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محصوالت بهبررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي خوزستان نسبت
کشاورزي تراریخته

1، معصومه فروزانی، زیبا بختیاري*پناهمسعود یزدان

)17/1/95؛ پذیرش:10/9/94(دریافت:
چکیده

ته از محصوالت با ایجاد منفعت اقتصادي و این دس.باشدیمیستیزيفناورنینوياز دستاوردهایکیختهیتراراهانیگمصرفو دیتول
در حال غذاي کافی براي جمعیتیناي و تأمهاي هرز و آفات، کاهش گازهاي گلخانهمدیریت صحیح علفتولید ثروت براي کشاورزان،

توانند با ارائه شاورزي می. از آنجا که کارشناسان کسهم بسزایی را در توسعه پایدار به عهده دارند،زیستیطضمن حفاظت از مح،رشد دنیا
کشاورزان، نقش مهمی در توسعه این محصوالت ایفا نمایند، بنابراین، آگاهی از تمایل آنان نسبت به محصوالت خصوصبهاطالعات به مردم 

بهباشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان نسبتتراریخته بسیار مهم می
). نتایج نشان داد، نگرش =216nگیري تصادفی ساده انتخاب شد (نمونه پژوهش بر اساس نمونهباشد.محصوالت کشاورزي تراریخته می

نسبت به محصوالت تراریخته، اعتماد و ادراك برابري به طور مستقیم بر تمایل کارشناسان نسبت به محصوالت تراریخته تأثیر دارند. در 
تیدرنهاگذارند. غیر مستقیم بر تمایل کارشناسان تأثیر میطوربهرهاي مزایاي درك شده، خطرات درك شده و دانش حالی که متغی

درصد از تمایل 45،متغیرهاي نگرش نسبت به محصوالت تراریخته، اعتماد، ادراك برابري، مزایاي درك شده، خطرات درك شده و دانش
کنند.ته تبیین میکارشناسان را نسبت به محصوالت تراریخ

تمایل، نگرش، فناوري زیستی، محصوالت تراریخته، توسعه پایدار، کارشناسان کشاورزي:هاي کلیديواژه

کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي، گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی و دانش آموخته استادیاران،به ترتیب-1
رامین خوزستان، مالثانی اهواز، ایران.
masoudyazdan@gmail.com* مسئول مکاتبات، پست الکترونیک: 
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مقدمه
یريکارگبهو دیتول،یستیزيفناورنینوياز دستاوردهایکی
یمحصوالتختهیتراراهانی. گباشدیمختهیتراراهانیگ

مدرن جهت يوتکنولوژیبمهندسی ده از هستند که با استفا
مقاومت شیافزاریصفت مطلوب نظکیشیافزاایجادیا

تولیدياهیتغذتیبهبود خصوصایهاکشعلفنسبت به 
Sadeghiبه نقل از 1389،یمیراد و نعیزشک(پشوندیم

Mahoonak & Gharekhani, محصوالت تراریخته). 2008
يکشاورزمحیطییستزيارهاکاهش فشيبرایهراعنوانبه

شوددیده میيکشاورزي درداریپاشیو افزا
)Wheeler, را دارد که نسیلاین پتاوتکنولوژيیبزیرا ،)2007

براي تولید گیاهان زراعی فراهم صفات مفید جدیدي را
مقاومت به ،و حشراتهامقاومت به علفصفاتی چون.دنآور

،، افزایش عملکرد گیاه زراعیخشکی، بهبود مصرف نیتروژن
خاص (قرخلو و روسیوایيماریافزایش کیفیت بذر، ب

شامل ختهیتراري). منافع محصوالت کشاورز1391همکاران، 
کشت نهیکاهش هزیجهدرنتو ییایمیمصرف کمتر مواد ش

دیمحصوالت فواگونهیناکشاورزان است. البته کشت يبرا
به زیستیطمحگان و کنندمصرفيبرانیز يگریدیجنب

ازبه نقل1389،یو شجاع الساداتی(هاشمداردهمراه 
)Garza & Stover, اضافه بر آن، تولید این محصوالت . )2003

نیز به همراه دارد که کنندگانمصرفمزایاي متعددي براي 
Amal Bakr(ايهاي تغذیهبه بهبود ویژگیتوانیم &

Lukman Ayinde, یی مواد غذاتیفیبود کبه،)2013
Azadi(یدشدهتول & Ho, شدهتماممتیقکاهشو)2010

Chen)(ترنییپامتیباالتر، قبازده & Li, از ترمهمو 2007
نده،یآدر ییغذاتیامنبرايهاآنبالقوهيهاییتواناهمه

هايکشوردر کوچک اسیدر مقيکشاورزيبرایژهوبه
Azadi)توسعهدرحال & Ho, این دسته از اشاره نمود.(2010

محصوالت با ایجاد منفعت اقتصادي و تولید ثروت براي 
هاي هرز و آفات، کاهش مدیریت صحیح علفکشاورزان،

در حال غذاي کافی براي جمعیتینتأماي و گازهاي گلخانه
سهم بسزایی را در زیستیطمحرشد دنیا ضمن حفاظت از 
با .)1391خسروي و توحید فر، (توسعه پایدار به عهده دارند

در مقابل منافع آن انتقادهایی در مورد این این وجود،
نیز وجود دارد. مخالفان محصوالت تراریخته در مورد يآورفن

و سالمت انسانی این محیطییستزعواقب احتمالی 
. ایشان معتقدند تولید این دهندیممحصوالت هشدار 

، امکان ایجاد زیستیطمحمحصوالت عمدتاً با آلودگی 

ژنی، دسترسی محدود به بذر، شهاي جدید و جهویروس
کاهش تنوع ژنتیکی محصوالت، موانع فرهنگی، اخالقی و 

Grunert(باشدیمدینی و همچنین عواقب ناشناخته همراه 

et al., 2003; Chen and Li, 2007; Cook et al., 2002( .
ژن اغلـب  يز تکنولـوژ که دانش مردم اتیواقعنیبا توجه به ا

در پـذیرش ایـن   اعتمـاد  و نقـش  تیـ محدود است. اهماریبس
کننـدگان اغلـب   مصـرف بنـابراین،  .تکنولوژي بسیار مهم است

دانـش در  نبـود  کنـار آمـدن بـا    يبرایاعتماد اجتماعمندازین
طـور بـه مـردم  کـه یهنگـام هسـتند. دیجديفناورکیمورد 
ختـه یترارياز غـذاها یسود و خطرات ناشتوانندینممیمستق
ایـ توسط کارشناسـان و  شدهارائهاطالعات هکنند، بیابیرا ارز

