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ABSTRACT
Determinants of behavioral change toward organic farming among the farmers of Bushehr
province was the main purpose of the study. Data collection was accomplished using survey and a
sample of 101 farmers was selected using stratified random sampling from the counties of Bushehr,
Dayyer and Jom-o-riz. Face validity of the questionnaire was confirmed by a group of professors
and specialists of agricultural research center. The reliability was also confirmed by a pilot study
with 30 farmers out of the study region and the Cronbach`s alpha was computed in a range of 0.60
to 0.91. Findings revealed that farmers have been used biological control techniques as well as
green fertilizers more than the other methods of organic farming. According to the causal model,
agricultural background, the use of communicative media and its effectiveness, attitude toward
conventional agricultural consequences, knowledge about organic farming, attitude toward
reference group, attitude toward environment and human health and attitude toward organic
farming are affecting factors of organic farming activities by the farmers. Finally, some
recommendations were presented: Selection and training of the educated individuals in order to
promote organic farming in the area, facilitating the basic factors for this modern way of farming,
assigning this task to the centers of agricultural extension and services, enhancement of scientific
and practical skills of the experts and extension agents in terms of organic farming and healthy
products.
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سازههای مؤثر بر تغییر رفتار کشاورزان به سمت کشاورزی ارگانیک
(جامعه نمونه کشاورزان استان بوشهر)
4

مهسا فاطمی ،1کورش رضائی مقدم* ،2نوذر منفرد ،3شهرام مقدس فریمانی
 ،1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 ،2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 ،3استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،بوشهر ،ایران
 ،4استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -96/8/5 :تاریخ تصویب)97/5/13 :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناخت سازههای مؤثر و روشهای تغییر رفتار کشاورزان نسبت
به کشاورزی ارگانیک در بین کشاورزان استان بوشهر است .در این تحقیق پیمایشی101 ،
کشاورز با روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی از شهرستانهای بوشهر ،دیّر و جم و ریز به
عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند .روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت .پایایی آن نیز با انجام مطالعه راهنما
توسط  30کشاورز خارج از جامعه آماری انجام شد؛ بهطوریکه ضرایب آلفای کرونباخ بین
 0/6 -0/91به دست آمد .یافتههای پژوهش نشان داد که میزان استفاده کشاورزان مورد مطالعه
از روشهای مبارزه زیستی و همچنین کودهای آلی و سبز ،بیش از سایر روشهای کشاورزی
ارگانیک است .همچنین طبق نتایج الگوی علّی ،مؤلفههای سابقه کشاورزی ،میزان استفاده و
اثربخشی رسانههای ارتباطی ،نگرش به پیامدهای منفی کشاورزی متداول ،دانش نسبت به
اصول کشاورزی ارگانیک ،نگرش به گروه مرجع ،نگرش به محیطزیست و سالمتی انسان و
نگرش به کشاورزی ارگانیک از عوامل اثرگذار بر میزان بهکارگیری فعالیتهای کشاورزی
ارگانیک توسط کشاورزان مورد مطالعه هستند .در پایان ،پیشنهادهایی در راستای توسعه شیوه
ارگانیک در منطقه ارائه شده است :انتخاب افراد تحصیلکرده و آموزش به آنان در راستای
توسعه شیوه ارگانیک در منطقه ،در اختیار قرار دادن عوامل زیربنایی توسعه این شیوه نوین
کشاورزی ،واگذاری تأمین این عوامل زیربنایی به مراکز خدمات و ترویج کشاورزی ،ارتقاء
مهارت های علمی و عملی کارشناسان و مروّجان منطقه در زمینه کشاورزی ارگانیک و
محصوالت سالم.
واژههای کلیدی :کشاورزی ارگانیک ،رفتار ،نگرش ،پایداری ،بوشهر.
مقدمه
با مطرح شدن انقالب سبز در دهه  1960ميالدي،
نظام کشاورزي از حالت سنتی و معيشتی به سمت
کشاورزي تجاري و صنعتی و در قالب نظام متداول
کشاورزي درآمد .در حال حاضر ،اين نظام غالب در
دنياست و مبتنی بر بسته فناوري ،تأکيد بر گونههاي

پربازده ،ماشينیکردن ،ميزان مصرف علفکشها،
آفتکشها و کودهاي شيميايی میباشد .اهداف مورد
انتظار از انقالب سبز ،توليد باالي محصوالت کشاورزي با
هدف تأمين غذاي مردم دنيا بود .به موازات افزايش
توليدات کشاورزي و حل مشکل کمبود غذا در بسياري
از کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه مشکالت
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جديدي در عرصه زيستبومهاي کشاورزي به وجود آمده
است که آلودگی منابع آب ،تحت تأثير قرار گرفتن
سالمت خاک و کاهش مقدار قابلجذب بعضی از ريز-
مغذيها مانند روي ،مس و آهن و به هم خوردن تعادل
زيستی موجود در زيستبومها ،مقاومت آفات نسبت به
سموم شيميايی و ظاهر شدن آفات جديد و در نهايت
کاهش کيفيت توليدات کشاورزي از مهمترين آنها به
شمار میرود .مجموعه اين عوامل سبب گرديده تا حفظ
محيطزيست و امنيت و بهداشت غذايی به يکی از
مهمترين چالشهاي بشر در عصر حاضر تبديل شود .به
همين دليل است که سوگيري به سمت يک نوع
کشاورزي است که هدف آن ضمن حفاظت از
حاصلخيزي خاک ،افزايش توليد محصول با کمترين
تکيه بر استفاده از مواد شيميايی باشد ( Malek-Saidi et
 .)al., 2000; Mafi, 1998از اين رو تأکيد نظامهاي
آينده کشاورزي بر مبناي کاهش در مصرف انرژي،
نهادهها و مديريت مناسب آب و خاک و منابع زيستی و
حفظ محيطزيست بهمنظور دستيابی به عملکرد
مطلوب و پايدار است ( Makarian and Shahgholi,
 .)2015يکی از اين راهبردها نظام کشاورزي ارگانيک
است که بهعنوان رهيافتی نوين در مقابل نظام کشاورزي
متداول قرار گرفته است ).(King and Ilbery, 2012
کشاورزي ارگانيک به طور فزايندهاي بهعنوان يک
نظام توليدي قابلقبول براي کشاورزي پايدار مطرح می-
شود .روند کنونی جهانی ،به دليل منافع زيستمحيطی،
اجتماعی و اقتصادي کشاورزي بيشازپيش بر توسعه
کشاورزي ارگانيک تأکيد دارد .اين نوع کشاورزي که
فعاليتهاي کشاورزي در آن کامالً بر پايه نهادههاي
ارگانيک است ،با کشاورزي پايدار مترادف است.
سياستهاي کشاورزي در بسياري از کشورها جهت-
گيري نيرومندي را به سمت دوستی با طبيعت اتخاذ
کردهاند ( Babajani et al., 2015 Sandoughi and
 .)Raheli, 2016همچنين کشاورزي ارگانيک از اثرات
گلخانه اي میکاهد؛ زيرا بسياري از فعاليتهاي
انجامشده در کشاورزي ارگانيک مانند شخم ،استفاده از
گياهان تثبيتکننده نيتروژن ،بازگرداندن ضايعات
کشاورزي به خاک و استفاده از گياهان پوششی باعث
افزايش بازگشت کربن به خاک گشته و سبب حفظ و
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ذخيرهسازي کربن میشود ( Malakouti, 2014; Lavaei

