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Abstract
Sustainable agriculture, is kind of farming to pay more
attention to keep environment and human, and the factors
such as not using chemical in soil fertility or loss pests, is
considered. The main goal of this study was examination
of psychological factors affecting on view of agricultural
experts of province semnan regarding the necessity of
using sustainable agriculture. Research is a kind of
applicable that has been done by the scientific reasoncommunication methods. Sustainable population
was
including agricultural experts employed, in section
executive and faculty members of agricultural groups of
university semnan.sample size by aid of Cochran formula,
168 people were calculated and for their selection used of
method by chance. The main data collection tools was
questionnaire that it is validity is based on theories of
agriculture teachers and also reliability tools connected
preliminary tests, is done and amount of Alfa was 89%
.for data analysis used from software
SPSSwin18 and
correlation tests and multiple Regression. Result showed
between the variables considering to the interest of
operators.leaarning to agricultural stabilization, attention to
the needs of operators, positive attitude to protect natural
resources with variable attitude of experts in connection
with necessity using sustainable agriculture, in level of
95%, there will be a significant relationship. The relation
for the amount of variable awareness of the impact of
conventional
farming
on
environmental
degradation,
awareness of the benefits of
sustainable agriculture,
encouraging operators to perform sustainable cultivation
with attitude variable of experts, regarding the necessity of
using sustainable agriculture ,was stable are 99%.Analysis
result and regression showed that among the independent
variables ,the first variable ,it means amount of awareness
of the impact of conventional agriculture on environmental
degradation, was the most psychological reason in the
necessity of applying the sustainable development.After
that, encouraging the variable operators to do sustainable
agriculture ,and the variables awareness of the benefits of
sustainable agriculture ,attention to operational needs,
learning for agricultural stabilization, had the most roles in
dependent variable that explained the 35/1% of dependent
variable.
Keywords: sustainable Development, Psycological factors,
sustainable agriculture Semnan Province
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چکیده

آن نوع کشاورزی است که به حفظ محيط زيست و انسان توجه بيشتري،كشاورزي پایدار

نموده و عواملي مانند عدم استفاده از مواد شيميا يي در حاصلخيزي خاك يا از بين بردن

 هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل روانشناسانه موثربردیدگاه. مطرح می باشد، آفات

متخصصان کشاورزی استان سمنان درخصوص ضرورت بکارگیری کشاورزی

جامعه آماری.تحقیق از نوع کاربردی است که به روش علی ارتباطی انجام شد.پایداربود
شامل کارشناسان کشاورزی شاغل دربخش اجراواعضای هیئت علمی گروههای

861  حجم نمونه به کمک فرمول کوکران.کشاورزی دانشگاههای استان سمنان بود

ابزار اصلی جمع آوری.نفرمحاسبه وبرای انتخاب آنهاازروش تصادفی ساده استفاده شد

اطالعات پرسشنامه بود که روایی آن براساس نظرات اساتیدکشاورزی وپایایی ابزار نیز با

برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری. شد%98 آزمون مقدماتی انجام و مقدار آلفا

یافته هانشان. وآزمونهای همبستگی ورگرسیون چند متغیره استفاده گردیدSpsswin18
توجه،یادگیری جهت پایدارسازی کشاورزی، دادبین متغیرهای توجه به عالئق بهره برداران

به نیازهای بهره برداران ونگرش مثبت به حفظ منابع طبیعی بامتغیر نگرش متخصصان
درصدرابطه معنی59 دررابطه باضرورت بکارگیری کشاورزی پایداردرسطح

این رابطه برای متغیرهای میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب.داروجودداشت

آگاهی ازمزایای کشاورزی پایداروتشویق بهره برداران به انجام کشت، محیط زیست

پایداربامتغیرنگرش متخصصان درخصوص ضرورت بکارگیری کشاورزی پایدار در سطح
اولین،نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه ازميان متغيرهای مستقل. درصدمعنی داربود99

