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نوع مقاله: پژوهشی

روستاي مورد مطالعه:هاي عملیاتی جهت رعایت اخالق در کشاورزيتدوین برنامه
تلبومه استان خوزستان

3پناهو مسعود یزدان*2، مسعود برادران1رضا صیديمحمد

)19/01/99؛ پذیرش: 1/10/98(دریافت: 
چکیده

سازي کشاورزي اخالقی را بیش از پیش نمودار ساخته هاي غیر اخالقی در کشاورزي، اهمیت نهادینهجدي ناشی از رفتارهايبحرانبروز 
و ارائه آموزش توجهبذل اکنون ، همهستندهاي کشاورزي ترین علت بروز رفتار غیر اخالقی در فعالیتمهمانکه کشاورزاست. به دلیل آن

ایجاد توافق بین تمامی منظوربههاي متعددي حصول کشاورزي اخالقی به هدفی مهم تبدیل شده است. روشموردها در به آن
ترین این اما یکی از کاربردي؛زیست در کشاورزي وجود داردهاي حمایت از محیطاندرکاران بخش کشاورزي جهت تدوین برنامهدست
هاي ها و مهارتلذا هدف تحقیق حاضر، تدوین دستورالعملی جهت دگرگونی در اطالعات، بینش.ارزشیابی پاسخگو استها، روشروش

باوي بودند که با شهرستان تلبومه ياز روستاکشاورزان هدف نفعان مربوطه در روستاي تلبومه استان خوزستان بوده است.تمامی ذي
شهرستان باوي و کشاورزيجهادکارشناسان مدیریت از هاگرمداخلهها انتخاب شدند. نفر از آن15برفی گیري گلولهاستفاده از نمونه

کاهش اختالف ، تحقیقنتایج ها برگزیده شدند.مرکزي باوي بودند که براي همکاري در فرآیند پژوهش، پنج نفر از آنبخشداريپرسنل 
هاي اصلی و سه رکن اصلی براي تغییر باورعنوانبهرا ننفعايذالگوهاي عملو تناسب در بهبود ارتباط متقابلنفعان،يذانیقدرت م

زیست هم با محیطمحوربه رفتار اخالقنیلمنظوربهتأیید نمود که تحقیقمدل عملیاتی اي، معرفی نمود.تحقق یادگیري دو حلقه
هاي صحراییبازدیدیادگیري، این نوعنیل به منظوربهبه آموزش و یادگیري دارند.انکارناپذیريگران نیاز روستاییان و هم سایر مداخله

شود.روش نمایش نتیجه، پیشنهاد میعنوانبه،اصول کشاورزي اخالقیرعایت کنندههاي تولیدي از واحدکشاورزان 

.تلبومه، پایداري، اي، ارزشیابی پاسخگو، یادگیري دو حلقهاخالق در کشاورزيهاي کلیدي:واژه

.دانشجوي دکتري، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران١
گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی خوزسـتان، مالثـانی،      دانشیار،٢

ایران.
گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی خوزسـتان، مالثـانی،      دانشیار،٣

ایران.

baradaran@asnrukh.ac.irمسئول، پست الکترونیک:نویسنده * 



...هاي عملیاتی جهت رعایت اخالق در کشاورزي (مورد مطالعهتدوین برنامه

168

مقدمه
بر عهدهموجودي که وظیفه صیانت از طبیعت را عنوانبهتنها انسان را هاي محیطی، نهافزایش تولید و نادیده گرفتن ظرفیت

، امنیت غذایی گیردمیطلبانه نشأت پایداري در تولید که از این نگرش منفعتکاهششماتت کرده است، بلکه سزاواردارد، 
با ارتباطخود به هاي نیازطرف نمودنبرکه بشر براي آنجا). از 1395(عینالی و همکاران، کندتهدید میخود انسان را نیز 

مصرفراهاز هانهیهزتعدیلت،یجمعرشدجهتبه بیشتردیبه تولازین،با سه چالشيکشاورز، وابسته استستیزطیمح
).1391(ایزدي و حیاتی، رو به رو است ،دیتولندیدر فرآستیزطیمحها و حفظ نهادهکمتر

پایداري تولید نیز به نگر بوده و عالوه بر میزان تولید، کلبه دیدگاهی نیلدرصددانسانوجود چنین مشکالتیبا توجه به
رخنه نموده بشر تفکراتکشاورزي به مفهوم پایداري در بخشبنابراین، ؛آیدحاصلهمتا ثبات امنیت غذایی عنایت نموده

عدالتو اعمالاقتصاديمنافعکسب ،ستیزطیمححفظ،کشاورزي پایداراساسیهايهدف. )1386، الدینی(معیناست
مطلق، (رضایی و خداییهاي شیمیایی است مصرف آالیندهکاهشویطیمحستیزمنابع ازاستفاده صحیحطریقازاجتماعی

همچنان بر مبناي حفاظت منابع طبیعیتوسعه پایدار ويهاي انجام شده در زمینهگذاريسیاستبا این وجود ). 1396
ها نشود و نقش انسایندي طبیعی تلقی میآعنوان فربهگردند که در آن، تخریب منابعریزي مینگر طرحتفکرات سنتی فایده

اهداف حفاظت پایدار نیازمند بازاندیشی در بنابراین دستیابی به ؛ شودمیمحیطی نادیده انگاشتهگیري تغییرات زیستدر شکل
هاي تدوین شده براي مشیخطبه این دلیل که ). 1394است (کرمی و کشاورز، هاي معاصر این شیوه تفکر و رویکرد به اندیشه

هاي کلیدي در یکی از مؤلفهعنوانبهاخالق، هاي اخالقی، نیازمندند، عالوه بر جامع بودن به نگرشستیزطیمححفاظت 
,Richardson(، قرار گرفته استیطیمحستیزبرخورد انسان با طبیعت، مورد اهتمام روز افزون فعاالن  یادگیري دو ).2005

تابو هاي این نوع یادگیري باوردهد زیرا ، افزایش میستیزطیمحگیر هاي گریباناي توانایی افراد را براي تعدیل معضلحلقه
Kouevi(دهد شده افراد را نشانه گرفته و تغییر می et al., کشاورزي توان اذعان نمود که با عنایت به موارد مذکور، می). 2013

ستیزطیمحها و عملیات کشاورزي، که شیوهاز ایناطمینانمنظوربهاندرکاران بنابراین، دست؛ محور نیز داردیک جنبه اخالق
همکاران، (عابدي سروستانی و هاي اخالقی در حیطه عمل خود، اهتمام ورزند کنند، الزم است به گنجاندن مؤلفهرا تهدید نمی

,Rosenhead(روزنهد.)1396 در لذا،آینده است. مورددر غالبانداز ثبات، چشميجابهآشفتگی عقیده دارد که)2006
در حیطه یژهوبهتحقیقیهايفعالیتکلیهارزش، در -دوگانگی حقیقتالزم است، گرددمیشناخته دگرگونیکه با جهانی

اندقادر نبودهفنی يهاحلراهکه عقیده دارند) 1394زاده و همکاران (منتیمورددر این .واقع شودعنایتعلوم رفتاري مورد 
حفاظت از دیگربه بعد اخالقی در کنار ابعاد مهمعنایتاکنونهمزیست جلوگیري کنند. محیطدر حال گسترشتخریباز 

افزاري و فنی سختجنبهزیست، در کنار افزاري حفاظت از محیطنرمجنبهاهمیت توجه به نشانگرتوان زیست را میمحیط
به کند میبیان "ضلع گمشده اخالق در مثلث توسعه پایدار"در پژوهش خود با عنوان )1395زاده تهرانی (عباس.تلقی نمود

محیطی، يهاجنبهجهان به تعریف جدیدي از مفهوم توسعه پایدار نیاز دارد که در آن، عالوه بر حفظ و ارتقاء رسدیمنظر 
کید صرف بر أتيجابهو اجتماعی و اقتصادي، تعالی اخالق و فرهنگ انسانی و تکامل روحی او را نیز مورد توجه قرار دهد

کلی کسب فضائل اخالق، مورد طوربهو گسترش عدالت و خیرخواهی، احترام به قوانین طبیعیاحساس رضایت درونی افراد، 
و ضرورت توجه به ستیزطیمحاخالق و فلسفه ") در پژوهش خود با عنوان 1398مقدم و قاسمی (علويتوجه قرار گیرند.

