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چکید	ه
هدف	اصلی	اين	تحقیق	بررس�ی	میزان	آش�نايي	و	گرايش	ذهني	و	عملي	محققان	کشاورزي	نسبت	به	کشاورزي	پايدار	و	پاسخگويی	
به	س�واالتی	مانند	اينکه	محققان	کش�اورزي	چقدر	با	مفهوم	کش�اورزي	پايدار	آشنايي	دارند؟	محققان	کش�اورزي	چه	تصور	ذهني	
نسبت	به	کشاورزي	پايدار	دارند؟	و	رفتار	محققان	در	قبال	کشاورزي	پايدار	چگونه	است؟	می	باشد.	اين	تحقیق	از	نوع	مطالعات	کمي	
است	که	به	سنجش	گرايش	محققان	کشاورزي	نسبت	به	مفهوم	کشاورزي	پايدار	پرداخته	است.	متغیرهاي	مستقل	و	وابسته	تحقیق	
ش�امل	مشخصات	فردي	و	سازماني	محققان،	گرايش	پاس�خگويان	به	مفهوم	کشاورزي	پايدار	و	میزان	دانش	و	اطالعات	پاسخگويان	
نس�بت	به	مفهوم	کش�اورزي	پايدار	می	شدند.	پرسشنامه	مهمترين	تکنیك	مورد	استفاده	جهت	جمع	آوري	اطالعات	بوده	و	جامعه	ی	
آماري	ش�امل	کلیه	ی	محققان	شاغل	در	مراکز	و	مؤسس�ات	تحقیقات	زراعي	بودند	که	براي	نمونه	گیري	از	جمعیت	هاي	مورد	بررسي	
از	روش	نمونه	گیري	تصادفي	ساده	استفاده	شد.	يافته	های	تحقیق	نشان	داد	که	جهت	گیری	تحقیقاتی	پاسخگويان	عمدتًا	در	جهت	
تدوين	نیازها	و	مس�ائل	تحقیقاتی	در	جهت	رفع	مس�ائل	و	مشکالت	بخش	کش�اورزی	و	نیز	بهره	مندی	از	نظرات	و	همکاری	محققان	
ب�ا	تخصص	ها	و	رش�ته	های	مختلف	در	انجام	اين	گونه	فعالیت	ها	بود.	از	نظر	پاس�خگويان،	نتايج	تحقیق�ات	آنان	پیامدهايی	همچون	
افزاي�ش	عملک�رد	در	واحد	س�طح،	حفظ	تولیدات	کش�اورزی	در	درازمدت،	حفظ	منابع	طبیعی	و	کش�اورزی	و	نی�ز	افزايش	تولید	و	
درآمد	کشاورزان	را	در	بر	داشته	است.	هر	چند	يافته	ها	نشانگر	ديدگاه	مثبت	محققان	نسبت	به	کشاورزی	پايدار	و	آشنايی	و	دانش	
باالی	آنها	با	اين	مفهوم	بود	لکن	آن	نش�ان	داد	که	محققان	به	بهره	گیری	از	مش�ارکت	روستائیان	و	مزارع	آنان	جهت	انجام	طرحهای	

تحقیقاتی	توجه	کمی	دارند.

کلمات	کلید	ي:	محقق،	کشاورزی	پايدار،	دانش،	گرايش
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AREEO researchers knowledge and attitude toward sustainable agriculture
By: H. Alipoor, Fallah.R. and Sh. Moghaddas Farimani.
The main purpose of this study was investigation of researcher’s mental and practical attitude to agricultural sustainable 
development and answering to these questions: What is cognition of researches to agricultural sustainable development 
concept? What is their mental to agricultural sustainable development? and what is their behavioral to agricultural 
sustainable development? This research using quantitative research approach and research methodology was 
measurement of attitudes that measuring the researchers attitude to agricultural sustainable development. Dependent 
and independent variables were researchers’ individual and organizational characteristics, researchers’ attitude to 
agricultural sustainable development and researchers’ knowledge to agricultural sustainable development concept. 
The main technique for data collection was questionnaire and the population includes all of researchers employed at 
agronomic research centers and sampling with census. The findings indicated, researches activities of respondents direct 
to solving of agricultural problems after determination of research needs and problems and using from other researchers 
cooperation with different specialty at doing of researches activities. In the responses views, their research findings 
must be have consequences such as increasing in agricultural performance, protection of agricultural production at the 
long term, protection of agricultural and natural resources and increasing in farmers productions and income. However 
the finding indicated that researchers have positive attitude and high knowledge to agricultural sustainable development 
concept but they have low attention to using of farmers participation and its farms at doing of research projects.

 Key words: Researches, Sustainable agriculture, Attitude

مقد	مه
در س��الهاي اخی��ر، نگراني هاي فراواني در س��طح جه��ان در رابطه 
ب��ا اثرات و عواقب برخي از فعالیت هاي کش��اورزي بر محیط زيس��ت و 
جامعه مش��اهده گرديده اس��ت. جنگ انس��ان با طبیعت پس از انقالب 
صنعت��ي با پیدايش مواد ش��یمیايي مصنوعي و ورود س��موم و کودهاي 
ش��یمیايي که ضربه مهلكي ب��ر طبیعت وارد آورده از آن جمله اس��ت. 
ب��ا اين تنگناها و معضالت بود که کش��اورزي پايدار به منزله جايگزيني 
براي کش��اورزي سنتي و صنعتي معرفي گرديد. کشاورزي پايدار نظامي 
اس��ت که ضمن اتخاذ مديريت صحیح و اس��تفاده از منابع براي تامین 
نیازهاي غذايي بش��ر، بر عدم تخريب محیط زيست تاکید دارد. معموالً 
اين نظام ها از نظر اقتصادي پايا هس��تند و ذخاير منابع طبیعي را حفظ 
مي نمايند و کیفیت آنها را براي نس��ل هاي آين��ده افزايش مي دهند. بر 
خالف کش��اورزي مدرن که بر جز نگري يا س��اده نگري استوار مي باشد، 
در کش��اورزي پايدار جامع نگري حاکم است و برآيند منابع و مضرات به 
حس��اب آورده مي شود. در کشاورزي پايدار بر حفظ تولید در دراز مدت 
و ثب��ات آن، بهره برداري مؤثرتر از نهاده ه��ا و کمك گیري از انرژي هاي 

زيستي و جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي تاکید مي شود )2(. 
  در اي��ران نی��ز چند س��الي اس��ت که موض��وع کش��اورزي پايدار 
و توس��عه آن م��ورد توج��ه محافل علم��ي و اجرايی قرار گرفته اس��ت. 
ب��ا مطرح ش��دن مفهوم توس��عه پاي��دار، نگرش های مثبت نس��بت به 
اين مقوله وس��عت بیش��تري يافته و در برنامه هاي توس��عه مورد توجه 

