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چکیده
هدف کلی این پژوهش کاربردی که با دیدمان آمیخته اکتشافی انجام شد، بررسی تأثیر روش های آموزشی بر درك 
بهتر کشاورزان استان ایالم از پایداری زنجیره تأمین محصول های کشاورزی سالم، بود. مشارکت کنندگان تحقیق در بخش 
کیفی شامل 45 تن از متخصصان و صاحب نظران مرتبط با موضوع تحقیق بودند که در استخراج معیارها و زیرمعیارهای 
زنجیره ی تأمین پایدار محصول های کشاورزی سالم، مشارکت داشتند. در بخش کّمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق را 
کل کشاورزان شرکت کننده در دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین محصول های کشاورزی سالم 
برگزار شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم در سال 1400، تشکیل می دادند )N=320(. حجم نمونه با استفاده از 
جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران، 200 نفر تعیین و برای نمونه  گیری از روش تصادفی  طبقه ای با انتساب متناسب)بر 
حسب جمعیت شرکت کننده در دوره و شهرستان محل فعالیت( استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. 
روایي ظاهري پرسشنامه، توسط گروه متخصصان و اعتبارپذیری از طریق محاسبه )AVE(، انجام شد که معادل 0/8 به دست 
آمد. در مورد پایایی نیز از پایایی ترکیبی و آلفای ترتیبی استفاده شد)CR .98/0=α=9/0(. پردازش داده ها با استفاده از نرم 
افزارهای MAXQDA11، SPSS25 و AMOS23 انجام شد. بنابر یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که از دیدگاه کشاورزان 
شرکت کننده در دوره های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین محصول های کشاورزی سالم، 
روش نمایش های طریقه ای و نتیجه ای)میانگین= 8/62 از 9 و انحراف معیار= 0/95(، به عنوان مناسب ترین روش  آموزشی 
ترویجی برای پایداری زنجیره ی تأمین محصول های کشاورزی سالم، اولویت بندی شد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان 
داد در مجموع روش های آموزشی ترویجی 72 درصد از احتمال واریانس متغیر وابسته درك کشاورزان از پایداری زنجیره 
تأمین محصول های کشاورزی سالم در استان ایالم را تبیین می کنند. بنابر یافته های تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار 
 ،)β=0/53(معیارهای اجتماعی ،)β=0/82( نمایش های طریقه ای و نتیجه ای ،)β=0/94(نیز معیارهای اقتصادی AMOS23

 ،)β=0/43( چهره  به  چهره  و  مستقیم  آموزش های   ،)β=0/44( ترویجی  نمایشگاه   ،)β=0/51( محیطی  زیست  معیارهای 
 )β=0/26( درآمد ،)β=0/29(سطح تحصیالت ،)β=0/30(پیشینه فعالیت کشاورزی ،)β=0/31(رسانه های دیداری و شنیداری
و سن )β=0/18( کشاورزان شرکت کننده در دوره های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین، به 
ترتیب بر درك کشاورزان از پایداری زنجیره تأمین محصول های کشاورزی سالم در استان ایالم، تأثیر می گذارند. با استناد 
به یافته های این پژوهش اهمیت ارائه ی آموزش هاي ترویجی به کشاورزان در تهیه و تأمین محصول های کشاورزی سالم، 

بیش از پیش آشکار می شود. 
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مقدمه
جامعـه  پیـش روی  چالش هـای  بزرگ تریـن  از  یکـی   
بشـری در دهه هـای اخیـر، بحـران غـذا و امنیـت و سـالمت 
غذایـی جمعیـت رو بـه افزایـش جهـان بـوده سـت. بحـران 
جمعیـت از یک سـو و محدودیـت منبع هـای اولیـه ی تولیـد 
از سـوی دیگـر، باعـث حرکـت کشـاورزی سـنتی به سـمت 
فنـاوری )تکنولـوژی( و کشـاورزی صنعتـی شد)موسـوی و 
بنیادیـن  خسـروی پور، 1398(. صنعتی شـدن، مسـئله های 
اجتماعـي و زیسـت محیطي را ایجـاد کـرد و از دهـه 1970، 
جهانـي  شـدن  گـرم  به ویـژه  پایـدار،  توسـعه  بحث هـای 
گرفت)موریـس1و  شـدت  زیسـت محیطي  چالش هـای  و 
همـکاران ، 2018(. مشـاهده تأثیـر گذاری هـای نامطلـوب 
و  توسـعه یافته  کشـورهای  اغلـب  در  متـداول  کشـاورزی 
بـه  نسـبت  عمومـی  نگرانی هـای  افزایـش  درحال توسـعه، 
کیفیـت غـذا و سـالمت افـراد جامعـه و همچنیـن تخریـب 
منبع هـای طبیعـی، نیـاز فـوری بـرای توسـعه فناوری هـای 
کشـاورزی کـه ازنظر زیسـت محیطـی، تولیـدی، اقتصادی و 
اجتماعـی پایـدار باشـند را مـورد تأکید قـرار داده اسـت. در 
ایـن میـان، کشـاورزی ارگانیک، به عنـوان یکـی از مهم ترین 
سـامانه های کشـاورزی جایگزیـن، بـرای تولیـد مـواد غذایی 
سـالم و بدون هرگونـه مواد شـیمیایی موردتوجـه قرارگرفته 

 .)1398 خسـروی پور،  و  است)موسـوی 
محصول هـای غذایـی سـالم را می تـوان محصول هایـی 
دانسـت کـه در فراینـد تولیـد آن هـا از نهاده های شـیمیایی 
و روش هـای اصالحـی در میـزان )دز( غیرخطرنـاك وکنترل 
هیچگونـه  طوری کـه  بـه  اسـت.  شـده  اسـتفاده  شـده ای 
خطـری مصـرف کننـده ایـن مـواد غذایـی را تهدیـد نکنـد. 
در تولیـد ایـن محصول هـا بـه دلیـل اسـتفاده از روش هـای 
و  زراعـی  کنتـرل  ماننـد  آفـات  )کنتـرل(  مهـاد  جایگزیـن 
زیسـتی)بیولوژیکی( و اسـتفاده از کودهـای آلـی و سـازگار با 
طبیعـت، پایـداری محیـط زیسـت تا حـد فراوانـی تضمین و 
درواقـع گامـی مهـم در جهـت حرکـت به سـوی کشـاورزی 

پایـدار برداشـته می شـود. 

تفـاوت آن نیـز بـا کشـاورزی ارگانیـک آن اسـت کـه در 
ایـن روش از علـف کش هـا، آفـت کش هـا یـا موجودهـای 
حاصـل از مهندسـی ژنتیـک اسـتفاده نمی شـود. از مهـم-

تریـن ویژگی هـای کشـاورزی ارگانیـک حفـظ حاصلخیـزی 
خـاك در درازمـدت، خودکفـا سـازی خـاك به لحـاظ تأمین 
نیتـروژن، مدیریـت و مهـار علف هـای هرز، آفات و حشـرات، 
تقویـت عنصرهـای غذایـی بـا روش هـای مختلـف ازجملـه 
غیـره  و  زیسـتی)بیولوژیک(  روش هـای   زراعـی،  تنـاوب 

همـکاران،1397(. و  می باشـد)رضایی 
در کشـاورزی ارگانیـک، کشـاورزان بـه جای اسـتفاده از 
کودهـای شـیمیایی بـا عملیاتـی کـه در خـاك انجـام مـی-

دهنـد و با کمک چرخـه عنصرهای غذایـی در خاك، موجب 
حاصلخیـزی آن می شـوند. در ایـن روش از علـف کش هـا، 
آفـت کش هـا یـا موجودهـای حاصـل از مهندسـی ژنتیـک 
تولیـد  نظام هـای  اصلـی  هدف هـای  نمی شـود.  اسـتفاده 
ارگانیـک، بهینـه سـازی تولیـد و افزایـش کیفیـت محیـط 

زیسـت و رفـاه جامعـه اسـت)پورجاوید و غنیـان،1398(.
درواقـع کشـاورزی ارگانیک سـامانه تولیـد محصول های 
بـوم  بهداشـت  کـه  اسـت  سـالمی  دامـی  و  کشـاورزی 
تولیـد  بـا  همزمـان  را  کشـاورزی  سامانه)اکوسیسـتم( های 
ارتقـاء می دهد)موسـوی و  آلودگـی  بـدون  غـذای سـالم و 

خسـروی پور،1398(.
محصول هـای غذایـی سـالم افـزون بـر سـالمت غذایی، 
سـودمندی های فراوانـی نیـز دارنـد کـه ازجملـه آن ها می-

تـوان بـه طعم بهتر آنها نسـبت بـه انواع متـداول، ارزش های 
تنـوع  بهبـود  آبـی،  منبع هـای  از  غذایـی، حفاظـت  باالتـر 
زیسـتی، حفاظـت خـاك، بهبود وضعیـت اقتصـادی جامعه-

افزایـش زمینه هـای صـادرات  هـای روسـتایی و درنهایـت 
اشـاره کـرد. بـا افزایش حساسـیت های جهانی، مقررشـد که 
تـا پایان سـال 2011 میـالدی، تنها محصول های کشـاورزی 
ارگانیک و سـالم بتوانند به بازارهـای جهانی راه یابند)رضایی 

و همـکاران،1397(.
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در ایـن میـان، سـیر صعـودی جهانی شـدن و افزایـش 
سـطح رقابـت جهانـی  در دهه هـای اخیـر، تأثیـر شـگرفی بر 
 صنایـع غذایـی در سراسـر جهـان  داشـته اسـت. به گونـه ای 
ایـن  دهه هـا  طـول  در   مدیریـت  علـوم  کـه صاحب نظـران 
و  ایجـاد،  گسـترش  محـور  پیرامـون  را  خـود  تالش هـای 
به کارگیـری سـازوکارهایی متمرکـز کرده انـد  کـه بـه کمـک 
آن هـا بتـوان در بهبـود سـطح بهـره وری و کیفیـت محصول 
 و درنتیجـه کاهـش هزینه هـا  گام برداشـت. بـه باور بسـیاری 
بـه چنیـن هدف هایـی،   بـرای دسـتیابی   از  صاحب نظـران، 
حرکـت  به سـوی   پایـداری  زنجیره  تأمیـن، یکـی از الزام های 
پرهیز ناپذیـر و ضروری  است)قاسـمی و رعیت پیشـه، 1394(. 
زنجیـره تأمیـن، ترکیبـی از سـازمان های وابسـته به هم، 
منبع هـا و فرآیندهایـی اسـت کـه محصول هـای تولیـدی 
و خدمـات پـس از فـروش را بـه  دسـت خریـداران نهایـی 

تمـری، 1396( و محمـدی  می رسـاند)کرمی 
کار  بهبـود  از  اسـت  عبـارت  پایـدار  تأمیـن  زنجیـره 
درازمـدت زنجیـره تأمین بـرای رفـع مسـئله های اجتماعي، 
اقتصـادي و زیسـت محیطی در زنجیره تأمین سـنتي)صادقی 
مقـدم و همـکاران،1394(. توسـعه پایـدار مفهومي اسـت که 
توسـط جامعه هـای جهانـي محیط زیسـت و توسـعه معرفـی  
شـده اسـت. پایداري و توسـعه پایدار، امروزه در پرتو افزایش 
تخریـب محیط زیسـت و نقـض حقـوق بشـر، یـک موضـوع 
بسـیار مهـم مورد بحـث اسـت. پایداري بـه توسـعه ای گفته 
می شـود که نیاز نسـل کنونی را بدون محدود کـردن توانایي 
نسـل های بعدي در توسـعه نیازهایشـان، پاسـخ دهد. زنجیره 
تأمیـن پایـدار در زمـره مفهوم هـای نوظهـور در عرصه تولید 
و عملیـات اسـت. زنجیـره تأمیـن پایدار لـزوم توجه تـوأم به 
بحث هـای زیسـت محیطی و اجتماعي در کنـار کار اقتصادي 
در سـازمان های شـبکه ای را گوشـزد می کند. با شـکل گیری 
مدیریـت زنجیـره تأمیـن پایـدار در سـازمان ها، برتـری  و 
سـودمندی های رقابتـي بـه وجـود مي آید. تعهد سـازمان ها 
بـه حفـظ و نگهـداري منافـع زیسـت محیطی، اجتماعـي و 