جدیدي شامل هايامور فنی نیازمند رویکردحل مسائل محیط زیستی جداي ازاند که بیان داشته"نقش آن در جهان امروز 
، اظهار یطیمحستیزها ضمن شرح مختصري بر مکاتب اخالقی و غیره است. آن، اخالقی، فلسفییشناختجامعهرویکردهاي 

در جهان یطیمحستیزایجاد تعادل در طبیعت و دستیابی به امنیت غذایی انسان، توجه به نقش اخالق منظوربهاند که داشته
روستاییان یطیمحستیزیابی رفتار حفاظت مدل") در پژوهش خود با عنوان 1396صفا و همکاران (امروز انکارناپذیر است.

روستاییان بر مبناي تئوريیطیمحستیزیابی رفتار حفاظت ، به دنبال مدل"هنجار-عقیده- بر مبناي تئوري ارزش
ها، بینی اکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، جهانهاي ارزشهنجار بودند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که مؤلفه-عقیده-ارزش

روستاییان برخوردار یطیمحستیزهاي شخصی از اثر مثبت و معناداري بر رفتار پذیري و هنجاراحساس وظیفه و مسئولیت
ییهدف آشناکه با "محیطیهاي اخالق زیستمبانی و رهیافت"در کتاب خود با عنوان ) 1391داماد و همکاران (محققبودند.
هاي به کار گرفته حلراهناتوانیبه . شده و مشتمل بر شش فصل استنیتدویطیمحستیزاخالق اولیهيهادهیو امیبا مفاه
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هاي کنونی، همه ریزيدلیل که در برنامهاند. به اینکردهمحیطی اشاره هاي زیستدر برطرف نمودن بحرانکنونیشده
هاي در مقابله با بحرانیطیمحستیزو ضرورت طرح اخالق اهمیتبر رو، شوند. از اینریزي درگیر نمینفعان در برنامهذي

محیطی با نام محیطی اسالمی، یک رهیافت جدید در اخالق زیستها با مبنا قرار دادن اخالق زیستآناند.داشتهمذکور، تأکید 
Bowmanباومن و همکاران (در این خصوص، اند.معرفی نموده"شناسیخود بوم" et al., با استفاده از خود تحقیقدر )2018

منظوربههاها و بودجهها، برنامهافزایش دسترسی و فرصت مشارکت براي بومیان و تغییر در سیاستبا هدف، ارزشیابی پاسخگو
حی، کاربرد و اهاي طردر مبانی تاریخی و حقوقی، رویکرددنظریتجد، بررسی و زیستدستیابی به رفتار اخالقی با محیط

Koueviکوئوي و همکاران (کنند.را پیشنهاد مییعملهايراهبرد et al., طراحی چارچوب "خود با عنوان تحقیق) در 2013
تحلیل تاریخی براي مقابله با روزمرگی، بحث جنبه، سه "مبتنی بر زمینه براي مدیریت شیالت در بنینيارزشیابی پاسخگو

آلودگی ونفعان و تعدیل پیچیدگیکاهش عدم اطمینان میان ذيمنظوربهرا مندنظامها و تحلیل در رابطه با ناسازگاري
Askewو همکاران (آسکو ، پیشنهاد نمودند.تحقیقدر منطقه مورد محیطیزیست et al., تراز هم"با عنوان تحقیقی) در 2012

صورتبهفنون این دو گونه ارزشیابی چنانچه، اذعان داشتند که "هاي ارزشیابی مشارکتی و ارزشیابی پاسخگوکردن رویکرد
ویسا و همکاران شود.میتحقیقفرآیند بیشترافزایش پاسخگویی، اعتبار و سودمندي سبب، واقع شوندمورد استفاده زمانهم

)Visse et al., ابعاد اخالقی تعامالت در ،"هاي ارتباطی در ارزشیابی پاسخگومسئولیت"با عنوان خودتحقیقدر )2012
؛ اندهنمودپیشنهاد، هاي اخالقی فرآیند ارزشیابیو چارچوبی براي درك جنبهارزشیابی پاسخگو را مورد بررسی قرار داده

هاي ریزيو به این دلیل که در برنامهمحیطی هاي زیستبحرانتعدیلدر کنونیهاي حلراهناکارآمديبا توجه بهبنابراین،
هایی که تعامل و ارتباط متقابل همه کارگیري روشبو ضرورتشوند، اهمیتریزي درگیر نمینفعان در برنامهکنونی، همه ذي

به دلیل آنکهرسد. بدیهی به نظر می،به همراه داشته باشدزیستمحیطدر برخورد بااخالقپایبندي بهمنظوربهنفعان را ذي
شناخته نفعان جهت حل معضالت ذيهايقابلیتو توسعه و یادگیري متقابل تعاملي مناسب جهتارزشیابی پاسخگو رویکرد

در پاسخگویابیارزشاستفاده ازبا رعایت اخالق در کشاورزيهاي عملیاتی جهت تدوین برنامه، تحقیقاین شود، هدفمی
ارزشیابی مورددر ابتدا الزم است مطالبیتحقیقهايدستاوردقبل از ارائه . بوده استروستاي تلبومه استان خوزستان

.گرددعنوان،اي، اختالف قدرت و غیرهپاسخگو، اصول و فرآیند اجراي آن و همچنین مفاهیمی مانند یادگیري دو حلقه
ياحلقهدو اي وتک حلقهیادگیري

پیشینو حقایق جدیدمرتبط نمودنکه شامل رفتاردگرگونیو شرایط یادگیريبرابرفرآیند قرارگیري در یعنییادگیري 
,Blackmore(است یند آاین فردر طول قرار دارند. مقصودبه یک نیلدر چالش یادگیري براي افراد ،تعاملدر شرایط.)2010
,Taylor(کنندالصاق میخویش دانش ونگرش،مهارتگنجینهبهها راآنومبادرت نموده اطالعاتبه گزینشافراد 2003(.

Single(ايحلقهیادگیري تک  -loop learning(هاي اصلی فرد را دستخوش تغییر پیوندد که یادگیري، باورزمانی به وقوع می
هاي جدیدي را به بار یادگیري، هدف و دستاوردوقتی اما ؛ هاي از قبل تدوین شده استرسیدن به هدفکند و ماحصل آن نمی
Kouevi(گیردصورت می) Double-loop learning(اي حلقهیادگیري دو شود،هاي کلیدي میباعث تغییر باورآورد ومی et

al., یادگیري دو شود (اختالف قدرت)، نفعان، تفاوت سطح دیده میدر وضعیتی که در دانش برقراري ارتباط بین ذي).2013
Jiggins(، ارجحیت دارد ايحلقه et al., بازگو در ادامه اي، وجود دارد که حلقهیادگیري دو براي تحققشرایطی).2007

.خواهند شد
و ارتباط متقابلالگوهاي عمل
Action(الگوهاي عمل theories(کنند.ها استفاده میاز آنبینی رویدادها پیشو نفعان براي توضیحکه ذيهایی هستندفرض

، از کیفیت برقراري ارتباط بین دنباشداشتهتفاوتکنندگان درونیالگوهاي عمل مشارکتبا هابیرونیالگوهاي عملاگر 
,Blackmore(شودطرفین کاسته می یک از دو کدامکهآن استبیانگر اشخاصالگوهاي عملشده در انجامتغییرات ).2010

,Leeuwis(؟نوع یادگیري به وقوع پیوسته است استثر ؤمداخالت منیل بهنیاز پیش،موافقالگوهاي عملتوسعه )2004
)Crawford & Bryce, اینکه.شوندمیسرتر مییادگیري هايیکدیگر باشند، تعاملمکمل الگوهاي عملچنانچه.)2003

