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چکیده
آمـار کاربـرد کودهای شـیمیایی در شهرسـتان همدان نشـان می دهـد که کشـاورزان از کود های شـیمیایی به صورت 
غیـر اصولـی و بی رویـه اسـتفاده می کنندکـه در بلنـد مـدت شـاهد پی آمدهـای زیانبـار آن بـر محیط زیسـت و سـامت 
انسـان خواهیـم بـود. از سـوی دیگـر، رفتار کشـاورزان به عنوان اسـتفاده کننـدگان کود شـیمیایی، تحت تاثیـر عامل های 
مختلفـی قـرار دارد. بـر همیـن مبنـا، هـدف اصلـی ایـن پژوهـش کاربـردی، بررسـی تاثیـر دانـش، نگـرش و قصدرفتاری 
بـر رفتـار کاربـرد کودهـای شـیمیایی بـه وسـیله ی سـیب زمینی کاران شهرسـتان همـدان بـود. جامعـه آمـاری تحقیـق، 
14200کشـاورز سـیب زمینی کار بخـش مرکـزی شهرسـتان همدان بود که با اسـتفاده از جـدول مورگان 375 تـن از آنان 
بـه عنـوان نمونـه مشـخص شـدند. روش انتخـاب نمونه ها بـه شـیوه نمونه گیـری تصادفی و برحسـب جمعیت کشـاورزان 
در هـر روسـتا بـا انتسـاب متناسـب انجام گرفـت. ابزار گـردآوری داده ها پرسشـنامه بود. برای سـنجش روایی ابـزار تحقیق 
از روش روایـی تشـخیصی اسـتفاده شـد کـه مقـدار آن بـرای سـازه های مـورد بررسـی باالتـر از AVE≤0.5 و قابـل قبول 
بـود. بـه منظـور تعییـن پایایـی از روش پایایـی ترکیبی اسـتفاده شـد که مقـدار آن برای سـازه های مورد بررسـی باالتر از

CR ≥0.75و قابـل قبـول بـود. داده هـای پژوهش با اسـتفاده از روش مدل سـازی معادله های سـاختاری بـا رویکرد حداقل 

مربعـات جزئـی و بـا کمـک نرم افزارSmartPLS3.0پـردازش شـدند. یافته هـا نشـان دادنـد متغیـر دانـش بـا میانجی گری 
نگـرش و قصـد رفتـاری بر رفتار کشـاورزان تاثیـر مثبت و معنی دار دارد. این نشـان دهنده گرایش کشـاورزان برای کسـب 
دانش و اطاعات برای کاربرد بهینه کودهای شـیمیایی اسـت. یافته های دیگر نیز نشـان دادکه نگرش کشـاورزان نسـبت 
بـه کاربـرد بهینـه کودهـای شـیمیایی تاثیـر مثبت و معنـی داری بر رفتـار کشـاورزان در کاربـرد کودهای شـیمیایی دارد. 
نگـرش نسـبت بـه کاربرد کودهای شـیمیایی با میانجیگـری قصد رفتاری بر رفتار کشـاورزان تاثیر مثبـت و معنی دار دارد؛ 
بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـا تغییر نگرش این سـیب زمینـی کاران دربـاره کاربـرد کودهای شـیمیایی می توان 

رفتـار آن هـا در مـورد کاربـرد کود های شـیمیایی را اصـاح کرد.
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مقدمه
نفـر  میلیـارد   7/5 حاضـر  حـال  در  جهـان  جمعیـت   
اسـت و پیـش بینـی می شـود در سـال 2050 به حـدود 11 
میلیـارد و 30 میلیون نفر برسـد. در نتیجـه، افزایش جمعیت 
بـه افزایـش تقاضـا بـرای مـواد غذایـی منجـر می شـود کـه 
بـا توجـه بـه محـدود بـودن زمیـن بـرای کشـت، نیـاز رو به 
افزایـش غـذا، بـا افزایش تولید در واحد سـطح میسـر خواهد 
ایـن  دانشـمندان  نظـر  بنابـر  اگـر چـه  )فائـو،2017(.  بـود 
افزایـش تولیـد بـه تنهایـی نمی توانـد بـا توسـعه منطقـه ای 
کشـاورزی در جهـان انجـام پذیـرد، امـا بـه طـور عمـده بـا 
افـزون سـازی تولیـد در منطقه هـای حاصل خیز و اسـتفاده 
از خاک هـای کم ترحاصـل خیـز، امـکان پذیـر اسـت. ایـن 
عمـل بـرای کشـورهای در حـال توسـعه بـه معنـای افزایش 
کاربـرد کـود، افزایـش تقاضا بـرای کاربرد آب و بـه کارگیری 
آفت کش هـای شـیمیایی اسـت )هـول و همـکاران، 2005(. 
کودهـا یکـی از اجـزای ضـروری در کشـتزارهای پیشـرفته 
اسـت، کـه در صورت اسـتفاده نامناسـب از آن مسـئله هایی 
نیز ایجاد خواهد شـد )کاکسـیر و گوگتا، 2011(. کشاورزان 
بـه طـور عمـوم کـود را به عنـوان یک عامـل موثـر در بهبود 
فعالیت هـای کشـاورزی می شناسـند و آن را باعـث افزایـش 
خـاک و  حاصل خیـزی  بهبـود  باعـث  محصـول،  عملکـرد 
هماننـد  یمـو،2011(.  )یـدو و  می داننـد  درآمـد  افزایـش 
بسـیاری از کشـورها در کشـور ایـران نیـز بـاور عمـوم بر آن 
اسـت کـه کاربرد کودهـا باعـث افزایش حاصل خیـزی خاک 
شـده و می توانـد عملکـرد در واحـد سـطح را افزایـش دهـد. 
یافته هـای بسـیاري از تحقیقـات گویـای آننـد کـه سـامانه 
کشـاورزي متـداول یـا رایـج بـا کاربـرد بي رویـه نهاده هـاي 
شـیمیایي، محیـط را ویـران کـرده و منابـع طبیعـي را دچار 
تحلیـل می کنـد و همچنیـن اثر هـای زیانبـاری بـر محیـط 
اطـراف می گـذارد کـه از ایـن قبیـل می تـوان بـه تخریـب 
منابـع آب و خـاک، آلودگی هـوا و کاهش تنوع بوم شـناختی 
اشـاره کـرد )فائـو، 2017(. بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت و 