Ghasemi(کننـد یمـ هیکمنابع تگرید et al., ). اعتمـاد  2013
نظـر کـردن بـر  هیـ تکيافـراد بـرا  لیـ اشاره بـه تما یاجتماع

.دارديو فنـاور سـک یرتیریکارشناسان و مؤسسـات در مـد  
يهـا ياز دانش در مورد فناوريترکارشناسان سطح باالچون 

نســبت بــه محصــوالت هــاآنژن دارنــد و نگــرش یمهندســ
بـر هـا آنيریـ گمیتصـم یطورکلبهو ستینیافراطختهیترار

اسـت ختهیخاص محصوالت تراریمنیاساس دانش، تجربه و ا
)Aleksejeva, نقـش  يکشـاورز يهاياحرفهن،ی). بنابرا2014

یرسـان اطالع،يکشاورزيهاينوآورو توسعه جادیدر ايدیکل
ارائـه اطالعـات   ایو يکشاورزيفناوررشیبر پذيرگذاریو تأث

,Wheeler(کننـد یمـ فـا یبه مـردم ا  ،یگـر دعبـارت بـه ).2007
باشـند یمیک جامعه ) Gatekeepers(بانان دروازه،کارشناسان

باعث تسهیل ورود یک نوآوري به جامعه یـا مـانع   توانندیمکه 
Yazdanpanah)رش آن نـوآوري شـوند   گسـت  et al., 2015) .

جهـت  ییهااستیسیراحدر کمک به طینقش مهم،بنابراین
. کننـد یمـ فـا یاي در بین مردم عـادي جامعـه  نوآورگسترش

دربـاره  ییچه باورهـا هاياحرفهدرك شود،مهم است ،روینازا
,Wheeler(دارنـد يدر بخـش کشـاورز  دیـ جديهـا ينوآور

یرسـان اطـالع کارشناسان مسـئول  ازآنجاکههمچنین،.)2005
ياتوسـعه يهـا و تالشآموزشقیبه کشاورزان و مردم از طر

الزم اســـــــتهــــــا آندرك نگــــــرش  ،هســــــتند 
(Yazdanpanah et al., محصـوالت  نکـه یبا توجه بـه ا .(2012

ــهیترار ــوز در اخت ــهن ــرا رانی ــوص ب ــاورزان يو بخص و کش
بـه  قیـ تحقنیا،روینازاست،یمعمول نیرانیاکنندگانمصرف

هـا آنو تمـایالت  يکشـاورز نگرش کارشناسانیدنبال بررس
در مطالعـات مختلـف   .باشـد یمختهیترارنسبت به محصوالت

هــاي کشــاورزي و در مطالعــات پــذیرش نــوآورييینـه زمدر
هاي کشاورزي نسبت بـه  ايدیدگاه حرفهيینهدرزماندکی که 
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اسـت، تمایـل   گرفتـه انجـام ژنتیکـی  يکـار سـت دمحصوالت 
تمایـل  است.قرارگرفتهموردتوجهمتغیر وابسته نهائی عنوانبه

رفتاري است که امکان و یا حمایـت در  کنندهمنعکسرفتاري 
مهار یـا مقاومـت در اسـتفاده از    يجابهاستفاده از یک فناوري 

Huijts)دهـد آن را نشـان مـی   et al., تمایـل  . بنـابراین،  (2012
رفتاري در این مقاله اشاره بـه تمایـل کارشناسـان نسـبت بـه      
خرید و مصرف محصـوالت تراریختـه و همچنـین تمایـل بـه      

مطالعـات  هرچنـد محصـوالت دارد.  گونـه یناتحقیق و ترویج 
کننـده  یـین تعمتغیـر  ینتـر مهماند، نگرش مختلف نشان داده

).1393؛ منفــرد، 1393باشــد(آزادي و همکــاران، تمایــل مــی
بسـیاري وجـود دارد کـه    کننـده یـین تعمتغیرهـاي  حالینباا
تمایـل رفتــاري افــراد  یجــهدرنتنـوع نگــرش و  کننــدهیـین تع

Kayabasi(و همکـاران کایاباسـی هستند. در همین رابطـه   et

al. 2011 cited in Aleksejeva, هـا  معتقدنـد، نگـرش  )2014
ختلفـی  عوامـل م یرتـأث تراریختـه تحـت   یینسبت به مواد غذا

و سالمتی،محیطییستزخطر درك شده و هاسکیرازجمله
،یفرهنگـ يهـا ارزشازنظـر ، نگرش اعتمادمنافع درك شده،

همچنـین،  .باشـد مـی درك سـطح دانـش   ی وو اخالقيمعنو
ــی ــرش   ویژگـ ــی و نگـ ــناختی آموزشـ ــت شـ ــاي جمعیـ هـ

بـه  1391نگرش مؤثرنـد(کرمی و همکـاران،  بر محیطییستز
عـواملی کـه   ). بنـابراین،  1389، پـور ينـور نقل از احمدوند و

غیر مستقیم تمایل رفتاري نسـبت بـه یـک    طوربهها و نگرش
هـا،  تـوان بـه هزینـه   دهند، میتکنولوژي را تحت تأثیر قرار می

Ghasemi(ها و منافع تقسـیم نمـود   ریسک 2013; Huijts et

al., 2012(.
و یــا منـافع درك شــده اشــاره بــه ایـده ذهنــی فــرد از ارزش   

,Orji)سودمندي پذیرش یک رفتـار دارد   . یـک کـاربر   (2012
احتمــالبـه بـالقوه فنـاوري کـه فنــاوري را مفیـد درك کنـد،      

ــاوري ــرد،  بیشــتري فن ــذیرفت ( منف ــد پ ــا را خواه ). 1393ه
ترین مزایاي محصوالت تراریختـه، افـزایش تولیـد، بهبـود     رایج

ر آینـده،  مدیریت آفات و بیماري، افزایش پتانسـیل فنـاوري د  
ــت      ــیمیایی اس ــواد ش ــاهش م ــد و ک ــت تولی ــود کیفی بهب

)Wheeler, ــه نقــل از 2014الکســجوا ().2007 ــورت) ب و نیف
,Fortin & Renton(رنتــون 2003; Aleksejeva, در )2014
کارشناسان اروپا نسبت بـه اسـتفاده از غـذاها و    نگرشبررسی

ــهیمحصــوالت ترار ــد،خت ــافع مشــاهده نمودن درك شــدهمن
قاسـمی و همکـاران   .دارددیـ خرمایل بهرا بر تریتأثینترمهم

