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چکیده
میـزان آشـنایي سـویاکاران بـا کشـاورزي پایـدار، از جملـه عامل هـاي مؤثـر در پایـداري نظـام کشـاورزي آنـا ن مي باشـد. 
پایـداري سـویاکاري، سـامانه اي شـامل سـودمندي کاشـت سـویا از طریـق کاهـش فرسـایش خاك و بهبـود حاصلخیـزي آن، 
تدویـن روش هایـي بـراي کاربـرد مؤثر منبع هاي دروني کشـتزار، تدویـن راهبردهایي بـه منظور بهبود کیفیت جامعه روسـتایي 
و کاربـرد روش هایـي بـا کم تریـن تأثیرهـا بـر تخریـب منبع هـاي زیسـت محیطي مي باشـد. در همیـن راسـتا، ایـن پژوهـش با 
هـدف بررسـی تأثیـر منبع های اطالعاتـی و آموزش های ترویجی در پایداری سـویاکاری نکا در سـال 1399 انجام گرفته اسـت. 
جامعـه ی آمـاري پژوهش شـامل سـویاکاران شهرسـتان نکا در اسـتان مازنـدران مي باشـند  )N= 940(که با اسـتفاده از جدول 
کرجسـي و مـورگان )1970(، 275 سـویاکار بـه عنـوان نمونـه ی آماري انتخاب شـدند. داده ها با اسـتفاده از پرسشـنامه محقق 
سـاخته گـردآوری شـدند. پرسشـنامه در سـه بخـش اصلـی منبع های اطالعاتـي، شـرکت در آموزش هـای ترویجـی و پایداری 
سـویاکاری بـا طیـف لیکـرت بود. روایی شـکلی پرسشـنامه با اسـتفاده از نظـر متخصصان مورد تأییـد قرار گرفـت. همچنین بر 
پایـه میـزان میانگین واریانس اسـتخراج شـده )AVE >0/551 < 0/506( و پایایـی ترکیبی )CR >0/909 < 0/858(، پرسشـنامه 
دارای روایـی همگـرا و پایایـی مناسـبی بـود. بـرای پـردازش داده هـا از نرم افزارهـاي SPSS16 و Smart PLS2 بهـره گرفته شـد. 
یافته هـای مدل سـازي معادله هـاي سـاختاري نشـان داد کـه شـرکت در آموزش هـای ترویجـی و منبع هـای اطالعاتـي، تأثیـر 
مثبـت و معنـی دار بـر پایـداری سـویاکاری داشـتند. شـرکت در آموزش های ترویجـی و منبع هـای اطالعاتي حـدود 83 درصد 

از واریانـس پایـداری سـویاکاری را تبیین کردند. 
نمایه واژگان: آموزش های ترویجی، پایداری سویاکاری،  نکا. 
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مقدمه
بانـک جهانـي و سـازمان ملـل متحـد  پیش بیني هـاي 
گویـاي آن اسـت کـه تـا سـال 2050 جمعیـت کـره زمیـن 
بـه حـدود 9 تـا 9/5میلیـارد تن خواهـد رسـید )میرمجیدي 
هشـتجین و همـکاران، 1395(. بـا توجـه بـه ایـن افزایـش 
جمعیـت، تولید محصول هاي غذایی باید دو برابر شـود و این 
افزایـش تقاضا براي محصول هاي غذایـی راهبردي و ضروري 
و همچنیـن محصول هـاي غذایـی جدیـد منجـر بـه فشـار 
 بیـش از انـدازه به منبع هاي کمیاب کشـاورزي شـده اسـت.

نتیجـه اسـتفاده گسـترده از زمیـن و منبع هـاي آبـی بـراي 
تولیدهـاي کشـاورزي با تأکید بر سـامانه هاي متـداول تولید 
کشـاورزي بـه شـدت محیـط را تهدیـد می کنـد. اسـتفاده 
گسـترده از کودهـا، سـم ها و دیگـر مـواد شـیمیایی منجر به 
آلودگـی هوا، آب وخاك، نیتراته شـدن خـاك، تولید گازهاي 
گلخانـه اي و در نهایـت منجـر به آلودگی بوم سـامانه شـده و 
در نتیجـه سـالمتی بشـر را تهدیـد می کنـد )اسـداله پور و 

همـکاران، 1399(.
کشـاورزي پایـدار بـه عنـوان یک شـاخه مهم از توسـعه 
پایـدار، رویکـرد مناسـب سـده 21 درجهت توجه بـه زندگي 
قشـر عظیمـي از مـردم جهـان سـوم شـناخته شـده اسـت 
پایـدار  کشـاورزي   .)1396 همـکاران،  و  مریـدي  )شـاهي 
طـي دو دهـه اخیـر بـا اقبال بسـیاري در کشـورهاي مختلف 
جهـان روبـه رو شـده اسـت کـه دلیـل اصلـي آن را مي تـوان 
 نگراني هـاي عمومـي نسـبت بـه سـالمت و ایمنـي غذایـي و

پشـتیباني هاي  میـان،  ایـن  در  دانسـت.  محیطـي  سـالمت 
 بین المللي و حمایت هاي دولتي، نقش قابل توجهي در گسترش

ایـن سـامانه کشـاورزي داشـت )بیائـو و همـکاران، 2003؛ 
کیـل و همـکاران، 2014 و گیبسـکا و همـکاران، 2020(. 
مفهـوم کشـاورزي پایـدار مبهم و گسـترده مي باشـد که 
شـمار زیـادي از رهیافت هـاي مختلـف را در بـر مي گیـرد 
شـامل  سـامانه اي  پایـدار  کشـاورزي   .)1996 )هانسـن، 
سـودمندي کشـاورزي از طریـق کاهـش فرسـایش خـاك و 

بهبـود حاصلخیـزي آن، تدویـن روش هایـي بـراي کاربـرد 
مؤثـر منبع هـاي درونـي کشـتزار، تدویـن راهبردهایـي بـه 
منظـور بهبـود کیفیت جامعه روسـتایي و کاربـرد روش هایي 
بـا کم تریـن تأثیرهـا بـر تخریـب منبع هـاي زیسـت محیطي 
مي باشـد )مرکـز سـامانه هاي یکپارچـه کشـاورزي1، 1992(. 
کشـاورزي پایدار یک سـامانه مدیریتي تولید جامع گرا اسـت 
کـه موجـب بهبـود سـالمت زیسـت بوم ها )تنـوع زیسـتي، 
مي شـود.  خـاك(  زیسـتي  فعالیـت  و  زیسـتي  چرخه هـاي 
در کشـاورزي پایـدار مسـاله هاي هـر زیسـت بوم، رهیافـت  
مدیریتـي خاص خـود را با توجه به شـرایط اقلیمي، فیزیکي، 
فنـي، اجتماعـي و اقتصـادي مي طلبـد و نمي تـوان از یـک 
نسـخه جهاني یکسـان بـراي همه کشـت بوم ها بهـره گرفت 
اقتصـادی  عامل هـاي   .)2006  ، سـائوبورن  و  )شـي مینگ 
ماننـد درآمـد، اسـتفاده از اعتبـارات و عملکـرد، متغیرهـای 
آموزشـی و ترویجـی و دانش و اطالعات بر سـطح دانش فنی 
سـویاکاران تأثیرگـذار اسـت )مشـرقي و همـکاران، 1391(. 
آمـوزش بیش تـر تولیدکننـدگان سـویا، باعث توجـه بیش تر 
آنهـا بـه نگهداري و حفاظت از محیط زیسـت مي شـود. الزم 
بـه یـادآوري اسـت کـه نبـود یـک توافـق جمعـي در ادبیات 
پایـداري در سـویاکاري، بـه علـت پیچیدگـي ارزیابـي ادراك 
سـویاکاران و شـاخص هاي پایداري وجود دارد )لیزبنسـکي و 
همـکاران، 2020(.  توجـه بـه این عامل ها و شناسـایي دیگر 
عامل هـا کـه ایـن پژوهـش بـراي شناسـایي آنها انجام شـده 

