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 قدمهم
، توسط بشر یزمان با آغاز به کار کشاورز هم

 شیافزا یبراهایی به دنبال روشها همواره انسان
 یاستفاده از موادها راه نیاز ا یکی. بوده است دیتول

لذا ، دهد شیخاک را افزا یزیخ بود که حاصل
 یوانیو ح یاهیگ یایبقا، کشاورزان به کاربرد فضوالت

که  از آن شیپ 1330در دهه  رانیدر ا. آوردند یرو
در کشور مطرح  ییایمیش یو کاربرد کودها دیتول

 یپورقاسم و عل) بود جیرا یآل یکاربرد کودها، شود
به منظور  یامروزه بخش کشاورز، اما(. 1362، یگیب

رو به  تیجمع یروز افزون غذا برا ازیبه ن ییگوپاسخ
به ، و مناسب یکاف ییرشد و فراهم کردن مواد غذا

 باشدمی ییایمیوابسته به کاربرد مواد ش یادیز زانیم
 (. 2001، و همکاران یترلیه)

ز با وجود یران نیدر ا یکردن کشاورز یصنعت
، آب یمانند آلودگ یفراوانهای آمد یپ، دیش تولیافزا

هوا و  یآلودگ، یو علوفه دام ییمواد غذا یآلودگ
را به دنبال داشته  یعیاز منابع طب هیرو یاستفاده ب

و  ی؛ غفار1388، و همکاران یدیسع ملک) است
سده های انهیمدر ها دغدغه نیا(. 1363، همکاران

برون  یاز حد نهادها شیکاربرد ب گذشته و با
 ییایمیشهای کش کودها و آفت ژهیبه و ای،مزرعه
 افتنی یبراها و تالش افتی شیافزا، یمصنوع

به  تیشدت گرفت که در نها نیگزیجاهای افتیره
نوع  نیمنجر شد که ا داریپا یمفهوم کشاورز شیدایپ

و کم  یسنت یکشاورزهای در نظام شهیر یکشاورز
عملکرد مطلوب و در  دینهاده دارد و به دنبال تول

سازی نهیو کم طیحال حفظ ساختار مح نیع
 است یکشاورزهای تیفعال یمنف یامدهایپ
 (. 1385، و همکاران یمحمود)

از  یکی یستیز یکشاورز گرید یسو از
با هدف کاربرد هر  داریپا یکشاورز یاصلهای افتیره
 ریاخی دو دهه یاست و ط یرونیب ینهادهاکمتر  چه

رو شده  به در نقاط مختلف جهان رو یاریبا اقبال بس
های ینگران توانمی آن را یاصل لیاست؛ که دل

 متسال، ییغذا یمنیا، نسبت به سالمت یهمگان
؛ 1385، و همکاران یمحمود) یطیمح ستیز

، یستیز یکشاورز(. 2011، و همکاران یکاساگراند

 یبرا یو علم یاستفاده از اطالعات سنت یبه معن
د یدر تول ییایمیکاهش کاربرد سم و مواد ش

تعامل سازگار  یو در راستا یمحصوالت کشاورز
ی عت و استفادهیطبی با چرخه یانسانهای تیفعال
جاد ین امر به ایکه ا، باشدمی از آن یو منطق عادلمت

آب و خاک منجر خواهد  یهامنبعدار در یتعادل پا
 طیخطرناک در مح ییایمیش یهایشد وکاهش آلودگ

 ینوع کشاورز نیبلند مدت اهای یاز برتر، ستیز
افزون بر (. 2015، و آنگ ورونک تکلیاناکی) باشدمی

 یاقتصاد یسازمان توسعه و همکاری هیانیدر ب، نیا
آمده  یچند کارکرد ایچندگانه  یمفهوم کشاورز

 دیتنها شامل تول یدر کشاورز دیتول ندیاست که: فرآ
از  یبلکه انواع مختلف، باشدنمی افیغذا و ال
 یکشاورز یطیمح ستیز یمانند اثرها ییکارکردها

ثبات ، ییروستا یچشم اندازها، ییروستا ینواح یرو
را در  یستیو تنوع ز یو اجتماع یداقتصا یداریو پا

 استاز آن ای نمونه یستیز یبر دارد که کشاورز
 (. 2005، و همکاران نگیراس)

های کاربرد نهاده، جنبش انقالب سبز شیدایپ با
 یپربازده و افزارگانهای به همراه رقم ییایمیش

 نیتوسعه نو نیافراد که با ا یو برخ افتیگسترش 
 یستیز یکشاورز اتیعمل جیبه ترو، مخالفت داشتند

کاربرد  ای یتناوب زراع، مانند کاربرد کمپوست
، رانو همکا یمحمود) سبز پرداختند یکودها
متمرکز و بدون  ریغ، یقیتلف یکشاورز(. 1385

توسط نورث برون در سال  زین ییایمیکاربرد مواد ش
بود که واژه  یکس نیمطرح شد و او نخست 1600

را  ینوع کشاورز نیرا به کار برد و ا یستیز یکشاورز
، یو خادم یردامادیم) کرد یبه عرصه علم معرف

1382 .) 
های تیو فعال قاتیتحق، 1690ی از دهه پس

در سراسر جهان گسترش  یستیز یکشاورز یاتیعمل
 یبردار شامل بهره نینوی شهیاند نیکه ا افتی

، ستیز طیحفظ مح، یعیاز منابع طبتر خردمندانه
 تیامن، باال ییکم نهاده با کارا یکشاورز کردیرو

 داریو حفظ توسعه پا نیبازگشت به زم، ییغذا
 یهاچون نظامهایی نظام قیاز طر یشاورزک

 یعیو طب کینامیودیب، کیولوژیب -کیارگان، کیارگان
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 یو عمل یگسترده نظرهای یابیو ارز یهمراه با بررس
(. 2009، و ساوربون نگیمیش) بودها آن در رابطه با

است که با  یاز کشاورز ینظام یستیز یکشاورز
زاد به حفظ و  و درون یمحل یهامنبعبر  هیتک

 دیتأک( یکیاکولوژ) یشناخت از تعادل بوم تیحما
 هیبر پا یقینظام تلف کی، ینوع کشاورز نیدارد و ا

(. 1380، و همکاران یکوچک) استشناسی اصول بوم
گذر از  یبرا یستیز یکشاورز، نیافزون بر ا

و مواد مورد  اتیو عملها روش، جیرا یکشاورز
گذاشته و بنا بر  اررا کن جیرا یاستفاده در کشاورز

های یو فناور اتیعمل، داریپا یکشاورزهای شاخص
( کنترل) و مهار تیریمد یبرا یرا در کشاورز ینینو