)Ghasemi et al., معتقدنـد هـر نگرشـی بسـتگی بـه      )2013
مجموع خطرات و منافع مـرتبط بـا یـک نـوآوري دارد و ایـن      

کننـد.  متغیرها هسـتند کـه پـذیرش محصـول را تعیـین مـی      
بنابراین عالوه بر منافع درك شده، خطرات درك شده نیـز بـر  
پذیرش نوآوري و نگرش نسبت به محصول تأثیر دارنـد. خطـر   
درك شده عبارت است از احتمال ابـتال بـه بیمـاري و شـدت     
درك شــــــده عواقــــــب ناشــــــی از آن بیمــــــاري   

(Yazdanpanah et al., . مطالعات مختلف نشان دادنـد،  (2015
ــرد   ــرش فــ ــرف، نگــ ــک طــ ــده از یــ ــر درك شــ خطــ

(Huijts et al., و از طرف دیگـر، تمایـل فـرد را تحـت     (2012
ــی  ــرار م ــأثیر ق ــد (ت Martinez-Povedaده et al., 2009.(

تراریختـه مربـوط بـه    خطـر اسـتفاده از محصـوالت   ینترمهم
اسـت. عـالوه بـر ایـن، برخـی دیگـر از       زیسـت یطمحانسان و 

عوارض اسـتفاده از ایـن محصـوالت از بـین رفـتن گیاهـان و       
Ghasemi(ن و ایجـاد فجـایع طبیعـی اسـت     جـانورا  et al.,

در رابطه با تـأثیر دانـش، قاسـمی و همکـاران و ویلـر     .)2013
(Ghasemi et al., 2013; Wheeler, در تحقیقات خـود  (2005

به این نتیجه رسیدند که ارتبـاط آشـکار، مثبـت و مسـتقیمی     
ــود دارد.  ــرش وج ــش و نگ ــین دان ــال  ب ــارلن و بوکس ــک ف م

(McFarlane & Boxall, ــه، دانــش را (2003 ــر صــورتب زی
اي از کل اطالعات ذخیره شـده در حافظـه در مـورد    مجموعه

گیـري ارزشـی   فاکتوري که جهتعنوانبهیک مسئله خاص و 
کـرده و بـر روي رفتـار تـأثیر     هـاي خـاص متصـل    را با نگرش

نماینـــد. قاســـمی و همکـــارانگـــذارد تعریـــف مـــیمـــی
)(Ghasemi et al., نیز معتقدند، دانش از طریق نگـرش  2013

بر تمایل نسبت به محصـوالت تراریختـه تـأثیر دارد. از طـرف     
ادراكتعیـین درتراریختـه آوريفنمورددرفرددیگر، دانش

نسـبت آناننگرشدریتدرنهاوکنندگانمصرفسودوخطر
ــه ــذاهايبــــــ ــش دارد غــــــ ــه نقــــــ تراریختــــــ

).(Verdurme & Viaene 2003; Ghasemi et al., بـا  2013
,Chen & li(یلچن واین وجود،  ،نمودنـد حیتصـر نیز)2007

دارد.محصوالت نگرش نسبت به اینبر یاثر منفدانش
، حالتی روانی است شامل تمایل افـراد بـه پـذیرش    اعتماد نیز

ز دسـتیابی بـه   بر اساس انتظـارات مثبتـی کـه ا   پذیريیبآس
Huijts(و یـا رفتـار دیگـران دارد   نظـر مـورد اهـداف   et al.,

Ghasemi)(). در این زمینه، قاسمی و همکـاران  2012 et al.,

ي مـرتبط بـا مـواد    اعتمـاد در افـراد و نهادهـا   معتقدند، 2013
. متغیـر  دارنداي افرادنیات حرفهبر یاثر مثبتغذایی تراریخته

مســتقیم بــر پــذیرش نــوآوري اســت. اعتمــاد داراي اثــر غیــر
هاي فـرد در ارتبـاط   مستقیم با ارزشطوربههمچنین، اعتماد 

بینــی پــذیرش عنصــري کلیــدي در پــیشعنــوانبــهاســت و 
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شــــــودمحســــــوب مـــــی آوري و نـــــوآوري فـــــن 
(Costa- Font et al., اعتماد بـه افـرادي کـه مسـئول     .(2008

یـا  هاکنندهیمتنظباشند (مانند ها میو نوآوريهاآوريارائه فن
آوري را افـزایش  پـذیرش فـن  یطـورکل بهصاحبان تکنولوژي) 

Huijts(دهد می et al., 2012.(
محصوالت تراریخته يینهدرزمیکی دیگر از متغیرهایی که 

ابهامات و مشکالت است،مؤثروجود دارد و با نگرش مرتبط و 
يهادادن ژنرییو تغيکاردستیقاخاليهاجنبهمربوط به

تیماهرییتغمجوزهاآننیترموجودات زنده است که مهم
است که لیدلنیموجود زنده توسط انسان است و به همکی

يو انسان از سوواناتیحيسازهیشبيهاتیاز فعالياریبس
( مهاجر و محدود شده استکامالًایکشورها ممنوع یبرخ

ابعاد ی در موردنظر منتقدان، نگرانبه.)1390همکاران، 
از يشتریبتیاهممحیطییستزو یمذهب،یاخالق،یمنیا

و داشتن ییمواد غذادیتولشیغذا، افزاعالقه به بهبود طعم
دارند،ختهیترارهايیکتکنقیمدرن از طريکشاورز

Azadi & Ho, -Costa)کاستا فونت و همکاران .)(2010 Font

et al., ، اشاره به رابطه بین مالحظات اخالقی و معنوي (2008
کنندگان دارند و معتقدند رابطه بین این و نگرش مصرف

مالحظات اخالقی و تمایل به پذیرش محصوالت تراریخته 
) در 1393باشد. همچنین آزادي و همکاران (معکوس می

مطالعه خود یافتند که هنجار اخالقی تأثیر مستقیم و مثبت 
در مطالعه کیمنجو و دي یتنهادربرداران دارد. یل بهرهبر تما
Kimenju)گروت & De Groote, با عنوان تمایل (2008
شدهاصالحکنندگان به پرداخت هزینه براي غذاهاي مصرف

ژنتیکی در کنیا، نتایج نشان داده است، متغیر ادراك برابري 
یکی ژنتشدهاصالحبر تمایل نسبت به پرداخت براي غذاهاي 

