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چکیده
اهمیت کشاورزی ارگانیک و نقش حیاتی آن در توسعه پایدار انکارناپذیر است و تصمی به پذیرش آن تحت تأثیر عوامل مختلفی
قرار میگیرد .یکی از مم ترین عوامل ،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک میباشد؛ زیهرا فعالیهت و تصهمی گیهری افهراد
نسبت به هر پدیدهای تحت تأثیر نگرش آنها میباشد .هدف از اندام پووهش ،شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبویکاران نسبت به
کشاورزی ارگانیک در شمرستان باوی بود .ایهن پهووهش از نهو تحقیقهات توصهیفی -همبسهتگی اسهت .جامعهه آمهاری پهووهش
سبویکاران شمرستان باوی به تعداد  8 1نفر بود که از طری جدول مورگان تعداد  819نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .یافتهههای
تحقی نشانداد ،اکثر پاسخگویان (  1/درصد) دارای نگرشی نسبتا منفی نسبت به کشاورزی ارگانیک بودنهد .بهین سهابقه فعالیهت
کشاورزی ،میوان تحصیالت پاسخگویان و نگرش آنها نسبت به کشاورزی ارگانیک رابطه معنیداری در سط  0درصد مشاهده شد.
نتای تحلیل عاملی نشانداد عوامل حمایتی -آموزشی ،مدیریتی ،فرهنگی و ویوگیهای محصول درمدمو  0 /13درصهد واریهانس
عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به کشاورزی ارگانیک را تبیین میکنند.

 01/درصد واریانس عوامل مؤثر بر نگرش منفی نسبت

به کشاورزی ارگانیک توسط پن عامل عدم وجود تسمیالت حمایتی ،اقتصادی ،نمادهای ،ضعف دانش و آگاهی و زراعی تبیین شدند.
واژههای کلیدی :امنیت غذایی ،کشاورزی ارگانیک ،شمرستان باوی ،نگرش.

 8و  -9به ترتیب کارشناس ارشد و دانشدوی کارشناسی ارشد رشته تروی و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
 - 1دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
(* -نویسنده مسئول)marziehmousavi66@yahoo.com :
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مقدمه
بنابر اعالم سازمان فائو در سال  1110حدود  10میلیون نفر در سراسر جمان به علت فقر شدید دچار گرسنگی مومن
هستند و حدود دو میلیارد نفر با توجه به درجههای مختلف فقهر ،در عهدم امنیهت غهذایی بهه سهر مهیبرنهد .باوجوداینکهه
تالشهای زیاد و اقدامهای امیدوارکنندهای برای کاهش تعداد افرادی که از ناامنی غذایی رن میبرند اندامشده است ،اما
تعداد این افراد در سراسر جمان همچنان باالست و بهاحتمالزیاد در دهههای آینده با توجه به جمعیت در حال رشد جمان،
تشدید خواهد شد (جنش)1111 ،8؛ بنابراین ،جمت پاسخگویی به تقاضای غذایی جمعیتی که پیشبینیشده تا سهال 1101
به  1/0میلیارد نفر افوایش یابد ،تقویت تولید و دستیابی به بازده باالتر عوامل تولیهد ضهروری اسهت (کیلمهان .)1111 ،1از
سوی دیگر ،یکی از بورکترین چالشهای فراروی جامعه بشری ،در دهههای اخیر ،بحران غذا ،مسهئله امنیهت و سهالمت
غذای جمعیت رو به افوایش دنیا است .بحران جمعیت ازیکطرف و محدودیت منابع اولیهه تولیهد از طهرف دیگهر ،باعه
حرکت کشاورزی سنتی به سمت استفاده از تکنولوژی و کشاورزی صنعتی گردیده است (شهریفی مقهدم .)8931،بهه دلیهل
کاربرد بیرویه و نامناسب نمادههای شیمیایی در فرایند تولید محصوالت در کشاورزی صنعتی ،بشر با بحرانهای جدیهدی
مواجه شد .این شرایط نشانداد که برخالف برنامههایی که نشان از امنیت تولید بعد از ورود تکنولوژی به کشاورزی داشت،
بشر با بحرانهایی نظیر ،ظمور آفات و امراض جدید ،مقاوم شدن گونههای آفات و بیماریها و علفهای ههرز بهه سهموم
شیمیایی ،مسمومیتها ،تخریب و فرسایش شدید خاک ،تمدید سالمت انسهان ،بهروز بیمهاریههای پوسهتی ،شهیو انهوا
سرطانها و بیماریهای مومن و مسمومیتهای مندر به مرک و تخریب محیطزیست مواجه گردید (استادی و همکهاران،
 .)8931کاهش شدید تنو زیستی در معرض انقراض قرار گرفتن بسیاری از گونهههای گیهاهی و جهانوری ،انباشهت مهواد
خطرناک در محیط و ابتال افراد به بیماریهای مختلف -بهعنوانمثال ،بر طب برآوردهای سازمان جمانی بمداشت سهالیانه
دستک سه میلیون نفر کارگر کشاورزی مسموم شده و در حدود  11111نفر از آنها میمیرند -نمونههایی از اثرات منفی
مصرف مواد شیمیایی است (رجبی و همکاران.)8931 ،
امروزه ،نیاز به حفال عملکرد کشاورزی و وجود نگرانی در رابطه با موضوعاتی همچون سالمتی و ساختار خاک ،تولیهد
مواد غذایی سال و عاری از بقایای مواد شیمیایی برای حفال سالمت انسان و دام همراه با حفال و نگمداری محیط زیسهت،
باع افوایش عالقهمندی به اتخاذ سیاستهای مناسبتر و روشهای مدیریتی بمتر برای پاسخگویی به تغییرات محیطی و
دستیابی به کشاورزی و توسعه پایدار شده است .توسعه پایداری که نیازهای حال حاضر را بدون به خطهر انهداختن توانهایی
نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود مرتفع میسازد (سناک 9و همکاران .)1110 ،کشاورزی ارگانیک بهعنوان وسهیلهای
برای برخورد با مسائل ذکر شده و حفال تعادل زیسهت محیطهی در جمهت پایهداری مطهرح شهد .در کشهاورزی ارگانیهک،
روشهای کشاورزی دوستانه با محیطزیست و حیوانات در موار ارگانیک برای تولید مواد غذایی مورداستفاده قرار میگیرد

