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چکیده

پردازي در زمینه عوامل محدودکننده مصرف محصوالت هدف اصلی این پژوهش نظریه
تفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازي داده ارگانیک در شهرستان کرج است. بدین منظور با اس

بنیان عوامل محدودکننده مصرف محصوالت ارگانیک با رویکردي کیفی و استقرایی مورد 
عوامل پردازي، الگویی ازمطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف نظریه

آوري منظور جمعهب،محدودکننده مصرف محصوالت ارگانیک تولید گردید. در این مطالعه
نمونهعمل آمد؛ که هاي مختلف کشاورزي مصاحبه بهنفر از متخصصان رشته30ها از داده

گیري هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه با متخصصان تا نقطه آماري به روش نمونه
گذاري در سه مرحله کد یند کدها فرآاشباع تئوریکی پیش رفت و پس از تکمیل مصاحبه

گذاري باز، کد گذاري محوري و کد گذاري انتخابی انجام شد. در مرحله کدگذاري محوري، 
گر و مدل پارادیمی با لحاظ کردن پدیده اصلی، راهبردها، شرایط علی، پیامدها، شرایط مداخله

، به عنوان پدیده اصلی انتخاب "ابعاد محدودیت"ه گردید. در این تحقیق یزمینه تدوین و ارا
گذارند ، تاثیر می"ابعاد محدودیت"شرایط علی که به نوعی بر پدیده اصلی، یعنی گردید.
فقدان عملکرد و باورهاي سازمانی "، "گیري ناکارآمداري و تصمیمزساختار سیاستگ"شامل 
فقدان قوانین و "، "هاي حمایتیضعف زیرساخت"، "فقدان نیروي انسانی متخصص"، "مناسب

باشند.می"رسانی کارآمداطالعوجود ساختارعدم "و "مقررات منسجم

عوامل محدودکننده، محصوالت ارگانیک، مصرف، نظریه داده بنیانهاي کلیدي:واژه

مقدمه
امروزه نیاز به حفظ عملکرد کشاورزي و وجود 
نگرانی در رابطه با موضوعاتی مانند فرسایش خاك، 

ي مواد شیمیایی تولید مواد غذایی سالم و عاري از بقایا
براي حفظ سالمت انسان و دام، حفظ و نگهداري از 
محیط زیست، آلودگی منابع آبی به پسماندهاي
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ها، اثرات گازهاي کشها و آفتنیتراتویژهبهشیمیایی
هاي بسیار اي، مصرف انرژي بسیار باال و هزینهگلخانه

باالي سیستم کشاورزي رایج، باعث افزایش عالقه به 
هاي مدیریتی بهتر تر و روشهاي مناسباذ سیاستاتخ

براي پاسخ به تغییرات محیطی و دستیابی به کشاورزي 
پایدار از جمله کشاورزي ارگانیک شده است. از این رو 
تعریف جدید کشاورزي ارگانیک توسط کمیته ملی 

بدین صورت بیان شده است که ١استانداردهاي ارگانیکی
شود ه روش مدیریتی گفته میتولید ارگانیک معموال ب

هاي هاي بیولوژیکی و فعالیت، چرخه٢که تنوع زیستی
,Javanmardi)بخشدبیولوژیکی خاك را بهبود می

- هاي تولید ارگانیک بهینه. اهداف اصلی سامانه(2010
سازي تولید، افزایش کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه 

تکیه بر اي است که با است. کشاورزي ارگانیک سامانه
-زاد به حفظ و حمایت از تعادل بوممنابع محلی و درون

عبارت دیگر، کشاورزي ارگانیک، شناختی تاکید دارد. به
شناسی یک سامانه تلفیقی کشاورزي بر پایه اصول بوم

رویه امروزه افزایش بی.(Kouchaki et al., 2005)است
هاي زیر زمینی، تخریب محیط زیست، آلودگی آب

ها ناشی از تولید و ها و سرطانانواع بیماريافزایش
مصرف محصوالت غیر ارگانیک رایج در بازار است. اگر 

عنوان درمانی بر تولید و مصرف محصوالت ارگانیک را به
هاي مشکالت مذکور بدانیم؛ ناگزیر از شناخت محدودیت

ه یموثر بر مصرف محصوالت ارگانیک به منظور ارا
افزایش مصرف این محصوالت راهکارهایی در راستاي

هاي عمومی با باال رفتن آگاهی،است. از طرفی دیگر
ي غذایی نسبت به استفاده از محصوالت سالم در زنجیره

هاي عمومی مردم نسبت به سالمت و خانواده، نگرانی
تحقیقات ،بهداشت مواد غذایی رو به افزایش است. لذا
مرتبط لیزیادي در خصوص محصوالت ارگانیک و مسا

با آن صورت گرفته است. یکی از این موضوعات 
هاي مصرف محصوالت ارگانیک شناسایی محدودیت

توسط مصرف کنندگان است که شناسایی این 
هاي تواند راهگشاي اتخاذ سیاستها میمحدودیت

صحیح به منظور ترویج هر چه بیشتر این محصوالت در 
ر نهایت به ي تولید مواد غذایی دجامعه باشد. زنجیره

شود؛ یعنی تمامی عوامل موثر کنندگان ختم میمصرف

1-National Organic Standards Board
2 -Biodiversity

هاي کشاورزي، نتیجه کار خود را در رساندن در فعالیت
کنندگان خواهند مصرفمحصوالت مختلف به جامعه

Mahmoudi)دید et al., 2008).تعداد زیادي ،از این رو
-از مطالعات در کشورهاي مختلف بر روي مصرف

رفته گانیک صورت گصوالت غذایی اران و محگکنند
برخی از این تحقیقات نشان داده است که نگرش .است

کنندگان تحت تاثیر سن، جنسیت، وضعیت تاهل، مصرف
آموزش، سطح تحصیالت، بعد خانوار و درآمد بوده است، 

ترین موانع عدم مصرف محصوالت اما یکی از مهم
صوالت ارگانیک تفاوت قیمت این نوع محصوالت با مح

، Grunert & Juhl,1995)،Jolly, 1991عادي است
Stobbelaar et al., 2006 ،Roddy et al., 1996( .

