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 چكيده

گيـري ايـن نظـام مسـتلزم      . شـكل شـود  مـي خالصه توليد  برداري از منابع در فرايند دانش بهره در كشاورزي پايدار

. رهيافـت  اسـت بـرداران   فكري و تحـرك انديشـه در بهـره   پذيري  آموزش و انعطاف برايسازي بسترهاي الزم  فراهم

گيري نگـرش پايـدار در كشـاورزان ايفـا      ثر، نقش مهمي در ايجاد دانش و شكلؤعنوان عامل مه ب تواند مي مشاركت

به بررسي و تحليـل نقـش مشـاركت در    تحليلي  -ا رويكردي جامع و با روش توصيفيمقاله حاضر سعي دارد بكند.  

هـا از   آوري داده جمـع بپـردازد.   سكونتگاه روستايي دهستان ايجرود باال در شهرسـتان ايجـرود   14 كشاورزي پايدار

انجام شـده   SPSSهاي مناسب  ها با استفاده از آزمون نفر و تجزيه و تحليل داده 330طريق پرسشنامه، حجم نمونه 

تر از حد مـورد انتظـار اسـت. در ايـن بـين       پايين 27/2دهد كه سطح مشاركت با ميانگين  ها نشان مي بررسي است.

گيـري عقاليـي    صـميم تپـذيري و   آگاهي و دانش، تعهد و مسـئوليت كه بين سازند  مشخص ميدست آمده ه نتايج ب

مكانيسم ارتباط مستقيم مشاركت و كشاورزي پايـدار را  سازوكار يا اي كه اين  به گونه ،ارتباط مستقيمي برقرار است

يـد ايـن امـر    ؤدر آزمون همبستگي اسـپيرمن م  038/0با سطح معناداري  557/0كند. ضريب همبستگي  توجيه مي

بهبود وضعيت كشاورزي پايدار در روستاها، توجـه بـه مقولـه مشـاركت بـه عنـوان       به منظور . بر همين اساس است

 د.نماي ناپذير مي فراگرد توليد دانش اجتناب
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 .گيري عقاليي، كشاورزي پايدار، ايجرود باال صميمتپذيري،  : مشاركت، دانش و آگاهي، تعهد و مسئوليتها  هكليدواژ

 مقدمه

گنجد و ارتباط  هاي ذهني مي نمود عيني باشد، در چارچوبداراي كشاورزي پايدار پيش از آنكه 

نتيجه چنين نگرشي اين است كه كشاورزي پايدار فعاليتي مبتني  رفتار عقاليي دارد. نزديكي با

گيري و شخصيت كاري و انسان  صميمتبر عقالنيت پايدار است. عقالنيت آن به ذهن علمي در 

و پايدار بودن آن منوط به استمرار و تداوم اين  دارد مند نياز پذير و قاعده ليتمسئو

اين گيري  . شكلبه دست آيد بدون مقدمه و در خألتواند  نميهاست. عقالنيت پايدار  ويژگي

 ،برداران زراعي بهره عقالنيت نيازمند بستري آموزشي است تا با ايجاد انعطاف ذهني و فكري در

مروزه در كشور ما ا د.آيفراهم  ها هانش و آگاهي و درك اين مقولبراي دستيابي به دالزم زمينه 

 كه طوريه باست، به خود جلب كرده را ن و متخصصان كشاورزي پايدار توجه روزافزون مسئوال

صورت گرفته  ويژه در مناطق روستاييه برقراري اين نظام ب برايهاي بسياري  تاكنون تالش

در نواحي  شدههاي اجرا ن در اين بخش و با وجود طرحهاي مسئوال رغم تالش بهسفانه أمت است.

 اين امر به دليل دست آورد.ه پايداري الزم را باست روستايي، هنوز بخش كشاورزي نتوانسته 

يادشده دركشاورزي پايدار از سوي هاي  هآموزش و درك مقولبراي بسترهاي الزم  رفتنگ شكل

نقش مهمي تواند  ميهايي كه امروزه  يكي از رهيافت . در اين بين،استن برداران و مسئوال بهره

درك مفاهيم و ايجاد فضاي آموزشي را نيز براي  توانايي الزمداشته باشد و  مشكلدر رفع اين 

 . استمشاركت دارد،  برداران كشاورزي پايدار و ايجاد رفتار عقاليي در بهره

 ردبه همراه دابا خود انعطاف ذهني و تحرك انديشه را  هاست كفراگردي مشاركت  در واقع

را زمينه  ،هاي خدماتي و سازمان مروجان كشاورزي و برداران بهرهو با ايجاد فضاي گفتمان بين 

اهداف و اصول كشاورزي پايدار  دستيابي بهو در  سازد ميتبادل اطالعات فراهم  آموزش وبراي 

 . استثر ؤم

يان در يدادن نقش و اهميت مشاركت روستا  نشان ،ق حاضرهدف تحقيبا همة اينها، 

تحقيق بدين صورت مطرح  هاي پرسش ،. براين اساساستهاي كشاورزي پايدار  فعاليت

ثر ؤدر تحقق اهداف آن متا چه حد هاي كشاورزي پايدار  مشاركت مردم در فعاليت :شوند كه مي
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برداران از اصول و مباني كشاورزي  هرهدر افزايش اطالعات بتا چه ميزان مشاركت نيز: ؟ است

گيري منطقي و عقاليي كشاورزان در فرايند كشاورزي  صميمتدر اين تأثير ؟ دارد ثيرأپايدار ت

 گيرند: شكل مي فرضياتهاي مذكور، اين  پرسش در پاسخ به ؟د استحتا چه  پايدار

روسـتايي و كشـاورزي پايـدار    در نواحي مشاركت مردم بين كه رابطه معناداري رسد  به نظر مي ·

 وجود دارد.

 ،هاي كشـاورزي  پذيري مردم در فعاليت تعهد و مسئوليت ميزان آگاهي و بين كهرسد  به نظر مي ·

 خورد. به چشم ميرابطه معناداري 

گيـري منطقـي و عقاليـي     صـميم ت و پـذيري  ميـزان تعهـد و مسـئوليت    بينكه رسد  به نظر مي ·

 برقرار است.رابطه معناداري  ،كشاورزيبرداران در فرايند  بهره

برداران و كشـاورزي   گيري منطقي و عقاليي بهره صميمت بين يكه رابطه معناداررسد  به نظر مي ·

 وجود دارد.پايدار 

 

 پيشينه تحقيق

برداران زراعي  دانش پايداري در بهره يارتقاتاكنون تحقيقات زيادي در زمينة طوركلي ه ب

ها دستيابي به اين نظام مستلزم تغيير  اين پژوهش در تمامي كه اي  گونهبه است، صورت گرفته 

از  يايه نمونهدر ادامه به . استهاي الزم در اين زمينه  و ايجاد آموزش برداران بهرهنگرش در 

 ينقش ترويج كشاورزي در ارتقا. مقاله شود اشاره ميتحقيقات صورت گرفته با اين نگرش 

با اين هدف تهيه  )1388ولي ( ، نوشته عابدي سروستاني و شاهكشاورزانمحيطي  اخالق زيست

 به منظورمحيطي  ترين داليل براي پرداختن ترويج كشاورزي به اخالق زيست شده است كه مهم

در واقع در عرصه كشاورزي پايدار توجه به  د.شوحفاظت از منابع توليد در كشاورزي تشريح 

محيط زيست و جامعه به همراه دارد. اين مقاله با تمركز بر  تعهد اخالقي را به ،بعد فرهنگ

سعي در تغيير الگوهاي رفتاري و فرهنگي مغاير با كشاورزي  ،ترويج و آموزش انساني موضوع

تغيير ، با د اهداف كشاورزي پايدارشو توصيه مي ، در آنپايدار در بين كشاورزان دارد. بنابراين

پايداري در به تا  همراه باشدبرداري بهينه از منابع  رهبه براينگرش و رفتار كشاورزان 
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بررسي رفتار پذيرش شده، همچون  انجامتحقيقات ديگر ديگر . بينجامدهاي كشاورزي  فعاليت

، بيگدلي و صديقي مددكاران ترويجي استان قزوين وسيله بههاي كشاورزي پايدار  روش

، اردبيل به عمليات كشاورزي پايداركار دشت  زميني بررسي نگرش كشاورزان سيب )،1389(

ثيرگذار بر نگرش كشاورزي پايدار مهندسين ناظر أبررسي عوامل ت)، 1389پسند ( باقري و شاه