محدودیـت منابـع در بخش کشـاورزی، نیاز مبـرم به افزایش 
تولید محصول های کشـاورزی از جملـه محصول های مهمی 
همچـون سـیب زمینی هـم اکنـون بیـش از پیـش در جامعه 
محصول هـای  از  یکـی  زمینـی  سـیب  می شـود.  احسـاس 
زراعـی مهـم جهـان می باشـد که بـا تولیـد 432 میلیون تن 
پـس از برنـج، گنـدم و ذرت رتبـه چهـارم را دارا می باشـد 
 3 حـدود  بـا  سـیب زمینی  نیـز  ایـران  در   .)2018 )فائـو، 
درصـد از محصول زیر کشـت آبـی کشـور، 7/2 درصد از کل 
تولیدهـای زراعـی کشـور را بـه میـزان 5/57 میلیـون تن به 
خـود اختصـاص داده اسـت. از 185 هـزار هکتـار سـطح زیر 
کشـت سـیب زمینی در کشـور، اسـتان همـدان بـا 26015 
هکتار مقام اول را دارا می باشـد. بیشـترین میزان عملکرد در 
واحـد سـطح با 43/2 تـن در هکتار مربوط به اسـتان همدان 
می باشـد )سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان همدان، 1396(. 
متاسـفانه در ایـران افزایـش تولیـد همیشـه یـا بـا افزایـش 
سـطح زیـر کشـت و یـا بـا کاربـرد هـر چـه بیشـتر کودهـا و 
سـم های شـیمیایی همراه بوده اسـت )ملکوتی، 1382(. نیاز 
سـاالنه کودهای شـیمیایی پرمصرف در کشـور در یک سـال 
زراعـی عـادی برحسـب عنصر غذایـی 1/64 میلیـون تن و بر 
حسـب میـزان کـود 3/64 میلیـون تـن )کودهـای نیتروژنی 
2/5، فسـفاتی 0/64، پتاسـیمی 0/50 میلیـون تـن ( بـرآورد 
می شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه نسـبت کـودی )ترکیب 
کودهای شـیمیایی و عنصرهـای غذایی پرمصـرف( در جهان 
بـه صـورت ،پتاسـیم 26، فسـفر37، نیتـروژن 100 اسـت، 
لیکـن این نسـبت در کشـور مـا نامتعادل بوده و در سـال 92 
در ایران این نسـبت برابر پتاسـیم 0/7، فسـفر 34، و نیتروژن 
100 بـوده اسـت )ملکوتـی، 1397(. بررسـی های مصـرف 
کـود در جهـان کاربـرد کودهای شـیمیایی روندی افزایشـی 
دارد بـه طـوری کـه بنابـر آمـار ، در سـال 2016 ، کاربـرد 
کودهـای شـیمیایی 197/5 میلیون تن در جهان بوده اسـت 
، کـه 110 میلیـون تـن مربوط بـه کاربرد کودهـای نیتروژنه 
می باشـد )سـویی و همـکاران، 2021(. نـا آگاهـی از کاربـرد 
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بهینـه کودهای شـیمیایی، به مصرف بیش از حد و نادرسـت 
ایـن کودهـا در کشـاورزی ایـران منجـر شـده کـه افزون بـر 
تحمیـل هزینه های سـنگین، آلودگی زیسـت محیطی را نیز 
در پی داشـته اسـت )جمشـیدی، احمدی، درویشی، 1393(. 
کـم آگاهـی و روش هـای متـداول کشـاورزان و تفـاوت 
قائـل نشـدن در کاربـرد از مـواد شـیمیایی سـمی کـه منجر 
بـه ادامـه  آلودگی های آب و خـاک و آلودگی زنجیـره غذایی 
مـواد شـیمیایی  بـا  آلودگـی آب و خـاک  انسـان می شـود 
کشـاورزی ماننـد کودهـای دارای فسـفات آلـوده شـده بـا 
مـواد سـنگین موضوع هـای دقیقـی هسـتند. بـه طـور کلـی 
تاثیرگذاری هـای زیانبـار ایـن آلودگی ها در طول چند سـال 
آشـکار نمی شـود بلکـه در دراز مـدت منجر بـه بیماری های 
کشـنده ای ماننـد سـرطان کبـد و دسـتگاه گوارش می شـود 
)نوگـرو و الکامـب، 2016(. به همیـن دلیل رفتار کشـاورزان 
در کاربـرد کودهـای شـیمیایی ارزش بررسـی و ارزیابـی دارد 
زیـرا مشـاهده ها نشـان می دهـد کـه ابتـا بـه سـرطان در 
ایـران رونـدی افزایشـی دارد. بـرای مثـال سـرطان معده که 
یکـی از دالیـل ابتا به آن را اسـتفاده از غذای آلوده می دانند 
سـازمان  گـزارش  بـه  نیـا، 1393(.  راد و صالحـی  )عنایـت 
جهـاد کشـاورزی اسـتان همـدان، در هفـت سـال گذشـته، 
در شهرسـتان همـدان بـا میانگیـن سـطح زیرکشـت5384 
هکتـار بـرای محصول سـیب زمینی و با میانگیـن عملکرد40 
تـن در هـر هکتـار بالغ بـر 550 تن انـواع کوهای شـیمیایی 
سـیب زمینی  تولیـد  بـرای  پتاسـه(  فسـفاته و  )نیتروژنـه، 
مصـرف شـده اسـت بـه عبـارت دیگـر در هـر هکتار بـه طور 
میانگیـن 340 کیلوگـرم انـواع کودهـای شـیمیایی مصـرف 
شـده ایـن در حالی اسـت کـه با توجه بـا نتایج بدسـت آمده 
از آزمایـش خـاک کـه توسـط مرکـز تحقیقـات کشـاورزی 
اسـتان همـدان انجـام شـده میـزان کاربـرد توصیـه شـده 
کودهـای شـیمیایی بـرای هـر هکتـار در شهرسـتان همدان 
بیـن 150 تا 200 کیلوگرم اسـت )سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان همـدان 1399(. بـا توجـه بـه آمـار کاربـرد کودهای 