Pratt(، نیز محتمل استتکمیل یابندفرآیند یادگیري خاللدر الگوهاي عمل et al., ها ممکن است باعث تعامل.)2009
الگوهاي عملمشارکت و استفاده از بااست کهییادگیري از تعامالت، فرآیند فعال.شوندالگوهاي عمل و یادگیريدر دگرگونی
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,Wals(گرددمیممکن،مطلوب ,Widdershovenویدرشوان (به عقیده. )2010 Pratt(پرات و همکاران و ) 2001 et al.,

بهبودجهت، به همین دلیل. نمایدتر میآگاهبه فرآیند نسبت کنندگان را تعامل،و ایجاد ارتباطبراي تعامل، یکدلی)2009
هنگامی،تعامل.کنندمتمرکزپیرامون معضالت کشاورزان مداخالتشان را گردیده تاها توصیه تعاملی، به بیرونییادگیري

,Leeuwis(را حس کنند در فرآیند تعامل حضور که افرادآوردبه ارمغان مییادگیري  ايحلقهیادگیري تک،در نهایت). 2004
اما به،سوق دهدتغییر راهکارهاي عملی ها را به سمت ، آنکنندگانعاملی توسط تدریافتبازخورد کهدهدمیرخهنگامی

هايباورتغییر چالشدرگیرفراگیر را ،این قبیل یادگیري. بازخورد وفادار باشندهایشانو دالیل اساسی فعالیتهااهداف، ارزش
و اهدافتحریک کند تاآنان رای افراد، دریافتکه بازخورد گرددهنگامی ایجاد میايحلقهیادگیري دواما کندنمیاصلی

Van Mierlo(گردد میهاي ذهنی و ارتباطی چالشدرگیر ترتیب، فردبدین . را دگرگون سازندباورهایشان  et al., براي . )2009
کنندگان را در فرآیند ارتباط، دخیل نیاز است تا همه مشارکت)Interaction(اي به ارتباط متقابلرسیدن به یادگیري دو حلقه

اي از در هالهاينفعان (اختالف قدرت)، حصول چنین یادگیرياما به دلیل تفاوت سطح در دانش برقراري ارتباط بین ذي؛ کند
Visse(ابهام قرار دارد  et al., تفاوت سطح در دانش برقراري ارتباط ،یکی از معضالت اساسی در روند ارزشیابی پاسخگو.)2012

Abma(آبما و ویدرشواناز قبیلنظر برخی از محققان بر اساساست.افراد منتفع)اختالف قدرت( & Widdershoven,

Baur(به حداقل برسدنفعان، قدرت میان ذيفکه اختالشودتعدیل میهنگامی، ناسازگاري )2010 et al., تفاوت ). 2010
نفعان به دلیل تجارب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره،هایی که تعدادي از ذيسطح در دانش برقراري ارتباط یعنی قابلیت

Luttrell(شود در حین تعامل میکنندگانشرکتها بر سایر تسلط آنباعثدارا هستند و  et al., از ،افرادهنگامی که.)2009
Abma(محدود شدن یادگیري وجود دارد برخوردار باشند، امکانقدرت موردمتفاوتی در هاي دیدگاه & Widdershoven,

ها آن،الشعاع قرار دهدسطح باالي قدرت و دانش ارتباطی را تحتدارايهاي ایجاد شده، منافع افراد دگرگونیچنانچه). 2010
Luttrell(نمایند، اتخاذ نمیايیادگیري دو حلقهموضع مناسبی در رابطه با شرکت در چنین تعامالتی و et al., 2009 .(

مسائلبا لحاظ نمودنهاکنندهمداخلهالزم است ،وضعیت یادگیريبهبودبرايافرادایجاد حس مسئولیت در منظوربه
Loeber(متناسبی به وجود آورندفضاي ارتباط متقابل،تمایل به جهت ایجادمشترك، et al., 2007(.

پژوهشروش 
با توجه به در ارزشیابی پاسخگو است.نمودهاز روش ارزشیابی پاسخگو استفاده وکردهتبعیتپژوهش از قواعد پارادایم کیفی 

الگوهاي یادگیري، ابتداتفاوت سطح در دانش برقراري ارتباط، جهت نیل بهو ارتباط متقابل، الگوهاي عملسه عامل:اهمیت
کیفیت ارتباط طرفین و تفاوت . گردیدبررسی میزان سنخیت الگوهاي عمل طرفین . سپس، واکاوي شدمردم منطقهعمل

کیلومتري 10باوي واقع در شهرستان تلبومه ياز روستاکشاورزان هدف . تبیین شدها در ایجاد ارتباط، نیزسطح دانش آن
ها انتخاب شدند. نفر از آن15برفی گیري گلولهکه با استفاده از نمونهبودندنفر جمعیت1233خانوار و 300، با شهر مالثانی

گر وجود شکاف ارتباطی بین مردم روستا و افراد مداخلهودر منطقهزیستیطمحدلیل انتخاب این روستا، تشدید معضالت 
بودند که براي مرکزي باويبخشداريشهرستان باوي و پرسنل کشاورزيجهادکارشناسان مدیریت از هاگرمداخلهبود. 

تدوین منظوربههاو مداخلههاگذاريبا سیاستي مذکور هاسازمانها برگزیده شدند.همکاري در فرآیند پژوهش، پنج نفر از آن
ها بر روي نوار ضبط و . مصاحبهگرفتصورتهاي نیمه ساختارمندمصاحبهابتدا . ارتباط معناداري دارند، محیطیقوانین زیست

افرادتعدادي از بههاي گزینشی محققمفهوم،افراد منتفعتمام الگوهاي عملتعیین منظوربه. شدندبرداري یادداشت
مشخص گردید. الگوهاي عملبین سپس تفاوت . تبیین شودکشاورزان،هاي محقق از شرایط برداشتتناسبتا بازگردانده شد

فرآیند تعامل، واکاوي شد.ها در و توانایی آنسطح دانش،تفاوت سطح دانش افراد منتفع در ایجاد ارتباطجهت تعیین
ارزشیابی پاسخگو و اصول آن

Responsiveارزشیابی پاسخگو ( Evaluation (جهت تمامیهاي مداخله برنامهپتانسیل بر مبناي روش مشارکتییکعنوانبه
,Stake(ها میسر شود ها در برنامهآورد تا مشارکت همه آنافراد منتفع، بازخوردي را به ارمغان می در حدود این روش،). 2004

Stake(همکاران دهه هفتاد توسط استیک و et al., به که صرفاً نیل ، در عوض اینبه نیاز ارزشیابیجوابگوییبا هدف)2004
کندافراد منتفع را دنبال میتمامیاهداف لحاظ نمودن، نمایدکنندگان را آزمون اهداف از پیش تعیین شده مداخله

)Bawden, ، افراد منتفعبین)Power Differences(قدرتاختالفدارايومبهمهايوضعیتدر البته این روش . )2010
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Frazer(کندرا فراهم نمیبهبود مداخله و تعاملموجباتتنهایی به et al., بیاموزند که چگونه توانند میافراد منتفع. )2010
مبهم با هايوضعیتدر افراد منتفعتمام لحاظ نمودن. در واقع، دهندتعدیلمیزان ابهام و اختالف قدرت را قادر خواهند بود

. در این صورت،استهاي مؤثر بیرونی در منطقه پیاده نمودن طرحبرايمنطقیحلراهیک ،معیارهاي ارزشیابیتوجه به 
Koster(مند گردانند را نیز از منافع خود بهرهاي حاشیهکشاورزاننفعان و ذيگردند و مجدداً تنظیم یابندمیها اجازه برنامه et

al., به دادناجازهکه از طریق نفعان است ذيتمامیبررسی اطالعات مهم برايمشارکتیروش ارزشیابی هدف این .)2009
بهوکند پذیرد. در چنین وضعیتی هر فردي که صحبت میآنان جهت اظهار نظر در خصوص معضالت موجود صورت می