1 – Gensc
2 - Killmann
3- Schnug
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(گال آیدن  .)1181 ،کشاورزی ارگانیک بهعنوان نقطه ظمور یک روش تولیهد محصهوالت کشهاورزی اسهت کهه تعهادل
طبعیت را به ه نمی زند ،آلودگی ایداد نمیکند و بهر انسهان و دیگهر موجهودات اثهرات مضهر نهدارد و ههدف آن تولیهد
محصوالت سال و گواهیشده است (ساداتی و همکاران .)1181 ،0کشاورزی ارگانیهک بهه مدموعههای از عملیهات گفتهه
میشود که باهدف کاهش مصرف نمادههای غیرطبیعی به اجرا درمیآید و در آن مصهرف کهود و سهموم شهیمیایی ،مهواد
نگهدارنده سنتوشده ،داروهای شیمیایی ،ارگانیس های تولیدشده به روش ممندسی ژنتیک و پسابها کنار گذاشته میشهود
(پورسعید و همکاران.)8931 ،
کشاورزی ارگانیک و مفاهی کشاورزی تلفیقی ،غیرمتمرکو و عاری از مواد شیمیایی ،برای اولین بار بهوسهیله "نهورث
برن" در سال  83 1مطرح گردید؛ در اواخر دهه  8301و ابتدای دهه  ، 8331بحرانهای ناشی از انقالب سبو ضرورتهای
حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک را شتاب بخشهید .در دههه  8311و  8331اصهول و مباحه و سهیر عملیهاتی توسهعه
کشاورزی ارگانیک در دنیا جمش پیدا کرد .این شیوه از سال  8933در ایران بر روی محصول پسته آغاز و هدف از اجهرای
این شیوه ارتقاء سط علمی بمرهبرداران و کشاورزان بوده تا با آگاه نمودن آنان از اثرات مخهرب اسهتفاده از کهود و سهموم
شیمیایی در جمت تولید محصول سال اقدام نمایند .با توجه به موفقیتمای بهدستآمده از ایهن طهرح ایهن شهیوه بهه سهایر
محصوالت نظیر سیبزمینی ،انگور ،خرما و برن تسریع پیدا نمود (صاحبی و همکاران.)8931 ،
تولید مواد غذایی باکیفیت مطلوب و به میوان کافی ،همگام با طبیعت و محیطزیست ،صیانت از تنو ژنتیکی در سامانه
تولید و پیرامون آن ،تقویت چرخههای زیستمحیطی و توسعه بلندمدت حاصلخیوی خاک از اهداف کلی کشاورزی ارگانیک
میباشد .براین اساس میتوان گفت که محصول ارگانیک محصولی است که بدون استفاده از مواد شیمیایی ،آفتکهشهها،
افوودنیهای غذایی و طع دهندهها تولیدشده باشد (رجبی و همکاران .)8931 ،ههدف کشهاورزی ارگانیهک در درازمهدت در
درجه اول سالمت زیستمحیطی ازجمله تنو زیستی و کیفیت محصول بهجای افوایش بمرهوری در کوتاهمدت مهیباشهد
(ویلر .)1110 ،8تصمی به پذیرش کشاورزی ارگانیک متأثر از عوامل مختلفی است که یکی از ممه تهرین آنهها ،نگهرش
کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک میباشد؛ زیرا فعالیت و تصمی گیری افراد نسبت به هر پدیدهای تحت تأثیر نگرش
آنها میباشد .نگرش افراد دربرگیرندهی مدموعهای از عقاید ،انگیوهها و تدربیات اسهت (فهیش بهین و آجهون.)8330 ،1
نگرش یکی از مم ترین مفاهی روانشناسی اجتماعی نوین است که به تمایالت ،احساسات ،شناختها ،گرایشهای ذهنی
و رفتاری فرد اشاره دارد .بررسی نگرش افراد درزمینهٔ های مختلف به مدیران و مدریان کمک میکند که از شیوه تفکهر
مردم درباره موضوعات مشخص مطلع شده و آگاهی یابند و آنگاه برای تغییر ،اصالح و یا تقویت آن نگهرش برنامههریهوی
کنند و یا اقداماتی اندام دهند (اتحادی و همکاران .)8931،الزم است متخصصهان و برنامهه ریهوان کشهاورزی در طراحهی
4 - Gul Aygen
5- Sadati
1- Wheeler
2- fishbein & ajzen
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برنامههای جدید کشاورزی -زیستمحیطی در کنار سایر عوامل تأثیرگذار ،به پیچیهدگی نگهرش کشهاورزان توجهه نماینهد
(آنستروم و همکاران .)1113 ،9بنابراین ،از عواملی که میتوانند تأثیر مممی بر رفتار کشاورزان درزمینهٔ شیوههای مختلف
و بهخصوص بهکارگیری و سرمایهگذاری در کشاورزی ارگانیک داشته باشد ،توجه به نگرش آنهان نسهبت بهه ایهن مقولهه
میباشد .درزمینهٔ نگرش نسبت به محصوالت ارگانیک مطالعات زیادی صورت گرفته است .در ادامه به نتای چند مورد از
این مطالعات اشاره میشود.
هاشمی نواد و رضوانفر ( )8913در مطالعهای به این نتیده رسیدند که ممه تهرین مشهکالت فهراروی کشهاورزان در
استفاده از کشاورزی ارگانیک را پن عامل نگرشی ،تولیدی ،بازار ،حملونقل ،نمادهای میباشد .کریمی و همکاران ()8931
موانع پیشبرد کشاورزی ارگانیک را به اقتصادی ،شناختی و اطالعاتی و بینشهی طبقههبنهدی کهردهانهد .مطالعهه قهدیمی و
همکاران ( )8938نشانداد که اکثر (3

درصد) کشاورزان موردمطالعه نگرش مثبتی نسبت به کشاورزی ارگانیهک داشهتند.