اقتصـادي، نیـاز پایداري را بـه وجود مي آورد. براي به دسـت 
آوردن پایـداري، نیازمنـد تولیـد محصول هایـی اسـت که نه 
آسـیب هاي زیسـت محیطي دارد و نه مخالف اسـتانداردهاي 

اجتماعي اسـت )قاسـمی و همـکاران، 1394(.
بـه عبارتـی در زنجیـره ی تأمیـن پایـدار، مـواردی چون 
مدیریـت جریـان مـواد، اطالعـات، سـرمایه و همـکاری بین 
واحدهـا در طـول زنجیـره  همراه بـا یکپارچه سـازی هدف ها 
پایدار)اقتصـادی،  توسـعه ی  سـه گانه ی  ابعـاد  همـه ی  از 
نیازهـای  از  برگرفتـه  کـه  اجتماعـی(  و  زیسـت محیطی 
خریـداران و ذینفعـان اسـت، مدنظـر قـرار می گیرد)اشـرفی 
و چهارسـوقی،1390(. همـکاری در یـک زنجیـره تأمیـن، 
رابطـه ای اسـت بیـن دو عضـو مسـتقل در مسـیر عرضـه، 
از طریـق افزایـش تسـهیم اطالعـات، بـرای دسـتیابی بـه 
بـا کاهـش  رابطـه  برتری هـا و هدف هـای خـاص کـه در 
هزینـه کل و انبـارداری، شـکل می گیـرد و یـک شـرایط برد 
- بـرد را بـرای اعضـای درگیـر، فراهـم می کند)خسـروی پور 

و شـعیبی، 1399(. 
محصـول زنجیـره تأمین پایدار عبارت اسـت از بهبود کار 
دراز مـدت زنجیـره تأمیـن، برای رفـع مسـئله های اجتماعي، 
اقتصـادي و زیسـت محیطی در زنجیره تأمین سـنتي)صادقی 
مقـدم و همـکاران،1394(. درواقـع زنجیـره  تأمیـن پایـدار، 
تأمیـن،  زنجیـره  مدیریـت  سـنتی  مفهـوم  دادن  گسـترش 
بـا اضافـه کـردن جنبه هـای زیسـت محیطی و اجتماعـی- 
توتبـرگ2  و  است)ویتسـتراك  اقتصـادی  بعـد  بـه  اخالقـی 
،2010(. دسـتیابی به چنیـن هدفی، نیازمند سـرمایه گذاری 
در بخش هـای مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و به 
ویـزه بخـش آموزشـی اسـت. تأثیـر بعـد آمـوزش در ارزیابی 
پایـداری و بـه ویـژه پایـداری زنجیـره ی تأمیـن بـه گونه ای 
اسـت کـه نمی تـوان آن را نادیـده گرفـت. درواقـع می تـوان 
گفـت آمـوزش، نیـرو محرکـه ی  همـه ی اقدام هایـی اسـت 
پایـداری  قـرار دادن شـیوه های  تأثیـر  توانایـی تحـت  کـه 
نیرویـی عمـده  در طرح هـای  و  دارد  را  تأمیـن  زنجیـره ی 
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مدیریـت زنجیـره ی تأمیـن به شـمار می آید )فضلـی و امین 
افشـار،1395(. تأمیـن اطالعـات و هدایت خدمات آموزشـی 
بـا سمت وسـوی فرآینـد زنجیـره اي با توالـي آگاهـی، دانش، 
پذیـرش و بهـره وری، می توانـد بیشـترین تأثیرگذاری هـای 
در  را  زیسـت محیطی  و  اجتماعـی  اقتصـادي،  مثبـت 
محصول هـای  تأمیـن  زنجیـره ی  مختلـف  بخش هـای 
کشـاورزي بـه همـراه داشـته باشـد. آمـوزش بـرای توسـعه 
پایـدار در سـطح بین المللـی به عنـوان یکـی از ارکان مهـم 
کـه  آنجـا  تـا  اسـت  تعریف شـده  پایـداری،  بـه  دسـتیابی 
نام گـذاری دهـه ی آمـوزش بـرای توسـعه ی پایـدار)2014- 
2005( کـه در آن آمـوزش بـه عنـوان رکـن و ابـزار اصلی به 
منظـور تحقـق هدف هـای برنامـه توسـط پایـدار در همـه ی 
بعدهـای اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادي و محیـط زیسـتی 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت، مؤید اهمیـت نقش آمـوزش در 
تحقـق هدف های پایداری اسـت)غفاری و همـکاران،1395(. 
بــه باور آدام اســمیت، آمـوزش افــراد، در حقیقـت، نوعـی 
ســرمایه گذاری روی آنـان اســت. از طریـق آموزش، افــراد 
تواناتــر شـده و رشـد قابلیت هــای آنـان، منجـر بـه کسـب 
از  درآمــد بیشــترشان و درنتیجـه منتفع شــدن جامعــه 
سـرمایه گذاری آنـان می شــود)فتاحی میالسی و اسماعیلی، 
1399(. بـا این حـال آموزه هـای بسـیاری نشـان داده اسـت 
کـه بـرای انتقـال موضـوع بـه هر فـرد یا گـروه، همـواره یک 
مؤثرتریـن روش آموزشـی وجـود دارد. انتخـاب روش مؤثـر 
و مناسـب بـا توجـه بـه شـرایط مکانـی، زمانـی، اقتصـادی و 
فرهنگـی، نه تنهـا صرفه اقتصـادی و زمانی برای آموزشـگران 
و فراگیـران همـراه خواهـد داشـت، بلکـه می توانـد متضمـن 

انتقـال مؤثـر موضـوع بـه فراگیـران نیز باشـد. 
از سـوی دیگـر بررسـی های صـورت گرفتـه گویـای آن 
اسـت که زنجیـره ی تأمین مواد غذایی سـالم با مسـئله های 
چنـدی همچـون تأمیـن نبودن نیـروی انسـانی کافـی، نبود 
زیرسـاخت های  مناسـب،  آموزشـی-ترویجی  برنامه هـای 
نامناسـب، محتـوای نامناسـب، بودجه ی ناکافـی، نبود زمینه 

ارتبـاط مؤثـر و عمیق بیـن تحقیقـات، ترویج و کشـاورزان و 
فقـر غذایـی و نبـود اطـالع کافی مصـرف کننـدگان در مورد 
منشـأ و کیفیـت مـواد غذایـی روبـه رو بـوده اسـت )میرزایی 
 ، پارکـر و همـکاران3، 2018؛ کوییـم4  و همـکاران،1400؛ 
2017(. نتایـج بررسـی های انجـام شـده در ایران نیز نشـان 
داد، سیاسـت های اشـتباه دولـت کـه باعـث کمـی )نبـود( 
اصلی تریـن  می شـود  کار  ارگانیـک  کشـاورزان  از  حمایـت 
دیـدگاه  از  پایـدار  و  تولیـد محصول هـای سـالم  بازدارنـده 
کارشناسـان اسـت و پـس از آن پاییـن بـودن سـطح دانـش 
فنی کشـاورزان، کمبود کارشناسـان آگاه، پایین بودن سـطح 
سـواد کشـاورزان و محدودیت در دسترسـی بـه فناوری های 
روز، از جملـه بازدارنده هایـی اسـت کـه پایـداری زنجیـره ی 
تأمیـن مـواد غذایـی سـالم را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد 
طریـق  از  می تواننـد  کـه  طه نـژاد،1390(  و  )نامداریـان 

روش هـای آموزشـی و ترویجـی مناسـب مدیریـت شـوند.
ایـن در حالـی اسـت کـه بررسـی های بسـیار کمـی در 
زمینـه نقـش روش هـای آموزشـی و ترویجـی در مدیریـت 
زنجیره-هـای تأمیـن در مـورد محصول هـای کشـاورزی و 
بویـژه محصول هـای کشـاورزی سـالم صـورت گرفته اسـت. 
در ادامـه بـه نتایـج برخـی از بررسـی های مرتبط بـا موضوع 

تحقیـق اشـاره می شـود.
میرزایـی و همـکاران)1400( در تحقیـق خـود ضمـن 
شناسـایی بازدارنده هـا و مسـئله های زنجیـره تأمیـن پایدار 
صنعـت غذایـی گوشـت، فعالیت هـای آموزشـی و ترویجی و 
افزایـش آگاهـی تولیدکننـدگان را در موفقیـت ایـن صنعـت 

غذایـی مؤثـر می داننـد.
قاضی نـوری و همـکاران)1399( در پژوهشـی بـا هـدف 
بررسـی زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی ارگانیـک 
بـر  زنجیـره  ایـن  فرآیندهـای  بلـوغ  چارچـوب  ارائـه  بـه 
مبنـای اسـتاندارد محصول هـای ارگانیـک ایـران پرداختـه  
و نقطه هـای قـوت و ضعـف زنجیـره را مشـخص و نشـان 
دادنـد مـواردی چـون نبـود زمینه هـای ارتبـاط مسـتقیم یا 
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بسـتر ارتباطـات آنالیـن بـرای ارتبـاط بـا خریـداران و نبـود 
رویـه مناسـب گـرد آوری و مستندسـازی اطالعـات از جملـه 
مهم تریـن نقطه هـای ضعـف و کیفیـت خـوب محصول هـا 
بـا  جملـه  از  کلیـدی  شـریکان  بـا  نزدیـک  رابطه هـای  و 
اهمیت تریـن نقطه هـای قـوت موجود برای بلـوغ فرآیندهای 
زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی ارگانیک بـر مبنای 

اسـتانداردهای تدویـن شـده به شـمار می آینـد. 
گویـای  همـکاران)1398(  و  زارعـی  پژوهـش  نتایـج 
تأثیـر عامل هـای آموزشـي و ترویجـي بـر زنجیـره تأمیـن 
محصول هـای کشـاورزی می باشـد. بدیـن ترتیـب کـه نتایج 
تحقیـق نشـان داد، درمجمـوع 6 عامـل فنـی- زیرسـاختی، 
اجتماعـی و خدماتـی، سیاسـت گذاری، اقتصـادی، آموزشـی 
و ترویجـی و زیسـت محیطـی، 60/38  درصـد از واریانـس 
کل عامل هـای بازدارنـده توسـعه زنجیـره تأمیـن محصـول 
بنابرایـن،  می-کننـد.  تبییـن  را  بررسـی  مـورد  کشـاورزی 
برنامه ریزی و سـرمایه گـذاری در به روز کـردن فناوری های 
مـورد اسـتفاده در حلقه هـای زنجیـره تأمیـن اعـم از تولید، 
نگهـداری، تبدیـل و فـرآوری، حمـل ونقل و توزیـع می تواند 

آهنـگ توسـعه زنجیـره تأمیـن را تسـریع کنـد.
در  همـکاران)1398(  و  زرگاه  مین بـاش  ملکـی 
بررسـی های خـود اظهـار کردنـد، مدیریـت زنجیـره تأمیـن 
سـبز بـه عنـوان یکـی از موضوع هـای نوظهـور مدیریـت بـه 
دنبـال راهکارهایـی بـرای کاهـش هزینه هـا و مخاطره هـای 
سراسـر  در  زیسـت محیطی  مطلوبیـت  و  زیسـت محیطی 
زنجیـره تأمیـن اسـت. محققـان یادشـده در پژوهـش خـود 
نشـان دادنـد که آموزش و توسـعه سـبز بر مدیریـت زنجیره 

تأمیـن سـبز، اثرگـذاری مثبـت و معنـاداری دارد. 
باورصـاد و همـکاران)1397( در نتایج بررسـی های خود 
نشـان دادند کـه نوآوری بر پایـداری مدیریـت زنجیره تأمین 
تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد. همچنیـن بـار عاملی آموزش 
در نـوآوری گویـای نقـش ویژه ی سـهم آمـوزش در نوآوری و 

مدیریـت زنجیره تأمین می باشـد. 