 که، بردمی خاک به کار هیآفات و تغذ، هرزهای علف
، یتناوب زراع، یزراع شیاز آ نیب نیدر ا توانمی

، یوانیکمپوست و ح یکاربرد کودها، کشت مختلط
گذاری تله، یدام یتناوب یچرا، ینشاءکار و یزن قلمه

به هنگام  یاریآب، ییایمیمواد ش ای یتورهای با شبکه
کاشت و  خیدر تار رییتغ، رطوبت خاک میتنظ یبرا

و  یمیقد) نام برد رهیخاک و غ هیتهو، برداشت
 (. 1363، همکاران

در کشور ما نتوانسته است چنان که  یکشاورز
 ستیز طیو حفظ مح ییغذا تیدر امن دیو شا دیبا

گرفتن  دهیناد یادعا هرگز به معنا نیا. موفق باشد
که در بخش  یتوجه انیگسترده و شاهای تالش

الگو با  نیا رییلزوم تغ، بلکه ستین، شودمی یکشاورز
 ییغذا تیامن نیاز نظر تأم یداخل طیتوجه به شرا

نظام (. 1386، یو شهباز ینوروز) مهم است
کاربرد ی هید بر پایتول، در کشور ما یکشاورز

درصد از نظام  68حدود . است ییایمیشهای نهاده
و  یباغهای د محصول در کشور در محصولیتول

استوار است و  ییایمیشهای بر کاربرد نهاده یزراع
د حاکم یتول یعینظام طبها، تنها در دو درصد از آن

 یبهرام) شودنمی است که در آن کود و سم استفاده
 دیما کشت و تول یدر کشاورز(. 1385، یشیو درو

است و  داریناپا یبردار نظام بهره، ستندین داریپا
 منجر دارتریناپا تیبه وضع یروند کنونی ادامه
به  یبهتر ندهیآن آی که در صورت ادامه شودمی

 ینبودن کشاورز داریبا پا نیوجود نخواهد آمد و ا

ط یشرا(. 1380، یو زاهد ینجف) دارد یهمخوان
توسعه  یمه خشک کشور ما برایخشک و ن یمیاقل

مورد های را نهادهیز، ک مساعد استیارگان یکشاورز
کمتر بوده ها نین زمیدر ا شرفتهیپ یمصرف کشاورز

ع یش سریباعث افزاها آن در یآل یو کاربرد کودها
 آن نسبت به آب یریخاک و نفوذپذ یزیخ حاصل

های نیدرصد از زم 2/1که  نیبا توجه به ا. شودمی
 3/0ران قرار دارد و تنها حدود یجهان در ا یکشاورز

از ، شودمی ران استفادهیجهان در ا یدرصد سم مصرف
تری ت مناسبین جهت در وضعیران از ایرو ا نیا

و  یفم ینعلشعبا) قرار دارد ین جهانیانگینسبت به م
 تیران با وجود ظرفیمتأسفانه در ا(. 1388، همکاران

آمار و ، ن محصولید ایتولی نهیدر زم یو توان کاف
ی تهیکم، اما، ستیموجود ن یق و کافیدقهای داده

را در  یاهانیکل سطح کشت گ، کیارگانهای محصول
شوند می دیکشور که بدون کاربرد سم و کود تول

 121802داند که شامل می هکتار 236092حدود 
 یزراع اهانیهکتار گ 113916و  یباغ اهانیهکتار گ

 رکشتزی سطح کل از درصد 2/5 و 1 بیترتبه)
بر (. همان منبع) باشد( مییو باغ یزراع اهانیگ

 یبحث کشاورز ریدر چند سال اخ، راستا نیهم
 ژهیبه و یستیز یو کشاورز یبه طور همگان داریپا

و پس از آن  یمحافل دانشگاه زمورد توجه در آغا
قرار  رانیا یکشاورز رانیگ میو تصم گذارانسیاست

که دو (، 1385، وهمکاران یمحمود) گرفته است
و گسترش را پشت سر گذاشته و  شیدایپی مرحله

، مرحله نیدر ا. اکنون در مرحله رشد قرار دارد
 کیارگانهای محصول یبرا یتجارهای سازمان

و ها توسط سازمان یکشاورزهای شد جنبش سیتأس
و گسترش  جیترو یدولت ریو غ یدولتهای انجمن

در کشور ما با (. 1361، و همکاران یهاشم) افتی
، کار یروین یو فراوان یطیخشک مح طیتوجه به شرا

از تر و آسانتر یاقتصاد کیارگانهای محصول دیتول
 رسدمی جهان به نظر یکشورها گریاز د یاریبس
 ییفدا ؛ شوکت1380، یرفندرسکیو م یهاننصراصف)

در تر بیش کار یرویبه ن ازین(. 1363، و همکاران
جهان سوم که  یکشورها یبرا کیارگانهای زراعت

 فرصت به شمار کی، چالش بزرگ است کی یکاریب
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های از مهاجرت کیدر صورت کشت ارگان رایز رودمی
 افراد نیکاسته خواهد شد و ا زیروستا به شهر ن

خواهند شد تا بخش  یجذب بخش کشاورزتر بیش
 (. 1385، یعبداله) خدمات
داشتن  یبرا زیراستا استان کرمانشاه ن نیهم در

 یبرا یاهان زراعیت درست و مناسب خاک و گیریمد
 یزار و کمک در راستا ط کشتیق در شرایتطب
، ییدار در مناطق روستایدن به توسعه پایرس

به شکل ) کیارگان یکشاورز یاجرازان یمترین بیش
و  یآجودان) در سطح کشور را داشته( یشیآزما
و  یقیتحقهای اقدام نیو نخست( 1388، زاده یمهد
نه را انجام داده است که از آن ین زمیدر ا یشیآزما

 یکشاورزی تهیکم اندازیراهتوان به ، میجمله
 استان و یک در سازمان جهاد کشاورزیارگان
. استان اشاره کرد کیانجمن ارگان سیتأسچنین هم
 تیضعوبندی پهنههای افتهی گرید یاز سو، اما

 نشان( 1362، و همکاران یکوچک) داریپا یکشاورز
های که استان کرمانشاه از لحاظ شاخص دهدمی

های از نظر شاخص، داریناپا، یعیمنابع طب یداریپا
لحاظ از ، نییپا یداریپا، یکشاورز داریپا شرفتیپ

، فیضع یداریپا، ستیز طیمح یداریپاهای شاخص
و از  داریناپا، ییاروستهای جامعه یداریاز لحاظ پا

 یداریپا، یدارا یتوسعه کشاورز یکل یداریلحاظ پا
 حاکم باشد طیشرا نیکه ا یهنگام. باشدمی فیضع

