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چکيده
با توجه به رعایت کم اصول کشاورزي پایدار در تولیدات گلخانهاي ضرورت دارد که تالشهاي هدفمندي در این
راستا صورت بگیرد و یکي از عوامل مهم اثرگذار در موفقیت برنامهریزيهاي آتي ،نگرش مثبت گلخانهداران در این
ارتباط ميباشد .تحقیق توصیفي -همبستگي حاضر با هدف سنجش عوامل مؤثر بر نگرش گلخانهداران در خصوص
کشاورزي پایدار صورت گرفت .روایي ابزار تحقیق با استفاده از پانل متخصصان موضوعي تائید و پایایي آن نیز از
طریق انجام مطالعه مقدماتي و محاسبه آلفاي کرونباخ بزرگتر از  0/79براي شاخصهاي ترکیبي بهدست آمد .کلیه
گلخانهداران استان زنجان ( 00نفر) ،جامعه آماري تحقیق را تشکیل ميدادند که با استفاده از جدول کرجسي و مورگان
 11گلخانهدار و با روش نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب و مطالعه شدند .نتایج نشان داد که میزان استفاده اکثریت
گلخانهداران از منابع اطالعاتي و رسانههاي جمعي در حد متوسط ميباشد .سطح دانش  94/1درصد آنها راجع به
کشاورزي پایدار در حد متوسط بود و اکثریت آنها ( 73/7درصد) داراي نگرش مثبتي در خصوص کشاورزي پایدار
بودند .نتایج همبستگي نشان داد که بین میزان استفاده از منابع اطالعاتي ،درآمد از محل گلخانه و رضایت شغلي و تعداد
کالسهاي آموزشي شرکت کرده با نگرش ،رابطه مثبت و معنيدار ولي بین تعداد افراد خانواده مشارکت کننده با نگرش
رابطه منفي و معنيداري وجود داشت .تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که پنج متغیر میزان استفاده از منابع اطالعاتي،
تعداد افراد خانواده مشارکت کننده ،درآمد از محل گلخانه ،دانش و میزان ساعات کار در شبانهروز  99/9درصد از
واریانس متغیر وابسته نگرش به کشاورزي پایدار را تبیین کردند.
واژه های کليدی :استان زنجان ،دانش ،کشاورزي پایدار ،گلخانهداران ،نگرش
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Abstract
Due to the low compliance of greenhouse production with the principles of sustainable
agriculture, a meaningful effort in this regard needs to be done. One of the important factors
affecting the success of future planning is the positive attitude of greenhouse owners toward
sustainable agriculture. The purpose of this descriptive- correlational study was to investigate
factors affecting greenhouse owners’ attitude toward sustainable agriculture. The validity of the
questionnaire was verified by a panel of experts in the related field and to obtain its reliability,
calculated alpha Cronbach coefficient was higher than 0.75 for different parts. The statistical
population consisted all greenhouse owners in Zanjan province (N=80) and based on Krejci and
Morgan sampling Table and using randomized sampling method 66 greenhouse owners selected.
Results showed that majority of greenhouse owner use moderately of information channels and
mass media. The majority of greenhouse owners (59.6 percent) had a medium level of knowledge
regarding sustainable agriculture and Majority of them (73.7 percent) had a positive attitude toward
sustainable agriculture. Correlation coefficient showed that greenhouse owners’ attitude had a
positive meaningful correlation with information using level, income from the greenhouse, number
of educational classes and their job satisfaction but a negative meaningful correlation with the
number of household members participating in the activity. Regression analysis revealed that five
variable of information using level, the number of household members participating in activity,
knowledge and daily time spending in the greenhouse were explained 55.4 percent of greenhouse
owners’ attitude toward sustainable agriculture.
Keywords: Attitude, Greenhouse Owners, Knowledge, Sustainable Agriculture, Zanjan Province
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مورد توجه قرار گرفته و روند رو به رشدي داشتهاند.

