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The main aim current of the descriptive-correlational study was Analysis the factors affecting farmers'
attitudes in Islamabad city, toward organic farming. The statistical population of this study was comprised of
farmers in Islamabad city (N = 13910). The sample size was 370 using a table Bartlett et al. (2001), and
stratified random sampling was used. Data were collected by questionnaire. According to findings, farmers in
Islamabad have a moderate attitude towards organic agriculture (mean = 3.6, SD = 0.8). The result of path
analysis showed that the variable of Farmers' income had the most significant effect on the farmers attitudes
towards organic farming (β= 0.78). Furthermore, the other variables like: Participation in extension courses
related to organic farming (β= 0.55), The farmers' access to communication channels (β=0.42), Farmers'
knowledge of organic farming (β=0.35), The economic and technical support to government (β=0.32) and the
organic market (β= 0.19), had the most effects on the farmers attitudes towards organic farming and
respectively ranked in other priorities.
Keywords: Attitude, Sustainable Development, Organic Farming, Islamabad City.
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واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک
(مورد مطالعه :شهرستان اسالم آباد غرب)
سهیال پورجاوید 1و منصور غنیان*2
 ،1دانشجوی دکتری گروه آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -97/9/17 :تاریخ تصویب)98/2/7 :

چكیده

هدف پژوهش توصیفی – همبستگی حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان
شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزی ارگانیک بود .جامعه آماری مورد مطالعه را
تمامی کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب( ،)N=13910تشکیل دادند .حجم نمونه با استفاده
از جدول ) 370 ،Bartlett et al.(2001نفر تعیین و از روش نمونهگیری تصادفیطبقهای،
استفاده شد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود .یافتهها حاکی از آن است که
کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نگرش متوسطی نسبت به کشاورزی ارگانیک دارند
(میانگین=  3/6از  5و انحراف معیار=  .)0/8نتایج حاصل از تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار
 AMOSنیز نشان داد که متغیر درآمد کشاورزان( ،)β=0/78بیشترین تأثیر را بر نگرش
کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزی ارگانیک ،داراست .پس از آن نیز
متغیرهایی چون شرکت در کالسهای ترویجی مرتبط با کشاورزی ارگانیک( ،)β=0/55میزان
دسترسی کشاورزان به کانالهای ارتباطی( ،)β=0/42دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به
کشاورزی ارگانیک( ،)β=0/35میزان حمایتهای اقتصادی و فنی دولت( )β=0/32و وضعیت
بازار محصوالت ارگانیک( ،)β=0/19بیشترین تأثیر را بر کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب

نسبت به کشاورزی ارگانیک ،دارا هستند و به ترتیب در اولویتهای بعدی این تأثیر قرار می-

گیرند.
واژههای کلیدی :نگرش ،توسعه پایدار ،کشاورزی ارگانیک ،شهرستان اسالم آباد غرب.
مقدمه
در سالهاي اخیر نگرانیهاي فراوانی در سطح جهان
در رابطه با اثرگذاريها و پیامدهاي برخی فعالیتهاي
کشاورزي بر محیط زيست و جامعه مشاهده شده است.
جنگ انسان با طبیعت با پیدايش مواد شیمیايی و ورود
سمها و کودهاي شیمیايی که ضربه مهلکی بر طبیعت
وارد آورده از آن جمله است ( Monfared and

Fatemi, 2018; Ghoochani et al., 2018; Abbasi
 .)et al., 2016میزان کاربرد کود شیمیايی در جهان از

