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در مزرعهایمنی غذاییبراي دستیابی به ستیزطیمحآموزش پژوهی سیاستمدل 

1، جواد حاتمی، سید محمد شبیري و امید نوروزي*محلهالدن رضی کرد

)12/09/97؛ پذیرش: 03/06/97(دریافت: 
چکیده
و اري آموزشـی سـاز  ذگـ سیاسـت وبه کشاورزان، اولین گام در دستیابی به ایمنی غذایی و تولید محصول سالم استستیزطیمحآموزش 

به همـین  ثر است وو فراگیر ایمنی غذایی مؤجانبههمهرا تقویت نموده و در تحقق یکارهاي ورود کشاورزان به سیستم کنترل مواد غذای
هدفمند به شیوه گلوله يریگنمونهروش وافتهیساختارنیمه مصاحبه باهادادهمدل ماژرزاك استفاده گردید.وهی پژدلیل از روش سیاست

اشباع نظـري  تا ایمنی غذایی وستیزطیمحاريذگسیاستتجربه سال هدحداقلدارايمدیران نفر از 40مصاحبه با.گردآوري شدبرفی
بـراي ، اسـاس نتـایج  . بـر  گردیدنـد تحلیلMAXQDA.v2010افزارنرمدر از طریق روش تحقیق گرندد تئوري هاداده.ادامه یافتهاداده

آمـوزش  دراريذگسیاستجامع کردیرويهامقولهبامداخله سیاسی مکمل بایستی از ، در کشاورزيستیزطیمحآموزش اريذگسیاست
عنـوان بـه براي تولید ایمن غـذا ستیزطیمحت مشارکت کشاورزان در مدیری، زمینهعنوانبهو خلق محیط پشتیبان آموزشستیزطیمح

عنـوان بـه ، بـرآورده سـاختن نیازهـاي منـابع    شرایط علیعنوانبهترویجی زیست محورانه و تولید پایداريهاآموزش، استقرار نظام پدیده
، اسـتفاده  پیامـد عنـوان بـه و تولید محصول سالم در مزرعهياواسطهشرایط عنوانبهمداخله انگیزشی و اعتمادسازياستراتژي عملیاتی،

.شود
.تئوريگرنددپژوهی، سیاستایمنی غذایی، ، ستیزطیمح،آموزش: کلیدييهاواژه

علـوم  به ترتیب، دانشجوي دکتري گروه آموزش محیط زیست دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، دانشیار گـروه تعلـیم و تربیـت دانشـکده     1
استادیار گروه زیست و یس کرسی یونسکو در آموزش محیطئانسانی، دانشگاه تربیت مدرس، استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران و ر

رس، تهران، ایران.دتعلیم و تربیت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت م
razikordmahaleh@student.pnu.ac.ir: پست الکترونیک،مسئول مکاتبات*
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مقدمه
کـه  شـود یممحسوبتوسعه حالکشورهاي دردر یژهوبهورهاي مختلف کشدرجديچالشیکعنوانبهغذاییایمنیامروزه،

Parker(ودشافرادمرگحتیومختلفهايیماريبشیوعجملهاززیاديکالتسبب بروز مشتواندیمآنبهتوجهعدم et al.,

مرحلـه تـا گرفتهمزرعهدرولمحصتولیدوکاشتازمراحلتمامیدرغذاییایمنیبهتوجهموضوع،تاهمیبهتوجهبا). 2016
Baksh(رسدیمنظربهضروريمصرف et al., "مزرعـه درغـذا ایمنی"برتريبیشکیدتأمحققانزمینه،ایندرهرچند).2015

کـه محصـولی واقع،در.گیرندیمرنظدرسالممحصولتولیدوغذاییایمنیبهتیابیدسدرگامترینمهمواولینراآنوداشته
.گـردد کننـدگان مصـرف دربیمـاري بروزمنشأتواندیمکهاستآلودهمحصولیشود،تولیدمزرعهسطحدرنامناسبشرایطدر

درغـذا ایمنـی دلیـل، همـین بـه .استبرینههزیاربسوبودهدشوارارزشزنجیرهدرديبعمراحلدرآلودگیکاهشهمچنین،
Nayak(رودیمـ شماربهحیاتیومهمیاربسموضوعیمحصول،تولیدحیندرآلودگیایجادازگیريپیشومزرعهسطح et al.,

واقـدامات یريکـارگ بـه بـا کـه دهنـد یمنسبتکشاورزانبهراغذاایمنیحفظیندآفردرنقشکه بارزتریننحوي). به2015
محصـوالت کیفیـت بردنباالوآلودگیبردنبینازوکاهشپیشگیري،درانکاريغیرقابلثیرأتمزرعهسطحدرالزمرفتارهاي

باشـد یمـ محصولرشدطولدرآناناقداماتوکشاورزانبهوابسته مزرعهسطحدرآلودگیازجلوگیرين،بنابرای.دارندتولیدي
)Hollyer et al., 2009.(

غـذایی ایمنیخصوصدرکشاورزانآگاهیودانشسطحکهاستآناز حاکیمختلفتحقیقاتنتایجموضوع،اهمیترغمعلی
Ismail(استپایین et al., ناکـافی  آمـوزش وناآگـاهی مهـم، يهـا بازدارندهازیکیشده،انجامتحقیقاتازبسیاريدرو)2016

بـه  راغـذایی ایمنـی اقداماتضعیفیشکلبهآنان) و این باعث شده که1396نعمتی و همکاران، است (شدهعنوانکشاورزان،
Cukur(گـردد یمـ تولیديمحصوالتدرآلودگیسطحرفتنباالسببکهگیرندیمکار et al., در ایـن راسـتا ضـروري    ).2015

، زمینـــه الزم جهـــت   زیسـت یطمحـ شناخت و درك دقیـق عوامـل تأثیرگـذار بـر بهبـود رفتارهــاي حفاظــت هبتـا است 
ایمنـی بـا مـرتبط اقـدامات شـناخت وبررسی. )1396(صفا و همکاران، براي بهبود رفتار روستاییان فـراهم گـردد یزيربرنامه
Parker(باشدمیضروريامريکشاورزانبیندرهاآنترویجوآموزشمنظوربهغذایی et al., اخیـر يهـا سـال در؛ کـه )2016

.استگرفتهقرارمختلفمحققانتوجهموردجديطوربه

در ایـن زمینـه کودهـا و    باشـد یمـ سـالم بدیهی است براي تولید پایدار و محصول سالم در کشاورزي نیاز به منابع آب و خاك 
هـا منجـر بـه افـزایش تولیـد از نظـر کمـی و کیفـی         رغم اینکه مصرف بهینـه آن ، علیکنندیمنیز نقش مهمی ایفا هاکشآفت

براي انسان یقابل توجهخطرات،کشآفتکود و استفاده بیش از اندازه که انددادهمطالعات متعدد نشان سفانه أاما متگرددیم
، ایجادزیستیطمحکشاورزان و يبرایخطرات بالقوه شغلمنزلهبهیی مواد غذادیدر تولهاکشآفتبرنامه یناکافتیری. مددارد

Lake(منی محصوالت کشاورزي استاي و ناکشاورزستمیاکوسيبراخطرات et al., نشان دادنـد  محققاندر این راستا ).2012
،شود در خصوص کاربرد بهینه انـواع سـموم کشـاورزي اسـت    هاي محیط زیستی که باید به کشاورزان دادهترین آموزشاز مهم

,Christos & Spyridon(که خطرات محیط زیستی و سالمتی ناشـی از آن کـاهش یابـد   طوريهب ,Fernando(فرنانـدو . )2017

باقیمانـده سـموم در   ثر در کاهش خطرات ؤهاي مارزیابی ریسک و ارائه مجوز از روشآزمونبیان کرد هرچند انجام نیز )2017
. گـردد یمـ ثرتر بـوده و موجـب حفاظـت از اکوسیسـتم و تولیـد پایـدار       ؤمحصوالت کشاورزي است اما آموزش به کشاورزان مـ 

,Pollans(پوالنسهمچنین ترین نیـاز آموزشـی کشـاورزان جهـت     مهمعنوانبه، آموزش حفاظت از منابع آب و خاك را )2015
.دکنیمدستیابی به ایمنی غذایی معرفی 

بـراي  از منـاطق جهـان   يادیـ زتعدادبراي آبیاري محصوالت کشاورزي درپسابه از ستفادادر چند دهه گذشتهاز سوي دیگر
Weber(گـردد یمـ تـرویج  مهم ابزار کیعنوانبهمقابله با بحران منابع آبی،  et al., منـاطق  برخـی از  سـفانه در  أ) امـا مت 2006

شده منجر به آلودگی منابع خاك، تولید محصوالت غذایی آلوده و تهدیـد ایمنـی مـواد    تصفیه پساببجاي ،استفاده از فاضالب
Li(ه استغذایی گردید et al., مـدیریت  در يخوب کشـاورز هايیوهشیی بایستی برمواد غذایمنیکاهش خطر ايبرا).2011

کـرد یروبا یک )Iowa State University(ووایآیالتیدانشگاه ا. گردیدمتمرکز امکانات و کارکنانهاکشآفت، خاك، کودآب، 
آمـوزش  برنامـه  نیـ ادر اسـت.  ارائه دادهآموزشی در سه سطحیزيربرنامهیی براي کشاورزان، مواد غذایمنیجامع به آموزش ا

میزي زنجیره براي انجام میآمادگوییمواد غذایمنیاعملی دستیابی به هايیوهشارائهکشاورزان، دانش تئوري جهت افزایش
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بـوده ثرؤمییمواد غذایمنیاتارش و رفاین برنامه در ایجاد تغییرات بلند مدت در دانش، نگرياجرا. شودیمانجام مواد غذایی 
Shaw(است et al., 2015.(

، دستیابی بـه  دهدیمنشان )Right to Food and Nutrition Watch Consortium(تغذیهوغذاحقوقکنسرسیومگزارش 
و بـراي  باشـد ینمـ پـذیر  هاي اجتماعی آن (رفاه و نابودي فقر) بدون تولید پایدار و ایمنی غذایی امکـان توسعه پایدار و شاخص

هاي دولتی و غیر دولتی پا به عرصه آموزش گذاشـته  هاي آموزشی تغییر یابد و تمامی نهادها و سازمانسیاستتولید پایدار باید
درمکزیـک  کشـور  تجربـه  ضمن ارائه تجربیات موفق همانند در این راستا هاي الزم را دریافت نمایند. تا تمامی متولیان آموزش

بـا بهانـه قـرار دادن بحـران     تـوان ینمـ نمایـد  کید مـی تأ،باال در تولید محصوالت ایمنيوربهرهآموزش استفاده از آب سالم با 
ها از طریق آموزش مـردم و اسـتفاده از   تالش جهت دستیابی به رفاه و کاهش فقر را انجام نداد بلکه با تغییر سیاست،اقتصادي

,Cedena & Cabada(افتیدستبه اهداف فوق توانیممشارکت عمومی  افزایش قیمـت در حال حاضر از سوي دیگر، .)2015
,Liang(دارد دکنندگانیتولسالم توسط دیتوليهاوهیشافزایش آگاهی و کاربرد با میمستقهمحصوالت سالم رابط 2010(.

