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هاي پذيرش محصوالت كشاورزي ارگانيك از ديدگاه  بررسي مولفه
  )مطالعه موردي شهر كرج(كنندگان  مصرف

  
 

  3 مهتاب پورآتشي،∗ 2حسين شعبانعلي فمي، 1آمنه رجبي
  

 ، دانشگاه تهران كشاورزي دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه-1

   كشاورزي، دانشگاه تهراند و توسعهدانشكده اقتصا دانشيار -2
 ، دانشگاه تهران كشاورزي دانشجوي دكتري آموزش كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه-3

  )8/12/90 :رشي پذخي  تار6/7/90: افتي درخيتار(
  

  چكيده
طرح اين تحقيق از نوع  .گرديده استانجام كنندگان  هاي پذيرش محصوالت كشاورزي ارگانيك از ديدگاه مصرف بررسي مولفهتحقيق حاضر با هدف 

سرپرستان خانوارهاي   راتحقيقجامعه آماري .  همبستگي بوده كه براي گردآوري اطالعات مورد نياز از پرسشنامه استفاده شده است-مطالعات توصيفي
 .انتخاب شدنداي با انتساب متناسب  طبقهگيري  نهها به روش نمو  نفر از آن306براساس فرمول كوكران كه  تشكيل دادندساكن در مناطق دهگانه شهر كرج 

 تعيين براي و گرديد تأييد اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران از جمعي نظر اساس  بر آنروايي كه بود اي پرسشنامه ،تحقيق ابزار
ها با استفاده  تحليل داده .)7/0بيشتر از ( بود تحقيق ابزار بودن اسبمن بيانگر كه گرديد استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از مختلف، هاي بخش پايايي ميزان

 ميزان دانش و آگاهي افراد نسبت به محصوالت ارگانيك در حد متوسط هاي تحقيق نشان داد كه يافته.  انجام شده استSPSSافزاري  از برنامه نرم
در نهايت، با استفاده از تحليل عاملي چهار . حد متوسط و رو به مساعد بوده استعالوه بر آن، نگرش افراد نسبت به محصوالت ارگانيك در . باشد مي

بهبود ، بهبود دسترسي، رساني و آموزشي اطالع از نداين عوامل عبارت.  شناسايي شدندموثر بر پذيرش محصوالت ارگانيكعامل به عنوان عوامل 
  .را تبيين كردند)   درصد42/68( درصد واريانس كل 80/8، و 41/9، 61/23، 60/26 حمايتي كه به ترتيب ارايه تسهيالت محصول، و هاي ويژگي

  
  تحليل عاملي، مصرف كنندهمحصوالت ارگانيك، دانش، نگرش، : گان واژه كليد
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  مقدمه -1
در طول اعصار و قرون، كشاورزي دچار تغييرات گوناگوني 

در . ده استترين عامل تغيير در آن بو شده و همواره انسان مهم
هاي اخير به علت رشد روزافزون جمعيت، نگرش اوليه  قرن

انسان به طبيعت كه نگرشي دوستانه بود جاي خود را به تعاملي 
بدين صورت كه كودهاي . يك جانبه و برعليه طبيعت داد

هاي هورموني و غيره  شيميايي، سموم دفع آفات نباتي، فراورده
گيري از ارقام  دد بهرهبه بخش كشاورزي وارد شدند و به م

هاي بزرگي در افزايش توليد محصوالت  اصالح شده، جهش
كشاورزي بوجود آمد تا به تقاضاي روبه رشد موادغذايي پاسخ 

مشكالت زيست محيطي  ،اما اين افزايش توليد. ]1[داده شود 
كنندگان را نيز در پي  براي توليدكنندگان و مصرفبهداشتي و 

كاهش شديد تنوع زيستي و رو به . تداشت كه قابل تامل اس
هاي گياهي و جانوري، انباشت  انقراض رفتن بسياري از گونه

 -هاي مختلف مواد خطرناك در محيط، و ابتال افراد به بيماري
به عنوان مثال، برطبق برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت 
ساليانه دست كم سه ميليون نفر كارگر كشاورزي مسموم 

 - ]2[ ميرند ها مي  نفر از آن20000دود شوند و در ح مي
. ]3[باشد  هايي از اثرات منفي مصرف مواد شيميايي مي نمونه

طوري كه با گذشت زمان به دليل نگراني از مشكالت زيست  به
هاي كشاورزي مدرن مورد انتقاد شديد قرار  محيطي، نظام

 يك اجماع جهاني در حمايت از محيط زيست و ]4[ گرفت
وجود آمد تا نوعي كشاورزي را توسعه دهد كه بتواند طبيعي به 

ن آسيب را به محيط زيست وارد وري، كمتري ضمن افزايش بهره
با ارايه تدابيري مانند كشاورزي بشر رو،  از اين. ]5[سازد 

. آميز نمود ارگانيك، سعي در جلوگيري از اين روند فاجعه
 كه در كشاورزي ارگانيك سيستمي از توليدات كشاورزي است

هاي  ها و افزودني  هورمون ها، آن كودهاي شيميايي، آفت كش
شيميايي مصنوعي بكار گرفته نشده و براي تقويت حاصلخيزي 

هاي  هاي هرز از روش ها و علف  كنترل آفات، بيماري خاك،
غير شيميايي از قبيل تناوب زراعي، كود سبز، مبارزه بيولوژيك 

ها و  يي آفات و بيماريهاي كنترل غيرشيميا و ساير روش(
 .]6[شود  مي استفاده مانند آن كمپوست و  ،)هاي هرز علف

، همگام با كافي به ميزان مطلوب و با كيفيت ييغذامواد توليد 
طبيعت و محيط زيست، صيانت از تنوع ژنتيكي در سامانه 

و هاي زيست محيطي،   تقويت چرخه،توليد و پيرامون آن
كشاورزي از اهداف كلي اك توسعه بلندمدت حاصلخيزي خ

توان گفت كه محصول  براين اساس مي. ]7[باشد  ميارگانيك 
ارگانيك محصولي است كه بدون استفاده از مواد شيميايي، 

 ها توليد شده باشد دهنده هاي غذايي و طعم ها، افزودني كش آفت
]8[.  