اسـت، مي توانـد پایـداري سـویاکاري را تضمیـن کنـد. 
 کشـاورزاني کـه از فعالیت هاي ترویج بهره مند مي شـوند،

بدلیـل محتـواي نامناسـب فناوري هاي ارایه شـده، بـه ناچار 
کرمـي، 1385(.  و  )رضایي مقـدم  ندارنـد  پایـداري   سـامانه 
دسـت اندرکاران ترویـج کشـاورزي بي تردیـد متولـي رشـد 
علمي، فني و حرفه اي روسـتاییان و در اندیشه ارشاد پیوسته 
آنـان در جهـت زندگـي بهتـر بـا درایـت بیش تـري هسـتند 
کشـاورزي  ترویـج  متخصصـان   .)1377 )ملک محمـدي، 
بـا آگاهـي کامـل نسـبت بـه شـرایط اجتماعـي، اقتصـادي 
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کشـاورزان و آگاهـي از نتایـج تحقیقاتـي و نیـز آشـنایي بـا 
روش هـاي برقـراري ارتبـاط مي تواننـد بـا انتقـال اطالعـات، 
قـدرت تصمیم گیـري آنـان را بـاال ببرنـد )رزاقـي بورخاني و 
همـکاران، 1391(. سیاسـتگذاران هـم بایـد از فعالیت هـاي 
توسـعه پایدار کشـاورزي آگاهي داشته باشـند و اطالع رساني 
و فعالیت هاي آموزشـي توسـط آنان حمایت شـود )گیبسـکا 
و همـکاران، 2020(. سـویاکاران در زمـان تهیـه بـذر سـویا 
و فـروش تضمینـي سـویا بـه طـور مسـتقیم بـا کارشناسـان 
کشـاورزي در ارتبـاط هسـتند و توصیه هـاي الزم را دریافـت 
مي کننـد. همچنیـن بازدیدهاي منظم در زمان داشـت سـویا 
توسـط کارشناسـان ترویج بـه  عمل مي آید و هرسـاله کالس 
آموزشـی  با عنوان کاشـت، داشـت و برداشـت ایـن محصول 
برای کشـاورزان برگزار مي شـود )موسـوي تاکامـي، 1398(. 
نتایـج پژوهـش مشـرقي و همـکاران )1391(، نشـان داد که 
65/4 درصـد از سـویاکاران در کالس هـاي آموزشـي ترویجي 

داشتند. شـرکت 
کشـت سـویا را مي تـوان بـه عنـوان کشـت راهبـردي 
بـراي بهبـود و افزایـش حاصلخیـزی خـاك و دسـتیابی بـه 
توسـعه پایـدار و یک تناوب حیاتـی برای سـامانه  های زراعی 
پایـدار،  سـویاکاري  در   .)1399 تاکامـي،  دانست)موسـوي 
تولیـد محصول هـاي کشـاورزي در جهـت بهبـود وضعیـت 
 محیط زیست، سالمت جامعه ها و شرایط اقتصادي- اجتماعي

مي باشـد. پیشـرفت فناوري، علوم پزشـکي و مشـخص شدن 
اثرگذاري هـاي سـوء و ناهنجاري هـاي ناشـي از باقـي مانـده 
مـواد شـیمیایي در تولیدهاي کشـاورزي که باعث بـروز انواع 
سـرطان ها و دیگـر اثرگذاري هـاي زیانبـار شـده، منجـر بـه 
هوشـیاري جامعه هـا به این موضـوع و اسـتقبال از تولیدهاي 
بـدون هـر گونـه باقي مانده شـیمیایي گشـته اسـت. در حال 
حاضـر، کشـور برزیـل بزرگ تریـن کشـور تولیدکننده سـویا 
گلسـتان،  )نجاتـي، 1398(.  مـی رود  شـمار  بـه  جهـان  در 
مازنـدران و اردبیـل جـزو سـه اسـتان عمـده تولیدکننـده 
تولیـد  ایـران هسـتند )سـاداتي، 1399(. میـزان  سـویا در 

سـویا در اسـتان مازنـدران 6788 تـن در سـطح زیرکشـت 
3940 هکتـار مي باشـد )وزارت جهـاد کشـاورزي، 1397(. 
میـزان تولیـد سـویا در شهرسـتان نـکاي اسـتان مازنـدران 
1800 تـن بـود کـه 1050 هکتـار از زمین هـاي کشـاورزي 
شهرسـتان نـکا به کشـت دانه روغنی سـویا اختصـاص یافت 
)موسـوي تاکامـي، 1399(. بیش تریـن میزان نیاز آبي سـویا 
در اسـتان مازنـدران را شـهرهاي سـاري و نـکا دارا بودند که 
بـراي کشـت بهـاره 5689 و 5677 و بـراي کشـت تابسـتانه 
4485 و 4477 مترمکعـب در هکتـار بود)کمالي، 1399(. به 
دلیل اهمیت و گسـتره تولید سـویا در شهرسـتان نکا و لزوم 
توجـه پایداري آن در شهرسـتان نکا، در ایـن پژوهش به این 

موضـوع پرداخته شـد.
در زمینـه کشـاورزي پایدار، پژوهش هـاي چندي صورت 
پذیرفتـه اسـت و نتایـج گوناگونـي نیـز به دسـت آمده اسـت 
کـه بـه شـماري از آنهـا در ادامـه اشـاره مي شـود. شـریفي 
و همـکاران )1398(، در پژوهـش خـود بـا عنـوان شناسایي 
چالشهاي توسعه ي کشاورزي پایدار در جنوب استان کرمان 
بـه ایـن نتایج رسـیدند کـه پنـج عامـل حمایتي - پشتیاني، 
تحقیقي - ترویجي، بازارنهـاده و محصول، فني و فناورانـه و 
فرهنگي – اجتمـاعي، درمجموع توانسـتند 70/9 درصـد از 
جنوب  در  پایدار  کشاورزي  توسعة  چالشهاي  کل  واریانس 

