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چکیده
ایـن پژوهـش علّـی - ارتباطـی بـا هـدف بررسـی عامل هـای مؤثـر بـر بهبـود دانـش فنـی کشـاورزان گنـدم کار در زمینـه 

عملیـات سـازگار بـا محیـط زیسـت  انجـام شـد. جامعـه ی آمـاری، همـه ی کشـاورزان گنـدم کار شهرسـتان خرم آبـاد در سـال 

1398بـود )N= 12500(. بـا اسـتفاده از فرمـول نمونه گیـری کوکـران 240 تـن از آنـان بـا روش نمونه گیری تصادفـی طبقه ای 

بـا انتسـاب متناسـب انتخـاب شـدند. ابزار اصلـی تحقیق پرسشـنامه ای بـود که روایی آن توسـط نظرسـنجی از اعضـای هیئت 

علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعی خوزسـتان و محاسـبه AVE و پایایی آن با اسـتفاده از ضریب آلفـای کرونباخ، 

پایایـی ترکیبـی  و روش دو نیمـه کـردن تأییـد شـد. پـردازش داده ها بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSSwin18 انجام شـد. یافته های 

تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی نیـز نشـان داد، متغیرهای سـرمایه اجتماعی، نگرش، سـطح تحصیالت، شـمار تماس هـای ترویجی 

و اسـتفاده از منبع هـای اطالعاتـی بیش تریـن تأثیـر را بـر احتمال بهبود سـطح دانش فنی سـازگار با محیط زیسـت کشـاورزان 

دارنـد. همچنیـن، نتایـج تحلیـل لجسـتیک نشـان داد حیطه های رفتـار و یادگیری )شـناخت دانش، نگرشـی ارتباطـی و روانی 

- حرکتـی( نیـز تأثیـر شـایان توجهـی بـر احتمـال به کارگیری عملیات سـازگار با محیـط زیسـت دارد؛ به طوری کـه می توانند 
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مقدمه
بـا افزایـش فشـار جهانـی بر بخش کشـاورزی بـه منظور 
تهیـه غـذا، نگرانی های زیسـت محیطی نیز در حـال افزایش 
 اسـت )هاینس و ویلسـون، 2016(، زیرا کاربرد انواع کودهای 
 شیمیایی در 10 سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

به عنـوان مثـال تقاضا بـرای مجمـوع کودهای شـیمیایی  در 
سـال 2008 بـه میـزان 161 میلیـون تـن بوده اسـت که در 
سـال 2018 بـه بیـش از 200 میلیـون تـن رسـیده اسـت 
)فائـو، 2018(، در ایـران نیـز کاربـرد سـم های شـیمیایی به 
میـزان قابـل توجهی باالتـر از میانگین جهانی اسـت به عنوان 
مثـال میـزان کاربـرد سـم های شـیمیایی در ایـران در سـال 
2013 حـدود 760 گـرم در هکتـار بـوده کـه 5 برابـر میزان 
اسـتاندارد در کشـورهای جهانی بوده اسـت )رزاقـی بورخانی 
و محمـدی، 2019(، افزون بر این اسـتفاده کشـاورزان از آب 
فاضالب هـای تصفیـه نشـده در بخـش کشـاورزی منجـر بـه 
آلودگـی آب و خاک شـده اسـت )سـازمان بهداشـت جهانی، 
از  نشـان  پژوهش هـا  یافته هـای  دیگـر  سـویی  از   ،)2018
وجـود بیـش از حـد مجـاز فلزهـای سـنگین در سـبزی ها و 
محصول هـای تابسـتانه در منطقه هـای مختلف ایران داشـته 
و آلودگی هـای محیط زیسـت را به بیش ترین رسـانده اسـت 
)رزاقـی بورخانـی و محمـدی، 2018(، کاربـرد از کودهـای 
شـیمیایی در کشـاورزی اگرچـه منجـر بـه افزایـش تولیـد 
شـده، امـا سـالمت غذایی و تخریـب محیط زیسـت را نیز به 
دنبال داشـته اسـت )کاروالهـو و همـکاران، 2018(، بنابراین، 
منبع هـای  انـرژی،  منابـع  از  کشـاورزان  بی رویـه  اسـتفاده 
طبیعـی، آب، خـاک، کودهـای شـیمایی، چالش هـای زیادی 
آورده اسـت )هاینـس و  به وجـود  بـرای محیـط زیسـت  را 
می دهـد  نشـان  آمارهـا  نیـز  ایـران  در   ،)2016 ویلسـون، 
سـاالنه حـدود 25 میلیـون لیتـر انـواع سـم، در کشـتزارها 
و باغ هـای ایـران مصـرف می شـود کـه سـهم هـر ایرانـی از 
ایـن میـزان 330 گـرم اسـت. افزایـش توجـه انسـان ها بـه 
محصول هـای  تولیـد  افزایـش  بـرای  شـیمیایی  نهاده هـای 

کشـاورزی، افزایـش انـواع بیماری هـا و مسـاله های محیـط 
پایـدار  و  هـم جهـت  رفتارهـای  اهمیـت  و  ارزش  زیسـتی 
می کنـد  مشـخص  را  پیـش  از  بیـش  زیسـت  محیـط  در 
)یزدان پنـاه و هاشـمی نژاد، 2016(، بنابرایـن، در سـال های 
اخیـر رفتارهـای حفاظـت از محیـط زیسـت بـه منزلـه یکی 
از اصلی تریـن عامل هـا تأثیرگـذار بـر حفـظ محیـط زیسـت 
جلب توجه شـده اسـت )تانـگ و همـکاران، 2017(، هدف از 
پایـداری زیسـت محیطـی حمایـت کافـی از آبخیـز، منبع ها 
آب شـیرین و زیسـت محیطی، حفاظـت از زمیـن، جنـگل، 
آب و حیات وحـش، اطمینـان از حمایـت کافـی از منبع هـای 
زیسـتی، بوم سـامانه و پشـتیبانی از حیـات اسـت )سـلیمان، 
2012؛ سـواری و همکاران، 2020(، امروزه، ریشـه بسـیاری 
بـر جهـان، همچـون  از مسـاله های زیسـت محیطی حاکـم 
اقلیمـی  تغییرپذیری هـای  زمیـن،  تدریجـی  شـدن   گـرم 
 )آب و هوایی(، آلودگی هوا، کمبود آب، کاهش منابع طبیعی و
 نابودی تنوع بوم سـامانه طبیعی ریشه در رفتار زیست محیطی