 .)Adriani et al., 2016اصول کشاورزي ارگانيک
بهطورکلی به چهار دسته اصول سالمت ،بومشناسی،
انصاف و عدالت و اصل مراقبت طبقهبندي میشوند
(.)Fatemi and Shahvali, 2013
ميزان مصرف سموم حشرهکش مورد استفاده در
بخش کشاورزي در داخل کشور از  1584هزار تن در
سال  1990به  7120هزار تن در سال  2007رسيده
است ،بهطوريکه در طی اين دوره نرخ رشد ميزان
مصرف حشرهکش  349/5درصد بوده است ( FAO,
 .)2011در حال حاضر در کشور ما سرانه مصرف سم در
محصوالت کشاورزي به ازاي هر نفر  400گرم است.
همچنين ميزان مصرف کود شيميايی از  2/5به 3/5
ميليون تن در  10سال گذشته افزايش داشته است .به-
طوريکه در کشاورزي متعارف از بيش از  300نوع
ترکيب شيميايی خطرناک نظير آفتکشها ،علفکشها
و کودهاي شيميايی به منظور کنترل آفات و حشرات و
حاصلخيزسازي خاک استفاده میگردد که بقاياي اين
مواد عالوه بر آلودهکردن آبهاي زيرزمينی ،هوا ،جذب
گياهان و درختان شده و بخشی از آن در محصوالت
کشاورزي رسوب کرده و در طی مصرف به بدن انسان
منتقل خواهد شد ( .)Marcus, 2011با توجه به اين امر
الزم است کشور ما نيز با تکيه بر ظرفيتهاي بالقوه
خود ،حرکت به سوي کشاورزي پايدار را به طور جدي-
تري دنبال نمايد که اين امر بدون همکاري
دستاندرکاران مختلف کشاورزي امکانپذير نخواهد بود.
کشاورزي ارگانيک در جستجوي زيستبومهايی است که
بدون مصرف اينگونه مواد ،ضمن تأمين بهرهوري پايدار
از زمين ،کنترل آفات و علفهاي هرز را نيز به همراه
داشته باشد و بهطورکلی روشهاي کشاورزي ارگانيک،
تنها بر پايه احترام به طبيعت و مسالمت با حفظ
محيطزيست و استفاده پايدار از آن بنا شده است
(.)Malek-Saidi et al., 2012
ازاينرو مشاهده تأثيرات نامطلوب کشاورزي صنعتی
بر روي عملکرد خاک و کيفيت محيطزيست باعث ايجاد
و گسترش اين بحث شده است که کشاورزان بهعنوان
زمينداران ،تنها توليدکننده محصوالت کشاورزي
نيستند ،بلکه يک مسئوليت اجتماعی بزرگ که همانا
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حفظ محيطزيست و سالمت انسان از يکسو و نگهداري
از منابع طبيعی براي نسلهاي آينده از سوي ديگر است
را نيز بر عهده دارند .با توجه به اهميت نقش کشاورزان
در حرکت بهسوي کشاورزي پايدار و بهويژه کشاورزي
ارگانيک و کمک به حفظ محيطزيست و توليد مواد
غذايی سالم براي حفظ سالمت انسان ،پژوهش و کسب
آگاهی در زمينه دانش ،نگرش و رفتار آنها نسبت به
کشاورزي ارگانيک براي طراحی سياستهاي الزم براي
حرکت به سوي اين نظام کشاورزي امري الزم و ضروري
به نظر میرسد .در واقع کشاورزي ارگانيک ،يک نظام
توليد کشاورزي يکپارچه ،نظاميافته و انسانی است که با
بهرهگيري از منابع موجود در مزرعه ،باعث تقويت و
توسعه ،سالمت زيستبومهاي بيولوژيک ،فعاليت زيستی
خاک و چرخههاي زيستی میشود ( Khoshmaram et
.)al., 2014
توليد و مصرف محصول ارگانيک علیرغم مزايايی که
براي انسان و محيطزيست داشته با مسائل و مشکالتی
در امر توليد و مصرف ،از جنبههاي فردي ،سازمانی،
فرهنگی و اجتماعی روبرو شده است و بدون داشتن
اطالعات کافی از موقعيت ،نمیتوان تصميمات درستی
اتخاذ کرد ( .)Karl Lind, 2009اهميت دانش و اطالعات
در زمينههاي مختلف فنی ،مديريتی ،قوانين و عواملی از
اين قبيل در بررسیهاي پرشماري از پژوهشگران
برجسته شده است ( .)Sadeghi, 2012برخی از بررسیها
بر اهميت اطالعات براي کشاورزان غير ارگانيک که توان
بالقوه الزم براي تبديل کشاورزي متداول به کشاورزي
ارگانيک را دارند تمرکز کردهاند .کشاورزان سنتی نبود
دانش و اطالعات را بهعنوان يکی از محدوديتهاي اصلی
براي گذار به کشاورزي ارگانيک مورد تأکيد قرار دادهاند
( .)Sadeghi, 2012پوپر دانش را فرآيندي براي شناخت
موقعيتهاي محيطی و دانستن آنها میداند .وي معتقد
است با توجه به تعاريف مطرحشده درباره دانش ،آن را
وضعيتی درونی میداند که قابليت انتقال ندارد و از
طريق درک و ارتباط با محيط کسب میشود ( Popper,
.)2014
مفهوم نگرش نيز يکی از مهمترين مفاهيم
روانشناسی اجتماعی نوين است که به تمايالت،
احساسات ،شناختها ،گرايشهاي ذهنی و رفتاري فرد

اشاره دارد .بررسی نگرش افراد در زمينههاي مختلف به
مديران و برنامه ريزان کمک میکند که از شيوه تفکر
مردم درباره موضوعات مشخص مطلع شده و آگاهی
يابند و آنگاه براي تغيير ،اصالح و يا تقويت آن نگرش
برنامهريزي کرده و يا اقدامی انجام دهند ( Etehadi et
 .)al., 2011نگرش يک عامل مؤثر بر تصميمگيري
کشاورزان در برنامههاي مختلف است .در واقع نگرش
تحت تأثير ويژگیهاي جمعيتشناختی ،اقتصادي و
اجتماعی افراد مانند سن ،تحصيالت و درآمد تغيير می-
کند (.)Badola et al., 2012
تاکنون در بسياري از مطالعات ،رابطه بين دانش و
نگرش مورد بررسی قرار گرفته و نتايج متفاوت و گاه
متناقضی بهدستآمده است .شواهد تجربی بهدستآمده
از برخی مطالعات ،حاکی از رابطهاي بسيار ضعيف بين
دانش مربوط به نتايج علمی و نگرش به آنها است ،که
حتی در مورد برخی از واقعيتهاي علمی ،اين رابطه
میتواند منفی باشد ( .)Allum et al., 2008عالوه بر اين،
فريور معتقد است با توجه به اينکه نگرش شامل سه
جزء (شناختی ،عاطفی و رفتاري) میباشد ،جزء شناختی
نگرش شامل دانش و آگاهی است که بر روي جزء
عاطفی تأثير میگذارد و تغيير رفتار نيز تحت تأثير
متغيرهاي بسياري همچون دانش و نگرش است
(.)Farrior, 2005
در سال  1986هاينز و همکاران ،الگوي خود تحت
عنوان الگوي رفتار زيستمحيطی مسئوالنه 1که بر
اساس تئوري رفتار برنامهريزيشده 2آيزن و فيشبين بود
را ارائه دادند .آنها با بررسی تحقيقات مختلف نتيجه
گرفتند که قصد انجام رفتار يک عامل تعيينکننده براي
بروز يا عدم بروز يک رفتار خاص میباشد .آنها همچنين
در الگوي خود پيشنهاد دادند که نگرش ،منبع کنترل و
احساس مسئوليت ،مؤلفههايی هستند که فرد را به سوي
انجام يک رفتار هدايت میکنند .همچنين دانش فرد هم
در رابطه با مسائل زيستمحيطی و هم در رابطه با
راهبردهاي عملکرد و از طرف ديگر مهارت فرد براي