برخی محققان در مطالعات خود  دریافتند که ،همچنین
قیمت باالي محصوالت ارگانیک در مقایسه با محصوالت 

هاي پذیرش این محصوالت عادي از جمله محدودیت
& Richmanروده شمار میکنندگان بتوسط مصرف

Dimitri, 2000).( مصرف محصوالت ارگانیک یک خانوار
به عوامل مهمی مانند قیمت محصول، درآمد، شغل 

کننده، سن، تعداد فرزندان و غیره بستگی داردمصرف
)Wier et al, 2001برخی از مطالعات حاکی ،). همچنین

از آن است که خانوارهاي داراي فرزند نسبت به 
خانوارهاي بدون فرزند تمایل بیشتري به خرید 

,Thompson & Kidwell)محصوالت ارگانیک دارند

از دیگر عوامل موثر بر میزان مصرف محصوالت . (1998
-به؛باشدارگانیک، میزان دسترسی به این محصوالت می

طوري که تحقیقات بیانگر آن است عدم دسترسی 
-مله محدودیتکنندگان به این محصوالت از جمصرف

هاي پذیرش این محصوالت به شمار 
Calemn et. (Richman & Dimitri, 2000)رودمی

al.(2005) در تحقیق خود در برزیل دو دلیل اصلی
کنندکان به مواد غذایی براي عدم گرایش مصرف

ارگانیک را عدم اعتماد به این محصوالت و قیمت باال 
etاستبرشمرده al, 2005).(Calemnهاي ویژگی

طبیعی و ظاهري محصول نیز در میزان پذیرش این 
طوري محصوالت توسط مصرف کنندگان تاثیر دارد به

در تحقیق خود Bonti-Ankomah & Yiridoe(2006)که 
به این نکته پی بردند که ارزش غذایی، طعم، تازگی و 
ظاهر محصول از جمله عوامل پذیرش محصوالت 

طور . بهرودینندگان به شمار مکارگانیک در بین مصرف
هاي مهم در مصرف محصوالت کلی موانع و محدودیت
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ارگانیک عبارتند از: دسترسی ناکافی و گاهی عدم 
دسترسی، قیمت باالي محصوالت ارگانیک در مقایسه با 
محصوالت مشابه غیرارگانیک، رضایت بسیاري از افراد از 

ت در محصوالت رایج، نبود اعتماد به این محصوال
بسیاري از کشورها، نداشتن ظاهر بهتر محصوالت 
ارگانیک در مقایسه با محصوالت غیرارگانیک است

(Mahmoudi et al., 2008) .تحقیق حاضر، هدف کلی
طراحی الگویی از عوامل محدود کننده مصرف 
محصوالت ارگانیک، از دیدگاه متخصصان کشاورزي در 

دستیابی به شهرستان کرج است. این تحقیق در صدد
اهداف اختصاصی ذیل است:

ترین عوامل موثر بر ایجاد محدودیت در تعیین مهم-
مصرف محصوالت ارگانیک.

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ابعاد محدودیت در -
مصرف محصوالت ارگانیک.

شناسایی عوامل منتج از ابعاد محدودیت در مصرف -
محصوالت ارگانیک.

روش تحقیق
روش کیفی و با استفاده از راهبرد این تحقیق به

صورت گرفته است. تحقیق تئوري ن وري داده بنیائت
هاي اي منظم از روشداده بنیان با استفاده از مجموعه

ها به طراحی نظریه به روش استقرایی از آوري دادهجمع
کند. در طول تحقیق تئوري داده بنیان، ها کمک میداده

پردازد و با رویکرد ها میمحقق به تفسیر تحلیلی داده
هاي نظري در حال پیدایش را باز پویا و دینامیک، تحلیل
کند. هدف اصلی تحقیق تئوري تعریف یا پردازش می

داده بنیان، تبیین الگوهایی است که فرآیندهاي 
Salsali)دهندها را تشکیل میاجتماعی نهفته در داده

et al., 2007). با استفاده از این تحقیق درصدد است تا
راهبرد پژوهشی تئوري داده بنیان به تصویر روشنی از 
عوامل محدود کننده مصرف محصوالت ارگانیک در قالب 

ي تحقیق، شهرستان کرج را یک مدل بپردازد. محدوده
نفر از 30در برگرفت که جامعه آماري این مطالعه شامل 

هاي مختلف کشاورزي به شرح ذیل متخصصان رشته
بود:

نفر از متخصصان گروه زراعت و اصالح نباتات 8-
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرج؛

نفر از متخصصان گروه باغبانی پردیس 12-
کشاورزي و منابع طبیعی کرج؛

نفر ازمتخصصان گروه صنایع غذایی پردیس 10-
کشاورزي و منابع طبیعی کرج.

