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 چکیده

مواد  یبرا ترشیهر چه ب یتقاضا شیمنجر به افزا یجهان همراه با مهاجرت شهر تیجمع عیسر شیافزا
اگرچه مشخص  .شودیم یکشاورز یاز پسماندها یادیمقدار ز دیتول سببشده است که به نوبه خود  ییغذا

 یاگر به درست ولیدارد،  ستیز طیبر انسان و مح بدی اریبس یپسماند اثرها بی رویه شده است که انباشت
استفاده از  یهایبرتر وجودا حال، ب نیباشد. با ا مؤثر جامعهغذا  تیامن شیافزادر  دنتوانیشوند، م تیریمد

کشاورزان مورد  نینوع رفتار در ب نیهنوز ا یو اقتصاد یطیمح ستیز یداریاز لحاظ پا یکشاورز یپسماندها
بر رفتار کشاورزان مؤثر  یشناسروان یهاعامل نییمطالعه تب نیهدف از ا ن،یاست. بنابرا گرفتهقرار ن رشیپذ

شده به عنوان  یزیررفتار برنامه هیهدف از نظر نیبه ا دنیرس ی. براباشدیم یکشاورز یپسماندها افتیدر باز
د بوکشاورزان شهرستان خرم آباد از  تن 25252 شامل یآمار ی استفاده شد. جامعه تحقیق یچارچوب اصل

ها از داده یگردآور یبرا. شد نییتع تن 375و مورگان، حجم نمونه  یکه با استفاده از جدول کرجس
افزار نرم یریبا به کارگ یساختار یهامعادله یها از مدلسازداده پردازش ینامه استفاده شد. براپرسش

AMOS24 یجیترو یهاکه در کالس یکشاورزان نینشان داد که ب یتنیآزمون من وا جیاستفاده شد. نتا 
اند از لحاظ رفتار، نگرش، شرکت نکرده هاکال س نیکه در ا یاند با کشاورزانپسماند شرکت کرده تیریمد

نشان داد که نگرش،  یافته های تحلیل مسیروجود دارد.  یتفاوت معنادار یرفتار یو باورها یهنجارذهن
 یکشاورز یپسماندها افتیبا رفتار کشاورزان در باز یدرک شده رابطه مثبت یو کنترل رفتار یهنجار ذهن

اثر  نیترشیب یرفتار یو باورها میاثر مستق نیترشیب ،ن داد که نگرشنشاتحلیل مسیر  نیدارند. افزون بر ا
 را بر رفتار کشاورزان داشته است. میمستق ریغ
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 قدمهم
 نیترهمواره از جمله مهم یکشاورز یپسماندها

مختلف  یبوده است که اقتصاد کشورها ییهاچالش
 ر،یاخ یهاقرار داده است. در سال ریرا تحت تأث

 یبه منبع مهم آلودگ لیتبد یکشاورز یهازباله
و  واناتیاز فضوالت ح یاند و مشکالت ناششده
 یهااست. دفع زباله یمورد توجه جهان انیماک

 شیدرصد افزا 19تا  5 نیانگیساالنه با م یکشاورز
 ی(. رها کردن تصادف2915)وانگ و همکاران،  ابدییم

 یکشاورز یاز پسماندها یمنطق ریغ یبردارو بهره
 رهیخاک و غ یهوا، آلودگ یمنجر به آلودگ نیچنهم

دود  انبار،یز یخواهد شد. سوزاندن کود و کاه، گازها
که به طور  کندیم دیتول ار یاریو گرد و غبار بس

. کود کندیو هوا را آلوده م ستیز طیمح یجد
ها، ها، تخم انگلاز پاتوژن یاریشامل بس زین یوانیح

 یاز پسماندها یاست. بخش رهیو غ نیسنگ یفلزها
و  شودیبه آب منتقل م میبه طور مستق یکشاورز

)وانگ  شودیم ستیز طیمح یجد یمنجر به آلودگ
 جیاست که نتا یدر حال نی(. ا2912و همکاران، 

 یهمه انواع پسماندها دهدینشان م قاتیتحق
و کاه  واناتیفضوالت مرغ و ح ژهیبه و ،یکشاورز

ارزش و  یدارا یشده از محصوالت کشاورز دیتول
 ییتوانا توانندیبوده و م ییباال اریبس یاهیتغذ تیقابل

 ن،یبهبود دهند. بنابرا داریپا دیتول یخاک را برا
و  یکشاورز یهازباله افتیمؤثر و باز لیتبد

 یهایآلودگ تیریاز آن در مد نهیبه یبرداربهره
 (. 2912مهم است )احمد و همکاران،  ستیز طیمح

 افتهیتوسعه  یکشورها دهدینشان م هایبررس
موضوع چالش  نیا تیریمد یرا برا یموثر یهااقدام
در حال توسعه  یاند اما کشورهااتخاذ کرده زیبرانگ

را  یموثرتر یاند راهکارهاهنوز نتوانسته رانیمانند ا
 یمستندها ی. بر مبنارندیبکار گ نهیزم نیدر ا

 259 رانیدر ا یزموجود، از هر تن محصول کشاور
در  زانیم نیکه ا شودیم دیپسماند تول لوگرمیک

 نیاست، بنابرا لوگرمیک 19 شرفتهیپ یکشورها
دالر  اردیلیم 7ساالنه  توانیآن م تیریصورت مد
 (. 1320 ،یدیکرد )جمش ییصرفه جو

 یهاماندهیبه عنوان باق یکشاورز یپسماندها
خام مانند  یمحصوالت کشاورز یکشت و فرآور

و  یگوشت، مرغ، محصوالت لبن ها،یسبز ها،وهیم
 یهایخروج هانیاند. اشده فیتعر یمحصوالت زراع

باشند که  یمواد یاوح توانندیکه م اندیدیرتولیغ
(. از 2912و همکاران،  یباشد )اوب دیانسان مف یبرا
 ازیمورد ن ییاز مواد غذا یمیجا که بخش عظآن

و در  شودیم دیتول ییروستا یهاکشور در جامعه
 دیها تولمنطقه نیپسماند در ا یادیآن حجم ز جهینت
مهم  یامقوله یکشاورز یتوجه به پسماندها شودیم

 نی(. بنابرا1320و همکاران،  یاست )چراغ
در بخش  سماندحجم پ نیا تیریو مد یسازمانده

 تیریاست. مد ییباال تیاهم یدارا یکشاورز
 یدیتول یاعمال شده بر پسماندها تیریپسماند، مد

انسان است و هدف آن متوقف ساختن  یهاتیبا فعال
سوء آن بر سالمت انسان  یهایکاهش اثرگذار ای

 انیم نی(. در ا1309و همکاران،  یرترابیهاست )م
سامانه  یهاخشب نیزتریاز چالش بر انگ یکی

 ینقش مهم تواندیپسماند که اصالح آن م تیریمد
 یکشاورز یپسماندها تیریدر بهبود سامانه مد

پسماند توسط  ییداشته باشد، انتخاب روش دفع نها
(. در 1302و همکاران،  یدهقان) باشدیکشاورزان م

 یحال حاضر سوزاندن کاه و پسماند دام در کشاورز
 ستیاز مشکالت ز دچن کی جادیکشور باعث ا

