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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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 های مؤثر بر تغییر رفتار کشاورزان به سمت کشاورزی ارگانیکسازه
 )جامعه نمونه کشاورزان استان بوشهر(

 
 4، شهرام مقدس فریمانی3، نوذر منفرد2*، کورش رضائی مقدم1مهسا فاطمی

 ، شیراز، ایراندانشگاه شیراز کشاورزی، دانشکدهترویج و آموزش کشاورزی،  گروهاستادیار  ،1
 دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشکده کشاورزی، و آموزش کشاورزی،  ترویج گروهر دانشیا، 2

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان بوشهر، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز استاد ،3
 ، ایرانکشاورزی، بوشهر

آموزش و ترویج  ،سازمان تحقیقات کشاورزی، جهادسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی ؤاستادیار م، 4
 ، ایرانتهران ،کشاورزی

 (13/5/97تاریخ تصویب:  -5/8/96)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 
های تغییر رفتار کشاورزان نسبت های مؤثر و روششناخت سازه حاضر پژوهش هدف از

 101به کشاورزی ارگانیک در بین کشاورزان استان بوشهر است. در این تحقیق پیمایشی، 
های بوشهر، دیّر و جم و ریز به ندی تصادفی از شهرستانبگیری طبقهکشاورز با روش نمونه

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 

که ضرایب آلفای کرونباخ بین طوریکشاورز خارج از جامعه آماری انجام شد؛ به 30توسط 
های پژوهش نشان داد که میزان استفاده کشاورزان مورد مطالعه به دست آمد. یافته 6/0 -91/0

های کشاورزی از سایر روشهای مبارزه زیستی و همچنین کودهای آلی و سبز، بیش از روش
های سابقه کشاورزی، میزان استفاده و طبق نتایج الگوی علّی، مؤلفه . همچنیناست ارگانیک

های ارتباطی، نگرش به پیامدهای منفی کشاورزی متداول، دانش نسبت به اثربخشی رسانه
زیست و سالمتی انسان و اصول کشاورزی ارگانیک، نگرش به گروه مرجع، نگرش به محیط

های کشاورزی کارگیری فعالیتار بر میزان بهنگرش به کشاورزی ارگانیک از عوامل اثرگذ
ارگانیک توسط کشاورزان مورد مطالعه هستند. در پایان، پیشنهادهایی در راستای توسعه شیوه 

ای کرده و آموزش به آنان در راستارگانیک در منطقه ارائه شده است: انتخاب افراد تحصیل
عوامل زیربنایی توسعه این شیوه نوین  در اختیار قرار دادنتوسعه شیوه ارگانیک در منطقه، 

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.
 اری، بوشهر.کلیدی: کشاورزی ارگانیک، رفتار، نگرش، پاید هایهواژ

 

 مقدمه

ميالدي،  1960با مطرح شدن انقالب سبز در دهه 

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 

هاي وري، تأکيد بر گونهدنياست و مبتنی بر بسته فنا

ها، کشکردن، ميزان مصرف علفنیماشيپربازده، 

باشد. اهداف مورد ها و کودهاي شيميايی میکشآفت

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 

وسعه مشکالت تيافته و درحالاز کشورهاي توسعه
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هاي کشاورزي به وجود آمده بومجديدي در عرصه زيست

است که آلودگی منابع آب، تحت تأثير قرار گرفتن 

-جذب بعضی از ريزسالمت خاک و کاهش مقدار قابل

ها مانند روي، مس و آهن و به هم خوردن تعادل مغذي

ها، مقاومت آفات نسبت به بومزيستی موجود در زيست

ی و ظاهر شدن آفات جديد و در نهايت سموم شيمياي

ترين آنها به کاهش کيفيت توليدات کشاورزي از مهم

رود. مجموعه اين عوامل سبب گرديده تا حفظ شمار می

زيست و امنيت و بهداشت غذايی به يکی از محيط

هاي بشر در عصر حاضر تبديل شود. به ترين چالشمهم

ع همين دليل است که سوگيري به سمت يک نو

کشاورزي است که هدف آن ضمن حفاظت از 

حاصلخيزي خاک، افزايش توليد محصول با کمترين 

 Malek-Saidi etتکيه بر استفاده از مواد شيميايی باشد )

al., 2000; Mafi, 1998 هاي رو تأکيد نظام(. از اين

آينده کشاورزي بر مبناي کاهش در مصرف انرژي، 

اک و منابع زيستی و ها و مديريت مناسب آب و خنهاده

يابی به عملکرد منظور دستزيست بهحفظ محيط

 ,Makarian and Shahgholiمطلوب و پايدار است )

 ارگانيک کشاورزي نظام راهبردها اين از (. يکی2015

 کشاورزي نظام مقابل در نوين رهيافتی عنوانبه که است

 (King and Ilbery, 2012). است گرفته قرار متداول

عنوان يک اي بهطور فزاينده زي ارگانيک بهکشاور

-قبول براي کشاورزي پايدار مطرح مینظام توليدي قابل

محيطی، شود. روند کنونی جهانی، به دليل منافع زيست

ازپيش بر توسعه اجتماعی و اقتصادي کشاورزي بيش

که  کشاورزي ارگانيک تأکيد دارد. اين نوع کشاورزي

هاي ن کامالً بر پايه نهادههاي کشاورزي در آفعاليت

ارگانيک است، با کشاورزي پايدار مترادف است. 

-هاي کشاورزي در بسياري از کشورها جهتسياست

گيري نيرومندي را به سمت دوستی با طبيعت اتخاذ 

 Babajani et al., 2015 Sandoughi andاند )کرده

Raheli, 2016اثرات از ارگانيک کشاورزي (. همچنين 

 هايفعاليت از بسياري زيرا کاهد؛می اي نهاگلخ

 از استفاده شخم، مانند ارگانيک کشاورزي در شدهانجام

 ضايعات بازگرداندن نيتروژن، کنندهتثبيت گياهان

 باعث پوششی گياهان از استفاده و خاک به کشاورزي

 و حفظ سبب و گشته خاک به کربن بازگشت افزايش

 Malakouti, 2014; Lavaei) شودمی کربن سازيذخيره

Adriani et al., 2016.)  اصول کشاورزي ارگانيک

شناسی، طورکلی به چهار دسته اصول سالمت، بومبه

شوند بندي میانصاف و عدالت و اصل مراقبت طبقه

(Fatemi and Shahvali, 2013.) 

کش مورد استفاده در ميزان مصرف سموم حشره

ار تن در هز 1584بخش کشاورزي در داخل کشور از 

رسيده  2007هزار تن در سال  7120به  1990سال 

که در طی اين دوره نرخ رشد ميزان طورياست، به

 ,FAOدرصد بوده است ) 5/349کش مصرف حشره

(. در حال حاضر در کشور ما سرانه مصرف سم در 2011

گرم است.  400محصوالت کشاورزي به ازاي هر نفر 

 5/3به  5/2از  همچنين ميزان مصرف کود شيميايی

-سال گذشته افزايش داشته است. به 10ميليون تن در 

نوع  300که در کشاورزي متعارف از بيش از طوري

ها کشها، علفکشترکيب شيميايی خطرناک نظير آفت

منظور کنترل آفات و حشرات و و کودهاي شيميايی به 

گردد که بقاياي اين سازي خاک استفاده میحاصلخيز

هاي زيرزمينی، هوا، جذب کردن آبوه بر آلودهمواد عال

گياهان و درختان شده و بخشی از آن در محصوالت 

کشاورزي رسوب کرده و در طی مصرف به بدن انسان 

(. با توجه به اين امر Marcus, 2011منتقل خواهد شد )

هاي بالقوه الزم است کشور ما نيز با تکيه بر ظرفيت

-طور جديپايدار را به سوي کشاورزي خود، حرکت به 

که اين امر بدون همکاري  تري دنبال نمايد

پذير نخواهد بود. اندرکاران مختلف کشاورزي امکاندست

هايی است که بومکشاورزي ارگانيک در جستجوي زيست

وري پايدار گونه مواد، ضمن تأمين بهرهبدون مصرف اين

راه هاي هرز را نيز به هماز زمين، کنترل آفات و علف

هاي کشاورزي ارگانيک، طورکلی روشداشته باشد و به

تنها بر پايه احترام به طبيعت و مسالمت با حفظ 

زيست و استفاده پايدار از آن بنا شده است محيط

(Malek-Saidi et al., 2012.) 