1. Responsible Environmental Behavior
2. Theory of Planned Behavior
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رفتار زيستمحيطی نقشی تعيينکننده در ايجاد يک
رفتار زيستمحيطی دارند (.)Popper, 2014
مطالعه ( Dinpanah and Akhavan (2014نشان داد
ک ه وضعيت دانش کشاورزي ارگانيک در بين گلخانه-
کاران در حد متوسط بود ،همچنين وضعيت
بومشناسيکی ،مشارکت اجتماعی و قابليت رؤيت
نوآوريهاي کشاورزي ارگانيک درصد زيادي از تغييرات
دانش کشاورزي ارگانيک را تبيين میکند .مطالعه
( Jayaratne et al. (2001در مورد دانش آموزشگران
ترويجی نسبت به کشاورزي ارگانيک نشان داد که
متغيرهاي سن و سابقه کار بر دانش کشاورزي ارگانيک
مؤثر میباشد.
در پژوهش ( Gostchi et al. (2007مشخص شد که
بين دانش کشاورزي ارگانيک و نگرش کلی زيست-
محيطی کشاورزان رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد.
مطالعه ( Willer (2011نشان داد که متغيرهاي سن و
استفاده از منابع علمی به عنوان منبع اصلی کسب
اطالعات ،از جمله عوامل مؤثر بر دانش کشاورزي نسبت
به کشاورزي ارگانيک هستند .نتايج مطالعه Malek Saidi
) et al. (2000نشان داد که دسترسی به اطالعات
کشاورزي – محيطزيست بيشترين اثر مستقيم و معنی-
دار را بر دانش کارشناسان نسبت به کشاورزي ارگانيک
دارد .همچنين يافتهها نشاندهنده تأثير مستقيم ،مثبت
و معنیدار سن و نگرش به سالمتی بر دانش کارشناسان
نسبت به کشاورزي ارگانيک است.
در مطالعه مشابه ديگر بر روي تعدادي از کشاورزان
توليدکننده محصوالت ارگانيک و سنتی در ميشيگان
نشان داد که هر دو گروه از کشاورزان ،نگرانی زيادي
نسبت به ريسک اقتصادي کشاورزي ارگانيک داشته و
ترس از شکست اقتصادي مانع بهکارگيري نظامهاي
کشاورزي ارگانيک توسط آنها میگردد ( Mccann et al.,
 .)1997پژوهش ( Ghadimi et al. (2012مشخص نمود
که بين نگرش کشاورزان مورد مطالعه نسبت به
کشاورزي ارگانيک بر اساس متغيرهاي تحصيالت ،شرکت
در کالسهاي ترويجی مرتبط با کشاورزي ارگانيک و
شيوه کشت اختالف معنیداري وجود دارد بهطوريکه
کشاورزانی که تحصيالت باالتر از ديپلم دارند و در
کالسهاي ترويجی مرتبط با کشاورزي ارگانيک شرکت
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کردهاند و شيوه کشت آنها همراه با آيش و تناوب است از
ميانگين نمره نگرش باالتري برخوردارند.
طبق يافته هاي مطالعه (King and Ilbery (2012
مشخص گرديد که نگرش پاسخگويان نسبت به
محصوالت ارگانيک مثبت است .نتايج پژوهش
( Ghadimi et al. (2014نشان داد که اکثر سيبزمينی-
کاران داراي نگرش مثبتی به کشاورزي ارگانيک بودند
ولی ميزان بهکارگيري روشها و فناوريهاي کشاورزي
ارگانيک توسط سيبزمينیکاران خيلی اندک بود و
سنجش پايداري کشت سيبزمينی نيز نشان داد که در
منطقه مورد مطالعه کشت سيبزمينی با اصول
کشاورزي پايدار انطباق ندارد .مطالعه (Wheeler (2008
با عنوان شناسايی نگرش کارشناسان کشاورزي نسبت به
کشاورزي ارگانيک ،مهندسی ژنتيک و کشاورزي پايدار
در استراليا نشان داد که سطح دانش کارشناسان
کشاورزي در مورد کشاورزي پايدار نگرش مثبتی را
نسبت به اين نظام ايجاد میکند.
در پژوهش ( Tatlidil et al. (2009نشان دادند که
تحصيالت ،دسترسی به خدمات ترويجی و اطالعات،
مالکيت زمينها به درک بيشتر اهميت کشاورزي پايدار
منجر میگردد و سازمانهاي ترويج با تمرکز بر اين
فاکتورها میتوانند نگرش مساعدتري را نسبت به
پايداري در کشاورزان ايجاد کنند .در مطالعه Saleki et
) al. (2012مشخص شد که متغيرهاي دانش کشاورزي
ارگانيک و هنجار ذهنی در نگرش به کشاورزي ارگانيک
مؤثر هستند و درصد قابلتوجهی (حدود  70درصد) از
تغييرات آن را پيشبينی میکنند .همچنين نگرش نيز
درصد قابلتوجهی (حدود  50درصد) از تغييرات رفتار را
پيشبينی میکند .مطالعه ( Kavoosi et al. (2014نشان
میدهد که عواملی همچون سطح تحصيالت ،آموزش –
اطالعرسانی ،خدماتی– حمايتی ،نظارت و اقتصادي از
جمله سازههاي اثرگذار در زمينه مصرف محصوالت
ارگانيک ،محسوب میشوند.
اين پژوهش با هدف شناخت سازههاي مؤثر و
روشهاي تغيير رفتار کشاورزان نسبت به کشاورزي
ارگانيک در بين کشاورزان استان بوشهر در
شهرستانهاي ديّر ،بوشهر و جم و ريز انجام شده است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در رابطه با عوامل مؤثر
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بر دانش ،نگرش و رفتارهاي کشاورزي ارگانيک و
همچنين با الگوگيري از شاخصها و متغيرهاي
مطرحشده ،به شناسايی عوامل مؤثر بر دانش ،نگرش و
رفتار کشاورزي ارگانيک پرداخته شد .اين عوامل شامل
ويژگیهاي فردي کشاورزان و همچنين متغيرهاي دانش
در زمينه کشاورزي ارگانيک ،نگرش به سالمتی افراد،
نگرش به کشاورزي متداول ،خطرپذيري ،دسترسی به
عوامل توليد ،نگرش به حفظ محيطزيست ،نگرش به

کشاورزي ارگانيک ،استفاده از رسانههاي ارتباطی،
اثربخشی رسانههاي ارتباطی ،نگرش به گروه مرجع و
رفتارهاي کشاورزان در زمينه کشاورزي ارگانيک می-
باشند .مجموعه اين عوامل و رابطه فرضی آنها در
چارچوب نظري پژوهش در نگاره  1آورده شده است.
پژوهش حاضر سعی در آزمون اين چارچوب نظري در
عمل را داشته تا بهاينوسيله از آن يک الگوي تجربی
استخراج نمايد.

دانش از اصول
کشاورزي ارگانيک

نگرش نسبت به
حفظ محيطزيست
رفتار کشاورزي
ارگانيک

نگرش نسبت به
کشاورزي ارگانيک

نگرش نسبت به
پيامدهاي کشاورزي
متداول
نگرش نسبت به
سالمتی

دسترسی به عوامل
توليد
سابقه کشاورزي

اثربخشی رسانههاي
ارتباطی
سطح تحصيالت

نگرش نسبت به
گروه مرجع

نگاره  -1چارچوب نظري سازههاي مؤثر بر تغيير رفتار کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانيک

روش پژوهش
در اين پژوهش از روش پيمايش براي انجام پژوهش
استفاده شده و دادههاي موردنياز نيز از طريق تکميل
پرسشنامه جمعآوري گرديده است .جامعه آماري
پژوهش را زارعان استان بوشهر تشکيل میدهند .تعداد
کل آنها  22880نفر شامل  17470نفر زارع و 6875
نفر باغدار میباشد .از روش نمونهگيري طبقهبندي
تصادفی استفاده شد؛ بهطوريکه در ابتدا شهرستانهاي
بوشهر ،دير و جم و ريز تعيين شده و سپس در مرحله

دوم از روستاهاي موجود در هر شهرستان ،چندين روستا
انتخاب گرديد ،آنگاه از هر روستا چندين خانوار با
استفاده از جدول مورگان (مجموعاً  101کشاورز) به
صورت تصادفی انتخاب شد.
دادههاي پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع-
آوري شده و روايی صوري پرسشنامه توسط اساتيد
دانشگاه و مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي مورد تأييد
قرار گرفت .پايايی پرسشنامه نيز با انجام مطالعه راهنما
توسط  30کشاورز خارج از جامعه آماري انجام شد و

فاطمی و همکاران :سازههاي مؤثر بر تغيير رفتار کشاورزان ...

ضرايب آلفاي کرونباخ بين  0/6-0/91به دست آمد.
سرانجام ،تجزيهوتحليل پژوهش با استفاده از نرمافزار
آماري  SPSS21و نرمافزار  AMOSانجام گرديد .تعاريف
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مفهومی و کارکردي برخی از متغيرهاي کليدي پژوهش
در جدول  1آورده شده است.

