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 چکیده

 پایداري مندي شغلی بر سطحرضایت و نگرش نش،دا تاثیر هدف تحقیق حاضر بررسی
-هز گلخاناي بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه مورد مطالعه نیتولید گلخانه واحدهاي

پژوهش با  )  بودند. نمونه=340N(شهرستان پاکدشت هاي داران سبزي و صیفی عضو تعاونی
-ن آنها جمعصورت کامالً تصادفی از بیها بهنفر تعیین و داده 188استفاده از فرمول کوکران 

-ن بهآابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه بود که روایی ظاهري آوري شد. 
بی و وسیله پنل متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکی

ورزي دار، نگرش به کشاهاي دانش کشاورزي پایمیانگین واریانس استخراج شده براي مقیاس
ر هاي گردآوري شده در دو بخش آماپایدار و رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفت. داده

د. نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن  Lisrelو SPSSهاي افزارتوصیفی و استنباطی در نرم
داران لخانهمندي گهاي دانش، نگرش و رضایتسازي معادالت ساختاري نشان داد متغیرلمد

ثرات اها دارند. در نهایت، پس از تحلیل داري بر سطح پایداري گلخانهتاثیر مثبت و معنی
 مل درهاي تولید مشخص شد که این عواها بر سطح پایداري واحدمستقیم و غیر مستقیم متغیر

 درصد متغیر وابسته را داراست. 69مجموع توانایی تبیین 
 

 مندي.ایدار، تعاونی، دانش، نگرش، رضایتکشاورزي پکلیدي:  هايواژه
 

 مقدمه
 2050ها جمعیت جهان در سال بینیبر اساس پیش

 ,FAOSTATICمیلیارد نفر خواهد شد ( 9بیش از 

) و این بدین معناست که افزایش تقاضا در 2009
پذیر خواهد بود ناي محصوالت غذایی امري اجتنابزمینه

)2003, 1ATTRAیش جمعیت کره زمین واسطه افزا). به
در پنجاه سال آینده، که عمدتًا در کشورهاي درحال 
توسعه اتفاق خواهد افتاد و همچنین، رشد شهرنشینی، 
رشد درآمد و تقاضاي فزاینده براي غذا، کشاورزي در 
سطح جهانی متحمل تغییرات فیزیکی و اقتصادي 
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 & Berry et al., 2015; Indecheاي خواهد شد (عمده

Ondieki-Mwaura, 2015  این درحالی است که .(
هاي زیست محیطی و  تغییرات آب مشکالت و فرسایش

-و هوایی تولید و عرضه مواد غذایی را در آینده با چالش
). در Zhou, 2010( هاي جدي مواجه خواهد ساخت

 براي ايگلخانه کشت هاي اخیرهمین راستا، در سال
 خاك، و آب منابع از بهینه استفاده فصل، از خارج تولید

 در موجود امکانات و کوچک قطعات از گیريبهره ویژهبه
 و زمین فاقد که پرجمعیت شهرهاي حاشیه و روستاها

 2008(گسترش یافته است  شدت به باشند،می کافی آب
Shafiee & Porjobari,.( است درحالی مسایل این تمام 

 هايکشت در خارجی هاينهاده رویهبی مصرف که
است و این امر پایداري  مرسوم به شدت ايلخانهگ

واحدهاي مربوطه را با تردید و دستیابی به کشاورزي 
 & Van Thanhپایدار را با چالش مواجه ساخته است (

2015, Yapwattanaphun .(Ibitayo )2006 معتقد (
است که نیاز به افزایش محصوالت کشاورزي در کشورها 

عنوان منظور صادرات بهبهچه براي مصارف داخلی و چه 
رویه از ترین نیروي محرکه در استفاده غالباً بیقوي
-هاي شیمیایی در کشاورزي از قبیل کودها و آفتنهاده
-تواند یکی از مهمشود، که این میها محسوب میکش

 ,.Shams et alترین عوامل تهدید کننده سالمتی باشد (

وین ). برخی محققین معتقدند که شکل ن2015
کشاورزي، در کنار استفاده نابخردانه بیش از حد از 

ها و ضررهاي سموم و کودهاي شیمیایی سبب فرسایش
 Patidar andزیست شده است(جبران ناپذیري به محیط

Patidar, 2015 .( 
میلیون  165از طرفی، وسعت سرزمین ایران (

هکتار) این تصور نادرست را در ذهن برخی ایجاد کرده 
اراضی کشاورزي در کشور به وفور یافت شده و است که 

که واقعیت تنها مشکل موجود کمبود آب است. در حالی
این است که اراضی کشاورزي با محدودیت، تخریب، 
تغییر کاربري، محدودیت و فرسایش خاك مواجه است. 

-سالیگذشته از این موارد، مسایلی مانند، سیل، خشک
زندگی، راندن مردم کم هاي متعدد، تنزل استانداردهاي 
اي و دور دست، سقوط درآمد و فقیر به مناطق حاشیه

هاي زیست محیطی و تغییرات وسیع در کاربري نظام
اراضی کشاورزي، مواردي است که نظام کشاورزي ایران 

). الزمه کاهش و یا Jamshidi, 2011را تهدید می کند (
هاي زیست محیطی و در کنار آن تعدیل این بحران

عضالت اجتماعی و اقتصادي، توجه به مقوله پایداري و م
 ,Minaee & Saboriتوسعه پایداري در کشاورزي است (

). این درحالی است که یکی از محورهاي در نظر 2010
گرفته شده براي توسعه بخش کشاورزي کشور استفاده 

هاست. کشاورزي خانوادگی و خرده از ظرفیت تعاونی
چک، پراکنده و نامتجانس دهقانی (وجود قطعات کو

هاي زراعی) مشکالت متعددي را به دلیل بودن زمین
وجود آورده است حجم کوچک محصوالت تولیدي به

)Rahbari et al., 2017.( زعم محققان همچنان به اما
 نادیده هاي تولیدي تعاونیپایداري واحد بر مؤثر عوامل
 پایداري بر مؤثر عوامل شناخت. است شده گرفته

 ها،تعاونی اعضاي دیدگاه از کشاورزي، تولید هايعاونیت
 با اندرکاراندست و ریزانبرنامه که شد خواهد موجب
 اقدام هاتعاونی گسترش و تقویت جهت در بازتر دیدي
 فراهم را روستایی و کشاورزي توسعه موجبات و کنند

هاي گذشته در نظام در سال .)Haji et al., 2015سازند (
منظور افزایش توان بازاریابی، اشاعه نه نیز بهکشت گلخا

ها ها، تشکیل تعاونیاطالعات، تامین اعتبار و تهیه نهاده
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به 

ها اینکه حجم قابل قبولی از محصوالت تولیدي گلخانه
داران صورت هاي گلخانهتوسط افراد عضو تعاونی

هاي فردي، دانش، نگرش وضعیت سازه پذیرد، بررسیمی
و رضایتمندي آنان و ارتباط با پایداري واحدها ضروري 

 است. 
عنوان یکی از محورهاي اساسی رشد و کشاورزي به

توسعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادي کشورها دارد 
)Nekoie Naieni & Barghi, 2015حال تجربه ). با این

این بخش تنها در  هاي اخیر نشان داده است کهدهه
هاي رشد پایدار عنوان یکی از مولفهتواند بهصورتی می

مطرح شود که خود نیز مطابق با اصول نوین کشاورزي 
پایدار مدیریت شود. کشاورزي پایدار نظامی مبتنی بر 

هاي طبیعی، تولید بهینه با حفظ طوالنی مدت سیستم
 زي،هاي کشاورکمترین نهاده، درآمد کافی براي واحد

هاي خانوار تأمین نیازهاي غذایی اساسی و ضرورت
). کشاورزي Tien Long, 2013روستایی و اجتماع است (