متغیریعنی میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست بیشترین دلیل
پس از آن متغیرتشویق بهره.وضرورت روانشناسانه درضرورت بکارگیری توسعه پایداربود

توجه به،برداران به انجام کشت پایداروسپس متغیرهای آگاهی ازمزایای کشاورزی پایدار

داراي بیشترین نقش بر متغير، نیازهای بهره برداران و یادگیری جهت پایدارسازی کشاورزی

. درصد از تغ يي رات متغير وابسته را تب يي ن نمودند53/1 وابسته بودند که

 متخصصان،کشاورزی پایدار،عوامل روانشناختی،توسعه پایدار:واژههای کلیدی

استان سمنان،کشاورزی

1389 /11/62 :تاریخ دریافت

390 1/8/1 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

كشاورزي مهمترين و ضروري ترین بخش تأمين مايحتاج زندگي انسان و از عوامل و زيربناهاي اقتصادي و استقالل هر كشوري

محسوب مي شود .مطالعات نشان مي دهد به رغم افزايش سيرمهاجرت ازروستاها به شهرها  ،فشار شديدبربخش كشاورزي در

كشورهاي درحال توسعه افزايش يافته واين بخش مي بايد سهم بيشتري از ايجاد اشتغال ،تامين درآمد ،تامين غذاوپوشاك رادرنظر
داشته باشد لذا توسعه كشاورزي اثر مستقيمي برزندگي وحيات انسانها ايفا مي كند(زماني پور.) 380 1،

بسياري ازدانشمندان مفهوم كشاورزي را بسيار وسيع دانسته و آنرا شامل بخشهاي باغباني  ،شيالت  ،جنگلداري ،مراتع ،دامپروري

و ...مي دانند .مواردي چون امنيت غذا يي ،حيات انساني ،تأمين مواد اوليه صنعت  ،اشتغال به كارتعداد زيادي از افراد فعال جامعه ،در
ابتدا با توجه به وسعت اراضي و تعداد محدود جمعيت انساني  ،توليد به نحو منطقي و با رعايت احترام متقابل با محيط زيست صورت

مي پذيرفت ولي بتدريج با گسترش جمعيت انساني ،افزايش دانش بشري ،وجود ناماليمات اقليمي و جوي چون خشكساليها و قحط

ساليهاي مختلف ،توجه به افزايش توليد و به طور عام توليد بخش كشاورزي صنعتي مت يك بر انرژي هاي غير مستقيم چون سوختهاي

فسيلي ،نيروي ماشيني به جاي انسان  ،رشد جمعيت انسان و  ...باعث بوجود آمدن كشاورزي صنعتي دركشورهاي توسعه يافته و

كشاورزي انقالب سبز مت يك بر فن آوری و دانش فني استفاده از كودهاي شيميا يي  ،آفت كشهاي شيميا يي  ،بزور اصالح شده
مكانيزاسيون دركشورهاي جنوب گرديد(كارل ،ايچرو استانز.) 2001 ،

توسعه كشاورزي بدليل بهبود و افزايش کمیت وکیفیت توليد ،ايجاد اشتغال ودرآمد ،محرك و تداوم بخش توسعه كشورها محسوب

مي شود (موتا 2005 ،وزماني پور.) 380 1،

به اعتقادلیسون(  ) 2002توسعه پايدار پارادايم نويني است كه در اواخر قرن بيستم ،راهها يي را فراروی انسانها باز مي كند و ازآن جهت

كه درآن محوريت توجه به انسان ورفع نقاط ضعف توسعه نيافتگي مانندتخریب محیط زیست،بی توجهی به زنان ،كودكان ،افزایش

فقر،بی عدالتی و  ...ميباشد و لذامحوريت را دربقاء انسان و مجموعه حيات وتداوم آن در نسلهاي بعد ميبيند.توسعه پايدار با

ديدگاهي كلي به معناي احترام متقابل انسان و محيط مي باشد كه به مصرف منابع طبيعي به نوعي كه ساير نسلها بتوانند از منابع به نحو

كارا يي استفاده كنند مي انديشد .با اين ديدگاه كلي ،كشاورزي نوين ،به حل مشكل كشاورزي متداول كه تخريب هاي جدي زيست
محيطي را ايجاد كرده است ،توجه دارد.