ق��رار گرفت��ه اس��ت. از جمل��ه سیاس��ت ه��ا و خط مش��ي هاي اجرايي 
کش��اورزي پايدار که متناس��ب با وظايف و ماهیت کاري زيربخش هاي 
کش��اورزي باش��د سیاس��ت هاي اجرايي آموزش، تحقیق و ترويج است.                                                                                                         
سیاس��ت هاي اين بخش ش��امل توس��عه امكانات و خدمات آموزش��ي، 
ترويجي و تحقیقي در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصوالت 
کشاورزي، بررسي و آزمايش س��ازگاري تكنولوژي هاي مناسب، سالم و 
هماهنگ با محیط زيست؛ تحقیق روي منابع ژنتیكي گیاهي و حفاظت 
از آنها؛ شناس��ايي ش��كارچیان طبیعي آفات و گونه ه��اي گیاهي مقاوم 
ب��ه امراض و انجام مراحل اص��الح نژاد گونه هاي بوم��ي زراعي و باغي، 
تحقیق روي کاربرد انرژي هاي نو و باالخره فراهم نمودن امكان مشارکت 
کشاورزان در مراحل مختلف تحقیقاتي، آموزش و ترويج يافته  هاي جديد 

است )9(.
افزاي��ش ظرفی��ت و کاراي��ي تكنولوژي��ك و پژوهش ه��اي علمي و 
کاربردي مستلزم شناخت دقیق از منابع و مؤلفه هاي بالقوه موجود است 
که مجموعه اي از نیروهاي انس��اني متخصص، مناب��ع مالي و اطالعات، 
تجهیزات و فضاي مناس��ب را ش��امل مي ش��ود. مهمترين اين عوامل را 
نیروي انس��اني متخصص و ايجاد ش��رايط مناس��ب ب��راي فعالیت آنان 
تش��كیل مي دهد. به عبارت ديگر براي رسیدن به کشاورزی پايدار الزم 
است به پژوهشگران و محققان يك کشور فرصت داده شود تا آنان با ابزار 
مناس��ب، اقتصاد و فرهنگ کشور را شكوفا کنند. اين امر نیازمند تغییر 
گرايش و ارتقاي دانش پژوهش��گران کش��اورزي در خصوص کشاورزي 
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پاي��دار و در نتیج��ه عینیت يافت��ن اين تفكرات در رفت��ار حرفه اي آنها 
در جهت انجام تحقیقات همس��و با کش��اورزي پايدار است. اين امر خود 
نیازمند بررسي وضع موجود نظام تحقیقات از نظر بینش فكري و عملي 
محققان کش��اورزي نسبت به کشاورزي پايدار می باشد. بنابراين مسئله 
اين بررسی ش��ناخت میزان آش��نايي و گرايش ذهني و عملي محققان 
کش��اورزي نسبت به کش��اورزي پايدار و هدف کلي اين تحقیق بررسي 
گرايش و دانش محققان نسبت به مفهوم کشاورزي پايداري است که در 

راستای نیل به آن، اهداف اختصاصی زير تدوين گرديد. 
- بررسي میزان آشنايي محققان کشاورزي با مفهوم کشاورزي پايدار 

- بررسي تصور ذهني و رفتار حرفه اي محققان کشاورزي نسبت به کشاورزي 
پايدار 

- بررسي عوامل فردي و سازماني مؤثر بر گرايش محققان کشاورزي نسبت 
به کشاورزي پايدار

کشاورزي	پايدار	
کش��اورزي پايدار به تعادل اقتصادي، اکولوژيكي و فرهنگ روس��تايي با 
يكديگر تأکید دارد. کش��اورزي زماني پايدار اس��ت که عالوه بر توجه به 
بهره وري و سودبخش��ي اقتصادي به بهبود مديريت منابع طبیعي مانند 
عدم آلودگي و فرس��ايش زمین، آب و هوا و ارزش قائل شدن به جوامع 
کش��اورزي و روستايي به منظور تش��ويق جوامع موجود جهت توجه به 
فعالی��ت هاي کش��اورزي خود به عنوان بخش��ي از روش م��ورد توافق و 

س��ودبخش زندگي توجه نمايد )13(. سیستم هاي کشاورزي پايدار نظام 
هايي هستند که از نظر اقتصادي پايا بوده و نیازهاي غذايي را برآورده و 
مواد غذايي حاصله از آن، اثرات س��وء بر سالمتي بشر نداشته و عالوه بر 
اينها ذخاير منابع طبیعي را حفظ و کیفیت آن را براي نسل هاي آينده 
افزايش دهد. کش��اورزي پايدار سیستمي است که ضمن مديريتي موفق 
در اس��تفاده از منابع براي تامین نیازهاي غذايي بشر، کیفیت محیط را 

حفظ و ذخاير منابع طبیعي را افزايش دهد )2(. 
مؤسس��ه منابع جهاني، کش��اورزي پايدار را اين گون��ه تعريف مي کند: 
نظام کشاورزي پايدار نظامي است که به شیوه اي پايا و بادوام، بهره وري 
اساسي از منابع طبیعي و الگوهاي زراعي را بهبود مي بخشد، به طوريكه 
کش��اورزان مي توانند عرضه محصوالت کش��اورزي را هماهنگ با رش��د 
جمعیت و رش��د اقتصادي و ب��ا توجه به محیط زيس��ت افزايش دهند. 
عده اي از دانش��مندان نظام کش��اورزي را مطلوب مي دانند که از لحاظ 
محیط زيست بي خطر، از نظر اقتصادي کارآ و از ديدگاه انساني و اخالقي 
شايسته جامعه بشري باشد و آنان چنین نظامي را نظام کشاورزي پايدار 
نامگذاري کرده اند. انجمن علمي زراعي آمريكا در س��ال 1998 تعريفي 
براي کش��اورزي پايدار ارائه کرده اس��ت که بیش��ترين کارب��رد را دارد: 
کش��اورزي پايدار در دراز مدت کیفیت محی��ط و منابع طبیعي را ارتقا 
مي دهد، غذا و پوشاك انسان را تامین مي کند، از نظر اقتصادي پايا است 

و کیفیت زندگي کشاورز و کل جامعه را افزايش مي دهد )1(. 
کمیته بین المللي تولیدکنندگان محصوالت کش��اورزي، نظام کشاورزي 
پايدار را بعنوان نظامي پايا، تجديد ش��ونده، بهره ور، س��ودمند، مناسب، 
خوداتكا و از نظر اجتماعي و فرهنگي با ثبات و استوار توصیف مي کنند 
)Feransis .)5 و هم��كاران نظام پايدار در کش��اورزي را حاصل نوعي 

راهب��رد مديريت��ي مي دانند که کش��اورز را در انتخ��اب صحیح ارقام و 
واريته هاي مورد کش��ت، حاصل خیزي خاك، اجراي روش هاي مناسب 
شخم، در توالي قرار دادن مناسب گیاهان براي کاهش هزينه هاي مربوط 
به نهاده هاي مصرفي، به حداقل رس��اندن اثرات س��وء به محیط زيست، 

تامین پايداري در تولید و ايجاد سودآوري ياري نمايد )3(.

