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 خلاصه

در این زمینه  ریزیبرنامه هرگونهاین محصولات دارد و  ترویج محصولات ارگانیک نقش به سزایی در تولید و توسعه

و شناخت منابع اطلاعاتی مود استفاده شهروندان می  دارد کنندگانمصرفتوسط  مورداستفادهمنابع اطلاعاتی نیازمند شناخت 

تواند در جهت تقویت این منابع اطلاعاتی و تبلیغات بیشر شهروندان با محصولات ارگانیک و درنهایت باعث گرایش بیشتر 

منابع اطلاعاتی  شناساییحاضر  باهدفپیمایشی  -توصیفیقیق تحلذا این  .شهروندان در جهت مصرف محصولا ارگانیک شود

. جامعه آماری تحقیق کلیه خانوارهای شهر زنجان بودند که گرفتدر خصوص محصولات ارگانیک انجام  شهروندان مورداستفاده

تصادفی برای  ایرحلهچندم گیرینمونهخانوار انتخاب و مطالعه شدند. از روش  212کوکران  گیرینمونهبا استفاده از فرمول 

واقع شد و با انجام مطالعه مقدماتی و  تائیداستفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان مورد  هانمونهانتخاب 

 درصد 8/02 کهرفتار خرید محصولات ارگانیک نتایج نشان داد  ازنظر شد. تائیدپایایی آن  7/2محاسبه آلفای کرونباخ بالاتر از 

در خصوص شهروندان  و همچنین تجربه خرید محصولاتی تحت عنوان محصولات ارگانیک و سالم را داشتند موردمطالعهافراد 

داشتند و در مقابل کمترین تلویزیون و  اینترنت، های اجتماعیشبکهبیشترین استفاده را از محصولات ارگانیک به ترتیب 

 .استفاده از رادیو و روزنامه/نشریات داشتند

 زنجان وندان، شهرشهر اطلاعاتی، محصولات ارگانیک، منابع :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .  1

 

 هاینهاده، رویکرد بشر به آوریفنجمعیت و نیاز به مواد غذایی بیشتر و همچنین با توسعه علم و  روزافزونبا افزایش 

است. از سوی دیگر یکی از  پیداکردهراوانی ای افزایش تولید محصولات کشاورزی گسترش فرو اغلب شیمیایی ب غیرطبیعی

 هایبیماریمزمن، اختلالات گوارشی، کبدی و  هابیماری، هاسرطانمشکلاتی که امروز گریبان جوامع بشری را گرفته، افزایش 

 ،ندشومیشیمیایی که از خاک وارد مواد غذایی  هایآلودگیورود سموم دفع آفات نباتی و دیگر  درنتیجهتنفسی است که 

، ارزش و اهمیت کشاورزی ارگانیک و تولید محصولات سالم و محیطیزیستو مشکلات  هابیماری. با بروز انواع [4]باشندمی

این محصولات نسبت به محصولات  کاهش احتمالی عملکرد قبیلمشکلاتی که در تولید و بازاریابی این محصولات وجود دارد، از 
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، سنجش تمایل به کنندگانمصرفبازاریابی و کمبود اطلاعات  سیستمایراد در  و خاص، عدم وجود بازارهای مناسب متداول،

 از عبارتارگانیک محصولات  .[2] است برخوردارف رتولید و مص ریزیبرنامه درزمینهبالایی  اهمیت از کنندگانمصرفداخت رپ

یا ترکیبات آروماتیک  هادهندهطعمغذایی و  هایافزودنی، هاکشآفتاست که بدون استفاده از مواد شیمیایی،  محصولی

باعث  فمیزان و زمان مصر ازنظر سموم ازچگونگی استفاده  درزمینه تولیدکنندگانو دانش  آگاهیعدم  .[14]باشد تولیدشده

، باشدمیسموم  ازحدبیشو سبزی جات که ناشی از مصرف  هامیوهبرخی از  ناخوشاینداز طعم  کنندگانمصرفکه  گردیده

، لیکن باشدمیطعم نامطلوب محصولات کشاورزی  واسطهبه کنندگانمصرفنگرانی اکثریت  باوجوداینکهاظهار نگرانی نمایند. 