تأثیر منفی دارد یعنی با افزایش شاخص درك برابري تمایل 
ژنتیکی کاهش شدهاصالحبه پرداخت هزینه براي غذاهاي 

یابد. می
مرتبط با پذیرش یک نوآوري ذکرشدهدر کل بین متغیرهاي 

همچون گیاهان تراریخته روابط متعدد و متقابلی وجود دارد 
ارائه شده است.1ره که در چارچوب نظري این تحقیق در نگا

اجتماعی نیز در این میان - با این وجود متغیرهاي اقتصادي
1389تأثیر نیستند. اکبري و اسدي (پزشکی راد و نعیمی، بی

,Akbari & Asadiبه نقل از  ي خود به این در مطالعه)2008
کشاورزي ارگانیک، همبستگی يینهدرزمنتیجه رسیدند که 

راد نسبت به محصوالت ارگانیک و داري بین نگرش افمعنی
داري بین نگرش افراد و سطح سواد و همچنین اختالف معنی

,Wheeler(وجود دارد. ویلر هاآنجنسیت  در)2005
نگرش زنان و بیندارمعنیاختالفوجود،ي خودمطالعه
استدادهنشانراتراریختهگیاهانازاستفادهبهنسبتمردان

ازاستفادهبرايمردانبهنسبتنانزتمایلکهيطوربه
بین مطالعهایندر.استبودهکمترتراریختهمحصوالت
اقتصادي،واجتماعیعواملها،رسانهکاربردسن،متغیرهاي 

مثبتهمبستگیافرادنگرشبامحیطییستزو عوامل سواد
و همکارانیمینع،نیهمچن.شدمشاهدهداريیمعنو
دینگرش مردان و زنان نسبت به تولنیبنشان دادند؛ ) 1388(
1در جدول .داردوجوديداریاختالف معنختهیتراراهانیگ

.تعریف مفهومی متغیرهاي تحقیق آورده شده است

روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام شد. جامعه 
آماري در این پژوهش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي 

گیري بر اساس روش روش نمونهباشد. میاستان خوزستان
بر اساس جدول بدین ترتیبتصادفی ساده بود. گیري نمونه

از کارشناسان نفري216یک نمونه کرجسی و مورگان
انتخاب شدسازمان جهاد کشاورزي خوزستان براي تحقیق

)420N= .(آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده جمعمنظوربه
روایی،تهیه پرسشنامهاولیه ومطالعاتپس از انجام شد و 

راهنماتأیید و مطالعهتوسط متخصصان امرصوري پرسشنامه
استان شهرستان بهبهان در جهت تعیین پایایی پرسشنامه

ها، متغیرها و گویه2انجام گرفت. جدول خوزستان
دهد که براي سنجش هر متغیر ) را نشان میییهامثال(

ضرایب آلفا کرونباخ 3ست. همچنین جدول شده اکاربردهبه
دهد. در این مطالعه جهت سنجش متغیرهاي را نشان می

مزایاي محصوالت تراریخته، خطرات درك شده، اخالقیات، 
، اعتماد و نگرش محیطییستزادراك برابري، دانش، نگرش

ايگزینه5لیکرت طیف نسبت به محصوالت تراریخته از 
استفاده شد و جهت » بسیار مخالف«تا» بسیار موافق«شامل

بسیار «اي گزینه6سنجش متغیر تمایل رفتاري از طیف 
» دانمنمی«و » بسیار کم«، »کم«، »متوسط«، »زیاد«، »زیاد

براي سنجش هر گویه استفاده شد. 
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چارچوب نظري تحقیق-1نگاره 

فهومی متغیرهاي چارچوب نظري تحقیقتعریف م-1جدول 
منبعتعریف متغیرمتغیر

که است در حافظه در مورد یک مسئله خاص و فاکتوري شدهیرهذخاطالعات اي ازمجموعهدانش
.گذاردهاي خاص متصل کرده و بر روي رفتار تأثیر میگیري ارزشی را با نگرشجهت

McFarlane &
Boxall, 2003

Ng.و مفید بودن یک فعالیت یا رفتار خاص داردمؤثرشاره به اعتقاد افراد در رابطه با ادرك شدهمنافع  et al., 2009

Ng.اشاره به اعتقاد فرد در رابطه با خطرناك و مضر بودن یک فعالیت یا رفتار خاص داردخطر درك شده et al., 2009

Yazdanpanah.ادرست بودن انجام  یک رفتار خاص دارداشاره به اعتقاد فردي افراد درباره درست یا ناخالقیات et al.,
2012

Huijts.داردرتبط براي مدیریت ریسک ن و نهادهاي متمایل فرد به تکیه بر دیدگاه متخصصیاعتماد et al., 2012

,Ajzenخاص دارد.ءیشاشاره به درجه ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد درباره رفتار، موضوع یا نگرش 1991

,Ajzenیا تالش براي انجام یک رفتار خاص نسبت به رفتار واقعیتمایل تمایل رفتاري 1991

نگرش 
محیطییستز

سلطه انسان بر طبیعت، ظرفیت پذیرش جمعیتبهاعتقاد یلهوسبهافراد يهاارزشکه يادرجه
.گیردیمقرار یرتأثساخته دست انسان تحت محیطییستزتوسط زمین و فجایع 

Dunlap et al., 2000

Huijts.باشدیماجراي یک فعالیت بر حفظ عدالت در جامعه یرتأثاشاره به درك فرد در مورد ادراك برابري et al., 2012

دانش

اعتماد

نگرش زیست 

محیطی

مزایاي درك 

خطرات درك شدهشده

ادراك برابري

یاتاخالق

GMنگرش به تمایل
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هاي سنجش متغیرهاي تحقیقمتغیرها و گویه-2جدول 
متغیر
گویه