 یشرفتیپ یستیز یبود که کشاورز داوریام تواننمی
. داد شیکشت را بتوان افزا ریداشته باشد و سطح ز

در  ژهیو به، آنچه که در کشور ما، به هر حال
کرمانشاه از جمله دهستان  اناستهای دهستان
است که  نیا، شودمی دهید( لوفریسراب ن) باالدربند
رو نبوده و  روبه یچندان تیبا موفق کیارگان یکشاورز

 کار نیکشاورزان چندان موافق ا دگاهیمتأسفانه د
در آنان به سمت پذیری به خطر یشیو گرا باشدنمی

از  یکی دیشا. شودنمی دهید یستیز یکشاورز
گسترده و توجه  یزمان نشینداشتن ب، آنهای بکس

است که سبب  یآت یبه جا یآنهای یبه سودمند
مانند گرمک و  مید اهانیگ کیکشت ارگان، شده تنها

ر د) چنبر آن هم در سطح محدود مد نظر باشد اریخ
الزم به ذکر است که جهاد (. هکتار 200حدود

 یاستان کرمانشاه نسبت به برگزار یکشاورز
و  یستیز یبه کشاورز ییآشنا یآموزشهای ورهد

در  یاز اندازه سم کشاورز شیخطرات استفاده ب
های کالس نیدر قالب چند، یدیمحصوالت تول

دهستان اقدام کرده  یدر مرکز جهاد کشاورز یجیترو
مرتبط با های شگاهینما یبرگزارچنین . هماست

 زین 1360در سال  یدر سطح مل کیمحصوالت ارگان
آموزش . استان بوده است کیانجمن ارگان اقداماتاز 
و  دیتول نهیدر زمسازی کنندگان و فرهنگ دیتول

، برنددار کردن محصوالت، مصرف محصوالت
 از کیعرضه محصوالت ارگانهای فروشگاه اندازیراه
. باشدمی اقدامات انجمن استان کرمانشاه ریسا

 مطرح نجایکه در ا یپرسش ترینمهم، نیبنابرا
و  تیاست که چرا با وجود اهم نیا، شودمی

، کیارگان یکشاورز ریزناپذیمثبت و پره یکارکردها
کار  نیانجام ا یبرا یرغبت چندان، کشاورزان نیدر ب

 . وجود ندارد
و  یراهبردهای دهستان از منطقه نیا، اگرچه

 دیآمی شمار کرمانشاه به یکشاورزهای از قطب یکی
 نیکشاورزان ا رشیاست که نگرش و پذ ازیو ن

شود و  دهیسنج کیارگان ینسبت به کشاورز، منطقه
نوع  نیو گسترش ا جیترو یبا توجه به آن برا

چرا که با . ردیاقدام متناسب صورت گ یکشاورز
بر  یرگذارینگرش و رفتار کشاورزان و تأث رییغت

 یکشاورز رشیآنان نسبت به پذگیری میتصم
در  یداریبود از ناپا دواریام توان، میکیارگان

بدون شناخت ، البته. شده کاسته شود ادیهای نهیزم
 نیدر ب یستیز یکشاورز رشیاز عوامل پذ یو آگاه

 تمنجر به هدر رف یهر گونه اقدام، کشاورزان
با توجه به آنچه . خواهد شد یو انسان یماد یهامنبع
های سازه لیپژوهش تحل نیا یشد هدف کل انیکه ب

از (، یستیز) کیارگان یکشاورز رشیمؤثر بر پذ
 . باشدمی لوفریکشاورزان دهستان سراب ن دگاهید

 یبسته به بررس گیارگان یکشاورزی توسعه 
و  یاستگذاریس، یفن، یاقتصاد، یآموزشهای عامل

و  یهادو) باشد( میو نگرش رشیپذ) یروانشناخت
(، 1361) یو راحل یصندوق یبررس(. 1363، یساران

و  یکنترل محسوس رفتاری نشان داده که سازه
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به  میتصم ینیشبیدر پ یداریمعن تأثیر یهنجار ذهن
اثر ، ینداشتند ولای گلخانه اهانیگ کیکشت ارگان

. بوددار یمعن ینگرش بر قصد رفتاری سازه
با کاربست (، 1365) و همکاران ادآوریهای یبررس
 رشیشده رفتار درباره پذ هیتجز( یتئور) هینظر

هنجار های نشان داد که سازه کیارگان یکشاورز
 ینگرش و درک سودمند، یکنترل رفتار، یذهن

بر قصد داری تأثیر معنی کیارگان ینسبت به کشاورز
دارند و در مجموع سازه  کیکشت ارگان یرفتار

 رشیبر پذ ترین تأثیربیش یکنترل محسوس رفتار
 یبررس، گرید یاز سو. را دارد کیارگان یکشاورز

نشان داد که سطح (، 2006) و همکاران لیدیتاتل
و  عاتاطال، یجیبه خدمات ترو یدسترس، التیتحص

تر بیش به درک یاراض تیمالک، یدانش و آگاه
های و سازمان شودمی منجر داریپا یکشاورز تیاهم
 نیبا تمرکز بر ا یعلم یتخصصهای و انجمن یجیترو

را نسبت به  ینگرش مساعدتر توانندها میعامل
 . کنند جادیا یدر کشاورز یداریپا

 یآباد نجف یدیرنجبرشمس و امهای یبررس
مانند دانش هایی آن است که عامل یایگو(، 1363)

بر نگرش کشاورزان در  کیارگان یکشاورز نهیدر زم
و  یمیقدهای یاست و بررس رگذاریآن تأث رشیپذ

نشان داد که کشاورزان نگرش (، 1363) همکاران
 میداشتند و تصم کیارگان ینسبت به کشاورز یمثبت

و  یالله فرج. در آنان باال بود زین کیبه کشت ارگان
نگرش و درک ، که افتندیدر زین( 1369) همکاران
آموزش  یبراهایی روش یریکارگ در به یسودمند
 یبه کشاورزان مهم و ضرور کیارگان یکشاورز
به (، 1363) و همکاران یمیرسلیم قیتحق. هستند

به  بتنگرش نس یرهایمتغ نیکه ب دیرس افتهی نیا
 افتیدرهای استفاده از راه زانیم، کیارگان یکشاورز

 اتیعمل یریبه کارگ زانیو م یدانش و اطالعات فن
 رشیپذ ریمتغهای کنندهنییتب کیارگان یکشاورز
 . هستند کیارگان یکشاورز

های یدر بررس( 1363) و همکاران ییفدا شوکت
و دانش  التیتحص، سطح سواد، نشان دادند که، خود
 نیدر ب کیبه کشت ارگان شیگراهای کنندهنییاز تع