تمامی افراد جامعه آماري به روش هدفمند و گلوله 
هاي عمیق برفی انتخاب شدند و با انجام مصاحبه

ها تا ها بدست آمد. این مصاحبهاطالعات کافی از آن
ها  در نقطه اشباع تئوریکی ادامه داشت. متن مصاحبه

ها از صفحه مکتوب شدند. در کنار متن این مصاحبه25
اسناد و مدارك دست دوم نیز براي تبیین بهتر تئوري 

-ها، دادهاز مکتوب نمودن مصاحبهاستفاده گردید. پس
آوري شده از طریق تحلیل محتوا مورد واکاوي هاي جمع

ي کدگذاري باز، کدگذاري قرار گرفتند و طی سه مرحله
بندي گردیدند. محوري و کدگذاري انتخابی طبقه

ها است. این کدگذاري باز اولین مرحله از تحلیل داده
ز قبیل بررسی هایی انوع کدگذاري مشتمل بر مولفه

ها، شناسایی طبقات پنداشتی آشکار یا نهفته دقیق داده
ها هاي نظري محتمل محیط بر دادهها و پنداشتدر داده

. در مقاله حاضر (Salsali et al., 2007)باشدمی
ها چندین مرتبه مطالعه شده و سپس از طریق مصاحبه

تحلیل محتوا، مفاهیم استخراج شدند. این مفاهیم به 
شمار نوعی مبین عوامل ایجاد کننده محدودیت به

روند؛ که حاصل نظرات مستقیم مصاحبه شوندگان می
باشند. در این بوده و از سطح انتزاع پایینی برخوردار می

مرحله، فراوانی افرادي که به هر یک از مفاهیم اذعان 
اند نیز ذکر شده است. دومین مرحله از کدگذاري، داشته

گردد. در این مرحله مفاهیم محوري میشامل کدگذاري
یا طبقات حاصل از مرحله قبل تلفیق شده و طبقات 

جا که کدگذاري محوري تري ایجاد شد.  از آنگسترده
طبقات اصلی، که به نوعی از کدگذاري باز استخراج 

کند؛ در این ها را به یکدیگر متصل میاند، دادهشده
ر در قالب مدل تتحقیق ارتباط بین طبقات گسترده

پارادیمی ایجاد گردید. این مدل از پدیده اصلی تشکیل 
"شده است؛ که در تحقیق حاضر این پدیده با عنوان

مورد بحث قرار گرفته است. سومین "ابعاد محدودیت
مرحله از کدگذاري، کدگذاري انتخابی نام دارد. بعد از 
تعیین طبقه مرکزي به دنبال کدگذاري انتخابی، 

اي ها بیشتر پیرامون طبقهي باز متوقف و تحلیلکدگذار
گردد که مسئول نام طبقه مرکزي معطوف میبه

پاسخگویی بیشترین تغییرات است که در ارتباط با 
باشند. در این تحقیق از کد ي مورد نظر مطرح میپدیده

گذاري انتخابی به منظور تحلیل روابط موجود در مدل 
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. الزم به ذکر است که به پارادایمی استفاده شده است
تر در این مرحله، عباراتی در قالب منظور تحلیل عمیق

ه شده است.ینقل قول ارا

ها و بحثیافته
ها و آوري دادهي این بخش پس از جمعدر ادامه

اطالعات از جامعه مورد مطالعه به بررسی و تحلیل 
ها پرداخته شد. پس از چندین نوشتهها و دستمصاحبه

مرور، مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق در سه مرحله بار 
متوالی به شرح ذیل کدگذاري شدند.

کدگذاري باز
ها  در این مرحله پس از چندین بار بررسی، داده

خرد شدند و سپس به شناسایی طبقات و مفاهیم اصلی 
پرداخته شد. مفاهیم اصلی حاصل از فرآیند کدگذاري 

است.  ) آورده شده1(ر جدولها دباز همراه با فرآوانی آن

هاي پژوهش(کدگذاري باز)سازي حاصل از دادهمفهوم-1جدول 
فرآوانی مفاهیم استخراج شده ردیف