رشد سریع جمعیت بشر و افزایش تقاضا براي غذا در

عليرغم اهمیت و جایگاهي که کشتهاي گلخانهاي دارا

طول قرن گذشته منجر به تغییرات تأسفباري در نظامهاي

هستند ،توسعه گلخانهها با نگرانيها و مسائل متعددي

کشاورزي شده است .درنتیجه ،رشد فنآوريهاي جدید از

همچون مشکالت زیستمحیطي بهویژه احتمال آلودگي

جمله مهندسي ژنتیك و بیوتکنولوژي ،کشت ارقام پربازده از

آبهاي زیرزمیني ،تخریب و از بین بردن منابع آب ،احداث

گونههاي باغي و زراعي ،استفاده از کودها و آفتکشهاي

گلخانهها در محدوده شهرها و در حریم آبي شهرها ،استفاده

شیمیایي ،مقدار تولیدات کشاورزي را افزایش داده است و

بیشازحد از نهادههاي شیمیایي به دلیل عدم آگاهي و

مشکالت غذایي را در بسیاري از کشورها بهویژه کشورهاي

آشنایي اکثر گلخانهداران و موارد دیگر مواجه بوده است

در حال توسعه حل کرده است .بااینحال ،این افزایش در

(شریفي و همکاران  .)2066همچنین در ایـن نظامها ،در

تولید ،مشکالت زیستمحیطي زیادي را از جمله فرسایش

بیشـتر کشورهاي جهان و بهویژه کشورهاي در حـال

آبوخاک ،شیوع آفات جدید ،سوءتغذیه و بیماريهاي متعدد

توسـعه ،مبارزه شیمیایي و استفاده از آفتکشها نقش

درنتیجه کاهش کیفیت مواد غذایي به دنبال داشته است

اصـلي را در حفاظت از محصوالت ایفا ميکند (باکند و

(هاشمي و داماالس  .)2066به همین دلیل در دهههاي اخیر،

همکاران  .)2062محیط گلخانه به دلیل بسته بودن و وجود

نگرشهاي جدیدي به مساله پایداري و نحوه استفاده از

رطوبت باال محل مناسبي براي رشد انواع قارچها و آفات

منابع طبیعي شکل گرفته است .محور اصلي این دیدگاه ،تأکید

گیاهي است ،به همین دلیل انواع مختلفي از سموم با غلظت

بر اصول حفظ محیطزیست ،درک رابطه پیچیده بین

باال در گلخانه مصرف ميشود و برداشت این محصول به

فرآیندهاي زیستي و درنهایت استفاده از فناوريهایي است

فاصله کوتاهي بعد از سمپاشي صورت ميگیرد و اغـــلب

که با ویژگيهاي جامعه روستایي سازگار است (شیري و

مقادیـر زیادي از انواع باقیمانده آفتکش در محصوالت

همکاران  .)2063کشاورزي پایدار آنگونه که فائو ()6449

گلخانهاي باقي ميماند .مطالعات متعدد نشان داده است که

تعریف کرده است ،عبارت است از مدیریت و حفظ منابع

سمپاشيهاي مکرر در گلخانهها ،برداشت زودهنگام

طبیعي و محوریت قرار دادن تغییرات فناورانه و نظاممند به

محصوالت بعد از سمپاشي و ارائه آنها به بازار و مصرف

روشي که از دستیابي به نیازهاي بشریت براي نسل حاضر

این

سالمت

و نسل آینده اطمینان حاصل شود (تي و همکاران .)2062

مصرفکنندگان را بهطورجدي تهدید ميکند (مروتي و

اگرچه ،بسیاري از تعاریف راجع به کشاورزي پایدار

نعمتالهي 2069؛ مروتي و همکاران 2063؛ باکند و همکاران

دربرگیرنده پایداري بومشناختي است ،اما در حقیقت عقیده

2062؛ جاهد خانیکي و همکاران 2066؛ محمدي و ایماني

بر این است که جنبههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و حتي

2062؛ قاسمي و کرمي  .)2004افزایش سالمت محصوالت

فلسفي و فرهنگي داراي اهمیتي برابر با موضوع فني دارند

کشاورزي و همینطور محصوالت گلخانهاي در کشور

(کرمي .)6444

نیازمند یك عزم ملي است و باید براي نزدیك کردن این

با توجه به روند رو به رشد جمعیت ،نیاز بـه تولیـدات

محصوالت

تولیدات

به

بهصورت

اصول

خام

کشاورزي

و

پایدار

تازه،

در

کشور

کشاورزي و مواد غذایي در جهان روزبهروز بیشتر شده و

برنامهریزيهاي الزم صورت گیرد .عوامل متعددي بر رفتار

به دلیل محدودیت منابع کشاورزي و نیـاز روزافزون به

تولیدکنندگان کشاورزي در خصوص رعایت اصول

تولید محصوالت کشاورزي ،نظامهاي کشـاورزي سنتي

کشاورزي پایدار اثرگذار هستند که یکي از این عوامل نگرش

جاي خود را به نظامهاي کشاورزي صـنعتي و گلخانـهاي

افراد ميباشد .نگرش یکي از مفاهیم موجود در روانشناسي

داده اسـت( .باکند و همکاران  .)2062در میان نظامهاي

اجتماعي مدرن است که از ترکیب سه عنصر شناخت،

مختلف تولید ،کشتهاي گلخانهاي از جایگاه ویژهاي

احساسات و رفتار حاصل شده است (شریفي  .)2009در

برخوردارند و طي سالهاي اخیر با توجه به برنامهها و

حقیقت ،نگرش عبارت است از حالتي در مغز و احساس یا

سیاستهاي دولت و نیز وجود پتانسیلهاي فراوان ،همواره

خواستهاي که شامل موارد مثبت یا منفي در ذهن افراد است.
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محققان بر این عقیدهاند که نگرش ،عامل اصلي در تغییر

معنيدار و با متغیرهاي سن و سابقه تجربه در کشاورزي

رفتار است و تغییر در نگرش منجر به تغییر در رفتار

رابطه منفي معنيداري داشت ،ولي با متغیرهاي مصرف

ميشود (شیري و همکاران  .)2063نگرش افراد در

نهادههاي شیمیایي کشاورزي و شرایط مزرعه رابطه

موضوعات مختلف ،یکي از وسیعترین حوزههاي موردعالقه

معنيداري نداشت که بیانگر تناقض نگرش و عمل آنان است.

مدیران است تا با آگاهي از اینکه افراد راجع به موضوعات

مطالعه رضایي و همکاران ( ،)2066در ارتباط با نگرش

مختلف چه تفکراتي دارند ،بتوانند برنامههایي براي تغییر

کشاورزان روستاي جزالندشت شهرستان طارم نشان داد

نگرش آنها طراحي کنند (شاه ولي و مشوق .)2009

که کشاورزان از نگرش مساعدي نسبت به کشاورزي پایدار

در خصوص نگرش و عوامل مؤثر بر آن تحقیقات

برخوردار بودند .شریفي و همکاران ( ،)2066در مطالعهاي به

متعددي صورت گرفته است .حیاتي و همکاران ( ،)2060در

منظور بررسي عوامل مؤثر بر پایداري نظام کشت گلخانهاي

مطالعهاي با هدف بررسي نگرش کارشناسان سازمان جهاد

در منطقه جیرفت و کهنوج ،گزارش کردند که در حدود 93/4

کشاورزي آذربایجان شرقي نسبت به مفاهیم کشاورزي

درصد از تغییرات سطح پایداري کشت گلخانهاي را پنج

پایدار و عوامل مؤثر بر آن به این نتیجه رسیدند که

متغیر دانش کشاورزي پایدار ،تحصیالت ،نگرش به

کارشناسان مورد بررسي به کشاورزي پایدار نگرشي خنثي

کشاورزي پایدار ،میزان شرکت در کالسهاي آموزشي-

داشته و تجربه کشاورزي ،تجربه کاري ،درآمد ،مطالعه

ترویجي و سابقه فعالیت گلخانهاي تبیین مينمایند .تحقیق

نشریات علمي و ترویجي کشاورزي و تعداد منابع اطالعاتي

رحماني و همکاران ( ،)2066نشان داد که بین نگرش

اثر معنيداري روي نگرش افراد نسبت به کشاورزي پایدار

گلخانهداران صیفيکار استان خوزستان در خصوص

داشته است .نتایج مطالعه سلیماني ( ،)2060با هدف عوامل

کشاورزي پایدار و عملکرد این واحدهاي تولیدي رابطه مثبت

مؤثر بر نگرش کشاورزان شهرستان جیرفت نسبت به

و معنيداري وجود دارد .شمس و همکاران ( )2066در

کشاورزي پایدار (مطالعه موردي تولیدکنندگان ذرت) نشان

تحقیقي در خصوص باغداران شهرستان ماهنشان نشان

از غالب بودن نگرش مساعد به کشاورزي پایدار در بین

دادند که نگرش اکثر باغداران نسبت به کشاورزي پایدار در

تولیدکنندگان ذرت در جیرفت بود .متغیرهاي تعداد شرکت

حد متوسط بود و در برخي موارد به خاطر عوامل اقتصادي

در کالسهاي ترویجي ،مشارکت اجتماعي ،سن و فاصله از

و آموزشي حاکم بر باغداران بین نگرشهاي آنها در موارد

مرکز تحقیقات  90درصد تغییرات نگرش نسبت به کشاورزي

ریز پایداري تضاد محتوایي وجود داشت.

