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 چكيده
ناشي از محصوالت کشاورزي متعارف دوچندان شده  هايآسیبامروزه توجه به کشاورزي ارگانیک به دلیل         

کشاورزي ارگانیک در مرحله اول نیازمند شناخت وضعیت موجود نگرشي  شویق کشاورزان بهو ت ریزيبرنامه است.

کلیه گندمکاران  شامل جامعه آماري و  توصیفي همبستگي این تحقیق از نوع .هاستآنبر نگرش  مؤثرو عوامل  هاآن

 گیرينمونهو از طریق روش  کوکران ( که با استفاده از فرمولنفر 99192) بودند 1121شهرستان خدابنده در سال 

 متخصصانوایي ابزار تحقیق با استفاده از نظرات قرار گرفتند. ر موردمطالعهانتخاب و نفر  979تصادفي  ايچندمرحله

براي  78/2نیز از طریق آزمون مقدماتي و محاسبه آلفاي کرونباخ برابر با  آنپایایي و  تائیددر این زمینه  موضوعي

 1/92گندمکاران داراي نگرش خنثي و  درصد 2/92 نشان داد که . نتایجآمد دستبهگرش سنجش ن شاخص ترکیبي

تحلیل همبستگي نشان داد که نگرش به کشاورزي  .داشتندنگرش مثبتي در خصوص کشاورزي ارگانیک بقیه درصد 

، میزان ساالنه درآمدت، ولي با تحصیال دارمعنيارگانیک با سن، تعداد اعضاي خانوار، سابقه کشاورزي رابطه منفي و 

نتایج مقایسه . داشت داريمعني وجمعي رابطه مثبت  هايرسانهآشنایي با کشاورزي ارگانیک و میزان استفاده از 

ها نشان داد که بین نگرش کشاورزان به کشاورزي ارگانیک بر اساس متغیرهاي مستقل شیوه کشت، استفاده از میانگین

، سه متغیر سابقه نشان دادنیز  لجستیک يرگرسیون تحلیلختالف معناداري وجود دارد. کش و استفاده از سموم، اعلف

درصد از تغییرات نگرش کشاورزان به  9/94کار کشاورزي، آشنایي با کشاورزي ارگانیک و میزان درآمد ساالنه، حدود 

 .کنندميکشاورزي ارگانیک را تبیین 

  

 نگرش ،گندمکاران، ارگانیککشاورزي  ،خدابندهشهرستان توسعه کشاورزي،  :واژه های کليدی
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Abstract 

       In recent years, focusing on organic agriculture has been emphasized because of the negative 

effect of conventional agriculture. Any persuading planning of farmers to use organic agriculture 

methods requires investigating their current attitude toward organic agriculture. The main purpose 

of this descriptive-correlational study was to investigate effective factors on farmers' attitude 

towards organic agriculture. The statistical population consisted of all wheat farmers in 

Khodabande township (N= 24350) of them 275 were identified based on Cochran’s formula and 

through a stratified randomized sampling method. The research tool was a researcher-made 

questionnaire which its validity was verified by a panel of experts in the related field and to check 

its reliability, a Cronbach’s Alpha coefficient was calculated 0.78. The results showed that the 

attitude of the majority of respondents (50.9 percent) towards organic farming was at the neutral 

level and the attitude of 49.1 percent was positive. Correlation analysis revealed that age, family 

household number and experience had a negative meaningful correlation with farmers’ attitude but 

education, income and acquaintance with organic farming had a positive meaningful correlation. 

Comparison analysis showed that there were significant differences between the farmers’ attitude 

towards organic agriculture based on groups of different cultivation method, using of pesticide and 

Herbicide. In addition, logistic regression analysis indicated that 46.5 of farmers' attitude explained 

by three variables named as farmer’s experience, their acquaintance with organic farming and 

income. 

 

Keywords: Agricultural Development, Attitude, Khodabandeh Township, Organic Agriculture, Wheat 

Farmers 

 

 مقدمه

ترین نقش کشاورزي در هر کشوري از مهم        

 موردنیازایي گذشته تا به امروز همانا تولید مواد غذ

(. 1187)شفیعي و همکاران  استمردم آن کشور بوده 

ري دیگ یتپراهمهاي مسلم، نقش طوربهالبته کشاورزي 

 موردنیازاز جمله ایجاد اشتغال و تولید مواد اولیه 

 کشاورزي صنایع را نیز بر عهده دارد. در ایران، بخش

غیرنفتي در اقتصاد محسوب  تولیدي بخش ترینمهم
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کاالهاي  صادرات از کل وزن درصد 27/4که  شودمي

 از ارزش کل کاالهاي صادراتي 29/18 وغیرنفتي 

)وزارت جهاد کشاورزي  1121در سال  را غیرنفتي

 را( نفر میلیون 9/1 معادل) اشتغال درصد 91 و (1121

(. در اثر رشد سریع 1121فر )مطهري کندفراهم مي

جمعیت و افزایش تقاضا براي غذا در طول قرن گذشته 

کشاورزي ایجاد شده  يهانظامباري در تغییرات تأسف

از جدید  هاييآورفناست. زیرا هرچند در نتیجه رشد 

هاي از گونه پربازدهکشت ارقام  جمله مهندسي ژنتیک،

هاي شیمیایي، مقدار باغي و زراعي و استفاده از نهاده

تولیدات کشاورزي افزایش یافته است و مشکالت غذایي 

ویژه کشورهاي در حال را در بسیاري از کشورها به

، این افزایش در تولید، حالینبااتوسعه حل کرده است. 