يشتر به برخي ديگر، ب ) و1388سليماني و همكاران ( ،طرح محوري گندم استان فارس

ثر در اين ؤمهاي ذهني  و شاخص ههاي انساني و فرهنگي كشاورزي پايدار توجه كرد جنبه

بوده است، كه خود  تغيير رفتار و نگرش كشاورزاناند و تأكيد آنها عمدتاً بر  رگرفتهبدرفرايند را 

 . دارداعتقادات آنها و آداب و رسوم  يا فرهنگريشه در 

در اين تحقيقات اگرچه به مقوله مشاركت به شده  در اين بين در رويكردهاي مختلف اشاره

ارتباطي  سازوكارهيچ يك از آنها به  در ده وليگرديكيد أدر اين زمينه تثر ؤعنوان رهيافتي م

موجود بين مشاركت به عنوان فراگرد توليد دانش و كشاورزي پايدار به عنوان نظام دانش 

را هدف از تحقيق حاضر  ،با توجه به آنچه ذكر شداي نشده است.  برداري از منابع اشاره بهره

. مراحل برشمردش مشاركت در كشاورزي پايدار نواحي روستايي بررسي و تحليل نقتوان  مي

د كه ابتدا مشاركت به عنوان فراگرد توليد دانش و آگاهي در نگير اي شكل مي تحقيق به گونه

مشاركت با نظري (تئوريك)  ارتباط سازوكارو سپس به گردد  ميسازي  كشاورزان مفهوم

 شود. پرداخته مي هزمينثر در اين ؤكشاورزي و شناسايي عناصر م

 

 چارچوب نظري

 مشاركتمفهوم 

 يدن در اقـدام ش منظور سهيم كار گرفتن منابع شخصي به معني به  ) بهParticipationمشاركت (

ـ  نخسـت مشـاركت در  ). «1382،12 (محسني و جـاراللهي،  جمعي است عنـوان ابـزار   ه ين گـام ب

مفهومي توسعه پايدار را تشكيل گيري است كه هسته  صميمت برايآوري اطالعات محيطي  جمع

 قبـول  بـه معنـاي   را مشـاركت  شـود. نسـيمي   تعريـف مـي   )،Primmer, 2006, 841( »دهد مي

 آن طي كه داند ميو معين  خاص هدفي به رسيدن براي اراده، و ميل روي از و آگاهانه همكاري
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 امكانـات  تمـام  از اهـداف،  بازنگري و مراقبت برداري، بهره اجرا، گيري، تصميم مسئله، طرح براي

كـردن   عمل شركت« به ). مشاركت112، 1388، همكاران(جمشيدي و  شود مي استفاده گروهي

). اوكلـي بـراي تعريـف    Finger & Stich, 2002, 100( شـود  گفته مي »شدن در چيزي سهيمو 

ـ   -1 نـد از: ا كه عبـارت  پردازد مشاركت به بيان سه تفسير در خصوص مشاركت مي ه مشـاركت ب

مين آب، أهـاي بهداشـتي، تـ    ايـن تفسـير در مـورد پـروژه     به اعتقـاد وي كه  ،شدن عنوان سهيم

كــه داراي اهــداف از پــيش  -داري، منــابع طبيعــي و امــور زيربنــايي در جهــان ســوم   جنگــل

ـ  ه مشاركت ب -2كند؛  ميصدق  - اي هستند شده تعيين ه عنوان سازمان، كه در تفسير سـازمان ب

ــاز   ــزار و س ــوان اب ــي  وعن ــرح م ــلي مط ــردد و  كار اص ــد آن گ ــاوني  تأكي ــكيل تع ــر تش ــا،  ب  ه

از  بـراي دفـاع  نهادهاي حقوقي  (همچونهاي مربوط به مديريت آن  سسات كشاورزي، كميتهؤم

ـ   -3 ماننـد اينهاسـت)؛ و   هـاي توسـعه محلـي و    حقوق شهروندي، صندوق عنـوان  ه مشـاركت ب

هـاي   دانـش قابليـت  و مهـارت   دسـتيابي بـه  گان كنند كه در اين تفسير مشاركت ،توانمندسازي

). 115، 1386، و همكـاران  شيري اصـفهاني  (گلشوند  تشويق مييري گ اي و توان تصميمتوسعه

نظر است، مشاركت فراگردي با پيوندي چندسويه است درآنچه در اين مقاله از مفهوم مشاركت 

) و نقـش  36، 1378 د (آغاز،كه به پديد آمدن و افزايش دانش و آگاهي، يا دريافت آن اشاره دار

دسـتيابي بـه اهـداف مـورد نظـر ايفـا        بـراي گيري عقاليي  صميمتگيري رفتار و  مهمي در شكل

كند. در واقع مفهوم مشاركت در اينجا به فرايند ايجاد تفكر و دانش در افراد و درك مفـاهيم   مي

 اشاره دارد.

 

 كشاورزي پايدار

 انفجار جمعيت، كاهش تنوع از: استعبارت به جاي مانده امروزه آنچه از پيكار انسان با طبيعت 

برداري از  نبود عدالت اجتماعي و امنيت غذايي. در مورد بهره و زيست زيستي، آلودگي محيط 

محيطي مطرح شده است كه  هاي زيست توليد مواد غذايي و نيز جنبه برايمنابع طبيعي 

ترتيب، كشاورزي پايدار به عنوان راهي  بدينكند.  هاي متداول را ضروري مي تجديدنظر در نظام

). كشاورزي پايدار، 86، 1388(سليماني و همكاران، ه استمشكالت بيان شداين براي مقابله با 
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مين نيازهاي غذايي بشر، أسيستمي است كه ضمن مديريت صحيح و استفاده از منابع براي ت

د. همچنين اين سيستم از نظر ده طبيعي را افزايش مي زيست و ذخاير منابع كيفيت محيط

حفظ و آن سوء بر زندگي بشر ندارد و در  يريثتأو مواد غذايي حاصل از آن،  ستاقتصادي پويا

در ). 219، 1387هاي آينده نيز كوشش شده است (قنبري و برقي، مراقبت از منابع براي نسل

يندهاي طبيعي با توليد ابرداري، از طريق تلفيق فر عنوان نظام دانش بهرهه كشاورزي پايدار ب

هاي كشاورزان، استفاده بهتري از منابع دروني مزرعه  كشاورزي و كاربرد بيشتر دانش و مهارت

خوداتكايي و ظرفيت كشاورزان بهبود و ارتقا يابد (اسدي و بدين ترتيب آيد تا  به عمل مي

ي از اين اقداماتبا  ،ستكشاورزي پايدار الگويي از توسعه ا ،به نظر فائو). 261، 1388ورمزياري، 

 :دست

 مين نيازهاي غذايي اساسي و توليدات ديگر كشاورزي مورد نياز نسل حاضر و آتي.أت .1

يند زندگي و كار براي كساني كه در فراايجاد مشاغل دائمي، درآمد كافي و شرايط مناسب  .2

 توليدات كشاورزي اشتغال دارند.

 ويژه منابع تجديدشونده. هحفظ و ارتقاي ظرفيت توليدي منابع طبيعي ب .3

 هاي طبيعي. شناختي و تعادل هاي اساسي بوم جلوگيري از اختالل در كاركرد چرخه .4

 فرهنگي جوامع روستايي. -هاي اجتماعي جلوگيري از تخريب جنبه .5

 محيطي. هاي زيست جلوگيري از آلودگي .6

 اقتصـادي و اجتمـاعي و ديگـر    و عوامـل طبيعـي   ازپذيري بخش كشـاورزي   كاهش آسيب .7

 ).76، 1384تهديدها و تقويت خوداتكايي اين بخش (نجفي و زاهدي، 

 پذير خواهد بود: شرايط امكاناين شدن  در اين بين اجراي طرح كشاورزي پايدار با فراهم

در هـاي كشـاورزي    به منظور پايداري در فعاليتبايست  هايي كه مي از جنبهمحيطي:  ثبات -

هايي كه  ترين روش . عمدهاستمحيطي  هاي زيست فعاليتايجاد تعادل در نظر گرفته شود، 

وخاك، جلوگيري از فرسـايش،   ند از: حفاظت از منابع آبا د عبارتنكن به اين امر كمك مي

هاي محلي و بومي، كـاهش ورود   تنوعآگاهي از روابط همزيستي بين موجودات، استفاده از 
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ر دفـع آفـات و كـاربرد تلفيقـي     هاي شيميايي به محيط، كاربرد دشـمنان طبيعـي د   نهاده

 هاي مختلف كشاورزي در كنار همديگر. بخش

 هاي زراعـي  در دستيابي به پايداري در فعاليتبايست  ميثبات اجتماعي: يكي از ابعادي كه  -

 ، اينهاسـت: شـود  منجر به ثبات اجتماعي مي آنچهبعد اجتماعي است. در نظر گرفته شود، 

بود كيفيت زندگي در مناطق روستايي، بهبـود سـطح   يان، بهيجلوگيري از مهاجرت روستا

هاي تعاوني و مشاركتي  و گسترش فعاليت ،دانش فني كشاورزان در زمينه كشاورزي پايدار

 در بين كشاورزان.