جدول  -1تعاريف مفهومی و کارکردي متغيرهاي پژوهش
نوع

وابسته
ميانجی

نام متغير

تعريف مفهومی

رفتارهاي کشاورزان در زمينه
کشاورزي ارگانيک

عمل به برخی اصول و استفاده صحيح و عملی از روش-
هاي کشاورزي ارگانيک

نگرش به کشاورزي ارگانيک

ارزيابی مثبت يا منفی کشاورز در مورد کشاورزي
ارگانيک

نگرش به حفظ محيطزيست

عقيده فرد در مورد مشکالت محيطی و ميزان نگرانی
نسبت به وجود اين مشکالت
ارزيابی مثبت يا منفی فرد در مورد عواقب منفی
کشاورزي متداول و نگرش در مورد پيامدهاي اين نظام
کشاورزي
عقيده و ميزان اهميتی است که فرد براي سالمت خود،
خانواده و ساير افراد جامعه قائل است
ميزان آمادگی فرد در رويارويی با خطر و توانايی تحمل
شکستهاي احتمالی در صورت پذيرش ناموفق رفتار
جديد
مجموعه عواملی است که در فرآيند توليد براي توليد
خروجی يعنی کاالها و خدمات تمامشده به کار میرود
رسانههاي ارتباطی شامل روشهاي انبوهی ،روشهاي
گروهی و روشهاي انفرادي است که افراد اطالعات
مورد نياز خود را از آنها کسب مینمايند
سنجش ميزان کارايی رسانهها در تصميم به اجراي
کشاورزي ارگانيک و گذار کشاورزان از کشاورزي
متداول به کشاورزي ارگانيک

نگرش به کشاورزي متداول

نگرش به سالمتی افراد
خطرپذيري

دسترسی به عوامل توليد

مستقل

استفاده از رسانههاي ارتباطی

تعريف کارکردي
ميزان استفاده از کودهاي آلی ،مبارزه زيستی با آفات و بيماريها ،ميزان استفاده
از بذر گواهی شده و ...که به وسيله چند سؤال و با استفاده از طيف ليکرت از افراد
پاسخگو پرسيده شد
با پرسشهايی در رابطه با ديدگاه کشاورزان در مورد اهميت کشاورزي ارگانيک در
زمينه حفظ محيطزيست ،پايداري ،بهرهوري و سودآوري مزرعه ،کيفيت محصوالت
کشاورزي ،بهبود سالمتی جامعه مورد سنجش قرار گرفته است .دامنه پاسخ اين
ال
پرسش شامل طيفی با  5گويه (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم ،کام ً
موافقم) میباشد
با پرسش هايی در زمينه ديدگاه کشاورز در مورد تأثير مصرف نهادههاي توليدي
همچون علفکشها و آفتکشها بر سالمت انسان ،اهميت برآورده ساختن نياز
غذايی نسل فعلی و آينده در کنار عدم تخريب محيطزيست و منابع طبيعی
پرسشهايی در رابطه با پيامدهاي کشاورزي متداول بر روي محيطزيست و
سالمت انسان ،منابع طبيعی ،کيفيت محصوالت کشاورزي و ...
با پرسش هايی در قالب طيف ليکرت در مورد ميزان اهميتی که فرد براي سالمت
خود ،اعضاي خانواده و ساير افراد جامعه قائل است
پرسشهايی در مورد برخی ويژگیها و عکسالعملهاي فرد در هنگام رويارويی با
خطرات و هيجانهاي زندگی و در قالب طيف  5گويهاي ليکرت
اين عوامل شامل نهادههايی از جمله آب ،کود ،ميزان سرمايه و .است که با استفاده
از طيف ليکرت (خيلی کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلی زياد) سنجيده شد
سؤاالتی در زمينه ميزان بهرهمندي از هرکدام از روشها مانند برنامههاي تلويزيون
و راديو ،بحث با کشاورزان ،شرکت در کارگاههاي آموزشی ،مراجعه به مراکز
خدمات ،تماس با کارشناسان و ...

با استفاده از چندين گويه در رابطه با مؤثر بودن انواع روشها و رسانههاي ارتباطی
اثربخشی رسانههاي ارتباطی
و در قالب طيف ليکرت
پرسشهايی در قالب طيف ليکرت در زمينه فعاليتهاي مربوط به هر يک از ابعاد
خاص فنی  -زراعی کشاورزي ارگانيک شامل مديريت آب و خاک ،مديريت آفات و
ميزان آگاهی فرد با ويژگیها و فعاليتهاي کشاورزي
دانش در مورد کشاورزي
بيماريها ،مديريت علفهاي هرز ،مديريت چشمانداز ،مديريت تغذيه و مديريت
ارگانيک
ارگانيک
کشت
(Malek Saidi et al., 2000; Ghadimi et al., 2012; Khoshmaram et al., 2014; Dinpanah and Akhavan, 2014; Malek-Saidi et
)al., 2012; Tatlidil et al., 2009; King and Ilbery, 2012

یافتهها و بحث
اکثر کشاورزان مورد مطالعه بیسواد يا داراي
تحصيالت ابتدايی ( 63درصد) بودند .از اين ميان  25نفر
( 24درصد) نيز داراي تحصيالت متوسطه و مابقی (13
درصد) داراي مدرک ديپلم يا باالتر بودند.
وضعيت پاسخگويان از لحاظ ميزان دسترسی به
عوامل توليد در جدول  2نشان داده شده است .اين
متغير شامل  7گويه بوده که از بين گويهها« ،دسترسی
به وام براي کشاورزي ارگانيک» و «ميزان دسترسی به
ادوات نوين کشاورزي» با ضريب تغييرات  0/61بيشترين

ميزان ها را دارا میباشد ،پس از آن گويه «ميزان
دسترسی به کمپوست و ورمیکمپوست» با ضريب
تغييرات 0/56در رتبه دوم قرار دارد .کمترين ميزان
ميانگين نيز مربوط به گويه «وجود شرايط مناسب براي
مبارزه طبيعی با آفات و حشرات» با ضريب تغييرات
 0/49است .با بررسی ميزان ضريب تغييرات اين هفت
گويه ،مشخص میشود که تمامی گويهها از ميزان
ميانگين مورد انتظار ( )3کمتر میباشند ،لذا میتوان
بيان کرد که ميزان دسترسی به عوامل توليد در بين
کشاورزان در سطح پايينی قرار دارد.
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جدول  -2توزيع فراوانی و ميانگين گويههاي متغير ميزان دسترسی به عوامل توليد
درصد

درصد

درصد

 -3ميزان دسترسی به کودهاي آلی و سبز

42/6

18/1

25/7

11/8

 -4ميزان دسترسی به کمپوست و
ورمیکمپوست

46/5

24/7

17/8

2/9

3/9

 -5وجود شرايط مناسب براي مبارزه طبيعی با
آفات و حشرات

33/6

28/7

21/7

13/8

1/9

0

 -6ميزان دسترسی به ادوات نوين کشاورزي

52/4

10/8

22/7

9/9

3/9

0

0/61

 -7ميزان دسترسی به کمباينهاي مرکب

41/5

27/7

18/8

6/9

4/5

0

0/55

اثربخشی روشهاي کسب اطالعات در مورد
کشاورزي ارگانيک در قالب سه دسته از روشهاي
انبوهی ،گروهی و انفرادي مورد بررسی قرار گرفت
( .)Fatemi and Zamani, 2017از ميان روشهاي
انبوهی ،روش «مشاهده برنامههاي تلويزيونی» با ضريب
تغييرات  0/49داراي بيشترين ميزان بوده و بعد از آن
در رتبه دوم «مشاهده پوستر ترويجی» با ضريب
تغييرات  0/48قرار دارد و کمترين ميزان ميانگين نيز
مربوط به «مطالعه نشريه ترويجی» با ضريب تغييرات
0/42میباشد .با توجه به ميانگين قابلانتظار ( ،)3می-
توان گفت که اثربخشی شش روش انبوهی کسب
اطالعات در زمينه کشاورزي ارگانيک از اثربخشی پايينی
برخوردار هستند.
در زمينه انواع روشهاي گروهی مورد پرسش نيز