رويه مواد شيميايي كه  بنابراين، ضروري است كه از مصرف بي
هاي كشاورزي و سالمت انسان به  محيطانباري را به اثرات زي

همراه دارند جلوگيري كرده و به سمت استفاده بيشتر از 
رو شناخت عوامل  از اين. نمودهمحصوالت ارگانيك حركت 

تواند مسئوالن را در  موثر بر پذيرش محصوالت ارگانيك مي
 در  پژوهشگرانتوسط تحقيقات مختلفي. اين راستا ياري دهد

بطه با محصوالت ارگانيك و مسايل مرتبط با آن انجام گرفته را
 آريال و  تحقيقتوان به از جمله اين تحقيقات مي. است

ها در تحقيقي كه انجام دادند؛ بيان  آن. نمود اشاره همكاران
در خصوص )  درصد90(كردند كه اكثريت پاسخگويان 

دقيق محصوالت ارگانيك اطالعاتي كسب كرده بودند؛ اما بطور 
دانستند كه كدام محصوالت ارگانيك و كدام محصوالت  نمي
ادراك پاسخگويان نسبت به محصوالت .  هستندارگانيكغير 

بدين صورت كه از نظر تجار . هايي بود ارگانيك داراي تفاوت
هاي  كش شدند كه از آفت محصوالتي ارگانيك شناخته مي

از نظر حالي كه در . ها استفاده نشده باشد  آن توليدشيميايي در
هاي دولتي محصوالتي ارگانيك شناخته  افراد شاغل در سازمان

در توليد ) كش كود و آفت(شدند كه هيچگونه مواد شيميايي  مي
از . ها بكار گرفته نشده باشد و از كمپوست بهره گرفته شود آن

كش  نظر معلمان محصوالت بايستي عاري از هرگونه آفت
 سطح دانش و آگاهي ميان پاسخگويان نتايج نشان داد كه. باشند

 كه همه هاي اين محققين نشان داد يافته. نسبتاً خوب بود
براي دسترسي به پاسخگويان نسبت به پرداخت هزينه اضافي 

 اما ميزان آن متفاوت بود .رضايت داشتندمحصوالت ارگانيگ 
 پرداخت تا نسبت به بيش از نيمي از مصرف كنندگان كه بطوري

حصوالت غير ارگانيك رضايت يشتر از قيمت م درصد ب20
  .]9[داشتند 

 درصد 92كه دريافتند  در تحقيق خود همكارانباتا و 
پاسخگويان نسبت به كشاورزي ارگانيك شناخت و آگاهي 

در تحقيق خود نتيجه گرفتند كه زو و چن . ]10[ داشتند
هايي بودند كه  تلويزيون، روزنامه، و اينترنت به ترتيب كانال

 اطالعات خود را راجع به محصوالت ها  از طريق آنفرادا
 همچنين، وآنكوما و ايريدو  بونتي .]11[ ارگانيك بدست آوردند
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 در تحقيق خود بيان كردند كه سالمتي محصول، امنيت ماكاتوني
هاي محصوالت ارگانيك از قبيل ارزش  غذايي، و ديگر ويژگي

ز عواملي هستند غذايي، طعم و مزه، تازگي، و ظاهر محصول ا
 كه سبب پذيرش محصوالت ارگانيك در بين افراد شده است

ترين عامل موثر جهت   نيز مهمبنابر گفته روديگز. ]13، 12[
خريد محصوالت ارگانيك توسط مصرف كنندگان با مساله 

محققاني مانند آتيو و كاسيمير و . ]14[ سالمت مرتبط است
ن مصرف كنندگان حومه در تحقيق خود بيان كردند كه بيدوتيل 

شهرها و مصرف كنندگان مراكز شهرها از نظر ميزان پذيرش 
. ]16، 15[  وجود دارديدار محصوالت ارگانيك تفاوت معني

 درخصوص موانع پذيرش محصوالت همكارانآنگلو و 
ارگانيك، عدم اطمينان مصرف كنندگان از محصوالت ارگانيك 

. وان نموده استرا مانع اصلي در پذيرش اين محصوالت عن
 پذيرش و خريد  دراين محققين درآمد را عامل كليدي

ها همچنين در تحقيق  آن. محصوالت ارگانيك عنوان كردند
خود بيان نمودند كه اگرچه مصرف كنندگان از سالمت 

)  درصد5/72(شان  محصوالت توليدي نگران بودند؛ اما اكثريت
رگانيك حاضر به پرداخت هزينه اضافي براي محصوالت ا

 بيان كردند كه نگرش مصرف همكارانالروچ و . ]17[ نبودند
بين خوبي به منظور  پيشمتغير كنندگان نسبت به محيط زيست 