شده نیزايمردم حاشیهل معضالتشاماین یادگیري کند، قادر است در مورد معضالت افراد دیگر نیز بیاموزد.میارتباط ورود
,Stake(دهدمیبهبودرا موردهاي عملی در این و فعالیت بینجدال آمیز در گاهمعضالتدربارهقادر است). این راهکار 2004

قدرتمندتر طبیعتاً افراد دارند، ، تفاوت سطحقدرتاز لحاظکه افرادبا توجه به این. بخشدسازمانهاافراد منتفع، به بحث
کمترین تعاملکهرا فراهم کندشرایطیملزم است ارزشیابی پاسخگو منافع خود نخواهند داشت. لذا، به کاهش ايعالقه

Kouevi(تهدید را متوجه منافع افراد نماید  et al., براي ارتقاء تعامل افراد با یکدیگر الزم است. این انطباق با شرایط).2013
یادگیري و براي نیل به ، مبهمها در شرایط . این رسانهگرددایجاد میغیرهها و نامه، نمایشهاروایتاز طریق تصاویر، انطباق

,Stufflebeam(هاي مؤثري هستند معضالت، ابزاررفع  ، ارتباطرفتهیهحاشافراد به حضور اجتماعیاین فرآیند، آوردره. )2001
Bowman(استگذاري الگوهاي عملنفعان و اشتراكذيمعضالتها با برنامهانطباق، یادگیري، تطبیعسالم با et al., 2018 .(

واجد / مباحثه، معضالتشناسایی از: تحقیق،اندعبارتشود که دار میاي را عهدهگانههاي چندنقشیابارزشدر این روش، 
,Abmaو راهنمایی سقراطی (/گفتگو فراهم نمودن شرایطها/نمودن یافتهمعنا افراد، شناسایی گفتگو با در خالل). 2005

وضعیتی توصیه در چنین کنند. میرا پیچیدهشرایط تعاملهاي متضاد افراد داراي باورمیان. در این آیدحاصل میمعضالت
Veland(خودداري گرددگیري و نتیجهتوصیهارائه، ازگردد که در فرآیند بحثمی et al, . توان ضبط نمودنتایج را می. )2009

ملزم است در این روندمحققکه شوندمیايانتخاب معیارهاي ارزشیابیسبب،اندها توضیح داده شدهدرون گروهمعضالتی که
خاللبحث در یلهوسبهاز تدوین گزارش نهاییقبلیابارزشاهتمام کند تا بتواند تفسیر مناسبی ارائه نماید.مسائلمعناي به

سعی در گرفتن بازخورد از مخاطبان دارد. وي نیاز دارد به استفاده از ، هاي افرادگفتهبرداشت خود از عنوان نمودنتعامالت و 
Baurمبادرت ورزد (،تدوین گزارش نهاییمنظوربهبندي روش مثلث et al., عنوانبه،یابارزش، گفتگوهاخالل در .)2010

بر ، سرانجام. شودمیسر میمتفاوتشانهايتجربهشرحدر افرادکمک به یلهوسبه. این نقش کندایفاي نقش میکننده تسهیل
آید، این نقش راهنمایی هاي نوینی حاصل میتفسیروهاي مطرح شده، بررسی به وجود آمده، دیدگاهاعتماد ها وبحثاساس

,Stakeشود (سقراطی، نامیده می محقق را در لحاظ نمودن افراد به حاشیه رفته، یادگیري متقابل و ). این روش،2004
نماید میتر را متناسبعمل طرفین الگوهايو رساندهتر، یاريبراي مسائل افراد داراي سطح دانش و قدرت پایینجوییچاره

)Bowman et al, ,Abma(ي ارزشیابی پاسخگویافته مدل توسعه، 1). نگاره 2018 را نشان ابیارزشبا تأکید بر وظایف ) 2005
دهد.می

ها و بحثیافته
,Samuels & Ryan(اعمال شده و بسته به شرایط تعیین گرددشرایطبایست با لحاظ نمودنارزشیابی میزان یادگیري می

در محیطییستزیابی مدیریت شارزهايویژگیسازي نیاز دارد،به مفهومیابیشارزماحصل کار کهبا استناد به این).2011
.گردیدارائه منطقه،شرایطمختص بهیابی شیک طرح ارزواکاوي شده و سرانجام ،یابیشو نیازهاي ارزروستاي تلبومه 

روستاي تلبومهشرایط یادگیري در 
تبیین وضعیت حال حاضر مکان مورد مطالعه، انجام منظوربهقبلی مطالعه اطالعاتبا ارزشیابی پاسخگواعمالدرگاماولین 

گرهاي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ها و مذاکرات انجام شده با مردم روستا و مداخلهگرفت. پس از آن، از دل مصاحبه
ت پی برده ها به میزان تفاو، الگوهاي عمل دو طرف، استخراج شد تا در گام بعد با واکاوي آنمرکزي باويبخشداريباوي و 

تفاوت سطح در دانش برقراري ارتباط (اختالف قدرت) و ارتباط متقابل افراد شود. سرانجام، به بررسی وضعیت دو عامل: 
، عدم وجود تعامل و تفاوت قدرت تفاوت وجود داشتآنانالگوهاي عملبین کهکه متأسفانه عالوه بر ایندرگیر، پرداخته شد

و آنچه توسط اختالف بین الگوهاي عمل کشاورزانکه شدمشخص همچنین،رؤیت شد.یزن،هابیرونیو بین کشاورزان
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مداخله که اغلب مشخص نمودتحقیقاین ،است. براي مثالیافتهیشافزادر گذر زمان ، شودکنندگان توصیه میمداخله
ها اغلبکنندهمداخلهبینند. میمطالبه و تداركکشاورزان،را بدون در نظر گرفتن موافقت ، امکانات مورد نیاز منطقههاکننده

ها ها عاید بیرونیترین سود آنکه بیشنمایندهایی را عملیاتی میطرحهاي کشاورزان،ها و توانایینادیده گرفتن تمایلبا 
گردد.متحمل مینیز صدمات غیرقابل جبرانی رازیستیطمحترین بهره را برده و گردد و کشاورزان کمها میخصوصاً دالل

وضعیت این مانند. کاره باقی میاند، اغلب نیمههاي معدودي نیز که منفعتی براي کشاورزان به همراه داشتههمچنین، طرح
با همآنگاهو ارائهافراد منتفعاز گروههر الگوهاي عملابتدا در ادامه،.استمنطقهالگوهاي عمل افراد منتفعتفاوت در بیانگر

گردند.میمقایسه

,Abma(ي ارزشیابی پاسخگویافته مدل توسعه-1نگاره ابیارزشبا تأکید بر وظایف ) 2005

الگوهاي عمل کشاورزان
گرانی بذر و و نبود منابع درآمد حمایتی ، کمبود آبدلیلعمدتاً به روستاهايکمبودشوندگان،مصاحبهاتنظربا توجه به

محصولآتش زدن بقایاي ها آنبسیاري ازبه عقیدهمحیطی نیز، زیستدیدگاهاز است. کشاورزيها و تجهیزاتنهادهسایر 
کمبود امکانات و تخصیص علتبه «گونه داد سخن دادند: در رابطه با این مهم، اینکشاورزان و به سود زمین است.ضروري

و شدهکمتنوع کشت عملکرد محصول و ، کاهش نزوالت جويدوره خشکسالی و به درازا کشیدنسوییو از نامناسب آب
،با وجود خشکسالی... «: یکی از کشاورزان چنین اظهار داشت که. »گردیده استمحدود پسند از محصوالت بازاربرخیکشت 
دهند سه تن هم نمیاآلنهاي ما باید تا هفت تن محصول بدهند ولی . زمیند ولی آب نداریمهاي ما درجه یک هستنزمین
هزار هکتار زمین از زرگان تا مالثانی 19اینچی که مسئولین با این وعده که قرار است 52آب پمپ9که از خاطر اینهفقط ب

