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چکیده
 علت اصلی این توجه به کشاورزی.کشاورزی ارگانیک یکی از مهمترین نظامهای زراعی است که به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است
 تاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر، هدف اصلی این تحقیق.ارگانیک ضرورت تولید محصوالت کشاورزی سالم وعاری از مواد شیمیایی است
 شامل کلیه سیبزمینیکاران در، جامعه آماری. توصیفی و پیمایشی میباشد، روش تحقیق.نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک است
 ابزار. نفر تعیین شد230 ) نفر که حجم نمونه به روش نمونهگیری چند مرحلهای و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد6380( شهرستان اردبیل بود
. محاسبه گردید0/50 ) استفاده شد و حداقل آنAVE( پژوهش پرسشنامهای بود که برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص
 برای ابزار تحقیق نیز حاکی از0/88 محاسبه شد و مقدار آلفای0/91 ) استفاده شد که حداقل مقدار آنCR( برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی
 یافتههای مدل معادالت ساختاری نشان داد. یافتهها نشان داد که اکثریت کشاورزان نگرش نسبتاً مثبتی نسبت به کشاورزی ارگانیک داشتند.پایایی آن بود
، همچنین این متغیرها.بین دانش و منابع اطالعاتی با نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
. درصد از تغییرات واریانس نگرش سیبزمینی کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک را پیشبینی کردند44درمجموع
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Abstract
Organic agriculture is one of the most important agricultural systems that is quickly developing
throughout the world. The main cause of attention towards organic agriculture is necessity of
production of healthy agricultural products and free from chemicals. The main purpose of this research
is to analyze the attitude of Ardabil province's farmsteads towards organic agriculture . The research
method is descriptive and survey. The statistical population consisted of all the petty farmers in Ardabil
city. (6380) The sample size was determined by multi-stage sampling method and using Cochran's
formula for 230 people. A researcher-made questionnaire was used to determine the reliability of the
index (AVE), which was at least 0.50 calculated. To determine the reliability of the combination
method (CR), the minimum value was calculated to be 0.91 and the alpha value of 0.88 for the research
tool was also indicative of its reliability. The findings showed that the majority of farmers had a
relatively positive attitude toward organic farming. the results of structural equation modeling showed
that there was a positive and significant relationship between knowledge and information sources with
the attitude of the apple cultivars towards organic cultivation. Also, these variables predicted a total of
44 percent of variance in the potato attitude toward organic cultivation.
Key words
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جهت تولید محصول سالم اقدام نمایند (موسوی و همکاران.)1393 ،
کشاورزی ارگانیک برای گذر از کشاورزی رایج ،روشها و عملیات و
مواد مورد استفاده در کشاورزی رایج را کنار گذاشته و بر اساس
شاخصهای کشاورزی پایدار ،عملیات و فناوریهای جدیدی را در
کشاورزی جهت کنترل علفهای هرز ،آفات و تغذیه خاك به کار می-
برد؛ که میتوان در این بین از آیش زراعی ،تناوب زراعی ،کشت
مختلط ،استفاده از کودهای کمپوست و حیوانی ،قلمهزنی و نشاءکاری،
چرای تناوبی دامی ،تله گذاری با شبکههای توری یا مواد شیمیایی،
آبیاری به موقع جهت تنظیم رطوبت خاك ،تغییر در تاریخ کاشت و
برداشت ،و تهویه خاك نام برد( .قدیمی و همکاران .)1392 ،ولی با
تمام مزایایی که کشاورزی ارگانیک به همراه دارد ،آن چه در این راستا
اهمیت بیش تری دارد ،تصمیم کشاورزان به پذیرفتن کشاورزی
ارگانیک است (هوشمندان مقدم فر و شمس .)1395 ،تصمیم به
پذیرش کشاورزی ارگانیک متأثر از عوامل مختلفی است که یکی از
مهمترین آنها ،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک
میباشد (موسوی و همکاران .)1393 ،به طور کلی اهمیت مطالعاتی
که در مورد بررسی نگرش افراد انجام میشوند از این نظر است که
نگرش یکی از اجزای اصلی و مهم رفتار انسانهاست و بر اساس آن
میتوان درباره رفتار و یا نتایج آن قضاوت و تصمیمگیری نمود (
 Gorton,2008بندری و همکاران)1398 b ،؛ بنابراین ،برنامهریزان
کشاورزی باید در طراحی برنامههای جدید ،در کنار توجه به سایر
عوامل اثرگذار ،به پیچیده بودن نگرش کشاورزان ،اهمیت زیادی قائل
شوند (باقری و شاهپسند .)1389 ،نگرش عبارت است از حالتی در مغز
و احساس یا خواستهای که شامل موارد مثبت یا منفی در ذهن افراد
است .محققان بر این عقیده اند عامل اصلی تغییر رفتار ،نگرش است،
به نحوی که اگر در نگرش تغییری ایجاد شود ،متعاقب آن ،رفتار نیز
تغییر خواهد کرد (موسوی و همکاران .)1393 ،ضرورت بررسی نگرش
افراد از آن جهت است که به مدیران و مجریان کمک میکند تا از
شیوه تفکر افراد درباره موضوعات مشخص مطلع شده و در صورت
نیاز برنامههایی را برای تغییر نگرش آنان طراحی کنند .همچنین ،برای
موفقیت در برنامههای توسعه و پذیرش کشاورزی ارگانیک توسط
کشاورزان ،از آنجایی که نگرش بر رفتار اثرگذار است ،ابتدا الزم است
نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک و عواملی که بر این
نگرش اثرگذارند مشخص گردد ( هوشمندان مقدم فر و شمس،
1395؛ موسوی و همکاران .)1393 ،درسالهای اخیر محققین خارجی
و داخلی مطالعات زیادی را در رابطه با کشاورزی ارگانیک انجام داده-
اند .برخی از متغیرهای مؤثر در نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی
ارگانیک این شرح میباشند :سن ،سطح تحصیالت ،سابقه کار ،سطح
زیرکشت ،درآمد ،نوع مالکیت زمین ،عملکرد در هکتار ،تعداد قطعات
زمین ،فاصله زمین تا محل سکونت ،شرکت در کالسهای آموزشی،
شیوه کشت ،دسترسی به کانالهای ارتباطی ،وجود فرد تحصیلکرده
در خانه ،منابع اطالعاتی ،کاهش هزینهها ،انگیزههای اقتصادی،
دانش فرد نسبت به خواص فیزیکی محصوالت ارگانیک ،قیمت باالتر
محصول ،بیمه محصول ،عوامل حمایتی -آموزشی ،مدیریتی ،فرهنگی،
آگاهی بهداشتی ،دانش محصوالت ارگانیک ،آشنایی با کشاورزی
ارگانیک و میزان درآمدساالنه ،حمایتهای اقتصادی و فنی دولت،
سازمانهای آگاهی رسان ،بهبود بازاریابی و بازار رسانی محصوالت