عنوان یک اولویت تحقیقاتی و عملی در واکنش پایدار به
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به نیاز گسترده به ایجاد تعادل بین تولید غذا و محیط 
 ,Prettyزیست و سالمت جامعه پدیدار شده است (

ر تعریف خود از کشاورزي پایدار به ). فائو د2005
طبیعی پایه و اطمینان از توانایی مدیریت و حفظ منابع

کند نسل آینده در برآورد نیازهاي غذایی خود اشاره می
)Fao, 2012کلی، کشاورزي پایدار نظامی است طور). به

که زمین، آب و منابع ژنتیکی جانوري و گیاهی را حفظ 
ه از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش کرده، به همان اندازه ک

 ;Zhou, 2010وري باالیی هم دارد(است، سودآور و بهره

Rao & Rogers, 2006 .( 
هاي اي است که نظامکشاورزي مفهوم گسترده
اي گیرد که تولید گلخانهتولیدي مختلفی را در بر می

رغم مدرن بودن این هاي نوین آن است. علییکی از نظام
تحقیقات نشان داده است که پایداري این نوع تولید اما 

 هایی مواجه است و نتایجنوع تولید نیز با چالش
حاکی از مصرف بسیار باالي  موجود آمارهاي و تحقیقات

دارد  هاي شیمیایی در این نوع نظام کشتنهاده
)Jamshidi & Hji Mirrahimi, 2016(.  ،از طرف دیگر

تفاده انسان از محیطی عموماً ناشی از اسمسایل زیست
بردار مؤلفه مهم طبیعی است و رفتار انسان بهرهمنابع

). Bagheri et al., 2008تأثیر گذاري بر پایداري است (
گیري و پایداري حاصل تجارب، اهداف، دانش، تصمیم

هاست. تصمیم کشاورزان به سازماندهی مشترك انسان
فی پذیرش عملیات کشاورزي پایدار متأثر از عوامل مختل
باشد است که یکی از این عوامل نگرش آنان می

)Bagheri & Shah Pasand, 2010 لذا، در طراحی .(
هاي جدید کشاورزي متخصصان باید در کنار سایر برنامه

عوامل تأثیرگذار، به پیچیدگی نگرش کشاورزان نیز 
). براي نگرش Ahnstrom et al., 2009توجه نمایند (

اي از تعاریف که در دامنه تعاریف متعددي ارایه شده
هاي تا عملیاتی که با آزمون "آمادگی براي عمل"نظري 

 ,Ibidشوند، قرار دارد (گیري میاندازه "نگرش سنجی"

ها نه ثابت و نه ایستا هستند. بلکه هربار ). نگرش2009
اي خاص بازسازي در پاسخ به یک سئوال، رفتار یا حادثه

اي که مردم پایداري، شیوهشوند. در مسایل مربوط به می
ها و دارند و در بلندمدت به نظامزیست را نگه میمحیط

ها کننده نگرش آننگرند، تعیینزیست میمنابع محیط
 Fakoyaزیست است (نسبت به عمل و تغییر در محیط

2007et al.,  .(Van Thanh & Yapwattanaphun 
-پیشکنند که بهبود نگرش کشاورزان ) بیان می2015(

 Raoزمینه پذیرش کشاورزي پایدار است. رائو و راجرز (

& Rogers, 2006 نیز معتقدند نگرش مثبت به یک (
 شود. فناوري منجر به پذیرش و کاربرد آن می

دهد دانش کشاورزان هاي مختلف نشان میپژوهش
-در زمینه کشاورزي پایدار، یکی از عوامل مهم در شکل

اطالعات، اعتماد، مهارت،  گیري رفتار آنهاست. دانش و
آورد. توانایی و تجربه را براي کشاورزان به همراه می

هاي رفتاري ها و نیتتواند بر نگرشدانش و معلومات می
اي میان نگرش و رفتار عنوان واسطهتاثیر بگذارد و به

تواند موجب تغییر در نگرش و عمل کند. دانش می
 ,.Afshari et alدرنهایت تغییر در رفتار فرد شود (

، طی تحقیقی مشخص شد که ). در این زمینه2014
ها و تواند نگرشمحور میآموزش و گسترش دانش مسئله

رفتارهاي زیست محیطی را تغییر دهد و حس نگرانی 
 Kalantari etزیست را افزایش دهد (ها درباره محیطآن

al., 2007دادن ها را آماده انجام ). این تغییرات آن
کند که توام با زیست میهاي مناسب محیطلیتفعا

شان خواهد شد.  شغلی مندي آنان از فعالیترضایت
 اعضاي رضایت همچنین، به استناد سایر تحقیقات تأمین

هاي مهم عنوان یکی از شاخصکشاورزي به تولید تعاونی
عامل اجتماعی و فرهنگی در دستیابی به عملکرد پایدار 

). بنابراین، Haji et al., 2015است ( ها بیان شدهتعاونی
در این پژوهش سه دسته متغیر دانشی، نگرشی و 

عنوان عوامل تاثیر گذار بر پایداري مندي شغلی بهرضایت
اند. اگرچه هاي تولیدي در نظر گرفته شدهواحد

تحقیقات در زمینه نگرش و دانش کشاورزي پایدار 
هاي ایر نظامداران محدود بوده است؛ اما در سگلخانه

هاي متعددي انجام پذیرفته است که کشاورزي پژوهش
 در ادامه به برخی اشاره می شود؛

) Jamshidi & Haji Mirrahimi )2016در تحقیق 
دست آمد که متغیرهاي دانش کشاورزي این نتیجه به

-پایدار، استفاده از سازوکارهاي عملی پایدار، رفتار اطالع
-به کشاورزي پایدار گلخانهیابی و تحصیالت بر نگرش 

داران موثر است. در پژوهش دیگري عوامل موثر بر 
داران خیار و گوجه فرنگی شهرستان نگرش گلخانه

اصفهان نسبت به تولید محصول سالم مورد بررسی قرار 
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 85گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت بود که 
د داران نگرش متوسط و مثبتی به تولیدرصد گلخانه

درصد آنها نگرش منفی  15محصول سالم داشتند و تنها 
 ).Sandoghi et al., 2015به تولید این محصوالت دارند (

اي در مورد میزان آگاهی، نگرش و نتایج مطالعه
اي شهرستان یزد در عملکرد متصدیان کشت گلخانه

زمینه مخاطرات بهداشتی کاربرد سموم نشان داد که 
هاي الزم در مورد مطالعه آموزش بیش از نیمی از افراد

زمینه مورد مطالعه را دریافت کرده بودند. عالوه بر این، 
نگرش و عملکرد افراد مورد مطالعه به ترتیب در حد باال 

). در Mirshekari et al., 2015و متوسط ارزیابی گردید (
مورد دیگري نگرش کشاورزان شهرستان اسدآباد نسبت 

-رتباط آن با میزان مصرف نهادهبه کشاورزي پایدار و ا
هاي شیمیایی توسط آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

درصد روستاییان نگرش مثبتی به  78نشان داد که 
کشاورزي پایدار داشتند. همچنین، بین نگرش کشاورزان 

هاي شیمیایی به کشاورزي پایدار و میزان مصرف نهاده
 ,.Shams et alداري وجود داشت (رابطه منفی و معنی

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش  ). نتایج مطالعه2015
 49کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک نشان داد که 

درصد کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک، نگرش 
). Ghadimi & Shabanali Fami, 2012مثبتی داشتند (

رفتار کشاورزان در اي در مورد در این راستا، در مطالعه
، نگرش و دانش اکثر کشاورزان از آب و خاك حفاظت

مورد مطالعه به ترتیب در حد نسبتاً مطلوب و زیاد 
 ).Rostami, 2010برآورد شد (

تحقیق دیگري نیز حاکی از این بود که دانش و 
نگرش کشاورزان با دستیابی به سطوح پایداري در بین 