و  شناسـایی  ضمـن  همـکاران)1396(  و  قاسـمی 
پایـدار  تأمیـن  زنجیـره  بـر  مؤثـر  عامل هـای  اولویت بنـدی 
صنایـع غذایـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بعـد اقتصادی 
در مقایسـه بـا دیگـر بعدهـای اجتماعـی و زیسـت محیطـی 
پایـداری، دارای وزن بیشـتری بـوده و بـه میـزان زیـادی بـر 
زنجیـره تأمیـن پایـدار صنایـع غذایـی تأثیـر گـذار اسـت.

خاتمـی  پژوهـش  نتایـج  مبنـای  بـر  زمینـه  ایـن  در 
از بعـد اقتصـادی در  فیروزآبـادی و همـکاران)1395( نیـز 
مقایسـه بـا دو بعـد اجتماعـی و زیسـت محیطی بیشـترین 

دارد.  پایـدار،  تأمیـن  زنجیـره  بـر  را  اثرگذاری هـا 
هانگ و همکاران5 )2018( در بررسی مدیریت زنجیره ی 
تأمیـن پایـدار را درزمینه هـای اقتصادي، زیسـت محیطی و 
اجتماعي بررسـی و نشـان دادند بعدهای یادشـده بر عملکرد 

پایداري شـرکت ها تأثیرگذارند. 
نیوتزلینـگ و همـکاران6 )2018( نیـز نقـش نـوآوری و 
یادگیـری در مدیریـت زنجیـره ی تأمیـن پایـدار را بررسـي 
و بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه رابطه هـای همـکاری 
منبـع  به عنـوان  می توانـد  خریـداران  و  تأمین کننـدگان 
یادگیـری، توسـعه فرآیندهـای فناوری هـای جدیـد و کسـب 
اطالعـات بر مدیریـت زنجیره ی تأمین پایدار تأثیرگذار باشـد.

شـرما و همـکاران7 )2018(، ضمـن تحلیـل چالش هـای 
مدیریـت پایـدار زنجیـره تأمیـن غـذا بـا اسـتفاده از روش 
تحلیـل سلسـله مراتبـی، دریافتند کـه سـالمت و امنیت غذا 
مهم تریـن موضـوع در این زمینه اسـت که بیشـترین ارتباط 

را بـا دیگـر مسـئله ها و چالش هـای ایـن بخـش دارد. 
آن  گویـای  گرفتـه  صـورت  بررسـی های  درمجمـوع 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  پایـداری  معیارهـای  کـه  اسـت 
زنجیـره ی  پایـداری  معیارهـای  به عنـوان  زیسـت محیطی 
تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم، توسـط متخصصـان 
موضوعی در نظر گرفته شـده اسـت)آهی و همـکاران،2016؛ 
حسـنی و همـکاران،1398؛ خاتمی فیروزآبـادی و همکاران، 
1395؛ قاسـمی و همـکاران،1396(. ایـن در حالی اسـت که 
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بـه علـت عـدم شـفافیت در توضیـح معیارهـا و زیرمعیارهای 
ارائـه شـده توسـط صاحب نظـران مختلف که منجر بـه نتایج 
متفـاوت و نبـود زمینه پیشـبرد نظریه در عمل می شـود و از 
آن جـا که معیارهـای پایداری زنجیـره ی تأمین محصول های 
کشـاورزی سـالم در منطقه هـای جغرافیایی مختلـف باتوجه 
بـه قابلیت هـا و ظرفیت هـای خـاص هرمنطقه با هـم تفاوت 
دارد، لـذا ضـرورت دارد کـه درآغـاز معیارهـا و زیرمعیارهای 
پایـداری زنجیـره ی تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم 
شناسـایی،  موضوعـی  متخصصـان  و  توسـط صاحب نظـران 
تأییـد و بومـی شـود تـا عنصرهای کلیـدی زنجیـره ی تأمین 
پایدار محصول های کشـاورزی سـالم در اسـتان شناسـایی و 

شـود.  ارزیابی 
از سـوی دیگـر نتایـج بررسـی های یادشـده نشـان می-

دهـد کـه دوره های آموزشـی و ترویجـی بر دانـش و آگاهی، 
نگـرش، مهارت و درك کشـاورزان از مدیریـت زنجیره تأمین 
محصول هـای کشـاورزی تأثیـر می گذارنـد )صیـادی تورانلو 
و همـکاران،1399؛ ملکی مین بـاش زرگاه و همکاران،1398؛ 

اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  لـذا  همـکاران،1397(  و  باورصـاد 
موضوع هـای مـورد بحـث و نظـر بـه اینکـه زنجیـره تأمیـن 
باوجـود  ایـالم،  اسـتان  در  محصول هـای کشـاورزی سـالم 
برخورداری اسـتان از قابلیت ها و منبع های غنی و گسـترده، 
نیازمنـد توجـه جـدی مسـئوالن و آگاه سـازی عمومـی برای 
نهادینـه کـردن موضـوع می باشـد، ایـن پژوهـش در تـالش 
معیارهـای  اولویت بنـدی  و  شناسـایی  ضمـن  کـه  اسـت 
پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم در 
اسـتان ایالم، تأثیر روش های آموزشـی بر درك کشـاورزان از 
پایـداری زنجیره تأمین محصول های کشـاورزی سـالم را نیز 
از دیـدگاه کشـاورزان شـرکت کننـده در دوره های آموزشـی 
و ترویجـی برگـزار شـده مرتبـط بـا مدیریـت زنجیـره تأمین 
تبییـن کـرده و بـه بررسـی میـزان اثرگذاری های مسـتقیم، 
نامسـتقیم و کل روش هـای آموزشـی تأثیرگـذار بـر درك 
آن هـا از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی 

سـالم در اسـتان ایالم، بپـردازد )نـگاره1(.

نگاره1- مدل نظری پژوهش

 
 روش شناسی

ایـن تحقیـق از نظـر ماهیت از نـوع پژوهش های آمیخته 
اکتشـافی، از نظـر هـدف در زمـره تحقیقـات کاربـردی و از 
کننـدگان  مشـارکت  اسـت.  ارتباطـی  علّـی-  روش  جهـت 
تحقیـق در بخـش کیفـی شـامل 45 تـن از متخصصـان و 

صاحب نظـران مرتبـط بـا موضـوع تحقیـق کـه از تجربـه و 
تخصـص  الزم در زمینـه حلقه هـای زنجیـره تأمیـن اعـم از 
تولیـد، نگهـداری، تبدیـل و فـرآوری، حمـل ونقـل، توزیع و 
بـازار زنجیـره تأمیـن محصول های کشـاورزی نیـز برخوردار 
بودنـد و شـامل مدیـران و کارشناسـان موضوعـی اداره هـای 
حفـظ  مدیریـت  باغبانـی،  مدیریـت  گیاهـی،  تولیـدات 
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نباتـات، مدیریـت زراعـت، مدیریـت مکانیزاسـیون و ادوات 
کشـاورزی، مدیریـت آب و خـاك و امـور فنـی و زیربنایـی، 
مدیریـت امـور اراضـی، مدیریـت توسـعه بازرگانـی و تنظیم 
بـازار محصول هـای کشـاورزی، مدیریـت هماهنگـی ترویـج 
و آمـوزش کشـاورزی شـاغل در سـازمان جهـاد کشـاورزی و 
مرکـز تحقیقـات، آمـوزش کشـاورزی و منبع هـای طبیعـی 
و  ترویـج  ماننـد  مختلفـی  گرایش هایـی  در  ایـالم  اسـتان 
آموزش کشـاورزی، توسـعه ی روسـتایی، دامپروری، باغبانی، 
گیاه پزشـکی، زراعـت و اصـالح نباتات و مدیریت کشـاورزی 
بودنـد، صورت پذیرفت در اسـتخراج معیارهـا و زیرمعیارهای 
پایـدار محصول هـای کشـاورزی سـالم،  تأمیـن  زنجیـره ی 
مشـارکت داشـتند و با روش نمونه گیری هدفمند، شناسـایی 
و انتخـاب شـدند. روند انجام کار بدین ترتیـب بود که درآغاز 
بـا اسـتفاده از مصاحبه هـای عمیـق با متخصصـان و صاحب 
نظـران مرتبـط بـا موضـوع تحقیـق، معیارهـا و زیرمعیارهای 
زنجیـره ی تأمیـن پایـدار محصول-هـای کشـاورزی سـالم، 
گـرد آوری و بـا روش تحلیـل خط به خـط و در قالب تحلیل 
 MAXQDA11 محتـوای متعـارف بـا اسـتفاده از نـرم افـزار

شـدند. پردازش 

توافـق  میـزان  سـنجش  بـرای  بعـد،  مرحلـه ی  در 
دریافـت  پاسـخ های  برمبنـای  پرسشـنامه ای  پاسـخ گویان 
شـده در قالـب 3 بار معنایـی معیارهای اقتصـادی، اجتماعی 
محصول-هـای  تأمیـن  زنجیـره ی  محیطـی  زیسـت  و 
کشـاورزی سـالم، طراحـی و بـرای پاسـخگویی بـه 45 تن از 
پاسـخگویانی کـه در مرحلـه اول بـه پرسـش ها پاسـخ داده 
بودنـد، ارسـال شـد. مقایسـه دیـدگاه پاسـخگویان بـر پایـه 
متغیرهـای فـردی و حرفـه ای از جمله سـن، وضعیـت تأهل، 
پیشـینه فعالیـت، پیشـینه مدیریـت، سـمت شـغلی، گرایش 
تحصیلـی، مقطـع تحصیلـی و وضعیـت اسـتخدام بـا هریک 
از معیارهـای شناسـایی شـده، نشـانگر تفـاوت معنـادار نبود. 
بـه عبـارت دیگـر نتایـج توافق سـنجی بـر پایه بـازه الیکرت 
5 قسـمتی گویـای آن بـود کـه بیـن ویژگی هـای فـردی و 
حرفـه ای پاسـخگویان و معیارهـای شناسـایی شـده تفـاوت 
معنـاداری وجـود نـدارد و لـذا هیچکـدام از گویه هـای مـورد 

توافـق سـنجی نمونـه مـورد بررسـی، حـذف نشـد. 
 

جدول 1- جدول توافق سنجی

متغیر
سطح های 

متغیر

X1…-X13 )معیار اقتصادی )13 زیرمعیار
معیار اجتماعی )11 زیرمعیار( 

X1…-X11

معیار زیست محیطی )10 زیرمعیار( 
X1…-X10

شمار
میانگین 
رتبه ای

نوع 
آزمون

نتیجه 
آزمون

سطح 
معنی داری

میانگین 
رتبه ای

نتیجه 
آزمون

سطح 
معنی داری

میانگین 
رتبه ای

نتیجه 
آزمون

سطح 
معنی داری

سن
کمتر از 45 

سال

من 1178/56

ویتنی
654/500/23

79/28
731/430/27

78/43
879/210/18

3474/6274/5774/36

وضعیت 

تأهل

من 686/15مجرد

ویتنی
1678/60/39

79/73
1479/30/15

83/38
1672/80/36

3995/3881/6579/12متأهل

پیشینه 

فعالیت

کمتر از 15 

سال
993/49

من 

ویتنی
2132/20/14

97/24

2351/40/11

96/34

1321/50/18
بیشتر از 15 

سال
3682/2796/1392/15

پیشینه 

مدیریت

کمتر از 10 

سال
1391/87

من 

ویتنی
1932/60/12

80/16

1632/20/15

89/76

1746/30/10
بیشتر از 10 

سال
3298/2497/1595/57
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متغیر
سطح های 