 .1مقدمه
آفات از عوامل اصلی کاهش تولید محصوالت کشاورزی است ،به
طوریکه آمارهای جهانی نشان میدهد ساالنه حدود  20تا  32درصد
از محصوالت کشاورزی توسط آفات از بین میرود ( Oliveira at
al,2014؛ بندری .)1397 a ،امروزه استفاده از سموم شیمیایی در
جهان به عنوان مؤثرترین ،سریعترین و ارزانترین روش کنترل آفات
محسوب میگردد (بندری و همکاران .)1398 b ،بسیاری از تحقیقات
نشان دادهاند که سیستم کشاورزی متداول با کاربرد بیرویه ی نهاده-
های شیمیایی ،منابع طبیعی را دچار تحلیل کرده و خسارات جبران
ناپذیری را بر سالمتی انسانها وارد میسازند (مکیآبادی و
میردامادی .)1394 ،بروز انواع نقایص مادرزادی ،تولد نوزادان با وزن
کم ،سقط جنین ،بلوغ زود رس و یا دیررس ،کاهش باروری و یا
ناباروری ،تغییر در سرعت متابولیسم ،اختالل در سیستم غدد داخلی،
ضعف عضالنی ،کاهش حافظه ،آسیب به سیستم عصبی و مغز،
کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن از آثار سوء مصرف محصوالت
کشاورزی و دامی دارای بقایای ترکیبات شیمیایی میباشند (شمس و
نجفآبادی1391،؛ بندری و همکاران1398 b ،؛ Bondori et al,
 .)2019cبر طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت سالیانه دست
کم سه میلیون نفر کارگر کشاورزی مسموم شده و در حدود بیست
هزار نفر از آنها میمیرند (موسوی و همکاران .)1393 ،یک مطالعه
ملی در سال  1982در سریالنکا ،با جمعیت 12میلیون نفر ،نشان داد
که از ده هزار نفر در سال در مواجهه با آفتکشها بستریشده بودند،
حدود  1000دچار مرگ و میر شدند ( Koh and Jeyaratnam,
 .)1996جوامع بینالمللی در پی یافتن راهبردهای مناسبی برای حل
این معضالت و دستیابی به نظام های کشاورزی پایدار هستند
(شعبانعلی فمی و همکاران .)1387 ،یکی از راهبردهای مناسب برای
حل این معضل ،کشاورزی ارگانیک است که هدف آن ضمن حفاظت
از حاصلخیزی خاك ،افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر استفاده
از موادشیمیایی میباشد (صندوقی و راحلی .)1395 ،کشاورزی
ارگانیک یک سیستم تولید است که حافظ سالمت خاك ،اکوتوریسم و
مردم میباشد و به فرآیندهای زیست محیطی و تنوع زیستی توجه
دارد و در آن به جای استفاده از ورودیهایی با عوارض جانبی به
حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت توجه میگردد (یادآور و همکاران،
 .)1397بر اساس تعریف فدراسیون بینالمللی جنبش کشاورزی
ارگانیک ،کشاورزی ارگانیک ،یک سامانه کشاورزی است که در آن
جنبههای زیستی ،اجتماعی ،اقتصادی ،تولیدپایدارغذا ،پوشاك،
فراوردههای چوبی و غیره بهبود مییابد (شمس و نجفآبادی.)1391 ،
کشاورزی ارگانیک و مفاهیم کشاورزی تلفیقی ،غیر متمرکز و عاری از
مواد شیمیایی ،برای اولین بار به وسیله "نورثبرن "1درسال
1940مطرح گردید .در اواخر دهه  1960و ابتدای دهه  ،1970بحران-
های ناشی از انقالب سبز ضرورتهای حرکت به سمت کشاورزی