افشاري و

پایدار افراد را تبیین کرد .باقري و شاهپسند ( ،)2060در

همکاران ( ،)2069در مطالعهاي بر روي پنبهکاران استان

تحقیقي به منظور بررسي نگرش کشاورزان سیبزمینيکار

اصفهان در زمینه عوامل مؤثر بر رفتارهاي پایداري ،گزارش

دشت اردبیل نسبت به عملیات کشاورزي پایدار ،گزارش

کردند که متغیرهاي میزان اراضي زراعي ،هنجار اخالقي

کردند که پاسخگویان نسبت به اصول کلي پایداري و

نسبت به فعالیتهاي پایداري و آگاهي از پیامدهاي

عملیاتي نظیر ضرورت حفاظت از آبوخاک ،اثرات منفي

زیستمحیطي بر نگرش پایداري آنها تاثیر مستقیمي دارند و

نهادههاي شیمیایي کشاورزي ،رعایت تناوب زراعي ،اثرات

همچنین متغیرهاي میزان درآمد ،دسترسي به منابع ،نگرش

زیستمحیطي عملیات بيرویه کشاورزي و ضرورت حفظ

کشاورزان نسبت به کشاورزي پایدار ،فاصله تا نزدیكترین

محیطزیست بهمثابه اولویت اصلي ،نگرش مثبتي داشتند .ولي

مرکز خدمات جهاد کشاورزي ،سطح تحصیالت ،هنجارهاي

نسبت به ضرورت کاهش کاربرد فنآوريهاي مدرن

اجتماعي نسبت به انجام فعالیتهاي پایداري ،دسترسي به

کشاورزي ،کاهش مصرف کودها ،سموم و عملیات

اطالعات در زمینه کشاورزي پایدار و میزان اراضي زراعي

خاکورزي نگرش منفي داشتند و در مورد سایر عملیات

کشاورزان ،به طور غیرمستقیم بر روي رفتارهاي پایداري

کشاورزي مورد بررسي نگرش متوسطي داشتند .تحلیل

آنها تأثیرگذار بودند .شمس و همکاران ( ،)2069در تحقیقي

همبستگي نشان داد که نگرش پایداري با متغیرهاي منابع

در خصوص کشاورزان شهرستان اسدآباد گزارش کردند که

کسب اطالعات ،مشارکت ترویجي و تحصیالت رابطه مثبت و

 70/2درصد کشاورزان نگرش مثبتي به کشاورزي پایدار
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داشتند و بین نگرش آنها به کشاورزي پایدار و میزان

تحصیالت کشاورز ،جمعاً  92درصد واریانس نگرش را

مصرف نهادههاي شیمیایي رابطه منفي و معنيداري وجود

تبیین ميکنند .تحقیق ابوسما و همکاران ( ،)2062نشان داد

داشت .همچنین بین نگرش کشاورزان به کشاورزي پایدار با

که نگرش کشاورزان مالزي به کشاورزي پایدار مساعد بود

میزان استفاده از منابع اطالعاتي رابطه مثبت و معنيداري

و نگرش کشاورزان مختلف از نظر سن ،سواد ،منطقه محل

وجود داشت.

سکونت با یکدیگر اختالف معنيداري داشت .مطالعه شیري و

فاکویا و همکاران ( ،)2007گزارش کردند که نگرش

همکاران ( ،)2063در خصوص نگرش محققان به کشاورزي

کشاورزان زن منطقه جنوب غربي نیجریه به عملیات

پایدار در ایران نشان داد که نگرش اغلب آنها خنثي و رو به

کشاورزي پایدار خنثي و نامساعد بود .کرمي و

منفي بود و تفاوت معنيداري در نگرش محققان بر اساس

منصورآبادي ( ،)2000در بررسي خود به این نتیجه رسیدند

سطح تحصیالت وجود داشت .بین تجربه کاري ،تعداد مقاالت

که میان نگرش کشاورزان زن و مرد تفاوت معنيداري در

چاپ شده ،تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسها ،تعداد

خصوص کشاورزي پایدار وجود داشت و نگرش زنان به

کتابهاي چاپ و ترجمه شده با نگرش آنها رابطه مثبت و

کشاورزي پایدار مساعدتر بود .راجانا و همکاران (،)2004

معنيداري وجود داشت.

نگرش کشاورزان برنجکار هندي را در مورد عملیات

همانطوري که در مطالعات اشاره شده فوق مشخص

کشاورزي پایدار مساعد گزارش کردند و اینکه آموزش،

شد ،نگرش تولیدکنندگان بخش کشاورزي نسبت به

دانش در مورد کشاورزي پایدار ،استفاده از ابزارهاي جمعي،

کشاورزي پایدار متفاوت و خود نگرش تحت تأثیر متغیرهاي

مشارکت در برنامهها ،تماس با کارکنان ترویجي و

مختلفي است .در خصوص گلخانهداران استان زنجان نیز

مشارکتهاي ترویجي با نگرش به کشاورزي پایدار رابطه

تحقیق خاصي در این ارتباط صورت نگرفته بود و این در

معنيداري دارند .چویچوم و یامائو ( ،)2060به بررسي و

حالي است که بسترسازي ،سیاستگذاري و طراحي

مقایسه نگرش کشاورزان پرورشدهنده برنج ارگانیك و غیر

برنامههاي آموزشي در راستاي توسعه پایدار کشاورزي در

ارگانیك در استان سورین شمال غرب تایلند پرداختند .نتایج

کشتهاي گلخانهاي در وهله اول نیازمند شناخت صحیح

نشان داد که کشاورزان ارگانیك کار نسبت به کشاورزي

نگرش گلخانهداران در این خصوص ميباشد .لذا این تحقیق

پایدار نگرش مساعدي داشتند ولي نگرش کشاورزان

با هدف سنجش نگرش گلخانهداران استان زنجان در

غیرارگانیكکار خنثي بود و در مجموع سطح نگرش

خصوص کشاورزي پایدار و عوامل مؤثر بر نگرش آنها

کشاورزان ارگانیك کار نسبت به کشاورزي پایدار بهتر از

صورت گرفت.