خطرناک  هایبیماریمنجر به  کهآن آورزیاندر بدن و اثرات نامطلوب و  شدهجذبآگاهی عمومی از اثرات تجمعی سموم 

لازمه حرکت به  شیمیاییاست که محدود کردن مصرف سموم و کودهای  حالی در این .[2] ، در سطح پائینی می باشدگرددمی

از  هاآنو آگاه کردن  کنندگانمصرفو  تولیدکنندگانصحیح  هایآموزش. لذا لازم است باشدمیسمت تولید محصولات سالم 

د و مصرف واد شیمایی در تولیزمینه را برای استفاده کمتر از مو کودهای شیمایی  هاکشآفتسموم  ماندهباقیخطرات 

در برقراری ارتباط میان  ایعمدهتبلیغات یکی از ابزارهای مهم ترفیع است که نقش . [0]کردمحصولات سالم فراهم 

نیروی محرکی در  درواقعداشته و  اخیر رشد نمایی یدههتبلیغات سبز در حدود دو  .کنندمی ایفا هاسازمانو  کنندگانمصرف

 زیستمحیطمیزان تقاضا برای کالاهای دوستدار  و نیز بالا رفتن محیطیزیستعمومی نسبت به مسائل  اهیجهت افزایش آگ

طبیعتی است که نیازها  دوستدار یا محیطیزیست، پایداری شناختیبوم هایپیامتمام  دربرگیرندهتبلیغات  این .[5]باشدمی

 [13] اوزاکی بیکر، پیکت. [12] می دهدهستند، مورد هدف قرارنگران  زیستمحیطنسبت به  که راذینفعانی  هایخواسته

 باوجود بنابراین .استداده و گامی حیاتی در فرآیند ادراک  افزایش رااست که محتوای احساسی تبلیغات، قصد خرید  معتقد

 قادر هاآنباشند؛  یرگذارتأث کنندهمصرفمحصولات سبز توسط  بر انتخاب توانندنمی کهاینمبنی بر  هاشرکتاز  برخی اعتقاد

بنابراین، دهند.  الگوهای خرید و مصرف را شکل شانبازاریابیارتباطات  ینحوهو  دهندمیهستند از طریق محصولاتی که ارائه 

همراه دارند  کشاورزی و سلامت انسان به هایمحیطاثرات زیانباری را به  مواد شیمیایی که رویهبیضروری است که از مصرف 

با  رابطه درارگانیک حرکت نمود. تحقیقات مختلفی توسط پژوهشگران  محصولات ازیری کرده و به سمت استفاده بیشتر جلوگ

بررسی در  [9]میر سلیمی و همکاران  توانمیاین تحقیقات  ازجملهاست.  گرفتهانجاممرتبط با آن  مسائلمحصولات ارگانیک و 

اطلاعات را خود درباره محصولات کنندگان مصرفکه درصد  5/75ک نشان داد کشاورزی ارگانی دریافت اطلاعات هایکانال

ترویجی و نیز از طریق کارشناسان  ، مجلات و کتب نشریاترادیوتلویزیونبه ترتیب از و د و تا حدودی ارگانیک به مقدار زیا

 تبلیغات مقوله ن نتیجه رسیدند کهدر تحقیق خود به ای [7]و همکاران کلاشمی کاوسی .آورده بودند جهاد کشاورزی به دست

. شودمی سلایق تغییر باعث بعدی مراحل در که است شناخت ایجاد تبلیغات کارکرد نخستین چراکه دارد تمایل در مهمی نقش

 توسعه منظوربه ارگانیک محصولات با جامعه آشنایی پایین روبه متوسط سطح به توجه با سلامت و بهداشت رویکرد با تبلیغات

پژوهش کوچکی و  هاییافته .کندمی ایفا جامعه افراد سلامتی در آن مهمی نقش زیستی محصولات از استفاده نگفره

 که در شودمیافزایش سطح تحصیلات فرد منجر به افزایش آگاهی افراد نسبت به اهمیت مصرف محصولات سالم  [8]همکاران

ی پذیرش محصولات کشاورزی هامؤلفهی بررس تحقیق در [3]  رجبی و همکاران. پذیرش محصولات نقش به سزایی دارد

توسط مورداستفاده ارتباطی  هایکانالدر خصوص دریافتند  )مطالعه موردی شهر کرج(، کنندگانمصرفارگانیک از دیدگاه 

. قرار داشت مجلات کتاب، روزنامه و ازآنپسو  باشدمیاستفاده را دارا  پاسخگویان حاکی از آن بود که تلویزیون بیشترین میزان

  .داشتند پاسخگویان نسبت به کشاورزی ارگانیک شناخت و آگاهیدرصد  92 کهدر تحقیق خود دریافتند  [12] باتا و همکاران

از  استفاده بامحصولات کشاورزی ارگانیک و عوامل مؤثر بر پذیرش آن را کنندگان مصرفنگرش  [1]اکبری ساری و همکاران
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کانال  ترینکنندگان مهممصرف ازنظرو نتایج نشان داد که  قراردادندکشور موردبررسی  استان 5در پیمایشی  -روش توصیفی

محصولات ارگانیک  خاص هایبرچسبو مهمترین روش، عرضه از طریق  تلویزیون رادیو،به مردم  رسانیاطلاعارتباطی جهت 