آنان همچنين . باشد پذيرش و استفاده از محصوالت ارگانيك مي
 رضايت و ميل بيشتري ،بيان كردند كه زنان صاحب فرزند

  .]18[ه خريد محصوالت ارگانيك دارند نسبت ب
 در  و ريچمن و ديميتريهمكارانمحققاني همچون گيل و 

 كه قيمت باالي محصوالت به اين نتيجه رسيدندتحقيق خود 
ارگانيك و عدم دسترسي مصرف كنندگان به اين محصوالت در 

 پذيرش  اصليمقايسه با محصوالت عادي از جمله موانع
  در تحقيقتكليفكا. ]20، 19[ باشد محصوالت ارگانيك مي

خود نشان داد كه زنان بيشتر از مردان نگران سالمت خود 
 دريافتنددر تحقيق خود گاوينداسامي و ايتليا . ]21[ باشند مي

كه جنسيت، سن، درآمد، و ميزان تحصيالت از جمله عواملي 
هستند كه بر پذيرش و خريد محصوالت ارگانيك تاثير 

د زنان بررسي فوكويا و همكاران نشان دا. ]22[ گذارند مي
نگرش خنثي تا ضعيفي نسبت به عمليات كشاورزي پايدار 

 پذيرش و افزايش تقاضاي ،سوفبه زعم كري. ]23[داشتند 
محصوالت ارگانيك توسط افراد بدين علت است كه اين 

ترند و خطرات زيست محيطي  محصوالت از نظر غذايي سالم

ديويس و . ]24[ كمتري نسبت به محصوالت عادي دارند
تفاوت ناچيزي را بين مردان و زنان از نظر پذيرش و  نهمكارا

 تاتليديل و .]25[ه كردند خريد محصوالت ارگانيك مشاهد
همكاران نشان دادند كه تحصيالت و دسترسي بيشتر به 

 نسبت به كشاورزي  راتوانند نگرش مساعدتري اطالعات مي
  .]26[پايدار ايجاد كنند 

ر بخش كشاورزي با رشد در ايران نيز مصرف مواد شيميايي د
برطبق آمار، در يك دهه گذشته . چشمگيري روبرو بوده است

 ميليون تن در 4/2ميزان مصرف كودهاي شيميايي در ايران از 
 .]27[ افزايش يافته 1387 ميليون تن در سال 3/3 به 1378سال 

 در كش شيميايي  تن آفت27000 ساليانه بيش از همچنين،
بندي از  لذا، با جمع .]28[ود ش  مصرف ميبخش كشاورزي

مباحث مطرح شده و با توجه به اهميت محصوالت كشاورزي 
ارگانيك و لزوم پذيرش اين محصوالت از سوي 

هاي  بررسي مولفهكنندگان، هدف كلي تحقيق حاضر  مصرف
پذيرش محصوالت كشاورزي ارگانيك از ديدگاه 

ت بوده و اهداف اختصاصي تحقيق نيز عباركنندگان  مصرف
  :بودند از

دانش و آگاهي پاسخگويان هاي فردي و  ويژگيبررسي  -
  كشاورزي ارگانيك محصوالتنسبت به

 كشاورزي  محصوالتبررسي نگرش پاسخگويان نسبت به -
 ارگانيك

  ارگانيك كشاورزيپذيرش محصوالتهاي  شناخت مولفه -

  

  ها مواد و روش -2
  همبستگي است كه به منظور-  توصيفياز نوعتحقيق حاضر 

كشاورزي تحليل عوامل موثر بر پذيرش محصوالت شناخت و 
جامعه . صورت گرفته استكنندگان  ارگانيك از ديدگاه مصرف

سرپرستان خانوارهاي ساكن در مناطق   را تحقيق اينآماري
تشكيل دادند كه براي انجام  ) =386008N(دهگانه شهر كرج 

ساب متناسب اي با انت طبقهگيري  نمونهها با روش  نمونهتحقيق 
 در حجم جامعه آماري به تناسب گرديد و سعي انتخاب شدند

ها انتخاب   نمونه به تناسبگانه شهر كرج، از هر منطقه مناطق ده
 پرسشنامه پيش 30جهت تعيين حجم نمونه، تعداد . شوند

 نمونه مناسب براي حجمآزمون شد و براساس فرمول كوكران، 
  . نفر به دست آمد306تحقيق 
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ظور گردآوري اطالعات، پس از بررسي جامع ادبيات من به
 مربوط هاي گويه. ن گرديداي طراحي و تدوي موضوع، پرسشنامه

دانش و آگاهي پاسخگويان نسبت به محصوالت كشاورزي به 
هاي مربوط به نگرش پاسخگويان  ارگانيك و همچنين، گويه

طيف ليكرت به صورت نسبت به مصرف محصوالت ارگانيك 
بندي دانش و آگاهي پاسخگويان،   جهت دسته.يدتهيه گرد

ها با هم جمع زده شد و نمره  نمرات مربوط به هريك از گويه
ترين حد،  سپس با توجه به باالترين و پايين. كل به دست آمد

توانست كسب كند كدبندي  امتياز ممكن كه يك پاسخگو مي
شد و پنج طبقه دانش خيلي كم، كم، متوسط، زياد، و خيلي 

ياد جهت بررسي ميزان دانش و آگاهي پاسخگويان بدست ز
 نمرات  نيزبندي پاسخگويان از نظر نگرش به منظور دسته. آمد