زیسـتی و 	عوامـل محـیط  يزمینـه در"می امنیت غذا و تغذیه در ایران تدوین مدل مفهو"عنوان با ملیمطالعهاولینینکهابا
مطالعهایندرشدهتوصیفوضعیتامانداردوجودايیسهمقامبناي واستشدهانجام1390سالدرکشورمردمايیهتغذسواد
اي بســـتگی بـــه میـــزان    تغذیـــه ســوادوداردزیاديفاصلهمطلوبجایگاهبامردمايیهتغذسوادمیزانکهدهدیمنشان

، رشـــد  يجـو ییـرات تغشـامل، محیطـی یسـت زتـرین عوامـل   مهم.تبلیغــات و بازاریابــی داردســواد و ســطح آمــوزش،
کـه آن نیـز فاصـله زیـادي تـا      باشـند یمـ تغییــرات اکوسیســتم واقتصــادي، شهرنشــینی، مهاجــرتجمعیــت، توســعه

سطحدرنیزاسناديحتیوشدهانجامحوزهاینبرايمتعدديهايیزيربرنامهگذشتههايسالدرینکهبااجایگاه مطلوب دارد. 
ارزشـیابی وپـایش مـدون نظـام نبـود اسـناد، ایندرپیشنهاديشدن راهبردهايعملیاتیدرضعفامااستگشتهتدوینملی

کهاستشدهموجبها)شهرستانوهانمحیطی (استاهايظرفیتکمبودهمچنینوهماهنگی بین بخشیضعف،)پاسخگویی(
زمان غـذا و دارو، اهاي موجود سـ تحلیل برنامه. باشندنداشتهراانتظارموردپیشرفتیاوماندهباقیایدهحددراسناداغلب این

گـري  اي در تـولی هاي وظیفـه دهد که همپوشانیمعاونت بهداشت نشان میو کارسازمان ملی استاندارد و مرکز سالمت محیط 
دارد که در نهایت موجب اتالف منابع و کاهش کیفیت نظارت ایمنی غذایی از تولید تا عرضه وجود نظارت و کنترل یکپارچه بر

).1395(دماري، است
اعالم نمـود، قـوانین   "استراتژي دستیابی به امنیت غذایی"مجلس شوراي اسالمی، در گزارش خود با عنوان يهاپژوهشمرکز 

متعدد در ارتباط با ایمنی غذایی در کشور وجود دارد اما به دلیل نبودن متولی مشخص کـه پاسـخگو مشـکالت ایمنـی غـذاي      
بـا توجـه بـه    دهـد یمن موجود بسیار ضعیف است و پیشنهاد قوانیباشد و عدم لحاظ آموزش و مشارکت مردمی، قدرت اجرایی

مرتبط ضروري است، يهابخشتشکیل یک واحد متولی مستقل، متشکل از نمایندگان ،ماهیت فرابخشی مبحث امنیت غذایی
ها عالوه بـر  یکپارچه و هماهنگ اجرا شوند. این سیاستهابخشهاي اتخاذ شده توسط هر یک از و سیاستهابرنامهکهينحوبه

وري تولید محصوالت کشاورزي باید ایجاد فرهنگ مصرف غذاي سالم، نظارت بر کیفیت، بهبود تغذیه و آمـوزش را  افزایش بهره
عمـومی بـر روي سـایت خـود     ). با توجه به ضعف قوانین موجود، مرکز مذکور اقدام به فراخـوان  1388نیز در برگیرد (مقدسی، 

هـا، موانـع و راهکارهـاي بهبـود ایمنـی غـذایی       ري قوانین جدید نموده و درصدد بررسی چالشآوپژوهی و به روزجهت سیاست
کشور با رویکرد از مزرعه تا سفره است تا در نهایت قوانین موجود، اصالح، تقویت و یکپارچه شده و یا قوانین جدیـد مـورد نیـاز    

تصویب شود.
در راسـتاي اسـتفاده بهینـه از منـابع پایـه (آب و خـاك) و       سـت یزطیمحـ آموزش يدر زمینهاريذگسیاستبا توجه به اینکه 

يسـاز پـاك مناسب کشاورزي در راستاي مقابله با تغییرات اقلـیم و احیـاء و   يهاوهیششیمیایی (کود و سموم) و نیز يهانهاده
دارد لذا ضرورت دارد فراد جامعه و سالمت همه ادستیابی ایمنی غذاییتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ، غیرهمنابع آالینده و 

از اسـت کـه   اتخاذ تصمیماتی به نـام عمـوم   ،عمومیگزاريسیاستستفاده شود. گزاري عمومی اسیاستدر طراحی مدل آن از 
قلجـی،  (باشدیمم و غیرمستقیم بر زندگی شهروندانآید و داراي تأثیرات مستقیمیسوي حکومت در قالب مقررات به اجرا در

آمـوزش بـراي عمـومی را مـد نظـر قـرار داده و     گـزاري سیاسـت هدف این پژوهش تـدوین مـدلی اسـت کـه ادبیـات      ).1388
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کاربرد داشته باشد به همـین دلیـل از روش سیاسـت پژوهـی مـاژرزاك      در مزرعه ایمنی غذایی براي دستیابی بهستیزطیمح
استفاده گردید.

پژوهشروش 
براي حل معضالت با گستردگی جهـانی  )Methods of Majchrzak policy research(ماژرزاكاز آنجا که مدل سیاست پژوهی 

ونـژادي آب، بیکـاري، نـابرابري  آلـودگی اقتصـادي، بحـران قحطی،بیماري،جنگ،هوایی،وآبمسائلی مانند تغییراتو ملی
و با توجه به اثرات ایمنی غذایی در سطح ملی، در این تحقیـق از  رودیمبکار چاقیوآموزشیهايفرصتشدنبدترجنسیتی،

مـورد دردانشاز ثبتاستفادهپژوهی شامل، سیاستداردیمپژوهی بیان ف سیاستدر تعریماژرزاك این مدل بهره گرفته شد.
پژوهـی بـر اسـاس    سیاسـت .باشـد یممشکلاینحلبرايآن و ارائه راهکارعواقبوعللدركبرايمشکل، ارائه مدرکییک

به دست آوردن شـواهد جدیـد (تحلیـل    : 3)، يسازمفهومسنتز شواهد موجود (: 2، يسازآماده: 1شامل فازهاي، ،مدل ماژرزاك
ریثأتـ یابیـ ارزودهیـ فا-نـه یهز) الـف (عبارتند: دیجدشواهدآوردندستبهيبراهاي تحقیق پیشنهادي مدل روش() تکنیکی
طراحـی پیشـنهادهاي   : 4و ي)مـورد مطالعـات ) ث(وینظرسـنج )ت(،هـا مصـاحبه ) پ(،یدانیمهايشیآزما) ب(،یاجتماع

,Majchrzak(تحقیق) استهايیهتوصسی (تحلیل سیا که بـراي مسـائل اجتمـاعی از    ماژرزاك با توجه به توصیه مدل .)2014
. تئـوري اسـتفاده گردیـد   گرنـدد روش مصاحبه و روش تحقیق کیفی استفاده شود لذا در این پژوهش از روش تحقیـق کیفـی   

بایـد  رانظریـه روش،نیدر ا. رودیمبکاراجتماعیدر بررسی مسائلکهاستکیفیتحقیقيهاروشانواعازیکیتئوريگرندد
ایجادبهوشدهمشخصگذاريکدطریقازهادادهروش،اینبا.ردیگیمصورتهادادهباکاراساسبرنظریهتولیدوکردکشف

مستقیمارتباطدرتئوريصورت،نیدر اکهشودیممسئله کلیدربارههاییهفرضیبهمنجرنهایتاًوانجامدیممقوالتوطبقات
,Corbin & Strauss(استهادادهبا 2008.(

مـاژرزاك بـوده و  مـدل  اسـتاندارد  هـاي پرسـش است کـه بـر اسـاس    یافتهابزار استفاده در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختار
بادموگرافیک،از گرفتن اطالعاتمطابق مدل ماژرزاك ابتدا پسگلوله برفی، ادامه یافت. با و آغاز هدفمند صورتبهيریگنمونه

گزاري و سیاست آموزشی در این زمینه اخـذ  درباره ایمنی مواد غذایی، سیاستکنندگانشرکتپرسش باز، اطالعات ازاستفاده
يهـا پرسـش باز باعث شد کلیه اطالعات فنی و تخصصی متخصصین راجع به موضوع ارائه گـردد و سـپس   گردید، این پرسش

باهامصاحبهتوصیه سیاسی) پرسیده شد. تمامحل و طراحی فاز منطبق بر فازهاي مدل ماژرزاك (چرخ تغییر مشکل، چرخ راه
گیـري گلولـه برفـی، کـار     از طریـق نمونـه  تـا رسیدبه اتمام "؟دیکنیمخبره بعدي که براي انجام مصاحبه پیشنهاد "پرسش 

تکامـل بـه رسـیدن تـا هـا آنارتباطاتو تبیینمفاهیميسازروشنوکشفجهتگیري گلوله برفی،مصاحبه ادامه یابد. نمونه
تحصیالت، کارشناسی ارشـد و  از مدیران دولتی بانفر 40پژوهش آماري جامعه.مدل مورد نظر ادامه یافتکنندهنییتبتئوري 

و ایمنی غـذایی ستیزطیمحآموزش يدر زمینهموضوع تحقیق گزاريسیاستسال در حوزه 10کاري بیش از هدکترا با سابق
) بودند.غیره(آلودگی آب، خاك و هوا، مدیریت کود و سموم و 

دلازجیتدربه،گزینشی)ومحوريباز،(کدگذاريمرحلهسهدر این.شوندیمکدگذاريمرحلهسهدرهادادهتئوري،گرندددر
Corbin(آیدمیبیروننظریه،هامقولهدلازوهامقولهمفاهیم،دلازمفاهیم،،هاداده & Strauss, گرنـدد  بـراي تبیـین  ).2008

و خط اصـلی  در نظر گرفته شدهمرکزي متغیر عنوانبهبراي تولید ایمن غذاستیزطیمحمشارکت کشاورزان در مدیریت ،تئوري
افـزار نـرم بـا اسـتفاده از   . گردیدتدوین آن، منتج شده از يو در نهایت نظریهحول آن تعریف هااگرامیدداستان با استفاده از یادآورها و 

