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 کاران براي توليد سبزي سالمهاي ارزشي سبزيتحليل گونه

 موردي: شهرستان کرمانشاه( )مطالعه
 

 
 

 دهيچک
 تولید سبزی نقش آنها در هدایت رفتارو تبیین ن کرمانشاه کاران شهرستاهای ارزشی سبزیشناسایی گونه اهداف:

 .بود هدف اصلی این پژوهش سالم

بود که پایایی و روایی آن با استفاده در سه بخش ای محقق ساخت ها پرسشنامهابزار گردآوری داده ها:مواد و روش
بخش اول  ( تأیید شد.CVR) نسبت روایی محتوایی اخ، نظرسنجی از متخصصان موضوعی وآلفای کرونبی محاسبهاز 

های ارزشی، و بخش سوم مربوط به ارزیابی رفتار تولید های فردی، بخش دوم مربوط ارزیابی گونهیمربوط به ویژگ
طرفه، تحلیل همبستگی و کاران بود. برای دستیابی به اهداف پژوهش از تحلیل واریانس یکسبزی سالم در میان سبزی

 تجزیه و تحلیل شدند. Excel 2013و  20VerSPSSافزار ط نرمها در محیداده تحلیل رگرسیون استفاده شد.

تعارف و م گراکاران از نظر رفتار تولید سبزی سالم در سه گروه اکولوژیک، میانهها نشان داد که سبزییافته  ها:یافته
 درصد خطا وجود دارد.  10/1داری در سطح های ارزشی آنها از نظر آماری تفاوت معنیکه بین گونه بندی هستندقابل طبقه
ن با ایتولید سبزی سالم توسط آنها وجود دارد.  کاران و رفتارهای سبزیبین ارزشداری ی مثبت و معنیرابطههمچنین، 

 از نظر آماری وجود نداشت داریی معنیرابطه کاران و رفتار تولید سبزی سالمسبزی های اقتصادیارزشبین وجود، 
ی ارزشی نظری، اجتماعی که سه گونه حاکی از آن بودنتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت این رابطه منفی بود.  ولی

 کنند. درصد از واریانس رفتار تولید سبزی سالم را تبیین می 0/62و دینی در مجموع 

های اجرایی برای مقابله با تولید سبزی ناسالم ها و دستگاههای واکنشی از سوی سازمانجدا از پاسخ گيری:نتيجه
کاران برای تولید سبزی سالم برخوردارند. در ای در هدایت رفتارهای سبزیها از جایگاه ویژهکاران، ارزشتوسط سبزی

کاران نتایج بهتری در سبزی نظری، اجتماعی و دینیِ هایو تأکید بر ارزش توجه، ههای ارزشی مورد مطالعبین گونه
 ی تولید سبزی سالم به همراه خواهد داشت.زمینه

 داریپا یسالم، کشاورز یسبز ،یارزش یهاگونه انس،یوار ليتحل ،ینید یها: ارزشیديکل یواژه ها
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Analyzing Different Types of Vegetable Growers’ Values to produce Healthy Vegetable  

(Case Study: Kermanshah County) 

 

 

 
Abstract 

Background & Objective: The purpose of this study was to identifying the different types of vegetable 

growers' values in Kermanshah and determining those effect on the behavior of safety vegetable production.  

Materials & Methods: A researcher-made questionnaire in three sections was the main tool of this study 

which its reliability and validity were confirmed using Cronbach’s alpha coefficient and Content Validity Ratio 

(CVR), respectively. The first part of the questionnaire was related to the individual characteristics, the second 

part was related to evaluating the value types of vegetable growers, and the third part was related to the 

evaluating of safety vegetable production behavior. The One-Way Anova analysis, Correlation statistic, and 

regression analysis were used to achieve to the research's aims. Data were analyzed using Statistical Program 

for Social Sciences (SPSS) and Excel 2013 software.  

Results: The results showed that vegetable growers can be classified into three groups in terms of safety 

vegetable production behavior: ecological, moderate and conventional. There was a statistically significant 

difference between their values types at the level of 0.01% error. There was a significant relationship between 

their different types of values and their safety vegetable production behavior, expected of economic values. 

Regression output identified that tree types of values including of theoretical, social, and religious in total 

predicted 26.1% of variances of vegetable growers’ behavior to product safety vegetable.  

Conclusion: Apart from the governmental organization reflections to deal with unsafety vegetable 

production in agricultural sector, vegetable growers’ values play a fundamental role in safety vegetables 

production. Therefore, considering them in planning processes in relation to agriculture sector can significantly 

contribute to the safety products and consequently the community health. 

Keywords: Healthy Vegetables, One-Way Anova Analysis, Religious Values, Sustainable Agriculture, 

Values Types, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 مقدمه -1

ل به استفاده از آنها در ی، تمایت زندگیفیسلامت انسان و بهبود کتازه در  یهاوهیها و میسبزمهم  نقش توجه بهبا 
ز همانند یران نیتازه در ا یهاوهیها و میو استفاده از سبز یخواراهیل به گیتماش است. یان جوامع مختلف رو به افزایم

ق یش عملکرد در واحد سطح از طریافزا یها براتلاش، یسبز یتقاضا براش یبا افزاش است. یر نقاط جهان رو به افزایسا
افته است یش یافزا آن یو انسان یستیط زیمح یامدهایبدون در نظر گرفتن پ ییایمیاً شو غالب یصنعت یهانهاده یریکارگبه
مانند  ،به این بحران یگرید یهاجنبهو کاهش منابع آب  های اخیریخشکسالاز سوی دیگر،  (.6107 وریو کد یشاهد)

سلامت  یبرا یناگوار یامدهاید پیتردیب که افزوده است ،یبزکشت سدر ها نامتعارف و فاضلاب یهااستفاده از آب



3 

 

افزایش مشکلات گوارشی،  (.6102نگورو و لاکومب ، 6102)جاکولا و وانی  خواهد داشتداشته و یا به همراه ها انسان
ها مواردی از این قبیل تنو  های مختلفها، افزایش تعداد مبتلایان به سرطانهای مختلف بیماریپذیری در برابر سویهآسیب

 (.6102، اسمیت و همکاران 6102هلند و مارتائو ) ها( استی ناسالم )از جمله سبزیبخشی از مشکلات ناشی از تغذیه
های نظارتی و بهداشتی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی طی سالیان اخیر ، سازمانچنین مشکلاتی با توجه به

های ناسالم به بازار در استان کرمانشاه انجام محصول سالم و جلوگیری از راهیابی سبزیهای فراونی برای تولید تلاش
با این حال،  اند.های ناسالم کردههای تولیدی با آب، اقدام به انهدام و شخم زدن سبزیاند که در آخرین مورد آنهاداده

الم س ید سبزیتول یکاران برایرفتار سبز قیعم رییغکه همان ت به اهداف خوداقدامات گونه نیکه ا تجربه نشان داده است
 کنند. ین رفتار خود را تکرار میاهر ساله کاران یو سبز اندافتهی، دست ناست

ر د یرفتار باثباتو ق یرات عمییجاد تغیا یمؤثرتر برا ییراهبردها یریکارگو به لزوم توسعه یاین امر نشان دهنده
 ی دقیق ازمستلزم شناخت ین راهبردیچن یتوسعهباید دقت داشت که  .است به جای اقدامات قهری  کارانیسبزان یم
و  زانکشاور یهاارزش یعنی ،(سالم ید سبزیتول یبرا کارانیسبزشامل رفتار )رفتار  ین کنندهیین عامل تبیتریادیبن

، تریکاس و همکاران 6161، اسکیمینا و ساسیوچ 6102نزو و همکاران و، پ6102)پلامکوک  بر اساس آنها است یزیربرنامه
  (.6102، ورما و چاندرا 6102، سرین و همکاران 6107، دامونت و همکاران 6102

 یک گروه قومیحات غالب در یو ترج یمذهب یهاتی، اولوینیب، جهانیاجتماع یهنجارها ،شه در باورهایر هاارزش
 ،ی، اقتصادیاجتماعرات ییکند و بر اثر تغیکسب م یط خانوادگیو مح را از جامعهبه مرور زمان آنها دارند که فرد  ژهیو
ن و همکاران ی، مایت6102، گولد و همکاران 6102)چایرمبولو و همکاران  شوندیم یدچار دگرگون یو آموزش یطیمحستیز

، نینابراب. دهندیرا شکل م آنها یرفتار یمبانم شکل گرفته در افراد هستند که یمفاه نیترها باثباتن حال، ارزشیبا ا(. 6107
به  یابیدست یدر افراد برا یق و باثبات رفتاریرات عمییجاد تغیتواند به ایم ت خلاق آنهایو هدا افراد یهاتمرکز بر ارزش

 . (6160و همکاران  یدیع) کند یان توجهیآحاد جامعه کمک شا یسالم برا ید غذایو از جمله تولدار یپا یاهداف توسعه
اران کیها، سبزمراتب ارزشسلسله یهیبر اساس نظر ن است کهیرد اید مورد توجه قرار گیر باین مسیکه در ا یانکته