3 کنندگانافزایش روند تولید محصوالت تقلبی و عدم جلب اعتماد مصرف 1
2 بسترهاي نامناسب اطالع رسانی 2
1 تولید پایین محصوالت ارگانیک در کشور 3
1 تولید مقطعی محصوالت ارگانیک در کشور 4
1 سوء استفاده از نبود تعریف شفاف از محصوالت ارگانیک 5
1 سوء مدیریت در وضع قوانین و مقررات 6
2 هاي متولیگیري نادرست در اثر عدم سازماندهی سازمانسیاستگذاري و تصمیم 7
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2 بودن محصوالت ارگانیکسازگارهاي متولی به بومعدم باور سازمان 12
1 عدم تخصص متولیان در زمینه محصوالت ارگانیک 13
2 عدم ارائه تعاریف و قوانین در رابطه با محصوالت ارگانیک 14
4 هاي ذیربطعدم تعیین استانداردهاي کشت محصوالت ارگانیک توسط سازمان 15
1 عه فرهنگ مصرف این محصوالتهاي متولی محصوالت ارگانیک به اشاعدم تمایل سازمان 16
1 عدم حمایت دولت از این بخش از طریق واگذاري تسهیالت 17
2 کنندگان به بازارعدم دسترسی مصرف 18
2 بندي محصوالت ارگانیکي نگهداري و بستهعدم نظارت بر نحوه 19
5 عدم وجود بازارهاي مختص فروش محصوالت ارگانیک 20
3 ي محلی فروش محصوالت ارگانیکهاعدم وجود بنگاه 21
1 منظور تفکیک محصوالت در بازارعدم وجود سیستم منسجم به 22
1 نامناسب بودن ساختار بازارهاي داخلی و در نتیجه افزایش صادرات 23
1 عنوان حامی تولید محصوالت ارگانیک در کشورفقدان سازمانی به 24
8 بت به محصوالت رایجقیمت بیش از حد محصوالت ارگانیک نس 25
3 رسانیفرهنگ نادرست تبلیغ و اطالع 26
4 ناکارآمدن بودن متولیان بخش دولتی در حمایت از این بخش 27
1 میزان ارتباط با محیط روستایی 28
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3 کنندگانجدید بودن محصوالت ارگانیک براي مصرف 30
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1 کنندگان در تفکیک محصوالت ارگانیک از محصوالت رایجسردرگمی مصرف 34
2 کنندگانسلیقه مصرف 34
15 هاي محصوالت ارگانیکعدم آگاهی از مزایا و ویژگی 35
9 کنندگان نسبت به محصوالت ارگانیک تولید شده در کشورعدم اعتماد مصرف 35
2 کنندگانعدم وجود احساس نیاز در مصرف 36
1 منظور مصرف محصوالت سالمفرهنگ نامناسب به  37
1 میزان تعامل با محیط طبیعی 38
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هاي تحقیق)(منبع: یافته
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کدگذاري محوري
هدف از فرآیند کدگذاري محوري، ایجاد ارتباط بین 

از مرحله کدگذاري باز است. در این مفاهیم حاصل 
مرحله مفاهیمی که در مرحله کدگذاري باز تشکیل شده 

بودند با یکدیگر مقایسه شدند و آن مواردي که با 
یکدیگر تشابه داشتند حول محور مشترکی قرار گرفتند. 

) به وضوح قابل تشخیص است.2این موضوع در جدول (

حورينتایج حاصل از کدگذاري م-2جدول 
طبقات گسترده خرده طبقات ردیف

ساختار سیاستگذاري و 
گیري ناکارآمدتصمیم

گذاري محصوالت ارگانیکعدم اتخاذ تصمیمات درست در زمینه قیمت 1
عدم اتخاذ تصمیمات درست در زمینه عرضه و تقاضاي محصوالت ارگانیک 2

هاي متولیسازمانگیري نادرست در اثر عدم سازماندهی سیاستگذاري و تصمیم 3
رسانی عدم وجود ساختار اطالع

کارآمد
بسترهاي نامناسب اطالع رسانی 4
رسانیفرهنگ نادرست تبلیغ و اطالع 5

هاي محصوالت ارگانیکعدم آگاهی از مزایا و ویژگی 6
سازي براي فقدان ظرفیت

تولید
تولید پایین محصوالت ارگانیک در کشور 7

صوالت ارگانیک در کشورتولید مقطعی مح 8
هاي ذیربطهاي ارگانیک توسط سازمانعدم ارائه نهاده 9

فقدان قوانین و مقررات 
منسجم

سوء استفاده از نبود تعریف شفاف از محصوالت ارگانیک 10
سوء مدیریت در وضع قوانین و مقررات 11

عدم ارائه تعاریف و قوانین در رابطه با محصوالت ارگانیک 12
هاي ذیربطعدم تعیین استانداردهاي کشت محصوالت ارگانیک توسط سازمان 13

فقدان عملکرد و باورهاي 
سازمانی مناسب

ضعف ترویج عمومی در راستاي اشاعه فرهنگ استفاده از محصوالت ارگانیک 14
سازگار بودن محصوالت ارگانیکهاي متولی به بومعدم باور سازمان 15

هاي متولی محصوالت ارگانیک به اشاعه فرهنگ مصرف این محصوالتسازمانعدم تمایل  16

هاي حمایتیضعف زیرساخت
عدم حمایت دولت از این بخش از طریق واگذاري تسهیالت 17

عنوان حامی تولید محصوالت ارگانیک در کشورفقدان سازمانی به 18
ین بخشناکارآمدن بودن متولیان بخش دولتی در حمایت از ا 19

فقدان نیروي انسانی متخصص عدم تخصص متولیان در زمینه محصوالت ارگانیک 20

هاي فرهنگیمحدودیت
منظور مصرف محصوالت سالمفرهنگ نامناسب به  21

کنندگانسلیقه مصرف 22
کنندگان و عامه پسند بودنتامین ذائقه مصرف 23

هاي عدم کارایی زیرساخت
بازار

کنندگان به بازاررسی مصرفعدم دست 24
عدم وجود بازارهاي مختص فروش محصوالت ارگانیک 25

هاي محلی فروش محصوالت ارگانیکعدم وجود بنگاه 26
نامناسب بودن ساختار بازارهاي داخلی و در نتیجه افزایش صادرات 27

ناکارآمدي نظام بازاریابی و 
نظارت

تفکیک محصوالت در بازارمنظورعدم وجود سیستم منسجم به 28
بندي محصوالت ارگانیکي نگهداري و بستهعدم نظارت بر نحوه 29

