشی الزم در دوره های آموزشی

0/635عدم برخورداری از فضای مناسب آموزشی

0/603عدم برخورداری از وسایل کمک آموزشی )فیلم، اسالید و غیره( در ارائه محتوای آموزشی

0/566نامناسب بودن وضعیت راه های ارتباطی و جاده ها

گی
رهن

ف

0/806ضعف فرهنگ مشارکتی در برگزاری و اداره دوره های آموزشی

0/658آداب و رسوم سنتی منطقه )عدم فضای مناسب در جامعه به منظور فعالیت های اجتماعی زنان(

0/646ضعف رسانه های جمعی برای گسترش فرهنگ

0/642عدم اعتقاد فراگیران به روش های آموزش

تی
اخ

شن
ن-

0/821نبود انگیزه و عالقهروا

0/671پایین بودن سطح خودباوری و اعتماد به نفس

0/655ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران

طی
حی

م

0/682محدودیت زمانی و مکانی

0/676فقدان آرامش و جو آرام در برگزاری کالس

0/502شرایط نامناسب دمایی و نوری 

در  آموزشـی  بازدارنده هـای  رتبه بنـدی 
توسعه پایدار کشـاورزی از دیدگاه فراگیران و 

آموزش گـران
در جـدول 3 بازدارنده هـای آموزشـی در توسـعه پایـدار 
کشـاورزی از دیـدگاه فراگیـران و آموزش گـران بـا اسـتفاده 
رتبـه- اکتشـافی  عاملـی  تحلیـل  از  متغیـر حاصـل  از 36 

بنـدی شـده اسـت. بـر اسـاس نتایج از نظـر فراگیران سـطح 
پاییـن مهارت هـای تخصـص و کمبـود دانـش فنـی و مهارت 
تخصصـی، فقـدان آرامـش و جـو آرام در برگـزاری کالس و 
ضعف حمایت دولتـی در جهت حمایت از برگزاری دوره های 
آموزشـی به ترتیب مهم ترین بازدارنده های آموزشـی توسعه 
پایـدار کشـاورزی می باشـد. بـرای دسـتیابی به اجمـاع نظر، 

از پاسـخگویان درخواسـت شـد تا مشـخص کنند کـه موافق 
بـا آیتم هـای مورد مطالعه هسـتند یـا مخالف آن؛ بر اسـاس 
نتایـج، سـطح توافـق پیش بینـی در 80 درصـد در تمامـی 
آیتم-هـای مـورد بررسـی بـه غیـر از آیتم های  عـدم اعتقاد 
فراگیـران بـه روش هـای آموزش و اسـتفاده کـم از مروجان و 
آموزش گـران آگاه و بـا تجربـه برقـرار شـد. بر اسـاس درصد 
توافـق ارائه شـده در جـدول 3، از دیدگاه فراگیران بیشـترین 
توافـق در سـه آیتم ضعـف حمایت دولتـی در جهت حمایت 
از برگـزاری دوره هـای آموزشـی؛ سـطح پاییـن مهارت هـای 
تخصـص و کمبـود دانـش فنـی و مهـارت تخصصـی؛ فقـدان 
آرامـش و جـو آرام در برگـزاری کالس )بـا 98/86 درصـد 

توافـق( حاصل شـد.

ادامه جدول 2- شناسایی و تحلیل بازدارنده های آموزشی در توسعه پایدار کشاورزی
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)n=88( جدول 3- رتبه بندی بازدارنده های آموزشی در توسعه پایدار کشاورزی از دیدگاه فراگیران 

انحراف میانگین*متغیرهاعامل
معیار

ضریب 
درصد رتبهتغییرات

توافق

تی
مای

- ح
تی

یری
مد

پایین بودن سطح مهارت های مدیریت مشارکتی 
در برگزاری دوره های آموزشی 

3/730/710/192090/91

ضعف مدیریتی زمان بندی دوره های آموزشی با 
توجه به مشغله کاری کشاورزان

3/990/730/1831890/91

عدم وجود مشوق ها در زمینه ی آموزش )انگیزه و 
پاداش ها(

4/090/690/1691193/18

ضعف حمایت دولتی در جهت حمایت از برگزاری 
دوره های آموزشی

4/360/570/131398/86

سطح پایین مهارت های تخصص و کمبود دانش 
فنی و مهارت تخصصی

4/420/540/122198/86

4/160/680/1631090/91عدم درک آموزش گر از اهمیت آموزش

4/030/790/1962289/77توزیع ناعادالنه بودجه و اعتبارات

4/110/730/1781690/91عدم ارائه تسهیالت

4/170/590/141697/73عدم توجه کافی به بخش کشاورزی

3/90/730/1871988/64فقدان انعطاف پذیری مسئوالن در ارائه امکانات

ش
موز

ت آ
یفی

ک
2/450/580/2372587/5روش نامناسب تدریس و شیوه سنتی

کمبود برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به 
صورت منظم

2/120/620/2923382/95

ناکافی بودن بازدیدهای علمی )مزرعه نمونه- 
کشاورزان نمونه و غیره(

2/220/60/273084/09

عدم دسترسی به محتوای آموزشی دوره ها در 
قالب لوح فشرده، جزوه و غیره

2/780/440/158896/59

استفاده کم از مروجان و آموزش گران آگاه و با 
تجربه

2/120/640/3023577/27

عدم دسترسی به منابع آموزشی الزم در دوره های 
آموزشی

2/330/620/2662888/64

2/420/640/2642789/77نبود تناسب بین آموزش گران و فراگیران
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انحراف میانگین*متغیرهاعامل
معیار

ضریب 
درصد رتبهتغییرات

توافق

تی
اخ

رس
 زی

تی
العا

 اط
ی-

اط
رتب

ا

4/010/690/1721394/32عدم استفاده از رهبران محلی برای ترویج و آموزش

عدم استفاده از وسایل ایاب و ذهاب جهت 
دسترسی بهتر ساکنان به آموزش

4/230/560/132497/72

عدم اطالع رسانی صحیح در مورد برگزاری 
دوره های آموزشی

4/190/620/148795/45

عدم انتشار کتب و مقاالت آموزشی مناسب توسط 
سازمان مربوطه

3/780/730/1932189/77

دانش و آگاهی محدود )کمبود دانش( در خصوص 
مسائل مورد آموزش

3/320/820/2472688/64

عدم برخورداری از امکانات و تجهیزات آموزشی 
الزم در دوره های آموزشی

3/70/630/171296/59

3/770/60/159996/59عدم برخورداری از فضای مناسب آموزشی

عدم برخورداری از وسایل کمک آموزشی در ارائه 
محتوای آموزشی

3/430/920/2682986/36

3/80/660/1741493/18نامناسب بودن وضعیت راه های ارتباطی و جاده ها

گی
رهن

ف

ضعف فرهنگ مشارکتی در برگزاری و اداره 
دوره های آموزشی

3/610/780/2162392/04

3/770/670/1781793/18آداب و رسوم سنتی منطقه

3/3210/3013482/95ضعف رسانه های جمعی برای گسترش فرهنگ

3/271/110/3393673/86عدم اعتقاد فراگیران به روش های آموزش

تی
اخ

شن
ن-

2/490/680/2733181/82نبود انگیزه و عالقهروا

2/680/580/2162488/64پایین بودن سطح خودباوری و اعتماد به نفس

2/230/620/2783285/23ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران

طی
حی

3/940/550/14597/73محدودیت زمانی و مکانیم

40/50/125298/86فقدان آرامش و جو آرام در برگزاری کالس 

3/720/660/1771589/77شرایط نامناسب دمایی و نوری 

*دامنه میانگین از 1 تا 5 می باشد.
حداقل درصد توافق قابل قبول 80 درصد است.