ر دار دارد. در این پژوهش متغیکار رابطه معنیزنان پنبه
دانش با تاثیر بر نگرش کشاورزان تاثیر غیر مستقیم خود 

 ,.Afshari et alرا نیز در بهبود پایداري نشان داده است (

) در 2012( .Rahmany et alهاي تحقیق ). یافته2014
هاي صیفی مورد عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه گلخانه

استان خوزستان نشان داد که بین دانش مهارتی 
ران و نگرش ایشان به کشاورزي پایدار با داگلخانه

داري وجود دارد. در مدیریت بهینه گلخانه رابطه معنی
پژوهش دیگري نویسندگان به این نتیجه رسیدند که 
پنج متغیر سطح دانش کشاورزي پایدار، سطح 

تحصیالت، نگرش به کشاورزي پایدار، میزان شرکت در 
اي ت گلخانهترویجی و سابقه فعالی -هاي آموزشیکالس

). در Sharifie et al., 2012بر پایداري موثر است (
) مشخص شد که Minaee & Sabouri )2010تحقیق 

برداران، یادگیري بین متغیرهاي توجه به عالئق بهره
جهت پایدارسازي کشاورزي، توجه به نیازهاي بهره 

طبیعی با متغیر برداران و نگرش مثبت به حفظ منابع
کارگیري در رابطه با ضرورت بهنگرش متخصصان 

 دار وجود دارد.کشاورزي پایدار رابطه معنی
 پایدار توسعۀ بر مؤثر عوامل نتایج پژوهش بررسی

 دیدگاه از نقده شهرستان کشاورزي تولید هايتعاونی
 فرهنگی، ـاجتماعی نشان داد که عوامل هاتعاونی اعضاي

 ي،اقتصاد مدیریتی، ترویجی،ـآموزشی شخصیتی،
 رابطۀ تحقیق وابستۀ متغیر با محیطیزیست و سیاستی

 ). Haji et al., 2015دارند ( داريمعنی
 و پایداري هايفعالیت شناخت هدف با تحقیقی در
 کشاورزان پایداري رفتارهاي بر مؤثر عوامل معرفی

 هايکانال از استفاده میزان سواد، سطح که مشخص شد
 عملکرد میزان و ترویجی مراکز با تماس میزان ارتباطی،

 داريمعنی و مثبت رابطه پایداري هايفعالیت انجام با
) نیز، 2005( Prettyاز نظر  .)Enaiati et al., 2009دارند (

بر و نیاز بر است تا نهادهکشاورزي پایدار یک نظام دانش
به دانش، مدیریت و مهارت دارد. بنابراین، پذیرش آن 

نسبت به پایداري در  مستلزم ایجاد نگرش مطلوب
 ،). لذاPazouki  & Shahpasand, 2014کشاورزان است (

بررسی نگرش کشاورزان در این زمینه شناخت صحیحی 
 کند. ریزي عاقالنه و عملی فراهم میبراي برنامه

بندي مطالعات صورت گرفته حاکی از این است جمع
که عوامل مختلفی بر پایداري واحدهاي تولیدي 

ترین این عوامل سطح خیل هستند. از مهمکشاورزي د
دانش کشاورزي پایدار و نگرش به این مقوله است. این 
دو مفهوم با تاثیرگذاري بر رفتار کشاورزان در پذیرش و 

کننده یا عدم پذیرش اقدامات کشاورزي پایدار، تعیین
سطح پایداري واحدهاي تولیدي هستند. براي 

غول به فعالیت هستند کشاورزانی که در قالب تعاونی مش
ي کلیدي در جهت پایداري کسب و کار ترین نکتهمهم
خدمات  هیارا و عملکرد هاي تولیدي تعاونی، ارتقايواحد

 & Liebrand( اعضاست رضایت جلب براي مناسب
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Charles Ling, 2014.( مندي شغلی نیز رضایت ،بنابراین
عه هاي اصلی در پایداري و توسعنوان یکی از عاملبه

 شود.هاي تولیدي شناخته میکسب و کار واحد
استان تهران به لحاظ سطح زیر کشت محصوالت 

اي کشاورزي در کشور داراي رتبه نخست است گلخانه
)Pazouki  & Shahpasand, 2014 شهرستان پاکدشت .(

اي هاي اصلی تولید محصوالت گلخانهنیز یکی از قطب
و صیفی است.  مخصوصاً گل و گیاهان زینتی و سبزي

این شهرستان باتوجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
مطلوب، فاصله نزدیک به بازار مصرف (تهران) و نیروي 
انسانی فراوان و وجود سایر امکانات در منطقه، پتانسیل 

ي این منطقه است اي دارد که بیانگر ظرفیت بالقوهویژه
)Darvishi et al., 2014ت ترین محصوال). از عمده

اي این شهرستان سبزي و صیفی است که در این گلخانه
حال بین سهم خیار از سایر محصوالت بیشتر است. با این

هاي شهرستان بیش از مصرف سموم شیمیایی در گلخانه
). Pazouki  & Shahpasand, 2014( استحد نرمال 

کنندگان بیشترین شاید بتوان ادعا نمود که مصرف
هاي شیمیایی را روي ف نهادهحساسیت از لحاظ مصر

 Hooshmandanمحصوالت سبزي و صیفی دارند (

Moghaddam Fard & Shams, 2016سطح  ،). بنابراین
ها اهمیت بسیار زیادي دارد. پایداري در این نوع گلخانه

اي از با توجه به عضویت تعداد قابل مالحظه ،همچنین
داران فعال شهرستان در قالب تعاونی گلخانه

ها براي بهبود توان از ظرفیت این تعاونیداران، میخانهگل
 وضعیت پایداري تولید استفاده نمود. 

هدف تحقیق حاضر بررسی نگرش، دانش و  ،رواز این
داران عضو تعاونی شهرستان مندي گلخانهرضایت

 پاکدشت و تاثیر آن بر پایداري واحدهاي مورد بررسی
هاي تحقیق به ضیههدف فوق، فر به بود. جهت دستیابی

 شوند:ترتیب زیر در نظر گرفته می
 1H داران تاثیر دانش کشاورزي پایدار گلخانه
 داري بر نگرش آنان دارد.معنی
 2H داران تاثیر نگرش کشاورزي پایدار گلخانه
 دارد.واحدهاي تولید داري بر سطح پایداري معنی
 3H داران تاثیر دانش کشاورزي پایدار گلخانه
 دارد.واحدهاي تولید داري بر سطح پایداري معنی
 4H داري داران تاثیر معنیرضایتمندي شغلی گلخانه

 دارد.واحدهاي تولید بر سطح پایداري 

 

 
 چارچوب نظري پژوهش -1شکل 

 
 هامواد و روش

هاي نگرش به در تحقیق حاضر ارتباط بین سازه
-نش کشاورزي پایدار و میزان رضایتکشاورزي پایدار، دا

داران عضو تعاونی شهرستان مندي شغلی گلخانه
ها مورد بررسی قرار گرفته پاکدشت با پایداري گلخانه

آوري اطالعات در پژوهش حاضر به روش است. جمع
هاي پیمایشی انجام شده و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش

ي و از جهت کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربرد
 آید. اینشمار میروش، در زمره تحقیقات توصیفی به

 کاربرد به توجه با. باشدمی علّی تحقیقات نوع از تحقیق
 مدل تحلیل و بررسی براي ساختاري معادالت یابیمدل

 نوع از و همبستگی تحقیق این روش تحقیق، مفهومی
 .باشدمی کوواریانس ماتریس تحلیل

 دانش

 رضایتمندي

 پایداري نگرش

3H 

1H 

4H 

H2 
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داران سبزي و ا تمامی گلخانهجامعه آماري تحقیق ر
صیفی عضو تعاونی شهرستان پاکدشت که در سال 