نگرش کشاورزان غیر ارگانیك کار بود .ساداتي و همکاران
( ،)2060گزارش کردند که نگرش اغلب کشاورزان شهرستان

مواد و روشها

بهبهان به کشاورزي پایدار نامساعد بود .همچنین ،رابطه

تحقیق حاضر از لحاظ روششناسي از نوع تحقیقات

منفي معنيداري بین سن ،تجربه فعالیتهاي کشاورزي ،بعد

توصیفي (غیرآزمایشي) همبستگي ،از لحاظ هدف از نوع

خانوار و میزان زمین زراعي با نگرش وجود داشت ولي

کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري دادهها از نوع تحقیقات

رابطه بین سطح تحصیالت ،میزان شرکت در دورههاي

میداني محسوب ميشود .در ابتداي مطالعه و پس از بررسي

آموزشي ترویجي ،میزان درآمد خارج از مزرعه ،دانش

نظاممند ادبیات نظري و مصاحبه با برخي صاحبنظران

کشاورز درباره کشاورزي پایدار ،میزان استفاده از

ابزار تحقیق یعني پرسشنامه طراحي و براي بهدست آوردن

روشهاي کشاورزي پایدار ،میزان تماس با کارشناسان

اطالعات

مصاحبه

ترویج و میزان رضایت شغلي با نگرش به کشاورزي پایدار

حضوري تکمیل شدند .متغیر وابسته تحقیق یعني نگرش

مثبت و معنيدار بود .تحلیل رگرسیوني نیز نشان داد چهار

کشاورزان در خصوص کشاورزي پایدار بهعنوان یك سازه

متغیر میزان تماس با کارشناسان ترویج ،دانش کشاورزان

یا شاخص ترکیبي و بر اساس مجموعهاي از  20گویه مورد

راجع به کشاورزي پایدار ،میزان رضایت شغلي و سطح

اندازهگیري قرار گرفت .از این  20گویه  60گویه مثبت و در

موردنیاز

پرسشنامهها

بهصورت
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نتایج

کامالً موافقم ( )9و  60گویه منفي در قالب دامنه کامالً موافقم

نتایج مطالعه نشان داد که اکثریت گلخانهداران (13/2

( )6تا کامالً مخالفم ( )9مورد پرسش واقع شد و با جمع

درصد) مرد و  31/0درصد دیگر زن بودند .در حدود 40

جبري نمرات تمامي  20گویه و کدبندي مجدد آنها در سه

درصد آنها متأهل و  60درصد بقیه مجرد بودند .سطح

سطح ،نگرش گلخانهداران بهدست آمد .متغیرهاي مستقل نیز

تحصیالت اغلب گلخانهداران مورد مطالعه ( 37درصد)

شامل منابع اطالعاتي ،رسانههاي ارتباطي ،دانش در

لیسانس 26/6 ،درصد باالتر از لیسانس و  69درصد آنها

خصوص کشاورزي پایدار و برخي متغیرهاي فردي،

دیپلم بودند .از افراد داراي تحصیالت دانشگاهي  31نفر (73

اقتصادي و گلخانهاي بودند .هر سه سازه دانش ،منابع

درصد) رشتهاي مرتبط با کشاورزي داشتند و مابقي (27

اطالعاتي و رسانههاي ارتباطي با استفاده از شاخص ترکیبي

درصد) رشته غیر کشاورزي تحصیل کرده بودند79/9 .

در قالب طیف چهار سطحي از هیچ ( )0تا زیاد ( )3سنجیده

درصد از پاسخگویان تابهحال در هیچ دوره آموزشي مرتبط

شدند .روایي ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان

با گلخانه شرکت نکرده نبودند و بقیه نیز تنها در  9و یا کمتر

موضوعي (اساتید ترویج و آموزش کشاورزي ،گیاهپزشکي

از  9دوره آموزشي شرکت کرده بودند .میانگین سني

و باغباني دانشگاه زنجان) تعیین گردید .پایایي ابزار تحقیق

گلخانهداران مورد مطالعه در حدود  99سال بود که نشان از

نیز از طریق انجام مطالعه مقدماتي و محاسبه آلفاي کرونباخ

میانسال بودن افراد مورد مطالعه دارد (انحراف معیار=

بزرگتر از  0/79براي شاخصهاي ترکیبي بهدست آمد.

 62/3سال) 27 .نفر ( 97/9درصد) بیان کردند که غیر از

جامعه آماري تحقیق را کلیه گلخانهداران استان زنجان

گلخانهداري داراي شغل دیگري ميباشند .متوسط درآمد

تشکیل ميدادند که طبق آمار اخذ شده از سازمان جهاد

ماهانه گلخانهداران طبق اظهار خودشان در حدود  10میلیون

کشاورزي استان در حدود  00گلخانهدار در سطح استان

ریال و از محل مشاغل غیر گلخانه در حدود  66/0میلیون

داراي پرونده تولید در سازمان بودند .با استفاده از جدول

ریال بود.

نمونهگیري کرجسي و مورگان ( )6470حجم نمونه برابر با

بیشتر گلخانهداران ( 70/2درصد) ،در تأسیس گلخانه

 11گلخانهدار مشخص و با روش نمونهگیري تصادفي ساده

از سرمایه شخصي و وام بانکي بهصورت توأم 22/0 ،درصد

انتخاب و مطالعه شدند .به دلیل عدم پاسخگویي کامل نه نفر

از سرمایه شخصي و تنها  7درصد از وام بانکي استفاده

از گلخانهداران به کلیه سؤاالت و حذف آنها از فرایند تحلیل

کرده بودند .مالکیت اغلب گلخانههاي مورد مطالعه (43

 97پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت .مهمترین فرضیه

درصد) ،شخصي و تنها  7درصد آنها مالکیت شراکتي

تحقیق در مطالعه حاضر این بود که بین دانش ،میزان

داشتند .میانگین سابقه کار گلخانهداران در حدود  9/9سال

استفاده از منابع اطالعاتي و رسانههاي ارتباطي با نگرش

بود و اکثریت گلخانهداران ( 97/9درصد) اخیراً کار

گلخانهداران در خصوص کشاورزي پایدار رابطه معنيداري

گلخانهداري را شروع کرده بودند .گلخانهداران به طور

وجود دارد .دادههاي جمعآوري شده پس از پردازش در

متوسط در حدود  4/7ساعت در شبانهروز در گلخانه کار

 Excelاز طریق نرمافزار  Spss21تحلیل شدند و جهت تحلیل

ميکردند و اکثریت آنها ( 46/2درصد) بیشتر از  9ساعت در

از آمارههاي توصیفي (میانگین ،انحرافمعیار) و استنباطي

شبانهروز در گلخانه مشغول به کار بودند .اکثریت

(ضریب همبستگي پیرسون و اسپیرمن ،آزمونهاي مقایسه

گلخانهداران ( 90/4درصد) از رضایت شغلي متوسطي

میانگین منویتني ،کروسکال والیس و نیز رگرسیون خطي

برخوردار بودند و بهطورکلي نیز میزان رضایت  02/1درصد

چندگانه) استفاده شد.

