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ABSTRACT 

 
    Since the main goal of the research was to explore the factors determining farmers’ behavior 
towards the use of chemical fertilizers, the developed Theory of Planned Behavior (TPB) and 
Value-Belief-Norm theory (VBN) was employed as a predicting theory to accomplish this goal. 
The 375 potato farmers of 30 villages were selected as samples (N=14200). Data were collected by 
a questionnaire and help of interview. Statistical calculations were performed by the SmartPLS 
(version3) and SPSS (version22) software packages. The results of using (TPB) show that 
behavioral intention is reinforced by three variables of behavioral attitude, subjective norms, and 
perceived behavioral control so that it has a positive and significant relationship with them. Also, 
the results of using (VBN) show that the components of this theory have a positive and significant 
relationship with behavior. The results using (TPB) revealed that the farmer's intention has a 
significant and positive relationship with behavioral beliefs mediated by behavioral attitude, with 
normative beliefs mediated by subjective norms, and with controlled beliefs mediated by perceived 
behavioral control. In VBN theory, the results showed that the value variable mediated by belief 
and norm have a positive and significant relationship with farmers' behavior. In other words, the 
variables in both theories well explain the behavior of farmers in the application of chemical 
fertilizers. In comparision 51 percent of farmers' behavior in the TPB theory can be described 
through the variables of the model, but 57 percent in the VBN model. 

 
Keywords: Potato Farmers, Farmers 'Intentions, Farmers' Behavior, the Theory of Planned 

Behavior (TPB), the Theory of Value-Belief-Norm (VBN). 

  
Extended Abstract 

Objectives 

     The behavior of farmers about using the agricultural inputs, especially chemical fertilizers is one 

of the factors affecting sustainable agriculture in order to achieve the goals of sustainable 

development in each country. The present study is an attempt to compare the determinants of 

farmers' behavior in using chemical fertilizers based on the theory of planned behavior (TPB) and 

the theory of value-belief-norm (VBN).  

Methods: The statistical population consisted of 14200 farmers in Hamedan in the years 2020-

2021. To select the sample size, the central part of Hamadan city was selected. The central part 

consists of 66 villages, of those 30 villages were selected by systematic sampling method. The total 

number of potato farmers in these villages was 14,200 people. The sample size of 375 people was 

determined using Morgan table through a proportional sampling protocol. In this study, data were 

collected through questionnaires and interviews during a surveying research. The theoretical 

framework and research variables are derived from Ajzen's theory of planned behavior presented in 

2002 and Stern's theory of value-belief-norm presented in 1999. The questionnaire consists of two 

parts; the first part with 14 items that were related to the personal and vocational characteristics of 

farmers and the second part with 47 items were developed to measure the behavior of farmers in 
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the application of chemical fertilizers. The validity of the questionnaire was reviewed and 

confirmed by a group of experts. To assess the reliability, 35 questionnaires were completed by 

farmers. Cronbach's alpha of the variables was estimated between 0.65 and 0.81. To answer the 

questionnaire questions, a five-point Likert scale from strongly disagree (1) to strongly agree (5) 

was used. After data processing, statistical calculations (in descriptive and inferential sections) 

were performed by Smart PLS.3 and SPSS.22 software. 

 

Findings 

    In TPB model, the results of research hypotheses showed a positive and significant relationship 

between variables behavioral attitude (β = 0.33) at the level (P <0.01), subjective norms (β = 0.22) 

at the level of (P <0.01), perceived behavior control (β = 0.22) at the level (P <0.01), with 

behavioral intention and behavior (β = 0.59) at the level (P <0.01) with behavioral intention. The 

results of indirect relationships showed that the variables of behavioral beliefs (β = 0.86) at the 

level of P <0.01 with mediated role of behavioral attitude, normative beliefs (β = 0.88) at the level 

of P <0.01 with mediating role of subjective norms and controlled beliefs (β = 0.95) at the level of 

(P <0.01) with mediating role of perceived behavior control had a positive and significant 

relationship with behavioral intention. Also, the results of hypotheses in the VBN model, showed a 

positive and significant relationship between behavior with all three variables of norm (β = 0.42) at 

the level (P <0.01), belief (β = 0.57) at the level (P <0.01), and value (β = 0.50) at the level (P 

<0.01). Also the results from testing the hypotheses with indirect relationship revealed a positive 

and significant relationship between the behavior and variables, the value (β = 0.50) at the level (P 

<0.01) with mediating role of belief, value (β = 0.34) at the level (P <0.01) with mediating role of 

norm, belief (β = 0.47) at the level (P <0.01) with mediating role of norm. Finally the value (β = 

0.43) at the level (P <0.01) with mediated role of belief and norm has positive and significant 

relationship with behavior and the research hypotheses are confirmed. 

 

Discussion 

 In analyzing the mediating role of effective variables on behavioral intention, the results showed 

that behavioral attitude with behavioral beliefs, subjective norms with mediating role of normative 

beliefs and perceived behavior control with mediating role of control beliefs had positive effect on 

behavioral intention with an effect of 0.86, 0.88 and 0.95, respectively. Thus, the mediating role of 

behavioral attitudes, the mediating role of subjective norms, and the mediating role of perceived 

behavior are confirmed. As a result, these variables have a positive effect on the formation of 

behavioral intention. Indirect effects of value - belief on behavior, value - norm on behavior, norm 

- belief on behavior and belief - value -norm on behavior were significant and equal to 0.50, 0.34, 

0.47, and 0.43, respectively. As a result, the variables in both theories well explain the behavior of 

farmers in the application of chemical fertilizers and a high percentage of farmers' behavior (55%) 

can be determined through the variables in (TPB) and (VBN). 
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شیمیایی بر اساس تئوری  کودهای استفاده از در کشاورزان رفتار کنندهنییتع مقایسه عوامل
 هنجار -عقیده  -ریزی شده و تئوری ارزشرفتار برنامه

 
 *2رضا موحدی،  1محبوبه عطائی اسد

 روه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایراندانشجو دکتری، گ ،1
 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران ،2

 (9/7/1401تاریخ تصویب:  -17/12/1400)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 

از عوامل  یکی ییایمیش یکودها ژهیوبه یکشاورز یاهرفتار کشاورزان در مصرف نهاده
در هر کشور  داریاهداف توسعه پا به یابیدست یدر راستا داریپا یبر کشاورز رگذاریتأث

کننده رفتار کشاورزان در نییعوامل تع مقایسهدنبال  پژوهش حاضر به شود.یمحسوب م
-ارزش و تئوری (TPB)ه شد یزیررفتار برنامه یتئور اسبر اس ییایمیش یمصرف کودها

روستا به عنوان نمونه انتخاب  30 از کارینیزمبیکشاورز س 375( است. VBNهنجار)-عقیده
محاسبات  آوری شد.(. اطالعات با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمعN=14200) شدند
توسط  روایی پرسشنامه شد. انجام SPSS22و  SmartPLS.3ی افزارهانرمبه وسیله  یآمار

پرسشنامه  35گروهی از متخصصان بررسی و مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی نیز 
محاسبه  کرونباخ یآلفا توسط کشاورزان تکمیل شد. میزان پایایی متغیرهای تحقیق که توسط

 (TPB)با استفاده از  جینتا .دهدیمبوده که میزان قابل قبولی را نشان  81/0تا  65/0 نیبشد 
 رفتار و کنترل یذهن ی، هنجارهاینگرش رفتارسه متغیر  با یرفتار که قصد دهدیم شانن

کشاورزان را در  هستند که رفتار یاز جمله عواملو دارد  یمعنادار و شده رابطه مثبتادراک 
نشان داد  (VBN). همچنین نتایج با استفاده از تئوری کنندیم نییتع ییایمیکود شکاربرد مورد 