متغیر

X1…-X13 )معیار اقتصادی )13 زیرمعیار
معیار اجتماعی )11 زیرمعیار( 

X1…-X11

معیار زیست محیطی )10 زیرمعیار( 
X1…-X10

شمار
میانگین 
رتبه ای

نوع 
آزمون

نتیجه 
آزمون

سطح 
معنی داری

میانگین 
رتبه ای

نتیجه 
آزمون

سطح 
معنی داری

میانگین 
رتبه ای

نتیجه 
آزمون

سطح 
معنی داری

سمت 

شغلی

من 3765/73مدیر

ویتنی
2310/30/13

68/78
1953/20/19

62/45
1546/60/23

862/2668/7862/45کارشناس

گرایش 

تحصیلی

ترویج و 

آموزش 

کشاورزی

789/44

کروسکال 

والیس
32/690/52

93/52

23/050/11

75/82

29/780/19

توسعه ی 

روستایی
376/4574/8156/39

271/1168/7946/88دامپروری

872/1777/1059/22باغبانی

477/2372/3560/02گیاه پزشکی

1675/4669/3455/32زراعت

مدیریت 

کشاورزی
573/2865/4755/41

مقطع 

تحصیلی

266/53کارشناسی

کروسکال 

والیس
3/260/44

69/45

2/470/26

63/20

3/180/29
کارشناسی 

ارشد
2084/7877/2980/53

2386/6979/1682/49دکتری

وضعیت 

استخدام

883/75قراردادی
کروسکال 

والیس
4/470/52

67/34

2/770/32

72/26

2/530/26 1178/2371/2971/38پیمانی

2664/9956/3259/43رسمی

ادامه جدول 1- جدول توافق سنجی

در گام دوم و در بخـش کمـی نیـز بـه منظـور تبییـن 
پایـداری زنجیـره  بـر  ترویجـی مؤثـر  روش هـای آموزشـی 
ایـالم  اسـتان  در  سـالم  کشـاورزی  محصول هـای  تأمیـن 
پرسشـنامه ی محقق سـاخته طراحی و در اختیار کشـاورزان 
شـرکت کننده در دوره های آموزشـی و ترویجی برگزار شـده 
مرتبـط با مدیریت زنجیـره تأمین)مدیریت تولید، آشـنایی با 
محصول هـای سـالم و تولید آن، مدیریت فـروش و بازاریابی، 
انبـارداری، مدیرت حمـل و نقل، مدیریـت هزینه های تولید، 
مدیریت پسـماند و کاهـش ضایعات و افزایـش رقابت پذیری 
محصـول( کـه توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی و مرکـز 
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی اسـتان ایالم در سـال 1400 
برگـزار شـده بـود، قـرار گرفـت )N=320(. حجـم نمونـه بـا 

اسـتفاده از جـدول نمونه گیری بارتلت و همـکاران، 200 نفر 
تعییـن شـد )نـرخ بازگشـت= %100( و بـرای نمونـه  گیـری 
از روش تصادفـی  طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب )بر حسـب 
جمعیت شـرکت کننـده در دوره و شهرسـتان محل فعالیت( 

اسـتفاده شد. 
پرسشـنامه ای کـه بـرای گـردآوری داده هـای مـورد نظر 
طراحـی شـد، در دو بخـش تهیـه شـد. بخـش نخسـت در 
زمینـه ویژگی هـای فـردی و حرفـه ای کشـاورزان شـرکت 
کننـده در دوره های آموزشـی و ترویجی برگزار شـده مرتبط 
بـا مدیریـت زنجیره تأمیـن و بخش دوم مبتنـی بر یافته های 
مرحلـه اول پژوهـش و شـامل گویه هـای تشـکیل دهنده ی 
معیـار اقتصـادی زنجیـره ی تأمیـن محصول های کشـاورزی 
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سـالم مشـتمل بر 13 گویه، معیار اجتماعی شـامل 11 گویه 
و معیـار زیسـت محیطـی مشـتمل بـر 10 گویـه بـود. بـرای 
سـنجش ایـن بخش از طیـف 9 قسـمتی از خیلی کـم)1( تا 
خیلی زیـاد)9(، بهـره گرفتـه شـد. مقیاس سـنجش رتبه ای 
 .98/0=α( بـود و از پایایـی ترکیبـی و ضریـب آلفاي ترتیبـی
CR=9/0(. بهـره گرفتـه  شـد کـه میـزان این ضریـب بیانگر 

پایایی مناسـب پرسشـنامه بود. روایي شـکلی پرسشـنامه نیز 
توسـط 6 تـن اعضای هیئـت علمی متخصـص در زمینه های 
آزاد  دانشـگاه  و مدیریـت کشـاورزی در  آمـوزش  و  ترویـج 
تحقیقـات،  سـازمان  متخصصـان  و  ایـالم  واحـد  اسـالمی 
و  کارآزمـوده  کارشناسـان  و  کشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش 
متخصصـان موضوعـی و اجرایی رشـته های زراعـت، ترویج و 
آمـوزش کشـاورزی، دام و طیور، ترویج و آموزش کشـاورزی، 
تولیـدات گیاهـی و باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
 ،)AVE( ایـالم تأییـد و اعتبارپذیـری نیـز از طریق محاسـبه

انجـام شـد کـه معـادل 0/8 به دسـت آمد.
پـس از تکمیـل پرسشـنامه ها نمـاد گـذاري، اسـتخراج 
داده هـا و انتقـال آن هـا به رایانه انجام  شـد. از آمـار توصیفي 
برای بررسـی ویژگی های فردی و حرفه ای کشاورزان شرکت 

کننـده در دوره های آموزشـی و ترویجی برگزار شـده مرتبط 
بـا مدیریـت زنجیـره تأمیـن و از آمـار استنباطي)رگرسـیون 
ترتیبـی و تحلیـل مسـیر( بـرای دسـتیابی بـه هدف هـای 
اختصاصی تحقیق اسـتفاده شـد. پردازش داده ها با اسـتفاده 

از نـرم افزارهـای SPSS25 و AMOS23 انجـام شـد.
 

یافته ها
در مرحلـه ی کیفـی پژوهـش از طریـق مصاحبه هـاي 
عمیـق و نیمـه سـاختارمند بـا متخصصـان و صاحـب نظران 
مرتبـط با موضوع تحقیق، معیارهـا و زیرمعیارهای زنجیره ی 
تأمین پایدار محصول های کشـاورزی سـالم، شناسـایی شـد. 
همـان  گونـه که در جـدول2، مالحظه می شـود 34 نماد 
در سـویه معیارهـا و زیرمعیارهـای زنجیـره ی تأمیـن پایـدار 
نمادهـای  شـد.  اسـتخراج  سـالم  کشـاورزی  محصول هـای 
زیرطبقه هـای  و  دادنـد  تشـکیل  را  زیرطبقه هـا  همجنـس، 
هم سـو، طبقه هـا را بـه وجـود آوردنـد. درنهایـت 3 طبقـه 
)معیـار( اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطـی بـه عنـوان 
معیارهـای زنجیـره ی تأمین پایـدار محصول های کشـاورزی 

سـالم در اسـتان ایـالم بـه دسـت آمد. 
 

جدول2- معیارها و زیرمعیارهای زنجیره ی تأمین پایدار محصول های کشاورزی سالم

طبقه )معیار(فراوانیمفهوم)زیرمعیار(

پایداری اقتصادی39مقبولبت اقتصادی 
26پایداری نهاده 

32کار مالی مناسب
34قیمت مناسب  

16هزینه تولید 
26امنیت تولید 
30بهبود درآمد 
26افزایش سود 

25انبارداری و حمل و نقل مناسب 
27تولید با کیفیت 
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طبقه )معیار(فراوانیمفهوم)زیرمعیار(

25قابلیت صادرات
26مزیت نسبی در بازارهای داخلی

20بهره وری مناسب
پایداری اجتماعی10ایجاد اشتغال مولد

14مشارکت ذی نفعان و خریداران در فرآیند تولید 
16توجه به فرهنگ جامعه در تولید محصول 

14برخورداری از قابلیت اطمینان 
23برخورداری از پاسخگویی مناسب

16قابلیت اعتماد به محصول ها
22برخورداری از تعهد اجتماعی در تولید محصول سالم

17ایجاد خالقیت در تولید و توزیع محصول
17ارتقای دانش و نگرش کشاورزان در زمینه تولید محصول های سالم

20ترویج مصرف کنندگان به استفاده از محصول های سالم 
18برخورداری از استانداردهای تولید 

پایداری زیست محیطی22انجام خاك ورزی حفاظتی 
13مصرف بهینه آب 

17استفاده از منبع های تجدیدپذیر
20استفاده از آب سالم و مناسب 

35کاهش مصرف سم ها و کودهای شیمیایی
16مصرف بهینه انرژی 

18استفاده اصولی از منبع های تجدیدناپذیر
16مدیریت پسماندهای گیاهی 

32رعایت اصول بهداشتی تولید محصول
16استفاده از خاك مناسب

ادامه جدول2- معیارها و زیرمعیارهای زنجیره ی تأمین پایدار محصول های کشاورزی سالم

معیارهـای  زیـر  سـویه  در  نمـاد   13 جـدول2،  بنابـر 
و  اجتماعـی  زیرمعیارهـای  سـویه  در  نمـاد   11 اقتصـادی، 
پایـدار  تأمیـن  زنجیـره ی  زیرمعیارهـا  در سـویه  نمـاد   10
نـگاره2،  شـد.  اسـتخراج  سـالم  کشـاورزی  محصول هـای 
خروجـی نرم افـزار MAXQDA11 را کـه حاصل مصاحبه های 
عمیـق بـا متخصصـان و صاحـب نظـران مرتبـط بـا موضـوع 
تحقیـق و تحلیـل خـط بـه خـط متـن مصاحبه هـا در قالب 

تحلیـل محتـوای متعـارف می باشـد را در قالـب معیارهـا و 
زیـر معیارهـای شناسـایی شـده ی زنجیـره ی تأمیـن پایدار 
محصول هـای کشـاورزی سـالم، نشـان می دهد. ایـن مرحله 
مقدمـه ی ورود بـه بخـش اصلـی تحقیـق و بررسـی وضعیت 
تأمیـن  زنجیـره ی  پایـداری  )معیارهـای  وابسـته  متغیـر 

بدیـن  می آیـد.  به شـمار  سـالم(  کشـاورزی  محصول هـای 
ترتیـب کـه پرسشـنامه ای کـه بـرای گـردآوری ایـن بخـش 
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از داده هـای مـورد نظـر طراحـی شـد، مبتنـی بـر یافته های 
مرحلـه ایـن بخـش از پژوهـش و شـامل گویه های تشـکیل 
دهنـده ی معیـار اقتصـادی زنجیـره ی تأمیـن محصول هـای 

کشـاورزی سـالم مشـتمل بـر 13 گویـه، معیـار اجتماعـی 
شـامل 11 گویـه و معیـار زیسـت محیطـی مشـتمل بـر 10 

بود.  گویـه 

 

نگاره 2- خروجی نرم افزار MAXQDA11: معیارها و زیرمعیارهای زنجیره ی تأمین پایدار محصول های کشاورزی سالم

معیارهـای  بـه  مربـوط  گویه هـای  قسـمت  ایـن  در 
زنجیـره ی تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم بـر مبنای 

.)3 شـد)جدول  رتبه بنـدی  تغییرهـا  ضریـب 
 

 
جدول 3- رتبه بندی معیارها و زیرمعیارهای زنجیره ی تأمین محصول های کشاورزی سالم

زیرمعیارهای زنجیره ی تأمین محصول های نوع معیار
انحراف میانگینكشاورزی سالم

معیار
ضریب 
رتبهتغییرها

8/780/710/0801مقبولبت اقتصادی اقتصادی
8/630/750/0862پایداری نهاده 

8/610/770/0893کار مالی مناسب
8/590/790/0914قیمت مناسب  

8/550/820/0965هزینه تولید 
8/530/830/0976امنیت تولید 
8/480/870/1027بهبود درآمد 
8/460/910/1078افزایش سود 

8/420/950/1129انبارداری و حمل و نقل مناسب 
8/370/970/11510تولید با کیفیت 

------8/010/89كل
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زیرمعیارهای زنجیره ی تأمین محصول های نوع معیار
انحراف میانگینكشاورزی سالم

معیار
ضریب 
رتبهتغییرها

8/320/990/11911قابلیت صادرات
8/241/020/12412مزیت نسبی در بازارهای داخلی

8/221/110/13513بهره وری مناسب
8/350/760/0911ایجاد اشتغال مولداجتماعی

8/210/780/0952مشارکت ذی نفعان و خریداران در فرآیند تولید 
8/190/850/1043توجه به فرهنگ جامعه در تولید محصول 