آنها متوسط و باال بود .متوسط مساحت گلخانهداران مورد
مطالعه برابر با  2002مترمربع بود و اکثریت گلخانههاي
مورد مطالعه مساحتي بین دو تا چهار هزار مترمربع داشتند.
(جدول )6
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عوامل مؤثر بر نگرش گلخانهداران استان زنجان نسبت به کشاورزی پایدار
جدول  -1توزیع فراواني گلخانههای مورد مطالعه برحسب مساحت
فراواني

درصد

درصد تجمعي

مساحت گلخانه (مترمربع)
کمتر از 2000

64

33/3

33/3

9000-2000

20

94/6

02/9

بیشتر از 9000

60

67/9

600

جمع

97

600

در خصوص اینکه گلخانهداران از کدام منابع اطالعاتي و تا

اول تا سوم قرار داشتند (جدول  .)2گلخانهداران از دو منبع

چه اندازهاي در خصوص مدیریت گلخانه استفاده ميکنند،

اطالعاتي کارشناسان شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني

نتایج نشان داد ،کارشناس/کارشناسان طرف مشاوره با

کشاورزي فارغالتحصیالن و نیز کارشناسان مراکز فروش

گلخانه ،گلخانهداران همسایه و سایر گلخانهداران تولیدکننده،

(ماشینآالت ،سموم کشاورزي و کلینیكها) کمترین اطالعات

محققان کشاورزي و استادان دانشگاه به ترتیب در رتبههاي

را اخذ کرده بودند.

جدول  -2رتبهبندی منابع اطالعاتي مورداستفاده گلخانهداران در خصوص مدیریت گلخانه
میانگین

انحراف معیار

منبع اطالعاتي

رتبه
6

کارشناس/کارشناسان طرف مشاوره با گلخانه

6/16

6/24

2

گلخانهداران همسایه و سایر گلخانهداران تولیدکننده

0/49

6/29

3

محققان کشاورزي و استادان دانشکدههاي کشاورزي

0/43

6/22

9

کارشناسان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي

0/01

6/64

9

دوستان و آشنایان داراي اطالعات گلخانهاي

0/01

6/04

1

کارشناسان شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني کشاورزي فارغالتحصیالن

0/20

0/19

7

کارشناسان مراکز فروش (ماشینآالت ،سموم کشاورزي و کلینیكها)

0/67

0/90

مقیاس سنجش =0 :هیچ =6 ،کم =2 ،متوسط =3 ،زیاد

با جمع جبري امتیازات کلیه منابع اطالعاتي مورد
استفاده و لحاظ کردن بیشترین مقدار طیف( )26و کمترین
مقدار ( ،)0میزان استفاده گلخانهداران در سه سطح کم،
متوسط و زیاد گروهبندي شد و نتایج نشان داد که بیشتر
گلخانهداران مورد مطالعه ( 70/4درصد) ،در حد کمي از
منابع اطالعاتي براي کسب دانش و آگاهي استفاده ميکردند
و بقیه ( 26/6درصد) نیز در سطح متوسط از این منابع
استفاده ميکردند (میانگین رتبهاي =  .)6/26در خصوص
رسانههاي جمعي نیز نتایج (جدول  )3نشان داد که اینترنت و
فضاي مجازي و دیدن برنامههاي ماهوارهاي به ترتیب در

رتبههاي اول و دوم قرار داشتند و در مقابل مطالعه
روزنامه -مجله و شنیدن برنامه رادیویي در رتبههاي آخر
بودند.
همانند منابع اطالعاتي در خصوص رسانههاي جمعي
مورد استفاده هم اقدام و نتایج نشان داد که بیشتر
گلخانهداران مورد مطالعه ( 99/9درصد) ،در حد متوسطي از
منابع اطالعاتي براي کسب دانش و آگاهي استفاده ميکردند
و سطح استفاده  90/9درصد در حد کم و سه درصد نیز
زیاد بود (میانگین رتبهاي = .)6/19
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جدول  -3رتبهبندی رسانههای جمعي مورد استفاده گلخانهداران در خصوص مدیریت گلخانه
میانگین

انحراف معیار

رتبه

رسانههاي جمعي

6

اینترنت و فضاي مجازي

6/43

6/64

2

دیدن برنامههاي ماهوارهاي

6/46

6/64

3

مشاهده فیلمها و پوستر

6/21

6/03

9

مطالعه نشریه/بروشور چاپي/کتابچه /کتاب

0/43

6/66

9

دیدن برنامههاي تلویزیوني

0/06

0/49

1

شنیدن برنامه رادیویي

0/17

6/06

7

مطالعه روزنامه -مجله

0/19

0/01

مقیاس سنجش =0 :هیچ =6 ،کم =2 ،متوسط =3 ،زیاد

دانش گلخانهداران در خصوص استفاده از نهادههایي مثل

بیماريها و امراض محصوالت گلخانهاي دارا بوده و در

کود و سموم مرتبط با کشاورزي پایدار با هفت گویه

مقابل ،دانش آنها در خصوص تشخیص روشهاي کنترل

سنجیده شد (جدول  )9و نتایج نشان داد که در همه هفت

غیر شیمیایي آفات و بیماريها در مقایسه با سایر موارد کم

مورد دانش آنها تقریباً در سطح متوسطي بود .البته

بود.

گلخانهداران بیشترین دانش را در خصوص تشخیص انواع
جدول  -4رتبهبندی دانش گلخانهداران در خصوص نهادههای شيميایي و غير شيميایي مرتبط با کشاورزی پایدار
میانگین