 گرديد و با توجه به كل مربوط به مقياس نگرش محاسبه
سه طبقه نگرش منفي، خنثي، و  ترين حد، باالترين و پايين

مثبت جهت بررسي نگرش پاسخگويان نسبت به محصوالت 
 نقطه جهت سنجش روايي محتوايي از .نيك بدست آمدارگا

 از اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جمعينظرات 
 آنان هاي ديدگاه شد و مبتني بر استفادهدانشگاه تهران 

  صوريدر ضمن براي تاييد روايي. اصالحات الزم به عمل آمد
 نفر شهروند از نقاط 30 مرحله پيش آزمون كه با تعداد پس از

ختلف شهر مصاحبه شد، نكات مبهم از پرسشنامه حذف و يا م
براي سنجش . عمل آمد  به الزمنسبت به اصالحات آن اقدام

پايايي ابزار تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه 
 7/0هاي اساسي پرسشنامه بيشتر از   مقدار ضرايب براي مقياس

 .بودابزار تحقيق دست آمد كه حاكي از قابليت اعتماد مناسب  به
، با ها  از تكميل پرسشنامه حاصلطالعات به دست آمدها

   . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSS افزار  استفاده از نرم
  
  
  

 شامل -مار توصيفيها در دو بخش آ تجزيه و تحليل داده
 - و آمار استنباطي- انحراف معيار و، ميانگينفراواني، درصد

  .  انجام شده است- و تحليل عامليشامل آزمون تي استيودنت
  

  نتايج و بحث -3
  هاي فردي ويژگي

 49 درصد از پاسخگويان مرد و 51هاي تحقيق،  براساس يافته
 درصد 1/94از نظر محل تولد، . اند درصد آنان زن بوده

 . درصد متولد روستا بودند9/5پاسخگويان متولد شهر و تنها 
ن تحصيالت نشان داد هاي به دست آمده در خصوص ميزا يافته

بيشترين فراواني را به )  درصد52(كه سطح تحصيالت متوسطه 
 5/22ها نشان داد كه  همچنين، يافته. خود اختصاص داده بود

درصد پاسخگويان سابقه فعاليت كشاورزي داشتند و مابقي 
  .هيچ سابقه كار كشاورزي نداشتند)  درصد5/77(

ه  نسبت بشهروندانبررسي دانش و آگاهي 
   ارگانيك كشاورزيمحصوالت

به منظور سنجش دانش و آگاهي پاسخگويان نسبت به 
 معرف  ارگانيك از تعدادي گويه كشاورزيمحصوالت

 استفاده شد كه نتايج آن در هاي مختلف اين موضوع جنبه
 ،شود مالحظه مي همانگونه كه .شود مشاهده مي) 1(جدول 

 محصوالتيي غذا  ارزشپاسخگويان بيشترين آشنايي را با
 داشتند و پس 56/1 و انحراف معيار 72/2 با ميانگين كيارگان

 و 50/2انگين فهوم محصوالت ارگانيك با مياز آن، آشنايي با م
هاي به  برطبق يافته. داشتآشنايي با قرار  36/1انحراف معيار 
كمترين ميزان آگاهي پاسخگويان راجع به دست آمده، 

 و 82/1يك با ميانگين هاي عرضه محصوالت ارگان مكان
  .بوده است 46/1انحراف معيار 

   ميزان دانش و آگاهي پاسخگويان نسبت به محصوالت كشاورزي ارگانيك و مسايل مرتبط با آن1جدول 
 ضريب تغييرات انحراف معيار )5از (ميانگين   تعداد گويه

 544/0 36/1 50/2 306 كيارگان محصوالت مفهومآشنايي با 

 712/0 44/1 02/2 306 كيارگان محصوالت ديتولي برا  الزميزكشاور اتيعمل

 637/0 58/1 48/2 306 ستيز طيمح بر كيارگان محصوالت ديتول اتريتاث

 713/0 37/1 92/1 306 بازار در كيارگان محصوالتيي شناساي ارهايمع

 573/0 56/1 72/2 305 كيارگان محصوالتيي غذا ارزش

 802/0 46/1 82/1 305 كيانارگ محصوالت عرضهي ها مكان

 )5(، خيلي زياد )4(، زياد )3(، متوسط )2(، كم )1(خيلي كم : طيف
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پس از محاسبه نمره كل پاسخگويان از مقياس دانش و آگاهي 
 9/34  كهنتايج نشان دادبندي مخاطبان بر اين اساس،  و دسته
 محصوالت درخصوص دانش متوسطي پاسخگويان درصد

پس از آن، بيشترين فراواني متعلق به دانش كم  و ارگانيك دارند
كه  نتايج اين بخش حاكي از آن است .باشد مي)  درصد7/23(

دانش و آگاهي شهروندان نسبت به مفهوم محصوالت 
هاي مرتبط و مورد نياز  كشاورزي ارگانيك و ساير شاخص

براي توسعه فرهنگ مصرف آن در بين شهروندان بطوركلي 
كه يكي از عوامل  از آنجايي. توسط استتر از سطح م پايين
 و تاثيرگذار بر توليد اين محصوالت، سليقه و عاليق برنده پيش

مصرف كننده است؛ اين امر مستلزم برخورداري آنان از 
بنابراين، . هاي اوليه و ضروري در اين خصوص است آگاهي