افراد می باشـد )عباس زاده و همکاران، 1395(، بررسـی رفتار 
تصمیم گیـران  کـه  اسـت  ابـزاری  زیسـت محیطی  پایـداری 
و سیاسـت گذاران را قـادر می سـازد تـا اقدام هـای مناسـب 
بـرای پایدارسـازی هـر چـه بیش تـر جامعـه را انجـام دهنـد 
همـکاران،  و  سـواری  1390؛  خسـروبیگی،  و  )عنابسـتانی 
2013(، امـا بـرای تغییـر رفتـار افـراد بایـد پیش شـرط های 
تغییـر رفتارهـا شناسـایی شـود از نگـرش بـه عنـوان پیـش 
شـرط رفتـار نام برده می شـود و بـا گرایش های رفتار انسـان 
ارتبـاط مسـتقیمی دارد )لیدسـما و همـکاران، 2018(، در 
واقـع کشـاورزانی که دارای نگـرش پایدار و مثبـت به محیط 
هسـتند بـا آمادگـی بیش تـری عملیـات پایـداری را به طـور 
مسـاعدتری بـه کار می گیرنـد )گائـو و همـکاران، 2017(، 
مطلـوب  زیسـت محیطـی  نگـرش  بـا  بنابرایـن کشـاورزان 
آمادگـی بیش تـری بـه انجـام رفتارهـای زیسـت محیطـی 
ارزیابـی  بـه  بسـتگی  فـرد  رفتـار  واقـع  در  دارنـد  مناسـب 
فـرد از بهینـه بـودن یـک رفتـار دارد هـر چـه فـرد نگـرش 
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مسـاعدتری بـه یـک عمـل داشـته باشـد آن رفتـار را بهتـر 
بـه کار می گیـرد )یـادآو و پاتهـاگ، 2016(، افـزون بـر ایـن 
نیـز در ادبیـات تحقیـق به این موضوع اشـاره شـده اسـت در 
صورتـی کـه کشـاورزان از پیامدهـای و اثرگذاری هـای منفی 
سـم های شـیمیایی بـر محیـط و سـالمت غـذا آگاهـی پیـدا 
 کننـد نگرش مسـاعدتری به انجـام رفتاری ایمن در راسـتای 
 حفاظت از محیط زیست دارند )یوانتاری و همکاران، 2015(،

از سـوی دیگـر کمبـود دانـش می توانـد رفتارهای دوسـتدارانه 
 محیط زیست را محدود کند )ویسنتی – مولینا و همکاران، 2013(،

در ایـن راسـتا، سیاسـت گذاران نیـز متوجـه شـده اند بـرای 
بهبـود خودکارآمـدی افـراد در پاسـداری از منابـع طبیعـی 
مؤثرتریـن روش آگاهـی و آموزش می باشـد )ارل و همکاران، 
بنیادیـن  گامـی  محیط زیسـتی  آگاهـی  واقـع  در   ،)2009
تخریـب  و  جنگل زدایـی  بحران هـای  بـا  رویارویـی  بـرای 
منابـع طبیعـی اسـت  )اردوغـان و همـکاران، 2009(، لـذا 
حرکـت بـه سـوی توسـعه پایدار نیازمند آمـوزش همگانی در 
پاسـداری از منابع طبیعی است )سـواری و همکاران، 2013؛ 
 لـوری و همـکاران، 2016(، زیـرا توسـعه پایدار و همه جانبـه، 
 از بسـتر نیروی انسانی می گذرد )سـارانی و همکاران، 2013؛

سـواری و همـکاران، 2021(، بخـش عمـده ی چالش هـای 
 محیط زیسـتی موجود، ریشـه در نبود آگاهی و خودکارآمدی

الزم در زمینـه ارتبـاط انسـان بـا طبیعـت اسـت )شـبیری 
بنابرایـن،    ،)2016 یانـگ،  و  الیـوت  2013؛  میبـودی،  و 
کسـب آگاهـی محیط زیسـتی نخسـتین گام در راه تحقـق 
اصـل پایـداری اسـت و بذاتـه شـرط بقـای آینـده بشـریت 
آگاهـی   ،)2015 )فریتیـف،  اسـت  محیط زیسـتی  آگاهـی 
و  مسـاله ها  از  بسـیاری  می توانـد  همـواره  محیط زیسـتی 
سـازد  طـرف  بـر  را  محیط زیسـت  گریبانگیـر  بحران هـای 
)شمسـی پایکیاده و شـبیری، 1398(، آگاهی محیط زیسـتی 
شـامل دانش افـراد درباره محیط زیسـت، مسـئولیت  افراد در 
پاسـداری از محیط زیسـت و رابطه بین اقتصاد و توسعه پایدار 

اسـت )هوانـگ و شـی، 2009 ؛ بلیسـینگ، 2012(. 

همان گونـه که گفته شـد کودهای شـیمیایی، پیامدهای 
زیانبـاری بـر محیـط زیسـت و سـالمت انسـان ها دارنـد کـه 
در کشـورهای در حـال توسـعه و ایـران روبـه افزایـش اسـت 
شهرسـتان  در  بررسـی  ها   ،)2020 قره چایـی،  و  )سـواری 
خرم آبـاد نیـز نشـان می دهد که کشـاورزان به طور مناسـبی 
رفتارهـای پاسـداری از محیـط زیسـت را انجـام نمی دهنـد 
بـه  مناطقه هـا  دیگـر  از  بیـش  را  تخریبـی  فعالیت هـای  و 
بـر  افـزون   ،)2021 همـکاران،  و  )احمـدی  می گیرنـد  کار 
ایـن، کشـاورزان ایـن اسـتان گرایـش باالیـی بـه اسـتفاده از 
کودهـا و سـم های شـیمیایی دارد و به طور قابـل توجهی در 
فعالیت هـای کشـاورزی اسـتفاده می کننـد )همـان(، نتیجـه 
فعالیت هـای زیانبـار آنـان در محیـط زیسـت ایـن اسـتان 
شـامل افـت کیفـی منبع هـای آب، کاهـش آبدهـی چاه هـا، 
نشسـت زمیـن، کاهش اٌفـت کیفیت و کمیـت آب زیرزمینی 
اسـت  شـده  کشـاورزی  بخـش  در  محدودیـت  ایجـاد  و 
)منتـی زاده و زمانـی، 1397(، ایـن بررسـی ها نشـان می دهد 
کـه کشـاوزران ایـن اسـتان دانـش  باالیی نسـبت بـه اهمیت 
پاسـداری از محیـط زیسـت ندارند زیـرا همـواره ارتباط بین 
انجـام  و  زیسـت  محیـط  از  پاسـداری  رفتارهـای  و  دانـش 
رفتـار ایمنـی در بررسـی هایی تأییـد شـده اسـت )غفـاری و 
همکاران، 1395(، در این راسـتا نیاز اسـت دانش کشـاورزان 
در زمینـه به کارگیـری عملیـات پایدار محیط زیسـتی بهبود 
یابـد، در تحقیقـات مختلـف بـه بررسـی عامل هـای مؤثـر 
بـر دانـش کشـاورزان پرداختـه شـده اسـت کـه در ادامـه به 

شـماری از آن هـا اشـاره می شـود.
دانـش  بـر  مؤثـر  عامل هـای  زمینـه  در  پژوهشـی  در 
سـیب زمینی کاران نتایـج نشـان داد کـه تحصیـالت، بارهای 
شـرکت در دوره هـای ترویجـی، بارهـای بازدیـد، تمـاس بـا 
مروجـان، دارای اثـر معنی داری در این زمینه بودند )قاسـمی 
و همـکاران، 1398(، در پژوهشـی در زمینه وضعیت پایداری 
زیسـت محیطی در میـان روسـتاییان بـه این نتیجه رسـیدند 
کـه عامل هـای سـطح زیرکشـت، داشـتن شـغل غیرزراعی و 



147فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 56
بهار 1400

پیشـینه سـکونت تأثیر معنـی داری بر رفتار زیسـت محیطی 
روسـتاییان دارد )موسـی پور و همکاران، 1397(، در تحقیقی 
اقتصـادی و اجتماعـی بـر  در زمینـه عامل هـای محیطـی، 
دانش کشـاورزان گندم کار درباره ی کشـاورزی پایـدار به این 
نتیجـه رسـیدند کـه مهم تریـن عامل هـای تأثیرگذار شـامل 
میـزان اسـتفاده از راه هـای ارتباطی، میزان عملکرد، پیشـینه 
فعالیـت کشـاورزی، سـطح مشـارکت و انگیزه، سـواد، فاصله 
تـا نزدیک تریـن مرکـز خدمـات کشـاورزی بـود )حیـدری 
سـاربان و مجنونـی توتاخانه، 1396(، در پژوهشـی در زمینه 
عامل هـای مؤثـر بر سـطح دانش فنی انارکاران بـه این نتیجه 
دسـت یافتنـد کـه مهم تریـن عامل هـای تأثیرگـذار در ایـن 
زمینه شـامل تجربه کشـت انار، مشـارکت اجتماعی، سرمایه 
اجتماعـی، دسترسـی بـه اعتبارهـا، میـزان درآمـد، میـزان 
تولیـد، شـمار تماس های ترویجـی، میزان اسـتفاده از راه های 
ارتباطـی و اطالعاتـی و فاصلـه بـا مرکـز خدمـات ترویج بود 
)شاه پسـند و سـواری، 1396(، در پژوهشـی در زمینه دانش 
فنـی در میـان زعفـران کاران نتایـج نشـان داد کـه مهم ترین 
عامل های مؤثر شـامل سـطح تحصیالت، بیمـه محصول های 
کشـاوری، رقـم کشـت شـده، دریافـت وام و میـزان درآمـد 
خانـوار بـود )حسـن پور و همـکاران، 1396(، در تحقیقـی در 
زمینـه پایـداری زیسـت محیطـی و عامل هـای تحقق بخـش 
 آن در بخـش کشـاورزی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه 
 مهم تریـن عامل های تأثیرگذار شـامل، فناوری های حفاظتی،
 اقتصادی و بازاریابی )تولید محصول های سـالم و بازارپسـند(،

آموزشـی و ترویجـی )به ویـژه برگزاری دوره هـا و کارگاه های 
آموزشـی(، سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی )تصویـب قانون هـا 
و مقـرارت حمایتـی و اجتماعـی فرهنگـی )بـه ویژه سـرمایه 
اجتماعـی( بـود )محمـدی، 1395(، در پژوهشـی دیگـر در 
زمینـه متغیرهـای اجتماعی و اقتصـادی تأثیرگـذار بر دانش 
فنـی گنـدم کاران در اسـتان تهـران نتایـج نشـان داد کـه 
متغیرهـای سـن، عملکـرد گنـدم، میـزان زمیـن زیرکشـت، 
شـمار دوره هـای ترویجـی بـر دانـش کشـاورزان مؤثر اسـت 

 )علی آبـادی و همـکاران، 1395(، بررسـی های محققان دیگر
 نشان داد که راه های ارتباطی و اطالعاتی، سن، خودکارآمدی،

عضویـت در تشـکل های اجتماعـی، انگیزه، آگاهـی در زمینه 
پیامدهـای و به کارگیـری عملیـات پایداری می توانـد بر رفتار 
زیسـت محیطی تأثیرگذار باشـد )قادری و همکاران، 1394(، 
یافته هـای دیگـر در ایـن زمینـه نشـان داد کـه متغیرهـای 
سـن، مالکیـت اراضی، بیمه کشـاورزی، مشـارکت اجتماعی، 
میـزان تماس هـای ترویجی، نوع کشـت، روش هـای آبیاری و 
عملکـرد بر رفتـار پایدار محیط زیسـت کشـاورزان تأثیرگذار 
اسـت )جمشـیدی و همکاران، 1394(، در بررسـی عامل های 
اجتماعـی مؤثـر بـر رفتارهای زیسـت محیطی به ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه جنسـیت، آگاهـی زیسـت محیطـی، رضایت از 
محـل زندگـی تأثیر معنـی داری بر رفتارهای زیسـت محیطی 
عوامـل  بررسـی  در   ،)1393 همـکاران،  و  )فرهمنـد  دارد 
تأثیرگـذار بر رفتار سـازگار با محیط زیسـت نتایج نشـان داد 
که سـطح سـواد کشـاورزان، شـرکت در دوره هـای ترویجی، 
عملکـرد زراعـی، ارتبـاط بـا مرکزهـای خدمـات مشـاوره بـر 
رفتارهـای سـازگار با محیط زیسـت در این زمینـه تأثیرگذار 
در  پژوهشـی  در   ،)1393 همـکاران،  و  )منتـی زاده  اسـت 
زمینـه تأثیـر برنامـه  ترویج کشـاورزی بـر دانـش و بهره وری 
نتیجـه  ایـن  کرمانشـاه  شهرسـتان  گنـدم کار  روسـتاییان 
رسـیدند کـه مهم تریـن متغیرهـای تأثیرگـذار شـامل سـن، 
ارتباطـی،  ویژگی هـای  اراضـی،  میـزان  تحصیـالت،  میـزان 
تمـاس بیش تر بـا مروجان، شـرکت  در کالس هـای ترویجی، 
توصیـه کشـاورزان همسـایه و رهبران محلی بـود )علی بیگی 
و قنبرعلـی، 1392(، در پژوهشـی با نقش سـرمایه اجتماعی 
در رفتـار مسـئوالنه زیسـت محیطـی در اسـتان مازنـدران 
بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه سـرمایه اجتماعـی، تحصیالت، 
درآمد و سـن اثـر معنی داری بر رفتار مسـئوالنه دارد )عقیلی 
و همکاران، 1388(، در بررسـی دیگری در شـمال خوزسـتان 
بـر دانـش کشـاورزان ذرت کار  در زمینـه عامل هـای مؤثـر 
 نشـان داد کـه سـطح تحصیـالت، میـزان اسـتفاده از راه های 
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ارتباطـی، میـان تمـاس با مراکـز خدمـات کشـاورزان و میزان 
 عملکرد، بیمه محصول ها، شمار فرزندان، پیشینه فعالیت، میزان

علف کـش و آفت کـش مصرفـی، سـطح زیرکشـت، بر سـطح 
دانـش ذرت کاران مؤثر اسـت )عنایتی راد و همکاران، 1388(.
 در پژوهشـی دیگـر در ایـن زمینه به این نتیجه رسـیدند
 که متغیرهای دلبسـتگی به مکان، جهان بینی )بوم شناختی(،

آگاهـی از نتایـج زیانبـار فعالیت ها و توانایی درک شـده برای 
 کاهـش تهدیدها بیش ترین تأثیر را بر اخالق زیسـت محیطی

کشـاورزان دارد )کنعانی و احمدوند، 2019(، در پژوهشی در 
زمینـه نقـش منبع های اطالعاتـی و ترویجـی در به کارگیری 
عملیـات مناسـب کشـاورزی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
بـر  معنـی داری  تأثیـر  اطالعاتـی  منبع هـای  از  اسـتفاده 
به کارگیری عملیات مناسـب کشـاورزی دارد )رزاقی بورخانی 
و محمـدی، 2019(، یافته هـای محققان دیگـر در این زمینه 
نشـان داد کـه خانوارهـای کشـاورز تـا هنگامی کـه از طریق 
شـغل جانبـی نتوانند کاهـش درآمد را جبـران کنند عملیات 
پایـداری  زیـرا عملیـات  نخواهـد بسـت  بـه کار  را  پایـداری 
ممکـن اسـت بـا کاهـش درآمـد همـراه باشـد و همچنیـن 
عملیات آن مسـتلزم هزینه بیش تری برای کشـاورزان باشـد 
)پیریـش و عبدالهی، 2019(، در تحقیقـی در زمینه پایداری 
محیـط زیسـت بـه ایـن نتیجه دسـت یافتنـد کـه عامل های 
سـطح توانمنـدی کشـاورزان در به کارگیری عملیات زیسـت 
پایـداری،  عملیـات  بـه  نگـرش  و  دانـش  محیطـی، سـطح 
عضویـت در تشـکل های اجتماعـی و داشـتن انگیـزه جامعـه 
سـالم از مهم ترین متغیرهـای تأثیرگذار بودند )سـیاریفودین 
رفتارهـای  زمینـه  در  پژوهشـی  در   ،)2017 عالمسـایه،  و 
زیسـت محیطـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نگرانی هـای 
زیسـت  محیطی، دانش، درک ارزش هـای پایداری و درآمد از 
مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار در این زمینه اسـت )سـنگرویا 
و نایـاک، 2017(، در تحقیقـی در زمینـه عامل هـای مؤثر بر 
رفتـار زیسـت محیطی به این نتیجه رسـیدند کـه متغیرهای 
نگـرش، تحصیالت، جنسـیت، درآمـد تأثیر معنـی داری دارد 