و دور انداختن  میشده است. سوزاندن مستق یطیمح
 یهادفع زباله یبرا یروش معمول یخودسرانه حت

 یبرا یجد دیتهد کیشده است که  یکشاورز
و  یکشاورز دیبهبود تول ،ییروستا ستیز طیمح
 ندیدر فرا یکشاورزان است. مشکالت یزندگ طیشرا

کشور وجود دارد  رد یکشاورز یاستفاده از پسماندها
 یو ناشناخته پسماندها ادیکه شامل مقدار ز

 یاز پسماندها یبردارمشکالت دفع و بهره ،یکشاورز
 نیها، به کار نگرفتن ماشروش یناکارآمد ،یکشاورز

ناکارآمد و کمبود  یهااستیس ،یورزآالت کشا
 یهازباله افتیدر باز یخدمات اجتماع یهاسامانه

که  دهدینشان م هایبررس جیتا. نباشدیم یکشاورز
 یوربا بهره یدر اقدامات سنت یکشاورز یپسماندها

. به عنوان مثال سوزاندن شوندیمصرف کم استفاده م
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را فقط  میدرصد از پتاس 39 تواندیم نیکاه در زم
 یمواد مغذ گریکه د یاستفاده مجدد کند، در حال

 نیو گرما، از ب یفسفر، ماده آل تروژن،یمانند ن یغن
(. لذا ضرورت 2912خواهند رفت )احمد و همکاران، 

در  یکشاورز یاز پسماندها نهیاستفاده درست و به
شدن  زتریتم ،یطیمح ستیز یجهت کاهش آلودگ

 جادیا ،یا به مواد آلپسمانده لیروستا، تبد طیمح
)ژانگ و  شودیو... احساس م یانرژ دیاشتغال و تول

 (. 2912 ،؛ چاندراموهارانا2912همکاران، 
 یهاعامل ریبا عنوان تأث یپژوهش جینتا

 یکشاورزان برا یهاهدف یبر رو یروانشناخت
 یهاتوده نشان داد که هدف ستیز عاتیضا افتیباز

کشاورزان و رفتار آنان به نوبه خود توسط نگرش 
درک شده  یو کنترل رفتار یهنجار ذهن ،یفرد
 یبرا یساختار یهامعادله ی. مدلسازشودیم نییتع

ها استفاده سازه نیا انیم یمنطق یهارابطه لیتحل
 جیترو یبرا دیمؤثر با یکردهایرو نیچنشد. هم

 یهایاز سودمند ینگرش مثبت کشاورزان، آگاه
 یبرا ،یاجتماع یاز هنجارها یو آگاه یطیمح ستیز
 افتیبازمشارکت در  یشور و شوق کشارزان برا جادیا

 ابدیتوسعه  یمیاقل یرهاییغکاهش ت یبرا عاتیضا
 (. 2912و همکاران،  انگی)ج

 یرفتارها یبه بررس یگریپژوهش د جینتا
توسط کشاورزان نشان  یکشاورز عاتیضا یرهاساز

 نیدرصد از پاسخ دهندگان ا 75/17داد که که تنها 
 یرا گردآور یکشاورز عاتیرا دارند که ضا دگاهید
 ایو  افتیباز یهاستگاهیها را به او آن کنندیم

 گرانیکه د یدر حال فروشند،یم یتجار یهاشرکت
درصد  75/12 یها دارند و حتآن یسازبه رها میتصم

از  یکه آنان به طور سنت کنندیم انیبه صراحت ب
 شانیها نیبه عنوان نهاده در زم یکشاورز عاتیضا

 یوانیح عاتیها را با کاه و ضاآن ایو  کنندیاستفاده م
. کنندیخود وارد م یهانیمخلوط کرده و به زم

 یرهاساز یدهد که رفتارهاینشان م یشواهد تجرب
 ریتوسط کشاورزان تحت تأث یکشاورز عاتیضا

 هیتصف ساتیتاس ،یتخصص یهایشرکت در تعاون
جاده،  نیتریکپساب در روستاها، فاصله تا نزد

آب، مشارکت  تیفیک رییتغ ن،یزم تیفیک یرهاییتغ

و زمان  یبوم شناخت یآنان در آموزش کشاورز
و  انگیباشد )جیم یدر کشاورز یگذارهیسرما

 (. 2912همکاران، 
از  یبردارکه در رابطه با بهره یگرید یبررس جینتا

و سبک  ستیز طیحفظ مح یبرا یکشاورز عاتیضا
انجام  انایهار التیاز ا یاهیدر دو ناح داریپا یزندگ

 وگازیدر مورد استفاده از ب یشد، نشان داد که آگاه
 عاتیقارچ، ضا عاتیضا اهان،یگ عاتیازضا یناش

درصد  79از ترشیب یباغبان عاتیگندم، خردل وضا
از  یبرداردر مورد بهره یکل یآگاه ن،ی. بنابراباشدیم

از  یبردارباال بود اما بهره اریبس یکشاورز عاتیضا
کمتر است.  اریتوسط کشاورزان بس یکشاورز عاتیضا
نشان داد که درآمد کشاورزان با  جینتا نیچنهم

و منجر به کاهش  ابدییم شیافزا عاتیفروش ضا
موجود و  عاتیو کاهش ضا ییایمیش یهاودک نهیهز
 جادیا نیچن. همشودیم منیپاک و ا ستیز طیمح

 شیدر روستا باعث افزا عاتیضا یگردآور یمرکزها
و توسعه روستاها  یکشاورز یپسماندها افتیباز
 (. 2915)شراوات و سندو،  شودیم

( نشان 2915والبونا و همکاران ) یبررس جینتا
ها دام هیمحصوالت در تغذ یپسماندها ترشیداد، ب

به  ایو جنوب آس قایآفر یجنوب صحرا یدر کشورها
کشاورزان در  ترشی. در مقابل، بشوندیکارگرفته م

درصد از  29از  شیهند و بنگالدش ب ،یغرب ایکن
حفظ  یورزکشا یهانیمحصول را در زم یپسماندها

تفاوت در  لیبه دل تواندیم رهاییتغ نی. اکنندیم
 یپسماندها ادیو رقابت ز یکشاورز یفشردگ زانیم

 ایمانند خوراک  گرید یهابا استفاده یکشاورز
 گرید لی(. دل2912سوخت باشد )بادرون و همکاران، 

تفاوت برحسب مشخصات مزرعه و  تواندیم
 یراهبردها و،ر نیباشد. از ا یشتیمع یراهکارها

کشاورزان با  نیدر ب یکشاورز یاستفاده از پسماندها
 تیو موقع یمتفاوت، درجه فشردگ دیتول یهاهدف

متفاوت است. به عنوان مثال،  یاقتصاد-یاجتماع
 حیممکن است ترج یشتیکشاورزان با مزرعه مع

 ایخوراک  یبرا یکشاورز یدهند از پسماندها
ممکن  کارانیسبزسوخت استفاده کنند. در مقابل، 

 یایرا به کار ببرند و بقا یترشیاست کود ب
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 راینگه دارند ز هانیمحصوالت را در در زم
باال دارند  یبه مواد مغذ ازین هایسبز دکنندگانیتول