، 6161، بورگ 6102)بلیسکی و هرمن  کنندین مییآنها را تب یخود هستند که رفتارها یژهیو یارزش یهاتیواول یدارا
د یلتو یکاران برایرفتار سبز یطور مؤثرتربهکه  یارزش یهاآن دسته از گونه ییشناسان، یبنابرا(. 6107پورتو و فریرا 

، هنوز ن وجودیاست. با ا ییت بالایر رفتار آنها حائز اهمییاثربخش و تغ یزیربرنامه یبرا ،کنندین مییتب را سالم یسبز
 یرفتارها یق بررسیرا از طر آنکند یپژوهش تلاش من ینه وجود دارد که این زمیق در ایعم یک شکاف پژوهشی

 یمختلف ارزش یهاها و گونهن امر، شناخت ارزشیا یکاران شهرستان کرمانشاه پر کند. لازمهیمحور سبزیداریپا
 ست. مند انظام یبه شکل سالم ید سبزیتول یکاران برایت رفتار سبزیک از آنها در هدایگاه هر یجان ییتبو  کارانیبزس

 موضوع یو پژوهش یسوابق نظر -2
 یارزش یهاارزش و گونه -2-1

دهند. در مردم را تحت تأثیر قرار میهای ارزیابی وقایع از سوی ها و روشها مفاهیمی مطلوب هستند که فعالیتارزش
کنند تا بدانند هایی ویژه برای افراد جامعه تعیین میچارچوب و کنندها به عنوان اصول راهنمای زندگی عمل میارزشواقع، 

رفتار و عامل رفتار  یها تعیین کننده و جهت دهندهآن به عبارت دیگر، در هر موقعیتی چه رفتار و پاسخی مناسب است.
نمایانگر باورها و اصولی هستند که از نظر فردی یا اجتماعی نوعی  هاارزش (.6102فرد و همکاران  یمنور) افراد هستند

 های فرهنگیها، جوامع و زمینهها به معنی آن چیزی است که در موقعیتارزش، یطورکلبه .شوندرفتار برتر شمرده می
 یهاارزشبنابراین،  .(6102)ماهامونی و همکاران  های ما هستندها و تصمیمها، قضاوتگر فعالیتهدایت مطلوب است و
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 انداز هم متفاوت یاسیس یهایریگجهتو  یمذهب یلات، باورهای، شغل، تحصیاجتماع یهابه فرهنگ، طبقهبا توجه افراد 
 (.6107)شارما و جها 

ی شرایط مختلف و نیازهای بر پایه را ده نوع ارزش ،هاعمومی ارزش ینظریه در( 6117شوارتز )، ین استدلالیبا چن
ها )نیازهای فردی انسان به عنوان موجودی زنده، نیاز به ایجاد هماهنگی در تعاملات اجتماعی، و نیازهای انسان یسه گانه

به چهار  را شده ییده نوع ارزش شناسا یوکرد.  یبندو دسته ییشناسا( 0ها( مطابق با شکل )تداوم بقا و آسایش گروه
گرایی، خیرخواهی( در مقابل توجه به تعالی خود )موفقیت، خود )جهان-: فراکرده استبندی بدین شرح دستهتر یکل یهطبق

ا در ب فظه کاری )سنت، همنوایی، امنیت(.گرایی، برانگیختگی، خوداتکایی( در مقابل محاقدرت(، و آمادگی برای تغییر )لذت
: اندن شرح ارائه دادهیبد یارزش یهاگونه یدرباره یگرید یهایبنددستههای فلسفی پژوهش، بندیاین دسته نظر گرفتن

های اخلاقی )هدف زندگی، شادی، خوب بودن، ( ارزش6؛ ) های فرهنگی )آزادی، خلاقیت، عشق، ارتباط، فعالیت(( ارزش0)
( 2؛ ) های دینی )ایمان(( ارزش4زیبایی شناختی؛ )های ( ارزش3پذیری، وجدان، شرافت، کرامت(؛ )شناسی، مسئولیتوظیفه
 )قانون و نظم( های حقوقی( ارزش7های سیاسی )صلح، عدالت، مردم سالاری(؛ و )( ارزش2های علمی )حقیقت(؛ )ارزش

ک ی در (.6160، پیزی و همکاران 6107، ایوانوا 6107، هارتمن و کنینگ 6102، چان و همکاران 6102)کاپوتو و همکاران 
که  ییها)ارزش ینظر یها( ارزش0 :کردند یها را معرفدسته از ارزش ششآلپورت ، یارزش یهاگر از گونهید یبنددسته

و کسب  یکه بر موضوع سودمند ییها)ارزش یاقتصاد یها( ارزش6، ها مربوط هستند(دهیقت پدیمربوط به شناخت حق
را مورد توجه قرار  هادهین پدیب یهارمونو  یشناسییبایموضوعات ز) یشناسییبایز یها( ارزش3، منافع تمرکز دارند(

ورزند و در جهت یدارد، به مردم عشق م یشتریها در آنها نمود بن ارزشیکه ا یافراد) یاجتماع یها( ارزش4، (دهدیم
 بوده و به استیارزش به دنبال کسب قدرت و س نیا یافراد دارا) یاسیس یهاارزش( 2، (کنندیرفاه و سلامت آنها تلاش م

د یتأک یاخلاق یمانند وحدت و تعال یبر موضوعات) ینید یها( ارزش2(، و دندهیم یشتریب تینفوذ اهماعمالکسب قدرت و 
   (.6102)پاتیل و چاودهاری  (دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (2112بورگ و همکاران  منبع:ها )های انگيزشی ارزشالگوی نظری شوارتز: الگوی روابط بين گونه -1شکل 

 

 خوداتکایی گراییجهان

 برانگیختگی

 طلبیلذت

 موفقیت

 قدرت
 امنیت

 همنوایی

ت
سن

 

 خیرخواهی

 توجه به ماورای خود
 آمادگی برای تغییر

 کاریمحافظه

 جمعی
 فردی

 توجه به تعالی خود
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 هاهای انگيزشی ارزشدر گونه سالم( ید سبزيمحور )تولهای پایداریجایگاه ارزش -2-2
(. 6100یورین و کیلبورن ) های خوداتکایی )موفقیت و قدرت( در ارتباط هستندمحور با فقدان ارزشرفتارهای پایداری

 های دهگانه شوارتز قرار گیرند )جدولاز ارزشتری توانند تحت تأثیر طیف گستردهگرا میبا این حال، رفتارهای پایداری
گرایی در جامعه محلی( و جهان هایماریبهای خیرخواهی )تمایل به کاهش تواند با ارزشبه عنوان مثال، پایداری می. (0

توانند به عنوان های قدرت و موفقیت میبوم و مردم( در ارتباط باشد. همچنین، ارزش)اجتناب از اثرات جهانی بر زیست
فاوت های متی انگیزهیک چالش برای درگیر شدن در رفتارهای پایداری باشند. به عبارت دیگر، هر فردی ممکن است بر پایه

های چندگانه در این ی انگیزانندهمحور را انتخاب کند و حتی ممکن است یک فرد بر پایهها و رفتارهای پایداریشخود، ارز
تواند های دیگر در تضادند، یک فرد نمیها با ارزشراستا برانگیخته شود. با این وجود، از آنجا که برخی از این ارزش

 (.6102، پلامکوک 6102)پتوی و همکاران  ز را در جهت پایداری داشته باشدهای دهگانه شوارتی ارزشطور همزمان همهبه
و  6117اند. شوارتز )توسعه داده محورها را در ارتباط با رفتارهای پایداریهای متفاوتی از ارزشدیگر پژوهشگران، طرح

شد، محیطی و پایداری میستهای زیها را که موجب نگرانی( سه طبقه کلی از ارزش0224( و استرن و دایتز )6106
های دیگر( و دوستی انسانی )نگرانی در مورد انسانشناسایی کردند: منافع شخصی )نگرانی برای خود و خانواده(، نوع

چهارمین تلاش برای (. 0224 دایتز، استرن و 6106، شوارتز 6117)شوارتز  ها(کره )نگرانی برای دیگر گونهحفظ زیست
( در ایالات متحده آمریکا انجام شد که در آن به باورها، 0222ن و همکاران )وایداری توسط کمپتهای پشناسایی ارزش

جهت با پایداری هایی از رفتارهای همه شده است. معمولاً چنین مدلست توجهای دینی در قبال محیط زیمعنویات و ارزش
های دهگانه اشکال انگيزشی ارزش( 0جدول ) (.0222 )کمپتون ها بر رفتار استدر تلاش برای به تصویر کشیدن اثر ارزش