MAXQDA.v2010 تعریـف گردیـد.  زیر طبقـه 34وطبقه7مفهوم،630انجام و هادادهتحلیل و کدگذاريMAXQDA ، نـرم  یـک
هـاي  یک برنامه جهانی جهت آنـالیز انـواع داده  عنوانبهافزارنرمترکیبی و کیفی است. این يهادادهبراي تجزیه و تحلیل ياحرفهافزار

يهـا گـروه هـا در  اناتی نظیر سـازماندهی داده مکاز او رودیمبکار غیرهها و یتئنظرسنجی، توها،ها، رسانهنیافته مانند مصاحبهساختار
MAXQDAنـرم افـزار  هـاي قابلیتترین مهم.بردبهره مینتایجگذاري و همچنین مقایسه یکدیگر، به اشتراكاها بمختلف، ارتباط داده

متناسب بـا  يهامدلارائه ، کدگذاري اسناد متنیغیره،وکدگذاري اطالعات مهم با کد، رنگ، سمبل ، هادادهيبنددستهسازماندهی و 
گیـري و اسـتخراج   گزارشو هايتئورآزمونمصورسازي و ، کد شدهيهابخشابی بازی، پژوهش پس از کدگذاري سندهاي تحقیقاتی

,Godau(بهره گرفته شدهاآنکه در این تحقیق نیز از باشدیمو غیرههادادهنتایج بررسی  2014.(
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اطمینـان کـه اسـت کیفـی آن تحقیـق اسـتحکام وروایی، دقتبررسیازهدفنیز با توجه به اینکههادادهدر خصوص روایی و پایایی 
يهـا روشازسـنجی اعتبـار جهتحاضر،پژوهشدر،باشدتحقیقدرکنندگانمشارکتتجربیات گربیاندقیقاًمطالعهکهشودحاصل

Streubert(استشدهاستفادهزیر & Carpenter, 2003(:
مختلـف  يهـا بخـش ارتبـاط بـا متخصصـین در    گردیـد. ضـمن  رعایـت کـافی زمـانی تخصیصباپژوهشبازخوردمداوم وبررسی- 1

مـرور ونـاظرین شـود. بـازنگري  يآورجمـع متنـوع يهـا دادهگردیـد تـا  تـالش ایمنی غـذایی، و زیستیطمحبا هاي مرتبط فعالیت
بـراي  اولیـه، کدگذاريوکلمهبهکلمهانتقالازپسراهامصاحبهکه پذیرفتانجامصورتینبدکنندگانمشارکتتوسطهانوشتهدست

اظهـار  راخـود نظـرات نقطـه بازگردانده شـد تـا  آنانازنفرچندبه،شدهدرك درستکنندگانافکار مشارکتاینکهازاطمینانحصول
نمایند.

قابلیـت وتأییـد قابلیـت تثبیـت منظوربهويآورجمعنهایی)گزارشهاينویسپیشوآنالیزنتایجخام،هاي(دادههادادهازمدارکی- 2
نداشتند، قرار گرفت.شرکتپژوهشدرمتخصصین کهاختیاردر،اعتماد

هـاي یـدگاه دیريکـارگ بـه ،هـا دادهيآورجمعبرايمتعددکلیديمطلعینومنابع،هایوهشاز استفاده،یريگنمونهدرتنوعحداکثر- 3
.نمودکمکهادادهپذیرشوتأییدقابلیتتثبیت،اعتباربهها،آنبراي تفسیرمتعدد

هـا در  هـاي جدیـد، تحلیـل آن   آوردن دادهبه دسـت با انجام مصاحبه و زمانهم.گرفتقراراستفادهموردمستمرايتحلیل مقایسه- 4
انجام و با یکدیگر مقایسه گردیدند.افزارنرم

کـاري در  سـابقه سـال  10داراي بیش از از مدیران تن20از،1جدولاطالعاتبابرابرنیز، هاي آماري) (نمونهشوندگانمصاحبهدرباره 
نفـر داراي  10داراي مـدرك دکتـرا و   نفـر 10مصـاحبه گردیـد کـه   سـت یزطیمحـ سازمان حفاظـت  درستیزطیمحگزاريسیاست

. میـانگین سـابقه کـاري    نـد بودنفر رئیس بخش 10نفر کارشناس ارشد و 2نفر معاون مدیر کل، 3نفر مدیر کل، 5وکارشناسی ارشد 
.سال بود30سال و بیشترین آن 10سال و کمترین میزان سابقه 5/22

گـزاري ایمنـی غـذایی از    سـابقه کـاري در سیاسـت   سـال  10مدیران داراي بـیش از  شاملپژوهش،يهانمونهدیگرفرديمشخصات
بیـان 1ادامه جدولدرسازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) و وزارت جهاد کشاورزي

.استشده

ها و بحثیافته
و خلق محیط کالن پشـتیبان آمـوزش   ستیزطیمحآموزش گزاري سیاستجامع کردیروطبقه اصلی، 5هاي نهایی تحقیق شامل یافته

پدیـده،  عنـوان بـه و ایمنـی غـذایی   سـت یزطیمحزمینه، مشارکت کشاورزان در مدیریت عنوانبهبا ابعاد اجتماعی، اقتصادي و نظارتی 
پیامـد  عنـوان بـه مزرعـه تولیـد غـذاي سـالم در    شرایط علی و عنوانبهمحورانه و تولید پایدار ترویجی زیستيهاآموزشاستقرار نظام 

پژوهـی آمـوزش   می، نقشه مفهومی چند بعدي، سیاسـت حاصل شده با طبقات فرعی متعدد بود که این طبقات بر اساس الگوي پارادای
).2و ایمنی غذایی را مشخص نمودند (جدول ستیزطیمح

مصاحبه شدهيهانمونهمشخصات فردي -1جدول 
اريذگسابقه سیاستسمتمدرك دانشگاهیمحل خدمتگروه مورد مصاحبهردیف

30مدیر کلدکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح1
25مدیر کلدکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح2
25مدیر کلدکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح3
20مدیر کلدکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح4
22مدیر کلدکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح5
27معاون مدیر کلدکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح6
23معاون مدیر کلدکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح7
25معاون مدیر کلدکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح8
10کارشناس ارشددکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح9
25کارشناس ارشددکتراستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح10
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1ادامه جدول 
سابقه سمتمدرك دانشگاهیمحل خدمتگروه مورد مصاحبهردیف

گزاريسیاست
15رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح11
13رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح12
12رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح13
25رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح14
22رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح15
29رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح16
21رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح17
25رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح18
27رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح19
26رئیس بخشکارشناسی ارشدستیزطیمحسازمان حفاظت ستیزطیمح20
26معاون مدیر کلدکتراسازمان ملی استانداردایمنی غذایی21
23رئیس بخشدکتراسازمان ملی استانداردایمنی غذایی22
12رئیس بخشدکتراسازمان ملی استانداردایمنی غذایی23
آموزش وزارت بهداشت، درمان وایمنی غذایی24

پزشکی
20مدیر کلدکترا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش ایمنی غذایی25
پزشکی

رئیس بخش و مسئول دکترا
برنامه پایش سالمت 

محصوالت غذایی

21

وزارت بهداشت، درمان و آموزش ایمنی غذایی26
پزشکی

26رئیس بخشدکترا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش ایمنی غذایی27
پزشکی

23رئیس بخشدکترا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش ایمنی غذایی28
پزشکی

25رئیس بخشدکترا

30مدیر کلدکتراوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی29
25مدیر کلدکتراوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی30
15مدیر کلدکتراوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی31
20مدیر کلدکتراوزارت جهاد کشاورزيغذاییایمنی 32
22مدیر کلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی33
23مدیر کلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی34
27مدیر کلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی35
21مدیر کلکارشناسی ارشدکشاورزيوزارت جهاد ایمنی غذایی36
25مدیر کلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی37
29مدیر کلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی38
22مدیر کلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی39
26مدیر کلارشدکارشناسیوزارت جهاد کشاورزيایمنی غذایی40

12نفر وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشـکی و  5نفر سازمان ملی استاندارد، 3، ستیزطیمحنفر سازمان حفاظت 20نفر (40جمع کل مدیران: 
نفر وزارت جهاد کشاورزي)
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سیاست پژوهی ایمنی غذاییيریگشکلروند -2جدول 
ساختار بر اساس 
الگوي پارادایمی

واحدهاي معنی (مثال)کدهاي اولیهزیر طبقاتطبقات

ايشرایط زمینه

جامع کردیرو
گزاري سیاست

آموزش در
ستیزطیمح

   ــابع ــه من ــیع و چندگان ــاد وس ابع
آالینده کشاورزي

  مخاطرات چندجانبه بر سـالمت و
اقتصاد جامعه

    توســعه کشــاورزي علمــی (بــه
روزآوري دانش)

توسعه دانش بومی
 تولیدات ارگانیکتوسعه


لزوم توجه به تمام 
ابعاد آموزشی 

در ستیزطیمح
تولید ایمن مواد 

غذایی

ــادترین" ــد  ح ــکل تولی ــش مش بخ
محصول سالم، مربوط به ایـن اسـت   

قـرار علمـی پایـه بـر که کشـاورزي 
بـه راکشـاورز میتـوان ینمونگرفته
آمــوزشوکنــیممجهــزروزدانــش
"شوندآشنامخاطراتباتادهیم

پایهویژگی مداخله این است که بر"
وباشــدشــدهکارشناســیوعلمــی
شـده يسـاز یبـوم تطبیقیمطالعه
عجـین مـردم منافعبا. باشدداشته
و غیره"باشد شده

خلق محیط 
کالن پشتیبان 

آموزشی

هاي حمایتی شامل:سیاست
تنظیم بازار
کردن محصوالتدارشناسنامه
 شیمیاییثبت و کنترل کیفیت مواد

فرآیند ارزیابی شامل:
ــد ــاتمســتمرفرآین تحقیق

تغذیه
تولیدات وضعیتروندارزیابی

مزرعه
 تـدوین و اجــرا اســتانداردها و

ــاخص ــاشـ ــی، يهـ آموزشـ
محیطی و محصوالت

لزوم پشتیبانی 
براي جانبههمه

مؤثر بودن آموزش

و اجـراي آن  ستیزطیمحآموزش "
در مزرعه الزمه دستیابی بـه ایمنـی   

و باشـد ینمـ غذایی است اما کـافی  
بایســتی بســترهاي الزم اجتمــاعی، 

با آموزش زمانهمفناوري و بازار نیز 
"تبیین شوند

درسـت یبایمـ کـه يانکتهاولین"
کـالن سـطح درمحصولیهرتولید

بـازار، کشـش ارزیابیگردداستفاده
محصــول،تولیــدبــرايیابیــمکــان
".باشـد یمـ و غیره اقتصاديتوجیه

و...