 یکارکهای یبررس، نیافزون بر ا. باشدمی کشاورزان

 یآگاه، آن بود که یایگو زین( 2011) و همکاران
 و یطیمح ستیزهای یکشاورزان نسبت به اثرگذار

از  کیارگان یسود درکشاورز زانیمچنین هم
 یکشاورز رشیو پذگیری میمؤثر بر تصمهای عامل
 . است کیارگان

 زین( 1388) زاده یو مهد یآجودانهای یبررس
 یبرگزار) یآموزشهای نشانگر آن است که عامل

 یمعرف، یآموزش یدهایبازد، یجیتروهای دوره
های و آموزشها رسانه قیاز طر کیارگان یکشاورز
و کاربرد  رشیمؤثر بر پذهای از عامل( یهمگان

های افتهیراستا  نیدر هم. هستند کیارگان یکشاورز
های نشان داد که عامل(، 1363) فرزامهای یبررس

 رشیپذهای کنندهنییاز تب یکی یو دانش یآموزش
های یبررس جینتاچنین . هماست کیارگان یکشاورز

رابطه مثبت  یایگو زین( 1663) سوزا و همکاران
 یکشاورز رشیبر پذ التیو تحص یآموزشهای عامل
 . است کیارگان

، نشان دادند که زین(، 2008) و همکاران مووکش
 یکشاورز نهیآموزش به کشاورزان در زم هیارا

، ازیمورد نهای یکردن فناور یهمگانک و یارگان
ک یارگان یکشاورز رشیدر توسعه پذ مؤثر یعامل

خود  قیدر تحق(، 1363) و همکاران یمجرد. است
 و یجیترو -یآموزشهای دوره یبرگزار، نشان دادند

های استیکشاورزان و س یدانش و آگاه شیافزا
از ای مهیو ب یمالهای و مشوق یتیریو مد یتیحما

 کیارگان یکشاورز رشیمهم توسعه پذهای عامل
 . هستند
نقش (، 2006) نیکیمیاستولز و لهای افتهیبه  بنا

و  کیارگان یکشاورز تیریو مد تیقانون در حما
و نقش آنان  ایمداخله هایاستیبه سها توجه دولت

 کیارگان یمقررات در توسعه کشاورز نییدر تب
 و همکاران یمیقدهای افتهی. مهم باشد اریبس یتواندم
با  ییآشنا یرهایمتغ، نشان داداند که(، 1361)

 یآموزشهای شرکت در دوره، کیارگان یکشاورز
داری معنی مثبت و تأثیر التیمرتبط و تحص یجیترو

 نیدارند که ا کیارگان یبر نگرش نسبت به کشاورز
 کیارگان یکشاورز رشیبه پذ میبر تصم زین ریمتغ

 زین یجیترو -یآموزشهای دوره تیاهم. اثرگذار است
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و  یریش قیدر تحق کیرگانا یکشاورز رشیدر پذ
 . مشخص شد(، 1361) همکاران
نشان داد که (، 1363) و همکاران یموسو یبررس

از  یو فرهنگ یتیریمد، یآموزش -یتیحماهای عامل
مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به های عامل

 رشیهستند که به نوبه خود بر پذ کیارگان یکشاورز
 یاحیرها نیافزون بر ا. خواهند بود رگذاریتأث زین
 قیتحق در( 2009) و استابالر و همکاران( 1363)

 یدانش کشاورزان و سطح آگاه، که افتندیخود در
در  یرفتارهای کنندهبینیپیش ترینمهماز  یکیآنان 

 گرید یالبته برخ. باشدمی کیارگان یکشاورز رشیپذ
را  نهیزم نیاز محققان فقدان دانش و مهارت در ا

 کنندمی یمعرف رشیپذ نهیعامل نبود زمترین یاصل
و نگرش کشاورزان را در  یرفتار دبر قص یو اثرگذار

 داندمی مهم کیارگان یکشاورز رشیپذ نهیزم
چه  با توجه به آن(. 1386، و همکاران یخالد)

 توانمی شد هیارا یستیز یکشاورز رشیپذی درباره
درک ، از جمله نگرش یمهمهای که عامل افتیدر

در  میو تصم یقصد رفتار، یستیکشت ز یسودمند
سطح ، یو دانش یآموزشهای ملعا، رشیمورد پذ

 افتیدرهای استفاده از راه زانیکشاورزان و م یآگاه
های مشوق، افراد یذهنهای هنجار، یاطالعات فن

 یکشاورز رشیدر پذ یو قانون یاستیس، یتیحما
گذشته های یکه بر بررس ینقد. مؤثر هستند یستیز

به مدل  یقیتحقکمتر  است که نیوارد است ا
 رشیکشاورزان نسبت به پذ گرشو ن رشیپذ

 نیجهت هم ا نیتوجه کرده به هم یستیز یکشاورز
ی مدل برآمده است و نگاره نیا نیتدو یدر پ قیتحق

 کیشده که در آن هر  هیپژوهش ارابه عنوان مدل  1
 . پژوهش هستندهای هیفرض رهایاز مس

 شناسیروش

و از ، کمی دمانیاین تحقیق از نظر ماهیت با د
از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری ، جهت هدف

باشد که در سال می یدانیتحقیقات م جزوء، هاداده
آماری ی جامعه. انجام شده است 1361-69 یزراع

تن کشاورزان دهستان باالدربند  2115تحقیق را 

از گیری هنمون یکه برا( =N 2115) کرمانشاه بودند
 نیبه ا. استفاده شدای چند مرحلهای روش خوشه

 08، دهستان نیروستای ا 11که در آغاز از  بیترت
انتخاب شدند و از  یروستا با استفاده از جدول تصادف

 هاافتهیاعتبار  شیافزا یبرا) کشاورز 0 زیهر روستا ن
نفر را  100از تر بیش انتخاب شد تا بتوان زانیم نیا

 یانتخاب شدند و مورد بررس( قرار داد یسمورد برر
 عیتوز نامهپرسش 162قرار گرفتند که با توجه به 

پاسخ کامل ها نامهپرسشنفر به  180 تیشده در نها
، 1جدول . دادند هیارا لیتحل یو قابل استفاده برا

 . دهدمی پژوهش را نشانهای سازه ییایو پا ییروا
از دو شاخص  نامهپرسش ییروا یبه جهت بررس

سنجش  یو برا استخراج شده انسیوار نیانگیم
استفاده  سازه یبیترک ییایو پا یبیترت α از ییایپا

از  نامهپرسش یبه منظور تعیین روایی همگرا. شد
 1/0استفاده شد که مقدار  Smart PLSver3افزارنرم