و  ری)ابدولکد کندیم دیرا تول عیسر یو بازده اقتصاد
 (. 2913همکاران، 

 هینشان داد که سرما یگرید یبررس جینتا
 یپسماندها افتیبازکشاورزان در  شیبر گرا یاجتماع
 یدارد. اعتماد نهاد ریتأث داریتوسعه پا یبرا یکشاورز
 ،یمحرک است و به دنبال آن مشارکت مدن نیبزرگتر

متقابل  یهاشبکه یو هنجارها یفرد نیاعتماد ب
ها نشان داد که سطح یبررس جینتا نیچناست. هم

( و یانسان هیسرما ری)متغ یکار اضاف ،یعال التیتحص
 هیسرما ریمتغاستفاده از پسماندها ) لیامکانات و وسا

 افتیبازکشاورزان به  شیگرا تواندی( میکیزیف
کاهش انتشار کربن  یرا برا یکشاورز یپسماندها

 (. 2912و همکاران،  یدهد )ه شیافزا
استفاده  یخانوار برا شیبه گرا یگرید یبررس در

پرداخته شد و  وگازیب دیدر تول یوانیح یاز پسماندها
 افتیباز رشیخانوار به پذ لینشان داد که تما جینتا

 ریو ارزش آن تحت تأث یکشاورز یپسماندها
 ت،ی)مانند جنس یخانوادگ ای یشخص یهایژگیو

 یاقتصاد ریغ یرهایغمت نیچندرآمد خانوار( و هم
( یطیو نگرش مح یطیمح ستی)مانند دانش ز

درآمد  ینابرابر ق،یتحق نیا جی. بر مبنا نتاباشدیم
خانوارها  لیاز لحاظ تما هیسرما صیخانوار و تخص

مورد  دیبا یکشاورز یپسماندها افتیباز رشیپذ یبرا
 یبرا یطیمح ستی. آموزش زردیتوجه قرار گ

 طیمح یارتقاء آگاه یبرا راقدام مؤث کیخانوارها 
(. 2912و همکاران،  یخودشان است )ه ستیز
 یهاوهی( به ش1302فخر آباد و همکاران ) ینتیز

پسماند  تیریمد ندیدر فرا یمردم یهاجلب مشارکت
نشان داد که  جیدر گرگان پرداختند و نتا ییروستا

 یدیزباله تول زانیو م یآموزش یهادوره یبرگزار نیب
که از  یوجود دارد و افراد یداریرابطه معن

به  لیما ترشیاطالع داشتند ب یجداساز یهایبرتر
( به 1302و همکاران ) یبودند. اصغر یهمکار
 یطیمح ستیو سطح مخاطرات ز تیفیک یبررس

در شهرستان زابل پرداختند،  ییروستا یپسماندها
بر اساس  ییروستا ینشان داد که پسماندها جینتا

 یمورد مطالعه دارا یدر روستاها ننوع و مقدارشا
 یطیمح ستیز یهااز مخاطره یسطوح مختلف

آن بود که  دیپژوهش آنان مؤ یهاافتهی. باشندیم
درصد از  0/15در  یطیمح ستیز یهاسطح مخاطره

ها درصد آن 25در  اد،یز ،یروستاها مورد بررس
. باشدیکم م یلیخ ایروستاها، کم  گریمتوسط و در د

دفع پسماند  یکنون یکه الگو کنندیم شنهادیلذا پ
ها به آن یربهداشتیدفع غ یهااصالح شده، مخاطره

شود و توجه به حفظ سالمت  آموزش داده انییروستا
 شود.  یسازروستا فرهنگ طیمح یهاییبایو ز

 یپسماندها افتیباز یهایوجود همه برتر با
 افتیباز رشیپذ ندیشده، هنوز فرا انیکه ب یکشاورز

کشاورزان کند و  نیدر ب یکشاورز یاز پسماندها
آهسته است. با توجه به اطالعات به دست آمده از 

 یمصاحبه با کارشناسان سازمان جهاد کشاورز
 یبرا ناوقات کشاورزا ترشیشهرستان خرم آباد، در ب

و  ساقهها ز،هر یعلفها ،پسماندها دنبر بیناز 
 به لمحصو شتدابراز  پس هگیا هباقیماند یاجزا

 هغیرو  شتو دا کاشت تاعملیدر  یآسانگر رمنظو
و  یطور که محبو همان زنندیکشتزارها را آتش م

 گاهیاند کرده انیخود ب ی( در بررس1322همکاران )
 باعثکه  ستا دیاززده آنقدر  تشآ یمینهاگستره ز

کربن  دیاکس یو گاز د رغباو  دگرگرما، دود و  تولید
 محیط یستز یهاهالیندسه مورد از آ نیکه ا شودیم

 یکشاورز یاست که پسماندها یدر حال نی. اهستند
از مواد قابل استفاده دوباره با ارزش  یاریشامل بس

 تواندیتوده م ستیاز ز ادیحجم ز نی. اباشندیباال م
 یانرژ یادیز زانیمناسب، به م یبه وجود فناور هبست

 (. 2913شود )گانتر و همکاران،  لیو مواد خام تبد
 ،یسطح آگاه یبه ارتقا ازین رسدیلذا به نظر م 

وجود دارد.  نهیزم نینگرش و رفتار در ا رییتغ
شور  ،یوجود فناور نه،یچون هزهم یچند یهاعامل

 ییایجغراف طیمح ،یطیمح ستیز یهاو شوق، اقدام
 نیچنو هم تیتراکم جمع ،یقیتشو استیس ،یو محل

 فتاربر ر توانندیم یعت و کشاورزتوسعه صن
 رگذاریتأث یکشاورز یپسماندها افتیکشاورزان در باز
از  یشناسروان یهاعامل انیم نیباشند اما در ا

 کنندهنییتع توانندیهستند که م یعوامل نیترمهم
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 (2992شده )آجزن،  یزیر: مدل رفتار برنامهقیتحق یچارچوب نظر -1نگاره 

با هدف  یبررس نیرفتار کشاورزان باشند. ا
شده در  یزیرمدل رفتار برنامه یهاسنجش سازه

کشاورزان  نیدر ب یکشاورز یپسماندها افتیباز
 یسع یبررس نیشهرستان خرم آباد انجام شد. در ا

مدل  نیابتدا ابعاد ا یزیراز اقدام به برنامه شیشد پ
ها و عامل نیچرا که شناخت ا ردیقرار گ لیمورد تحل

 یهابرنامه یطراح یبرا زانیرها به برنامهآن یکار رو
شده کمک  یزیررفتار برنامه لمد یمؤثرتر بر مبنا

مؤثر بر رفتار کشاورزان  یها. شناخت سازهدینمایم
 زانیربه برنامه تواندیم یکشاورز یدر دفع پسماندها

کنند و موجب  یطراح یترقیکمک کند تا برنامه دق
 یکشاورز یپسماندها افتیباز یکشاورزان برا بیترغ

 شیبه افزا دتدر کشتزار خود شود و در دراز م
 ییو توسعه روستا ستیز طیحفظ مح ،ییغذا تیامن

 . انجامدیب
 یهاعامل لیمربوط به تحل یهاهیاز نظر یکی
 هیکشاورزان نظر یهامیبر رفتار و تصم یشناسروان