 دریافت هایکانالک به این نتیجه دست یافتند که از بین ارگانی کشاورزیدرزمینه نیز در پژوهش خود  [15] چن. زو.بوده است

 سایرخـانواده، دوسـتی و  هایگروهاجتمـاعی و در  هایمحیطدر  هاانسان .بیشتر است هارسانهاطلاعات نقش تلویزیون از بقیه 

  .[11] ردندگمی اجتماعی، باعث اثرگذاری بر سایر اعضا شده و موجب فعـال شـدن احساسـات آنـان هایشبکه

 

 

 هاروشمواد و   . 2

 

 جامعه آماری تحقیق .است پیمایشیتوصیفی ـ از نوع  شناسیروش ازلحاظهدف از نوع کاربردی و  ازلحاظاین تحقیق 

 433222و  خانوار 133222 دارای شهر زنجان (1395که طبق گزارش مرکز آمار ایران ) باشندمیکلیه خانوارهای شهر زنجان 

خانوار محاسبه شد و از هر خانواری تنها یک نفر  212برابر با  اینمونهحجم  فرمول کوکراناستفاده از  با .شدبامی جمعیت

وضعیت اقتصادی و  ازلحاظتصادفی بود. در مرحله اول شهر  ایچندمرحله صورتبه گیرینمونهقرار گرفت. روش  موردمطالعه

تصادفی انتخاب شد. در مرحله سوم نیز از داخل  صورتبهطقه نیز دو محل سکونتی به سه منطقه )طبقه( تقسیم شد و از هر من

مصاحبه حضوری  صورتبهو  1390. این تحقیق در سال قرار گرفتند موردمطالعهتصادفی انتخاب و  صورتبهمحلات شهروندان 

پرسشنامه در اختیار ، میزان روایی سنجش برای بود که ایساختهپرسشنامه محقق  مورداستفادهابزار تحقیق با افراد انجام شد. 

اصلاحات موردنظر روایی پرسشنامه و انجام نظرات آنان  آوریجمعپس از  ومربوطه قرار گرفت  نظرانصاحب متخصصان و

صورت گرفت و پایایی بخش شاخص مربوط به منابع اطلاعاتی  آوردن پایایی ابتدا مطالعه مقدماتی دست به. برای شد حاصل

 .باشندمی 24 ورژن SPSS هاداده وتحلیلتجزیه جهت مورداستفاده افزارنرمآمد که مناسب بود.  دست به 7/2بالاتر از 
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خانم بودند.  درصد 2/30مرد و مابقی  هاآن درصد 8/04 ،موردمطالعهنفر  212 نشان داد که از هادادهنتایج تحلیل  

 درصد( دارای تحصیلات در سطح دیپلم بودند. 5/42) موردمطالعهافراد  ثریتاک .سال سن داشتند 31متوسط افراد  طوربه

 ازنظر .باشندمی درصد 9/51 فراوانیبا  نفر 4 تا 3 پاسخگویان نشان داد بیشترین فراوانی مربوط بهتعداد افراد خانوار بررسی 

. سطح دانش و آگاهی شهروندان در به افرادی بود که دارای شغل آزاد بودند مربوط( درصد 2/45) فراوانـیبیـشترین  شغل نیز

هیچ دانش و آگاهی در خصوص  هاآندرصد  3/33د نشان داد که حدو سؤالخصوص محصولات ارگانیک در قالب یک 

رفتار خرید  ازنظر در این خصوص بودند. ترپاییندرصد دارای دانش متوسط و  2/89 طورکلیبه محصولات ارگانیک نداشتند و

تجربه خرید محصولاتی تحت عنوان محصولات ارگانیک و  موردمطالعهدرصد افراد  8/02 کهمحصولات ارگانیک نتایج نشان داد 

 اکثریت کهدرصد این تجربه خرید را نداشتند. از بین افراد دارای سابقه خرید، نتایج نشان داد  2/39سالم را داشتند و مابقی 

افراد در  مورداستفادهمنابع اطلاعاتی  .کنندمی مصرفدر هفته محصول ارگانیک خریداری  مرتبه 1-3رصد( د 7/30) هاآن

( تا 2خصوص محصولات ارگانیک با استفاده از شاخص ترکیبی مشتمل بر نه منبع اطلاعاتی در قالب طیف لیکرت از هیچ )

شهروندان در خصوص محصولات  که دهدمینشان نتایج . آورده شده است 1( پرسیده شد که نتایج در جدول 5خیلی زیاد )



 

4 

 

داشتند و در مقابل کمترین استفاده از رادیو و تلویزیون و  اینترنت، های اجتماعیشبکهبیشترین استفاده را از ارگانیک به ترتیب 

 روزنامه/نشریات داشتند.