تا 6پمپ 9اگر از ؟ها را درست کنندخواهند بقیه پمپدانیم چرا نمیکنند. نمیها کار میآنازچهار عددرا آبیاري کند، فقط 
فقط اآلناند تا ها را افتتاح کردهکه این پمپ1371از سال دهند.آب میاز اهواز تا مالثانی،ها راهمه زمینکار کنندهم 

تا آن را درست کنند. خودمان پول کشدها هم خراب شود یک ماه طول میکنند. اگر یکی از پمپهمان چهار پمپ کار می
»... خاطر همین آب کم داریمبه،ها را بدهیمکنیم تا هزینه تعمیر پمپجمع می

کشف و شناسایی اولیه مشکالت

هاي ارزشیابیانتخاب معیار

گرایفاي نقش به عنوان تسهیل

ایجاد شرایط یادگیري جهت 
دوحلقه

تدوین گزارش نهایی

ها، کاوش مجدد ایده
هاي تازه و یابی به ایدهدست

نفعانهاي ذيتغییر در باور

طراحی برنامه اصالحی بر 
هاي مورد توافق و اساس یافته

نفعانشمول اجتماعی همه ذي

ایجاد شرایط مناسب براي تسهیل 
نفعانگفتگو بین تمامی ذي

گانه ایجاد اعتماد متقابل سه
هاها، بیرونیارزشیاب، داخلی

مباحثه، تفسیر و معنابخشی 
ها و راهنمایی سقراطییافته

کمک به افراد منتفع در راستاي 
گذاري تشریح و به اشتراك

تجاربشان

بندي جهت استفاده از روش مثلث
نفعانلحاظ نمودن عقاید همه ذي

برداري از ها و یادداشتضبط گفتگو
مباحث

ها هاي عمل بیرونیدستیابی به الگو
هاو درونی

جستجوي مشارکتی جهت کشف 
یابی به تفسیر حقایق و دست

مشترك از مباحث

هاي انعکاس درك ارزشیاب از الگو
ها جهت نفعان به آنعمل ذي

اصالحات احتمالی
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در رابطه با آتش زدن بقایاي کاه و کلش زمین و استفاده از کود شیمیایی و سم پرسیده شد، این یکی از کشاورزانوقتی از 
هاست این کار را ما هم سال.زدندپدرانمان بقایاي محصول قبلی را در زمین آتش می... از قدیم «ها را به زبان آورد: حرف

گذارند که محصول ما جوانه بزند.... خیلی از سم ها نمیاگر آتش نزنیم این علفکنیم و نتیجه هم گرفتیم به لطف خدا. می
کنم تا چند روز سرم درد وقت استفاده میجات. سم خیلی خطرناك هست و خودم هرمخصوصاً براي صیفیکنیماستفاده می

د... اگر مسئوالن به ما کود کناي نداریم اگر سم نزنیم، آفت محصولمان را خراب میسوزد ولی چارههام میگیرد و چشممی
»کنیم......کافی و ارزان بدهند تا هفت تن برداشت داریم ولی اگر کود نزنیم دو تن هم برداشت نمی

خواهیم سه تیغه بزنیم ... اگر بقایاي محصول قبل را آتش نزنیم، وقتی که می«در این خصوص اظهار داشت: يکشاورز دیگر
کنیم کند ولی وقتی کود حیوانی استفاده مید... کود شیمیایی زمین را سفت مینگیرها جلوي سه تیغه تراکتور را میعلف

دهد و دو سه کیسه بیشتر به ما نمیکود شیمیایی جهاد هم شود. کود حیوانی بهتر است ولی خیلی گران است. زمین نرم می
. آیدیمبه بار ن... اگر زمین علف داشته باشد و سم نزنیم محصولمان آید.از جیب خودمان باید بیرون بخریم که آن هم گیر نمی

»ناچاریم سم بزنیم....
هاي هرز و محصوالت مختلف داند باید چه نوع سم و کودي براي آفات، علفکه آیا میدر خصوص اینکشاورزيوقتی از 
زمین به چند سال پیش براي آفتجهاد .... همان سمی که «گونه پاسخ داد: و چه مقدار باید مصرف کند؟ ایننمودهاستفاده

هم کود ،دهیم...... جهاد قبالًتر بود سم بیشتري به زمین میکنم.... هرچقدر آفت و علف بیشما داد را هر سال استفاده می
دهند. بازار هم کود سفید از چند سالی هست که فقط کود سفید به ما میاآلناماداداي به ما میهم آبی و هم قهوه،سفید

.»دهیم..خریم و هرقدر الزم باشد به زمین میتر است و ما همیشه کود سفید میبقیه ارزان
خواهند که دالیل این مشکالت ها اشاره شد، نمایندگان کشاورزان میمشکالتی که مردم با آن مواجه هستند و به آنبر اساس
انتظار دارند که اطالعات ها خصوصاً شوند. آنرفع،هاي کارشناسی، شناسایی و با تخصیص بودجه و برنامهمسئوالنتوسط 

اعتصاب کردیم، « :گویندروستاییان میدر این خصوص، .یابدانعکاسهایشان به مسئولین درست از شرایط روستا و زمین
کشید و به ما و روستایمان سازمان جمع شدیم اما کسی به ما اعتنا نکرد. یکی از مسئوالن هم که براي ما زحمت میجلوي

گفتیم ؟کنیدچی کشت می:مسئوالن از ما پرسیدزد را دو سه ماه بعد تغییر دادند و معلوم نیست کجا رفته! یکی ازسر می
جلوتر کشت کردیم. گفت بریم از نزدیک ببینیم. هما سه ماآقاحاجگفتیم ؟کنیدبامیه، گفت وقتی آب نیست چرا کشت می

و سانت است! با چشم خودش آمدسههاي شما تعجب کرد و گفت که به من اطالع داده بودند که بوته،دیدنزدیکوقتی از 
گویند کشت ما ضعیف است و ارزش ندارد به می،رسانند. کسانی که شرایط کشت ما را به گوش مسئولین میکشت ما را دید

دهند و محصول با کیفیتمان را با ها ما را بازي میدالل...بدهیم ولی وقت برداشت محصول ما رسیده بودو کودها آبآن
»..خرند.قیمت ناچیز از ما می

کاش ما را سر .... «: نسبت داده استمسئوالنمشکالت کنونی روستا را به است که تلبومهسخنان زیر از یک کشاورز روستاي 
هامان را خراب کردند گفتند خودمان آب به شما ها را خاموش کردند، جوبگذاشتند. آمدند تلمبههاي سنتی خودمان میتلمبه

کشد که درستشان کنند. ، یک ماه طول میکنندکه متأسفانه بیشتر اوقات کار نمیدهیم. آمدند چند تا پمپ آنجا گذاشتند می
کیلومتر باال 15دیم کردند. با تلمبه سنتی خودمان آب از اینجا تا ،هایی که آبی بودندشود. زمینمعلوم نیست اوضاع ما چه می

ها را دادند! بهترین زمینهاي خودمان تا آن سر دنیا را آب میرود. تلمبهتر نمیکیلومتر بیش6ها آب با این پمپاآلنرفت می
پرسیم چرا به ما کود دهند. میتر به ما نمیدو کیسه کود بیش....نداریم.و کودها را داریم فقط آبداریم، بهترین کشاورز

»ولی قیمتش براي ما خیلی زیاد است.....ندها پر از کود هستهمه مغازهرویم میبازارگویند نداریم ولی وقتی می؟دهیدنمی
؟ گویندها میدهد و آیا نحوه و مقدار مصرف را به آنها میوقتی از او سؤال شد که همان دو کیسه کود را چه کسی به آن

گیرند و بعدش کسی ند و اثر انگشت میدهشلوغ است که فقط دو کیسه کود ما را میقدرآنرویم و ... تعاونی می«پاسخ داد: 
براي رفع یا تاکنون، اما دهنداطالع میبه مسئوالنها و معضالت راکشاورزان این سخننمایندگان »ما ندارد....به کارکاري 