پدیده ظهور یافته

مشارکت 
کشاورزان در 

مدیریت 
ستیزطیمح

براي تولید 
ایمن غذا

زیسـتی منـابع آب و   مدیریت محیط
خاك،

 پساباستفاده از بازچرخانی،
 ــواع ازاســتفاده ــواد شــیمیایی (ان م

کود، سموم و ....) بـر اسـاس آزمـون    
(خاك، گیاه و غیره)،

،مدیریت پسماند
زیسـتی  اجراي استانداردهاي محیط

کاشت، داشت و برداشت با تأکید بـر  
دوره کارنس.

تولید ایمن مواد 
غذایی در گرو 

مشارکت 
کشاورزان در 

مدیریت 
ستیزطیمح

مزرعه

غـذایی زمـانی   دستیابی به ایمنـی  "
پذیر اسـت کـه کشـاورزان در    امکان

مزرعــه ســتیزطیمحــمــدیریت 
نیتـر بـزرگ مشارکت کننـد چـون   

ــل ــرانعام ــدهنگ ــوصکنن در خص
عناصـر مجـاز حدازبیشباقیمانده
کشــاورزي،محصــوالتدرســنگین

آبیـاري وآلودهيهاخاكدرکشت
بـا کشـور اراضـی ازوسـیعی سطح
و اسـت  صنعتیوشهرييهاپساب
"غیره
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پدیده ظهور یافته

مشارکت 
کشاورزان در 

مدیریت 
ستیزطیمح

براي تولید

زیسـتی منـابع آب و   مدیریت محیط
خاك،

 پساباستفاده از بازچرخانی،
 ــواع ازاســتفاده ــواد شــیمیایی (ان م

کود، سموم و ....) بـر اسـاس آزمـون    
(خاك، گیاه و غیره)،

،مدیریت پسماند
اجراي استانداردهاي محیط زیستی 
کاشت، داشت و برداشت با تأکید بـر  

دوره کارنس.

تولید ایمن مواد 
غذایی در گرو 

مشارکت 
کشاورزان در 

مدیریت 
ستیزطیمح

مزرعه

وپتانسیلازاستفادهبا"
2مادهموضوعمراکزتوانمندسازي

بخشيوربهرهافزایشقانون
بهنسبتطبیعی،منابعوکشاورزي

اجرايمنظوربهبردارانبهرههدایت
کنترلتلفیقیمدیریتعملیات
باهاندهیآالوزاخسارتعوامل
یسینونسخهجایگاهتقویتاولویت

مشاهداتوخاكآزمونبر اساس
توصیهنظاموهابیماريوآفاتآثار

اقدامسموکودبهینهمصرفو
و غیره"گردید

شرایط علی

استقرار نظام 
يهاآموزش

ترویجی 
محورانه زیست

و تولید پایدار

 تجربـی و  يهایآگاهنشر اطالعات و
حقیقی و مجازيصورتبهنوین 

دولتـی  يهادستگاهدر يسازتیظرف
و غیردولتی

 بـا رویکـرد   (توانمندسازي کشاورزان
)ریپذبیآسجنسیتی و اقشار 

 یرسـان اطـالع علمی و يهاافتهینشر
هـا  فنی با استفاده از ظرفیت دانشگاه

پژوهشی-و مراکز آموزشی
مداخله باورهاي دینی کشاورزان
 مراقبـــت و يهـــاشـــبکهاســـتقرار

یآگاهشیپ

توسعه استراتژیک 
آموزش 

در ستیزطیمح
مزرعه

ــت   " ــتم بهداشـ ــتقرار سیسـ ...اسـ
ــاري وزارت    ــا همکـ ــاورزي بـ کشـ
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
وزارت جهاد کشاورزي براي آموزش 
مصرف کود و سـموم شـیمیایی بـه    

در يامنطقهصورتبهکشاورزان که 
چند استان با موفقیت اجرا گردید و 

."غیره
ــرادي  " ــق اف ــوزش از طری ــهآم ک

ـ دارند،مذهبیمقبولیت مثـال رايب
شـد صحبتشهریکجمعهامامبا

ــه ــردمازک ــدم ــاهبخواه ــاچ يه
بـه ایشـان نکنند،استفادهغیرمجاز

چـاه ازاسـتفاده دادندتوضیحمردم
دیگـران حـق بـه تجـاوز مجـاز غیر

خـود توسطغیرمجازيهاچاه. است
خـاطر بـه گردید،مسدودکشاورزان
تصـمیمات اجرايمذهبی،اعتقادات

ــقاز ــانطری ــذهبیمجری ــیارم بس
رهیو غ". استاثرگذار

استراتژي عملیاتی

برآورده 
ساختن 

نیازهاي منابع

دقیقيزیربودجه
   استفاده از فنـاوري اطالعـات

ــزایش  ــات و افـ ــر اطالعـ در نشـ
هایآگاه
 جانبههمهنظارت

الزامات اجرایی 
شدن آموزش 

در ستیزطیمح
مزرعه

زمــانی قــوانین کارآمــد اســت کــه "
هــا و نظـارت مــؤثري بـر اجــراي آن  

دقیق صورت گیـرد و از  يزیربودجه
فناوري، نظارت و يهالیپتانسکلیه 

"... استفاده گردد و غیره

ــتفاده" ــاوريازاس ــبکهفن ــاش يه
ــاعی ــداواجتم ــیماوص بــرايس

نـانو وشیمیاییيهايفناورآموزش
مهـم اجـراي   يهـا يبسترسازو... از 

و غیره"مداخالت است



1397/ 2/ شماره 14علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

9

2ادامه جدول
ساختار بر اساس 
الگوي پارادایمی

واحدهاي معنی (مثال)کدهاي اولیهزیر طبقاتطبقات

ياواسطهشرایط 
مداخله 

انگیزشی و 
اعتمادسازي

ترویج کشاورزي سنتی پایدار
آموزشيسازیبوم
دادن شخصیت حقوقی به کشاورزان

لحاظ شرایط بومی 
و يامنطقهو 

منافع مالکیتی 
براي کشاورزان

با توجه به شرایط اقلیمی کشور که "
هاآموزشبسیار متنوع است بایستی

غیرمتمرکز و بـومی و بـا توجـه بـه     
"شرایط منطقه باشند ...

عنــوانبــهکشــاورزيبخــشاگــر"
یککنندهتولیدوبشناسیمصنعت

درداشـته باشـد  حقـوقی شخصیت
ــال ــولقب ــديمحص ــاستولی احس

ــئولیت ــمس ــدیم ــون  کنن ــا چ ام
قالـب درتولیدکنندگانوکشاورزان

،کنندینمفعالیتخاصیتشکلیک
بایـد وداردادامـه همچنـان مشکل

و غیره"کنیمفراهمرابستراول

پیامد
تولید محصول 
سالم در مزرعه

انتخاب آگاهانه
 آمــوزش ضــرورت

مالحظات محیط زیستی
 ،ــش ــب دانـ کسـ

مناسبرفتار و مهارت 

تولید محصول 
سالم در گرو 

انتخاب آگاهانه و 
رفتار و مهارت 

یطیمحستیز

محـیط  يهـا انتخـاب دیباکشاورز"
ــه زیســتی  ــه و عاقالن داشــته آگاهان

آموزش ضرورت مالحظـات  و باشند 
محــیط زیســتی و نتیجــه آن بــراي 

هـا  به آنشانخانوادهسالمت خود و 
داده شود و عالوه بر دانش، رفتـار و  

"نمایند.....اتخاذ را مناسب مهارت 

طریـق ازدر حال حاضر، آمـوزش "
اسـتفاده برايکشاورزييهایتعاون

ــادهاز ــانه ــاهیوه ــومیآگ ــاعم ب
نیتـر نییپـا دراثربخشـی، کمترین

قرار دارد که بایستی با تغییـر  سطح
اجـرا اثـربخش صـورت بههااستیس

و غیره"شود

ايشرایط زمینهعنوانبهزیستیطمحآموزش اريذگسیاستجامع کردیرو
دربرگیرنـده ابعـاد وسـیع و چندگانـه منـابع آالینـده کشـاورزي، مخـاطرات         زیستیطمحآموزش گذاريیاستسجامع کردیرو

. در ارتباط با این موضوع باشدیمچندجانبه بر سالمت و اقتصاد جامعه، توسعه کشاورزي علمی و دانش بومی تولیدات ارگانیک 
علمـی پایـه بـر ت که کشاورزيبخش مشکل تولید محصول سالم، مربوط به این اسحادترین"بیان داشتند: کنندگانمشارکت

شـمال ، بـراي مثـال در  شـوند آشنامخاطراتباتادهیمآموزشوکنیممجهزروزدانشبهراکشاورزتوانیمینمونگرفتهقرار
روشواسـت کـرده پیـدا توسـعه ،علـم ولـی اسـت کننـده آلـوده بسیارکهداردوجوددیازینونسموممصرفبیشترینکشور

، همچنـین  "کننـد اسـتقبال تا کشاورزانداردفنیاطالعبهنیازواستبیشترنیزآنهزینهکهاستشدهجایگزینبیولوژیک
دانـش نـوین و   یريکـارگ بهتوسعه بخش کشاورزي با"درباره تجارب موفق توسعه کشاورزي علمی و دانش بومی اعالم نمودند:

محصـوالت کشـاورزي مسـتلزم    یفـی و کو بهبود کمـی  باشدیمجدید بخش کشاورزي در واحدهاي تولیدي مرتبط هايیافته
دانش فنـی روز و دانـش بـومی سـازگار بـا منطقـه توسـط کشـاورزان         توأمدانش و مهارت فنی کشاورزان و بکار گیري يارتقا
،هـاي تولیـدي و بازتولیـدي بخـش کشـاورزي     زنـان روسـتایی در فعالیـت   پررنـگ باشد. در همین راستا با توجه بـه نقـش   می
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هـاي اجرایـی و عملیـاتی بـا مشـارکت مسـتقیم تسـهیلگران و        تحقیقاتی کشاورزي در قالب سایتهايیافتهفنی و هايیهتوص
آنان گردیـد، در نهایـت   مهارت شغلی يمددکاران ترویجی زن انجام پذیرفت، ضمن اینکه منجر به تحولی در امر آموزش و ارتقا