زامبو و ) تاس یبه باال برای مناسب بودن آن کاف
مقدار (. 1681، ؛ فورنل و لورکر2005، همکاران

 5/0باالتر از  زین یبیترک ییایپا رشیپذ انیشا
(. 1668، ؛ رایکو1388، کالنتری) گزارش شده است

 . آورده شده است 1در جدول ها افتهی
و  SPSSver20 افزارنرماز ها به منظور تحلیل داده

 افزارنرم اربردساختاری با کهای معادله یابیمدل
AMOSver20 برازش مدل از  یبرا. بهره گرفته شد

، اسکویر بر درجه آزادیمانند کایهایی شاخص
، ی برازندگیشدهشاخص هنجار، برازندگی تطبیقی

، نیکویی برازش، ی برازندگیشاخص هنجارنشده
خطای های ریشه میانگین مربع، زایشیبرازش اف

باقی مانده استفاده های برآورد و ریشه میانگین مربع
 (. 1360؛ آربروکل؛ 1386، قاسمی) شد

 هایافته
 میانگین، دادند نشان پژوهش توصیفیهای یافته

 انحراف با) سال 13/11 حدود در پاسخگویان سنی
 تکفل تحت افراد شمار میانگین و( سال 99/5 معیار

. است بوده( نفر 300/1 معیار انحراف با) نفر 31/0
مجرّد و  یراد مورد بررساف از( درصد 5/11) نفر 21
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 یستیز یکشاورز رشیمؤثر بر پذهای سازه یمدل نظر -1 نگاره

 به کار برده شده در پژوهشهای سازه ییایو پا ییروا -1جدول 
 AVE CR آلفای ترتیبی  شاخص

 898/0 110/0 830/0 نگرش نسبت به کشاورزی زیستی

 588/0 160/0 561/0 هنجار ذهنی درباره کشاورزی زیستی

 855/0 913/0 832/0 محسوس نسبت به کشاورزی زیستی کنترل رفتاری

 620/0 953/0 625/0 درک سودمندی از کشاورزی زیستی

 859/0 15/0 898/0 و آگاهی درباره کشاورزی زیستی دانش

 803/0 951/0 512/0 ( پذیرش کشاورزی زیستی) رفتار

 811/0 128/0 821/0 قصد رفتاری و تصمیم به کشت محصوالت زیستی

 
 

بنا بر اطالعات . متأهل هستند( درصد 3/88) مابقی
، میزان تحصیالت پاسخگویان نهیزمبه دست آمده در 

 3/28) نفر 11، سواد یب( درصد 2/02) نفر 59
 نفر 22، کلیس( درصد 11) نفر 25، ییابتدا( درصد

 پلم و باالترینفر د 0کاردان و تنها ( درصد 2/12)
ن تجربه یانگیمچنین . همباشند( میدرصد 2/2)

با ) سال 00/20 یبررس موردافراد  یکشاورز یکار
آمار به دست آمده در . باشد( می52/10ار یانحراف مع

آن دارد  یایز گوین یزراعهای نیزان کل زمیمورد م
 هکتار 20/9ان یپاسخگو نین گستره زمیانگیکه م

 3/12ا ینفر  60) انیپاسخگوتر بیش باشد ومی
 یبرا. دارند ین زراعیهکتار زم 8از تر ( بیشدرصد
ان و یپاسخگون یرها در بیزان متغیم یبررس
و  نظر یب، آنان بر حسب سطح مخالفبندی گروه

اد از تفاوت یمتوسط و ز، کمچنین هم موافق و
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 ر استفاده شدین به صورت زیانگیار از میانحراف مع
 (. 1389، یفم یو شعبانعل یعیشف)

 
هنجار ، نگرش زانیکه م دهدمی نشان، 2جدول 

 تیهمان ن ای یو قصد رفتار یدرک سودمند، یذهن
. ستیمساعد ن کیارگان یکشاورزان نسبت به کشاورز

موافقت کشاورزان در خصوص دانش  زانیم یاز طرف
مساعد  زین کیارگان ینسبت به کشاورزشان یو آگاه

و  یهآگاهای هیو اکثر آنان در خصوص گو ستین
 یکنترل رفتاراند. کرده ینظر یدانش اعالم ب

و قدرت  فرد یمحصول باور کنترل، محسوس
 کنترل( بازدارنده ایکننده لیتسه) محسوس عامل

کشاورزان مساعد  یکه در مجموع باور کنترل باشدمی
 ادیدر حد ز یقدرت باور کنترل یول رسدنمی به نظر

. ستیناما باور نسبت به کشت مناسب  باشدمی
مورد مطالعه در حد  انیرفتار اکثر پاسخگوچنین هم
 . باشدمی کم

به  یساختارهای معادله یابیمدلبا استفاده از 
رش یمورد نظر بر سازه پذهای سازه تأثیر یبررس

ان کشاورزان سطح دهستان یدر م یستیز یکشاورز
درک های سازه 2ی در نگاره. پرداخته شده است

کنترل محسوس (، PU) یستیز یکشاورز یسودمند
نگرش (، DAN) یدانش و آگاه(، PBC) یرفتار

در  یاراده رفتار(، ATT) یستیز یبه کشاورز بتنس
 ای رشیو پذ( INT) یستیز یکشاورز رشیمورد پذ

 و( USE( )یستیز یکشاورز رشیپذ) یرفتار واقع
 مشاهده، که در مدل وجود دارند ییخطاهاچنین هم
 دنیرس یبرا 0و  1 یشوند وابسته کردن خطاهامی

 شنهادیپ افزارنرمبه برازش کامل مدل بود که توسط 
 . باشدمی قیتحق ییمدل اشباع شده و نها نیا. شد

و  قیتحقهای هیمرحله به آزمون فرض نیدر ا
 یتأثیرگذاربر حسب درجه های سازهبندی تیاولو
پرداخته شده  یستیز یکشاورز رشیبر پذها آن

، GFIمقادیر ، شودمی همانگونه که مالحظه. است
IFI ،TLI ،CFI  وNFI  و مقدار  6/0باالتر از

RMSEA  برآورد شده است 08/0کمتر از . 