  داده است. )توليد سبزی سالم( را نشان ها با پایداری شوارتز و ارتباط احتمالی آن
 

 ها با پایداریهای دهگانه شوارتز و ارتباط احتمالی آناشکال انگيزشی ارزش -1جدول 

 تعریف نوع ارزش
های احتمالی برای اتخاذ یا انگيزاننده

 های پایداریپشتيبانی از رفتار

 کنترل استفاده از منابع دیگران «موقعیت اجتماعی و اعتبار، کنترل و یا تسلط بر مردم و منابع» . قدرت1

 . موفقيت2
ه به ها با توجتموفقیت شخصی از طریق نشان دادن صلاحی»

 «استانداردهای اجتماعی
 وری انرژیو تحقق اهداف بهرهتنظیم 

 لذت بردن از رفتارهای پایداری خود «رضایت و لذت جسمانی برای خود» طلبی. لذت3
 های نوتلاش در جهت رفتارها و فناوری «هیجان، تازگی و چالش در زندگی» . برانگيختگی4

 «تفکّر و عمل مستقل، انتخاب، ایجاد و کاوش» . خوداتکایی5
و عامل  ی محیط زیستکنندهبه یک آلاینده 

 تبدیل نشوم مردم یماریب
 هاها و حیوانی انسانکره برای همهحفظ زیست «فهم، درک، تحمل و حمایت از رفاه همه مردم و طبیعت» گرایی. جهان2

 . خيرخواهی7
هایی که با آنان در تماس مکرر شخصی حفظ و بهبود رفاه مردم و آن»

 «است
برای  سالم ید غذایو تول حفاظت از زیست بوم
 های اجتماعی، جامعه و ملتخانواده و دیگر گروه

 . سنت8
های نشأت گرفته از مذهب احترام، تعهد، و پذیرش آداب و رسوم و ایده

 «و فرهنگ سنتی
های اجتماعی به وسیله حفاظت وفاداری به سنت

 سالم ین غذایو تأم بوماز زیست

 . همنوایی9
های خود که موجب در قبال تمایلات، اعمال و انگیزهدار بودن خویشتن»

نقض انتظارات یا هنجارهای اجتماعی  ناراحت شدن و یا آسیب دیگران و
 «شودمی

روی از رفتارهای که از سوی دیگران در دنباله
 شودراستای پایداری انجام می

 «ایمنی، هماهنگی و ثبات فردی، ارتباطی و اجتماعی» . امنيت11
به  یرسانبیآسحد اقل کردن اثرات فردی در 

 جامعه
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 سالم( ید سبزي)تول جهت با پایداریها در ایجاد رفتارهای همجایگاه ارزش -2-3
ها به طرز قابل لذا، مفهوم ارزش .های جامعه بستگی داردای به باورها و ارزشطور فزایندهمحیطی به یبروندادها

( بیان 6112لنتایر و همکاران )های پایداری اهمیت پیدا کرده است. این اهمیت به حدی است که مکگیریتوجهی در تصمیم
«. هاها هستند تا در ارتباط با واقعیتدار در ارتباط با ارزشیپا یکشاورز یدرباره یبسیاری از تضادهای رفتار»کنند: می

جارها، بر باورها یا هن یکنند بلکه از راه اثرگذارین نمییرفتار را تب یهمه ییها به تنهاد دقت داشت که ارزشین وجود، بایا اب
ی پایداری ارزش در زمینه-باور-ی هنجارن امر، نظریهید اییآورند. در تأجهت با پایداری را به وجود میزمینه رفتارهای هم

، ژیائو 6102، پارک و همکاران 6161)چن  نمایدها در جهت پایداری تأکید میها و تصمیمبین ارزشبر ارتباط غیر مستقیم 
بینی )باورهای کلی( و باورهای بنیادین زمان بر جهانطور همها بهکند که ارزشاین نظریه بیان می (. 6160و همکاران 

 سو با پایداری خواهد بود. های همآن، اقدام در جهت انجام فعالیت گذارند و برآیندافراد در ارتباط با تغییرات محیطی اثر می
دوستی(، و های خوداتکایی، توجه به ماورای خود )نوعارزش آن است که ارزش-باور-ی هنجارفرضِ نظریه

ها ن ارزشهایی هستند که موجب نگرانی افراد در زمینه پایداری و توجه به آن می شوند. ایترین ارزشمحیطی، مهمزیست
های مناسبی برای عمل ها در طول دوره زندگی تقریبًا ثابت هستند و بنیاناز دو جنبه دارای اهمیت هستند. نخست، ارزش

کنند اما در بلند مدت مدت به سختی تغییر میها در کوتاهشوند. این بدان معنی است که ارزشدر جهت پایداری محسوب می
 بینی وها دارای اثرات بنیادینی بر جهانکه ارزشت قابل توجهی بر پایداری بگذارد. دوم اینتواند اثراها میتغییر ارزش

های مهمی برای اثرگذاری بر رفتار پایداری به صورت ها، اهرمباورهای ویژه افراد هستند. این بدان معنی است که ارزش
  (.6161، کاسپر و همکاران 6102کاپوتو و همکاران  ،6107)افشار جهانشاهی و همکاران  باشندمستقیم و غیر مستقیم می

 کند کههای غالب در روانشناسی است. این نظریه استدلال میگر از نظریهییکی د ریزی شدهرفتار برنامه ینظریه
باور ) های خوبی برای نیات رفتاری هستندبینی کنندهها، باورها، هنجارها( پیشساختارهای شناختی )به عنوان مثال، نگرش

رفتارهای  (. 6161)شن و شن  ا موانع بسیاری بین نیات رفتاری و رفتارهای واقعی وجود داردام. (6102و همکاران 
، باور و همکاران 6103)آکسن و کورانی  ها قرار دارنددر ارتباط با ارزش احتها به صردر تعدادی از پژوهش محوریداریپا

بین  رابطه ها از زمان به وجود آمدن در جهت شناساییاین حوزه از پژوهشتلاش (. 6160، یاسیر و همکاران 6102
ها، باورها و هنجارها در رفتارهای پایداری بوده های مرتبط با پایداری و نیات رفتاری و نقش ارزشگیری ارزشجهت

 است. 
کند که عقاید افراد در زمینه پایداری ریزی شده ادعا میرفتار برنامه یی نظریههنجار بر پایه-باور-ی ارزشنظریه

)به عنوان مثال، امنیت  ناسالم یکشت سبزی عواقب دربارهآنان و باورهای ویژه  آنان قرار دارد هایتحت تأثیر ارزش
د بر درک مردم از توانایی خود برای ی خودهد. این باورها به نوبههای افراد را تغییر می(، ارزشمار شدن آنهایو ب خانواده

گذارند )هنجارهای فردی(، کمک اثر می سالم یکشت سبزها در جهت طور معمول بر رفتارهای آنهایی که بهکنترل ارزش
 وند. ش های مختلف پشتیبانیارزش ید به وسیلهتوانمیسالم  یکشت سبز دارد که رفتاربیان می هین نظریاکنند. می

( در 6114ا )ین یدیکه توحیطورکنند؛ بهیت میارزش حما-باور-هنجار یهیاز نظر یابه شکل گسترده یشواهد تجرب
 تیریمد یمختلف برا یهاپروژه یرغم اجراینشان داد که عل« ستیزطیمحعت و یاخلاق، اقتصاد، طب»پژوهش خود با عنوان 

همچنان رو  یعیست و منابع طبیط زیب محیروند تخر ،یدار در جوامع غربیپا یات کشاورزیعمل یست و توسعهیط زیمح
کشاورزان  یها برار ارزشیبر سا یاقتصاد یهات ارزشیشه در  ارجحین امر ریش است. آنها نشان دادند که ایبه افزا

 یهان ارزشیب یداریمثبت و معن ی( نشان دادند که رابطه6107و همکاران ) جهانشاهی ، افشاریگریدارد. در پژوهش د
ق گسترش یدار در آنها وجود دارد. آنها استدلال کردند که از طریکشت پا یکار با بروز رفتارهاکشاورزان پنبه یمذهب

 یدوار بود. نوروزیکاران امان پنبهیدار در میپا یات کشاورزیعمل یتوان به اجرایبرداران مان بهرهیدر م ینید یهاارزش
شوارتز نشان  یهیان دشتستان بر اساس نظریفرهنگ یخود از نظام ارزش یاسهیمقا یز در بررسی( ن6106و همکاران )
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المنفعه )مانند عام یت رفتارهایدر هدا یترگاه برجستهیاز جا ییگراجهانو  یی، خوداتکایرخواهیخ یهادادند که ارزش
ی های داخلی دربارهر است که پژوهشلازم به ذکها دارند. ر ارزشیسه با سایسالم( در مقا ید سبزیا تولیدار یپا یکشاورز

کاران بسیار محدود بوده است که این پژوهش ویژه سبزیمحور کشاورزان و بهها در تبیین رفتارهای پایداریجایگاه ارزش
 تواند تا حد زیادی این شکاف پژوهشی را از بین ببرد. می

محدود  یبه مطالعات داخلمحور کشاورزان ها در تبیین رفتار پایداریی جایگاه ارزشدرباره هاپژوهشبا این وجود، 
 یاثرگذار بر رفتار استفاده یارزش یهاگونه ییشناسا ی( در پژوهش خود درباره6102) که توگرسنیطورشود، بهینم

رفتار  ین کنندهیین ارزش تبیترمهم ییراگجهان یهاک نشان دادند که ارزشیارگان ییاز مواد غذا ینیشهروندان چ
ش واریانس متغیر گرایی، هیچ ارزش دیگری موجب افزایهای جهانآنها نشان دادند که با کنترل ارزش شهروندان بودند.