ها

منبع

شده
ك 

 در
اي

مزای

.باشدیمغذابحرانلهأمسبرايمناسبیحلراهويوربهرهافزایشموجبتراژنتکنولوژيازاستفاده

.شودیمکشاورزيمحصوالتدرشیمیاییسمومازاستفادهکاهشموجبژنتیکیيکاردست

.دارندباالتريغذاییارزشکهشودیمتولیدغذاییمحصوالتژنتیکی،يکاردستیجهدرنت

.شودیمپیرامونمحیطوغذاهادرشیمیاییسمومباقیماندهنمیزاکاهشموجبژنتیکیيکاردست

.داردبیشتريمنفعتکمتر،سمومبهاحتیاجدلیلبهشدهژنتیکیيکاردستمحصوالتکاشت

.دهدیمافزایشراکشوررقابتیقدرتشده،ژنتیکیيکاردستگیاهانکاشت

G
ha

se
m

ie
t a

l.,
20

13

شده
ك 

 در
ات

طر
خ

.زدخواهدکشاورزيبهشدیديصدماتتراژن،محصوالتتوسطخاكزندههايیسمگاناررفتنبیناز

.داشتخواهدکشورغذاییامنیتبرشدیديمنفیتأثیرتراژن،محصوالتتوسطگیاهیتنوعرفتنبیناز

.استخطرناكبسیارکشوريهرکشاورزيبرايتراژن،محصوالتتوسطمفیدحشراترفتنبیناز

.استخطرناكبسیارهاانسانبرايتراژنغذاهايیلهوسبهیدشدهتولهايیروسووهايباکتر

.داردهاانسانبرايمخربیبسیاراثراتشده،ژنتیکیغذاییموادمصرفاثربرهاانساندرهاژنجهش

C.دارداهانسانبرايزیاديبسیارهايینههزتراژن،غذاییموادمصرفیلهوسبهیجادشدهاهاييآلرژ
oo

k
et

 a
l.,

20
02

ات
القی

اخ

.شوندیممحسوبمصنوعیغذاییموادنوعیشده،ژنتیکیيکاردستمحصوالت

.باشدیمطبیعتدريکاردستایجادنوعیشدهژنتیکیيکاردستمحصوالتتولید

.کردیمخلقراهاآنوتوانستیمبهترخودشخداوندبود،الزمتراژنمحصوالتایناگر

.استنادرستدینیازلحاظواستیراخالقیغکارژنتیکیيکاردست

G.شودمتوقفبایدواستخداوندکاردرکردندخالتنوعیغذایی،محصوالتدرژنتیکیيکاردست
an

ie
re

et
 a

l.,
20

04
; C

he
n 

&
 L

i,
20

07

ري
براب

ك 
درا

.شودیمتوسعهدرحالکشورهايربیافتهتوسعهکشورهايبیشترسلطهموجبتراژنمحصوالتتولیدا

.باشدیماقتصاديمنفعتدارايهاآنسازندهیتیچندمليهاشرکتبرايتنهاتراژنمحصوالتتولید

.شودینمکوچککشاورزاننصیبمنفعتیشدهژنتیکیيکاردستمحصوالتتولیداز

G
an

ie
re

et
al

.,
20

04
;

C
he

n 
&

 L
i,

20
07

ش
دان

.باشدیمژندارايشدهژنتیکیيکاردستیفرنگگوجهکهیدرحالنیستژنرايدامعمولییفرنگگوجه

.کردخواهدتغییرنیزوييهاژنکند،مصرفراشدهژنتیکیيکاردستحاصلمیوهانساناگر

.کردمنتقلگیاهیيهاژنبهراحیوانیيهاژنبتوانکهنداردامکاناین

.دهدیمماهیمزهباشد،شدهيکاردستماهیيهاژنباکهیفرنگگوجه

.هستندهیبریدمحصوالتهمانشدهژنتیکیيکاردستمحصوالت

.هستندارگانیکمحصوالتشبیهشدهژنتیکیيکاردستمحصوالت

G
ha

se
m

ie
t a

l.,
20

13

ش
نگر

ز
ست

ی
طی

حی
م

آورند. ود میباري به وجکنند، اغلب اثرات زیانمیيکاردستها در طبیعت انسانکهیهنگام
کننديکاردستها حق دارند که براي برآورده کردن نیازهایشان در طبیعت انسان

ها حق زندگی کردن دارند.انساناندازهبهگیاهان و حیوانات نیز 
و طبیعت است.زیستیطمحانسان بودن به معناي کنترل داشتن بر بقیه 

Dشود.مختل مییراحتبهتعادل و توازن موجود در طبیعت بسیار حساس است و
un

la
p

et
 a

l.,
20

00
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2جدول ادامه 
متغیر

منبعگویه ها

ماد
اعت

.دارماطمینان،شودیممنتشرعمومیيهارسانهازبیوتکنولوژيمورددرکهاطالعاتیبهمن

.هستندآگاهنخطیرشامسئولیتبهکامالًتراژنمحصوالتتولیددردرگیرمحققانودانشمندانمعتقدم،

.هستندآگاهخطیرشانمسئولیتبهکامالًتراژنمحصوالتتولیددردرگیرداروییيهاشرکتمعتقدم،من

.ندارمنگرانیهاآنمصرفبرايکند،ییدتأراژنتیکیمحصوالتکشوراستانداردادارهاگر

Gهستند.آگاهخطیرشانلیتمسئوبهتراژنمحصوالتتولیددردرگیرغذاییمواديهاشرکتمعتقدم،
ha

se
m

ie
t a

l.,
20

13

ش 
نگر

.استمفیدبسیارغذاییموادتولیددرژنتکنولوژيکاربرد

.استخوببسیارغذاییموادتولیددرژنتکنولوژيکاربرد

.استعاقالنهبسیارغذاییموادتولیددرژنتکنولوژيکاربرد

W
he

el
er

,2
00

5;
C

oo
k

et
al

.,
20

02

تما
ري

رفتا
ل 

ی

.نمایممصرفراشدهژنتیکیيکاردستغذاییمواددارمدوستمن

.باشندنشدهژنتیکیيکاردستکهکنممصرفراغذاییمواددارمدوستمن

.بخرمباشند،داشتهبهتريطعمومزهکهیدرصورتراشدهژنتیکیيکاردستهايیوهممایلم

.بخرمباشند،ترارزانکهیدرصورتراشدهژنتیکیيکاردستغذاییموادمایلم

G.نمایممصرفباشند،شدهتغذیهشدهتراژنذرتباکهراییهادامشیروگوشتکهمایلم
ha

se
m

ie
t a

l.,
20

13
;C

oo
k

et
 a

l.,
20

02

ضریب آلفا در آزمون کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق-3جدول
تعداد گویهآلفا کرونباخمتغیر

72/06رك شدهمزایاي د
86/011خطرات درك شده

78/05اخالقیات
65/03ادراك برابري

71/010دانش
63/05محیطییستزنگرش

89/011اعتماد
81/03نگرش نسبت به محصوالت تراریخته

80/013تمایل رفتاري
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ها و بحثیافته
نفر نمونه 216اي تحقیق نشان داد، از مجموع هیافته

62نفر (134درصد) زن و 6/35نفر (77آماري تحقیق، 
درصد)  نیز به این سؤال 3/2نفر (5باشند.درصد) مرد می

دهد، نشان می4که جدول طورهماناند. پاسخ نداده
سال با انحراف معیار 60/37میانگین سن پاسخگویان 

به ترتیب هاآنکمترین و بیشترین سن باشد و می198/9
باشد. همچنین میانگین سابقه خدمت سال می58و 23

با انحراف معیار 43/12پاسخگویان در جهاد کشاورزي 
ترین سابقه خدمت یک و بیشترین بوده است، کم140/9

، 4باشد. بر اساس جدول سال می33سابقه خدمت 
نفر که 18/4ان میانگین تعداد اعضاي خانواده پاسخگوی

13و بیشترین تعداد آن 1کمترین تعداد اعضاي خانواده 
درصد) 75نفر (162باشد. از بین کل پاسخگویان نفر می

درصد) 1/24نفر (52داراي مدرك تحصیلی کارشناسی و 
سؤالدرصد) نیز به این 9/0نفر (2کارشناسی بودند. 

