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چکیده
کشاورزی ارگانیک یک سیستم مدیریتی جامع است و هماینک در  179کشور این نوع کشاورزی پذیرفته شده و
محصوالت ارگانیک تولید میشود .تحقیق حاضر از نوع کاربردی بود و به روش توصیفی -همبستگی انجام شد .جامعه
آماری شامل  616کشاورزان دهستان دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر بود که به روش نمونهگیری چند مرحلهای با
انتساب متناسب 937 ،نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل دادههای حاصل
از پرسشنامه محقق ساخت بر اساس مدل مفهومی و رگرسیون چندگانه نشانداد که اثر متغیرها در پذیرش کشت ارگانیک
بر اساس آماره بتا به ترتیب شامل کنترل رفتاری درک شده ( ،)0/966شرایط تسهیل تکنولوژی ( ،)0/360تاثیر اطرافیان
( ،)0/316هنجارهای ذهنی ( ،)./319ادراک از سودمندی ( )0/989و نگرش ( )0/183است .پیشنهاد میشود با استفاده از
تکنیک تحلیل فرآیند نسبت به سهولت عملیات و فعالیتهای مرتبط با کشت ارگانیک اقدامات الزم معمول گردد .همچنین
دسترسی به کلیه مواد و نهادههای الزم برای پذیرش کشت ارگانیک شرط اجتناب ناپذیر میباشد که باید در اسرع وقت
پیش بینی و تامین شوند.
واژههای کلیدی :تجزیه رفتار ،پذیرش ،رفتار برنامهریزی شده ،کاربست ،کشاورزی ارگانیک
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Abstract
Organic farming is a comprehensive management system. Now, this kind of farming has accepted in 172
country and organic products are produced. Present research was applied type and one with correlationaldescriptive method. Statistical population includes 616 farmers of Dizajrod-e-Gharbi of Ajabshir County that
finally chose 237 as sample size by using Cochran formula and multi stage appropriate classified sampling
method. Analyzing data from a research-made questionnaire according to conceptual model and multiple
regression revealed that effective variables on adoption of organic farming based on β statistics respectively
includes: perceived behavior control (0.499), technology facilitating condition (0.390), peer influence (0.319),
subjective norm (0.312), perceived usefulness (0.284), and attitude (0.183). Suggestions; necessary measures
about ease of operation and actions related to organic cultivation be applied with use of Process analysis
technique. Also, access to the necessary materials and inputs for adoption of organic cultivation is an
indispensable condition that must be anticipated and provided as soon as possible.
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 کشور ایران از نظر تالش برای تبدیل اراضی.هکتار بود

مقدمه

کشاورزی متداول به ارگانیک که شاخص مهم برای

مسئله سالمت و کیفیت مواد غذایی یکی از چالشهای

مقایسه کشور در برنامهریزی و فعالیت مدون در توسعه

، باقیماندههای سموم دفع آفات نباتی.جوامع است

 رتبه بسیار پایین دارد و با عدد،کشاورزی ارگانیک است

 ترکیبات هورمونی و مواد نگهدارنده،کودهای شیمیایی

 درصد (نسبت اراضی ارگانیک به کل اراضی) در0/09

مشکالت زیست محیطی فراوانی به بار آوردهاند (شریفی

 دنیا قرار دارد (مؤسسه تحقیقاتی کشاورزی193 ردیف

 بدین منظور استفاده از کشاورزی ارگانیک.)9010 مقدم

 کشاورزی ارگانیک نوعی نظام مدیریتی.)9016 ارگانیک

 کشور جهان179  امروزه در بیش از.پیشنهاد میشود

جامع است که در آن کمیت و کیفیت محصوالت از تولید

 کل9019  در سال.کشاورزی ارگانیک متداول است

، گیاه، سالمت خاک،تا فرآیند انتقال به مصرفکننده

 میلیون93/7 زمینهای زیر کشت ارگانیک دنیا برابر با

 محیط و سیاره زمین، میکروارگانیسمها، انسان،حیوان

هکتار بود و مجموع اراضی ارگانیک ایران در همان سال

به عنوان یک موجود واحد رعایت شده و اصول

3160/7  هکتار و زمینهای در حال گذار99/308 برابر
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اکولوژیکی و محیطزیست و نیز اصول عدالت و روابط

برای آنها راهنما هستند .ثانیاً حاالت عمل ،تفکر و احساس

اجتماعی و احترام به مخلوقات در نظر گرفته میشود

پذیرفته شده در یک جامعه به شکل قوائد ،هنجار و الگو

(پادل و المپکین .)9011

به فرد یا کنشگر القا شده است( .محسنی تبریزی .)1666

با عنایت به واقعیتهای موجود راهکار مدیریت و

فرض بر این است که اکثر اقدامات اجتماعی تحت کنترل

برون رفت از چالش و بحران مصرف بیش از اندازه

اختیاری است و تمایل فرد به عنوان عاملی است که

نهادههای شیمیایی ،ترغیب و متقاعدسازی تولیدکنندگان

مستقیماً تعیین میکند ،آیا رفتار مورد نظر انجام خواهد

به پذیرش و بکارگیری اصول ،مبانی و عملیات کشاورزی

گرفت یا نه؟ رفتار افراد توسط تمایل آنها به انجام رفتار

ارگانیک در فرآیند کشت محصوالت کشاورزی است .تا

تعیین میشود .این تمایل تابعی از نگرش به رفتار و

زمانی که کشاورزان نسبت به کشت ارگانیک تمایل

هنجار ذهنی مرتبط با رفتار است (ون  .)9006تمایل به

نداشته باشند در عمل روند منتهی به کشاورزی ارگانیک

عنوان احتمال ذهنی فرد ،تعریف شده است که در نتیجه

بینتیجه خواهد بود .با وجود این کشاورزان نیز برای

آن ،فرد رفتار خاصی را انجام میدهد .تمایل ،عامل تعیین

انجام یا عدم انجام هر کنش ،رفتار و اقدامی برای خود

کننده مستقیم رفتار میباشد .نگرش اشاره به حالت

دالیل منطقی دارند .لذا در رابطه با کشاورزی ارگانیک،

عاطفی فرد (مثبت یا منفی) به خود رفتار است .نگرش

شناخت علل مبتالبه پذیرش یا عدم پذیرش کشت ارگانیک

تابعی از مجموعهای از باورها میباشد .یکی از مزایای

بسیار حائز اهمیت است.