محیطي زیادي را از جمله فرسایش  یستمشکالت ز

هاي و بیماري یهسوءتغذ، شیوع آفات جدید، وخاکآب

متعدد در نتیجه کاهش کیفیت مواد غذایي به دنبال 

؛ 9227کیاني و لیاقتي  ؛1182شریفي مقدم )داشته است 

در  (.9219و همکاران  تاگو؛ 9212هاشمي و داماالس 

 42 کهکرده است گزارش ( 1122علیمرداني )این زمینه 

درصد  12ها و کشدرصد قارچ 22درصد سموم آفات، 

بنابراین، پیامدهاي منفي زا هستند. سرطان هاکشحشره

کشاورزي متداول کشورهاي مختلف را واداشته است 

هاي جایگزیني براي تولید مواد تا به دنبال سیستم

هایي که عاري از هرگونه مواد غذایي باشند. سیستم

در این زمینه، محققان . (9229 شارماد )نباش شیمیایي

زیادي، کشاورزي ارگانیک را به عنوان راهکاري براي 

)دیمارا  دانندمقابله با پیامدهاي منفي کشاورزي رایج مي

از جمله،  (.9229و آبیدو و دیکنسون  9221و همکاران 

در  یافتهتوسعهدر کشورهاي  ،(9211گرور ) طبق تحقیق

دوستدار محیط، هاي روشا ابداع اخیر ب يهاسال

با  يهاکشآفتمبارزه بیولوژیکي و ژنتیکي، استفاده از 

مبارزه ، بیولوژیکي يهاکشحشرهاثر ابقایي کم و 

هاي غیر استفاده از روش(، IPM) آفاتتلفیقي با 

شیمیایي در تقویت حاصلخیزي خاک از قبیل تناوب 

و  هکنندکنترلوانین قوجود  زراعي و کود سبز،

مقادیر و روش  ،نظارتي دقیق و کارآمد هايسازمان

و این  شده است تريمنطق هاي شیمیایينهادهاستفاده از 

خود منجر به یکسري اقدامات داوطلبانه در زمینه کشت 

و پرورش محصوالت ارگانیک شده است. در سایر 

هاي هاي اخیر، توجهات و تالشکشورها نیز در سال

تولید پایدار  کشاورزان به زیادي در جهت تشویق

صورت گرفته است. براي مثال، استفاده از برخي 

ممنوع شده است. همه اقدامات از این قبیل  هاکشآفت

یک نهضت رو به رشد در جهت رونق  دهندهنشان

سازي و آموزش کشاورزي ارگانیک و تأکید بر آگاه

در واقع، (. 9211زجالي و همکاران -)ال کشاورزان است

ترین حوزه کشاورزي پایدار ورزي ارگانیک، مهمکشا

 (.9212 )کینگز و ایلبري است

توان گفت محصول ارگانیک، با این تفاسیر، مي          

 کشآفتگونه مواد شیمیایي و محصولي است که از هیچ

پورآتشي و فمي )در تولید آن استفاده نشده باشد 

زي ( و کشاور9227 و همکاران و استابیالر 1122

جهاني )فائو(  خواروبارکه سازمان  گونهآنارگانیک نیز 

اي است که گرایانه، نظام مدیریت کلکنديمآن را تعریف 

هاي کشاورزي مشتمل بر تنوع سالمتي اکوسیستم

هاي بیولوژیکي و همچنین فعالیت ژنتیکي، چرخه

هاي تولید ارگانیک گیرد. نظامبیولوژیکي را در نظر مي

دهاي ویژه و دقیق تولید که هدفشان بر استاندار

هاي کشاورزي مطلوب و پایدار دستیابي به اکوسیستم

به لحاظ اجتماعي، اقتصادي و اکولوژیکي است 

(. کشاورزي 1182اند )نوروزي و شهبازي وابسته

ارگانیک یک نظام مدیریت تولید است که منجر به 

 توسعه پایداري در کشاورزي و اطمینان از تولید مواد

گردد. به بیان دیگر، ضرر ميغذایي سالم و بي

کشاورزي ارگانیک، نگرشي علمي و نوین به کشاورزي 

نمودند )عبداللهي سنتي است که اجداد ما به آن عمل مي

(. ولي با تمام مزایایي که کشاورزي ارگانیک به 1187

همراه دارد، آنچه در این راستا اهمیت بیشتري دارد، 

پذیرفتن کشاورزي ارگانیک است.  تصمیم کشاورزان به

بر تصمیم کشاورزان به پذیرش کشاورزي ارگانیک 
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عوامل اقتصادي،  :عوامل متعددي اثرگذارند، از قبیل

)دفرانچسکو و  اقتصادي، ساختاري و نهادي -اجتماعي

با این حال، (. 9221و برتون و همکاران  9228همکاران 

 رش کشاورزو نگ (9224)جنیوس و همکاران یابي اطالع

نیز از عوامل  (9227و رحمان و همکاران  9224)حتام 

گذارند. مهمي هستند که بر این تصمیم تأثیر زیادي مي

ریزان کشاورزي باید در طراحي بنابراین، برنامه

هاي جدید، در کنار توجه به سایر عوامل اثرگذار، برنامه

 قائلبه پیچیده بودن نگرش کشاورزان، اهمیت زیادي 

(. نگرش یکي از مفاهیم 1182 پسندشاهد )باقري و شون

شناسي اجتماعي مدرن است که از موجود در روان

ترکیب سه عنصر حاصل شده است: شناخت، 

در حقیقت، نگرش عبارت است از  .احساسات و رفتار

اي که شامل موارد حالتي در مغز و احساس یا خواسته

ر این مثبت یا منفي در ذهن افراد است. محققان ب

است.  عامل اصلي تغییر رفتار، نگرشاند عقیده

اگر در نگرش تغییري ایجاد شود، متعاقب  کهينحوبه

)شیري و همکاران آن، رفتار نیز تغییر خواهد کرد 

. در واقع نگرش به عنوان نظام پایدار (9211

هاي مثبت و منفي، احساسات عاطفي و ارزشیابي

ه مقاصد اجتماعي هاي موافق و مخالف نسبت بگرایش

ثابت جهت واکنش  یشوبکمگیري تمایلي باعث شکل

ها یا اشیاء هایي خاص از انسانمثبت یا منفي به رده

(. ضرورت بررسي 1122 همکارانعلي بیگي و ) گرددمي

نگرش افراد از آن جهت است که به مدیران و مجریان 

کند تا از شیوه تفکر افراد درباره موضوعات کمک مي

هایي را مطلع شده و در صورت نیاز برنامه مشخص

همچنین، براي براي تغییر نگرش آنان طراحي کنند. 

و پذیرش کشاورزي  هاي توسعهموفقیت در برنامه

نگرش بر رفتار  کهیيازآنجاارگانیک توسط کشاورزان، 

ابتدا الزم است نگرش کشاورزان نسبت  اثرگذار است،

بر این نگرش  به کشاورزي ارگانیک و عواملي که

هاي متعددي در دنیا پژوهش اثرگذارند مشخص گردد.

و  مؤثردر زمینه وضعیت کشاورزي ارگانیک، عوامل 

نیز موضوعات مرتبط صورت گرفته است که به برخي 

 انجام شده در ایران و سایر کشورها از این مطالعات

 .شودمياشاره 

(، در 1129رضوي و همکاران )نتایج تحقیق       

زیابي جایگاه توسعه کشاورزي ارگانیک در مناطق ار

این بود که میزان گرایش  دهندهنشانروستایي ایران، 

متوسط است.  ازحدیشبکشاورزان به کشت ارگانیک، 

ررسي دیدگاه نظام ( در ب1121) نوري پورو  آرپناهي

 دراطالعات کشاورزي نسبت به محصوالت ارگانیک 

که  ندنشان دادبخش مرکزي شهرستان بویر احمد 

دیدگاه محققان و مروجان نسبت به محصوالت ارگانیک 

در حد متوسط رو به مطلوب بود و دیدگاه کشاورزان 

 نسبت به این مقوله نسبتاً مطلوب ارزیابي شد.