)n=88( ادامه جدول 3- رتبه بندی بازدارنده های آموزشی در توسعه پایدار کشاورزی از دیدگاه فراگیران
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در  آموزشـی  بازدارنده هـای  رتبه بنـدی  بـه   4 جـدول 
توسـعه پایـدار کشـاورزی از دیـدگاه آموزش گـران پرداختـه 
اسـت. بـر اسـاس نتایـج، از نظـر آموزش گـران سـطح پایین 
مهـارت  فنـی و  دانـش  کمبـود  تخصـص و  مهارت هـای 
تخصصـی، عدم توجـه کافی به بخش کشـاورزی و نامناسـب 
مهم تریـن  جاده هـا  ارتباطـی و  راه هـای  وضعیـت  بـودن 
بازدارنده هـای آموزشـی توسـعه پایدار کشـاورزی می باشـد. 
بـر اسـاس درصـد توافـق ارائـه شـده در جـدول 4، سـطح 
توافـق پیش بینـی در 80 درصـد در اکثـر آیتم هـای مـورد 
بررسـی برقرار شـد و تنهـا در 3 آیتم دانـش و آگاهی محدود 

)کمبـود دانـش( در خصوص مسـائل مورد آموزش؛ اسـتفاده 
کـم از مروجـان و آموزش-گران آگاه و با تجربـه و عدم اعتقاد 
فراگیـران بـه روش-های آمـوزش میان نظـرات آموزش گران 
بیشـترین  آموزش گـران  دیـدگاه  از  نشـد.  توافقـی حاصـل 
توافـق در آیتم-هـای ضعف حمایت دولتـی در جهت حمایت 
از برگـزاری دوره هـای آموزشـی؛ سـطح پاییـن مهارت هـای 
تخصـص و کمبـود دانـش فنـی و مهـارت تخصصـی و عـدم 
توجـه کافـی بـه بخـش کشـاورزی )بـا 100 درصـد توافـق( 

آمد. بدسـت 
 

)n=24( جدول 4- رتبه بندی بازدارنده های آموزشی توسعه پایدار کشاورزی از دیدگاه آموزش گران

انحراف میانگین*متغیرهاعامل
معیار

ضریب 
درصد رتبهتغییرات

توافق

تی
مای

- ح
تی

یری
مد

پایین بودن سطح مهارت های مدیریت مشارکتی 
در برگزاری دوره های آموزشی 

3/961/080/2732487/5

ضعف مدیریتی زمان بندی دوره های آموزشی با 
توجه به مشغله کاری کشاورزان

4/460/720/161895/83

عدم وجود مشوق ها در زمینه ی آموزش )انگیزه و 
پاداش ها(

4/50/880/1961295/83

ضعف حمایت دولتی در جهت حمایت از برگزاری 
دوره های آموزشی

4/580/650/1424100

سطح پایین مهارت های تخصص و کمبود دانش 
فنی و مهارت تخصصی

4/880/340/071100

4/380/920/211695/83عدم درک آموزش گر از اهمیت آموزش

4/121/190/2892783/33توزیع ناعادالنه بودجه و اعتبارات

4/420/720/163995/83عدم ارائه تسهیالت

4/460/590/1322100عدم توجه کافی به بخش کشاورزی

4/330/760/1761095/83فقدان انعطاف پذیری مسئوالن در ارائه امکانات
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انحراف میانگین*متغیرهاعامل
معیار

ضریب 
درصد رتبهتغییرات

توافق

ش
موز

ت آ
یفی

ک

2/830/820/292887/5روش نامناسب تدریس و شیوه سنتی

کمبود برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به 
صورت منظم

2/581/060/4113683/33

ناکافی بودن بازدیدهای علمی )مزرعه نمونه- 
کشاورزان نمونه و غیره(

2/420/780/3223283/33

عدم دسترسی به محتوای آموزشی دوره ها در 
قالب لوح فشرده، جزوه و غیره

2/960/620/2091591/67

استفاده کم از مروجان و آموزش گران آگاه و با 
تجربه

2/120/610/2882679/16

عدم دسترسی به منابع آموزشی الزم در دوره های 
آموزشی

2/620/770/2942987/5

2/620/820/3133183/33نبود تناسب بین آموزش گران و فراگیران

تی
العا

 اط
ی-

اط
رتب

ا

عدم استفاده از رهبران محلی برای ترویج و 
آموزش

4/540/930/2051395/83

عدم استفاده از وسایل ایاب و ذهاب جهت 
دسترسی بهتر ساکنان به آموزش

4/750/680/143595/83

عدم اطالع رسانی صحیح در مورد برگزاری 
دوره های آموزشی 

4/620/870/1881195/83

عدم انتشار کتب و مقاالت آموزشی مناسب توسط 
سازمان مربوطه

4/290/910/2121791/67

دانش و آگاهی محدود )کمبود دانش( در خصوص 
مسائل مورد آموزش

3/51/220/3493475

تی
اخ

رس
زی

عدم برخورداری از امکانات و تجهیزات آموزشی 
الزم در دوره های آموزشی

4/210/660/157795/83

40/830/2081495/83عدم برخورداری از فضای مناسب آموزشی

عدم برخورداری از وسایل کمک آموزشی در ارائه 
محتوای آموزشی

3/831/090/2852591/67

4/460/590/132395/83نامناسب بودن وضعیت راه های ارتباطی و جاده ها

)n=24( ادامه جدول 4- رتبه بندی بازدارنده های آموزشی توسعه پایدار کشاورزی از دیدگاه آموزش گران
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انحراف میانگین*متغیرهاعامل
معیار

ضریب 
درصد رتبهتغییرات

توافق

گی
رهن

ف

ضعف فرهنگ مشارکتی در برگزاری و اداره 
دوره های آموزشی

3/290/750/2282091/67

3/880/850/2191991/67آداب و رسوم سنتی منطقه
3/251/070/3293383/33ضعف رسانه های جمعی برای گسترش فرهنگ

3/461/380/3993570/83عدم اعتقاد فراگیران به روش های آموزش

تی
اخ

شن
ان 

3/080/830/2692391/67نبود انگیزه و عالقهرو
30/780/262287/5پایین بودن سطح خودباوری و اعتماد به نفس

2/790/830/2973083/33ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران

طی
حی

4/211/020/2422191/67محدودیت زمانی و مکانیم
4/330/640/148695/83فقدان آرامش و جو آرام در برگزاری کالس

3/960/860/21718شرایط نامناسب دمایی و نوری 

*دامنه میانگین از 1 تا 5 می باشد.

حداقل درصد توافق قابل قبول 80 درصد است.

مقایسـة بازدارنده های آموزشـی در توسـعه 
فراگیـران و  دیـدگاه  از  کشـاورزی  پایـدار 

آموزش گـران
بـه  من ویت نـی  آزمـون  از  اسـتفاده  بـا   5 جـدول  در 
مقایسـة بازدارنده های آموزشـی در توسـعه پایدار کشـاورزی 

مـورد توافـق از دیـدگاه فراگیـران و آموزش گـران پرداختـه 
شـده اسـت. قابـل ذکـر اسـت سـه آیتـم کـه دارای سـطح 
توافـق کمتـر از 80 درصـد بودنـد؛ از فهرسـت بازدارنده های 
آموزشـی در توسـعه پایـدار حـذف شـدند. بـر اسـاس نتایـج 
ارائـه شـده در جـدول 5 در  نظـرات  میانگیـن  مقایسـه ی 
سـطح  بـودن  پاییـن  آیتم هـای  )شـامل  آیتـم   20 مـورد 
دوره هـای  برگـزاری  در  مشـارکتی  مدیریـت  مهارت هـای 
مدیریتـی  ضعـف  Z=-2/14(؛  )P=0/032 و  آموزشـی 
زمان بنـدی دوره هـای آموزشـی بـا توجـه بـه مشـغله کاری 
کشـاورزان )0P/005= و Z -2/78=(؛ عـدم وجـود مشـوق ها 
)P=0/001 و  پاداش هـا  )انگیـزه و  آمـوزش  زمینـه ی  در 
Z = -3/28(؛ سـطح پاییـن مهارت هـای تخصـص و کمبـود 