استان کرمان را تبیین کنند.
جنگ چـي کاشـاني )1397(، پژوهشـي بـا عنـوان نقش 
بازدارنده هـا در کاهـش تولیـد پایـدار ذرت دانه اي در اسـتان 
قزویـن انجـام دادند. نتایج نشـان داد بازدارندهاي کشـاورزي 
)نبـود مبـارزه با آفـات و بیماري ها از طریق کاشـت رقم هاي 
مقاوم(، بازدارندهاي اجتماعي )نبود شـرایط مناسـب مناسب 
بـراي مشـارکت ذرت کاران در تصمیم گیـري و برنامه ریـزي( 
و بازدارندهـاي آموزشـي )تهیـه فیلـم و برنامه هـاي مسـتند 
در زمینـه آمـوزش عملـي کاربـرد نهاده هـاي طبیعـي(، بـر 

بازدارندگـي تولید پایـدار ذرت دانـه اي مؤثرند.
بـر  مؤثـر  عامل هـاي   ،)1397( همـکاران  و  جوانبخـت 
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پایـداري نظـام تولیـد گندم در شهرسـتان اردبیل را بررسـي 
کـرده و دریافتنـد کـه متغیرهـای دانـش کشـاورزی پایـدار، 
مشـارکت اجتماعی، سـطح سـواد، پیشـینه کشـاورزی و نوع 
نظـام زراعـی تأثیـر مثبتـی بـر پایـداری عملیات کشـاورزی 
گندم زارهـا داشـته و شـمار قطعه هـاي گندم زارهـا و سـطح 
زیرکشـت مکانیـزه تأثیـر منفـی و معنـی داری بـر پایـداری 
نتایـج  بنابـر  داشـتند.  گنـدم  کشـت  کشـاورزی  عملیـات 
بـه دسـت آمـده تاکیـد شـد کـه از خـرد و کوچـک شـدن 
زمین هـاي کشـاورزي جلوگیـری شـده و آموزش هـای الزم 
بـه منظـور افزایـش دانـش کشـاورزی پایـدار بـه کشـاورزان 

آمـوزش داده شـود.
سـرایي و افراختـه )1396(، پایداري شـالیزارهاي گیالن 
و عامل هـاي مؤثـر بـر آن را بررسـي کـرده و بـه ایـن نتایـج 
رسـیدند کـه بیـن سـطح سـواد، میـزان درآمـد حاصـل از 
کشـت برنـج، نوع نظـام بهره بـرداري، صرفه جویـي در کاربرد 
نهـاده، میـزان دانـش بومـي شـالیکاران، میـزان دانـش فني 
شـالیکاران و سـطح دانـش کشـاورزي پایـدار بـا کشـاورزي 
پایـدار، رابطـه-ی مثبـت و معنـي دار وجـود دارد؛ ولـي بیـن 
سـن شـالیکاران، جنسـیت، پیشـینه کار کشـاورزي، شـمار 
افـراد خانـوار، گسـتره زمیـن شـالیکاري، داشـتن شـغل غیر 
ترویجـي،  و  آموزشـي  کالس هـاي  در  شـرکت  کشـاورزي، 
پایـدار  بـا کشـاورزي  اعتبارهـا  دسترسـي بـه تسـهیالت و 

رابطـه ی معنـي داري مشـاهده نشـد.
سـیدیعقوبي و صدیقـي )1395(، عامل هـاي مؤثـر بـر 
پذیـرش روش هـاي کشـاورزي پایـدار از دیدگاه گنـدم کاران 
را بررسـي نمودنـد. نتایـج بیانگـر ان بـود کـه بیـن دانـش 
کشـاورزان، بازدارنده هـاي پذیرش کشـاورزي پایدار و شـمار 
پذیـرش  بـا  قطعه هـاي زمین هـاي کشـاورزي گنـدم کاران 
روش هـاي کشـاورزي پایـدار رابطـه ی معني دار وجـود دارد؛ 
امـا بیـن راه هـاي ارتباطـي، ویژگي هـاي شـخصي و حرفه اي 
گنـدم کاران و پذیـرش روش هاي کشـاورزي پایـدار رابطه ی 

معنـي داري وجود نـدارد.

بـا  پژوهشـي   ،)1395( همـکاران  و  خالخیلـي  عزیـزي 
برنامه هـاي  در  بـراي شـرکت  انگیـزه ي کشـاورزان  عنـوان 
آموزشـي مرکزهـاي جهـاد کشـاورزي مازندران انجـام دادند. 
درك  میـزان  متغیرهـاي  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  نتایـج 
دشـواري هاي شـرکت در کالس، نگرش نسـبت به مسـئوالن 
و کارشناسـان مرکزهـاي جهاد کشـاورزي، میـزان مراجعه به 
ایـن مرکزهـا، میـزان پذیرش مسـئولیت در روسـتا و شـمار 
اعضـاي خانـواده در پیش بیني میزان انگیزه کشـاورزان براي 
شـرکت در برنامه هاي آموزشـي بیش ترین سـهم را داشـتند.

چهارسـوقي امیـن و همـکاران )1386(، در پژوهش خود 
بـا عنـوان عامل هـاي مؤثر بـر پذیـرش روش هاي کشـاورزي 
پایـدار در کشـت آبي توسـط گندم کاران اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان، بیـان کرده انـد که بین میزان عملکـرد در هکتار، 
میـزان درآمـد حاصـل از فـروش گنـدم و سـطح تحصیـالت 
گنـدم کاران بـا پذیرش روش هاي کشـاورزي پایـدار رابطه ی 
 منفي و معني داري وجود دارد. همچنین نتایج نشان داده است
 که بین دو گروه از شـرکت کنندگان در کالس هاي آموزشي و

ترویجي و شـرکت نکـرده گان از نظر میـزان پذیرش اختالف 
معنـي داري وجـود دارد و بین میزان سـطح زیر کشـت گندم 
و پیشـینه کشـت گندم کاران با پذیرش روش هاي کشـاورزي 

پایـدار کم نهاده رابطـه ی معني داري وجـود ندارد. 
سـایبرچت )2020(، کشـاورزي پایـدار و بازدارنده هـاي 
اجـراي آن بررسـي کـرده و دریافتنـد کـه متاسـفانه تنـوع 
بازدارنده هـا و پیچیدگـي آنهـا بـدان معنـي اسـت کـه هیـچ 
راه حل سـریع و آسـاني وجود نـدارد. نهادینه سـازي، آموزش 
و ظرفیـت سـازي و حمایـت اجتماعـي و سیاسـي مي توانند 

راهکارهایـي بـراي رفـع چنیـن بازدارنده هایـي باشـد.
آگـوال و همـکاران )2018(، گسـترش کشـاورزي پایـدار 
در آفریقـا از طریـق فعالیت هـاي مدیریـت کشـتزار مبتنـي 
بـر بوم-سـامانه را بررسـي کـرده و دریافتنـد کـه گسـترش 
بـه  براکوسیسـتم  مبتنـي  کشـتزار  مدیریـت  فعالیت هـاي 
سـن کشـاورزان، فاصلـه تـا کشـتزار، حاصلخیـزي خـاك، 
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دانـش دربـاره مدیریت کشـتزار مبتني بر بوم سـامانه، شـمار 
دیدار هـاي ترویجـي و نـوع آبیـاري کشـتزار بسـتگي دارد.