8/090/880/1094برخورداری از قابلیت اطمینان 
7/860/890/1135برخورداری از پاسخگویی مناسب

7/720/910/1186قابلیت اعتماد به محصول ها
7/680/930/1217برخورداری از تعهد اجتماعی در تولید محصول سالم

7/620/960/1268ایجاد خالقیت در تولید و توزیع محصول
ارتقای دانش و نگرش کشاورزان در زمینه تولید 

محصول های سالم
7/550/980/1309

7/490/980/13110ترویج مصرف کنندگان به استفاده از محصول های سالم 
7/211/100/15211برخورداری از استانداردهای تولید 

8/170/760/0931انجام خاك ورزی حفاظتی زیست محیطی
8/090/780/0962مصرف بهینه آب 

7/940/850/1073استفاده از منبع های تجدیدپذیر
7/830/880/1124استفاده از آب سالم و مناسب 

7/760/890/1155کاهش مصرف سم ها و کودهای شیمیایی
7/650/910/1196مصرف بهینه انرژی 

7/570/930/1237استفاده اصولی از منبع های تجدیدناپذیر
7/460/960/1298مدیریت پسماندهای گیاهی 

7/510/980/1309رعایت اصول بهداشتی تولید محصول
7/360/980/13310استفاده از خاك مناسب

------8/010/89كل

 *مقیاس: خیلی کم=1   خیلی زیاد=9

 

ادامه جدول 3- رتبه بندی معیارها و زیرمعیارهای زنجیره ی تأمین محصول های کشاورزی سالم
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بـر  همان گونـه کـه در جـدول 3، مشـاهده می شـود، 
پایـه میانگیـن 8/01 از 9)انحـراف معیـار= 0/89(، می تـوان 
دیـدگاه کشـاورزان شـرکت  از  کـه  نتیجـه گرفـت  چنیـن 
شـده  برگـزار  ترویجـی  و  آموزشـی  دوره هـای  در  کننـده 
مرتبـط بـا مدیریت زنجیـره تأمین، پایـداری زنجیـره تأمین 
محصول هـای کشـاورزی سـالم در اسـتان ایـالم در سـطح 
زیـاد ارزیابـی می شـود. بر مبنای جـدول شـماره 3، مواردی 
چـون "مقبولبـت اقتصـادی" ،"پایـداری نهـاده" و "کار مالی 
زیرمعیارهـای  مهم تریـن  از  اولویـت   ترتیـب  بـه  مناسـب" 
اقتصـادی زنجیـره ی تأمین پایـدار محصول-های کشـاورزی 
سـالم به شـمار می آینـد. همچنیـن برمبنای نتایـج حاصل از 
رتبه بنـدی گویه هـای مربـوط بـه معیـار اجتماعـی زنجیره ی 
تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم نیـز مـواردی چـون 
"ایجـاد اشـتغال مولـد" ،"مشـارکت ذی-نفعـان و خریداران 
در فرآینـد تولیـد" و "توجـه بـه فرهنـگ جامعـه در تولیـد 
محصـول" بـه ترتیـب اولویـت  از مهم تریـن زیـر معیارهـای 

اجتماعـی زنجیـره ی تأمیـن پایـدار محصول های کشـاورزی 
سـالم به شـمار می آینـد و مواردی چـون "انجـام خاك ورزی 
حفاظتـی" ،"مصـرف بهینـه آب" و "اسـتفاده از منبع هـای 
تجدیدپذیـر" نیز به ترتیب اولویـت  از مهم ترین زیرمعیارهای 
محصول هـای  پایـدار  تأمیـن  زنجیـره ی  محیطـی  زیسـت 

کشـاورزی سـالم به شـمار می آینـد. 
دیـدگاه  از   ،4 شـماره ی  جـدول  برمبنـای  درمجمـوع 
کشـاورزان شـرکت کننـده در دوره هـای آموزشـی و ترویجی 
برگـزار شـده مرتبـط با مدیریـت زنجیـره تأمیـن، معیارهای 
اقتصـادی )میانگیـن= 8/48 از 9 و انحـراف معیـار= 0/88( 
 )0/91 معیـار=  انحـراف  و   9 از   7/81 اجتماعی)میانگیـن= 
و زیسـت محیطی)میانگیـن= 7/73 از 9 و انحـراف معیـار= 
پایـداری  سـوم  تـا  اول  اولویت هـای  ترتیـب  بـه   )0/89
زنجیـره ی تأمیـن محصول های کشـاورزی سـالم را تشـکیل 
می دهنـد. نتایـج بررسـی های یادشـده در جدول شـماره ی 

4، آورده شـده اسـت.

جدول 4- اولویت معیارهای پایداری زنجیره ی تأمین محصول های کشاورزی سالم

معیارهای پایداری زنجیره ی تأمین 
اولویتانحراف معیارمیانگینمحصول های كشاورزی سالم

8/480/881پایداری اقتصادی
7/810/912پایداری اجتماعی

7/730/893پایداری زیست محیطی
---8/010/89کل

            *مقیاس: خیلی کم=1   خیلی زیاد=9

بنابر جدول شـماره ی 5، از دیدگاه کشـاورزان شـرکت 
کننده در دوره های آموزشـی و ترویجی برگزار شده مرتبط 
بـا مدیریت زنجیـره تأمین، روش های آموزشـی و ترویجی 
بـه میـزان خیلـی زیـادی بـر پایـداری زنجیـره ی تأمیـن 
محصول هـای کشـاورزی سـالم، تأثیـر گذارند)میانگیـن= 
یافته هـا  بنابـر   .)0/97 معیـار=  انحـراف  و   9 از   8/45

می تـوان چنیـن نتیجـه گرفت کـه از دیـدگاه کشـاورزان 
شـرکت کننـده در دوره هـای آموزشـی و ترویجـی برگـزار 
شـده مرتبـط بـا مدیریـت زنجیـره تأمیـن، نمایش هـای 
انحـراف  و   9 از   8/62 نتیجه ای)میانگیـن=  و  طریقـه ای 
ترویجی)میانگیـن=  نمایشـگاه  برگـزاری   ،)0/95 معیـار= 
8/58 از 9 و انحـراف معیـار= 0/96(، روش هـای آموزشـی 
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 8/32 چهره)میانگیـن=  بـه  چهـره  و  مسـتقیم  ترویجـی 
دیـداری-  رسـانه های  و   )0/98 معیـار=  انحـراف  و   9 از 
شـنیداری)میانگین= 8/27 از 9 و انحراف معیار= 0/99( به 

ترتیـب اولویت بر پایـداری زنجیره ی تأمیـن محصول های 
کشـاورزی سـالم، تأثیـر گذارند.

نتایج بررسـی های یادشده در جدول شـماره ی 5، آورده 
است. شده 

 
جدول 5- اولویت بندی روش های آموزشی به کارگرفته شده در دوره های آموزشی مرتبط با پایداری زنجیره تأمین محصول های 

کشاورزی

اولویتانحراف معیارمیانگینروش های آموزشی و ترویجی

8/620/951نمایش طریقه ای و نتیجه ای 
8/580/962برگزاری نمایشگاه ترویجی 

8/320/983روش های آموزشی ترویجی مستقیم 
8/270/994رسانه های دیداری- شنیداری

---8/450/97کل

            *مقیاس: خیلی کم=1   خیلی زیاد=9

 بـه منظـور بررسـی رابطـه بیـن متغیرهـای روش هـای 
آموزشـی ترویجـی و ترویجی)نمایش طریقـه ای و نتیجه ای، 
برگـزاری نمایشـگاه ترویجـی، روش هـای آموزشـی ترویجی 
مستقیم و رسـانه های دیداری- شنیداری( و درك کشاورزان 

از پایـداری زنجیـره تأمین محصول های کشـاورزی سـالم )از 
جنبـه معیارهـای اقتصـادی، اجتماعی و زیسـت محیطی( از 
ضریب  همبسـتگی اسـپیرمن)بر حسـب نوع متغیر(، استفاده 
شـد کـه نتایج آن در جدول شـماره ی 6، مالحظه می شـود.

 جدول 6- رابطه ی بین متغیرهای پژوهش

ضریب همبستگي عاملمتغیر                    
اسپیرمن

سطح           
معني داري

درك کشاورزان از پایداری زنجیره 
تأمین محصول های کشاورزی سالم

0/000**0/678معیارهای اقتصادی
0/000**0/636معیارهای اجتماعی

0/000**0/629معیارهای زیست محیطی

روش های آموزشی ترویجی

0/000**0/725نمایش طریقه ای و نتیجه ای
0/000**0/698برگزاری نمایشگاه ترویجی

0/000**0/673روش های آموزشی ترویجی مستقیم
0/000**0/644رسانه های دیداری- شنیداری

0/000**0/637کل

** سطح معنیداري یک درصد
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مشـاهده   ،6 شـماره ی  جـدول  در  کـه  همان طـور 
می شـود، بیـن متغیرهـای روش هـای آموزشـی ترویجـی و 
درك کشـاورزان از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای 
کشـاورزی سـالم در بعدهـای اقتصـادی، اجتماعی و زیسـت 
محیطـی ارتبـاط مثبـت و معنـاداری در سـطح یـک درصـد 

حاکـم اسـت. 
بـا توجه بـه وجود رابطـه معنی داری ضریب همبسـتگی 
متغیر مسـتقل روش های آموزشـی ترویجی با متغیر وابسـته 
درك کشـاورزان از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای 

کشـاورزی سـالم در اسـتان ایـالم، متغیرهـای یـاد شـده بـه 
عنـوان متغیـر پیـش بیـن وارد تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی 
شـدند. بـا توجـه بـه اینکـه متغیر وابسـته تحقیق بـه صورت 
ترتیبـی اسـت از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد تـا بتوان 
وابسـتگی متغیر وابسـته را بـه متغیرهای پیشـگو، بیان کرد.

بــه منظـور انجـام رگرســیون ترتیبـی در آغـاز، آزمون 
نسـبت احتمال مدل، بررسـی شـد. مقـدار بـه دسـت آمـده 
بــرای آمــاره کای اسـکوئر در جدول شـماره ی 7 گویای آن 

اسـت که مـدل رگرسـیون یک مـدل معنادار اسـت.

 جدول 7- آزمون نسبت احتمال مدل

سطح معني داريكای اسکوئردرست نمایی تابع احتمالیمدل
60/2پایه

40/70/000
63/5نهایی

** سطح معني داري یک درصد

نتیجـه ی آزمـون نکویی بـرازش نیز در جدول شـماره ی 
8 آورده شـده اسـت. بـا توجه به معنـادار نبودن آمــاره کای 
اسـکوئر، مشـخص می شـود که متغیرهای مسـتقل به خوبی 

را  وابسـته  متغیـر  پذیری هـای  تغییـر  احتمـال  می تواننـد 
کنند. پیش بینـی 

 

جدول 8- آزمون نکویی برازش مدل

سطح  معني داريكای اسکوئرمدل
34/70/19پیرسون
39/30/23نهایی

رگرســیون  در  تعییـن  ضریـب  محاســبه  بــرای   
ترتیبــی از آماره هــای ضریــب تعییــن پــزودو اســتفاده 
شــد ضریــب تعییــن بـه دســت آمــده یعنــی کاکس و 
و   )NagelKerke(کـرك نـاگل   ،)Cox and Snell(اسـنل
مـک فـادن)McFadden(، بــه ترتیــب 0/65، 0/72 و 0/63 
محاسـبه شـد کــه بـر مبنـای ضریـب نـاگل کرك، متغیــر 
مســتقل روش های آموزشـی ترویجی 72 درصـد از احتمال 
واریانـس متغیر وابسـته درك کشـاورزان از پایـداری زنجیره 

تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم را تبییـن می کننـد.
از رگرسـیون ترتیبـی و  بـه دسـت آمـده  ضریب هـای 
مسـتقل  متغیرهـای  از  هریـک  بـرای  داری  معنـی  سـطح 

اسـت. آورده شـده   ،9 در جـدول شـماره ی  تحقیـق، 
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جدول 9- روش های آموزشی تأثیرگذار بر درك کشاورزان از پایداری زنجیره تأمین محصول های کشاورزی سالم 

متغیر
ضریب 

)B( رگرسیون
خطاي 

)S.E( استاندارد
آماره والد 

)Wald(
سطح  معني داري 

)Sig(
0/4360/0415/40/000نمایش طریقه ای و نتیجه ای 
0/3390/0344/30/000برگزاری نمایشگاه ترویجی 
0/2570/0192/60/000روش های آموزشی مستقیم 
0/2240/0162/20/000رسانه های دیداری- شنیداری

3/150/6349/230/000مقدار ثابت

R2pseudo NagelKerke=0.72 

R2pseudo Cox and Snell=0.65  

R2pseudo McFadden =0.63

 در نهایـت نیـز به منظور بررسـی و تعیین اثرگذاری های 

مسـتقیم و نامسـتقیم متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسـته 
درك کشـاورزان از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای 
کشـاورزی سـالم از دیـدگاه کشـاورزان شـرکت کننـده در 
بـا  مرتبـط  شـده  برگـزار  ترویجـی  و  آموزشـی  دوره هـای 
مدیریـت زنجیـره تأمیـن و بـه منظـور تعییـن میـزان تأثیـر 
کل هـر یـک از متغیرهـای اثرگـذار در مـدل از مدل یابـی 
 ،AMOS23 معادله هـای سـاختاری بـا اسـتفاده از نرم افـزار

بهـره گرفته شـد. 