Z=-3/74(؛  )P=0/001 و  تخصصـی  مهـارت  فنـی و  دانـش 
عـدم توجـه کافی بـه بخـش کشـاورزی )P=0/033 و 2/13- 
امکانـات  ارائـه  در  مسـئوالن  انعطاف پذیـری  فقـدان  =Z(؛ 
)P=0/006 و Z= -2/73(؛ روش نامناسـب تدریـس و شـیوه 
سـنتی)P=0/011 و Z= -2/55(؛ کمبـود برگـزاری دوره هـا و 
کارگاه هـای آموزشـی به صـورت منظـم )P=0/021 و 2/32-

=Z(؛ عـدم اسـتفاده از رهبـران محلـی برای ترویـج و آموزش 
)P=0/001 و Z =-3/75(؛ عـدم اسـتفاده از وسـایل ایـاب و 
ذهـاب جهـت دسترسـی بهتر سـاکنان به آمـوزش )0/001= 
Pو Z=-4/37(؛ عـدم اطالع رسـانی صحیـح در مورد برگزاری 

دوره هـای آموزشـی )P=0/001 و Z =-3/64(؛ عـدم انتشـار 
کتـب و مقـاالت آموزشـی مناسـب توسـط سـازمان مربوطه 
امکانـات و  از  برخـورداری  عـدم  Z(؛   =-3/27 )P=0/001 و 
تجهیـزات آموزشـی الزم در دوره های آموزشـی )P=0/001 و 
Z= -3/27(؛ عـدم برخـورداری از وسـایل کمک آموزشـی در 
ارائـه محتوای آموزشـی )P=0/031 و Z = -2/15(؛ نامناسـب 
)P=0/001 و  جاده هـا  ارتباطـی و  راه هـای  وضعیـت  بـودن 

)n=24( ادامه جدول 4- رتبه بندی بازدارنده های آموزشی توسعه پایدار کشاورزی از دیدگاه آموزش گران
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Z =-4/11(؛ ضعـف فرهنـگ مشـارکتی در برگـزاری و اداره 
دوره هـای آموزشـی )P=0/028 و Z = -2/2(؛ نبـود انگیـزه و 
عالقـه )P=0/001 و Z =-3/48(؛ ناتوانـی در برقـراری ارتباط 
زمانـی و  Z(؛ محدودیـت  دیگـران )P=0/001 و 3/77-=  بـا 
مکانـی )P=0/018 و Z=-2/37( و فقـدان آرامـش و جـو آرام 
دیـدگاه  بیـن   ))Z=-2/7 )P=0/007 و  کالس  برگـزاری  در 
دارد.  تفـاوت معنـی داری وجـود  آموزش گـران  فراگیـران و 
بدیـن معنـا کـه در ایـن آیتم ها، بیـن دو گروه اختـالف نظر 
وجـود دارد. در 13 آیتـم )شـامل آیتم هـای ضعـف حمایـت 
دولتـی در جهـت حمایـت از برگـزاری دوره هـای آموزشـی؛ 
عـدم درک آموزش گـر از اهمیـت آمـوزش؛ توزیـع ناعادالنـه 
بـودن  ناکافـی  تسـهیالت؛  ارائـه  عـدم  اعتبـارات؛  بودجـه و 

بازدیدهـای علمـی )مزرعه نمونه- کشـاورزان نمونـه و غیره(؛ 
عـدم دسترسـی به محتـوای آموزشـی دوره هـا در قالب لوح 
فشـرده، جزوه و غیره؛ عدم دسترسـی به منابع آموزشـی الزم 
در دوره هـای آموزشـی؛ نبـود تناسـب بیـن آموزش گـران و 
فراگیـران؛ عـدم برخـورداری از فضـای مناسـب آموزشـی؛ 
آداب و رسـوم سـنتی منطقه؛ ضعف رسـانه های جمعی برای 
گسـترش فرهنگ؛ پایین بودن سـطح خودبـاوری و اعتماد به 
نفس؛ شـرایط نامناسـب دمایی و نوری(، بین نظرات دو گروه 
فراگیـران و آموزش گران تفـاوت معنی داری وجـود ندارد. به 
عبـارت دیگـر، ایـن دو گروه نسـبت بـه مـوارد فوق الذکر در 
رابطه با بازدارنده-های آموزشـی در توسـعه پایدار کشـاورزی 

توافـق نظـر دارند.

جدول 5- بازدارنده های آموزشی در توسعه پایدار کشاورزی از دیدگاه فراگیران و آموزش گران

میانگین رتبه ای عوامل
فراگیران

میانگین رتبه ای 
آموزش گران

Z سطح
معناداری

تی
مای

- ح
تی

یری
مد

پایین بودن سطح مهارت های مدیریت مشارکتی 
در برگزاری دوره های آموزشی 

53/3268/15-2/140/032

ضعف مدیریتی زمان بندی دوره های آموزشی با 
توجه به مشغله کاری کشاورزان

52/3671/69-2/780/005

عدم وجود مشوق ها در زمینه ی آموزش )انگیزه و 
پاداش ها(

51/8273/65-3/280/001

ضعف حمایت دولتی در جهت حمایت از برگزاری 
دوره های آموزشی

53/8266/33-1/880/059

سطح پایین مهارت های تخصص و کمبود دانش 
فنی و مهارت تخصصی

51/2875/62-3/740/001

1/90/057-53/766/75عدم درک آموزش گر از اهمیت آموزش

1/440/151-54/3864/29توزیع ناعادالنه بودجه و اعتبارات

1/870/061-53/7566/58عدم ارائه تسهیالت

2/130/033-53/5267/42عدم توجه کافی به بخش کشاورزی

2/730/006-52/4771/29فقدان انعطاف پذیری مسئوالن در ارائه امکانات
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میانگین رتبه ای عوامل
فراگیران

میانگین رتبه ای 
آموزش گران

Z سطح
معناداری

ش
موز

ت آ
یفی

ک

2/550/011-52/8969/75روش نامناسب تدریس و شیوه سنتی
کمبود برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به 

صورت منظم
53/368/23-2/320/021

ناکافی بودن بازدیدهای علمی )مزرعه نمونه- 
کشاورزان نمونه و غیره(

54/1165/25-1/660/097

عدم دسترسی به محتوای آموزشی دوره ها در قالب 
لوح فشرده، جزوه و غیره

54/7462/96-1/620/105

عدم دسترسی به منابع آموزشی الزم در دوره های 
آموزشی

54/165/29-1/670/095

1/370/17-54/5363/71نبود تناسب بین آموزش گران و فراگیران

تی
العا

 اط
ی-

اط
رتب

ا

3/750/001-50/9476/88عدم استفاده از رهبران محلی برای ترویج و آموزش
عدم استفاده از وسایل ایاب و ذهاب جهت 

دسترسی بهتر ساکنان به آموزش
50/379/25-4/370/001

عدم اطالع رسانی صحیح در مورد برگزاری 
دوره های آموزشی 

51/2475/77-3/640/001

عدم انتشار کتب و مقاالت آموزشی مناسب توسط 
سازمان مربوطه

51/6274/4-3/270/001

تی
اخ

رس
زی

عدم برخورداری از امکانات و تجهیزات آموزشی 
الزم در دوره های آموزشی

51/9973/04-3/270/001

1/260/208-54/6863/17عدم برخورداری از فضای مناسب آموزشی
عدم برخورداری از وسایل کمک آموزشی در ارائه 