بواسطه آجزن  افتهیشده توسعه  یزیررفتار برنامه
رفتارها و  یبه طور گسترده در بررس هینظر نیاست. ا

 نر،یکشاورزان استفاده شده است )گر ماتیتصم
؛ بورگز و همکاران، 2912؛ الور و همکاران، 2915
به استفاده از  میتصم ه،ینظر نی(. بنا بر ا2912

از قصد کشاورزان نشأت  یکشاورز یپسماندها
قرار  ریکه بواسطه سه سازه تحت تأث ردیگیم
 یو کنترل رفتار یذهن ی: نگرش، هنجارهارندیگیم

که  دهدیسه سازه اجازه م نیدرک شده. استفاده از ا
 افتیباز یریپذمکانچطور کشاورزان ا میده صیتشخ

در کشتزار )نگرش(، فشار  یکشاورز یپسماندها
 یپسماندها افتیباز یدرک شده برا یاجتماع

خود  یی( و درک توانای)هنجار اجتماع یکشاورز
راهبرد در کشتزارها )کنترل  نیاستفاده از ا یبرا

 . کنندیم یابیدرک شده( را ارزش یرفتار
 یهاشده، اقدام یزیررفتار برنامه هیبر نظر بنا

: شودیم تیهدا یهابر اساس سه نوع مالحظه یانسان
 نیا یابیرفتار و ارز یاحتمال جیا در مورد نتاباوره

 ی(، باورها در مورد انتظارهایرفتار ی)باورها جینتا
 نیبا ا یدر جهت همخوان زهیو انگ گرانید یهنجار

( و باورها در مورد وجود یجارهن یانتظارها )باورها
انجام رفتار و قدرت درک شده  تواندیکه م ییهاعامل

 یمانع کند )باورها ای یها را آسانگرعامل نیا
 کی یرفتار یباورها ب،یکنترل(. در مجموع به ترت

 جادینامطلوب را نسبت به رفتار ا اینگرش مطلوب 
 یمنجر به فشار اجتماع یهنجار یباورها کنند؛یم

کنترل  یو باورها شود؛یم یهنجار ذهن ایشده  درک
. در کل، شودیدرک شده م یباعث کنترل رفتار

 درـفو ادراک  هنیذ رهنجا ر،اـفتر هـب بتـنس شنگر
 دـقص یرـگی لکـش هـب رـمنج یراـفتر لرـکنتاز 

 ،یقاعده کل کی. به عنوان دمیشو درـف یراـفتر
 بیشتر لکنترو درک  تربمطلو هنیذ رهنجاو  شنگر
 بهرا  دفر قصد د،یاز لاـحتما هـب ر،اـک یارـجا بر
 دنگیزا می بر زنیا یک به پاسخدر  رفتار یک یاجرا

( 1مدل آجزن در نمودار ) ی(. عنصرها2992)آجزن، 
 نشان داده شده است.

از مدل رفتار  قیتحق ی نهیشیپ هـب هـتوج با
 یارـب لیذ ینظر بچورچا ،شده آجزن یزیربرنامه

 .استفاده شد هشوژـپ نیا
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  شناسی روش
 عنواز  روش ظلحا بهو  یکم تحقیق ینادیدمان 

 مانیزی  ودهمحدبه  توجه با. ستا ارتباطی-علّی
که در  ستا مقطعی عنواز  هشوپژ نیا ،تحقیق

 جا که در. از آنانجام شد 1302-07 فاصله زمانی
بخش زراعت  ریدر ز یپسماند کشاورز قیتحقاین 
 نـیا یراـمآ جامعه، است شده یابیو ارز یبررس

کشاورزان شهرستان خرم تن از  25252 هشوژـپ
و  یاستفاده از جدول کرجسآباد بود. حجم نمونه با 

 یهاانتخاب نمونه یشد. برا نیینفر تع 375مورگان 
 یاسه مرحله یاخوشه یریگاز روش نمونه قیتحق

چهار بخش  انیکه ابتدا از م یاستفاده شد؛ به طور
انتخاب  یو پاپ یشهرستان خرم آباد، دو بخش مرکز

دو بخش  نیدوازده دهستان ا انیگاه از مشدند. آن
شش دهستان  یشهرستان خرم آباد، به صورت تصادف

 نیا روستای 122 انیو در مرحله دوم، از م
 یها به صورت تصادفدرصد از آن19ها دهستان

 یهجده روستا نیا نیانتخاب شدند. سپس از ب
 به صورت یریگنمونه با روش نمونه یمنتخب اعضا

در مرحله  مشخص شدند. انتساب متناسب یتصادف
رفتار در بین کشاورزانی که در بعد برای مقایسه 

کالس های ترویجی مدیریت پسماند شرکت کرده اند 
با کشاورزانی که در این کالس ها شرکت نکرده اند، 
حجم نمونه برای هر دو گروه یکسان محاسبه شد. به 

تن به عنوان  22طوری که در هر یک از گروه ها 
 نمونه انتخاب شدند.  

: بخش 0شامل  یانامهپرسش قیتحق یابزار اصل 
 ی(، آگاهپرسش 19) انیپاسخگو یفرد یهایژگیو

 ی(، نگرش نسبت به پسماندهاپرسش 19کشاورزان )
(، پرسش 3) یذهن ی(، هنجارهاپرسش 3) یکشاورز

 2(، قصد )پرسش 5درک شده ) یکنترل رفتار
 ی(، باورهاپرسش 7) یرفتار یرها(، باوپرسش
( پرسش 12کنترل ) یباورها( و پرسش 2) یهنجار

 ینامه در قسمت آگاهپرسش یدهازیامت یبود. برا
هر پاسخ  یو برا کیهر پاسخ درست نمره  یبرا

 یهااشتباه نمره صفر در نظر گرفته شد. پرسش
 یکنترل رفتار ،یذهن یمربوط به نگرش، هنجارها

 اسیدرک شده و قصد کشاورزان با استفاده از مق

رفتار  یریگشدند. اندازه یندبه طبق ییپنج تا کرتیل
 11با استفاده از  زین یکشاورز یاستفاده از پسماندها

و  کیپاسخ مثبت نمره  یانجام شد که برا پرسش
 در نظر گرفته شد.  صفر نمره یهر پاسخ منف یبرا

و انحراف  نیانگیاز م یفیتوص لیبه منظور تحل
از  زین یاستنباط لیاستفاده شد. در بخش تحل اریمع

و به منظور  یتنیآزمون من وا ،یبستگآزمون هم
پژوهش  نیا یهاو پردازش داده قیتطب زانیم نییتع

( و 2992شده )آجزن،  یزیربا مدل رفتار برنامه
 یلسازاز روش مد ق،یتحق یچارچوب نظر یبررس

 AMOSافزاربا کاربرد نرم یساختار یهامعادله
 یمدل شامل کا یبرازش کل یهااریاستفاده شد. مع

بونت -(، شاخص برازش هنجار شده بنتلر2χاسکوئر )
(NFIشاخص برازش افزا ،)یشی (IFIشاخص توکر ،)-

 شهی( و رCFI) یقی(، شاخص برازش تطبTLI) سیلو
( RMSEAبرآورد ) یمربعات خطا نیانگیدوم م