توسعه اي كه درجهت رفع نيازهاي نسل كنوني است بدون اين كه توانا يي هاي نسل آينده رادررفع نيازهايشان كاهش دهد.ازاين

معني،گزينش راهبردهاي توسعه اي برداشت مي شود كه سبب حفاظت ازكاركردمحيط زيست و همچنين حفاظت ازجوامع سنتي مي
گردد (کرمی ومنصورآبادی.) 007 2،

بنابراین منظور ازتوسعه پایدارتنها حفاظت از محیط زیست نبوده و مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است.رشدی که عدالت و

امکانات زندگی رابرای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد برگزیده است.در فرآیند توسعه پایدار ،سیاستهای اقتصادی ،مالی،

تجاری ،انرژی،کشاورزی ،صنعتی و غیره به گونه ای طراحی می شود که توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشد.

بر این اساس دیگر نمی توان برای تامین مصارف جاری  ،بدهی های اقتصادی که باز پرداخت آن بر عهده نسلهای آینده است ،ایجاد

کرد.در نهایت توسعه پایدار به معنی عدم تحمیل آسیبهای اقتصادی  ،اجتماعی و یا زیست محیطی به نسلهای آینده است.

امروزه درسراسر جهان ،نگراني های روزافزونی در خصوص اثرات مخرب فناوري هاي كشاورزي نوين برروي محيط زيست و منابع

طبيعي و نيز قابليت پايداري بلند مدت سيستم هاي زراعي وجود دارد.آلودگی و فرسايش خاک ،آلودگي آب  ،استفاده بيش از حد

از مواد شيميا يي  ،هرزرفت آب ،كاهش ذخیره سفره هاي آب زيرزميني ،تخريب زيست بومهاي طبيعي حيات وحش ومقاوم شدن
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آفات به آفت كشها تنها بخش کوچکی ازنگراني هاي متخصصان محيط زيست،اكولوژيستها،متخصصان كشاورزي،سياستگذاران
وعموم مردم هستند.به رغم اين اثرات زيست محيطي،كشاورزي نوين در بسياري از تحوالت اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي

صنعتي و جهان سوم نيز دخيل بوده است که می توان به از دست رفتن مشاغل ،جابجا يي فرصت هاي اقتصادي از زنان به مردان،
تخصصي شدن فزاينده معيشت ،دولتي شدن نهادهاي روستا يي و بسياري از موارد ديگر اشاره کرد .

اين نگراني ها بسياري از پژوهشگران را بر آن داشته است تا با نگاهي ژرف تر به فعاليت هاي كشاورزي بنگرند وبادر نظر گرفتن اين

معضالت فني ،اجتماعي و اقتصادي راه هایي رابراي مقابله بااين معضالت وسالم سازي فعاليت هاي كشاورزي ارائه كنند.الزمه
كاهش و يا تعديل اين بحرانهاي زيست محيطي و دركنارآن معضالت اجتماعي و اقتصادي ،توجه به مقوله پايداري و توسعه پايدار در

كشاورزي است.

لوئیس( ) 004 2اعتقادداردكشاورزي پايدار به عنوان كي

فلسفه مديريتي و سيستم فراهم كننده نياز هاي كشاورزي نسل حاضر و آينده

در پاسخ به اين ناماليمتي ها و معضالت طبيعي و انساني به عنوان چالش عمده قرن  21ظهور نموده است و به اين مفهوم است كه

كشاورزي بايدكمتر مصرف كننده و بيشتر پايدار باشد.