 2/5به  3/5میلیون تن در ده سال گذشته افزايش
داشته است به طوري که در کشاورزي متعارف از بیش
از  300نوع ترکیب شیمیايی خطرناک مانند آفت کش-
ها ،علف کشها و کودهاي شیمیايی به منظور مهار آفات
و حشرات و حاصلخیز سازي خاک استفاده میشود که
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بقاياي اين مواد افزون بر آلوده کردن آبهاي زيرزمینی
و هوا ،جذب گیاهان و درختان شده و بخشی از آن در
محصوالت کشاورزي رسوب کرده و در طی مصرف به
بدن انسان منتقل خواهند شد .همچنین از ديگر
مشکالت استفاده بیرويه از مواد شیمیايی ،سمها و
کودهاي شیمیايی عدم بازارپسندي محصوالت در
عرصههاي بینالمللی و به دنبال آن کاهش صادرات
محصوالت کشاورزي ايران به بازارهاي بینالمللی به
داليلی چون پايین بودن کیفیت آنها به ويژه از نظر
طول مدت انبارمانی ،فقر و پايین بودن ارزش غذايی آن-
ها به علت کاربرد بیرويه مواد شیمیايی است .درحالی
که در ديگر کشورهاي پیشرفته ،میزان مواد شیمیايی
محصوالت غذايی بسیار پايین و در بسیاري از موارد
تمايل به سوي تولید مواد غذايی بدون استفاده از نهاده-
هاي شیمیايی رو به افزايش است(Rastakhiz, & ،2017
.)Salimi
يکی از راهکارهاي پیش رو جهت حفظ منابع
موجود ،کشاورزي ارگانیک است که در کل جهان نیز از
سالهاي  1980توجه گروهی از سیاستگزاران،
مصرفکنندگان ،طرفداران محیطزيست ،نهادهاي دولتی
و کشاورزان به اين نوع کشاورزي معطوف شده است
( .)Yaghoubi & Javadi،2013از سوي ديگر در ايران
کشاورزي رايج مشکالتی مانند خسارت به محیط زيست
و منابع طبیعی ،تخريب زيستگاههاي اکولوژيک و افزايش
ضايعات محصوالت کشاورزي را به وجود آورده
است( .)Aezami et al.،2018در اين راستا ،کشاورزي
ارگانیک به عنوان يکی از مهمترين سامانههاي کشاورزي
جايگزين براي تولید مواد غذايی سالم و بدون هرگونه
مواد شیمیايی ،مورد توجه قرارگرفته است
(.)Ghorbani et al.،2011
کشاورزي ارگانیک در واقع انجام دادن فعالیتهاي
کشاورزي به صورت پايدار است که نظام تلفیقی
کشاورزي بر پايه اصول بوم شناسی را شکل میدهد .در
کشاور زي ارگانیک ،کشاورزان به جاي استفاده از
کودهاي شیمیايی با عملیاتی که در خاک انجام می-
دهند و با کمک چرخه عناصر غذايی در خاک ،موجب
حاصلخیزي آن میشوند .در اين روش از علفکشها،
آفتکشها يا موجودات حاصل از مهندسی ژنتیک
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استفاده نمیشود .اهداف اصلی نظامهاي تولید ارگانیک،
بهینه سازي تولید و افزايش کیفیت محیط زيست و رفاه
جامعه است (.)Wallace،2005
تصمیم کشاورزان براي تولید محصوالت سالم و
ارگانیک میتواند متأثر از عوامل مختلفی باشد .يکی از
عوامل مهم در راستاي پذيرش کشت محصول سالم
توسط کشاورزان ،نگرش آنان نسبت به تولید اين
محصوالت است .نگرش عبارت است از نوعی حالت
آمادگی ذهنی که به وسیله تجربه سازماندهی میشود و
تأثیري مستقیم و پويا بر عکس العملهاي فرد نسبت به
تمامی پديدهها و وضعیتهايی که سروکار دارد ،میگذارد
و انسان را آماده بروز واکنشهاي رفتاري خاص می-
کند( .)Sandoghi et al.،2015لذا سنجش نگرش
کشاورزان میتواند در پیش بینی رفتار آنها در رابطه با
پذيرش کشت محصول سالم و ارگانیک مهم باشد .در
اين زمینه مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور
انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره
میشود.
( Malek Saeedi et al.)2011در مطالعهي خود
نشان دادند که نگرش نامطلوب نسبت به کشاورزي
متعارف ،نگرش عمومی نسبت به محیط زيست ،مشکل
انتقالی درک شده و هنجارهاي اخالقی اثرات معنی دار و
مستقیمی بر نگرش نسبت به کشاورزي ارگانیک دارند
که در اين بین نگرش نامطلوب نسبت به کشاورزي
متعارف بیشترين اثر مستقیم را داراست .نتايج پژوهش
( Ghadimi et al.)2013حاکی از آن است که کشاورزان
مورد مطالعه نگرش مثبتی نسبت به کشاورزي ارگانیک
داشتند و بین نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي
ارگانیک و متغیرهايی چون سطح تحصیالت ،شرکت در
کالسهاي ترويجی مرتبط با کشاورزي ارگانیک و شیوه
کشت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .در اين راستا
( Mirsalimi et al.)2016نیز سطح تحصیالت و سن
کشاورزان را تعیین کنندهي نگرش آنان نسبت به
کشاورزي ارگانیک دانستهاندBagheri & )2011( .
 Shahpasandنیز نشان دادند که کشاورزان نسبت به
کشاورزي ارگانیک داراي نگرش مثبتی میباشند .آنها
در پژوهش خود نشان دادند که کشاورزان نسبت به
اصول کلی پايداري و عملیاتی نظیر ضرورت حفاظت از
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آب و خاک ،اثرات منفی نهادههاي شیمیايی کشاورزي،
رعايت تناوب زراعی و ضرورت حفظ محیط زيست
نگرش مثبتی دارند ،اما نسبت به ضرورت کاهش مصرف
کودهاي شیمیايی و کاهش عملیات خاکورزي از نگرش
مثبتی برخوردار نیستند Acs)2006( .عوامل مؤثر بر
نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک را به دو
عامل اقتصادي و غیر اقتصادي تقسیم میکند .در همین
راستا نیز ( Lund et al.)2008و (Kawosi, et .)2015
 alبر عوامل مالی و اقتصادي تأکید نمودهاند.
در اين راستا پرداخت اعتبارات ارزان قیمت و يارانه-
اي نیز يکی ديگر از عوامل تأثیر گذار بر نگرش
کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک مطرح شده است
) .)Ghorbani.,2010اهمیت اين امر تا جايی است که
( Dabbert et al.)2004نیز پرداختهاي حمايتی به
کشاورزان را مهمترين عامل تأثیر گذار بر نگرش آنان
نسبت به کشاورزي ارگانیک بیان میکنند .اين در حالی
است که علیرغم تأثیر عوامل مالی و اقتصادي بر نگرش
مثبت نسبت به کشاورزي ارگانیک (Midmore & )2001
 colleaguesدر مطالعه خود نگرانیهاي زيست محیطی
را دلیل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي
ارگانیک دانستهاند و داليل اقتصادي را در اولويتهاي
بعدي اين تأثیر قرار دادند.
دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به فوايد کشاورزي
ارگانیک از جمله ديگر متغیرهاي تعیین کنندهي نگرش
کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک محسوب میگردد
که توسط محققانی چون ))2013( ، Azizi et al.(2017
)2006( ، Rajabi et al.)2012( ،Kochaki et al.
 Salaza)2005( ،Stobbelaar et al.و ()2004
 Sandersonنیز مطرح شده است .در همین راستا
( ، Rajabi et al.)2012نشان دادند که دانش و آگاهی
کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک خود از سابقه
فعالیت کشاورزي آنان تأثیر میپذيردfabrigar )2006( .
 ،et al.در بررسی نگرش افراد به کشاورزي ارگانیک به
اين نتیجه رسیدند که نگرشهاي مبتنی بر دانش باال،
نسبت به نگرشهاي مبتنی بر دانش کم ،پیش بینی
کنندهي قويتري براي رفتارهاي مناسب محیطی
هستند.

در همین راستا ،بنابر يافتههاي پژوهش
( ،monfared, & fatemi)2018کشاورزان با تحصیالت
باالتر ،میزان دانش و آگاهی بیشتري از شیوه ارگانیک
داشته و به همین ترتیب ،بیشتر افرادي که شیوهي
ارگانیک را در عمل استفاده میکنند نیز از گروه
کشاورزان داراي تحصیالت باالتر هستند .همچنین بین
روحیهي خطرپذيري و به کارگیري شیوهي ارگانیک در
تولیدات کشاورزي نیز تفاوت معناداري بین گروههاي
مختلف کشاورزان وجود داشته و کشاورزان خطرپذير ،به
میزان بیشتري شیوه ارگانیک را در عمل پذيرفتهاند.
مشاهده برنامههاي تلويزيونی ،شرکت در گروههاي بحث
کشاورزان و مراجعه به سازمان جهاد کشاورزي به ترتیب
پرکاربردترين روشهاي ارتباطی انبوهی ،گروهی و
انفرادي بوده که توسط کشاورزان براي کسب اطالعات
مورد نیاز در زمینه شیوه ارگانیک استفاده میشود.
( ،)Shams et al., 2015نیز در مطالعه خود نشان
دادند که با وجود اين که عوامل متعددي با رفتارهاي
کشاورزان در زمینه مصرف نهادههاي شیمیايی در ارتباط
است اما عواملی چون نگرش کشاورزان و نیز میزان
استفاده ازمنابع اطالعاتی توسط کشاورزان ،دو مورد از
مهمترين آنها میباشند.
بر اساس يافتههاي تحقیق (،Ghorbani et al.)2011
ايجاد نظام اطالعات بازار محصوالت ارگانیک ،تشويق به
کشاورزي تمام وقت ،ارتقاء درآمدهاي کشاورزان در جهت
افزايش توان مالی براي سرمايه گذاري ،استفاده از ناظرين
کشاورزي و ارتقاء نقش آنها در تولید محصوالت
ارگانیک و نیز توجه بیشتر به بیمه نمودن محصوالت از
جمله مهمترين عوامل تأثیر گذار بر نگرش کشاورزان
نسبت به کشاورزي ارگانیک محسوب میشوند.
محققان ديگر نیز ضمن شناسايی متغیرهاي تأثیر
گذار بر نگرش منفی کشاورزان نسبت به کشاورزي
بازار
ارگانیک به مشکالت اقتصادي و
(Demiyurek, 2010; Karimi