(، در بررسي عوامل مؤثر 1121مرام و همکاران )خوش

بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزي نسبت به 

نگرش اکثر  ارش کردند کهگزکشاورزي ارگانیک، 

کارشناسان ترویج نسبت به کشاورزي ارگانیک، در حد 

خنثي بود. همچنین بین نگرش افراد نسبت به کشاورزي 

ارگانیک بر اساس متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل و 

میزان تحصیالت، اختالف معناداري نبود. همچنین نتایج 

اي تحلیل رگرسیوني نیز نشانگر این بود که متغیره

پژوهشي و میزان استفاده -میزان مطالعه نشریات علمي

درصد از تغییرات واریانس نگرش به  2/19از اینترنت 

. رجبي و همکاران کننديمکشاورزي ارگانیک را تبیین 

هاي پذیرش (، در تحقیقي راجع به بررسي مؤلفه1129)

 محصوالت کشاورزي ارگانیک از دیدگاه مصرف

به این نتیجه دست یافتند که کنندگان در شهر کرج، 

د نگرش افراد نسبت به محصوالت ارگانیک در ح

در مطالعه قدیمي و متوسط و رو به مساعد است. 

(، که به منظور بررسي عوامل مؤثر بر 1121همکاران )

نگرش کشاورزان شهرستان فریدن به کشاورزي 

ارگانیک انجام گرفت، نتایج تحقیق نشان داد که اکثر 

نگرش مثبتي نسبت به  موردمطالعهکشاورزان 

کشاورزي ارگانیک داشتند. همچنین بین نگرش 

کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک بر اساس 

هاي متغیرهاي مستقل تحصیالت، شرکت در کالس
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ترویجي مرتبط با کشاورزي ارگانیک و شیوه کشت، 

 کهيطوربهداري وجود داشت. اختالف معني

 در داشته و دیپلم از باالتر تحصیالت که کشاورزاني

 شرکت ارگانیک کشاورزي با مرتبط ترویجي يهاکالس

 تناوب و آیش با همراه هاآن کشت و شیوه کرده بودند

 برخوردار بودند. نگرش باالتري نمره میانگین از بود،

چهار متغیر؛  موردمطالعه، از بین متغیرهاي همچنین

منفي آشنایي با کشاورزي ارگانیک و پیامدهاي 

 -هاي آموزشيشرکت در کالسکشاورزي متداول، 

ها و کارگیري روشمرتبط، تحصیالت و به ترویجي

درصد از  99هاي کشاورزي ارگانیک حدود فناوري

تغییرات واریانس نگرش به کشاورزي ارگانیک را تبیین 

زجالي و -کردند. در تحقیق دیگري که توسط المي

نگرش کشاورزان به ( به منظور بررسي 9211همکاران )

کشاورزي ارگانیک در ریاض انجام گرفت، نتایج 

درصد(  7/49این بود که اغلب کشاورزان ) دهندهنشان

 1/19داراي نگرش مثبت به کشاورزي ارگانیک بودند و 

درصد بقیه نگرششان خنثي و منفي بود. همچنین 

سطح تحصیالت  داري بین سن،همبستگي مثبت و معني

ان کل زمین تحت مالکیت کشاورز با کشاورزان و میز

دار معکوسي برقرار بود. ولي رابطه معني هاآننگرش 

نیز بین مجموع مساحت زمین زیر کشت با نگرش نسبت 

به کشاورزي ارگانیک مشاهده گردید. چویچوم و یامائو 

( به بررسي و مقایسه نگرش کشاورزان 9212)

استان  در یکارگان یرغبرنج ارگانیک و  دهندهپرورش

غرب تایلند پرداختند. نتایج نشان داد که سورین شمال

کشاورزان ارگانیک کار نسبت به کشاورزي پایدار 

نگرش مساعدي دارند ولي نگرش کشاورزان 

میان داري ي بود. بنابراین، تفاوت معنيغیرارگانیک خنث

 ،نگرش این دو گروه از کشاورزان مشاهده گردید

رزان ارگانیک کار نسبت سطح نگرش کشاو کهينحوبه

به کشاورزي پایدار بهتر از نگرش کشاورزان 

نشان دادند، نگرش  هاآنغیرارگانیک کار بود. همچنین 

ت و الکشاورزي ارگانیک تحت تأثیر سطح تحصی به

. تاتلي باشديمتماس با کارشناسان ترویج کشاورزي 

( در بررسي نگرش کشاورزان 9222دیل و همکاران )

امانماراس ترکیه به کشاورزي پایدار، به این استان کاهر

نتایج دست یافتند که تحصیالت، دسترسي به خدمات 

ترویجي و اطالعاتي و میزان مالکیت زمین باعث 

که کشاورزان نسبت به کشاورزي پایدار درک  شودمي

نیز در  (،9227بیشتري پیدا کنند. خالدي و همکاران )

اورزان اطالعات کافي اي نشان دادند که اغلب کشمطالعه

استابیالر و کشاورزي ارگانیک ندارند.  در مورد

( در تحقیق خود 9229( و ساندرسون )9227همکاران )

رابطه مثبتي را بین دانش کشاورزي ارگانیک با میزان 

دسترسي به منابع اطالعاتي کشاورزي و محیط زیستي 

نشان دادند. همچنین، در تحقیقات استابیالر و همکاران 

( این نتایج حاصل شد که نگرش، تحت تأثیر 9227)

عواملي چون سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح 

در  تحصیالت، آموزش، بعد خانوار و درآمد نیست.

به منظور بررسي عوامل مؤثر بر  (،9229)ویلر  مطالعه

نگرش کارشناسان کشاورزي به کشاورزي ارگانیک و 

یج نشان داد که زیستي در استرالیاي جنوبي، نتا يفنّاور

تحصیالت، دارا بودن دانش کشاورزي ارگانیک، اعتقاد 

به کمبود پایداري محیط زیستي در کشاورزي متداول، 

بودن کشاورزي  زیستیطمحاعتقاد به دوست دار 

ارگانیک و اعتقاد به سودآوري مالي کشاورزي 

داري بر نگرش نسبت به ارگانیک، تأثیر مثبت معني

و در مقابل، عواملي از قبیل  اشتهدکشاورزي ارگانیک 

میزان درآمد، داشتن عنوان شغلي مأمور ترویج و یا 

هاي عمده مرتبط با ، تشخیص هزینهمتخصص

کشاورزي ارگانیک و اعتقاد به کاهش محصول در اثر 

داري بر کشاورزي ارگانیک، داراي اثر منفي و معني

و تأثیر سن و  بودندنگرش به کشاورزي ارگانیک 

هارستي  دار نبود. در مطالعهیت در این زمینه معنيجنس

که به منظور بررسي دیدگاه  (،9221)و مگنوسون 

کنندگان نسبت به محصوالت اصالح شده مصرف

ژنتیکي و مواد غذایي ارگانیک در سوئد انجام گرفت، 

 گونهیچهسن، درآمد، سطح تحصیالت و میزان دانش 

زي ارگانیک تأثیري بر نگرش پاسخگویان به کشاور
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دار بود نداشتند. ولي اثر جنسیت بر نگرش مثبت و معني

دانلپ و  .بودنگرش زنان بهتر از مردان  کهيطوربه

گزارش کردند که نگراني راجع به نیز ( 9222همکاران )

محیط زیست با سن و سطح تحصیالت کشاورزان 

 همبستگي مثبت و معناداري دارد.