های عملکردی، ارزش اجتماعی، ارزش نیز در پژوهش خود به بررسی نقش ارزش( 6107همکاران )کن و  شود.وابسته نمی
شرطی، ارزش شناختی، ارزش عاطفی و ارزش محیطی  بر خرید محصولات سبز توسط مصرف کنندگان در پاکستان 

 .کندیمتعدیل  گانمصرف کنندها را بر رفتار سایر ارزش ریتأثعاطفی  ارزشهای پژوهش آنها نشان داد که پرداختند. یافته
ها در رفتار استفاده از محصولات ارگانیک در میان شهروندان از طریق ( به بررسی جایگاه ارزش6166سلام و همکاران )

های آنها در محیط وب در رابطه با محصول مورد استفاده پرداختند. آنها در پژوهش خود ها یا نگاشتهتحلیل محتوای پست
ی رفتار استفاده از محصولات ارگانیک توسط شهروندان است. ترین عامل تبیین کنندهاخلاقی مهم هایارزش که نشان دادند

تبیین  دیگر پذیری اخلاقی، خطر درک شده و منافع درک شده را به عنوانتعهدات اخلاقی، مسئولیت افزون بر این آنها
استدلال کردند که عدم اعتماد مصرف کنندگان به  د ارگانیک شناسایی کردند. در نهایت آنهاهای رفتار مصرف مواکننده
ها این پژوهش طورکلی،به شود.، بزرگترین مانع تکثیر مواد غذایی ارگانیک محسوب میفروشان مواد غذایی ارگانیکخرده

در تبیین رفتار )شامل رفتار تولید سبزی سالم( برخوردارند. بنابراین، شناسایی  ممتازیها از جایگاه ارزش که اندنشان داده
ی ی کشاورزهای توسعهذاریگای در سیاستویژه اهمیت حائزکنند داری تبیین میطور معنیهایی که این رفتار را بهارزش

 است.  بوده کرمانشاه شهرستان  کارانمیان سبزی سازی این مسیر درتلاش این پژوهش، روشن هستند و

 هامواد و روش -3
های آن در یک زمان مشخص و از طریق پیمایش های کمی است که دادهاین پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش

ی رفتار تولید سبزی سالم در میان های تبیین کنندهترین ارزشمهمهای آن از آنجا که یافتهگردآوری شده است. 
ز کند، اهای کاراتر برای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست کمک میی برنامهکند و به توسعهکاران را شناسایی میسبزی

 621( که تعداد N= 721کاران شهرستان کرمانشاه بودند )ی آماری پژوهش سبزیجامعههای کاربردی است. نوع پژوهش
روش ( انتخاب شدند. 6ی آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان مطابق با جدول )تن از آنها به عنوان نمونه

ه ک ساخت در سه بخش بودای محقق، پرسشنامههاگردآوری دادهابزار   گیری از نوع تصادفی انتساب متناسب بود.نمونه
بخش  (. 3( و ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد )جدول CVRاستفاده از ضریب روایی محتوا ) روایی و پایایی آن به ترتیب با

کاران در جهت تولید های ارزشی سبزیشناختی بود. در بخش دوم، گونههای جمعیتمربوط به ویژگی پرسشنامه اول
کاران . در بخش سوم نیز رفتار سبزی( مورد ارزیابی قرار گرفت0271های ارزشی آلپورت )سبزی سالم با استفاده از گونه

 های هرز، کنترل آفات و مدیریتی تولید سبزی سالم در سه بُعد بدین شرح مورد ارزیابی قرار گرفت: کنترل علفدر زمینه
در این پرسشنامه از پاسخگویان خواسته اند. قابل مشاهده( 2( و )4های )در جدول مربوط به هر بخشهای گویهتغذیه.  

از یک )کاملاً مخافم( تا پنج )کاملاً موافقم( در  اینمرههای پرسشنامه با دادن ی هر یک از گویهنظر خود را دربارهه شد ک
ر ها ددادهدر نهایت، های بعدی قرار گرفت. قالب طیف لیکرت مشخص کنند. جمع امتیازات هر بخش، مبنای تجزیه و تحلیل
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های میانگین، تجزیه و تحلیل شدند و برای دستیابی به اهداف پژوهش از آماره  2013Excelو   Ver20SPSSافزار محیط نرم
 انحراف معیار، ضریب تغییرات، تحلیل واریانس، همبستگی و رگرسیون بهره گرفته شد. 

 هایافته -4
درصد از آنها  27. بود 3/0ل با انحراف معیار سا 3/43ی آماری مورد بررسی ها نشان داد که میانگین سنی نمونهیافته

. بودندسواد درصد بی 0/2و تنها  درصد راهنمایی 4/00درصد ابتدایی،  2/63، دارای مدارک تحصیلی دیپلم و دانشگاهی
اری ددرصد( و بعد از آن به ترتیب از نوع اجاره 2/22کاران از نوع مالکیت شخصی )برداری غالب در میان سبزینظام بهره

. بودهکتار  0/3. متوسط مساحت زمین تحت کشت معادل بوددرصد(  4/2بری )درصد( و سهم 0/62)

 پژوهش یانتخاب یحجم جامعه و نمونه -2جدول 
شهرستان  کارانیسبز) یآمارجامعه 

 کرمانشاه(

حجم 
 جامعه

حجم 
 نمونه

شهرستان  کارانیسبز) یآمارجامعه 
 کرمانشاه(

حجم 
 جامعه

حجم 
 نمونه

 31 21 لوفریدهستان سراب ن 30 23 یارخانیدهستان اله

 06 37 روزآبادیدهستان سرف 02 22 لواریدهستان ب

 62 72 دهستان کوزران 2 02 دهستان جلالوند

 31 21 دشتیدهستان ماه 66 22 چقانرگسدهستان 

 26 022 دربندانیدهستان م 32 012 دهستان درودفرامان

 آنها ییو روا ییایب پایها، ضرهیرها، تعداد گويمتغ -3جدول 
 آلفای کرونباخ CVR هیتعداد گو ريمتغ آلفای کرونباخ CVR هیتعداد گو ريمتغ

 23/1 22/1 4 یاسیارزش س 27/1 20/1 4 یارزش نظر
 26/1 24/1 2 ینیارزش د 22/1 21/1 2 یارزش اقتصاد

 22/1 72/1 4 ییبایارزش ز
 27/1 23/1 33 سالم یات کشت سبزیعمل

 21/1 22/1 2 یارزش اجتماع

( که 4نشان داد )جدول  آنها یازات به دست آمده برایبر اساس امت یمورد بررس یگانهشش یهاارزش یبندتیاولو
سالم اختصاص  ید سبزیاز را به خود در جهت تولین امتیبالاتر 22/3با میانگین کاران یسبز شناختیییبایز یهاارزش

 یاجتماع یها(، ارزش22/3ن یانگی)با م ینید یها(، ارزش72/3ن یانگی)با م ینظر یهاب ارزشیپس از آن به ترتاند و داده
 یها، ارزشیبندتین اولوی. لازم به ذکر است که در اداشتند( قرار 27/3ن یانگی)با م یاسیس یها(، و ارزش26/3ن یانگی)با م

افق آن تو یبر رو کارانیسبزکه  یشناختییبایز یهان ارزشیترمهم. از را به خود اختصاص دادندیامتن یکمتر یاقتصاد
م ک هنر، و لزویبه عنوان  یکاریدر نظر گرفتن سبز، ینظم و انضباط در نظام کشاورز یبرقرار: عبارت بودند از داشتند،

ب یبه ترت، ندآنها توافق داشت یان بر رویکه پاسخگو ینید یهاارزشن یترمهمدر آن.  یو عدم دستکار یعیحفظ نظام طب
 یندهایدر فرا یت اصول اخلاقیلزوم رعادر قبال سلامت جامعه،  یریپذتیا مسئولیداشتن وجدان از:  عبارت بودند

. ینید یهاالناس بر اساس آموزهت حقین موضوع، و لزوم رعایم به ایمکرر در قرآن کر یهال اشارهیبه دل یکشاورز
ه بسالم مربوط  ید سبزیآنها جهت تول یبرا یاسيارزش سن یترکه مهم ن موضوع توافق داشتندیا یان بر رویپاسخگو

 یاسیس یهان ارزشیترگر از مهمید یکید و درمان یتول یهانهیکاران است. کاهش هزیسبز یجامعه یکسب مقام رهبر
گران، خشنود کردن آنها و حراست از یبه د یسودرسان. بودان یسالم از نظر پاسخگو یسبز دیتول یمورد توافق برا

 یهاافتهیسالم بوده است.  ید سبزیکاران در جهت تولیسبز یاجتماع یهاارزشن یترمهم یجامعه از جمله یسلامت
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( ارائه شده 4در جدول ) یارزش یهاک از گونهیهر  گیریاندازه یمورد استفاده برا یهاهین بخش به همراه گویا یلیتفض
 است. 