انحراف معیار

گویههاي تشکیلدهنده دانش

رتبه
6

تشخیص انواع بیماريها و امراض محصوالت گلخانهاي

2/02

0/17

2

تشخیص میزان مناسب نیاز کودي محصوالت گلخانهاي

2/02

0/79

3

تشخیص نوع سموم مناسب جهت کنترل و مبارزه با آفات

2/00

0/10

9

تشخیص انواع آفات و حشرات زیانآور و غیر زیانآور گلخانهاي

6/40

0/06

9

تشخیص نوع سموم مناسب جهت کنترل و مبارزه با بیماريها

6/40

0/70

1

تشخیص زمان مناسب مبارزه شیمیایي با آفات و بیماريها

6/01

0/14

7

تشخیص روشهاي کنترل غیر شیمیایي آفات و بیماريها

6/02

0/10

مقیاس سنجش =0 :هیچ =6 ،کم =2 ،متوسط =3 ،زیاد

با جمع جبري کلیه امتیازات مربوط به شاخص ترکیبي و با

که در جدول  9مشاهده ميشود 67 ،گویه مرتبط با نگرش

لحاظ کمترین امتیاز شاخص (صفر) و بیشترین امتیاز (7

میانگیني باالتر از  2/9دارند ،بهعبارتيدیگر گلخانهداران از

ضربدر  3برابر  )26فاصله بین این دو عدد به سه سطح

نگرشي مثبت و مساعد راجع به آنها برخوردار بودند ،ولي

مساوي کدبندي مجدد شد و دانش گلخانهداران در سه سطح

در خصوص استفاده از سموم شیمیایي به عنوان بهترین

کم ،متوسط و زیاد مشخص شد و نتایج نشان داد که اکثریت

شیوه مبارزه با آفات ،بیماريها و علفهاي هرز ،ضرورت

گلخانهداران ( 94/1درصد) دانش متوسطي در خصوص

استفاده از کودها و سموم شیمیایي جهت افزایش تولید و به

نهادهها و سموم شیمیایي دارند .دانش  20/6درصد آنها در

حداکثر رساندن تولید و سود به عنوان هدف هر گلخانهدار

سطح زیاد و بقیه  62/3درصد نیز دانش کمي داشتند.

نگرش آنها

کمتر از متوسط بود و به عبارتي موافق

(میانگین رتبهاي = .)2/61

گویههایي بودند که با اصول کشاورزي پایدار تناسب

نگرش به عنوان متغیر وابسته تحقیق با استفاده از 20
گویه و در قالب شاخص ترکیبي سنجیده شد و همان طوري

نداشتند.
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جدول  -5رتبهبندی گویههای مربوط به نگرش گلخانهداران در خصوص کشاورزی پایدار
رتبه

میانگین

گویه

انحراف
معیار

6

سموم و کودهاي شیمیایي بر حیوانات ،گیاهان و محیطزیست اثرات منفي و زیان باري دارند.

9/02

0/90

2

منابع آبوخاک متعلق به تمامي نسلها بوده و بایستي به شکل بهینه محافظت شوند.

9/74

0/93

3

سموم و کودهاي شیمیایي باعث آلودگي آبهاي سطحي و زیرزمیني ميگردند.

9/77

0/99

9/17

0/79

9/97

0/13

9/91

0/03

7

یادگیري از طبیعت در مقابله با بیماريها و آفات رمز موفقیت کشاورزان در آینده خواهد بود.

9/90

6/09

0

بهترین شیوه کاهش و کنترل آفات و خطرات علفهاي هرز وجین کردن ميباشد.

9/33

0/90

4

حتي درصورتيکه هیچگونه آفتي در گلخانه نباشد ،سمپاشي باید طبق روال قبلي صورت گیرد*.

9/30

6/91

60

همه حشراتي که در گلخانه دیده مي شوند مضر بوده و باید به سرعت نابود شوند*.

9/20

0/00

66

کودهاي شیمیایي را بدون انجام آزمایش خاک و طبق سلیقه شخصي ميتوان استفاده کرد*.

3/43

0/12

62

با وجود کودهاي شیمیایي ،نیازي به استفاده از کودهاي سبز و دامي نميباشد*.

3/74

6/33

63

اثرات مضر سموم و کودهاي شیمیایي از طریق شستشو برطرف شده و از بین ميرود*.

3/79

6/39

3/29

0/47

3/00

6/09

2/01

6/39

67

من حاضرم ب دون استفاده از کود و سموم شیمیایي ،محصول سالم اما با مقدار کمتري تولید کنم.

2/72

6/24

60

بهترین شیوه مبارزه با آفات ،بیماريها و علفهاي هرز استفاده از سموم شیمیایي ميباشد*.

6/43

6/61

64

براي افزایش تولید ،چارهاي جز استفاده از کودها و سموم شیمیایي نیست*.

6/02

0/49

20

هدف اساسي یك گلخانهدار باید به حداکثر رساندن تولید و سود گلخانهاش باشد*.

6/61

0/94

9
9
1

69
69
61

محصوالت و میوههایي که در آنها از سموم و کود شیمیایي بیشتري استفاده شده ،براي سالمتي انسان
مضرند.
اثرات مضر سموم و کودهاي شیمیایي به میزان مصرف آنها بستگي نداشته و ميتوان به هر مقدار از
آنها استفاده کرد*.
استفاده زیاد از سموم و کودهاي شیمیایي باعث افزایش بیماريهایي از قبیل سرطان در انسانها
ميشود.

با فرض کم شدن تولید به دلیل استفاده کمتر از سموم و نهادههاي شیمیایي باز هم ترجیح خواهم داد که
از آنها کمتر استفاده کنم.
برخي از بیماريها و آفات گیاهي بدون استفاده از سموم شیمیایي قابل کنترلاند.
سموم و کودهاي شیمیایي اگر طبق دستورالعمل مربوطه استفاده شوند ،هیچ اثرات مضر و زیان باري
ندارند*.

دامنه طیف :کامالً مخالفم ( )6تا کامالً موافقم (* - )9گویههاي منفي که بهصورت معکوس کدگذاري شدند.

جهت مشخص شدن نگرش گلخانهداران ،ابتدا امتیازات

سه سطح نگرشي بهدست آمد .طبق نتایج جدول 73/7 ،1

گویهها با همدیگر جمع جبري شدند و در مرحله دوم با لحاظ

درصد افراد نگرش مثبت و  21/3درصد افراد نیز نگرشي

کردن کمترین امتیاز شاخص ترکیبي ( )20و بیشترین امتیاز

خنثي در خصوص کشاورزي پایدار داشتند .هیچ موردي از

( ،)600فاصله بین این دو شاخص ( )00بهطور مساوي به

نگرش منفي در بین گلخانهداران مشاهده نشد.

سطوح مساوي کدبندي مجدد شد و نگرش گلخانهداران در
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جدول  -6توزیع فراواني گلخانهداران برحسب نگرش به کشاورزی پایدار
سطح نگرش

فراواني

درصد فراواني

سایر آمارهها

مثبت ()20 -91/33

92

73/7

میانگین رتبهاي2/79 :

خنثي ()91/33 -73/77

69

21/3

انحراف معیار0/99 :

منفي ()73/77 -600

0

0

جمع

97

600

با توجه به ضرایب همبستگي در جدول  ،7بین میزان

مطالعه از قبیل سن ،میزان سابقه کار ،تعداد افراد خانوار،

استفاده از منابع اطالعاتي ،درآمد از محل گلخانه ،تعداد

سطح دانش ،میزان استفاده از رسانههاي جمعي ،درآمد از

کالسهاي آموزشي شرکت کرده و رضایت شغلي با نگرش،

محل غیر گلخانه ،مساحت گلخانه ،میزان ساعات کار در

رابطه مثبت و معنيداري وجود داشت ،ولي بین تعداد افراد

شبانهروز و سطح تحصیالت با نگرش گلخانهداران به

خانواده مشارکت کننده با نگرش رابطه منفي و معنيداري

کشاورزي پایدار هیچگونه رابطه معنيداري مشاهده نشد.