رفتار کننده زای این تئوری رابطه مثبت و معناداری با رفتار دارند و جزء عوامل تعییناج
داد  نشان جینتا (TPB)تئوری  باشند. همچنین دردر کاربرد کودهای شیمیایی می کشاورزان

واسطه هب یهنجار ی، با باورهایواسطه نگرش رفتار هب یرفتار باورهایبا  انکشاورز که قصد
و  مثبتشده رابطه رفتار ادراک کنترل واسطهبه شده  کنترل یو با باورها یذهن یهنجارها
واسطه عقیده و هنجار، با نتایج بیانگر این بود که ارزش به  (VBN)ی تئوردر  .دارد معنادار

متغیرهای موجود در هر دو تئوری به  سهیدر مقاو معنادار دارد. رفتار کشاورزان رابطه مثبت 
درصد  51 کهیطوربهباشند کننده رفتار کشاورزان در کاربرد کودهای شیمیایی مینخوبی تبیی

 توان از طریق متغیرهای موجود دررا می (VBN)درصد در 57و  (TPB)از رفتار کشاورزان در
 .کرد فیتوصهر دو مدل 

 

فتار تئوری ر رفتار کشاورزان، ، قصد کشاورزان،کارزمینیسیب کشاورزان :ی کلیدیهاواژه

 .(VBN) هنجار -عقیده -، تئوری ارزش(TPB) شدهیزیربرنامه
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 مقدمه

نفر است  ارديليم 5/7جهان در حال حاضر  تيجمع

 ارديليم 11به حدود  2050در سال  شودیم ینيبشيو پ

افزايش جمعيت به  جهينفر برسد، درنت ونيليم 30و 

 ؛مصرف مواد غذايی منجر خواهد شد افزايش تقاضا برای

اين نياز با  با توجه به محدود بودن زمين برای کشت، که

 ,FAO)افزايش توليد در واحد سطح برآورده خواهد شد 

 ديتول شيافزا ني. اگرچه بر طبق نظر دانشمندان ا(2019

 هاندر ج یبا توسعه مناطق کشاورز تواندینم يیتنهابه

در  ديتول یسازطور عمده با افزوناما به رد،يانجام پذ

 ز،يحاصلخ ترکم یهاو استفاده از خاک زيناطق حاصلخم

در حال  یکشورها یعمل برا نياست. ا ريپذامکان

 یتقاضا برا شيمصرف کود، افزا شيافزا یتوسعه به معنا

است ی شيميايی هاکشآفت یريکارگمصرف آب و به

(2005 Hole et al.,.)  کشاورزان عموما کود را به عنوان

 یکشاورز یهاتيبود فعالعامل موثر در به کي

عملکرد محصول، باعث  شيو آن را باعث افزا شناسندیم

 دانندیدرآمد م شيخاک و افزا یزيحاصلخ بودبه

(Udoh & Umoh, 2011). قيقات تح نتايج بسياری از

سامانه کشاورزی متداول کاربرد در که است حاکی از آن 

و يط را ويران کرده حهای شيميايی، مرويه نهادهبی

اثرات مخربی و  کندمی مشکلمنابع طبيعی را دچار 

همچون تخريب منابع آب و خاک، آلودگی هوا و کاهش 

 (.FAO، 2017)گذارد زيست میتنوع اکولوژيکی بر محيط

يکی از مواردی که در اکثر مطالعات مربوط به پايداری 

کشاورزی تاکيد شده است، لزوم کاهش استفاده از 

 ,Arslan et al) شيميايی است های بيرونی ونهاده

های شيميايی و به خصوص ، زيرا استفاده از نهاده(2017

کودهای شيميايی به دليل ايجاد فرسايش و از بين بردن 

سالمت خاک، پايداری کشت محصوالت زراعی و باغی را 

به شدت تهديد کرده و عالوه بر ايجاد معضالتی برای 

ت کشاورزی را در سالمتی افراد جامعه، عملکرد محصوال

 (.,Zulfiqar & Thapa 2017) دهدکاهش می بلندمدت

های رويه از نهادهبنابراين توجه به تبعات استفاده بی

شيميايی برای محصوالت عمده کشاورزی حائز اهميت 

منابع در  تيو محدود تيبا توجه به رشد جمع است.

محصوالت  ديتول شيمبرم به افزا ازين ،یبخش کشاورز

 ینيزمبيهمچون س یازجمله محصوالت مهم یرزکشاو

 بي. سشودیدر جامعه احساس م شياز پ شياکنون بهم

که با  است ايمهم دن یاز محصوالت زراع یکي ینيزم

تن بعد از برنج، گندم و ذرت رتبه چهارم را  ونيليم 321

با  ینيزمبيس زين رانيدر ا (.FAO، 2018)باشد میدارا 

 2/7کشور،  یکشت آب ريول زدرصد از محص 3حدود 

 57/5 زانيکشور را به م یزراع داتيدرصد از کل تول

هزار  185از  تن به خود اختصاص داده است. ونيليم

کشور، استان  رد ینيزمبيکشت س ريهکتار سطح ز

. باشدیهکتار مقام اول را دارا م 26015همدان با 

تن در  9/41عملکرد در واحد سطح با  زانيم نيشتريب

 Hamedan)کتار مربوط به استان همدان است ه

Agricultural Jihad Organization, 2020) متاسفانه در .

کشت  ريسطح ز شيبا افزا اي شهيهم ديتول شيافزا رانيا

 يیايميکودها و سموم ش شتريبا مصرف هر چه ب ايو 

 .(Malakuti, 2010)همراه بوده است 

ند دهه در چ( 2020) فائوبه گزارش سازمان  بنا

کشاورزی در  داتيتول شيدرصد افزا 60تا  33گذشته 

بوده است. در  يیايمياز مصرف کودهای ش یجهان ناش

تن در سال  ونيليم 4/2از  یکود مصرف زانيم زين رانيا

 افتهي شيافزا 1399تن در سال  ونيليم 4/7به  1378

نياز ساالنه  .(Iran's Statistic Letter, 2020) است

ايی پرمصرف در کشور در يک سال زراعی کودهای شيمي

ميليون تن و بر حسب  64/1نرمال برحسب عنصر غذايی 

، 5/2ميليون تن )کودهای نيتروژنی  64/3مقدار کود 

برآورد  ميليون تن( 50/0، پتاسيمی 64/0فسفاتی 

در  گردد و اين در حالی است که نسبت ترکيبات کودمی

 100يتروژن ، ن37فسفر ، 26جهان به صورت پتاسيم 

است، ليکن اين نسبت در کشور ما نامتعادل بوده و در 

 32، فسفر 9/0در ايران اين نسبت برابر پتاسيم  96سال 

طبق آمار (. Malakuti، 2019)بوده است  100و نيتروژن 

مصرف کودهای شيميايی در جهان روندی افزايشی دارد 

 يیايميش ی، مصرف کودها2018در سال  کهیطوربه

تن  ونيليم 110که تن در جهان بوده  ونيليم 5/197

 ,Cui et al) استآن مربوط به مصرف کودهای ازته 

 1/4آمار هرساله  نيبر اساس آخر رانيدر ا (.2021

کشاورزان  انيدر م يیايميش یتن از انواع کودها ونيليم

و در حال حاضر در کشور سرانه مصرف  شودیم عيتوز

گرم و  400هر نفر  یبه ازا یسم در بخش کشاورز
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 5/3به  5/2از  يیايميمصرف کود ش زانيم نيهمچن