درصد

 -2استفاده از وام براي کشاورزي ارگانيک

66/3

13/8

15/8

2/9

0
0/9

 -1دسترسی به وام براي کشاورزي ارگانيک

درصد

56/4

22/7

13/8

2/9

3/9

درصد

گويهها

ضريب تغييرات

خيلی کم

کم

متوسط

زياد

خيلی زياد

بیجواب

0

0/61

0/9

0/55

0

0/53

3/9

0/56
0/49

روش «شرکت در جلسات پرسش و پاسخ » با ضريب
تغييرات 0/47بيشترين ميزان و در رتبه دوم نيز روش
«شنيدن سخنرانی راجع به موضوع» با ضريب تغييرات
 0/40قرار دارد .کمترين ميزان ميانگين براي روشهاي
گروهی مربوط به «بحث با کشاورزان» با ضريب تغييرات
 0/27و سپس روش گروهی «بازديد از مزارع ارگانيک»
با ضريب  0/37است.
در مورد روشهاي انفرادي نيز با توجه به
ميانگينهاي کسبشده (جدول  ،)3روش «مراجعه به
سازمان جهاد کشاورزي» با ضريب تغييرات 0/45
بيشترين ميزان ميانگين و پس از آن روش «تماس رو
در رو با کارشناسان» با ضريب  0/40قرار گرفته است.
کمترين ميزان ميانگين نيز براي روش «آموزش با تلفن
همراه» با ضريب تغييرات  0/26است.
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جدول  -3توزيع فراوانی و ميانگين اثربخشی روشهاي کسب اطالعات در زمينه کشاورزي ارگانيک
خيلی کم

روشهاي انبوهی
گروهی
انفرادي

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

مشاهده برنامههاي تلويزيونی

25/7

12/8

22/7

20/7

7/9

0/9

0/49

شنيدن برنامههاي راديويی

17/8

34/6

24/7

9/9

3/9

8/9

0/43

شرکت در نمايشگاه

22/7

18/8

25/7

15/8

6/9

9/9

0/47

مطالعه نشريه ترويجی

17/8

21/7

30/6

14/8

3/9

10/8

0/42

مطالعه بروشور کشاورزي

15/8

19/8

26/7

17/8

7/9

11/8

0/43

مشاهده پوستر ترويجی

23/7

23/7

22/7

14/8

4/9

9/9

0/48

بحث با کشاورزان

1/9

10/8

19/8

32/6

22/7

11/8

0/27

شرکت در کارگاههاي آموزشی

11/8

13/8

25/7

25/7

12/8

14/8

0/38

شرکت در جلسات مناظره

11/8

13/8

29/5

21/4

8/3

15/5

0/39

بازديد از مزارع ارگانيک

10/7

8/3

22

29/2

13/1

16/7

0/37

شرکت در گردهمايی محلی

11/9

14/3

29/2

20/8

8/3

15/5

0/39

شنيدن سخنرانی راجع به موضوع

12/5

16/7

27/7

20/8

6/5

15/5

0/40

شرکت در جلسات پرسش و پاسخ

20/8

23/8

20/2

15/5

4/8

14/9

0/47

مراجعه به مرکز خدمات

6/5

11/3

17/9

31/5

17/9

14/9

0/45

مراجعه به سازمان جهاد کشاورزي

2/9

5/9

17/3

41/7

16/7

15/5

0/32

تماسهاي رو در رو با کارشناسان

6/9

6/9

19

35/7

15/5

15/5

0/40

آموزش با تلفن همراه

19/6

26/2

14/3

23/8

0/9

15/5

0/26

روز مزرعه

11/9

16/1

23/8

20/7

6/5

21/4

0/34

پس از توصيف وضعيت پاسخگويان از لحاظ
ويژگیهاي فردي ،ميزان دسترسی به عوامل توليد و
نگرش آنان نسبت به اثربخشی روشهاي مختلف کسب
اطالعات در زمينه کشاورزي ارگانيک ،در جدول ،4
ميانگين و انحراف معيار ساير متغيرهاي پژوهش شامل
نگرش به کشاورزي ارگانيک ،دانش نسبت به اصول
کشاورزي ارگانيک ،رفتار کشاورزي ارگانيک ،نگرش به

درصد

ضريب تغييرات

کم

متوسط

زياد

خيلی زياد

بیجواب

حفظ محيطزيست ،نگرش به سالمتی ،نگرش به
پيامدهاي منفی کشاورزي متداول ،خطرپذيري،
دسترسی به عوامل توليد ،نگرش به گروه مرجع ،استفاده
از رسانههاي ارتباطی و اثربخشی رسانههاي ارتباطی
آورده شده است.
براي بررسی متغير ميزان بهکارگيري فعاليت هاي
کشاورزي ارگانيک ،از  15گويه استفاده شد (جدول .)4
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جدول  -4توزيع فراوانی و ميانگين گويههاي متغير بهکارگيري فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

ضريب

گويه ها

تغييرات

خيلی کم

کم

متوسط

زياد

خيلی زياد

بی جواب

6/5

19

45/2

21/4

6

1/8

0/44

38/1

29/8

19/2

1/8

0

1/2

0/32

37/5

23/8

23/2

11/9

1/2

2/4

0/51

 -4ميزان استفاده از کودهاي سبز و آلی

23/8

20/8

26/2

19/6

7/7

1/8

0/47

 -5استفاده از تناوب زراعی

13/1

19

39/3

23/2

3

2/4

0/36

 -6استفاده از شيوه کشت مخلوط

27/4

31/5

29/8

8/9

0

2/4

0/43

16/7

19/6

33/3

22

5/4

3

0/40

 -8استفاده از آيش براي زمين کشاورزي

11/9

17/9

31

25/6

9/5

4/2

0/38

 -9سوزاندن بقاياي گياهی در زمين

38/1

23/2

16/1

14/3

6

2/4

0/56

60/7

17/9

14/3

3/6

1/2

2/4

0/57

36/9

19

32/1

8/3

1/2

2/4

0/58

 -12ميزان استفاده از کودهاي حيوانی

14/9

11/9

23/8

26/8

21/4

1/2

0/40

 -13استفاده از روشهاي نوين آّبياري

38/7

23/8

15/5

12/5

6

3/6

0/57

 -14انتقال آب از لولههاي پلیاتيلن

25

22/6

13/1

20/2

16/7

2/4

0/52

 -15تسطيح ليزري زمين کشاورزي

53/6

8/9

19/6

16/1

0/6

1/2

0/60

 -1ميزان استفاده از کود و سموم شيميايی
 -2استفاده از روش طبيعی براي مبارزه با
آفات و حشرات
 -3استفاده از دستگاههاي کمخاکورزي براي
شخم زدن زمين

 -7استفاده از روش مکانيکی براي مبارزه با
علفهاي هرز

 -10استفاده از حشرات شکارچی براي مبارزه
با آفات
 -11ميزان استفاده از کودهاي آلی و
ورمیکمپوست

که از بين گويهها« ،تسطيح ليزري زمين کشاورزي»
با ضريب تغييرات  0/60بيشترين ميزان و بعد از آن
«ميزان استفاده از کودهاي آلی و ورمیکمپوست» با
ضريب تغييرات  0/58در رتبه دوم قرار دارد .کمترين
ميزان ميانگين نيز مربوط به «استفاده از روش طبيعی
براي مبارزه با آفات و حشرات» با ضريب تغييرات 0/32
و «استفاده از تناوب زراعی» با ميانگين  0/36میباشند.
اگر به ميزان ميانگين گويهها مشاهده شود ،مالحظه
میشود که رفتار کشاورزي ارگانيک در بين کشاورزان
در حد متوسط به پايين قرار دارد.
با توجه به جدول  ،5ميانگين متغير نگرش به
کشاورزي ارگانيک برابر با  31/78میباشد که با توجه به
طيف امتياز اين متغير نشان میدهد که افراد نمونه،
نگرشاً بااليی نسبت به کشاورزي ارگانيک دارند .ميانگين