گرايش	
گرايش در فارس��ی به معنای تمايل داش��تن به چیزی و خواستار بودن 
اس��ت. گرايش يك سیستم از عكس العمل های ارزيابی کننده است که 
مبتنی بر اعتقادات و چارچوب هايی هستند که بر اساس آنها اين ارزيابی 
انج��ام می گی��رد. آن به معنی يك نظام از تماي��الت، عقايد و اعتقادات 
ي��ك فرد نس��بت به پديده ه��ای محیط خود می باش��د. گرايش نوعي 
موضع گیري قبلي براي انجام عمل مثبت يا منفي نس��بت به اش��خاص، 
اش��یا و حوادث اس��ت و نق��ش جهت دهنده در تبديل ح��االت رواني و 
عاطفي به حاالت حرکتي ايفا مي کند. گرايش عبارت اس��ت از يك نوع 
آمادگي فكري و احساس��ي که بوسیله تجربه س��ازماندهي مي شود و بر 
روي عكس العمل هاي انس��ان نسبت به کلیه پديده ها و وضعیت هايي که 
با او سر و کار دارد تاثیري جهت دهنده يا پويا مي گذارد. گرايش داراي 
س��ه ويژگي است. نخست اينكه هر گرايشی به يك شي، شخص، رويداد 
و يا موقعیت اس��ت. دوم آنكه گرايش ها معموالً قابل ارزش��یابی هستند 
 و س��وم آنكه گرايش ها معموال داراي ثبات و دوام قابل توجهي هس��تند 
)6، 7(. در خص��وص گراي��ش به کش��اورزی پاي��دار تحقیقات متعددی 

صورت گرفته است که در زير به برخی از آنها اشاره می شود:
ذوقي )4( طي پژوهشي در سازمان کشاورزي استان خراسان به بررسي 
گرايش  کارشناسان ترويج نسبت به کشاورزي پايدار پرداخت. نتايج اين 
تحقیق نش��ان داد که کارشناس��ان ترويج با تعريف کش��اورزي پايدار بر 
مبناي مفاهیم زيس��ت محیطي و کاهش مصرف مواد شیمیايي موافقت 
بیش��تري داشتند. گرايش آنها در زمینه کشاورزي پايدار در حد مطلوب 
و مثبتي بود و کارشناس��ان جوان ت��ر در اين خصوص از وضعیت بهتري 
برخوردار بودند. شريعتي و فرج اله حسیني )8( گرايش مروجان سازمان 
جهادکشاورزي استان سمنان را نسبت به کشاورزي پايدار مورد مطالعه 
قرار دادند. نتايج اين تحقیق نشان داد که میزان آشنايي هشتاد درصد از 
مروجان با کشاورزي پايدار در حد متوسطي بود و مروجان هنوز آشنايي 

چنداني با نقش ترويج در کشاورزي پايدار ندارند. 
Williams و Wise )16(، در تحقیقي به بررس��ي گرايش مدرسان و 
دانش آموزان آموزش کشاورزي ايالت آيوا به کشاورزي پايدار پرداختند. 
يافته هاي اين تحقیق نش��ان داد که پاسخگويان معتقد بودند کشاورزي 
پايدار به راه هاي گوناگوني بر کشاورزي و محیط زيست تاثیر مي گذارد. 
يافته ها نش��ان داد که گرايش دانش آموزان در خصوص نگهداري خاك، 
حفاظ��ت از آب هاي زيرزمیني، حفاظت از حیات وحش و غذاي س��الم 
 Udoto , Fowers .بعنوان ارکان کش��اورزی پايدار مثبت بوده اس��ت
)14( با هدف تعیین گرايش مدرس��ان آموزش کش��اورزي به فعالیتهاي 
کش��اورزي پاي��دار تحقیقي را انجام دادند. يافته هاي تحقیق نش��ان داد 
که مدرس��ان درك مثبتي از اصول و فعالیتهاي کش��اورزي پايدار دارند، 
به ويژه هنگامي که تمرکز کش��اورزي پايدار بر مس��ائل زيست محیطي 

دانش	و	گرايش	محققان	...
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معطوف باش��د؛ لیكن آنان نس��بت به ارزش��مندي اقتصادي فعالیتهاي 
 Jayarante و Martin .کشاورزي پايدار گرايش متعادل تري داشتند
)11( به مطالعه گرايش آموزشگران ترويجي شمال اياالت متحده آمريكا 
نسبت به کشاورزي پايدار پرداختند. يافته هاي اين تحقیق نشان داد که 
اصطالح کش��اورزي پايدار به عنوان مفهومي نس��بتاً مبهم براي بیش��تر 
آموزش��گران ترويج مطرح بوده اس��ت. همچنین آنان گرايش مثبتي به 

منافع حاصل از فعالیت هاي کشاورزي پايدار داشتند.
Muller و Minarovic )12( در تحقیقي با عنوان گرايش متخصصان 
تروي��ج ب��ه مفهوم پايداري کش��اورزي به بررس��ي گراي��ش های ذهني 
آنان درباره مفهوم کش��اورزی پايدار که بر اس��اس دانش، احساس��ات و             
فعالیت های معطوف به آن می باش��د پرداختند. بر اين اس��اس محققان 
5 مفهوم را که بر پايه کش��اورزي پايدار بنا نهاده ش��ده بود اس��تخراج و 
گرايش پاس��خگويان را نس��بت به اين مفاهیم مورد سنجش قرار دادند. 
اين مفاهیم ش��امل ديدگاه مشترك، دانش، کار تیمي، مداخله محلي و 
تفكر سیس��تمي در خصوص تحقیق و حل مسئله در مزرعه بود. يافته ها 
نش��ان داد گرايش کلي پاسخگويان منعكس کننده ديدگاه مشترك آنها 
در جهت تعهد قوي به پايداري کش��اورزي ب��ود. Ester و Vinken و 
)15( به بررس��ی گرايش ه��ا، ارزش ها و ترجیحات ع��وام مردم، تصمیم 
گی��ران و عوامل دولتی به توس��عه پايدار در هلن��د پرداختند. يافته های 
اين تحقیق نشان داد که تنها بخشی از تصمیم گیران می توانند گرايش 
ع��وام مردم را در خص��وص گرايش های محیطی تخمی��ن زنند و اکثرا 
درك نادرس��تی از عقیده عوام در اين خصوص داش��تند چراکه اکثريت 
عوام مردم بر حفاظت محیطی نس��بت به رشد اقتصادی ارجحیت قائل 

شدند.  
Agbonlahor ،Dipeolu و Fakoya )10( ب��ه بررس��ی دان��ش و 
گرايش زنان روس��تايی نس��بت به فعالیت های مديريت پايدار زمین در 
نیجريه پرداختند. يافته های اين تحقیق نشان داد که همبستگی مثبت 
و قوی بین گرايش زنان روس��تايی و فعالی��ت های مديريت پايدار زمین 

وجود دارد. 
با توجه به مطالع��ات انجام گرفته و مرور ادبیات موضوع در اين تحقیق 
متغیرهاي س��ازماني و فردي و همچنین رفتار حرفه اي گرايش و دانش 

محققان نسبت به توسعه پايدار مورد بررسي قرار گرفت.