بود .الزم به توضیح است که بین سایر متغیرهاي مورد
جدول  -7رابطه بين متغيرهای مستقل مورد مطالعه با نگرش گلخانهداران در خصوص کشاورزی پایدار
r

Sig

نوع ضریب

میزان استفاده از منابع اطالعاتي

٭٭0/941

0/000

پیرسون

تعداد کالسهاي آموزشي شرکت کرده

٭0/270

0/031

پیرسون

متغیرهاي مورد بررسي

درآمد از محل گلخانه
تعداد افراد خانواده مشارکت کننده
رضایت شغلي

٭

0/201

٭٭

-0/396

٭٭

0/909

0/031
0/004
0/000

پیرسون
پیرسون
اسپیرمن

٭٭ معنيداري در سطح  0/06و ٭ معنيداري در سطح /09

نتایج آزمون من ویتني در خصوص نگرش

آزمون کروسکال والیس ( )X2= 9/709,P=0/090نیز

گلخانهداران زن و مرد (،)U= 247/000, P=0/670

نشان داد نگرش سه گروه گلخانهداراني که براي احداث

گلخانهداراني که شغل اصلي آنها گلخانه بود و آنهایي

گلخانه از سه منبع شخصي ،وام بانکي ،منابع شخصي

که نبود ( ،)U= 202/9, P=0/730گلخانهداراني که

و وام بانکي توأمان استفاده کرده بودند ،با همدیگر

گلخانه آنها بیمه بود با آنهایي که بیمه نبود (, 0/693

تفاوت معنيداري نداشت.

= )U= 242/00Pنشان داد که گروههاي مورد آزمون

از رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام براي

تفاوت معنيداري با همدیگر ندارند .ولي در مقابل با

بررسي تأثیر متغیرهاي مستقل مورد مطالعه بر متغیر

توجه معنيدار بودن آزمون من ویتني در خصوص

وابسته نگرش استفاده گردید .نتایج تحلیل (جدول ،)0

نگرش گلخانهداران متأهل و مجرد (94/90, P=0/007

نشان داد که متغیرهاي میزان استفاده از منابع

= ،)Uگلخانهداران متأهل (میانگین رتبهها=  )6379/90از

اطالعاتي ،تعداد افراد خانواده مشارکت کننده ،درآمد از

نگرش مثبتتري در مقایسه با گلخانهداران مجرد

محل گلخانه ،سطح دانش و شناخت راجع به مصرف

(میانگین رتبهها=  )277/90برخوردار بودند .نتایج

نهادهها و سموم شیمیایي و میزان ساعات کار در
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و با توجه به ضریب بتا متغیر تعداد افراد خانواده

شبانهروز  99/9درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش
به کشاورزي پایدار را تبیین ميکنند.

مشارکت کننده ( )Beta = -0/944نسبت به سایر

با توجه به معنيدار بودن مدل نهایي رگرسیوني ،معادله

متغیرها سهم و نقش بیشتري در تبیین متغیر وابسته

زیر را ميتوان براي نگرش گلخانهداران در خصوص

البته بهصورت معکوس داشت و کمترین تاثیر مربوط به

کشاورزي پایدار ( )Yارایه داد.

متغیر درآمد از محل گلخانه ميباشد.

Y  92.73  0.521X 1  4.55 X 2  0.001X 3  1.137 X 4  0.44 X 5
جدول  -8ضرایب رگرسيوني متغيرهای اثرگذار بر نگرش گلخانهداران در خصوص کشاورزی پایدار
عالیم اختصاري
a

B

متغیر مستقل

Beta

t

Sig

23/40

0/000

2/022

0/000
0/094

مقدار ثابت

42/73

X1

میزان استفاده از منابع اطالعاتي

0/926

0/229

X2

تعداد افراد خانواده مشارکت کننده

-9/99

-0/944

9/090

X3

درآمد از محل گلخانه

0/006

0/306

2/296

0/024

X4

دانش

6/637

0/997

9/312

0/000

X4

میزان ساعات کار در شبانهروز

0/990

0/337

2/900

0/061

R2Ad = 0/907 R2=0/999 R=0/799

Sig= 0/000 F =66/406

بحث و نتيجهگيری

نداشتند .گلخانهداران در خصوص استفاده از سموم

این تحقیق با هدف بررسي عوامل مؤثر بر نگرش

شیمیایي به عنوان بهترین شیوه مبارزه با آفات،

گلخانهداران استان زنجان نسبت به کشاورزي پایدار

بیماريها و علفهاي هرز ،ضرورت استفاده از کودها

صورت گرفت .نتایج نشان داد که اکثریت گلخانهداران

و سموم شیمیایي جهت افزایش تولید و به حداکثر

نگرش مثبتي در خصوص کشاورزي پایدار داشتند و

رساندن تولید و سود به عنوان هدف هر گلخانهدار

هیچ موردي از نگرش منفي در بین گلخانهداران مشاهده

نگرش نسبتاً نامساعد داشتند ،به عبارتي با گویههایي

نگردید .این یافته با نتایج تحقیقات شمس و همکاران

که با اصول کشاورزي پایدار تناسب نداشتند ،موافقت

( ،)2069رضایي و همکاران ( ،)2066شمس و همکاران

کمتري داشتند .به نظر ميرسد که در این استان نیز

( ،)2066ساداتي و همکاران ( ،)2060چویچوم و یامائو

گلخانهداران جهت رسیدن به حداکثر سود موردنیاز،

( )2060راجانا و همکاران ( ،)2004ابوسما و همکاران

استفاده از نهادههاي شیمیایي را ضروري ميدانند و

( ،)2062باغباني و همکاران ( ،)2066سلیماني و

شاید به این خاطر باشد که عليرغم شناخت در

همکاران ( )2004و باقري و شاهپسند ( )2060مطابقت

خصوص مضرات استفاده زیاد از سموم و نهادههاي

داشت و همه در این نتیجه که کشاورزان و روستاییان

شیمیایي به دلیل به حداکثر رساندن سود خود از این

نگرش مثبتي به کشاورزي پایداري دارند ،توافق دارند.

نهادهها استفاده ميکنند.