متغير آگاهی از اصول کشاورزي ارگانيک نيز برابر با
 38/56است که با توجه به طيف ،نشاندهنده دانش
باالي کشاورزان درباره اصول کشاورزي ارگانيک است.
متغير رفتار کشاورزي ارگانيک کشاورزان با ميانگين
 32/12است که با توجه به طيف امتياز میتوان بيان
کرد که آنها کشاورزي ارگانيک را به ميزان کمی در
زمينهاي خود عملی کردهاند .ميانگين متغير نگرش به
حفظ محيطزيست برابر با  21/76است که با توجه به
طيف امتياز اين متغير ،نگرش کشاورزان به حفظ
محيطزيست در سطح بااليی قرار دارد .همچنين
ميانگين متغير نگرش به سالمتی برابر با  14/51میباشد
که با توجه به طيف امتياز اين متغير میتوان گفت که
نگرش کشاورزان به سالمتی در سطح بااليی قرار دارد.
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ميانگين متغير نگرش به گروه مرجع برابر با 27/54
بوده که ميانگين اين متغير با توجه به طيف امتياز آن
نشاندهنده نگرش متوسط کشاورزان نسبت به گروه
مرجع است .متغير استفاده از رسانههاي ارتباطی داراي
ميانگين  35/21است که با توجه به طيف امتياز اين
متغير ،استفاده متوسط کشاورزان از رسانههاي مختلف
ارتباطی را نمايان میسازد .عالوه بر آن ميانگين متغير
اثربخشی رسانههاي ارتباطی برابر با  47/36است که اين
مورد نيز نشاندهنده حد متوسط اثربخشی رسانههاي
ارتباطی است.
مطابق جدول  ،5ميانگين متغير دسترسی به عوامل
توليد براي کشاورزان برابر با  10/46است که با توجه به
طيف امتياز اين متغير نشان از دسترسی پايين افراد
نمونه به عوامل توليد دارد .در نهايت ،ميانگين متغير
نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول برابر با
 28/31است که با توجه به طيف اين متغير نشاندهنده
نگرش باالي کشاورزان نسبت به پيامدهاي کشاورزي
متداول است.
جدول  -5ميانگين متغيرهاي پژوهش
متغير

ميانگين

انحراف
معيار

نگرش به کشاورزي ارگانيک

31/78

3/51

دانش نسبت به اصول کشاورزي
ارگانيک

38/56

4/12

رفتار کشاورزي ارگانيک

32/12

5/23

نگرش به حفظ محيطزيست

21/76

2/98

نگرش به سالمتی

14/51

0/82

نگرش به گروه مرجع

27/54

6/42

استفاده از رسانههاي ارتباطی

35/21

10/23

اثربخشی رسانههاي ارتباطی

47/36

14/67

دسترسی به عوامل توليد

10/46

5/07

نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي
متداول

28/31

4/75
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همبستگی بين متغيرهاي پژوهش با فعاليتهاي
کشاورزي ارگانيک

جدول ( )6همبستگی بين سن ،ميزان تحصيالت،
سابقه کشاورزي ،ميزان درآمد ،سطح زير کشت ،عملکرد
در واحد سطح ،ميزان استفاده از رسانههاي ارتباطی،
اثربخشی رسانههاي ارتباطی ،نگرش به پيامدهاي منفی
کشاورزي متداول ،دانش نسبت به اصول کشاورزي
ارگانيک ،نگرش به گروه مرجع ،نگرش به محيطزيست،
نگرش به سالمتی ،ميزان دسترسی به عوامل توليد،
نگرش به کشاورزي ارگانيک و ميزان بهکارگيري
فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود بين متغيرهاي سن
کشاورزان ،ميزان تحصيالت ،سابقه کشاورزي ،ميزان
درآمد ،سطح زير کشت و عملکرد در واحد سطح با
فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک رابطه معنیداري وجود
ندارد .درحالیکه در مطالعه (Kavoosi et al. (2014
بيان شد که سطح تحصيالت تأثير مثبتی بر مصرف
محصوالت ارگانيک دارد .همچنين در پژوهش Gotschi
) et al. (2007نيز بيان داشتهاند که کشاورزان داراي
تجربه کاري باالتر ،درک بهينهتري نسبت به کشاورزي
ارگانيک داشتهاند.
بين ميزان استفاده از رسانههاي ارتباطی با رفتار
کشاورزي ارگانيک در محدوده مورد مطالعه رابطه مثبت
و معنیداري وجود دارد ( .)p=0.20, r= 0.05با افزايش
استفاده کشاورزان از رسانههاي ارتباطی ،رفتارشان در
زمينه کشاورزي ارگانيک افزايش يافته است و اين يافته
اهميت رسانههاي ارتباطجمعی از جمله رسانههاي
انبوهی ،گروهی و فردي را نشان میدهد.
کشاورزانی که از قدرت خطرپذيري بيشتري
برخوردار بودهاند ،ميزان فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک
بيشتري داشتهاند؛ زيرا رابطه مثبت و معنیدار بين دو
متغير در سطح  0/05مشاهده شد .از طرف ديگر بين دو
متغير نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول و
رفتار کشاورزي ارگانيک نيز يک رابطه مثبت و معنیدار
يافت شد ( .)p=0.46, r=0.01لذا میتوان گفت که
افزايش آگاهی نسبت به پيامدهاي منفی کشاورزي
متداول باعث افزايش رفتار کشاورزي ارگانيک در بين
کشاورزان منطقه مورد مطالعه میشود .همچنين بين
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بين نگرش به سالمتی با رفتار کشاورزي ارگانيک رابطه
مثبت و معنیداري با ضريب همبستگی  0/14و معنیدار
وجود دارد که اين رابطه نيز نشان میدهد هرچه نگرش
به سالمتی در بين کشاورزان افزايش يابد ،رفتارهاي
کشاورزي ارگانيک نيز افزايش خواهد يافت .همچنين
بين دسترسی به عوامل توليد با رفتار کشاورزي ارگانيک
رابطه مثبت و معنیداري هست ()p=0.42, r=0.01؛ و
اين بهآن معنی است که کسانی که دسترسی بيشتري به
عوامل توليد از جمله وام داشتهاند ،انجام رفتار کشاورزي
ارگانيک از سوي آنها بيشتر ديده میشود .در نهايت بين
نگرش به کشاورزي ارگانيک با رفتار کشاورزي ارگانيک
رابطه مثبت و معنیدار يافت شد ()p=0.57, r=0.01؛ که
مشخص میکند با افزايش نگرش به کشاورزي ارگانيک
در بين کشاورزان ،فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک نيز
افزايش خواهد يافت .اين يافته با نتايج )Farrior (2005
و ( Saleki et al. (2012مطابقت دارد.

متغير آگاهی از اصول کشاورزي ارگانيک با رفتار
کشاورزي ارگانيک رابطه مثبت و معنیدار يافت شد
( .)p=0.73, r=0.01لذا هر چه آگاهی از اصول کشاورزي
ارگانيک افزايش يابد ،افزايش رفتارهاي کشاورزي
ارگانيک را به دنبال خواهد داشت .يافتههاي مطالعه
( Saleki et al. (2012نيز بيانگر اين است که دانش
کشاورزي ارگانيک با رفتار کشاورزي ارگانيک رابطه
مثبت و معنیداري دارد.
نگرش به گروه مرجع با رفتار کشاورزي ارگانيک
رابطه معنیداري نداشته است .همچنين نتايج ارائه شده
در جدول  6نشان میدهد که نگرش به محيطزيست با
رفتار کشاورزي ارگانيک ،رابطه مثبت و معنیداري دارد.
اين رابطه با ضريب همبستگی  0/19و در سطح 0/05
معنیدار شده است .مثبت شدن اين رابطه نشان میدهد
که هرچه نگرش به محيطزيست افزايش يابد در پی آن
فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک نيز افزايش خواهد يافت.