روي و همـکاران )2014(، ارزیابي پایداري شـالیکاري را 
در بنـگالدش بررسـي کرده انـد. نتایـج نشـان داد کـه کم تـر 
از نیمـي از تولیدکننـدگان برنج به لحاظ پایـداري اقتصادي، 
زیسـت محیطي و کیفیـت زندگـي در وضعیـت پایـدار بودند 
و توسـعه سـرمایه انسـاني، افزایش بهره وري زمین، اسـتفاده 
از  اطالعـات،  بـودن  دسـترس  در  و  منبع هـا  از  درسـت 

عامل هـاي مؤثـر در پایـداري شـالیکاري بودنـد.
حسـیني و آجودانـي )2012(، در پژوهشـي بـا عنـوان 
نظـر  از  پایـدار  کشـاورزي  پذیـرش  بـر  مؤثـر  عامل هـاي 
متخصصان کشـاورزي، نشـان داده اند که عامل هاي اقتصادي 
 و آمـوزش - ترویجـي تـا 31 درصد پذیرش پاسـخ دهندگان

را تبییـن مي کننـد ولـي بیـن عامل هـاي فنـي بـا پذیـرش 
رابطـه ی معنـي داري وجـود نـدارد.

 ،)2011( همـکاران  و  رضواني فـر  پژوهـش  یافته هـاي 
گویـاي آن اسـت کـه انگیـزه کشـاورزان و ادراك در مـورد 
کشـاورزي پایـدار، نگرش اجتماعـي، نگرش زیسـت محیطي 
و مشـارکت در فعالیت هـاي ترویجـي، از عامل هـاي اصلي در 
پذیـرش کشـاورزي پایدار در میان کشـاورزان کوچک اسـت.

نتایـج پژوهـش عزیـز و جیمـوه )2007(، نشـان داد کـه 
سـطح درآمـد کشـاورزان و تمـاس بـا مروجـان دو متغیـري 
هسـتند کـه بـا پذیـرش فنـاوري کشـاورزي ارتبـاط دارنـد 
و همچنیـن رابطـه ی مثبـت و معنـي داري بیـن پذیـرش و 
اندازه کشـتزار وجـود دارد. همچنین لوهر و پـارك )2002(، 
در بررسـي هاي خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه میـزان 
دسـتیابي کشـاورزان پایدار به منبع هاي آمـوزش و اطالعاتي 

در میـزان پذیـرش آنـان اثرگذار اسـت.

منظور از پایداري سـویاکاري در این پژوهش، سـامانه اي 
شـامل سـودمندي کاشـت سـویا از طریـق کاهش فرسـایش 
خـاك و بهبـود حاصلخیـزي آن، تدویـن روش هایـي بـراي 
کاربـرد مؤثـر منبع هاي دروني کشـتزار، تدویـن راهبردهایي 
به منظور بهبود کیفیت جامعه روسـتایي و کاربرد روش هایي 
 بـا کم تریـن تأثیرهـا بـر تخریـب منبع هـاي زیسـت محیطي

مي باشد. بر پایــه مطالب اشــاره شـده، این پژوهش با هدف 
بررسـی تأثیـر منبع هـای اطالعاتـی و آموزش هـای ترویجی 
 در پایـداری سـویاکاری در شهرسـتان نـکا اسـتان مازنـدران

انجام گرفته است. 

روش شناسی
ایـن تحقیق بـه لحاظ دیدمـان جزو پژوهش هـای کٌمی، 
از نظـر میـزان امـکان کنترل متغیرها شـبه آزمایشـی از نوع  
علّـی- ارتباطـی و بـر مبنـاي چگونگـي گـرد آوری داده های 
مـورد نیـاز میدانـی و از نظـر هدف جـزو تحقیقـات کاربردی 
اسـت که در شهرسـتان نکا اسـتان مازندران در سـال 1399 

صـورت گرفته اسـت.  
جامعـه ی آمـاري پژوهـش سـویاکاران شهرسـتان نـکا 
به شـمار 940 تـن در اسـتان مازنـدران مي باشـند )سـازمان 
جهـاد کشـاورزان اسـتان مازنـدران، 1399( و برابـر جـدول 
کرجسـي و مورگان )1970(، 275 سـویاکار بـه عنوان نمونه 
آماري انتخاب شـدند. با توجه به پراکنش ناهمگن سویاکاران 
شهرسـتان نـکا، بـه منظـور دسـتیابی بـه نمونه هـا از روش 
نمونه گیـری تصادفی طبقه ای با انتسـاب متناسـب اسـتفاده 
شـد. بـه گونـه اي کـه بر مبنـای حجم جامعـه آمـاری در هر 
 یک از مرکزهاي خدمات کشـاورزي، شـمار نمونه متناسب به

هر یک از مرکزها اختصاص یافته است )جدول1(. 
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جدول1- حجم نمونه انتخاب شده ازجامعه آماری بر پایه مرکز خدمات کشاورزی