 
 سازه دگاهیسطح د هیبر پا انیپراکنش پاسخگو -2 جدول

 موافق بی نظر مخالف شمار پرسش  سازه

 درصد 3. 33 درصد 8. 25 درصد 6. 38 9 *نگرش نسبت به کشاورزی زیستی

 درصد 30 درصد 21 درصد 01 0 *هنجار ذهنی درباره کشاورزی زیستی

 درصد 8. 32 درصد 9. 20 درصد 09 9 *درک سودمندی از کشاورزی زیستی

 درصد 2. 25 درصد 2. 35 درصد 31 1 *آگاهی درباره کشاورزی زیستی

 درصد 8. 32 درصد 3. 33 درصد 6. 33 0 *قصد رفتاری و تصمیم به کشت محصوالت زیستی

 محسوس کنترل رفتاری

 درصد 6. 18 درصد 5. 19 درصد 0. 20 0 *باور کنترلی

 0 **قدرت باور کنترلی
 زیاد متوسط کم

 درصد6. 03 درصد 8. 25 درصد 3. 28

 درصد 0. 30 درصد 21 درصد 9. 00 0 ***( پذیرش کشاورزی زیستی) رفتار

 . سنجیده شده است کامال مخالف -2کامال موافق تا  2از  پنج تاییطیف سنجش در قالب *
 . خیلی زیاد سنجیده شده است 1خیلی کم تا 1در قالب پنج تایی از  سنجشطیف ** 

 . سنجش در قالب شش تایی از هیچ تا خیلی زیاد سنجیده شده استطیف  ***
 



 ... یکشاورز رشیمدل پذ 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 09 

 
برازش های ر وابسته و شاخصیرها بر متغیم متغیر مستقیغ م ویمستق یر اثرهایل مسیمدل تحل -2نگاره 

 مدل
χ2=4. 659, df= 5, χ2/df= 0. 932, P=0. 459, RMR=0. 03, GFI=0. 99, NFI=0. 97, IFI=0. 99, 

TLI=0. 99, CFI=0. 99, RMSEA=0. 001  

شده  01/0ز کمتر از ین RMR دارمق چنینهم
ل نشان داد که مقدار یتحل جهیگر نتید یاز سو. است

 به دست آمده در مدل یبر درجه آزاد اسکور یکا
(632/0  =χ2/df ) نبوددار یمعن، 016/0در سطح ،

رفته یاسکور پذ ینبودن کادار ین شرط معنیبنابرا
مدل در  یبرازش کلّهای شاخصی همه، لذا. شد

به . قرار دارند رشیپذ انیشای سطح و محدوده
برازش های ر شاخصیمقادی هیکل، گریعبارت د

 یباشند و الگومی مناسب ینشانگر سازگار
 . شده برازش دارند یگردآورهای با داده یشنهادیپ

شود تنها می مشاهده 2ی ر در نگارهیمدل مس در
توسط  یستیز یکشاورز رشیدرصد از سازه پذ 13

و کنترل محسوس  رشیم به پذیتصمهای سازه
ر یدرصد از متغ 21چنین هم شود ومی نییتب یرفتار
توسط چهار  یستیز یکشاورز رشیم به پذیتصم
درک ، یستیز یر نگرش نسبت به کشاورزیمتغ

و کنترل  یهنجار ذهن، یستیز یاورزکش یسودمند
 . شودمی نییتب یمحسوس رفتار

م و اثر یرمستقیغ، میمستق یاثرها 3جدول  در
رش یسازه وابسته پذ یمستقل روهای کل سازه

ب یدر جدول ضر. شودمی مشاهده یستیز یکشاورز
د که تنها حدود یکنمی ز مشاهدهیرا نها ن سازهییتب

 توسط سازه( رشیپذ) درصد از سازه وابسته 13
در چنین . همشودمی نییتب یستیم به کشت زیتصم

م به استفاده توسط یدرصد از سازه تصم 21حدود 
، یستیز یکشاورزهای یبرتر درک، نگرشهای سازه

 نییتب یو درک کنترل محسوس رفتار یهنجار ذهن
 . شودمی

با توجه به اثرهای مستقیم و غیر مستقیم و 
درنهایت اثر کل مشخص است که سازه کنترل 

را بر پذیرش  ترین تأثیرمحسوس رفتاری بیش
تصمیم بههای سازه. کشاورزی زیستی داشته است
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 ( یستیز یکشاورز رشیپذ) بر سازه وابسته پژوهشها ر سازهیل مسیتحل -3جدول 
 اثر کل میرمستقیاثرات غ میاثر مستق ها سازه

 -201/0 - -201/0 نسبت کشاورزی زیستی( تصمیم به پذیرش) اراده رفتاری

 -051/0 -051/0 - نگرش نسبت به کشاورزی زیستی

 -021/0 -021/0 - درک سودمندی کشاورزی زیستی

 -000/0 -000/0 - هنجار ذهنی در مورد کشاورزی زیستی

 -323/0 -018/0 -291/0 کنترل محسوس رفتاری

 -01/0 -01/0 - دانش و آگاهی در مورد کشاورزی زیستی

 پژوهشهای افتهیمنبع: 

 (R2) SMC 13/0 یاستفاده واقع (R2) SMC 21/0 رشیم به پذیتصم  

 (R2) SMC 06/0 رشینگرش نسبت به پذ (R2) SMC 020/0 یهنجار ذهن 

 (R2) SMC 02/0 یکنترل محسوس رفتار 

 
دانش ، نگرش نسبت به کشاورزی زیستی، پذیرش

هنجار ذهنی در ، و آگاهی در مورد کشاورزی زیستی
کشاورزی های مورد کشاورزی زیستی و درک برتری

بر سازه پذیرش  یرگذاریب تأثیزیستی به ترت
 . رندیگمی قرار یبعدهای کشاورزی زیستی در رتبه

ر یمس شودمی مالحظه 2ی که در نگاره طورهمان
تصمیم به پذیرش کشاورزی زیستی بر پذیرش 

،  p=  038/0) استدار یکشاورزی زیستی معن
21/0-  =ß )عملعقالنی ی افراد به یک شیوه 
ی درباره، کنند و پیش از انجام هــر کاریمی

در این . کنندمی احتمال نتایج و پیامدهای آن فکر
 نیت آن رفتار، هر رفتاری واسطه مرجع بی، نظریه

نیت . باشد که به عنوان نیت رفتاری مدنظر استمی
رفتاری به عنوان اراده و گرایش یک فرد برای انجام 

این انتظار وجود دارد که  .شودمی یک رفتار تفسیر
انجام دهند و برابر آن ، کنندمی افراد آنچه را که نیت

، باشدتر هرچه یک نیت قوی. خود رفتار کنند
بیدل و ) استتر بیش احتمال انجام آن رفتار

قصد رفتاری با رفتار دار اثر معنی(. 2000، 1رحمان
که افراد تمایل دارند در رفتارهایی  دهدمی نشان
رند و در این یر شوند که قصد انجام آن را دادرگ

شده است یعنی دار بررسی چون مسیر منفی و معنی
قصد رفتاری و تصمیم به کشت ارگانیک مناسب 