 

 

 سالم ید سبزيتول یکشاورزان برا یهاارزش یبندتیاولو -4 جدول

 هاهیگو هاارزش
 نيانگيم

 5از 
انحراف 

 CV اريمع
 نيانگيم

 کل

 شناختیییبایز

 61/1 236/1 06/4 ک ارزش است.یمن  یبرا ینظم و انضباط در کار کشاورز

85/3 

من  یاست برا بخشهیروحک هنر و کار یکه نیبه خاطر ا یکاریسبز
 است. باارزش

21/3 262/1 64/1 

رد یصورت گ یعیوه طبید به شیعت بایاز طب یبرداربهرهو  یکشاورز
رات ییخوش تغدست یعین تعادل و نظم طبیمن مهم است که ا یو برا

 نشود.

21/3 262/1 64/1 

 و بشر حق ندارد به شده بنا یمطابق نظم و انضباط خاصعت یجهان طب
 رات کند.ییخوش تغآن را دست و درآمدد یش تولیبهانه افزا

71/3 174/0 62/1 

 ینظر

ارزشمند است و من  کارانیسبزگر ید یهاافتهیات و یاستفاده از تجرب
 .دهمیمن کار را انجام یا

13/4 222/1 64/1 

72/3 

-مهم است و من در کلاس کاریسبزکشاورز  یبرا یریادگیآموزش و 

 کنم.یشرکت م یآموزش یها
21/3 222/1 62/1 

به و  دهندیمگر انتقال یکدید خود را به یجد یهاافتهیج ینتا کارانیسبز
 است. باارزشعمل  کینیانظر من 

22/3 012/0 31/1 

مصرف  ید سبزیکه در تول ییایمیمن مهم است که سموم ش یبرا
 گر موجودات زنده دارد.یانسان و د یبرا ییامدهایپو  چه اثرات کنمیم

22/3 616/0 33/1 

 ینید

 63/1 20/1 26/3 شود که محصول ناسالم به بازار ارائه دهم.ینم یواجدانم راض

29/3 

وکار، ت اخلاق در کسبیم به رعاید مکرر قرآن کریتأک یبه واسطه
 دارم. ید سبزیو سموم در تول ییایمیاز مواد ش یکمتر یاستفاده

21/3 22/1 62/1 

 62/1 10/0 22/3 اگر محصول ناسالم به بازار بدهم، حق مردم بر گردن من خواهد بود.

 یت بالاتریم از اهمیت سلامت جامعه برایام از رعان معاش خانودهیتأم
 برخوردار است.

72/3 602/0 36/1 

 ییایمیاز مواد ش یشوند که در کشت سبزیباعث م یمسائل شرع
 استفاده کنم. یکمتر

02/3 633/0 32/1 

 یاجتماع

 60/1 220/1 22/3 ک ارزش است.یمن  ید بودن برایگران سود رساندن و مفیبه د

22/3 

 دهمیمبه همنوعانم  یاهیهدسالم  ید محصول سبزیبا تول دارم اعتقاد
 من مهم است. ین موضوع برایو ا

27/3 202/1 63/1 

 اندازمینمد محصول سالم سلامت همنوعانم را به خطر ینکه با تولیاز ا
 خوشحالم.

16/4 274/1 64/1 

منافع و  من مهم است که قبل از توجه و فکر کردن به منافع خودم یبرا
 گران را در نظر داشته باشم.یت دیرضا

27/3 222/1 62/1 
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ن توجه خود را معطوف به یشتریب هرز در مزرعه یهاکنترل علف یکاران برایکه سبز داد( نشان 2ها )جدول افتهی
مزرعه قبل از کشت  یاری: آبیکارمثل ماخار )نته یزراع یها، استفاده از بذور اصلاح شده، استفاده از روشیتناوب زراع

 یهایها و تورکشمانند استفاده از علف ییهااند و از روشکرده ین دستیمنظور سبز شدن علف هرز و شخم آن( و وجبه
ع ر مزاریبا سا یگذارو فاصله ییایمیاند. استفاده از سموم شداشته یآب به مزرعه توجه اندک یورود یمخصوص در مباد

 یانویح یو کودها ییایمیش ین، استفاده از کودهای. افزون بر ابودندها یماریکنترل آفات و ب یان راهبرد آنها بریترمهم
 یعال ی. در مقابل، استفاده از کودهااندکاران در مزارع خود بودهیکار گرفته شده توسط سبزبه یاهین منابع تغذیترمهم

 . دادها( به خود اختصاص ی)سبز یاهیگ یهیت تغذیرین استفاده را در مدیکمپوست شده کمتر

 هیت تغذیریهرز، آفات و مد یهاکنترل علف ینهيدر زمکاران یسبز یرفتارها یبندتیاولو -5جدول 

نوع 
 اتيعمل

 ها هیگو

يم
انگ

ني
ف مع 

انحرا
ي

ار
 

ضر
ی

ب تغ
يي

ت
را

 

اولو
ی

 ت

ف ها
کنترل عل

 ی

هرز
 

 0 33/1 02/0 23/3 ت تناوبیرعا
 6 33/1 22/0 62/3 از بذر علف هرز یشده و عاراستفاده از بذور اصلاح

 3 32/1 06/0 2/3 مانند ماخار یزراع یهااستفاده از روش
 4 37/1 31/0 23/3 ین دستیاستفاده از روش وج

 2 37/1 02/0 06/3 هرز یهامنظور غلبه بر علفع بهیبا رشد سر یهایکشت سبز

ت ندارد یاهم یلیمن خ ید محصولم برایگران از تولیت دیاحساس رضا
 .کنمیمفکر  امخانواده یش درآمد و روزیشتر به افزایو من ب

67/3 020/0 62/1 

 کهنچوست ین یدر کارم بدانند کاف منصف یگران مرا انسانیکه دنیاز ا
 ت قرار دارد.یم در اولویو درآمد خود و خانواده برا یمن روز

22/6 027/0 41/1 

 یاسيس

ر یسا یکنم که به عنوان الگوید میل تولین دلیمحصول سالم را به ا
 کاران مطرح شوم.یسبز

20/3 024/1 12/1 

57/3 
 یدرمان یهانهیل هزید را کم و از تحمیتول یهانهیسالم هز ید سبزیتول

 کاهد.یبه دولت و جامعه م
22/3 222/1 62/1 

 62/1 222/1 72/3 برخوردار است. یاژهیبرجسته و وگاه یمن از جا یبرا یخوشنام

ا و وام یمزا یو اعطا یدولت یهاد محصول سالم موجب توجه ارگانیتول
 شود.یم

02/3 020/0 37/1 

 یاقتصاد

ش درآمد یو افزا هانهیهزموجود تنها راه کاهش  یط اقتصادیدر شرا
 د در واحد سطح است.یش تولیافزا

72/3 127/0 67/1 

41/3 

و  ترمهممن  ید برایش تولی، افزایو فشار اقتصاد یاز مالیبا توجه به ن
 .رومیم شدهاصلاحبه دنبال استفاده از کود، سم و بذور  ناچاربهمن 

20/3 006/0 31/1 

 من ید برایزان تولیل کاهش میک به دلیسالم و ارگان ید سبزیتول
 .ستین صرفهبه

26/3 020/0 36/1 

 32/1 023/0 63/3 است. یهدف من از کشاورز نیترمهمد و بازده از مزرعه یتول حداکثر

د یاب یمتیک ارزش است و کشاورز به هر قی ید در کشاورزیش تولیافزا
 ش دهد.ید خود را افزایتول

31/3 612/0 32/1 

 یکار یاداقتص ازنظر ترنییپاد یل تولیک به دلیسالم و ارگان ید سبزیتول
 ست.ین باارزشو  یعقلان

12/3 020/0 32/1 
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نوع 
 اتيعمل

 ها هیگو

يم
انگ

ني
ف مع 

انحرا
ي

ار
 

ضر
ی

ب تغ
يي

ت
را

 

اولو
ی

 ت

 2 32/1 66/0 7/3 بوجاری بذر سبزی
 7 32/1 62/0 61/3 کش قبل از کاشتاستفاده از سموم شیمیایی علف

 2 32/1 07/0 22/6 استفاده از روش مکانیکی )پنجه غازی و گاوآهن قلمی(
 2 40/1 62/0 01/3 استفاده از سموم شیمیایی