 
 ارگانیک محصولات خصوص در اطلاعاتی منابع از استفاده میزان بندیرتبه-1 جدول

 رتبه انحراف معیار میانگین منابع اطلاعاتی

 1 45/1 34/2 اجتماعی هایشبکه

 2 51/1 22/2 اینترنت

 3 27/1 22/2 تلویزیون

 4 25/1 92/1 وآشنایان دوستان

 5 37/1 73/1 مستندها/ هافیلم

 0 31/1 02/1 هایمحصولاتارگانیکفروشگاه

 7 40/1 52/1 ماهواره

 8 25/1 47/1 تنشریا/روزنامه

 9 24/1 21/1 رادیو

 

 

برای بدست آوردن میزان استفاده کلی شهروندان از نه منبع مورد سوال ابتدا نمرات افراد در همه منابع با همدیگر جمع جبری  

ی ه بند(، سطح استفاده در قالب سه طبقه گرو45( و بیشترین امتیاز )2شدند و سپس با لحاظ کردن کمترین امتیاز طیف )

درصد افراد مورد مطالعه استفاده متوسط و کمی از منابع  0/97آورده شده است. به طور کلی  2مجدد شد که نتایج در جدول

 اطلاعاتی در خصوص محصولات ارگانیک داشتند.

 
 اطلاعاتی منابع از استفاده میزان برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع -2جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی میزان استفاده

 1/47 1/47 99 کم

 0/97 5/52 120 متوسط

 122 4/2 5 زیاد

  122 212 جمع

 

 

 نتیجه گیری .  4

 

نیازمند درصد شهروندان سابقه خرید محصولات ارگانیک را ندارند و این  42نتایج تحقیق نشان داد که هنوز در حدود 

 با توجه به اینکه. باشدمیات سالم و ارگانیک در بین شهروندان در خصوص توسعه و ترویج جایگاه مصرف محصول ریزیبرنامه

اهمیت و ضرورت توجه به منابع در خصوص محصولات ارگانیک بودند لذا  تریپایینرصد دارای دانش متوسط و د 2/89

استفاده را از بیشترین شهروندان در خصوص محصولات ارگانیک به ترتیب  که دهدمینشان . نتایج شودمیاطلاعاتی نمایان 

در منابع  [3] همکارانرجبی و  و [15]چنزو  مطالعات این تحقیق با نتایجداشتند. تلویزیون و  اینترنت، های اجتماعیشبکه
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تلگرامی با محتوای  هایکانالاجتماعی لزوم طراحی  هایشبکهتوجه به استفاده زیاد افراد از  با مطابقت دارد. تلویزیونارتباطی 

اجتماعی در ارتباط با  هایشبکه. امروزه مطالب زیادی در شودمیدر خصوص محصولات ارگانیک احساس  علمی و صحیح

 دنبال بهکه  شودمیتدوین و گردآوری  هاییسازمانتوسط افراد و  هاآنگاها محتوای  شود کهمیمحصولات ارگانیک مبادله 

اجتماعی محتواهای آموزشی علمی و واقعی تولید و مبادله  هایشبکهسودجویی اقتصادی هستند و لذا ضرورت دارد که در 

 ترگستردهتبلیغات  هاهمایشو  هاکنفرانس، هانمایشگاه در ارگانیکمعرفی و ارائه محصولات  شودمی پیشنهادهمچنین گردد. 

ارسال  آنرکت و محصولات تهیه گزارشی کوتاه از فعالیت ش،تلویزیون ویژهبهمتعدد  هایرسانه طریقدر مورد محصولات سبز از 

و فراهم  محصولات ارگانیک  نسبت به هاآگاهیو  رسانیاطلاعافزایش ، زمینه کاری مجلات و نشریات وابسته به تمامیبهآن 

و جراید و ایجاد  هاروزنامهکارشناسان در تلویزیون،  ازنظراستفاده  تجمعات مردمی و هاکمپینتبلیغاتی، ایجاد  هایزمینهکردن 

 اهم گردد.رف محیطی زیست هاینگرانیاهی و حساسیت در مردم نسبت به آگ
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ABSTRACT 
Extension of organic products play a significant role in the production and development of this product and any 

planning in this area requires the identification of information sources are used by consumers. Therefore, this 

descriptive-survey study aimed to identify information sources used by citizens regarding organic products. The 

study population comprised of all households in Zanjan city and using multi-stage random sampling method, 210 

citizens were selected. The survey instrument was a questionnaire that its validity was confirmed by experts and 

its reliability was obtained by conducting pretest and Cronbach alpha coefficient equal with 0.7. Data were 

analyzed using spss version 24  . The results showed that 60.8 percent of citizens buy organic products and had 

consumption experience. The citizens Most used sources by citizens regarding organic products were social 

networks, internet and television, and the least use were radio and newspapers / newspapers. 

 

Keywords: information resources, organic products, citizens, Zanjan city,  