شمار نمونهحجم جامعه مرکز خدمات کشاورزي 
678198پي رجه

6018قره طغان
9026استخرپشت

11233زارم رود
940275جمع

سـاخته  محقـق  پرسـش نامه  از  اسـتفاده  بـا  داده هـا 
بـرای اسـتخراج متغیرهـا و تدویـن  گـردآوری شـدند کـه 
آن هـا از منبع هـای مختلفی اسـتفاده شـده بـود. از آن جا که 
روش هـاي تحلیـل عاملـي در بنیادهـاي منطقي مدل سـازي 
معادله هاي سـاختاري سـهم عمده اي دارنـد )هومن، 1387( 
و تحلیـل عاملي اکتشـافي هنگامي مي تواند ارزشـمند باشـد 
کـه پـس از آن از روش هـاي تاییـدي بـراي آزمـون فرضیـه 
اسـتفاده شـود )کربینگ و هامیلتون، 1996(. در آغاز نسـبت 
به تحلیل عاملي اکتشـافي با اسـتفاده از چرخش واریماکس، 
سـه بخـش منبع هـای اطالعاتـي، شـرکت در آموزش هـای 
ترویجـی و پایـداری سـویاکاری اقـدام شـد و پرسـش هاي با 
بـار عاملـي کم تر از سـطح معنـي دار قابل قبـول یعني 0/3+ 
)منصورفر، 1385( حذف شـدند. یافته های به دســت آمــده 
تحلیل عاملي اکتشافي نشــان داد آزمـون بارتلـت در سـطح 
 KMO =0/53یـک درصـد معنـی دار شـده و میزان آمـاره ی
بـرای انجــام تحلیــل عاملی به نسـبت مناســب می باشــد. 
پـس از چرخـش واریماکس، سـه عامـل با مجمـوع واریانس 
59/51 درصـد نمایـان شـدند. پرسشـنامه نهایـي افـزون بـر 
ویژگي هـاي فردی و ویژگي هاي کشـاورزي و سـویاکاري، در 
سـه بخش اصلی منبع های اطالعاتي با پنج پرسـش، شـرکت 
در آموزش هـای ترویجـی با نه پرسـش و پایداری سـویاکاری 
بـا 10 پرسـش بـود کـه هر یـک از پرسـش ها با بـازه لیکرت 
بـرای گزینـه خیلی کـم(  و 1  بـرای گزینـه خیلی زیـاد   5(
سـنجش شـدند. روایـی شـکلی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از 
 نظرسـنجي از متخصصـان در حـوزه پژوهـش تأییـد شـد.

بـه منظور بررسـی روایی سـازه شـامل روایی همگـرا و روایی 
تشـخیصی و پایایـی ابـزار اندازه گیـری بـه بررسـی بـرازش 
مـدل تحقیق پرداخته شـد. بـر پایه میزان میانگیـن واریانس 
اسـتخراج شـده )AVE >0/551 < 0/506( و پایایـی ترکیبـی 
همگـرا  روایـی  دارای  پرسشـنامه   ،)0/858 < RC >0/909(
از گـردآوری و دسـته بندی  بـود. پـس  پایایـی مناسـبی  و 
محیـط  در  اسـتنباطی  و  توصیفـی  آمـار  روش  از  داده هـا، 
 نرم افـزار SPSS16 و همچنیـن بـرای اسـتخراج مـدل معادله هاي

ساختاری از نرم افزار Smart PLS2 استفاده شد. 
مدل سـازي معادله هـاي سـاختاري در حـال حاضـر، بـا 
دو نسـل روش هـاي پـردازش داده هـا معرفـي شـده اسـت. 
نسـل نخسـت روش هـاي مدل سـازي معادله هاي سـاختاري 
 روش هـاي کوواریانـس محـور مي باشـند کـه نرم افزارهـاي
 EQS ،AMOS ،LISREL و MPUS چهار مورد از پرکاربردترین

نرم افزارهـاي ایـن نسـل هسـتند. چند سـال پـس از معرفي 
روش کوواریانـس محـور، بدلیـل نقطه هـاي ضعفـي کـه در 
ایـن روش وجـود داشـت نسـل دوم روش هـاي مدل سـازي 
معادله هـاي سـاختاري بـه نـام روش حداقل مربعـات جزیي 
)PLS( بـه کار بـرده شـدند. هنگامـی کـه پژوهشـگران قصد 
سـنجیدن رابطه هـاي علّی را دارنـد، متغیرها نرمال نباشـند، 
بـراي هـر صفـت پنهـان دو یا یک متغیر تعریف شـده باشـد 
و حجـم نمونـه زیـاد نباشـد، PLS مناسـب تر از نرم افزارهاي 
نسـل نخسـت مي باشـد )هنسـلر و همکاران، 2009 و هایر و 
همکاران، 2013(. عدم حسـاس نبـودن PLS به حجم نمونه 
تـا آنجاسـت که حتـي شـمار نمونـه مي تواند کم تر از شـمار 
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کل متغیرهـاي پژوهـش باشـد. از ایـن روش بـرای آزمـودن 
رابطه هـاي پیچیـده میـان متغیرهـای پنهـان )متغیرهـای 
مسـتقل و وابسـته( و مشـاهده شـده و همچنیـن میان چند 
متغیر پنهان اسـتفاده شـد. مدل های مرسـوم در مدل سـازی 
 معادله هـاي سـاختاری )SEM( در واقع متشـکل از دو بخش 
هسـتند. مـدل اندازه گیـری کـه چگونگـی توضیـح و تبییـن 
متغیرهـای پنهـان توسـط متغیرهای آشـکار )پرسـش هاي( 
مربوطه را بررسی مي کند و مدل ساختاری که نشان می دهد 
 چگونـه متغیرهای پنهـان در پیوند با یکدیگر قـرار گرفته اند.
 اسـتفاده از مدل سـازی معادله هاي ساختاری برتري هاي زیادی

دارد کـه از مهم تریـن آنهـا عبارت انـد از: بـرآورد رابطه هـاي 
چندگانـه، قابلیـت سـنجش متغیرهـای پنهـان )مفهوم هـاي 
مشـاهده نشـده(، محاسـبه خطـای اندازه گیـری و قابلیـت 

بررسـی تأثیـر هـم خطـی  )داوري و رضـازاده، 1392(.
 PLS در ایـن پژوهـش بـا توجـه بـه برتری هـاي روش
نخسـت  نسـل  و  بـه روش هایـی چـون رگرسـیون  نسـبت 
مدل هـای معادله هـاي سـاختاری و برتری هـاي یـاد شـده از 
جملـه قـدرت پیش بینـی مناسـب و در نظـر گرفتن شـرایط 
محدودیـت  نبـود  مـدل،  پیچیدگـی  ماننـد  پژوهـش  ایـن 
اسـتفاده از متغیرهای دارای مقیاس کٌمی و کیفی و اسـتفاده 

از داده هـای نانرمـال، از ایـن روش اسـتفاده شـد.

یافته ها
کـه  بـود  سـال   50/89 پاسـخگویان  سـنی  میانگیـن 
جوان تریـن و سـالمند ترین آنـان بـه ترتیـب 25 و 76 سـال 
داشـتند. افـزون بـر ایـن، 25/1درصـد از آنـان بـا بیش ترین 
فراوانـی، در یـک خانـوادة چهار تـن بودند که باالترین شـمار 
 خانوار نه تن و پایین ترین آن دو تن بود. همچنین 33/1 درصد

از پاسـخگویان بی سـواد بـود. بـه بیـان دیگـر، 50/9 درصـد 
از آنـان سـطح تحصیلـی راهنمایـي و باالتـر از آن داشـتند. 
 میانگین پیشینه کار کشاورزي و سویاکاري به ترتیب 29/1 و

11/3 سـال بـود کـه کمینـه هـر دو پیشـینه کار کشـاورزي 
و سـویاکاري دو سـال و بیشـینه پیشـینه کار کشـاورزي و 
سـویاکاري بـه ترتیـب 60 و 20 سـال بـود. کمینه و بیشـنه 
مترمربـع   1500 ترتیـب  بـه  نیـز  سـویا  زیرکشـت  سـطح 
آن زیرکشـت  سـطح  میانگیـن  و  مترمربـع   50000  و 

 17513 مترمربع بود.
برمبنـاي یافته هـای ارائـه شـده در زمینـة رابطـه ی بین 
متغیرهـاي پژوهـش در جدول 2، بین منبع هـای اطالعاتي و 
شـرکت در آموزش های ترویجی با سـویاکاري پایدار رابطه ی 
مثبـت معنـی داری وجـود دارد. همچنیـن، بیـن منبع هـای 
رابطـه ی  ترویجـی  آموزش هـای  در  شـرکت  و  اطالعاتـي 
مثبـت معنـی داری وجـود دارد. بـا توجـه بـه وجـود رابطـه 
مثبـت بیـن متغیرهـاي پژوهش، نسـبت بـه اسـتخراج مدل 
 Smart PLS2 معادله هـاي سـاختاری بـا اسـتفاده از نرم افـزار 

اقدام شد.