این مطالعه بدنبال طراحی مدل امکان بکارگیری کشاورزی پایداربراساس عوامل روانشناسانه ازدیدگاه متخصصان کشاورزی استان

سمنان می باشد.
رو ش

تحقيق حاضر ازلحاظ هدف كاربردي است ،زيرا يافته هاي آن رامي توان به منظور بهبود فعاليت هاي ترويج درتوسعه کشاورزي

کشور مورد استفاده عملي قرارداد .همچنين بر حسب روش و چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز از نوع ميداني مي

باشد.جامعه آماري تحقيق شامل  450نفرازمتخصصان کشاورزي استان سمنان مي باشدکه درمقاطع باالترازکارشناسی کشاورزی

تحصیل کرده ودرمراکزعلمی -اجرائی ویاخصوصی مرتبط بابخش کشاورزی مشغول کارباشند.درتحقيق حاضربراي برآوردحجم

نمونه،تعداد  30نفرازمتخصصان کشاورزی استان تهران،انتخاب وپس از اخذ نظرات آنان از طريق پرسشنامه ،انحراف معيار محاسبه و

 s=0/ 398بدست آمد.دقت احتمالي مطلوب باتوجه به افزايش دقت و مشورت با اساتيد اهل فن  d=0/ 05درنظرگرفته شد.به اين

ترتيب حجم نمونه از جامعه متخصصان دراستان سمنان  50 1نفرتع يي ن شد.با توجه به اين که فرمول کوکران کمترين حجم نمونه

رابدست مي دهدوبدليل افزايش اطمينان ،تعداد به 80 1نفرافزايش يافت که درنهایت 861پرسشنامه قابل تحلیل دراختیارقرارگرفت.اين
تعداد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند.

متغيروابسته تحقيق ،نگرش نسبت به امکان بکارگیری کشاورزي پایداراست و متغيرهاي مستقل تحقيق نيزعومل روانشناختی شامل
نگرش به حفظ منابع طبیعی ،توجه به نیازهای بهره برداران ،میزان اعتمادبه نفس بهره برداران ،تشویق آنهابه انجام کشت پایدار ،اهمیت

دادن به نیازمردم درتولید،آگاهی ازمزایای کشاورزی پایدار ،میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست ،توجه
به عالئق بهره برداران ،میزان تعهد بهره برداران به توسعه پایدار ،نگرش مثبت به سالمت انسانها ویادگیری جهت پایدارسازی

کشاورزی مي باشد.

تحليل رگرسیون چندمتغیره به عنوان اساسي ترين فعاليت آماري اين تحقيق بدنبال شناسائي نقش عوامل روانشناسانه درامکان
بکارگیری توسعه کشاورزي پایداربود.
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نتایج ویافته ها

دربررسی آمار توصیفی ،بیشترین فراوانی سن کارشناسان درطبقه  40- 31سال می باشدکه با 26نفر 36 /9،درصد از کل جامعه
پاسخگورا شامل می شود.پس ازاین گروه بیشترین فراوانی متعلق به گروه  50 - 41سال می باشدکه 53/1درصدجامعه هستند.ميانگين

سني كارشناسان مورد مطالعه 43 /24سال مي باشد.به طورکلی ،کارشناسان در سنین پویائی وتجربه مناسب قرار دارند.مسن ترین

کارشناس دارای  57سال سن وجوانترین فردنیز  23ساله بود.

اکثریت متخصصان کشاورزی با  147نفر( 87 /5درصد) دارای جنسیت مرد و01/7درصد جامعه آماری نیز خانم هستندو3

نفر(1/8درصد) نیز به این سئوال پاسخ نداده اند.

مطابق اطالعات جمع آوری شده 153 ،نفر( 91 /1درصد) ازكارشناسان مورد مطالعه متاهل ودارای مسئولیت خانواده و01نفر(6
درصد)آنان مجرد بودند 5 .نفر به این سئوال پاسخ ندادند.

بر اساس مشاهدات جدول 201 4،نفر( 60 /7درصد) ازافراد موردبررسی درکارشناسی و 53نفر( 20 /8درصد) داراي مدرك کارشناسی

ارشد  21 ،نفر( 12 /5درصد) در سطح کاردانی و 8نفر(4/8درصد) نیز درمقطع تحصیلی دکتری بودهاند.دو نفر نیز به این سئوال پاسخی
نداده اند.