 )بوتزاگیـاس و همـکاران، 2015(، یافته هـای پژوهشـی دیگر
در ایـن زمینـه نشـان داد کـه جنسـیت، انگیزه هـا، منبع آب 
آبیـاری، نگـرش، اشـتغال غیرزراعـی و رضایـت از کیفیـت 
خـاک می تواند بـر رفتار پایداری زیسـت محیطـی تأثیرگذار 
باشـد )مولینـا و همکاران، 2014(، نتایـج پژوهش دیگری در 
ایـن زمینـه نشـان داد کـه مهم تریـن متغیرهـای تأثیرگـذار 
بـر به کارگیـری عملیـات کشـاورزی پایدار شـامل متغیرهای 
محصـول،  عملکـرد  تجربـه،  تحصیـالت،  سـطح  جنسـیت، 
در  شـرکت  و  کشـاورزی  یارانـه  دریافـت  کشـتزار،  انـدازه 
دوره هـای ترویجـی بـود )لوگانـدو، 2013(. در تحقیقـی کـه 
در ایـن زمینـه در ایـران انجـام شـده اسـت نتایج نشـان داد 
کـه مهم تریـن مسـاله حفـظ محیـط زیسـت در ایـران نبـود 
آمـوزش درسـت بـه بهره بـرداران اسـت )حمیدیـان، 2011؛ 

رمضانـی و قوام آبـادی، 2012(.
در یـک جمع بنـدی از یافته هـای اشـاره شـده در بـاال 
می تـوان گفـت کـه عامل هـای مؤثـر بـر بهبـود دانـش فنـی 
کشـاورزان در زمینـه به کارگیـری عملیـات سـازگار با محیط 
زیسـت را می تـوان در عامل هـای فـردی )سـن، جنسـیت، 
سـطح تحصیالت، تجربه  کشـاورزی و شـمار اعضای خانوار(، 
اقتصـادی و اجتماعـی )درآمـد خانوار، بیمه کـردن محصول، 
سـطح زیرکشـت، اشـتغال بیـرون از کشـتزار، میـزان تولید، 
مالکیـت اراضی، نگرش بـه عملیات محیط زیسـتی، عضویت 
عملیـات  به کارگیـری  انگیـزه  اجتماعـی،  تشـکل های  در 
محیـط زیسـتی، سـرمایه اجتماعـی(، آموزشـی و ترویجـی 
)شـمار تماس هـای ترویجـی، فاصلـه بـا مرکزهـای خدمـات 
ترویـج، دیـدگاه کشـاورز نسـبت بـه مـروج، میزان اسـتفاده 
از کانال هـای ترویجـی و میـزان اسـتفاده راه هـای ارتباطـی 
و اطالعاتـی( و زراعـی )نوع کشـت، رقم )های( کشـت شـده، 
روش آبیـاری، رضایـت از کیفیت خاک کشـتزار( طبقه بندی 

کـرد. ایـن عامل هـای در چارچـوب زیـر ارائه شـده اسـت. 
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نگاره 1- مدل نظری پژوهش

 

روششناسی
ایـن تحقیـق از نظـر دیدمـان از نـوع تحقیقـات کّمی، با 
توجـه بـه هـدف کاربـردی، از نظـر افـق زمانی تـک مقطعی 
)پاییـز 1398(، از لحـاظ گـردآوری داده هـا جـزء تحقیقـات 
میدانـی می باشـد. جامعـه آمـاری پژوهـش 12500 خانـوار 
گنـدم کار شهرسـتان خـرم آبـاد بودنـد )N= 12500(. حجـم 
نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول نمونه گیـری کوکـران 240 نفر 
از سرپرسـت خانوارهـا بـرای بررسـی انتخـاب شـدند. ابـزار 
گـردآوری اطالعـات پرسشـنامه بـود کـه مشـتمل بـر چهار 
قسـمت بـود. بخـش نخسـت: مربـوط بـه ویژگی هـای فردی 
و حرفـه ای بـود. بخـش دوم: مقیاسـی بـرای عملیـات پایدار 
 زیسـت محیطی بود که به 40 رفتار سـازگار با محیط زیسـت

در قالـب سـه طبقـه کلـی عملیـات پایـدار حفاظـت گیاهی، 
عملیـات پایـدار حفاظـت خـاک و عملیات پایـدار حفاظت از 
آب بـود کـه به صـورت مقیـاس دو وجهی )انجـام می دهم و 

یـا انجـام نمی دهـم( سـنجیده شـد. بخـش سـوم: 18 گویـه  
بـرای سـنجش دانـش فنـی کشـاورزان نسـبت بـه عملیـات 
سـازگار بـا محیـط زیسـت بـود مقیـاس ایـن بخـش، طیـف 
لیکـرت )1- خیلی کـم تـا 5- خیلی زیاد( می باشـد. در نهایت 

بخـش چهـارم گویه هایـی بـرای بررسـی عامل هـای اثرگـذار 
بـر دانـش فنـی کشـاورزان گنـدم کار بـر پایـه نـگاره 1 بـود. 
روایی شـکلی پرسشـنامه آن توسـط اسـتادان گـروه ترویج و 
آموزش کشـاورزی دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع طبیعی 
خوزسـتان و محاسـبه AVE تأیید شـد. برای سنجش پایایی 
ابـزار پژوهـش از ضریـب آلفـای کرونبـاخ، پایایـی ترکیبی و 
روش دو نیمـه کـردن بـرای هر یک از بخش های پرسشـنامه 
اسـتفاده شـد )جـدول 1(. میـزان ضریـب آلفـای کرونباخ  و 
روش دو نیمـه کـردن بـرای هـر یـک از متغیرهـای تحقیـق 
بیش تـر از 0/7 بـود، محاسـبه شـد بنابرایـن ابـزار تحقیـق 
بـا  داده هـا  تحلیـل  و  بـود. تجزیـه  پایایـی مناسـبی  دارای 
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بدیـن منظـور در  انجـام شـد.   SPSS نرم افـزار  از  اسـتفاده 
بخـش آمـار توصیفـی از فراوانی، درصـد، میانگیـن و انحراف 
معیـار در بخش آمار اسـتنباطی از تحلیل رگرسـیون ترتیبی 

و لجسـتیک اسـتفاده شد. 
بـه منظور بررسـی تأثیر متغیرهای مسـتقل )نگاره 1( بر 
 آگاهی کشـاورزان در زمینه عملیات سـازگار با محیط  زیست

از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـد. افـزون بر این بـه منظور 
 بررسـی تأثیـر سـطح های حیطه هـای رفتـار و یادگیـری بـر

)انجـام  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  عملیـات  به کارگیـری 
می دهـم و انجـام نمی دهـم( از تحلیـل لجسـتیک اسـتفاده 

شـد. تحلیـل لجسـتیک شـبیه رگرسـیون خطـی چندگانـه 
اسـت بـا این تفـاوت کـه در رگرسـیون خطی متغیر وابسـته 
در سـطح فاصلـه ای یا نسـبی اسـت اما در تحلیل لجسـتیک 
مقیـاس متغییـر وابسـته اسـمی دو وجهـی اسـت )کالنتری، 
1391(. رگرسـیون لجسـتیک زمانی می تواند سـودمند باشد 
کـه یـک متغیـر گروه بندی شـده )اسـمی( و چندیـن متغیر 
مسـتقل کمـی در اختیـار باشـد. به عبـارت دیگـر این روش 
ترکیـب دو یـا چنـد متغیـر مسـتقل را کـه بـه بهتریـن وجه 
تفـاوت بیـن دو چند گـروه را تبیین می کنند نشـان می دهد 

)کلمنسـن و همـکاران، 2011(. 