جدول2- ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي پژوهش

سطح معنی داری )sig(ضریب همبستگی )rs(متغیر دوممتغیر اول
0/000**0/483پایداری سویاکاریمنبع های اطالعاتي

0/000**0/829پایداری سویاکاریشرکت در آموزش های ترویجی
0/000**0/497شرکت در آموزش های ترویجیمنبع های اطالعاتي

بـرای بررسـی رابطه ی خطـی بین متغیرهای پنهان و آشـکار 
و بـه منظـور بررسـی روایـی همگـرا و پایایـی ابزار سـنجش 
پژوهـش، بـار عاملـی هـر یـک از گویه هـا بـه دسـت آمـد 

)جـدول2(. حـد مطلـوب آلفای کرونبـاخ بـرای آن که بلوك 
مـورد نظـر همگـن و تـک بعـدی ارزیابـی شـود بـاالی 0/7 
)نونالـی، 1967( و بـرای پایایـی مرکـب 0/8 و بـاالی 0/7 
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قابـل قبـول اسـت )نونالـی و برن اسـتین، 1994(. بنابراین با 
توجـه بـه میزان هـاي بـه دسـت آمـده در جـدول 2، همه ي 
سـازه های انعکاسی مدل سـاختاری این تحقیق دارای پایایی 
سـازگاری درونـی مطلوبی اسـت. ضمـن این کـه میزان هاي 
به دسـت آمده از AVE نشـان از روایی همگرای مناسـب در 
مؤلفه هاسـت. بـه طـوری کـه، کمینه میـزان AVE یـا همان 
معیـار میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده در روایـی همگـرا 
بایـد 0/5 باشـد )لـی  و چیـن، 2017(. جـدول 3 بیانگـر آن 

اسـت کـه در متغیر پنهـان منبع هـای اطالعاتي، سـویاکاران 
دیگـر وکارشناسـان کشـاورزي بیش تریـن تأثیـر را داشـتند. 
همچنیـن در متغیر پنهان شـرکت در آموزش هـای ترویجی، 
آمـوزش مدیریـت تلفیقي آفـات و تأثیر پسـماندهاي گیاهي 
در سـطح کشـتزار بیش تریـن تأثیـر را داشـتند. در متغیـر 
پنهـان پایـداری سـویاکاری نیـز، میـزان حفظ پسـماندهاي 
گیاهـي در سـطح کشـتزار و میزان اسـتفاده از تنـاوب زراعي 

بیش تریـن تأثیـر را داشـتند. 

جدول3- خالصه یافته های برازش مدل اندازه گیری پژوهش

بارعاملینمادمتغیر آشکارمتغیر پنهان

منبع های اطالعاتي

I10/556تلویزیون
I20/854سویاکاران دیگر

I30/743اینترنت
I40/740نشریه هاي ترویجي

I50/785کارشناسان کشاورزي
AVE =0/551       CR =0/858      Cronbach Alpha =0/813

شرکت در آموزش های 
ترویجی

T10/665چگونگي کاربرد علف کش و سم هاي شیمیایي
T20/749آگاهي از بذر مصرفي

T30/716اطالع رساني در زمینه آفات و بیماري ها
T40/746آموزش چگونگي استفاده از ماشین  هاي کشاورزي

T50/729مدیریت منابع آب
T60/701چگونگي کاربرد کودهاي شیمیایي 

T70/780آموزش مدیریت تلفیقي آفات
T80/750تأثیر پسماندهاي گیاهي در سطح کشتزار

T90/581آموزش مرحله ها و چگونگي آماده کردن زمین
AVE =0/511       CR =0/904      Cronbach Alpha =0/880

پایداری سویاکاری

S10/752استفاده متعادل و بهینه از کودهای شیمیایی
S20/771میزان استفاده از رقم هاي مقاوم به شرایط محیطي، آفات و بیماري ها

S30/852میزان استفاده از تناوب زراعي
S40/866میزان حفظ پسماندهاي گیاهي در سطح کشتزار

S50/789مدیریت درست منابع آبي
S60/638میزان استفاده از روش هاي مکانیکي برای علف های هرز

S70/618میزان استفاده از مدیریت و مهارت زیستي برای مبارزه با آفات
S80/617میزان استفاده کم ترین از سم هاي شیمیایی

S90/687میزان استفاده از کود حیواني و سبز
S100/521آیش گذاری زمین

AVE =0/506       CR =0/909     Cronbach Alpha =0/889
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بـرای بررسـی روایـی متغیرهـاي پنهان، چیـن )1988(، 
توصیـه می کنـد که جـذر میانگین واریانس اسـتخراج شـده 
همبسـتگی  از  بیش تـر  بایـد  پنهـان  متغیـر  یـک   )AVE(
آن متغیـر پنهـان بـا متغیرهـاي پنهـان دیگـر باشـد. ایـن 
امـر نشـانگر آن اسـت کـه همبسـتگی متغیرهـاي پنهـان با 

نشـانگرهای خـود بیش تـر از همبسـتگی آن بـا متغیرهـاي 
بـه  مربـوط  یافته  هـای   4 در جـدول  اسـت.  دیگـر  پنهـان 
بررسـی روایـی ارائـه شـده اند، کـه نشـانگر روایی به نسـبت 

مناسـب متغیرهـاي پنهـان هسـتند.