تئوری کنش موجه ،وارد کردن هنجارهای ذهنی و

بر اساس تئوری "کنش موجه" هرگاه افراد برای

بررسی نقشهایی است که آنها میتوانند در برخی

رفتار خود معنای ذهنی خاصی قائل شوند "کنش" پدید

موقعیتها ایفا کنند .هنجار ذهنی به عنوان واکنش فرد به

میآید .کنش اجتماعی عبارت است از همه حاالت فکری

فشار اجتماعی درکشده ،برای انجام دادن یا انجام ندادن

و احساسی و رفتاری که جهتگیری آنها بر اساس

رفتار مورد نظر تعریف شده است (آجزن و فیش باین

الگوهای جمعی ساختیابی شدهاند .اوالً این افراد بیآنکه

.)9002

آگاه باشند هر لحظه تحت تاثیر هنجارهایی هستند که
نگرش به رفتار
رفتار

ارزیابی پیامد

تمایل رفتاری
هنجار ذهنی

باورهای هنجاری و
انگیزش برای پیروی

شکل  -1الگوی کنش موجه (ون )2002

تئوری رفتار برنامهریزی شده مدل توسعه یافته تئوری

مستقیم تمایل رفتاری و کنترل رفتاری درک شده است.

کنش موجه است .در اینجا ارتباط متقابل بین سه متغیر

کنترل رفتاری درکشده ،به عنوان جایگزینی برای کنترل

اثرگذار بر تمایل (نگرش در جهت رفتار ،هنجارهای ذهنی

واقعی ،در تئوری رفتار برنامهریزی شده مورد استفاده

وکنترل رفتاری درکشده) توسعه یافته است .رفتار تابع

قرار گرفته است (پارک  .)9003کنترل رفتاری درکشده،
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به طور غیرمستقیم از طریق تمایل و به طور مستقیم،

یا نامطلوبی از رفتار مورد نظر) ،هنجار ذهنی (فشار

زمانی که فرد کنترل کاملی بر رفتار ندارد و ادراکات فرد

اجتماعی درکشده برای انجام دادن یا ندادن رفتار) و

بر پایه باورهای کنترلی میباشد بر رفتار تاثیر میگذارد.

کنترل رفتاری درکشده (ادراکات فرد از موانع فردی و

اثر مستقیم کنترل رفتاری درکشده بر رفتار و اثر

موقعیتی برای عملکرد رفتار) تعیین میشود (گرندون

غیرمستقیم آن از طریق تمایل به رفتار وارد میشود.

.)9002

تمایل رفتاری ،توسط نگرش فرد (میزان ارزیابی مطلوب
نگرش
رفتار

باورهای رفتاری

تمایل

کنترل رفتار

هنجار ذهنی

باورهای هنجاری

درک کنترل رفتار

باورهای کنترلی

شکل  -2تئوری رفتار برنامهریزیشده

سازگاری
C1نگرش

ادراک ازسهولت
ادراک ازسودمندی

هنجارهای
C5رفتار واقعی

C4تمایل رفتاری

تجربیات گذشته

C2ذهنی
تاثیر اطرافیان
خودکارامدی
کنترل رفتاری
C3درک شده

شرایط تسهیل
سهولت دسترسی
به منابع

شکل  -3تئوری تجزیه رفتار برنامهریزی شده (پارک )2003
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در تئوری تجزیه رفتار برنامهریزیشده ،نگرش شامل

نتیجه گرفت که عواملی مانند :دانش ،تجربه ،تحصیالت،

سه مولفه سازگاری ،ادراک از سهولت و ادراک از

اطالعات در دسترس و نگرش نسبت به کشاورزی پایدار

سودمندی است .ادراک از سهولت و ادراک از سودمندی،

بر نگرش کارشناسان نسبت به کشاورزی ارگانیک و هر

از الگوی پذیرش فناوری اقتباس شده است .هنجارهای

نوآوری دیگر تاثیر میگذارد .فردریش و همکاران

ذهنی ناشی از تجربیات گذشته فرد و تاثیرات همکاران و

( )9006موانع پذیرش محصوالت سالم را محدودیتهای

اطرافیان فرد است .درجه کنترل رفتاری درکشده بر

فکری و دانشی ،اجتماعی ،مالی ،فنی ،زیربنایی ،سیاسی

اساس خودکارآمدی و وجود منابع و تسهیالت فناوری

و نهادی عنوان کردند .ووترز و همکاران ( )9010به

شکل میگیرد .تجزیه و تحلیل رفتار بیانگر آن است که

بررسی عوامل موثر بر پذیرش فعالیتهای کنترل

انجام یک رفتار و یا پذیرش یک فناوری ،به عوامل

فرسایش خاک با استفاده از نظریه تئوری رفتار برنامه-

متعددی بستگی دارد .با تاکید روی این عوامل و مدیریت

ریزی شده پرداختند و نتیجه گرفتند که مهمترین عامل

مولفههای تاثیرگذار بر آن ،میتوان تمایل رفتاری به

در پذیرش فعالیتها ،نگرش نسبت به آنها است .بطوری-

رفتار واقعی (در اینجا تمایل به پذیرش کشت ارگانیک) را

که نیت رفتاری ،نگرش و هنجارهای ذهنی پذیرندگان

به طور اثربخشی کنترل و بررسی نمود.