 )χ2=9/23(مقدار کای اسـکوئر به دسـت آمـده در مـدل
 بـا درجـه آزادی df=13 در سـطح P=0/05 معنـادار نبـود

)Sig =0/51(، لذا شـرط معنادار نبودن کای اسـکوئر شـایان 
پذیـرش بـود. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه شـاخص هاي 
بـرازش مـدل NFI برابـر CFI ،0/96 برابـر 0/94 و GFI برابر 
0/95 شـدند کـه نمایانگـر بـرازش خـوب مـدل بود و ریشـه 
میانگیـن مربعـات خطـای بـرآورد )RMSEA ( نیـز 0/010 
شـد کـه بـرازش بسـیار خوبي را نشـان مـي داد. بـا توجه به 

شـاخص هاي ارایـه شـده، مـدل بـاال تأیید شـد. 
اثرگذاری هـای  نمایانگـر  مسـیر)نگاره ی3(،  نمـودار 
مسـتقیم و نامسـتقیم متغیر های مسـتقل بر متغیر وابسته 
درك کشـاورزان از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای 

کشـاورزی سـالم مي باشـد.

  
نگاره 3- مدل ساختاری روش های آموزشی مؤثر بر متغیر وابسته درك کشاورزان از پایداری زنجیره تأمین محصول های کشاورزی 

سالم 
23/9 = χ²,    Sig=001/0,    df=13,   NFI=96/0,   CFI=94/0,   GFI=95/0

RMSEA=010/0
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 بـر پایـه مـدل، روش هـای آموزشـی ترویجـی از جملـه 
رسـانه های  چهـره،  بـه  چهـره  و  مسـتقیم  آموزش هـای 
دیداری و شـنیداری، نمایشـگاه های ترویجـی و نمایش-های 
طریقـه ای و نتیجـه ای ضمـن آنکـه بـه صـورت مسـتقیم بر 
درك کشـاورزان از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای 
 ،0/42 ترتیـب  می گذارند)بـه  تأثیـر  سـالم  کشـاورزی 
بـر معیارهـای  تأثیـر  بـا   )P=0/000 و β=0/0،29/0،20/36
 )P=0/000 و β=0/0،31/0،24/0،19/36 اقتصادی )به ترتیب
نیـز به طور نامسـتقیم بر درك کشـاورزان از پایداری زنجیره 

تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم تأثیـر گـذار اسـت.
الزم بـه یـادآوری اسـت که عامـل نمایش هـای طریقه-

ای و نتیجـه ای نیـز ضمـن آنکـه بـه صـورت مسـتقیم بـر 
درك کشـاورزان از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای 
معیارهـای  و   )β=0/42  P.=0/000( سـالم  کشـاورزی 
اقتصـادی )β=0/36 P.=0/000( تأثیـر می گـذارد بـا تأثیـر 
بـر معیارهـای اجتماعـی )β=0/29=p.0/000( و معیارهـای 
زیسـت محیطـی )β=0/31=p.0/000( نیز به طور نامسـتقیم 
بـر درك کشـاورزان از پایـداری زنجیره تأمیـن محصول های 

کشـاورزی سـالم، تأثیـر گذار اسـت.

 ،)β=0/18=p.0/000(متغیرهـای فردی و حرفـه ای سـن
فعالیـت  پیشـینه   ،)β=0/29=p.0/000(تحصیـالت سـطح 
 ،)β=0/26=p.0/000( و درآمد )β=0/30=p.0/000(کشاورزی
کشـاورزان شـرکت کننـده در دوره هـای آموزشـی و ترویجی 
برگـزار شـده مرتبط بـا مدیریت زنجیـره تأمین اسـتان ایالم 
نیـز از جملـه متغیرهایی اسـت که ارتباط مثبـت و معناداری 
بـا درك کشـاورزان از پایـداری زنجیره تأمیـن محصول های 

کشاورزی سـالم دارد. 
 P.=0/000(سـرانجام بـر پایه مـدل، معیارهای اقتصـادی
و   )β=0/41  P.=0/000(اجتماعـی معیارهـای   ،)β=0/45
معیارهای زیسـت محیطـی)β=0/39 P.=0/000( نیز خود به 
طور مسـتقیم بـر درك کشـاورزان از پایـداری زنجیره تأمین 

محصول هـای کشـاورزی سـالم تأثیـر می گذارنـد 
نامسـتقیم  و  مسـتقیم  اثرگذاری هـای   ،10 جـدول 
متغیرهـای اثرگـذار در مـدل، به منظـور تعیین میـزان تأثیر 
کل هـر یـک از متغیرهـای یادشـده بـر درك کشـاورزان از 
پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم را 

می دهـد. نشـان 
 

جدول 10- بررسی اثرگذاری های مستقیم، نامستقیم و کل روش های آموزشی مؤثر بر درك کشاورزان از پایداری زنجیره تأمین 
محصول های کشاورزی سالم

اثر كلاثر نامستقیماثر مستقیممتغیر
0/4230/4020/825نمایش های طریقه ای و نتیجه ای

0/3620/0860/448نمایشگاه ترویجی
0/2910/1390/430آموزش های مستقیم و چهره به چهره

0/2050/1080/313رسانه های دیداری و شنیداری
0/300---0/300پیشینه فعالیت کشاورزی

0/296---0/296سطح تحصیالت
0/263---0/263درآمد
0/185---0/185سن

N=200
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AMOS23 نگاره 4- خروجی نرم افزار

 

بـه  اسـتناد  بـا  می شـود،  مالحظـه  کـه  همان طـور   
یافته هـای جـدول شـماره ی 10 و نگاره ی شـماره 4، بررسـی 
اثرگذاری های مسـتقیم و نامستقیم روش های آموزشی اثرگذار 
در مـدل عامل هـای تأثیرگـذار بـر درك کشـاورزان از پایـداری 
زنجیـره تأمین محصول های کشـاورزی سـالم، مشـخص اسـت 
کـه نمایش هـای طریقـه ای و نتیجـه ای )β=0/82(، نمایشـگاه 
ترویجـی )β=0/44(، آموزش هـای مسـتقیم و چهـره بـه چهره 
بـه   ،)β=0/31(شـنیداری و  دیـداری  رسـانه های  و   )β=0/43(
ترتیـب در زمـره ی اولویت دارتریـن روش هـای آموزشـی مؤثـر 
بـر درك کشـاورزان از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای 

کشـاورزی سـالم، به شـمار می آینـد.  
همچنیـن با اسـتناد بـه یافته های جدول شـماره ی 10، 
مشـخص اسـت کـه متغیرهـای فـردی و حرفـه ای پیشـینه 
 ،)β=0/29(سـطح تحصیـالت ،)β=0/30(فعالیـت کشـاورزی
درآمد )β=0/26( و سـن )β=0/18( کشـاورزان شرکت کننده 
در دوره هـای آموزشـی و ترویجـی برگـزار شـده مرتبـط بـا 
مدیریـت زنجیـره تأمیـن نیز بـه ترتیب بـر درك کشـاورزان 
از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم، 

تأثیـر می گذارنـد.  

 بحث و نتیجه گیری
کـه  هسـتند  موفـق  سـازمان هایی  دانـش  عصـر  در 
مزیت هـای  بـر  مبتنـی  جدیـد  راهبرد)اسـتراتژی( های 
رقابتـی را بـه سـرعت اجـرا کننـد و بـا یادگیـری از بـازار و 
خریـداران، در مـوارد ضـروری و هرجـا کـه ضـرورت داشـته 
باشـد، فرآیندهـا و اقدام هـای عملـی خـود را اصـالح کـرده 
و بهبـود بخشـند. امـروزه لحـاظ کـردن مفهـوم پایـداری در 
شـبکه زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی بـا توجـه 
بـه اثرگذاری هـای رونـد رو بـه رشـد جمعیـت جهانـی و در 
نتیجـه آن افزایـش فعالیت هـای انسـانی و تأثیرهـای کنترل 
نشـده بـر محیط زیسـت به موضـوع مهمی برای سـازمان ها، 
دولت هـا، مـردم و بـه ویـژه حامیـان محیـط زیسـت تبدیل 
شـده اسـت )قاسـمی و همکاران،1396(. چراکه در سال های 
تولیـد محصول-هـای  بـه گسـترش  روزافـزون  نیـاز  اخیـر 
کشـاورزی و دسـتیابی بـه سـطح مناسـبی از امنیـت غذایی، 
موجـب مصـرف بی رویـه کودها و سـم های شـیمیایی شـده 
اسـت. ایـن مسـئله نـه تنهـا موجـب مقـاوم شـدن آفـات و 
ظهـور نسـل های جدیـدی از آنها شـده اسـت، بلکـه پایداری 
مخاطـره  بـه  نیـز  را  انسـان ها  سـالمت  و  زیسـت  محیـط 
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انداختـه است)پورسـعید، 1399(. در چنیـن شـرایطی تقاضا 
بـرای اسـتفاده از محصول هـای کشـاورزی سـالم، بـه دلیـل 
امـکان ایجـاد خطرهـای کمتر براي محیط زیسـت و انسان ، 
رونـق بیشـتری یافتـه اسـت. محصول هـای غذایی سـالم به 
محصول هایـی گفتـه می شـود کـه در فرایندهـای تولیـد یـا 
فـرآوری آن هـا از نهاده های شـیمیایی و روش هـای اصالحی 
بـه میزان بدون خطر و کنترل شـده ای اسـتفاده  شـده اسـت. 
به گونـه ای  کـه هیچ-گونه خطـری مصرف کننـده ی این مواد 
غذایی را تهدید نمی کند)کریسـتوفر و کریستالیس، 2005(. 
درواقـع در تولیـد مـواد غذایی سـالم، باید فرآینـد تولید و یا 
فـرآوری و عرضـه ی ایـن مـواد، سـالم باشـد. به عبارت دیگر، 
ایـن فرآینـد از کشـتزار)محل تولید( تا خانه یا سـر سـفره ی 
مصرف-کننـدگان یعنـی از تولیـد تا مصرف ایـن محصول ها 
به صـورت سـالم طـی شـود و ایـن خـود نقـش و جایـگاه 
زنجیـره ی  می سـازد.  آشـکار  را  سـالم  تأمیـن  زنجیـره ی 
تأمیـن مـواد غذایـی، بـه دلیـل ارتبـاط مسـتقیم با سـالمت 
انسـان و جامعـه ازجملـه حسـاس ترین زنجیره هـای تأمیـن 
اسـت. از سـویی، پایـداری در زنجیـره تأمین به عنـوان بحثی 
جدیـد و بسـیار تأثیرگـذار، چندی اسـت که توجـه محققان 
عرصه هـای مدیریـت زنجیـره تأمیـن را بـه خـود معطـوف 
سـاخته اسـت)آهی و همکاران،2016( زنجیـره تأمین پایدار 
را می تـوان، مدیریـت جریـان مـواد و اطالعـات و هماهنگـی 
در سراسـر زنجیـره تأمیـن، بـا در نظـر گرفتـن همزمان سـه 
بعـد اقتصـادی، اجتماعـی و محیطـی، تعریـف کرد)ابراهیـم 
پـور ازبـری و همـکاران، 1396(. لـذا دسـتیابی بـه پایـداری 
زنجیـره تأمیـن، نیازمند حمایت از سـوی بخش های مختلف 
اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و آموزشـی اسـت. در ایـن 
زمینـه بایسـتی نظام های اقتصـادی و اجتماعی نیـز متناظر 
بـا تغییر پذیری هـای جهانی به سـمت پایـداری گام بردارند 
و بـه همیـن منظـور دانـش اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت 
محیطـی هماهنگ با پایداری تولید شـود. به عبارت سـاده تر 
توسـعه دانـش جدیـد و نیـاز بـه معرفـی مهارت هـای جدید 