روز افزون بر رابطه بین اعتماديیببنابراین، بدبینی و ؛ بخشی رؤیت نشده استحداقل کاهش این معضالت، فعالیت نتیجه
آیند ها مینسبت به محققانی که براي کار پژوهشی به روستاي آنکشاورزاناز طرفی، و مسئوالن سایه افکنده است.کشاورزان
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روند دنبال کار خود! خدا کند شما کنند و میفقط سؤال می«گفت: میکشاورزاندید مناسبی ندارند، مثالً یکی از هم
بنابراین، »پرسید!زنید و از مشکالتمان میکند و آخرین بار نباشد که به ما سر میید که کاري براي ما میاولینشان باش

هاآنپذیريآسیبنیاز و، وجودبا این اند. ها دلسرد شدهدیدند و نسبت به آنفرقی میان مسئوالن و محققان نمیکشاورزان
رضایت دهند.امید شنیده شدن و بهبود اوضاع،، به اگرهمداخلهبه کار باتا شودسبب می

گرهاالگوهاي عمل مداخله
مورددر هاآنمورد نظر معضالتندارند، ، ارتباط مستمريهاآنو شرایط زندگیکشاورزانبا گرهاکه مداخلهبه دلیل این

به عقیده کشاورزانمعضالتینترمهم. آمیزي متفاوت استبه شکل طعنه،واقعیت منطقهبا محیطی و کشاورزيزیستشرایط 
در . شودبراي کشاورزي، مربوط میانگیزه کشاورزانپایین آمدن و خاكتحلیل، محصولتو کیفیتکاهش کمیبه،آنان

که قربانی به دلیل این... کشاورزان «: اذعان داشتباويجهاد کشاورزي شهرستانمدیریتهمین رابطه، یکی از کارشناسان
شور و اشتیاق سابق را ،ها بفروشندشوند محصوالت خود را با قیمت ناچیز به واسطهطلبی دالالن شده و مجبور میمنفعت

؛ ها کیفیت گذشته را نداشته باشندباعث شده که محصوالت آنو فقر خاكخشکسالیاز طرفی براي کشاورزي ندارند.
ها ها قرار دهیم، در حالی که محصوالت آنیشتري در اختیار آنبو کودنیست که آبصرفهبهبنابراین، از نظر اقتصادي 

ها و تمهیداتی که براي کشاورزان منطقه در نظر از کارشناس مذکور در خصوص آموزش»....پتانسیل رشد چندانی ندارند
.... از چند سال پیش دستگاهی به اسم «ها را نسوزانند، پرسیده شد که در پاسخ اظهار داشت: اند تا کاه و کلش زمینگرفته

از آن دستگاه براي کشت شلتوك،سوزاندن بقایاي کشت قبليجابهکشت مستقیم آمده که ما به کشاورزان معرفی کردیم تا 
در سطح شهرستان را عنافچه. ما هر سال برگزاري چهار تا پنج کالس در چهار منطقه مالثانی، ویس، زرگان واستفاده کنند

به سوزاندن کاه و کلش کشاورزاناما هنوز درصد قابل توجهی از ؛ ایمریزي کردهها در این خصوص، برنامهآموزش آنمنظوربه
»دهند....ادامه می

از یکی دیگر از کارشناسان جهاد شهرستان سؤال شد ،و نحوه و میزان استفاده از سمیدر خصوص میزان مصرف کود شیمیای
ها به افزایش داشته است اما متأسفانه مصرف سایر کودکشاورزانکود اوره در میان خصوصبه... مصرف کود «که بیان داشت: 

هاي توجیهی مختلفی ها کالسز سم، کیفیت و زمان استفاده از سم، ما باروعلت قیمت باال کاهش یافته است... در خصوص د
ها بارها تأکید شده که باید حتماً در زمان هاي هرز به آنمبارزه با علفپاشی و در خصوص زمان سمایم.ها ترتیب دادهبراي آن
ها ي که ما به آنددز استانداراگر از توي بازار هست کیفیت سابق را ندارد و اآلنهایی که اما متأسفانه سم؛ صورت گیردخاصی

هاي ما کم شده نبوده و اطمینان کشاورزان به توصیه، جوابگو کیفیت بازارهاي بیبا وجود سم،ایم استفاده کنندآموزش داده
هایی در منطقه تعبیه شده و طبق پمپ... «بخشداري باوي در خصوص شرایط روستا اظهار داشت: یکی از پرسنل»است.....
وجود دارد تحت رسد اگر مشکلی هم در منطقه هایی که انجام شده روستاییان با مشکل آب مواجه نیستند! و به نظر میبازدید

ایم انگیزگی خود روستاییان است. البته بودجه ما نیز نسبت به گذشته کاهش داشته ولی تالش کردهثیر خشکسالی و بیأت
»مشکلی براي مردم منطقه به وجود نیاید....

رااند یا خود توان خرید پمپبودهتریکنزدها بوده که به پمپکشاورزانیهاي هاي مذکور از زمینرسد بازدیدنظر میالبته به
بودند.دیدهیبآسشدتبهها داشت، از کمبود آب هایشان فاصله زیادي از پمپکه زمینکشاورزانتقریباً اکثر زیرااندداشته

یا کاهش از بین بردتوان با ارزشیابی پاسخگو این تضادها را باشد که مینفع میمثال بارزي از تضاد بین طرفین ذي،این مورد
و نمودهارائه هاآنرا به منابع و تسهیالت مرتبطبایدبراي حل مشکالت، دولتکهمعتقدندکنندگان مداخله،بنابراین؛ داد

دولت قوانین ها، شور و انگیزه پیشین خود را به دست آورند. هاي دولت و قطع دست واسطهنیز از طریق حمایتکشاورزان
تواند بر اجراي ها، معموالً نمیکند اما به دلیل کمبود بودجه و حجم باالي مسئولیتوضع مییمحیطی محکم و متناسبزیست

تواند به کاهش مشکالت کمک شایانی هاي دیگر میها به بخشبنابراین واگذاري بخشی از مسئولیت؛ ها نظارت داشته باشدآن
... خاك جنوب کشور و «هاي منطقه، اظهار داشت: شرایط زمیندر خصوصکشاورزيیکی دیگر از کارشناسان جهادنماید.

هاي هرز مورد حمله قرار گرفته با علفوخصوصاً منطقه ما خاکی است که پر از سدیم و کلر شده، با آب نامناسب آبیاري شده
ود دارد. بخشی از بذر مکعب آب آبیاري منطقه چیزي حدود شش میلیون بذر علف هرز وجدانیم که داخل هر متراست. ما می

یا بذر غیر بوجاري شده و غیر استاندارد توسط کشاورزان استفاده وشودها میکود دامی وارد زمینیلهوسبههاي هرز علف
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هاي هرز زیادي در منطقه داشته باشیم که رقیب بسیار قوي براي دهند تا علفها دست به دست هم میشود... همه اینمی
»...است.زراعت منطقه 

وقتی از او سؤال شد که اگر دولت تضمین دهد دو تن محصول کشاورزان که بدون مصرف کود شیمیایی حاصل شده را با 
د هبخرد که با دادن کود شیمیایی به عمل آمده، آیا بخش اعظمی از مشکالت کاهش نخواهاآنقیمت همان هفت تنی از 

کشاورزان فقط تک اآلنمان کاهش یافته است... سبد کوديزیراضعیف شده شدتبههاي منطقه زمین... «یافت؟ پاسخ داد: 
ن ادهد، درنهایت آیا پولش را بگیرد یا نگیرد، دوباره تابستکود اوره میوکارداند... کشاورز گندم میکوده و تک محصوله شده

که کمی خاك را تقویت کنند... توي این شرایط بدون این،دهدرخ میبعد هم فقیر شدن خاكرود دنبال کاشت شلتوك،می
کند و عمر نمیبیشتررایط این خاك، خاکی است که بین پنج تا شش سال شزنند، در این ها هم کاه و کلش را آتش میخیلی