شـیمیایی در اسـتان همـدان آمار نشـان می دهد کشـاورزان 
شهرسـتان همـدان از کود هـای شـیمیایی بـه صـورت غیـر 
اصولـی و بی رویـه مصرف می کننـد که در بلند مدت شـاهد 
اثرگذاری هـای زیانبـار کاربـرد بی رویـه کودهـای شـیمیایی 
بـر محیط زیسـت و سـامت انسـان خواهیـم بـود، از سـوی 
دیگـر رفتـار کشـاورزان بـه عنـوان اسـتفاده کننـدگان کـود 
تحـت  کشـاورزی،  محصول هـای  تولیـد  بـرای  شـیمیایی 
تاثیـر قصـد، انگیزش هـا، نگرش ها، هنجارهـا و ... قـرار دارد. 
طیـف گسـترده ای از ایـن عامل هـا رفتـار کشـاورزان را در 
جهـت کاربـرد کـود شـیمیایی تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. 
بـر مبنـای نظریـه رفتـار برنامه ریـزی شـده و بـا اسـتفاده از 
نتایـج بررسـی های پیشـین در زمینـه رفتـار کشـاورزان این 
پژوهـش بـه دنبـال بررسـی تاثیـر دانـش، نگـرش و قصـد 
رفتـاری بـر رفتـار کشـاورزان در کاربـرد کودهای شـیمیایی 
اسـت. بنابرایـن انجام ایـن تحقیـق و تحقیقاتـی از این قبیل 
بسـیار اهمیـت دارنـد کـه نسـبت بـه رفتـار کشـاورزان در 
کاربرد کودهای شـیمیایی حساسـیت نشـان دهند. همچنین 
بـا بررسـی تاثیرگـذار بـودن دانـش، نگـرش، قصدرفتـاری بر 
می تـوان  شـیمیایی  کودهـای  کاربـرد  در  رفتارکشـاورزان 
مسـئولین مربوطـه را آگاه کـرد تـا در برنامـه ریزی های آتی 
خـود بـه ایـن عامل هـا توجه کننـد. ایـن تحقیق بدنبـال آن 
اسـت تـا بـا بررسـی تاثیـر بخشـی از عامل هایـی کـه رفتـار 
کشـاورزان شهرسـتان همـدان را نسـبت بـه کاربـرد بی رویه 
کودهـای شـیمیایی تحـت تاثیـر قرارمی دهد، اقـدام موثری 

در مدیریـت کنتـرل ایـن رفتـار انجـام دهد. 
فزاینـده  طـور  بـه  شـده،  برنامه ریـزی  رفتـار  نظریـه 
بـرای  مطلـوب  متـداول و  چارچـوب  یـک  عنـوان  بـه 
پرشـمار  عرصه   هـای  در  رفتـار  تبییـن  پیش بینـی و 
مداخله هـای تغییـر رفتـار مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت 
)اسـتایمتزو همـکاران،2016(. دیـدگاه ایـده اصلـی نظریـه 
رفتاربرنامه ریـزی شـده بـر این اسـتوار اسـت کـه یک کنش 
یـا رفتـار در پـی یـک زنجیـره عامل هـا روی داده. عامـل 
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اصلـی در ایـن نظریـه ، قصـد یـا نیـت فرد بـرای انجـام یک 
رفتـار مشـخص اسـت. قصد نشـان می دهـد که مـردم با چه 
شـدتی حاضرنـد تـاش کننـد و چقـدر از تاش آنـان منجر 
بـه انجـام رفتـار خواهد شـد )آیـزن، 1991( که ایـن مطلب 
مسـتلزم این فرض اسـت کـه رفتار مـورد نظر تحـت کنترل 
اختیـاری فـرد بـوده و از اراده او نشـات گرفتـه باشـد )آیزن، 
2015(. بنابرایـن تصمیم گیـری بـا یـک ارزیابـی منطقـی از 
پیامدهـای رفتـاری رهبـری می شـود. بـر این مبنـا، مجموع 
پیامدهـای مثبـت و منفـی درک شـده، نگـرش کلی نسـبت 
بـه یـک ترجیـح رفتـاری را تعییـن می کننـد )فیش بایـن و 
آیـزن، 2010(. بـه همیـن دلیـل بـه آن رفتـار برنامه ریـزی 
شـده گفنـه می شـود. بنابـر ایـن نظریـه، قصـد تحـت تاثیر 
سـه عامـل نگـرش نسـبت بـه رفتـار، هنجارهـای ذهنـی و 
کنتـرل رفتـار ادراک شـده قـرار دارد )سـورانی و همـکاران، 
2019(. نظریـه رفتـار برنامه ریزی شـده به طور گسـترده ای 
در زمینـه رفتـار کشـاورزان بـه کار گرفتـه  شـده اسـت. از 
همـکاران  باقـری و  بررسـی های  بـه  می تـوان  جملـه  آن 
)2019( بـا عنـوان الگـو سـازی از قصـد کشـاورزان بـرای 
توسـعه  مـدل  از  اسـتفاده  بـا  آفت کـش  سـم های  کاربـرد 
یافتـه نظریـه رفتـار برنامـه ریـزی شـده اشـاره کـرد، که در 
تحقیـق خـو دریافـت بیـن قصـد اسـتفاده از سـم های دفـع 
آفـات و دیگـر سـاختارهای مدل، یعنـی هنجارهـای ذهنی ، 
کنتـرل رفتـاری درک شـده ، هنجارهای اخاقـی و نگرش ها 
رابطـه معنـاداری وجـود دارد. رضایـی  و همـکاران )2018( 
در تحقیقـی بـا عنـوان عامل هـای موثـر بـر قصد کشـاورزان 
در مشـارکت بـرای تولیـد غذای سـالم در کشـتزارهای ایران 
بـا اسـتفاده از نظریـه رفتـار برنامه ریـزی شـده دریافتند که 
متغیرهای مسـتقل یعنـی نگرش هنجارهـای ذهنی و کنترل 
رفتـار ادراک شـده بـر قصد کشـاورزان تاثیر مثبـت و معنادار 
باالیـی داشـت. ابـدی )2018( در تحقیـق خـود بـا عنـوان 
عوامـل تعییـن کننـده رفتار کشـاورزان خیـار در اسـتفاده از 
آفت کـش در مرکـز ایـران، دریافـت دانـش نگـرش و کنترل 

رفتـار ادراک شـده بـه کاهش کاربـرد آفت کش هـا از طریق 
قصـد رفتـاری تأثیـر مثبـت بـر رفتـار اسـتفاده از آفت کـش 
دارد و سـپس قصـد رفتـاری بـر رفتـار اسـتفاده از آفت کش 
تأثیـر می گـذارد. یزدان پنـاه و همـکاران )1397( در تحقیق 
خـود بـا عنـوان عامل هـای موثـر بـر گرایش هـای اعضـای 
بـه  نسـبت  بندرعبـاس  شهرسـتان  داران  گلخانـه  تعاونـی 
کاربـرد سـم های شـیمیایی دریافتند نگرش رفتـاری و دانش 
کشـاورزان یکـی از عامل هـای تعییـن کننـده قصـد رفتاری 
آن هـا در جهـت کاربـرد از سـم های آفت کـش می باشـد. 
وانـگ و همـکاران )2019( در تحقیقـی بـا عنـوان تجزیـه و 
تحلیـل رفتـار محیطـی زیسـتی کشـاورزان بـرای کنتـرل و 
مدیریـت مصـرف آب دریافتنـد اجـزای تئوری به طـور موثر 
بر قصدکشـاورزان در مصرف آب تاثیر مثبت و معنی دار دارد. 
دیسـپوتویک و همـکاران )2019( بـا عنـوان عامل های موثر 
در پذیـرش مدیریـت تلفیقی آفات در کشـاورزان صربسـتان: 
نظریـه کاربـردی رفتـار برنامه ریزی شـده دریافتنـد نگرش، 
هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـار ادراک شـده تاثیر مثبت 
بـر قصد پذیـرش  و پذیـرش مدیریـت تلفیقی آفـات در بین 