است  اشتهد شيتن در ده سال گذشته افزا ونيليم

(Ataei Asad & Movahedi, 2021 .)است  یدر حال نيا

استان همدان، در  یکه به گزارش سازمان جهاد کشاورز

 نيانگيهفت سال گذشته، در شهرستان همدان با م

 ینيزمبيمحصول س یهکتار برا 5384کشت  ريسطح ز

 550تن در هر هکتار بالغ بر  40عملکرد  نيانگيو با م

 یو پتاسه( برا سفاته)ازته، ف يیايميش یهادتن انواع کو

 Hamedan)مصرف شده است  ینيزمبيس ديتول

Agricultural Jihad Organization, 2021). 
 و رفتار يیايميش یکودها حياز کاربرد صح یآگاه نا

منجر به  يیايميمواد ش کاربرددر  نامناسب کشاورزان

 يیغذا رهيآب و خاک و زنج یهایآلودگروند  ادامه

 هایآلودگ نيبار اانيز راتيتاث یطورکلبهشود. می انسان

مدت بلندبلکه در  شودیدر طول چند سال آشکار نم

کبد و  مانند سرطان یاکشنده یهایماريمنجر به ب

 ,Noguero & Lacombe) شودیدستگاه گوارش م

کود  کشاورزان در کاربرد رفتار ليدل نيبه هم(. 2016

رفتار  گريد یاز سو .ارزش مطالعه دارد يیايميش

 یبرا يیايميش ودکنندگان ککشاورزان به عنوان استفاده

 ها،هزيانگ ،عقايد ريتحت تاث ،یمحصوالت کشاورز ديتول

 یاگسترده فيرد. طهنجارها و... قرار داارزش،  ها،نگرش

عوامل رفتار کشاورزان را در جهت استفاده از کود  نياز ا

اساس  ني. بر همدهدیقرار م ريتحت تاث يیايميش

 کننده رفتار نييعوامل تع یحاضر به بررسپژوهش 

رفتار  یاساس تئور بر يیايميش در کاربرد کود کشاورزان

 زنيآ Thory of Planned Behavior) شده ) یزيربرنامه

 -Thory of Value)هنجار -عقيده -و تئوری ارزش

Belief- Norm)  پردازدیماسترن.   

شده، رفتار با سه  یزيررفتار برنامه تئوریاساس  بر

 یدر مورد عواقب احتمال یدي: عقاشودیم تيعامل هدا

 یدر مورد انتظارها یدي(، عقایرفتار یرفتار )باورها

در مورد  یدي( و عقایرهنجا ی)باورها گرانياز د بهنجار

رفتار اثرگذار  یکه ممکن است بر اجرا یحضور عوامل

نگرش  ،یرفتار یکنترل شده(. باورها یاورهاباشند )ب

. کنندیم جاديرا نسبت به رفتار ا ینامطلوب ايمطلوب 

 اي یمنجر به درک فشار اجتماع یهنجار یباورها

 یکنترل یباورها ت،يو در نها شودیم یذهن یهنجارها

درک شده، درک سهولت  یکنترل رفتار شيمنجر به افزا

کل، نگرش نسبت به  دررفتار است.  یاجرا یسخت ايو 

منجر  ،یو ادراک فرد از کنترل رفتار یرفتار، هنجار ذهن

. نگرش و هنجار شودیفرد م یقصد رفتار یريگبه شکل

کار، به  یبر اجرا شتريتر و درک کنترل بمطلوب یذهن

رفتار در پاسخ به  کي یقصد فرد را به اجرا ادياحتمال ز

همچنين بر اساس  .(Ajzen, 2011) زديانگیبرم ازين کي

که از پيوند نظريه ارزش،  هنجار -عقيده -تئوری ارزش

 به دست)شوارتز(  عقايد اکولوژيکی و الگوی هنجار کنش

چارچوبی برای بررسی عوامل هنجاری است  آمده است

دهد. به بيان ديگر دار را ترويج میها و رفتار پايکه نگرش

ها و هنجارهای عمومی در ای از ارزشاين تئوری زنجيره

زيست گرفته تا اعتقادات خاص در مورد مورد محيط

دهد و ها را پيشنهاد میی منفی برخی فعاليتامدهايپ

افراد برای جلوگيری  در عين حال، بر توانايی و مسئوليت

ال کردن هنجارهای شخصی از اين پيامدهای منفی و فع

 ,Lind et al) زيست تاکيد داردها برای حفظ محيطآن

2015 .) 
کشاورزان از دهد در استان همدان آمار نشان می 

مصرف  هيرویو ب یاصولريبه صورت غ يیايميش یهاکود

مصرف  بارانيکه در بلندمدت شاهد اثرات ز کنندیم

سالمت  و ستيزطيبر مح يیايميش یکودها هيرویب

پژوهش به  نيدر ا ليدل نيبود، به هم ميانسان خواه

رفتار کشاورزان در مصرف  کنندهنييعوامل تع یبررس

 نيانجام ا نيپرداخته شده است. بنابرا يیايميش یکودها

دارند که  تياهم اريبس ليقب نياز ا یقاتيو تحق قيتحق

 يیايميش ینسبت به رفتار کشاورزان در مصرف کودها

دنبال آن است تا با  هب قيتحق نيشان دهند. ان تيحساس

که رفتار کشاورزان شهرستان همدان را  یعوامل يیشناسا

 نييتع يیايميش یکودها هيرویب کاربردنسبت به 

رفتار انجام  نيدر جهت کنترل ا یاقدام موثر کنندیم

 دهد.
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 (2006) 1ی شده آيزنريزمفهومی تحقيق برگرفته از مدل تئوری رفتار برنامه مدل -1شکل 

 

 

 

 
 (1999) 2هنجار استرن -عقيده -مدل مفهومی تحقيق برگرفته از تئوری ارزش -2شکل 

 
                                                                                                                                                                                

1       Ajzen. 1 

2. Stern     
 

از رفتار  زنيآ افتهيبر اساس مدل توسعه 

 ارائه شد، نگرش به 2002که در سال  شدهیزيربرنامه

باور  ريتحت تاث یذهن یهنجارها ،یرفتار یباورها لهيوس

باور  ريترل رفتار ادراک شده تحت تاثو کن یهنجار

چارچوب  کي گريکديعوامل با  نيقرار دارد که ا یرلکنت

 دهدیرفتار انسان شکل م ینيبشيپ یکامل را برا نظری

(2014 Wu & Chen,).  در بررسی تاثير اجزای ساختار

ريزی شده بر قصد رفتاری و مدل تئوری رفتار برنامه

شده است. نتايج تحقيقات  رفتار مطالعات مختلفی انجام

Valinia & Safa (2021 ؛)Karimi & Ataei (2022 ؛)

Ataei asad & Movahedi (2021 ؛)Forati et al 

 Valizadeh et al؛ Yazdanpanah et al (2018)؛ (2018)

(؛ Tama et al, 2021)؛ همچنين نتايج تحقيقات (2018)

(Sarma, 2022( ؛)Li et al, 2018 ؛)(2018 ،Rezaei et 

al؛) (Gao et al, 2017) ( وChen, 2016 ) حاکی از آن

است که نگرش به طور کلی رابطه قوی و مثبت با قصد 

رفتاری و رفتار دارد. در بررسی تاثير هنجارهای ذهنی 

که از زيرسازه باورهای هنجاری تشکيل شده است، بر 

 Yeganegiقصد رفتاری و رفتار نتايج تحقيقات 

Dastgerdi et al (2020 ؛)Ghanbari et al (2020 ؛)

(Wang et al, 2022 ؛)(2018 ،Sorani & Ahmadvand) 

(Arunrat et al, 2017) (Tan et al, 2017) ؛(Shin & 

Hancer, 2016)  و(Mullan et al, 2015)  داد کهنشان 

بينی کننده قوی در هنجارهای ذهنی به عنوان يک پيش

رابطه در  زانيمو  رابطه با قصد رفتاری و رفتار است

. متفاوت است تيمطالعات مختلف بسته به رفتار و موقع

در بررسی تاثير کنترل رفتار ادراک شده با زير سازه 

باورهای کنترلی، بر قصد رفتاری و رفتار، نتايج تحقيقات 

Valinia & Safa (2021 ؛)Karimi & Ataei (2022 ؛)