ارگانیک را شتاب بخشید ،در دهه های  1980و  1990اصول و مباحث
و سیر عملیاتی توسعه کشاورزی ارگانیک در دنیا جهش پیدا کرد .این
شیوه از سال  1379در ایران بر روی محصول پسته آغاز و هدف از
اجرای این شیوه ارتقاء سطح علمی بهرهبرداران و کشاورزان بود تا با
آگاه نمودن آنان از اثرات مخرب استفاده از کود و سموم شیمیایی در
1 . Northwestern
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سالم (باقری و شاهپسند1389،؛ قربانی2009 ،؛ قربانی و
همکاران1393،؛ آرتسنس و همکاران2011،؛ قربانی و همکاران،
1391؛ قدیمی و همکاران1391،؛ موسوی و همکاران1393 ،؛ شمس و
نجفآبادی1393 ،؛ et al, 2013, Power et al,2013
 Stobbelaar et al.2005 Lund et Wheeler,2005, Al-Zadjali al.2008,هوشمندان مقدم فرد ،و شمس1395 ،؛
صندوقی و همکاران1395 ،؛ میرلطفی و پهلوان .)1391،همچنین
نتایج برخی از تحقیقات نشان داد افزایش آگاهی و دانش کشاورزان
نسبت به مدیریت تلفیقی آفات میتواند  10تا 15درصد استفاده از
آفتکشها را کاهش دهد ( .)Chen et al, 2013نتایج تحقیقی
دیگر نشان داد کشاورزان ارگانیک کار نسبت به کشاورزانی که
محصول معمولی میکارند نگرشهای زیستمحیطی بهتری دارند و از
مشکالت مربوط به این زمینه اطالعات بیش تری دارند و نسبت به
حفظ محیط زیست نگرش مثبت دارند (.)Power et al, 2013
استان اردبیل با بهرهمندی از پتانسیلها ،شرایط آب و هوایی و منابع
تولید گسترده یکی از مراکز اصلی تولید محصوالت کشاورزی
محسوب میشود .در بین محصوالت زراعی استان در سال1390
سیبزمینی با  32/7درصد باالترین ارزش تولید ناخالص را دارا بوده
است (نگهبان .)1392 ،این محصول در هفده هزار و پانصد هکتار از
اراضی شهرستان اردبیل کشت میشود و یکی از قطبهای مهم تولید
سیبزمینی در کشور محسوب میشود (باقری)1392 ،؛ علیرغم این
که این محصول بعد از گندم و ذرت سومین خوراك کشور ایران می-
باشد ،لیکن کشت این محصول به دلیل مصرف بیرویه نهادههای
تولید ،نیاز به مصرف زیاد آب ،و خاكورزی شدید اثرات زیست
محیطی شدیدی را در پی دارد .با توجه به مطالب گفته شده،
بسترسازی در راستای پذیرش کشاورزی ارگانیک توسط کشاورزان
امری ضروری است .ازاینرو شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش
محصوالت ارگانیک توسط کشاورزان میتواند مسئوالن را در این
راستا یاری دهد؛ بنابراین هدف کلی از انجام پژوهش حاضر ،تاثیر
پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیبزمینیکاران نسبت به
کشت ارگانیک .در راستای هدف کلی فوق فرضیات زیر در قالب
چارچوب نظری پژوهش (نگاره  )1در نظر گرفته شده است.
فرضیهها
 .H1بین دانش نسبت به پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر
نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک رابطه وجود دارد.
 .H2بین منابع اطالعاتی با نگرش سیبزمینیکاران رابطه وجود
دارد.