رو مشاهده تأثيرات نامطلوب کشاورزي صنعتی ازاين

ايجاد  زيست باعثبر روي عملکرد خاک و کيفيت محيط

عنوان و گسترش اين بحث شده است که کشاورزان به

داران، تنها توليدکننده محصوالت کشاورزي زمين

نيستند، بلکه يک مسئوليت اجتماعی بزرگ که همانا 
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سو و نگهداري زيست و سالمت انسان از يکحفظ محيط

هاي آينده از سوي ديگر است از منابع طبيعی براي نسل

رند. با توجه به اهميت نقش کشاورزان را نيز بر عهده دا

ويژه کشاورزي سوي کشاورزي پايدار و بهدر حرکت به

زيست و توليد مواد ارگانيک و کمک به حفظ محيط

غذايی سالم براي حفظ سالمت انسان، پژوهش و کسب 

آگاهی در زمينه دانش، نگرش و رفتار آنها نسبت به 

الزم براي هاي کشاورزي ارگانيک براي طراحی سياست

حرکت به سوي اين نظام کشاورزي امري الزم و ضروري 

رسد. در واقع کشاورزي ارگانيک، يک نظام به نظر می

يافته و انسانی است که با توليد کشاورزي يکپارچه، نظام

گيري از منابع موجود در مزرعه، باعث تقويت و بهره

هاي بيولوژيک، فعاليت زيستی بومتوسعه، سالمت زيست

 Khoshmaram etشود )هاي زيستی میاک و چرخهخ

al., 2014.) 

رغم مزايايی که توليد و مصرف محصول ارگانيک علی

زيست داشته با مسائل و مشکالتی براي انسان و محيط

هاي فردي، سازمانی، در امر توليد و مصرف، از جنبه

فرهنگی و اجتماعی روبرو شده است و بدون داشتن 

توان تصميمات درستی موقعيت، نمیاطالعات کافی از 

(. اهميت دانش و اطالعات Karl Lind, 2009اتخاذ کرد )

هاي مختلف فنی، مديريتی، قوانين و عواملی از در زمينه

هاي پرشماري از پژوهشگران اين قبيل در بررسی

ها (. برخی از بررسیSadeghi, 2012برجسته شده است )

که توان  غير ارگانيکبر اهميت اطالعات براي کشاورزان 

بالقوه الزم براي تبديل کشاورزي متداول به کشاورزي 

اند. کشاورزان سنتی نبود ارگانيک را دارند تمرکز کرده

هاي اصلی عنوان يکی از محدوديتدانش و اطالعات را به

اند براي گذار به کشاورزي ارگانيک مورد تأکيد قرار داده

(Sadeghi, 2012 پوپر دانش را .) فرآيندي براي شناخت

داند. وي معتقد می آنهاهاي محيطی و دانستن موقعيت

درباره دانش، آن را  شدهمطرحاست با توجه به تعاريف 

داند که قابليت انتقال ندارد و از وضعيتی درونی می

 ,Popperشود )طريق درک و ارتباط با محيط کسب می

2014.) 

 ممفاهي ترينمهم از نيز يکی مفهوم نگرش

 تمايالت، به که است نوين اجتماعی شناسیروان

 فرد رفتاري و ذهنی هايگرايش ها،شناخت احساسات،

 به مختلف هايزمينه در افراد نگرش بررسی. دارد اشاره

 تفکر شيوه از که کندمی کمک برنامه ريزان و مديران

 آگاهی و شده مطلع مشخص موضوعات درباره مردم

 نگرش آن تقويت يا و اصالح ير،تغي براي آنگاه و يابند

 Etehadi et) دهند انجام اقدامی يا و کرده ريزيبرنامه

al., 2011.) گيري نگرش يک عامل مؤثر بر تصميم

هاي مختلف است. در واقع نگرش کشاورزان در برنامه

شناختی، اقتصادي و هاي جمعيتتحت تأثير ويژگی

-تغيير میاجتماعی افراد مانند سن، تحصيالت و درآمد 

 (.Badola et al., 2012کند )

 تاکنون در بسياري از مطالعات، رابطه بين دانش و

 نگرش مورد بررسی قرار گرفته و نتايج متفاوت و گاه

آمده دستآمده است. شواهد تجربی بهدستمتناقضی به

 اي بسيار ضعيف بيناز برخی مطالعات، حاکی از رابطه

 گرش به آنها است، کهدانش مربوط به نتايج علمی و ن

هاي علمی، اين رابطه حتی در مورد برخی از واقعيت

ين، ا(. عالوه بر Allum et al., 2008تواند منفی باشد )می

که نگرش شامل سه فريور معتقد است با توجه به اين

ی باشد، جزء شناختجزء )شناختی، عاطفی و رفتاري( می

زء نگرش شامل دانش و آگاهی است که بر روي ج

ر گذارد و تغيير رفتار نيز تحت تأثيعاطفی تأثير می

متغيرهاي بسياري همچون دانش و نگرش است 

(Farrior, 2005.) 

و همکاران، الگوي خود تحت  هاينز 1986در سال 

 که بر 1محيطی مسئوالنهعنوان الگوي رفتار زيست

آيزن و فيشبين بود  2شدهريزياساس تئوري رفتار برنامه

دادند. آنها با بررسی تحقيقات مختلف نتيجه را ارائه 

کننده براي گرفتند که قصد انجام رفتار يک عامل تعيين

باشد. آنها همچنين بروز يا عدم بروز يک رفتار خاص می

در الگوي خود پيشنهاد دادند که نگرش، منبع کنترل و 

هايی هستند که فرد را به سوي احساس مسئوليت، مؤلفه

کنند. همچنين دانش فرد هم هدايت میانجام يک رفتار 

محيطی و هم در رابطه با در رابطه با مسائل زيست

راهبردهاي عملکرد و از طرف ديگر مهارت فرد براي 

                                                                                  
1. Responsible Environmental Behavior 

2. Theory of Planned Behavior 
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کننده در ايجاد يک محيطی نقشی تعيينرفتار زيست

 .(Popper, 2014محيطی دارند )رفتار زيست

نشان داد  Dinpanah and Akhavan (2014مطالعه )

-ه وضعيت دانش کشاورزي ارگانيک در بين گلخانهک

کاران در حد متوسط بود، همچنين وضعيت 

شناسيکی، مشارکت اجتماعی و قابليت رؤيت بوم

هاي کشاورزي ارگانيک درصد زيادي از تغييرات نوآوري

 کند. مطالعهنيک را تبيين میدانش کشاورزي ارگا

(Jayaratne et al. (2001 شگران در مورد دانش آموز

ترويجی نسبت به کشاورزي ارگانيک نشان داد که 

متغيرهاي سن و سابقه کار بر دانش کشاورزي ارگانيک 

 باشد.مؤثر می

که  مشخص شد Gostchi et al. (2007) در پژوهش

-بين دانش کشاورزي ارگانيک و نگرش کلی زيست

داري وجود دارد. محيطی کشاورزان رابطه مثبت و معنی

نشان داد که متغيرهاي سن و  Willer (2011) مطالعه

عنوان منبع اصلی کسب استفاده از منابع علمی به 

اطالعات، از جمله عوامل مؤثر بر دانش کشاورزي نسبت 

 Malek Saidiبه کشاورزي ارگانيک هستند. نتايج مطالعه

et al. (2000)  نشان داد که دسترسی به اطالعات

-ستقيم و معنیزيست بيشترين اثر ممحيط –کشاورزي 

دار را بر دانش کارشناسان نسبت به کشاورزي ارگانيک 

دهنده تأثير مستقيم، مثبت ها نشاندارد. همچنين يافته

دار سن و نگرش به سالمتی بر دانش کارشناسان و معنی

 نسبت به کشاورزي ارگانيک است.