 . استفاده شد

  هاافتهی
 یسن نیانگیکه م دهدینشان م قیتحق جینتا

 1/23کشاورزان ) ترشیسال بود و ب 23کشاورزان 
سال قرار داشتند.  59تا  29 یدرصد( در گروه سن

 ،درصد( 27) قیتحق نیا یکشاورزان مورد بررس
واقع  در .بودند سوادیب ای ییابتدا التیتحص یدارا

 یراسال و دا انیکشاورزان منطقه را قشر م ترشیب
 قیتحق یهاافتهیدادند. بنابر  لیتشک نییپا التیتحص

 کیکشاورزان منطقه به تفک ترشیکشت ب ریسطح ز
 1تر از هکتار و کم 3تا  1 نیب یو آب میکشت د
و  یخرده مالک یعنی طیشرا نی. اباشدیهکتار م
بودن  یشتیو مع یدهقان انگریب یاراض یپراکندگ
 منطقه است.  نیدر ا یکشاورز

در استفاده  یقصد کشاورزان منطقه مورد بررس زانیم
 یآگاه زانیمو  یکشاورز یپسماندها بازیافت

 یهادر مورد روش یکشاورزان منطقه مورد بررس
آن  یهایو سودمند یکشاورز یپسماندها بازیافت
  .(2و  1)جدول های  کم بود

 (3) ولجددر  هشوپژ یرهایمتغ نیب همبستگی
 شده است. ئهارا



 ... آبادخرم رفتار کشاورزان 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 18 

 زراعی یپسماندها بازیافتقصد کشاورزان در  بر پایه پراکنش کشاورزان -1جدول 
 انباشتهدرصد  درصد فراوانی میزان گرایش

 7/7 7/7 20 اصالً

 3/33 2/25 02 خیلی کم

 3/73 29 159 کم

 2/02 5/23 22 متوسط

 199 2/3 12 زیاد

  199 375 جمع کل

 5بیشینه: 9کمینه:  33/1واریانس:  02/9انحراف معیار:  29/1میانگین: 

 
 آن یهایپسماندها و سودمند بازیافتدر مورد  یآگاه پراکنش کشاورزان بر پایه -2جدول 

 درصد انباشته درصد فراوانی میزان آگاهی

 2/2 1/2 23 اصالً

 33 0/22 191 خیلی کم

 2/75 2/22 129 کم

 3/07 2/21 21 متوسط

 199 2/2 19 زیاد

  199 375 جمع کل

 5: نهیشیب 9: نهیکم 22/9واریانس:  92/1: اریسال انحراف مع 25/1: نیانگیم

 
 تحقیق یرهایمتغ یبستگهم -3جدول 

 باورهای کنترل باورهای هنجاری باورهای رفتاری کنترل رفتاری درک شده هنجار ذهنی نگرش قصد رفتار متغیر

        - رفتار

       - 125/9* قصد

      - 13/9* 373/9** نگرش

     - 21/9 32/9** 252/9* ذهنی هنجار

    - 32/9** 51/9** -17/9 -10/9 کنترل رفتاری درک شده

   - 32/9** 20/9** 27/9* 22/9* 22/9** باورهای رفتاری

  - 29/9** 22/9** 22/9** 39/9 30/9** 21/9** باورهای هنجاری

 - 22/9** 21/9* 52/9** 29/9** 57/9* 32/9** 32/9* باورهای کنترل

*p<05/0**p<01/0 

 
 یبستگبه دست آمده از هم جینتا یهاافتهی

 یرهایاز متغ کیهر  نینشان داد که ب اسپیرمن
درک  یکنترل رفتار ،یمستقل نگرش، هنجار ذهن

 یو باورها یهنجار یباورها ،یرفتار یشده، باورها
وجود دارد. افزون  یداریرابطه معن گریکدیکنترل، با 

 یرهایغاز مت کیهر  نیبر آن، برابر جدول باال ب
 افتیبازشده با رفتار کشاورزان در  ادیمستقل 

وجود  یداریرابطه معن ز،ین یکشاورز یپسماندها
و  میمستق غیر ،مستقیم ی(، اثرها2دارد. در جدول )

 ناـنش بستهوا یمتغیرها بر نیب پیش یمتغیرها کل
 ننشا( 2) لشکدر  مسیر یهادارنمواست.  هدـشداده 

 یـکلیها خصشا هـب هـتوج با. ستا هشدداده 
 مناسبیبرازش  یگفت که مدل دارا توانیم ازشرـب

است  یبررس ردمو وهگردو  بیندر 
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 بر رفتار کشاورزان در بازیافت پسماندهای زراعیمستقل  یرهایمتغ خالصه تأثیر -8 جدول
 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر پیش بین وابستهمتغیر 

 =25/9R2 رفتار کشاورزان

 31/9 - 31/9 قصد

 21/9 19/9 51/9 نگرش

 13/9 13/9 - هنجارهای ذهنی

 97/9 97/9 - کنترل رفتاری

 22/9 22/9 22/9 باورهای رفتاری

 92/9 92/9 - باورهای هنجاری

 97/9 97/9 - باورهای کنترل

 =20/9R2 قصدکشاورزان

 31/9 - 31/9 نگرش

 21/9 - 21/9 هنجارهای ذهنی

 22/9 - 22/9 کنترل رفتاری

 32/9 32/9 - باورهای رفتاری

 10/9 10/9 - باورهای هنجاری

 21/9 21/9 - باورهای کنترل

 12/9R2=  22/9 - 22/9 نگرش

 21/9 - 21/9 باورهای رفتاری =22/9R2 هنجارهای ذهنی

 10/9R2=  21/9 - 21/9 کنترل رفتاری

 12/9R2=  - - 99/9 نگرش

 27/9 - 27/9 باورهای هنجاری =22/9R2 هنجارهای ذهنی

 10/9R2=  - - 99/9 کنترل رفتاری

 12/9R2=  - - 99/9 نگرش

 39/9 - 39/9 باورهای کنترل =22/9R2 هنجارهای ذهنی

 10/9R2=  29/9 - 29/9 کنترل رفتاری

 
(92/9 = RMSEA 00/9؛ = CFI 00/9؛ = TLI ؛

00/9 = NFI 152/9؛ = p  22/2و  =χ2/df .) 
 انی(، از م2)شکل  ری( و نمودار مس2جدول ) برابر

اثر  نیترشیمستقل پژوهش، نگرش ب یرهایمتغ
( را بر رفتار کشاورزان در 21/9و مثبت ) میمستق

ان  ازداشت. پس  یکشاورز یپسماندها افتیباز
و  میاثر مستق نیترشی( از ب31/9قصد ) ریمتغ

در  نیبر رفتارکشاورزان برخوردار بود. ا یمعنادار
 ریاثر غ نیترشیب یرفتار یاست که باورها یحال

/.( را بر رفتار کشاورزان داشت. با وجود 22) میمستق
 ریبه طور غ یرفتار ی(، باورها2برابر شکل ) ن،یا

 یذهن ی(، هنجارها22/9نگرش ) قیاز طر میمستق

( بر قصد کشاورزان 21/9) ی( و کنترل رفتار21/9)
خواهد  ریتأث یکشاورز یپسماندها افتیبازدر 