محتوای آموزشی
53/368/23-2/150/031

4/110/001-50/5278/42نامناسب بودن وضعیت راه های ارتباطی و جاده ها

گی
رهن

ف

ضعف فرهنگ مشارکتی در برگزاری و اداره 
دوره های آموزشی

59/7344/67-2/20/028

0/640/519-55/5659/96آداب و رسوم سنتی منطقه
0/250/799-56/8955/08ضعف رسانه های جمعی برای گسترش فرهنگ

تی
اخ

شن
ن-

3/480/001-51/4275/12نبود انگیزه و عالقهروا
1/8340/067-53/9965/71پایین بودن سطح خودباوری و اعتماد به نفس

3/770/001-51/1376/19ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران

طی
حی

2/370/018-53/1968/65محدودیت زمانی و مکانیم
2/70/007-5369/33فقدان آرامش و جو آرام در برگزاری کالس

1/460/143-54/3864/29شرایط نامناسب دمایی و نوری 

ادامه جدول 5- بازدارنده های آموزشی در توسعه پایدار کشاورزی از دیدگاه فراگیران و آموزش گران
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 نتیجه گیری
در این پژوهش جهت شناسـایی و تحلیـل بازدارنده های 
آموزشـی در توسـعه پایـدار کشـاورزی بـه تفسـیر روابـط 
میـان 36 متغیـر و تببیـن آن هـا در 7 عامـل پرداخته شـد. 
یافته هـای پژوهـش حاکـی از وجـود بازدارنده هـای متعـدد 
بـر سـر راه آمـوزش کشـاورزی بـوده کـه نشـان می دهـد 
توجـه شایسـته ای به حـوزه نامبرده معطوف نگشـته اسـت. 
آموزشـی  مانـع  شـده،  شناسـایی  بازدارنده هـای  میـان  از 
مدیریتـی- حمایتـی بدلیـل بـار عاملی بیشـتری که کسـب 
نمـوده، اهمیـت بیشـتری دارد، از ایـن رو پرداختـن بـه آن 
حائـز اهمیـت اسـت. یافته هـا نشـانگر آن اسـت کـه عـدم 
مدیریـت صحیح و حمایـت ناکافی به واسـطه ی نقش محرز 
خـود در آمـوزش و یادگیـری صحیـح فراگیـران، بـه عنـوان 
مهم تریـن مانـع فـراروی دسـتیابی بـه اهـداف دوره هـای 
آموزشـی و ارتقـاء سـطح دانـش و مهارت هـای حرفـه ای در 
راسـتای توسـعه پایدار کشـاورزی شناسـایی شـده است. در 
ایـن راسـتا، سـطح مهارت هـای مدیریـت مشـارکتی نقـش 
بسـیار مهمـی در روند آموزش توسـعه پایدار کشـاورزی ایفا 
می کنـد. چـرا کـه مشـارکت نوعـی سـهیم شـدن و دخیـل 
شـدن در فرایند تصمیم گیـری، برنامه ریزی و اجـرا بوده که 
بـه پیشـبرد اهداف آموزشـی کمـک می کند. ایـن در حالی 
اسـت کـه در ایـن پژوهش طـی فراینـد برگـزاری دوره های 
آموزشـی، مهم تریـن مانـع پیـش رو، پاییـن بـودن سـطح 
نشـدن  بواسـطه سـهیم  مشـارکتی  مدیریـت  مهارت هـای 
آموزش گـر و فراگیـران در ایـن فرآینـد و ضعـف مدیریـت 
زمان بنـدی دوره هـای آموزشـی بـا توجـه به مشـغله کاری 
کشـاورزان بـوده اسـت. راهبـرد نویـن تدریـس و بکارگیری 
روش های مشـارکتی فعال و هیجان انگیـز در روند یادگیری 
فراگیـران مؤثـر بـوده و بـه پیشـبرد اهـداف آموزشـی کمک 
می کنـد. از ایـن رو می تـوان بـه نقش  بسـیار مهـم مدیریت 
دوره های آموزشـی توسـط آموزش گران تأکیـد نمود که در 
مطالعه هـای متعـددی بـه کـرات به آن اشـاره شـده اسـت. 

ایـن یافته، با حاصـل پژوهش توحیدلو و همـکاران )1390(، 
محمـدی و همکاران )1394( و موحـدی و همکاران )1395( 
کـه بـه مانـع آموزشـی مدیریتـی اشـاره داشـته اند، همسـو 
می باشـد. همچنیـن نتایـج نشـان می دهـد کـه مانـع مهـم 
پیـش روی اجـرای دوره هـای آموزشـی می توانـد نتیجه ی 
فراینـد  در  باشـد. چـرا کـه  پشـتیبانی و حمایـت ضعیـف 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی، حمایت هـای جـدی دولـت 
ماننـد توجـه کافـی بـه این بخـش، تهیـه وسـایل و امکانات 
مـورد نیـاز، حمایـت مالـی و ارائـه تسـهیالت چنـدان بـه 
چشـم نمی خـورد. از ایـن رو پشـتیبانی ضعیـف در اجـرای 
آموزشـی  اهـداف  پیشـبرد  آموزشـی و  دوره هـای  صحیـح 
خلـل وارد می کنـد. ایـن یافتـه بـا نتایـج حاصـل از پژوهش 
موحـدی و همـکاران )1395( و صمیان و همـکاران )2012( 

همخوانی دارد. 
بر اسـاس یافته های پژوهش، دیگر مانع شناسـایی شـده 
بر سـر راه آموزش توسـعه پایدار کشـاورزی، عدم بهره گیری 
از روش هـای نویـن تدریـس و پایین بودن کیفیـت دوره های 
آموزشـی می باشـد. از ایـن رو برنامه های آموزشـی بـا وجود 
تدریـس سـنتی، دوره هـای آموزشـی نامنظم، ناکافـی بودن 
بازدیـد علمـی و مـواردی از ایـن قبیل، بخوبی قـادر به انتقال 
پیـام خـود و ارائـه آموزش-هـای الزم بـه فراگیـران نبـوده و 
نمایانگـر آن اسـت که اقدامـات الزم در خصـوص بهره گیری 
آموزش هـای  آموزشـی و  نویـن  فناوری هـای  امکانـات و  از 
عملـی صـورت نپذیرفتـه اسـت کـه به ضعـف آمـوزش دامن 
می زنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه توجه بـه کیفیـت آموزش 
در مراکـز آمـوزش کشـاورزی هماننـد دیگـر مراکز آموزشـی 
حائـز اهمیـت فراوانـی اسـت. چـرا کـه همزمـان بـا رشـد 
روزافـزون جمعیـت و تحـوالت رخ داده در جوامـع بشـری، 
اهمیـت بخـش کشـاورزی بیـش از پیـش نمایـان می باشـد. 
از ایـن-رو کیفیـت برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـه ارتقـاء 
نیروی انسـانی کارآمد و توسـعه بخش کشـاورزی کمک قابل 
توجهـی می نمایـد. اهمیـت کیفیـت آموزش بـا نتایج حاصل 
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زارع و  نظـرزاده   ،)1397( یعقوبـی  حمیـدی و  پژوهـش  از 
همـکاران )1390( و محمـدی )1396( همسو می باشـد. 