ان دومین شهرستان به عنو هرستان خدابندهش      

کیلومتري جنوب شرقي  84در  بزرگ استان زنجان

شهرستان خدابنده با است.  مرکز استان واقع شده

 ینترعمده یيروستا تیدرصد جمع 79داشتن 

باشد، بر اساس يگندم در استان زنجان م یدکنندهتول

شهرستان  نیا استان يجهاد کشاورز سازمانگزارش 

استان را به خود اختصاص در  دمگن دیرتبه اول تول

شهرستان  نیدر ا يداده است. متوسط عملکرد گندم آب

تن در  1با  رببرا میتن در هکتار و گندم د 9/9برابر با 

استان  يجهاد کشاورز سازمانهکتار بوده است. )

 يهامصاحبه ،يدانیبه مشاهدات م نظر(. 1121 زنجان

 نیصورت گرفته با کارشناسان شهرستان در ب

میزان ازلحاظ  یيهاکاران شهرستان خدابنده تفاوتگندم

استفاده از سموم و کودهاي شیمیایي و در مجموع در 

 نیوجود دارد. ا هاي کشاورزي ارگانیکخصوص روش

داشته باشند که  يادیز لیتواند داليم رفتاريتفاوت 

با توجه به  باشد.يمنگرش گندمکاران یکي از این دالیل 

نکه عوامل متعددي با نگرش مطالب ذکر شده و ای

گندمکاران در خصوص کشاورزي ارگانیک در ارتباط 

عوامل فردي و  هاآن ینترمهماست که دو مورد از 

اطالعاتي توسط  از منابعاجتماعي و نیز میزان استفاده 

حاضر محدوده  یقدر تحقباشد که گندمکاران مي

موضوعي به بررسي ارتباط این دو متغیر تعریف 

لذا هدف اصلي تحقیق حاضر این بود که آیا  گردید.

شهرستان  نگرش گندمکاران به کشاورزي ارگانیک در

خدابنده از دو عامل فردي، اجتماعي و نیز میزان 

 پذیرديم یرتأث هاآناستفاده از منابع اطالعاتي توسط 

در نمودار زیر نحوه ارتباط این سه متغیر آورده  یا نه؟

 شده است.
 

 

 

 

 

 

 نگرش گندمكاران به کشاورزی ارگانيك بر اثرگذارتئوريك عوامل چهارچوب  -1 شكل

 

 هامواد و روش 

تحقیقات نوع  ماهیت از ازلحاظتحقیق حاضر          

هدف از نوع  ازلحاظهمبستگي،  ـ توصیفيکمي و 

ها از نوع نحوه گردآوري داده ازلحاظکاربردي و 

مطالعه و  يابتدا در. شودميمحسوب  تحقیقات میداني

و مصاحبه با  ادبیات نظري مندنظامپس از بررسي 

ابزار تحقیق یعني پرسشنامه  نظرانصاحببرخي 

به  موردنیازآوردن اطالعات  دستبهبراي  طراحي و

 اقدام گردید. گندمکارانبا  حضوري شیوه مصاحبه

پرسشنامه داراي دو بخش بود که در بخش اول 

سنجیده  يامزرعهناختي و شمتغیرهاي فردي، جمعیت

 يهارسانهشد. میزان استفاده از منابع اطالعاتي و نیز 

ارتباطي از طریق شاخص ترکیبي و با استفاده از طیف 

ي )هیچ تا زیاد( سنجیده شد. در حلیکرت چهار سط

به  به کشاورزي ارگانیکنگرش بخش دوم پرسشنامه 

 بر اساسعنوان یک سازه یا شاخص ترکیبي و 

گیري قرار گرفت. از مورد اندازهگویه  14 از ايهمجموع

در قالب طیف لیکرت و گویه مثبت و  19گویه  14این 

 و( 9( تا کامالً موافقم )1اي از کامالً مخالفم )روي دامنه

( تا کامالً 1موافقم )دامنه کامالً  گویه منفي در قالب دو

 اعتبار و روایي ابزار .مورد پرسش واقع شد( 9مخالفم )

 نگرش به کشاورزي ارگانیک

 فردي و اجتماعي عوامل

هاي و رسانه ميزان استفاده از منابع اطالعاتي

 جمعي
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 موضوعيمتخصصان  تحقیق با استفاده از نظرات

و  پزشکيیاهگ، ترویج و آموزش کشاورزياساتید )

ین گردید. پایایي ابزار تحقیق یتعزراعت دانشگاه زنجان( 

خارج از  کشاورز 12از طریق مطالعه مقدماتي بر روي 

محاسبه آلفاي کرونباخ برابر با  و موردمطالعهنمونه 

آمد.  دستبهنگرش  ي سنجششاخص ترکیببراي  78/2

شهرستان  گندمکارانرا کلیه  تحقیقجامعه آماري 

که طبق آمار سازمان جهاد  دادندتشکیل مي خدابنده

 در حال کارگندم 97912کشاورزي استان زنجان 

با خطاي  با استفاده از فرمول کوکران که فعالیت بودند

درصد و با لحاظ کردن انحراف معیار متغیر نگرش  پنج

حجم  ارگانیکدر خصوص کشاورزي  کشاورزان

از روش آمد.  دستبهخانوار  979برابر با  اينمونه

تصادفي جهت انتخاب  ياچندمرحله گیرينمونه

 با توجه به اینکه. نمونه استفاده گردید گندمکاران

بخش مرکزي، سجاسرود،  چهارشهرستان خدابنده به 

مرحله اول از  در شودمي بنديیمتقسرود و افشار بزینه

 صورتبهچهار بخش دو بخش مرکزي و افشار 

 تصادفي انتخاب شدند. در مرحله بعد از بین چهار

دهستان بخش مرکزي دو دهستان خرارود و کرسف و 

 صورتبهاز دو دهستان افشار نیز دهستان شیوانات 

تصادفي انتخاب شدند. در مرحله سوم تعداد شش 

 صورتبهروستا  18و جمعاً  هر دهستانروستا از 

تصادفي انتخاب و در داخل هر روستا هم متناسب با 

 979 درمجموعگندمکاران موردنیاز ) بردارانبهرهتعداد 

جهت  .قرار گرفتند موردمطالعه( انتخاب و کارگندم

از روش مصاحبه  انگندمکارها از هآوري دادجمع

شده پس  يآورجمعهاي داده حضوري استفاده گردید.