ثري در دسـتيابي بـه كشـاورزي پايـدار ايفـا      ؤديگر ابعادي كه نقـش مـ   ازثبات اقتصادي:  -

ايـن مـوارد را در   بايست  ه ثبات اقتصادي ميدستيابي ب برايد، ثبات اقتصادي است. كن مي

هاي مختلف، كاهش ميـزان عرضـه و    : ثبات قيمت محصوالت كشاورزي در سالنظر گرفت

تقاضا در زمينه محصوالت كشاورزي و ايجاد تعادل بين آنها، درنظرگرفتن درآمد حاصل از 

الت توليدي مدت و درازمدت، گسترش رقابت كشاورزان در زمينه محصو همحصول در كوتا

 ).9، 1389عاملي،  گذاري و قابليت سودآوري (جبل هاي مناسب سرمايه و گسترش راه

ثبات سياسي: ثبات و پايداري سياسي نيز به معناي آن است كه سيستم كشاورزي از ديـد   -

بايد بـا عرضـه غـذا و     نظاير اينهاها و  ها و قوانين و برنامه سياسي و اتخاذ و تدوين سياست

الم، افزايش امنيت غذايي و ملي، حركت در جهـت مصـالح ملـي، پايبنـدي بـه      توليدات س

 والن همراه باشد.ئجلب حمايت مس ، وقوانين و مقررات

سيستم كشاورزي پايدار نخواهد بود  كدام، ند و بدون هرا هم مرتبط به طوركلي اينها همه با

). با اين اوصـاف كشـاورزي پايـدار بـه مداخلـه عقاليـي انسـان در        79، 1384(نجفي و زاهدي، 

هـاي مناسـب در    انتخـاب روش براي  گيري آگاهانه صميمتبرداري منطقي از منابع موجود و  بهره

هاي توليد كشاورزي  ارسازي نظامهاي كشاورزي اشاره دارد. بنابراين با توجه به لزوم پايد فعاليت

هـاي   هاي كشاورزي كنوني و ميزان انطباق آنهـا بـا مـالك    در عصر كنوني، بررسي وضعيت نظام

(اسـدي و   اسـت ريزي براي توسعه كشـاورزي پايـدار، بسـيار ضـروري      پايداري، به منظور برنامه

 ).266، 1388ورمزياري، 
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برداري و مشـاركت در   در مقام نظام دانش بهره ي پايدارارتباط زيرين كشاورزسازوكار نظري 

 مقام سوژه علت

كشاورزي پايدار  ،. به عبارتياستكشاورزي پايدار رويكردي از توليد و معطوف به دكترين پايدار 

 اسـت. اجتمـاعي   و محيطي و ثبات اقتصاديمحصوالت آن نظام دانش در فرايند توليد است كه 

پايدار است و اين دانش انساني است كه قوانين و نظـام   ،ودقوانين خبا طبيعت به خودي خود و 

سازد. بنابراين كشاورزي  كند و آن را از فرايند طبيعي و پايدار خارج مي طبيعت را دستكاري مي

منطبق بر قوانين طبيعت در نظام توليد كه محصـول   است پايدار محصول نيست بلكه رويكردي

ـ    اسـت در ابعاد مختلف حيات اجتماعي آن بر اساس اصول نظريه سيستمي ثبات   رو بـا تكيـه ب

در ادامـه، بـه   يابـد.   اصل قوانين طبيعي در توليد، قوام توليد در بستر زمان و مكان ضمانت مـي 

  شود. پرداخته ميقوانين زيرين ارتباط مشاركت و كشاورزي پايدار بررسي 

 

 مشاركت مولد آموزش و تبادل اطالعات

پذيري افراد  آموزش در باال بردن سطح دانش، تحليل، اخالق و مسئوليتامروزه نقش بسيار مهم 

كنندة رفتار  همواره هدايت  انديشهطوركلي، ه است. ب شدنيزيست انكارنا در برابر جامعه و محيط

درباره محـيط طبيعـي   انديشه آنان  دهند، وابسته به ها انجام مي بوم آنچه مردم در زيستاست و 

، گيردقرار جامعه محيط زيست مورد نقد زمينه هاي موجود در  اينكه ارزش . برايي استپيرامون

كننـد.   خود و ديگـران، عمـل   در برابر آگاهانه  فعال باشند تا بتوانند يبايد عوامل افراد آن جامعه 

، و نادرسـتي  خوبي را از بدي، درسـتي را از توانند  آگاهان مي لي كهند، در حاا د ناآگاه، منفعلافرا

رفتارهـاي  توانند بـين   اينان ميد. نص دهتفاوتي تشخي از بي ها را ارزش دربرابريت و تعهد مسئول

). بـه ايـن ترتيـب، آمـوزش     55، 1387 ولي، د (عابدي سروستاني و شاهنمختلف، تفاوت قائل شو

آمـوزش و   زيسـت دارد.  جامعـه و محـيط  زمينـه  نقش مهمي در ارتقاي آگاهي و دانش افراد در 

همكـاري فعـال افـراد در توليـد      براي ،ثرؤمستلزم ايجاد فضاي يادگيري مخود   ،تبادل اطالعات

ثر، افراد مشاركت فعـال  ؤحيط يادگيري ممدرواقع در  است.هاي خالق و بديع  دانش و طرح ايده
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به تجزيه و تحليل ابعاد  يهمكارمبتني بر در توليد دانش خواهند داشت و در فضاي دوستانه و 

پردازنـد. در   ها و تصاوير ذهني يكـديگر مـي   و بررسي باورها، مفروضات، مدل له، نقدئمختلف مس

آورند (خورشيد و  دست ميه له بئاز مس يتر هاي ژرف ثر است كه افراد تحليلؤفضاي يادگيري م

). در اين بين مشاركت و كارهاي جمعي اين توانايي را دارند كـه بـا خلـق    21، 1387همكاران، 

ارتقـاي سـطح مهـارت و خالقيـت افـراد       براي، مولد دانش و اطالعات فضاي آموزش و يادگيري

باشند. به عبارت ديگر، توزيع و انتشار اطالعات به معني ايجاد توانايي بالقوه يـادگيري و ارتقـاي   

هـاي اجتمـاعي اسـت و در     ارتباطي در ميان گـروه  يها ها و مهارت سطوح آگاهي دانش، تكنيك

 كند.   ميهاي جمعي معني پيدا  فعاليت

دهنـد.   گيرند، خالقيت بيشتري از خـود نشـان مـي    طوركلي افراد وقتي در جمع قرار ميه ب

دان و از پيشـگامان نظريـه    شود. بنا به گفته بوهم، فيزيك يادگيري در جمع باعث نيروافزايي مي

ي بـه  در نتيجه، افزايش توانايي افراد نيز تـا حـد زيـاد   ». اي مشاركتي است فكر پديده«كوانتوم، 

 ).  96، 1388مشاركت آنها در تفكر و يادگيري گروهي وابسته است (حسني، 

 ين گونه مطرح كرداتوان  هاي جمعي مي توليد اطالعات و تبادل آن را در فعاليت سازوكار

و قوانين و هنجارهاي  ،شبكه اجتماعي، اعتماد«يند سه عنصر اطوركلي مشاركت بره ب كه

يا  . اين فراگرد با ايجاد فضاي گفتماننامند ميهاي اجتماعي  سرمايهرا كه آنها  »اجتماعي است

هاي نهفته در  داده ،اي از روابط شود و براساس شبكه گو موجب تبلور افكار ميو بحث و گفت

آورد. سپس براساس  وجود ميه به نام اطالعات برا و محصولي كند  ميافراد را سازماندهي 

به را پردازد و محصول ديگري  پردازش و ذخيره اطالعات مي و به تحليل اش خاصيت گفتماني

كند. در اينجا، دانش زيربنا و سرآغاز تفكر و آمادگي ذهني مردم براي ايفاي  نام دانش توليد مي