ثباتی نظام توزیع و جلب بی
اعتماد

کنندگانافزایش روند تولید محصوالت تقلبی و عدم جلب اعتماد مصرف 30
نداشتن برند مناسب 31
نیک تولید شده در کشورکنندگان نسبت به محصوالت ارگاعدم اعتماد مصرف 32

اقتصادي-هاي مالیمحدودیت قیمت بیش از حد محصوالت ارگانیک نسبت به محصوالت رایج 33
درآمد کم 33

-هاي عمومی مصرفویژگی
کنندگان

تعداد اعضاي خانواده 34
کنندگانجنسیت مصرف 34

میزان ارتباط با محیط روستایی 35
عیمیزان تعامل با محیط طبی 35

کنندگانبینش مصرف کنندگانجدید بودن محصوالت ارگانیک براي مصرف 36
کنندگان در تفکیک محصوالت ارگانیک از محصوالت رایجسردرگمی مصرف 37

-عدم احساس نیاز در مصرف
کنندگان

کنندگانعدم وجود احساس نیاز در مصرف 38
کنندگان نسبت به محصوالت رایجرضایت مصرف 39

هاي ظاهري محصولویژگی حساسیت نسبت به محصوالت با کیفیت و سالم 40
ظاهر نامناسب 41

هاي طبیعی محصولویژگی کاهش تولید محصوالت ارگانیک در اثر کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی 42
کاهش تولید محصوالت ارگانیک در اثر عدم دستکاري ژنتیکی 43

هاي تحقیق)(منبع: یافته
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هاي در این مرحله یک مقوله اصلی از فهرست مقوله
باز انتخاب شده و در مرکزیت فرآیند کدگذاري محوري 
قرار گرفت. در این مرحله پس از برقراري رابطه بین 

ه ی) ارا1تر، مدلی بدست آمد که شکل (طبقات گسترده
شده است.

هاي تحقیق)مدل پارادیمی کدگذاري محوري(منبع: یافته- 1شکل 

کدگذاري انتخابی
فرآیند نهایی کدگذاري با کدگذاري 
انتخابی(گزینشی) یا به عبارت دیگر تکوین نظریه 

ها در سروکار دارد. این کار شامل مرتبط کردن مقوله
پارادیم کدگذاري است. انجام آن ممکن است مستلزم 

-بخشیدن به پارادیم کدگذاري محوري باشد بهبهبود
ي اي درباره(الگو) یا نظریهصورت یک مدلطوري که به

- توان نظریه را بهفرآیند مورد مطالعه عرضه شود. می
دست هاي اصلی و فرعی بهاي از گزارهعنوان مجموعه

گونه یا روایتی مرحله مستلزم نوشتن حکایتداد. این 
کندها را نمایان میاست که ارتباط میان مقوله

)(Bazargan, 2010در این مرحله یافته،عبارت دیگر. به-
هاي حاصل از مرحله قبل مورد توجه قرار گرفتند و با 

ها به اثبات رسیدند و ها روابط آنتوضیح پیرامون آن
ي بیشتري نیاز داشتند، ود و توسعههایی که به بهبمقوله

تکمیل شدند. در ادامه به تشریح مدل پارادیمی 
هایی از مصاحبه کدگذاري محوري ضمن ذکر نقل قول

شوندگان پرداخته شده است.
از آنجا که موضوع اصلی تحقیق :پدیده اصلی

ي مصرف محصوالت ارگانیک تعیین موانع محدودکننده
عنوان به"ابعاد محدودیت"کنندگان است؛ توسط مصرف

پدیده اصلی انتخاب گردید. پدیده اصلی تحت تاثیر 

شرایط علی
ساختار -

سیاستگذاري و 
میم گیري نا تص

کارآمد
فقدان عملکرد و -

باورهاي سازمانی
فقدان نیروي -

انسانی متخصص
- ضعف زیرساخت-

هاي حمایتی
فقدان قوانین و -

مقررات منسجم
عدم وجود -

ساختار اطالع 
رسانی کارآمد

پدیده 
اصلی

ابعاد -
محدودیت

راهبرد
عدم کارآیی زیرساخت -

هاي بازار
بی ثباتی نظام توزیع و -

جلب اعتماد
زاریابی و ناکارآمدي نظام با-

نظارت

پیامدها
بینش مصرف کنندگان-
عدم احساس نیاز در -

مصرف کنندگان
فقدان ظرفیت سازي براي -

تولید
محدودیت هاي فرهنگی-

شرایط مداخله گر
محدودیت هاي مالی و -

اقتصادي مصرف کنندگان
ویژگیهاي ظاهري محصول-
ویژگی هاي طبیعی -

محصول
ویژگی هاي ظاهري -

محصول

زمینه
هاي عمومی ویژگی-

مصرف کنندگان
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تواند بر راهبردها گیرد. و میشرایط علی قرار می
تاثیرگذار باشد.