کشـاورزان دارد.
نگـرش یکـی از عامل هـای مهـم و تاثیـر گـذار بـر رفتار 
اسـت که اشـاره بـه درجـه ای از ارزیابی مطلوب یـا نامطلوب 
شـخص از رفتـار دارد )آیـزن،1991(. نگـرش نشـان دهنده 
اسـت  رفتـار  مختلـف  جنبه هـای  از  ارزیابی هـا  باورهـا و 
کـه بـه عنـوان احسـاس های مثبـت یـا منفـی پایـدار در 
مـورد برخـی افـراد، اشـیاء یـا موضوع هـا تعریـف می شـود 
)فیش بایـن و آیـزن، 2010(، )دیمـارا و اسـکوراس، 1999( و 
)کافمـن، 2009(. نگـرش بـه عنـوان یکی از مهم تریـن ابعاد 
سـه گانه رفتـار )دانـش، نگـرش و قصـد( نقش بسـیار مهمی 
در شـکل گیری آن دارد )تقی پـور، 1392(. بررسـی نگـرش 
در زمینه  هـای مختلـف مهم اسـت که به مدیـران و مجریان 
بـا  از طـرز فکـر کنشـگران در رابطـه  تـا  کمـک می کنـد 
موضوعات مشـخص آگاه شـوند )مهری و همـکاران، 2010(. 
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نتایـج بررسـی های گویای آن اسـت کـه بین نگـرش و رفتار 
کشـاورزان رابطـه معنی داری وجـود دارد. نتایـج تحقیقات ) 
ولـی زاده و همـکاران، 1398(، )ابـدی، 2018(، )یزدان پناه و 
همـکاران، 1397(، مومن پـور و همـکاران )1397(، یعقوبـی و 
 ،)1394( همـکاران  مایـی و  سـبزیان   ،)1396( موالن نـژاد 
وانـگ و همکاران )2019(، دیسـپوتوویک و همکاران )2019(، 
 )2012( اسـترامس  ویستوسـکوگ و  )2017( و  تـو  چانـگ و 

بیانگـر تاثیـر معنـی دار نگـرش بـر رفتار می باشـد.
دانـش  زمـره  در  شـیمیایی  کودهـای  کاربـرد  دانـش 
زیسـت محیطی قـرار می گیـرد. دانـش زیسـت محیطی بـه 
عنوان توانایی فرد در شناسـایی تعدادی از نمادها، مفهوم ها و 
الگوهـای رفتـاری مربوط به حفاظت از محیط زیسـت تعریف 
بررسـی های  نتایـج  می شـود )الروش و همـکاران، 2001(. 
مختلـف نشـان می دهـد کـه دانـش عمیق تـری از مسـائل 
زیسـت محیطی و چگونگـی حل آن هـا احتمال اقـدام کردن 
بـرای حفاظـت از محیط زیسـت را افزایـش می دهد و کمبود 
دانـش یـا داشـتن اطاعـات ناقـص و متناقـض ممکن اسـت 
کنـد  محـدود  را  حفاظتـی  محیط زیسـت گرایانه و  رفتـار 
)کلومـوس و آیگمـن، 2002( و )مودلی و همـکاران، 2010(. 
مطالعـات مختلـف نشـان می دهـد کـه دانـش و آگاهـی، از 
عامل هـای موثـر بـر رفتـار زیسـت محیطی اسـت. بنابرایـن 
کشـاورزان بـا دانـش زیسـت محیطی باالتـر، بیشـتر تحـت 
قصـد  بیشـتر  دارنـد و  قـرار  زیسـت محیطی  نگـرش  تاثیـر 
انجـام رفتارهـای زیسـت محیطی را دارنـد )بیـدل و ریمـان، 
2002(. از نظـر تاثیـر دانـش زیسـت محیطی بـر رفتار هـای 
زیسـت محیطی می توان نتایـج تحقیقات کریمـی و موحدی 
تاجری مقـدم و   ،)1397( همـکاران  فاطمـی و   ،)1398(
 ،)1397( همـکاران  شـفیعی و   ،)1397( همـکاران 
حمایت خـواه جهرمی و همکاران )1396(، سـیفی و همکاران 
)1396(، تومـا و ماتجیـس )2017(، وایلـر )2011( کویـن و 
باربـاخ )2010( نشـان داد بین دانش زیسـت محیطی و رفتار 
کشـاورزان رابطـه معنی داری وجـود دارد. در بررسـی مفهوم 

قصـد رفتـاری صاحـب نظـران این گونه تعریـف می کنند که 
قصـد بـه معنـای آمادگی فردی بـرای انجام یـک رفتار معین 
اسـت )آیـزن، 2002( و بـه انگیزشـی شـناخته شـده بـرای 
مشـارکت در یـک رفتـار خـاص اشـاره دارد قصـد مهم ترین 
پیـش بینی کننده رفتار اسـت )کلیتـون، 2008(، این مفهوم 
از احتمـال ذهنـی شـکل دهی یـک رفتـار خـاص بـه طوری 
کـه نقـش قصـد رفتـاری در یـک ارتبـاط نگرشـی- رفتاری، 
سـطح تـاش الزم بـرای اجرای یـک رفتار را نشـان می دهد. 
قصـد رفتـاری بـا تصمیـم و گرایـش فـرد بـه تعهـد یـا نبود 
زمینـه پذیـرش یک رفتـار خاص و مدیریـت رفتـار در آینده 
تاثیـر  نظـر  از   .)2017 ، همـکاران  )خـارات و  دارد  ارتبـاط 
قصـد رفتـاری بـر رفتـار کشـاورزان نتایـج تحقیقـات باقری و 
 ،)2019( همـکاران  ملک سـعیدی و   ،)2019( همـکاران 
رضایـی و همـکاران )1398(، رضایـی و همـکاران، )2018(، 
همـکاران،  )عباسـی و   ،)1397 همـکاران،  )یزدان پنـاه و 
1397(، )آرایـش و همـکاران، 1396(، داکسـینی و همـکاران 
)2019(، پاینو و همکاران )2017( ویستسـگوک و اسـترامس 
)2012( و دیوریویکـس )2010( بیانگـر وجود رابطه معنی دار 