پاسخگویان ، بررسی میزان درآمد یتدرنهاپاسخی ندادند. 
، کمتر از یک میلیون تومانماهیانه، در دو سطح صورتبه

از بین دهد که نشان میمیلیون تومان 2تا 1بین 
درصد) داراي درآمد کمتر از 4/70نفر (152پاسخگویان 

درصد) داراي درآمدي 5/25نفر ( 55یک میلیون تومان و 
میلیون تومان در ماه بودند.2تا 1بین 

مقایسه میانگین متغیرهاي مزایاي درك شده، منظوربه
ادراك برابري، تمایل رفتاري، نگرش نسبت به محصوالت 

بین زنان و مردان و محیطییستزتراریخته و نگرش 
سطوح تحصیلی متفاوت (کارشناسی و کارشناسی ارشد) 

5که در جدول گونههمانمستقل استفاده شد. tآزمون
زنان محیطییستزنگرش شود، بین میانگین مالحظه می

داري در سطح یک درصد و مردان تفاوت آماري معنی
کهيطوربه). = 002/0Sigو = 18/3t(شودمشاهده می

) بیشتر از 75/17زنان (محیطییستزمیانگین نگرش 
باشد. به عبارتی کارشناسان زن ) می16/16نگرش مردان (

ن مرد بهتري در مقایسه با کارشناسامحیطییستزنگرش 
در بین زنان و مردان موردمطالعهداشتند. سایر متغیرهاي 

دار آماري را نشان ندادند.تفاوت معنی
دهد، مزایاي درك شده از نشان می6که جدول گونههمان

ژنتیکی شده براي افراد کارشناسی يکاردستمحصوالت 
). =02/0Sigو =27/2tو کارشناسی ارشد متفاوت بود (

افراد با مدرك کارشناسی داراي میانگین کهيطوربه

) بیشتري نسبت به افراد با 47/23مزایاي درك شده (
، یگردعبارتبه) هستند. 42/22مدرك کارشناسی ارشد(

افراد با مدرك کارشناسی درك بیشتري از مزایاي 
محصوالت تراریخته نسبت به افراد داراي مدرك 

ه پاسخگویان کارشناسی ارشد دارند. همچنین، بین دیدگا
با مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد در خصوص متغیر 

داري وجود داشتادراك برابري تفاوت آماري معنی
)49/2t= 01/0وSig = و در این خصوص افراد با (

) نسبت به افراد با مدرك 74/8مدرك کارشناسی (
اجتماعی -هاي اقتصادي) نا برابري83/7کارشناسی ارشد (

کنند. تراریخته براي جوامع را بیشتر درك میمحصوالت 
دهد، از طرف دیگر، نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان می

بین میانگین تمایل رفتاري افراد داراي مدرك کارشناسی 
و کارشناسی ارشد نسبت به محصوالت تراریخته تفاوت 

داري در سطح یک درصد وجود دارد.آماري معنی
)05/3t= 001/0وSig= ،(افراد داراي مدرك کهيطوربه

) تمایل بیشتري نسبت به افراد 58/39کارشناسی ارشد (
) براي ترویج و توسعه 22/35داراي مدرك کارشناسی (

محصوالت تراریخته دارند.
بررسی رابطه بین تمایل رفتاري کارشناسان منظوربه

ژنتیکی شده با متغیرهاي يکاردستنسبت به محصوالت 
یق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد، تحق

دهد، متغیر تمایل رفتاري نشان می7که جدول گونههمان
داري در سطح یک درصد با رابطه آماري مستقیم و معنی

)، r₌19/0)، دانش (r₌36/0متغیرهاي مزایاي درك شده (
) و نگرش نسبت به محصوالت تراریخته r₌37/0اعتماد (

)43/0₌r .رابطه آماري معکوس و کهیلدرحا) دارد
داري در سطح یک درصد با متغیر ادراك برابري معنی

)2/0-₌r .دهد، با نتایج نشان مییگردعبارتبه) دارد
افزایش درك از مزایاي این محصوالت توسط افراد، تمایل 

ژنتیکی شده يکاردستبراي استفاده از محصوالت هاآن
یش دانش افراد نسبت به یابد. همچنین، با افزاافزایش می

هاآناین محصوالت تمایل افراد نسبت به استفاده از 
یابد. از طرف دیگر، با افزایش اعتماد افزایش می

کارشناسان نسبت به منابع اطالعاتی، مزایاي این 
شود و تمایل افراد نسبت ترویج و محصوالت بهتر درك می

متغیر ، یتدرنهایابد. توسعه این محصوالت افزایش می
ادراك برابري با متغیر تمایل رفتاري رابطه معکوس و 

داري دارد. به این معنی که با افزایش درك افراد از معنی
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ایجاد شده در نتیجه تولید محصوالت هايينابرابر
براي تولید و استفاده از این هاآنتراریخته، تمایل 
نشان7جدول یابد. همچنین میمحصوالت کاهش

غیر تمایل رفتاري با متغیرهاي خطر درك شده، دهد، متمی
اخالق، نگرش زیست محیطی و شدت خطر رابطه آماري 

دار ندارد.معنی
تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تمایل رفتاري نسبت به 

شدهیختهترا رمحصوالت 
بین متغیرهاي چارچوب نظري براي بررسی رابطه علی

ستفاده از ) با اSEMتحقیق از مدل معادالت ساختاري (
Amosافزارنرم استفاده شد. آزمون تحلیل مسیر شامل 20

باشد. همچنین برآورد تناسب مدل و مسیر عامل مشترك می
تحلیل مسیر نیازمند شرایطی به شرح ذیل است:

باشد 5درجه آزادي باید کمتر از بریمتقسمقدار کاي اسکور 
نین چهم.)302/2حقیق در حد مناسبی بود(که در این ت

باید بین صفر تا (RMSEA)تقریب ریشه میانگین مربع خطا 
Hu)باشد 08/0 & Bentler, ، در 8. بر اساس جدول(1999

باشد. می078/0برابر با RMSEAاین مدل مقدار 
متغیر مزایاي درك شده، 9تحقیق شامل مدل تجربی

خطرات درك شده، دانش، اخالقیات، ادراك برابري، نگرش 
رف محصوالت تراریخته، نگرش نسبت به نسبت به مص

، اعتماد و تمایل رفتاري نسبت به محصوالت زیستیطمح
نشان 2و نگاره 9که در جدول طورهمانتراریخته است. 