مانـع ارتباطـی- اطالعاتـی نیـز بـه واسـطه ی نارسـایی 
در برقـراری ارتبـاط و تبـادل اطالعـات، بـه ارتبـاط و تعامـل 
ضعیـف بیـن آموزش گـران و فراگیـران منجـر می شـود، از 
ایـن رو در برنامه هـای آموزشـی خلـل وارد نمـوده و سـطح 
کارآمـدی آموزش هـای ارائـه شـده را کاهـش می دهـد. این 
در حالـی اسـت کـه این عامل یکی از مسـائل اساسـی در هر 
نظـام آموزشـی بـوده، به گونه ای کـه برقرای ارتبـاط و تبادل 
اطالعـات آموزش گـر و فراگیـران تا حـد زیـادی می تواند در 
ارتقـاء یادگیـری و حتـی بـه کارگیـری آموخته هـا در جهت 
توسـعه پایـدار کشـاورزی مؤثـر واقـع شـود. اهمیـت مانـع 
ارتباطی-اطالعاتـی بـا نتایـج حاصـل از تحقیقـات ادسـون 
 ،)1397( همـکاران  ریشـکانی و  حسـامی   ،)2014( لیتـه 
صمیـان و همـکاران )2012(، حمیـدی و یعقوبـی )1397( 

همخوانـی دارد. 
همچنین بدیهی اسـت که عامل زیرسـاختی بواسـطه ی 
فراهم سـازی امکانات و تجهیزات مناسـب آموزشـی، وسـایل 
کمـک آموزشـی، فضـای مناسـب آموزشـی و مـواردی از این 
قبیـل دارای اهمیـت بـوده، بـه گونـه ای کـه در فقـدان آن، 
ایـن  پیامـد  نمـود.  را تجربـه  بهینـه ای  نمی تـوان آمـوزش 
شـرایط، هـدر رفت دانـش، اطالعـات، تجربیـات و ناتوانی در 
بهره گیـری از آن هاسـت. اهمیـت زیرسـاخت در آمـوزش بـا 
نتایـج حاصـل از پژوهش نظـرزاده زارع و همـکاران )1390(، 
سـگویا و همـکاران )2018(، یزدان پناه و همـکاران )1398(، 
ایـن  بـه  کـه   )2010( یعقوبـی   ،)2008( الحاجـی  حمـزه 
فرهنگـی  مانـع  می باشـد.  همسـو  نموده انـد،  اشـاره  مهـم 
در  فرهنگـی  ضعـف  بـا  فضایـی  حاکمیـت  نتیجـه ی  در 
خصـوص برگـزاری دوره هـای آموزشـی و فضـای نامناسـب 
فعالیت هایـی از ایـن قبیـل شـکل گرفتـه کـه بیانگـر عـدم 
توجـه بـه توسـعه فرهنگ و عدم تسـهیل زمینه بـرای اجرای 
ثمربخـش دوره هـای آموزشـی و بهره منـدی از مزایـای آن 

می باشـد. ایـن یافتـه بـا نتایـج حاصـل از پژوهـش صمیان و 
همـکاران )2012( و زلیخایـی سـیار و همـکاران )1397( که 
بـه مانـع فرهنگـی اشـاره داشـته اند، همجهـت اسـت. مانـع 
روانشـناختی و محیطـی نیـز نشـان دهنـده ی بازدارنده های 
درونـی و برونـی بر سـر راه آموزش توسـعه پایدار کشـاورزی 
موحـدی و  پژوهـش  از  حاصـل  نتایـج  بـا  کـه  می باشـند 
همـکاران )1395(، سـگویا و همـکاران )2018( و توحیدلـو و 

همـکاران )1390( همسـو می باشـد. 
فراگیـران،  توافق سـنجی  از  حاصـل  نتایـج  اسـاس  بـر 
سـطح توافق پیش بینـی در 80 درصد در تمامـی آیتم-های 
مـورد بررسـی به غیـر از آیتم های  عـدم اعتقـاد فراگیران به 
روش هـای آموزش و اسـتفاده کم از مروجـان و آموزش گران 
آگاه و بـا تجربـه برقـرار شـد. نتایـج حاصـل از توافق سـنجی 
آموزش گـران نشـان داد کـه تنها در 3 آیتـم )دانش و آگاهی 
محـدود )کمبـود دانـش( در خصوص مسـائل مـورد آموزش؛ 
اسـتفاده کـم از مروجـان و آموزش گـران آگاه و بـا تجربـه و 
عـدم اعتقـاد فراگیـران بـه روش های آمـوزش میـان نظرات 
آموزشـگران توافقـی حاصل نشـد. همچنین نتایـج حاصل از 
توافق سـنجی بیـن دو گـروه آموزش گـر و فراگیـر نشـان داد 
کـه در 20 مـورد از بازدارنده هـای آموزشـی توسـعه پایـدار 
کشـاورزی شهرسـتان لـردگان بیـن دو گـروه توافـق نظـر 
وجـود نـدارد. لیکـن در 13 مـورد بیـن دو گـروه توافـق نظر 
وجـود دارد. مـوارد مـورد توافـق میـان دو گـروه آموزش گر و 
فراگیـر عبارتنـد از: ضعـف حمایـت دولتـی در جهت حمایت 
از برگـزاری دوره هـای آموزشـی؛ عـدم درک آموزش گـر از 
اهمیـت آمـوزش؛ توزیـع ناعادالنـه بودجـه و اعتبـارات؛ عدم 
ارائـه تسـهیالت؛ ناکافـی بـودن بازدیدهـای علمـی )مزرعـه 
بـه  دسترسـی  عـدم  غیـره(؛  نمونـه و  کشـاورزان  نمونـه- 
محتـوای آموزشـی دوره هـا در قالـب لـوح فشـرده، جـزوه و 
غیـره؛ عدم دسترسـی به منابـع آموزشـی الزم در دوره-های 
آموزشـی؛ نبـود تناسـب بین آموزش گـران و فراگیـران؛ عدم 
برخورداری از فضای مناسـب آموزشـی؛ آداب و رسـوم سنتی 
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منطقـه؛ ضعـف رسـانه های جمعی بـرای گسـترش فرهنگ؛ 
پاییـن بـودن سـطح خودبـاوری و اعتمـاد بـه نفس؛ شـرایط 

نامناسـب دمایـی و نوری.
شهرسـتان  کـه  ضروریسـت  نکتـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
لـردگان قطـب کشـاورزی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری به 
شـمار رفتـه و می تـوان بـا رفـع بازدارنده هـای آموزشـی بـه 
ایجـاد آگاهـی و مهارتهای الزم در کشـاورزان دسـت یافت تا 
عـالوه بـر رونـق اقتصـادی و افزایش سـطح زندگـی و کاهش 
مهاجرت از روسـتا به شـهر، موجبات رونق توسـعه کشاورزی 
پایـدار را نیـز فراهـم نمـود. در راسـتای نتایـج بدسـت آمده 

پیشـنهادهای زیـر ارائـه می شـود:
بـا توجـه بـه اهمیـت برقـرای ارتبـاط و تبـادل اطالعات 
دوره هـای  در  می شـود  پیشـنهاد  فراگیـران  آموزش گـر و 
آموزشـی از وجـود رهبـران محلـی کـه بـه عنـوان گروه های 
مرجـع و مـورد پذیـرش همگان هسـتند، بهـره گرفته شـود. 
در  حمایتـی  مدیریتـی-  مانـع  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
توسـعه پایدار کشـاورزی، فراهم سـازی شـرایطی جهت رفع 
ایـن مانـع از طریـق برگـزاری دوره هـای آموزشـی مدیریـت 
مشـارکتی و کسـب دانـش فنی و مهـارت تخصصـی ضروری 
می باشـد، همچنیـن فراهـم نمـودن شـرایطی جهـت جلـب 
حمایـت آموزشـی از طریـق اخذ تسـهیالت اعتبـاری، توزیع 

انعطاف پذیـری مسـئوالن در  عادالنـه بودجـه و اعتبـارات و 
ارائـه امکانـات پیشـنهاد می گـردد. 