تحلیل  20Spssافزار از طریق نرم Excelدازش در از پر

میانگین، هاي توصیفي )آماره شدند و جهت تحلیل از

)ضریب  ( و استنباطيمعیار و ضریب تغییراتانحراف

و رگرسیون  هایانگینم، آزمون مقایسه همبستگي

 .استفاده شد (لجستیک

 

 

 نتايج

 يسن نیانگیم نتایج مطالعه نشان داد که          

که  باشديمسال  91 حدود در موردمطالعه گندمکاران

 دارد موردمطالعهبودن افراد  سالمیاننشان از 

 (. همچنین با توجه به اینکهسال 91/19 =اریمع انحراف)

مدرک تحصیلي  درصد( داراي 1/71) کشاورزاناکثریت 

تر بودند، لذا از روش مصاحبه و پایین متوسطه

ها استفاده پرسشنامهجهت تکمیل  هاآنبا  حضوري

 9/4درصد پاسخگویان، متأهل و بقیه ) 9/21 گردید.

اغلب  تعداد اعضاي خانوادهدرصد( مجرد بودند. 

میانگین  بود.نفر و کمتر  9 درصد(، 8/77) پاسخگویان

سال و  12اورزي پاسخگویان، حدود سابقه کار کش

 997/19، کارگندممتوسط درآمد ساالنه کشاورزان 

میلیون تومان بود.  94/8ان با انحراف معیار میلیون توم

 12گندم دیم، حدود  کشت زیرهمچنین متوسط سطح 

هکتار  97/9 گندم آبي، کشت زیرهکتار و متوسط سطح 

را  هاآندرصد  42شیوه کشت اغلب کشاورزان که . بود

، همراه با آیش و رعایت تناوب زراعي شودميشامل 

این مسأله را رعایت درصد بقیه کشاورزان،  92است و 

کنند. از نظر میزان مداوم کشت مي صورتبهننموده و 

 49اکثریت کشاورزان )رضایت از شغل کشاورزي، 

در حد متوسط رضایت داشتند. در رابطه با  (درصد

کشاورزان  اکثریتمیزان آشنایي با کشاورزي ارگانیک، 

درصد(، آشنایي کم و خیلي کمي  1/92) موردمطالعه

درصد در حد  7/8درصد در حد متوسط و  19، داشتند

. داشتندزیاد و خیلي زیاد با کشاورزي ارگانیک آشنایي 

هاي کشدرصد( از علف 1/49اغلب کشاورزان )

. همچنین، بیشتر افراد کردندميشیمیایي استفاده 

درصد( از سموم شیمیایي و نیز  7/89) موردمطالعه

ستفاده درصد کشاورزان از کودهاي شیمیایي ا 122

یک از کشاورزان تاکنون در همچنین هیچ. کردندمي

در خصوص کشاورزي  دوره/کارگاه آموزشي ترویجي

 .نکرده بودارگانیک، شرکت 

، (1جدول ) استفادهمورد  منابع اطالعاتي بنديرتبه      

نشان داد، گندمکاران و کشاورزان همسایه و سایر 
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اري به ترتیب روستاییان و خریداران گندم و افراد باز

هاي اول تا دوم قرار داشتند و تنها میانگین در رتبه

کسب اطالعات از این دو منبع بیشتر از متوسط بود و 

بقیه زیر میانگین قرار دارند. همچنین کشاورزان کمترین 

استفاده را از کارشناسان کشاورزي سازمان جهاد 

هاي کشاورزي و محققان کشاورزي و استادان دانشکده

اورزي داشتند و میانگین کمتر از حد متوسط این دو کش

منبع حاکي از استفاده کمتر کشاورزان از این منابع 

 دارد.

 
 

 کشاورزیمديريت بندی منابع اطالعاتي مورد استفاده کشاورزان در خصوص رتبه -1جدول 

 انحراف معیار میانگین منبع اطالعاتي رتبه

 22/2 21/1 ایر روستاییانگندمکاران و کشاورزان همسایه و س 1

 42/2 99/1 خریداران گندم و افراد بازاري 9

 42/2 99/1 ها(آالت، سموم کشاورزي و کلینیککارشناسان مراکز فروش )ماشین 1

 42/2 17/1 کشاورزي اي، فنيمشاوره هاي خدماتکارشناسان شرکت 9

 72/2 19/1 کارشناسان کشاورزي مرکز خدمات جهاد کشاورزي 9

 71/2 22/1 کارشناسان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي 4

 29/2 79/2 هاي کشاورزيمحققان کشاورزي و استادان دانشکده 7

 = زیاد1= متوسط، 9= کم، 1= هیچ، 2: مورد استفادهمقیاس                     

 

بندي امتیاز کسب شده توسط هر همچنین، با جمع

ز نظر امتیاز کل در بندي کشاورزان اکشاورز و طبقه

استفاده از منابع اطالعاتي، این نتایج حاصل شد که 

 1/99درصد( در حد متوسط و  2/79اغلب کشاورزان )

 .کردندميدرصد بقیه، در حد کمي از این منابع استفاده 

هاي ارتباطات در خصوص میزان استفاده از رسانه

هاي نتایج نشان داد، تماشاي برنامه( 9)جدول  جمعي

هاي تلویزیوني ملي تلویزیوني استاني و تماشاي برنامه

هاي اول تا دوم قرار داشتند و تنها به ترتیب در رتبه

میانگین کسب اطالعات از این دو منبع بیشتر از متوسط 

. همچنین کشاورزان داشتندبود و بقیه زیر میانگین قرار 

 هايبرنامهکمترین استفاده را از پیامک جمعي و 

در روستا داشتند و میانگین کمتر از حد  ايماهواره

متوسط این سه منبع حاکي از استفاده کمتر کشاورزان 

 ها دارد.از این رسانه

با تجمیع امتیاز کسب شده توسط هر کشاورز و          

بندي کشاورزان از نظر امتیاز کل در استفاده از طبقه

هاي ارتباط جمعي، مشخص شد که اغلب رسانه

درصد( در حد متوسط و کمتر و تنها  2/29ان )کشاورز

 کنند.ها استفاده ميدرصد، در حد زیاد از رسانه 1/9

یکي از متغیرهاي اصلي مورد بررسي در این تحقیق 

نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک بود که 

گویه در قالب شاخص ترکیبي سنجیده  14با استفاده از 

دهنده این شاخص یلهاي تشکبندي گویهشد. رتبه

میانگین صورت گرفت و  بر اساس 1ترکیبي در جدول 

 ها برابر بودند از انحراف معیاردر جایي که میانگین

شود، که مشاهده ميطوريکوچک استفاده شد. همان

گویه مرتبط با نگرش پایداري میانگیني باالتر از  14همه 

ثبت دیگر کشاورزان از نگرشي معبارتيدارند، به 9/9

 ها برخوردار بودند.راجع به تمامي آن
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 کشاورزی مديريت مورد استفاده کشاورزان در خصوصهای جمعي رسانهبندی رتبه -2جدول 

