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چکيده
مقاله حاضر با هدف شناسايي ساز و کارهاي انگيزشي موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزي ارگانيک در
شهرستان گرمسار تهيه شده است .روش شناسي مقاله حاضر از نظر نوع توصيفي و علي -ارتباطي مي باشد .جامعه آماري
اين پژوهش شامل  0111نفر از باغداران شهرستان گرمسار در سال  0911-10است که از جامعه آماري فوق  091نفر با
استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزار اصلي تحقيق ،پرسشنامه است که
روايي آن توسط اساتيد و کارشناسان جهاد کشاورزي شهرستان گرمسار به دست آمد .پايايي ابزار تحقيق بر اساس
آلفاي کرنباخ  1/48محاسبه شد .نتايج تحليل رگرسيون چندگانه مبين آن بود که بيش از  98درصد از تغييرات توسعه
کشاورزي ارگانيک تحت تاثير پنج عامل مساحت زمين ،ساز و کارهاي اجتماعي -فرهنگي ،ساز و کارهاي روانشناختي،
ساز و کارهاي اقتصادي و جنسيت بوده است.

واژه هاي کليدي :کشاورزي ارگانيک ،انگيزش ،رفتار؛ توسعه کشاورزي

مقدمه و بررسي منابع
امروزه یکي از بزرگترین چالش هاي روبروي جامعه بشري که مورد توجه و اهميت بسياري قرار گرفته ،مسئله امنيت
و سالمت غذایي جمعيت روبه افزایش دنياست ساعي (

 .)Saedi,با افزایش سریع جمعيت در جهان به

خصوص در کشور هاي در حال توسعه و افزایش تقاضا براي مواد غذایي باعث شد تا انسان به فکر افزایش عملکرد
در واحد سطح باشد احتشامي و چائي چي (

 .)Ehteshami & Chaichi,به موازات افزایش توليدات کشاورزي و

حل مشکل کمبود غذا در بسياري از کشور هاي توسعه یافته و در حال توسعه ،مشکالت جدیدي در عرصه

1

دانش آموخته کارشناسي ارشد رشته ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد گرمسار
2
دانشیارترويج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد کرج
3
دانشیار ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات تهران
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اکوسيستم هاي کشاورزي به وجود آمده است که آلودگي منابع آب ،تحت تاثير قرار گرفتن سالمت خاک و
کاهش مقدار قابل جذب بعضي از ریز مغذي ها مانند روي ،مس ،آهن و به هم خوردن تعادل بيولوژیک موجود در
اکوسيستم ،مقاومت آفات نسبت به سموم شيميایي و ظاهر شدن آفت هاي جدید ،کاهش کيفيت توليدات
کشاورزي از مهم ترین آنها به شمار مي رود .بنابراین براي مقابله با این معضل اندیشه پایداري وارد ادبيات اقتصاد و
بوم شناختي کشاورزي گردید .تاکيد این اندیشه بر تامين نياز هاي کنوني نسل حاضر بدون لطمه زدن به توانایي ها و
نيازهاي نسل هاي آتي بود شعبانعلي فمي و همکاران (

.)Shabanali Fami & Others,

لذا مي توان گفت که الگوي فعلي کشاورزي نتوانسته آنچنان که باید در بحث امنيت غذایي ،حفظ محيط زیست و
سالمت و بهداشت محصوالت کشاورزي موفق باشد ،با این وجود بسياري از کشاورزان از جمله کشاورزان گرمسار
همچنان از نهادها شيميایي همچون اوره ،فسفات ،پتاس و  ...براي توليد محصوالت خود استفاده مي کنند که این امر
موجب بروز آلودگي آب ها ،فرسایش خاک ،به وجود آمدن آفت هاي جدید و کاهش باروري خاک و  ...شده
است .این انگيزه در آنان به عوامل مختلفي وابسته است که از آن جمله مي توان به تفکر آن ها نسبت به کاهش
عملکرد محصوالت در اثر عدم استفاده ازاین مواد شيميایي و در نتيجه کاهش درآمد شان ،قدرت سياسي شرکت
هاي توليد کننده ي مواد شيميایي و تبليغات آن ها مبني بر نفي اثرات مضر کودها ،آفت کش ها و  ،...ظاهر بهتر
محصوالت شيميایي نسبت به محصوالت ارگانيک و ماندگاري باالتر آن ها و از همه مهم تر تقاضاي پایين مصرف
کنندگان از محصوالت ارگانيک اشاره کرد .لذا در پژوهش حاضر هدف مطالعه بر روي ساز و کارهاي انگيزشي
موثر در رفتار کشاورزان است که مي تواند به آنان کمک کند تا به این سمت روي آورند و آن را توسعه دهند.
انگيزش از این لحاظ اهميت ویژه اي دارد که بدون شناخت انگيزه هاي رفتار ،امکان درک پدیده ها وجود نخواهد
داشت و به عالوه آنکه بررسي انگيزه به ما نشان مي دهد که چگونه مي توان زندگي خود و دیگران را بهبود بخشيد.
حسن زاده (