فعالیتهای حفاظت خاک نسبت به نپذیرندگان به طور

در مطالعه آجودانی و مهدیزاده ()9006

معنیداری متفاوت بود .ووترز و مسیجز ( )9010در

مشخص شد که رابطه معنیداری بین متغیرهای عوامل

مطالعهای با کاربرد تئوری رفتار برنامهریزی شده در

آموزشی و اقتصادی در امکان کاربرد کشاورزی

پذیرش عملیات حفاظت خاک نشان دادند که بیشترین

ارگانیک وجود دارد .در حالی که بین عوامل اجتماعی،

عامل توضیحی ،نگرش به حفاظت از خاک میباشد.

فنی ،روانشناختی ،مدیریتی و سیاستگزاریها و امکان

کشاورزان کنترل کاملی روی تمایل دارند و به عبارت

کاربرد کشاورزی ارگانیک رابطه معنیداری وجود

دیگر هنگامی که کشاورزان عملیات حفاظت را به کار

نداشته است .ملک سعیدی و همکاران ( )9010تعیین

نمیبرند ،به دلیل عدم وجود تمایل است و این امر به

کردند که از دید کشاورزان دسترسی به اطالعات

خاطر حضور برخی از عوامل بازدارنده نظیر بکارگیری

کشاورزی بیشترین اثرمستقیم و معناداری را بر دانش

شیوه مورد استفاده نیست .لینگ و همکاران ()9011

آنها نسبت به کشاورزی ارگانیک دارد و سن و نگرش

نگرش سنتی را مانع پذیرش کشاورزی ارگانیک و

نسبت به سالمتی اثر مستقیم و معنیدار بر دانش

حفاظتی قلمداد کردند .پادل و المپکن ( )9011براساس

کارشناسان نسبت به کشاورزی ارگانیک دارد .قدیمی و

الگوی پذیرش /انتشار در کشاورزی ارگانیک نشان دادند

همکاران ( )9019معتقدند که چهار متغیر؛ آشنایی با

که اگرچه ممکن است نگرش مثبتی به استفاده از کودهای

کشاورزی ارگانیک و پیامدهای منفی کشاورزی متداول،

آلی وجود داشته باشد اما تمایل برای تغییر شیوه تولید

شرکت در کالسهای ترویجی-آموزشی مرتبط با

به صورت ارگانیک منفی بود .یعنی صرفا نگرش برای

کشاورزی ارگانیک ،تحصیالت و به کارگیری روشها و

وادار کردن کشاورز کافی نیست ،بلکه فشارهای اجتماعی

فناوریهای کشاورزی ارگانیک حدود  %99از تغییرات

و سهولت ادراک شده برای تغییر الزم است .تیرفلدر و

واریانس نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک

همکاران ( )9012خطر درک شده از شکست محصول

را تبیین میکند .شیری و همکاران ( )9013تاثیر دانش و

سالم و نبود نهادهای مناسب و قابل دسترس و نیز فقدان

نگرش نسبت به عملیات حفاظت خاک را در بکارگیری

بازار و اطالعات مناسب را مانع پذیرش عنوان کردند .وان

روشهای حفاظتی مثبت و معنیدار گزارش کردند.

هالست و پوستوماس ( )9016نتیجه گرفتند که نگرش و

ویلر()9002

در

بررسی

نگرش

کارشناسان

کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک و بیوتکنولوژی،

کنترل رفتاری درک شده نقش مهمی در پذیرش عملیات
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کشاورزی ارگانیک از طریق حمایت از قصد و نیز تغییر

از راهکارهای تعدیل وضع موجود ،توسعه کشاورزی

ذهنیت کشاورزان داشته است.

ارگانیک است .تحقیق حاضر با توجه به مبانی نظری و

بررسی اسناد و مشاهدات میدانی حاکی از مصرف

نتایج تحقیقات گذشته در پی آزمون تئوری تجزیه رفتار

بی رویه نهادههای شیمیایی است .میزان توزیع کودهای

برنامهریزی شده به استناد شکل  3در شرایط دهستان

شیمیایی کشور از  9/6میلیون تن در سال  1386به 1/6

دیزجرود غربی شهرستان عجبشیر است.

میلیون تن در سال  1360رسیده که  %90/6کاهش داشته
است .میزان فروش انواع سموم شیمیایی از  3966/6تن

مواد و روشها

در سال  1386به  3273/2تن در سال  1360رسید که

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر

 %8/6افزایش داشته است (وزارت جهاد کشاورزی

گردآوری دادهها از نوع پیمایشی است که در سال زراعی

 .)9011میزان توزیع کود شیمیایی در استان آذربایجان

 1362انجام شد .روستاهای موجود در دهستان

شرقی در سال 1386حدود  66619تن و در سال،1360

دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر از توابع استان

 69362/9تن بوده است و میزان فروش سموم شیمیایی

آذربایجان شرقی بر اساس وجود یا عدم وجود کشت

در سال  1386حدود  38/8تن و در سال  1360حدود 86

محصوالت ارگانیک به دو دسته  )1روستاهایی که در

تن بوده است (مرکز آمار ایران  .)9011در سال 1369

آنها محصول ارگانیک کشت نمیشود (تعداد  8روستا)

میزان کود شیمیایی توزیع شده در استان  60136تن می-

و )9روستاهایی که کشت ارگانیک دارند (تعداد  2روستا)