Ataei asad & Movahedi (2021 ؛)Ghanbari et al 

 Shabanali Fami et(؛ 2018) Gholifar et al (؛2020)

al (2017) ( و همچنينYang et al, 2022( ؛)Bagher & 

Teymouri, 2022)؛ (Sarma, 2022) دهد که نشان می

کننده قوی در بينیکنترل رفتار ادراک شده يک پيش

رابطه با قصد رفتاری و رفتار است و ميزان رابطه در 

ف بسته به رفتار و موقعيت متفاوت است. مطالعات مختل

 در بررسی تاثير قصد بر رفتار نتايج تحقيقات 

Motamed et al(2022 ؛)Valinia & Safa (2021 ؛)

Karimi & Ataei (2022 ؛)Ataei Asad & Movahedi 

 Sobhani et al(؛ 2020) Ghanbari et al(؛ 2021)

(؛ همچنين نتايج 2018) Abbasi et al(؛ 2017)

 رفتار هنجار عقيده ارزش



 1007 ...کننده رفتار کشاورزان در استفاده از کودهایمقايسه عوامل تعيينو همکاران: عطائی اسد  

(؛ Gwara et al, 2022(؛ )Ataei et al, 2022تحقيقات )

(Matousek et al, 2022 ؛)(Li et al, 2018)؛ (Singh et 

al, 2017) ؛(Doran & Larsen, 2016) نشان داد که ؛

 دارد. ارتباط قوی بين قصد رفتاری و رفتار افراد وجود

 Stern et al، یطيمحزيست یرفتارها نهيدر زم

، مفهومی یاز ساختارها یامجموعه بيترک با (1999)

که  را ارائه دادند( VBN) هنجار -باور -ارزش هينظر

 یورهابا» یريگاندازه یبرا یطيمحستيز ديجد یالگو

عملکرد انسان بر  راتيره و تأثکستيگسترده در مورد ز

کند می، استرن بيان هينظراين بر اساس  است.« آن یرو

و اصل  کيکه به عنوان  هستند یها اهداف کلارزشکه 

 یکنند و بر رفتارهایمردم عمل م یراهنما در زندگ

يا  الزامبه يک  هنجارها .ذارندگیم ريتأث یطيمتعدد مح

 ید که افراد را به انجام رفتارهاناشاره دار یاخالق وظيفه

 ینيبشيپو  (Gao et al., 2017)د نکنیم بيخاص ترغ

، 2015)است  یخصقصد و رفتار، هنجار ش یکننده اصل

(Han2017؛) ،Wan et al.) یبه دنبال چارچوب نظر 

 یتجرب یاز کارها ی، انبوه(1999و همکارانش ) استرن

 دايموجود پ یساختارها انيم یروابط متقابل قابل توجه

 ینيبشيدر پ VBN هينظر یکاربرد و اثربخشو کرده 

 (Lu et al, 2020). اندکرده دييرا تأ یطيقصد و رفتار مح

در تحقيق خود دريافتند که ارزش، عقيده و هنجار 

عواملی هستند که رفتار کشاورزان را در توليد محصوالت 

 ,Anastasia et al)کنند. کشاورزی به خوبی تبيين می

در تحقيق خود دريافتند قدرت تبيينی ارزش،   (2019

محيطی عقيده و هنجار در رابطه با رفتار زيست

در  (Joana et al, 2019) است. کشاورزان بسيار باال

ها و عقايد بر رفتار کشاورزان تحقيق خود دريافتند ارزش

در  (Vesely & Klöckner, 2017) تاثير بسزايی دارد.

تحقيق خود دريافتند که دو متغير ارزش و هنجار 

محيطی بيشترين تاثير را بر رفتار حفاظت زيست

حقيق خود در ت( Shirmohamade et al، 2019)داشتند. 

ها در بروز رفتار دوستدار دريافتند که عقايد و ارزش

 Seyedi، 2018)زيست گردشگران تاثيرگذار است. محيط

& et al )در تحقيق خود دريافتند اجزای تئوری ارزش- 

محيطی روستاييان هنجار به خوبی رفتار زيست -عقيده

در ( Safa et al، 2016)کند. همچنين را تبيين می

خود تاثير ارزش، عقيده و هنجار را بر رفتار تحقيق 

 محيطی روستاييان آشکار کردند.  حفاظت زيست

 کي TPB: تئوری VBNو  TPBمقايسه تئوری  

 یندهايفرااست که  یمتمرکز و منطق بينیپيشمدل 

، ادراکات و استعداد اتيبر اساس خصوص یريگميتصم

 ند.کرا تفسير می رفتار خاص کيانجام  یافراد برا

فرد از منافع مشترک دور  یمنافع شخص کهیهنگام

و به نوبه  یبر اهداف رفتار ی، اخالق به طور کلشودیم

حفاظت  نهيذارد. در زمگیم ريتأث یواقع یخود، رفتارها

و مشترک  یمنافع فرد ني، تعارضات بستيز طياز مح

 یرفتارها حيتوض TPBکه هدف  يیاز آنجا د.وجود دار

هاست دانشمندان مدتی، اختصاص است و نه عمومی

 یابيکنند که چگونه غفلت از ارزیال را مطرح موس نيا

 یطيمحزيست یرفتارها نهيدر زم یاخالق یهنجارها

از  .بگذارد ريتحت تأث TPB ینيب شيتواند بر قدرت پیم

دوستانه مدل رفتار نوع کي VBN هي، نظرگريطرف د

هدف  ،خاصاست که به طور  محورهنجار ومحور ارزش

است که هنگام انجام  یروان -یعل یندهايفرآ یبررسآن 

در  (.,Stern 2000) کندبروز می دوستانهيی نوعرفتارها

 ی، باورهایرفتار ی، باورها به عنوان باورهاTPB هينظر

شوند که به یم یبندطبقه یکنترل یو باورها یهنجار

و  یذهن یکننده نگرش، هنجارها نييعوامل تع بيترت

 & Montano،2015)شده هستند  ادراک ینترل رفتارک

Kasprzyk.) تئوری، در گريد یاز سو VBN ،در  عقايد

 کي صورتکه به  شوندیم یطبقه بند ديجد يیالگو

طرفدار  یشخص یهنجارها حيتوض یبرا یعل رهيزنج

 Stern & et؛,Stern 2000) شودايجاد می زيستمحيط

al, 1999.) تئوری  بر اين، عالوهVBN نقش  نيهمچن

 ستيز طيرا هنگام رفتار با مح یشخص یهاارزش

، نيبنابرا .(,Oreg & Katz-Gerro 2006)کند یم یابيارز

تاثير با هدف درک  TPB با چارچوب مفهومی مطالعات

باورهای هنجاری بر  رفتاری بر نگرش رفتاری، یباورها

هنجارهای ذهنی و باورهای کنترلی بر کنترل رفتار 

که  یدرحال گيرد.انجام می بر قصد و رفتارشده ادراک 

به برای مطالعه  VBNاتخاذ چارچوب مفهومی تئوری 

 یشخص ، عقايد و هنجارهایهاارزش ريتأثبررسی دنبال 

 (.,.Wan et al 2017) استرفتار  رييو تغ یريگميدر تصم
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 روش تحقیق

 به یکشاورز یهارفتار کشاورزان در مصرف نهاده

بر  رگذارياز عوامل تاث یکي يیايميش یاکوده ژهيو

اهداف توسعه  به یابيدست یدر راستا داريپا یکشاورز

با پژوهش حاضر به همين دليل  شود.یمحسوب م داريپا

 کننده رفتار کشاورزاننييعوامل تع مقايسه هدف

 یدر مصرف کودها شهرستان همدان کارینيزمبيس

 (TPB)ه شد یزيررفتار برنامه یتئور اسبر اس يیايميش

 شکل گرفته است. (VBN)هنجار-عقيده-ارزش و تئوری

دليل انتخاب محصول سيب زمينی در منطقه مورد 

زمينی در مطالعه آن است که سطح کشت محصول سيب

هکتار سطح زير  4400هکتار و  87555کل استان با 

تن در هر  90/41کشت در شهرستان همدان و عملکرد 

زمينی را در کشور دارد د سيبهکتار رتبه اول تولي
(2022 ،Hamedan Agricultural Jihad Organization) .