ضـرورت  اهمیـت و  خصـوص  در  آموزشـگران  توجیـه 
کارگاه هـا و  تشـکیل  ارتباطـی،  مهارت هـای  فراگیـری 

آموزشـی. کالس هـای 
از  بهره گیـری  آمـوزش،  کیفیـت  ارتقـاء  منظـور  بـه 
روش هـای نویـن تدریس، برگـزاری انواع دوره های آموزشـی 
به صـورت منظـم، برگـزاری کارگاه هـا و بازدیدهـای علمـی، 
بکارگیـری شـیوه آموزشـی مالقـات بـا کشـاورزان نمونـه و 
لـوح  جـزوه،  قالـب  در  دوره هـا  آموزشـی  محتـوای  تهیـه 

می گـردد. پیشـنهاد  کتـاب  فشـرده و 
بـا توجـه بـه شناسـایی عامـل فرهنگـی بـه عنـوان یکی 
کشـاورزی،  پایـدار  توسـعه  در  آموزشـی  بازدارنده هـای  از 
پیشـنهاد می شـود تـا فراگیـران در زمینه ی فرهنگـی مورد 
آمـوزش قـرار گرفتـه و بـا برگـزاری کالس هـای آموزشـی و 
بیـن  مشـارکت  روحیـه  رفتـه،  دسـت  از  اعتمـاد  ترمیـم 
روسـتاییان منطقـه مـورد مطالعـه را پـرورش داد. همچنیـن 
برگـزاری برنامه هایی جهت فضاسـازی مناسـب فعالیت های 
اجتماعـی زنـان و گسـترش فرهنـگ از طریـق رسـانه های 

جمعـی پیشـنهاد می شـود.

 منبع ها
اسـتادی، یحیـی.، یـاوری، غالمرضا.، شـوکت فدایـی، محسـن.، احمدیان، مجیـد. و ایمانی، سـهراب. )1394(. شناسـایی، 
اولویت بنـدی و مقایسـه موانـع آموزشـی و توسـعه پایـدار مؤثـر بـر تولیـد حشـرات خوراکی بـه عنوان جیـره غذایـی به روش 

AHP از دیـدگاه گروه هـای منتخـب. پژوهش هـای ترویـج و آمـوزش کشـاورزی، سـال هشـتم، شـماره 4، صـص 45-62.

اقتـداری، نیوشـا. و میردامـادی، سـید مهـدی. )1394(. بررسـی دیـدگاه مهندسـان ناظـر گنـدم در خصـوص توسـعه 
روش هـاي کشـت پایـدار گنـدم در شهرسـتان کرمانشـاه. تحقیقـات اقتصاد و توسـعه کشـاورزی ایران، سـال دوم، شـماره 4، 

صـص 871-879.
اکبریان رونیزی، سـعیدرضا. )1397(. تحلیل پایداری کشـاورزی و عوامل مؤثر بر آن در نواحی روسـتایی مورد: دهسـتان 

رونیز شهرسـتان اسـتهبان. برنامه ریزی منطقه ای، سـال هشتم، شـماره 31، صص 181-190.
باقـری، اصغـر. )1392(. عوامـل مؤثـر بـر کاربسـت فناوری هـا و عملیـات کشـاورزی پایدار مزارع سـیب زمینی در دشـت 

اردبیـل. علـوم ترویـج و آمـوزش کشـاورزی ایران، سـال نهم، شـماره 2، صـص 73-88.



شماره 53
تابستان 1399

27فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

ترجمـان، فریبـا. و روشـنی، نسـیم. )1390(. بررسـی عوامـل مؤثـر بـر کاربـرد آمـوزش الکترونیکـی بـرای آمـوزش زنان 
روسـتایی در شهرسـتان ایـالم. پژوهش هـای روسـتایی، سـال دوم، شـماره 2، صـص 55-68.

توحیدلـو، شـادعلی، میردامـادی، سـید مهـدی. و رضایـی، روح الـه. )1390(. تحلیل موانع آموزشـی توسـعه فنـاوری نانو 
در بخـش کشـاورزی از دیـدگاه محققـان. فصلنامـه پژوهـش و برنامه ریـزی در آمـوزش عالی، سـال هفدهم، شـماره 3، صص 

.97-110
جنگ چـی کاشـانی، سـمیه. )1397(. بازدارنده هـای تولیـد پایـدار ذرت دانـه ای از سـویگان آموزشـی، سیاسـت گذاری، 
اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـت محیطـی در اسـتان قزویـن. پژوهش های مدیریت آموزش کشـاورزی، سـال دهم، شـماره 45، 

.41-54 صص 
حسامی ریشـکانی، سـجاد.، رشـیدپور، لقمان. و رسـولی آذر، سـلیمان. )1397(. تبیین عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش 
باغباتـی مطالعـه موردی: شهرسـتان ارومیه. پژوهش های ترویج و آموزش کشـاورزی، سـال یازدهم، شـماره 42، صص 9-16.

حمیـدی، کلثـوم. و یعقوبی، جعفر. )1397(. موانع توسـعه کشـاورزی شـهری از دیدگاه کارشناسـان ترویج سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان زنجان. پژوهش های ترویج و آموزش کشـاورزی، سـال یازدهم، شـماره 3، صص 59-68.

حیدری سـاربان، وکیـل. )1398(. سـنجش و اولویت بنـدي عوامـل موثـر برکشـاورزي پایـدار از دیـدگاه مروجـان جهـاد 
کشـاورزي اسـتان اردبیـل. انسـان و محیط زیسـت، سـال هفدهـم، شـماره 1، 65-77.

حیدری سـاربان، وکیـل.، باختـر، سـهیال. و زیارتی، مینـا. )1397(. تأثیر سـرمایة اجتماعی بر توسـعة پایدار کشـاورزی در 
مناطق روسـتایی )مطالعة موردی: روسـتاهای اسـتان کرمانشـاه(. جغرافیا و پایداری محیط، سـال هشـتم، شـماره 27، صص 

.59-74
خواجـه شـاهکوهی، علیرضـا. و عبدالـه زاده، غالمحسـین. )1391(. عوامـل اثرگـذار بر پایداری کشـاورزی نمونـه موردی: 
گندمکاران عضو تعاونی های تولید روسـتایی اسـتان گلسـتان. آمایش جغرافیایی فضا، سـال دوم، شـماره 4، صص 95-112.

رضائـی، روح الـه. و صفـا، لیال. )1395(. بررسـی موانع توسـعه بنگاه هاي کوچک و متوسـط اقتصادي زودبـازده و کارآفرین 
کشـاورزي در اسـتان زنجان. تحقیقات اقتصاد و توسـعه کشـاورزي ایران، سـال چهل و هفتم، شـماره 1، صص 67-79.

رکن الدیـن افتخـاری، عبدالرضـا. و عارف نیـا، خجسـت. )1389(. راهبردهـای توسـعه آمـوزش توسـعه پایـدار در ایـران. 
جغرافیـا )فصلنامـه علمـی  پژوهشـی انجمـن جغرافیـای ایران(، سـال هشـتم، شـماره 25، صـص 47-66.

زلیخائـی سـیار، لیـال.، نـادری مهدیـی، کریـم. و موحـدی، رضـا. )1397(. مـدل عامل هـای آموزشـی و ترویجـی مؤثر بر 
مدیریـت پایـدار آب کشـاورزی از دیـدگاه متخصصـان آب اسـتان همـدان. پژوهش هـای مدیریـت آموزش کشـاورزی، سـال 

دهـم، شـماره 46، صـص 16-32.
سـرائی، سـودابه. و افراختـه، حسـن. )1396(. پایداري شـالیزارهاي گیـالن و عوامل مؤثر بر آن )مورد: شهرسـتان رشـت(. 