بیـن قصـد رفتـار ی و رفتار کشـاورزان اسـت.
رفتـار کاربـرد کودهـای شـیمیایی توسـط کشـاورزان در 
زمـره رفتارهای زیسـت محیطی قـرار دارد زیـرا کاربرد بهینه، 
بهنگام و استاندارد از کودهای شیمیایی به این معنی است که 
آنـان خـود را در قبال محیط زیسـت مسـئول می دانند. رفتار 
محیط زیسـتی از نظر مفهومی عبارت اسـت از مجموعه ای از 
کنش هـای افـراد جامعـه نسـبت به محیط زیسـت کـه طیف 
گسـترده ای از احسـاس ها، گرایش هـا و آمادگی هـای خـاص 
می شـود  شـامل  را  محیط زیسـت  بـه  نسـبت  رفتـار  بـرای 
رفتـار  محیط زیسـتی،  رفتـار   .)2013 همـکاران،  )ملگـر و 
مثبـت در برابـر محیط زیسـت اسـت کـه در آن کنشـگر اگـر 
از محیط زیسـت حفاظـت نمی کند دسـت کم به آن آسـیبی 
نمی رسـاند. تبیـن رفتارهـای افـراد در قبـال محیط زیسـت 
یکـی از مسـئله های مهـم در جامعه شناسـی محیط زیسـتی 



شماره 55
زمستان 1399

43فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

مسـئله های  بـر  افـزون  چنـدی  علت هـای  بـه  کـه  اسـت 
جعفرصالحـی،  )فاضلـی و  دارد  کاربـردی  اهمیـت  نظـری، 
1392(. زوسـکا )2005( بـر این باور اسـت که رفتار زیسـت 
محیطـی بدیـن معنی اسـت که فـرد خـود را پای بند محیط 
زیسـت احسـاس کنـد و در زندگی روزمـره نیز رفتار زیسـت 
باشـد. در کل رفتـار زیسـت محیطـی را  محیطـی داشـته 
می تـوان رفتـاری دانسـت کـه آسـیب های محیط زیسـت را 
بـه کمتریـن حـد برسـاند و باعـث باال بـردن سـودمندی ها و 
برتری هـای محیـط زیسـت شـود. ایـن رفتارها ممکن اسـت 
بـه کلـی مثبت، محیط گرایانه و مسـوالنه باشـد؛ یـا برعکس، 
بـه کلـی منفـی و مخالـف محیط زیسـت. عامل هـای موثـر 
محیط زیسـتی،  آمـوزش  شـامل  محیط زیسـتی  رفتـار  بـر 

محیط زیسـتی  نگـرش  محیط زیسـتی و  آگاهـی  دانـش و 
)مومن پـور و همـکاران، 1397(. نتایـج تحقیقـات سـورانی و 
قلی فـر و   ،)2019( همـکاران  باقـری و   ،)2019( همـکاران 
 )1397( همـکاران  شـعبانعلی فمی و   ،)1398( همـکاران 
صفـا و همـکاران )1396(، یورییـو )2020(، تومـا و ماتیجس 
همـکاران  چـن و  )2013( و  همـکاران  ملگـر و   ،)2017(
معنـی دار  رابطـه  وجـود  بیانگـر   )2010( واتـرز  )2012( و 
بیـن نگـرش، دانـش، قصـد رفتـاری و رفتـار اسـت. بـا توجه 
بـه مبانـی نظری و پیشـینه پژوهـش مدل مفهومـی پژوهش 
بـه صـورت زیـر ترسـیم شـده و بـر مبنـای آن فرضیه هـای 

پژوهـش شـکل گرفته اسـت.
 

شکل1- مدل نظری تحقیق 

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهش هـای کّمی 
به شـمار می آیـد و از نظـر هـدف از نـوع تحقیقـات کاربردی 
اسـت. در ایـن تحقیـق از روش علٌی- ارتباطی اسـتفاده شـد. 
جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق را کشـاورزان بخـش مرکـزی 
شهرسـتان همـدان در اسـتان همـدان تشـکیل دادند. بخش 
مرکـزی دارای 66 روسـتا سـت کـه بـه صـورت تصادفی 30 
روسـتا مـورد بررسـی قـرار گرفـت. شـمار کشـاورزان در این 

30 روسـتا بـر مبنـای آخریـن سرشـماری در سـال 1395، 
14200 کشـاورز سـیب زمینی کار می باشـد. بـرای تعییـن 
حجـم نمونـه، در آغاز با اسـتفاده از جدول مـورگان )1970( 
شـمار 375 کشـاورز انتخاب شـدند. آن گاه بر حسـب توزیع 
جمعیـت در30روسـتای بخش مرکزی شهرسـتان همدان به 
شـیوه انتسـاب متناسب شـمار نمونه ها از هر روسـتا انتخاب 
شـد. ابـزار گـردآوری داده در ایـن تحقیق پرسشـنامه بود که 
در دو بخـش طراحـی شـد. بخـش اول بـا 14 پرسـش کـه 
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مربـوط بـه ویژگی هـای فـردی حرفـه ای کشـاورزان بـود، و 
بخـش دوم بـا 22 پرسـش کـه مربـوط بـه سـنجش میـزان 
رفتـار کشـاورزان در مصـرف کودهـای شـیمیایی بـود کـه 
براسـاس طیـف لیکـرت از کامـا موافقـم تـا کامـا مخالفـم 
طراحی شـد، و نهایت 370 پرسشـنامه به طور کامل توسـط 
بررسـی  منظـور  بـه  گـرد آوری شـد.  تکمیـل و  کشـاورزان 
روایـی ابـزار تحقیـق از نظر اسـتادان گـروه ترویـج و آموزش 
کشـاورزی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه بوعلی سـینا و پس 
شـاخص  تعییـن  روش  بـه  تشـخیصی  روایـی  روش  آن  از 
اسـتفاده شـد   )AVE( اسـتخراج شـده  واریانـس  میانگیـن 
کـه مقـدار روایی تشـخیصی بـرای سـازه های مورد بررسـی 
باالتـر از ≥ AVE 0.5 و قابـل قبـول بـود. بـه منظور بررسـی 
پایایـی پرسشـنامه از روش آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد. 
بـرای ایـن منظـور 35 پرسشـنامه توسـط بخشـی از جامعـه 
آمـاری تحقیق تکمیل شـد و پـس از داده پردازی و اسـتفاده 
از نرم افـزار SPSS ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای گویه هـا و 
پرسـش ها محاسـبه شـد و مقـدار آلفـای کرونبـاخ به دسـت 
آمـده 0/88 تعییـن شـد. همچنین بـه منظور تعییـن پایایی 
از روش پایایـی ترکیبـی نیـز اسـتفاده شـد کـه مقـدار آن 
بـرای سـازه های مـورد بررسـی باالتـر از ≤ CR 0.75 و قابـل 
قبـول بـود. پـس از طـی فراینـد داده پـردازی، محاسـبات 
 Smartآماری)توصیفـی و اسـتنباطی( با اسـتفاده از نرم افـزار
PLS.SPSS 22 انجـام شـد.در آمار اسـتنباطی بـرازش مدل 

اندازه گیـری کـه براسـاس بارهـای عاملـی و مقـدار t انجـام 
گرفـت کـه مقادیر بدسـت آمده مقادیـر اسـتاندارد بودند. در 
بـرازش مـدل سـختاری بـا توجـه به شـکل 2 ضریب مسـیر 

نشـان دهنـده میـزان رابطـه متغیرها اسـت.  