بین نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک بر اساس میوان تحصیالت در سط یک درصهد رابطهه معنهیدار و بهر
اساس شیوه کشت در سط پن درصد تفاوت معنیداری وجود دارد .نتای مطالعه رجبی و همکاران ( )8931نشان میدههد
که میوان نگرش مصرفکنندگان نسهبت بهه محصهوالت ارگانیهک در حهد متوسهط مهیباشهد .همچنهین عهواملی ماننهد
اطال رسانی و آموزش ،بمبود دسترسی به محصوالت ارگانیک ،بمبود ویوگیهای محصول و ارائه تسمیالت حمهایتی را از
عوامل مؤثر بر پذیرش محصوالت ارگانیک میدانند .شبانی ( )8931در پووهش خود به این نتیده رسید که نگرش گنهدم
کاران شمال استان خوزستان در خصوص امنیت غذایی و تولید محصوالت سال مثبت بوده است.
ویلر ( )1110نیو عواملی همچون میوان آشنایی ،سابقه کار ،تحصهیالت ،اثهرات اطالعهاتی و مسهائل پووهشهی را در
نگرش نسبت به کشاورزی ارگانیک مؤثر میداند .همچنین مم ترین عوامل مؤثر در پذیرش محصوالت ارگانیک در چمهار
عامل آموزش و اطال رسانی ،خدماتی -حمایتی ،نظارت و اقتصادی دستهبندی شدند .نتای مطالعه تاکیریهدو 8و همکهاران
( )1111نشانداد ،نگرش و رفتار کشاورزان نسبت به محصوالت ارگانیهک مثبهت اسهت .بهین نگهرش و جنسهیت تفهاوت
معنیداری وجود ندارد .بین سط سواد و بعد خانوار با نگهرش ارتبهاط معنهیداری وجهود دارد .آزورا و پاسهکال )1113( 1و
کینگس و ایلبیری )1181( 9در پووهشهای خود به این نتیده رسهیدند کهه نگهرش پاسهخگویان نسهبت بهه محصهوالت
ارگانیک مثبت میباشد .هال و روئادس ( )1113نیو در مطالعهای به این نتیده رسید کهه نگهرش کشهاورزان نسهبت بهه
کشاورزی ارگانیک منفی است .ساداتی و همکاران ( )1181در مطالعهای موانهع مهؤثر بهر نگهرش نسهبت بهه محصهوالت
ارگانیک را به موانع سازمانی ،کیفیت محصول ،فرهنگی و اقتصادی تقسی بندی کردهاند .اعظمی و همکهاران )1189( 0در
پووهش خود موانع پذیرش محصوالت ارگانیک را به هشت دسته بازاریابی ،فنی ،آموزشی و اطال رسانی ،حمایهت دولتهی،
3- Ahnstrom
1 - Tsakiridou
2 - Azzurra & Pascale
3 - Kings & Ilbery
4 - Hall & Rhoades
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فردی -فرهنگی ،اقتصادی و فیویکی -ساختاری تقسی بندی کردهاند.
شمرستان باوی واقع در استان خوزستان به دلیل دارا بودن زمینهای حاصلخیو فراوان و نودیکی به رود پرآب کارون
از پتانسیل تولید محصوالت کشاورزی متنوعی برخوردار است .یکی از محصوالتی که معموال در زمینهای مرغوب حاشیه
رود کارون کشت میشود ،انوا سبوی و صیفی است .به دلیل محدودیت آگاهی سبویکهاران ایهن شمرسهتان نسهبت بهه
کشت ارگانیک و سال و همچنین عدم توانایی مالی جمت افوایش سط زیر کشت ،سبویکاران ناچار به استفاده فراوان از
نمادههای کشاورزی و ازجمله سموم و کودهای شیمیایی جمهت افهوایش عملکهرد در واحهد سهط و برداشهت زودهنگهام
محصول میباشند .این عوامل از یکسو مندر به آلودگی منابع آبی در دسترس ،نابودی گونههههای گیهاهی و جهانوری در
محیط طبیعی منطقه میشود و از سوی دیگر ،سالمتی مصرفکنندگان و خود تولیدکنندگان سبوی و صیفی نیو در معرض
خطر قرار میگیرد .حال مسئله اصلی پووهش حاضر این است که نگهرش سهبویکهاران نسهبت بهه کشهاورزی ارگانیهک
چیست؟ چه عواملی نگرش آنها را تحت تأثیر قرار میدهد؟
روش تحقیق
هدف از اندام این پووهش شناسایی عوامل مؤثر بهر نگهرش کشهاورزان نسهبت بهه کشهاورزی ارگانیهک از دیهدگاه
تولیدکنندگان در شمرستان باوی استان خوزستان میباشد .روش تحقی توصیفی -همبستگی بهوده و بهه روش پیمایشهی
اندامگرفته است .جامعه آماری پووهش سبویکاران شمرستان باوی به تعداد  8 1نفر بودند؛ که از ایهن میهان تعهداد 81
نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونهگیری تصادفی ساده به دلیل همگن بودن آنهان ازلحهاظ تولیهد محصهوالت
مشابه بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابوار پووهش پرسشنامه محق ساخت بود که روایی محتوایی آن به شیوه پانهل
متخصصان موردبررسی قرارگرفته و اصالحات الزم صورت گرفت .پایایی پرسشنامه نیو با استفاده از آزمون آلفای کرونبهاخ
برای مؤلفه نگرش  1/10به دست آمد .تدویهوتحلیل داده با استفاده از نرمافوار  SPSSنسخه  80اندام گرفهت .همچنهین
بهمنظور سط بندی و گروهبندی وضعیت نگرش سبویکاران نسهبت بهه کشهاورزی ارگانیهک از روش فاصهله انحهراف از
میانگین (ISDM)( 8بر اساس رابطه  8استفاده گردید .در این روش دادههای بهدستآمده به چمار سط تقسی میگردنهد
که در جدول  8آورده شده است و درنمایت بر اساس فراوانی و درصد بهدستآمده در هر سهط  ،متغیهر مهوردنظر ارزیهابی
میشود.
()8