 -2مواد و روشها
روش این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی میباشد
جامعه آماری این تحقیق شامل سیبزمینیکاران ،شهرستان اردبیل
بود ( .)N=6380با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  146نفر
تعیین شد و برای افزایش ضریب اطمینان در مجموع به  230نفر
افزایش داده شد؛ از روش نمونهگیری چند مرحلهای دادههای تحقیق
به طور تصادفی جمع آوری شد .جهت جمعآوری دادهها از
سیبزمینیکاران از پرسشنامه استفاده گردید؛ که شامل  3بخش
خصوصیات جمعیت شناختی ،منابع اطالعاتی ،و دانش نسبت به
خطرات سموم شیمیایی و نگرش سیبزمینیکاران به کشاورزی
ارگانیک در قالب طیف لیکرت بود .سازههای تحقیق شامل نگرش با
 5گویه در قالب طیف لیکرت(کامالَ مخالفم ـ  1تا کامالَ موافقم ـ )5
و دانش با  4گویه در قالب طیف لیکرت (خیلی کم ـ  ،1خیلی زیاد ـ
 )5بود و منبع اطالعات با  6گویه ،با مقیاس  5درجهای لیکرت (خیلی
کم ـ  ،1خیلی زیاد ـ  )5بود .پس از تکمیل پرسشنامه ،دادههای
جمعآوریشده کدگذاری شده و توسط نرمافزارهای SPSSv23
 ,Smart plsمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .برای توصیف
و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در بخش
توصیفی از آمارههای توزیع فراوانی ،درصد ،بیشینه ،کمینه ،میانگین و
انحراف معیار برای تلخیص ،توصیف و سازماندهی اطالعات استفاده
گردید .در بخش استنباطی نیز برای اندازهگیری تأثیر متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته از آزمونهای تفاوت میانگین ،همبستگی و
همچنین برای شناسایی تبیین عوامل مؤثر بر نگرش سیبزمینیکاران
نسبت به کشاورزی ارگانیک از مدل سازی معادالت ساختاری از
نرمافزار" اسمارت پی ال اس  "2استفاده شد .روایی محتوایی
پرسشنامه با بهرهگیری از اساتید دانشگاهی و پایایی آن با استفاده از
آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت .بهمنظور تعیین روای تشخیصی
نیز شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEمحاسبه شد؛ که
طبق نظر فورنل و الرکر ،استاندارد باالی  0/5برای این میانگین
واریانس توسعه یافته مناسب میباشد ( fornell and
 .)Larker,1981همچنین در تعیین پایایی مدل از شاخص پایایی
ترکیبی ( )CRباالی  0/6بهره گرفته شده است که بیانگر میزان
شدت کنترل خطاهای اندازهگیری در مدل معادالت ساختاری میباشد.
( .)Hulland.1999مقدار ضرایب ذکرشده در جدول  8آمده است
که نشان از پایایی و روایی مناسب سؤالهای پژوهش دارد .به منظور
سطح بندی نگرش کشاورزان نسبت به کشاوزی ارگانیک از روش
فاصلهی انحراف معیار از میانگین ( )ISDMاستفاده شد .در این
روش ،دادههای به دست آمده به چهار سطح تقسیم و در نهایت بر
اساس فراوانی ،انحراف معیار و درصد به دست آمده در هر سطح،
وضعیت متغیر موردنظر ارزیابی میشود.