باشد که سهم شهرستان عجب شیر با  1661تن در رتبه

تقسیم شد .جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان

اول استانی است .همچنین سموم فروخته شده در همین

متداول گروهبندی دوم بودند .یعنی روستاهایی که در

بازه زمانی در کل استان معادل  26866کیلوگرم گزارش

آنها برخی از کشاورزان ارگانیککار هستند و از مجموع

شده است (استانداری استان آذربایجان شرقی .)9016

 697کشاورز تعداد  31نفر ارگانیککار و  616نفر

به استناد آمارها ،وضع موجود مصرف کود و سموم

کشاورز متداول بودند (جدول .)1

شیمیایی در کشور در شرایط نامناسب قرار دارد .یکی
جدول  -1توزیع جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق
روستا

کشاورز متداول

کشاورز ارگانیککار

کل

حجم نمونه

شیشوان

169

10

909

79

مهرآباد

192

6

131

98

گوران

68

2

103

38

هران

119

6

190

99

گل تپه

82

9

86

33

جمع

616

31

697

937

پیشآزمون با تکمیل  92پرسشنامه انجام و دقت

را مساوی  0/2اختیار کرد (ازکیا و دربان آستانه .)9003

احتمالی مطلوب ( )dبرای متغیر وابسته پذیرش در سطح

بر این اساس طبق فرمول کوکران (کوکران  )1677حجم

 0/02تعیین شد .از آنجا که صفت پذیرش برای

نمونه  937تعیین شد:

کشاورزان متداول دو حالتی است لذا می توان مقدار P

کاربست تئوری تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در پذیرش کشاورزی ارگانیک

=937

2
1.96 ×0/5×0/5
0/052
1 1/962 ×0/5×0/5
( 1+
)−1
616
0/052
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𝑑2

=n

𝑝.𝑞 𝑡2
])−1
𝑑2

([𝑁1+1⁄

=𝑛

جامعه کل کشاورزان متداول=N
احتمال عدم پذیرش=q
احتمال پذیرش=P
دقت احتمالی مطلوب=d2
اندازه نمونه=n
بدلیل وجود لیست اسامی کشاورزان نمونهگیری به

نقطه نظرات اساتید دریافت و اصالحات الزم در

صورت سیستماتیک انجام شد .برای جمعآوری دادهها

پرسشنامه اولیه اعمال گردید .پرسشنامه نهایی بر مبنای

از پرسشنامه محقق-ساخت استفاده شد .بدین منظور

متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق موجود در مدل

پس از بررسی جامع ادبیات موضوع تحقیق ،جستجو در

مفهومی (شکل )3طراحی شد .سنجش پایایی ابزار تحقیق

نتایج تحقیقات انجامشده و مشورت با متخصصان

با ضریب آلفایکرونباخ برای سواالت دارای طیف لیکرت

موضوع ،ابتدا با استفاده از تکنیک مشاهده میدانی و

بود .مقدار ضرایب آلفایکرونباخ برای بخشهای مختلف

مصاحبه غیررسمی سعی شد تا شناخت کلی از دیدگاه-

پرسشنامه به شرح جدول 9میباشد .قابلیت اعتماد

های کشاورزان به عمل آید که در نهایت پرسشنامه اولیه

پرسشنامه با توجه به آلفای کرونباخ که بیش از 0/72

طراحی گردید .برای سنجش روایی محتوایی ابزار تحقیق،

میباشد قابل قبول است (اوپنهایم .)1666

جدول  -2مقدار آلفای کرونباخ قسمتهای پرسشنامه
ردیف

نام مجموعه گویه ها

تعداد گویه

آلفا

1

نگرش

90

0/82

9

هنجارهای ذهنی

7

0/77

3

کنترل رفتاری درکشده

13

0/81

9

تمایل به کشت

9

0/78

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS22

افراد در سطح ابتدایی و راهنمایی قرار دارد .شغل اصلی

انجام شد .دادهها در مقیاس"شبه فاصلهای" وارد تحلیل

 % 89کشاورزی است .متوسط عملکرد در واحد سطح

شدند .در بخش آمار توصیفی از آمارههای میانگین،

زراعی گندم که محصول غالب در منطقه است  3/9تن با

انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شد .آمار

انحراف معیار  860کیلوگرم بود % 29 .سابقه کشاورزی

استنباطی با استفاده از رگرسیون چندگانه انجام شد.

 30-11سال داشتند .به ترتیب مالکیت اراضی زراعی و

نتایج و بحث

باغی  117و  106نفر از کشاورزان به صورت شخصی

نتایج و بحث آمار توصیفی

است .این امر در تصمیمگیری میتواند حائز اهمیت باشد.

یافتهها نشان میدهد که  % 27/38کشاورزان در

 % 13/6از اراضی به صورت وقفی میباشد که امکان

محدوده سنی  20-31سال هستند .تحصیالت % 69/2

دخل و تصرف در این اراضی میسر نیست و کشاورز
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اختیارات الزم را ندارد .صرفا  19نفر دارای سیستم

نسبت به خودکارآمدی خویش ،شرایط دسترسی به

آبیاری تلفیقی مدرن و سنتی میباشند .این موضوع با

منابع و امکانات الزم و تسهیالت مقتضی برای پذیرش

توجه به بحران آبی که وجود دارد قابل توجیه نیست99 .

کشت ارگانیک دیدگاه مثبتی ندارند .به بیان دیگر معتقدند

نفر از کشاورزان مورد مطالعه در هیچ کالس آموزشی

که در صورت پذیرش کشت ارگانیک محتمال از عهده

شرکت نکردهاند و  116نفر از کشاورزان با مروج

فعالیتهای آن نخواهند آمد و نیز امکانات و تسهیالت در

جزء

محل مهیا نخواهد بود .هر چند که  132نفر از کشاورزان

کشاورزان معمولی هستند و  19نفر به عنوان کشاورز

نسبت به کشت ارگانیک تمایل در حد متوسط تا باال دارا

برتر 10 ،نفر رهبر محلی و  6نفر مددکار ترویجی می-

هستند.