پژوهش هـای ترویج و آموزش کشـاورزی، سـال دهم، شـماره 4، صـص 57-68.
سـیدیعقوبی، ناصـر. و صدیقـی، حسـن. )1395(. بررسـی عوامـل مؤثر بر پذیـرش روش هاي کشـاورزي پایـدار از دیدگاه 
گندمـکاران )مـورد مطالعه: روسـتاهاي دهسـتان آجـی چاي شهرسـتان تبریـز(. تحقیقات اقتصاد و توسـعه کشـاورزي ایران، 

سـال چهـل و هفتم، شـماره 1، 13-21.
شاه پسـند، محمدرضـا. و سـواری، مسـلم. )1396(. موانـع مدیریـت پایـدار منابع آب کشـاورزی جهت آموزش کشـاورزان 



بازدارنده های آموزشی توسعه پایدار کشاورزی شهرستان لردگان

شماره 53
تابستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 28

در مناطـق روسـتایی )مطالعـه ای در حوزه سـد قشـالق اسـتان کردسـتان(. فصلنامـه آموزش محیط زیسـت و توسـعه پایدار، 
سـال پنجم، شـماره 3، صـص 91-104.

شـایان، حمید.، تقلیلو، علی اکبر. و خسـروبیگی، رضا. )1391(. تحلیل نقش مشـارکت مردم در پایداري اقتصاد روسـتایی 
)مطالعـه مـوردي دهسـتان ایجرود باال، شهرسـتان ایجرود، اسـتان زنجان(. جغرافیا و توسـعه ی ناحیه ای، سـال دهم، شـماره 

19، صص 71-94.

شـریفی، امیـد.، افضلی گـروه، امیـر. و بابائـی، مونـا. )1398(. شناسـایی چالش هـای توسـعة کشـاورزی پایـدار در جنوب 

اسـتان کرمـان. جغرافیـا و پایـداری محیـط، سـال نهم، شـماره 1، صـص 91-106.

عادلـی سـاردوئی، محسـن.، حیاتـی، باب الـه.، ظریفیـان، شـاپور. و حسـینی نسـب، سـید داود. )1390(. عوامـل مؤثـر بر 

پایـداری عملیـات کشـاورزی در شهرسـتان جیرفت )مطالعـه موردی محصوالت: پیاز، سـیب زمینی و گوجه فرنگـی(. اقتصاد و 

توسـعه کشـاورزی )علوم و صنایع کشـاورزی(، سـال بیسـت و پنجم، شـماره 4، صص 459-468.

علـوی زاده، سـید امیرمحمـد. و کرمانـی، مهـدی. )1390(. نقـش آمـوزش در توسـعه ی فعالیت هـای غیرزراعـی مـورد 

مطالعـه: مناطـق روسـتایی شهرسـتان سـمیرم. برنامه ریـزی منطقـه ای، سـال اول، شـماره 4، صـص 69-80.

علی آبـادی، وحیـد.، خیاطـی، مهرنـاز. و صدیقـی، حسـن. )1395(. نقـش متغیرهـای اجتماعـی و اقتصـادی بـر دانـش 

کشـاورزی پایـدار گنـدم کار اسـتان تهـران. پژوهش های مدیریت آموزش کشـاورزی، سـال هشـتم، شـماره 38، صص 121-

.112

علی یـاری، ویـدا.، شـریف زاده، مریـم. و احمدوند، مصطفـی. )1398(. ارزیابی اثرات گردشـگری بر نواحی روسـتایی هدف 

گردشـگری بخـش مرکـزی شهرسـتان فیروزآبـاد بـا اسـتفاده از مـدل تحلیـل عاملـی. مطالعـات مدیریت گردشـگری، سـال 

چهاردهم، شـماره 45، صـص 221-247.

غفـاری، هـادی.، یونسـی، علی. و رفیعـی، مجتبـی. )1395(. تحلیل نقش سـرمایه گذاری در آموزش جهت تحقق توسـعه 

پایـدار؛ بـا تأکیـد ویـژه بـر آمـوزش محیـط زیسـت. آمـوزش محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار، سـال پنجـم، شـماره 1، صص 

.79-100

فاطمـی، مهسـا.، رضایـی مقـدم، کـورش.، منفـرد، نـوذر. و مقـدس فریمانـی، شـهرام. )1397(. سـازههای مؤثر بـر تغییر 

رفتار کشـاورزان به سـمت کشـاورزی ارگانیک )جامعه نمونه کشـاورزان اسـتان بوشـهر(. تحقیقات اقتصاد و توسـعه کشاورزي 

ایـران، سـال چهل و نهم، شـماره 4، صـص 779-796.

کریمـی، سـعید. )1395(. شایسـتگی های کارآفرینانـه درآمـوزش کارآفرینـی کشـاورزی. کارآفرینی در کشـاورزی، سـال 
سـوم، شـماره 4، صص 55-69.

محمـدی، فلوریـا. )1396(. موانـع آموزشـی و ترویجـی به کارگیـری کـود ورمـی کمپوسـت توسـط کشـاورزان )مطالعـه 
مـوردی: شهرسـتان اسـد آبـاد(. آمـوزش محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار، سـال ششـم، شـماره 1، صـص 19-27.

محمـدی، فلوریـا.، فرج اهلل حسـینی، سـید جمـال. و میردامادی، سـید مهـدی. )1394(. بررسـی عوامل مؤثر بـر پایداری 
اقتصـادی در تولیـد محصوالت گلخانه ای اسـتان تهران. اقتصاد کشـاورزی و توسـعه، سـال بیسـت و سـوم، شـماره 90، صص 

.97-112



شماره 53
تابستان 1399

29فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

مرادی، ژیال.، میرک زاده، علی اصغر. و رسـتمی، فرحناز. )1397(. شناسـایی موانع توسـعه کشـاورزی از دیدگاه کشـاورزان 
دهسـتان قراتوره. راهبردهای توسـعه روسـتایی، سال پنجم، شـماره 3، صص 311-327.

موحـدی، رضـا.، امیـری باوندپـور، نفیسـه. و نـادری مهدیـی، کریـم. )1395(. عوامـل مؤثـر بر پایـداری کشـاورزی مزارع 
گنـدم در شهرسـتان کرمانشـاه. جغرافیـا و پایـداری محیط، سـال ششـم، شـماره 1، صـص 97-111.

مهمـی، زهـرا. و محمدزاده، حسـین. )1396(. عوامل مؤثر بر توسـعه پایدار در بخش کشـاورزی اسـتان خراسـان شـمالی. 
دو فصلنامـه حقوق محیط زیسـت، سـال دوم، شـماره 1، صص 64-70. 

نامـدار، راضیـه.، پزشـکي راد، غالمرضـا. و صدیقـی، حسـن. )1396(. کاربـرد تئـوري بنیانـي در مطالعـه رفتـار پایـدار 
زیسـت محیطي کشـاورزان؛ یک تحلیل اکتشـافي. تحقیقات اقتصاد و توسـعه کشـاورزی ایران، سـال چهل و هشـتم، شـماره 

4، صـص 597-609.
نبـی زاده، سـیامک.، محبوبـی محمدرضـا. و عبـداهلل زاده، غالمحسـین. )1396(. تحلیـل عوامل مؤثـر بر ناپایـداری اراضی 
کشـاورزی اسـتان آذربایجـان شـرقی )مـورد مطالعـه: شهرسـتان ملـکان(. تحقیقات اقتصاد و توسـعه کشـاورزی ایران، سـال 

چهل و هشـتم، شـماره 4، صـص 611-619.
نظرزاده زارع، محسـن.، درانی، کمال. و غالمعلی لواسـانی، مسـعود. )1390(. بررسـی موانع و مشـکالت دوره های آموزشی 
ترویج کشـاورزی از دیدگاه کشـاورزان شـرکت کننده در دوره های ترویج شهرسـتان دزفول. پژوهش در برنامه ریزی درسـی، 