Min ≤ A < Mean-Sdنگرش منفی
 : Mean-Sd ≤ B < Meanنسبتاً منفی
: Mean+Sd ≤ D < Maxمثبت
 : Mean ≤ C < Mean+Sdنسبتاً مثبت
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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جدول 1 :ـ شاخصهای نکویی برازش مدل

متغیرها
نگرش
دانش
منبع اطالعات

AVE
0/504
0/780
0/749

آلفای کرونباخ
0/889
0/929
0/916

CR
0/910
0/946
0/937

نتایج
مطابق تحلیل دادهها ،میانگین سنی پاسخگویان  41سال ،بیشینه و
کمینه آن به ترتیب  68و  19سال بود 30/4 .درصد از پاسخدهندگان
شغل دیگری به غیر از شغل کشاورزی داشتند .از نظر میزان
تحصیالت  18/7درصد بیسواد 51/7 ،درصد ابتدایی و راهنمائی،
16/5درصد دبیرستان ،و  13درصد مدرك دانشگاهی داشتند60/6 .
درصد از کشاورزان از شغل کشاورزی رضایت داشتند و  39/4درصد از
این شغل رضایت نداشتند .بیشتر افراد مورد مطالعه ( )72/6درصد در

زمین ملکی خود کشت میکنند .میانگین سابقه کشاورزی در مزرعه
 18سال و بیشینه و کمینه آن نیز به ترتیب  4و  42سال بود.
نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک
با توجه به نتایج جدول ( )2گویه "کشاورزی ارگانیک آینده مزرعه را
برای نسل آینده تضمین مینماید" در اولویت اول قرار گرفت و گویه
"محصوالت ارگانیک در مقایسه با سایر محصوالت از کیفیت بهتری
برخوردارند" در پایینترین اولویت قرار گرفت.

جدول  -2اولویتبندی نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک (.)n=236

متغیرها
کشاورزی ارگانیک آینده مزرعه 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 از طمع و مزه بهتری برخوردارند.
کشاورزی ارگانیک با قوانین طبیعت و محیط زیست همسویی بیشتری دارد.
محصوالت ارگانیک در مقایسه با سایر محصوالت از کیفیت بهتری برخوردارند.
تولید محصوالت ارگانیک برای محیط زیست خطر کمتری دارد.
کشاورزی ارگانیک موجب افزایش حاصلخیزی خاك در بلندمدت میگردد.
کشاورزی ارگانیک موجب کاهش حوادث سالمتی برای کارگران کشاورزی میگردد.
استفاده از کودها و آفت کش های شیمیایی ،خسارتهای زیادی به انسان و طبیعت وارد میکند.
در محصوالت ارگانیک ،بقایای سموم شیمیایی به مقدار کم یا هیچ وجود دارد.

میانگین
3/92
3/72
3/84
3/37
3/02
3/60
3/68
3/57
3/63
3/83

انحراف معیار
1/36
1/39
1/41
1/52
1/62
1/40
1/27
1/29
1/31
1/52

اولویت
1
4
2
9
10
7
5
8
6
3

مقیاس :کامالًمخالفم ( ،)1مخالفم( ،)2نظری ندارم( ،)3موافقم( )4وکامالً موافقم(.)5

درصد نگرش مثبتی نسبت به کشاورزی ارگانیک داشتند .لذا طبق
نتایج به دست آمده اکثریت سیبزمینیکاران نگرش نسبتاً مثبت
نسبت به کشت ارگانیک داشتند.