 انحراف معیار میانگین ي جمعيهارسانه رتبه

 21/1 87/1 استاني يدیدن شبکه تلویزیون 1

 99/2 89/1 تلویزیوني سراسري هايبرنامهدیدن  9

 81/2 11/1 مطالعه نشریه/بروشور چاپي/کتابچه/ کتاب 1

 82/2 19/1 اینترنت و فضاي مجازي 9

 81/2 28/1 شنیدن برنامه رادیویي 9

 CD \DVD 81/2 28/1ها، مشاهده فیلم 4

 17/1 79/2 ايهاي ماهوارهدیدن برنامه 7

 94/1 48/2 دریافت پیامک جمعي 2

 = زیاد1= متوسط، 9= کم، 1= هیچ، 2: مورد استفادهمقیاس 

 

 

 ارگانيكدر خصوص کشاورزی  کشاورزاننگرش های مربوط به گويه بندیرتبه -3 جدول

 گویه رتبه
انحراف  میانگین

 معیار

 79/2 99/9 کند.هاي زیادي به انسان و طبیعت وارد ميشیمیایي، خسارت هايکشآفتاستفاده از کودها و  1

 48/2 11/9 ها و حیوانات ضرر دارند.براي سالمت انسانسموم شیمیایي  9

1 
توانند با استفاده از کودهاي ارگانیک و طبیعي مثل فضوالت دامي و بقایاي گیاهي، کشاورزان مي

 حاصلخیزي خاک را افزایش دهند.

11/9 89/2 

 72/2 21/9 .شودميهاي محیط زیستي کشاورزي ارگانیک باعث کاهش آلودگي 9

9 
هاي کشاورزي ارگانیک، تشویق باید کشاورزان دیگر را در جهت استفاده از روشکشاورز آگاهي هر 

 نماید.

24/1 71/2 

 78/2 29/1 ها و حیوانات ضرر دارند.کودهاي شیمیایي براي سالمت انسان 4

 22/2 82/1 مصرف محصوالت کشاورزي ارگانیک براي سالمتي انسان مفید است. 7

 71/2 82/1 صوالت ارگانیک از محصوالت کشاورزي معمولي بیشتر است.ارزش غذایي مح 8

 47/2 77/1 .شودميکشاورزي ارگانیک باعث حفظ حاصلخیزي خاک  2

 22/2 72/1 وجود دارد.به مقدار کم یا هیچ در محصوالت ارگانیک، بقایاي سموم شیمیایي  12

 29/2 41/1 * .شودميدرآمد کشاورز کشاورزي ارگانیک باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش  11

 29/2 98/1 من تمایل دارم به جاي استفاده از کودهاي شیمیایي از کودهاي طبیعي استفاده کنم. 19

 21/1 19/1 .اندکنترلو آفات گیاهي بدون استفاده از سموم شیمیایي قابل  هابیماريبرخي از  11

 29/1 91/1 * یابد.ایش ميهاي تولید افزدر کشاورزي ارگانیک، هزینه 19

 22/1 21/1 تر تولید کنم.من حاضرم بدون استفاده از کود و سموم، محصول کمتر اما سالم 19

14 
با وجود قیمت باالتر محصوالت ارگانیک، در مقایسه با محصوالت معمولي، مردم باز هم به خرید 

 مندترند.محصوالت ارگانیک و سالم عالقه
99/9 24/1 

 شدند. يگذارمعکوس کد صورتبهکه  يمنف يهاهیگو* -( 9( تا کامالً موافقم )1کامالً مخالفم ) :د استفادهطیف مور

   

در خصوص  گندمکارانبه منظور بررسي نگرش کلي 

تجمیع  هاگویهابتدا امتیازات کلیه  ارگانیککشاورزي 

بیشترین امتیاز ممکن شاخص شد و سپس با لحاظ 

( فاصله بین این دو 14ین امتیاز )( و کمتر82ترکیبي )

عدد به سه سطح مساوي کدبندي مجدد شد و نگرش 

و منفي  )میانه( يخنث، مثبتدر سه سطح  گندمکاران
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درصد افراد  1/92طبق نتایج،  (.9)جدول  آمد دستبه

 میانهنگرش  دیگردرصد افراد  2/92و  مثبتنگرش 

از . هیچ موردي داشتند ارگانیکبه کشاورزي  خنثي()

 مشاهده نگردید. بین کشاورزاندر نگرش منفي 

 

 ارگانيكنگرش به کشاورزی برحسب  موردمطالعهگندمكاران توزيع فراواني  -4جدول 

 هاسایر آماره فراوانيدرصد   فراواني سطح نگرش

 9/9میانگین:  1/92 119 مثبت

 2/92 192 میانه )خنثي( 9/2انحراف معیار:  

 2 2 منفي

 122 979 جمع

 

همبستگي بین متغیرهاي  ضرایببا توجه به نتایج        

زان به کشاورزي ارگانیک گرش کشاورن و موردمطالعه

آمد در، بین سن، تعداد اعضاي خانواده (،9)جدول 

سابقه کار، با متغیر نگرش به کشاورزي ساالنه و 

در سطح یک داري و معني نفيارگانیک، همبستگي م

عني با افزایش سن، بیشتر بودن ی. داشتوجود  درصد

تعداد اعضاي خانواده و باال بودن سابقه کار 

تري نسبت به کشاورزي کشاورزي، افراد نگرش منفي

میزان ، بین سطح تحصیالت، برعکس. داشتندارگانیک 

میزان آشنایي با کشاورزي ارگانیک و درآمد ساالنه، 

هاي جمعي با نگرش به میزان استفاده از رسانه

وجود داري ورزي ارگانیک، همبستگي مثبت و معنيکشا

این است که افراد داراي سواد  دهندهنشانکه  ،داشت

باالتر، آشنایي بیشتر با کشاورزي ارگانیک و پیامدهاي 

و افرادي که استفاده بیشتري از  منفي کشاورزي رایج

، نگرش مساعدتري نسبت به کردندميهاي جمعي رسانه

گونه رابطه یچهمچنین، ه. شتندداکشاورزي ارگانیک 

متغیرهاي سطح زیر کشت گندم دیم، داري بین معني

سطح زیر کشت گندم آبي، سطح رضایت شغلي و میزان 

استفاده از منابع اطالعاتي با متغیر وابسته نگرش نسبت 

 به کشاورزي ارگانیک وجود نداشت.