 ریبه طور غ یهنجار ی(. باورها22/9گذاشت )
( بر قصد 27/9) یذهن یهنجارها قیاز طر میمستق

 ی( و باورها92/9خواهد گذاشت ) ریکشاورزان تأث
 یهنجارها قیاز طر میمستق ریغکنترل به طور 

( بر قصد 29/9) ی( و کنترل رفتار39/9) یذهن
 25در کل،  ها،افتهی(. بنابر 97/9کشاورزان اثر دارد )

مربوط به رفتار کشاورزان در  یرهاییدرصد تغ
 یرهایتوسط متغ یکشاورز یپسماندها افتیباز

 شده است. نییمستقل مزبور تب
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  قیتحق یبرآورد مدل ساختار جینتا -2نگاره 

 یجیترو یهاشرکت در کالس ریتأث یبررس
 کشاورزان یروانشناخت یهایژگیبر و

شرکت کشاورزان در  ریتأث یبررس ربه منظو
 یهایژگیپسماند بر و تیریمد یجیترو یهاکالس

استفاده شد.  یتنیآنان از آزمون من وا یروانشناخت
 ( آمده است.5به دست آمده در جدول ) جینتا

تفاوت  یبررس یبرا یتنیآزمون من وا جینتا
 یجیترو یهاکشاورزان بر حسب شرکت در کالس

پسماند نشان داد، کشاورزان بر حسب رفتار،  تیریمد
تفاوت  یرفتار یو باورها یذهن ینگرش، هنجارها

 نیا یبرا P_valueاند. مقدار را تجربه کرده یمعنادار
درصد است و  5 یداریکمتر از سطح معن رهایمتغ

کشاورزان  نیب یتفاوت معنادار دهد،ینشان م
که  یبا کشاورزان یجیترو یهاکننده در کالسشرکت
اند، وجود دارد. ها شرکت نکردهکالس نیدر ا

شرکت کرده  یآموزش یهاکه در کالس یکشاورزان
 یرفتار، نگرش، هنجارها یرهایبودند در رابطه با متغ

 یباالتر نیانگیم یدار یرفتار یو باورها یذهن
 بودند.

 یریگجهیبحث و نت
قصد  زانیم جینتا قیتحق یهاافتهی جینتا

 بازیافتکشاورزان در منطقه مورد مطالعه در 
 یلیاصاًل کم و خ یهادر سطح یکشاورز یپسماندها

 یو آگاه ییآشنا زانیو م باشد؛یم 50کم حدود 

 یدرصد( در مورد پسماندها 22کشاورزان ) ترشیب
از آن در  بازیافت یهایو سودمند یکشاورز

 یبررس یهاافتهیاصاًل تا کم قرار دارد.  یهاسطح
 دییرا تأ جهینت نی( ا2917پو و همکاران ) یاوالد

آن است که تجربه و دانش  یایگو جینتا نی. اکندیم
 یکشاورز یپسماندها بازیافتکشاورزان در مورد 

است و نسبت به ارائه اطالعات و  نییپا اریبس
 افتیباز یهانسبت به روش شاورزک یآشناساز

الزم صورت  یهاتیحما یکشاورز یپسماندها
آمدن قصد  نییموجب پا طیشرا نینگرفته؛ که ا

 یزراع یپسماندها افتیبازکشاورزان نسبت به 
 . شودیم

 یهاعامل یـسربر ،هشوپژ یناز ا فهد
 افتیبازمؤثر بر رفتار کشاورزان در  یشناسروان

رفتار  هیبر اساس نظر یکشاورز یپسماندها
 یهامعادله نتایجشده آجزن بود.  یزیربرنامه

مدل آجزن و  یهاهیهمه فرض دییتأ بیانگر ،یساختار
بود.  گوال نیفراتر از ا یگرید یهارابطه ییشناسا

( و ژانگ و 2912و همکاران ) انگیج یبررس جینتا
 ینشان داد که ساختارها زی( ن2915همکاران )

بر رفتار کشاورزان در  یداریمعن ریتأث یشناسروان
نشان داد  هاافتهیدارد.  یکشاورز یپسماندها افتیباز
 افتیبازکشاورزان در  شرـنگ رـب یراـفتر یهاوربا

 یگراثر دارد؛ به عبارت د یکشاورز یپسماندها
الیـحتما یامدهایپ ردموکشاورزان در  یباورها
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 کشاورزان یروانشناخت یهایژگیبر و یجیترو یهاشرکت در کالس ریتأث -9 جدول

 Z sig میانگین رتبه ای تعداد طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته

 رفتار
های شرکت در کالس

 ترویجی

 71/27 22 بلی
222/2- 992/9 

 70/29 22 خیر

 قصد
های شرکت در کالس

 ترویجی

 22/02 22 بلی
755/1- 972/9 

 29/03 22 خیر

 نگرش
های شرکت در کالس

 ترویجی

 52/27 22 بلی
202/2- 997/9 

 09/29 22 خیر

 هنجارهای ذهنی
های شرکت در کالس

 ترویجی

 02/22 22 بلی
222/2- 992/9 

 21/21 22 خیر

 درک شده یکنترل رفتار
های شرکت در کالس

 ترویجی

 99/32 22 بلی
222/9- 529/9 

 22/32 22 خیر

 باورهای رفتاری
های شرکت در کالس

 ترویجی

 23/22 22 بلی
222/2- 992/9 

 39/21 22 خیر

 باورهای کنترل

 

های شرکت در کالس

 ترویجی

 23/39 22 بلی
221/1- 195/9 

 00/32 22 خیر

 باورهای هنجاری
های شرکت در کالس

 ترویجی

 22/20 22 بلی
019/1- 952/9 

 53/30 22 خیر

 
 دیجاا باعث(، یکشاورز یپسماندها افتیباز) راـفتر

 راـفتر هـب بتـنس بامطلوـن اـی بوـمطل شرـنگ
و  انگیج یبررس ایجـنت با نتیجه ین. ادوـیشـم

 ینا بهکشاورزان  ،عـق( دارد. در وا2912همکاران )
 کنندیاستفاده دوباره م یکشاورز یاز پسماندها علت
 طیمح یداریدرآمد، پا شیافزا باعث دـنباور دار نچو

 هداخوکود و کاهش بروز آفات  نهیکاهش هز ست،یز
 یپسماندها افتیبازباورند  نیبر ا همچنین. شد

 یزیحاصل خ شیافزا د،یتول شیافزا باعث ،یکشاورز
 خواهد شد. یاقتصاد ییو صرفه جو کخا

 یبر هنجارها یهنجار یباورها ریتأث نیچنهم
 یبررس یکشاوز یپسماندها افتیبازفرد در  یذهن

 ،یادراک فرد از فشار اجتماع ایصورت که آ نیشد. بد

رفتار  کیدر جهت انجام  یهنجار ذهن جادیباعث ا
وجود دارد.  ریتأث نینشان داد که ا هاافتهی شود؟یم

و مروجان  گانیهمسا تان،در واقع خانواده، دوس
 یانتظار دارند که کشاورزان از پسماندها یکشاورز

استفاده را بکنند و دولت و مسئوالن  نیمزرعه بهتر
. کنندیم تیکار حما نیاز انجام ا زین یجهاد کشاورز