روش	شناسي	تحقیق	
اي��ن تحقی��ق از نوع مطالعات کم��ي و از لحاظ روش شناس��ي يك نوع 
گرايش س��نجي است که به س��نجش گرايش محققان کشاورزي نسبت 
به مفهوم کشاورزي پايدار مي پردازد. از نظر ماهیت تحقیق، اين تحقیق 
از نوع کاربردي اس��ت چرا که به بررس��ي گرايش های ذهني و رفتاري 
محققان کشاورزي نس��بت به مفهوم کشاورزي پايدار مي پردازد. از نظر 
س��طح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع توصیفي � تحلیلي اس��ت. توصیفي 
از آن جه��ت که به توصیف ويژگي هاي محققان و  زمینه هاي گرايش��ي 
آنان نس��بت به مفهوم کش��اورزي پايدار آن گونه که هستند پرداخته و 
تحلیلي از اين نظر که به تعمیم روابط بین متغیرهاي مس��تقل و وابسته 

مي پردازد. 
متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق شامل متغیرهاي ذيل است:

الف( مش��خصات فردي و س��ازماني محققان شامل محل خدمت، سابقه 
کار، میزان تحصیالت، رشته تحصیلي، پست سازماني

ب( گرايش پاسخگويان به مفهوم کشاورزي پايدار شامل تمايل، تصورات 
ذهني و رفتار حرفه اي محققان نسبت به کشاورزي پايدار 

ج( میزان دانش و اطالعات پاس��خگويان نس��بت به مفهوم کش��اورزي 
پايدار

   پرس��ش نام��ه مهمترين اب��زار مورد اس��تفاده در اي��ن مطالعه جهت 
جم��ع آوري اطالعات و حاوي س��ؤاالت بس��ته با طی��ف لیكرت و روش 
گردآوري اطالعات نیز مصاحبه رو در رو بود. روش آلفاي کرونباخ جهت 
تعیی��ن ضريب پايايي ابزار اندازه گیري و روائي صوري براي تعیین روائي 
ابزار اندازه گیري در اين تحقیق اس��تفاده ش��د. ضريب پايايي متغیرهاي 
تحقی��ق 0/87تعیین گرديد. جامعه آماري اين تحقیق ش��امل محققان 
ش��اغل در ستاد مؤسسات تحقیقات وابسته به سازمان ترويج، آموزش و 
 تحقیقات کش��اورزی  که در امور مرتبط ب��ا تحقیقات به زراعی فعالیت 
می نمودند و ش��امل 370 نفر می شدند )شامل موسسات اصالح و تهیه 
نهال و بذر، گیاه پزشكي، خاك و آب، اصالح و تهیه بذر چغندرقند، ديم، 
برن��ج و پنبه( ب��راي نمونه گیري از جمعیت هاي مورد بررس��ي از روش 
نمونه گیري احتمالي و از نوع نمونه گیري تصادفي ساده استفاده شد. حجم 
نمونه با استفاده از جدول Morgan محاسبه و 50 نفر تعیین گرديدند. 
 Windows تحت SPSS11 در تجزي��ه و تحلی��ل داده ها از نرم اف��زار
و آماره ه��اي توصیفي مانند فراواني، فراوان��ي تجمعي، میانگین، انحراف 
اس��تاندارد و آماره هاي اس��تنباطي مانند ضرايب همبستگي پیرسون و 

اسپیرمن، من وايت ني و کروسكال والیس استفاده شد.

يافته	های	تحقیق
	الف(	ويژگی	های	فردی	و	سازمانی	پاسخگويان

از آنجاکه که جامعه آماری اين تحقیق را محققان کش��اورزی تش��كیل  
می دادند و با توجه به ضرورت بررسی متغیرهای فردی و سازمانی آنان، 
بنابراين در ابتدا به بررس��ی ويژگی های فردی و س��ازمانی پاسخگويان 
همچون محل خدمت آنان، سابقه کار، آخرين مدرك و رشته و تحصیلی 

و پست سازمانی آنان می پردازيم.
توزيع فراوانی پاس��خگويان بر حس��ب س��ابقه کار نش��ان داد که از 66 
پاس��خگو 37 درص��د کمتر از 10 س��ال و 30/4 درصد بی��ن 11 تا 15 
س��ال س��ابقه کار داش��تند. 17/4 درصد 16 تا 20 سال س��ابقه و15/2 
درصد بیش��تر از 20 سال س��ابقه کار داشتند و میانگین سابقه کار کلیه 

پاسخگويان 14/3 سال بود. 
با توجه به اينكه جامعه آماری اين تحقیق را محققان کشاورزی تشكیل 
می دادند لذا توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب آخرين مدرك تحصیلی 
نش��ان داد که حدود نیمی از پاس��خگويان دارای مدرك تحصیلی فوق 
لیس��انس و نی��م ديگر دارای م��درك تحصیلی دکتری ب��وده و در امور 
تحقیقاتی مشغول به فعالیت بودند. توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب 
رش��ته تحصیلی نشان داد که حدود نیمی از پاسخگويان )44/9 درصد( 
در رش��ته زراعت و اصالح نباتات و 26/5 درصد در رش��ته خاك شناسی 
و 18/4 درص��د در رش��ته آفات و بیماری های گیاه��ی تحصیل کرده و 
بقیه پاس��خگويان در ساير رشته های دانش��گاهی تحصیل نموده بودند.  
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توزيع فراوانی پاس��خگويان بر حسب پست سازمانی آنها نشان داد که از 
66 پاس��خگو، 60 نفر )91 درصد( عض��و هیئت علمی يا محقق و 2 نفر             
)3 درصد( معاون پژوهشی و کارشناس و 4 نفر )6 درصد( از آنها رئیس 

بخش يا ايستگاه بودند

ب(	رفتار	حرفه	ای،	تصور	ذهنی	و	دانش	پاسخگويان	نسبت	به	کشاورزی	
در اين تحقیق گرايش پاس��خگويان نسبت به کشاورزی پايدار با بررسی 