 :min ≤ A<Mean – Sdمنفي= A
 : Mean – Sd ≤ B <Meanنسبتاً منفي= B
: Mean ≤ C < Mean + Sdنسبتاً مثبت = C
 : Mean + Sd ≤ D ≤ maxمثبت=D
1 - Interval of Standard Deviation from the Mean
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نتايج و بحث
نتای مطالعه نشانداد می دهد ،میانگین سنی پاسخگویان  91/33سال با انحراف معیار  1/00است .کمینه و بیشهینه
سن  11تا  01سال است .ازنظر سط تحصیالت  3/0درصد پاسخگویان بیسهواد 11/8 ،درصهد در سهط ابتهدایی13/3 ،
درصد در سط راهنمایی 8 / ،درصد در سط متوسطه 88/0 ،درصد در سهط دیهپل بهوده و  8 /درصهد نیهو میهوان
تحصیالت خود را مشخص نکردند .بعد خانوار  03/9درصد پاسخگویان زیر پن نفراست 9/9 .درصد افراد مالک شخصهی
زمین کشاورزی خود می باشند .ازنظر سابقه فعالیت کشاورزی  08/0درصد افراد زیر  81سال 9 /0 ،درصد بهین  81تها 11
سال 8/3 ،درصد بین  18تا  91سال و  8/3درصد نیو باالتر از  91سال سابقه می باشند/1 .

درصهد پاسهخگویان مالهک

کمتر از پن هکتار زمین هستند و  30درصد افراد نیو بهصورت مداوم و بدون آیش و تناوب زراعهی زمهین خهود را کشهت
میکنند 03/0 .درصد پاسخگویان محصول خود را بهطور مستقی در مورعه به فروش میرسهانند .همچنهین  01/9درصهد
افراد با کشاورزی ارگانیک هیچگونه آشنایی ندارند.
جدول  -1اولویت بندی گویه های منتخب برای سنجش نگرش سبزیکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک
گویهها

*

میانگین

کشاورزی ارگانیک نسبت به کشاورزی متداول پایدارتر است.
کشاورزی ارگانیک آینده مورعه را برای نسل آینده تضمین مینماید.
استفاده از محصوالت ارگانیک به دلیل گرانی برای اکثر مصرفکنندگان امکانپذیر نیست.
محصوالت ارگانیک در مقایسه با سایر محصوالت سال تر هستند.
محصوالت ارگانیک در مقایسه با سایر محصوالت از طع و موه بمتری برخوردارند.
کشاورزی ارگانیک با قوانین طبیعت و محیطزیست همسویی بیشتری دارد.
محصوالت ارگانیک در مقایسه با سایر محصوالت از کیفیت بمتری برخوردارند.
تولید محصوالت ارگانیک برای محیطزیست خطر کمتری دارد.
محصوالت ارگانیک را نمیتوان برای مدت طوالنی نگمداری کرد.
کشاورزی ارگانیک موجب افوایش حاصلخیوی خاک در بلندمدت میگردد.
سرمایه الزم برای این نو کشت را در اختیار ندارم ،چون ضرر میکن .
وضع نامساعد اقتصادی کشاورزان مانع از انتقال بهسوی کشاورزی ارگانیک میگردد.
کشاورزی ارگانیک موجب کاهش حوادث سالمتی برای کارگران کشاورزی میگردد.
عالقه و تمایل چندانی به کشت این محصوالت ندارم.
محصوالت ارگانیک باع بمبود سالمت و افوایش طول عمر انسان میشود.
من حاضرم برای دسترسی به محصوالت ارگانیک پول بیشتری بپردازم.
کشاورزان نمیتوانند بدون استفاده از مواد شیمیایی آفات ،بیماریها و علفهای هرز را کنترل نمایند.

8/09
8/01
8/00
8/10
8/ 0
8/00
8/ 8
8/00
8/08
8/01
1/81
8/03
8/10
1/19
8/01
1/09
8/31

انحراف معیار

CV

1/010
1/09
1/031
1/ 01
1/091
1/011
1/099
1/013
1/08
1/030
1/111
1/099
1/3 3
8/80
1/010
8/80
1/111

1/913
1/993
1/900
1/900
1/938
1/930
1/931
1/91
1/918
1/919
1/931
1/931
1/ 19
1/ 10
1/ 11
1/ 8
1/ 3

اولویت

8
1
9
0
0
3
1
3
81
88
81
89
8
80
80
83

مأخذ :یافتههای تحقی * مقیاس =8:بسیار ک  = 1 ،ک  = 9 ،متوسط = ،زیاد و  = 0بسیار زیاد

نتای حاصل از یافتههای توصیفی در جدول  8نشان میدهد که گویه های "کشاورزی ارگانیک نسهبت بهه کشهاورزی
متداول پایدارتر است"" ،کشاورزی ارگانیک آینده مورعه را برای نسل آینده تضمین مینماید" و "اسهتفاده از محصهوالت
ارگانیک به دلیل گرانی برای اکثر مصرفکنندگان امکانپذیر نیست" در اولویتهای اول تا سوم قهرار دارنهد .گویهه ههای

شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی101 ...