). =340Nدهند (درحال فعالیت بودند تشکیل می 1395
-به داراننفر از گلخانه 188با استفاده از فرمول کوکران 
گیري کامًال تصادفی انتخاب عنوان نمونه به روش نمونه

سشنامه از آنها شدند و اطالعات مورد نیاز در قالب پر
ابزار اصلی تحقیق حاضر، پرسشنامه آوري گردید. جمع

بود که روایی ظاهري آن به وسیله متخصصان ترویج 
آموزش کشاورزي دانشگاه تهران و تربیت مدرس و 

کارشناسان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
مورد تایید قرار گرفت. جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه، با 

داران خارج از ام آزمون مقدماتی در بین گلخانهانج
ي ضریب آلفاي کرونباخ ي مورد مطالعه و محاسبهنمونه

هاي دانش کشاورزي پایدار، نگرش به براي مقیاس
کشاورزي پایدار و رضایتمندي شغلی در حد مطلوب 

سازي معادالت ساختاري برآورد گردید. در بخش مدل
زه، شاخص میانگین نیز به منظور تعیین روایی سا

واریانس استخراج شده
1 )AVE دهد که چه نشان می) محاسبه شد که

درصدي از واریانس سازه مورد مطالعه تحت تاثیر 
جهت تعیین پایایی،  ،. همچنینآن بوده استهاي نشانگر

                                                                                  
1. Average Variance Extracted 

استفاده شده که بیانگر  CR( 2از شاخص پایایی مرکب (
مدل گیري در میزان شدت کنترل خطاهاي اندازه

 ,Fornell & Larcker( باشدمعادالت ساختاري می

1981 .( 
                                                                                  
2. Composite Reliability 

 
 هاي ابزار پژوهشپایایی بخش -1جدول 

 پایایی مرکب
 استخراج واریانس میانگین

 شده
 مولفه هاتعداد گویه آلفاي کرونباخ

 دانش 14 80/0 680/0 955/0
 نگرش 15 85/0 712/0 960/0
 منديرضایت 6 76/0 754/0 948/0
 سطح پایداري 33 71/0 729/0 890/0

 
در تحقیق حاضر براي سنجش دانش کشاورزي 

و  1سوال (کامال مخالفم =  14پایدار از یک مقیاس با 
) استفاده گردید. براي سنجش نگرش 5کامال موافقم= 

 لفممخا (کامالً طیف لیکرت دار، ازنسبت به کشاورزي پای
ر این دفاده شد. است هگوی 15) با 5تا کامًال موافقم=  1= 

گذاري به صورت ها در زمان کدها بعضی از گویهطیف
معکوس امتیازدهی شدند. براي سنجش میزان رضایت 

 1کم=خیلی ( شغلی نیز از مقیاسی در قالب طیف لیکرت
گویه بهره گرفته شد. پس از  6) با 5تا خیلی زیاد=

محاسبه امتیازهاي مربوط به میزان نگرش و دانش 
 یزانبندي زیر، مران، با استفاده از روش دستهداگلخانه

ر داران، به چهانگرش و دانش کشاورزي پایدار گلخانه
 سطح تبدیل شدند:

A: بسیار منفی  :Min:≤A<Mean-St.d 

B: منفی : Mean-St.d<B<Mean 

C: مثبت: Mean≤C<Mean+St.d 

D: بسیار مثبت  : Mean+St.d≤D≤Max 

؛ Meanانگین با ؛ میMinحداقل با  ،در رابطه مذکور
نشان داده شده  Max؛ و حداکثر با St.dانحراف معیار با 

است. همچنین، در این تحقیق متغیر وابسته، پایداري 
اي بود که براي سنجش آن، سه بعد واحدهاي گلخانه

محیطی ستاصلی پایداري یعنی اقتصادي، اجتماعی و زی
یقات مدنظر قرار گرفت. با استفاده از مرور منابع و تحق

 12انجام شده و وضعیت جامعه و منطقه مورد بررسی 
شاخص در  15شاخص قابل سنجش در بعد اقتصادي، 

شاخص در بعد اجتماعی تدوین  6بعد زیست محیطی و 
آوري گردید هاي الزم براي سنجش آنها جمعو داده

 ).2(جدول 
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 املی تبیین شدههاي سنجش پایداري در نظام کشت گلخانه همراه بار عشاخص -2 جدول

 
هاي مورد استفاده در این که شاخصنظر به این

هاي متفاوتی بودند، جمع کردن پژوهش داراي مقیاس
ضروري است که  ،پذیر نبود. به همین دلیلآنها امکان

ها به واحدهاي استانداردي تبدیل شوند تا این شاخص
).  Kalantari, 2016امکان جمع کردن آنها فراهم آید (

براي فاقد  1گینبدین منظور از روش تقسیم بر میان
با  ،ها استفاده گردید. سپسمقیاس نمودن شاخص

وزن مناسب به  2هاي اصلیاستفاده از روش تحلیل مولفه
با استفاده از  ،). در نهایت2ها اطالق شد (جدول شاخص
ترکیبی هر بعد، میزان پایداري در ابعاد  شاخص

                                                                                  
1. Division by Mean    
3. Principal Component Analysis 

 بارعاملی متغیرها بعد پایداري
اقتصــــــادي

 

 810/0 نسبت درآمد حاصل از گلخانه به کل درآمد
 777/0 ( ارزش کل تولید به ازاي هزینه بذر مصرفی)  وري بذربهره
 680/0 ( ارزش کل تولید به ازاي هزینه کود مصرفی) وري کودبهره

 812/0 به ازاي هزینه سم مصرفی)( ارزش کل تولید  بهروري سم
 713/0 ( ارزش کل تولید به ازاي هزینه آب مصرفی) وري آببهره
 712/0 ( ارزش کل تولید به ازاي هزینه کل کارگر) وري نیروي انسانیبهره
 800/0 ( ارزش کل تولید به ازاي هزینه سوخت و برق) و برق مصرفی وري سوختبهره

 756/0 (منفی)  به کلاي نسبت سطح اجاره
 704/0 نسبت سطح بیمه شده به کل

 821/0 درصد اعتبار شخصی به کل اعتبارات
 888/0 درآمد خالص در واحد سطح

 755/0 هاي اصلی از بازارهاي محلینسبت تامین نهاده

ت محـــیطی
زیســـ

 

 754/0 نسبت سطح زیرکشت همراه با کنترل بیولوژیک به کل سطح زیرکشت
 610/0 درصد کشت با تناوب به کل سطح زیر کشت محصول

 692/0 میزان استفاده از آزمایش باقیمانده سموم در محصول تولیدي
 731/0 اي به منظور کاهش مصرف آبهاي نوین کشت گلخانهمیزان استفاده از روش

 750/0 میزان رعایت قوانین بهداشتی در عبور و مرور در گلخانه
 630/0 داشت بدون استفاده از سم به کل نسبت سطح

 510/0 نسبت سطح زیرکشت با قلمه یا بذر اصالح شده
 611/0 مقدار کود ریزمغذي مصرف شده نسبت به هر سطح زیرکشت

 512/0 مقدار کود کمپوست مصرف شده نسبت به سطح زیرکشت
 888/0 (منفی) مقدار کود ازته مصرف شده نسبت به سطح زیرکشت

 876/0 (منفی) مقدار کود فسفره مصرف شده نسبت به هر سطح زیرکشت
 901/0 (منفی) مقدار کود پتاسه مصرف شده نسبت به هر سطح زیرکشت

 889/0 مقدار کود میکرو و ماکرو کامل به سطح زیرکشت
 598/0 مصرف شده به سطح زیرکشتو کود سبز مقدار کود دامی 

 592/0 (منفی) ف شده به سطح زیرکشتمصر و علف کش کشمقدار آفت

اجتمــاعی
 

 756/0 میزان ارتباط با مروجان و کارشناسان
 842/0 شغل مقبولیت اجتماعی

 774/0 سطح تحصیالت
 642/0 نسبت عضویت در نهادهاي حمایتی

 638/0 میزان همکاري خانواده
 802/0 هاي ارتباطیمیزان استفاده از کانال
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محیطی محاسبه گردید. اجتماعی، اقتصادي و زیست
پایداري کل نیز سه شاخص با هم جمع  براي سنجش