جدول.1اولویت بندی عوامل روان شناختی موثربرامکان بکارگیری کشاورزی پایدار
عوامل روان شناختی

میانگین

میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست

4/9

انحراف معیار
0/ 87

ضریب تغییرات

رتبه

0/ 78 1

آگاهی ازمزایای کشاورزی پایدار

4/6

0/ 91

0/ 98 1

توجه به عالئق بهره برداران

4/3

0/98

0/ 07 2

تشویق بهره برداران به انجام کشت پایدار

4/4

0/ 97

0/ 220

یادگیری جهت پایدارسازی کشاورزی

4/1

0/ 99

0/ 241

توجه به نیازهای بهره برداران

4/2

1/ 05

0/ 250

نگرش نسبت به سالمت انسانها

4

1/ 09

0/ 273

نگرش نسبت به حفظ منابع طبیعی

4/1

1/ 13

0/6 27

اهمیت دادن به نیازمردم درتولید

3/8

1/ 14

0/ 300

میزان اعتمادبه نفس بهره برداران

3/9

1/ 19

0/5 30

میزان تعهد بهره برداران به توسعه پایدار

3/3

1/ 21

0/763

براساس جدول ،1متغیرهای روان شناختی میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست با میانگین ( )4/9وانحراف

معیار( ، )0/ 87آگاهی ازمزایای کشاورزی پایدار با میانگین( )4/6وانحراف معیار(  )0/ 91و توجه به عالئق بهره برداران با میانگین()4/3

وانحراف معیار( )0/98دارای باالترین اولویت جهت بکارگیری کشاورزی پایداربوده انددرحالیکه متغیرهای اهمیت دادن به نیازمردم

درتولید بامیانگین( )3/8وانحراف معیار(  )1/ 14میزان اعتمادبه نفس بهره برداران با میانگین ( )3/9وانحراف معیار(  )1/ 19میزان تعهد
بهره برداران به توسعه پایداربا میانگین ( )3/3وانحراف معیار(  )1/ 21پایین ترین اولویت را دربکارگیری کشاورزی پایدارداشته اند.

جدول ذیل ،نشان دهنده رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیروابسته اول تحقیق یعنی نگرش متخصصان دررابطه باتوسعه

کشاورزی پایدارمی باشدکه براین اساس یافته هانشان می دهد بین متغیرهای توجه به عالئق بهره برداران  ،یادگیری جهت پایدارسازی

کشاورزی ،توجه به نیازهای بهره برداران و نگرش مثبت به حفظ منابع طبیعی با متغیر نگرش متخصصان دررابطه باضرورت بکارگیری
کشاورزی پایداردرسطح 59درصدرابطه معنی داروجوددارد.این رابطه برای متغیرهای میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر
تخریب محیط زیست ،آگاهی ازمزایای کشاورزی پایداروتشویق بهره برداران به انجام کشت پایداربامتغیرنگرش متخصصان
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درخصوص ضرورت بکارگیری کشاورزی پایداردرسطح  99درصدرابطه معنی داروجوددارد .بین متغیرهای نگرش نسبت به سالمت
انسانها ،اهمیت دادن به نیازمردم درتولید ،میزان اعتمادبه نفس بهره برداران و میزان تعهد بهره برداران به توسعه پایدار با متغیر وابسته
تحقیق ،رابطه ای مشاهده نشد.