"من حاضرم برای دسترسی به محصوالت ارگانیک پول بیشتری بپردازم" و "کشاورزان نمیتوانند بدون اسهتفاده از مهواد
شیمیایی آفات ،بیماریها و علفهای هرز را کنترل نمایند" در الویتهای پایینتر قرار دارند.
یافتههای جدول  1میدهد  1/درصد پاسخگویان دارای نگرشی نسبتا منفی نسبت به کشهاورزی ارگانیهک هسهتند.
این نتیده نشان میدهد ،با توجه به اینکه بیشتر پاسخگویان هیچگونه آشنایی با کشاورزی ارگانیک ندارند ،به نظر میرسد
دانش پایین آنها وضعیت رضایت بخشی را در نگرششان ایداد ننموده است .این نتیدهه بها یافتههههای پهووهش ههال و
روئادس ( )1113همخوانی دارد و با یافتههای پووهش رجبی و همکهاران ( ،)8931قهدیمی و همکهاران ( )8938و شهبانی
( )8931مطابقت ندارد .از سوی دیگر ،فقدان نگرش مساعد سهبویکهاران در خصهوص محصهوالت کشهاورزی ارگانیهک
میتواند یک مانع جدی در توسعه تولید و مصرف این محصوالت باشد و این خود رفتار آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛
بنابراین ،ازآنداییکه دانش و آگاهی یکی از عوامل مؤثر جمت تغییر نگرش و بهکارگیری کشاورزی ارگانیهک اسهت ،بایهد
آگاهیهای اولیه و ضروری در این مورد به شیوههای مناسبی در اختیار سبویکاران قرار داده شود.
جدول  -2وضعیت نگرش سبزیکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک
سطحبندی نگرش

منفی
نسبتا منفی
نسبتا مثبت
مثبت
مأخذ :یافتههای تحقی

*

فراوانی

بازه

درصد فراوانی

83/1
11
1/
1
1 /1
10
80/9
83
* میانگین=  93/10انحراف معیار= 1/19

x>98/19
98/19 > x > 93/10
93/10 > x > 3/ 3
x < 3/ 3
کمینه=  10بیشینه= 08

یافتههای جدول  9نشان میدهند ،بین سابقه فعالیت کشاورزی و میوان تحصیالت پاسخگویان و نگرش آنها نسبت
به کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معنیداری در سط پن درصد وجود دارد .این نتیده بیانگر آن است که هرچه سهابقه
فعالیت کشاورزی پاسخگویان بیشتر و میوان تحصیالت آنهها نیهو بهاالتر باشهد ،دارای نگهرش مطلهوبتهری نسهبت بهه
کشاورزی ارگانیک هستند .این نتیده با یافتههای پووهش قدیمی و همکاران ( )8938و ویلر ( )1110مطابقت دارد.
جدول  -3رابطه بین ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان با متغیر وابسته نگرش سبزیکاران نسبت به کشاورزی
ارگانیک
متغیر 1

نگرش

مأخذ :یافته های تحقی

متغیر 2

همبستگی

سن
سابقه فعالیت کشاورزی

پیرسون

میوان زمین
بعد خانوار
تحصیالت

اسپیرمن

* معنی داری در سط  0درصد

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

1/800
*1/119
1/111
1/1 0
*1/130

1/881
1/1 1
1/ 30
1/031
1/180
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تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر نگرش مثبت پاسخگویان نسبت به کشاورزی ارگانیک

جمت دستهبندی و تلخیص عوامل مؤثر بر نگرش مثبت پاسخگویان نسبت به کشهاورزی ارگانیهک ،از روش تحلیهل
عاملی استفاده شده است .مقدار KMOبرای تحلیل فوق  1/11محاسبه شد که نشاندهنده مناسب بهودن دادههها بهرای
تحلیل عاملی است .از سوی دیگر آماره بارتلت نیو در سط یک درصد معنیدار شد .گویه ها در چمار عامل خالصه شهدند
که مقدار ویوه ،درصد واریانس تبیین شده و درصد واریانس تدمعی در جدول نمایش دادهشده است.
جدول  -4بار عاملی متغیرهای تشکیلدهنده عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به کشاورزی ارگانیک
گويه ها

عامل

بار عاملی

حمايتي -آموزشي

افزايش نقش سازمانها و تشکلهاي مردمي در عرضه محصوالت ارگانیک

1/743

عرضه انواع محصوالت ارگانیک در مکانهاي متنوع

1/721

نظارت كارشناسان بر مصرف كودها و سموم شیمیايي در مزارع

1/799

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد

تبيين شده

تجمعی

دادن آگاهي در مورد زيان هاي مصرف آفتكشها و كودهاي شیمیايي به مصرفكنندگان 1/727
حمايت دولت از تولید و عرضه محصوالت ارگانیک