 دست آمد.گردیده و شاخص ترکیبی نهایی پایداري به
در  22WinSPSSافزار ها از نرمجهت تحلیل داده

هاي توصیفی و جهت برازش مدل پژوهش و آزمون آمار
ار افزسازي معادالت ساختاري در نرمفرضیات نیز از مدل

.Lisrel گرفته شد. بهره 
 

 بحثنتایج و 
درصد از  8/5نتایج تحلیل توصیفی نشان داد که 

تا  30درصد بین  8/65سال،  30داران کمتر از گلخانه
سال سن داشتند.  50درصد بیشتر از  4/28سال، و  50

سال بود. از  93/43داران طبق نتایج، متوسط سن گلخانه
درصد از  5/50لحاظ تحصیالت نیز نتایج نشان داد که 

درصد  9/14ي تحصیالت دیپلم و کمتر، پاسخگویان دارا
درصد نیز  9/9درصد لیسانس، و  9/22فوق دیپلم، 

 داراي سطح سواد فوق لیسانس و باالتر بودند. 
درصد از  8/30عالوه بر این، مشخص شد که 

 2/69هاي مرتبط با کشاورزي و پاسخگویان در رشته
اند. هاي غیرکشاورزي تحصیل کردهدرصد در رشته

هاي داران در دورهدرصد گلخانه 25که تنها  مشخص شد
آموزشی ترویجی مرتبط با کشاورزي پایدار و یا تولید 

اند. با توجه به نتایج حاصل از محصول سالم شرکت کرده
 34سال،  7داران کمتر از درصد از گلخانه 50 ،تحقیق

 15درصد نیز بیش از  16سال و  15تا  8درصد بین 
 ). 3گلخانه داشتند (جدول سال سابقه کشت و کار 

 
 اي پاسخ دهندگانویژگی هاي فردي و حرفه -3 جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 سن (سال)
 8/5 11 و کمتر 30

 66 124 50الی 30 69 21 33/8 93/43
 2/28 53 و بیشتر 51

 سابقه (سال)
 

 50 94 و کمتر 7

 34 64 15الی  8 23 1 04/5 22/9

 16 30 15بیشتر از 

 تحصیالت
 

 5/50 95 دیپلم و کمتر

- 
 نما:

   دیپلم و کمتر 

 9/14 28 فوق دیپلم

 9/22 43 کارشناسی 

 1/10 19 کارشناسی ارشد و بیشتر
 6/1 3 بی پاسخ

رشته 
 تحصیلی

 8/30 58 کشاورزي
 ر کشاورزينما:  غی

 2/69 130 غیر کشاورزي
     100 188 کل 

 
طور که در داران، هماندانش کشاورزي پایدار گلخانه

ها تحقیق بیان شد، به چهار سطح بخش مواد و روش
درصد از  5/16تبدیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 

 مورد   در   »خیلی کم«  نمونه مورد مطالعه داراي دانش
  
 
 

 
 

 
درصد  43، »کم«درصد دانش 26کشاورزي پایدار، 

» زیاد«درصد نیز داراي دانش  5/14و » متوسط«دانش 
 ).4در ارتباط با کشاورزي پایدار بودند (جدول
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ش توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس دان -4 جدول
 کشاورزي پایدار

 درصد فراوانی(نفر) سطح دانش کشاورزي پایدار

5/16 31 )20 – 53/32خیلی کم(  

 26 49 )53/32 -93/49کم(

 43 81 93/49 -33/67متوسط(

5/14 27 )33/67 -70زیاد(  

 100 188  کل

 70حداکثر:     20حداقل:     93/49میانگین:     متوسط: نما
 40/17انحراف معیار: 

 
درصد از  5/8دهد که می) نشان 5( جدول

به کشاورزي نسبت » بسیار منفی«پاسخگویان نگرش 
درصد نگرش  5/50، »منفی«درصد نگرش  26پایدار، 

نسبت »  بسیار مثبت«درصد نیز نگرش  15و » مثبت«
 دارانبه کشاورزي پایدار داشتند. نگرش مثبت گلخانه

اي، در پذیرش عنوان مدیران واحدهاي گلخانهبه
د. تواند بسیار مهم باشکشاورزي پایدار توسط آنها می

 بایست مورد توجه مسئوالن ترویج ومی این مطلب ،لذا
 آموزش کشاورزي قرار گیرد.

 
ش به توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس نگر -5جدول 

 کشاورزي پایدار
 درصد فراوانی(نفر) نگرش نسبت به کشاورزي پایدار

 5/8 16 )29 -97/37بسیار منفی(

 26 49 )97/37 - 09/43منفی(

 5/50 95 )09/43 - 21/48مثبت(

 15 28 )21/48 - 60بسیار مثبت(

 0/100 188 کل

  29حداقل: 09/43نما: نگرش مثبت    میانگین: 
 12/5انحراف معیار:      60 حداکثر 

 
) نشان 6( گونه که در جدولهمانت، از لحاظ رضای
راي درصد از نمونه مورد مطالعه دا 2/22داده شده است، 

درصد  32باشند. از شغل خود می» خیلی کم«رضایت 
و » متوسط«درصد رضایت  32، »کم«داراي رضایت 

» زیادي«درصد نیز از میزان رضایت شغلی 8/13تنها 
 برخوردار بودند.

 
یت توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس رضا -6 جدول

 شغلی
 درصد فراوانی(نفر) سطح رضایت شغلی

 2/22 42 )5 – 21/10خیلی کم(

 32 60 )21/10 – 1/14کم(

 32 60 )1/14 – 99/17متوسط(

 8/13 26 )99/17 – 29زیاد(

 0/100 188 کل

29حداکثر:    5حداقل: 1/14میانگین:    کم و متوسط: نما
 89/3انحراف معیار:  
 

هاي مربوط به دانش کشاورزي بندي گویهاولویت
) نشان داده شده است. 7داران در جدول (پایدار گلخانه

 بی موجب تواندمی هرز هايعلف دوجو«هاي گویه
 عرضه زمان در تغییر و بازاریابی«و » شود کود اثرشدن
 هايروش«و » شد خواهد درآمد افزایش سبب محصول
 گلخانه آفات کنترل براي روش بهترین بیولوژیکی کنترل

 سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. » باشندمی
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 انش کشاورزي پایدارهاي دبندي گویهاولویت -7جدول
 اولویت SD CV میانگین دانش

 1 198/0 987/0 98/4 هاي هرز می تواند موجب بی اثرشدن کود شود.وجود علف

 2 204/0 973/0 75/4 بازاریابی و تغییر درزمان عرضه محصول سبب افزایش درآمد خواهد شد.

 3 269/0 131/1 21/4 ه می باشند.هاي کنترل بیولوژیکی بهترین روش براي کنترل آفات گلخانروش
 4 295/0 291/1 81/3 براي حاصلخیزي بهتر است به جاي کود شیمیایی از کود سبز استفاده شود.

 5 303/0 238/1 08/4 در سیستم گلخانه به دلیل استفاده بهینه از منابع خاك از فرسایش آن جلوگیري می شود
 6 312/0 321/1 23/4 *حتما از سموم شیمیایی استفاده نمود.براي بدست آوردن حداکثر تولید می بایست، 

 7 323/0 248/1 86/3 *هاي شیمیایی است. کشهاي هرز توسط عملیات مکانیکی بهتر از استفاده از علفکنترل علف
 8 327/0 392/1 25/4 *هاي خارجی حداکثر استفاده را برد.براي حداکثر سود می بایست از نهاده

 9 337/0 287/1 82/3 *ها است.ز سموم شیمیایی تنها راه مؤثر کنترل آفات و بیمارياستفاده ا
 10 338/0 312/1 88/3 کشت بقوالت موجب کنترل فرسایش خاك می شود.