یافته ها
 نتایج نشـان داد سـن کشـاورزان مورد بررسی بین 18تا 
66 سـال متغیـر بـود و میانگین سـنی آنان 38 سـال بـود. از 
نظـر جنسـیت کل کشـاورزان کـه در ایـن تحقیـق شـرکت 

کردنـد مـرد بودنـد. بـا توجـه بـه وضعیـت تاهـل، 67 درصد 
از کشـاورزان متاهـل بودنـد. بـر اسـاس شـمار فرزنـد 30/8 
درصد از کشـاورزان شـمار دو فرزند داشـتند. همچنین محل 
سـکونت 67/3 درصـد از کشـاورزان سـاکن روسـتا بودنـد. 
میـزان سـطح زیر کشـت 11 درصد از کشـاورزان سـطح زیر 
کشـت 2 هکتار داشـتند. از نظر پیشـینه فعالیت کشـاورزی 
فعالیـت  پیشـینه  سـال   15 کشـاورزان  از  درصـد   16/2
کشـاورزی داشـتند. وضعیت سـواد جامعه آمـاری گویای آن 
اسـت که 49/7 درصد از کشـاورزان دارای سـطح سواد دیپلم 
می باشـند. در رابطـه بـا عضویـت در تعاونی هـای نهاده های 
تعاونی هـا  ایـن  در  کشـاورزان  از  درصـد   51/6 کشـاورزی 
عضویـت داشـتند. از نظـر انجـام کشـاورزی ارگانیـک 62/7 
درصـد از کشـاورزان به کشـاورزی ارگانیک را باور داشـتند و 
ایـن نوع کشـاورزی را انجـام داده  بودند. در رابطه با شـرکت 
در دوره هـای آموزشـی و ترویجـی 53/5 درصد از کشـاورزان 
در ایـن دوره ها شـرکت می کردنـد و در نهایـت از نظر رابطه 
بـا کسـب اطاعـات کشـاورزی 27 درصـد از کشـاورزان بـه 
تجربه کشـاورزی خـود و دیگـران اعتماد داشـتند و اطاعات 
کشـاورزی را از طریـق تجربـه به دسـت می آوردنـد. جدول1 
میانگیـن، انحراف معیار و ضریب همبسـتگی بیـن متغیرهای 
تحقیـق را نشـان می دهـد. همان طور که مشـاهده می شـود 
میانگیـن همـه متغیرهـای مـورد مطالعـه در حـد متوسـط 
داد  نشـان  نتایـج  متغیرهـا  بررسـی همبسـتگی  می باشـد. 
رفتـار  بـا  نگـرش  بیـن  معنـی داری  مثبـت و  همبسـتگی 
)r=0/66، p≤0/01 (، قصد بـا رفتار )r=0/61،p≤0/01(،دانش 

بـا رفتـار )r=0/62 ،p≤ 0/01(وجـوددارد. 
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جدول1- آمار توصیفی و همبستگی متغیرهای پژوهش

دانشقصدرفتارنگرشMSDمتغیر
3/900/710/99نگرش

3/840/870/850/91رفتار

3/650/890/630/770/90قصد

3/810/620/840/880/650/93دانش

 بـرای آزمـون فرضیه هـا از مـدل  اندازه گیـری اسـتفاده 
شـد و پایایی و روایـی مدل اندازه گیری بررسـی شـد. جدول 
پایایـی  کرونبـاخ و  آلفـای  مقادیـر  کـه،  می دهـد  2نشـان 
ایـن  از 0/75 اسـت کـه  باالتـر  تمامـی متغیرهـا  ترکیبـی 
امـر پایایـی مناسـب مـدل اندازه گیـری را نشـان می دهـد. 
متغیر هـا  همـه  بـرای   AVE ضریـب  جـدول2  بـا  مطابـق 
مناسـب  بیانگـر همبسـتگی  کـه  از 0/50 می باشـد  بیـش 
مـدل اندازه گیـری اسـت. همچنیـن برابـر جـدول 1، مقـدار 
جـذر AVE همـه سـازه ها )مقادیـری کـه به صـورت پررنگ 

در قطـر جـدول قـرار دارد( از مقـدار همبسـتگی میـان آن 
سـازه و سـازه های دیگـر بیشـتر اسـت کـه ایـن امـر روایـی 
واگـرای مـدل اندازه گیـری را نشـان می دهـد. ارزیابـی مدل 
اندازه گیـری ثابـت می کند که همـه سـازه ها دارای پایایی و 
روایـی مناسـبی هسـتند. بنابـر ایـن یافته هـا، در گام بعـدی 
نتایـج مـدل سـاختاری با تمرکز بـر رابطه های مفـروض بین 
سـازه ها ارزیابـی شـدند. بـه منظور آزمـون فرضیه هـا، مدل 

سـاختاری مـورد ارزیابـی قـرار گرفت )شـکل2(.
 

جدول2- مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، AVE، R2، Q2 متغیرهای پنهان پژوهش

آلفا کرونباخ 
)α(

پایایی 
)CR(ترکیبی

متوسط واریانس 
)AVE(استخراج شده

)R2()Q2(

0/760/760/610/480/23نگرش
0/810/810/590/610/36رفتار
0/780/780/580/500/35قصد
0/750/750/540/550/37دانش

 چیـن )1998( سـه مقـدار 0/19، 0/33 و 0/67 را بـه 

عنـوان ماکـی برای ضعیف، متوسـط و قـوی  R2و زیاد بودن 

مقـدار آن را نشـان از بـرازش بهتـر مـدل معرفـی می کند. با 

توجـه بـه جـدول2، مقادیـر R2 مربوط بـه متغیرهـای درون  

درون زای مـدل بیـش از مقـدار 0/33 می باشـد در نتیجـه 

برازش متوسـط مدل سـاختاری را نشـان می دهد. هنسـلر و 

همـکاران )2009( دربـاره شـدت قدرت پیش بینـی مدل در 

مـورد سـازه های درون زا، سـه مقـدار 0/02، 0/15 و 0/35 

را بـه ترتیـب قـدرت پیش بینـی ضعیـف، متوسـط و قـوی 

Q2 در جـدول 2،  بـه مقادیـر  بـا توجـه  تعییـن کرده انـد. 