تعدادي از کشاورزان بر روي  در مطالعه مشابه ديگر

ت ارگانيک و سنتی در ميشيگان توليدکننده محصوال

نشان داد که هر دو گروه از کشاورزان، نگرانی زيادي 

نسبت به ريسک اقتصادي کشاورزي ارگانيک داشته و 

هاي کارگيري نظامشکست اقتصادي مانع به ترس از

 ,.Mccann et alگردد )کشاورزي ارگانيک توسط آنها می

نمود  مشخص Ghadimi et al. (2012) پژوهش (.1997

 به نسبت مطالعه مورد کشاورزان نگرش بين که

 شرکت تحصيالت، متغيرهاي اساس بر ارگانيک کشاورزي

 و ارگانيک کشاورزي با مرتبط ترويجی هايکالس در

 کهطوريبه دارد وجود داريمعنی اختالف کشت شيوه

 در و دارند ديپلم از باالتر تحصيالت که کشاورزانی

 شرکت ارگانيک کشاورزي با مرتبط ترويجی هايکالس

 از است تناوب و آيش با همراه آنها کشت شيوه و اندکرده

 برخوردارند. باالتري نگرش نمره ميانگين

 King and Ilbery (2012) طبق يافته هاي مطالعه

گويان نسبت به که نگرش پاسخ مشخص گرديد

 پژوهشمحصوالت ارگانيک مثبت است. نتايج 

(Ghadimi et al. (2014 زمينینشان داد که اکثر سيب-

کاران داراي نگرش مثبتی به کشاورزي ارگانيک بودند 

هاي کشاورزي ها و فناوريکارگيري روشولی ميزان به

کاران خيلی اندک بود و زمينیارگانيک توسط سيب

زمينی نيز نشان داد که در سنجش پايداري کشت سيب

 ولزمينی با اصمنطقه مورد مطالعه کشت سيب

 Wheeler (2008) کشاورزي پايدار انطباق ندارد. مطالعه

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 

 کند.د مینسبت به اين نظام ايجا

نشان دادند که  Tatlidil et al. (2009) در پژوهش

تحصيالت، دسترسی به خدمات ترويجی و اطالعات، 

ها به درک بيشتر اهميت کشاورزي پايدار مالکيت زمين

هاي ترويج با تمرکز بر اين گردد و سازمانمنجر می

توانند نگرش مساعدتري را نسبت به فاکتورها می

 Saleki et در مطالعهزان ايجاد کنند. پايداري در کشاور

al. (2012) که متغيرهاي دانش کشاورزي  مشخص شد

ارگانيک و هنجار ذهنی در نگرش به کشاورزي ارگانيک 

درصد( از  70توجهی )حدود مؤثر هستند و درصد قابل

کنند. همچنين نگرش نيز بينی میتغييرات آن را پيش

تغييرات رفتار را  درصد( از 50توجهی )حدود درصد قابل

نشان  Kavoosi et al. (2014کند. مطالعه )بينی میپيش

 –دهد که عواملی همچون سطح تحصيالت، آموزش می

حمايتی، نظارت و اقتصادي از  –رسانی، خدماتیاطالع

اثرگذار در زمينه مصرف محصوالت  هايجمله سازه

 شوند.ارگانيک، محسوب می

هاي مؤثر و اين پژوهش با هدف شناخت سازه

فتار کشاورزان نسبت به کشاورزي هاي تغيير رروش

ارگانيک در بين کشاورزان استان بوشهر در 

هاي ديّر، بوشهر و جم و ريز انجام شده است. شهرستان

بر اساس مطالعات صورت گرفته در رابطه با عوامل مؤثر 
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بر دانش، نگرش و رفتارهاي کشاورزي ارگانيک و 

ها و متغيرهاي ي از شاخصهمچنين با الگوگير

شده، به شناسايی عوامل مؤثر بر دانش، نگرش و مطرح

رفتار کشاورزي ارگانيک پرداخته شد. اين عوامل شامل 

هاي فردي کشاورزان و همچنين متغيرهاي دانش ويژگی

در زمينه کشاورزي ارگانيک، نگرش به سالمتی افراد، 

ی به پذيري، دسترسنگرش به کشاورزي متداول، خطر

زيست، نگرش به عوامل توليد، نگرش به حفظ محيط

هاي ارتباطی، کشاورزي ارگانيک، استفاده از رسانه

هاي ارتباطی، نگرش به گروه مرجع و اثربخشی رسانه

-رفتارهاي کشاورزان در زمينه کشاورزي ارگانيک می

باشند. مجموعه اين عوامل و رابطه فرضی آنها در 

آورده شده است.  1گاره چارچوب نظري پژوهش در ن

پژوهش حاضر سعی در آزمون اين چارچوب نظري در 

وسيله از آن يک الگوي تجربی اينعمل را داشته تا به

 استخراج نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 نسبت به کشاورزي ارگانيکان رزتغيير رفتار کشاو برمؤثر  يهاسازهچارچوب نظري  -1 نگاره

 
 

 

 

 

 پژوهش روش
در اين پژوهش از روش پيمايش براي انجام پژوهش 

هاي موردنياز نيز از طريق تکميل استفاده شده و داده

آوري گرديده است. جامعه آماري پرسشنامه جمع

تعداد . دهندپژوهش را زارعان استان بوشهر تشکيل می

 6875نفر زارع و  17470نفر شامل  22880کل آنها 

بندي گيري طبقهباشد. از روش نمونهنفر باغدار می

هاي که در ابتدا شهرستانطوريتصادفی استفاده شد؛ به

بوشهر، دير و جم و ريز تعيين شده و سپس در مرحله 

، چندين روستا دوم از روستاهاي موجود در هر شهرستان

نوار با گاه از هر روستا چندين خاانتخاب گرديد، آن

کشاورز( به  101استفاده از جدول مورگان )مجموعاً 

 صورت تصادفی انتخاب شد.

-هاي پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعداده

آوري شده و روايی صوري پرسشنامه توسط اساتيد 

دانشگاه و مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي مورد تأييد 

مطالعه راهنما قرار گرفت. پايايی پرسشنامه نيز با انجام 

کشاورز خارج از جامعه آماري انجام شد و  30توسط 

دانش از اصول 

 کشاورزي ارگانيک

دسترسی به عوامل 

 توليد

 سابقه کشاورزي

هاي اثربخشی رسانه

 ارتباطی

 سطح تحصيالت

نگرش نسبت به 

 گروه مرجع

نگرش نسبت به 

 زيستحفظ محيط

سبت به نگرش ن

پيامدهاي کشاورزي 

 متداول

نگرش نسبت به 

 سالمتی

نگرش نسبت به 

 کشاورزي ارگانيک

رفتار کشاورزي 

 ارگانيک
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به دست آمد.  6/0-91/0ضرايب آلفاي کرونباخ بين 

افزار وتحليل پژوهش با استفاده از نرمسرانجام، تجزيه

انجام گرديد. تعاريف  AMOSافزار و نرم 21SPSSآماري 

مفهومی و کارکردي برخی از متغيرهاي کليدي پژوهش 

 آورده شده است. 1جدول در 

 
 تعاريف مفهومی و کارکردي متغيرهاي پژوهش -1جدول 

 تعريف کارکردي تعريف مفهومی نام متغير نوع

ته
بس

وا
 

 
رفتارهاي کشاورزان در زمينه 

 کشاورزي ارگانيک

 
-عمل به برخی اصول و استفاده صحيح و عملی از روش

 هاي کشاورزي ارگانيک

ها، ميزان استفاده لی، مبارزه زيستی با آفات و بيماريميزان استفاده از کودهاي آ
شده و... که به وسيله چند سؤال و با استفاده از طيف ليکرت از افراد از بذر گواهی

 گو پرسيده شدپاسخ

ی
نج

ميا
 

 
 نگرش به کشاورزي ارگانيک

 
ارزيابی مثبت يا منفی کشاورز در مورد کشاورزي 

 ارگانيک

با ديدگاه کشاورزان در مورد اهميت کشاورزي ارگانيک در هايی در رابطه با پرسش
آوري مزرعه، کيفيت محصوالت وري و سودزيست، پايداري، بهرهزمينه حفظ محيط

کشاورزي، بهبود سالمتی جامعه مورد سنجش قرار گرفته است. دامنه پاسخ اين 
فقم، کاماًل گويه )کامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موا 5پرسش شامل طيفی با 

 باشدموافقم( می
 
 زيستيطمحنگرش به حفظ 

 
عقيده فرد در مورد مشکالت محيطی و ميزان نگرانی 

 نسبت به وجود اين مشکالت

ي توليدي هانهادههايی در زمينه ديدگاه کشاورز در مورد تأثير مصرف با پرسش
ختن نياز بر سالمت انسان، اهميت برآورده سا هاکشآفتو  هاکشعلفهمچون 

 زيست و منابع طبيعیيطمحغذايی نسل فعلی و آينده در کنار عدم تخريب 
 

 نگرش به کشاورزي متداول
ارزيابی مثبت يا منفی فرد در مورد عواقب منفی 

کشاورزي متداول و نگرش در مورد پيامدهاي اين نظام 
 کشاورزي

زيست و طهايی در رابطه با پيامدهاي کشاورزي متداول بر روي محيپرسش
 سالمت انسان، منابع طبيعی، کيفيت محصوالت کشاورزي و ...