 .)Hassanzadeh,در تحقيقي که با عنوان"عوامل موثر بر پذیرش کشاورزي ارگانيک در ایران" توسط

حسيني و آجوداني )

 )Hosseini & Ajoudani,صورت گرفت؛ به این نتيجه رسيدند که نظرات و نگرش ها به

کشاورزي ارگانيک تا حد زیادي به عوامل اقتصادي و ترویج و آموزش بستگي دارد .کشاورزي ارگانيک به عنوان
یک نوآوري پيچيده ،یک نرم افزار یا نوعي دانش مبنتي بر نوآوري است که به شدت وابسته به اطالعات از منابعي
همچون خدمات ترویجي است .براي تغيير نگرش کشاورزان و افزایش اعتماد شان در مورد نقش کشاورزي ارگانيک
در کشاورزي نياز به تعليم و آموزش بيشتري است.
نتایج مطالعه ي خالدي و همکاران )

 (Khaledi & Other,تحت عنوان "ارزیابي موانع تبدیل به کشاورزي ارگانيک

در کانادا" نشان داد که فقدان اطالعات ،در خصوص بسياري از حوزه هاي فعاليت هاي کشاورزي ارگانيک وجود دارد
و توسط نهاد هاي مرتبط با کشاورزي ارگانيک در فراهم نمودن اطالعات براي کشاورزان ارگانيک بسيار مفيد است.
فقدان دانش و مهارت براي مدیریت یک مزرعه ارگانيک و فقدان فرصت هاي بازاریابي براي محصوالت ارگانيک مهم
ترین دليل براي عدم کاربرد فعاليت هاي کشاورزي ارگانيک بوده است .به نظر مي رسد اعتقادات و نگرش هاي
کشاورزان عامل مهمي در تاثير گذاري بر تمایل به پذیریش فعاليت هاي ارگانيک هستند .عالوه بر این ،اثر بخشي
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مقررات مربوط به کشاورزي ارگانيک ،مراکز صدور گواهي و بازارها مي توانند در تبدیل کشاورزي رایج به کشاورزي
ارگانيک موثر باشند.
همچنين عواملي از قبيل :محيط شخصي ( فرهنگ خانوادگي ،وضعيت اقتصادي _ اجتماعي ،محيط کار) ،وقایع تجربي
(تجارب فردي که روي عالیق و درک تاثير مي گذارد ) ،افزایش جمعيت ،تاثير رسانه ها و تبليغات ،شرایط خانوادگي،

نظير نوع هدف کشاورزي ،نوع و اندازه زمين ،درآمد زراعي و غير زراعي  ،بر رفتار حفاظتي کشاورزان موثر هستند .
وینتر و همکاران

(

& Other,

.)Winterهمچنين تهراني)

 (Tehrani,مقاله اي با عنوان " کاهش هزینه با

کشاورزي ارگانيک در اتيوپي" ترجمه کرده است که در آن نوشته شده ،کشاورزي ارگانيک در عين اینکه آسيب
کمتري به محيط زیست مي رساند ،باعث گشته ميزان درآمد کشاورزان افزایش یابد .در نهایت مي توان نتيجه گرفت که
این شيوه کشاورزي راهي است مطمئن به سوي توسعه ي پایدار براي کشورهاي در حال توسعه.
جنيدي شریعت زاده)

 (Joneidi Shariatzadeh,در مقاله اي با عنوان " تئوري هاي انگيزش و کاربرد آن در ترویج و