جدول 1- تعریف های مفهومی و عملیاتی متغیرهای کلیدی  تحقیق 

AVEپایایی ترکیبیمقدار آلفااسم متغیر

790/8410/587دانش فنی

820/9040/688نگرش محیط زیستی

780/8550/642عملیات سازگار با محیط زیست
750/8450/611سرمایه اجتماعی

740/8140/562راه های ارتباطی و اطالعاتی
710/7880/518دیدگاه کشاورز نسبت به مروج

730/8040/539میزان استفاده از راه  های ترویجی
860/9140/704انگیزه به کارگیری عملیات محیط زیستی

-یافتهها
-بررسـیویژگیهـایفـردیوحرفهای

کشـاورزانموردبررسـی
نتایـج بررسـی جنسـیت پاسـخگویان نشـان داد کـه از 
کشـاورزان مـورد بررسـی 209 نفـر )87/1 درصـد( مـرد و 
31 نفـر )12/9 درصـد( زن بودنـد. میانگین سـن افـراد مورد 
بررسـی 50/47 بـا انحـراف معیـار 16/38 سـال بـود و دامنه 
سـني آنـان بیـن 20 تـا 99 سـال متغیر بـود. نتایج بررسـی 
بعـد خانـوار آنـان نشـان داد کـه میانگیـن 5/22 بـا انحـراف 
معیـار 2/04 نفـر بـود. میانگیـن پیشـینه کار کشـاورزی در 
میـان پاسـخگویان 25/27 با انحراف معیار 17/87 سـال بود. 
 نتایـج وضعیـت تحصیلی پاسـخگویان نشـان داد کـه 66 نفر 
 )27/5 درصـد( بی سـواد، 67 نفـر )27/9 درصـد( ابتدایـی،

40 نفـر )16/7 درصـد( راهنمایی، 17 نفر )7/1 درصد( دیپلم 

 و 50 نفر )20/8 درصد( باالتر از دیپلم بودند. میانگین گستره
سطح زیرکشت گندم 4/72 با انحراف معیار 5/86 هکتار بود. 

-بررسـینگـرشودانشکشـاورزاندر
زمینـهعملیاتسـازگاربامحیطزیسـت

درسـطحکشتزار
نگـرش کشـاورزان  اولویت بنـدی سـنجه های  به منظـور 
مـورد بررسـی در زمینـه عملیـات سـازگار بـا محیط زیسـت 
در سـطح کشـتزار از ضریب تغییرها اسـتفاده شـد. بر مبنای 
نتایـج جـدول شـماره 2 می توان گفت که کشـاورزان نسـبت 
بـه مـوارد »احسـاس وظیفه نسـبت بـه آیندگان بـرای حفظ 
منبع هـا« و »آمـاده ام عملیـات پایـدار زیسـت محیطـی را 
بـه کار بگیـرم« نگـرش  بـه خاطـر سـودمندی های جامعـه 

دارند.   مسـاعدتری 



151فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 56
بهار 1400

جدول 2-  بررسی نگرش کشاورزان در زمینه عملیات سازگار با محیط زیست در سطح کشتزار

انحراف میانگینگویه
معیار

ضریب تغییرات 
رتبه)%(

1/020/8650/8471نسبت به آیندگان برای حفظ منبع ها احساس وظیفه می کنم.
آماده ام عملیات پایدار زیست محیطی را به خاطر سودمندی ها جامعه 

به کار بگیرم.
0/980/8540/8712

0/960/9841/023عملیات پایدار نسبت عملیات زراعی متداول پیچیدگی بیش تر دارد.
0/881/131/284عملیات پایداری نسبت به هزینه آن قابل قبول است

0/861/131/315عملیات پایدار زیست محیطی نسبت عملیات متداول برتری بیش تر دارد.
0/741/121/516عملیات متداول زراعی متداول نسبت به عملیات پایدار اقتصادی تر است.
0/521/021/967عملیات پایدار حتی با کاهش درآمد نیز همراه باشد انجام خواهم داد.

0/421/012/428-کشاورزان مسئول کاهش اثرگذاری های نامطلوب زراعی هستند. 
0/421/112/649-عملیات پایدار زیست محیطی می تواند به ایمنی غذا کمک کند.

0/291/174/0310-با پذیرش عملیات پایدار می توان به حفظ جامعه سالم کمک کرد.
0/241/144/7511-عملیات پایدار زیست محیطی سودمندی های بلندمدت زیادی دارد.

مقیاس: 2- کاماًل مخالفم تا 2 کاماًل موافقم

دانـش  سـنجه های  اولویت بنـدی  به منظـور  همچنیـن 
فنـی کشـاورزان در زمینـه عملیات سـازگار با محیط زیسـت 
در سـطح کشـتزار از ضریب تغییرها اسـتفاده شـد. بر مبنای 
نتایـج ایـن جـدول 3 می توان گفت کـه کشـاورزان موردنظر 

نسـبت بـه مـوارد »سـامانه زهکشـی زمیـن زراعـی« و »تعییـن 
میـزان کاربـرد  کودهای شـیمیایی« دانش باالتری دارنـد. این در 
حالی اسـت که نسـبت به مـوارد »چگونگی کاربـرد آفت کش ها« 

و »زمـان مناسـب سمپاشـی« دانـش کم تـری دارند. 

جدول 3- اولویت بندی شناسه های آگاهی کشاورزان از عملیات سازگار با محیط زیست

رتبهضریبانحراف معیارمیانگینگویهحیطه رفتار و یادگیری
4/401/660/3771سامانه های زهکشی زمین زراعیروانی حرکتی

شناخت دانش
تعیین میزان کاربرد  کودهای 

شیمیایی
3/571/420/3972

4/121/680/4073کشت تلفیقیروانی حرکتی
4/001/730/4324کشت توامروانی حرکتی

3/361/630/4495انواع علف کشارتباطي – نگرشي
3/341/620/4476چگونگی استفاده از علف کششناخت دانش

ارتباطي – نگرشي
انوع رقم) های(مقاوم به آفات و 

بیماری  ها
3/591/630/4547

3/231/470/4558تناوب زراعیشناخت دانش
3/741/730/4629عملیات خاک ورزی مناسبروانی حرکتی
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رتبهضریبانحراف معیارمیانگینگویهحیطه رفتار و یادگیری

ارتباطي – نگرشي
شیوه های مناسب آبیاری مناسب در 

کشتزار 
3/901/810/46410

3/251/550/47611انواع آفت کش های گندمارتباطي – نگرشي

ارتباطي – نگرشي
شیوه های مناسب کاربرد پسماندهای 

زراعی
3/771/830/48512

3/601/790/49713آیش گذاری زمین مزروعیروانی حرکتی
3/151/600/50714انواع کودهای شیمیاییشناخت دانش
3/371/770/52515انواع کودهای حیوانی و گیاهیشناخت دانش
3/231/700/52616مهار زیستی )کنترل بیولوژیکی(روانی حرکتی
2/871/570/54717زمان مناسب سمپاشیشناخت دانش
3/511/960/55818چگونگی کاربرد آفت کش هاشناخت دانش