 دایمهم باور پ نیباعث خواهد شد که کشاورز به ا نیا
 شیباعث افزا یکشاورز یپسماندها افتیبازکند که 

مثبت  جیخواهد شد و نتا یدرآمد و محصول و
افراد مهم  نیخواهد داشت. بنابرا یدر پ یفراوان

 یاستفاده از پسماندها یکشاورزان را برا توانندیم
اگر کشاورزان نگرش  یحت زانندیبرانگ یکشاورز

رفتار داشته باشند و برعکس  نینسبت به ا یمنف
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را مانع شود  یمشخص ررفتا تواندیم یفشار اجتماع
داشته باشد )بوگز و  یاگر کشاورز نگرش مثبت یحت

به دست آمده از  یهاافتهی(. 2912همکاران، 
و  انگی(، ج2912و همکاران ) یه یهایبررس

 نیا زی( ن2915همکاران ) ( و ژانگ و2912همکاران )
به  کیکه خانواده، افراد نزد کنندیم دییرا تأ جهینت

 گانیها و همساکاردان ج،یترو نکشاورز و عامال
 میبر قصد و تصم یداریمعن ریتأث توانندیم

 رفتار مشخص داشته باشند.  کیکشاورزان در انجام 
کنترل شده بر کنترل  یاثر باورها ن،یبر ا افزون

است که باور  یمعن نیبد نیشد. ا دییفرد، تأ یرفتار
که ممکن است بر  ییهافرد در مورد حضور عامل

 ترشیرفتار فرد اثر بگذارند، بر درک فرد از کنترل ب
بورگز و  جیبا نتا افتهی نی. اگذاردیکار اثر م یبر اجرا

داشتن  نیدارد. بنابرا یخوان( هم2912همکاران )
مروجان  یالزم از سو یاههیارائه توص ،یدانش کاف

حمل و نقل و فراهم  یهانهیکاهش هز ،یکشاورز
 یو برگزار یفرآور یمناسب برا التیبودن تسه

بر ادراک کشاورزان از  یجیترو-یآموزش یهاکالس
 یکشاورز یو مؤثر بودن استفاده از پسماندها دیمف

کنند  یرو اگر مسئوالن مربوطه سع نیا ازاثر دارد. 
 یپسماندها افتیباز یهایکشاورزان را با سودمند

 یاآشنا کنند و امکانات الزم را به گونه یکشاورز
 یکشاورزان برا زهیآنان فراهم آورند که انگ یبرا

 ابد،ی شیافزا یکشاورز یاز پسماندها نهیاستفاده به
 افتیباز یهاروش یبه سو یترشیکشاورزان ب

 . آورندیم یرو یکشاورز یپسماندها
کشاورزان و  یذهن ینشان داد، هنجارها هاافتهی

 یپسماندها افتیبازبر رفتار آنان در  یکنترل رفتار
درک شده اشاره به  یاثر دارد. کنترل رفتار یکشاورز

رفتار  یاجرا یبرا شانیها ییدرک افراد از توانا
الزم  یهاکه باور دارند مهارت یمشخص است. افراد

رفتار را ندارند و شکست را  زیآم تیموفق یاجرا یبرا
نسبت به  ینگرش منف نیبنابرا کنند،یم ینیبشیپ

 ییفر و رضا انیدی)توح کنندیم دایانجام رفتار پ
اگر کشاورزان از  گری(. به عبارت د2915مقدم، 

و  یفن یهاهیچون آموزش، توصالزم هم یهاتیحما
از  هاحتمال دارد ک ترشیبرخوردار شوند، ب التیتسه

خود استفاده  یدر کشتزارها یکشاورز یپسماندها
 یکشاورز یپسماندها یکنند و از سوزاندن و رهاساز

 یامان یهایبررس جیبا نتا افتهی نیمنصرف شوند. ا
( است. 2912و همکاران ) انگی( و ج2915)

 یرفتار کشاورز را برا شتر،یب یفشار اجتماع نیچنهم
 شیدر کشتزارش افزا یشاورزک یپسماندها افتیباز
و  مولیجانما یهایبررس جیبا نتا افتهی نی. ادهدیم

( و 2915پناه و همکاران ) زدانی(، 2912) بونیدنپا
 دیی( تأ2912) یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار

بر  یذهن یباورند که هنجارها نی. آنان بر اشودیم
است چون مردم به طور  رگذاریرفتار کشاورزان تأث

عمل  یو فرهنگ یاجتماع یهایاز اثرگذار مستقل
خود به  یو به طور مداوم در انجام رفتارها کنندینم

 . کنندیمرجع مراجعه م یهاگروه
 یفراتر از الگو زین یگرید یهارابطه ن،یبر ا افزون

 نیشد. ا ییشده آجزن شناسا یزیررفتار برنامه
را در  یرفتار یباورها تینقش و اهم ق،یتحق

برجسته کرد. هر چند در  اریبه رفتار بس یدهشکل
 ریبر نگرش تأث یرفتار یمدل آجزن، تنها باورها

 یرفتار یاورهاب ق،یتحق ییاما در مدل نها گذارد،یم
 زیبر رفتار ن میو به طور مستق یذهن یبر هنجارها

انجام  جیمربوط به نتا یرفتار یاست. باورها رگذاریتأث
باورند  نیکه کشاورزان بر ا نیا یعنی. باشندیرفتار م

را انجام دهند، چه  یکشاورز یپسماندها افتیبازاگر 
 یرفتار ورها خواهد داشت. هشت باآن یبرا یجینتا

 یبر نگرش، هنجارها رگذاریتأث یهابه عنوان محرک
 افتیبازبر رفتار کشاورزان در  یو کنترل رفتار یذهن

 یرهاباو نی. اگذارندیاثر م یکشاورز یپسماندها
 ست،یز طیمح یداریدرآمد، پا شیشامل افزا یرفتار

 د،یتول شیکود، کاهش بروز آفات، افزا نهیکاهش هز
از  نهیشیخاک، استفاده ب یزیش حاصل خیافزا

 نیخواهد شد. بنابرا یاقتصاد ییها و صرفه جومنبع
 یکشاورز یپسماندها افتیبازرفتار کشاورزان در 

درک شده و  هایسودمند تیو تقو دیبا تأک تواندیم
درک شده، از استفاده از  یهاکاهش بازدارنده

 . ابدی شیافزا یکشاورز یپسماندها
و معنادار  میپژوهش، اثر مستق گرید افتهی

 ریتأث نیاست. ا یذهن یکنترل بر هنجارها یباورها
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 جیبا نتا افتهی نینشده بود. ا دهیدر مدل آجزن د
دارد.  ی( همخوان2912و همکاران ) بورگزیها یبررس

گرفت  جهینت توانیم قیتحق نیا یهاافتهیلذا بنا بر 
بر رفتار  میمستق ریکنترل به صورت غ یکه باورها

 رگذاریتأث یکشاورز یپسماندها افتیبازکشاورزان در 
که  اندییکنترل شامل عامل ها یاست. باورها

ز رفتار کشاورزان را در استفاده ا توانندیم
شوند.  یریجلوگ ای یآسانگر یکشاورز یپسماندها