رفتار واقعی منجر شود و به این دلیل به نیست که 
مسیر منفی شده است که نشان از این دارد در بین 

ک پاسخگویان تصمیم به پذیرش کشاورزی ارگانی
و اگر هم وجود دارد هنوز به مرحله  ضعیف است

یکی از دالیل . تصمیم به کشت ارگانیک نرسیده است
گیرد می آن این است که کشاورز سود آنی را در نظر

و علت آن  دهدمی و سود آتی را کمتر مد نظر قرار
هم این است که کشاورزان قدرت ریسک کمتری 

 . گیرندمی دارند و معیشت خود را نیز در نظر
مسیر کنترل محسوس رفتاری نیز به سمت 

 ,001/0) است اما در جهت منفیدار پذیرش معنی

p=191/0=-ß )سادگی یا ، کنترل رفتاری محسوس
 سختی محسوس انجام یک رفتار برای یک فرد

آسانی یا دشواری انجام یک ی از روی درجه. باشدمی
های توان کنترل محسوس رفتار و باور، میرفتار

فکر کنند که تر بیش هرچه افراد. شخص را سنجید
و ها را دارند و بازدارندههایی و فرصت هامنبعچه 

کنترل ، کمتری را انتظار داشته باشندهای محدودیت
این . بر رفتار خود خواهند داشتتری بیشمحسوس 

اثرگذاری منفی گویای آن است که کشاورزان کنترل 
در زمینه کشاورزی محسوس رفتار و باورهایی 

زیستی دارند ولی احساس کنترل ضعیفی بر رفتار 
توانند آن را به عمل و رفتار واقعی تبدیل نمی دارند و

و مسیر این متغیرها اثری منفی از خود نشان  کنند
این است که باور ی هدهند داده است و این نشان

دی و فرهای و تواناییها مهارت، اطالعات) کنترلی
( منابع و امکانات ها،فرصت) نترل بیرونیعوامل ک

برای انجام رفتار واقعی که پذیرش ارگارنیک است 
هنوز تردید برای بروز رفتار واقعی مهیا نیست و 

درصد از واریانس  13از سوی دیگر تنها . وجود دارد
پذیرش توسط دو سازه تصمیم به پذیرش و کنترل 
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 یزیشود که میزان ناچمی محسوس رفتاری تبیین
 . باشدمی

از سوی دیگر مسیرهای نگرش نسبت به 
کنترل (، p=30/0=ß ,000/0) کشاورزی زیستی

 محسوس رفتاری نسبت به کشاورزی زیستی
(000/0, p=202/0=ß )و مسیر سازه هنجار ذهنی 
(012/0, p=198/0=ß ) به سمت تصمیم به استفاده

نگرش مثبت  دهدمی باشد که نشاندار میمعنی
کشاورزان به کشاورزی زیستی و کنترل رفتاری 
کشاورز و هنجارهای ذهنی او نسبت به کشاورزی 

در  و غیر مستقیم تواند به طور مستقیممی زیستی
زیستی های کشاورزان به سمت کشت اراده و گرایش

توان این چنین تحلیل کرد می و از طرفی مؤثر باشد
بر ارگانیک  و انجمنکارشناسان  تشویقکه 
و در  مؤثر خواهد بود به کشاورزان زیستیهای کشت

نهایت به رفتار واقعی که همان کشاورزی زیستی 
از سوی دیگر اما درک . خواهند کرداست سوق پیدا 

به ( p=198/0=ß ,563/0) مزایای کشاورزی زیستی
شواهد . نشددار سمت سازه تصمیم به استفاده معنی

زیستی هنوز در های حاکی از آن است که کشت
منطقه مورد بررسی گسترش نیافته است به همین 
دلیل درک مزایای آن نیز بای کشاورزان عینی نبوده 

بر اراده داری تأثیر معنیاست و این سازه نتوانست 
در واقع نبود نمود عینی به . رفتاری داشته باشد

سمت  منظور وجود محرک برای کشاورزان به
الیل عدم اثرگذاری بر قصد و زیستی از دهای کشت

اند توانستهها در نهایت این سازه. اراده رفتاری است
درصد از واریانس سازه تصمیم به استفاده را  21

 . تبیین کنند
از سوی دیگر مسیر درک سودمندی نسبت به 

به سمت ( p=225/0=ß ,002/0) کشاورزی زیستی
شد دار سازه نگرش نسبت به کشاورزی زیستی معنی

 مثبت و تأثیرها این سازه، دهدمی که نشان
در نگرش نسبت به کشاورزی زیستی داری معنی
تواند نگرش می و درک برتری کشت زیستیاند داشته

 . زیستی ترغیب کندهای کشاورزان را به سمت کشت
 ذهنی نسبت به کشاورزی زیستی اما مسیر هنجار

(921/0, p=110/0=ß ،) دانش نسبت به کشاورزی

و کنترل محسوس ( p=082/0=ß ,581/0) یستیز
به ( p=000/0=ß ,106/0) رفتاری نسبت به زیستی

دانش  دهدمی نشده که نشاندار سمت نگرش معنی
کشاورزان در سطح پایینی قرار دارد و باعث عدم 
اثرگذاری بر نگرش آنان شده است و البته تشویق 
کشاورزان دیگر و کارشناسان و افراد خبره به سمت 
کشاورزی زیستی نیز محدود بوده است و بر نگرش 

 زیستی اثر گذاشته استهای در کاربست کشت ناآن
که هایی و تشویق و نشان از این دارد که هنجارها

بتواند بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی زیستی 
کنترل چنین . هممؤثر باشد انجام نشده است

محسوس رفتاری نیز در این زمینه درباره این نکته 
محدود شود شیمیایی های که کاربرد کودها و یا سم

نیز نتوانسته است نگرش کشاورزان را نسبت به 
در مجموع این . یر دهدارگانیک تغیهای کشت

درصد از واریانس سازه  06/0اند متغیرها توانسته
 . نگرش را تبیین کنند

الزم به یادآوری است مسیرهای درک سودمندی 
و ( p=111/0=ß ,131/0) و برتری کشاورزی زیستی

 ,316/0) دانش در مورد کشاورزی زیستی

p=055/0=ß )نشده دار به سمت هنجار ذهنی معنی
 درصد از 02/0این دو سازه در مجموع است و 

 . کنندمی تبیین واریانس سازه هنجار ذهنی را
 ,01/0) مسیر دانش و آگاهی چنین هم

p=101/0=-ß ) به سمت سازه کنترل محسوس
 . شده استدار رفتاری معنی

 گیرینتیجه و بحث

، ییت غذایبه امن یبشرهای از جامعهیش نیافزا
توسعه علم و ، ت جهانیرشد روز افزون جمع