مقیاس: 1- خیلی کم تا 5- خیلی زیاد

ادامه جدول 3- اولویت بندی شناسه های آگاهی کشاورزان از عملیات سازگار با محیط زیست

-بررسـیعاملهـایتأثیرگـذاربردانش
فنیکشـاورزاندرزمینهعملیاتسازگار

بامحیطزیسـتدرسـطحکشتزار
بـرای شناسـایی عامل هـای بـرآورد کننـده و همچنیـن 
رگرسـیون  از  گنـدم کاران  فنـی  دانـش  سـطح  پیش بینـی 
ترتیبی اسـتفاده شـد. در سطر نخسـت جدول 4 درستنمایی 
عـرض از مبدا و در سـطر دوم برای مـدل نهایی از پنج متغیر 

معنـادار بودنـد )همه ی متغیرها وارد شـد لـذا متغیرهایی که 
در پایـان سـطح معنـی داری آن هـا کم تـر از 0/05 بـود گزارش 
شـدند(. معنـاداری اختـالف آماره هـای درسـت نمائـی بـرای 
دو مـدل نشـان می دهـد مـدل نهایـی بـرای داده هـا برازندگـی 
تغییرهـای  احتمـال  مسـتقل،  متغیرهـای  و  دارد  بیش تـری 

وابسـته متغیر وابسـته را بـه خوبی تبیین می کننـد )جدول 4(.

جدول 4- اطالعات برازش مدل رگرسیون ترتیبی

مدلLog Likelihood -2کای اسکویردرجه آزادیمعناداری
0/0005196/302368/117Intercept Only

409/318Final

یافته هـای بـرازش مـدل رگرسـیون ترتیبـی بـرای متغیرهای مؤثر بر سـطح دانـش فنی گنـدم کاران در جدول شـماره 5 
شـده اند. ارایه 
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جدول 5- نتایج برازش مدل رگرسیونی برای برازش متغیرهای مؤثر دانش کشاورزان

)Es timaitEXP )Bمعناداریدرجه آزادیWaldمتغیر

8/12510/0010/0621/04سرمایه اجتماعی
7/29510/0010/0511/04نگرش در زمینه عملیات سازگار با محیط زیست

6/17410/0010/0441/06سطح تحصیالت
4/95810/0010/0381/04شمار تماس های ترویجی

3/15410/0010/031استفاده از منبع های اطالعاتی

 میزان برآورد در سطح 5 درصد

بـا رگرسـیون ترتیبـی می توان وابسـتگی متغیـر ترتیبی 
دانـش فنـی کشـاورزان را به چند متغیر مسـتقل مدلسـازی 
کـرد. برای ایـن کار، داده هـای مربوط به متغیرهای مسـتقل 
)متغیرهـای اسـمی به صـورت کدهـای مجازی وارد شـدند( 
زمینـه اسـتفاده از آزمـون رگرسـیون ترتیبـی فراهـم شـد. 
بـرای درک معنـاداری حضـور هـر متغیـر مسـتقل در مدل، 
از آمـاره والـد اسـتفاده شـد که معـادل آماره t در رگرسـیون 
خطـی اسـت )جـدول 5(. بنابـر نتایـج رگرسـیون تنهـا پنج 
متغیـر مسـتقل تحقیـق کوچک تـر از 0/05 اسـت و بیانگـر 
آن اسـت که حضور این پنج متغیر در مدل سـودمند اسـت. 
در ادامـه بـا میـزان بـرآورد مشـخص شـد کـه سـهم هر یک 
از متغیرهـای مسـتقل در احتمـال تغییر میزان سـطح دانش 
فنـی کشـاورزان چقـدر اسـت لـذا در ادامـه مـدل لوجیـت 
رگرسـیون ترتیبـی بر مبنـای نتایج جـدول 6 ارائه می شـود.
Y= 0.062x1+ 0.051x2 +0.044x3 + 0.038x4 + 0.031x5 

که در این معادله:
 :X2 ؛  اجتماعـی  سـرمایه   :X1 کشـاورزان؛  دانـش   :Y
نگرش نسـبت بـه عملیات پایدار محیط زیسـت؛ X3: سـطح 
تحصیـالت، X4: شـمار تماس هـای ترویجی، X5: اسـتفاده از 
منبع هـای اطالعاتی می باشـند. بـر مبنای معادله ارائه شـده 
میـزان آمـاره، مهم ترین متغیـر در این زمینه متغیر سـرمایه 
اجتماعـی در سـطح خطـای کوچک تـر از 0/01 معنـاداری 
اسـت. میـزان بـرآورد ایـن آمـاره 0/062 اسـت و این نشـان 
اجتماعـی  تغییـر در متغیـر سـرمایه  واحـد  می دهـد یـک 
0/062 واحـد در لگاریتـم متغیـر وابسـته دانـش کشـاورزان 

همـراه می شـود. 
یکـی از مهم تریـن فرضیه هـا در ایـن رگرسـیون، فـرض 
تسـهیم متناسـب شـانس بیـن سـطح های مختلـف متغیـر 
وابسـته اسـت. این فرض، با اسـتفاده  از آزمن خطوط موازی 

انجـام می گیـرد )جـدول 6(. 

جدول 6- آزمون خطوط موازی

مدلLog Likelihood 2-کای اسکویردرجه آزادیسطح معنی داری
---738/128- Null Hypothesis

0/2742311/627721/025- General

بـا توجه به جـدول 6، معناداری آماره ی کای اسـکویر باالی 
0/05 اسـت. بدیـن معنی فرض صفر مبنی بر تسـهیم متناسـب 

شـانس بین سـطح های متغیر وابسـته پذیرفته می شـود.

یادگیـری و رفتـار سـطحهای تأثیـر
گنـدمکارانبرپذیـرشعملیاتسـازگار

زیسـت محیط بـا
بـه  وابسـته  متغیـر  پژوهـش،  ایـن  در  گـه  آن جـا  از 
صـورت اسـمی )به کارگیـری و عـدم به کارگیـری عملیـات 
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سـازگار بـا محیـط زیسـت( بـود، در ایـن بخـش بـه منظـور 
بررسـی سـطح های یادگیـری و رفتـار )روانـی – حرکتـی، 
ارتباطـي – نگرشـي و شـناخت دانـش( بـر به کارگیـری و 

عـدم  به کارگیـری رفتـار سـازگار با محیـط زیسـت از تحلیل 
رگرسـیون لجسـتیک بـه روش گام  بـه گام اسـتفاده شـد که 

یافته هـای آن در جـدول شـماره 7 ارائـه شـده اسـت.