 
 نگرش به سالمتی افراد

عقيده و ميزان اهميتی است که فرد براي سالمت خود، 
 خانواده و ساير افراد جامعه قائل است

هايی در قالب طيف ليکرت در مورد ميزان اهميتی که فرد براي سالمت با پرسش
 اده و ساير افراد جامعه قائل استخود، اعضاي خانو

ل
تق

مس
 

 
 پذيريخطر

ميزان آمادگی فرد در رويارويی با خطر و توانايی تحمل 
هاي احتمالی در صورت پذيرش ناموفق رفتار شکست

 جديد

هاي فرد در هنگام رويارويی با العملها و عکسهايی در مورد برخی ويژگیپرسش
 اي ليکرتگويه 5طيف  هاي زندگی و در قالبخطرات و هيجان

 
 دسترسی به عوامل توليد

مجموعه عواملی است که در فرآيند توليد براي توليد 
 رودبه کار می شدهتمامخروجی يعنی کاالها و خدمات 

است که با استفاده  .هايی از جمله آب، کود، ميزان سرمايه واين عوامل شامل نهاده
 شداد و خيلی زياد( سنجيده از طيف ليکرت )خيلی کم، کم، متوسط، زي

 
 هاي ارتباطیاستفاده از رسانه 

هاي هاي انبوهی، روشهاي ارتباطی شامل روشرسانه
هاي انفرادي است که افراد اطالعات گروهی و روش

 نمايندکسب می آنهامورد نياز خود را از 

ي تلويزيون هابرنامهها مانند مندي از هرکدام از روشسؤاالتی در زمينه ميزان بهره
هاي آموزشی، مراجعه به مراکز و راديو، بحث با کشاورزان، شرکت در کارگاه

 خدمات، تماس با کارشناسان و ...
  
 هاي ارتباطیاثربخشی رسانه

ها در تصميم به اجراي سنجش ميزان کارايی رسانه
کشاورزي ارگانيک و گذار کشاورزان از کشاورزي 

 کمتداول به کشاورزي ارگاني

 
ي ارتباطی هارسانهو  هاروشبا استفاده از چندين گويه در رابطه با مؤثر بودن انواع 

 و در قالب طيف ليکرت
 

دانش در مورد کشاورزي 
 ارگانيک

 
هاي کشاورزي ها و فعاليتميزان آگاهی فرد با ويژگی

 ارگانيک

از ابعاد هاي مربوط به هر يک هايی در قالب طيف ليکرت در زمينه فعاليتپرسش
زراعی کشاورزي ارگانيک شامل مديريت آب و خاک، مديريت آفات و  -خاص فنی 

انداز، مديريت تغذيه و مديريت ي هرز، مديريت چشمهاعلفها، مديريت بيماري
 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) 
 

 ها و بحثیافته

سواد يا داراي یباکثر کشاورزان مورد مطالعه 

نفر  25درصد( بودند. از اين ميان  63تحصيالت ابتدايی )

 13درصد( نيز داراي تحصيالت متوسطه و مابقی ) 24)

 باالتر بودند.درصد( داراي مدرک ديپلم يا 

گويان از لحاظ ميزان دسترسی به وضعيت پاسخ

نشان داده شده است. اين  2عوامل توليد در جدول 

دسترسی »ها، گويه بوده که از بين گويه 7متغير شامل 

ميزان دسترسی به »و « به وام براي کشاورزي ارگانيک

بيشترين  61/0با ضريب تغييرات « ادوات نوين کشاورزي

ميزان »باشد، پس از آن گويه را دارا میميزان ها 

با ضريب « کمپوستدسترسی به کمپوست و ورمی

در رتبه دوم قرار دارد. کمترين ميزان 56/0تغييرات 

وجود شرايط مناسب براي »ميانگين نيز مربوط به گويه 

با ضريب تغييرات « مبارزه طبيعی با آفات و حشرات

ات اين هفت . با بررسی ميزان ضريب تغييراست 49/0

ها از ميزان شود که تمامی گويهگويه، مشخص می

توان باشند، لذا می( کمتر می3ميانگين مورد انتظار )

بيان کرد که ميزان دسترسی به عوامل توليد در بين 

 کشاورزان در سطح پايينی قرار دارد.
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 مل توليدهاي متغير ميزان دسترسی به عواتوزيع فراوانی و ميانگين گويه -2جدول 

 هاگويه

 جوابیب خيلی زياد زياد متوسط کم خيلی کم

ت
يرا

غي
ب ت

ري
ض

 

صد
در

صد 
در

صد 
در

صد 
در

صد 
در

صد 
در

 

 61/0 0 9/3 9/2 8/13 7/22 4/56 دسترسی به وام براي کشاورزي ارگانيک -1

 55/0 9/0 0 9/2 8/15 8/13 3/66 استفاده از وام براي کشاورزي ارگانيک -2

 53/0 0 9/0 8/11 7/25 1/18 6/42 سی به کودهاي آلی و سبزميزان دستر -3

ميزان دسترسی به کمپوست و  -4

 کمپوستورمی
5/46 7/24 8/17 9/2 9/3 9/3 56/0 

وجود شرايط مناسب براي مبارزه طبيعی با  -5

 آفات و حشرات
6/33 7/28 7/21 8/13 9/1 0 49/0 

 61/0 0 9/3 9/9 7/22 8/10 4/52 ميزان دسترسی به ادوات نوين کشاورزي -6

 55/0 0 5/4 9/6 8/18 7/27 5/41 هاي مرکبميزان دسترسی به کمباين -7

 
هاي کسب اطالعات در مورد اثربخشی روش

ي هاروشکشاورزي ارگانيک در قالب سه دسته از 
 انبوهی، گروهی و انفرادي مورد بررسی قرار گرفت

(Fatemi and Zamani, 2017) ي هاوشر. از ميان
يب با ضر« هاي تلويزيونیمشاهده برنامه»انبوهی، روش 

ن آداراي بيشترين ميزان بوده و بعد از  49/0تغييرات 
با ضريب « مشاهده پوستر ترويجی»در رتبه دوم 

يز قرار دارد و کمترين ميزان ميانگين ن 48/0تغييرات 
با ضريب تغييرات « مطالعه نشريه ترويجی»مربوط به 

-(، می3) انتظارقابلد. با توجه به ميانگين باشمی42/0

توان گفت که اثربخشی شش روش انبوهی کسب 
 ينیاطالعات در زمينه کشاورزي ارگانيک از اثربخشی پاي

 برخوردار هستند.
 نيز    پرسش  مورد ي گروهی هاروشدر زمينه انواع 

با ضريب « شرکت در جلسات پرسش و پاسخ »روش 
ميزان و در رتبه دوم نيز روش بيشترين 47/0تغييرات 

با ضريب تغييرات « شنيدن سخنرانی راجع به موضوع»
ي هاروشقرار دارد. کمترين ميزان ميانگين براي  40/0

با ضريب تغييرات « بحث با کشاورزان»گروهی مربوط به 
« بازديد از مزارع ارگانيک»و سپس روش گروهی  27/0

 است.  37/0با ضريب 
نفرادي نيز با توجه به هاي ادر مورد روش

مراجعه به »(، روش 3)جدول  شدهکسبهاي يانگينم
 45/0با ضريب تغييرات « سازمان جهاد کشاورزي

تماس رو »بيشترين ميزان ميانگين و پس از آن روش 
قرار گرفته است.  40/0با ضريب « در رو با کارشناسان