جدول  -6ماتريس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش با ميزان بهکارگيري رفتار کشاورزي ارگانيک در بين کشاورزان
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

سن
ميزان
تحصيالت
سابقه
کشاورزي
ميزان درآمد
سطح زير
کشت
عملکرد در
واحد سطح
استفاده از
رسانههاي
ارتباطی
اثربخشی
رسانههاي
ارتباطی
نگرش به
پيامدهاي
منفی
کشاورزي
متداول
دانش اصول
کشاورزي
ارگانيک
نگرش به
گروه مرجع
نگرش به
محيطزيست
نگرش به
سالمتی
ميزان
دسترسی به
عوامل توليد
نگرش به
کشاورزي
ارگانيک
رفتار
کشاورزي
ارگانيک

1
1

2

- 0/134

1

**0/588

- 0/24

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

0/413

0/06

**0/9

1

0/057

- 0/30

0/02

0/42

1

0/34

- 0/11

0/42

0/88

- 0/06

1

- 0/005

0/02

0/08

0/76

0/003

0/34

- 0/140

1

0/183

0/10

0/08

0/18

0/23

0/40

0/02

**0/80

1

0/23

0/1

- 0/002

0/06

0/20

0/07

**0/30

0/07

0/002

*0/43

0/08

1

- 0/10

0/21

0/001

*0/91

0/02

0/15

*0/27

*0/39

*0/25

- 0/06

0/07

**0/34

1

0/10

0/28

0/22

0/1

0/08

0/32

0/21

*0/29

**0/33

0/06

0/03

0/08

*0/10

1

0/05

0/20

0/20

0/74

- 0/36

**0/91

- 0/03

0/10

0/07

0/24

*0/11

0/09

**0/297

*0/15

1

0/18

- 0/003

0/23

*0/93

0/12

*0/74

*0/23

0/13

*0/17

0/35

**0/45

0/02

**0/27

*0/18

**0/57

1

0/15

0/19

- 0/07

0/12

- 0/06

- 0/21

*0/13

**0/45

**0/28

0/03

*0/18

0/03

*0/1

**0/53

*0/21

*0/27

1

0/272

0/18

- 0/20

- 0/03

- 0/15

0/34

**0/25

*0/1

*0/13

0/15

*0/13

*0/16

**0/39

*0/28

**0/33

**0/3

*0/20

1

0/31

- 0/09

- 0/35

0/46

0/04

0/02

*0/31

*0/20

- 0/02

- 0/04

*0/1

**0/460

**0/73

0/08

*0/19

*0/14

**0/42

**0/57

* -معنیداري در سطح 0/05

** -معنیداري در سطح 0/01
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تحليل مسير اثرات متغيرهاي پژوهش بر فعاليتهاي
کشاورزي ارگانيک

جدول ( )7مقدار پيشنهادي شاخصهاي برازش
داده -الگو را نشان میدهد .در اين جدول ،مقدار به
دست آمده اين شاخصها به وسيله تحليل مسير نيز
قابلمشاهده است .همانگونه که مشاهده میشود مقادير
متناسب شاخصهاي برازش ،نشانگر سازگاري مناسب
داده-الگو است.
جدول  -7ميزان قابلانتظار و محاسبهشده شاخصهاي
برازش داده  -الگو
مقدار قابلانتظار

مقدار محاسبهشده در
الگو

شاخص برازش
Df

-

3

X2

-

2/1

X2 /df

≥5

0/7

GFI

≤0/90

0/94

AGFI

≤0/80

0/96

CFI

≤0/90

0/98

NFI

≤0/90

0/99

RMSEA

≥0/1

0/01
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با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول  ،8متغير
دسترسی به عوامل توليد بر روي نگرش به حفظ
محيطزيست اثرگذار است که ميزان ضريب تأثير
مستقيم آن -0/34 ،است .متغير نگرش به سالمتی نيز
به وسيله دو متغير قابل پيشبينی بود بهگونهاي که
دانش اصول کشاورزي ارگانيک با ضريب تأثير 0/27
بيشترين ميزان تأثير و در رتبه دوم نگرش به گروه
مرجع با ضريب مستقيم  -0/22است.
در مورد متغير نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي
متداول نيز نتايج حاکی است که متغير اثربخشی
رسانههاي ارتباطی با ضريب تأثير مستقيم 0/39
بيشترين ميزان تأثير را بر نگرش به پيامدهاي منفی
کشاورزي متداول دارد .بعد از آن در رتبه دوم ،متغير
آگاهی از اصول کشاورزي ارگانيک با ضريب تأثير
مستقيم  0/37قرار دارد .سطح تحصيالت کشاورزان
داراي ضريب تأثير مستقيم  0/21است و در رتبه آخر،
سابقه کشاورزي با ضريب تأثير  -0/18قابلمشاهده
است.

جدول  -8ميزان اثرات استانداردشده مستقيم و کلی متغيرها بر متغيرهاي نگرش به حفظ محيطزيست ،نگرش به سالمتی و نگرش به
پيامدهاي منفی کشاورزي متداول
دسترسی به عوامل توليد
نگرش به گروه مرجع
دانش اصول کشاورزي ارگانيک
سطح تحصيالت
سابقه کشاورزي
اثربخشی رسانههاي ارتباطی
دسترسی به عوامل توليد
نگرش به گروه مرجع
دانش اصول کشاورزي ارگانيک
سطح تحصيالت
سابقه کشاورزي
اثربخشی رسانههاي ارتباطی
دسترسی به عوامل توليد
نگرش به گروه مرجع
دانش اصول کشاورزي ارگانيک
سطح تحصيالت
سابقه کشاورزي
اثربخشی رسانههاي ارتباطی

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

مسيرها
نگرش به محيطزيست
نگرش به محيطزيست
نگرش به محيطزيست
نگرش به محيطزيست
نگرش به محيطزيست
نگرش به محيطزيست
نگرش به سالمتی
نگرش به سالمتی
نگرش به سالمتی
نگرش به سالمتی
نگرش به سالمتی
نگرش به سالمتی
نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول
نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول
نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول
نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول
نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول
نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول

اثر مستقيم
-0/34
0/22
0/20
0/20
0/14
0/05
-0/15
-0/22
0/27
0/10
0/21
0/17
-0/18
-0/004
0/37
0/21
-0/18
0/39

اثر کل
-0/34
0/22
0/20
0/20
0/14
0/05
-0/15
-0/22
0/27
0/10
0/21
0/17
-0/18
-0/004
0/37
0/21
-0/18
0/39
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نگرش به کشاورزي ارگانيک شناسايی شدند .عالوه بر
آن متغيرهاي آگاهی از اصول کشاورزي ارگانيک و سطح
تحصيالت داراي تأثير مستقيم هستند که با يافته
( Ghadimi et al. (2012و (Tatlidil et al. (2009
همخوانی دارد .سابقه کشاورزي ،نگرش به گروه مرجع
(ضريب تأثير  )0/16داراي ضريب تأثير مثبت و
غيرمستقيم و متغيرهاي اثربخشی رسانههاي ارتباطی و
ميزان دسترسی به عوامل توليد داراي ضريب تأثير منفی
و غيرمستقيم بر متغير وابسته هستند .بيشترين تأثير
غيرمستقيم مربوط به متغير نگرش به گروه مرجع است.

در رابطه با تأثير متغيرها بر نگرش به کشاورزي
ارگانيک با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول ،8
بيشترين ميزان ضريب تأثير مستقيم مربوط به متغير
نگرش به محيطزيست با ضريب  0/44و بعد از آن در
رتبه دوم آگاهی از اصول کشاورزي ارگانيک با ضريب
تأثير  ،0/31قرار دارد .يافتههاي تحقيق Wheeler
) (2008اين يافته را تأييد میکند .متغير ميزان
دسترسی به عوامل توليد با ضريب تأثير  0/26در رتبه
سوم قرار دارد و بعد از آن دو متغير نگرش به سالمتی با
ضريب تأثير  0/26و نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي
متداول با ضريب تأثير  0/17به عنوان عوامل اثرگذار بر

جدول  -9ميزان اثرات استانداردشده مستقيم ،غيرمستقيم و کلی متغيرها بر متغير نگرش کشاورزي ارگانيک
مسيرها
دسترسی به عوامل توليد

<---

0/26

-0/08

0/34

نگرش به گروه مرجع

<---

-0/01

0/16

0/14

دانش اصول کشاورزي ارگانيک

<---

سطح تحصيالت

<---

سابقه کشاورزي

<---

اثربخشی رسانههاي ارتباطی

<---

نگرش به محيطزيست

<---

نگرش به کشاورزي ارگانيک

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

0/31

0/08

0/39

-0/004

0/03

0/034

---

0/04

0/04

---

-0/09

-0/09

0/44

---

0/44

نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول

<---

0/17

---

0/17

نگرش به سالمتی

<---

0/26

---

0/26

جدول ( ،)10اثرات مستقيم و غيرمستقيم و کل
متغيرهاي اثرگذار بر فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک را
در بين کشاورزان نشان میدهد .با توجه به اطالعات
ارائه شده در الگو ،متغير آگاهی از اصول کشاورزي
ارگانيک با ضريب تأثير مستقيم  0/65بيشترين ميزان
تأثير را بر بهکارگيري فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک
دارد .عالوه بر آن نگرش به کشاورزي ارگانيک داراي اثر
مستقيم به ميزان  0/35بر فعاليتهاي کشاورزي
ارگانيک دارد .بهاين مفهوم که هر چه ميزان دانش و
آگاه ی کشاورزان نسبت به اصول کشاورزي ارگانيک