الگوي موفقی را در شرایط معمولی کشاورزان ایجاد نمود که موجـب اشـاعه و گسـترش آن فعالیـت و روش را فـراهم آورد. بـه       
صیفی، قارچ خـوراکی، گیاهـان دارویـی،    سبزي وهايیتمحورآموزشی ویژه زنان روستایی با -الگوییهايیتساهمین منظور 

يتوانمندسـاز رغ بومی در روستاهاي استان با هدف تلفیق دانش نوین کشاورزي با دانش بومی منطقه، زینتی و میاهانو گگل 
."، افزایش کمیت و کیفیت محصوالت ذکر شده اجرا گردیدییروستازنان 
,Singh(سینگ.باشدیم، منطبق مطالعات متعدديهاي با یافتهفوقنتایج مطالعه خود به نقش تجربه کشاورزي در در)2007

توسعه دانش کشاورزي پایدار و عوامل اقتصادي و اجتماعی در بهبود دانش کشت پایدار شالیکاران در کشور هندوستان اشاره 
,Singh(دارد هاي راهبردي در کشاورزي پایدار رهیافت انتقال تکنولوژي است که مبتنی بر مدیریت کی از رهیافتی. )2007

کنند و آنان را کمک مشارکتی در توسعه کشاورزي ارگانیک است، راهکاري ترویجی است که کشاورزان آن را هدایت می
کند تا یک جریان پیوسته شناخت است که کشاورزان را توانمند میویرندکارگبهکند تا کشاورزي ارگانیک را درك کنند و می

هاي الزم و گیريآموزند، تصمیماولی که از طریق تجربه میس دانش دستبوم مزرعه را بشناسند و بر اساخودشان کشت
.)1396(رضوي و همکاران، دي مدیریت مزارع خود بر عهده گیرنمنطقی را برا

ايشرایط زمینهعنوانبهخلق محیط کالن پشتیبان آموزشی 
کردن محصوالت، ثبـت و  دارشناسنامهتنظیم بازار، از طریق اذعان نمودند که محیط کالن پشتیبان آموزشی کنندگانمشارکت

وضـعیت رونـد ارزیـابی ، تغذیـه تحقیقـات مسـتمر کنترل کیفیت مواد شیمیایی، دادن شخصیت حقوقی به کشاورزان، فرآیند
. در ارتبـاط بـا ایـن    ردیـ گیمـ شـکل ،آموزشی، محیطی و محصوالتيهاشاخصو تدوین و اجرا استانداردها و تولیدات مزرعه

الزمه دستیابی به ایمنی غذایی اسـت امـا   و اجراي آن در مزرعه ستیزطیمحآموزش "بیان داشتند:کنندگانمشارکتموضوع 
."با آموزش تبیین شوندزمانهمو بایستی بسترهاي الزم اجتماعی، فناوري و بازار نیز باشدینمکافی

تغذیه در گـرو  وآموزش ملی غذايهابرنامهاري از مطالعات اشاره شده است، موفقیتاي، در بسیتأکید بر این شرایط زمینه
Ismail(داشتن محیط پشتیبان الزم است  et al., فنـاوري، زیرساخت،ایمنی مواد غذایی نیازمند بهبودکارآمد. سیستم)2016

,Shenggen(استآموزشهمراهبهتوزیعونقلوحمل Tobin(همکـاران . تـوبین و  )2016 et al., در پژوهشـی نشـان   ) 2013
آموزشی مرتبط با ایمنی غذایی، فـراهم کـردن تأسیسـات و تسـهیالت بهداشـتی در محـل کـار،        يهادورهدادند که شرکت در 

بازرسی و نظارت مستمر کارشناسان و متخصصان مزرعه، آزمایش و کنترل کیفیت محصول تولیـد شـده پـیش از فـروش آن و     
) 1390(اقدامات ایمنی غذایی در مزرعه بودند. نتایج مطالعات کریمی و همکـاران  ترینیاصل، از آالتینماشردن منظم تمیز ک

مطالعـه  هـا توسـط کشـاورزان اسـت.    ثر در اجرایی نمودن آمـوزش تحقیق بود که تنظیم بازار عامل مؤنیز تأییدي بر نتایج این 
هاي تولیدکنندگان محصوالت ارگانیـک از مشـکالت اساسـی در راه توسـعه کشـاورزي      اتحادیهدیگري در ترکیه نشان داد نبود 

,Demiyurek(ارگانیک است دهـد کشـاورزان   نتایج بررسی کشاورزي ارگانیک در کشورهاي برزیل و چین نیز نشان می. )2010
Oelofse(هاي غیردولتی نیاز دارندت و سازمانپا براي گرفتن گواهی و بازاریابی محصوالتشان به حمایت و پشتیبانی دولخرده

et al., 2010(.
(پدیده ظهور یافته)براي تولید ایمن غذا زیستیطمحمشارکت کشاورزان در مدیریت 

پدیـده  عنـوان بـه بـود و هـا مقولـه از سـایر تـر انتزاعى،براي تولید ایمن غذاستیزطیمحمشارکت کشاورزان در مدیریت مقوله 
و مدیریت محـیط زیسـتی منـابع آب   ،زیر مقوله5گرفت. این مقوله داراي قرارنقشه مفهومیمقوالت درسایرمحوري در قلب

)، مـدیریت پسـماند، اجـراي    غیـره مواد شیمیایی بر اساس آزمون (خاك، گیاه واز، استفاده پسابخاك، استفاده از بازچرخانی 
چنـین  کننـدگان مشـارکت در این ارتبـاط  .بودندکید بر دوره کارنستأزیستی کاشت، داشت و برداشت با استانداردهاي محیط

مزرعـه مشـارکت کننـد    ستیزطیمحکشاورزان در مدیریت پذیر است که دستیابی به ایمنی غذایی زمانی امکان":بیان داشتند
درکشـت کشـاورزي، محصـوالت درسنگینعناصرمجازحدازبیشباقیماندهدر خصوصکنندهنگرانعاملنیتربزرگچون 
مطالعـه  يهـا افتـه یاین نتـایج بـا   ."استصنعتیوشهرييهاپسابباکشوراراضیازوسیعیسطحآبیاريوآلودههايخاك

هاي آلوده براي آبیاري مزرعه، استفاده از کودهـاي شـیمیایی یـا آلـی در     استفاده از آب) که بر عدم1396میانجی و همکاران (
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در ایـران، معتمـد  هـرز تأکیـد داشـت، منطبـق بـود.     يهـا علـف هـا و  زمان مناسب، توجه به مدیریت تلفیقـی آفـات، بیمـاري   
)Motamed, هـاي تعـاونی روسـتایی    خود نشان داد بین دانش شالیکاران گیالنی و مشارکت آنان در شرکتدر مطالعه) 20110

ایـن روش بـه   اسـت،  کشـاورزان مبتنی بر مـدیریت مشـارکتی   ، راهبرد توسعه کشاورزي ارگانیک.وجود داردداري رابطه معنی
هـاي متعـارف ترویجـی    آن با روشگیرند. اختالفکند تا کشاورزي ارگانیک را درك کنند و به کار میکند کشاورزان کمک می

برند، در این است که یک جریان پیوسته شـناخت اسـت کـه    مقطعی به درون روستا میطوربهها را از مرکز تحقیقاتی که یافته
آموزنـد،  میاولی که از طریق تجربه بوم مزرعه را بشناسند و بر اساس دانش دستکند تا خودشان کشتکشاورزان را توانمند می

).1396(رضوي و همکاران، هاي الزم و منطقی را براي مدیریت مزارع خود بر عهده گیرندگیريتصمیم
شرایط علی ظهورعنوانبهمحورانه و تولید پایدار یستترویجی زيهاآموزشاستقرار نظام 

حقیقـی و مجـازي،  صـورت بـه هـاي تجربـی و نـوین    نشـر اطالعـات و آگـاهی   کنندگان در بیان تجربیات خود دربـاره مشارکت
، نشـر  )پـذیر یبآسـ (بـا رویکـرد جنسـیتی و اقشـار     دولتی و غیردولتی، توانمندسازي کشـاورزان يهادستگاهسازي در ظرفیت

مداخله باورهاي دینی کشاورزان ، پژوهشی-ها و مراکز آموزشیفنی با استفاده از ظرفیت دانشگاهیرساناطالععلمی و هايیافته
يهادستگاهدر سازيیتظرفدرباره تجربه عینی و واضح پرداختند.يهامثالبه ذکر آگاهییشپمراقبت و يهاشبکهو استقرار 

همکـاري وزارت  بـا اسـتقرار سیسـتم بهداشـت کشـاورزي     "دولتی و غیردولتی براي آموزش و ارتقاي ایمنی غذایی در کشـور: 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزي براي آمـوزش مصـرف کـود و سـموم شـیمیایی بـه کشـاورزان کـه         

کـه افـرادي ": مداخلـه باورهـاي دینـی کشـاورزان    تجربـه  و دربـاره  "چند استان با موفقیت اجرا گردیددر يامنطقهصورتبه
مـردم ازکـه شـد خواسـته وصحبتشهریکجمعهامامبامثالبراي،ثرندمؤزیستیطمحدر آموزش دارندمذهبیمقبولیت
. اسـت دیگـران حـق بـه تجـاوز مجـاز غیرچاهازاستفادهدادندتوضیحمردمبهایشاننکنند،استفادهغیرمجازيهاچاهبخواهد

مـذهبی مجریـان طریقازتصمیماتاجرايمذهبی،اعتقاداتخاطربهگردید،مسدودکشاورزانخودتوسطغیرمجازيهاچاه
."استاثرگذار

متفـاوت و متنـوعی بـراي ظهـور پدیـده مشـارکت کشـاورزان در مـدیریت         يهـا آمـوزش در مرور متون مشـخص گردیـد کـه    
براي تولید ایمن غذا ضروري است. ترویج امور کشاورزي اکنون بیشتر بر پایه مباحـث علمـی و بـر اسـاس اصـول      زیستیطمح

، با این حال کشاورزان هنوز هم اغلب بدون تحصـیالت عـالی بـوده و در عـین توجـه بـه اصـول علمـی،         گیردیمعلمی صورت 
دخالت باورهاي مذهبی و نحـوه اعتقـاد   ،، در این بیناندردهکهمچنان باورهاي مذهبی خود را در پیشبرد امور کشاورزي حفظ 

از یـري گبهرهدر این زمینه، ). 1396به مسائل مذهبی در عملیات ترویج و تداوم کشاورزي داراي اهمیت زیادي است (سپهري، 
(سـیفی و  شـود یمـ رهبران مذهبی و انجام اقدامات ترویجی توسط رهبـران دینـی در مسـاجد و امــاکن مــذهبی پیشــنهاد   