گرچه مطالعاتي مانند فاکویا و همکاران ( )2007و

نتیجه تحلیل رگرسیون (براساس ضریب بتا)

سلیماني ( ،)2060گزارش کردهاند که کشاورزان مورد

نشان داد که مهمترین متغیر تأثیرگذار بر نگرش

مطالعه آنها نگرش مثبتي در خصوص پایداري

گلخانهداران تعداد افراد خانوار مشارکت کننده است و
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در گلخانههایي که افراد بیشتري از خانوار مشارکت

پایدار برخوردار ميشوند .در واقع یکي از راههاي تغییر

داشتند ،بهصورت معکوس بر نگرش تأثیر گذاشته است.

در نگرش افراد در خصوص پدیدهاي ،افزایش دانش و

به نظر ميرسد که گلخانهداراني از نیروي کار

آگاهي آنها نسبت به اثرات (مثبت و منفي) آن پدیده

خانوادگي استفاده ميکنند که از لحاظ اقتصادي امکان

ميباشد (ایزدي و همکاران .)2069

با توجه به نتایج

استخدام نیروي کارگري نداشتهاند و این خانوارها براي

تحقیق و تأثیر مثبت دانش ،میزان استفاده از منابع

رسیدن به اهداف اقتصادي در کوتاهمدت تمایل به

اطالعاتي و نیز شرکت در کالسها که همگي ماهیت

استفاده زیاد از نهادههاي شیمیایي دارند و لذا امکان

آموزشي و دانشي دارند ،پیشنهاد ميشود که آگاهي و

دارد آنها نگرش خودشان را جهت هماهنگي با رفتارها

اطالع گلخانهداران از آثار و پیامدهاي مخرب استفاده از

و اقدامات خودشان تعدیل کرده باشند .دومین متغیر

سموم و کودهاي شیمیایي و نیز فواید

اصول

اثرگذار بر نگرش ،دانش گلخانهداران ميباشد .این یافته

کشاورزي پایدار از طریق رسانههاي انفرادي ،گروهي و

همسو با نتایج مطالعاتي مانند ساداتي و همکاران

جمعي به صورت مرتب افزایش داده شود ،زیرا ارتقاي

( ،)2060محمدیان و بخشنده ( ،)2069شریفي و همکاران

آگاهي گلخانهداران از اثرات و پیامدهاي رفتارهایشان

( ،)2066کالنتري و همکاران ( ،)2007آزوسنا و

موجب افزایش احساس مسئولیت آنها در قبال سالمتي

همکاران ( ،)2063سلنا و همکاران ( )2069و راجانا و

محیط زیست و باالتر از آن سالمتي شهروندان خواهد

همکاران ( ،)2004ميباشد که آنها نیز تأثیر مثبت دانش

شد .در واقع کشاورزي پایدار ،به عنوان نظامي براي

و آگاهي بر نگرش افراد در خصوص موضوعات مورد

تولید محصوالت کشاورزي متعدد ،نیاز زیادي به دانش

مطالعه را گزارش کردهاند .در این راستا همانگونه که

و شناخت مسائل محیطزیستي و پایداري دارد .همچنین

نتایج پژوهش نیز نشان داد ،میزان استفاده از منابع

پیشنهاد ميشود که سازمانهاي جهاد کشاورزي و

اطالعاتي (کارشناسان مراکز فروش ،گلخانهداران

نظام مهندسي کشاورزي نسبت به طراحي و برگزاري

همسایه و سایر گلخانهداران ،محققان کشاورزي و

دورههاي آموزشي ترویجي و تشویق گلخانهداران

استادان دانشکدههاي کشاورزي و )...به عنوان چهارمین

جهت شرکت در این دورهها اقدام نمایند.

متغیر مهم بر نگرش گلخانهداران به صورت مثبتي

میزان درآمد از محل گلخانه بر نگرش

تأثیرگذار بود .این یافته نیز در تطابق با یافتههاي

گلخانهداران به کشاورزي پایدار به صورت مثبتي

ساداتي و همکاران ( ،)2060باقري و شاهپسند ()2060

تأثیرگذار بود .ساداتي و همکاران ( ،)2060حیاتي و

و کرمي و منصورآبادي ( )2007بود و اینکه افرادي که

همکاران ( )2060و افشاري و همکاران ( )2069نیز به

تماس بیشتري با کارشناسان کشاورزي و منابع

نتایج مشابهي در خصوص ارتباط مثبت درآمد و نگرش

اطالعاتي متعدد داشتند از نگرش مساعدتري نسبت به

کشاورزان به کشاورزي پایدار اشاره کردهاند .گرچه

کشاورزي پایدار برخوردار بودند .همچنین بین نگرش

تاثیر این متغیر طبق ضریب بتا بسیار ناچیز بود ولیکن

افراد مورد مطالعه با تعداد کالسهاي آموزشي که

نشان ميدهد که گلخانهداراني که درآمد باالتري

شرکت کرده بودند ،رابطه مثبت و معنيداري وجود

داشتند ،نسبت به کشاورزي پایدار نگرش مساعدتري

داشت که با یافتههاي راجانا و همکاران ( )2004و

در مقایسه با بقیه گلخانهداران داشتند.

ساداتي و همکاران ( ،)2060همسو بود و افراد با شرکت

بین نگرش گلخانهداران با میزان رضایت آنها از

در کالسهاي آموزشي ضمن کسب دانش و اطالعات

شغل گلخانهداري رابطه مثبت و معنيداري وجود داشت

بیشتر از نگرش مثبتي نیز در خصوص کشاورزي

که در تطابق با یافتههاي ساداتي و همکاران ()2060
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نگرش مثبت گلخانهداران در خصوص کشاورزي پایدار

 با توجه به اهمیتي که رضایت شغلي در ایجاد.بود

و با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد ميشود که

 هرچقدر،نگرش مساعد نسبت به کشاورزي پایدار دارد

همزمان با فرهنگ سازي مصرف محصوالت سالم

گلخانهداران دسترسي بیشتر و آسانتري به اعتبارات و

 جهت افزایش درآمد،توسط رسانههاي جمعي

 باعث،زیرساختهاي موردنیازشان داشته باشند

گلخانهداران از محل فروش محصوالت سالم و ارگانیك

افزایش رضایتشان از شغل گلخانهداري و بهبود نگرش

نیز اقدامات بازاریابي متناسب صورت بگیرد و نهادهاي

.آنها نسبت به کشاورزي پایدار ميشود

نظارتي در حوزه سالمت غذایي نیز باید نسبت به
.اجراي صحیح این سیاستها تالش نمایند

با توجه به ضرورت حفظ سالمتي مصرف
کنندگان درارتباط با محصوالت گلخانهاي و نظر به
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