ي شیمیایی، هابعد از آن هم تقریباً عمر آن تمام شده است و تا بخواهید این خاك را تغذیه کنید، آن هم با وجود گرانی نهاده
دولت بیاید و دو تن محصول کشاورز را با قیمت همان هفت تنی از که انتظار داشته باشیم این،بنابراین؛ ماند...باقی نمیچیزي

این است که مسئوالن ارزش ،رسد و الزمه آنآمده، خیلی آرمانی به نظر میمیاو بخرد که با دادن کود شیمیایی به عمل 
گفت اگر تواندارد، به جرأت میاآلنخاك و زمین کشاورزي را بشناسند و درك کنند... اما با وجود شرایطی که خاك منطقه 

اآلنکیلوگرم گندم هم برداشت نخواهد کرد... چرا که وضعیتی که خاك منطقه 100،کود شیمیایی استفاده نکند، کشاورز
دهد به هاي دیمی تا حدودي جواب میبینیم زمیندارد فقط یک بستر است و هیچ چیز دیگري در آن نیست... اگر هم می

»...کند.ءاند و خاك کمی فرصت داشته خود را احیاها استفاده نشدهخاطر این است که سال
شود که طرفین بنابراین، مشاهده می؛ پرداخته استگرها و کشاورزان ، به مقایسه تفاوت بین الگوهاي عمل مداخله1جدول 

ها نیز از نظر آنان خواستهبندي اولویت، بنابراینزیست و کشاورزي دارندهاي مغایري در مورد دالیل معضالت محیطباور
که دیدگاهی گرهامداخلهاما ؛ برطرف شوندثباتی بازارآب، گرانی کود و سم و بیخواهند مشکلمیکشاورزان.استمتفاوت 

اند، به سستی خاك، استفاده از آب آبیاري نامناسب و حامل بذر علف هرز، اقتصادي نسبت به تخصیص آب و منابع داشته
تا بتوان تا حدودي هاي انگیزشی و کارآمد براي مردم بودندارائه آموزشاشاره داشته و خواستار اخذ امکانات بیشتر از دولت،

، ایجاد نمود. در این بین، براي مرتفع هاي کشاورزمنابع درآمد متنوع جایگزین براي گروهتغییر داد. ها راهاي سنتی آنباور
اند. از سوي پوشی از قصور خود، بیشترین مسئولیت را متوجه کشاورزان و دولت دانستهگرها با چشمکردن معضالت، مداخله

اند.وش کردهها را فرامدیگر، کشاورزان معتقد هستند که مسئوالن آن

گرهاتفاوت بین الگوهاي عمل کشاورزان و مداخله-1جدول 
گرهاالگوهاي عمل مداخلهالگوهاي عمل کشاورزان

بـه علـت   را که خـاك پـر برکتـی دارنـد، معضـالت     ضمن تأکید بر این
دانندیمشرایط منطقه،رايباهمیت قائل نشدن مسئوالن

انگیزگی کشاورزان براي کشاورزي بـه  معضالت را به دلیل دلسردي و بی
دانندمیهادلیل بازي خوردن توسط دالل

به روستاییان به دلیل خشکسالی، فقر شدید خـاك  بیشترتخصیص آب ها و مسئوالنارتباط ناقص بین آن
نیستصرفهبهو در نتیجه کیفیت پایین کشت، 

ــطه  ــود واس ــوش     وج ــه گ ــه را ب ــی منطق ــکالت واقع ــه مش ــایی ک ه
رسانندمسئوالن نمی

هـا  هاي سنتی روستاییان مانع بزرگی براي عملیاتی شـدن آمـوزش  باور
براي کشاورزان است

ــن   ــذر، کمبــود آب و ای ــود، ب ــزایش قیمــت ک ــت اف ــه عل ــاگزیر ب ــه ن ک
هـا واگـذار کننـد    هستند محصوالت خـود را بـا بهـاي پـایین بـه دالل     

مندندکند، گلهها نمیو دولت هم در این مورد حمایتی از آن
بخشی از معضالت به دلیل عملکرد نامناسب دولت است

ارتباط متقابل طرفین
ها را پیامدندرتبهها نمایند. آنها دریافت میها اغلب با کشاورزان معدودي ارتباط داشته و اطالعات خود را صرفاً از آنبیرونی

هاي گذشته که بدون نظرخواهی از کشاورزان طراحی و اجرا شده، طرحهاي منفی حاصل از کنند و امکان دارد پیامدرصد می
هاي جاري گردد.سبب بدبینی نسبت به طرح
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تفاوت سطح در دانش برقراري ارتباط طرفین
نوع ارتباط را ،کشاورزان، در برخورد با بیشتر با سایر افرادو ارتباطالزم رسمیهاي آموزشتجارب تعاملی، دلیلبه هابیرونی

. به این وضعیت، تفاوت سطح اندهاي کمتري جهت یادگیري داشتهکشاورزان فرصتاما؛ ط هستندمسلکشاورزانمدیریت و بر 
Koster(شوددر دانش برقراري ارتباط (اختالف قدرت) گفته می et al., مردم روستایی متأثر از ذهنیت منفی خود از ).2009

فایدهیبها را ها نسبت داده و برقراري ارتباط با آنو مسئولین، بخش اعظمی از معضالت خود را به آنگرهابرخورد با مداخله
کنند. مسئوالن نیز که از سویی فاصله زیادي با محل وقوع معضالت دارند و از سوي دیگر برداشتی که از ارتباطات تلقی می

تنها اندیشند که ماحصل آن نههاي مردم و واقعیت منطقه است، تمهیداتی میاکثراً متفاوت از خواسته،خود با روستاییان دارند
ها در طرفین را به همراه داشته است. تعاملامیديناو اعتماديیبافزون الت محیطی نبوده بلکه افزایش روزکاهش معض

چارچوبی که از طریق آن و اجراي ، طراحی اند. براي رهایی از این وضعیتشدهاثریبزمان عادي و مروربهچنین وضعیتی 
زیست است، تغییر یابد، الزم که در تضاد با صیانت از محیطکشاورزان هاي سنتی هایی ترتیب داد تا برخی از باوربتوان آموزش
نیل به براي .شودمیسر می، طرفیندر میان اي حلقهیادگیري دوارتباط متقابل از طریقتحریک یلهوسبهاین مهم خواهد بود. 
ها تمامی افراد منتفع، نقش گیري آننبوده و در شکل،اي، الگوهاي عملی تدوین شد که از قبل طراحی شدهحلقهیادگیري دو

از طبیعت ناامید هنوزاند امانسبت به مسئوالن و اقدامات آنان بدبین و نا امید شدهکشاورزان توان گفت که اند. در کل میداشته
ها هنوز اشتیاق به فعالیت و تالش دارند و ها را بیشتر کرده آنکه خشکسالی و اراضی کوچک معضالت آنوجود آناند، با نشده

هاي دانند چگونه؟ چیزي که روستاییان نیاز دارند آموزش است اما نه به همان شیوهها نمیدوست دارند بیکار نمانند اما اکثر آن
گرها نیز به آموزش نیاز دارند تا بتوانند ارتباط متقابل از طرفی، مداخله.استنداشتهآموزشی گذشته که هیچ سودي براي ایشان

.تر و بدون پیش فرضی با روستاییان داشته باشنداثربخش
افراداساسیهاي باوردگرگونیجهتی چارچوبتدوین

کشاورزي غیر هايآن بتوان باوریلهوسبهتا نمایدمیتوصیههاي درگیرتمامی گروهاساسیهاي چارچوبی را براي تغییر باور، 2نگاره
در رفتار اخالقی بتوان به ل کرده تا تعدینیزها راهاي نامناسب بیرونیفرضعالوه بر این، پیشنموده،دگرگونرا کشاورزاناخالقی

کندتمامی افراد نهادینهبیندر راياحلقهدویادگیري شود. طبق این نگاره، تالش بر این است تا. نائل شدتلبومه کشاورزي روستاي
بخشی از مشکالت ونمودهتغییر یکدیگرنسبت به آنانهاي نادرست فرضپیش،دو طرفهاي اساسیدگرگونی باوریلهوسبهتا 