آموزش با تلفن »کمترين ميزان ميانگين نيز براي روش 
 است.  26/0با ضريب تغييرات « اههمر
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 هاي کسب اطالعات در زمينه کشاورزي ارگانيکتوزيع فراوانی و ميانگين اثربخشی روش -3 جدول
 جوابیب خيلی زياد زياد متوسط کم خيلی کم 

ت
يرا

غي
ب ت

ري
ض

 

صد
در

صد 
در

صد 
در

صد 
در

صد 
در

صد 
در

 

ش
رو

ها
ی

وه
انب

ي 
 

 49/0 9/0 9/7 7/20 7/22 8/12 7/25 ويزيونیهاي تلمشاهده برنامه

 43/0 9/8 9/3 9/9 7/24 6/34 8/17 هاي راديويیشنيدن برنامه

 47/0 9/9 9/6 8/15 7/25 8/18 7/22 شرکت در نمايشگاه

 42/0 8/10 9/3 8/14 6/30 7/21 8/17 مطالعه نشريه ترويجی

 43/0 8/11 9/7 8/17 7/26 8/19 8/15 مطالعه بروشور کشاورزي

 48/0 9/9 9/4 8/14 7/22 7/23 7/23 مشاهده پوستر ترويجی

ی
وه

گر
 

 27/0 8/11 7/22 6/32 8/19 8/10 9/1 بحث با کشاورزان

 38/0 8/14 8/12 7/25 7/25 8/13 8/11 هاي آموزشیشرکت در کارگاه

 39/0 5/15 3/8 4/21 5/29 8/13 8/11 شرکت در جلسات مناظره

 37/0 7/16 1/13 2/29 22 3/8 7/10 مزارع ارگانيکبازديد از 

 39/0 5/15 3/8 8/20 2/29 3/14 9/11 شرکت در گردهمايی محلی

 40/0 5/15 5/6 8/20 7/27 7/16 5/12 شنيدن سخنرانی راجع به موضوع

 47/0 9/14 8/4 5/15 2/20 8/23 8/20 شرکت در جلسات پرسش و پاسخ

ي
راد

انف
 

 45/0 9/14 9/17 5/31 9/17 3/11 5/6 ماتمراجعه به مرکز خد

 32/0 5/15 7/16 7/41 3/17 9/5 9/2 مراجعه به سازمان جهاد کشاورزي

 40/0 5/15 5/15 7/35 19 9/6 9/6 هاي رو در رو با کارشناسانتماس

 26/0 5/15 9/0 8/23 3/14 2/26 6/19 آموزش با تلفن همراه

 34/0 4/21 5/6 7/20 8/23 1/16 9/11 روز مزرعه

 

گويان از لحاظ پس از توصيف وضعيت پاسخ

هاي فردي، ميزان دسترسی به عوامل توليد و يژگیو

ي مختلف کسب هاروشنگرش آنان نسبت به اثربخشی 

، 4اطالعات در زمينه کشاورزي ارگانيک، در جدول 

ميانگين و انحراف معيار ساير متغيرهاي پژوهش شامل 

نيک، دانش نسبت به اصول نگرش به کشاورزي ارگا

کشاورزي ارگانيک، رفتار کشاورزي ارگانيک، نگرش به 

زيست، نگرش به سالمتی، نگرش به يطمححفظ 

پذيري، خطرپيامدهاي منفی کشاورزي متداول، 

دسترسی به عوامل توليد، نگرش به گروه مرجع، استفاده 

هاي ارتباطی هاي ارتباطی و اثربخشی رسانهاز رسانه

 شده است.آورده 

کارگيري فعاليت هاي براي بررسی متغير ميزان به

 (.4گويه استفاده شد )جدول  15کشاورزي ارگانيک، از 
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 هاي کشاورزي ارگانيککارگيري فعاليتهاي متغير بهتوزيع فراوانی و ميانگين گويه -4جدول 

 گويه ها

 بی جواب خيلی زياد زياد متوسط کم خيلی کم

ب 
ري

ض

ير
غي

ت
ت

ا
صد 

در
صد 

در
صد 

در
صد 

در
صد 

در
صد 

در
 

 44/0 8/1 6 4/21 2/45 19 5/6 ميزان استفاده از کود و سموم شيميايی -1

استفاده از روش طبيعی براي مبارزه با  -2

 آفات و حشرات
1/38 8/29 2/19 8/1 0 2/1 32/0 

ورزي براي خاکهاي کماستفاده از دستگاه -3

 شخم زدن زمين
5/37 8/23 2/23 9/11 2/1 4/2 51/0 

 47/0 8/1 7/7 6/19 2/26 8/20 8/23 ميزان استفاده از کودهاي سبز و آلی -4

 36/0 4/2 3 2/23 3/39 19 1/13 استفاده از تناوب زراعی -5

 43/0 4/2 0 9/8 8/29 5/31 4/27 استفاده از شيوه کشت مخلوط  -6

استفاده از روش مکانيکی براي مبارزه با  -7

 ي هرزهاعلف
7/16 6/19 3/33 22 4/5 3 40/0 

 38/0 2/4 5/9 6/25 31 9/17 9/11 استفاده از آيش براي زمين کشاورزي -8

 56/0 4/2 6 3/14 1/16 2/23 1/38 سوزاندن بقاياي گياهی در زمين -9

استفاده از حشرات شکارچی براي مبارزه  -10

 با آفات
7/60 9/17 3/14 6/3 2/1 4/2 57/0 

ان استفاده از کودهاي آلی و ميز -11

 کمپوستورمی
9/36 19 1/32 3/8 2/1 4/2 58/0 

 40/0 2/1 4/21 8/26 8/23 9/11 9/14 ميزان استفاده از کودهاي حيوانی -12

 57/0 6/3 6 5/12 5/15 8/23 7/38 هاي نوين آّبيارياستفاده از روش -13

 52/0 4/2 7/16 2/20 1/13 6/22 25 اتيلنهاي پلیانتقال آب از لوله -14

 60/0 2/1 6/0 1/16 6/19 9/8 6/53 تسطيح ليزري زمين کشاورزي -15

 

« تسطيح ليزري زمين کشاورزي»ها، که از بين گويه

بيشترين ميزان و بعد از آن  60/0با ضريب تغييرات 

با « کمپوستميزان استفاده از کودهاي آلی و ورمی»

در رتبه دوم قرار دارد. کمترين  58/0ضريب تغييرات 

استفاده از روش طبيعی »ميزان ميانگين نيز مربوط به 

 32/0با ضريب تغييرات « براي مبارزه با آفات و حشرات

باشند. می 36/0با ميانگين « استفاده از تناوب زراعی»و 

ها مشاهده شود، مالحظه اگر به ميزان ميانگين گويه

شود که رفتار کشاورزي ارگانيک در بين کشاورزان می

 در حد متوسط به پايين قرار دارد.

، ميانگين متغير نگرش به 5با توجه به جدول 

باشد که با توجه به می 78/31کشاورزي ارگانيک برابر با 

دهد که افراد نمونه، طيف امتياز اين متغير نشان می

ک دارند. ميانگين نگرشاً بااليی نسبت به کشاورزي ارگاني

متغير آگاهی از اصول کشاورزي ارگانيک نيز برابر با 

دانش  دهندهنشاناست که با توجه به طيف،  56/38

باالي کشاورزان درباره اصول کشاورزي ارگانيک است. 

متغير رفتار کشاورزي ارگانيک کشاورزان با ميانگين 

توان بيان است که با توجه به طيف امتياز می 12/32

کشاورزي ارگانيک را به ميزان کمی در  آنهارد که ک

اند. ميانگين متغير نگرش به هاي خود عملی کردهزمين

است که با توجه به  76/21زيست برابر با يطمححفظ 

طيف امتياز اين متغير، نگرش کشاورزان به حفظ 

زيست در سطح بااليی قرار دارد. همچنين يطمح

باشد می 51/14برابر با  ميانگين متغير نگرش به سالمتی

توان گفت که که با توجه به طيف امتياز اين متغير می

 نگرش کشاورزان به سالمتی در سطح بااليی قرار دارد.
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 54/27ميانگين متغير نگرش به گروه مرجع برابر با 

بوده که ميانگين اين متغير با توجه به طيف امتياز آن 

به گروه  نگرش متوسط کشاورزان نسبت دهندهنشان

هاي ارتباطی داراي مرجع است. متغير استفاده از رسانه

است که با توجه به طيف امتياز اين  21/35ميانگين 

هاي مختلف متغير،  استفاده متوسط کشاورزان از رسانه

سازد. عالوه بر آن ميانگين متغير ارتباطی را نمايان می

ه اين است ک 36/47هاي ارتباطی برابر با اثربخشی رسانه

هاي حد متوسط اثربخشی رسانه دهندهنشانمورد نيز 

 ارتباطی است.