 11 356/0 242/1 48/3 *تغییر تاریخ کاشت و برداشت محصول در کاهش خسارت آفات تأثیر ندارد.
 12 384/0 129/1 94/2 *ذاي جمعیت زمین را ندارد.کشاورزي پایدار توانایی تأمین غ

 13 449/0 415/1 15/3 در تولید پایدار منافع بلند مدت از اهمیت بیشتري نسبت به کوتاه مدت برخوردار است.
 14 536/0 543/1 88/2 *براي بدست آوردن حداکثر تولید می بایست، از کودهاي شیمیایی استفاده نمود.

  اند.گذاري شدههاي منفی به صورت معکوس کدگویه * پژوهشهاي منبع: یافته

 
هاي نگرش به بندي گویهنتایج حاصل از اولویت

به «هاي ) نشان داد که گویه8کشاورزي پایدار(جدول 
 کشاورزي شیمیایی مواد از رویه بی نظر من استفاده

به  تنها هدف من در گلخانه«، »دارد ضرر انسان براي

و »  ن تولید در واحد سطح باشدحداکثر رساند
ترین عاملی بازارپسندي و کیفیت ظاهري محصول مهم«

، به ترتیب سه اولویت اول را »دانممدیریت گلخانه می
 کسب نمودند.

 
داریپا ينگرش به کشاورز يهاهیگو يبندتیاولو -8جدول   

 اولویت SD CV میانگین نگـــــــــــرش
 1 219/0 968/0 41/4 از مواد شیمیایی کشاورزي براي انسان ضرر دارد. به نظر من استفاده بی رویه

 2 234/0 975/0 17/4 *به حداکثر رساندن تولید در واحد سطح باشد. تنها هدف من در گلخانه
 3 239/0 850/0 56/3 *دانم.بازارپسندي و کیفیت ظاهري محصول را مهمترین عامل مدیریت گلخانه می

 4 246/0 939/0 82/3 باشد.میسازگار با طبیعت هاي روشکشاورزري آینده در گرو بکارگیري موفقیت معتقدم 
 5 247/0 967/0 92/3 ام باشد.اندازه توان مدیریتیي در اختیار من باید بهسطح گلخانه

 6 260/0 077/1 14/4 شود.از دیدگاه من آبیاري مکانیزه گلخانه باعث صرفه جویی در مصرف آب می
 7 261/0 034/1 96/3 *من معتقدم که بهترین روش کنترل آفات استفاده از آفت کش ها و سموم است.

 8 265/0 958/0 61/3 *اگر از کودها در تولید استفاده نکنم میزان تولیدم کاهش می یابد.
 9 325/0 083/1 34/3 اي، ارقامی مناسب کشت هستند که عملکرد تولید محصول باالتري دارند.در گلخانه

 10 334/0 169/1 50/3 دار موفق کسی است که محصولی سالم و بدون هیچگونه سمی تولید کند.به نظر من گلخانه
 11 362/0 295/1 48/3 هاي هرز می دانم.کنترل بیولوژیک گلخانه را بهترین روش کاهش خسارات آفات و علف

 12 392/0 333/1 40/3 *شود.ي منابع میاستفاده بهینهوري و همیشه افزایش مساحت گلخانه باعث افزایش بهره
 13 445/0 431/1 21/3 *به نظر من کاربرد کود سبز با وجود کودهاي شیمیایی ضرورتی ندارد.

 14 481/0 551/1 22/3 * معتقدم که تنوع و تناوب محصوالت، درآمد حاصل از گلخانه را کاهش می دهد.
 15 535/0 602/1 99/2 .ل سبب افزایش هجوم آفات می شودبه نظر من کشت متوالی یک محصو

  اند.گذاري شدههاي منفی به صورت معکوس کدگویه * هاي پژوهشمنبع: یافته
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مندي هاي رضایتبندي گویهنتایج حاصل از اولویت
) 9داران با استفاده از میانگین در جدول (شغلی گلخانه

مندي زان رضایتنشان داده شده است. به طور کلی می
داران از وضعیت پایینی برخوردار است. شغلی گلخانه

اي میزان رضایت از محیط کاري و رفتار شغلی و حرفه
داران بیشترین و رضایت از آینده شغلی و سایر گلخانه

 درآمد کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند.

 
داراننهگلخا یشغل يتمندیرضا يهاهیگو يبندتیاولو -9جدول   

 اولویت SD CV میانگین رضایتمندي شغلی

89/2 رضایت از محیط کاري  093/1  377/0  1 
50/2 دارانرضایت از رفتار شغلی و حرفه اي سایر گلخانه  11/12  444/0  2 

12/2 هاي تولیدنهاده رضایت از واحدهاي تامین کننده  998/0  466/0  3 
21/2 رضایت از خریداران  41/14  638/0  4 

06/2 رضایت از آینده شغلی و پیشرفت آن  431/1  694/0  5 
89/1 داريرضایت از درآمد حاصل از گلخانه  322/1  698/0  6 

 
ترکیبی پایداري  براساس نتایج حاصل از شاخص

درصد  55هاي مورد مطالعه مشخص شد که از گلخانه
درصد در شرایط نسبتاً پایدار و  31در شرایط ناپایدار، 

 ). 2درصد در شرایط پایدار قرار داشتند (شکل  14تنها 
 

 
 يهامولفه نیرابطه ب یو بررس نییمنظور تعبه

استفاده شد.  رسونیپ یهمبستگ لیتحلپژوهش از 
همبستگی گویاي این است  يهابیبررسی ماتریس ضر

 يهاداري بین تمامی مولفهکه همبستگی مثبت و معنی
. دوجود دار هاي تولیديپایداري واحدمستقل با  ریمتغ

 شهیر زانیهمگرا، م ییروا نییجهت تع )10(در جدول 
مورد  سیماتر یبا ضرائب همبستگ AVEدوم شاخص 

دوم  شهیر زانیم نکهیقرار گرفت. با توجه به ا سهیمقا

آن سازه با  یهمبستگ بیاستخراج شده از ضر انسیوار
 یتمام يهمگرا برا ییرواها باالتر است، سازه گرید

 .قرار دارد یها در سطح قابل قبولمولفه
 

هاي ماتریس همبستگی و روایی همگراي مولفه  -10 جدول
 تحقیق

 1X 2X 3X 4X هامتغیر
    1X a 824/0 دانش

   2X **65/0 a 844/0نگرش 
  3X *12/0 **39/0 a 868/0 رضایتمندي

سطح پایداري 
4X 

**35/0 **48/0 **44/0 a 854/0 

          ٪5داري در سطح معنی *        ٪1داري در سطح معنی **
a  ریشه دوم مقدارAVE براي هر سازه 

 
در پژوهش حاضر براي شناسایی تأثیر  ،در نهایت

دانش، نگرش و رضایت شغلی بر پایداري کل واحدهاي 
جهت ارزیابی سازي معادالت ساختاري و گلخانه از مدل

مرتبط  هاي برازندگیگیري از شاخصاندازه برازش مدل
براي ارزیابی مدل تحلیل  ،طور کلی. بهاستفاده شد

عاملی تاییدي چندین مشخصه وجود دارد. در این 
براي ارزیابی مدل تحلیل عاملی تاییدي از  ،پژوهش
ماندها )، میانگین مجذور پس2χاسکوئر (هاي کايشاخص

)RMR=0.26زندگی را)، شاخص نرم (هنجار) ب
)NFI=0.97زندگی (هنجارنشده) برا نشده)، شاخص نرم
)NNFI=0.98) شاخص برازندگی فزاینده ،(IFI=0.94 ،(
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 میزان )، شاخصCFI=0.94شاخص برازندگی تطبیقی (