ساختار "شرایط علی شامل : شرایط علی
کرد فقدان عمل"، "گیري ناکارآمداري و تصمیمزسیاستگ

انسانی فقدان نیروي "، "و باورهاي سازمانی مناسب
فقدان "، "هاي حمایتیضعف زیرساخت"، "متخصص

-عدم وجود ساختاراطالع"، "قوانین و مقررات منسجم
باشند. تمامی موارد مذکور به نوعی می"رسانی کارآمد

گردد و این خود سبب سبب کاهش میزان تولید می
شود. براساس تبع آن کاهش تقاضا میکاهش عرضه و به

گونه بیان توان اینمینظر یکی از متخصصان
بسترهاي نامناسب اطالع رسانی یکی از عللی است "کرد:

کنندگان به علت عدم آگاهی از مزایاي که مصرف
کنند محصوالت ارگانیک، از این محصوالت استقبال نمی

و این خود سبب کاهش دریافتی تولید کنندگان 
انگیزه تولید ،گردد و در نتیجهمحصوالت ارگانیک می

همان افزایش سود است از بین رفته و تولید کاهش که
."یابدمی

طبق نظر یکی دیگر از متخصصان مورد مطالعه 
فقدان قوانین و مقررات منسجم درکاهش میزان تولید 

عدم "طوري که ایشان معتقد است:تاثیر بسزایی دارد به
ه دقیق تعاریف و قوانین در رابطه با محصوالت یارا

تا هر تولید کننده با عدم مصرف ارگانیک سبب شده
کود یا سموم شیمیایی محصول خود را ارگانیک تلقی 
کند و محصوالت زیادي تحت عنوان محصوالت ارگانیک 

کدام از برند خاصی برخوردار ه شود که هیچیدر بازار ارا
-کنندگان نسبت به ایننیستند لذا عدم اعتماد مصرف

،د و لذاگردگونه محصوالت سبب کاهش مصرف می
ي خود را براي تولید اندك کشاورزان ارگانیک کار انگیزه

."دهنداز دست می
توصیف یکی از متخصصان از تاثیر فقدان نیروي 

وقتی ما "گونه بود:انسانی متخصص بر میزان تولید این
در زمینه تولید محصوالت ارگانیک متخصص ماهر 

اي رفههاي حنداشته باشیم بدین مفهوم است که آموزش
مان در این زمینه در سطح بسیار پایینی قرار کشاورزان
."توان انتظار تولید زیاد داشتنمی،دارد و لذا

اي راهبرد شامل اقدامات یا تعامالت ویژه:راهبرد
شود. در این تحقیق ي اصلی مشتق میاست که از پدیده

بی "، "هاي بازارعدم کارآیی زیرساخت"راهبرد شامل 
ناکارآمدي نظام "و "ام توزیع و جلب اعتمادثباتی نظ

-باشد. اذعان به این نکته الزامیمی"بازاریابی و نظارت
عدم مانندهاي بازار ست که عدم کارآیی زیر ساخت

وجود بازارهاي مختص فروش محصوالت ارگانیک سبب 
شود تا محصوالت ارگانیک تولید شده، که مقدار آن می

ناسب در دسترس تعداد زیادي طور متنیز اندك است، به
بی ثباتی نظام توزیع ،کننده قرار نگیرد. همچنینمصرف

و جلب اعتماد مانند عدم داشتن برند مناسب که ناشی 
از پدیده اصلی است خود سبب ایجاد بی اعتمادي در 

کنندگان است و از شرایط علی مانند فقدان بین مصرف
ظهار نظر گردد. اقوانین و مقررات منسجم مشتق می

افزایش روند تولید "یکی از متخصصان بدین شرح است:
محصوالت تقلبی سبب شده تا اندك محصول ارگانیکی 

اعتمادي واقع شود مورد بیکه به طور واقعی تولید می
."گردد و مصرف را با رکود مواجه کند

عبارت است از شرایط عمومی :گرشرایط مداخله
دهد. در این ر قرار میمحیطی که راهبرد را تحت تاثی

هاي محدودیت"از: گر عبارتندمطالعه شرایط مداخله
هاي طبیعی ویژگی"، "کنندگاناقتصادي مصرف- مالی

عنوان مثال . به"هاي ظاهري محصولویژگی"و"محصول
اقتصادي - هاي مالییکی از خرده طبقات محدودیت

باشد که این موضوع کنندگان، درآمد کم میمصرف
(به گردد تا تقاضا براي محصوالت ارگانیکسبب می

تر شود و علت تفاوت قیمت با محصوالت عادي) کم
هاي نظارت کننده رغبت چندانی به نظارت بر سازمان

بندي نداشته باشند. اظهار یکی ي نگهداري و بستهنحوه
"کند:از مصاحبه شوندگان ادعاي مذکور را تایید می

-مردم سبب شده تا سازماندرآمد پایین تعداد زیادي از 
ل نشوند یهاي متولی براي فرآیند نظارت خود اهمیتی قا

چرا که محصوالت ارگانیک به علت زیادي قیمت نسبت 
به محصوالت رایج و درآمد پایین مردم، کمتر مصرف 

-الطبع رسیدگی و نظارت کمتري را نیز میشوند و بهمی
"طلبند.