et al., 2012

 ،, 2003) ; Lammerts et al.مشکالت زراعی و عدم
تعهد به رعايت مقررات کشاورزي ارگانیک از سوي
کشاورزان( ،)Lammerts et al., 2003بازده مالی
اندک( ،)papzan & shiri, 2012دانش کم کشاورزان
نسبت به کشاورزي ارگانیک و کم سوادي کشاورزان
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( ،)papzan & shiri, 2012مشکالت مربوط به
فروشندگان محصوالت ارگانیک و سازمانهاي دولتی
( ،)Lammerts et al., 2003دشواري حفظ تعادل در
تأمین اهداف مصرفکننده ،ذينفعان سازمانی و خصوصی
در بخش تولید ارگانیک & (Demiyurek, 2010; Stolze
) ،Lampkin, 2009اشاره نمودهاند.
درمجموع با عنايت به بررسیهاي صورت گرفته،
تصمیم کشاورزان براي تولید محصوالت سالم و ارگانیک
متأثر از عوامل مختلفی چون ،نگرش آنان نسبت به تولید
اين محصوالت( Bagheri & Shahpasand ،2011؛،2011
 Nowruzi & Shahbazi؛Malek Saeedi et al.،2011
؛ ،) Ghadimi et al.،2013سطح تحصیالت(،2018
monfared, & fatemi؛ Mirsalimi et al.،2016؛،2013
 ،)Ghadimi et al.شرکت در کالسهاي ترويجی مرتبط
؛2013
با کشاورزي ارگانیک(Soleimani،2011
 ،)Ghadimi et al.،دسترسی کشاورزان به کانالهاي
& Hooshmandan Moghaddam
ارتباطی(،2016
 Shams؛ ،)monfared, & fatemi ،2018شیوه
کشت( ،) Ghadimi et al.،2013سن کشاورزان(،2016
 Mirsalimi et al.؛Hooshmandan ،2016
 ،)Moghaddam & Shamsبهره مندي از يک سامانه
ترويجی جامعه نگر(،)Nowruzi & Shahbazi ،2011
عوامل مالی و اقتصادي( Acs ،2006؛Lund et al.،2008
؛ ،) Kawosi et al.،2015میزان حمايتهاي اقتصادي و
فنی دولت) Ghorbani.,2010؛Sandoghi et al.، 2015
؛ ،)Dabbert et al.،2004درآمد(Haghjou et al.،2011
؛ Lund et al.،2008؛ & Hooshmandan Moghaddam
 Shams,2016؛ ،) Mafee et al. ،2012دانش و آگاهی
کشاورزان نسبت به فوايد کشاورزي ارگانیک(،2011
 Haghjou et al.؛ Rajabi et al. ،2012؛،2006
 Stobbelaar et al.؛ Kochaki et al.،2013؛،2017
 ،)Azizi et al.بهبود بازاريابی و بازاررسانی محصوالت
سالم (  Ghorbani et al.،2015؛Sandoghi et ،2015
 )al.و  ،...میباشد .همچنین در اين راستا فقدان دانش و
مهارت براي مديريت يک مزرعه ارگانیک و فقدان
فرصتهاي بازاري براي محصوالت ارگانیک مهمترين
دلیل براي عدم کاربرد فعالیتهاي کشاورزي ارگانیک
بوده است و اعتقادات و نگرشهاي کشاورزان متداول
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عامل مهمی در تأثیر گذاري بر تمايل به پذيرش فعالیت-
هاي ارگانیک میباشند(.)Khaledi et al., 2011
به طور کلی با توجه به تأثیر کشاورزي ارگانیک در
زمینة کاهش استفاده از سموم و کودهاي شیمیايی و
حفظ محیط زيست و خاک و تنوع زيستی و جلوگیري از
آلودگی آبهاي سطحی و زيرزمینی و تولید محصوالت با
کیفیت ،لزوم توجه به کشت ارگانیک و توسعة آن
احساس میشود .ايران از ظرفیت بااليی در تولید
محصوالت ارگانیک برخوردار است و بايد از اين ظرفیتها
به عنوان يک امتیاز در تولید اين محصوالت استفاده کند.
تولید محصوالت ارگانیک در کشور ما ،با توجه به شرايط
خشک محیطی و فراوانی نیروي کار ،اقتصاديتر و آسان-
تر از ديگر مناطق جهان به نظر میرسد( Shokat fadaei
 .)et al., 2014به طور کلی يافتههاي اين پژوهش می-
تواند دستاوردهايی براي مديران و برنامه ريزان در بهبود
پذيرش کشاورزي ارگانیک در بین کشاورزان داشته باشد.
بدين ترتیب که نتايج حاصل از بررسی اثرهاي مستقیم
و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل سنجش شده در اين
پژوهش بر نگرش کشاورزان شهرستان نسبت به
کشاورزي ارگانیک ،میتواند ياريگر برنامهريزان در
تقويت عوامل شناسايی شده به منظور ارتقاي نگرش
مثبت کشاورزان منطقه و در نهايت پذيرش کشت بیش-
تر محصوالت به صورت ارگانیک از سوي آنان باشد.
لذا با عنايت به مطالب ذکر شده ،از آنجايی که
محققان بر اين باور هستند که پايداري حاصل تجارب،
اهـداف ،دانش ،تصمیم گیري و سازماندهی مشترک
انسانهاست و تصمیم کشاورزان به پذيرش عملیات
کشـاورزي پايدار نیز متأثر از عوامل مختلفی است که
يکی از اين عوامل نگرش آنان مـیباشـد ( Shams et
 ،)al., 2015اين نتیجه حاصل میشود کـه کشاورزي
پايــدار بیشتر متکی به دانش ،نگرش و مديريت
کشاورزان است و براي موفقیت آن ،دولت به تنهايی
کافی نیسـت ،بلکـه ذينفعـان اصـلی آن يعنـی
کشـاورزان بايـد مســئولیت آن را برعهــده
بگیرند( .)AbuSamah et al., 2012لذا اولین گـام در
برنامه ريزي براي کـاهش خطرات ناشی از سموم
شیمیايی انجام تحقیقاتی به منظور بررسی دانش ،نگرش
و رفتارهاي کشاورزان دربـاره سـموم مورد استفاده در