ارائه  ،یکنترل شامل داشتن دانش کاف یباورها نیا
کاهش  ،یمروجان کشاورز یاز سو الزم یهاهیتوص
 التیحمل و نقل و فراهم بودن تسه یهانهیهز

-یآموزش یهاکالس یو برگزار یفرآور یمناسب برا
 یاز اعضا یترشیبه کار شمار ب ازیو ن یجیترو

 . باشدیخانواده م
در مورد تفاوت کشاورزان  یتنیآزمون من وا جینتا

 تیریمد یجیترو یهااز لحاظ شرکت در کالس
 یهاکه در کالس یکشاورزان نیپسماند نشان داد، ب

 نیکه در ا یاند با کشاورزانشرکت کرده یجیترو
روان  یهایژگیاند از لحاظ وها شرکت نکردهکالس
 گرید عبارتوجود دارد. به  یفاوت معنادارت یشناخت

 تیریمد یجیترو یهاکه در کالس یکشاورزان
نسبت به  یاند، نگرش بهترپسماند شرکت کرده

 انددهیرس جهینت نیاند، و به اپسماندها داشته افتیباز
 یبرا یخوب جینتا یکشاورز یپسماندها افتیبازکه 

و  دارید نیچن( و همیرفتار یآنان دارد )باورها
در  گریو کشاورزان د یبا کارشناسان کشاورز بتصح

گذاشته که  ریآنان تأث یها بر هنجار ذهنکالس نیا
توسط  یکشاورز یپسماندها افتیبازبه  تیدر نها

 کشاورزان منجر شده است. 
 بیترغ یبرا ریبه دست آمده موارد ز جینتا هیپا بر

در  یکشاورز یپسماندها افتیبازکشاورزان نسبت به 
 :شودیم هیارا یشنهادیپ یهانهیکشتزار به عنوان زم

بر رفتار کشاورزان  یهنجار ذهن ریتوجه بر تأث با
 شود،یم دیتأک یکشاورز یپسماندها افتیبازدر 

و با  گریکدیکشاورزان با  یهمکار یجهت اثر بخش
استفاده  یبرا یمحل یهاسازمان ای یکارشناسان دولت

 یخالق و دارا انییروستا ،یکشاورز یاز پسماندها
مشارکت در  یو برا ییاساشن ر،ییجسارت آغاز تغ

 یبانیو پشت قیتشو یکشاورز یپسماندها افتیباز
که منزلت  یافراد ییبا شناسا نیچنشوند. هم

معلمان،  ون،یدارند مانند روحان یباالتر یاجتماع
کشاورزان نمونه  زیروستا و ن دانیسف شیبزرگان و ر

. گرفتبهره  یارتباط یهانان به عنوان راهاز آ توانیم
 نیو به روز کردن اطالعات ا ییدر واقع با شناسا

گسترش  یرا برا نهیزم توانیدسته از بهره برداران، م
 فراهم کرد.  گرانیاطالعات سودمند در د

 یهااز عامل یکیجا که نگرش کشاورزان آن از
 یپسماندها افتیبازرفتار کشاورزان در  کنندهنییتع

 ریتحت تأث ترشینگرش ب نیو ا باشدیم یکشاورز
ارتباطات  نیبنابرا رد؛یگیقرار م رندهیجامعه پذ

آنان با اعضاء خانواده،  یهاکشاورزان و تعامل
و کارشناسان  یکشاورز دکشاورزان با تجربه، جها

 یرو تواندیم یو خدمات کشاورز جیترو یمرکزها
 افتیباز یشاورزان براک یریگمینگرش و رفتار تصم

 لیوسا نیچن. همرگذاردیتأث یکشاورز یپسماندها
از جمله  ونیزیو تلو ویراد ژهیبه و یارتباط جمع

نگرش کشاورزان  رییکه در تغ اندیمهم یهاعامل
 جادیمردم و ا یروان کیبا تحر توانندیبوده و م ثرمؤ

نگرش کشاورزان نسبت به  رییباعث تغ ،یهمدل یفضا
 شوند.  یکشاورز یپسماندها یرهاساز

 یمروجان کشاورز یالزم از سو یهاهیتوص ارائه
مؤثر بر رفتار کشاورزان  یرفتار یاز باورها یکی
-یآموزش یهاکالس شودیم دیلذا تأک باشد،یم

کشاورزان برگزار  یآگاه یرابطه برا نیدر ا یجیترو
مروجان از  یادوره یدهایبازد نیچنشود، هم

کشتزار  رس یهاهیکشاورزان و ارائه توص یهازراعت
 یپسماندها افتیبازکشاورزان به  قیدر تشو تواندیم

 مؤثر باشد.  یکشاورز
از  یکی یکه داشتن دانش کاف نیتوجه به ا با
 افتیبازمؤثر بر رفتارکشاورزان در  یرفتار یباورها

 یضرورت دارد برا باشد،یم یکشاورز یپسماندها
 یو مهارت یجود در سطح آگاهمو یهاغلبه بر ضعف

 یپسماندها افتیباز یهاروش نهیکشاورزان در زم
به  یررسمیو غ یرسم یهاشبه آموز ،یکشاورز

شود. کارشناسان و مروجان  یکشاورزان توجه جد
 یهاها و دورهکالس یبا برگزار توانندیم یکشاورز
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دانش کشاورزان را در رابطه با  یجیترو-یآموزش
در  یکشاورز یاستفاده از پسماندها یسودمند

 یطیشرا توانیم گرید یدهند. از سو شیکشتزار افزا
 یشینما یکه کشاورزان از کشتزارها درا فراهم آور

به  دیبازد کنند،یرا استفاده م یزراع یکه پسماندها
 یپسماندها افتیبازراه به  نیعمل آورند و از ا

  شوند. بیترغ یکشاورز
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Abstract 

The rapid increase in world population and urban migrationhas led to an increase in demand 

for food, which in turn leads to the production of a large amount of agricultural waste, although 

it has been determined that waste accumulation has very harmful effects on humans and the 

environment, Such wastes, if properly managed, could be a important biological source for 

increasing food security in agricultural societies. However, despite the benefits of using 

agricultural wastes in terms of environmental and economic sustainability, such behaviour has 

not yet been accepted among farmers. Therefore, the purpose of this study is to analysis 

psychological factors affect farmers' behaviour to reuse agricultural wastes. To achieve this 

goal, the theory of planned behaviour was used as the main framework. The population of the 

study was consisted of Farmers in Khoram Abad Township that according to Krejcie & Morgan 

table, the sample size was determined (n=375). A questionnaire was used to collect data. To 

analyze the data used structural equation modeling with using software AMOS24. The results of 

a Mann–Whitney showed thatthere is a significant difference between farmers who have 

participated in extension classes of waste management with farmers who have not participated 

in these classes in terms of behavior, attitude, subjective norm and behavioral beliefs. Also, the 

results showed that attitude, subjective norm and perceived behavioral control have a positive 

relationship with farmers' behavior to reuse agricultural wastes. In addition, the results showed 

that the attitude had the most direct effect and behavioural beliefs had the most indirect effect on 

farmers' behaviour. 

 

Index Terms: behaviour, agricultural waste, reuse, farmers, behavioral beliefs. 
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