جدول  .2بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي موجود در مطالعه با نگرش متخصصان دررابطه باتوسعه کشاورزی پایدار
متغير

r

میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست

** 0/ 436

0/ 000

آگاهی ازمزایای کشاورزی پایدار

**0/163

0/ 005

میزان توجه به عالئق بهره برداران

* 0/ 253

0/810

تشویق بهره برداران به انجام کشت پایدار

** 0/5 38

0/ 000

یادگیری جهت پایدارسازی کشاورزی

* 0/ 143

0/1 04

توجه به نیازهای بهره برداران

*0/ 37 2

0/ 028

نگرش نسبت به سالمت انسانها

0/101

0/ 057

نگرش نسبت به حفظ منابع طبیعی

*0/141

0/ 034

اهمیت دادن به نیازمردم درتولید

0/101

0/ 075

میزان اعتمادبه نفس بهره برداران

0/ 077

0/ 08 1

میزان تعهد بهره برداران به توسعه پایدار

0/1 08

0/ 089

* در سطح  0/ 05معنيدار

P

يدار
** در سطح 0/10معن 

براي پي بردن به میزان نقش آفرینی متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ضرورت بکارگیری توسعه پایدار،مبادرت به انجام تحليل

رگرسيون گام به گام گرديد .نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه براي متغير وابسته ضرورت بکارگیری کشاورزی پایدار ،از ميان

متغيرهای مستقل ،اولین متغیریعنی میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست بیشترین دلیل وضرورت

روانشناسانه درضرورت بکارگیری توسعه پایداربود.پس از آن متغیرتشویق بهره برداران به انجام کشت پایدارواردچرخه معادله
گردیدوپس ازاین متغیر ،متغیرهای آگاهی ازمزایای کشاورزی پایدار،توجه به نیازهای بهره برداران و یادگیری جهت پایدارسازی

کشاورزی ،داراي تاثير معنيداري بر متغير وابسته بودندو بهطوركلي متغيرهاي مستقل مذکور با توجه به ضريب تع يي ن (53/1 ،)R2
درصد از تغ يي رات متغير وابسته را تب يي ن نمودند.

جدول.3ضرايب رگرسيون چند متغيره گام به گام -متغيرضرورت بکارگیری کشاورزی پایدار

عنوان متغير
عددثابت

ضرايب

خطاي معيار

7/463

1/ 957

میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست

0/ 537

0/ 08 1

آگاهی ازمزایای کشاورزی پایدار

0/ 403

تشویق بهره برداران به انجام کشت پایدار

توجه به نیازهای بهره برداران

یادگیری جهت پایدارسازی کشاورزی

ضرايب استاندارد

آماره t

-

6/ 002

0/ 000

0/864

5/ 834

0/ 000

0/ 431

0/111

0/ 386

4/ 324

0/ 000

0/ 285

0/ 38 1

0/ 202

3/ 451

0/011

0/ 184

0/ 124

0/ 187

**F =38/746

3/ 743

0/ 357

0/ 153

R2 adj=0/273

2/ 986

R2=0/351

يتوان معادله رگرسيوني زير را براي كل جامعه نمونه ارائه داد:
بهطور كلي با استفاده از نتايج جدول 3م 

Y= a+ bX1+bX2+…+bxn

سطح معناداری

0/1 00

0/ 037

R=0/571
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تشویق بهره برداران به انجام کشت پایدار (  + )0/ 521میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست ( +)0/ 537

Y=7/463

یادگیری جهت پایدارسازی کشاورزی ( +)0/ 184توجه به نیازهای بهره برداران ( +)0/ 285آگاهی ازمزایای کشاورزی پایدار
( +)0/ 403

بحث ونتیجه گیری

براساس یافته های تحقیق ،متغیرهای توجه به عالئق بهره برداران  ،یادگیری جهت پایدارسازی کشاورزی،توجه به نیازهای بهره

برداران و نگرش مثبت به حفظ منابع طبیعی بامتغیر نگرش متخصصان دررابطه باضرورت بکارگیری کشاورزی پایداردارای معنی

داربودند.که این یافته ها مطابق بانظرات اسناپ وهمکاران (  ) 2003وسعید(  ) 2003بود.