، ميانگين متغير دسترسی به عوامل 5 جدولمطابق 

است که با توجه به  46/10توليد براي کشاورزان برابر با 

طيف امتياز اين متغير نشان از دسترسی پايين افراد 

متغير  نمونه به عوامل توليد دارد. در نهايت، ميانگين

نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول برابر با 

 دهندهنشاناست که با توجه به طيف اين متغير  31/28

نگرش باالي کشاورزان نسبت به پيامدهاي کشاورزي 

 متداول است.
 

 ميانگين متغيرهاي پژوهش -5جدول 

 ميانگين متغير
انحراف 

 معيار

 51/3 78/31 نگرش به کشاورزي ارگانيک

انش نسبت به اصول کشاورزي د

 ارگانيک
56/38 12/4 

 23/5 12/32 رفتار کشاورزي ارگانيک

 98/2 76/21 زيستيطمحنگرش به حفظ 

 82/0 51/14 نگرش به سالمتی

 42/6 54/27 نگرش به گروه مرجع

 23/10 21/35 هاي ارتباطیاستفاده از رسانه

 67/14 36/47 هاي ارتباطیی رسانهاثربخش

 07/5 46/10 ی به عوامل توليددسترس

نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي 

 متداول
31/28 75/4 

 
 

هاي يتفعالبستگی بين متغيرهاي پژوهش با هم

 کشاورزي ارگانيک

بستگی بين سن، ميزان تحصيالت، هم (6)جدول 

سابقه کشاورزي، ميزان درآمد، سطح زير کشت، عملکرد 

هاي ارتباطی، رسانه در واحد سطح، ميزان استفاده از

هاي ارتباطی، نگرش به پيامدهاي منفی اثربخشی رسانه

کشاورزي متداول، دانش نسبت به اصول کشاورزي 

زيست، يطمحارگانيک، نگرش به گروه مرجع، نگرش به 

نگرش به سالمتی، ميزان دسترسی به عوامل توليد، 

يري کارگبهنگرش به کشاورزي ارگانيک و ميزان 

دهد. کشاورزي ارگانيک را نشان می هاييتفعال

شود بين متغيرهاي سن که مشاهده می طورهمان

کشاورزان، ميزان تحصيالت، سابقه کشاورزي، ميزان 

درآمد، سطح زير کشت و عملکرد در واحد سطح با 

داري وجود یمعنهاي کشاورزي ارگانيک رابطه يتفعال

 Kavoosi et al. (2014) در مطالعهکه یدرحالندارد. 

سطح تحصيالت تأثير مثبتی بر مصرف  شد کهبيان 

 Gotschi همچنين در پژوهشمحصوالت ارگانيک دارد. 

et al. (2007)  که کشاورزان داراي  اندداشتهنيز بيان

تري نسبت به کشاورزي تجربه کاري باالتر، درک بهينه

 اند.ارگانيک داشته

فتار هاي ارتباطی با ربين ميزان استفاده از رسانه

کشاورزي ارگانيک در محدوده مورد مطالعه رابطه مثبت 

(. با افزايش p=0.20, r= 0.05داري وجود دارد )و معنی

هاي ارتباطی، رفتارشان در استفاده کشاورزان از رسانه

زمينه کشاورزي ارگانيک افزايش يافته است و اين يافته 

هاي ی از جمله رسانهجمعارتباطهاي اهميت رسانه

 دهد.وهی، گروهی و فردي را نشان میانب

پذيري بيشتري کشاورزانی که از قدرت خطر

هاي کشاورزي ارگانيک يتفعالاند، ميزان برخوردار بوده

دار بين دو اند؛ زيرا رابطه مثبت و معنیبيشتري داشته

مشاهده شد. از طرف ديگر بين دو  05/0متغير در سطح 

رزي متداول و متغير نگرش به پيامدهاي منفی کشاو

دار رفتار کشاورزي ارگانيک نيز يک رابطه مثبت و معنی

توان گفت که (. لذا میp=0.46, r=0.01يافت شد )

افزايش آگاهی نسبت به پيامدهاي منفی کشاورزي 

متداول باعث افزايش رفتار کشاورزي ارگانيک در بين 

شود. همچنين بين کشاورزان منطقه مورد مطالعه می
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ی از اصول کشاورزي ارگانيک با رفتار متغير آگاه

دار يافت شد کشاورزي ارگانيک رابطه مثبت و معنی

(p=0.73, r=0.01 لذا هر چه آگاهی از اصول کشاورزي .)

ارگانيک افزايش يابد، افزايش رفتارهاي کشاورزي 

هاي مطالعه خواهد داشت. يافته به دنبالارگانيک را 

(Saleki et al. (2012 اين است که دانش  نيز بيانگر

کشاورزي ارگانيک با رفتار کشاورزي ارگانيک رابطه 

 داري دارد.مثبت و معنی

نگرش به گروه مرجع با رفتار کشاورزي ارگانيک 

ده داري نداشته است. همچنين نتايج ارائه شیمعنرابطه 

زيست با يطمحدهد که نگرش به نشان می 6در جدول 

رد. داري دامثبت و معنیرفتار کشاورزي ارگانيک، رابطه 

 05/0و در سطح  19/0بستگی اين رابطه با ضريب هم

 دهددار شده است. مثبت شدن اين رابطه نشان میمعنی

زيست افزايش يابد در پی آن يطمحکه هرچه نگرش به 

 .هاي کشاورزي ارگانيک نيز افزايش خواهد يافتيتفعال

 

نيک رابطه بين نگرش به سالمتی با رفتار کشاورزي ارگا

دار یمعنو  14/0بستگی داري با ضريب هممثبت و معنی

دهد هرچه نگرش وجود دارد که اين رابطه نيز نشان می

به سالمتی در بين کشاورزان افزايش يابد، رفتارهاي 

کشاورزي ارگانيک نيز افزايش خواهد يافت. همچنين 

بين دسترسی به عوامل توليد با رفتار کشاورزي ارگانيک 

 ؛ و(p=0.42, r=0.01داري هست )بطه مثبت و معنیرا

آن معنی است که کسانی که دسترسی بيشتري به اين به

اند، انجام رفتار کشاورزي عوامل توليد از جمله وام داشته

شود. در نهايت بين بيشتر ديده می آنهاارگانيک از سوي 

نگرش به کشاورزي ارگانيک با رفتار کشاورزي ارگانيک 

 ؛ که(p=0.57, r=0.01دار يافت شد )ثبت و معنیرابطه م

کند با افزايش نگرش به کشاورزي ارگانيک مشخص می

هاي کشاورزي ارگانيک نيز يتفعالدر بين کشاورزان، 

 Farrior (2005) نتايجافزايش خواهد يافت. اين يافته با 

 مطابقت دارد. Saleki et al. (2012و )

 
 

 يري رفتار کشاورزي ارگانيک در بين کشاورزانکارگبهن متغيرهاي پژوهش با ميزان بستگی بيماتريس هم -6جدول 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                   1 سن 1
ميزان  2