قـدرت پیش بینـی مدل در مورد سـازه های قصـد، نگرش ، و 

از  اسـتفاده  در  آنـان  رفتـار  بـا  رابطـه  در  دانش کشـاورزان 

کودهـای شـیمیایی به نسـبت قوی اسـت. در نهایـت، برازش 

 )GoF( مـدل کلـی بـا اسـتفاده از شـاخص نکویـی بـرازش
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بررسـی شـد. این شـاخص بـه صـورت مجـذور حاصل ضرب 

میانگیـن  در  متغیرهـای درون زا  تعییـن  میانگیـن ضریـب 

مقادیـر اشـتراکی متغیرهای مورد بررسـی در مدل محاسـبه 

می شـود. در ایـن پژوهـش مقادیـر بـه دسـت آمـده بـرای 

شـاخص GoF ) یعنـی0/51( از مقـدار پیشـنهاد شـده 0/36 

بیشـتر اسـت؛ بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدل 

پژوهـش دارای یـک بـرازش کلـی مطلـوب برخـوردار بـوده 

اسـت. بـا توجه بـه بررسـی بـرازش مدل هـای اندازه گیری و 

سـاختاری و داشـتن بـرازش مطلـوب مدل هـا، فرضیه هـای 

معنـی داری  ضریب هـای  شـد.  آزمـون  بررسـی و  پژوهـش 

بـه  مربـوط   )β( مسـیر  شـده  اسـتاندارد  )t( و ضریب هـای 

فرضیه هـای مـدل در شـکل 2 آمـده اسـت. همچنیـن نتایج 

آزمـون فرضیه هـا در جـدول 3 آمـده اسـت. بـا توجـه بـه 

مقـدار ضریـب معنـی داری به دسـت آمـده برای مسـیر های 

بیـن متغیرهـا، فرضیه هـای رابطـه مسـتقیم نگـرش و قصـد 

بـا رفتـار کشـاورزان در کاربـرد کودهـای شـیمیایی تاییـد 

ایـن  بیـن  را  معنـی دار  مثبـت و  رابطـه  وجـود  می شـود و 

متغیرهـا بیـان می کنـد که بـا توجه بـه اینکه مقـدار ضریب 

مسـیر آن ها بیشـتر از 0/30 می باشـد، رابطه های یاد شـده 

قـوی هسـتند. یکـی از فرضیه هـای اصلـی پژوهـش بیـان 

می کنـد کـه نگـرش و قصـد رفتـاری رابطـه بیـن دانـش و 

رفتـار کشـاورزان، همچنین قصد رفتـاری رابطه بین نگرش و 

رفتـار را میانجیگـری می کنـد کـه بـا توجـه به وجـود رابطه 

معنـی دار بیـن متغیرهـا این فرضیه هـا تایید می شـود. برای 

تحلیـل نقـش میانجـی، اثرهـای مسـتقیم، نامسـتقیم و کلی 

سـنجیده شـدند. همان طور که در جدول3 نشـان داده شـده 

اسـت اثرهـای نـا مسـتقیم نگـرش و قصـد رفتـاری در رابطه 

بیـن دانـش و رفتـار به ترتیـب برابـر بـا 0/71 و 0/69 و اثر نا 

مسـتقیم قصـد رفتـاری در رابطـه بیـن نگـرش و رفتـار برابر 

بـا 0/56می باشـد کـه نشـانگر وجـو رابطه مثبـت و معنی دار 

بیـن  بنابرایـن میاجیگـری قصـد رفتـاری و نگـرش  اسـت، 

دانـش و رفتـار کشـاورزان  و میانجیگـری قصد بیـن نگرش و 

رفتـار، تاییـد می شـود. 

جدول3- نتایج به دست آمده از مدل ساختاری پژوهش

نتیجه آزمونمقدار )t(ضریب مسیر )β(فرضیه های پژوهشاثرات

مستقیم

تایید**0/315/18دانش ‹ رفتار

تایید**0/413/18نگرش رفتاری ‹رفتار

تایید**0/406/05قصد رفتاری ‹ رفتار

نا مستقیم

تایید**0/7114/51دانش ‹ قصدرفتاری ‹ رفتار

تایید**0/696/05دانش ‹ نگرش رفتاری ‹ رفتار

تایید**0/5610/86نگرش ‹ قصد رفتاری ‹ رفتار

P≤0/01 : **
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بحث و نتیجه گیری 
بررسـی  حاضـر  ایـن،  هـدف  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
تاثیـر نگـرش ، دانـش و قصـد رفتـاری بـر رفتـار کشـاورزان 
می باشـد، سـعی شـد تـا بـا اسـتفاده از یافته هـای پژوهش، 
نتیجه گیـری و پیشـنهادهایی بـرای بهبـود رفتار کشـاورزان 
در کاربـرد کودهـای شـیمیایی صـورت ارائـه گـردد. یافتـه 
هـای حاصـل از تحلیـل اثرهـای مسـتقیم  و نـا مسـتقیم بر 
رفتـار کشـاورزان در کاربـرد کودهـای شـیمیایی نشـان داد 
کـه نگرش کشـاورزان نسـبت به کاربـرد کودهای شـیمیایی 

تاثیـر مثبـت و معنـی داری بـر رفتـار کشـاورزان در کاربـرد 
کودهـای شـیمیایی داشـت و نگـرش یکـی از عامل های 
تاثیر گـذار بـر رفتـار کشـاورزان می باشـد. همچنیـن نتایـج 
نشـان داد نگـرش بـا میانجیگـری قصـد رفتـاری بـر رفتـار 
نیـز تاثیـر مثبـت و معنـی دار دارد؛ بنابرایـن می تـوان نتیجه 
بیـن  در  شـیمیایی  کودهـای  کاربـرد  دربـاره  کـه  گرفـت 
نگـرش مثبتـی وجـود داشـته و  بررسـی  کشـاورزان مـورد 
برنامه هـای  ارائـه  جهـت  در  می تـوان  وضعیـت  ایـن  از 
مناسـب توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی و بـه ویـژه بخش 
ترویـج و آمـوزش کشـاورزی اسـتفاده کـرد. ایـن نتایـج بـا 
کریمـی و  همـکاران)1398(،  ولـی زاده و  تحقیقـات  نتایـج 
همـکاران )1398(، ابـدی و همـکاران )2018(، یزدان پنـاه و 