آموزش کشاورزي" به این نتيجه رسيد که :انگيزش در ارتقاء سطح یادگيري افراد نقش مهمي دارد .و این یادگيري
موجب رشد فرد و توسعه جامعه اش مي شود .براي نيل به این اهداف لزوم شناسایي عوامل انگيزشي و روش هاي
مناسب کاربرد آن در آموزش و یادگيري امري ضروري مي باشد .انگيزش زیر بناي رفتار انسان است ،لذا به منظور
ایجاد انگيزه مطلوب در افراد مي بایست اقدام به طرح و برنامه ریزي دقيق و عميق در تمامي ابعاد آموزش و یادگيري
نمود .بنابراین جهت تداوم و استمرار انگيزش در افراد بزرگسال باید عوامل بازدارنده همچون عوامل اجتماعي ،فرهنگي،
آموزشي  ،مادي و سنتي را شناسایي و بر طرف نمود و از نظریه هاي نياز و انگيزش براي یادگيري افراد در محيط ها و
سنين مختلف استفاده موثر تري به عمل آورد .همچنين از نظریه هاي انگيزش در آموزش و ترویج مي توان بهره برد و
دوره هاي آموزشي را پرباتر کرد.

المپکين )

 (Lumpkin,اضهار مي دارد که کشاورزي ارگانيک باید از طریق حمایت هاي مالي ،بازاریابي صحيح،

بهبود سطح استانداردهاي آن و همچنين دسترسي به اطالعات بيشتر و جدید تر تقویت گردد و در صورت حصول این
موفقيت ،به طور قطع این نوع کشاورزي از آینده روشني برخوردار خواهد بود و نقش مهمي در توسعه کشاورزي به
عهده خواهد داشت.
مواد و روش ها
تحقيق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربرد ي است ،چرا که در پي توسعه دانش کاربردي در یک زمينه خاص انجام مي
گيرد و به واسطه آنکه امکان کنترل و دستکاري متغيرهاي تحقيق براي محقق وجود ندارد ،غير آزمایشي و از نظر
پردازش اطالعات از نوع توصيفي و علي -ارتباطي است .جامعه آماري تحقيق حاضر در سال  1311-11شامل  1111نفر
از باغداران شهرستان گرمسار است که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران  135نفر به عنوان نمونه و به کمک روش
نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند .براي سنجش ميزان روایي ابزار تحقيق ،پرسشنامه در اختيار اساتيد ترویج و
آموزش کشاورزي و تعدادي از کارشناسان جهاد کشاورزي قرار گرفت و براي سنجش پایایي پرسشنامه نيز آزمون
مقدماتي از طریق تکميل  21پرسشنامه به عمل آمد و ضریب آلفاي کرنباخ  1/48محاسبه گردید که نشان دهنده اعتبار
74
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قابل قبولي براي پرسشنامه بود .این تحقيق از یک سو به توصيف ویژگي هاي شخصي مخاطبين و بررسي ارتباط بين
متغيرهایي چون :ویژگي هاي فردي و اجتماعي -فرهنگي،روانشناختي،مطلوبيت رفتار و از سوي دیگر تاثير متغير هاي
مستقل از جمله ساز و کارهاي آموزشي و اقتصادي و سياست گذاري را بر متغير وابسته تحقيق " توسعه کشاورزي
ارگانيک" مورد بررسي قرار مي دهد .تجزیه و تحليل داده ها در دو بخش ،شامل توصيف داده ها و بخش تحليل
استنباطي داده ها صورت گرفت .در بخش تحليل توصيفي داده ها از آمار توصيفي نظير فراواني ،درصد ،ميانگين،
انحراف معيار و ضریب تغييرات ،و در بخش تحليل استنباطي داده ها از ضرایب همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام
در محيط نرم افزار  spssاستفاده گردید.
نتايج و بحث
توصيف ویژگي هاي فردي باغداران
نتایج حاصل از بررسي سن پاسخگویان نشان داد که ميانگين سن باغداران  81/7سال بود و اکثریت باغداران مورد
مطالعه در گروه سني باالي  83-34سال قرار داشتند .اکثر پاسخگویان متاهل و مرد هستند .همچنين نتایج نشان داد که
اکثر آنها داراي تحصيالت ابتدایي و تنها  21/7درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بودند .همچنين بررسي ها نشان داد
که ميانگين درآمد آنها از کشاورزي  22/441/111ریال و اکثریت آن ها داراي درآمد 71/111/111ریال بودند.
ميانگين سابقه کشاورزي در باغداران  33/82سال و ميانگين مساحت زمين آنها  8/3هکتار مي باشد.
توصيف ساز و کارهاي اقتصادي
به منظور سنجش اهميت ساز و کارهاي اقتصادي در بين باغداران  1گویه با طيف ليکرت  5قسمتي مطرح شد که از
خيلي کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( ،)8خيلي زیاد ( )5رتبه بندي شدند .جدول شماره  ،1اولویت بندي ساز و
کارهاي اقتصادي باغداران را نسبت به توسعه کشاورزي ارگانيک نشان مي دهد .بر طبق جدول ،اولویت هاي اول تا سوم
مربوط به متغير هاي افزایش درآمد کلي مزرعه ،افزایش تقاضا ،مالکيت مزرعه ،و اولویت آخر مربوط به متغير اعطاي
وام براي توليد محصوالت ارگانيک مي باشد.
جدول -0اولويت بندي ساز و کارهاي اقتصادي باغداران نسبت به توسعه کشاورزي ارگانيک
ميانگين