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،50-2شماره 1398 ،2

372

کشاورزي است .در واقع نگرش کشاورزان به کشاورزي
پايدار ،يکی از مهمترين عوامـل تأثیرگـذار بـر تصمیم
کشاورزان بـه پذيرش عملیات کشاورزي پايدار میباشد
و بررسی نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک و
عوامل مؤثر بر آن به عنوان اصلیترين عامل در تولید
محصوالت ارگانیک و به منظور ايجاد تغییر مؤثر در رفتار
کشاورزان به سمت کشاورزي ارگانیک ضروري به نظر
می رسد ،از اين رو پژوهش حاضر ،واکاوي عوامل مؤثر بر

نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به
کشاورزي ارگانیک را مد نظر قرار داده است .در اين
جهت اهداف اختصاصی ذيل مورد توجه قرار گرفت:
 ارزيابی نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آبادغرب نسبت به کشاورزي ارگانیک؛
 بررسی عوامل تأثیر گذار بر نگرش کشاورزانشهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک.
درآمد

دسترسی به
کانالهاي ارتباطی

نگرش نسبت به
کشاورزي ارگانیک

آگاهی نسبت به
کشاورزي ارگانیک
حمايتهاي اقتصادي
و فنی دولت

وضعیت بازار

شکل  ،1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
جامعه آماري اين پژوهش را تمامی کشاورزان
شهرستان اسالم آباد غرب( ،)N=13910تشکیل دادند.
حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و
همکاران( 370 ،)2001نفر تعیین و از روش نمونهگیري
تصادفیطبقهاي(برحسب دهستان و روستاي محل
فعالیت کشاورزان) ،استفاده شد .به منظور ارزيابی عوامل
مؤثر بر نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب
نسبت به کشاورزي ارگانیک از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد که بر اساس مطالعات صورت گرفته در
ادبیات موضوعی پژوهش ،تدوين شد .پرسشنامه شامل
سه قسمت بود:
نامه همراه که در آن ضمن اشاره به عنوان تحقیق و
هدف از گردآوري دادهها ،اهمیت همکاري پاسخ دهنده

شرکت در کالسهاي
ترويجی مرتبط با کشاورزي
ارگانیک

در بهبود کیفیت تحقیق از طريق ارائه اطالعات مورد
نیاز بیان شد؛
ويژگیهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان ،از جمله:
سن ،میزان زمین زراعی(برحسب هکتار) ،وضعیت تأهل،
میزان درآمد خانوار در سال ،سابقه کار کشاورزي ،سابقه
کشت محصوالت ارگانیک ،نوع محصول ارگانیک کشت
شده ،تعداد کالسها و کارگاههاي آموزشی ترويجی
شرکت داشته در ارتباط با محصوالت ارگانیک و
غیره(هدف از تدوين اين سؤاالت ،دستیابی به اطالعات
در مورد ويژگیهاي پاسخگويان بود)؛
بخش اصلی پرسشنامه که شامل گويههاي سنجش
نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به
کشاورزي ارگانیک(مقیاس کامالًمخالفم= 1کامالًموافقم
= 5براي سؤاالت مثبت و مقیاس کامالًمخالفم=5

پورجاويد و غنیان :واکاوي عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان ...

کامالًموافقم = 1براي سؤاالت منفی) ،گويههاي سنجش
میزان دسترسی کشاورزان به کانالهاي ارتباطی(مقیاس
خیلیکم = 1خیلی زياد = ،)5گويههاي سنجش دانش و
آگاهی کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک(مقیاس
خیلیکم= 1خیلی زياد = ،)5گويههاي سنجش میزان
حمايتهاي اقتصادي و فنی دولت(مقیاس خیلیکم=1
خیلی زياد = )5و گويههاي سنجش وضعیت بازار
محصوالت ارگانیک(مقیاس خیلیکم= 1خیلی زياد =،)5
بود.
روايی ظاهري و محتوايی ابزار اندازهگیري در اين
1
پژوهش ،توسط پانل متخصصان و برآورد پايايی
پرسشنامه نیز توسط آلفاي کرونباخ صورت گرفت .میزان
اين ضريب 0/87 ،محاسبه شد که اين امر بیانگر پايايی
مناسب پرسشنامهي مورد نظر بود .به منظور تحلیل داده
ها از نرم افزارهاي  SPSSو  ،AMOSاستفاده شد.
یافتهها
در مجموع بر اساس يافتههاي توصیفی میتوان پی
برد که اکثر کشاورزان مورد مطالعه را مردان تشکیل
دادهاند( 87/5درصد) .همچنین يافتهها حاکی از آن
است که کشاورزان به طور میانگین  48ساله بودند و
اکثراً( 76/5درصد) نیز متأهل بوده و در روستا ساکن
بودند .بر اساس يافتهها اکثر کشاورزان شهرستان اسالم
آباد غرب ،داراي سواد ابتدايی و خواندن و نوشتن(40/5
درصد) بودند .همچنین سطح درآمد اکثر کشاورزان
مورد مطالعه( 42/1درصد) ،کمتر از  2میلیون تومان در
ماه برآورد شد.
بر اساس يافتهها تعداد اعضاي خانوادهي 50/1
درصد از کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب 2 ،تا 5
نفر میباشد .همچنین اکثر کشاورزان شهرستان اسالم
آباد غرب( 53/6درصد) داراي  19سال سابقه کار
کشاورزي بوده و شغل اصلی  63/3درصد از آنان،
کشاورزي میباشد .اين در حالی است که  23/4درصد از
نمونهي آماري مورد مطالعه عالوه بر کشاورزي به شغل
دامداري 7/2 ،درصد به شغل مسافربري و  6/1درصد به
شغل مغازهداري اشتغال دارند.
1. Reliability
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بر اساس يافتهها اکثر کشاورزان شهرستان اسالم آباد
غرب( 65/6درصد) به میزان متوسطی با شهر ارتباط
دارند(میانگین  3/3از  5و انحراف معیار )1/1و وضعیت
دسترسی به کانالهاي ارتباطی را متوسط ارزيابی می-
کنند(میانگین  3/0از  5و انحراف معیار  .)1/4به طوري
که کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب میزان دسترسی
خود را به مؤلفههايی چون راديو و تلويزيون و
کارشناسان ،دوستان و همسايگان آگاه و مطلع به میزان
متوسطی ارزيابی نموده و میزان دسترسی خود را به
مؤلفههايی چون مجالت ،کتب و نشريات آموزشی-
ترويجی به میزان کمی ارزيابی میکنند.
جدول ،1نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب
نسبت به کشاورزي ارگانیک را نشان میدهد .به منظور
ارزيابی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان شهرستان اسالم
آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد .هر سؤال داراي  5گزينه به
صورت کامالً موافقم ،موافقم ،نظري ندارم ،مخالفم و
ال مخالفم میباشد .برخی از سؤاالت يک ويژگی
کام ً
مثبت و بعضی ديگر يک ويژگی منفی را در فرد بررسی
میکنند ،لذا نحوهي امتیازدهی براي سؤاالت منفی،
عکس سؤاالت مثبت خواهد بود .به منظور بررسی نوع
نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به
کشاورزي ارگانیک ،الزم است که ابتدا نمرات متعلق به
هريک از گويهها با يکديگر جمع شده و به صورت
درصدي از نمره کل درآيند و به صورت زير تفسیر می-
ال منفی،
شوند تا در نهايت مشخص گردد که نگرش کام ً
ال مثبت هريک چه درصدي را
منفی ،خنثی ،مثبت و کام ً
به خود اختصاص دادهاند.
نگرش کامالً منفی :کمتر از  %20کل نمره؛
نگرش منفی :بزرگتر يا مساوي  %20و کوچکتر از
 40%کل نمره؛
نگرش خنثی :بزرگتر يا مساوي  %40و کوچکتر از
 60%کل نمره؛
نگرش مثبت :بزرگتر يا مساوي  %60و کوچکتر از
 80%کل نمره؛
نگرش کامالً مثبت :بزرگتر يا مساوي  %80کل نمره.
نتايج اين بررسی در جدول  2آورده شده است.
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جدول -1اولويت بندي نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک
میانگین*