 01 21/1 02/0 32/6 های مخصوص در مسیر ورودی آب به داخل مزرعهاستفاده از توری

ت
کنترل آفا

 

 0 37/1 62/0 40/3 هاکنترل شیمیایی آفات و بیماری
 6 37/1 23/0 27/6 جوارگذاری با مزارع همفاصله

 3 41/1 06/0 21/6 استفاده از ارقام مقاوم در مقابل بیماری
 4 43/1 61/0 74/6 بوجاری بذر قبل از کاشت

 2 44/1 62/0 20/6 ایصورت لکهغلات و شعله افکن بهکنترل علف انگلی سس از طریق کشت 
 2 47/1 63/0 22/6 استفاده از یخ آب زمستانه برای کنترل آفات

 7 42/1 63/0 27/6 های زرد چسبناک جهت شکار آفاتاستفاده از کارت
 2 42/1 02/0 42/6 استفاده از حشرات پارازیتوئید و شکارگر مثل زنبور پراکن در کنترل آفات

 2 42/1 02/0 32/6 هاضدعفونی کردن بذر علیه آفات و بیماری
 01 23/1 64/0 33/6 های فرمونی جهت شکار حشراتاستفاده از تله

 00 21/1 20/0 02/3 منظور جلوگیری از طغیان آفتعدم کشت متوالی یک نوع سبزی به

ت تغذیه
مدیری

 

 0 31/1 60/0 61/4 استفاده از کودهای شیمیایی
 6 34/1 04/0 26/3 استفاده از کود حیوانی

 3 34/1 61/0 26/3 شوندصورت بذر مال استفاده میاستفاده از کودهای بیولوژیک که به
 4 34/1 62/0 22/3 های هورمونی رشد )اکسین ها، جیبرلین ها و ...(کنندهاستفاده از تقویت

 2 32/1 01/0 21/6 کود آهن، روی منگنز،...استفاده از کودهای ریزمغذی میکرو مثل 
 2 32/1 07/0 22/6 استفاده از کود انسانی )حمل فاضلاب خانگی با تانکر و تخلیه در مزارع(

 7 40/1 62/0 21/3 استفاده از کود مرغی
 2 44/1 64/0 26/6 های رشد و کودهای مایعاستفاده از مکمل

 2 42/1 30/0 22/6 میزان دقیق نیاز کودی مزرعه سبزیمنظور تشخیص انجام آزمایش خاک به
 01 47/1 02/0 42/6 لگوم یاستفاده از کود سبز با کشت گیاهان خانواده

 00 26/1 66/0 37/6 استفاده از کود آلی ورمی کمپوست
 06 24/1 62/0 30/6 ی شهری(استفاده از کود آلی کمپوست )تهیه شده از زباله

 
سالم در سه گروه  ید سبزیکاران از نظر رفتار تولی، سبز(6107و همکاران  یصالح) ISDMبر اساس شاخص 

د یولت یهستند که استانداردها یک کسانیکاران اکولوژیشدند. سبز یبندگرا، و متعارف دستهانهیا سالم، میک یاکولوژ
 د محصول بهیدر تول ییایمیهستند که از کودها و سموم ش یکاران متعارف کسانیکنند، سبزیت میسالم را رعا یسبز

 داد( نشان 2جدول ) یهاافتهین دو گروه قرار دارند. یا نیب یگرا، در فاصلهانهیکاران میکنند و سبزیاد استفاده میمقدار ز
 . داشتندگرا قرار انهیمتعارف و م یهادرصد( در دسته 71)کاران یسبزشتر یکه ب

 سالم ید سبزيکاران از نظر تولیسبز یفراوانع یتوز -2جدول 
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 یفراوان یدرصد فراوان بازه  یسطوح رفتار

 X<611/42 6/34 22  ) متعارف(یمعمول
 23 2/32 42/611   - 22/602  انه(یانه گرا)میم

 X  22/602 31 72  )سالم(کیاکولوژ

 221 111   کل

 یاز نظر آمار متعارف گرا ومیانهاکولوژیک،  کارانیسبز یارزش یهان گونهیا بین موضوع که آیا یبررسمنظور به
 بروندادبهره گرفته شد. طرفه کیانس یل واریاز تحلها ت و نوع دادهیبا توجه به ماهر، یا خیوجود دارد  یداریتفاوت معن

جدول ) بود انسیل واریتحلانجام  یبرا هاانسیوار یشرط برابر یاز برقرار یحاک( Levene Statisticلون ) یآماره یآمار
تفاوت  یاقتصاد یهاکاران بجز ارزشیسبز یارزش یهاگونه ین همهیکه ب (2)جدول  دادنشان ن بخش یا یهاافتهی(. 7

( نشان 2در جدول ) HSDتوکی  آزمون تعقیبیبرونداد . داشتدرصد خطا وجود  10/1در سطح  یاز نظر آمار یداریمعن
ا با گرانهیک و میکاران اکولوژیسبز ی. اما، برانبوددار یگرا معنانهیک و میکاران اکولوژین سبزیب هان تفاوتیکه ا داد

 . شددار یکاران متعارف، معنیسبز

 هاانسیوار یبرابر یآزمون لون برا -7جدول 

 یداریسطح معن یآزاد یدرجه لون یآماره هاارزش

 02/1 6 22/0 ینظر

 12/1 6 70/0 یاقتصاد

 71/1 6 34/1 یشناختییبایز

 62/1 6 67/0 یاجتماع

 62/1 6 32/0 یاسیس

 17/1 6 10/6 ینید

 ک(یگرا، اکولوژانهيکار )متعارف، میسه گروه سبز یارزش یهاگونه یطرفهکیانس یل واريبرونداد تحل -8جدول
 .F Sig نيانگيمجذور م یدرجه آزاد مجموع مجذورات  یارزش یهاگونه

 ینظر

 20/0410 6 26/6213 هان گروهیب

 33/21 627 64/06232 هادرون گروه 11/1 22/67

  622 12/02232 کل

 یاقتصاد

 32/41 6 76/21 هان گروهیب

 17/26 627 27/03323 هادرون گروه 42/1 77/1

  622 2/03424 کل

 یشناختییبایز
 34/0122 6 22/6002 هاگروهن یب

 27/23 627 24/0324 هادرون گروه 11/1 73/02

  622 24/02206 کل

 یاجتماع

 22/0023 6 20/6367 هان گروهیب

 14/36 627 27/2634 هادرون گروه 11/1 36/32

  622 72/01226 کل

 یاسيس

 22/201 6 37/0260 هان گروهیب

 13/20 627 63/03002 هاگروهدرون  11/1 22/02

  622 20/04737 کل

 11/1 27/02 22/724 6 71/0222 هان گروهیب ینید
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 22/47 627 22/06362 هادرون گروه

  622 31/03202 کل

 

های ارزشی و رفتار کاران از نظر گونهی سبزیگانههای سهی بين گروهبرای مقایسه HSDتوکی نتایج آزمون  -9جدول 
 توليد سبزی سالم

 (J) (I) متغير وابسته
 اختلاف ميانگين

(I-J) 
 داریسطح معنی خطای استاندارد

 %95ی اطمينان فاصله

 حد پایين حد پایين

 های نظریارزش

 اکولوژیک
 22/3 -07/0 62/1 31/0 32/0 گرامیانه

 72/2 10/2 11/1 60/0 32/7* متعارف

 گرامیانه
 07/0 -22/3 62/1 31/0 -32/0 اکولوژیک

 22/7 16/4 11/1 11/0 22/2* متعارف

 متعارف
 -10/2 -72/2 11/1 60/0 -32/7* اکولوژیک

 -16/4 -22/7 11/1 11/0 -22/2* گرامیانه

 های زیبایی شناختیارزش

 اکولوژیک
 26/3 -47/0 32/1 34/0 02/0 گرامیانه

 22/2 22/3 11/1 64/0 41/2* متعارف

 گرامیانه
 47/0 -26/3 32/1 34/0 -02/0 اکولوژیک

 62/7 02/3 11/1 13/0 66/2* متعارف

 متعارف
 -22/3 -22/2 11/1 64/0 -41/2* اکولوژیک

 -02/3 -62/7 11/1 13/0 -66/2* گرامیانه

 های اجتماعیارزش

 اکولوژیک
 61/0 -22/6 46/1 14/0 -24/1 گرامیانه

 36/7 23/3 11/1 22/1 46/2* متعارف

 گرامیانه
 22/6 -61/0 46/1 14/0 24/1 اکولوژیک

 24/7 22/4 11/1 21/1 62/2* متعارف

 متعارف
 -23/3 -36/7 11/1 22/1 -46/2* اکولوژیک

 -22/4 -24/7 11/1 21/1 -62/2* گرامیانه

 های سياسیارزش

 اکولوژیک
 22/0 -31/3 22/1 30/0 -76/1 گرامیانه

 21/2 03/6 11/1 60/0 20/4* متعارف

 گرامیانه
 31/3 -22/0 22/1 30/0 76/1 اکولوژیک

 66/7 62/3 11/1 10/0 63/2* متعارف

 متعارف
 -03/6 -21/2 11/1 60/0 -20/4* اکولوژیک

 -62/3 -66/7 11/1 10/0 -63/2* گرامیانه

 های دینیارزش

 اکولوژیک
 34/6 -22/6 21/1 67/0 02/1 گرامیانه

 02/7 23/6 11/1 02/0 24/4* متعارف

 گرامیانه
 22/6 -34/6 21/1 67/0 02/1 اکولوژیک

 23/2 12/3 11/1 22/1 11/2* متعارف

 متعارف
 -23/6 -02/7 11/1 02/0 -24/4* اکولوژیک

 -12/3 -23/2 11/1 22/1 -11/2* گرامیانه

 رفتار توليد سبزی سالم
 اکولوژیک

 23/31 70/62 11/1 22/1 22/62* گرامیانه

 34/02 12/02 11/1 23/1 70/02* متعارف

 -12/02 -34/02 11/1 23/1 -70/02* اکولوژیک گرامیانه
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 (J) (I) متغير وابسته
 اختلاف ميانگين