. الزم به يادآوري است كه عنصر بنيادين روابط نزديك بين فرستنده و گيرنده استنقش 

اعتماد اساس مبادله دانش را تشكيل  ل است. اصوالًاطالعات و دانش سازماني، اعتماد متقاب

گيرد  آمدن اعتماد در بستري از صميميت و ارتباطات شخصي شكل مي به وجود دهد. طبعاً مي

گذاري اطالعات جزئي و  اشتراكبه امكان كند و  ميكه تبادل غيررسمي دانش را تسهيل 

و  ها و اهداف مشترك جود ديدگاهدهد. ايجاد چنين بستري مستلزم و راهبردي را افزايش مي

). در 93، 1388نيا،  زاده و خالقي سازگاري فرهنگي و همگوني اجتماعي است (قرباني همچنين
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و به درك متقابل طرفين از كند  ميبراي تبادل آرا فراهم  را اين بين مشاركت فضاي مساعد

مشاركت فرايند كه  داشتافزايد. در مورد قانون و هنجارهاي اجتماعي بايد توجه  يكديگر مي

بر آگاهي و گيري مبتني  صميمتاين فرايند  معين است.به هدفي رسيدن گيري براي  صميمت

. حال اگر اين دانش و يابد حقق ميها تاطالعات و مهارت افراد است و براساس آن و انشد

 د. در ايننشو گيري نمي صميمتمنجر به  ،شقوق خاصي نباشند بردارندهمند و در اطالعات ضابطه

و  سازدتواند اين شقوق را فراهم  كردن اطالعات و دانش مي مند قانون با ضابطه زمينه،

 گيري در امور مورد نظر باشد.  صميمتكننده  تسهيل

 

 گيري و رفتار عقاليي صميمتمشاركت مولد 

ت أهاي پشتيباني گروهي از اين آگاهي نش طوركلي امروزه حركت محققان به سمت سيستمه ب

 -گيري، فرايند منطقي صميمتگروهي است. در واقع  اي پديده گيري عمدتاً صميمتگيرد كه  مي

معيارها را  اي از گيرندگان مجموعه صميمتاي است كه به موجب آن،  آگاهانه –عقاليي 

كنند (خورشيد و همكاران،  هاي بديل را برحسب آنها ارزيابي مي حل و سپس راه گزينند برمي

بستري جمعي باشد و در فاقد اين درحالي است كه عقل به معناي كالن روايت اگر  ).10، 1387

د همواره رفتار عقالني افرا انهزيرا رفتار آزاد ؛شكل انفراد كامل قرار گيرد، نابهنجار خواهد بود

باشد. از  شان د ممكن است مستلزم منع آزاديافرااز جانب  يرفتارچنين نيست و خواست انجام 

تواند معقول باشد و سعادت  يندي جمعي است و فرد به تنهايي نمياشدن فر عقالني«، اين رو

هاشمي،  (حاجي» طلبانه خويش است هاي فايده جمع را آرزو كند، زيرا فرد پايبند خواهش

1384 ،24 .( 

هاي گروهي و كارهاي جمعي  گيري عقاليي مستلزم وجود فعاليت بر همين اساس تصميم

ه مشاركت نوعي عمل جمعي است كه در تعريف عمومي آن دخالت مردم ب است. در اين بين

گيري است كه افراد  صميمتاز مصاديق  . مشاركتمعين است صورت گروهي در فعاليت يا عملي

نگرش خود به ديگران در فرايند انجام كارها انجام  همچنينه شرايط محيطي و با توجه ب

ارتباط  در بطن مشاركت نهفته است. سازوكارار عقاليي گيري و رفت تصميم ،دهند. بنابراين مي

دانش زيربنا  ،طوركه ذكر شد ن هما :ين شرح دادچنتوان  گيري عقاليي را مي صميمتمشاركت و 
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هاي دانش  دستكاري از يندي است كه متضمن برخيا. تفكر فراستگيري تفكر  و سرآغاز شكل

دهد، خاطرات  مل قرار ميأرا مورد تدر حالي كه فرد حركتش  و در سيستم شناختي است

واقع  دهد. در موقعيت تغيير مي بارةو دانش او را در شود ميگذشته با اطالعات فعلي تركيب 

شود تا مشكل حل گردد يا به سمت يك  و منجر به آن ميگردد  هدايت ميتفكر به سمت رفتار 

شدن   بهسازي و عقالني ،ر). از پيامدهاي مهم تفك22، 1384گيري شود (هويدا،  حل جهت راه

 ). 114، 1383هاست (جعفري و نوروزي،  تصميم

گيـري   صـميم تاي اسـت كـه منتهـي بـه      هاي جمعي به گونه در واقع فرايند تفكر در فعاليت

سـازي، سـاخت اصـلي، درك، حـل      نـد از: مفهـوم  ا يندها عبارترخي از اين فراشود. ب عقاليي مي

توان اين فرايند را بـه دو   مي ،). به عبارت ديگر23، 1384 گيري و تركيب (هويدا، صميمتله، ئمس

 ؛ وتدوين مفهوم و مرحله توليد دانش كه مشتمل است بر مرحله كسب دانش تقسيم كرد:بخش 

. بعد از كسب دانش و آگاهي و تدوين استگيري و تركيب  صميمت و لهئشامل حل مس كه كاربرد

 ديگـر عنصـر مـورد نظـر خـود را از      كـه شود  قادر مي يافته، فرد اطالعات سازمان ا همانمفهوم ي

و بـين آنهـا ارتبـاط    را بيابد  –آنها اي از  يا دسته -ها  عناصر متمايز كند، توانايي تشخيص پديده

در مقابـل مسـائل مختلـف     تادهد  له قرار ميئبرقرار كند. اين توانايي انسان را در شرايط حل مس

ها پيدا كند. با تحليل  حل براي اين راهرا هايي  اشد و استراتژيداشته برا فراروي خود هايي  حل راه

شـود و بـه    انتخـاب مـي  حل بهينه  خاص، راههايي  ا توجه به مالكبهاي مختلف،  حل و بررسي راه

شود كه تفكرات غالـب   ها منجر به اقداماتي مي . سرانجام تركيب اين ايدهانجامد ميگيري  صميمت

ايـن   كند. از آنجا كه تمـامي   سازد و پديده يا محصولي را توليد مي مي لپذير بد رؤيت يرا به زبان

، بنـابراين فراينـدي   اسـت شده و داراي ساختار اطالعاتي و هدفمنـد   ريزي فرايند به صورت برنامه

 آورد.   دار و سنجيده را با خود به همراه مي و رفتار هدفاست گيري  صميمتعقاليي در زمينه 

 

 پذيري و مسئوليتمشاركت مولد تعهد 

تعهد عبارت است از شدت و گستردگي مشاركت فرد در سـازمان، احسـاس تعلـق بـه سـازمان،      

 هـاي  داشتن هويـت و احسـاس مسـئوليت    ،وفاداري در توان شغل و احساس هويت. تعهد را مي

طـوركلي تعهـد در   ه ). بـ 83، 1387پور و همكاران،  (آتش خالصه كردشغلي و سازماني  و فردي



 بررسي نقش مشاركت مردم در كشاورز3 پايدار نواحي روستايي و همكاران رضا خسروبيگي

174 

پـذيري اجتمـاعي تعهـد     . مسـئوليت پذيرد تأثير ميهاي افراد  از مسئوليت ،هاي اجتماعي فعاليت

پايداري منفعت و سود زمينه پايداري را براي حمايت و بهبود رفاه اجتماعي در حال و آينده در 

). در اين بين مشاركت وسيله تبديل Lin et al., 2009, 57( آورد به وجود ميكنندگان  مشاركت

شود. اين  ميهاي فردي و اجتماعي  تفاوت به شهروندان صاحب حقوق و مسئوليت شهروندان بي

شـدن   يكـديگر اسـت و بـا اجتمـاعي     در برابـر جامعه  هركننده نقش فردي اعضاي  منعكسحق 

و منجر به تعيين حد و حدود قانوني براي دستيابي به آن  هدد ميانسان، مسئوليت او را افزايش 

تعهد و  آورد. به وجود مير اعضا ديگ) و تعهد را در قبال 249، 1389يي و شياني، (موسا شود مي

. در وجـه مـادي، انسـان    اسـت مسئوليت در كارهاي جمعـي داراي دو وجـه مـادي و فرامـادي     

ـ  موجودي است مختار كه با بررسي و ارزيابي شقوق مختلف دست به انتخاب مي عبـارت  ه زند. ب