گریکدیبا هايآورفنعلم و نیاستفاده از بهتربا متخصصان مختلف نیاز است ،ییمواد غذایمنیبهبود ايبرا.)1396همکاران، 
,Garwood & Fontannaz(همکاري نمایند  آموزشـی يهـا کـالس در حضـور کشاورزان،يهادغدغهاز. از آنجا که یکی)2011

یادگیريیريکارگبهدربیشتريگرایشکشاورزان.شودیمآناننفسبهاعتمادکاهشواز پرسیدنترسنگرانی،باعثکهاست
ونفـس بـه اعتمـاد افزایشیادگیري،برايافزایش انگیزهباعثتواندیمروشاینکهباورنداینبرهمراه) داشتند وسیار (تلفن

Nayakگیـرد ( قـرار استفادهموردآناننیازمبتنی برتواندیمهمچنینوشودنگرانیکاهشوروحیه خوداتکایی et al., 2015.(
ییغـذا تیامنبه توانیمهااز طریق آنشود، زیراو دخترانزنانيتوانمندسازبه زنان و ژهیتوجه ودیباهیتغذهاي در سیاست
,FAO & WHOو آن را ترویج داد (یافتدستو بهداشت حفظدرروستاییزنانیژهوبهزنانجایگاهونقشبهتوجه). با2014

و فضـاي  سـیما وصـدا رسـانه دوقابلیـت ، بایسـتی از زیسـت یطمححفظهايزمینههمهدرهاو نیاز آموزشی آنزیستیطمح
و نسـبت بـه تولیـد و پخـش     شـود روسـتایی اسـتفاده  زنـان بـه محیطـی یستزهايآموزشارائهبخشی وآگاهیمجازي براي

).1395گردد (واحدي و همکاران، اقدامپیشازبیشمحلیبومیفرهنگوزبانمتناسب باآموزشیيهابرنامه
استراتژي عملیاتیعنوانبهورده ساختن نیازهاي منابعآبر

بـراي تولیـد   زیسـت یطمحـ مشارکت کشاورزان در مـدیریت  محورى پدیدهبرخورد باوادارهکنترل،هايراه،کنندگانمشارکت
دقیق، استفاده از فناوري اطالعات در نشر یزيربودجهزیر مقوله سهدر تدوین و اجراي مداخالت مکمل دانستند و راایمن غذا 

سیاسـت  ،کننـدگان مشـارکت نظـرات  بـر اسـاس   در مجمـوع  را معرفی کردند.جانبههمهنظارت وهایآگاهاطالعات و افزایش 
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جانبـه همـه برخورد قضایی از طریـق نظـارت   واجرایی الزم را از نظر بودجهيهاضمانتکه گرددیمآموزشی زمانی موفق اجرا 
رامترهاي مهمپادارد ازمی) بیان 1387(در این رابطه توسلی گیري نماید.بهرههاي روز دنیاضمن آنکه از فناوري،داشته باشد

ارزیـابی بایـد کـه غیـره و کارکنانبودجه،نظیرمنابعی. استآناجرايبراينیازموردمنابعلحاظسیاستی،تصمیماجرايدر
ایمنـی  نوسازي قانون.دکرمقایسهمجرييهاسازمانیاسازمانجاريمنابعبارانیازموردمنابعارزیابینتیجه بایدسپس.دکر

Tobin(به توسعه، ترویج و تولید ایمن منجر شود تواندیممنابع مورد نیاز یهبر پاغذایی  et al., 2011.(
ياواسطهشرایط عنوانبهی و اعتمادسازيمداخله انگیزش

خاصـی شـده و یـا    يکه موجب سهولت در زمینهانگیزش خودیاري مداخلهعنوانبهسازيیبومبه استراتژي کنندگانمشارکت
و دادن آمـوزش  سـازي یبـوم ، از ترویج کشـاورزي سـنتی پایـدار   یريگبهرهمقولهیرزسه، اشاره کردند.باشدیمدر اجرا مفید 

اجتماعیيهامحركشد. در واقعدادهتشخیصراهبردهابرتأثیرگذارياواسطهشرایطعنوانبهشخصیت حقوقی به کشاورزان 
.شودیمکشاورزان توسط و ایمنی غذاییزیستیطمحبه موضوع دهییتاولوموجب 
غیرمتمرکـز و  هـا آمـوزش با توجه به شرایط اقلیمی کشور که بسیار متنوع است بایستی معتقد بودند، کنندگانمشارکتتمامی 

اتحادیـه، یـک قالـب دروباشـد حقوقی داشـته شخصیتیککشاورز بایدضمن آنکه ،بومی و با توجه به شرایط منطقه باشند
مزرعه و تولید ایمن مـواد غـذایی   زیستیطمحفعالیت کنند تا نتایج مادي و معنوي حاصل از مدیریت ،شدهثبتیرهو غانجمن

آن بایـد  یدکننـده تول،بشناسـیم صنعتعنوانبهرا کشاورزيبخشاگر"و در این ارتباط بیان داشتند:را در زندگی خود ببیند
دروددهـ قرارنظرمدرابهداشتیضوابطوکندفعالیتمقرراتوقوانینچارچوبدروباشدحقوقییاحقیقیشخصیتیک

ازهرکـدام کـه شـود یمـ منجـر  مسـتقل حقـوقی شخصـیت زیـرا  ،، فعالیت نمایـد شدهثبتغیرهوانجمناتحادیه،یکقالب
قالـب دروندارندحقوقیشخصیتچوناما در حال حاضرکنندمیمسئولیتاحساستولیديمحصولقبالدرتولیدکنندگان

، پـس در ابتـدا  داردادامـه همچنانتولید محصول سالم و ردیابی محصوالت آلوده مشکل،کنندینمفعالیتخاصیتشکلیک
آمـوده اسـت و اعـالم    به دسـت ید نتایج ؤدر این راستا نتایج مطالعات محققان دیگر نیز م."هاي الزم انجام شودسازيبسترباید

. کشـاورزان سـعی   باشـد مـی هـا و نگـرش هـا ارزشاجتماعی و فرهنگی در مورد يهاتفاوتموانع بینشی برخاسته از ، گرددیم
کننـد اگـر تـالش نماینـد     مـی هـا گـاهی احسـاس   چندان متفاوت به نظر نرسند، آنکنندیمدر اجتماعی که زندگی کنندیم

بـین بسـیاري از همکـاران و همسـایگان مـورد تمسـخر قـرار        محصوالت خود را با برچسب سبز یا ارگانیـک عرضـه کننـد، در    
,Acs(کنندیمعمل کارانهمحافظهگیرند، بنابراین بسیار می بایـد بـا تصـویب قـوانین و     هـا دولت). براي رفع این مشکل، 2006

بـاالخره اجـازه   دولتی یا خصوصـی، صـدور گـواهی و    داریتصالحها توسط مؤسسات استانداردهاي الزم و نظارت بر اجراي آن
).1385برچسب، ایجاد اعتماد و اطمینان نمایند (جعفري و همکاران، 

پیامدعنوانبهتولید محصول سالم در مزرعه 
فعالیـت اقتصـادي   ، کارآمـدي تولیدوري که نشان دهنده افزایش بهرهسطح انتزاع باال استاین مفهوم یک برچسب مفهومی با 

آگاهانـه و عاقالنـه   يهـا انتخـاب دیـ باکشـاورزان بـر ایـن بـاور بودنـد کـه      دهنـدگان پاسخ. باشدمیو رفاه اجتماعی کشاورزي
و نحوه محیطییستزاقدامات بدون مالحظات خطرات دیها باآننمایند.مناسب اتخاذ يو رفتارهاداشته باشند محیطییستز

تحقیقـات  .خود بهـره گیرنـد  دانش بومی و تجارب موفقفنی، از اطالعات و براي این کار باید بدانندرا ییبه مواد غذایدگیرس
انتخاب آگاهانه، آموزش ضرورت مالحظات محیط زیستی و کسـب دانـش، رفتـار و مهـارت     که کنندیممؤید این موضوع بیان 

,Garwood & Fontannaz(رسـد یمـ مناسب براي دستیابی به ایمنی غذایی الزم و ضروري به نظر  آگـاهی زیسـتی در  ). 2015
هاي الزم براي حـل  ها و مهارتها، ارزشبلکه به نگرشزیستیطمحبه دانش درباره تنهانهاي است که برگیرنده مفهوم گسترده

ثر در ؤها در مورد معضالت محیطـی، عوامـل مـ   اشاره دارد. آگاهی زیستی کشاورزان شامل اطالعات آنمحیطییستزمشکالت 
توانند براي بهبود این وضعیت انجام دهنـد کـه ایـن    اقداماتی است که کشاورزان میگسترش این معضالت و اطالعات در مورد 

در ایـن  کننـدگان مشـارکت از آمـده دستبههاي ). داده1395، و همکاران(عینالیباشدها میمورد به معنی عملکرد زیستی آن
سـخت افـزار، ماننـد    يزمینـه درگـذاري یهسـرما نتیجـه  در مطالعه، نتایج تحقیقات قبلی مبنی بر اینکه ایمنـی غـذایی فقـط    

رییـ به تغیابیدست،هاتیو ظرفهامهارتدر مورد توسعه بلکه نیاز است ،آیدینمبه دست زاتیها و تجهها، ساختمانشگاهیآزما
,Voegele(کندیمگردد را تأیید یزيربرنامهی مشارکتيریادگیجیرفتار و ترو 2014.(



1397/ 2/ شماره 14علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

13

مقـوالت ازاسـتفاده بـا پژوهش نیزایندرگردید.انجام و نقشه مفهومی ارائه گزینشیکدگذاريپایانی پژوهش،مرحلهدر
ارائـه بـه نسبتباشدیمپیامدوتعامالتیندها،فرآشرایط،برگیرندهدرکهیک مدل پارادایمیچارچوبدراستخراج شده فوق 

).1است (نگاره شدهاقدامنقشه مفهومی

پژوهی ایمنی غذاییسیاستمفهومیمدل-1نگاره 

ابعاد وسیع و چندگانه منابع آالینده کشاورزي، مخاطرات 
چندجانبه بر سالمت و اقتصاد جامعه، توسعه کشاورزي علمی، 

دانش بومی و تولیدات ارگانیک

اري زگسیاستجامع کردیرو
محیط زیستآموزش در

ــام  ــتقرار نظــــ اســــ
هــاي ترویجــی آمــوزش

زیست محورانه و تولید 
پایدار

شاورزان در   مشارکت ک
حیط  ست  مدیریت م زی

براي تولید ایمن غذا

تولید محصول سالم 
در مزرعه

ــت ــاي سیاسـ هـ
حمایتی شامل:

*تنظـــیم بـــازار 
داخلی و واردات

ــنامه دار *شناسـ
محصوالتکردن 

*ثبت و کنتـرل  
ــواد   ــت مـ کیفیـ

شیمیایی

گاهی  هاي  *نشر اطالعات و آ
تجربی و نوین بصورت حقیقی 

و مجازي
ســــــازي در *ظرفیــــــت

هــــاي دولتــــی و دســــتگاه
غیردولتی 

ــاورزان          ــازي کشـ *توانمندسـ
شار  ( با رویکرد جنسیتی و اق

پذیر )  آسیب
ــه ــی و * نشــر یافت ــاي علم ه

سانی فنی با استفاده از راطالع
هـا و مراکــز  ظرفیـت دانشــگاه 

پژوهشی-آموزشی
مداخلــه باورهــاي دینــی   *

کشاورزان
هاي مراقبت و *استقرار شبکه

پیش آگاهی

ــیط  ــدیریت مح ــتی *م زیس
منابع آب و خاك 

*اســـتفاده ار بازچرخـــانی  
فاضالب

*استفاده ار مـواد شـیمیایی   
(انواع کود ، سـموم و ...) بـر   
اساس آزمـون (خـاك، گیـاه    

و...)
پسماند* مدیریت 

* عملیات خاکورزي
* اجـــراي اســـتانداردهاي  
کاشت، داشت و برداشـت بـا   

تاکید بر دوره کارنس

انتخاب آگاهانه*
رعایـت آموزش ضـرورت *

زیستیمالحظات محیط
کســب دانــش، رفتــار و   *

مهارت مناسب

فرایند ارزیابی شامل:
ــد ــتمر*فرآین مس
تغذیه تحقیقات 

ــابی ــد*ارزی رون
تولیـــدات وضـــعیت

مزرعه
ــرا  ــدوین و اجــ * تــ
اســــــــــتانداردها و 

هاي آموزشـی،  خصشا
محیطی و محصوالت

پشتیبانخلق محیط 
آموزش 
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گیري و پیشنهادهانتیجه
بـا  يریـ گمیتصمسندک، تنظیم یفازاینازهدفدر مدل ماژرزاك است که فاز طراحی پیشنهادهاي سیاسی این بخش شامل 

:باشدیمبوده و شامل سه فعالیت زیر نیگزیجايهایمشخطلحاظ
هیپاوضعیتتوسعه-1تیفعال
,Majchrzak(آیـد به دستمداخالتییچراتا ی باید توصیف شودفعلهیپاوضعیتمداخله،ازقبل در مطالعـات ملـی،   .)2014
یمنـی اوضعیتبهبودبرايهشداريغذایی،ناامنبسیارتاغذاییناامننسبتاًطیفدرکشورهاياستاننصفتقریباًگرفتنقرار

ومنسـجم عزمـی نیازمنـد وداردتطـابق زیاديحدتا2008سالدرشدهمنتشرجهانینقشهباهادادهاین.استکشورغذایی
سـمپات هفـت اسـتان در وضعیــت  در مطالعــه کشــوري. بخشیدبهبودراوضعیتاینبتوانتااستملیسطحدرهماهنگ

و بویراحمـــد، سیســـتان و   یلویـــه کهگناامـــن (هرمـــزگان،  ، ایــالم و بوشــهر) تـــا بســـیار  کرمــان(خوزسـتان،ناامن 
در طیــف نســبتاً ناامــن غذایــی تــا بســیار       هاي کشــوراســتان. قــرار گرفتــن تقریبــاً نصــفقرار دارندبلوچســتان) 
رعایـــت عدالـــت در دسترســـی و    بــاهمآنــود وضعیــت امنیــت غذایــی کشــورهشــداري بــراي بهبناامـن غذایـی

. روانــی جامعــه اثرگــذار اســت    واجتماعــی وضعیـــت فیزیکـــی،  خانوارهــا اســت. ناامنــی غذایــی بـــر منــديبهره
دمـاري،  (ســالمت جامعــه اســت   کننــده ن، تضـمین آامنیـت غـذا و تغذیـه فراتـر از تأمیـن غـذا بـوده و تأمیــن بنابرایـن

اییغــذ تامنیـ لاز قبیهاشاخصاز یران در برخایتبر اساس اطالعات سازمان جهانی خواربـار و کشـاورزي، وضـعی).1395
ها حاکی از آن است که براي رهـایی گـذر از  ن شاخصیا. و وابسـتگی کشـور بـه واردات محصـوالت کشـاورزي نامطلوب است

ي الزمـه  نظام ترویج و آموزش کشـاورز گیرد.صـورتتوسعه کشاورزييینهالزم در زميهاگذاريیهسرمابایدوضعیت موجود 
.کشاورزي در گرو خـدمات تــرویج اســت   هاينظامییکاراهـاي موجود است، چرا که شـرفت کشـاورزي و انتشـار فنـاوريپی

ن در حـالی اسـت کـه در اکثـر     ایـ .علمی و اجرایی در ارتباط اسـتيهگر با جامعدیبرداران و از سوي با بهرهسویکتـرویج از 
ناکارآمـد اسـت کـه هـم در     ساالري دیوانکشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، نظام ترویج و آموزش کشاورزي دچار نوعی 

متخصـص در  يیـی بـا تـرویج، کمبـود نیـرو     اجرامسـئوالن عـدم آشـنایی   کند. ل میضعیف عمشدتبهجرا او هم در احی طر
در منـاطق روســتایی، همـه از    تـرویج نبود متولی ي ترویجی وو تشکل منسجم نیروهادهیعدم سازمانهاي ترویجی، دستگاه
هـاي رفـع نارسـایی  شـود. مـی دیـده  ایرانهایی حکایت دارد که در نظام تـرویج و آمـوزش کشـاورزي ها و نقطه ضعفنارسایی
هاي خود قرار دهد و بـراي  ترویجی جامع است که کشاورز را محور فعالیت-هاي آموزشیسیاستاز يامجموعهنیازمندیادشده 

هـاي گونـاگون را بـه کـار گیـرد (محمـدزاده و همکـارن،        انتقال اطالعات باارزش، تمرکززدایی و نیز کمک به کشـاورزان، روش 
1394.(

زیسـت یطمحـ گـزاري آمـوزش   رغم تأکید خبرگـان بـر لـزوم سیاسـت    علینشان داد،نتایج حاصل از مطالعه اخیر ر این راستا د
نقاط ضعف متعـددي در تـدوین و اجـراي    دارايآموزشی فعلی گزاريسیاستبراي تأمین ایمنی غذایی اما متأسفانه جانبههمه

.باشدیمغیره ومناسب به کشاورزاناطالعات وجمله عدم ارائه شفاف آمار ازها آن توسط آن
نیگزیجامداخالتهیتوص-2فعالیت 

. 2، رانـه یگسـخت دفعتاً و -کالیرادبزرگ یا مداخله. 1: شودیماستفادهنیگزیجامداخالتیطراحيبرایعمومياستراتژسه
چنـد درهماهنـگ راتییـ تغمجموعـه -مکملهمداخل. 3و جنبهکي در یتکراربا تغییرات وکوچکنسبتاً-مداخله افزایشی

بایسـتی در مـداخالت و بیان داشتند باشدینمکارساز ،بر این اعتقاد بودند که مداخالت رادیکالشوندگانمصاحبهتمام .جنبه
ازراکـار ،مکمـل مـداخالت ).طراحی شوند (مداخالت مکملزمانهموهماهنگصورتبهیفعلتیوضعازمختلفيهاجنبه

آن بـه  کنتـرل داشـته و نیـز   مختلـف نفعانيذي همکاربهنیازمشکل در اجراي مداخله است زیرا. بردیمپیش تیتقوقیطر
، گردنـد یمـ مشکالتتیتقوایتداومموجب کهانعطافرقابلیغمداخالتازيریجلوگيبرا. است، سختيریناپذانعطافدلیل 

یعمـوم يافشـا ،يرفتـار ي هنجارهـا وهـا ارزشپـرورش ،آموزشارائهمناسب،رفتاريسازمدل(یفرهنگمداخالتاستراتژي 
,Majchrzak(بایـد اسـتفاده شـود    مجـازات ونیقـوان باهمراه) مشکالتگی واکنش بهچگونمورددربحثومشکالت 2014(.

مداخالت مکمل منتج شده از این تحقیق در زیر آورده شده است.
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گـزاري سیاسـت باید و داردآموزش نیاز به کهباشدیمایمنی غذایی ظهور پدیدهسازینهزمعنوانبهخلق محیط کالن پشتیبان 
گزاري آموزشی بایستی در دو سطح ملی سیاست.صورت پذیردهاي حمایتی و ارزیابی مداوم شرایط آموزشی مبتنی بر سیاست

آموزش جهـت تقویـت  تطبیق با اکوسیستم منطقه لحاظ شود. ،هاي نوین و دانش بومیاي باشد و براي کاربرد فناوريو منطقه
بازچرخـانی فاضـالب،   زمدیریت منابع آبـی، اسـتفاده ا  شاملبراي تولید ایمن غذا زیستیطمحمشارکت کشاورزان در مدیریت 

کاشـت، داشـت و   اردهاي اجـراي اسـتاند  )، مـدیریت پسـماند و  غیـره مواد شیمیایی بر اساس آزمون (خاك، گیـاه و زاستفاده ا
محورانـه و  هاي ترویجی زیستاستقرار نظام آموزشبراي،مطابق نتایج این مطالعه. باشدیممدت ماندگاريکید بر برداشت با تأ
هـاي دولتـی و   سازي در دسـتگاه حقیقی و مجازي، ظرفیتصورتبههاي تجربی و نوین نشر اطالعات و آگاهیبایدتولید پایدار 

فنی با استفاده یرساناطالعهاي علمی و ، نشر یافته)پذیریبآسرویکرد جنسیتی و اقشار (با غیردولتی، توانمندسازي کشاورزان 
آگـاهی یشپـ مراقبـت و  يهـا شبکهپژوهشی، مداخله باورهاي دینی کشاورزان و استقرار -ها و مراکز آموزشیاز ظرفیت دانشگاه

از سـوي  مد نظر قرار گیرند.براي تولید ایمن غذا زیستیطمحشرایط علی بروز پدیده مشارکت کشاورزان در مدیریت عنوانبه
مداخلـه انگیزشـی و   "نیـاز بـه  بـراي تولیـد ایمـن غـذا     زیسـت یطمحدستیابی به مشارکت کشاورزان در مدیریت دیگر، براي

هایی را بـراي حرکـت بـه سـمت کشـت ارگانیـک و       موانع بینشی محدودیتبوده زیرا اي شرایط واسطهعنوانبه"اعتمادسازي 
بـرآورده سـاختن منـابع مـادي و     ، بنابرایناجراي هر سیاستی نیاز به منابع داردکهو از آنجا آوردیمبه وجودکشاورزي پایدار 