کشاورزی هیچ مالقاتی نداشتهاند 906 .نفر

در رابطه با وضعیت اقدام به پذیرش کشت ارگانیک

باشند.
توزیع نظرات کشاورزان راجع به گویههای مرتبط با

تنها  92نفر وارد فاز عملی اقدام جهت پذیرش کشت

اجزای تئوری رفتار برنامه ریزی شده (جدول  )3حاکی

ارگانیک شدهاند که عدد نسبتا پائین را نشان میدهد.

از آن است که ادراک از سهولت انجام کشت ارگانیک در

نتایج گواه آن است که علیرغم آگاهی و عالقه ،کشاورزان

رتبه اول اجزای تشکیلدهنده عامل نگرش قرار دارد .به

شرایط ورود به مرحله اقدام عملی را چندان مساعد

تعبیر دیگر کشاورزان نسبت به دشواری کشت ارگانیک

ارزیابی نمیکنند.

اجماع نظر دارند .در رتبه بعدی جزء سازگاری کشت
ارگانیک با وضعیت موجود کشت و کار آنها مطرح است

نتایج و بحث آمار استنباطی

که برآیند نظرات نشان میدهند سازگاری اندک بین کشت

مندرجات جداول پیش رو در این بخش بر اساس دو

ارگانیک و شرایط کشت و کار فعلی و متداول آنها وجود

مرحله تجزیه و تحلیل ارائه شدهاند .ابتدا اجزای اصلی

تغییرات1

مدل تجزیه رفتار برنامهریزیشده و سپس متغیرهای

ادراک از سودمندی کشت ارگانیک در رتبه سوم قرار

تشکیلدهنده هر بخش از مدل (شکل  )3وارد تحلیل

دارد .به عبارت دیگر مطلوبیت پرداختن به کشت ارگانیک

رگرسیونی چندگانه شد.

دارد .همچنین با توجه به مقدار عددی ضریب

و پذیرش آن برای کشاورزان در حال حاضر بسیار پایین
الف) تاثیر نگرش بر تمایل رفتاری

است.
از نظر هنجارهای ذهنی با توجه به مقدار عددی

بر اساس آماره بتا (جدول  )9متغیر ادراک از

ضریب تغییرات تاثیر اطرافیان در پذیرش کشت ارگانیک

سودمندی تاثیر مثبت ( )0/989بر تمایل رفتاری را دارا

باالست .به بیان دیگر چنانچه در همجواری کشاورزان

میباشد .چنانچه کشاورزان از نظر روانی متقاعد شوند

فردی اقدام به کشت ارگانیک نماید با تاسی از آنها فرد

که کشت ارگانیک بر آنها سودمند خواهد بود قطعا به

احتماال اقدام به پذیرش کشت ارگانیک خواهد نمود .در

سمت پذیرش آن سوق پیدا خواهند نمود .در مقابل دو

این رابطه فقدان تجربیات گذشته کشاورزان در پیدایش

متغیر ادراک از میزان سهولت و سازگاری هر چند مقادیر

هنجارهای ذهنی منفی تاثیر باالیی دارد.
درخصوص کنترل رفتاری درک شده با توجه به مقدار
عددی ضریب تغییرات ،تفاوت چندانی بین گویههای
اجزای تشکیلدهنده وجود ندارد .بدین مفهوم که افراد
)Coefficient of Variation (C.V.

1.

بتای خیلی اندکی را به خود اختصاص دادهاند ولی
نشانگر ضرورت نیل به برداشت ذهنی کشاورزان نسبت
به سهل بودن فرآیند کشت ارگانیک است و الزاما عملیات
مربوط به کشت ارگانیک باید واجد سازگاری الزم به
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تبیین میکند .به تعبیر دیگر با تغییر یک واحد در میزان

با توجه به ضریب  Bنیز متغیر ادراک از سودمندی

سودمندی 0/306 ،واحد در میزان تمایل رفتاری روی

بیشترین نوسانات تمایل رفتاری به کشت ارگانیک را

خواهد داد.

جدول  -3وضعیت توزیع نظرات کشاورزان در رابطه با اجزای تئوری رفتار برنامه ریزی شده ()n = 232
گویه ها

̅𝑥

sd

c.v.

ادراک از سودمندی

9

0/26

0/19

ادراک از سهولت

3/62

0/91

0/02

سازگاری

3/63

0/90

0/1

تجربیات گذشته

9/7

0/32

0/13

تاثیر اطرافیان

3

0/98

0/06

خودکارآمدی

9/29

0/92

0/1

عامل اصلی مدل
نگرش

وضعیت پذیرش کشاورزی ارگانیک

هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری

شرایط تسهیل تکنولوژی

9

0/99

0/11

درک شده

سهولت دسترسی به منابع

9/82

0/39

0/119

تمایل رفتاری

تمایل به کشت ارگانیک

9/71

0/96

-

فراوانی

نوع اقدام

درصد نسبی

عدم تمایل به کشت

66

96/1

وضعیت اقدام به

آگاهی به اصول و عالقه مند به کشت ارگانیک

193

21/6

پذیرش کشت

عقد قرارداد با کلینیک های گیاه پزشکی

17

7/9

ارگانیک

انجام اقدامات زراعی الزم جهت شروع کشت

6

3/8

تصمیم به کشت ارگانیک در سال زراعی پیش رو

16

8

جدول  -4تحلیل اثر متغیرهای تشکیلدهنده نگرش بر تمایل رفتاری ()n=232
عامل/متغیر

B

Sd. E

Beta

t

T Sig.