جدول 4- ماتریس همبستگی و روایی متغیرهای پنهان پژوهش

منبع های اطالعاتيشرکت در آموزش های ترویجیپایداری سویاکاریمتغیر پنهان
*0/711پایداری سویاکاری

*0/8740/715شرکت در آموزش های ترویجی

*0/6870/5320/742منبع های اطالعاتي

*جذر میانگین واریانس استخراج شده هریک از متغیرهای پنهان

 ،5 جـدول  در  آمـده  دسـت  بـه  یافته  هـای  بـر  بنـا 
اطالعاتـي  منبع هـای  و  ترویجـی  آموزش هـای  در  شـرکت 
تأثیـر مثبـت و معنـی دار در سـطح 99 درصـد اطمینـان بـر 
پایداری سـویاکاری داشـتند ) t >2/58(. همچنین منبع های 

اطالعاتـي تأثیـر مثبـت و معنـی دار در سـطح 99 درصـد 
داشـتند.  ترویجـی  آموزش هـای  در  شـرکت  بـر  اطمینـان 
بیش تریـن تأثیـرکل در پایـداری سـویاکاری را، شـرکت در 

داشـت.  ترویجـی  آموزش هـای 

جدول5- تأثیر متغیرهای پنهان تحقیق در پایداری سویاکاری

tاثرکلاثرغیرمستقیماثر مستقیم متغیر پنهان
0/5320/53210/585منبع های اطالعاتي- شرکت در آموزش های ترویجی

0/3100/3770/6875/814منبع های اطالعاتي- پایداری سویاکاری

0/7090/70916/036شرکت در آموزش های ترویجی - پایداری سویاکاری

مـدل نهایـی تأثیـر منبع هـای اطالعاتـي و شـرکت در 
مبنـاي  بـر  پایـداری سـویاکاری  در  ترویجـی  آموزش هـای 
نگاره ی1 ارائه شـده اسـت. به طور کلی، میزان R2 گویای آن 
اسـت که 83 درصـد از تغییرپذیري  هاي پایداری سـویاکاری 
مربـوط بـه شـرکت در آموزش هـای ترویجـی و منبع هـای 

اطالعاتـي بـوده و آن را تبیین می کننـد. همچنین 28 درصد 
از تغییرپذیري  هـاي شـرکت در آموزش هـای ترویجی مربوط 
بـه منبع هـای اطالعاتي بـود. منبع هـای اطالعاتي افـزون بر 
 اثـر مسـتقیم بـر پایـداری سـویاکاری، دارای اثرغیرمسـتقیم 

هم می باشد.
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نگاره ی 1- مدل نهایی تأثیر منبع های اطالعاتي و آموزش های ترویجی در پایداری سویاکاری 

جدول 6 میزان هاي شـاخص بررسـي اعتبار مشـترك را 
نشـان می دهـد. این شـاخص توانایـی مـدل را در پیش بینی 
متغیرهای آشـکار از طریـق میزان متغیر پنهان متناظرشـان 
می سـنجد. بنابـر یافته  هـا، میزان  SSO مجمـوع مجذورهای 
مشـاهده ها بـرای هـر بلـوك پنهـان، SSE مجمـوع مجـذور 

SSE/SSO خطاهای پیش بینی برای هر بلوك متغیر پنهان و 
نیـز شـاخص اعتبار اشـتراك یـا CV-com را نشـان می دهد. 
پنهـان  متغیرهـای  اشـتراك  اعتبـار  وارسـی  اگـر شـاخص 
مثبـت باشـد، مـدل اندازه گیـری کیفیـت مناسـب دارد، لـذا 
میزان هـاي بـه دسـت آمـده کیفیت مـدل را تأییـد کرده اند. 

جدول6- شاخص های اعتبار مشترك

SSOSSE1-SSE/SSOمؤلفه

26301581/9950/398پایداری سویاکاری

23672052/6570/133شرکت در آموزش های ترویجی

همچنیـن، بـه بررسـي بـرازش کلـي مـدل تحقیـق برپایـه 
شـاخص GOF پرداخته شـد. این شـاخص به صورت مجذور 
درونـزا  متغیرهـاي  تعییـن  میانگیـن ضریـب  حاصل ضـرب 
)پنهـان( در میانگیـن میزان هاي اشـتراکي متغیرهـاي مورد 
بررسـي در مـدل بـه شـرح زیـر محاسـبه مي شـود)داوري و 

رضـازاده، 1392(: 

 GOF=0/664 بـا توجـه بـه اینکه میـزان به دسـت آمـده

کـه بیـش از 0/36 مي باشـد، بـرازش کلـي مـدل در سـطح 
بود.  مطلوبـي 

بحث و نتیجه گیری
کشـاورزي پایـدار بـه عنـوان یـک فلسـفه مدیریتـي و 
و  نسـل کنونـي  نیازهـاي کشـاورزي  فراهم کننـده  سـامانه 
آینـده و در پاسـخ به این نارسـایي ها و مسـاله هاي طبیعي و 
انسـاني، بـه عنـوان چالـش عمده سـده 21 ظهور کـرده و به 
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ایـن مفهـوم اسـت کـه کشـاورزي بایـد کم تـر مصرف کننده 
افراختـه، 1396(. ایـن  و بیش تـر پایـدار باشـد )سـرایي و 
و  اطالعاتـي  منبع هـای  تأثیـر  بررسـی  بـا هـدف  پژوهـش 
آموزش هـای ترویجـی در پایداری سـویاکاری در شهرسـتان 

نـکا اسـتان مازنـدران انجـام گرفته اسـت. 
نتایـج نشـان داد کـه میانگین پیشـینه کار کشـاورزي و 
سـویاکاري بـه ترتیب 29/1 و 11/3 سـال بود کـه کمینه هر 
دو پیشـینه کار کشـاورزي و سـویاکاري دو سـال و بیشـینه 
پیشـینه کار کشـاورزي و سـویاکاري به ترتیب 60 و 20 سال 
بـود. که بیانگر تجربـه و دانش بومی خوب سـویاکاران درباره 
کشـاورزي و سـویاکاري بود. اصل توجه بـه دانش بومی یکی 
 از اصـول مهـم ترویج کشـاورزی اسـت. کارکنـان ترویج باید
 سعی به درك آن کنند، پیش از اینکه نوآوری به روز )پایداری

سویاکاری( را توصیه کنند)سینگ و همکاران، 2009(. 
نتایـج مدل سـازي معادلـه سـاختاري در متغیـر پنهـان 
 منبع های اطالعاتي، سـویاکاران دیگر وکارشناسان کشاورزي 
 بیش تریـن تأثیـر و نشـریه هاي ترویجي و تلویزیـون کم ترین

تأثیر را داشـتند. این بیانگر آن اسـت که آموزش سـویاکاران 
از طریـق رسـانه هاي ارتبـاط جمعي مؤثر نبوده و سـویاکاران 
روش هـاي فـردي آمـوزش را ترجیـح مي دهنـد. همچنیـن 
در متغیـر پنهـان شـرکت در آموزش هـای ترویجـی، آموزش 
در  گیاهـي  پسـماندهاي  تأثیـر  و  آفـات  تلفیقـي  مدیریـت 
متغیـر  در  داشـتند.  را  تأثیـر  بیش تریـن  کشـتزار  سـطح 
پنهـان پایـداری سـویاکاری نیـز، میـزان حفظ پسـماندهاي 
گیاهـي در سـطح کشـتزار و میزان اسـتفاده از تنـاوب زراعي 
بیش تریـن تأثیـر را داشـتند. ضـروري اسـت کـه ضعف هاي 
راه هـاي  و  منبع هـا  طریـق  از  بایـد  سـویاکاران  اطالعاتـي 
ارتباطـي در دسـترس آنـان برطـرف گـردد و پژوهش گـران 
نیـز فناوري هایـي از مدیریـت تلفیقـي و اسـتفاده بهینـه از 
پسـماندهاي گیاهـي را توسـعه دهنـد و تاکیـد کننـد کـه با 
شـرایط کشـتزار و توان سـویاکاران سـازگاري داشـته باشـد. 
توجـه ویژه بـه بخش ترویـج و انتقال یافته هاي پژوهشـي به 