ها از طريق روش ، نمونهیجامعه آمار عيبا توجه به توز

انتخاب اندازه  یبراگيری تصادفی انتخاب شد. نمونه

. انتخاب شدبه صورت تصادفی  یمرکز بخشنمونه، 

فاده از روستا است که با است 66بخش مرکزی شامل 

که  روستا انتخاب شد 30گيری سيستماتيک روش نمونه

تعداد کشاورزان اين بخش که کشت غالب آنها سيب 

. اندازه نمونه با است نفر 14200زمينی بود بالغ بر 

نفر تعيين شد، سپس  375استفاده از جدول مورگان 

گيری تصادفی ساده و انتساب ها با استفاده از نمونهآن

 روستا، انتخاب شدند. 30وزيع جمعيت در متناسب با ت

 

 قشه استان همدان و بخش مورد مطالعهن -3شکل 

  

 بخش مرکزی
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ترده گس قيتحق کيها توسط دادهدر اين پژوهش، 

و  پرسشنامهاز طريق و  یدر بخش نظر یاکتابخانه

آوری تحقيقات ميدانی جمع مصاحبه در بخشکمک 

 بر اساس پژوهش یرهايو متغ یچارچوب نظر .شد

و  2002ريزی شده آيزن در سال تئوری رفتار برنامه

 1999سترن در سال ا هنجار -قيده ع -تئوری ارزش 

 تشکيل شده است، بخش ازپرسشنامه استخراج شدند. 

فردی و مربوط به مشخصات  گويه که 14بخش اول با 

 گويه که 47و بخش دوم با  کشاورزان بود شغلی

کاربرد  جهت دررزان رفتار کشاوگيری اندازه منظوربه

يی مورد استفاده قرار گرفت. روايی ايميش یکودها

پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان بررسی و مورد 

امه پرسشن 35تاييد قرار گرفت. برای بررسی پايايی نيز 

توسط  توسط کشاورزان تکميل شد. پايايی ابزار تحقيق

 خیتجزيه و تحليل قرار گرفت و بر مورد کرونباخ یآلفا

م، سرانجا حذف قرار گرفتند.يا  اصالح واز موارد مورد 

.  دبرآورد ش 81/0تا  65/0 نيبمتغيرها کرونباخ  یآلفا

دهی به سواالت پرسشنامه از مقياس پنج برای پاسخ

( 5)( تا کامال موافقم 1ای ليکرت از کامال مخالفم )درجه

 یها، محاسبات آمارپس از پردازش دادهاستفاده شد، 

 به وسيله( یو استنباط یفيتوص یهاخش)در ب

 انجام شد. SPSS.22و  Smart PLS.3 هایافزارنرم

 

 و بحث هاافتهی 

 18 نينشان داد سن کشاورزان مورد مطالعه ب جينتا

سال بود.  38ها آن یسن نيانگيبود و م ريسال متغ 66تا 

شرکت  قيتحق نيکه در ا یکل کشاورزان تياز نظر جنس

متاهل بودند. حداکثر سطح ( درصد 67و )کردند مرد 

 33/0فقط مربوط به  هکتار بود که 500کشت  ريز

 4/5مربوط به که  هکتار 1کشاورزان و حداقل از درصد 

درصد  2/16 کشاورزان انيدر م. کشاورزان بوداز درصد 

 و فعاليت کشاورزی داشتندسال  15به مدت 

تنها  آن نيترسال و کوتاه 60 یتجربه شغل نيتریطوالن

درصد  2/5. از نظر سطح تحصيالت سال بوده است 2

درصد دارای تحصيالت  6/21دارای تحصيالت ابتدايی، 

 5/23درصد دارای تحصيالت ديپلم و  7/49راهنمايی، 

 5/52 نيهمچن درصد دارای تحصيالت دانشگاهی بودند.

شرکت کرده  یجيو ترو یآموزش یهادرصد در دوره

. رصد در آن شرکت نکرده بودندد 5/47 کهیبودند درحال

از آنان درصد  8/43، يیايميشکود  کاربرد زانياز نظر م

استفاده  نييکودها در سطح پا نيمعتقد بودند که از ا

درصد معتقد بودند که  5/9و  7/46که یکنند، درحالیم

از کودهای  باال ودر سطح متوسط  بيآنها به ترت

 .کنندمی شيميايی استفاده

 VBNو  TPBمدل  یهاسازه یريگاندازه یمورد استفاده برا یهااسيها و مقسازه -1جدول

 ی استاندارد شدهبار عامل مقياس گويه متغير
باورهای 
 رفتاری

BB1ديتول یبه معن يیايميش ی: من باور دارم استفاده از کودها 
 تر است.و ارزان ترنييپا تيفيمحصول با ک

BB2شتريب ديباعث تول يیايميش يیز کودها: من باور دارم استفاده ا 
 .شودیم شتريو سود ب

BB3یاز حد کودها شي: من باور دارم حل مشکل مصرف ب 
 با ارزش است اريبس یدر کشاورز يیايميش

BB5یهاداز کو ديمحصول سالم با ديتول ی: من باور دارم برا 
 در صورت ضرورت استفاده کرد يیايميش

 = کامال مخالفم1
 افقم= کامال مو5

676/0 
 

739/0 

 
804/0 
635/0 

 باورهای
 هنجاری

NB1ديآیم شيپ يیايميش یکودها حيبحث از مصرف صح ی: وقت 
 انجام دهم. نديگویآنچه دوستانم م خواهمیمن م

NB2ديآیم شيپ يیايميش ایهدکو حيبحث از مصرف صح ی: وقت 
 را انجام دهم. نديگویآنچه کارشناسان م خواهمیمن م

NB3ديها و عقابا اصول، ارزش يیايميش یاز کودها حيفاده صح: است 
 من سازگار است.

 = کامال مخالفم1
 = کامال موافقم5

674/0 
 
 

879/0 
 

869/0 
باورهای 
 کنترلی

CB1 : شود یباعث م یو اقتصاد یاجتماع طيباور دارم که شرامن
 را کنار بگذارم. يیايمينتوانم استفاده از کود ش

 
CB3 : از  توانمیاجازه دهد م یکه مسائل مال یرم تا زمانباور دامن

 = کامال مخالفم1
 = کامال موافقم5
 
 

638/0 
 

 
633/0 
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 استفاده کنم. يیايميش یکودها

CB4 :از  حياستفاده صح یالزم برا طيکه امکانات و شرا بر اين باورم
 را دارم. يیايميش یکودها

               
       737 /0             

 
 

 گرش رفتارین

BA2حيبه صورت صح يیايميش ی: به نظر من کشاورزان از کودها 
 .کنندیاستفاده نم

BA3مردم مهم  یبرا ینيزمبيقدر که مصرف س: به نظر من همان
 مهم است. زين يیايميش یاست مصرف درست کودها

BA5توسط  يیايميش یاز حد کودها شي: در مورد مصرف ب
 کشاورزان حساس هستم.

 

 مال مخالفم= کا1
 = کامال موافقم5

647/0 
 
 
654/0 

 
777/0 

 
هنجارهای 

 ذهنی

MN2یريجلوگ يیايميش یاز حد کودها شياز مصرف ب دي: همه با 
 کنند.