(I-J) 
 داریسطح معنی خطای استاندارد

 %95ی اطمينان فاصله

 حد پایين حد پایين

 12/04 24/2 11/1 17/0 24/00* متعارف

 متعارف
 -24/2 -12/04 11/1 17/0 -24/00* اکولوژیک

 -70/62 -23/31 11/1 22/1 -22/62* گرامیانه

 
 رسونپی یب همبستگیسالم، از ضر ید سبزیکاران و رفتار تولیسبز یارزش یهان گونهیب یرابطه ییبه منظور شناسا

کاران بجز یسبز یارزش یهان گونهیب یداریمثبت و معن ی( که رابطه01)جدول  دادندها نشان افتهیاستفاده شد. 
که دادند نشان  یب همبستگی. ضراداشتدرصد خطا وجود  10/1سالم در سطح  ید سبزیبا رفتار تول یاقتصاد یهاارزش
 ب،ید و پس از آن به ترتبودنسالم  ید سبزین رابطه با رفتار تولیتریقو ی( دارا473/1ب ی)با ضر ینظر یهاارزش
( 320/1ب ی)با ضر ینید یها(، ارزش432/1ب ی)با ضر یشناختییبایز یها(، ارزش421/1ب ی)با ضر یاجتماع یهاارزش

د ین رفتار تولیب یکه رابطهبود ها آن افتهین یقابل توجه در ا ی. نکتهداشتند( قرار 322/1ب ی)با ضر یاسیس یهاو ارزش
  نبود.دار ین رابطه معنیاست؛ هرچند که ا یمنف یاقتصاد یهاسالم با ارزش یسبز

 
 

 کاران و رفتار توليد سبزی سالمهای ارزشی سبزیماتریس همبستگی بين گونه -11جدول 

 کشيدگی چولگی 7 2 5 4 3 2 1 متغير
مقدار 

-کلمو
 گروف

سطح 
 داریمعنی

 32/1 22/0 62/1 -20/1       0 (0های نظری )ارزش
 07/1 10/3 -06/1 32/1      0 011/1 (6های اقتصادی )ارزش

 00/1 42/6 27/1 -22/1     0 042/1* 273/1** (3شناختی )های زیباییارزش
 34/1 22/0 42/0 -26/1    0 221/1** 124/1 272/1** (4های اجتماعی )ارزش
 62/1 62/6 -26/1 -02/0   0 203/1** 422/1** 037/1* 476/1** (2های سیاسی )ارزش

 47/1 42/0 30/1 07/1  0 360/1** 424/1** 440/1** -126/1 433/1** (2های دینی )ارزش
 40/1 22/0 07/1 74/0 0 320/1** 322/1** 421/1** 432/1** -104/1 473/1** (7رفتار تولید سبزی سالم )

 درصد خطا 10/1داری در سطح معنی **درصد خطا      12/1داری در سطح معنی *راهنما: 

 
اصل از ح یسالم، با توجه به بروندادها ید سبزیرفتار تول ین کنندهییتب یارزش یهان گونهیترن مهمییبه منظور تع

قبل از استفاده از تحلیل رگرسیون شرط نرمال  ون به روش گام به گام استفاده شد.یل رگرسی، از تحلیل همبستگیتحل
های چولگی و کشیدگی )مقدار به ترتیب با استفاده از آماره ها و عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقلبودن داده

 و 01های )جدول تأیید شد( Durbin-Watsonواتسون )-نیدورب و اسمیرنوف-، کلموگروفباشد( -6+ تا 6آن باید بین 
ون یرگرس یب وارد معادلهیبه ترت ینیو د ی، اجتماعینظر یارزش یونهگسه که  دادنشان  ونیل رگرسیتحل یهاافتهی(. 00

 یدلهتوان معایها، مافتهین ی. بر اساس اندن کردییسالم را تب ید سبزیانس رفتار تولیدرصد از وار 0/62و در مجموع  شدند
 ن شکل نگارش کرد:  یسالم را بد ید سبزیرفتار تول یونیرگرس

Y= 022/04 + 1/47x0 + 1/46x6 + 1/60x3 
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 کارانیسالم سبز ید سبزيرفتار تولو  یارزش یهاگونهخلاصه رگرسيون -3جدول 
داریسطح معنی B Beta t F متغیر  Durbin-Watson 

0b 04/022 ----- 22/32 ----- 11/1ضریب ثابت   

24/0  
0x 47/1 62/1 42/4 63/22های نظری ارزش  11/1  

6x 46/1 60/1 07/3 22/44  های اجتماعیارزش  11/1  

3x 60/1 06/1 17/6 20/30  های دینیارزش  132/1  

671/1 =2R                                          620/1 =Adj
2R 

 گيرینتيجهبحث و  -5
های اجرایی برای مقابله با تولید سبزی ناسالم توسط ها و دستگاههای واکنشی از سوی سازمانجدا از پاسخ

کاران برای ای در هدایت رفتارهای انسان و از جمله سبزیها از جایگاه ویژهکاران، مشخص شده است که ارزشسبزی
 کاران وهای ارزشی سبزیبنابراین، شناسایی گونهمعه برخوردارند. تولید سبزی سالم و حفاظت و حراست از سلامت جا

یاتی های عملو مجریان طرحریزان نقش هر یک از آنها در هدایت رفتار تولید سبزی سالم کمک قابل توجهی به برنامهتبیین 
نرم برای  هایی برنامهتوسعهبه  تواندی رفتار میهدایت کننده های ارزشیِترین گونهکند. شناخت مهمدر این حوزه می

ی ابزارهای جبری و مقابله جایگزین مناسبی برای کند و کاران کمک شایان توجهیسبزی درو عمیق ایجاد تغییرات مثبت 
ها وجود دارد: نخست، ی اساسی در ارتباط با ارزشبا این وجود، دو مسئله .ها باشدبا کشت ناپایدار سبزیفیزیکی 

ی ارزشی نقش بیشتری در هدایت این رفتار کدام گونهاند؛ و ی رفتار تولید سبزی سالم کدامدایت کنندههای ارزشی هگونه
 یبا توجه به ماهیت فرهنگی جامعهاند و هر یک های انجام شده در این خصوص نتایج متنوعی به همراه داشتهدارد. پژوهش
ها، ها و وابسته به زمینه بودن ارزشاند. با توجه به این سردرگمیها تأکید داشتههای خاصی از ارزشگونهبر مورد مطالعه 

ی رفتار تولید سبزی سالم های تبیین کنندهتصویری جامع از ارش ،مندهای علمی و نظامکارگیری شیوهاین پژوهش با به
 ارائه داده است. کاران شهرستان کرمانشاه در میان سبزی

کاران شهرستان کرمانشاه از نظر رفتار تولید سبزی سالم در سه گروه قابل زیهای پژوهش نشان داد که سبیافته
گیری اصول کشاورزی پایدار را در عملیات کشاورزی خود طور چشمکاران اکولوژیک که به( سبزی0شناسایی هستند: 

کاران سبزی( 6؛ خوردار بودشناختی و دینی برای آنها از اهمیت بالاتری برهای نظری، زیباییو ارزش گیرندکار میبه
های هستند و ارزشهای شیمیایی کارگیری نهادهبه از طریقافزایش راندمان تولید در واحد سطح  دنبال غالباً بهمتعارف که 

استفاده کاران میانه که بسته به شرایط و موقعیت خود از هر دو روش سبزی( 3؛ و اقتصادی برای آنها اهمیت بیشتری دارد
ها آن است که ایجاد ترین دستاورد این یافتهمهم. های اجتماعی و سیاسی برای آنها در اولویت قرار داردو ارزش کنندمی