بـه سـنجش و ارزيـابي     پيوسـته آدمي در انتخـاب،  رد. ديگر اينكه داآدمي قدرت انتخاب  ،ديگر

. عقـل  داردآدمي براي انتخـاب و سـنجش، قـدرت و توانـايي عقالنـي      سرانجام اينكه  پردازد. مي

 ).  133، 1387پور،  (صباغ كند را مقايسه ميهاي انسان  ويژگي ،كننده گر و عقل ادراك سنجش

مدار  اي است كه كنشگر عقل وسيله جمعي صرفاًكنش  ،گيري اقتصادي صميمتبنابر مدل 

جزئي از جمع به مثابه اش باشد: من  تواند در پي منفعت شخصي گرا به واسطه آن مي هدف

 استهايم  كردن منفعت كاراترين شيوه براي دنبال اين رسد كه چون به نظرم مي ،كنم عمل مي

حقوق  بايست مياش  ). براين اساس انسان براي رسيدن به منفعت شخصي36، 1388(اسكات، 

. در وجه فرامادي آن، مازلو معتقد ، رعايت كندوظايف خود را در برابرجمع و تعهد و مسئوليت 

هاي تعلق و محبت باعث تمايل افراد به روابط عاطفي و صميمانه با مردم و  است كه ارزش

  شود. مي واخروج از انز

هاي  شود و ارزش هاي احترام به خويش باعث تمايل فرد به شايستگي و اعتماد مي ارزش

كنند. بنابراين، افرادي كه روابط  خودشكوفايي نيز احساس تعهد و مسئوليت را در فرد ايجاد مي

ابل اجتماعي بيشتري دارند و كيفيت اين روابط نيز از نظر وجود اعتماد و هنجارهاي عمل متق

هاي  هاي داوطلبانه دارند. ارزش بيشتر است، تمايل بيشتري براي عضويت و مشاركت در سازمان

. افرادي كه نهند تأثير ميبر مشاركت  ،فرامادي نيز با ايجاد انگيزه بيشتري براي روابط با ديگران
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ع اعتماد و اند، به برقراري روابط با ديگران و ايجاد كيفياتي از نو هاي فرامادي داراي ارزش

احترام و خودشكوفايي  و د و بدين طريق احساس تعلقدارنهمكاري در اين روابط تمايل 

ين مشاركت موجب تقويت احساس ). بنابرا108، 1384كنند (قانعي راد و حسيني،  مي

 هاي پژوهشي آن است كه هرگاه انسان در پديد . يكي از يافتهشود مي مندي وابستگي و عالقه

در فرايند پديد  شاركت كند، از آن پشتيباني خواهد كرد. باز كردن راه مشاركتآوردن امري م

دهد  گيري، انسان را به تعهد بيشتر در برابر رهاوردهاي آن سوق مي صميمآوردن انديشه و ت

 ).14، 1382(سعيدي، 

 

 مشاركت و كشاورزي پايدار

 گـرفتن بهينـه از منـابع و    طوركلي كشاورزي پايدار فراينـدي عقالنـي مبتنـي بـر اسـتفاده     ه ب 

هـاي   اي كـه فعاليـت   ، بـه گونـه  اسـت تصميمات صحيح و معقول در رونـد توليـدات كشـاورزي    

آوردن چنين شرايطي مستلزم بستري از   د. فراهمنسو گرد كشاورزي با فرايندهاي اكولوژيكي هم

منـابع را موجـب   دانش و آگاهي است كه تصميمات عقاليي را به همراه آورد و استفاده بهينه از 

اطالعات و دانش، فرايندي از تفكر را به  و گردد. در اين بين مشاركت با ايجاد بستري از آموزش

 .  انجامد ميگيري عقاليي  تصميم به كه آورد ميوجود 

يان يوجود آمده از مشاركت در بين روستاه فضاي گفتمان ب ،هاي كشاورزي در زمينه فعاليت

ايجـاد   بـراي هاي كشاورزي و بازار، زمينه را  كشاورز، مروجان جهاد كشاورزي، فروشندگان نهاده

فراينـد تفكـر در كارهـاي    ، طوركه ذكر شد كند. همان اطالعات و دانش و فرايند تفكر فراهم مي

. در اسـت گيـري   صـميم تله و ئسازي، ساخت اصل، درك، حـل مسـ   جمعي شامل مراحل مفهوم

عقالنيـت و   هاي كشاورزي پايدار، اطالعات منظم فـرد راجـع بـه    سازي در فعاليت وممرحله مفه

 هـد منفعت شخصي و جمعي را تشخيص دكه سازد  گيرد و او را قادر مي رفتار عقاليي شكل مي

اي عمـل   واقع مشـاركت بـه گونـه    در .ارتباط برقرار سازدمنافع جمعي و منفعت شخصي بين و 

و تعهـد و مسـئوليت   كند ع شخص روحيه ديگرخواهي را در افراد ايجاد كند كه در برابر مناف مي

و گيـرد   ميآورد. در مرحله ساخت اصل مفاهيم اصول كشاورزي پايدار شكل  خود به همراه  را با
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طـوركلي منشـور   ه شوند. ب و از كاربرد آنها مطلع ميدهند  ميبرداران اين اصول را تشخيص  بهره

پردازند بايد خود را به انجـام آن   ر اصل است كه كساني كه به آن ميكشاورزي پايدار داراي چها

 متعهد بدانند.

و در مجموع  -اصل سالمت: كشاورزي پايدار بايد سالمتي انسان، جانوران، گياهان، خاك  -

حفاظـت  ناشدني در نظر بگيرد و در  تفكيك يرا به صورت يكپارچه و به عنوان كليت -كره زمين 

 آن بكوشد.

بـه  اصل پايداري بازار: كشاورزي پايدار بايد از نظر عرضه و تقاضـا ثبـات خـود را در بـازار      -

 اي براي اقتصاد سالمت باشد. لفهؤو از اين طريق كشاورزي سالمت م دست آورد

هاي طبيعي و منطبـق بـا كـاركرد     اصل اكولوژي: كشاورزي پايدار بايد براساس اكوسيستم -

و با ايجـاد   شودهاي طبيعي  به طوري كه موجب تقويت اكوسيستم ،هاي آن طراحي شود چرخه

 د.كنتعادل اكولوژيكي كمك  به زيستي  ها و حفظ و تقويت تنوع زيستگاه

اصل مراقبت: كشاورزي پايدار بايد سالمت و رفاه نسل حاضر را بـا احسـاس مسـئوليت و     -

هـاي آينـده،    بـراي نسـل   زيسـت و اكوسيسـتم   هاي الزم در راستاي حفظ محيط رعايت احتياط

 به عبارت ديگر، آينده كره زمين را فداي نسل امروز نكند. و دكنمين أت

د كه منافع كليه كنبايد به نحوي عمل  (جوانمردي): كشاورزي پايدار  اصل انصاف -

كنندگان  اعم از توليدكنندگان، كارگران، بازرگانان، توزيعرا با آن  مرتبطافراد اندركاران و  دست

 بكوشدافزايش امنيت غذايي و كاهش فقر  در وكند مين أطور عادالنه ته ب  جز آنها،و 

 ). 9-8، 1389عاملي،  (جبل

تفسير اطالعات و برقراري ارتباط بين مفاهيم و اصول  برايذهني  يرايندفدر مرحله درك، 

ه گيرد و سپس استخراج اطالعات جديد و تكميل آنها به وسيل كشاورزي پايدار شكل مي

بعد آگاهي و  دوشود. معناي جديد در  هاي خود به منظور ايجاد معناي جديد شروع مي دانسته

معاني جديدي  ،گيرد. در بعد آگاهي و دانش در كشاورزان شكل مي دانش و تعهد و مسئوليت

هاي كشاورزي،  فرسايش خاك زمين هاي كشاورزي ، آگاهي از همچون آگاهي از ارزش زمين

حاصلخيزي خاك مزرعه، آگاهي از حجم آب كشاورزي، آگاهي از تغيير كاربري آگاهي از 

 جز اينها، و هاي آبي به ديم، آگاهي از كيفيت آب و هاي كشاورزي، آگاهي از تبديل زمين زمين
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هاي  يكديگر در فعاليتدر برابر تعهد مردم  همچونمعاني جديدي  ،در بعد تعهد و مسئوليت