نتایج حاصل از سنجش نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت
ارگانیک (جدول  )3مشخص میکند که  13/9درصد نگرش منفی،
 32/6درصد نسبتاً منفی 37/4 ،درصد در حد نسبتاً مثبت و 16/1

جدول -3سطح بندی نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک(.)n=236

متغیر
نگرش سیبزمینیکاران به
کشاوزری ارگانیک

فراوانی
32
75
86
37
230

سطح
منفی
نسبتاً منفی
نسبتاً مثبت
مثبت

مجموع

درصدفراوانی
13/9
32/6
37/4
16/1
100/0

منبع :یافتههای تحقیق

دانش کشاورزان نسبت به خطرات سموم شیمیایی
نتایج جدول ( )4نشان میدهد که گویه "آیا قرار گرفتن انسان در
معرض آفتکشها ،برای سالمتی وی مضر هستند" در اولویت اول و

گویه "آفتکشها باعث سمی شدن خاك میشوند" دراولویت آخر
قرارگرفت.

جدول  -4اولویتبندی سیبزمینیکاران نسبت به خطرات سموم شیمیایی (.)n=236

متغیرها
آیا قرار گرفتن انسان در معرض آفتکشها ،برای سالمتی وی مضر هستند.
آیا آفتکشها باعث به خطر انداختن سالمتی حیوانات اهلی و وحشی میشوند.
آیا سم پاشی باعث آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی میشوند.
آیا سم پاشی کردن محصوالت کشاورزی را آلوده میکند.
آفتکشها باعث سمی شدن خاك میشوند.
مقیاس :خیلی کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( )4و خیلی موافقم (.)5
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میانگین
3/70
3/66
3/55
3/30
3/30

انحراف معیار
1/36
1/39
1/41
1/52
1/62

اولویت
1
2
3
4
4
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کشاورزی" در اولویت اول قرارداشت .همچنین گویه " برنامههای
رادیو و تلویزیون -اینترنت"دارای پایینترین اولویت بود.

میزان استفاده از منابع اطالعاتی
طبق یافتهها در جدول ( )5گویه "فروشندگان سموم و نهادههای

 -5اولویتبندی منابع اطالعاتی سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک (.)n=236

میانگین
3/47
3/44
3/40
3/50
3/31

متغیرها
کشاورزان همسایه و سایر روستاییان
با استفاده از تجربه شخصی
افراد تحصیلکرده خانواده
کارشناسان کشاورزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی
برنامههای رادیو و تلویزیون-اینترنت

انحراف معیار
1/53
1/52
1/51
1/57
1/50

اولویت
2
3
4
1
5

مقیاس :خیلی کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( )4و خیلی موافقم (.)5

تأثیر تحصیالت بر نگرش سیبزمینیکاران به کشت ارگانیک
به منظور بررسی نگرش سیبزمینیکاران به کشاورزی ارگانیک بر
اساس سطح تحصیالت اقدام به آزمون کروسکال والیس گردید.
مطابق جدول 6نگرش سیبزمینیکاران به کشاورزی ارگانیک در بین
پاسخگویان دارای سطوح مختلف تحصیالت تفاوت معنیداری ندارد.

نتایج آزمون نشان داد ،پاسخگویان با تحصیالت دانشگاهی نگرش
مثبتتری نسبت به استفاده از سموم شیمیایی داشتند؛ اما ،پاسخگویان
دارای تحصیالت کمتر ،نگرش منفیتری را نسبت به استفاده از سموم
شیمیایی داشتند.

جدول6ـ مقایسه نگرش سیب زمین کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک در گروه های مختلف تحصیلی(.)n=230

متغیروابسته

متغیرمستقل

نگرش

تحصیالت

طبقات
بیسواد
ابتدایی و راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی

فراوانی
43
120
37
30

میانگین رتبهای
101/09
117/01
121/08
123/08

مقدارکی دو ()χ2

معنیداری

2/73

0/434

منبع :یافتههای تحقیق

همبستگی بین تاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک و سایر متغیرهای
تحقیق
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر بین متغیرهای دانش و منبع

اطالعات با نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک
همبستگی معنیداری وجود داشت.