ات مختلفی ، نظر"ویژگی ظاهري محصول"در زمینه 
ه گردید. به اعتقاد یکی از یتوسط مصاحبه شوندگان ارا

به علت آنکه در تولید محصوالت ارگانیک از کودها "آنان
شود و یا این محصوالت و سموم شیمیایی استفاده نمی
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شوند؛ مصرف این مورد دستکاري ژنتیکی واقع نمی
یابد. اما باید توجه داشت که محصوالت افزایش می

شود تا تولید محصوالت هاي مذکور سبب میویژگی
ارگانیک در واحد سطح نسبت به محصوالت عادي بسیار 

طی یک مدت زمان طوالنی این ،کمتر باشد. در نهایت
شود تا میزان عرضه این محصوالت موضوع سبب می

پاسخگوي تقاضاي در حال افزایش مصرف کنندگان 
ي نبهرسد که تحلیل فوق از ج. به نظر می"نباشد

غیرمستقیمی بر روند مصرف محصوالت ارگانیک 
تاثیرگذار باشد؛ چرا که کاهش مصرف کودها و سموم 
شیمیایی و یا عدم دستکاري ژنتیکی از جمله نقاط قوت 

شود که به نوعی خود محصوالت ارگانیک قلمداد می
-گردد. در حالیباعث افزایش مصرف این محصوالت می

محصوالت ارگانیک در ازاي که تحلیل فوق کاهش تولید 
کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی را مورد نظر قرار 
داده و آن را عاملی در راستاي کاهش میزان عرضه این 

داند.محصول می
اي که راهبرد را عبارت است از شرایط ویژه:زمینه

هاي عمومی مصرف دهد. ویژگیتحت تاثیر قرار می
وارها، جنسیت و غیره کنندگان مانند تعداد اعضاي خان

شود تا راهبردها تحت تاثیر قرار بگیرند. سبب می
میزان "گونه بود:شوندگان ایناستدالل یکی از مصاحبه

-شود تا مصرفتعامل با محیط طبیعی سبب می
کنندگانی که تعامل بیشتري با محیط طبیعی دارند در 

تر باشند و از خرید تشخیص محصوالت ارگانیک خبره
ت تقلبی سرباز زنند و یا زنان به خاطر خرید محصوال

بار در انتخاب محصوالت ارگانیک بیشتر از بازارهاي تره
."رسندماهرتر به نظر می

شامل نتایجی است که از راهبرها پدیدار : پیامدها
، "کنندگانبینش مصرف"شود و در این مطالعه شاملمی

فیت فقدان ظر"، "کنندگانمصرفرعدم احساس نیاز د"
گردد. می"هاي فرهنگیمحدودیت"و "سازي براي تولید
هاي منسجم به عدم وجود سیستم"،به عنوان مثال

که از زیر طبقات "منظور تفکیک محصوالت در بازار
وجود آمدن هباشد باعث بمی"نظام بازاریابی و نظارت"

منظور تفکیک کنندگان بهسردرگمی در مصرف
دد. توصیف یکی از متخصصان گرمحصوالت در بازار می

-وقتی عدم نظارت و سیستم"از این موضوع چنین است:

هاي تفکیک کننده بر بازار حاکم نباشد نتیجه آن 
-کنندگان در تفکیک محصوالت میسردرگمی مصرف

."باشد
بندي ي نگهداري و بستهعدم نظارت بر نحوه"

نظام "که خود از زیر طبقات "محصوالت ارگانیک
هاي محدودیت"شود تا است سبب می"ابی و نظارتبازاری

را تامین "کنندگانسلیقه مصرف"از قبیل "فرهنگی
نکند. اظهار نظر یکی از متخصصان به شرح ذیل است:

بندي محصوالت ي نگهداري و بستهعدم نظارت بر نحوه"
شود تا ظاهر محصوالت ارگانیک ارگانیک سبب می

."ده نکندکنندگان را برآورسلیقه مصرف
گیري و پیشنهادهانتیجه

عدم آگاهی "هاي تحقیق موانعی مانند براساس یافته
عدم اعتماد "، "هاي محصوالت ارگانیکاز مزایا و ویژگی

"کنندگان نسبت به محصوالت ارگانیک در کشورمصرف
قیمت بیش از حد محصوالت ارگانیک نسبت به "و  

یشترین در مصاحبه با متخصصان ب"محصوالت رایج
فرآوانی را به خود اختصاص دادند. این موضوع مبین این 

ترین موانع است که موارد مذکور به نوعی از عمده
محدودکننده مصرف محصوالت ارگانیک به شمار 

هاي تحقیق حاضر با برخی از تحقیقات روند. یافتهمی
et al, (2005)خوانی دارد به عنوان مثال هم

Calman در برزیل دو دلیل اصلی براي در تحقیق خود
کنندکان به مواد غذایی ارگانیک را عدم گرایش مصرف

عدم اعتماد به این محصوالت و قیمت باال برشمرده
Richman & Dimitri, (2000(،است. همچنین

قیمت باالي محصوالت ارگانیک در مقایسه با محصوالت 
هاي پذیرش این محصوالت عادي را از جمله محدودیت

براي فایق آمدن ،کنندگان برشمردند. لذاوسط مصرفت
گردد: ه مییبر مشکالت مذکور پیشنهادهاي زیر ارا

-کنندگان توصیه میمنظور جلب اعتماد مصرفبه
هاي درگیر با بخش کشاورزي یکی از سازمانکه گردد 

مانند وزارت جهاد کشاورزي متولی نظارت بر تولید 
منظور عملیاتی شدن این گردد که بهمحصوالت ارگانیک 

هاي کشاورزي کشور شود یکی از مکانطرح توصیه می
که مستعد اجراي استانداردهاي کشت محصوالت 
ارگانیک مانند استانداردهاي زمین، منابع بذري، 
استانداردهاي برداشت، استانداردهاي تولید و ترابري 
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ي کشت و عنوان محدودهارگانیک و غیره هستند به
صوالت ارگانیک انتخاب شود و پس از تولید تولید مح

محصوالت ارگانیک مطابق با استانداردهاي سازمان 
-منظور بازاررسانی و افزایش آگاهی مصرفمتولی به