جدول 7- یافته های رگرسیون لجستیک

نسبت بخت هاسطح معنی داریوالدخطای استانداردضرایب استاندارد نشدهسطوح یادگیری
)X1( 3/6950/87410/1480/0010/047روانی – حرکتی

)X2( 2/5670/6859/6520/0020/063ارتباطي – نگرشي

)X3( 1/9840/3878/5240/0020/087شناخت دانش

مقدار ثابت: 28/055  

حیطـه  سـه  کـه  می دهـد  نشـان  بخـش  ایـن  نتایـج 
یادگیـری و رفتـار تأثیـر معنـی داری بـر بکارگیـری عملیات 

سـازگار با محیط زیسـت دارد. همچنین، آماره نسـبت بخت 
نشـان می دهـد که بـا ثابت بـودن سـایر مقادیر، بـه ازای یک 
واحـد تغییـر در هـر کـدام از حیطه هـا، احتمـال تعلـق بـه 
گـروه مقابـل )یعنی عـدم بکارگیری رفتـار حفاظت از محیط 

زیسـت( چقدر اسـت.  
به منظـور بـرازش رگرسـیون لجسـتیک از سـه شـاخص 
کای اسـکویر، ضریـب تعییـن کاکـس و نـل1 و ضریب تعیین 

نیجـل کـرک2 اسـتفاده شـد )جـدول  8(. همان گونـه کـه 
از نتایـج جـدول پیداسـت میـزان کای اسـکویر از 95/865 

بـه 68/214 رسـیده اسـت کـه ایـن کاهـش نشـان از بهبود 
مقـدار ایـن آمـاره دارد. امـا دو شـاخص دیگـر کاکـس و نـل 
و نیجـل کـرک بـه ترتیـب نشـان دهنـده ضریـب تعییـن و 
ضریـب تعییـن تعدیـل شـده هسـتند و کـه نشـان می دهـد 
کـه حیطه های یادگیـری می توانند 0/512 تـا 0/604 درصد 
از تغییـرات متغیـر وابسـته )به کارگیری و عـدم  به کارگیری( 

را پیش بینـی کنـد. 

شکل 8- شاخص های برازش رگرسیون لجستیک

ضریب تعیین نیجل کرکضریب تعیین کاکس و نلمیزان بهبود کای اسکویرمراحل
195/8650/3570/504
282/6280/4360/585
368/2140/5120/604

در ایـن راسـتا براسـاس نتایـج پژوهـش می تـوان تابـع 
لجسـتیکی ایـن بخـش را بـه صـورت زیـر بـرآورد نمـود.

Y= 28.055 + 3.695X1 + 2.567X2 + 1.984X3

لـذا بـرای بررسـی دقـت تابـع لجسـتیکی باید درسـتی 
طبقه بنـدی گروه هـا را ارزیابی کرد. بنابراین، به منظور نشـان 
دادن دقت تابع به دسـت آمده، نتایج دقت سـنجی گروه بندی 
بـا محیـط زیسـت نپذیرنـده عملیـات سـازگار   پذیرنـده و 

در میـان کشـاورزان گندم کار در جدول شـماره 9 ارائه شـده 
اسـت. همان طـور کـه از نتایـج مشـخص شـده اسـت تابع به 
دسـت آمـده می توانـد 68/69 درصـد از کشـاورزان پذیرنـده 
و 68 درصـد از کشـاورزان نپذیرنـده بـه درسـتی تشـخیص 
دهـد. در مجمـوع این تابـع، 68/20 درصد از افـراد را به طور 

صحیـح طبقه بنـدی کرده اسـت. 

1. Cox & Snell R Square
2. Nagelkerke R Square
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جدول 9- نتایج به دست آمده از دقت تابع لجستیک

شمارگروه های کشاورز
عضویت گروهی

عدم بکارگیری عملیاتبه کارگیری عملیات
1157936به کارگیری عملیات سازگار با محیط زیست

68/6931/31
1254085نبود زمینه به کارگیری عملیات سازگار با محیط زیست

3268

درصد درستی پیش بینی 68/20

نتیجهگیری
توجـه به محیط زیسـت کشـاورزی از مهم تریـن نیازهای 
کنونـی به شـمار می آیـد، چنانچـه بـرای همـه فعالیت هـا در 
کشـور برنامه ای وجود داشـته باشـد، می توان از آسـیب هایی 
کـه در اثـر فعالیت هـای مختلـف بـه محیـط زیسـت وارد 
بلندمـدت  پیامدهـای  درک  شـود.  جلوگیـری  می شـود، 
موضوع هـای محیط زیسـت و احسـاس خطر بزرگی که بشـر 
امـروز از هـم خـوردن تعادل محیط زیسـت دارد انسـان را بر 
آن داشـته تـا بـه چاره جویـی بپردازد. توسـعه بینـش، دانش 
و مهارت هـای منبع هـای انسـانی از اقدام هـای ضـروری در 
ایـن راسـتا می باشـد که این خـود نیازمند بهبود و گسـترش 
هـر چـه بیش تـر مدیریـت همـه جانبـه، سـامانه ای و علمی 
اسـت. در ایـن راسـتا ایـن پژوهش با هـدف کلـی عامل های 
تأثیرگـذار بـر دانـش فنـی کشـاورزان در زمینـه عملیـات 
سـازگار بـا محیـط زیسـت انجـام شـد. نتایج بررسـی نگرش 
کشـاورزان مـورد بررسـی نسـبت بـه عملیـات پایـدار محیط 
زیسـت نشـان داد کـه آنـان نسـبت بـه دو مـورد »آمـاده ام 
عملیـات پایدار زیسـت محیطـی را به خاطر سـودمندی های 
جامعـه به کار بگیرم« و »احسـاس وظیفه نسـبت به آیندگان 
بـرای حفـظ منبع هـا« نگـرش مسـاعدتری دارنـد. افـزون بر 
ایـن، نتایـج گروه بنـدی نگـرش کشـاورزان بیانگـر ایـن بـود 
کـه بیش تریـن کشـاورزان  دارای نگـرش خنثی و متوسـطی 
هسـتند زیـرا بیـش از نیمی از کشـاورزان در طبقـه خنثی و 
متوسـط قـرار داشـتند. افزون بر ایـن، در بررسـی دانش فنی 

کشـاورزان مورد بررسـی در زمینه عملیات سـازگار با محیط 
زیسـت بیانگر این بود که کشـاورزان در زمینه های »سـامانه 
زهکشـی زمیـن زراعـی« و »تعییـن میـزان کاربـرد  کودهای 
شـیمیایی« دانـش باالتـری دارنـد. ایـن در حالـی اسـت که 
نسـبت به مـوارد »چگونگـی کاربرد از آفت کش هـا« و »زمان 
به طـور  امـا  دارنـد.  کم تـری  آگاهـی  سمپاشـی«  مناسـب 
کلـی می تـوان گفـت کـه کشـاورزان مـورد نظـر دانـش فنی 
مسـاعدی در زمینه عملیات سـازگار با محیط زیسـت ندارند 
زیـرا بیش تـر کشـاورزان در طبقه کم و متوسـط قـرار دارند. 
در بررسـی عامل های تأثیرگذار بر دانش فنی کشـاورزان 
شـش متغیـر سـرمایه اجتماعـی، نگـرش در زمینـه عملیات 
سـازگار بـا محیط زیسـت، سـطح تحصیـالت، شـمار بارهای 
تماس هـای ترویجـی و اسـتفاده از منبع هـای اطالعاتی تأثیر 
مثبـت و معنـی داری بـر دانـش فنـی کشـاورزان دارد ایـن 
یافتـه بـا یافته های بررسـی های )رزاقی بورخانـی و محمدی، 
2019؛ بوتزاگیاس، 2015: لوگاندو، 2013؛ محمدی، 1395؛ 
قـادی و همـکاران، 1394؛ منتـی زاده و همـکاران، 1393، 
جمشـیدی و همـکاران، 1392؛ عقیلی و همـکاران، 1388(، 
همسـو می باشـد. نتایـج ایـن بخـش بیانگـر ایـن بـود کـه 
سـرمایه اجتماعی نخسـتین متغیـر تأثیرگـذار در این زمینه 
بـود. در تحلیـل نتایـج این بخـش می توان گفت که سـرمایه 
اجتماعی، به مشـارکت اجتماعی و همبسـتگی بیش تر کمک 
می رسـاند. بـر ایـن مبنـا محققـان علـوم انسـانی بـر اهمیت 
ایـن نـوع سـرمایه در حفـظ انسـجام اجتماعـی و توسـعه 
منبع هـای انسـانی تأکیـد دارند  )سـواری و ژولیـده، 2021؛ 
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بوتزاگیـاس، 2015؛ قـادری و همـکاران، 1394(، بر این باور 
هسـتند در جامعـه ای که سـرمایه اجتماعی وجـود دارد افراد 
در اشـتراک گذاری دانـش بـا همدیگـر ارتبـاط مؤثـر برقـرار 
می کننـد و راه را بـرای توسـعه دانـش بـاز می دارند. سـرمایه 
اجتماعـی فعالیت هـای گروهـی و جمعـی را تقویـت می کند 
به طـوری کـه افـراد داوطلـب می شـوند و بـا هـم همـکاری 
 کننـد و باعـث بهبود خالقیـت و خودکارآمدی افراد می شـود