 
 موردمطالعههای نگرش به کشاورزی ارگانيك با متغيرهمبستگي بين  -5جدول 

 نوع ضریب داريسطح معني ضریب همبستگي متغیر مورد بررسي
 پیرسون 222/2 -991/2** سن

 اسپیرمن 221/2 929/2** سطح تحصیالت
 پیرسون 222/2 -912/2** تعداد اعضاي خانواده

 پیرسون 222/2 -922/2** سابقه کار
 پیرسون 222/2 112/2** ساالنه درآمد

 پیرسون 888/2 222/2 م دیمسطح زیر کشت گند
 پیرسون 129/2 -228/2 سطح زیر کشت گندم آبي

 اسپیرمن 919/2 292/2 سطح رضایت شغلي
 اسپیرمن 222/2 921/2** میزان آشنایي با کشاورزي ارگانیک

 پیرسون 222/2 922/2** هاي جمعيمیزان استفاده از رسانه
 پیرسون 924/2 292/2 میزان استفاده از منابع اطالعاتي

 21/2داري در سطح معني ** 29/2داري در سطح معني                           *
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در این تحقیق به منظور مقایسه نگرش کشاورزان        

نسبت به کشاورزي ارگانیک بر اساس متغیرهاي 

مستقل  tمستقل تحقیق، از آزمون مقایسه میانگین 

که بین  شودميمشاهده (. 4استفاده گردید )جدول 

نسبت به  موردمطالعه کارگندمنگرش کشاورزان 

کشاورزي ارگانیک بر اساس متغیرهاي مستقل شیوه 

و استفاده از سموم، در  کشعلفکشت، استفاده از 

داري وجود دارد. سطح یک درصد اختالف معني

ي که شیوه کشت همراه با آیش و انگندمکار کهطوريبه

ها و سموم شیمیایي کشفاز عل وتناوب را رعایت 

، از میانگین نمره نگرش باالتري کردندميناستفاده 

 .برخوردار بودند
 

 بر اساس برخي از متغيرهای تحقيق موردمطالعهمقايسه نگرش کشاورزان  – 6جدول 

 میانگین هاگروه بنديگروهمتغیر 
انحراف 

 معیار
t داريسطح معني 

 شیوه کشت
 82/9 91/42 همراه با آیش و تناوب

**474/9 211/2 
 11/4 24/94 کشت مداوم بدون آیش و تناوب زراعي

 کشعلفاستفاده از 
 14/4 28/98 بله

**497/1- 222/2 
 21/1 12/42 خیر

 استفاده از سموم
 89/9 47/98 بله

**241/9- 219/2 
 11/9 89/42 خیر

 
      

ثر بر در این تحقیق، به منظور تعیین عوامل مؤ      

نسبت به  موردمطالعه کارگندمنگرش کشاورزان 

و با در نظر گرفتن اینکه کشاورزان  کشاورزي ارگانیک

از نظر نمره نگرش در دو سطح خنثي و مثبت بودند، از 

 واردکردنپس از استفاده گردید.  یکلجسترگرسیون 

)طبق ضرایب  داريمعني داراي رابطه متغیرها کلیه

مقایسه  هايآزمون طبق) داريعنم تأثیریا همبستگي( 

 7طبق جدول  یکلجسترگرسیون  مدل (هایانگینم

 آمد. دستبه

 
 

 های نيكويي برازش مدلآماره -7 جدول
 آماره لگاریتم درست نمایي ضریب کاکس و اسنل ضریب نایجل کرک

949/2 198/2 a241/999 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
  

شود آماره اال مالحظه ميکه در جدول ب طورهمان      

است. این  949/2حدود در  ضریب تبیین نایجل کرک

معیار میزان تبیین متغیرهاي مستقل از تغییرات متغیر 

دهد. در واقع بر وابسته )نگرش گندمکاران( را نشان مي

اساس نتایج تحقیق، متغیرهاي وارد شده در معادله 

ز درصد ا 9/94کننده رگرسیوني در مجموع تبیین

باشند. متغیر وابسته )نگرش گندمکاران( مي تغییرات

 آمده است. 8قدرت تشخیص مدل در جدول 

مشخص شده است، در  8طور یکه در جدول همان

باشد درصد مي 1/89 مجموع معیار قدرت تشخیص مدل

که در مجموع درصد خوبي است. میزان تشخیص مدل 

ا در گروه کشاورزان با نگرش مثبت از کشاورزان ب

 .نگرش خنثي باالتر بود
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 پاسخگويان بر اساس معادله رگرسيوني بندیطبقهوضعيت  -8جدول 
نگرش به کشاورزي 

 ارگانیک
درصد صحت  بینيپیش

 مثبت خنثي بنديطبقه

 9/82 99 121 خنثي
 1/89 118 99 مثبت
 1/89 درصد کل 

 قحقیهاي تمأخذ: یافته                                     

 

 

 

 مربوط به نگرش گندمكاران لجستيكبررسي نتايج رگرسيون  -9جدول 

 متغیر 
 ضریب رگرسیون

(B) 

 خطاي استاندارد

(SE) 

 tآماره 

(Wald) 

 داريسطح معني

(Sig) 

 

 219/2 972/9 219/2 -211/2 سابقه کار

 222/2 941/99 121/2 279/2 آشنایي با کشاورزي ارگانیک

 22/2 918/99 291/2 199/2 درآمد

 22/2 194/19 827/2 919/1 مقدار ثابت

 

 
      

 2 که در جدول گونههمان لجستیکنتایج رگرسیون 

 کار و شغلي دهد که؛ متغیر سابقهنشان مي آمده است،

دار و منفي در تبیین تغییرات متغیر وابسته معنيتأثیر 

به عبارتي  دارد،)نگرش به کشاورزي ارگانیک( 

ورزي کمتر که سن کمتري هم ان با سابقه کشاگندمکار

در خصوص کشاورزي  تريمثبتنگرش داشتند، 

 میزان آشنایي با کشاورزيارگانیک داشتند. همچنین 

مثبتي بر نگرش  طوربهدرآمد و میزان ارگانیک 

 داشتند. تأثیرگندمکاران در خصوص نگرش ارگانیک 

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

حقیق، بررسي عوامل مؤثر بر نگرش هدف کلي ت          

، نسبت به کشاورزي ارگانیک بود و کارگندمکشاورزان 

در حدود نیمي از گندمکاران نگرش  نتایج نشان داد که

مثبتي به کشاورزي ارگانیک دارند و نگرش بقیه افراد 

یک از گندمکاران هم در حد خنثي یا میانه بود. هیچ

 نیک نداشتند.نگرش منفي در خصوص کشاورزي ارگا

این یافته همسو با نتایج تحقیق رضوي و همکاران 

(، 9212(، بخشي از مطالعه چویچوم و یامائو )1129)

 نوري پورو  آرپناهي( و 1121مرام و همکاران )خوش

(، 9227هاي خالدي و همکاران )( بود، ولي با یافته1121)

 (1121(، قدیمي و همکاران )9211زجالي و همکاران )-ال

( 9212هاي چویچوم و یامائو )بخشي از یافته و

رغم اینکه نگرش کشاورزان همسویي نداشت. علي

نگرش خنثي  هامنفي نبود ولي نیمي از آن موردمطالعه

ها و نیز طراحي و سازي آنداشتند و در صورت آگاه

توان هاي هدفمند آموزشي و ترویجي مياجراي برنامه

به سمت مثبت تغییر  نگرش این دسته از کشاورزان را

کشاورزان  درصد 42داد. چرا که طبق نتایج، در حدود 

مورد مطالعه با کشاورزي ارگانیک در سطح کم و خیلي 

تحقیق  کمي آشنایي داشتند. این نتیجه همسو با نتایج

که دانش افراد ( بود. ازآنجایي9227خالدي و همکاران )