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

اولويت

4/45
4/53

0/4
0/5

0/09
0/11

1
2

4/65
4/27
4/36
3/64
4/71

0/6
0/5
0/6
0/5
0/7

0/12
0/12
0/13
0/14
0/15

3
3
4
5
6

3/74
3/69
3/82

0/6
0/6
0/7

0/16
0/16
0/18

7
7
8

مواد غذايی ارگانیک نسبت به مواد غذايی تولید شده به شیوه رايج ،کمتر حاوي باقی
مانده سموماند.

3/79

0/9

0/23

9

کشاورزي ارگانیک باعث بهبود وضعیت روستائیان و جامعه روستايی میشود.

2/57

0/6

0/23

9

کشت ارگانیک سبب جلوگیري از تغییرات شديد و نامطلوب آب و هوايی میشود.

3/63

0/9

0/24

10

مصرف بیش از حد سموم و کودهاي شیمیايی به خانواده و اطرافیان خود کشاورز نیز
آسیب وارد میکند.

3/29

0/8

0/24

10

مصرف بی رويه مواد شیمیايی در کاهش صادرات اثر گذار است.

3/36

0/9

0/27

11

مصرف محصوالت کشاورزي ارگانیک موجب افزايش طول عمر میگردد.

3/11

0/9

0/29

12

محصوالت کشاورزي ارگانیک فاقد ظاهر زيبا و جذاب میباشند.

2/79

0/8

0/29

12

بازار براي محصوالت ارگانیک و غیر ارگانیک تفاوتی قائل نمیشود.

3/57

1/1

0/31

13

کشاورزي ارگانیک به دلیل کمتر بودن هزينه هاي متغیر نهاده ،يکسان بودن هزينه-
هاي ثابت و باالتر بودن قیمت محصوالت ارگانیک نسبت به کشاورزي رايج مقرون به
صرفه است.

2/68

0/9

0/33

14

محصوالت کشاورزي ارگانیک داراي ارزش غذايی بااليی میباشند.

2/86

1/0

0/34

15

کشت ارگانیک سبب حفظ کیفیت و طعم مواد غذايی میشود.

3/61

1/3

0/36

16

تولید کنندهاي که محصول سالم تولید میکند در دراز مدت سود بیشتري به دست
میآورد.

3/47

1/4

0/40

17

آزمايشگاه اندازه گیري میزان باقی مانده کود و سموم شیمیايی در محصوالت
کشاورزي ارگانیک وجود ندارد.

3/18

1/5

0/47

18

جمع

3/64

0/8

-

-

مؤلفه
کشت ارگانیک سبب حفظ سالمتی افراد میشود.
عملکرد تولید محصول ارگانیک در واحد سطح کمتر از محصول غیر ارگانیک در شرايط
فعلی است.
در کشاورزي ارگانیک نسبت به کشاورزي رايج از نیروي کار بیشتري استفاده میشود.
محصوالت کشاورزي غیر ارگانیک(رايج) اغلب سرطان زا میباشند.
محصوالت کشاورزي ارگانیک فاقد بازار مشخص میباشند.
کشت ارگانیک سبب جلوگیري از نابودي آبهاي شیرين میشود.
براي تولید مواد غذايی به شیوه ارگانیک نسبت به مواد غذايی معمولی بايد مقررات
سختتري را براي کنترل همه موارد به کار برد.
کشت ارگانیک سبب جلوگیري از نابودي حیات وحش میشود.
کشت ارگانیک از بروز بالياي طبیعی ناشی از گازهاي گلخانهاي جلوگیري میکند.
کشاورزي ارگانیک با قوانین طبیعت و محیط زيست همسويی بیشتري دارد.

*مقیاس :کامالًمخالفم= 1کامالًموافقم = 5براي سؤاالت مثبت و
مقیاس :کامالًمخالفم= 5کامالًموافقم = 1براي سؤاالت منفی

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود،
کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب بر اين ديدگاه
مصرند که کشت ارگانیک سبب حفظ سالمتی افراد می-

شود ،تولید محصول ارگانیک در واحد سطح کمتر از
محصول غیر ارگانیک در شرايط فعلی است ،در
کشاورزي ارگانیک نسبت به کشاورزي رايج از نیروي کار
بیشتري استفاده میشود ،محصوالت کشاورزي غیر
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ارگانیک(رايج) اغلب سرطان زا میباشند ،محصوالت
کشاورزي ارگانیک فاقد بازار مشخص میباشند ،کشت
ارگانیک سبب جلوگیري از نابودي آبهاي شیرين می-
شود ،براي تولید مواد غذايی به شیوه ارگانیک نسبت به
مواد غذايی معمولی بايد مقررات سختتري را براي
کنترل همه موارد به کار برد ،کشت ارگانیک سبب
جلوگیري از نابودي حیات وحش میشود ،کشت
ارگانیک از بروز بالياي طبیعی ناشی از گازهاي گلخانه-
اي جلوگیري میکند ،عملکرد و کشاورزي ارگانیک با
قوانین طبیعت و محیط زيست همسويی بیشتري دارد،
مواد غذايی ارگانیک نسبت به مواد غذايی تولید شده به
شیوه رايج ،کمتر حاوي باقی مانده سموماند ،کشاورزي
ارگانیک باعث بهبود وضعیت روستائیان و جامعه
روستايی میشود ،کشاورزي ارگانیک باعث بهبود
وضعیت روستائیان و جامعه روستايی میشود ،کشت
ارگانیک سبب جلوگیري از تغییرات شديد و نامطلوب
آب و هوايی میشود و مصرف بیش از حد سموم و
کودهاي شیمیايی به خانواده و اطرافیان خود کشاورز نیز
آسیب وارد میکند .موارد يادشده به ترتیب ،اولويتهاي
اول تا دهم نگرش کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب
نسبت به کشاورزي ارگانیک را تشکیل میدهند.
جدول  -2نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت
به کشاورزي ارگانیک
نگرش کشاورزان
نسبت به کشاورزي
ارگانیک