MN4يیايميش یاز حد کودها شيو مسئوالن از مصرف ب راني: مد 
 .کنندیم یريجلوگ

 = کامال مخالفم1
 = کامال موافقم5

903/0 
 
787/0 

کنترل رفتار 
 دراک شدها

PBC2يیايميکود ش یمزرعه به اندازه کاف یازهايرفع ن ی: من برا 
 .کنمیم یداريخر

PBC3مصرف  ینسبت به چگونگ یو روشن حي: من درک صح
 دارم. يیايميش یکودها

PBC4طور  در مزارع خود به يیايميش یاز کودها توانمی: من م
 استفاده کنم. حيصح

 = کامال مخالفم1
 م= کامال موافق5

868/0 
 
763/0 
 
875/0 

استفاده  حيبه طور صح يیايميش ی: من در حال حاضر از کودهاBI1 قصد رفتاری
 .کنمیم

BI2یرا برا يیايميش یمصرف کودها ندهيدارم در آ لي: من تما 
 کاهش دهم. ینيزمبيس ديتول

BI4را نسبت به  گانميدارم که دوستان و خانواده و همسا لي: من تما
 آگاه کنم. يیايميش یدهاکاهش مصرف کو

 = کامال مخالفم1
 = کامال موافقم5

831/0 
 
759/0 
 
844/0 

 زيست و حفظ آن برای من ارزشمند است.: توجه به محيطV1 ارزش 
V2:  .توليد محصول سالم برای من ارزشمند است 
V3:  مصرف صحيح و اصولی کودهای شيميايی برای من ارزشمند

 است. 
V5: زيست برای من ارزشمند است.                                                                                 حفظ پايداری محيط 

 = کامال مخالفم1
 = کامال موافقم5

663/0 
747/0 

 
815/0 

621/0 

 
: عقيده دارم که در استفاده از کودهای شيميايی کودهايی را Be2 عقيده

 .کندیمزيست وارد ب را به محيطانتخاب کنم که کمترين آسي
Be3 عقيده دارم استفاده از ارقامی با نياز به کود شيميايی کمتر :

       شود.زيست میباعث پايداری محيط
Be5 عقيده دارم که استفاده صحيح از کودهای شيميايی وظيفه :

 کشاورزان است.

 = کامال مخالفم1
 = کامال موافقم5
 
 

        

788/0 
 
 

812/0 
  
 826/0 

کنم ی درباره کاربرد صحيح کودهای شيميايی صحبت میوقت :N2 هنجار
 کنند. کشاورزان نظر من را تاييد و تشويق می

N3 برای کاهش مصرف کودهای شيميايی بهتر است اين کار از :
 طريق قوانين و مقررات انجام شود.

N4ه کنم احساس گنا: وقتی از کودهای شيميايی زياد استفاده می
 کنم.می

 818/0 

 
600/0 

 
783/0 

شده و درست  هيرا مطابق مقدار توص يیايميش ی: من کودهاB1 رفتار
 .کنمیمصرف م

B2کنمی: من از مزرعه خود محصول سالم برداشت م. 

B4زانيکم شدن م یباال برا تيفيبا ک يیايميش ی: من از کودها 
 .کنمیمصرف در هر هکتار استفاده م

 = کامال مخالفم1
 = کامال موافقم5

 869/0   
 
854/0 
841/0 
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برآورد شده از مقدار استاندارد  رینشان داد که مقاد جینتاگیری در این تحقیق پیش از ارزیابی مدل ساختاری، مدل اندازه
دارد  نیا داللت بر ی است وریگاندازه یخطا انسیاز وار شتریآن ب یهاسازه و شاخص نیب انسیوار نیبود، بنابرا شتریب 5/0

(. همچنین به منظور بررسی روایی واگرای متغیرهای پژوهش 1)جدول قابل اعتماد است یبه اندازه کاف یریگکه مدل اندازه
از ماتریس فورنل و الرکر استفاده شد که نتایج نشان داد مجذور واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان سازه که در قطر 

 یشتریخود تعامل ب یهابا شاخص شده ، سازه برازشنیبنابرااز سایر مقادیر ماتریس است اصلی ماتریس قرار دارد بیشتر 
 .  (3و 2)جدول است یریگمدل اندازه مناسب یدهنده اعتبار واگرانشان نیداشت و ا

 
  (TPB)هااعتبار سازه ايواگرا  يیمربوط به روا ريمقاد .2جدول 

کنترل رفتار 

 ادراک شده

باورهای 

 هنجاری

جارهای هن

 ذهنی

باورهای 

 کنترلی

 ريمتغ رفتار نگرش باورهای رفتاری قصد رفتاری

 رفتار 85/0       

 نگرش  80/0      

باورهای    71/0     

 رفتاری

 قصد رفتاری    73/0    

باورهای      79/0   

 کنترلی

هنجارهای       84/0  

 ذهنی

باورهای        81/0 

 هنجاری

نترل رفتار ک        83/0

 ادراک شده

 
 (VBNها )اعتبار سازه ايواگرا  يیمربوط به روا ريمقاد .3جدول 

 متغير رفتار  هنجار باور ارزش

 رفتار 77/0   

 هنجار  72/0  

 باور   68/0 

 ارزش    69/0

 

گيری مقدار پايايی همچنين در ارزيابی مدل اندازه

شد که نتايج  گيری بررسیترکيبی و روايی مدل اندازه

دهد آلفای کرونباخ و ( نشان می5 و 4مطابق )جدول 

يا باالتر از  7/0پايايی ترکيبی تمامی متغيرها نزديک به 

گيری را آن است که اين امر پايايی مناسب مدل اندازه

برای همه متغيرها  AVEدهد. همچنين ضريب نشان می

که بيانگر روايی همگرای مناسب  است 5/0بيشتر از 

گيری است. ارزيابی مدل های مدل و مدل اندازهشاخص

ها از روايی و کند که تمام سازهگيری ثابت میاندازه

ها، پايايی مناسب برخوردار هستند. بر اساس اين يافته

در گام بعدی نتايج مدل ساختاری با تمرکز بر روابط 

ها ارزيابی شدند. به منظور آزمون مفروض بين سازه

دل ساختاری مورد ارزيابی قرار گرفت ها، مفرضيه

و  33/0، 19/0( سه مقدار 1998)1(. چين2و1شکل)

را به عنوان مالکی برای ضعيف، متوسط و قوی  67/0
2R  و زياد بودن مقدار آن را نشان از برازش بهتر مدل

 2R، مقادير 5 و 4کند. با توجه به جدول معرفی می

است  33/0از  زای مدل بيشترمربوط به متغيرهای درون

                                                                                  
1. Chen  
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که نشانگر برازش نسبتا قوی مدل ساختاری است. 

بينی مدل ( درباره قدرت پيش2009) 1هنسلر و همکاران

و  25/0، 02/0زا، سه مقدار های دروندر مورد سازه

بينی ضعيف، متوسط و را به ترتيب قدرت پيش 35/0

 و 4در جدول  2Q. با توجه به مقادير نمودندقوی تعيين 

های باورهای بينی مدل در مورد سازهپيشقدرت  5

رفتاری، هنجارهای ذهنی، هنجار، عقيده و ارزش در حد 

و در مورد باورهای هنجاری، باورهای  استمتوسط 

کنترلی،  نگرش رفتاری کنترل رفتار ادراک شده و قصد 

رفتاری و رفتار قوی است. در نهايت برازش مدل کلی با 

( بررسی شد GOFزش )استفاده از شاخص نيکويی برا

به (. اين شاخص که با استفاده از فرمول زير 6)جدول 

 آيد،می دست

 
برای شاخص  آمده دست بهدهد که مقادير نشان می

(GOF برابر با  )ريزی برای تئوری رفتار برنامه 52/0

که از  هنجار -عقيده -برای تئوری ارزش 55/0شده و 

 Vetzels & et) بيشتر است 36/0مقدار پيشنهاد شده 

al, 2009 های توان نتيجه گرفت که مدل(؛ بنابراين می

پژوهش از يک برازش کلی مطلوب برخوردار بوده و در 

 های پژوهش پرداخت.توان به آزمون فرضيهادامه می

 