افزايش يابد ،نگرش بهتري نسبت به اين شيوه کشت
کسب خواهند نمود و متعاقب آن نيز رفتارهاي
کشاورزي آنان مطابق با معيارهاي حفظ محيطزيست و
شيوه ارگانيک خواهد بود .متغير سطح تحصيالت داراي
ضريب تأثير  -0/41است .از طرف ديگر متغير سن
کشاورزان ،اثر منفی مستقيم ( )-0/27بر فعاليتهاي
کشاورزي ارگانيک دارد .در نهايت ،ضريب تأثير مستقيم
دو متغير سابقه کشاورزي و دسترسی به عوامل توليد به
ترتيب  -0/24و  0/12است.
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جدول  -10ميزان اثرات استانداردشده مستقيم ،غيرمستقيم و کلی متغيرها بر فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک
مسيرها
دسترسی به عوامل توليد

<---

دانش اصول کشاورزي ارگانيک

<---

سطح تحصيالت

<---

سابقه کشاورزي

<---

اثربخشی رسانههاي ارتباطی

<---

نگرش به محيطزيست

<---

نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي ارگانيک

<---

نگرش به سالمتی

<---

نگرش به کشاورزي ارگانيک

<---

*0/12

بهرهگيري از رفتار کشاورزي ارگانيک

نگرش به گروه مرجع

<---

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

0/12

0/06

0/18

0/007

0/09

0/097

0/65

0/16

0/81

-0/41

0/002

-0/412

-0/24

0/02

-0/22

-0/27

-0/07

-0/34

0/1

0/15

0/25

-0/09

-0/09

-0/18

-0/07

-0/06

-0/13

0/35

---

0/35

**0/26
دانش اصول
کشاورزي ارگانيک

**0/37
R2 = 0/24

**0/31

**0/65

**0/44

نگرش نسبت به
**-0/34
حفظ محيطزيست

**-0/34

**0/27
دسترسی به
عوامل توليد

**-0/24
R2 = 0/61

R2 = 0/28

بهکارگيري رفتار
کشاورزي ارگانيک

نگرش نسبت به
کشاورزي ارگانيک

**0/35

سابقه کشاورزي

R2 = 0/25

*0/17

*-0/18

نگرش نسبت به پيامدهاي
منفی کشاورزي متداول

*-0/18

**-0/27

**0/39
اثربخشی
رسانههاي ارتباطی

2

*0/26

R = 0/24
نگرش نسبت به
سالمتی

**0/21
سطح تحصيالت

*-0/22
**-0/41
نگاره  -2الگوي تحليل مسير فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک

نگرش نسبت به
گروه مرجع
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نتيجهگيري و پيشنهادها

مشاهده آثار نامطلوب کشاورزي متداول در سطح
جهان باعث تأکيد بر يک نياز فوري براي توسعه مهارت-
هاي کشاورزي شده است که از نظر محيطی ،توليدي و
اقتصادي–اجتماعی پايدار باشند .در اين راستا ،کشاورزي
ارگانيک بهعنوان يکی از مهمترين نظامهاي کشاورزي
جايگزين ،براي توليد مواد غذايی سالم و بدون هرگونه
مواد شيميايی مورد توجه قرار گرفته است .بسياري از
کارشناسان کشاورزي ايران ،بیتوجهی به فعاليتهاي
مربوط به حفاظت محيطزيست را مورد انتقاد قرار می-
دهند .در اين راستا ،پژوهشگران با تأکيد بر مشکالت
کنونی کشاورزي متداول ،بحران در توسعه کشاورزي
ايران را نشاندهنده آن میدانند که راهبردهاي توسعه
متداول بهطور اساسی در تحقق توسعه کشاورزي پايدار
در ايران ناتوانند و از اينرو ،بر ايجاد يک الگوي جديد
کشاورزي براي دستيابی به توسعه پايدار تأکيد
میکنند.
با توجه به اهميت نقش کشاورزان در دستيابی به
کشاورزي پايدار و بهويژه کشاورزي ارگانيک ،تحقيق و
کسب اطالعات در زمينه دانش ،نگرش و رفتار کشاورزان
نسبت به کشاورزي ارگانيک براي طراحی برنامههاي
الزم براي حرکت به سوي اين نظام کشاورزي ضروري
است .اين پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر و
روشهاي تغيير رفتار کشاورزان نسبت به کشاورزي
ارگانيک در استان بوشهر انجام شده است .نمونه مورد
مطالعه از خانوارهاي کشاورز شهرستانهاي ديّر ،بوشهر،
جم و ريز انتخاب شدند .نتايج پژوهش نشان داد عوامل
و سازههاي مختلفی بر ميزان بهکارگيري رفتارهاي
کشاورزي ارگانيک تأثير میگذارند .کشاورزان داراي
سابقه کشاورزي بيشتر ،به ميزان باالتري ،فعاليتهاي
کشاورزي ارگانيک را بهکار گرفتهاند .ممکن است در طی
سالهاي مختل،ف کشاورزان اطالعات بيشتري کسب
کرده باشند .از طرف ديگر کشاورزان خطرپذيرتر،
فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک بيشتري را انجام دادهاند.
کشاورزي ارگانيک به عنوان روش جديد میتواند براي

افراد به عنوان يک روش همراه با خطر تلقی شود .در
نتيجه افرادي که خطرپذيري بيشتري دارند ،بيشتر آن
را به کار گرفتهاند.
متغيرهاي نگرش به محيطزيست ،آگاهی از اصول
کشاورزي ارگانيک ،ميزان دسترسی به عوامل توليد،
نگرش به سالمتی و نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي
متداول به عنوان عوامل اثرگذار بر نگرش به کشاورزي
ارگانيک شناسايی شدند .همچنين متغيرهاي ميزان
استفاده از رسانههاي ارتباطی ،قدرت خطرپذيري ،نگرش
به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول ،آگاهی از اصول
کشاورزي ارگانيک ،نگرش به محيطزيست ،نگرش به
سالمتی ،دسترسی به عوامل توليد و نگرش به کشاورزي
ارگانيک با اجراي فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک رابطه
داشتهاند.
از آنجا که سطح تحصيالت با ميزان اجراي
فعاليتهاي کشاورزي ارگانيک رابطه دارد؛ لذا توصيه
میشود با انتخاب افراد تحصيلکرده و آموزش به آنان،
زمينه الزم براي توسعه فعاليتهاي ارگانيک فراهم
گردد .همچنين يکی از عواملی که میتواند پذيرش
نوآوريهاي کشاورزي را تحت تأثير قرار دهد در
دسترس بودن عوامل توليد براي اجراي نوآوري است .لذا
به منظور بهبود نگرش کشاورزان منطقه مورد مطالعه
نسبت به کشاورزي ارگانيک و در نهايت پذيرفتن آن در
عمل توصيه میشود که عوامل توليد ،تجهيزات و دانش
مورد نياز در اختيار کشاورزان قرار گيرند .مراکز خدمات
و ترويج کشاورزي نيز میتوانند در تأمين اين عوامل
کمک کنند و اطالعات موردنياز را در اختيار کشاورزان
قرار دهند .از سوي ديگر مروّجين و کارشناسان
کشاورزي نيز نقش مهمی در بهبود نگرش کشاورزان
نسبت به نوآوريهاي کشاورزي همچون فعاليتهاي
کشاورزي ارگانيک دارند؛ زيرا براي بهبود نگرش
کشاورزان و ايجاد تغييرات مطلوب در کشاورزي الزم
است اطالعات صحيح در اختيار کشاورزان باشد .لذا
مهارتهاي علمی و عملی مروّجان کشاورزي نيز بايستی
ارتقاء يابد.
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