انحراف معيار

درصد ضریب تغييرات

رتبه

گویه ها
افزایش درآمد کلي مزرعه از کشاورزي ارگانيک

8/52

1/23

13/41

1

افزایش تقاضاي محصوالت ارگانيک

8/2

1/13

22/18

2

مالکيت مزرعه

3/25

1/48

23/11

3

دسترسي به تسهيالت مالي براي کشاورزان ارگانيک

3/22

1/12

25/81

8

اعطاي سوبسيد براي توليد کنندگان ارگانيک

3/45

1/11

25/71

5

دسترسي به منابع و نهاده ها براي کشت ارگانيک

3/57

1/14

27/85

2

مساحت مزرعه

3/14

1/44

27/27
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ادامه جدول 1
ميزان دسترسي کشاورزان ارگانيک به بيمه

3/58

1/11

24/53

4

اعطاي وام براي توليد محصوالت ارگانيک

3/52

1/18

21/58

1

٭طيف ليکرت :خيلي کم= 1کم= 2متوسط=3

خيلي زیاد=5

زیاد=8

توصيف ساز و کارهاي روانشناختي
یافته هاي حاصل از نظر باغداران در رابطه با ساز و کارهاي روانشناختي نشان مي دهد که باال ترین اولویت مربوط به
متغير ميزان عالقه مندي به کشاورزي ارگانيک و پایين ترین اولویت ،مربوط به متغير ميزان ریسک پذیري در انجام
کشت ارگانيک مي باشد .سایر اطالعات در جدول شماره  2قابل مشاهده است.
جدول -2اولويت بندي ساز و کارهاي روانشناختي باغداران نسبت به توسعه کشاورزي ارگانيک
ميانگين

انحراف معيار

درصد ضریب تغييرات

رتبه

گویه ها
ميزان عالقه مندي به کشاورزي ارگانيک

8/14

1/41

11/21

1

تمایل و مشارکت در انجام فعاليت هاي ارگانيک

3/44

1/44

22/24

2

ميزان خالقيت و نوآوري در کشاورزي ارگانيک

3/37

1/74

23/18

3

ميزان ریسک پذیري در انجام کشت ارگانيک

3/14

1/14

33/12

8

٭طيف ليکرت :خيلي کم= 1کم= 2متوسط=3

زیاد=8

خيلي زیاد=5

توصيف ساز و کارهاي آموزشي
جدول شماره  3دیدگاه باغداران را در خصوص ميزان اهميت ساز و کارهاي آموزشي نسبت به توسعه کشاورزي
ارگانيک را در  8گویه با طيف ليکرت  5قسمتي نشان مي دهد .بر این اساس مالقات کشاورز با مروج در مزرعه با
باالترین اولویت بيشترین تاثير و بازدید از مزارع ارگانيک با کمترین اولویت کمترین تاثير را در توسعه کشاورزي
ارگانيک دارند.
جدول  -9اولويت بندي ساز و کارهاي آموزشي از نظر باغداران نسبت به توسعه کشاورزي ارگانيک
ميانگين