ن جهاد كشاورزي در قبال امور كشاورزي، احساس مسئوالتعهد  وظيفه وكشاورزي، احساس 

هاي  فعاليتحيطه و وجود اهداف مشترك در بين مردم در  رامواين مسئوليت مردم در قبال 

 شود كه برگرفته از اصول كشاورزي پايدارند.  كشاورزي ايجاد مي

افراد در موقعيتي  لهئگيري مفاهيم و اصول و درك معاني آن در مرحله حل مس بعد از شكل

ند. از اين رو در ياب ميرا هاي حل آن  تشخيص مشكالت و ارائه استراتژي توانگيرند كه  قرار مي

گيري  صميمتگيرد. در مرحله  حل شكل مي انتخاب بهترين راه براي ياين مرحله شقوق مختلف

مشكالت  ردنك  براي برطرفحل  بهترين راهشده،  هاي تشخيص داده حل از ميان شقوق و راه

كلي تركيب اين مراحل سرانجام محصولي را به عنوان مهارت  طوره گردد. ب موجود انتخاب مي

هاي كشاورزي را با  كند كه فعاليت استفاده بهينه و منطقي از منابع توليد مي برايافراد 

ه كنند د. مفهوم صفت پايداري براي كشاورزي تنها بيانساز سو مي فرايندهاي اكولوژيكي هم

، بلكه به فرايند پايداري منابع توليد، ثبات يستتوليد پايدار و مداوم محصوالت كشاورزي ن

هاي مختلف و در سازوكارتواند در قالب  اجتماعي و اقتصادي نيز اشاره دارد. مشاركت مي

مين منابع مالي، اجرايي، نظارت و ارزيابي در توسعه أگيري، ت صميمتهاي آموزشي،  زمينه

اقتصادي  و . برخي از نهادهاي مشاركتي مردم كه ثبات اجتماعيباشدثيرگذار أايدار تكشاورزي پ

 د:يرزمينه انجام گاين تواند در  مي ،و محيطي را در بخش كشاورزي به دنبال دارد

بازاريابي و  ،آالت و ادوات كشاورزي خدمات تعميرات ماشين اسيون،هاي مكانيز تشكل

محصوالت  سازي احداث انبارهاي ذخيره ،بندي صنايع بسته ،صنايع تبديلي ،بازاررساني

، ازريابي عملكرد، آموزش در مزرعه يا آموزش در شده هاي كنترل توليد در مكان ،كشاورزي

حين كار و مشاركت در عمليات حفاظت از آب و خاك. در نهايت پس از بررسي الگوي نظري، 

 .صورت پذيرفت 1شكل چارچوب مفهومي پژوهش به شرح 
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 . چارچوب مفهومي پژوهش، نقش مشاركت مردم در كشاورزي پايدار1 شكل

 

 ها مواد و روش

بر اسـاس سرشـماري   و  شده است دهستان ايجرود باال در بخش مركزي شهرستان ايجرود واقع

روســتا  14خــانوار آن در2343كــه ردنفــر جمعيــت دا 10083، 1385نفــوس و مســكن ســال 

كـوكران از كـل خانوارهـاي روسـتاهاي مـورد       -جامعه نمونه بر اساس فرمول شـارپ  .اند كناس

گيري تصادفي سـاده هـدف مـورد مطالعـه قـرار       و به روش نمونه شد نمونه تعيين 330مطالعه 

وش ميداني) استفاده شده و ميزان ها (به ر آوري داده همچنين، از پرسشنامه براي جمع گرفتند.

). = 8231/0αاعتبار پرسشنامه نيز با اسـتفاده از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ بـرآورد شـده اسـت (       

، فريـدمن، همبسـتگي   tو از طريق آزمـون  SPSS  افزار شده با استفاده از نرم آوري هاي جمع داده

هـاي تحقيـق    با توجه به اهـداف و فرضـيه   اند. فيشر، تجزيه و تحليل شده Fاي اسپيرمن و  رتبه

شكل گيري 
فضاي 

گفتمان با 
مشاركت 

 مردم

 يكديگر

مروجان 

 جهاد

 بازار

ايجاد فرايند 
تفكر در 

ي ها فعاليت
 كشاورزي

شكل گيري 
 مفاهيم پايداري

تعهد و 

مسئوليت 

 پذيري

آگاهي و 
 دانش

 عقالييگيري  تصميم

 ثبات محيطي -

ثبات  -

 اجتماعي

ثبات  -

 كشاورزي پايدار مشاركت
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، 4، زيـاد= 5(خيلـي زيـاد=   متغيرهـا از طريـق پرسشـنامه و براسـاس طيـف ليكـرت       ، اينحاضر

  .اند مورد سنجش قرار گرفته 1)، مطابق با جدول 0=، اصال1ً، خيلي كم=2، كم=3متوسط=
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 هاي مشاركت و كشاورزي پايدار . گويه1 جدول

 شاخص ابعاد لفهؤم

ت
رك

شا
م

 

 فضاي گفتمان
 هاي كشاورزي همكاري مردم با يكديگر در فعاليت

 ن جهاد كشاورزيهمكاري مردم با مسئوال

 هاي كشاورزي همكاري مردم با بازار و فروشندگان نهاده

دار
پاي

ي 
رز

او
ش

ك
 

 آگاهي و دانش

 هاي كشاورزي آگاهي از ارزش زمين
 هاي كشاورزي فرسايش خاك زمين آگاهي از

 آگاهي از حاصلخيزي خاك مزرعه
 آگاهي از حجم آب كشاورزي

 هاي كشاورزي آگاهي از تغيير كاربري زمين
 هاي آبي به ديم آگاهي از تبديل زمين

 آگاهي كيفيت آب
 آگاهي هزينه توليد

 آگاهي از تلفات و ضايعات محصول توليدي
 هاي كشاورزي آگاهي از قطعه قطعه شدن زمين

 آگاهي از الگوي كشت
 آگاهي از استفاده از نوع بذر

 وري عوامل توليد بهره از آگاهي

تعهد و 
 پذيري مسئوليت

 هاي كشاورزي به يكديگر در فعاليت تعهد مردم نسبت
 ن جهاد كشاورزي در قبال امور كشاورزيمسئوال احساس مسئوليت

 كشاورزيمردم در قبال امور  احساس مسئوليت
 هاي كشاورزي فعاليت م دروجود اهداف مشترك در بين مرد

گيري  صميمت
 عقاليي

 استفاده از تناوب زراعي
 استفاده از آيش
 مصرف كود دامي

 از كود و سموم شيميايي نكردن استفاده
 ها استفاده از شخم زدن براي مبارزه با آفات و بيماري

 جامانده از برداشت محصول هسوزاندن كاه و كلش ب
 جامانده از برداشت محصول به خاك هبرگرداندن كاه و كلش ب

 تسطيح اراضي
 مجهز كردن مزارع به آبياري تحت فشار

 استفاده از ارقام زراعي مناسب اصالح شده
 گيري براي ايجاد شخم بر خالف شيب زمين صميمت

 هاي كشاورزي و خدمات كشاورزي اتحاديهفروش محصوالت از طريق 
 جويي در استفاده از آب صرفه

 استفاده از بيمه محصوالت
 گذاري در بخش كشاورزي افزايش ريسك در سرمايه

 استفاده از وام و تسهيالت بانكي
 گرفتن اطالعات مورد نياز كشاورزي از بازار محصوالت كشاورزي

 نوع محصوالتو توجه به بازار مصرف 
 دسترسي به فناوري اطالعات
 استفاده بهينه از منابع موجود

 ارتقاي كيفيت محصوالت توليدي
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 محدوده يا قلمرو پژوهش

درجـه   36دقيقه عرض شمالي و  35درجه  48تا  دقيقه 49درجه  47دهستان ايجرود باال بين 

اسـت. از سـمت شـمال و جنـوب بـه      واقـع شـده    دقيق طول شـرقي  34درجه  36دقيقه تا  5

هاي زنجان و خدابنده، از سمت شـرق و غـرب بـا شهرسـتان ابهـر و دهسـتان گالبـر         شهرستان

 35جوار است. اين دهستان از نظر ارتباطي در مسير جاده زنجان بـه كردسـتان و در فاصـله     هم

 است. كيلومتري مركز استان زنجان واقع شده

 

 

 مطالعه. نقشه منطقه مورد 2شكل 

 

 ها تجزيه و تحليل يافته

 وضعيت مشاركت

يان كشاورز، يشاخص (مشاركت در بين روستا 3وضعيت مشاركت در بخش كشاورزي در سطح 

سـكونتگاه روسـتايي    14هـاي كشـاورزي و بـازار) و     مروجان جهاد كشاورزي، فروشندگان نهاده
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. سـپس بـر اسـاس    اسـت  27/2دهد كه ميانگين مشاركت در آنها  دهستان ايجرود باال نشان مي