درصدتعدادموسسه/مرکز محل خدمت

57/6موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند

1218/1موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

1015/1موسسه تحقیقات خاك و آب

1522/7موسسه تحقیقات گیاه پزشكي

812/1موسسه تحقیقات کشاورزی ديم کشور

812/1موسسه تحقیقات برنج

812/1موسسه تحقیقات پنبه

66100جمع

ضريب تغییراتانحراف معیارمیانگینسؤاالت

در انجام فعالیت هاي تحقیقاتي تا چه حد از نظرات و همكاري محققان با تخصص ها و رشته هاي مختلف )علوم اجتماعي، بیولوژي، 
کشاورزي و ...( استفاده کرديد؟   

3/530/9025/63

در انجام تحقیقات تا چه حد به کل نگري )چندبعدي نگري و بررسي روابط دروني در يك نظام کشاورزي( و ديدگاه سیستمي )توجه 
به تمام اجزاء سیستم و روابط بین آنها( توجه داشتید؟

3/171/0332/44

3/091/1336/53از نظر شما يافته هاي اين تحقیقات تا چه حد مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته است؟

2/521/0943/23در انجام فعالیت هاي تحقیقاتي تا چه حد از مشارکت روستائیان )افراد محلي( بهره مند شديد؟ 

جدول	1(	توزيع	فراوانی	پاسخگويان	بر	حسب	محل	خدمت

جدول	2(	توزيع	فراوانی	پاسخگويان	بر	حسب	رفتار	حرفه	ای	نسبت	به	کشاورزی	پايدار

مقیاس:	1:	خیلی	کم،	2:	کم،	3:	متوسط،	4:	زياد،	5:	خیلی	زياد

رفت��ار حرفه ای و تصور ذهنی نس��بت به مقوله کش��اورزی پايدار و نیز 
دانش آنان نسبت به مفهوم کشاورزی پايدار مورد سنجش و بررسی قرار 
گرفت که در اين قس��مت به توصیف يافته های حاصل از اين بررس��ی 

می پردازيم.
در اين تحقیق جهت بررس��ی گرايش پاس��خگويان نسبت به کشاورزی 
پاي��دار در ابت��دا رفت��ار حرفه ای آنه��ا از نظر جهت گی��ری پروژه های 
تحقیقی آنها به کش��اورزی پايدار و پیامده��ای عملی اين تحقیقات در 
جهت پايداری کش��اورزی و نیز تصورات ذهنی آنان نسبت به کشاورزی 

پايدار مورد بررسی قرار گرفت. 
جهت بررس��ی رفتار حرفه ای محققان از نظر جه��ت گیری فعالیتهای 

تحقیقاتی آنها به کش��اورزی پايدار از چهارسوال استفاده شد. همانگونه 
که در جدول2 نش��ان داده ش��ده اس��ت، عمدتاً جهت گیری تحقیقاتی 
پاس��خگويان در جه��ت رف��ع مس��ائل و مش��كالت بخش کش��اورزی 
جه��ت تدوي��ن نیازها و مس��ائل تحقیقاتی و نیز بهره من��دی از نظرات 
 و هم��كاری محقق��ان ب��ا تخصص ها و رش��ته ه��ای مختل��ف در انجام 
 فعالی��ت ه��ای تحقیقات��ی ب��ود بطوريكه ح��دود 90 % از پاس��خگويان 
جهت گیری در اين زمینه را در حد زياد تا خیلی زياد ارزيابی نمودند. اين 
در حالی بود که حدود 40 %	از پاسخگويان توجه به کل نگری و ديدگاه 
سیس��تمی در انجام تحقیقات خود را در حد زياد تا خیلی زياد ارزيابی 
 نم��وده و ح��دود نیمی از آنان در حد زياد تا خیلی زياد معتقد بودند که 
يافته های تحقیقاتی آنها مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته و تنها %23/9	
از پاس��خگويان از مشارکت روستائیان و افراد محلی در انجام فعالیتهای 
تحقیقاتی در زياد بهره مند شده اند که نشانگر توجه نسبتاً کم محققان به                                                                                                  
بهره مندی از مشارکت بهره برداران از يافته های تحقیقاتی در اجرای اين 

گونه فعالیت ها است.  
از ديگر جنبه های بررسی رفتار حرفه ای پاسخگويان نسبت به کشاورزی 
پايدار، بررس��ی نظرات آنان در خصوص پیامدهای تحقیقات انجام شده 
در جهت کش��اورزی پايدار بود. بدين منظور پیامدهايی که فعالیت های 
منجر به کش��اورزی پايدار می تواند در بر داش��ته باش��د اس��تخراج و از 
پاس��خگويان خواسته ش��د تا نظر خود را نس��بت به ماحصل ارائه نتايج 

تحقیقات انجام شده توسط آنان در جهت اين پیامدها اظهار دارند.
همان گونه که در جدول 3 نش��ان داده شده است، از نظر پاسخگويان نتايج 
تحقیق��ات آنان به ترتیب باالترين اولويت ه��ا، پیامدهايی هم چون افزايش 
عملكرد در واحد سطح، حفظ تولیدات کشاورزی در دراز مدت، حفظ منابع 
طبیعی و کش��اورزی و نیز افزايش تولید و درآمد کش��اورزان را در بر داشته 
اس��ت. اين در حالی بود که از نظر آنان نتايج تحقیقات آنها کمتر منجر به 
پیامدهايی همچون اصالح روش های ش��خم و توالی کشت، کاربرد مديريت 
تلفیقی آفات، استفاده بهینه از منابع آب، جلوگیری از جنگل زدايی و حفظ 

تنوع ژنتیكی گیاهی و جانوری شده است.
جهت تشريح گرايش پاسخگويان به کشاورزی پايدار، گرايش ذهنی آنها 

دانش	و	گرايش	محققان	...
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مقیاس:	1:	خیلی	کم،	2:	کم،	3:	متوسط،	4:	زياد،	5:	خیلی	زياد

در مورد عباراتی که مجموعاً نشانگر تصور ذهنی مثبت يا منفی آنان به 
کش��اورزی پايدار بود مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. همان گونه که 
در جدول 4 نش��ان داده شده است، بیش از نیمی از پاسخگويان با اکثر 
عبارات مطروحه موافق تا کاماًل موافق بودند که نش��انگر وجه نظر مثبت 

آنها نسبت به کشاورزی پايدار بود.
در اي��ن تحقی��ق جه��ت تعیین دانش محققان نس��بت ب��ه مفهوم واژه 
کش��اورزی پايدار، نظر آنها نس��بت ب��ه هم خوانی اي��ن واژه با واژگان و                                                                                          