همـکاران )1397(، مومن پـور و همـکاران )1397(، یعقوبی و 

موالن نـژاد )1396(، سـبزیان مایـی و همـکاران )1394(، 
وانگ و همـکاران)2019(، دیسـپوتوویک و همکاران)2019(، 
چانـگ و تـو )2017( و ویستوسـکوگ و اسـترامس)2012 ( 
همخوانی دارد. بنابراین پیشـنهاد می شـود مسـئوالن، برنامه 
ریـزان و عامل هـای اجرایـی در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان همدان بـه ویژه بخش ترویـج در برنامه های خود 
نسـبت بـه تغییـر نگـرش و هنجارهـای ذهنـی کشـاورزان با 
اسـتفاده از امکانـات موجـود اقـدام کنند. از جملـه مهم ترین 
اقدام هـا در ایـن زمینـه برنامـه ریـزی آموزش هـای فردی و 
گروهـی بـه ویـژه برگـزاری کاس هـا و دوره هـای آموزشـی 
جلسـات، بحـث و گفت و گـو همچنیـن اسـتفاده از انـواع 
مشـوق ها و ابـزار تشـویقی بـرای کشـاورزانی اسـت که از 
کودهـای شـیمیایی به طـور بهینه و بهنـگام اسـتفاده کنند. 
همچنیـن نتایـج بررسـی تاثیـر دانـش کشـاورزان بـر رفتـار 
کشـاورزان در کاربـرد کودهـای شـیمیایی نشـان داد رابطـه 
مثبـت و معنـی داری بیـن دانـش و رفتـار کشـاورزان وجـود 
دارد و همچنیـن دانـش با میانجیگری نگـرش و قصد رفتاری 
دارد و  معنـی دار  مثبـت و  تاثیـر  رفتـار کشـاورزان  بـر  نیـز 
کشـاورزان نیـز دانـش الزم بـرای کاربـرد بهینـه از کودهـای 
شـیمیایی دارا هسـتند و ایـن مسـئله نشـان دهنده گرایـش 

شکل2- مدل اندازه گیری متغییر های تحقیق 
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کشـاورزان بـرای شـرکت در دوره هـای آموزشـی و کسـب 
دانـش و اطاعـات بـرای کاربـرد بهینـه کودهـای شـیمیایی 
همـکاران  بیـات و  تحقیقـات  نتایـج  بـا  نتایـج  ایـن  اسـت. 
)1399(، کریمـی و موحـدی )1398(، فاطمـی و همـکاران 
شـفیعی و   ،)1397( همـکاران  تاجری مقـدم و   ،)1397(
همـکاران  جهرمـی و  حمایت خـواه   ،)1397( همـکاران 
)1396(، یعقوبـی و موالن نـژاد )1396(، سـیفی و همـکاران 
)1396(، تومـا و ماتیجـس )2017(، وایلـر)2011( و کویـن و 
بارباخ)2010( همسـو می باشـد. بنابراین پیشـنهاد می شـود 
بـا اسـتفاده از افـراد صاحب نفـوذ و مـورد اعتماد کشـاورزان 
اهمیـت و ضـرورت کاربـرد بهینـه از کودهـای شـیمیایی بـا 
برگـزاری نشسـت های گوناگـون بیـان شـود تا بتـوان تمایل 
اسـتفاده صحیح از کودهای شـیمیایی را ایجاد کرد. همچنین 
پیشـنهاد می شـود بـا ارائـه کمک هـای فنـی و اقتصـادی به 
کشـاورزان بـرای کاربـرد بهینـه از کودهـای شـیمیایی قصد 

رفتـاری و رفتـار کشـاورزان را تقویـت کـرد.
 بررسـی تاثیـر قصـد رفتـاری بر رفتار کشـاورزان نشـان 
داد، بیـن قصـد رفتـاری و رفتـار کشـاورزان رابطـه مثبـت و 
معنـی داری وجـود دارد و قصـد رفتـاری یکـی از عامل هـای 
موثر بر رفتار کشـاورزان در کاربرد کودهای شـیمیایی اسـت. 

بنابرایـن، نگرشـها، باورهـا و هنجارهـای ذهنـی مطلـوب در 
رابطـه با مصـرف صحیـح کودهـای شـیمیایی می تواند نیت 
کشـاورزان را در جهـت بـروز رفتـار کشـاورزان بـرای کاربرد 
کودهای شـیمیایی بیشـتر کنـد. الزمه تحقق ایـن امر بهبود 
نگرش هـا و باورهـای کشـاورزان در زمینـه کاربـرد کودهـای 
شـیمیایی اسـت کـه این امـر می توانـد از طریـق بهره گیری 
از افـراد پیشـرو در زمینـه کاربرد بهینه کودهای شـیمیایی و 
بـا نفـوذ در جامعـه کشـاورزی  افـراد مـورد اعتمـاد و  نیـز 
نگرش هـا و  باورهـا،  تقویـت  توسـعه و  بـا  گیـرد.  صـورت 
در  شـیمیایی  کودهـای  بهینـه  کاربـرد  ارزش هـای  حتـی 
بیـن گروه هـای کشـاورزان، دیگـر نیـازی بـه مداخله گـری 
مسـتقیم نیسـت و محیـط اجتماعـی بـه صـورت نامسـتقیم 
از طریـق فشـارهای اجتماعـی نیـت کاربـرد بهینـه کودهای 
شـیمیایی توسـط کشـاورزان تقویت می شـود. ایـن نتیجه با 
نتایـج تحقیقات باقری و همـکاران )2019(، ملک سـعیدی و 
همـکاران )2019(، قلی فـر و همـکاران )1398(، رضایـی و 
همـکاران )2018(، یزدان پناه و همکاران )1397(، عباسـی و 
همـکاران )1397(، آرایـش و همکاران )1396(، داکسـینی و 
همکاران )2019(، پاینو وهمکاران )2017(، ویستوسـکوگ و 
اسـترامس)2012( و دیورپویکـس)2010( همخوانـی دارد. 
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Abstract

The evidences of fertilizers consumption in Hamedan show that farmers are applying fertilizers in a non-

standard and excessive manner therefore, in long-term they will harm the environment and human health. 

Since,this farmers' behavior as chemical fertilizer users is influenced by various factors.The main purpose of 

this applied research was to investigate the effect of knowledge,attitude andbehavioral intentiononthe farmers' 

behaviorfertilizerapplication  behavior in Hamadan.The statistical populationof the studyincluded14,200potato 

farmers working in the central district of Hamadan city which375farmers were determined by using Morgan's 

sampling table.To select samples,a random sampling method was used and the samples ofeachvillage selected 

in terms of proportional method.Thedata collectiontool was a questionnaire.Diagnostic validity method was 

used to assess the validityof the research questions thatshowed avalue higherthan0.5(AVE≤0.5)and accep 

table for the variables.Inordertocalculatethereliability,thecomposite reliabilitymethod wasused, and it was 

higher than 0.75 (CR≥0.75)and acceptable for constructs.The datawere analyzed using structural equation 

modeling with partial least squares approach and softwareof SmartPLS version3.0.The results showed that 

knowledge withintermediate role of attitude and behavioral intention has a positiveand significant association 

with farmers'behavior.This indicates the farmers have adequate intention to obtain knowledge and information 

about the proper use of chemical fertilizers.The results also revealed that farmers 'attitudes have a positive and 

significant effecton farmers' behavior in using chemical fertilizers.Moreover,attitude with intermediate roleof 

behavioral intention has apositive and significant effect on behavior.Therefore,it can be concluded that there is 

a positive attitude about the use of chemical fertilizers among the farmers in the region.

Index Terms: Farmers' Knowledge, Farmers' Attitudes, Behavioral Intention, Application, Chemical 

Fertilizers, Potato Growers.
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