انحراف معيار

درصد ضریب تغييرات

رتبه

گویه ها
مالقات کشاورز با مروج در مزرعه

3/7

1/12

27/52

1

شرکت در کالس هاي آموزشي

3/45

1/1

24/57

2

پخش برنامه هاي تلویزیون

2/27

1/71

21/54

3

بازدید از مزارع ارگانيک

3/2

1/1

38/37

8

٭طيف ليکرت :خيلي کم= 1کم= 2متوسط= 3زیاد= 8خيلي زیاد=5

74
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توصيف ساز و کارهاي سياستگذاري
به منظور تعيين ساز و کارهاي سياستگذاري در بين باغداران  7گویه با طيف ليکرت  5قسمتي مطرح شد که از خيلي
ضعيف ( ،)1ضعيف ( ،)2متوسط ( ،)3قوي ( ،)8خيلي قوي ( )5رتبه بندي شدند .جدول شماره  ،8اولویت بندي ساز و
کارهاي سياستگذاري باغداران را نسبت به توسعه کشاورزي ارگانيک نشان مي دهد .بر طبق جدول ،حمایت از بازاریابي
صحيح محصو الت ارگانيک قوي ترین متغير و اهداء پاداش به توليد کنندگان ارگانيک ضعيف ترین متغير در ميزان
توسعه کشاورزي ارگانيک به شمار مي آید.
جدول  -8اولويت بندي ساز و کارهاي سياستگذاري از نظر باغداران نسبت به توسعه کشاورزي ارگانيک
ميانگين

انحراف معيار

درصد ضریب تغييرات

رتبه

گویه ها
حمایت از بازاریابي صحيح محصوالت ارگانيک

3/85

1/77

22/31

1

تدوین قوانين الزم براي بهبود بازارهاي بين المللي

3/12

1/73

23/45

2

واگذاري بخشي از فعاليت هاي مربوط به کشاورزي ارگانيک به بخش

3/21

1/71

28/21

3

خصوصي
کمک هاي مالي دولت در زمينه صادرات محصوالت ارگانيک

2/44

1/73

25/38

8

حمایت و پشتيباني دولت از توليد کنندگان ارگانيک

2/24

1/71

22/81

5

3

1/47

21

2

2/25

1/77

21/15

7

تشویق مجامع به سرمایه گذاري در پروژه هاي ارگانيک
اهداء پاداش به توليد کنندگان ارگانيک

خيلي ضعيف = 1ضعيف= 2متوسط = 3قوي= 8خيلي قوي=5
توصيف ساز و کارهاي اجتماعي -فرهنگي
یافته هاي حاصل ،نشان مي دهد که تمایل به مصرف محصوالت ارگانيک با اهميت ترین و باور هاي اعتقادي ،فلسفي و
مذهبي مردم در مورد روش زندگي کم اهميت ترین متغير ها در توسعه کشاورزي ارگانيک است.
جدول -1اولويت بندي ساز و کارهاي اجتماعي -فرهنگي از نظر باغداران نسبت به توسعه کشاورزي ارگانيک
ميانگين

انحراف معيار

درصد ضریب تغييرات

رتبه

گویه ها
تمایل به مصرف محصوالت ارگانيک

8/2

1/77

14/33

1

طرز تلقي مردم از کاربرد محصوالت ارگانيک نسبت به سایر

3/42

1/47

22/77

2

محصوالت
بهبود نگرش توليد کنندگان در مورد محصوالت ارگانيک

3/22

1/18

25/12

3

باور هاي اعتقادي ،فلسفي و مذهبي مردم در مورد روش زندگي

3/23

1/41

27/55

8

*طيف ليکرت :خيلي کم= 1کم= 2متوسط= 3زیاد= 8خيلي زیاد=5
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توصيف ساز و کارهاي رفتاري
به منظور ارزیابي ویژگي هاي رفتاري باغداران ،طيف ليکرت  5قسمتي مطرح شد .که از نظر پاسخگویان متغير ميزان نياز
به کشاورزي ارگانيک در رتبه اول و ميزان دانش در خصوص کشاورزي ارگانيک در رتبه آخر قرار دارند.
جدول  -6اولويت بندي ساز و کارهاي رفتاري باغداران نسبت به توسعه کشاورزي ارگانيک
ميانگين