اي توليدي بايد ه بطور همزمان با فرهنگ سازي در سطح نظام
هاي ارتباطي مناسب  رف كنندگان نيز از طريق رسانهآگاهي مص

  .بهبود و افزايش يابد

  مصرف محصوالتسي نگرش پاسخگويان نسبت بهبرر
  كشاورزي ارگانيك

محصوالت مصرف  سنجش نگرش پاسخگويان نسبت به جهت
آن ارگانيك از تعدادي گويه مثبت و منفي استفاده شد كه نتايج 

بندي  به منظور دسته .شود مشاهده مي) 2(در جدول 
 نگرش مقياس مربوط به  كل، نمرات از نظر نگرشپاسخگويان

 سه طبقه بر اين اساس پاسخگويان درسپس . محاسبه گرديد
 اكثريت نتايج نشان داد. قرار گرفتندنگرش منفي، خنثي و مثبت 

 نسبت به نگرش خنثيداراي  ) درصد5/71 (پاسخگويان
 و پس از آن، ودندب ارگانيك  كشاورزيمحصوالتمصرف 

 يافته اين بخش نيز .قرار داشت)  درصد2/26(نگرش مثبت 
حاكي از فقدان نگرش مساعد شهروندان در خصوص 

تواند يك مانع  محصوالت كشاورزي ارگانيك است كه مي
.جدي در توسعه توليد و مصرف اين محصوالت باشد

هاي مورد استفاده توسط پاسخگويان،  شناسايي مكان
 مورد نيازمحصوالت كشاورزي  تهيه جهت
محصوالت هاي مورد استفاده جهت تهيه  بندي مكان رتبهنتايج 

نشان داد ) 3جدول ( مورد نياز، توسط پاسخگويان كشاورزي
بيشتر خريد خود را از ميادين ميوه و مورد مطالعه كه افراد 

معيار   و انحراف95/2با ميانگين موسوم به بازار روز، بار  تره
و پس از آن . دهند انجام مي) 55/0= ضريب تغييرات (63/1

 63/1معيار   و انحراف58/2هاي كوچك محلي با ميانگين  مغازه
 قرار 75/1معيار   و انحراف39/2 با ميانگين ها و سوپر ماركت

در دسته آخر جهت ) در باغ و يا مزرعه(توليد شخصي . دارد
= ميانگين(ر دارد  مورد نياز افراد قرامحصوالت كشاورزيتهيه 

دهد كه  نتايج اين بخش نشان مي). 36/1= معيار  و انحراف76/0
هاي مناسبي براي آغاز عرضه و  بار مكان ميادين ميوه و تره

. باشند معرفي محصوالت كشاورزي ارگانيك به شهروندان مي
هايي براي عرضه محصوالت كشاورزي  بنابراين، ايجاد غرفه

بار براي فرهنگ سازي و عرضه  و ترهارگانيك در ميادين ميوه 
  .شود اين محصوالت توصيه مي

  

   و مسايل مرتبط با آن نگرش پاسخگويان نسبت به محصوالت كشاورزي  ارگانيك2جدول 
 انحراف معيار )5از (ميانگين   تعداد هيگو

 89/0 98/3  305  هستند تر سالم محصوالت ريسا با سهيمقا در كيارگان محصوالت

 89/0 82/3 306 برخوردارندي بهتر تيفيك از محصوالت ريسا با سهيمقا در كيارگان محصوالت از استفاده

 94/0 68/3 306 برخوردارندي بهتر ومزه طعم از محصوالت ريسا با سهيمقا در كيارگان محصوالت از استفاده

 99/0 86/2 306 نداردي مناسب ظاهر كيارگان محصوالت

 75/0 87/2 306 كردي نگهداري طوالن مدتي برا توان ينم را كيارگان محصوالت

 83/0 39/2  306 ستين ريپذ نامكا كنندگان مصرف اكثري براي گران ليدل به كيارگان محصوالت از استفاده

 88/0 73/3 306  شود يم انسان عمر طول شيافزا و سالمت بهبود باعث كيارگان محصوالت

 91/0 83/3 306 داردي كمتر خطر ستيز طيمحي برا كيارگان محصوالت ديتول

 00/1 60/2 306 نداردي تفاوت محصوالت ريسا با كيارگان محصوالتيي غذا ارزش

 81/0 62/2 306 هستند دسترس قابلي سخت به كينارگا محصوالت

 02/1 27/3 306 كنم پرداختي شتريب پول كيارگان محصوالت بهي دسترسي برا رمضحا من

 98/0 66/2 306 دارد منفعت و سود آن كنندگان ديتولي برا فقط كيارگان محصوالت از استفاده
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 ... محصوالت كشاورزي ارگانيك ازهاي پذيرش بررسي مولفهآمنه رجبي و همكاران                                                   

  
هاي ارتباطي مورد استفاده توسط  ناسايي كانالش

 پاسخگويان
هاي ارتباط مورد استفاده توسط پاسخگويان  بندي كانال رتبه

 و انحراف 42/3نشان داد كه تلويزيون با ميانگين ) 4جدول (
  داراي بيشترين ميزان ) 38/0= ضريب تغييرات (32/1معيار 

  
  . پس از آن كتاب، روزنامه، و مجالت قرار داشت.دده بواستفا

 در رتبه آخر 76/1 و انحراف معيار 25/2اينترنت نيز با ميانگين 
هاي تلويزيوني در   بر اين اساس تهيه فيلم.استفاده قرار داشت