بـه منظـور ارائـه مفهـوم خاص تر بـه مفهـوم توسـعه پایدار، 
یـک نیـاز دائمی اسـت)صیادی تورانلو و همـکاران،1399(. با 
توجـه بـه اینکه آموزش، کلید توسـعه نیروي انسـاني اسـت، 
بنابرایـن مدیریـت دانـش اثربخـش و بـه ویـژه بـه اشـتراك 
ترویجـی  آموزش هـای  ارائـه ی  طریـق  از  دانـش  گـذاری 
هماننـد کاتالیـزور بـرای اجـرای مدیریـت زنجیـره تأمیـن 
پایـدار عمل می کند)لیـم و همـکاران8 ،2017؛ عبدرحمان و 

همـکاران9 ،2016(
در ایـن زمینـه توجـه بـه اهمیت نقـش مدیریـت دانش 
و ارائـه ی آموزش هـای ترویجـی در پایـداری زنجیـره تأمین 
سـبب شـده اسـت که محققان به بررسـی بعدهـای، معیارها 
کشـاورزی  محصول هـای  تأمیـن  زنجیـره  زیرمعیارهـای  و 
ایـن  لـذا در  بپردازند)صیـادی تورانلـو و همـکاران،1399(. 
تحقیـق نیـز که با هـدف تبیین روش های آموزشـی ترویجی 
مؤثـر بـر درك کشـاورزان اسـتان ایـالم از پایـداری زنجیـره 
تأمین محصول های کشـاورزی سـالم، شـکل گرفـت، درآغاز 
معیارهـای پایـداری اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی 
به عنـوان معیارهـای پایـداری زنجیره ی تأمیـن محصول های 
کشـاورزی سـالم، توسـط متخصصـان موضوعی شناسـایی و 
اسـتخراج شـد که با نتایـج آهی و همکاران)2016(، حسـنی 
و همـکاران)1398(، خاتمـی فیروزآبادی و همکاران )1395( 
و قاسـمی و همـکاران )1396( کـه در بررسـی-های خـود 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـه بُعـد پایـداری اجتماعـی، 
اقتصـادی و زیسـت محیطی در ارزیابـی پایـداری زنجیـره ی 

تأمیـن دارای اهمیت اسـت، همسـو می باشـد.
پایـداری  معیـار  انجام شـده،  اولویت بندی هـای  بنابـر 
اقتصـادی نسـبت به معیارهـای پایداری اجتماعـی و پایداری 
مقبولیـت  اسـت.  باالتـری  اولویـت  دارای  زیسـت محیطی 
اقتصـادی، امنیـت تولید، افزایش ارزش افـزوده، کاهش هزینه 
تمام شـده، پایـداری نهـاده ، رشـد کیفیت محصول هـا، بهبود 
بهـره وری و دیگـر زیرمعیارهـای اقتصـادی شناسـایی شـده 
در تحقیـق ازجملـه مؤلفه هـای پایـداری اقتصـادی هسـتند 
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کـه می تواننـد افزایـش گرایـش مصرف کننـده بـرای خریـد 
تولیدکننـده،  سـود  و  درآمـد  بهبـود  سـالم،  محصول هـای 
ایجـاد تعـادل در بازارهـای داخلی، افزایش امـکان صادرات و 
درنهایـت رونـق اقتصـادی جامعه را به همراه داشـته باشـند. 
بنابرایـن بـا توجه بـه اینکـه زنجیره تأمیـن پایدار، یـک ابزار 
مناسـب بـرای سـوددهی دراز مـدت و بهبـود کار مالـی در 
بلندمـدت را بـرای گروه های درگیـر به همـراه دارد، پایداری 
شـرایطی  می توانـد  قدرتمنـد  ابـزاری  به عنـوان  اقتصـادی، 
فراهـم کنـد تـا در جریـان اسـتفاده کارآمـد از منبع هـا و 
توزیـع ثـروت ناشـی از توسـعه ایـن منبع ها، عادالنـه صورت 
گیـرد. بـه همیـن دلیـل پایـداری اقتصـادی، معیـاری مهـم 
بـرای پایـداری زنجیره تأمین محصول های کشـاورزی سـالم 
به شـمار می آیـد. ایـن یافتـه بـا نتایـج بررسـی های هانگ و 
همـکاران)2018( و اسـتفانویچ و اسـتفانویچ)2011( همسـو 
می باشـد. لـذا پیشـنهاد می شـود بـا اعطـای تسـهیالت ویژه 
با شـرایط بازپرداخت مناسـب، تـا حدودی شـرایط اقتصادی 
بهتـری بـرای حمایـت از کشـاورزان سـنتی و تولیدکنندگان 

نوپـای ایـن عرصـه، فراهم شـود. 
بـا توجـه بـه نتایج به دسـت آمـده از این تحقیـق، معیار 
مهـم بعـدی بـرای پایـداری زنجیـره ی تأمیـن محصول های 
کشـاورزی سـالم، معیـار پایـداری اجتماعـی اسـت. هنگامی 
مفهـوم  می آیـد،  میـان  بـه  اجتماعـی  پایـداری  از  سـخن 
دسترسـی همگانـی بـه فرصت های برابـر و عادالنـه، در ذهن 
تداعـی می شـود. پایـداری اجتماعـی را می تـوان بـه توسـعه 
بخش انسـانی تعبیر کـرد. بنابراین مالك قـرار دادن پایداری 
اجتماعـی به عنـوان یکـی از معیارهـای الزم بـرای دسـتیابی 
بـه پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول های کشـاورزی سـالم، 
یعنـی به انـدازه ای درزمینـه عدالـت، همبسـتگی، مشـارکت 
و امنیـت اجتماعـی، پیشـرفت حاصـل شـود کـه همـه افراد 
درگیـر در زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم، 
قـادر بـه رفـع نیازهـای خـود شـده و رابطه هـا و تعامل های 
اجتماعـی آنـان در سـایه احسـاس اعتمادبه نفـس، آرامـش و 

رضایـت از موقعیـت اجتماعـی، مکانی، اقتصـادی و فرهنگی، 
افزایـش یابـد. ایجـاد اشـتغال مولـد و بهبـود اسـتانداردهای 
کاری در بخـش کشـاورزی، نقـش مهمـی در ایجـاد تعهـد 
اجتماعـی بـرای تولیـد محصول هـای سـالم و باکیفیـت، ایفا 
می کنـد. آگاه سـازی عمومـی کشـاورزان و مصرف کننـدگان 
نسـبت به برتری و سـودمندی های محصول های کشـاورزی 
سـالم، دسترسـی آسـان بـه منبع هـا و فناوری هـای جدیـد 
افزایـش  می توانـد  عمومـی،  اعتمـاد  بـا جلـب  ... همـراه  و 
تقاضـا، تولیـد و عرضـه ی محصول هـای کشـاورزی سـالم، 
پایـداری اجتماعـی جامعه روسـتایی و کشـاورزی و درنهایت 
پایـداری زنجیـره ی تأمیـن را در پـی داشـته باشـد. نتایـج 
بررسـی های ناظمـی و خریـدار)1391(، خاتمـی فیروزآبادی 
و همـکاران)1395( و امیـری و همـکاران)1395( نیـز ایـن 
یافتـه را تائیـد می کنـد. در رابطـه بـا پایـداری اجتماعـی و 
ضمـن تأکیـد بـر ضـرورت تبیین برتـری  و سـودمندی های 
محصول هـای کشـاورزی سـالم بـرای همـه ی افـراد جامعـه 
و بویـژه کشـاورزان و بـا توجـه بـه نتایـج این تحقیـق مبنی 
بـر تأثیـر روش هـای آموزشـی ترویجـی مؤثـر بـر پایـداری 
برگـزاری  تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم،  زنجیـره 
دوره هـای آموزشـی در ایـن حـوزه بسـیار مهم و ضـروری به 
نظـر می رسـد. الزم به یـادآوری اسـت بنابر نتایـج، اولویت با 
روش هـای آموزشـی نمایـش طریقـه ای و نتیجـه ای و ارائـه 
آموزش های دوره ای و مناسـب در زمینه معرفی و برشـمردن 
برتـری  و سـودمندی های محصول هـای سـالم، آگاه سـازی 
فرهنگ سـازی  و  اطالع رسـانی  و  تولیدکننـدگان  عمومـی 

می باشـد.  مصرف کننـدگان، 
بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق، سـومین معیـار پایـداری 
معیـار  سـالم،  کشـاورزی  محصول هـای  تأمیـن  زنجیـره ی 
پایـداری زیسـت محیطی اسـت کـه بـا نتایـج بررسـی های، 
قاسـمی و همـکاران )1396( همسـو می باشـد. بـه دلیـل 
اهمیـت تأمین سـالمت جامعه و صیانـت از آن و نیز به منظور 
کنتـرل کیفـی محصول های کشـاورزی در برای عـاری بودن 
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محصول هـای کشـاورزی از آالینده هـای شـیمیایی، حفاظت 
از منبع هـای طبیعـی و محیط زیسـت بـرای دسـتیابی بـه 
سـالم،  کشـاورزی  محصول هـای  تأمیـن  زنجیـره  پایـداری 
امـری بسـیار جـدی و ضـروری می باشـد. بنابرایـن می تـوان 
تأمیـن محصول-هـای کشـاورزی  زنجیـره  پایـداری  گفـت 
ذینفعـان  نیازمندی هـای  بـا  بایـد  آنکـه  ضمـن  سـالم، 
همخوانـی داشـته و سـودآوری و قـدرت رقابـت پذیـری را 
افزایـش دهـد، بایسـتی بازده زیسـت محیطی و پاسـخگویی 
اجتماعـی را نیـز افزایش دهد)آهـی و همـکاران،2016؛ ژو و 
همـکاران10 ،2013(. در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه نتایـج این 
تحقیـق مبنـی بـر تأثیر روش هـای آموزشـی ترویجـی مؤثر 
بـر پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول های کشـاورزی سـالم، 
برگـزاری دوره های آموزشـی بـا هدف تشـویق و ملزم کردن 
کشـاورزان به اسـتفاده بهینه از کودها و سـم های شـیمیایی، 
نـوع بذرهای مصرفـی، نوع سـامانه های آبیـاری، به کارگیری 
فناوری های متناسـب محیط زیسـت، بازچرخانـی فاضالب ها 
از منبع هـای آب وخـاك و  و پسـاب ها، چگونگـی اسـتفاده 
اسـتفاده از روش هـای حفاظتـی بسـیار مهـم و ضـروری بـه 

نظـر می رسـد. 
درمجمـوع بـا توجـه بـه اینکـه بنابـر یافته هـای بخـش 
کّمـی و بـه منظور تبییـن روش های آموزشـی ترویجی مؤثر 
بـر درك کشـاورزان اسـتان ایـالم از پایـداری زنجیـره تأمین 
محصول های کشـاورزی سـالم، مشـخص شـد که روش های 
آموزشـی ترویجـی 72 درصـد از احتمـال واریانـس متغیـر 
وابسـته درك کشـاورزان اسـتان ایـالم از پایـداری زنجیـره 
تأمیـن محصول هـای کشـاورزی سـالم را تبییـن می کننـد 
از آنجـا کـه نتایـج بررسـی های صـورت گرفتـه گویـای  و 
آن اسـت کـه نبـود نظـام آموزشـی و اطالع رسـانی مناسـب 
محصول هـای  بـازار  وضعیـت  از  کشـاورزان  آگاهـی  بـرای 
کشـاورزی از جملـه محدودیت هـای پایداری زنجیـره تأمین 
محصول هـای کشـاورزی به شـمار می آیـد )برمودزسـرانو11 ، 
2020، معصومـی و اصغرپـور،1400؛ معصومـی و همـکاران، 