انحراف معيار

درصد ضریب تغييرات

رتبه

گویه ها
ميزان نياز به کشاورزي ارگانيک

8/2

1/75

17/45

1

داشتن بينش و نگرش مناسب

3/24

1/14

22/23

2

ميزان مهارت در انجام کشاورزي ارگانيک

2/12

1/11

31/78

3

ميزان دانش در خصوص کشاورزي ارگانيک

3/14

1/18

33/72

8

٭طيف ليکرت :خيلي کم= 1کم= 2متوسط= 3زیاد= 8خيلي زیاد=5
توصيف ساز و کارهاي مربوط به اصول کشاورزي ارگانيک
به منظور ارزیابي اصول کشاورزي ارگانيک ،تعداد  8گویه با طيف ليکرت  5قسمتي مطرح شد .که از نظر پاسخگویان،
کشاورزي ارگانيک باعث افزایش سالمت انسان مي شود ،با کمترین ضریب تغييرات در رتبه اول قرار دارد که نسبت به
سایر گویه ها از وضعيت مطلوبي برخوردار است و کشاورزي ارگانيک باعث بهبود کيفيت زندگي افراد و کاهش فقر
مي شود با بيشترین ضریب تغييرات در رتبه آخر قرار دارد که از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشد.
جدول  -7اولويت بندي اصول کشاورزي ارگانيک
ميانگين

انحراف معيار

درصد ضریب تغييرات

رتبه

گویه ها
افزایش سالمت انسان

8/84

1/22

13/47

1

حفاظت از منابع کشاورزي براي نسل هاي آینده

8/8

1/71

15/11

2

بهبود اکوسيستم

8/11

1/72

17/52

3

بهبود کيفيت زندگي افراد و کاهش فقر

3/42

1/41

21/72

8

ماخذ :یافته هاي تحقيق
بررسي روابط همبستگي بين متغير ها با توسعه کشاورزي ارگانيک
به منظور تعيين رابطه بين متغير هاي مختلف با توسعه کشاورزي ارگانيک از ضرایب همبستگي استفاده شده است که
نتایج آن در جدول شماره  4نشان داده شده است.
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جدول -4همبستگي متغيرهاي مستقل با توسعه کشاورزي ارگانيک
ویژگي هاي فردي متغير ()x

نوع ضریب همبستگي

ضریب همبستگي

sig

سن

اسپيرمن

٭٭-17277

17111

ميزان درآمد

اسپيرمن

٭٭-17282

17115

سابقه کشاورزي

اسپيرمن

٭٭-17212

17111

بهبود نگرش

اسپيرمن

٭٭1/374

1/111

طرز تلقي مردم

اسپيرمن

٭٭1/311

1/111

باورهاي مردم

اسپيرمن

1/122

1/185

تمایل به مصرف این محصوالت

اسپيرمن

٭1/118

1/128

ميزان عالقه

اسپيرمن

٭٭1/325

1/111

ميزان ریسک پذیري

اسپيرمن

٭٭1/277

1/111

ميزان خالقيت و نوآوري

اسپيرمن

٭1/141

1/121

تمایل و مشارکت

اسپيرمن

٭٭1/371

1/111

ميزان دانش

اسپيرمن

٭٭1/274

1/111

ميزان مهارت

اسپيرمن

٭٭1/311

1/111

داشتن نگرش مناسب

اسپيرمن

٭٭1/222

1/112

ميزان نياز

اسپيرمن

٭٭1/283

1/118

آزمون

u

تاهل

من ویتني

231

1/222

جنسيت

من ویتني

352

1/114

سطوح مختلف تحصيل

Chi-square

df=k-

1/151

127545

2

ميزان تبيين ساز و کارهاي موثر در رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزي ارگانيک
به منظور پيش بيني متغير هاي مستقل تحقيق در تعبيين متغير وابسته از رگرسيون چند منظوره به روش گام به گام استفاده
شد .پس از ورود همه متغير هاي مستقل داراي همبستگي معني دار با متغير وابسته تحقيق (ميزان توسعه کشاورزي
ارگانيک) ،متغير هاي مستقل مساحت زمين ،ساز و کارهاي اجتماعي -فرهنگي ،ساز و کارهاي روانشناختي ،ساز و
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کارهاي اقتصادي و جنسيت به ترتيب بيشت رین نقش را در تبيين توسعه کشاورزي ارگانيک داشته اند .این پنج متغير در
مجموع  38/3درصد از تغييرات متغير توسعه کشاورزي ارگانيک را تبيين مي نماید.
جدول  -1نتايج رگرسيون ساز و کارهاي موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزي ارگانيک
R