جدول-7همبستگی بین تاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش
سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک و سایر متغیرهای تحقیق(.)n=236

متغیر
سن
تجربه
دانش
منبع اطالعات

ضریب همبستگی
0/064
0/097
**0/638
**0/404

سطح معناداری
0/331
0/144
0/000
0/000

**معنیداری در سطح  1درصد* ،معنیداری در سطح  5درصد منبع :یافتههای تحقیق

عوامل مؤثربر تاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک
نیاز دارد .لذا ،در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم
در نهایت در پژوهش حاضر برای شناسایی تاثیر پیامدهای مصرف
سموم شیمیایی بر نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک
افزار "اسمارت پی ال اس" و به منظور بررسی مدلهای اندازهگیری،
ساختاری و آزمون فرضیات استفاده شده است .یافتههای جدول ()8
مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد .مدل یابی به کمک"پی ال
نشان میدهد که با توجه به فرضیه یک ،میزان تأثیر منابع اطالعاتی
اس" در حوزههای متنوع از جمله حوزهی منابع انسانی کاربرد دارد (
بر نگرش سیبزمینیکاران در خصوص کشاورزی ارگانیک با ضریب
 .)1Wen and Wu,2010پی ال اس نگرشی مبتنی بر واریانس
 0/20تخمین زده شده است .مقدار معناداری این مسیر با استفاده از
است که در مقایسه با فنهای مشابه معادالت ساختاری همچون
آزمون  2/07در سطح یک درصد معنادار است؛ بنابراین فرض اول
لیزرل و آموس نیاز به شروط کمتری دارد البته مزیت اصلی آن در این
تحقیق مورد تایید قرار میگیرد .همچنین ،یافتههای جدول ( )8نشان
است که این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه
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بر اساس نتایج مدل برازش یافته در نمونه مورد مطالعه معادالت
ساختاری استخراج شده در جدول  8به شرح زیر خواهد بود .بر این
اساس مشخص میشود متغیرهای منابع اطالعاتی و دانش در مجموع
 44درصد تغییرات نگرش سیبزمینی کاران به کشت ارگانیک را
تشکیل میدهد .ساختاری برازش یافته تحلیل مسیر و مقدار تی
معناداری بررسی عوامل مؤثر نگرش سیبزمینیکاران به کشت
ارگانیک در شکل ( )2آمده است.

میدهد که با توجه به فرضیه دو ،میزان تأثیر دانش اطالعاتی بر
نگرش سیبزمینیکاران در خصوص کشت ارگانیک با ضریب 0/56
تخمین زده شده است با آماره  7/09معنیدار در سطح یک درصد
مثبت و معنادار است؛ بنابراین فرض دوم تحقیق مورد تایید قرار می-
گیرد .یافتههای جدول ( )8نشان میدهد که با توجه به فرضیه یک،
میزان تأثیر منابع اطالعاتی بر دانش سیبزمینیکاران در خصوص
کشت ارگانیک با ضریب  0/36تخمین زده شده است .مقدار معناداری
این مسیر با استفاده از آزمون  3/98در سطح یک درصد معنادار است.

جدول  -8اثرات مستقیم عوامل مؤثر بر تاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک

متغیر وابسته
نگرش

اثر مستقیم

مقدار t

اثر علیکل

دانش

0/56

**7/55

0/56

منبع اطالعات

0/20

**2/15

0/20

متغیر مستقل

R2
0/44

منبع  :یافتههای تحقیق

شکل ( : )2مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر)