) و شاخص بسیار مهم ریشه دوم GFI=0.99انطباق (
) استفاده RMSEA=0.64برآورد واریانس خطاي تقریب (

محققان از ). Joreskog & Sorbom, 1993(شده است 
به درجه آزادي به عنوان شاخص جایگزین   2χنسبت 

 762/1کنند که در این پژوهش مقدار استفاده می
با استناد به  ،بنابراین). Gefen et al., 2000بدست آمد (

ها تناسب هاي پیشنهادي، تمامی شاخصمعیار
هاي مورد سنجش براي تحلیل عاملی تاییدي را مولفه

 نمایند.بیان می
 غیر و مستقیم اثرهاي ،تحلیل مسیر از استفاده با

 بر مستقل متغیرهاي از هریک کل اثر و مستقیم

 بر اساس جدول داده شده است. نشان وابسته متغیرهاي
اثرات  مجموع و اثر غیرمستقیم مستقیم، )  اثر11(

 ،همچنین و وابسته متغیرهاي بر مستقل متغیرهاي
 متغیرهاي توسط وابسته متغیرهاي  2Rتعیین  ضریب

بر مبناي نتایج حاصل از مدل  .اندمشخص شده مستقل
هاي دانش و نگرش کشاورزان توانایی پژوهش متغیر

درصد از تغییرات واریانس متغیر میانجی  57تبیین 
اند. از نگرش پایداري را در بین کشاورزان بر عهده داشته

ري به عنوان درصد میزان سطح پایدا 69 ،طرف دیگر
ي متغیر وابسته نهایی پژوهش، توسط روابط ترسیم شده

 سه متغیر دانش، نگرش و رضایتمندي قابل تبیین است.

 
پایداري سطح بر دارانگلخانه منديرضایت و نگرش دانش، اثر غیرمستقیم مستقیم و اثرات -11جدول 

 اثر مستقیم مستقلمتغیر متغیر وابسته
 tمقدار 

 یمغیرمستق اثر
 اثر علی

 R2 کل

 57/0 76/0 - 38/3** 76/0 دانش نگرش

 سطح پایداري
 95/0 46/0 02/2** 49/0 دانش

 60/0 - 67/2** 60/0 نگرش 69/0
 55/0 - 33/2** 55/0 رضایتمندي

 
 1H  داران تاثیر دانش کشاورزي پایدار گلخانه

 داري بر نگرش آنان دارد.معنی
عادالت ساختاري، متغیر سازي مبر اساس نتایج مدل

 76/0داران با ضریب مسیر دانش کشاورزي پایدار گلخانه
داران داري بر متغیر نگرش گلخانهتاثیر مثبت و معنی

شود و فرضیه اول پژوهش پذیرفته می ،دارد. بنابراین
توان بیان کرد که با افزایش سطح دانش فنی می

قاد آنان نیز داران، دیدگاه و اعتکشاورزي در بین گلخانه
 مرتبط با پایداري بهبود خواهد یافت. هلنسبت به مسا

 2H داران تاثیر نگرش کشاورزي پایدار گلخانه
 دارد.واحدهاي تولید داري بر سطح پایداري معنی

با توجه به نتایج پژوهش متغیر نگرش کشاورزي 
داري بر تاثیر مثبت و معنی 60/0پایدار با ضریب مسیر 

 ،احد هاي تولیدي داشته است. بنابراینسطح پایداري و
توان اذعان گردد و میفرضیه دوم پژوهش نیز تایید می

داران نسبت به موضوعات پایداري نمود که نگرش گلخانه
و عملکرد آنان  گیري بر رفتارداري شکلطور معنیبه

 نقش داشته است.

 3H  داران تاثیر دانش کشاورزي پایدار گلخانه
 دارد.واحدهاي تولید ر سطح پایداري داري بمعنی

سازي، متغیر دانش کشاورزي نتایج مدل با توجه به
تاثیر مثبت و  49/0داران با ضریب مسیر پایدار گلخانه

هاي تولیدي داري بر متغیر میزان پایداري واحدمعنی
توان بیان کرد افزایش سطح دانش می ،رودارد. از این

گذار در ن از عوامل تاثیرداراپایداري در بین گلخانه
و در  استهاي تولیدي افزایش سطح پایداري در واحد

 گردد.این زمینه فرضیه تحقیق پذیرفته می
 4H داري داران تاثیر معنیمندي شغلی گلخانهرضایت

 دارد.واحدهاي تولید بر سطح پایداري 
 شغلی نتایج تحقیق نشان داد که متغیر رضایتمندي

تاثیر مثبت و  55/0ضریب مسیر با  دارانگلخانه
دارد و  تولید واحدهاي پایداري سطح داري برمعنی

گردد. به استناد این فرضیه دیگر پژوهش تایید شده می
داران از توان بیان داشت که رضایت گلخانهیافته می

صورت مستقیم بر عملکرد هاي شغلی خود بهفعالیت
عبارت ت. بههاي تولیدي تاثیر داشته اسپایداري واحد
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هاي شغلی خود داران از فعالیتهر چقدر گلخانه ،دیگر
باشند سطح پایداري را در  بیشتر رضایت داشته

 برند.هاي خود باالتر میگلخانه
با توجه به مدل ساختاري برازش یافته  ،در نهایت

داران، توسط تحقیق، سطح پایداري در میان گلخانه
عبارت دیگر، ن است. بههاي ترسیم شده قابل تبییرابطه

هاي هاي خطی باال، مقدار واریانسبراساس رابطه
مشخص شده از هر عامل، توسط مدل قابل تشریح است. 

 و نگرش مدل ساختاري برازش یافته تاثیر دانش،
) 3پایداري در شکل ( سطح بر دارانگلخانه رضایتمندي
 آمده است.

 

 
Sustaina = 0.60*Attitude + 0.55*Satisfac + 0.49*Knowledg, Errorvar.= 0.31 , R² = 0.69 
          (0.22)          (0.24)           (0.24)                    (0.12)            
           2.67            2.33             2.02                      2.52             

 
 پایداري سطح بر دارانگلخانه رضایتمندي و نگرش دانش، تاثیر تهبرازش یاف ): مدل ساختاري3نگاره (

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه

درصد واحدهاي  14نتایج تحقیق نشان داد که تنها 
مورد مطالعه پایدار بودند و این درحالی است که با توجه 

درصد از واحدها از  55هاي تدوین شده به شاخص
ر بودند. عدم وجود شرایط ناپایداري در کشت برخوردا

اي با توجه به عضو بودن پایداري در واحدهاي گلخانه
داران هاي گلخانهافراد مورد مطالعه در قالب تعاونی

ریزان را به این اهمیت لزوم توجه مسئوالن و برنامه

دهد. چراکه هدف از تشکیل تعاونی مساله نشان می
فاده وري، تقویت پیوندهاي اجتماعی و استافزایش بهره

پایدار از منابع و امکانات موجود است. دستیابی به 
شرایط تولید پایدار نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر متغیر 

 در پایداري به دستیابی راستاي در پایداري است.
 به نسبت کشاورزان نگرش اي، سنجشواحدهاي گلخانه

 ضمن مؤثر بر آن، عوامل بررسی و پایدار کشاورزي
-می پایداري مبحث به نسبت نگرش وضعیت از آگاهی
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 راستاي در سیاستگزاري جهت راهکاري عنوان به تواند
 گیرد. قرار نظرزراعی مد نظام هاي پایدار رشد

یکی از عوامل ضروري براي دستیابی به کشاورزي 
باشد. در سطح پایدار، آموزش مستمر کشاورزان می

 دارانی مجرب و متخصص است تاکشور نیار به گلخانه
بتوانند در آینده با تولید محصوالتی منطبق 
براستانداردهاي تدوین شده، کشاورزي کشور را به سمت 
پایداري حرکت دهند. دسترسی به این مطلوب نیز 
نیازمند آگاهی و بررسی سطح دانش و نگرش 