R

مساحت زمين

1/138

1/322

1/124

ساز و کارهاي اجتماعي -فرهنگي

1/231

1/871

1/214

1/181

ساز و کارهاي روانشناختي

1/273

1/523

1/257

1/152

1/113

ساز و کارهاي اقتصادي

1/312

1/551

1/241

1/142

1/223

2/472

جنسيت

1/338

1/574

1/314

1/283

1/144

2/828

1/115

-

-

7/821

-

5/728

1/111

متغير

ضریب ثابت

adj

R

B

Beta

T

sig

-1/228

-1/245

-3/451

1/111

1/178

2/151

1/133

2/821

1/115
1/115

با توجه به نتایج جدول شماره  7معادله رگرسيون براي متغير وابسته توسعه کشاورزي ارگانيک به شرح زیر مي باشد:
(Y =7/821 -1/228)x1( +1/181)x2( +1/152)x3( +1/142 )x8(+ 1/283 )x5

نتيجه گيري کلي
نتایج حاصل از ضرایب همبستگي نشان داد که بين سن ،درآمد و سابقه کار با توسعه کشاورزي ارگانيک رابطه منفي و
معني داري در سطح  1درصد وجود دارد .اثبات فرضيه ها در راستاي تحقيقات عنایتي راد و همکاران (Enayati rad
)

 ،&Other,باقري و شاه پسند )

جمشيدي وهمکاران )

 ،(Bagheri& Shahpasand,بيدگلي و صدیقي)

( ،(Jamshidi&Other,

،(Bidgoli &Seddiqi,

 )Souzae & other,مي باشد .همچنين بين جنسيت با توسعه

کشاورزي ارگانيک اختالف معني داري وجود دارد .در صورتي که بين وضعيت تاهل با توسعه کشاورزي ارگانيک
اختالف معني داري وجود ندارد .در نهایت بين سطح تحصيالت کشاورزان و توسعه کشاورزي ارگانيک اختالف معني
داري وجود دارد که باقري و شاه پسند(

 ،(Bagheri& Shahpasand,عنایتي راد و همکاران

(Enayati rad

 ،)&Other,منافي مال یوسفي و همکاران ( ،)Manafi Mulla Yousefi & Otherبيدگلي و صدیقي ( Bidgoli

 ،)&Seddiqi,مطيعي لنگرودي و همکاران (

( ،)Motei Langrudi & Other

(  Souzae & otherنيز نتایج

مشابه اي به دست آوردند.
بين ویژگي هاي اقتصادي و توسعه کشاورزي ارگانيک در سطح  1درصد رابطه مثبت و معني داري وجود دارد که با
نتایج عنایتي راد و همکاران (
) ،شرقي (

 ،)(Enayati rad &Other,مطيعي لنگرودي وهمکاران ( Motei Langrudi & Other

 )Shariati,مطابقت دارد.

نتایج مبين آن بود که بين ميزان عالقه ،ریسک پذیري ،تمایل و مشارکت کشاورزان در برنامه هاي ارگانيک و توسعه
کشاورزي ارگانيک رابطه مثبت و معني داري در سطح  1درصد وجود دارد .یافته هاي مربوط به ميزان عالقه و نياز با
تحقيقات مينایي و صبوري (

 ،)Minaei & Saburi,و یافته هاي تمایل و مشارکت با مطيعي لنگرودي و همکاران ( Motei
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 )،)Langrudi & Otherمطابقت دارد .نتایج مبين آن است که بين ميزان خالقيت و نوآوري و توسعه کشاورزي
ارگانيک رابطه مثبت و معني داري در سطح  5درصد وجود دارد.
یافته ها نشان داد که بين ساز و کارهاي آموزشي مختلف و توسعه کشاورزي ارگانيک در سطح  1درصد رابطه مثبت و
 )Amani,و شرقي (

معني داري وجود دارد یافته ها با تحقيقات عماني (

 )Shariati,مطابقت دارد.