 TPB یريگمناسب بودن مدل اندازه -4جدول
2Q 2R  پايايی

 ترکيبی

AVE  آلفاي

 کرونباخ

 سازه

34/0 43/0 68/0 53/0 68/0 BB 

45/0 41/0 77/0 54/0 75/0 CB 

51/0 55/0 71/0 56/0 70/0 NB 

24/0 39/0 73/0 58/0 73/0 BA 

29/0 43/0 73/0 57/0 71/0 MN 

36/0 54/0 79/0 56/0 78/0 PBC 

44/0 39/0 74/0 56/0 74/0 BI 

35/0 51/0 81/0 59/0 81/0 B 

 

 

 

 

                                                                                  
  2. Henseler et al.  

 VBN یريگمناسب بودن مدل اندازه -5جدول 

Q2 R2  پایایی
 ترکیبی

AVE  آلفای
 کرونباخ

 سازه

36/0 58/0 89/0 73/0 81/0 B 

28/0 56/0 87/0 64/0 81/0 N 

28/0 38/0 83/0 63/0 70/0 Be 

32/0 51/0 80/0 56/0 71/0 V 

 

 یهاو مدل یريگاز تناسب اندازه نانيپس از اطم   

. فتندقرار گر شيمورد آزما قيتحق یهاهي، فرضیساختار

( و ضرايب استاندارد tداری )ضرايب معنی 5و  4شکل 

های مدل را نشان مربوط به فرضيه( β) شده مسيرها

 جينتا TPBبرای مدل  7 ، جدولنيهمچندهد. می

، با توجه به دهدیرا ارائه م قيتحق هایآزمون فرضيه

آمده بين متغيرهای  به دستداری مقدار ضريب معنی

غيرمستقيم، باورهای رفتاری ها با رابطه فرضيه

(62/0=β) 01/0(سطح  در (P <  به واسطه نگرش

 <01/0(( در سطح β=68/0رفتاری، باورهای هنجاری )

(P  به واسطه هنجارهای ذهنی و باورهای کنترلی

(74/0=β در سطح ))01/0 (P<  به واسطه کنترل رفتار

ی رابطه مثبت و معناداری قصد رفتارادراک شده، با 

ها با توجه به ضرايب همچنين در آزمون فرضيه دارند.

ها با رابطه آمده بين متغيرهای فرضيه به دستدار معنی

 <01/0( در سطح )β=35/0مستقيم، نگرش رفتاری )

(Pهنجارهای ذهنی ،)29/0=β 01/0)( در سطح (P< 

 <01/0( در سطح )β=30/0کنترل رفتار ادراک شده )

(P یقصد رفتار، با قصد رفتاری و ( 71/0با رفتار=β در )

دهد رابطه مثبت و نشان می P) <01/0سطح )

برای  8داری وجود دارد. همچنين طبق جدول معنی

را ارائه  قيتحق یهاهيفرض نتايج آزمون VBNمدل 

به دست  یداریمعن بي، با توجه به مقدار ضردهدیم

، هر سه ميمستقبا رابطه  هاهيفرض یرهايمتغ نيآمده ب

، عقيده P) <01/0در سطح ) (β=40/0جار )متغير، هن

(26/0=β( در سطح )01/0< (P ( 20/0و ارزش=β در )

با رفتار رابطه مثبت و معنادار دارد.  P)< 01/0سطح )

 داریمعن بيبا توجه به ضرا هاهيدر آزمون فرض نيهمچن

 با رابطه هاهيفرض یرهايمتغ نيبه دست آمده ب

به  P) <01/0ح )( در سطβ=62/0، ارزش )ميرمستقيغ



 1013 ...کننده رفتار کشاورزان در استفاده از کودهایمقايسه عوامل تعيينو همکاران: عطائی اسد  

به   P) <01/0( در سطح )β=47/0واسطه عقيده، ارزش )

به  P) <01/0( در سطح )β=36/0واسطه هنجار، عقيده )

واسطه هنجار بر رفتار رابطه مثبت و معنادار دارد و 

شود. بر اين اساس با توجه های تحقيق تاييد میفرضيه

بط ، روااست 3/0ها بيشتر از به مقدار ضريب مسير آن

مذکور قوی هستند. برای تحليل نقش واسطه در 

ها نخست تمام اثرات مستقيم، غير مستقيم و فرضيه

نشان ( 6گونه که در جدول )کلی سنجيده شدند. همان

نگرش رفتاری با  ميرمستقيغشده است اثرات  داده

باورهای رفتاری، هنجارهای ذهنی به واسطه باورهای 

شده به واسطه باورهای هنجاری و کنترل رفتار ادراک 

و معنادار 74/0و  68/0، 62/0کنترلی به ترتيب برابر با 

گری نگرش رفتاری، باشند. بنابراين در واسطهمی

شده تاييد  رفتار ادراک هنجارهای ذهنی و کنترل

شود در نتيجه اين متغيرها در تشکيل قصد رفتاری می

 (7) طور که در جدولهمانهمچنين  تاثير مثبت دارد.

ارزش با عقيده  ميرمستقيشده است اثرات غنشان داده 

بر رفتار، هنجار با ارزش بر رفتار، هنجار با عقيده بر 

 است، معنادار 36/0، 47/0، 62/0رفتار به ترتيب برابر با 

 در نتيجه اين متغيرها در ايجاد رفتار تاثير مثبت دارند.

 
 نتايج آزمون فرضيات -6 جدول

 نتيجه آزمون (β)ضريب مسير داریسطح معنی (tمقدار ) وهشفرضيه پژ اثرات

 تاييد 62/0 00/0 74/7 قصد >نگرش  >باورهای رفتاری ميرمستقيغ

 تاييد 68/0 00/0 54/6 قصد >هنجارهای ذهنی >باورهای هنجاری 

 تاييد 74/0 00/0 17/6 قصد >کنترل رفتار ادراک شده >باورهای کنترلی 

 تاييد 35/0 00/0 58/6 قصد >نگرش مستقيم

 تاييد 29/0 00/0 97/5 قصد >هنجارهای ذهنی 

 تاييد 30/0 00/0 29/5 قصد >کنترل رفتار ادراک شده 

 تاييد 71/0 00/0 85/5 رفتار >قصد 

 

 اتيآزمون فرض جينتا -7جدول
 نتيجه آزمون (β) ريمسضريب  داریسطح معنی (tمقدار ) فرضيه پژوهش اثرات

 تاييد 20/0 00/0 69/3 فتارر >ارزش مستقيم

 تاييد 26/0 00/0 66/4 رفتار >عقيده 

 تاييد 40/0 00/0 87/6 رفتار >هنجار 

 تاييد 62/0 00/0 70/17 رفتار >عقيده >ارزش غيرمستقيم

 تاييد 47/0 00/0 30/9 رفتار >هنجار >ارزش 

 تاييد 36/0 00/0 70/6 رفتار >هنجار >عقيده 
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 TPBر عاملی و ضرايب مسير در مقادير با  -4شکل

 

 
 VBNمقادير بار عاملی و ضرايب مسير در  -5شکل
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 گيري و پيشنهادها يجهنت

از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر، مقايسه عوامل 

رفتار کشاورزان در کاربرد کودهای  کننده نييتع

از هدف  نيبه ا یابيدست یدر راستاو  شيميايی بود

و  (TPB) شده یزيرفتار برنامه ر افتهي توسعه تئوری

 نيتحقق ا یبرا( VBNهنجار ) –عقيده  -تئوری ارزش

هر  مشخص شد کهها هافتيبر اساس  هدف استفاده شد.