ضريب	تغییراتانحراف	معیارمیانگینپیامد

4/050/7618/86حفظ تولیدات کشاورزي در دراز مدت

3/671/1230/52حفظ منابع طبیعي و کشاورزي

3/581/1030/61افزايش تولید)عملكرد در واحد سطح( و درآمد کشاورزان

3/441/1834/31افزايش خوداتكايي روستائیان و ارتقاء میل به ادامه فعالیت هاي کشاورزي

3/291/3641/17کاهش آلودگي آب، خاك و هوا

3/091/3945/02کاهش مصرف سموم و آفت کش ها

2/971/3645/84افزايش حاصلخیزي خاك

2/631/2447/10توجه به اصول تناوب زراعي

2/591/2347/60استفاده از واريته هاي بومي و محلي

2/471/1847/68استفاده از مواد ارگانیك در کشاورزي

2/661/2848/25جلوگیري از فرسايش خاك

2/881/4048/61کاهش مصرف کودهاي شیمیايي

3/081/5349/74کنترل بیولوژيكي آفات و بیماريها

2/031/0350/69تلفیق فعالیت هاي زراعي و دامي

3/051/5751/27حفظ گونه هاي گیاهي و جانوري

2/541/3151/80افزايش کاربرد کودهاي سبز، آلي و بقاياي گیاهي

2/481/3654/65بهره گیري از روش هاي مختلف و متنوع کشت

2/721/5155/46حفظ تنوع ژنتیكي گیاهي و جانوري

1/640/9155/60جلوگیري از جنگل زدايي

2/721/5255/96استفاده بهینه از منابع آب

2/941/6556/21کاربرد مديريت تلفیقي آفات

2/051/3163/64اصالح روش هاي شخم و توالي کشت

جدول	3(	توزيع	فراوانی	نظرات	پاسخگويان	در	خصوص	پیامدهای	تحقیقات	انجام	شده	توسط	آنان	)رفتار	حرفه	ای	نسبت	به	کشاورزی	پايدار(

فعالی��ت های مرتبط يا نزديك با واژه کش��اورزی پايدار مورد س��نجش 
و بررس��ی قرار گرف��ت. همان گونه که در جدول 5 نش��ان داده ش��ده 
 اس��ت، بی��ش از نیم��ی از پاس��خگويان می��زان ه��م خوان��ی واژگان و 
فعالیت های مطروحه را با واژه کشاورزی پايدار در حد زياد تا خیلی زياد 
ارزيابی نمودند که نشانگر آشنايی و دانش باالی آنها با مفهوم کشاورزی 
پايدار بود. اين در حالی بود که آنان واژه کش��اورزی پايدار را بیش��تر با 
واژگان و فعالی��ت هايی مانند بهره گیری از بقايای گیاهی وکود حیوانی،                                                 
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ضريب	تغییراتانحراف	معیارمیانگینعبارات

4/620/5312/41مديريت منابع طبیعي بدون آلودگي و تخريب منابع، از اصول مهم يك نظام پايدار کشاورزي است

4/590/5812/56در کنار فعالیت هاي زراعي پايدار داشتن مديريت، بازاريابي و سودآوري در جهت داشتن نظام زراعي پايدار ضروري است

4/420/6514/71استفاده ی مؤثر از نهاده هاي تولید در جهت حفظ تولید در دراز مدت از اهداف اصلي يك نظام کشاورزي پايدار است

4/570/7416/27در فعالیت هاي کشاورزي بايستي به حفاظت بلند مدت محیط و منافع آتي بیشتر از منافع آني توجه گردد

4/380/7216/36در انجام تحقیقات کشاورزي بايستي به حفظ محیط زيست در کنار اقتصادي نمودن تولید توجه نمود

4/250/7116/59در تدوين پروژه هاي تحقیقاتي بايستي به توسعه زيرساختهاي مناسب براي کشاورزان خرد نیز اهمیت ويژه اي قائل شد

4/110/7618/47ارزش قائل شدن براي جوامع روستايي و کشاورزي بايستي در سرلوحه فعالیت هاي محققان کشاورزي قرار داشته باشد

4/300/8018/74مشارکت اجتماعي جوامع محلي در فعالیت هاي تحقیقي ترويجي کشاورزي الزم و ضروري است

4/130/7919/31توسعه پايدار کشاورزي فراتر از توسعه و بكارگیري فناوري هاي کشاورزي است

4/230/8921/02يكي از مهمترين اهداف تحقیقات کشاورزي بايستي احیا و ارتقاي زندگي جوامع روستايي باشد

4/130/9021/80کشاورزان بايستي دخالت بیشتري در امر تحقیقات کشاورزي داشته باشند

4/270/9522/18در انجام تحقیقات کشاورزي بايستي به سالمت زيست محیطي و مقبولیت اجتماعي يافته هاي تحقیقاتي توجه نمود

4/300/9522/19فعالیت هاي تحقیقات کشاورزي بايستي بصورت تیمي و با مشارکت و همكاري ساير تخصص ها و رشته ها انجام پذيرد

2/930/6722/91فعالیت هاي تحقیقي و ترويجي کشاورزي بیشتر بر علوم فیزيكي و بیولوژيكي متمرکز باشد تا علوم اجتماعي

3/930/9423/87هدف غائي تحقیقات کشاورزي بايستي بر بهره وري و سودبخشي اقتصادي فعالیت هاي کشاورزي متمرکز باشد

3/890/9624/68بايد فعالیت هاي متداول در تولید کشاورزي بدلیل اثرات مخرب زيست محیطي تغییر کند

3/681/0027/23فقدان تحقیقات کشاورزي سیستمي و کل نگر مانع پذيرش يافته هاي تحقیقاتي شده است

4/061/1127/35از مزارع کشاورزان بايستي در انجام تحقیقات کشاورزي استفاده نمود

جدول	4(	توزيع	فراوانی	پاسخگويان	بر	حسب	تصور	ذهنی	نسبت	به	کشاورزی	پايدار

مقیاس:	1:	خیلی	مخالف،	2:	مخالف،	3:	تا	حدی	موافق،	4:	موافق،	5:	خیلی	موافق

بهره گیری از کنترل بیولوژيك آفات در نظام زراعی، کشاورزی مبتنی بر 
مالحظات زيست محیطی و بهره گیری از کود سبز و استفاده از فضوالت 
دامی بیش��تر هم خوان دانس��تند. از نظر آنان، واژه کش��اورزی پايدار با 
عدم اس��تفاده زياد از موارد افزودنی مانند کودها و س��موم ش��یمیايی و 

کشاورزی جايگزين يا انتخابی و نیز نظام کشاورزی مبتنی بر بهره گیری 
کم از نهاده ها هم خوانی کمتری دارد.