شود کنندگان نسبت به محصوالت ارگانیک توصیه می
ي شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزي در پنج نقطه

حصوالت ارگانیک منظور توزیع مشهر بازارهاي محلی به
- کنندگان ایجاد شود. این امر سبب میدر بین مصرف

طور طبیعی محصوالت ارگانیک در کشور رایج گردد تا به
کنندگان از نزدیک با این محصوالت آشنا شود و مصرف

ثباتی نظام توزیع و بی"هاي تحقیق شود. براساس یافته
ر دارد کنندگان تاثیبر ایجاد نیاز در مصرف"جلب اعتماد

ساز تواند به نوعی زمینهلذا ایجاد بازارهاي محلی می
ها در کنندگان باشد. براساس یافتهایجاد نیاز در مصرف

ناکارآمدي نظام بازاریابی و  "مدل پارادیمی تحقیق 
،کنندگان موثر است. لذادر ایجاد نیاز در مصرف"نظارت

بندي و توزیع توسط نظارت مستمر بر فرآیند بسته
تواند راه حلی  براي ایجاد نیاز و جلب ازمان متولی میس

هاي تحقیق، کنندگان باشد. طبق یافتهرضایت در مصرف
یکی از موانع بر سر راه "قیمت باالي این محصوالت"

رود لذا در راستاي حل شمار میمصرف این محصوالت به
شود موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:این مشکل توصیه می

ها و حصوالت ارگانیک برنددار در بنگاهه میارا-
بازارهاي محلی با نرخ دولتی: این موضوع بدین معنی 
است که هر تولید کننده محصوالت ارگانیک، محصوالت 
خود را با استاندارد هاي تعیین شده توسط سازمان 
متولی محصوالت ارگانیک تولید کند تا بتواند محصول 

د. خود را با برند مخصوص عرضه نمای
کنندگان ه تسهیالت کوتاه مدت به مصرفیارا-

منظور خرید محصوالت ارگانیک از بازارهاي محلی.به
هاي پرداختی به تخصیص بخشی از یارانه-

کنندگان براي خرید محصوالت ارگانیک که مصرف
منظور جلوگیري از عدم مصرف این مبلغ تخصیص به

ها بر یارانهگردد هاي دیگر، توصیه مییافته در بخش
طوري که محصوالت ارگانیک واحد کاال تعلق گیرد به

تر یا حداقل هم قیمت محصوالت رایج عرضه شوند.ارزان
فقدان عملکرد و "براساس مدل پارادیمی تحقیق، 

از جمله عوامل تشدید کننده "باورهاي سازمانی
رود. محدودیت مصرف محصوالت ارگانیک به شمار می

ضعف ترویج "هایی مانند ر مجموعهاین عامل از زی
عمومی در راستاي اشاعه فرهنگ استفاده از محصوالت 

سازگار هاي متولی به بومعدم باور سازمان"، "ارگانیک
هاي عدم تمایل سازمان"و "بودن محصوالت ارگانیک 

متولی محصوالت ارگانیک به اشاعه فرهنگ مصرف این 
توصیه ،استاتشکیل شده است. در این ر"محصوالت 

هاي شود دولت به منظور افزایش پتانسیلمی
هاي متولی بخش کشاورزي در راستاي ترویج سازمان

فرهنگ استفاده از محصوالت ارگانیک در جامعه، 
ها معطوف به ه دهد. این آموزشیهاي الزم را اراآموزش

متولیان دولتی بخش کشاورزي از ،دو بخش است: اول
یدگاهی جامع پیرامون مصرف طریق کسب آگاهی به د

از طریق انتقال دانش ،محصوالت ارگانیک برسند و دوم
گران عرصه تولید محصوالت ارگانیک، خود به سایر کنش

ها را در راستاي مصرف محصوالت ارگانیک آموزش آن
توان دهند. از دیگر عوامل تشدیدکننده محدودیت می

اشاره نمود. "عدم وجود ساختار اطالع رسانی کارآمد"به
بسترهاي نامناسب "هایی مانندعامل از زیر مجموعهاین

و "رسانیفرهنگ نادرست تبلیغ و اطالع"، "اطالع رسانی
"هاي محصوالت ارگانیکعدم آگاهی از مزایا و ویژگی"

منظور افزایش آگاهی از مزایاي تشکیل شده است. به
اط هاي ارتبشود از رسانهمحصوالت ارگانیک توصیه می

انجام تبلیغات وسیع استفاده شود. به جمعی به منظور
عنوان مثال استفاده از تلوزیون به علت فراگیر بودن 

،تواند نتیجه خوبی بدست دهد. در این زمینهمی
هاي تلوزیونی در شود که یکی از برنامهپیشنهاد می

ساعت مقرري از روز به ترویج و تبلیغ در زمینه 
دازد. به منظور حذف فرهنگ محصوالت ارگانیک بپر

شود؛ با توجه به شرایط رسانی توصیه مینادرست اطالع
رسانی استفاده گردد. مخاطبین از چندین روش اطالع

براي مثال استفاده از متخصصین موضوعی در زمینه 
محصوالت ارگانیک(مانند متخصصان تغذیه) در 

ا و یا ههاي تلوزیونی و یا حتی استفاده از روزنامهبرنامه
مجالت براي ارائه مطالب مرتبط با محصوالت ارگانیک، 

رسد.مفید به نظر می
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