خصوص معرفي محصوالت كشاورزي ارگانيك يكي از 
يه در اين مقطع هاي ارتباطي قابل توص ها و شيوه ترين رسانه مهم

  .باشد زماني مي

  

  ارگانيككشاورزي  پذيرش محصوالت هاي مولفه
از  پذيرش محصوالت ارگانيك هاي مولفهبه منظور تعيين 

 907/0 براي تحليل KMOمقدار . تحليل عاملي استفاده شد
ها براي تحليل  دهنده مناسب بودن داده بدست آمد كه نشان

همچنين، آماره بارتلت نيز در سطح يك درصد . عاملي بود
در اين بررسي، چهار عامل با مقادير ويژه باالتر از . دار شد معني

 پذيرش هاي مولفهيك استخراج شدند و متغيرهاي مربوط به 
، پس از چرخش عاملي متعامد ارگانيككشاورزي محصوالت 

بندي شدند كه مقدار  ل دستهبه روش واريماكس در اين عوام
) 5(ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي در جدول 

 درصد 42/68عوامل چهارگانه مجموعاً . نمايش داده شده است
پس از بررسي . از كل واريانس متغيرها را تبيين كردند

متغيرهاي مربوط به هر عامل، عوامل بدين ترتيب نامگذاري 
 هاي ويژگيبهبود ، بهبود دسترسي، زشيرساني و آمو اطالع: شد

  .  حمايتيارايه تسهيالت، و محصول

  هاي مورد استفاده جهت تهيه محصوالت كشاورزي مورد نياز، توسط پاسخگويان بندي مكان  رتبه3جدول 
 ضريب تغييرات انحراف معيار )5از (ميانگين   تعداد مكان خريد رتبه

 55/0 63/1 95/2 306 )بازار روز (بار تره و وهيم نياديم 1

 63/0 63/1 58/2 305 يمحل كوچكي ها مغازه  2

 73/0 75/1 39/2 306 ماركت سوپر 3

 91/0 65/1 82/1  305 يا رهيزنجي ها فروشگاه 4

 14/1 32/1 16/1 306 اريس فروشان دست 5

 26/1 36/1 08/1 306 باغ و مزرعه در كننده ديتولتهيه مستقيم از  6

 72/1 31/1 76/0 306 مزرعه شخصيتوليد در باغ و يا  7

  هاي ارتباط مورد استفاده توسط پاسخگويان بندي كانال  رتبه4جدول 
 ضريب تغييرات انحراف معيار )5از (ميانگين   تعداد كانال ارتباطي رتبه

 38/0 32/1 42/3  306 ونيزيتلو 1

 53/0 43/1 66/2 306 كتاب  2

 54/0 44/1 62/2 306 روزنامه 3

 55/0 42/1 55/2 306 مجالت 4

 72/0 46/1 02/2 304 ها شگاهينما 5

 76/0 32/1 72/1 306 ويراد 6

 78/0 76/1 25/2 305 نترنتيا 7

  ها  از چرخش عاملپسهاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه و واريانس   عامل 5جدول 
  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقدار ويژه  عامل

1  724/3  602/26  602/26  
2  305/3  609/23  210/50  
3  317/1  408/9  618/59  
4  233/1  804/8  422/68  
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عامل اول استخراج شده با توجه به مفهوم متغيرهاي 
. نام گرفته استرساني و آموزشي  اطالعدهنده آن، عامل  تشكيل

رساني در خصوص ارزش غذايي  اطالعاين عامل شامل 
اده براي آگاه  انتشار و توزيع نشريات س،محصوالت ارگانيك

ارتقا فرهنگ مصرف ، سازي افراد نسبت به محصوالت ارگانيك
ارايه دروسي در ارتباط با محصوالت ، محصوالت ارگانيك

برگزاري جشنواره ، و ارگانيك در نظام آموزش و پرورش
 درصد واريانس 60/26باشد كه   ميعرضه محصوالت ارگانيك

  .كند را تبيين مي
امل دوم شامل دسترسي افراد به دهنده ع متغيرهاي تشكيل

هاي عرضه محصوالت ارگانيك، عرضه انواع محصوالت  مكان
هاي متنوع، و دسترسي به محصوالت  ارگانيك در مكان

با توجه به ماهيت متغيرها اين . باشد ارگانيك در همه فصول مي
 61/23اين عامل .  نامگذاري شدبهبود دسترسيعامل به نام 

  . كند ين ميدرصد واريانس را تبي
  

اي از متغيرهاي مرتبط با  امل سوم استخراج شده مجموعهع
مزه و طعم محصول، . دهد  محصول را نشان ميهاي ويژگي

قيمت محصول، و شكل ظاهري محصول متغيرهاي 
 درصد 41/9 اين عامل باشد و دهنده اين عامل مي تشكيل

ول هاي محص  اين عامل بهبود ويژگي.كند واريانس را تبيين مي
  .نامگذاري شد

عامل چهارم كه با توجه به ماهيت متغيرهاي شكل دهنده آن، 
 درصد واريانس 80/8 حمايتي نام گرفته است و ارايه تسهيالت
حمايت دولت از توليد و عرضه كند، شامل  را تبيين مي

نظارت دولت بر مصرف كودها و سموم محصوالت ارگانيك، 
هاي  ها و تشكل زمانشيميايي در مزارع، و افزايش نقش سا
  .باشد مردمي در عرضه محصوالت ارگانيك مي