نگرش

0/193

0/093

0/183

9/822

0/002

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
1
1

Condition
index
6/901

-ادراک از سودمندی

0/306

0/077

0/989

9/032

0/000

1/993

0/809

10/887

-ادراک از سهولت

-0/097

0/063

-0/096

-0/939

0/666

1/121

0/866

19/169

-سازگاری

-0/030

0/063

-0/093

-0/399

0/798

1/977

0/783

12/696

Durbin Watson=9/062

Constant=0/796

FSig.
=0/001

ب)تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل رفتاری

F=6/027

2

R =0/079

R=0/967

مثبت اطرافیان کشاورز در بروز تمایل رفتاری برای

به استناد مندرجات جدول  2مقدار عددی آماره بتا،

پذریرش کشت ارگانیک است .متغیر تجربیات گذشته

متغیر نقش و اثر اطرافیان تاثیر مثبت ( )0/316بر تمایل

وزن چندانی در تحلیل ندارد .چنین یافتهای دور از انتظار

رفتاری را داراست .به بیان دیگر کشاورزان در بروز

نیست چراکه در منطقه تسری کشت ارگانیک زیاد نیست

رفتارهای حرفهای به کارکرد و نقش سایر کشاورزان

و اکثر کشاورزان تجربه مستقیم درخصوص کشت

ارزش زیادی قائل هستند .ضریب  )/980( Bنیز موید اثر

ارگانیک ندارند.
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جدول  -5تحلیل اثر متغیرهای تشکیلدهنده هنجارهای ذهنی بر تمایل رفتاری ()n=232
عامل/متغیر

B

Sd. E

Beta

t

T Sig.

هنجارهای ذهنی

0/967

0/026

0/319

2/017

0/000

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
1
1

Condition
index
6/269

-تجربیات گذشته

0/020

0/096

0/062

1/012

0/311

1/029

0/696

7/836

-تاثیر اطرافیان

0/980

0/026

0/316

2/010

0/000

1/069

0/636

10/703

Durbin Watson=9/062

Constant=0/671

FSig. =0/000

ج)تاثیر کنترل رفتاری درکشده بر تمایل رفتاری

F=12/936

2

R =0/116

R=0/391

واجد بتای نسبتا باالست و تسهیل در اختیارگذاری کل

در تحلیل تاثیر کنترل رفتاری درکشده بر تمایل

نهادههای مورد نیاز به پذیرش منتهی خواهد شد.

رفتاری ،بر اساس آماره بتا (جدول  )6متغیر شرایط

احساس خودکارآمدی بدلیل اینکه هنوز اغلب افراد وارد

تسهیل تکنولوزی بیشترین تاثیر مثبت ( )0/360بر تمایل

فاز کشت ارگانیک نشدهاند تاثیر زیادی در تمایل به

رفتاری را دارد .چنانچه کشاورزان با شرایط سهل جهت

پذیرش نداشته است .با توجه به ضریب  Bنیز متغیرهای

اقدام به کشت ارگانیک مواجه باشند در آن صورت تمایل

شرایط تسهیل تکنولوژی و سهولت دسترسی بیشترین

رفتاری باالیی برای پذیرش کشت ارگانیک خواهند داشت.

مقدار تغییرات واریانس در تمایل رفتاری به ازای یک

هر چند که سهولت دسترسی به نهادها و امکانات نیز

واحد تغییر در متغیرهای یاد شده را نشان میدهد.

جدول  -2تحلیل اثر متغیرهای تشکیلدهنده کنترل رفتاری درکشده بر تمایل رفتاری ()n=232
عامل/متغیر

B

Sd. E

Beta

t

T Sig.

کنترل رفتاری درک شده

0/929

0/021

0/966

8/831

0/000

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
1
1

Condition
index
6/601

-خودکارآمدی

0/060

0/036

0/103

1/269

0/190

1/997

0/701

6/969

-شرایط تسهیل تکنولوژی

0/329

0/020

0/360

7/090

0/000

1/009

0/668

6/663

-سهولت دسترسی به منابع

0/918

0/021

0/981

9/921

0/000

1/996

0/700

13/633

Durbin Watson=1/697

Constant=0/366

FSig. =0/000

F=30/689

2

R =0/982

R=0/239

د)تاثیر تمایل رفتاری بر رفتار واقعی (پذیرش کشت

پذیرش کشت ارگانیک در وی مشهود خواهد بود .متغیر

ارگانیک)

تمایل رفتاری بیش از  98درصد تغییرات واریانس

بر اساس آماره بتا (جدول  )7تاثیر مثبت ()0/929

پذیرش کشت ارگانیک را تبیین مینماید .با عنایت به مقدار

عامل تمایل رفتاری بر پذیرش کشت ارگانیک وجود دارد.

آماره  Bبه ازای یک واحد تغییر در تمایل رفتاری به

چنانچه تمایل رفتاری در فرد حادث شود به احتمال زیاد

میزان ( )0/296تغییر در پذیرش کشت ارگانیک را شاهد
خواهیم بود.
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جدول  -2تحلیل اثر تمایل رفتاری بر پذیرش کشت ارگانیک ()n=232
عامل

B

Sd. E

Beta

t

T Sig.

تمایل رفتاری

0/296

0/386

0/929

3/687

0/002

Durbin Watson=1/776

Constant=0/966

FSig. =0/000

F=12/869

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
1/000
1/000

R2 =0/981

Condition
index
6/601

R=0/669

به استناد مقادیر آماره بتای حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نمودار به صورت شکل  9خواهد بود.

-0/023

سازگاری

نگرش
C1

0/183

-0/029

ادراک ازسودمندی

0/284

رفتار واقعی
C5

0/252

تمایل رفتاری

0/312

C4

هنجارهای

0/065

ذهنی

0/319

C2
0/499

ادراک سهولت

0/103

تجربیات گذشته
تاثیر اطرافیان
خودکارامدی

کنترل رفتاری
0/390

درک شده
C3

0/281

شرایط تسهیل
سهولت دسترسی
به منابع

شکل  -4وضعیت آماره بتای اجزای مدل تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها

هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر تمایل

شناخت عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک

رفتاری و ماال رفتار واقعی (پذیرش کشت ارگانیک) بود.