فراوانی

درصد

درصدتجمعی

ال منفی
کام ً
منفی
خنثی
مثبت
ال مثبت
کام ً

0
90
180
52
48

0
24/3
48/6
14/0
13/1

0
24/3
72/9
86/9
100/0

جمع

370

100/0

---
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بر اساس جدول ( ،)2نگرش کشاورزان شهرستان
اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک ،را میتوان
متوسط(خنثی) ارزيابی نمود ،زيرا بر اساس جدول
ال منفی در کشاورزان نسبت به کشاورزي
نگرش کام ً
ارگانیک وجود نداشته ،اين در حالی است که نگرش
 24/3درصد از کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب
نسبت به کشاورزي ارگانیک منفی ،نگرش  48/6درصد
از کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک خنثی و بر
اساس يافتهها به ترتیب  14و  13درصد از کشاورزان نیز
از نگرش مثبت و کامالً مثبتی نسبت به کشاورزي
ارگانیک برخوردارند.
در ادامه به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش
کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي
ارگانیک از مدليابی معادالت ساختاري با کاربرد نرمافزار
 ،Amosبهره گرفته شد .الزم به ذکر است که با استفاده
از سه الی چهار شاخص آماري چندگانه ،برازش مناسب
مدل حاصل میگردد (قاسمی .)1388 ،شاخصهاي
مزبور عبارتند از کاياسکور با در نظر گرفتن درجه
آزادي( ،)dfشاخص برازش مقايسهاي ،شاخص برازش
هنجارشده ،شاخص توکر -لويیس و ريشه میانگین
مربعات خطاي برآورد.
در اين مطالعه  6متغیر مشاهده شده(آشکار) در بین
 370نفر از کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب ،مورد
تحلیل قرار گرفت .مقدار کاي اسکور بدست آمده در
مدل ( )X²=7/955با درجه آزادي  )df=5(5در سطح
 0/05معنادار نبود( ،)P = 0/17لذا شرط معنادار نبودن
کاي اسکور قابل قبول بود .همچنین با توجه به اينکه
شاخصهاي برازش مدل  NFIبرابر  CFI ،0/90برابر
 TLI ،0/90برابر  ،0/89شدند که نمايانگر برازش خوب
مدل بود و ريشه میانگین مربعات خطاي برآورد
( ) RMSEAنیز برابر با  0/010شد که برازش بسیار
خوبی را نشان میداد .با توجه به شاخصهاي ارايه شده،
مدل فوق تأيید گرديد.
نمودار مسیر(شکل ،)2نمايانگر اثرهاي مستقیم و
غیرمستقیم هر يک از متغیرهاي مستقل بر متغیر
وابسته نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب
نسبت به کشاورزي ارگانیک میباشد.
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درآمد

دسترسی به کانال های
ارتباطی
نگرش نسبت به کشاورزی
ارگانیک

آگاهی نسبت به کشاورزی
ارگانیک
حمایتهای اقتصادی و فنی
دولت

وضعیت بازار

شرکت در کالسهای ترویجی
مرتبط با کشاورزی ارگانیک

Sig=0/17,

df=5, NFI=0/90, CFI=0/90, TLI=0/89

X²(n=370 ( =7/96,

RMSEA=0/010

تأثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته
تأثیر غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته
شکل  .2مدل تحلیل مسیر( )SEMاثرهاي مستقیم و غیر مستقیم هر يک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته نگرش کشاورزان
شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک

بر اساس مدل ،درآمد کشاورزان از جمله متغیرهايی
است که ارتباط مثبت و معناداري با نگرش کشاورزان
شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک
دارد( .)β=0/38,p=0/000ضمن آنکه اين متغیر با
تأثیر بر متغیرهايی چون میزان دسترسی کشاورزان به
کانالهاي ارتباطی( ،)β=0/17,p=0/000دانش و آگاهی
کشاورزي
به
نسبت
کشاورزان
ارگانیک( )β=0/33,p=0/000و شرکت در کالسهاي
کشاورزي
با
مرتبط
ترويجی
ارگانیک( )β=0/56,p=0/000نیز به طور غیرمستقیم بر
نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به
کشاورزي ارگانیک تأثیر گذار است.
يافتهها حاکی از آن است که متغیر شرکت
کشاورزان در کالسهاي ترويجی مرتبط با کشاورزي
ارگانیک نیز ضمن دارا بودن تأثیر مثبت و معناداري بر
کشاورزي
به
نسبت
کشاورزان
نگرش
ارگانیک( .)β=0/44,p=0/000خود با تأثیر بر متغیرهاي

ديگري چون میزان دسترسی کشاورزان به کانالهاي
ارتباطی( )β=0/18,p=0/000و دانش و آگاهی
کشاورزي
به
نسبت
کشاورزان
ارگانیک( )β=0/46,p=0/000نیز به طور غیرمستقیم بر
نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به
کشاورزي ارگانیک تأثیر میگذارد.
با استناد به نمودار پیداست که متغیر میزان
حمايتهاي اقتصادي و فنی دولت نیز متغیر بیرونی و
تأثیر گذار ديگر مدل را تشکیل میدهد که عالوه بر دارا
بودن تأثیر مثبت و معناداري بر نگرش کشاورزان نسبت
به کشاورزي ارگانیک( )β=0/30,p=0/000به طور
غیرمستقیم نیز بر نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد
غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک تأثیر میگذارد(با تأثیر
محصوالت
بازار
وضعیت
متغیر
بر
ارگانیک)β=0/11,p=0/000
جدول  ،2اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم و کل
متغیرهاي اثرگذار در مدل ،به منظور تعیین میزان تأثیر
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کل هر يک از متغیرهاي فوق بر متغیر وابسته نگرش
کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي
ارگانیک را نشان میدهد.
جدول  -2بررسی اثرهاي مستقیم ،غیرمستقیم و کل
متغیرهاي مستقل در مدل بر متغیر وابسته نگرش کشاورزان
شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک
متغیر
درآمد
شــرکت در کــالسهــاي
ترويجـــی مـــرتبط بـــا
کشاورزي ارگانیک
میـــــزان دسترســـــی
کشاورزان بـه کانـالهـاي
ارتباطی
دانش و آگاهی کشاورزان
نســـبت بـــه کشـــاورزي
ارگانیک
میـــزان حمايـــتهـــاي
اقتصادي و فنی دولت
وضعیت بـازار محصـوالت
ارگانیک