سال هشتم، شـماره )28و29(، صص 1-13.
نظم فـر، حسـین. و پادرونـدی، بهـزاد. )1392(. بررسـی و تحلیل سـطح برخـورداری شهرسـتان های اسـتان چهارمحال و 
بختیـاری از شـاخص های توسـعه بـا اسـتفاده از مـدل تاپسـیس فازی. پژوهـش و برنامه ریزی شـهری، سـال چهارم، شـماره 

14، صـص 103-122.
ویسـی، هـادی.، کامبوزیـا، جعفـر.، زارع، جعفر.، زارع، مجتبـی. و حقیقی، مسـعود. )1395(. تبیین سـازوکار و راهبردهای 
مناسـب بـرای دسـتیابی بـه کشـاورزی پایـدار. تحقیقـات اقتصـاد و توسـعه کشـاورزی ایران، سـال چهـل و هفتم، شـماره 2، 

.427-440 صص 
یزدان پنـاه، مسـعود. و رحیمـی فیض آبـاد، فاطمـه. )1398(. دالیـل عدم موفقیـت ترویج کشـاورزی با اسـتفاده از تئوری 
بنیانـی )مـورد مطالعـه: جهاد کشـاورزی اسـتان لرسـتان(. تحقیقات اقتصاد و توسـعه کشـاورزی ایران، سـال پنجاهم، شـماره 

3، صص 549-575.
Afrakhteh, H., Hajipour, M., Gourzin, M. & Nejati, B. (2013). The situation of sustainable agricultural 

development in Iran development plans case: Five-year plans after the revolution. The Macro and Strategic 

Policies. 1(1), 43-62. 

Ashraf, S., Yousaf Hassan, Z., Ashraf, I., Hassan, G. & Raza, H. (2019). Prospects of agricultural education 

in Pakistan-options and challenges: Agriculture education in Pakistan. : Handbook of Research on Rural 

Sociology and Community Mobilization for Sustainable Growth. 1-15.

Atama, G.C. (2012). Girl-child education: A challenge for sustainable development in Nigeria. Mediterranean 

Journal of Social Sciences, 3(14), 111-117.

Barman, U. (2013). Adjusting farmers’ training for sustainable agricultural development: Need for 

facilitation. J. Acad. Indus. Res. 1(9), 525-529.



بازدارنده های آموزشی توسعه پایدار کشاورزی شهرستان لردگان

شماره 53
تابستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 30

Björklund, J. C. 2018. Barriers to sustainable business model innovation in Swedish agriculture. Journal of 

Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1): 65–90.

Dadras M. D., Ghanaat N., Ranji A. & Mohammadi S. B. (2012). Ranking effective factors of training in 

basis of sustainable agriculture promotion using TOPSIS method. Life Science Journal, 9(4), 886-890.

Edson Leite, A., De Castro, R., Chiappetta Jabbour, Ch.J., Batalha, M.O. & Govindan, K. (2014). Agricultural 

production and sustainable development in a Brazilian region (Southwest, São Paulo State): motivations and 

barriers to adopting sustainable and ecologically friendly practices, Journal International Journal of Sustainable 

Development & World Ecology, 21(5), 422-429. 

Fazio, R.A., Farm, S., Georgia, C., Rodriguez Baide, J.M. & Molnar, J.J. (2007). Barriers to the adoption 

of sustainable agricultural practices: Working Farmer and Change Agent Perspectives. Sustainable Agricultural 

Practices, 5, 1-227.

Hamza Alhaji, I. (2008). Revitalizing technical and vocational education training for poverty eradication and 

sustainable development through agricultural education. African Research Review, 2 (1), 152-161.

Haruna, M. L. & Liman, B.M. (2015). Challenges facing educating Nigerian child in rural areas: Implications 

for national development. Proceedings of the 3rd Global Summit on Education GSE 2015, 9-10 March 2015, 

Kuala Lumpur, Malaysia: 262-270.

Hosseini, J. & Ajoudani, Z. (2011). Examining the barriers in adopting organic agriculture in Iran. Advances 

in Environmental Biology, 5(6), 1311-1315.

Janhonen-Abruquah, H., Topp, J. & Posti-Ahokas, H. (2018). Educating professionals for sustainable 

futures. Sustainability, 10, 592, 1-12.

Kata, R. & Kusz, D. (2015). Barriers to the implementation of instruments assisting sustainable 

development of agriculture. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and 

Rural Development, 15(1), 239-248.

Kheiri, Sh. (2015). Identifying the barriers of sustainable agriculture adoption by wheat farmers in Takestan, 

Iran. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(3), 159-168.

Msemo, E., Sayi, S. & Kazuzuru, B. (2018). Barriers to adoption of sustainable agriculture practices among 

farmers in Tanzania, case study of Mbarali district. World Wide Journal of Multidisciplinary Research and 

Development, 4(6), 170-174.

Rodriguez, J.M., John Molnar, J., Fazio, R.A., Sydnor, E. & Lowe, M.J. (2008). Barriers to adoption of 

sustainable agriculture practices: Change agent perspectives. Renewable Agriculture and Food Systems: 24(1), 

60–71.

Sadeghi Z., Mohtashami R., Miri A. & Sadeghi S. (2010). Creativity in higher education A basic step to 

stable development. Education Strategies in Medical Sciences, 3(1), 23-28.

Saleem, S. & Edris Raouf. (2011). Sustainable agricultural development and the challenges facing agricultural 



شماره 53
تابستان 1399

31فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

education in Afghanistan. Journal of Developments in Sustainable Agriculture 6, 45-49.

Samian, M., Nadery Mahdei, K., Saadi, H., Ansari, E., Asadi, M. & Mardani, Y. (2012). Educational, 

social, economical barriers of organic agriculture implementation. Research and Technology in Extension and 

Education Systems, 2(4), 165-170.

Sseguya, H., Bekunda, M., Muthoni, F., Flavian, F. & Masigo, J. (2018). Training Transfer for Sustainable 

Agricultural Intensification in Tanzania: Critical Considerations for Scaling-up. Sustainable Agricultural 

Intensification, 20, 661-671.

Yaghoubi, J. (2010). Study barriers to entrepreneurship promotion in agriculture higher Education. Procedia 

Social and Behavioral Sciences, 2, 1901–1905.

 



بازدارنده های آموزشی توسعه پایدار کشاورزی شهرستان لردگان

شماره 53
تابستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 32

Analyzing Educational Barriers in Sustainable Agricultural Development in Lordegan County

A. Fatahi Milasi. R. Esmaeili

Ph.D. in Public Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

Assistant Professor Islamic Azad University, Department of Cultural management, Khorasgan Branch, 

Isfahan, Iran

Abstract

In many countries increasing agricultural sustainability is one of the proposed approaches to help Problems 

solving such as hunger, poverty and disability. In this regard, people and especially farmers are in need of 

education as a driving force for the country's economy. However, few studies have particularly addressed the 

obstacles to agricultural education in sustainable development. Therefore, the present study was conducted 

with the aim of identifying and analyzing educational barriers in sustainable agricultural development. The 

statistical population of this study composed of all learners and educators in Lordegan County Agricultural 

Education Center participating in the educational programs. 112 ones were selected using Krejcie and Morgan 

table and random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire. In this 

research 7 factors were extracted using Exploratory factor analysis. These factors consist of .managerial-

supportive., .quality of education., .communicational-informational., .infrastructure., .cultural., .psychological., 

and .environmental. factors, respectively according to their importance; which explained 67.69% of the 

total variances. Each of these factors should be considered according to their significance in order to obviate 

educational barriers in sustainable agricultural development. In addition, the results of independent t-test 

showed that there is a significant difference between the two groups including educators and learners in terms of 

.managerial-supportive., .communicational-informational., .quality of education., .infrastructure. Nevertheless, 

there is no significant difference between the two groups in terms of the .environmental. and .cultural. factors.

Index Terms: Education, Sustainable Development, Lordegan County, Agriculture.
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