همچنین بین متغیرهای میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف برتخریب محیط زیست،آگاهی ازمزایای کشاورزی پایداروتشویق بهره

برداران به انجام کشت پایداربا متغیرنگرش متخصصان درخصوص ضرورت بکارگیری کشاورزی پایدار رابطه معنی

داروجوددارد.این یافته ها توسط نتایج تحقیقات ویلیامز(  ) 2000وورسکور وهمکاران(  ) 2005تایید شده است.

بین متغیرهای نگرش مثبت به سالمت انسانها ،اهمیت دادن به نیازمردم درتولید ،میزان اعتمادبه نفس بهره برداران و میزان تعهد بهره
برداران به توسعه پایداربا متغیر وابسته تحقیق،رابطه ای مشاهده نشد.

میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی متعارف بر تخریب محیط زیست بیشترین نقش آفرینی را ازلحاظ متغیرهای روانشناسانه دربکارگیری

کشاورزی پایدارتسط کشاورزان داشته است.به طورکلی آگاهی ازنتایج یا ابعا یک پدیده در تصمیم سازی درست ومنطقی نقش
اساسی ایفا می کند که این مهم توسط ویلینگا(  ) 2000وورث(  )6 200تایید شده است.

پیشنهادات

 -براساس نتایج حاصل ازرگرسیون گام به گام ،مهمترین متغیر درضرورت بکارگیری توسعه پایدار ،میزان آگاهی ازتاثیرکشاورزی

متعارف بر تخریب محیط زیست بود.لذابه منظورتوجه سازمان یافته کشاورزان به کشاورزی پایدار،ضرورت داردابعادتخریب محیط

زیست به نحوموثربه اطالع کشاورزان رسانده شود که باتوجه به بی سوادی یاکم سوادی کشاورزان،بهتراست ازروشهای نمایش

فیلمهاوبرنامه های تلویزیونی وبرنامه های رادیوئی وهمچنین مروجان کشاورزی استفاده گردد.به اعتقاد متخصصصان جلب توجه

وارائه آگاهی درخصوص ابعاد و میزان تخریبها دراولویت اطالعاتی قرارداده شده است که می تواند درواقع نوعی نیازسنجی تلقی

گردد.

 -بهتراست کالسهای توجیهی مناسب برای کارشناسان ومتخصصان انجام شودتا اعتقاد قلبی وعمیق به توسعه کشاورزی پایداربرای

این متخصصان بیش ازپیش دارای اولویت واهمیت گردد.

 -استفاده ازروشهای تشویقی ،نقش مهمی دربکارگیری کشاورزی پایدارازدید متخصصان دارد،لذا پیشنهاد می گردد ازمشوقهای

پایدارمانند تضمین خرید محصوالت بانرخ باالترودراختیارقراردادن امکانات الزم تولیدی به کشاورزان استفاده شود.

 -آگاهی ازمزایای کشاورزی پایداریکی دیگرازمتغیرهای مهم ونقش آفرین درتغییرفکرکشاورزان برای کشت پایدارتلقی می

گردد.لذاپیشنهادمی شوددررسانه های جمعی وعمومی درتبلیغ وترویج مزایای این نوع کشاورزی به عموم مردم وبویژه کشاورزان

اطالعات مناسب وکاربردی ارائه گردد.
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 توجه به نیازهای مخاطبان بخش کشاورزی درضرورت بکارگیری کشاورزی پایدارازابعادروانشناسانه بسیارمهم تلقی شده-

نگرشی ومدیریتی دربین کشاورزان صورت گیردوبایک برنامه،مهارتی، نیازسنجی مناسبی درابعاد فنی،لذاپیشنهادمی گردد.است

.کاربردی اقدام به توسعه کشاورزی پایدارگردد

 باتوجه به ضرورت یاددهی کشاورزی پایداربه کشاورزان(باتوجه به ابعاد فنی که دراین نوع کشاورزی وجوددارد)پیشنهادمی-

از نیازهای کشاورزان وروشهای عملی وتسهیلگری،گرددباتوجه به عالقه پایین کشاورزان به شرکت درکالسهای حرفه ای وتخصصی

.استفاده گردد
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