بد از وگردیدهترنیز مطلوبزیستیطمحبا هاطرز سلوك آنیابدتغییرکشاورزانهايهنگامی که باور. شودبرطرفکشاورزان
.خواهند کشیددست ،استها هاي سنتی آنباوربرخیکه متأثر ازگذشته هاي اخالقی

تلبومهدرهاي اساسی افراد منتفع چارچوب دگرگونی باور- 2نگاره

تناسب الگوهاي عمل 
نفعان داخلی و بیرونیذي

کاهش تفاوت سطح در دانش 
برقراري ارتباط

بهبود ارتباط متقابل از 
طریق تفسیر الگوهاي عمل 

نفعانذي

اي براي یادگیري دوحلقه
رفتار اخالقی با محیط زیست
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توان میاست. همچنین، شده، ارائه 3با عنایت به مباحث طرح شده و نتایج حاصل از پژوهش، مدل عملیاتی پژوهش در نگاره 
تسهیل ارتباط متقابل در هاي آموزشی وشیوه، بهبود به حاشیه رانده شدهافراد منتفعشمول اجتماعی میزان اذعان نمود که 
در مورد ، الزامی است. زیستیطمحو نیل به سلوك اخالقی در تعامل با ياحلقهدوبراي تحقق یادگیري ،خالل یادگیري

به افراد شمول اجتماعی میزانبراي سنجشاهمیت این موارد، پیش از این به شکل مبسوطی توضیح داده شد. همچنین، 
به موارد زیر استناد شد:حاشیه رفته،

؛قدرتمنداي با افراد افراد حاشیهارتباطمیزان -
؛میزان آزادي اعطا شده به محرومان جهت بیان معضالتشان-
؛میزان جدي گرفته شدن اظهارات آنان-
؛صورت گرفتهو جلسات بحث هاتعداد تعامل-
؛اندکه بحث شده اما در نهایت نادیده ماندهمعضالتیتعداد -
جدید ارائه شده.معضالتتعداد -

در شرایط روستاي تلبومهتحقیقمدل عملیاتی -3نگاره
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هاگیري و پیشنهادنتیجه
هاي نفعان برنامهفرآیندي مشارکتی که حافظ منافع اکثریت ذيعنوانبهرسد ارزشیابی پاسخگو بندي کلی به نظر میدر جمع

. تجربه استاندرکاران هاي عملیاتی مورد توافق تمامی دستدستیابی به برنامهمنظوربهتوسعه کشاورزي است، روشی مناسب 
گردد و آنان قبل از آغاز تحقیق به دلیل کنونی محققان در روستاي تلبومه، دومین تجربه محققان در این زمینه محسوب می

نخست ارزشیابی پاسخگو را در روستاي میدان واقع در استان ،نوین بودن این روش و عدم آشنایی عملی با نحوه اجراي آن
ته و تجارب حاصله را در پژوهش حاضر اجرایی نمودند. هم در روستاي میدان و هم در روستاي تلبومه ایالم، به کار گرف

و منافعشان در اندهنفعان مشاهده و مشخص گردید که برخی کشاورزان در حاشیه قرار گرفتکمابیش اختالف قدرت بین ذي
اندکی از کشاورزان ارتباط داشته و اطالعات خود را از آنان اخذ و به ها صرفاً با تعداد شود. بیرونیهاي توسعه لحاظ نمیبرنامه

اساسی دارند. محققان یهایبا کشاورزان گاه تفاوتآنانبه همین علت الگوهاي عمل ،دهندتمامی کشاورزان منطقه تعمیم می
لفیق الگوهاي عمل کشاورزان و کاري مناسب براي نزدیک نمودن و تو ساز،این عقیده پایبندند که ارزشیابی پاسخگوبر

اندرکاران هاي عملیاتی مورد توافق همه دستتدوین برنامه،ارزشیابیگونهیناگردد. ماحصل گران بیرونی تلقی میمداخله
گردند بدیهی از ضمانت اجرایی باالیی برخوردارند. تعامالتی که در خالل ارزشیابی پاسخگو انجام میياگونهبهخواهد بود که 

هاي ها و ارزشهاي بارز این یادگیري تغییرات اساسی در باورگیشود که از ویژاي در آنان میسبب بروز یادگیري دو حلقه
هاي اي، بروز امکان تدوین برنامهزنی افراد حاشیهدر نهایت ارزشیابی پاسخگو سبب افزایش قدرت چانهباشد.طرفین می

ن خواهد شد.نفعاگرا و مورد توافق تمامی ذيواقع
هاي عملیاتی مورد توافق، به تصویر کشیده شد، همچنین در قالب برنامهتحقیقهاي کاربردي ، پیشنهاد3نگاره در 

:گردندارائه میهاي زیر که حاصل تجربیات میدانی محققان است،پیشنهاد
روش نمایش نتیجه تا عنوانبهکنند را رعایت میهاي تولیدي که اصول کشاورزي اخالقیهاي صحرایی از واحدانجام بازدید-

، آشنا نمود؛محیطییستزهاي کشاورزي داراي مالحظات کشاورزان را از نزدیک با دانش و مهارت
ها، اي، با بر عهده گرفتن مسئولیت و مشارکت در فعالیتروستاییان حاشیهخصوصبهفراهم آوردن شرایطی که روستاییان -
تر دست از کنند، برسند و هویت خود را ابراز کنند تا در نتیجه راحتحس تعلق به محیطی که در آن زندگی میینوعبه

اي حرکت حلقهتر به سمت یادگیري دوزیست هست، بردارند و سریعهاي سنتی خود که گاه در تعارض با منافع محیطباور
کنند؛

. هاو منطقه و نحوه مدیریت کردن این فرضکشاورزاناي خود در خصوص هفرضگران براي آگاهی از پیشمداخلهآموزش -
را فراگیرند تا قادر باشند یلگريتسههاي کارکنان ترویجی مهارتیژهوبهربط هاي ذيهمچنین، تعدادي از کارشناسان سازمان

در فرآیند ارزشیابی پاسخگو ایفاي نقش نمایند؛یابارزش عنوانبه
اي در نظر گرفته شود تا خسارت کنند، یارانهاستفاده نمیکه با تأیید کارشناسان از سم و کود شیمیاییبراي کشاورزانی -

هاي تشویقی نیز جهت این قبیل احتمالی وارد شده به آنان ناشی از کاهش تولید را جبران نماید. عالوه بر آن سیاست
تولید محصول سالم برانگیخته شوند؛کشاورزان در نظر گرفته شود تا سایر کشاورزان نیز جهت 
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Abstract
Serious problems arising from unethical behaviors in agriculture have further highlighted the importance of
institutionalizing ethical agriculture. Because farmers are the most important cause of unethical behaviors in
agricultural activities, paying attention to their practices and educating them on how to achieve ethical farming
have now become an important goal. There are several ways to reach agreement among all agricultural
stakeholders to develop environmental protection programs in agriculture. However, one of the most applicable
methods for this purpose is the responsive evaluation method. Therefore, the purpose of this study was to
develop a guideline for changing the information, insights, and skills of all relevant stakeholders in Talboume
village in Khuzestan province. The farmers were from Talboume village of Bavi city and out of them 15 persons
were selected using snowball sampling. The interveners were Bavi County Agricultural Jihad Management
Experts and Bavi Central Provincial Personnel and from whom five samples were selected to participate in the
research process. The results of the study identified the reduction of power differences among stakeholders,
improved interaction, and fitness in action theories of stakeholder as the three main pillars for changing core
beliefs and the implementation of Double loop Learning. The operational model of the study confirmed that
both villagers and other interventionists undeniably need training and learning in order to achieve ethical
behavior with the environment. In order to achieve this type of learning, farmers' field visits to production units
adhering to the principles of ethical farming are recommended as the method of demonstrating results.
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