که بتواند به یکی از معضالت بخش کشاورزی –مصرف

یافتهها نشان داد که وزن سازه کنترل رفتاری درک شده

بی رویه کود و سموم شیمیایی -پاسخ دهد مقصود غایی

بر پذیرش کشاورزی ارگانیک بیشترین میزان بود.

تحقیق حاضر بود .در این راستا چارچوب نظری مورد

یافتههای توصیفی نشان داد که سن اکثر کشاورزان

استناد ،تجزیه تئوری رفتار برنامهریزی شده از طریق

در محدوده میانسالی است .لذا برنامههای آموزشی-

وارد کردن اجزای تشکیلدهنده سازههای نگرش،

ترویجی باید طبق اصول آموزش بزرگساالن تهیه و اجرا
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شود .تحصیالت اکثر کشاورزان در سطح راهنمایی

پذیرش آنها بیشتر خواهد بود .این یافته با تحقیق پادل و

تحصیلی است .این امر امکان بکارگیری روشهای

المپکن ( )9011و نیز مبنای تئوریک نظریه راجرز

آموزشی سواد-محور را کاهش میدهد که ضرورت

همخوان است .پیشنهاد میشود با استفاده از روشهای

دارد مروجان از روشهای میدانی و عملی نظیر نمایش

پخش فیلم آموزشی و نیز نمایش طریقه نسبت به اصالح

طریقه و نتیجه بیشتر استفاده نمایند .شغل اصلی اکثریت

نگرش کشاورزان به سهولت کشت ارگانیک اقدام شود.

کشاورزان مورد مطالعه کشاورزی میباشد ،به عبارت

در مطالعه حاضر متغیر تاثیر اطرافیان در پذیرش

دیگر اقتصاد منطقه بر محور کشاورزی است .این امر از

کشت ارگانیک وزن باالیی دارد .این یافته موافق و موید

جنبههای مثبت و منفی قابل توجه است .اول اینکه ،تغییر

کارکرد یکی از اجزای مدل پارک ( )9003در شرایط بومی

کشت متداول به ارگانیک اغلب با افت عملکرد مواجه است

کشورمان است و نشانگر اثرگذاری کانالهای ارتباطی

و الزم است تا این کاهش درآمد توسط متولیان امر در

غیررسمی نظیر اطرافیان در شکلگیری هنجارهای ذهنی

نظر گرفته شود .دوم اینکه ،کشت ارگانیک از طریق

نسبت به واقعیات محیطی است .به بیان دیگر پذیرش

کاهش مصرف نهادههای بیرونی میتواند به تقلیل هزینه-

کشاورزان تا حد زیادی متاثر از نوع کنش و واکنش

های کشاورزان منجر شود و اگر پذیرش کشت ارگانیک

همسایگان و اطرافیان وی نسبت به پذیرش کشت

صورت گیرد برای کشاورزان منافع مالی خواهد داشت.

ارگانیک است .پیشنهاد میشود کارکنان ترویج با

و سوم اینکه ،الزم است تا نسبت به فرهنگسازی در امر

شناسایی افراد متنفذ در روستاها از نقش اطرافیان

تمایل به خرید و مصرف اقدامات مقتضی متداول گردد.

کشاورز در متقاعدسازی وی برای پذیرش کشت

تعداد کالسهای تشکیلشده با محوریت کشت ارگانیک و

ارگانیک استفاده نمایند.

میزان مالقات کشاورزان با کارکنان ترویج در منطقه

دو متغیر تسهیل دسترسی به تکنولوژی و سهولت

اندک است ،از آنجائیکه کارکرد کالس آموزشی در سه

دسترسی به منابع وزن باالیی در تعیین وضعیت عامل

حیطه دانش ،بینش و مهارت مورد نیاز کشاورزان برای

کنترل رفتاری درکشده داشت .به بیان دیگر کشاورزان

کشت ارگانیک انکارناپذیر است .همچنین مالقات مروج با

برای ورود به فاز پذیرش نهایی و اقدام به کشت ارگانیک

کشاورزان در ترغیب و کمک به تصمیمگیری آنها تاثیر

الزاما باید از سطح قابل قبول دسترسی به منابع ،امکانات،

دارد لذا به کارکنان ترویج توصیه میشود در اسرع وقت

ابزار و ادوات برخوردار باشند و در عین حال سهولت

نسبت به مالقات با کشاورزان و نیز تشکیل کالسهای

دسترسی امری انکارنلپذیر میباشد .این نتیجه با

رسمی و غیررسمی سر مزرعهای ،با محوریت پذیرش

مطالعات ملکسعیدی و همکاران ( )9010در زمینه اهمیت

کشت ارگانیک اقدام نمایند .پیشنهاد میشود به منظور

دسترسی به اطالعات کشاورزی ،ویلر ( )9002در

افزایش اثرگذاری کالسها از افراد مطلع ،کشاورزان

خصوص ضرورت وجودی اطالعات در دسترس،

نمونه ،برتر و مددکار ترویجی جهت نشر و پذیرش کشت

فردریش و همکاران ( )9006در رابطه با محدودیتهای

ارگانیک حداکثر بهرهبرداری صورت پذیرد.