داران به کشاورزي پایدار است تا از این طریق گلخانه
و تغییر نگرش این هاي الزم براي افزایش آگاهی برنامه

 هاي مربوطه به اجرا درآید.قشر توسط سازمان
همانگونه که ذکر شد یکی از متغیرهاي اصلی 

داران بود. اهمیت پژوهش رضایتمندي شغلی گلخانه
توجه به رضایت شغلی در تحقیق حاضر دالیل متعددي 

) از جنبه کرامت انسانی به Spectore )1997دارد. 
شود افراد حق دارند که ور مینگرد و یادآموضوع می

رضایت شغلی روي  ،مورد احترام قرار گیرند. از طرفی
). Rajab Baigi et al., 2010رفتار افراد تاثیر می گذارد (

 ،این رفتار نیز روي کارکرد نظام تاثیرگذار است. بنابراین
توان اذعان نمود که با ایجاد شرایط مناسب و ارتقاي می

ي بروز رفتار مطابق با اصول ینهسطح رضایت شغلی، زم
 گردد. کشاورزي پایدار تسهیل می

دانش کشاورزي نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
داري بر سطح پایداري پایدار تاثیر مثبت و معنی

هاي واحدهاي تولید دارد. این نتیجه همسو با یافته
Sydorovych & Wossink  )2008 ( وRahmani et al, 

 & Minaeeدر تحقیق  ،ر همین راستابود. د )2012(

Sabouri )2010(  نیز بین میزان آگاهی از کشاورزي
پایدار و ضرورت به کارگیري آن ارتباط معنی دار وجود 

 .Sayad Mansour et alهاي تحقیق داشت. یافته
هاي فنی که ارتقاء سطح نشان داد که آموزش )2015(

ین تأثیر را بر بیشتر ؛دانش فنی افراد را به دنبال دارد
 ،رواینبهبود مهارت هاي مدیریتی گلخانه داران داشت. 

 هاي ترویجیه آموزششود با استفاده از ارایتوصیه می
هاي کوتاه مدت آموزشی، برگزاري دورهالزم مانند 

استفاده از نشریات و بروشورهاي آموزشی و غیره، دانش 
آموزش  داران افزایش پیدا کند.کشاورزي پایدار گلخانه

داران نقش قابل توجهی در مستمر و پیوسته گلخانه
بهبود پایداري این واحدها خواهد داشت. توجه و استفاده 

ه مفاهیم مفید و یداران، و ارااز سطح سواد باالي گلخانه
هاي آموزشی قابل پذیرش، نقش مهمی در توفیق فعالیت

 د.و ترویجی پایدارمحور و در نتیجه افزایش پایداري دار
سازي معادالت ساختاري، با توجه به نتایج مدل

داري بر نگرش به کشاورزي پایدار تاثیر مثبت و معنی
سطح پایداري واحدهاي کشت گلخانه دارد. این یافته 

 ul Hag) و Anstrom et al. )2009مطابق با نظرات  
) بود. همچنین، همسو با این نتیجه در تحقیق 2003(

Hossieni et al. )2011عنوان داران به) نگرش گلخانه
عامل مؤثر بر بعد اقتصادي پایداري شناخته شد. در 

نیز بین ) Ghadimi & Shabanali Fami)2012 تحقیق 
-روش کارگیرينگرش نسبت به کشاورزي ارگانیک و به

دار هاي کشاورزي ارگانیک ارتباط معنیهاي و فناوري
، )Minaee & Sabouri )2010وجود داشت. در تحقیق 

ر ضرورت نگرش مثبت به حفظ منابع طبیعی، با متغی
-بهدار آماري کارگیري کشاورزي پایدار ارتباط معنیبه

) بین دانش Soleymani et. )2009د. در تحقیق دست آم
دار وجود داشت. با نگرش کشاورزي پایدار ارتباط معنی

باید بیان نمود که دانش کشاورزي پایدار  ،در این راستا
آفرین در تغییر نگرش جمله عوامل مهم نقشاز 

-پیشنهاد می ،، لذااستکشاورزان براي تولید پایدارتر 
هاي جمعی و عمومی در تبلیغ و ترویج گردد در رسانه

ویژه مزایاي این نوع کشاورزي به عموم مردم به
 داران اطالعات مناسب و کاربرديکشاورزان و گلخانه

 دارانگلخانه بین ارتباط که شودمی ه گردد. پیشنهادارای
کشاورزي در قالب ساختار تعاونی  جهاد مروجان و

 و ترویجی، هايکالس در افزایش پیدا کند. شرکت
 هايسازمان توسط کشاورزي تخصصی مجالت انتشار

 کشت پایدار مورد در اطالعاتی دربرگیرنده که مربوطه
 قرار دارانگلخانه دراختیار و یافته افزایش باشد، گلخانه

تولید پایدار آنها بهبود  فنی دانش بدینوسیله تا گیرد
 .یابد

شود براي پایداري هرچه بیشتر، اوًال توصیه می
هاي ذیربط و انجام ترویج کشاورزي با همکاري سازمان

-هاي آموزشی و تبلیغاتی حتی استفاده از رسانهبرنامه
داران را نسبت به کشاورزي هاي جمعی، نگرش گلخانه
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یدار ارتقاء دهند. احداث گلخانه هاي الگویی در استان، پا
توسط جهاد کشاورزي و یا توسط افراد پیشرو و با 
مشارکت جهاد کشاورزي که منجر به تولید محصوالت 
سالم و استاندارد گردد، می تواند الگوي مناسبی را براي 

ه نماید و نتایج یگونه واحدهاي گلخانه اي اراتوسعه این
ي را براي ترغیب گرایش به سمت تولید پایدار ترملموس

 نقش دارانگلخانه پیوسته و مستمر ایجاد کند. آموزش
. داشت خواهد این واحدها پایداري بهبود در توجهی قابل

 هارای و دارانگلخانه باالي سواد سطح از استفاده و توجه
 توفیق در مهمی نقش پذیرش، قابل و مفید مفاهیم
 ،نتیجه در و پایدارمحور ترویجی و یآموزش هايفعالیت
در شود تا پیشنهاد می .داشت خواهد پایداري افزایش
هاي اي، همه گروههاي گلخانههاي مرتبط با کشتبرنامه

ران مورد توجه و مشارکت قرار گیرند. با افزایش ادگلخانه
داران سازي براي بهبود نگرش گلخانهمشارکت، زمینه

یابد. استفاده ر محور گسترش مینسبت به عملیات پایدا
کارگیري هاي تشویقی، نقش مهمی در بهاز روش

پیشنهاد  ،لذا .کشاورزي پایدار و افزایش پایداري دارد
هاي پایدار مانند تضمین خرید گردد از مشوقمی

محصوالت سالم با نرخ باالتر و در اختیار قرار دادن 
 اده شود.داران استفامکانات الزم تولیدي به گلخانه

هاي نظام کشاورزي ایران از ابعاد با توجه به مشخصه
طبیعی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی باید گفت که 
حرکت به سوي کشاورزي پایدار امري سهل و ساده 

نگر نگر و کلنبوده، بلکه نیازمند نگاه و اندیشه آینده
مدت و بلندمدت ریزي میانباشد. بنابراین، برنامهمی

به آن در چارچوب پایداري همراه با حفظ و  براي نیل
هاي پذیري نظامتقویت قابلیت ارتجاعی و برگشت

محوریت  ،اکولوژیک ضروري است. در این میان –انسانی
عنوان کنشگران اصلی نظام برداران بهعامل انسانی و بهره

کشاورزي و علل فاعلی توسعه، و توسعه دانشی، بینشی 
اري و کارکردي ضامن پایداري و رفتاري از ابعاد ساخت
 در بلندمدت خواهد بود.
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