 به آن هاآندرباره هر موضوعي، بر روي نگرش 

موضوع تأثیرگذار است، در ابتدا الزم است دانش الزم 

درباره کشاورزي ارگانیک و پیامدهاي منفي کشاورزي 

، افزایش پیدا موردمطالعه کارگندممتداول در کشاورزان 

کند. یکي از عوامل مؤثر بر نگرش، دانش و آگاهي راجع 

( براي 9219به موضوع مورد نظر است، به بیان فائو )

اورزان به اطالعات نیاز به تسهیم فزاینده دسترسي کش
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ها و ابزارهاي ها، کانالدانش و اطالعات به همراه روش

ارتباطي مؤثر است. بنابراین الزم است از طرف 

هاي مسئول مثل سازمان جهاد کشاورزي و سازمان

هاي آموزشي کشاورزي دوره مراکز خدمات جهاد

هاي آسیبمناسبي در جهت آشنا نمودن کشاورزان با 

هاي کشاورزي متداول و مزایا و فواید ناشي از روش

هاي کشاورزي ارگانیک، برگزار شود تا کاربرد روش

وسیله دیدگاه مثبتي در جهت تولید محصوالت بدین

سالم که در اینجا گندم است، در کشاورزان شکل بگیرد. 

همچنین، با توجه به اهمیت موضوع کشاورزي ارگانیک 

که که در ذایي افراد جامعه، ازآنجایيبراي سالمت غ

واقع بخشي از آن مرتبط با کشاورز تولیدکننده 

هاي تلویزیوني و رادیویي در باشد، باید در برنامهمي

سطح استاني و ملي، زماني براي آموزش مفاهیم امنیت 

غذایي، غذاي سالم و اهمیت داشتن کشاورزان در نیل به 

جذاب و در  هايبرنامههاي مستند و آن در قالب فیلم

نتایج همبستگي  حال هدفمند، در نظر گرفته شود. حین

هاي ساندرسون حاکي از آن بود که برخالف یافته

(، هارستي و 9227(، استابیالر و همکاران )9229)

(، دانلپ 9211زجالي و همکاران )-(، ال9221مگنوسون )

مرام و ( و خوش9229(، ویلر )9222و همکاران )

دهنده نبود همبستگي بین (، که یا نشان1121ن )همکارا

اند یا همبستگي سن و نگرش به کشاورزي ارگانیک بوده

اند، در مطالعه حاضر، همبستگي مثبتي را گزارش کرده

بین متغیر سن، سابقه کار و تعداد اعضاي خانوار با 

متغیر وابسته نگرش به کشاورزي ارگانیک منفي و 

معکوسي در  صورتبهار دار بود و سابقه کمعني

رگرسیون لجستیک روي نگرش تأثیرگذار است؛ یعني 

تر، نگرششان به کشاورزي ارگانیک در افراد مسن

تري قرار داشته است. البته این یافته قابل سطح پایین

تر از تحصیالت توجیه است به دلیل اینکه افراد مسن

ها و کمتري برخوردارند، ارتباط کمتري با فنّاوري

هاي ارتباطي جدیدتر دارند و به دلیل باال بودن سانهر

تر، نیاز هاي زندگي و بعد خانوار بزرگمسئولیت

کنند و کمتر بیشتري به کسب درآمد باالتر احساس مي

هایي روي آورند که ریسک کنند به روشتمایل پیدا مي

دهد و ممکن است باعث اقتصادي کارشان را افزایش مي

دد؛ و جنبه سالم بودن و بي ضرر کاهش درآمدشان گر

یابد. بودن محصول تولیدي برایشان اهمیت کمتري مي

هایي که به منظور رو الزم است در آموزشازاین

آشنایي کشاورزان با کشاورزي ارگانیک تدارک دیده 

هاي مناسب و مطمئن جایگزین شود، روشمي

کشاورزي رایج نیز به خوبي آموزش داده شوند تا 

ن از کسب درآمد مورد نظر اطمینان یابند و کشاورزا

بیشتر ترغیب به جایگزیني کشاورزي ارگانیک با 

هاي هارستي و هاي فعلي شوند. برخالف یافتهروش

(، 9227(، استابیالر و همکاران )9221مگنوسون )

بین سطح تحصیالت و  (،1121مرام و همکاران )خوش

 نگرش به کشاورزي ارگانیک، همبستگي مثبت و

داري مشاهده شد، یعني افراد داراي تحصیالت معني

تري نسبت به افراد دیگر دارا بودند. باالتر نگرش مثبت

(، 1121(، قدیمي و همکاران )9227خالدي و همکاران )

( 9222(، دانلپ و همکاران )9211زجالي و همکاران )-ال

اند. نیز در تحقیقات خود همین نتایج را گزارش کرده

خالف نتایج مبتني بر عدم رابطه و یا رابطه همچنین، بر

منفي بین درآمد و نگرش به کشاورزي ارگانیک در 

(، 9229( و ویلر )9221تحقیقات هارستي و مگنوسون )

در این تحقیق درآمد ساالنه تأثیر مثبتي بر نگرش به 

کشاورزي ارگانیک، گذاشته است. آشنایي با کشاورزي 

رزي ارگانیک تأثیر ارگانیک نیز روي نگرش به کشاو

هاي ویلر مثبتي گذاشته است. این یافته در تطابق با یافته

با نتایج مطالعه هارستي و مگنوسون  ( بود. ولي9229)

(، همخواني نداشت. همچنین مطابق با نتایج 9221)

(، تاتلي 9227(، استابیالر و همکاران )9229ساندرسون )

(، 1121ان )مرام و همکار(، خوش9222دیل و همکاران )

هاي جمعي با متغیر نگرش بین میزان استفاده از رسانه

داري به کشاورزي ارگانیک، همبستگي مثبت و معني

دهد، افراد داراي مشاهده شد. این نتایج نشان مي
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تحصیالت باالتر و درآمد بیشتر، که دانش بیشتري 

درباره کشاورزي ارگانیک دارند و استفاده آنان از 

هاي جمعي مثل رادیو، نواع رسانهمنابعي مثل ا

تلویزیون، کتاب و غیره بیشتر است، نسبت به 

کشاورزي ارگانیک نگرششان نیز مساعدتر است. این 

توانند به عنوان مددکاران ترویجي براي اشاعه افراد مي

هاي کشاورزي ارگانیک مورد استفاده قرار روش

 موردهمچنین، در مقایسه نگرش کشاورزان  بگیرند.

بر اساس متغیرهاي شیوه کشت، استفاده از  مطالعه

کش و استفاده از سموم، مطابق با نتایج قدیمي و علف

(، این نتایج حاصل شد که کشاورزاني 1121همکاران )

که آیش و تناوب زراعي را در کشت گندم رعایت 

کنند، کش استفاده نميکنند و از سموم و علفمي

 نیک مساعدتر بود.به کشاورزي ارگا نگرششان نسبت
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