 تحصيالت
134/0- 1                  

سابقه  3
 کشاورزي

**588/0 24/0- 1                 

                1 9/0** 06/0 413/0 دميزان درآم 4
سطح زير  5

 کشت
057/0 30/0- 02/0 42/0 1               

عملکرد در  6
 واحد سطح

34/0 11/0- 42/0 88/0 06/0- 1              

استفاده از  7
هاي رسانه

 ارتباطی
005/0- 02/0 08/0 76/0 003/0 34/0 140/0- 1            

اثربخشی  8
اي هرسانه

 ارتباطی
183/0 10/0 08/0 18/0 23/0 40/0 02/0 **80/0 1           

نگرش به  9
پيامدهاي 

منفی 
کشاورزي 

 متداول

23/0 1/0 002/0- 06/0 20/0 07/0 **30/0 07/0 002/0 *43/0 08/0 1        

دانش اصول  10
کشاورزي 

 ارگانيک

10/0- 21/0 001/0 *91/0 02/0 15/0 *27/0 *39/0 *25/0 06/0- 07/0 **34/0 1       

نگرش به  11
 گروه مرجع

10/0 28/0 22/0 1/0 08/0 32/0 21/0 *29/0 **33/0 06/0 03/0 08/0 *10/0 1      

نگرش به  12
 زيستيطمح

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 *15/0 1     

نگرش به  13
 سالمتی

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 **57/0 1    

ميزان  14
دسترسی به 

 عوامل توليد

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 *27/0 1   

نگرش به  15
کشاورزي 

 ارگانيک

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 *20/0 1  

رفتار  16
کشاورزي 

 ارگانيک
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 **57/0 1 

 01/0داري در سطح یمعن -**                                05/0داري در سطح یمعن -*
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هاي يتفعالتحليل مسير اثرات متغيرهاي پژوهش بر 

 کشاورزي ارگانيک

ي برازش هاشاخصمقدار پيشنهادي ( 7) جدول

ه دهد. در اين جدول، مقدار بالگو را نشان می -داده

ها به وسيله تحليل مسير نيز آمده اين شاخصدست 

ر شود مقاديگونه که مشاهده میاست. همان مشاهدهقابل

هاي برازش، نشانگر سازگاري مناسب متناسب شاخص

 الگو است.-داده
 

هاي شاخص شدهمحاسبهو  انتظارقابلميزان  -7جدول 

 الگو -برازش داده 

در  شدهمحاسبهمقدار  انتظارقابلمقدار  شاخص برازش

 الگو

Df - 3 
2X - 1/2 

/df 2X 5≥ 7/0 

GFI 90/0≤ 94/0 

AGFI 80/0≤ 96/0 

CFI 90/0≤ 98/0 

NFI 90/0≤ 99/0 

RMSEA 1/0≥ 01/0 

 

، متغير 8با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول 

دسترسی به عوامل توليد بر روي نگرش به حفظ 

زيست اثرگذار است که ميزان ضريب تأثير يطمح

متی نيز است. متغير نگرش به سال -34/0مستقيم آن، 

ي که اگونهبهبينی بود به وسيله دو متغير قابل پيش

 27/0دانش اصول کشاورزي ارگانيک با ضريب تأثير 

بيشترين ميزان تأثير و در رتبه دوم نگرش به گروه 

 است. -22/0مرجع با ضريب مستقيم 

در مورد متغير نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي 

غير اثربخشی متداول نيز نتايج حاکی است که مت

 39/0ي ارتباطی با ضريب تأثير مستقيم هارسانه

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 

قرار دارد. سطح تحصيالت کشاورزان  37/0مستقيم 

است و در رتبه آخر،  21/0ير مستقيم داراي ضريب تأث

 مشاهدهقابل -18/0سابقه کشاورزي با ضريب تأثير 

 است.

 

 

زيست، نگرش به سالمتی و نگرش به يطمحمستقيم و کلی متغيرها بر متغيرهاي نگرش به حفظ  استانداردشدهميزان اثرات  -8جدول 

 پيامدهاي منفی کشاورزي متداول
 اثر کل اثر مستقيم مسيرها

 -34/0 -34/0 زيستيطمحنگرش به  ---> دسترسی به عوامل توليد
 22/0 22/0 زيستيطمحنگرش به  ---> نگرش به گروه مرجع

 20/0 20/0 زيستيطمحنگرش به  ---> دانش اصول کشاورزي ارگانيک
 20/0 20/0 زيستيطمحنگرش به  ---> سطح تحصيالت
 14/0 14/0 زيستيطمحنگرش به  ---> سابقه کشاورزي

 05/0 05/0 زيستيطمحنگرش به  ---> ي ارتباطیهارسانهاثربخشی 
 -15/0 -15/0 نگرش به سالمتی  ---> دسترسی به عوامل توليد

 -22/0 -22/0 نگرش به سالمتی ---> نگرش به گروه مرجع
 27/0 27/0 نگرش به سالمتی ---> دانش اصول کشاورزي ارگانيک

 10/0 10/0 ه سالمتینگرش ب ---> سطح تحصيالت
 21/0 21/0 نگرش به سالمتی ---> سابقه کشاورزي

 17/0 17/0 نگرش به سالمتی ---> ي ارتباطیهارسانهاثربخشی 
 -18/0 -18/0 نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول ---> دسترسی به عوامل توليد

 -004/0 -004/0 ولنگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متدا ---> نگرش به گروه مرجع
 37/0 37/0 نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول ---> دانش اصول کشاورزي ارگانيک

 21/0 21/0 نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول ---> سطح تحصيالت
 -18/0 -18/0 نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول ---> سابقه کشاورزي

 39/0 39/0 نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول ---> ي ارتباطیهارسانهاثربخشی 
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در رابطه با تأثير متغيرها بر نگرش به کشاورزي 

، 8ارگانيک با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول 

بيشترين ميزان ضريب تأثير مستقيم مربوط به متغير 

و بعد از آن در  44/0زيست با ضريب يطمحنگرش به 

دوم آگاهی از اصول کشاورزي ارگانيک با ضريب  رتبه

 Wheelerهاي تحقيق، قرار دارد. يافته31/0تأثير 

کند. متغير ميزان اين يافته را تأييد می (2008)

در رتبه  26/0دسترسی به عوامل توليد با ضريب تأثير 

سوم قرار دارد و بعد از آن دو متغير نگرش به سالمتی با 

گرش به پيامدهاي منفی کشاورزي و ن 26/0ضريب تأثير 

به عنوان عوامل اثرگذار بر  17/0متداول با ضريب تأثير 

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. (2012  و(Tatlidil et al. (2009 

سابقه کشاورزي، نگرش به گروه مرجع  خوانی دارد.هم

( داراي ضريب تأثير مثبت و 16/0)ضريب تأثير 

ي ارتباطی و هارسانهيرمستقيم و متغيرهاي اثربخشی غ

ميزان دسترسی به عوامل توليد داراي ضريب تأثير منفی 

يرمستقيم بر متغير وابسته هستند. بيشترين تأثير غو 

 قيم مربوط به متغير نگرش به گروه مرجع است.يرمستغ

 
 يرمستقيم و کلی متغيرها بر متغير نگرش کشاورزي ارگانيکغمستقيم،  استانداردشدهميزان اثرات  -9جدول 

 اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم مسيرها

 ---> دسترسی به عوامل توليد

ک
اني

رگ
ي ا

رز
شاو

 ک
 به

ش
گر

ن
 

26/0 08/0- 34/0 

 14/0 16/0 -01/0 ---> روه مرجعنگرش به گ

 39/0 08/0 31/0 ---> دانش اصول کشاورزي ارگانيک

 034/0 03/0 -004/0 ---> سطح تحصيالت

 04/0 04/0 --- ---> سابقه کشاورزي

 -09/0 -09/0 --- ---> ي ارتباطیهارسانهاثربخشی 

 44/0 --- 44/0 ---> زيستيطمحنگرش به 

 17/0 --- 17/0 ---> منفی کشاورزي متداول نگرش به پيامدهاي

 26/0 --- 26/0 ---> نگرش به سالمتی

 

، اثرات مستقيم و غيرمستقيم و کل (10)جدول 

هاي کشاورزي ارگانيک را يتفعالمتغيرهاي اثرگذار بر 

دهد. با توجه به اطالعات در بين کشاورزان نشان می

ل کشاورزي ارائه شده در الگو، متغير آگاهی از اصو

بيشترين ميزان  65/0ارگانيک با ضريب تأثير مستقيم 

هاي کشاورزي ارگانيک يتفعاليري کارگبهتأثير را بر 

دارد. عالوه بر آن نگرش به کشاورزي ارگانيک داراي اثر 

هاي کشاورزي يتفعالبر  35/0مستقيم به ميزان 

اين مفهوم که هر چه ميزان دانش و ارگانيک دارد. به

ی کشاورزان نسبت به اصول کشاورزي ارگانيک آگاه

افزايش يابد، نگرش بهتري نسبت به اين شيوه کشت 

کسب خواهند نمود و متعاقب آن نيز رفتارهاي 

زيست و يطمحکشاورزي آنان مطابق با معيارهاي حفظ 

شيوه ارگانيک خواهد بود. متغير سطح تحصيالت داراي 

تغير سن است. از طرف ديگر م -41/0ضريب تأثير 

هاي يتفعال( بر -27/0کشاورزان، اثر منفی مستقيم )