نتیجهگیری و پیشنهادها
ساالنه میلیونها لیتر از سموم شیمیایی در سراسر جهان و بیش از
 300ترکیب شیمیایی خطرناك از جمله کودهای شیمیایی متنوع با
هدف حاصلخیزی خاك و نیز انواعی از سموم مختلف به منظور کنترل
آفات ،بیماریها و علفهای هرز در بخش کشاورزی مصرف میشوند
(بندری و همکاران .)1397 ،تأثیرات نامطلوب کودها و آفتکشها بر
محیطزیست ،امنیت غذایی و سالمتی انسانها منجر به توجه بیشتر و
استفاده از روشهایی گردیده که در آن نیازی به مصرف نهادههای
شیمیایی نبوده و این هدف موجب شده که با توجه به کشاورزی
بومشناختی بحث پایداری در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد (عبدی و
همکاران1391 ،؛ ساالروند .)1393 ،یکی از راهبردهای مناسب برای
حل این معضل ،کشاورزی ارگانیک است که هدف آن ضمن حفاظت
از حاصلخیزی خاك ،افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر
استفاده از مواد شیمیایی میباشد .لذا هدف این پژوهش تاثیر

پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیبزمینیکاران
شهرستان اردبیل نسبت به کشت ارگانیک بود .نتایج این تحقیق نشان
داد نگرش اکثر پاسخگویان ( 37/4درصد) ،نسبت به کشت ارگانیک
نسبتاً مثبت بوده است .این یافتهها تا حدودی همسو با تحقیقات
صندوقی و همکاران (.)1395؛ الزجالی و همکاران ( ،)2013باقری و
شاهپسند( ،)1389قدیمی و همکاران ( ،)1391موسوی و همکاران
( ،)1393هوشمندان مقدم فرد و شمس ( ،)1395شمس و نجفآبادی
( ) 2012( Kings and Libery ،)1393است .ولی با یافتههای
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 ،)2005( Wheelarباقری و شاهپسند ( ،)1389شمس و
نجفآبادی ( )1393رادمان  )2005( Radmanبا این یافته مغایرت
داشت .یافتههای این تحقیق نشان داد بین سطح تحصیالت و نگرش
به کشاورزی ارگانیک ،همبستگی معناداری وجود ندارد ،البته افراد
دانشگاهی نگرش مثبتتری نسبت به افراد دیگر مقطعهای تحصیلی
دارا بودند ولی یافتههای تحقیق هوشمندان مقدم فرد و شمس
( ،)1395قدیمی و همکاران ( )1391با این نتیجه مغایرت داشت .طبق
نتایج این تحقیق بین منابع اطالعاتی و دانش پاسخگویان با نگرش
سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک رابطه مثبت و معنیداری
یافت شد که همسو با یافتههای تحقیق هوشمندان مقدم فرد و شمس
( )1395است .یافتههای معادالت ساختاری نشان داد متغیرهای دانش
نسبت به خطرات سموم شیمیایی و منابع اطالعاتی سیبزمینیکاران،
 44درصد از تغییرات متغیر نگرش سیبزمینیکاران نسبت به کشت
ارگانیک را پیشبینی کردند .با توجه به نتایج به دست آمده از این
تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد :با توجه به نگرش نسبتاً

مثبت سیبزمینیکاران نسبت به کشت ارگانیک ،توصیه میشود به
منظورترویج فرهنگسازی کشت محصوالت ارگانیک در بین
سیبزمینیکاران و بهبود نگرش آنها ،برنامهریزیهای الزم صورت
گیرد و در این زمینه ،پایه و اساس برنامههای آموزشی بر آگاهسازی و
ایجاد نگرش مثبت نسبت به کشت محصوالت ارگانیک باشد .بر
اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل مسیر متغیر دانش نسبت به خطرات
سموم شیمیایی بر نگرش سیبزمینیکاران به کشت ارگانیک تأثیر
بسزایی دارد .آگاهی و اطالع کشاورزان از آثار و پیامدهای مخرب
استفاده از سموم شیمیایی بایستی از طریق رسانههای انفرادی ،گروهی
و جمعی به صورت مرتب افزایش داده شود ،زیرا ارتقای دانش
کشاورزان از اثرات و پیامدهای رفتارهایشان موجب احساس مسئولیت
آنها در قبال بهبود محیطزیست و باالتر از آن امنیت غذایی برای
شهروندان می شود .بخش ترویج و آموزش کشاورزی با توجه به
ماهیت و رسالت خود در اشاعه نواری و فناوریهای نوین میتواند
نقش مهمی در اطالعرسانی کشاورزان داشته باشد.
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