زیربنایی و دانشی که مانع پذیرش محصوالت سالم می

بر اساس یافتهها متغیر ادراک از سهولت انجام کشت

گردند ،با مطالعه تیرفلدر و همکاران ( )9012در زمینه

ارگانیک ،بیشترین وزن را در عامل نگرش دارد .بر اساس

وجود نهادهای مناسب و قابل دسترس و ضرورت وجود

تئوری راجرز یکی از ویژگیهای موثر در پذیرش

بازار و اطالعات مناسب ،و نیز با مطالعه وان هالست و

نوآوری پیچیدگی است .چنانچه کشاورزان درک مناسبی

پوستوماس ( )9016که نقش کنترل رفتاری درک شده در

از میزان سهولت ایده نو داشته باشند بطور قطع احتمال

پذیرش عملیات کشاورزی ارگانیک را مهم میدانند
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همخوانی دارد .پیشنهاد میشود متولیان مدیریت بطور

موانع و محدودیتهای فکری ،دانشی ،مالی وغیره با

عام و کارکنان ترویج اداره جهادکشاورزی شهرستان

پذیرش محصوالت سالم هماهنگ است .پیشنهاد میشود

عجب شیر شرایط تسهیل دسترسی به تکنولوژی و

بر اساس مراحل موجود در تئوری نشر ،کارکنان ترویج

اطالعات و منابع را برای کشاورزان ارگانیککار در

اقدامات الزم را در قالب روشهای آموزشی-ترویجی به

اولویت قرار دهند .همچنین با استفاده از تکنیک تحلیل

نحویی اعمال نمایند تا کشاورزان به فاز تصمیمگیری

فرآیند نسبت به سهولت عملیات و فعالیتهای مرتبط با

رهنمون شوند.

کشت ارگانیک اقدامات الزم معمول گردد .بدیهی است

به استناد شکل  ،9عامل کنترل رفتاری درکشده بر

دسترسی به کلیه مواد و نهادههای الزم برای پذیرش

تمایل رفتاری بیشترین تاثیر را داراست .چنانچه بخواهیم

کشت ارگانیک شرط اجتناب ناپذیر میباشد که باید در

از طریق این عامل بر تمایل رفتاری اثرگذاری نمائیم باید

اسرع وقت پیشبینی و تامین شوند.

در وهله اول شرایط آسان از نظر الزامات اداری ،اجرایی

در رابطه با وضعیت پذیرش کشت ارگانیک اکثریت

و عملیات الزم برای کشت ارگانیک را فراهم سازیم.

افراد در مرحله آگاهی و عالقمندی متوقف ماندهاند و

همچنین سهولت دسترسی به منابع و شاید اولویتگذاری

فرآیند پذیرش را به سمت تصمیم نهایی و همنوایی در

درخصوص دسترسی ،باید با کشاورزان ارگانیککار

خصوص پذیرش کشت ارگانیک ادامه نمیدهند .به تعبیر

باشد .در کنار این دو الزم است برای افزایش

دیگر کشاورزان برای ورود به فاز عملی پذیرش که از

خودکارآمدی کشاورزان برنامههای آموزشی و ترویجی

مراجعه به کلینیکهای گیاهپزشکی شروع میشود دچار

مناسب پیشبینی و اجرا شود .عامل هنجارهای ذهنی در

تردید و یا نیاز به تشویق دارند .از آنجائیکه وضعیت

مقام دوم تاثیر بر کشت ارگانیک است .در این رابطه تاثیر

مالقات کارکنان ترویج با کشاورزان و نیز تشکیل کالس-

اطرافیان وزن زیادی را به خود اختصاص داده است .به

های آموزشی و ترویجی در منطقه مناسب نیست .لذا

تعبیر دیگر کشاورزان از مراجع و منابع مطلع محلی به

اقدامات آموزشی متقاعدساز در منطقه متداول نیست .از

عنوان منبع موثق اطالعات استفاده میکنند .لذا شناسایی

سوی دیگر بدلیل وضعیت اقتصادی نامناسب که عملکرد

و تقویت این افراد میتواند بخشی از استراتژی توسعه

پائین تر از میانگین کشوری در محصول شاخص گندم

کشت ارگانیک باشد .در نهایت نگرش عاملی است که در

را دارند لذا دو عامل کمبود خدمات آموزشی و مطلوب

تمایل به کشت ارگانیک تاثیرگذار است .از نظر روان-

نبودن وضعیت اقتصادی در عدم پذیرش کشت ارگانیک

شناختی نگرش محصول تجارب گذشته است (ازکیا و

میتواند موثر باشد .این نتیجه با مطالعه آجودانی و

دربان آستانه  .)9003چنانچه تجارب فرد برآیند مثبت

مهدیزاده ( )9006در زمینه وجود رابطه معنیدار بین

نداشته باشد این امر منجر به شکلگیری نگرش منفی می-

متغیرهای عوامل آموزشی و اقتصادی در امکان کاربرد

گردد .پیشنهاد میشود از طریق تاکید کارکنان ترویج بر

کشاورزی ارگانیک ،قدیمی و همکاران ( )9019در

موارد موفق پذیرش در زمینههای دیگر در منطقه و با

خصوص ضرورت آشنایی با کشاورزی ارگانیک و

نشان دادن اثرات اقتصادی و سودمندی مربوطه ،در

پیامدهای منفی کشاورزی متداول ،شرکت در کالسهای

افراد نگرش مثبت نسبت به پذیرش کشت ارگانیک بوجود

ترویجی-آموزشی مرتبط با کشاورزی ارگانیک ،با

آورند .بدیهی است که استفاده از روشهای آموزشی و

مطالعه شیری و همکاران ( )9013در رابطه با تاثیر دانش

ترویجی نتیجه -محور میتواند به ایجاد نگرش مثبت

نسبت به عملیات حفاظت خاک در بکارگیری روشهای

کمک نماید .در نهایت اینکه تمایل بر پذیرش رابطه نسبتا

حفاظتی ،با مطالعه فردریش و همکاران ( )9006در زمینه

باال ( )R=0.694با بروز رفتار واقعی (پذیرش کشت
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برای تاثیرگذاری یک عامل در پذیرش کشت ارگانیک

 درصد تغییرات واریانس98 ارگانیک) دارد و به میزان

.مقدار عددی قابل مالحظه محسوب میشود

پذیرش کشت ارگانیک را تبیین مینماید که از نظر آماری
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