مشاركت مردم در بخـش  ها با ميانگين  به عنوان ميانه نظري پاسخ 3نمونه اي، عدد  تك tآزمون 

مالحظـه   3روستاهاي دهستان ايجرود باال مقايسه گرديد. با توجه بـه نتـايج جـدول     كشاورزي

 اخـتالف معنـاداري وجـود دارد    3 ين ميانگين مشاركت در بخش كشاورزي و عددشود كه ب مي

)05/0 <pدست آمده از آزمون سطح مشاركت در بخش كشـاورزي   ه). بنابراين، بر اساس نتايج ب

 تر از متوسط ارزيابي شده است. روستاهاي دهستان ايجرود باال در حد پايين

 

 دهستان ايجرود باالوضعيت مشاركت در روستاهاي  .2 جدول

 جمعيت نام آبادي
وضعيت 

 مشاركت
 وضعيت مشاركت جمعيت نام آبادي

30/2 925 قره سعيد 67/2 721 چتز   

08/2 162 خاك ريز 33/2 718 اينچه رهبري   

83/1 929 اغلبيك عليا 34/2 555 ختلورقا   

67/2 429 باغكندي 02/2 715 باريك آب   

38/2 1028 االچمن 68/2 705 اوچ تپه   

00/2 672 اقبالغ 35/2 892 احمدكندي   

43/2 988 اغلبيك سفلي 39/2 632 كوسه لر   

 

 براي تحليل معناداري آن tميانگين مشاركت در بخش كشاورزي و نتايج آزمون  .3 جدول

 3استاندارد آزمون= 

تفاوت  %95فاصله اطمينان تفاوت وضعيت

 ميانگين

 معناداري

 دامنه)2(
df t 

انحراف 

 معيار
 تعداد ميانگين

 پايين باال

 مشاركت 330 27/2 275/0 -87/9 329 000/0 -727/0 -886/0 -568/0

 

هـاي روسـتايي    فضـايي وضـعيت مشـاركت در سـكونتگاه     -در اين خصوص الگوي آرايش مكاني

 .است 3 دهستان ايجرود باال در مقايسه با يكديگر به شرح شكل
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 جغرافيايي وضعيت مشاركت در نواحي روستايي. نقشه توزيع 3شكل 
 

 به تفكيك ابعاد ، هاي كشاورزي دهستان ايجرود باال وضعيت مشاركت در فعاليت

هاي كشاورزي دهستان ايجرود باال به تفكيك  در فعاليت دست آوردن وضعيت مشاركت هبراي ب 

به عنوان  3 مطرح گرديد، عددطوركه  اي استفاده شد. همان نمونه تك tمورد نظر، از آزمون  ابعاد

 هاي كشاورزي دهستان ايجرود بـاال بـه تفكيـك ابعـاد     ميانه نظري وضعيت مشاركت در فعاليت

ـ   دسـت   هانتخاب شد. نتايج آزمون حاكي از آن است كه در هيچ يك از ابعاد مورد نظر ، ميـزان ب

 . ستآمده باالتر از ميانه نظري ني
 

 به تفكيك ابعاد، يل معناداري عوامل مؤثر در كشاورزي پايداربراي تحل t. نتايج آزمون  4جدول 

 3استاندارد آزمون= 

 مشاركت ابعاد
 فاصله اطمينان تفاوت

95% 
تفاوت 

 ميانگين

 معناداري

 دامنه)2(
df t 

انحراف 

 معيار
 تعداد ميانگين

 پايين باال

 و دانش آگاهي 330 86/1 334/0 -69/12 329 000/0 -13/1 -32/1 -942/0

33/1- 56/1- 44/1- 000/0 329 00/27- 200/0 55/1 
تعهد و  330

 پذيري مسئوليت

917/0- 21/1- 06/1- 000/0 329 60/15- 255/0 93/1 
گيري  صميمت 330

 عقاليي
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 وضعيت كشاورزي پايدار

شده براي متغيرها در قالب سه  تحليل وضعيت كشاورزي پايدار، ساختار وضع منظور بهدر اينجا، 

و در  گرديـده  تـدوين  »گيـري عقاليـي   صـميم تو  ،پذيري آگاهي و دانش، تعهد و مسئوليت«بعد 

كه كشاورزي پايـدار در ايـن منطقـه     آن استنتايج بيانگر  است.شده شاخص بررسي  38سطح 

تـر   و از حد مورد انتظار در طيف ليكرت پـايين  است 86/1و ميانگين آن ندارد وضعيت مناسبي 

كلي عقالنيت پايدار نيازمند دانش و آگـاهي پايـدار اسـت. دسـتيابي بـه ايـن امـر         طور هب .است

. در اين بين امروزه در رويكردهـاي  استكسب دانش و آگاهي  برايگيري فضايي  مستلزم شكل

 در واقـع  .اسـت گيري اين توانايي  شكل برايرهيافت مشاركتي بهترين ابزار  ،ترويجي و آموزشي

بـراي پـروش تفكـر     د و سـازوكاري را در بطن خود داريادشده كه تمامي مراحل است رهيافتي 

هاي كشاورزي است. اين درحالي اسـت كـه ميـانگين مشـاركت در روسـتاهاي       پايدار در فعاليت

بسـتري   نگـرفتن  كلدر واقـع شـ  . استتر  و از حد متوسط پايين 27/2بخش مركزي ايجرود باال 

 ،كشاورزان از اصول كشـاورزي پايـدار   نيافتن رساني در اين منطقه و آگاهي اطالع برايآموزشي 

ترين حد ممكن قـرار   است كه كشاورزي پايدار در پايينساخته اي  شرايط اين منطقه را به گونه

 .سر ببرد هو در وضعيت نامطلوبي ب يردگ

 

 روستاهاي دهستان ايجرود باالوضعيت كشاورزي پايدار در  .5 جدول

 جمعيت نام آبادي
وضعيت كشاورزي 

 پايدار
 جمعيت نام آبادي

وضعيت 

 كشاورزي پايدار

62/1 925 قره سعيد 12/2 721 چتز   

94/1 162 خاك ريز 06/2 718 اينچه رهبري   

65/1 929 اغلبيك عليا 94/1 555 ختلورقا   

24/2 429 باغكندي 29/1 715 باريك آب   

18/2 1028 االچمن 12/2 705 اوچ تپه   

94/1 672 اقبالغ 03/2 892 احمدكندي   

00/2 988 اغلبيك سفلي 01/2 632 كوسه لر   
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 ثر در وضعيت كشاورزي پايدار ؤتحليل همبستگي عوامل م

اي  ثر در كشاورزي پايدار روستايي از آزمـون همبسـتگي رتبـه   ؤبراي بررسي همبستگي عوامل م

بين ابعـاد مختلـف مشـاركت و كشـاورزي      كه دهد نتايج آزمون نشان مياسپيرمن استفاده شد. 

 هاي روستايي ايجرود باال رابطه معناداري وجود دارد.  پايدار در سكونتگاه

 

 . نتايج آزمون فرضيات با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن6جدول

 فرضيه
ضريب 

 همبستگي

 معناداري

 دامنه)2(
 نوع ارتباط

 مثبت 038/0 557/0 كشاورزي پايدارنقش مشاركت در 

 مثبت 024/0 448/0 نقش آگاهي در ايجاد تعهد و مسئوليت در امور كشاورزي

گيري عقاليي  صميمتپذيري در ايجاد  نقش تعهد و مسئوليت

 هاي كشاورزي در فعاليت
 مثبت 014/0 378/0

 مثبت 027/0 558/0 گيري عقاليي در كشاورزي پايدار صميمتنقش 

 

ذهني اسـت و ارتبـاط نزديكـي بـا عقالنيـت       يكشاورزي پايدار فرايند ،طور كه ذكر شد همان

اسـتمرار ايـن    حـاكي از  آگاهي و دانـش اسـت و پايـدار بـودن آن     ،پايدار دارد. مبناي عقالنيت

اش با ايجاد فضـاي گفتمـان و يـادگيري،     مشاركت در معناي گسترده . در اين بينستها ويژگي

ـ آورد و با  وجود مي به آگاهي و دانش گيري شكل را برايجوي آموزشي    هخلق سازوكارهايي كه ب

. كنـد  تضمين ميها را در طول زمان  پايداري اين ويژگي اند، طور مستمر و مداوم در اختيار مردم