مستقیم داده شده است، در رابطه با اثرات مستقیم و غیر
متغیرهاي تحقیق بر تمایل رفتاري نسبت به محصوالت 

معادالت ساختاري نشان داد، بخش تراریخته، نتایج آنالیز 
توان توسط اي از تغییرات متغیر تمایل رفتاري را میعمده
بینی کردپیشنگرش نسبت به محصوالت تراریخته متغیر

)0001/0<P 40/0و=β همچنین متغیر اعتماد داراي .(
داري بر تمایل رفتاري تأثیر مستقیم، مثبت و معنی

باشد که این نتیجه ) میβ=25/0و P>001/0کارشناسان (
Ghasemi)جبا نتای et al., Huijts)و )2013 et al., 2012)

همخوانی دارد. همچنین، متغیر ادراك برابري داراي اثر 
داري بر تمایل رفتاري مستقیم، منفی و معنی

) نسبت به محصوالت β=27/0و P>001/0کارشناسان(
Kimenju(باشد. این نتیجه با نتیجهتراریخته می & De

Groote, ) همخوانی دارد.2008
)، β= 20/0از طرف دیگر، متغیرهاي مزایاي درك شده(

تأثیر )،β= 14/0)، و دانش(β= - 17/0خطر درك شده (

بر متغیر تمایل نسبت به محصوالت تراریخته یرمستقیمیغ
دارند. بنابراین متغیرهاي نگرش نسبت به محصوالت 

، ادراك برابري، مزایاي درك شده، خطر تراریخته، اعتماد
درصد از تغییرات 45قادرند درمجموعدرك شده و دانش 
بینی کنند. همچنین متغیرهاي مزایاي متغیر تمایل را پیش

)، خطر درك شده β=50/0و P>002/0درك شده (
)021/0<P 17/0و=β 002/0() و دانش<P 35/0و=β (

تغییرات متغیر نگرش نسبت درصد از40مستقیم صورتبه
کنند. این نتایج به ترتیب به محصوالت تراریخته را تبیین می

Chen(با نتایج  & Li 2007(،(Huijts et al., و (2012
(Martines-Poveda et al., یتدرنهاهمخوانی دارند. (2009

، محیطییستزنتایج نشان داد، متغیرهاي اخالقیات، نگرش 
رابري نیز اثري بر نگرش نسبت به محصوالت اعتماد و ادراك ب

تراریخته نداشتند.
گیري و پیشنهادهایجهنت

ــعه    ــاد و توس ــدي در ایج ــش کلی ــاورزي نق ــان کش کارشناس
ی و تأثیرگذاري بـر پـذیرش   رساناطالعهاي کشاورزي، نوآوري
هاي کشاورزي و یا ارائه اطالعات به مـردم و همچنـین   فناوري

ــ  ــائل مرب ــاتی در مس ــش حی ــوآوري در  نق ــذیرش ن ــه پ وط ب
کنند. کارشناسان منابعی اطالعـاتی هسـتند   کشاورزي ایفا می

هـاي کشـاورزي بـراي    که اطالعات مناسبی در مـورد نـوآوري  
کننــد. بنــابراین، کارشناســان مســئول کشــاورزان فــراهم مــی

- رسانی به کشاورزان و مردم از طریـق آمـوزش و تـالش   اطالع

هـا آنو تمایـل رفتـاري   اي هستند. درك نگـرش هاي توسعه
تواند بر رفتارهـاي اسـتراتژي   نسبت به محصوالت تراریخته می

بـراي تغییـر نگـرش سایرین(کشـاورزان) مـؤثر      هاآنکاربردي 
باشد.

در این بررسی تحلیل الگوي علَی عوامل مؤثر بر تمایل 
رفتاري کارشناسان نسبت به محصوالت تراریخته نشان داد، 

باشد. بینی تمایل، نگرش میهت پیشقدرتمندترین متغیر ج
بنابراین، اگر نگرش کارشناسان نسبت به محصوالت 

ي ژنتیکی مثبت شود و به عبارتی کارشناسان کاردست
هاي ژن در تولید مواد غذایی را بسیار مفید، کاربرد تکنولوژي

نسبت به این محصوالت هاآنخوب و عاقالنه بدانند، تمایل 
شود. همچنین تحلیل روابط علی نشان میترمثبتبیشتر و 

داري بر تمایل داد، متغیر اعتماد تأثیر مستقیم، مثبت و معنی
محصوالت دارد. بنابراین منابع کارشناسان نسبت به این

باید اعتماد گیرندگانیمتصماطالعاتی، مسئوالن و 
کارشناسان را در این زمینه جلب کنند. زیرا با افزایش 
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نسبت به استفاده، ترویج و هاآن، تمایل اعتماد کارشناسان
یابد. از طرفی روابط توسعه محصوالت تراریخته افزایش می

علی بین متغیرها نشان داد، متغیر ادراك برابري اثر 
داري بر تمایل رفتاري کارشناسان مستقیم، منفی و معنی

اگر یگردعبارتبهنسبت به این محصوالت دارد. 
د با تولید این محصوالت نابرابري کارشناسان احساس کنن

یابد یافته و توسعه نیافته افزایش میبین کشورهاي توسعه
هاي خاصی تنها براي شرکتهاآنو تولید و گسترش 

تولید این محصوالت یتدرنهامنفعت اقتصادي دارد و 
هاآنکنند، تمایل منفعتی نصیب کشاورزان کوچک نمی

ابد. ینسبت به این محصوالت کاهش می
دهد، برخی همچنین، روابط علی بین متغیرها نشان می

غیر مستقیم بر تمایل کارشناسان نسبت صورتبهمتغیرها 

گذارند که شامل به محصوالت تراریخته تأثیر می
متغیرهاي دانش، مزایاي درك شده و خطرات درك شده 

باشند. این سه متغیر بر نگرش کارشناسان تأثیر می
از طریق این متغیر بر تمایل کارشناسان مستقیم دارند و

شود، گذارند. بنابراین در این راستا پیشنهاد میاثر می
مسئولین با افزایش دانش و آگاهی کارشناسان و همچنین 

کاهش یتدرنهاکردن مزایاي این محصوالت و ترروشن
خطرات احتمالی این محصوالت ( با استفاده از محصوالت 

، نگرش کارشناسان نسبت به این )خطرکمهاي یا روش
تمایل کارشناسان را نسبت به این یجهدرنتمحصوالت و 

محصوالت افزایش داد. 