ها و نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی و سلامت مواد کاران توسط عاملان تغییر )سازمانتغییر رفتاری در میان سبزی
 کاران حاصلهای فردی و ارزشیِ سبزیو بدون در نظر گرفتن تفاوت ی کلیکارگیری یک برنامهتواند با بهغذایی( نمی

کارگیری عملیات کشت پایدار در کاران از نظر میزان بهبندی سبزیدستهمستلزم در گام نخست شود. بلکه این امر 
ر الم برخورداهایی است که از اهمیت بیشتری برای آنها در جهت تولید سبزی سو سپس، تمرکز بر ارزشهایشان فعالیت
بر أکید ت پذیری اجتماعی،تقویت مسئولیتهایی مانند تمرکز بر فعالیت های این پژوهش نشان داد کهطور کلی، یافتهبهاست. 
 که اجازهی اشرف مخلوقات بودن انسان و اینکاران دربارهتغییر دیدگاه سبزیهای آن، حفظ نظام طبیعی و زیباییلزوم 

سازی برجسته ه منافع خود دست به تخریب محیط زیست بزند و سلامت اجتماع را به خطر بیاندازد،ندارد برای دستیابی ب
آموزش و تقویت مبانی نظری مرتبط با کشت  ،کارانبرای سبزی بار تولید سبزی ناسالم بر سلامت جامعهاثر خسارت
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ها و سایر ها در رسانهوم بر این ارزشهای دینی و تأکید مداسازی ارزشکاران، برجستهسبزی سالم در میان سبزی
کارانی که تولید سالم و شناسایی، معرفی و قدردانی از سبزی کاران عضوی از آن هستند،های ارتباطی که سبزیشبکه
 تولید سبزی سالم به همراه داشته باشد.  کاران برایی تغییر رفتار سبزیدر زمینهتواند نتایج قابل توجهی میدارند 

بین  داریمثبت و معنیی های ارزشی و رفتار تولید سبزی سالم گویای آن بود که رابطهتحلیل همبستگی بین گونه
شناختی، اجتماعی، سیاسی و دینی با رفتار تولید سبزی سالم وجود دارد. این بدان معنی های ارزشی نظری، زیباییگونه

 کند.های ارزشی، رفتار تولید سبزی سالم نیز متناسب با آن تغییر میاست که با افزایش یا کاهش در هر یک از این گونه
های اقتصادی با رفتار تولید سبزی سالم مشاهده نشد، هرچند که این رابطه منفی داری بین ارزشی معنیدر مقابل، رابطه

(، و 6102(، ورما و چاندرا )6102(،  اسرین و همکاران )6107های دامونت و همکاران )ها، نتایج پژوهشاین یافته بود.
بسیاری از رفتارهای که اینو  در هدایت رفتار افراد های ارزشجایگاه برجستهمبنی بر ارزش -باور-ی هنجارنظریه
بسیاری از تضادهای »که ( مبنی بر این6112لنتایر و همکاران )مک؛ های آنها استطور عمیقی متأثر از ارزشها بهانسان

شاهی و همکاران ؛ افشار جهان«هاها هستند تا در ارتباط با واقعیتی کشاورزی پایدار در ارتباط با ارزشرفتاری درباره
های مهمی برای اثرگذاری بر ها اهرمکه ارزش( مبنی بر این6161( و کاسپر و همکاران )6102(، کاپوتو و همکاران )6107)

های دان ارزشمحور با فقرفتارهای پایداریکه مبنی بر این( 6100) یورین و کیلبورنمحور هستند؛ و پایداری هایرفتار
( 6117ی شوارتز )اما، با آن بخش از نظریهکند. را تأیید می( در ارتباط هستند و کسب ثروت قدرت خوداتکایی )موفقیت،

روز تواند موجب بران میطلبی و تلاش برای دستیابی به منافع اقتصادی و کنترل منابع دیگکه ارزش قدرتمبنی بر این
 محور شود، در تضاد است. رفتارهای پایداری

درصد  0/62وع می ارزشی نظری، اجتماعی و دینی در مجهای تحلیل رگرسیون نشان داد که سه گونهیافتهدر نهایت، 
ها کنند. این بدان معنی است که ارزشکاران کرمانشاهی تبیین میدر میان سبزی از واریانس رفتار تولید سبزی سالم را
ها از راه اثرگذاری بر باورها، طور مستقیم دارند. فراموش نشود که ارزشکاران بهسهم قابل توجهی در تبیین رفتار سبزی

، یاسیر 6102، باور و همکاران 6103کورانی ، آکسن و 6161)شن و شن  رفتاری نیز بر رفتار اثرگذارند هنجارها و تمایلات
 است.  های دیگریقالب پژوهشکه نیازمند بررسی در ( 6160و همکاران 

ی ، پیشنهادهای دیگری به این شرح برای توسعهبالاهای پژوهش، علاوه بر پیشنهادهای بیان شده در بر اساس یافته
 شود:هاد میی رفتار تولید سبزی سالم پیشنهای هدایت کنندهارزش

  یی با مضامینی همچون ارتباط دین و کشاورزی، جایگاه هاآموزشی دینی و مذهبی هاگاهیپاضرورت دارد که مراکز و
کسب روزی ی جایگاه برجستهها و سایر موجودات در اسلام، رعایت حقوق انسانلزوم دین در تولیدات کشاورزی، 

ارائه دهند و در این راستا، مذهبی مختلف ی هامناسبتخلاقی برای روستاییان در او سایر مباحث در مبانی دینی حلال 
بهره  ، شورای اسلامیهایاریدهی محلی مثل نهادهافکری، معتمدان محلی و  رهبران پتانسیل بالقوه رهبران فنی،از 

 گیرند. 

 ای نظری ریشه در دانش و آگاهی هکه ارزشهای نظری در تولید سبزی سالم و اینبا توجه به جایگاه مهم ارزش
ی تولید سالم در میان های لازم دربارهی کشت سبزی سالم دارد، ضروری است که دانش و آگاهیکاران دربارهسبزی
تجارب  متولی ایجاد این دانش و آگاهی، کارشناسان جهاد کشاورزی هستند. با این حال،کاران توسعه یابد. سبزی

ری از در بسیاکنند بلکه نمی ترویجنه تنها کشت ارگانیک را  این کارشناساناز آن است که حاکی  گروه پژوهشمیدانی 
مواقع، استفاده از سموم و کودهای شیمیایی را برای مبارزه با آفات و افزایش راندمان تولید به کشاورزان پیشنهاد و 

کاران برای تولید سالم داشت؟! میان سبزی توان انتظار تغییر رفتار درکنند. با چنین شرایطی چگونه میتوصیه می
حل این کار چیزی نیست جز تغییر در دانش و نگرش کارشناسان موضوعی و متولیان امر در جهت تولید ارگانیک. راه

ی اصول ی ارتقاء دانش کارشناسان دربارههای آموزشی فشرده و مداوم دربارهبنابراین، ضرورت دارد که دروه
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طوری که برونداد آن تغییر رفتار در کارشناسان برگزار شود بهو راهبردهای عملیاتی کردن آن کشاورزی پایدار 
توان انتظار تغییر در رفتار کشاورزان را نیز شاهد بود. وقت میباشد. اگر تغییری در رفتار کارشناسان پدید آمد، آن

ر های نظری دیت مبانی نظری تولید سالم و ارزششود و به تقوزیرا، این دانش از کارشناسان به کشاورزان منتقل می
 کند.آنها کمک می

 های نوعان دارد )ارزشای در سلامت جامعه و خدمت به همکاران به این موضع که تولیدات آنها جایگاه ویژهباور سبزی
 کند. اما این باورها تحت تأثیر نگرانیاجتماعی( جایگاه بی بدیلی در تعیین رفتار آنان برای تولید سبزی سالم ایفا می

وار خانگیرد. به عبارت دیگر، نبود امنیت مالی و اقتصادی شت خانوار قرار میهای زندگی و معیآنها برای تأمین هزینه
شود که مدیریت شود. بر این اساس پیشنهاد میانعی برای تولید سبزی سالم توسط آنان محسوب میم کشاورزان

قدام به جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از طریق همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ا
های اجتماعی و ی ارزشکاران کنند. این امر به توسعهترویجی برای سبزی-های مشترک آموزشیبرگزاری کارگاه

کاران کمک فراوانی خواهد کرد. از سوی دیگر، ضرورت دارد که مدیریت جهاد کشاورزی با دوستی در سبزینوع
ر قبال تولید سبزی کاران را دی و معیشت خانوارهای سبزیمند و قابل اجرا، کیفیت زندگتدوین ساز و کارهایی نظام

 د. سالم تضمین کن

 سپاسگزاری -2
ام که با صبر و شکیبایی در تم کاران شهرستان کرمانشاهو سبزی بدین وسیله از تمام مشارکت کنندگان در این مطالعه

 مراحل اجرای پژوهش ما را یاری کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.  
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