1/731

برگزاري جشنواره و نمايشگاه هاي عرضه محصوالت ارگانیک در كشور

1/782

اطالعرساني در خصوص ارزش غذايي محصوالت ارگانیک

1/714

دسترسي آسان افراد به مکانهاي عرضه محصوالت ارگانیک

1/712

انتشار و توزيع نشريات ساده براي آگاهسازي افراد نسبت به محصوالت ارگانیک

1/214

حضور كارشناسان در محل عرضه محصوالت ارگانیک جهت پاسخگويي به

4/12

28/77

28/77

294ها1/ي
سؤال

مصرفكنندگان

مديريتي
فرهنگي

حمايتهاي مالي مديران و سیاستگذاران از تولید محصول سالم در كشور

1/192

ايجاد پستهاي رهبري و هماهنگي براي تولید محصول سالم و ارگانیک در كشور /استان

1/711

هماهنگ بودن سیاستهاي مديران با يکديگر درزمینهٔ تولید محصول سالم

1/799

ارتباط مديران با محققین و مروجین كنترل بیولوژيک

1/721

مشاركت عملي مسئولین و مديران در برنامههاي تولید محصوالت ارگانیک

1/211

نگراني مصرفكنندگان در رابطه با آلودگي محصوالت كشاورزي ارگانیک

1/224

نقش نگرش مديران نسبت به محصول سالم و ارگانیک

1/291

ارتقاء فرهنگ مصرفكنندگان در مورد مصرف محصوالت ارگانیک

1/211

وجود تصورات غلط در كشاورزان درباره تبديل مزارع خود به شیوه ارگانیک

1/278

ارتقاء دانش زنان خانهدار درزمینهٔ محصوالت ارگانیک

1/223

2/93

3/111

88/93

2/ 7

92/84

94/11

آگاهي دادن در رابطه بااهمیت دسترسي به محصوالت كشاورزي سالم و عاري از باقيمانده سموم
1/198

ويژگيهاي محصول

بهبود الگوي تغذيه مردم بهسوي محصوالت كشاورزي سالم

/121

شکل ظاهري محصوالت ارگانیک

1/213

كاهش قیمت محصوالت ارگانیک

1/221

بستهبندي محصوالت ارگانیک و درج مشخصات بر روي آن

1/289

مزه و طعم محصوالت ارگانیک

1/218

دسترسي آسان به محصوالت ارگانیک در همه فصول براي همه

1/149

مأخذ :يافتههاي تحقیق

8/28

9/24

19/37

شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی111 ...

در مرحله بعد متغیرها با روش واریماکس چهرخش داده ،متغیرههای مربهوط بهه ههر عامهل شناسهاییشهده و درنمایهت
عاملهای بهدستآمده نامگذاری گردیدهاند .همانطورکه در جدول مشاهده میشود عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به
کشاورزی ارگانیک بر اساس مقدار ویوه باالتر از یکبهچمار عامل حمایتی -آموزشهی ،مهدیریتی ،فرهنگهی و ویوگهیههای
محصول تقسی بندی شدند .این چمار عامل درمدمو  0 /13درصد واریانس عوامل مؤثر بهر نگهرش مثبهت نسهبت بهه
کشاورزی ارگانیک را تبیین کردهاند.
جدول  -5بار عاملی متغیرهای تشکیلدهنده عوامل مؤثر بر نگرش منفی نسبت به کشاورزی ارگانیک
عامل گویه ها

بار عاملی

عدم وجود تسمیالت حمایتی اقتصادی

محدود بودن آموزشهای الزم درزمینهٔ ویوگیها و نحوه تولید محصوالت ارگانیک 1/033
1/039
عدمحمایت مالی دولت از کشاورزان ارگانیک کار
1/013
محدودیت کمک مالی در هنگام بروز مشکالت شدید اقتصادی
عدم اطمینان از میوان عملکرد و دسترسی به بازار مناسب بعد از تحویل محصول 1/011
1/090
نبود قیمت تضمینی جمت خرید محصوالت ارگانیک از تولیدکنندگان
1/081
بیمه نبودن محصوالت ارگانیک
1/000
گران بودن محصوالت ارگانیک نسبت به غیرارگانیک
1/003
گران و مقرونبهصرفه نبودن مبارزه بیولوژیک
عدم وجود بازار مناسب برای فروش محصوالت ارگانیک و درنتیده کاهش درآمد 1/010
1/080
نیاز به نیروی کار بیشتر و مشکالت پرداخت دستمود این نیروها
1/01
تقاضای اندک برای محصوالت ارگانیک
1/310
محدود بودن تولید و عرضه محصوالت ارگانیک
1/381
عدم وجود وسایل الزم برای حملونقل این نو محصوالت
1/011
عدم وجود مکانهای مناسب برای ذخیره این نو محصوالت
1/03
عدم دسترسی به نمادههای موردنیاز در زمان مناسب
1/00
کمبود و یا نبود اطالعات و دانش کشاورزی ارگانیک.
1/011
فقدان ممارت کافی برای کشت محصوالت ارگانیک
1/033
فقدان نیروی متخصص برای کشت محصوالت ارگانیک
1/030
وجود تصورات غلط در کشاورزان درباره تبدیل موار خود به شیوه ارگانیک
1/0 9
عدم وجود استانداردهای مشخص برای تولید این نو محصوالت
1/0 8
انتظارات نابدا از میوان عملکرد محصوالت ارگانیک
1/391
نداشتن زمان الزم برای اندام کشت ارگانیک
1/031
بازده اقتصادی نامشخص
1/003
مورعه و خاک اجازه کشت نمیدهد و حتما باید از کودها و سموم شیمیایی استفاده نمای .
1/010
شرایط آب و هوایی اجازه کشت این نو محصوالت را نمیدهد.
مأخذ :یافتههای تحقی

مقدار

درصد واریانس

درصد

ویژه

تبیین شده

تجمعی

نماده ای

ضعف دانش و آگاهی زراعی

1/00

13/39

13/39

1/89

0/11

9 /18

8/31

0/0

1/90

8/09

0/10

0/08

8/0

/19

01/

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر نگرش منفی پاسخگویان نسبت به کشاورزی ارگانیک

بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر نگرش منفی نسبت به کشت ارگانیک از تحلیل عاملی استفاده شد .مقدار  KMOبرای
این تحلیل  1/110به دست آمد که نشاندهنده مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی است .همچنین ،آماره بارتلت نیو
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در سط یک درصد معنیدار است .در این بررسی ،پن عامل با مقادیر ویوه باالتر از یک استخراج شدند و متغیرهای
مربوط به عوامل مؤثر بر نگرش منفی نسبت به کشاورزی ارگانیک ،پس از چرخش عاملی متعامد به روش واریماکس در
این عوامل دستهبندی شدند که مقدار ویوه ،درصد واریانس و درصد واریانس تدمعی در جدول  0نشان دادهشده است.
عوامل پن گانه درمدمو

 01/درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کرده اند .پس از بررسی متغیرهای مربوط به هر

عامل ،عوامل بدین ترتیب به عدم وجود تسمیالت حمایتی ،اقتصادی ،نمادهای ،ضعف دانش و آگاهی و عامل زراعی
نامگذاری شدند.
با توجه به نتای و یافتههای پووهش میتوان عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به کشاورزی ارگانیک را به دودسته نگرش
مثبت و نگرش منفی تقسی بندی نمود که بهصورت شماتیک عوامل مربوط به هر دسته در شکل  8نشان دادهشده است.
حمایتی -آموزشی

فرهنگی

مدیریتی

ویوگی های محصول

نگرش مثبت

نگرش نسبت به
کشاورزی ارگانیک

نگرش منفی
ضعف دانش و آگاهی

زراعی

اقتصادی

نماده ای

فقدان تسمیالت حمایتی

شکل  -1عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک (یافتههای تحقیق)

نتیجهگیری و پیشنهادها
رشد جمعیت از یکسو و محدودیت رو به رشد عوامل و منابع محصهوالت کشهاورزی ماننهد زمهین ،آب و  ...از سهوی
دیگر ،سبب بروز مشکالت محیطی برای مصرفکنندگان و جامعه شده است .برای رههایی از ایهن مشهکالت ،کشهاورزی
ارگانیک موردتوجه قرارگرفته و بهسرعت در حال رشد و توسعه است .کشاورزی ارگانیک نوعی کشاورزی است که در تولید
و فرآوری محصوالت آن از کودهای شیمیایی ،سموم ،هورمونها و دگرگونیها و دستکاریهای ژنتیکی استفاده نمیشود
و همه مراحل تقویت زمین ،کاشت و برداشت با استفاده از نمادههای طبیعی (همچون کود زیسهتی ،کمپوسهتما ،حشهرات
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سودمند) اندام میشود .نتای این پووهش نشانداد که نگرش سبویکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک نسبتا منفی اسهت.
این نتیده نشان میدهد فقدان نگرش مساعد سبویکاران در خصوص محصوالت کشاورزی ارگانیک میتوانهد یهک مهانع
جدی در توسعه تولید و مصرف این محصوالت باشد و این خود رفتار آنها را تحت تهأثیر قهرار خواههد داد .نتهای تحلیهل
عاملی نشانداد که عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به کشاورزی ارگانیک شامل عوامل حمهایتی -آموزشهی ،مهدیریتی،
فرهنگی و ویوگیهای محصول است .این یافتهها نتای مطالعه رجبی و همکاران ( ،)8931کریمهی و همکهاران ( )8931و
ویلر ( )1110را تأیید میکنند .همچنین درنتیده تحلیل عاملی موانع مؤثر بر نگرش منفی نسبت به کشاورزی ارگانیهک در
پن دسته عدم وجود تسمیالت حمایتی ،اقتصادی ،نمادهای ،ضعف دانش وآگاهی و زراعهی شناسهایی شهدند .ایهن نتیدهه
یافتههای پووهشهای هاشمی نواد و رضوانفر ( ،)8913کریمی و همکاران ( )8931و اعظمی و همکاران ( )1189را تأییهد
میکند .در راستای نتای بهدستآمده ،پیشنمادهایی ارائهشده است.
با توجه به نگرش نسبتا منفی پاسخگویان نسبت به کشاورزی ارگانیک ،توصیه میشود بهمنظور فرهنگسازی کشت
محصوالت کشاورزی ارگانیک در بین سبویکاران و بمبود دانش و نگرش آنها ،برنامهریویهای الزم صهورت گیهرد و در
این زمینه ،پایه و اساس برنامههای آموزشی بر آگاهسازی و ایداد نگرش مثبت نسبت به کشت محصوالت ارگانیک باشد.
نتای تحلیل عاملی نشان میدهد از بین عوامل مؤثر بر نگرش مثبهت نسهبت کشهاورزی ارگانیهک عامهل حمهایتی-
آموزشی از سایر عوامل مم تر است .بهر ایهن اسهاس پیشهنماد مهیشهود عرضهه و فهروش محصهوالت ارگانیهک توسهط
سازمانهای محلی و مردمی ازجمله تعاونیهای محلی و بازارهای فروش اختصاصهی اندهام شهود .در ایهن میهان حضهور
کارشناسان در محل عرضه محصوالت ارگانیک جمت پاسخگویی به سؤالهای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در ایدهاد
نگرش مثبت نسبت به محصوالت سال میتواند اثرگذار باشد.
عامل مدیریتی بر نگرش مثبت سبویکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک مؤثر است؛ بنابراین پیشنماد میشهود جمهت
توسعه و گسترش کشت ارگانیک ،مدیران و سیاستگذاران از تولید محصوالت ارگانیک حمایتهای همههجانبههای اندهام
دهند .مسئولین و مدیران در برنامههای تولید و گسترش محصوالت ارگانیک مشارکت عملی داشته باشند و بها محققهین و
مروجین کنترل بیولوژیک ارتباط مداوم داشته و از تخصص آنها استفاده نمایند.
یافتهها نشانداد ،عامل آموزشی بر تغییر نگرش نسبت بهه کشهاورزی ارگانیهک مهؤثر اسهت .با توجه به اینکه میهوان
آشنایی سبویکاران منطقه موردمطالعهه با کشاورزی ارگانیک در حد ک اسهت و همچنین با توجه به اینکه سهبویکهاران
موردمطالعه عنوان کردند که به دلیل عدم برگواری دورههای آموزشی تاکنون در هیچ کهالس آموزشی و ترویدی مرتبط با
کشاورزی ارگانیک شرکت نکردهاند ،توصهیه مهیشهود بهه عامل آشنایی با کشاورزی ارگانیک و پیامدهای منفی کشاورزی
متداول و شرکت در کالسهای ترویدی– آموزشی مرتبط با کشاورزی ارگانیک توجه ویهههههههههوهای گردد و کالسهای
تخصصی در باب کشاورزی ارگانیک جمت معرفی روشههها و فنههاوریهههای ایههن روش جمت جایگوینی و عدم مصرف
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نمادههای شیمیایی برگوار شود.
نتای نشان میدهد عامل فقدان تسمیالت حمایتی و عدم پشتیبانی از مم ترین عوامل مؤثر بر نگرش منفی نسبت به
کشاورزی ارگانیک است .در این راستا توصیه میشود که دولت از تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک و نمهادهههای آلهی و
صادرکنندگان واقعی این محصوالت بهصورت هدفمند حمایت کرده و تسمیالت موردنیاز را باقیمت مناسهب در زمهان الزم
در اختیار آنها قرار داده و در تمام مراحل تولید کارشناسان مربوطه نظارت کافی داشته باشند.
منابع
اتحادی م ،.روستا ک .و محمدقلی نیا ج ( .)8931عوامل تأثیرگذار بر دانش ،نگرش و ممهارت شهرکتکننهدگان در رهیافهت مدرسهه
مورعه کشاورز نسبت به گسترش فناوری مدیریت تلفیقی آفات .پووهشهای تروی و آموزش کشاورزی.89 -11 : .
استادی ی ،.شوکت فدایی م ،.یاوری غ .ر ،.استادی ف ،.محمدی م . .و نظرزاده ف ( .)8931بررسی میوان اثرگذاری عوامل مدیریتی
در تولید محصول سال از دیدگاه مصرفکنندگان .مدموعه مقاالت دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محهیطزیسهت
سال  .همدان 18 ،شمریورماه.
پورسعید  .ر ،.اشراقی سامانی ر ،.فتحی ا .و شریفی راد م ( .)8931بررسهی دانهش کارشناسهان وزارت جمهاد کشهاورزی نسهبت بهه
کشاورزی ارگانیک .تحقیقات نظام سالمت.911 -998 :9 .
رجبههی آ ،.شههعبانعلی فمههی ح .و پورآتشههی م ( .)8931بررسههی مؤلفههههههای در پههذیرش محصههوالت کشههاورزی ارگانیههک از دیههدگاه
مصرفکنندگان (مطالعه موردی شمر کرج) .علوم و صنایع غذایی.99 - 9 :91 .
شبانی ک ( .)8931بررسی دانش ،نگرش و رفتار گندم کاران در خصوص سالمت غذایی مطالعه موردی :شمال خوزستان .پایهاننامهه
کارشناسی ارشد گروه تروی و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان.
شریفی مقدم م ( .)8931کشاورزی ارگانیک ،امنیت و سالمت غذا .قابلدستیابی درhttp://organic.javanblog.ir:

صاحبی س ،.حسنوندیان م .و موحدی ر ( .)8931بررسی راهکارهای توسعه کشاورزی ارگانیک ازنظهر کارشناسهان جمهاد کشهاورزی
استان همدان .مدموعه مقاالت دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیطزیست سال  .همدان 18 :شمریورماه.
قدیمی  .ر ،.شعبانعلی فمی ح .و اسدی ( .)8938بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشهاورزی ارگانیهک (مطالعهه
موردی :شمرستان فریدن) .پووهشهای تروی و آموزش کشاورزی.03 -11 : .
کریمی ا ،.صدیقی ح .و بابایی  .ر ( .)8931بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جمهاد کشهاورزی.
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.198 -1 1 :1.
هاشمی نواد آ .و رضوانفر ا ( .)8913بررسی موانع و مشکالت کشهاورزی ارگانیهک از دیهدگاه تولیدکننهدگان محصهوالت ارگانیهک
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Abstract
The importance of organic agriculture and its vital role in sustainable development is
irrefutable, Different factors affect on the decision to accept it. Farmers' Attitudes towards
organic farming is One of the most important factors. Because, Activity and decisions of
individuals About any phenomenon Is effective on their Attitude. This study aimed to identify
factors Affecting on Attitude of vegetable growers towards Organic Farming in Bavi city in
Khuzestan province. The research method was Descriptive - correlation. The statistical
population of the study were vegetable growers in Bavi city(N=140). By using Morgan’s table
the sample size was determined (n=103). The findings showed that, most respondents have a
relatively negative attitude towards organic farming(40/4 percent). Between Farming
experience and Literacy levels and attitude towards organic farming were positive and
significant correlation (p=0/05). The results of the factor analysis indicate that four factor:
Supportive -education,managerial, cultural and product features in total explained 54.27
percent variance factors affecting on positive attitude of Vegetable Growers towards organic
farming. 50.44 percent variance factors affecting on negative attitude towards organic farming
Were explained By the five factor: Lack of support facilities, economic, Inputs, Weakness of
knowledge and awareness and farming.
Key words: Attitudes, City Bavi, Food Security, Organic Farming.
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