ی رفتارها ینيبشيهنگام پ VBNو  TPBتئوری  دو 

و  یاز نظر تئورکشاورزان در کاربرد کودهای شيميايی 

ايج نشان داد . همچنين نتهستنددقيق کامال  یآمار

تر قوی TPBقدرت توضيح و تبيين يک رفتار توسط 

 ینيبشيدهد که قدرت پینشان م نيز گريشواهد د است.

TPB ی مشخص کردن عوامل تعيين کننده رفتار برا

ی نظر ديدگاهاز کشاورزان در کاربرد کودهای شيميايی 

قدرت  VBN ولی از نظر تجربی مدل  استتر داريپا

های حاصل از تحليل اثرات اشت. يافتهتبيين بيشتری د

مستقيم بر روی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای 

و طبق  ، نشان داد که قصد رفتاریTPBطبق  شيميايی

دار با رفتار عقيده رابطه مثبت و معنی VBNتئوری 

کشاورزان منطقه مورد مطالعه دارد و قصد و عقيده در 

کننده رفتار ل تعيينها از عوامهر يک از اين تئوری

با  در نتيجه استکشاورزان در کاربرد کودهای شيميايی 

و تقويت عقايد صحيح و  قصد کشاورزان تيو هدا تيتقو

 کاربردرفتار آنان را در جهت توان می اصالح عقايد غلط

اين يافته با نتايج  داد. رييتغ يیايميش یکودها حيصح

  & Mohammadinezhad);،(Lu et al, 2020) تحقيقات 

Ahmadvand, 2020) (Bagheri et al, 2019) ;(Joana 

et al, 2019)، (Anastasia et al, 2019 ); (2017 ،Seyedi 

& et al ،)(Carraresi et al, 2018) ، بر اين استهمسو .

ی استان سازمان جهاد کشاورز يیماموران اجرااساس 

ی شهرستان کشاورز جيبخش ترو ژهيو به و همدان

 راتييتغايجاد در حوزه  ميبه صورت مستق نهمدا

با  شودیم. برای اين کار پيشنهاد کنند فعاليت یرفتار

کشاورزان  یبرا یو گروه یجلسات انفراد یبرگزار

ی مختلف جمعی از هارسانهشهرستان يا استفاده از 

و ضرورت استفاده  تياهم قبيل راديو و تلويزيون و غيره

 قصدگردد تا بتوان  انيب يیايميش یاز کودها حيصح

  کرد. جاديرا ا يیايميش یاز کودها حياستفاده صح

متغير  TPBو در استفاده از  در پژوهش حاضر   

قصد رفتاری توسط سه متغير نگرش رفتاری، هنجارهای 

شود ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده تقويت می

داری بين اين متغيرها رابطه مثبت و معنی کهیطوربه

هر يک از اجزای  VBNرد. همچنين در تئوری وجود دا

تئوری به صورت مستقيم و مجزا بر رفتار کشاورزان 

تاثيرگذارند در نتيجه اين متغيرها از عواملی هستند که 

در کاربرد کودهای شيميايی را تعيين  رفتار کشاورزان

  تيو تقو یدهبا جهت توانیم جهينتکنند؛ در می

 یدر هنجارها رييتغ جاديا ،هاها و ارزشنگرشعقايد، 

ی ذهن یهنجارها تيو هدا یدهو جهت یمنف یذهن

ی؛ نگرش و اقتصاد یفن یهابا ارائه کمک مثبت و

کنترل رفتار ادراک شده  رفتاری، هنجارهای ذهنی و

 یاز کودها حيقصد استفاده صح یکشاورزان برا

شود بر اين اساس پيشنهاد میکرد.  تيرا تقو يیايميش

در  ميبه صورت مستق یکشاورز جين بخش تروکارشناسا

 تيو تقو جاديکار کنند، ا یرفتار راتييحوزه تغ

و نگرش را در جوامع کشاورزان به  یذهن یهنجارها

 شتريمورد توجه ب ،یاهداف اصل نيتراز مهم یکيعنوان 

 یدر ارتباطات و برخوردها تواندیکار م نيقرار دهند. ا

 یآموزش یهاها و دورهسدر کال نرو در رو با کشاورزا

که در قالب جلسات بحث و  یابه گونه رد،يصورت گ

 یاز کودها ديها را متقاعد سازند که باگو آنوگفت

به  نديفرا نياستفاده کرد. اگر ا حيبه طور صح يیايميش

منجر خواهد شد تا در مرحله بعد  رد،يانجام گ یخوب

به  يیايميش یاقصد کشاورزان در رابطه با مصرف کوده

 تيکننده رفتار تقو ینيبشيپ ريمتغ نيتریعنوان قو

 Ranjbar Shamsi et). اين نتايج با نتايج تحقيقات شود

al, 2020)  ،(Lu et al, 2020) ،(Joana et al, 2019)  

;(Maleksaeidi & Keshavarz, 2019); (2018 ،

Gholifar & et al( ،)2018 ،Surani & Ahmadvand ،)

متغيرهای  ميرمستقيغ. در بررسی اثرات مطابقت دارد

بر رفتار کشاورزان نتايج نشان داد که  TPBپژوهش در 

باورهای رفتاری به واسطه نگرش رفتاری، باورهای 

هنجاری به واسطه هنجارهای ذهنی و باورهای کنترلی 

به واسطه کنترل رفتار ادراک شده رابطه مثبت و 

 VBNتئوری  داری با قصد کشاورزان دارد و درمعنی

ارزش به واسطه عقيده، ارزش به واسطه هنجار، عقيده 

به واسطه هنجار و در نهايت ارزش به واسطه عقيده و 
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هنجار بر رفتار کشاورزان تاثير گذارند در نتيجه اين 

متغيرها در روابط غيرمستقيم نيز جزء عوامل 

کننده رفتار کشاورزان در کاربرد کودهای تعيين

ی، دهبا جهت توانیم ند. بنابراينباششيميايی می

کشاورزان، قصد و عقايد  در باورها رييتغ جادياتقويت و 

 رييتغ يیايميش یکودها حيها را در جهت مصرف صحآن

آمده پيشنهاد  به دستو متناسب با  اين نتايج  داد

که  یو آموزش کشاورز جيترو یدانيم یروهاين شودمی

را به  ها و هنجارهاها، ارزشنگرش در راتييتغ جاديا

بر  دانند،یخود م یهاو رسالت فياز وظا یکيعنوان 

ها و و نگرش یذهن یهنجارها رييتغ اي جاديا یرو

 قيطر نيداشته باشند تا از ا یشتريتمرکز بها ارزش

استفاده  یو جمع مدتیطوالن ديفوا ايو  ايمزا نييتب

 یهاهها و دوردر قالب برنامه يیايميش یاز کودها حيصح

 یکودها حيمصرف صح ايمحصول سالم  ديتول یآموزش

 یدر برگزار شودیم هيو توص رديصورت گ يیايميش

افراد باسابقه جذب گردند  یآموزش یهاها و دورهکالس

 شتريب یآموزش یهاها و دورهکالس يیو کارا تيفيتا ک

 Ranjbar)های  اين نتيجه با نتايج پژوهش شود.

Shamsi et al, 2020) ،)(Lu et al, 2020( ،)Joana et al, 

2019) ،(Anastasia et al, 2019 )( ،2017، Seyedi & et 

al) etal,2018) (Carraresi ، (2019 ،Bagheri & et al ،)

(2017 ،Golbaz & Karami ) .مطابقت دارد 
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