پ��س از جم��ع بندی نظرات پاس��خگويان در خصوص رفت��ار حرفه ای آنان 
نس��بت به کشاورزی پايدار، پاس��خگويان بر حس��ب رفتار حرفه ای در سه 

دانش	و	گرايش	محققان	...
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ضريب	تغییراتانحراف	معیارمیانگینمفاهیم
4/300/5612/97بهره گیري از کنترل بیولوژيك آفات در نظام زراعي 

4/400/5813/10کشاورزي مبتني بر مالحظات زيست محیطي
4/280/5813/53بهره گیري از کود سبز و استفاده از فضوالت دامي  

4/270/6214/48کنترل بیولوژيك آفات، حشرات، علف هاي هرز و بیماري هاي گیاهي 
4/490/6614/73حفظ مواد آلي در خاك براي تامین و تهیه مواد غذايي در خاك  

4/150/6415/35استفاده کامل از نهاده هاي موجود در مزرعه 
3/950/6516/52کنترل طبیعي و زيست محیطي، بجاي بهره گیري از سموم دفع آفات نباتي و ساير مواد سمي 

4/200/7317/29کشت نباتات تثبیت کننده ازت 
4/040/7217/84بهره گیري از روش هاي تناوب زراعي 

3/950/7017/85کشاورزي تجديد شونده
3/850/6917/94استفاده از تناوب کشت و کشت مخلوط 

3/470/7320/95نظام مبتني بر بهره گیري کم از مواد و نهاده هاي خارج از مزرعه
3/680/7821/28به حداقل رسانیدن نهاده هاي خارج از مزرعه به منظور اضافه کردن به خاك و گیاه 

3/950/8521/53کشاورزي ارگانیگ 
3/750/8322/10بهره گیري از منابع موجود در مزرعه به جاي منابع وارداتي به ويژه کودهاي شیمیايي و آفت کش ها 

3/890/9223/68دوري از آفت کش هاي شیمیايي 
3/530/8423/83نظام کشاورزي مبتني بر بهره گیري کم از نهاده ها

3/290/8927/29کشاورزي انتخابي يا جايگزين
3/741/0327/54عدم استفاده زياد از مواد افزودني )کودها و سموم شیمیايي( 

دانشگرايشتصور ذهنیرفتار حرفه ایمتغیر
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادمیزان
________________ضعیف

____235024/31632/7متوسط

23504595/73367/347100قوی
__461004710049100100جمع

	جد	ول	5-	محل	جمع	آوري	تود	ه	هاي	A.tauschii	مورد		مطالعه

مقیاس:	1:	خیلی	کم،	2:	کم،	3:	متوسط،	4:	زياد،	5:	خیلی	زياد

جدول	6(		توزيع	فراوانی	پاسخگويان	بر	حسب	رفتار	حرفه	ای،	تصور	ذهنی،	گرايش	و	دانش	آنان	نسبت	به	کشاورزی	پايدار

گ��روه و با نظرات ضعیف، متوس��ط و ق��وی قرار گرفتن��د. همانگونه که در 
ج��دول 10 نش��ان داده ش��ده اس��ت نیم��ی از پاس��خگويان دارای رفتار                                                                                                    
حرفه ای متوس��ط و نیم ديگر دارای رفتار حرفه ای قوی نسبت به کشاورزی 
پاي��دار بوده و هیچ يك از آنان رفتار حرفه ای ضعیفی نس��بت به اين مقوله 
نداش��تند. جمع بندی تصورات ذهنی پاس��خگويان نس��بت به توسعه پايدار 
نش��ان داد که اکثريت پاس��خگويان )95/7 درصد( دارای تصور ذهنی قوی 
و تنها 4/3 درصد از آنها دارای تصور ذهنی متوس��طی نس��بت به کشاورزی 
پايدار بودند که نش��انگر تصور ذهنی مثبت پاس��خگويان نس��بت به مقوله 
کش��اورزی پايدار اس��ت که خود رفتار حرفه ای آنان را به س��وی آن سوق 

می دهد. جمع بندی نظرات پاسخگويان در خصوص گرايش آنان نسبت به 
کش��اورزی پايدار که ما حصل تصورات ذهنی و رفتار حرفه ای آنان نس��بت 
به اين مقوله بود نش��ان داد که از 66 پاسخگو 44 نفر )67/3 درصد( دارای 
گراي��ش قوی و26 نفر )32/7 درصد( دارای گرايش متوس��طی نس��بت به 
کش��اورزی پايدار بودند و هیچ يك از آنان گرايش ضعیفی نس��بت به اين 
مقوله نداش��تند که خود نشانگر گرايش مثبت بیش از نیمی از پاسخگويان 
نس��بت به مقوله کشاورزی پايدار اس��ت. جمع بندی سواالت مورد استفاده 
جهت س��نجش دانش محققان نسبت به کشاورزی پايدار نشان داد که تمام 
پاس��خگويان از س��طح دانش مطلوبی در خصوص مفهوم کش��اورزی پايدار 
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تعداد پروژهسابقه کاردانشگرايشتصور ذهنیرفتار حرفه ایمتغیر

1رفتار حرفه ای

تصور ذهنی
0/24

)0/11(
1

گرايش
0/92

)0/000(
0/51

)0/000(
1

دانش
0/24

)0/11(
)0/000(0/59)0/03(0/321

سابقه کار
0/17

)0/27(
0/07

)0/65(
0/11

)0/46(
-0/18
)0/23(

1

تعداد پروژه
0/48

)0/001(
0/04 0/30

0/53
)0/000(

0/14
)0/34(

-0/06
)0/69(

1

جدول	7(	ضريب	همبستگی	بین	متغیرهای	تحقیق

برخوردار بودند که خود نش��ان دهنده ی اين اس��ت که تمام محققان مورد 
بررس��ی از س��طح معلومات و آگاهی کافی نس��بت به اين مفهوم برخوردار 

هستند )جدول 6(.

ج(	تحلیل	داده	ها
تحلیل داده های گردآوری ش��ده از متغیرهای تحقیق با اس��تفاده از ضريب 
همبس��تگی و مقايسه میانگین رتبه ای بین متغیرهای مستقل و وابسته در 

اين قسمت تشريح می گردد.
جهت بررسی نوع و جهت رابطه بین متغیرهای تحقیق از ضريب همبستگی 
پیرسون استفاده ش��د. همانگونه که در جدول 7 نشان داده شده است بین 
گراي��ش، رفت��ار حرفه ای و تصور ذهنی رابطه مثب��ت و معنی داری وجود 
دارد. بدي��ن مفهوم که هر قدر تص��ور ذهنی و يا رفتار حرفه ای محققان 
نسبت به توسعه پايدار بیشتر و يا باالتر باشد، گرايش آنها نیز نسبت به 
اين مقوله بهتر و بیشتر خواهد بود و بالعكس هر قدر محققان نسبت به 

 توس��عه پايدار گرايش مثبت تری داشته باشند باتبع تصور ذهنی و رفتار 
حرفه ای آنها نیز بیش��تر نس��بت به اين مقوله س��وق پیدار خواهد کرد. 
همچنین يافته ها نش��ان داد که بین میزان دانش پاس��خگويان و تصور 
ذهنی آنها )س��طح 1 %( و گرايش آنها )س��طح 5 %( نسبت به کشاورزی 
پاي��دار رابط��ه مثبت و معنی داری وجود دارد. بدي��ن معنی که هر قدر 
تصور ذهنی پاس��خگويان و گرايش آنها نس��بت به توس��عه پايدار بهتر 
باش��د دانش آنها نیز نس��بت به اين مفهوم باالت��ر خواهد بود و بالعكس 
هر قدر دانش آنها  نس��بت به مفهوم کش��اورزی پايدار باالتر باشد تصور 
ذهنی و گرايش آنها نس��بت به توس��عه پايدار نیز بهتر اس��ت. از سوی 
ديگر بین تعداد پروژه های تحقیقاتی که پاس��خگويان در پنج سال اخیر 
اجرا کرده بودند و رفتار حرفه ای، تصور ذهنی و گرايش آنها نس��بت به 
توسعه پايدار رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، لذا می توان گفت 
هر قدر محققان مايل به انجام تحقیقات بیش��تری باشند باتبع گرايش، 
تصور ذهنی و رفتار حرفه ای بهتری نیز نس��بت به توسعه پايدار داشته 

يا خواهند کرد.