)  6(ها در جدول  متغيرهاي هر عامل به همراه بار عاملي آن
در اين جدول متغيرهاي هر عامل، بر اساس بار . آمده است

  .اند عاملي مرتب شده
  

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه -3

 شهرونداندانش و نگرش هاي اين پژوهش نشان داد كه  يافته
 كه به عنوان  ارگانيك كشاورزينسبت به محصوالت

  رف اين  در راستاي پذيرش و مص اساسيهايينياز پيش
  

  
اين در . باشد ر حد متوسط ميروند؛ د محصوالت به شمار مي

 همكاران آريال و مانند تحقيقات نتايج ديگر مطالعات، ،ارتباط
 نشان داد كه اكثريت پاسخگويان ]10[ همكاران و باتا و ]9[

.  داشتند نسبينسبت به محصوالت ارگانيك شناخت و آگاهي
درخصوص نگرش افراد نسبت به محصوالت ارگانيك، طبق 

گانيك در هاي تحقيق نگرش افراد نسبت به محصوالت ار يافته

  ارگانيكهاي پذيرش محصوالت كشاورزي  بارعاملي متغيرهاي تشكيل دهنده مولفه 6جدول 
  بار عاملي  متغير  نام عامل

  824/0 رساني در خصوص ارزش غذايي محصوالت ارگانيك اطالع
  811/0 انتشار و توزيع نشريات ساده براي آگاه سازي افراد نسبت به محصوالت ارگانيك

  810/0 ارتقا فرهنگ مصرف محصوالت ارگانيك
  787/0   محصوالت ارگانيك در نظام آموزش و پرورشارايه دروسي در ارتباط با

رساني و  اطالع
  آموزشي

  743/0 برگزاري جشنواره عرضه محصوالت ارگانيك
  761/0 هاي عرضه محصوالت ارگانيك دسترسي افراد به مكان

  738/0  هاي متنوع عرضه انواع محصوالت ارگانيك در مكان
  بهبود دسترسي

  645/0 دسترسي به محصوالت ارگانيك در همه فصول
  787/0  مزه و طعم محصول

  652/0  قيمت محصول
هاي  بهبود ويژگي
  محصول

  519/0 شكل ظاهري محصول
  801/0  حمايت دولت از توليد و عرضه محصوالت ارگانيك

  755/0 نظارت دولت بر مصرف كودها و سموم شيميايي در مزارع
ارايه تسهيالت 

  حمايتي
  737/0  ر عرضه محصوالت ارگانيكهاي مردمي دها و تشكلافزايش نقش سازمان
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الزم است  براين اساس، .حد متوسط و رو به مساعد بوده است
 در زي مصرف محصوالت كشاورزي ارگانيكسا براي فرهنگتا 

هاي  ريزي بين شهروندان شامل بهبود آگاهي و نگرش، برنامه
 .الزم صورت گيرد و در اين زمينه، اقدامات الزم به عمل آيد

سازي و ايجاد   بر آگاههاي آموزشي شود برنامه پيشنهاد مي
نگرش مثبت نسبت به مصرف محصوالت ارگانيك متمركز 

  .شود
هاي ارتباطي مورد استفاده  هاي تحقيق در خصوص كانال يافته

توسط پاسخگويان حاكي از آن بود كه تلويزيون بيشترين ميزان 
باشد و پس از آن كتاب، روزنامه، و مجالت  استفاده را دارا مي

 در تحقيق خود بيان كردند كه از ]11[و چن زو . قرار داشت
هاي ارتباطي، افراد بيشترين اطالعات خود را راجع  بين كانال

با . به محصوالت ارگانيك از طريق تلويزيون بدست آوردند
هاي ارتباطي تلويزيون داراي  كه از بين كانال توجه به اين

هاي  مهشود تا از برنا بيشترين ميزان استفاده بود؛ پيشنهاد مي
تلويزيوني، جهت آشنا سازي افراد با محصوالت ارگانيك و 

شود در  پيشنهاد مي. ترويج اين محصوالت بهره گرفته شود
هاي مستند، سينمايي و غيره كه ترويج  خصوص ساختن فيلم

. كننده محصوالت كشاورزي ارگانيك هستند، اقدام شود
همچنين، و با توجه به ميزان دانش و آگاهي افراد همچنين، 

شود تا  پيشنهاد مينگرش افراد نسبت به محصوالت ارگانيك، 
 جهت افزايش آگاهي افراد نسبت به اين هاي آموزشي كالس

هايي  شود تا كتاب همچنين، پيشنهاد مي.  شودبرگزارمحصوالت 
هاي اين  ارگانيك، ويژگيكشاورزي در خصوص محصوالت 

حصوالت، اين م ديتولي براي كشاورز اتي عملمحصوالت،
، و ديگر مسايل مرتبط در محصوالتيي غذا ارزش زانيم

خصوص محصوالت ارگانيك در دسترس عموم قرار گيرد و از 
طريق روزنامه و مجالت نيز محصوالت ارگانيك و مسايل 
مرتبط به افراد معرفي شود تا هم شناخت افراد نسبت به اين 

  .محصوالت بيشتر شود و هم نگرش افراد مساعدتر گردد
هاي حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه در نهايت با  يافته

موثر بر پذيرش  هاي مولفهاستفاده از روش وريماكس 
اين .  عامل استخراج شدندچهار در قالب محصوالت ارگانيك