هـاي آموزشـی جهـت   نهـایی اجـراي سیاسـت   استراتژي عملیاتی لحاظ شود. پیامـد عنوانبهگزاريسیاستانسانی بایستی در 
تولید محصول سالم در مزرعه است.،زیستیطمحمشارکت کشاورزان در مدیریت 

ییاجرانهیگزیابیارزوتوصیه-3فعالیت 
نگـر  جانبـه همـه دیـ با) گزاريسیاست(مداخلهیک خاصيهایژگیو. استنیگزیجامشابه مداخالتنیگزیجايهاروشدیتول

دامنـه ثیر آن بر روند ایمنـی غـذایی باشـد.    نولوژي بکارگیري متناسب با نوع تأتمام ابعاد مزرعه لحاظ شود و روش و تکبوده و 
و یجیتـدر شـرفت یپاجـرا بایـد بـا   فازبنديويبندزماننفعان ایمنی غذایی از تولید تا مصرف را شامل شود. تمام ذيمداخله
و انجام گردد.يریگمیتصمباشد. هر مرحله پس از اجرا ارزیابی و سپس بر اساس نتایج مرحله قبلی، يامرحله

به کشاورزان است کـه  ستیزطیمحآموزش مالحظات ،الزمه دستیابی به ایمنی غذایینتایج حاصل از مطالعه نشان داد که
از کشـاورزان کـه طـوري هدر مزرعـه بیانجامـد، بـ   سـت یزطیمحـ این آموزش بایستی به کسب دانش، مهارت و رفتـار مـدیریت   

.کننداستفادهمدیریت مزرعه و تولید ایمن مواد غذاییهاي خود در آگاهی
يهـا رسـاخت یزکـافی نبـوده و بایسـتی   ییتنهـا بـه زیرا آمـوزش  ،استخلق محیط کالن پشتیباناجراي این ساختار نیازمند 

آنجـا براي مثـال از تهیه و اجرا گردند، یندآو ارزیابی مستمر فرهاي حمایتیسیاستاز طریق فناوري، بازار، اجتماعی و حقوقی 
کشاورزانشدهموجبآبکمبودمشکالتسوییازواستبرهزینهودشواربسیارسنگینعناصربهآلودهيهاخاكاصالحکه

ازبـیش سـنگین فلزاتنفوذازجلوگیريمنظوربهمدتکوتاهيهاراهآورند،رويفاضالبازاستفادهبهخودمزارعآبیاريبراي
اصالح-بشهري،يهاپسابراهسربرهاخانههیتصفاحداث-الفعبارتند از:وجود دارند کهکشاورزيمحصوالتدرمجازحد

شناسایی مناطق تحت کشت با ریسک بـاالي آلـودگی بـه فلـزات سـنگین و ارائـه       –جوکشاورزييهاکانالبهفاضالبمسیر
مداخله انگیزشی و اعتمادسازي از طریق ترویج کشاورزي سـنتی پایـدار،   همچنین.آزمون خاكبر اساسترکیب کشت مناسب 

دقیـق، اسـتفاده از   يزیـ ربودجـه ورده ساختن نیازهـاي منـابع بـا    آبر،دادن شخصیت حقوقی به کشاورزان،آموزشيسازیبوم
ضـروري  ،جهت تسهیل در اجرا و تحقق کامل اهـداف جانبههمهنظارت وهایآگاهفناوري اطالعات در نشر اطالعات و افزایش 

مبتنی بر نظریه حاصـل شـده از ایـن    ستیزطیمحآموزش گزاريسیاستیند آر تبیین فر. نتایج حاصل از این مطالعه دباشدیم
بـر اسـاس   )2(نگـاره  در انتها یـک سـند تصـمیم   مورد استفاده قرار خواهد گرفت.تولید محصول سالم در مزرعهمطالعه براي 

,Majchrzak(گرددمیاران پیشنهاد زگسیاستيریگمیتصمساده و منطقی براي صورتبهمداخالت،  2014(.
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)نیگزیجامداخالت(استیسگیريیمتصمسندیکلينما- 2نگاره
اريزسپاسگ

ملـی ، وزارت جهـاد کشـاورزي، سـازمان   زیسـت یطمحـ همه پرسنل سازمان حفاظت است. از دکترارسالهاین مقاله برگرفته از 
.شودکه در انجام این پژوهش یاري رساندند، صمیمانه تشکر میاستاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منابع
، شماره فصلنامه راهبرد. هابراي اجراي مطلوب سیاستگزاريسیاستارائه هشت مدل عملیاتی در چرخه ). 1387توسلی، ح. (
.74-96، صص 6دوره ،15

انتشارات اصفهان: . آشنایی با اصول کشاورزي ارگانیک). 1385(محلوجی، م.و.،م،صلحی،.س،دوازده امامی،.ا،جعفري
.مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي استان اصفهان

1391يهاسالغذایی کشور، طی ل و تدوین سند ملی تغذیه و امنیتگزارش نهایی طرح بررسی، تحلی). 1395(دماري، ب.
انتشارات اندیشه ماندگار.قم: . 1394لغایت 

در مناطقالگوي پیشنهادي کشت ارگانیک محصول برنج ). 1396ع. (،افتخاريینالدرکنو .،رضوي، س. ح.، پورطاهري، م
.372- 387، صص 8دوره ، 3، شماره روستاییيهاپژوهشفصلنامه . هاي گیالن و مازندرانروستایی استان

عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بالیاي طبیعی در امر کشاورزي (مطالعه بررسی).1396، ي. (سپهري
، 46شماره ، 12دوره ، فصلنامه اندیشه نوین دینی. موردي: چهار روستاي شهرستان کردکوي در استان گلستان)

.145- 162صص 
مؤثر بر رفتار حفاظت خاك کشاورزان استان آذربایجان غربی: کاربرد يهاسازه). 1396(عباسی، ع.و .،، ميچیذرسیفی، ر.، 

.91-108صص ،2، شماره 13جلد، علوم ترویج و آموزش کشاورزيفصلنامه . رویکرد فرهنگی
روستاییان بر مبناي تئوري محیطییستزیابی رفتار حفاظت مدل). 1396م. (گنج خانلو، م.و .،صفا، ل.، صالحی مقدم، ن

، شماره13، جلد علوم ترویج و آموزش کشاورزيفصلنامه ). هنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده- عقیده-ارزش
.219- 234صص ،2

گیري سیاسیسند تصمیم

پیشنهادات مداخالت جایگزین-3
گــزاري در آمــوزش رویکــرد جــامع سیاســت* 

محیط زیست
خلق محیط کالن پشنیبان آموزشی* 
زیسـت  مشارکت کشاورزان در مدیریت محیط*

براي تولید ایمن غذا
ــوزش*  ــام آمـ ــتقرار نظـ ــی اسـ ــاي ترویجـ هـ

محورانه و تولید پایدارزیست
براورده ساختن نیازهاي منابع* 
مداخله انگیزشی و اعتمادسازي* 
تولید محصول سالم در مزرعه  * 

وضعیت پایه-2
ــاکشــورهفــت اســتان* ــاامن ت در وضــعیت ن

دارندقراربسیار ناامن غذایی
ــاه  * ــا جایگ ــردم ب ــه اي م ــزان ســواد تغذی می

.مطلوب فاصله زیادي دارد

معرفی مشکل-1
از اي توانـد در هـر نقطـه   مواد غذایی مـی *

.آلوده شودمرحله تولید در مزرعه 
200مسـئول بـیش از   نا امن مواد غذایی *

باشندبیماري، از اسهال تا سرطان می
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تحلیلی بر آگاهی و عملکرد زیستی کشاورزان در نواحی روستایی ). 1395. (ع،رابطو .،م،چراغی.،ن،کاظمی،ج،عینالی
-405، صص 2دوره ،2شماره نامهیژهو،زیستیطمحفصلنامه علوم و تکنولوژي . (مطالعه موردي: شهرستان ارومیه)

397.
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران: . ندهایفرآعمومی؛ مفاهیم و گزاريسیاست). 1388قلجی، ح. (

از دیدگاه کارشناسان وزارت کشاورزي ارگانیکبردپیشموانعبررسی). 1390. (ع،باباییو.،ح،صدیقی،.ا،کریمی
.231- 242، صص 2دوره ،42، شماره توسعه کشاورزي ایرانمجله تحقیقات اقتصاد و . کشاورزيجهاد

محور در نظام ترویج -هاي ترویجی کشاورزهاي آموزشبررسی ویژگی).1394(.ع،عباسیو.،، حصدیقی، ل.، محمدزاده
.111-131، صص 18دوره ،1شماره فصلنامه روستا و توسعه،. کشاورزي ایران

بررسی نگرش تولیدکنندگان کاهو در استان البرز درباره منابع ایجاد آلودگی و ).1396. (ع،گنجلوو .،ر،رضائی،.س،میانجی
، صص 3، شماره 10دوره ،زیستیطمحفصلنامه سالمت و . هایمنی غذایی در مزرعکننده اقدامات عوامل تبیین

390-375.
انتشـارات مرکـز   تهـران:  . بخش کشاورزيشدهیینتعغذایی: چارچوب اهداف استراتژي دستیابی به امنیت). 1388(مقدسی، ر.

مجلس شوراي اسالمی.يهاپژوهش
سیاریادگیريیريکارگبهدرنیازموردهايیژگیو). 1396ط. (واجاري،دیباو .،نزنجانی،خطیب، م.،یاللهفرجنعمتی، ع .،
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.120- 135، صص 42، شماره 9
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Abstract
Environmental education to farmers is the first step in achieving food safety and production of healthy crops and
education policy has strengthened the mechanisms of public entry into the food control system and it is effective
in comprehensive of food safety in the community, so Mazhrzak model was used to analyze. To collect data an
interview tool through in-semi-depth interviews was used. A purposeful sampling method was used to select
samples during the snowball procedure. Data were theoretically saturated by interviewing with 40 managers
with at least 10 years of policy experience about environment and food safety. Data analyzing was proceed with
grounded theory in MAXQDA2010. Results showed that a complementary political intervention should be used
in the public policy of education of environmental in agriculture that themes include comprehensive approach of
environmental education policy making and creating a supportive macroenvironment as contex. Farmers’
participation in environmental management for safe food production as phenomenon, establishment of a
biomedical extension training system and sustainable production as causal conditions, fulfilling  resource needs
as action strategies , motivational intervention and trust building as intervening conditions and healthy crops
production in the farm as consequences.

Keywords: Education, Environment, Food Safety, Policy Research, Grounded Theory.
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