مقايس��ه میانگین رتبه ای متغیرهای تحقیق بر حس��ب رشته تحصیلی 
پاس��خگويان تفاوت معنی داری را بین آنها از نظر رفتار حرفه ای، تصور 
ذهنی، گرايش و دانش نس��بت به توسعه پايدار نشان نداد. بدين مفهوم 
که محققان با رشته های تحصیلی مختلف از نظر اين متغیرها در شرايط 
تقريبا مش��ابهی قرار داش��ته و بین آنها از نظر اين متغیرها تفاوت معنی 
داری وجود ندارد. مقايس��ه میانگین رتبه ای متغیرهای تحقیق بر حسب 
پس��ت سازمانی پاسخگويان نیز نش��ان داد که پاسخگويان با پست های 
سازمانی مختلف از نظر متغیرهای رفتار حرفه ای، تصور ذهنی، گرايش 
و دانش نسبت به کشاورزی پايدار با يكديگر تفاوت معنی داری ندارند و 

از نظر اين متغیرها در شرايط تقريباً يكسانی قرار دارند.
مقايس��ه میانگین رتبه ای متغیرهای تحقیق بر حسب میزان تحصیالت 
پاس��خگويان نشان داد که پاسخگويان با مدرك تحصیلی دکتری تفاوت 
معنی داری معنی داری از نظر تصور ذهنی به کش��اورزی پايدار نس��بت 
به پاس��خگويان با مدرك تحصیلی فوق لیس��انس دارند. به بیان ديگر با 

احتم��ال بیش از 95 %	محققان ب��ا مدرك تحصیلی دکتری تصور ذهنی 
بهتری نس��بت به محققان با مدرك تحصیلی فوق لیس��انس نس��بت به 
توسعه پايدار دارند. اين در حالی بود که بین محققان با مدرك تحصیلی 
دکتری و فوق لیسانس از نظر رفتار حرفه ای، گرايش و دانش نسبت به 
کشاورزی پايدار تفاوت معنی داری وجود نداشت و از نظر اين متغیرها، 

آنها در شرايط تقريبا مشابهی قرار داشتند )جدول 8(. 

نتیجه	گیری
نتیج�ه	گی�ری	1(	رفت��ار حرف��ه ای محقق��ان نش��ان داد ک��ه آنان به 
 مس��ائل و مشكالت بخش کش��اورزی در تعیین مس��ائل تحقیقاتی خود و 
بهره گیری از نظرات و همكاری محققان با تخصص ها و رش��ته های مختلف 
و کل نگ��ری و ديدگاه سیس��تمی در انجام پروژه های تحقیقاتی نس��بت به 
مودن                                                                                       مشارکت دادن روستائیان در انجام فعالیت های تحقیقاتی و عملیاتی ن
يافته های تحقیقاتی در عرصه های کشاورزی توجه بیشتری داشتند که اين 
امر کشاورز محور نمودن تحقیقات کشاورزی جهت نیل به کشاورزی پايدار 

دانش	و	گرايش	محققان	...
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و توجه به ويژگی های روس��تائیان در ابعاد مختلف نیازسنجی، اجرا و پیاده 
سازی يافته های تحقیقاتی در عرصه های روستايی و کشاورزی را می طلبد.

نتیجه	گیری	2( پیامده��ای بهره گیری از يافته های تحقیقاتی محققان 
نشان داد که پیامد تحقیقات انجام شده توسط آنان بیشتر افزايش عملكرد 
در واحد سطح و حفظ و افزايش تولید و درآمد کشاورزان را مورد توجه قرار 
داده است. اين در حالی است که فرآيندهايی که منجر به پايداری کشاورزی 
می گردد هم چون اصالح روش های ش��خم و توالی کش��ت، مديريت تلفیقی 

آفات و استفاده بهینه از منابع آبی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

ZSigمیزان تحصیالتمتغیر

رفتار حرفه ای
فوق لیسانس

-1/050/29
دکتری

تصور ذهنی
فوق لیسانس

-2/490/01
دکتری

گرايش
فوق لیسانس

-1/770/08
دکتری

دانش
فوق لیسانس

-0/790/43
دکتری

جدول	6(		توزيع	فراوانی	پاس�خگويان	بر	حسب	رفتار	حرفه	ای،	تصور	ذهنی،	گرايش	و	دانش	
آنان	نسبت	به	کشاورزی	پايدار

نتیجه	گیری	3( علی رغم وجه نظر مثبت محققان نسبت به کشاورزی 
پايدار، يافته ها نشانگر توجه کم محققان به بهره گیری از مشارکت روستائیان 
و مزارع آنان جهت انجام طرح های تحقیقاتی بود که ضرورت توجه بیش��تر 
به تحقیقات مزرع��ه ای )on-farm( و بهره گیری از روش های تحقیقی – 

ترويجی مشارکتی را می طلبد.
نتیج�ه	گی�ری	4( با توجه ب��ه رفتار حرفه ای، تص��ور ذهنی، گرايش و 
دانش باالی اکثريت محققان نسبت به کشاورزی پايدار، بايستی به عملیاتی 
نمودن نتايج تحقیقاتی در مزارع کش��اورزان و بهره برداری عملی از يافته ها 

در شرايط بهره برداران اهتمام بیشتری گردد.

پیشنهادها	
- بررس��ی و ارتقای دانش و گرايش بهره برداران نسبت به کشاورزی پايدار 

از طريق افزايش مشارکت آنان با محققان
- برگزاری دوره های آموزش��ی مس��تمر و مرتبط با کش��اورزی پايدار برای 

محققان کشاورزی
- به��ره گیری از ط��رح ه��ای تحقیقی – ترويج��ی جهت عملیاتی ش��دن                        

يافته های تحقیقاتی در مزارع کشاورزان
- توج��ه به همكاری محققان ب��ا تخصص های مختلف کش��اورزی در کنار 
متخصص��ان علوم اجتماعی جهت تدوين نیازه��ای تحقیقاتی، اجرا و پیاده 

سازی اثربخش نتايج تحقیقاتی در جهت کشاورزی پايدار
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