 ،بهبود دسترسي، رساني و آموزشي اطالععوامل عبارت بودند از 
ي كه به  حمايتارايه تسهيالت محصول، و هاي ويژگيبهبود 

 درصد واريانس كل 80/8، و 41/9، 61/23، 60/26ترتيب 
در ارتباط با نتايج ديگر . را تبيين كردند)   درصد42/68(

 در ]12[آنكوما و ايريدو   و بونتي]13[مطالعات، ماكاتوني 
تحقيق خود نتيجه گرفتند كه ارزش غذايي، طعم و مزه، تازگي، 

ب پذيرش محصوالت و ظاهر محصول از عواملي هستند كه سب
 بابا اكبري ساري و همكاران .ارگانيك در بين افراد شده است

كننده مهم  هايي كه براي مصرف ترين ويژگي  از مهم]29[
گيل و . ها را بيان كردند باشد، سالمت محصوالت و طعم آن مي

نيز در تحقيق خود ] 20[ و ريچمن و ديميتري ]19[ همكاران
 محصوالت ارگانيك در مقايسه با بيان كردند كه قيمت باالي

محصوالت عادي از جمله موانع پذيرش محصوالت ارگانيك 
باشد كه با  اين موارد مويد عامل ويژگي محصول مي. باشد مي
هاي تحقيق آريال و  يافته. هاي اين تحقيق همخواني دارد يافته

 نشان داد كه اطالع در خصوص محصوالت ]9[ همكاران
ول از عوامل موثر بر تقاضاي ارگانيك و قيمت محص

هاي  يافته. كنندگان بود محصوالت ارگانيك توسط مصرف
 نشان داد كه دسترسي به بازار و ]30[تحقيق لشگرآرا و اسدي 

ميزان استفاده از وسايل ارتباطي با پذيرش كشاورزي پايدار 
 و ريچمن و ديميتري ]19[ همكارانگيل و . رابطه مثبتي دارد

ي مصرف كنندگان به محصوالت ارگانيك در  عدم دسترس]20[
مقايسه با محصوالت عادي را از جمله موانع پذيرش 

  . اند محصوالت ارگانيك دانسته
رساني  اطالع  عواملاز آنجا كه نتايج تحليل عاملي نشان داد كه

هاي مهم در پذيرش محصوالت   يكي از عاملو آموزشي
وناگون همچون شود تا از طرق گ ارگانيك است؛ پيشنهاد مي

، و انتشار و توزيع نشريات سادههاي تلويزيوني،  تهيه برنامه
هاي مرتبط سطح دانش و آگاهي افراد را  برگزاري جشنواره

نسبت به اين محصوالت باال برده و اهميت اين محصوالت 
همچنين، در . براي سالمت افراد و محيط زيست بيان نمايند

بط با محصوالت  دروسي را مرتنظام آموزش و پرورش
ارگانيك ارايه نموده تا افراد از همان دوران تحصيل با اين 
محصوالت آشنايي پيدا نمايند و شناخت نسبت به اين 

  .محصوالت در سطح جامعه گسترش پيدا كند
نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه افراد بيشتر خريد خود را از 

هاي   مغازهپس از آن. دهند بار انجام مي ميادين ميوه و تره
 پيشنهاد ،لذا. ها قرار داشتند كوچك محلي و سوپر ماركت

ها براي عرضه محصوالت ارگانيك بهره  شود كه از اين مكان مي
پذيري يكي ديگر از عوامل  عالوه برآن، دسترس. گرفته شود

بنابراين، ضروري . موثر در پذيرش محصوالت ارگانيك بود
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صوالت ارگانيك در  و عرضه محبا تمهيدات مناسباست تا 
هاي متنوع خريد، دسترسي افراد را به اين محصول  مكان

هايي جهت  شود تا از برچسب همچنين، پيشنهاد مي .افزايش داد
شناسايي و معرفي اين محصوالت از ساير محصوالت استفاده 

تواند در قالب برنامه   اين اقدامات ميتمامدر مجموع،  .شود
محصوالت كشاورزي ارگانيك توسعه و ارتقا فرهنگ مصرف 

توسط دولت مورد توجه قرار گيرد و به مرور زمان با افزايش 
هاي الزم، بخشي از اين مسئوليت به  ها و توانمندي آگاهي
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products from the viewpoints of consumers                                     
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The purpose of this research was to study and analyze the component of adoption of agricultural 
organic products from the viewpoints of consumers. A descriptive and correlation design was used for 
the research with data collected using questionnaire. The statistical population of this study consisted 
of Karaj urban residents that a sample of 306 people was selected using proportionate stratified 
sampling technique. A questionnaire was the main tool of study. The validity of the questionnaire was 
approved by the judgment of a panel of faculty members of the Department of Agricultural Extension 
Education, University of Tehran. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach 
Alpha coefficients were calculated for the main scales of the questionnaire, which was more than 0.70, 
indicating that the tool of study was reliable. SPSS (Statistical Package for Social Science) was used to 
analyze the data. The findings showed that the consumers’ knowledge of organic products was at 
medium level. Also, consumers’ attitude toward using organic products was at neutral and favorable 
levels. Finally, factor analysis showed that four most highly ranked factors influencing the adoption of 
organic products were educational, access, improving product characteristics and supportive services 
which explained 26.60, 23.61, 9.41 and 8.81 percent of  total variance (68.42%). 
 
Key words: Organic products, Knowledge, attitude, Factor analysis, Consumer 
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