هاي فرديتوزیع فراوانی کارشناسان بر اساس برخی ویژگی-4جدول
انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهفراوانیمتغیر

210235860/37198/9سن
19611318/4776/1هتعداد اعضاي خانواد

20713343/12140/9سابقه خدمت

بر اساس جنسیت پاسخگویانمحیطییستزمقایسه میانگین نگرش -5جدول
داريسطح معنیtآماره مردزنمتغیر انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

نگرش 
75/1759/316/1630/318/3002/0محیطییستز

/01داري در سطح ** معنی05/0در سطح داريیمعن*

مدرك تحصیلیهاي تحقیق بر اساس متغیرمقایسه میانگین- 6جدول 
داريسطح معنیtآماره کارشناسی ارشدکارشناسیمتغیر انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

02/0*47/2339/342/2270/227/2اي درك شدهمزای
01/0**74/858/283/719/249/2ادراك برابري
0001/0**22/3587/958/3955/805/3تمایل رفتاري

01/0داري در سطح ** معنی05/0در سطح داريیمعن*
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هاماتریس ضرایب همبستگی بین متغیر- 7جدول
X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10متغیرها

ــاي درك  مزای
شده

1

ــر درك  خطــ
شده

*18/0-1

54/01**-22/0**اخالقیات
33/01**18/0**- 12/0ادراك برابري

33/01**30/0**01/006/0دانش
ــرش  نگــــــ

محیطییستز
10/0 -06/0 -*18/0-01/0 -**25/0-1

1-14/0*38/0**18/0*16/0- 21/012/0**اعتماد
34/01**- 23/005/0**01/0-13/0*-24/0**43/0**نگرش

1- 20/005/0**23/003/0**39/0**46/0**40/0**- 12/0شدت خطر
1- 43/001/0**37/0**- 19/007/0**-20/0**- 06/0- 36/013/0**تمایل

05/0* در سطح 01/0** در سطح 
X1=

ــاي درك  مزای
شده

X2=
خطر 

درك شده

X3=
اخالق

X4=
برابري

X5=
دانش

X6=
محیطییستزنگرش 

X7=
اعتماد

X8=
نگرش نسبت 

به 
GMمحصوالت

X9=
شدت
خطر

X10=
تمایل

برازش مدل-8جدول
RMSEAdfChi

078/021155/4869

اثرات متغیرهاي مدل-9جدول
استانداردمستقیمتاثرا

نگرشتمایلمتغیرها
GMبه

نگرشاعتماددانشخطرمزایااخالق
محیطییستز

ادراك 
برابري

نگرش نسـبت بـه   
GM

---497/0173/0 -349/0---

- 272/0-252/0----402/0-تمایل رفتاري
اثرات غیر مستقیم استاندارد

نگرش نسـبت بـه   
GM

---------

---140/0- 200/0170/0---تمایل رفتاري
اثرات کل استاندارد

نگرش نسـبت بـه   
GM

---497/0173/0 -349/0077/0142/0-

- 140/0283/0057/0272/0- 367/0018/0- 402/0083/0-تمایل رفتاري
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دهند که متغیر مستقل بر متغیر وابسته باشد و خطوط منقطع نشان میمستقل بر متغیر وابسته مییرهايمتغداریمعندهنده تأثیر (خطوط ممتد نشان
داري ندارد.)تأثیر آماري معنی

پژوهشمدل تجربی-2نگاره

سپاسگزاري
از معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه کشاورزي بدینوسیله

دلیل حمایت مالی از و منابع طبیعی رامین خوزستان به 

کمال 31/931با طرح تحقیقاتی به شماره هاین مطالع
آید.تشکر و قدر دانی به عمل می

63/066/0

48/0

40/0

63/0 73/056/0 73/0 53/0 68/0 72/0 77/056/0 69/0 65/0

27/014/0

25/0

08/0

349/0

348/0

17/0 -

49/0

17/0

08/0 -

59/0

75/0

63/0

62/0

36/0

56/0

69/0

58/0

53/0

67/0

71/0

93/059/0 82/0
83/0

71/0

68/0

73/0

75/0

51/0

06/0

45/0

18/0 -

59/0

37/0

 -

73/0

54/0

50/0 20/0

برابري

92/042/0 61/0

44/0

15/0

26/0

41/0

49/0

55/0

43/0

64/0

72/0

مزایاي درك شده

60/0 68/0 52/0 70/0 61/0 30/0

اخالق

50/0 66/0 20/0 63/0 57/0

دانش

اعتماد

نگرش زیست 
محیطی

تمایل
(R2= 45/0 نگرش(

(R2= )40/0

57/0
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Agriculture Jihad Experts towards Genetically Modified Crops
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Abstract
Production and consumption of genetically modified plants have been known as one of the new outcomes of
biotechnology. These crops through economic benefits for farmers, pest and weed management, and reducing
greenhouse gases, supplying enough food for the growing world population, and conserving the environment. It
have significantly can lead to sustainable development. Whereas, agricultural experts have key role toward
informing farmers as well as spreading and developing such crops, understanding their attitude about genetically
modified crops is quite important. Hence, this study aimed to investigate the attitude of Khuzestan Province
Organization of Agriculture Jihad experts towards genetically modified crops. A sample of 216 persons was
selected through simple random sampling method. The results showed that, the attitude towards genetically
modified crops, trust and perception directly affected the intention of agricultural experts to use those crops.
Whereas, the perceived benefits, perceived risks and knowledge indirectly had effects on their intention. The
variables of attitude towards genetically modified crops, trust, perception, perceived benefits, perceived risks and
knowledge could predict 45 percent of variations of experts’ tendency towards those crops.

Keywords: Intention, Attitude, Biotechnology, Genetically Modified Crops, Sustainable Development,
Agricultural Experts.
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