کشاورزي ارگانيک دارد. در نهايت، ضريب تأثير مستقيم 

دو متغير سابقه کشاورزي و دسترسی به عوامل توليد به 

 است. 12/0و  -24/0ترتيب 
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 هاي کشاورزي ارگانيکيتفعال يرمستقيم و کلی متغيرها برغمستقيم،  استانداردشدهميزان اثرات  -10جدول 
 اثر کل يرمستقيمغاثر  اثر مستقيم يرهامس

 ---> دسترسی به عوامل توليد

ره
به

ک
اني

رگ
ي ا

رز
شاو

 ک
تار

 رف
 از

ي
ير

گ
 

12/0 06/0 18/0 

 097/0 09/0 007/0 ---> نگرش به گروه مرجع

 81/0 16/0 65/0 ---> دانش اصول کشاورزي ارگانيک

 -412/0 002/0 -41/0 ---> سطح تحصيالت

 -22/0 02/0 -24/0 ---> سابقه کشاورزي

 -34/0 -07/0 -27/0 ---> ي ارتباطیهارسانهاثربخشی 

 25/0 15/0 1/0 ---> زيستيطمحنگرش به 

 -18/0 -09/0 -09/0 ---> نگرش به پيامدهاي منفی کشاورزي ارگانيک

 -13/0 -06/0 -07/0 ---> نگرش به سالمتی

 35/0 --- 35/0 ---> کشاورزي ارگانيک نگرش به

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاي کشاورزي ارگانيکيتفعالالگوي تحليل مسير  -2نگاره 

 

 

 
 

 

R2 = 0/24 

*18/0- 

**43/0- 

**27/0 

*22/0- 

**41/0- 

**21/0 

**27/0- 

**39/0 

**24/0- 

*18/0- 

**37/0 

**34/0- 

**26/0 *12/0 

**31/0 
**65/0 

*26/0 

**44/0 

*17/0 

**35/0 

R2 = 0/25 

R2 = 0/24 

R2 = 0/28 R2 = 0/61 

دانش اصول 

 کشاورزي ارگانيک

دسترسی به 

 عوامل توليد

نگرش نسبت به 

 گروه مرجع

 سطح تحصيالت

اثربخشی 

 هاي ارتباطیرسانه

نگرش نسبت به 

 زيستحفظ محيط

نگرش نسبت به پيامدهاي 

 اورزي متداولمنفی کش

نگرش نسبت به 

 سالمتی

نگرش نسبت به 

 کشاورزي ارگانيک

کارگيري رفتار به

 کشاورزي ارگانيک

 سابقه کشاورزي
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 گيري و پيشنهادهانتيجه

مشاهده آثار نامطلوب کشاورزي متداول در سطح 

-تث تأکيد بر يک نياز فوري براي توسعه مهارجهان باع

هاي کشاورزي شده است که از نظر محيطی، توليدي و 

ي ورزاجتماعی پايدار باشند. در اين راستا، کشا–اقتصادي

هاي کشاورزي ترين نظامعنوان يکی از مهمارگانيک به

نه جايگزين، براي توليد مواد غذايی سالم و بدون هرگو

ز د توجه قرار گرفته است. بسياري امواد شيميايی مور

هاي توجهی به فعاليتکارشناسان کشاورزي ايران، بی

-زيست را مورد انتقاد قرار میمربوط به حفاظت محيط

ت دهند. در اين راستا، پژوهشگران با تأکيد بر مشکال

کنونی کشاورزي متداول، بحران در توسعه کشاورزي 

سعه ه راهبردهاي تودانند کدهنده آن میايران را نشان

 طور اساسی در تحقق توسعه کشاورزي پايدارمتداول به

يد جد رو، بر ايجاد يک الگويدر ايران ناتوانند و از اين

يابی به توسعه پايدار تأکيد کشاورزي براي دست

 کنند.می

يابی به با توجه به اهميت نقش کشاورزان در دست

 نيک، تحقيق وويژه کشاورزي ارگاکشاورزي پايدار و به

ن کسب اطالعات در زمينه دانش، نگرش و رفتار کشاورزا

هاي نسبت به کشاورزي ارگانيک براي طراحی برنامه

الزم براي حرکت به سوي اين نظام کشاورزي ضروري 

است. اين پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر و 

هاي تغيير رفتار کشاورزان نسبت به کشاورزي روش

د بوشهر انجام شده است. نمونه مورارگانيک در استان 

 هر،هاي ديّر، بوشمطالعه از خانوارهاي کشاورز شهرستان

ل جم و ريز انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان داد عوام

کارگيري رفتارهاي هاي مختلفی بر ميزان بهو سازه

 گذارند. کشاورزان دارايکشاورزي ارگانيک تأثير می

هاي ن باالتري، فعاليتسابقه کشاورزي بيشتر، به ميزا

ی طاند. ممکن است در کار گرفتهکشاورزي ارگانيک را به

هاي مختل،ف کشاورزان اطالعات بيشتري کسب سال

پذيرتر، کرده باشند. از طرف ديگر کشاورزان خطر

 اند.هاي کشاورزي ارگانيک بيشتري را انجام دادهفعاليت

 براي  اندتومی جديد  کشاورزي ارگانيک به عنوان روش 
 

 افراد به عنوان يک روش همراه با خطر تلقی شود. در

 پذيري بيشتري دارند، بيشتر آننتيجه افرادي که خطر

 اند.را به کار گرفته

زيست، آگاهی از اصول يطمحمتغيرهاي نگرش به 

کشاورزي ارگانيک، ميزان دسترسی به عوامل توليد، 

کشاورزي نگرش به سالمتی و نگرش به پيامدهاي منفی 

ي متداول به عنوان عوامل اثرگذار بر نگرش به کشاورز

ارگانيک شناسايی شدند. همچنين متغيرهاي ميزان 

پذيري، نگرش هاي ارتباطی، قدرت خطراستفاده از رسانه

به پيامدهاي منفی کشاورزي متداول، آگاهی از اصول 

زيست، نگرش به يطمحکشاورزي ارگانيک، نگرش به 

 ی به عوامل توليد و نگرش به کشاورزيسالمتی، دسترس

ه هاي کشاورزي ارگانيک رابطيتفعالارگانيک با اجراي 

 .اندداشته

از آنجا که سطح تحصيالت با ميزان اجراي 

 هاي کشاورزي ارگانيک رابطه دارد؛ لذا توصيهفعاليت

، کرده و آموزش به آنانشود با انتخاب افراد تحصيلمی

هاي ارگانيک فراهم فعاليتزمينه الزم براي توسعه 

 تواند پذيرش گردد. همچنين يکی از عواملی که می

هاي کشاورزي را تحت تأثير قرار دهد در نوآوري

ذا دسترس بودن عوامل توليد براي اجراي نوآوري است. ل

به منظور بهبود نگرش کشاورزان منطقه مورد مطالعه 

 ن درنسبت به کشاورزي ارگانيک و در نهايت پذيرفتن آ

شود که عوامل توليد، تجهيزات و دانش عمل توصيه می

ت دماخمورد نياز در اختيار کشاورزان قرار گيرند. مراکز 

 توانند در تأمين اين عواملو ترويج کشاورزي نيز می

ان کمک کنند و اطالعات موردنياز را در اختيار کشاورز

مروّجين و کارشناسان قرار دهند. از سوي ديگر 

نيز نقش مهمی در بهبود نگرش کشاورزان کشاورزي 

هاي هاي کشاورزي همچون فعاليتنسبت به نوآوري

زيرا براي بهبود نگرش  کشاورزي ارگانيک دارند؛

کشاورزان و ايجاد تغييرات مطلوب در کشاورزي الزم 

است اطالعات صحيح در اختيار کشاورزان باشد. لذا 

يز بايستی هاي علمی و عملی مروّجان کشاورزي نمهارت

 ارتقاء يابد.
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