اثر
مستقیم

اثر
غیرمستقیم

اثر کل

0/38
0/31

0/400
0/237

0/780
0/547

0/42

---

0/42

0/35

---

0/35

0/30

0/021

0/321

0/19

---

0/19
N=370

همانطورکه مالحظه میشود ،با استناد به نتايج
جدول  2و بررسی اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهاي مستقل سنجش شده ،مشخص است که
متغیر درآمد کشاورزان( ،)β=0/78بیشترين تأثیر را بر
نگرش کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به
کشاورزي ارگانیک ،داراست .پس از آن نیز متغیرهايی
چون شرکت در کالسهاي ترويجی مرتبط با کشاورزي
ارگانیک( ،)β=0/55میزان دسترسی کشاورزان به کانال-
هاي ارتباطی( ،)β=0/42دانش و آگاهی کشاورزان نسبت
به کشاورزي ارگانیک( ،)β=0/35میزان حمايتهاي
اقتصادي و فنی دولت( )β=0/32و وضعیت بازار
محصوالت ارگانیک( ،)β=0/19بیشترين تأثیر را بر
کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي
ارگانیک ،دارا هستند و به ترتیب در اولويتهاي بعدي
اين تأثیر قرار میگیرند.
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همانطور که از نتايج مالحظه شد ،میتوان گفت
که به طور کلی کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب
نگرش متوسطی نسبت به کشاورزي ارگانیک
دارند(میانگین=  3/6از  5و انحراف معیار=  .)0/8اين در
حالی مطرح است که نتايج مطالعهي (Mirsalimi )2016
 et al.و ( Ghadimi et al.)2013نشان داد که اکثر افراد
مورد مطالعه داراي نگرش مثبتتري نسبت به کشاورزي
ارگانیک بودند .در اينجا الزم است به اين نکته توجه
نمود که هر چند که با استناد به يافتههاي تحقیق
مشخص میشود که کشاورزان شهرستان اسالم آباد
غرب نگرش متوسطی نسبت به کشاورزي ارگانیک دارند
اما در عین حال به طور کلی آنها معتقد بودند که
کشت ارگانیک سبب حفظ سالمتی افراد میشود،
محصوالت کشاورزي غیر ارگانیک(رايج) اغلب سرطان زا
میباشند ،کشاورزي ارگانیک با قوانین طبیعت و محیط
زيست همسويی بیشتري دارد ،مواد غذايی ارگانیک
نسبت به مواد غذايی تولید شده به شیوه رايج ،کمتر
حاوي باقی مانده سموماند ،کشت ارگانیک سبب
جلوگیري از نابودي حیات وحش میشود و کشت
ارگانیک از بروز بالياي طبیعی ناشی از گازهاي گلخانه-
اي جلوگیري میکند(موارد يادشده اولويتهاي نگرش
کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي
ارگانیک را تشکیل میدهند) ،لذا اين نشان میدهد که
بین آنچه که کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب می-
دانند و آنچه که عمل میکنند تفاوت وجود دارد که
اين خود حاکی از آن است که کشاورزان مزبور در
فرآيند پذيرش کشاورزي ارگانیک از مرحله دانش و
آگاهی گذر نمودهاند اما هنوز به مرحلهي تصمیم گیري
و پذيرش نرسیدهاند و اصول فناوريهاي ياد شده را در
واحد بهره برداري خود به کار نمیبرند زيرا معموالً
سرعت کسب دانش و آگاهی از يک نوآوري سريعتر از
سرعت پذيرش و کاربرد آن است .چون سرعت پذيرش
تحت تأثیر عوامل زيادي از جمله مزيت نسبی،
سازگاري ،پیچیدگی ،آزمون پذيري و قابلیت پذيرش
است .لذا میتوان نتیجه گرفت که هنوز زمینهي پذيرش
کشاورزي ارگانیک و روشها و فناوريهاي آن در
شهرستان اسالم آباد غرب فراهم نشده است و همین
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مسئله باعث شده است که کشت ارگانیک در شهرستان
اسالم آباد غرب با استقبال قابل مالحظهاي از سوي
کشاورزان مواجه نشده است .لذا براي از بین بردن فاصله
و شکاف بین میزان تمايل به کشت ارگانیک و میزان به
کارگیري آن در عمل و با استناد به يافتههاي تحقیق و
نیز حضور خود پژوهشگر به عنوان کارشناس ناظر در
روستاهاي شهرستان مورد مطالعه ،پیشنهادهاي زير ارائه
میگردد:
از آنجا که نتايج تحقیق نشان داد که به طور کلی
کشاورزان شهرستان اسالم آباد غرب نگرش متوسطی
نسبت به کشاورزي ارگانیک دارند ،لذا اين امر گواه آن
است که اين افراد بايد مورد توجه خاص قرار گیرند و
نشان از وجود فرصت براي افزايش تولید محصوالت
ارگانیک در منطقه مورد مطالعه است .چون اين افراد در
مرز بین نگرش مثبت و منفی قرار دارند و با ارائهي
تمهیدات مقتضی میتوان نگرش آنها را بهبود بخشید و
نگرش مثبت در آنها ايجاد نمود .دستيابی به اين مهم
از طريق مروجین و کارشناسان کشاورزي که نقش مهمی
در بهبود نگرش کشاورزان نسبت به نوآوريهاي
کشاورزي همچون کشاورزي ارگانیک دارند ،باسهولت
بیشتري میسر خواهد شد .زيرا اگر قرار باشد نگرش
کشاورزان بهبود يابد و تغییري مطلوب در سیستم
کشاورزي رخ دهد ،اين تغییر تنها بر اساس شناخت و
اطالعات صحیح امکان پذير است .لذا الزم است با
برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت ،سمینارها ،همايشها
و  ...مهارتهاي علمی و عملی مروجین و کارشناسان را
در اين زمینه ارتقاء بخشید.
همانطورکه مالحظه شد ،با استناد به يافتهها،
مشخص است که متغیر درآمد کشاورزان(،)β=0/78
بیشترين تأثیر را بر نگرش کشاورزان شهرستان اسالم
آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک ،داراست .اين امر
ال بديهی است چرا که درآمد نقش تعیین کننده-
نیز کام ً
اي در پذيرش کشت ارگانیک خواهد داشت .چرا که
کشاورزي که درآمد باالتري دارد از توان ريسک پذيري
بیشتري برخوردار بوده و قادر است امکانات گسترده-
تري را در رفع موانع و مشکالت پیش رو صرف کند.
حصول اين نتیجه با نتايج محققانی چون ()2006
،
Mafee et al.)2012( ،Stobbelaar et al.