1399؛ زارعـی و همـکاران،1398( بنابرایـن راه انـدازی نظام 
دانـش و اطـالع رسـانی مدیریـت کشـاورزی از ضرورت های 
توسـعه و پایـداری زنجیره ی تأمین محصول های کشـاورزی 
اسـت. چـرا کـه رهیافت هـای سـنتی در کشـاورزی بـرای 
رویارویـی بـا چالش هـای پرشـمار)گاهی پیش بینی نشـده( 
امـروزه تولیـدات کشـاورزی کافـی نیسـت و در بسـیاری از 
امـور تولیـدی بایـد از روش هـای نویـن دانـش بنیـان کمک 
گرفـت. امـروزه رونـد پیشـرفت دانـش در بخـش کشـاورزی 
جهـان چنـان اسـت کـه از آن بـه عنـوان انقـالب فنـاوری  
لـذا  همـکاران،1399(.  و  تورانلـو  می شـود)صیادی  یـاد 
وجـود نظـام تحقیـق، آمـوزش و ترویـج در بـه روز رسـانی 
و انتقـال یافته هـای پژوهشـی بـه منظـور ارتقـای دانـش، 
بینـش و مهارت کشـاورزان و تولیدکننـدگان از ضرورت های 
تأمیـن  زنجیـره ی  پایـداری  و  توسـعه  سرنوشت سـاز 
می آید)هاشـمی نژاد  به شـمار  کشـاورزی  محصول هـای 
قاسـمی  همـکاران،1398؛  و  حسـنی  همـکاران،1399؛  و 
ایـن  در  همـکاران،1389(.  و  یـادآور  همـکاران،1397؛  و 
زمینـه تأکیـد می شـود ضمـن اسـتفاده از ظرفیت شـرکت-

هـای دانـش بنیـان در حـوزه کشـاورزی بـه منظـور انتقـال 
دانـش و اطالعـات نویـن بـه کشـاورزان، سـازمان های جهاد 
کشـاورزی از طریـق شـرکت های تعاونی هـای تولیـد و بـا 
مشـارکت تولیدکننـدگان محصول هـای کشـاورزی نسـبت 
بـه برنامه ریـزی و اجـرای دوره هـای آموزشـی و ترویجـی 
اقدام هـای  مدیریـت محصول هـای کشـاورزی،  بـا  مرتبـط 
الزم معمـول دارنـد. بـا تشـکیل ایـن شـرکت ها می تـوان 
ضمـن ارائـه ی خدماتـی چـون تأمیـن نهاده هـای تولیـد و 
توزیـع عادالنـه اعتبـارات و تسـهیالت دولتـی به کشـاورزان، 
بـا برگـزاری کالس هـا و دوره هـای آموزشـی و ترویجـی نیاز 
سـنجی شـده نیـز زمینـه را بـرای تعـادل بخشـی در تولیـد 
محصـول، تنظیـم بـازار، ایجـاد رقابـت سـازنده بـرای تولیـد 
توسـعه ی  و  عادالنـه  عرضـه ی  برتـر،  و  سـالم  محصـول 
پایـدار زنجیـره ی تأمیـن محصول هـای کشـاورزی، فراهـم 
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کرد)زارعـی و همـکاران،1398(. بنابرایـن سیاسـت گـذاری، 
برنامه ریـزی، سـرمایه گـذاری و نظارت بر رونـد فعالیت های 
آموزشـی و ترویجـی بـا اولویـت روش نمایـش طریقـه ای و 
نتیجـه ای )کـه بـا توجـه بـه ارزیابی هـای صـورت گرفته در 
ایـن تحقیـق، به عنـوان مناسـب ترین روش هـای  آموزشـی 
محصول-هـای  تأمیـن  زنجیـره  پایـداری  بـرای  ترویجـی 
کشـاورزی سـالم، شناسـایی شـد( بـه منظـور بـه روز کردن 
فناوری هـای مـورد اسـتفاده در حلقه های زنجیـره ی تأمین 
توسـعه  رونـد  می توانـد  کـه  اسـت  سـازوکارهایی  ازجملـه 
را  کشـاورزی  محصول هـای  تأمیـن  زنجیـره ی  پایـداری  و 

بخشد. تسـریع 
در  ترویجـی  آموزش هـای  تأثیـر  افزایـش  منظـور  بـه 
پیـاده سـازی مدیریـت زنجیره تأمیـن پایدار، ضروری اسـت 
و مدیـران سـازمان های جهـاد کشـاورزی  تـا کارشناسـان 
و  وابسـته  شـرکت های  و  سـازمانی  رده هـای  همـه ی  در 
درگیـر در زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی و مـواد 
غذایـی نسـبت بـه اشـتراك گـذاری، ایجـاد دانش مشـترك 
و بکارگیـری محتـوای آموزشـی ارائـه  شـده در عمـل اقـدام 
نماینـد تـا بـه هم افزایی در پایـداری مدیریت زنجیـره تأمین 

دسـت یابند)صیـادی تورانلـو و همـکاران،1399(.
الزم بـه یـادآوری اسـت که انتخـاب بهتریـن و مؤثرترین 
روش آموزشـی بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی، فرهنگـی و 
اسـت  دشـوار  به مراتـب  امـری  محیطـی،  پتانسـیل های 
امـا بـا توجـه بـه اینکـه کارایـی برخـی از روش هـا بـر دیگـر 
روش هـای  از  اسـتفاده  دارد،  برتـری  آموزشـی  روش هـای 
مناسـب آموزشـی، می توانـد پذیـرش یـک پدیـده یـا شـیوه 
نویـن را توجیـه  کنـد و این به ویـژه هنگامی صادق اسـت که 
از روش هـای عملـی و نمایشـی بهره بـرداری بهینـه صـورت 
گیـرد. شـاید بـه همیـن دلیل اسـت کـه نتایج به دسـت آمده 
مناسـب ترین  کـه  اسـت  آن  گویـای  نیـز  تحقیـق  ایـن  از 
روش هـای آموزشـی ترویجـی برای درك کشـاورزان اسـتان 
ایـالم از پایـداری زنجیـره تأمیـن محصول هـای کشـاورزی 

می باشـند.  نتیجـه ای  و  طریقـه ای  نمایش هـای  سـالم، 
چراکـه تأثیـر آموزش درزمینـه ی بهبود بـازده تولید، مصرف 
بهینـه نهاده هـا، کاهـش ضایعـات، بهبـود کارآیـی سـامانه 
آبیـاري، کاهـش بـار میکروبـي و بیماري هـای دام و طیـور، 
افزایـش مشـارکت مـردم در پروژه هـاي منبع هـای طبیعـي 
و آبخیـزداري، افزایـش ضریب بهداشـتي واحدهـاي تولیدي 
پیشـرفت های  ایجـاد  امـا  نیسـت  پوشـیده  بـر کسـی   ... و 
بیشـتر همـگام بـا نیازهـای جامعـه، بدون شـک در سـایه ی 
ایجـاد تنـوع آموزشـی، باال بـردن سـطح آموزش هـا، ارزیابی، 
شناسـایی و به کارگیـری بهتریـن روش هـای آموزشـی بـرای 
ارتبـاط مؤثـر مروجـان کشـاورزی در کشـتزارها و واحدهاي 
تولیـدي بـا بهره برداران این بخش، میسـر خواهد شـد. نتایج 
بررسـی-های باورصـاد و همـکاران)1397( و ملکی مین باش 
زرگاه و همـکاران)1398( نیـز بـا ایـن یافتـه همسـو اسـت. 
بـر  تأثیـر روش هـای آموزشـی ترویجـی  بـه  بـا توجـه 
درك کشـاورزان اسـتان ایـالم از پایـداری زنجیـره تأمیـن 
مسـئوالن  دارد  ضـرورت  سـالم،  کشـاورزی  محصول هـای 
امـر، بـرای کاهـش زیان هـای ناشـی از کمبـود یـا ناآگاهـی 
کشـاورزان و فعـاالن بخـش کشـاورزی، درزمینـه ی تدویـن 
بـه روز رسـانی  ترویجـی، در زمینـه  برنامه هـای  اجـرای  و 
آموزش هـا و برطـرف سـازی ضعف هـای موجـود در کّمیـت 
و کیفیـت روش هـای آموزشـی مربوط بـه تولید مـواد غذایی 
سـالم، برنامه ریـزی و اقـدام کنند و نیـز با توجه بـه نتایج به 
دسـت آمـده از ایـن پژوهـش، تأکیـد می شـود از روش هایی 
چـون نمایش هـای طریقـه ای و نتیجه ای به منظـور افزایش 
حلقه هـای  زمینـه  در  کشـاورزان  آگاهـی  و  دانـش  سـطح 
زنجیـره تأمیـن محصول های کشـاورزی سـالم اعـم از تولید، 
انبـارداری و نگهـداری، تبدیـل و فـرآوری، حمـل ونقـل و 
توزیـع اسـتفاده کننـد. همچنیـن بنابـر نتایج ضروری اسـت 
نسـبت به برگزاری هرچه بیشـتر نمایشـگاه های ترویجی در 
فاصله هـای زمانـی مناسـب و بـا موضوع های مرتبـط مبتنی 
بـر نتایـج تحقیقات کاربـردی، برای کشـاورزان برنامه ریزی و 

اقـدام الزم صـورت گیرد.
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Abs tract 

The purpose of current applied research was to explain the extension education methods  affecting the 
Conception of ilam farmers  sus tainable supply chain of healthy agricultural products. The research was 
conducted with a mixed exploratory perspective. The participants in the Qualitative section research included 45 
specialis ts and experts related to the research topic who were involved in extracting the criteria and sub-criteria 
of sus tainable supply chain. Also, in the quantitative section, the s tatis tical population of the s tudy consis ted 
of all farmers (N=320) participating in training and extension courses related to supply chain management 
supported by the Agricultural Jihad Organization of Ilam Province in 2021 years. The sample size (N=200) 
was determined using the sampling table of Bartlett et al. and for sampling, s tratified random method with 
proportional assignment (According to the population of participants in the course and the city of activity) 
was used. Data were collected using a ques tionnaire and the apparent validity of the ques tionnaire was done 
by a group of experts and content validity through calculation (AVE), which was obtained as 0.8. Regarding 
reliability, composite reliability and ordinal alpha were used (α=0.98, CR=0.9). Data analyses were performed 
using expert MAXqda11, SPSS25 and AMOS23 software. according to the findings, it can be concluded that 
from the point of view of the farmers who participated in the educational and promotion courses held related to 
supply chain management, the Result and Method demons tration method (mean = 8.62 out of 9 and s tandard 
deviation = 95/ 0), was prioritized as the mos t suitable extension training method for the sus tainability of the 
supply chain of healthy agricultural products. Logis tic regression analysis revealed that promotional educational 
factors confirmed 72% of variance of the the conception of ilam farmers  sus tainable  supply Chain of Healthy 
Agricultural Products. The results of path analysis showed that factors including economic (β=0.94), Result 
and Method demons tration method (β=0.82), social (β=0.53), environmental (Β=0.51), extension exhibition 
(β=0.44), direct and face-to-face training (β=0.43), audio-visual media (β = 0.31), his tory of agricultural activity 
(Β=0.30), level of education (β=0.29), income (β=0.26) and age (β=0.18) factors of the the Conception of Ilam 
Farmers  Sus tainable  Supply Chain of Healthy Agricultural Products. The results of this s tudy confirmed the 
importance of providing extension training to farmers in providing healthy agricultural products.

Index Terms: Supply chain of Agricultural Products, Agricultural Extension and Education, Production 
Management, Educational-Extension Methods.
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