نتایج نشان داد که بين ساز و کارهاي سياستگذاري مناسب دولت و توسعه کشاورزي ارگانيک اختالف معني داري
وجود ندارد.
بين طرز تلقي مردم و بهبود نگرش توليد کنندگان در مورد محصوالت ارگانيک با توسعه کشاورزي ارگانيک رابطه
مثبت و معني داري در سطح  1درصد وجود دارد که مينایي و صبوري (

 )Minaei & Saburi,فرضيه مذکور را تایيد

نمودند .بين تمایل به مصرف محصوالت ارگانيک و توسعه کشاورزي ارگانيک در سطح  5درصد رابطه مثبت و معني
داري وجود دارد .بين باورهاي مردم در مورد روش زندگي و توسعه کشاورزي ارگانيک هيچ رابطه اي وجود ندارد.
در نهایت بين ميزان دانش ،نگرش ،مهارت و نياز به کشاورزي ارگانيک با توسعه کشاورزي ارگانيک رابطه مثبت و
معني داري در سطح  1درصد وجود دارد .اثبات فرضيه اخير در راستاي مطالعات (
 ،(Bagheri& Shahpasand,جمشيدي و همکاران (
دانش منطبق با یافته هاي سوزائه و همکاران )

 ،Gotschiet al,باقري و شاه پسند

 ،(Jamshidi&Other,عماني (

 ،)Amani,و در زمينه

 (Souzae & other,بود.

نتایج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که متغير هاي مساحت زمين ،ساز و کارهاي اجتماعي -فرهنگي،
ساز و کارهاي روانشناختي ،ساز و کارهاي اقتصادي و جنسيت وارد معادله رگرسيون چند متغيره گردیدند که در نهایت
 38/3درصد از تغييرات متغير وابسته توسط این پنج عامل شکل گرفتند .متغير مساحت زمين مهم ترین متغير تاثير گذار بر
ميزان توسعه کشاورزي ارگانيک مي باشد .به طوري که این متغير به تنهایي  13/8درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين
مي کند.
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقيق ،پيشنهاد هاي زیر جهت بر طرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در این
پژوهش ارایه مي گردد:
 گزارشي از ابعاد تخریب محيط زیست و آسيب هایي که کشاورزي متداول و محصوالت آن بر سالمت انسان داشتهتهيه شود و از طریق رسانه ها در اختيار همگان و به خصوص توليدکنندگان قرار گيرد تا با آگاهي کامل از مضرات
کشاورزي متداول و فواید کشاورزي ارگانيک ،روش خود را تغيير دهند.
 مي توان از طرق مختلف مثل حضور مروجان در مزرعه و دادن اطالعات به آن ها و نصب بنر هایي که در آناطالعاتي در مورد این محصوالت باشد و یا چاپ نشریات و  ...در این زمينه فرهنگ سازي کنند.
 رونق بخشي به محصوالت ارگانيک از طریق بر پایي نمایشگاه هاي استاني و ملي از محصوالت ارگانيک و پخشنشریات ،بروشور ،برنامه هاي تلویزیوني و رادیویي آگاهي مردم را باال برده تا بدین وسيله از این محصوالت استقبال
کنند و تقاضا باال رود ،این امر موجب مي شود که کشاورزان به سمت کشاورزي ارگانيک روي آورند.
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مجله پژوهشهاي اقتصاد روستا

 مزارعي را به صورت آزمایشي به این روش اختصاص دهند و در، سازمان هاي جهاد کشاورزي و مراکز ترویجي.اختيار کشاورزاني که در کالس ها شرکت کرده اند قرار دهند
 معرفي و، خرید محصوالت با نرخ باالتر، مي توان از طریق ارائه پاداش از جمله تضمين خرید محصوالت قبل از توليدمصاحبه با توليد کنندگان ارگانيک و مطرح کردن آنها در سطح استان عالقه و ریسک پذیري را در آن ها باال برده و آن
.ها را ترغيب به استفاده از روش هاي ارگانيک کنند
 ترویجي و کالس هاي توجيهي را به شکل مستمر و در سطح کيفي و کمي- بخش هاي مسئول دوره هاي آموزشيمناسب براي آشنایي بيشتر و بهتر زارعين بهره بردار برگزار کنند و در جهت تداوم خدمات ارائه شده از سوي مراکز
ترویجي اقدامات مشاوره اي و آموزشي بيشتري صورت پذیرد و مشاوران همگام با کشاورزان براي ارائه راهنمایي ها
.در مزرعه حاضر باشند
 دسترسي، تجدید نظر در ساز و کارهاي توزیع وام ها، ارائه خدماتي همچ ون تداوم روند پرداخت وام هاي کم بهره از جمله پيشنهادات اساسي جهت...  اعطاي سوبسيد براي تهيه نهاده هاي مورد نياز و، راحت به بيمه مزارع و محصوالت
.حرکت به سمت ارگانيک است
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