)سواری و همکاران، 2020؛ تاشدمیر و همکاران، 2017(. 
دومیـن متغیـر مهم در ایـن زمینه نگرش کشـاورزان در 
زمینـه عملیـات سـازگار با محیط زیسـت بـود. یافتـه بیانگر 
ایـن اسـت کـه نگـرش همیشـه کلیـد اولیـه رفتـار اسـت تا 
هنگامـی کـه کشـاورزان نگرش مسـاعدی به عملیـات پایدار 
زیسـت محیطـی نداشـته باشـند به یقیـن عملیـات پایـدار 
زیسـت محیطـی را رعایت نخواهنـد کرد )مولینـاو همکاران، 
2014(، بنابرایـن، نگـرش همیشـه پیـش شـرط گرایـش و 
رفتـار کشـاورزان اسـت بـه طـور مشـخص نگرش نخسـتین 
عامـل اصلـی کـه نقـش عمـده در رفتـار ایمنـی کشـاورزان 
تحصیـالت  سـطح    ،)2020 قره چایـی،  و  )سـواری  دارد 
سـومین متغیـر تأثیرگـذار بـود در ایـن زمینـه پژوهش هـا 
نشـان داده انـد کـه رابطـه مسـتقیمی بیـن آمـوزش محیـط 
زیسـت با هدف توسـعه پایـدار و کاهـش آلودگی و اسـتفاده 
بهینـه از منبع هـا وجـود دارد. بنابرایـن، نبـود زمینـه آگاهی 
محیط زیسـتی، بحرانی تریـن عاملـی اسـت کـه بـه تخریـب 
محیـط زیسـت می انجامـد )واکتـوال، 2009(، در تأییـد ایـن 
یافتـه  محققـان دیگـری در زمینـه نقـش آگاهـی محیـط 
زیسـتی در کنش هـای مسـئوالنه در محیـط زیسـت افـراد 
اشـاره داشـتند به طـوری کـه افرادی کـه آگاهـی بیش تری 
زیسـت  محیـط  در  نیـز  بیش تـری  خودکارآمـدی  دارنـد 
دارنـد بنابرایـن آگاهـی، همواره به عنـوان نقـش بنیادین در 

پاسـداری از محیـط زیسـت دارد )بـارر، 2007(. 
 شـمار بارهای تماس های ترویجـی و منبع های اطالعاتی

متغیرهـای دیگر تأثیر در این زمینه بودند. توسـعه  منبع های 
ارتباطـی و اطالعاتی درهای جدید برای اسـتفاده ی روسـتاها 
از امکانـات نامحـدود بـاز می کنـد و ارتباط هـای روسـتایی را 

به گونـه ای کـه تاکنون تصور نشـده تغییر می دهد )سـواری و 
 همـکاران، 2020(، رسـانه های جمعـی و روزنامه ها می توانند

با اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی سـبب تغییر نگـرش مردم و 
ایجاد حساسـیت نسـبت به موضوع های محیط زیسـتی شوند 
)میرزاخانیـان و بختیـاری، 1395(، رسـانه ها ایـن ظرفیـت 
را دارنـد کـه آگاهـی همگانـی شـناخت و درک مسـاله های 
زیسـت محیطی را تحـت تأثیر قـرار دهند )مایـد و همکاران، 
2019(، افـزون بـر ایـن، در نتایج این پژوهش نشـان داد که 
حیطه هـای دانـش فنـی )مهارتـی، شـناختی و دانشـی( اثـر 
معنـی داری بـر به کارگیـری عملیـات پایـدار محیط زیسـتی 
دارد نتایـج ایـن بخـش با یافته های بررسـی های )حسـینی و 
همکاران، 2011؛ سـاین و هینسـل، 2014(، همخوانی دارد. 
در نهایـت بـر مبنـای نتایج تحقیـق پیشـنهادهایی به صورت 

زیـر ارائه می شـود.
- باتوجه به نقش با اهمیت سـرمایه اجتماعی در افزایش 
دانـش فنـی کشـاورزان در به کارگیـری عملیـات سـازگار بـا 
محیـط زیسـت تاکید می شـود که با آسـانگری های مناسـب 
در زمینـه تشـکیل تعاونی هـای کشـاورزی فراهـم شـود تـا 
 ضمن تقویت سـرمایه اجتماعی از آن ها بـه عنوان کانون های

آموزشی ترویج کشاورز به کشاورز استفاده شود.
- بـا توجـه بـه نقش با اهمیت شـمار بارهـای تماس های 
ترویجـی در افزایـش دانـش فنی کشـاورزان ضـرورت دارد با 
در اولویـت  قـرار دادن آموزش بهره بـردران از طریق کارگاه ها 
و دوره هـای ترویجـی با گنجانـدن مطالبـی در زمینه اهمیت 
و چگونگـی به کارگیـری عملیـات سـازگار بـا محیط زیسـت 
در بیـن کشـاورزان زمینـه به کارگیـری این عملیـات بیش تر 

فراهم شـود.
راه هـا و منبع هـای  اهمیـت  بـا  نقـش  بـه  بـا توجـه   -
ارتباطـی و اطالعاتـی در زمینـه بهبود دانش فنی کشـاورزان 
تاکیـد می شـود بـا اسـتفاده از شـبکه های اسـتانی و بـا زبان 
محلـی در سـاعت های مشـخص هماهنـگ بـا سـاعت های 
فراغـت کشـاورزان بـه آمـوزش آنـان در زمینـه به کارگیـری 

عملیـات سـازگار بـا محیـط زیسـت اقدام شـود. 
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Abs tract

The main purpose of this s tudy was factors affecting the improvement of technical knowledge of wheat 

farmers in relation to sus tainable environmental operations. The s tatis tical population of this s tudy was 

consis ted of all Khorramabad County were the central province in case s tudy )N = 12500(. Using Cochran's 

sampling formula, 240 of them were selected as a sample )N=240(. The main ins trument in this s tudy was 

ques tionnaire which its validity was confirmed by the panel of experts and the reliability of it was also 

calculated by using a sequential alpha tes t and through software. Data were analyzed by SPSS18 software. 

The results of ordinal regression analysis also showed that the variables of social capital, attitude towards 

sus tainable environmental operations, level of education, number of extension calls and use of information 

resources have the greates t impact on the possibility of improving farmers' awareness. Also, the results of 

logis tic analysis showed that the areas of knowledge )Cognition of knowledge, attitude - communication 

and psychological - motor( have a significant effect on the likelihood of using environmentally friendly 

operations; So that they can predict 60.4% of the probability of variable variance using environmentally 

friendly operations.

Index terms: Farmers' awareness, yield improvement, extension training, environmentally friendly 

operations, Khorramabad County
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