) Hooshmandan Moghaddam Fard(2016و ()2011
 ،Haghjou et al.هم سو میباشد .حال با عنايت به اين
که بر اساس يافتههاي اولويت سنجی نگرش کشاورزان
شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک،
آنان معتقدندکه عملکرد تولید محصول ارگانیک در واحد
سطح کمتر از محصول غیر ارگانیک در شرايط فعلی
است(و بالتبع درآمد محصول ارگانیک در واحد سطح
کمتر از محصول غیر ارگانیک است) ،لذا در اين راستا
پیشنهاد میشود که از طريق رسانههاي جمعی و
تشکیل کالسهاي آموزشی و بازديد از مزارع موفق که
به صورت ارگانیک مديريت میشوند و محصول و بالتبع
درآمد قابل مالحظهاي نیز دارند ،کشاورزان را نسبت به
اين امر توجیه نمود که با استفاده از روشها و فناوري-
هاي کشاورزي ارگانیک میتوان وابستگی به نهادهاي
شیمیايی را کاهش داد و کاهش درآمد و عملکرد را نیز
به وسیله اين روشها جبران نمود .همچنین به منظور
جبران کاهش عملکرد کمی کشاورزان ارگانیککار،
ضرورت دارد که از لحاظ اقتصادي و بازاريابی نیز زمینه و
بستر الزم براي فروش به قیمت باالتر محصوالت سالم از
طريق دولت و ساير نهادهاي زيربط فراهم گردد تا سود
اقتصادي کشاورزان از قبل کاهش عملکرد با افزايش
قیمت محصوالت سالم جبران گردد .در اين زمینه نیاز به
ايجاد فرهنگ مناسب در بین کلیه شهروندان در خصوص
خريد محصوالت سالم با قیمت باالتر نیز ضروري می-
باشد.
با استناد به يافتهها ،شرکت در کالسهاي ترويجی
مرتبط با کشاورزي ارگانیک ،نیز بر نگرش کشاورزان
شهرستان اسالم آباد غرب نسبت به کشاورزي ارگانیک
تأثیر گذار است که با نتايج ديگر محققان از جمله
( Ghadimi et al.)2013و و (Nowruzi & )2011
 Shahbaziهمخوانی دارد .حصول چنین نتیجهاي ناشی
از اثربخشی بسیار زياد استفاده از مواد و تجهیزات
آموزشی در روي آوردن کشاورزان به انجام کشت به
شیوهي ارگانیک داشته و به برنامه ريزان گوشزد میکند
که تحقق هدف افزايش پذيرش کشاورزي ارگانیک بدون
در نظر گرفتن و انتخاب و تدوين طرحهاي آموزشی-
ترويجی براي جلب توجه کشاورزان و تحريک آنان براي
عمل به نتیجه نخواهد رسید .از اين نظر ،افزايش دانش و
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ايجاد نگرش مثبت و انگیزه باال و ارتباط مؤثر در بین
کشاورزان جهت تولید محصوالت ارگانیک از سوي
مروجان در کالسها و کارگاههاي آموزشی و ترويجی
مزبور بايد مورد لحاظ قرار گیرد .اهمیت اين امر زمانی
بیشتر میشود که با استناد به يافتهها مشخص است که
متغیر دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به کشاورزي
ارگانیک از ديگر عوامل تعیین کنندهي نگرش آنان
نسبت به اين مهم شناسايی شده است که جز از طريق
شرکت در کالسها و کارگاههاي آموزشی و ترويجی و
آموزشهاي اثربخش مروجان امکان پذير نمیباشد .الزم
به ذکر است که متغیر دانش و آگاهی کشاورزان نسبت
به کشاورزي ارگانیک پیشتر نیز توسط محققانی چون
()2006( ، Rajabi et al.)2012( ، Kochaki et al.)2013
 Salazar)2005( ، Stobbelaar et al.و ()2004
 ،Sandersonطرح شده است.
يافتهها همچنین حاکی از آن است که میزان
دسترسی کشاورزان به کانالهاي ارتباطی نیز بر نگرش
کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک تأثیر گذار می-
باشد که با نتايج محققانی چون (Sandoghi et )2015
al.و ( Tatlidil et al. )2009همسو است .لذا در اين
راستا و از آنجا که بیشتر کشاورزان اطالعات خود را از
راديو ،تلويزيون ،مجالت ،کتب و نشريات ترويجی و نیز
از طريق مروجان و کارشناسان جهاد کشاورزي کسب
میکنند ،پیشنهاد میشود دولت با بهره گیري از رسانه-
هاي جمعی مخصوصاً راديو و تلويزيون و نشريات
ترويجی نسبت به توسعه انجام کشت به صورت ارگانیک
اقدامات جدي صورت دهد .از سوي ديگر نیز آگاهی و
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اطالع کشاورزان از آثار و پیامدهاي مخرب استفاده از
سموم و کودهاي شیمیايی بايد از طريق رسانههاي
انفرادي ،گروهی و جمعی به صورت مرتب افزايش داده
شود ،زيرا ارتقاي آگاهی کشاورزان از اثرات و پیامدهاي
رفتارهايشان موجب احساس مسئولیت آنها در قبال
سالمتی محیط زيست و باالتر از آن سالمتی شهروندان
میشود .چرا که کشاورزان انسانهاي متعهدي هستند و
در صورت اطالع کامل از نتايج رفتارهايشان ،قطعاً در آن
تجديدنظر خواهند نمود.
نتايج حاکی از آن است که میزان حمايتهاي
اقتصادي و فنی دولت و وضعیت بازار محصوالت ارگانیک
نیز بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک
تأثیر میگذارد که پیشتر نیز در تحقیقاتی چون
( Ghorbani et al.)2011( ، Sandoghi et al.)2015و
( Tayefeh soltankhani)2011مطرح شده بود .لذا
پیشنهاد حمايتهاي همه جانبه دولت از تولید کنندگان
ارگانیک ،وجود استانداردهاي ملی و منطقهاي در تولید
محصوالت ارگانیک ،بیمه نمودن محصوالت ارگانیک،
ايجاد و توسعه بازارهاي محلی محصوالت ارگانیک و
شناسايی بازارهاي جهانی براي صادرات محصوالت
ارگانیک ،دراختیار گذاشتن وسايل حمل و نقل کافی و
مجهز به سردخانه براي محصوالت ارگانیک و افزايش
نقش سازمانها و تشکلهاي مردمی در عرضه محصوالت
ارگانیک که مستلزم حمايت دولت و سرمايه گذاري کالن
در بخش تحقیقات بازاريابی محصوالت ارگانیک می-
باشند ،ضروري به نظر میرسد.
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