و سطح معناداري  557/0 دست آمده از آزمون همبستگي اسپيرمن با ضريب همبستگي هنتايج ب

يد ارتباط مستقيم مشاركت مـردم در  ؤروستايي دهستان ايجرود باال م هاي در سكونتگاه 038/0

اسـكوئر نيـز بـا مقـدار آمـاره       آزمون كاي زمينه. در اين استنواحي روستايي و كشاورزي پايدار 

 ثير مستقيم مشاركت در كشاورزي پايدار است.أت مؤيد 000/0و سطح معناداري  71/3
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 كشاورزي پايدار ميزان اهميت مشاركت در تحقق.7جدول 

 

 

 

 

 

طوركلي در ذات هر انسان نوعي تمايالت ديگرخواهي وجود دارد. ديگرخواهي مورد نظر  هب

. در اين استبه معناي به رسميت شناختن و حرمت نهادن به اغراض و منافع ديگران  در اينجا

اي از روابط، اعتماد و هنجار و قوانين،  سازوكارهاي خاص خود يعني شبكهبين مشاركت با 

احساس وابستگي و اي كه  به گونه ،خاستگاه انگيزش دروني اين تمايالت در افراد است

 و حس ديگرخواهي را در افراد شكوفا و آنها را از وجود آن  كند ميمندي را تقويت  عالقه

 سازد.  آگاه مي

منافع فردي را به مقتضاي  تاگيرند  برداران عقالنيتي را در پيش مي هبهر برهمين اساس

مشاركت  ها متعهد و مسئول باشند. مين كنند و در استفاده از منابع و ظرفيتأمنافع جمعي ت

هاي كشاورزي به نوعي با انگيزش دروني  با تقويت اين احساس و ايجاد كار گروهي در فعاليت

كند و  ست شكوفا مياي را كه به طور ذاتي در افراد نهفته در افراد تمايالت ديگرخواه

را از طريق تحقق  شان منافع فردي ،برداري از منابع سازد تا در بهره را متعهد مي برداران بهره

دست آمده از آزمون همبستگي اسپيرمن  هنتايج بزمينه، دنبال كنند. در اين  يمنافع جمع

هاي كشاورزي با ضريب همبستگي  پذيري در فعاليت مسئوليتبا تعهد و را ارتباط مثبت آگاهي 

 كند. ييد ميأت 024/0و سطح معناداري  448/0

 را برايبا برنامه و هدفدار  و رفتاري سنجيده برداران بهره ،گيري اين بستر فكري بعد از شكل

پذيري  عدالت و مسئوليت و مفاهيمي همچون تعهد ، با استفاده ازهاي كشاورزي انجام فعاليت

دهند. بنابراين هر تصميمي  گيرند و فعاليت خود را به سمت كشاورزي پايدار سوق مي پيش مي

 
 ميزان مشاركت

Chi-square 71/3 

Df 320 

Asymp.sig 000/0 
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يعني ـ  مبتني بر رعايت اصول كشاورزي پايدار ،شود مي گرفتهبرداري از منابع  بهره برايكه 

 . برآيند اين تصميمات رفتار عقاليي است كه اهدافي باـ است اصل مراقبت، انصاف و عدالت

دهد  هاي تحقيق نشان مي ييد فرضيهأت براي. نتايج آزمون همبستگي را در خود داردتفكر پايدار 

گيري عقاليي در فرايند كشاورزي پايدار با ضريب  صميمتبا  پذيري بين تعهد و مسئوليتكه 

سرانجام با توضيح اين  رابطه مثبتي وجود دارد. 014/0و سطح معناداري  378/0همبستگي 

آورد  گيري كشاورزي پايدار را با خود به همراه مي صميمتگيري رفتار عقاليي در  شكل مكانيسم

نيز  027/0و سطح معناداري  558/0نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن با ضريب همبستگي و 

 . استيد اين امر ؤم

گيري عقاليي در تحقق  صميمتنشان دادن اهميت  منظور بهبراي اطمينان از اين آزمون و 

ثير معنادار اين مقوله أفيشر) نيز ت Fطرفه (آزمون  كشاورزي پايدار، آزمون تحليل واريانس يك

 در دستيابي به اهداف كشاورزي پايدار  034/0و سطح معناداري  F59/4  را با آماره

 كند.  ييد ميأت

 

 گيري عقاليي در كشاورزي پايدار صميمتبراي بررسي تاثير  F.نتايج آزمون  8جدول 

 سطح معناداري F انحراف معيار ميانگين ابعاد

گيري عقاليي صميمت  086/0 03/1 59/4  034/0  

 

 گيري نتيجه

 و و نياز به آگاهي ؛نهاده و نهدانش  است مبتني بر نظامي ،كلي كشاورزي پايدار طور هب

براي اطالعات و مهارت دارد. بنابراين دستيابي به اين نظام مستلزم ايجاد فضاي آموزشي 

برداران است. در اين بين مشاركت با  د بهرهنزپايداري  ازسب انو ممطلوب گيري ديدي  شكل

گيري تفكر پايدار در  ايجاد دانش و شكل برايسازوكارهاي خاص خود، رويكردي مناسب 

 كوشش شده است كه سازوكارتحقيق حاضر آيد. به همين خاطر در  شمار مي بهبرداران  بهره

داده مشاركت در نواحي روستايي شرح  ، از طريقهاي كشاورزي يدار در فعاليتتوليد تفكر پا
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يافته در  هاي انجام . بررسيتبيين گرددو توانايي اين رهيافت در آموزش نگرش پايدار شود 

هاي مورد نظر از حد انتظار با ميانگين  سطح مشاركت در سكونتگاه كه دهد منطقه نشان مي

هاي مشاركت در  دست آمده از شاخص هدر حالي است كه ميانگين بتر است. اين  پايين 27/2

و در تمامي موارد از ميانه نظري مورد انتظار ندارد مناسبي چندان فرايند تفكر نيز وضعيت 

اثبات  برايدست آمده از آزمون همبستگي اسپيرمن  ه. در اين بين نتايج باستتر  پايين

و  557/0بين مشاركت و كشاورزي پايدار با ضريب همبستگي  كه دهد نشان مي ،ها فرضيه

است كه در  ، سازوكارييد اين ارتباطؤارتباط مستقيمي وجود دارد. م 038/0سطح معناداري 

آگاهي و اند از  سازوكار عبارتگيرد. عناصر اين  قالب فرايند تفكر برخاسته از مشاركت شكل مي

كه ارتباط بين آنها نظام كشاورزي  ،گيري عقاليي صميمتو  پذيري مسئوليتتعهد و  و نيز دانش

دهد. نتايج آزمون اسپيرمن بيانگر ارتباط مستقيم اين عناصر  در فرايند توليد شكل مي را پايدار

گيري  صميمتبا  پذيري مسئوليتو تعهد و  ،پذيري مسئوليتيعني رابطه بين آگاهي با تعهد و 

سرانجام ارتباط  آن نيزبرآيند  است. 378/0و  448/0ترتيب با ضرايب همبستگي  هب ،عقاليي

گيري  . با شكلاست 558/0گيري عقاليي و كشاورزي پايدار با ضريب همبستگي  صميمتمثبت 

توان ارتباط بين مشاركت و كشاورزي پايدار را با توجه  در فرايند تفكر در نهايت مي سازوكاراين 

  .ردبه مدل مفهومي تحقيق ترسيم ك

وضعيت كشاورزي با  ،به پايين بودن سطح مشاركت در روستاهاي مورد مطالعه با توجه

دست آمده بيانگر اين است كه هنوز  هب ةكلي نتيج طور هبندارد و شرايط مناسبي  86/1ميانگين 

تفهيم اصول آن در  برايتفكر پايدار در بين كشاورزان منطقه شكل نگرفته و بسترهاي الزم 

، در . امروزه با توجه به كارايي رهيافت مشاركت در رويكردهاي ترويجيمنطقه فراهم نشده است

. از اين رو تغيير نگرش ، بس ضروري استبهبود وضعيت كشاورزي پايدار نظر گرفتن آن براي

هاي غيردولتي راهكار  برداران، ايجاد تفكر پايدار در قالب نهادهاي مشاركتي و سازمان بهره

هرگونه حركتي در اين آيد. اگر چنين نشود،  شمار مي بهشاورزان ارتقاي دانش ك برايمناسبي 

 زمينه با هزينه زيادي همراه خواهد بود و نتيجه الزم را نيز در بر نخواهد داشت.
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