سـویاکاران در عملیات-هایـي همچـون تنـاوب زراعي، حفظ 
پسـماندهاي گیاهي در سـطح خـاك براي بازسـازي و بهبود 
حاصلخیـزي خـاك و کمینه سـازي به هـم زدن خـاك که در 
اصطـالح کشـاورزي حفاظتـي نامیـده مي شـود، از مـواردي 
اسـت کـه لـزوم توجه بـه آنهـا مي توانـد پایداری سـویاکاری 

را تحقق بخشـد.
بنابـر یافته  هـای مدل سـازي معادله سـاختاري، شـرکت 
در آموزش هـای ترویجـی تأثیـر مثبـت و معنی دار در سـطح 
99 درصـد اطمینـان در پایـداری سـویاکاری دارد. یافته  های 
و  جوانبخـت   ،)1397( کاشـاني  جنگ چـي  پژوهش  هـاي 
همکاران )1397(، مشـرقي و همکاران )1391(، چهارسـوقي 
امیـن و همـکاران )1386(، سـایبرچت )2020(، حسـیني 
و آجودانـي )2012(، رضوانفـر و همـکاران )2011(، عزیـز 
و جیمـوه )2007( و لوهـر و پـارك )2002( بـا یافته هـای 
بـه دسـت آمـده همخوانی داشـته و همسـو اسـت؛ امـا نتایج 
پژوهـش سـرایي و افراختـه )1396( گویـاي آن بـود که بین 
شـرکت در کالس هـاي آموزشـي و ترویجـي بـا کشـاورزي 
پایـدار، رابطـه معنـي داري مشـاهده نشـد. افـزون بـر این بنا 
منبع هـای  سـاختاري،  معادلـه  مدل سـازي  یافته  هـای  بـر 
 اطالعاتـي تأثیـر مثبـت و معنـی دار در سـطح 99 درصـد
 اطمینان در پایداری سـویاکاری دارد. یافته  های پژوهش  هاي

مشرقي و همکاران )1391(، روي و همکاران )2014( و لوهر 
و پارك )2002( با یافته های به دسـت آمده همخوانی داشته 
و همسـو اسـت؛ امـا با نتایـج پژوهش سـیدیعقوبي و صدیقي 
)1395( همخوانـي نداشـت. همچنیـن منبع هـای اطالعاتي 
تأثیـر مثبـت و معنـی دار در سـطح 99 درصـد اطمینـان در 
شـرکت در آموزش هـای ترویجـی داشـت کـه بـا یافته  هـای 
پژوهـش   عزیـزي خالخیلـي و همـکاران )1395( همخوانـی 
پایـداری  در  تأثیـرکل  بیش تریـن  اسـت.  و همسـو  داشـته 
سـویاکاری را، شـرکت در آموزش های ترویجی داشـت. نتایج 
پژوهـش زلیخایـي سـیار و همـکاران )1397( نشـان داد که 
از میـان عامل هـاي آموزشـي و ترویجـي، رسـانه هاي جمعي 
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)تلویزیـون و اینترنـت(، بیش تریـن تأثیـر را برمدیریت پایدار 
آب کشـاورزي داشـت. میـزان R2 در مـدل نهایـي گویای آن 
اسـت که 83 درصد از تغییرپذیري ها در پایداری سـویاکاری 
مربـوط بـه شـرکت در آموزش هـای ترویجـی و منبع هـای 
اطالعاتـي بـوده و آن را تبیین می کننـد. همچنین 28 درصد 
از تغییرپذیري هـاي شـرکت در آموزش هـای ترویجی مربوط 
بـه منبع هـای اطالعاتـي بـود. سـرایي و افراختـه )1396( 
برایـن باورنـد نبـود رسـانه مؤثـر بـراي رسـاندن اطالعـات و 
آمـوزش در زمینـه کشـاورزي پایـدار، از جمله دشـواري هاي 
عمـده در ایـن راه مـي باشـد. کارشناسـان کشـاورزي بایـد 
شـمار بازدیدهـاي خـود بـه کشـتزارها را بیش تـر کننـد تـا 

بـا دیـدار مسـتقیم و صحبـت کردن بـا سـویاکاران هم درك 
سـویاکاران  نظـر  مـورد  ابهام هـاي  و  پرسـش ها  از  بهتـري 
در زمینـه پایـداری سـویاکاری داشـته باشـند و هـم اعتبـار 
بیش تـري نـزد آنـان پیـدا کننـد. در اطالع رسـاني و تبلیـغ 
برنامه هـاي آموزشـي-ترویجي سـویاکاري، بایـد سـعي برآن 
باشـد تـا از همـه گروه هـاي موجـود ماننـد شـورا، دهیـار و 
بویژه سـویاکاران دیگر براي جلب سـویاکاران اسـتفاده شـود.
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Abs tract
Familiarity of soybean producers with sus tainable agriculture is one of the effective factors in the s tability of 

their agricultural sys tem. Soybean cultivation sus tainability is a sys tem that includes the usefulness of soybean 
cultivation through reducing soil erosion and improving its fertility, developing methods for effective use of 
internal resources of the farm, developing s trategies to improve the quality of rural society and using methods 
with the leas t impact on environmental des truction. In this regard, this s tudy aimed at inves tigating the impact 
of information sources and extension training on soybean cultivation sus tainability in Neka County in 2020. The 
s tatis tical population of s tudy includes soybean farmers of Neka County in Mazandaran Province (N= 940). 
According to Krejcie and Morgan (1970) table, 275 soybean farmers were selected as a s tatis tical sample. Data 
were collected using a researcher-made ques tionnaire. The ques tionnaire was divided into three main sections: 
information sources, participation in extension training and soybean cultivation sus tainability with a Likert 
scale. The content validity of the ques tionnaire was confirmed by experts' opinions. Also, based on the Average 
Variance Extracted (0.506>AVE< 0.551) and Composite Reliability (0.858>CR<0.909), the ques tionnaire had 
a convergent validity and appropriate reliability. SPSS16 and Smart PLS2 software were used to analyze the 
data. The results of s tructural equation modeling showed that participation in extension training and information 
sources had a positive and significant impact on soybean cultivation sus tainability. Participating in extension 
training and information sources explained about 83 percent of variance of the soybean cultivation s tability. 
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