کودها و ، پرمحصولهای د رقمیتول) نینوهای یفناور
 ستیز، یو ادوات کشاورزها نیماش، ییایمیسموم ش

در  یمیعظ یجاد دگرگونیمنجر به ا( رهیو غ یفناور
 موازاتبه ماا. آن شده است یو ارتقا یعرضه کشاورز

مانند ها نظام در عرصه بومای تازههای چالش آن
 یستیخوردن تعادل ز خاک و به همها، آب یآلودگ

ن یحل ا یبرا. به وجود آمده است( کیولوژیب)
 یکشاورزها، ن راهبردیاز کارآمدتر یکیها چالش
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شد و در کشور ما  انیبنا بر آنچه که ب. ک استیارگان
 تیبا موفق یستیز یورزکشا، مشهود است زین

کشاورزان چندان  دگاهیروبه رو نبوده و د یچندان
به  یشیو گرا باشدنمی ینظام کشاورز نیموافق ا

 دهید یستیز یدر آنان به سمت کشاورزپذیری خطر
 نجایکه در ا یپرسش ترینمهم، نیبنابرا. شودنمی

و  تیاست که چرا با وجود اهم نیا، شودمی مطرح
، یستیز یکشاورز ریزناپذیو پره بتمث یکارکردها

 یبرا یو رغبت چندان شیراگ، کشاورزان نیدر ب
، پژوهش نیلذا هدف ا. کار وجود ندارد نیانجام ا

در  یستیز یکشاورز رشیمؤثر بر پذهای سازه لیتحل
دهستان باالدربند از بخش  ییروستاهای منطقه
به  یفیتوص جینتا. شهرستان کرمانشاه بود یمرکز

، یهنجار ذهن، نگرش زانینشان داد م مدهدست آ
 تیهمان ن ای یو قصد رفتار یدرک سودمند

. ستیمساعد ن کیارگان یکشاورزان نسبت به کشاورز
 یدانش کشاورزان نسبت به کشاورز زانیم یاز طرف

و اکثر آنان در خصوص  باشدنمی مساعد زین کیارگان
 زااند. کرده ینظر یو دانش اعالم ب یآگاههای هیگو
رفتار اکثر  و یکنترل محسوس رفتار ییسو

 . باشدمی در حد کم زین مورد مطالعه انیپاسخگو
 میر تصمینشان داد که مس زین ریمدل مس جهینت

و کنترل محسوس  یستیز یکشاورز رشیبه پذ
. استدار یمعن یستیز یکشاورز رشیبر پذ یرفتار

کنترل ، نگرش سازه یرهایمس، نیافزون بر ا
 ینسبت به کشاورز یو هنجار ذهن یمحسوس رفتار

 یباشدمدار یبه استفاده معن میبه سمت تصم یستیز
و قصد  میبر تصم یستیز یکشاورز یایدرک مزا یول

 یرهایمسچنین . همنشددار یمعن یستیز یکشاورز
به سمت سازه نگرش نسبت به  یدرک سومند

های سازه یول باشددار مییمعن یستیز یکشاورز
و  یستیز یو دانش نسبت به کشاورز یهنجار ذهن

نشده دار یبر نگرش معن یمحسوس رفتار کنترل
 رشیدرصد از سازه پذ 13تنها  گرید یواز س. است

توسط دو سازه کنترل محسوس  یستیز یکشاورز
 نییتب یستیز یکشاورز رشیم به پذیو تصم یرفتار
م به یدرصد از سازه تصم 21چنین هم شود ومی
ر نگرش یتوسط چهار متغ یستیز یکشاورز رشیپذ

 یدرک سودمند، یستیز یکشاورزنسبت به 
و کنترل محسوس  یذهنهنجار ، یستیز یکشاورز

با توجه به  گرید یاز سو. شودمی نییتب یرفتار
ت اثر کل یم و در نهایمستق ریم و غیمستق یاثرها

 یمشخص شد که سازه کنترل محسوس رفتار
 یکشاورز رشیرا بر استفاده پذ ترین تأثیربیش

، رشیم به پذیتصمهای سازه. داشته است یستیز
درک ، یستیز یدر مورد کشاورز یدانش و آگاه

نوع  نینگرش نسبت به ا، یستیز یکشاورز یبرتر
ب یدر مورد آن به ترت یو هنجار ذهن یکشاورز

قرار  یبعدهای در رتبه رشیبر سازه پذ یرگذاریتأث
 . گرفتند

 . شودمی شنهادیپژوهش پهای افتهیتوجه به  با
و انجمن  یدر جهاد کشاورزریزان برنامه -

های استیو اعمال س نیبا تدو گیارگان یکشاورز
 یهامنبعدر توسعه امکانات و  یبانیشتیو پ یتیحما
محسوس  ژهیبه و یستیزهای توسعه کشت یبرا یمال

 شیباعث افزاها تیامکانات و حما نیکردن ا ینیو ع
و  شده یستیمثبت کشاورزان نسبت به کشت ز دید

که همان  یآنان را به سمت رفتار واقع یاراده رفتار
و کاهش کاربرد سم و  یستیکشت و کار به صورت ز

های تیحماچنین . همسوق دهند ییایمیش یکودها
شده  دیتولهای به محصول ارانهیمانند ) دولت یمال
چنین هم و یخصوصهای و سازمان( یستیز

 به کشاورزانکم بهره های مانند وام یبانک التیتسه
 . واقع شود دیمف تواندمی

ت و یاهم نهیدر زمرسانی به اطالع -
کشاورزان با  انیدر م یستیز یکشاورز یسودمند

و ها هیدر قالب نشر یجهاد کشاورز یکمک مرکزها
توجه شود تا  شیاز پ شیب یجیتروهای ید یس
له بتوان نگرش کشاورزان را به کشت ین وسیبد
با کاربرد هر چه کمتر سم و کود عوض کرده  یاهانیگ

 یستیبه کشت زگیری میبه تصم بیترغ او آنان ر
کاران توسعه  اندر دست گرید نهیزم نیدر ا. کنند
 یو نخبگان و معتمدان محلها یمانند تعاون ییروستا

گیری میبر تصم توانندمی زین( دانیسف شیر)
 . باشند تأثیرگذارکشاورزان 
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و ها ییو گردهماها شیهما یبرگزار -
جهاد  یکارمندان مرکزها یبرا یاتیعملهای کارگاه

 یحلقه اتصال نیکه در سطح صف و آخر یکشاورز
در رابطه ، با کشاورزان هستند یوزارت جهاد کشاورز

آن به منظور  تیو اهم یستیز یبا نقش کشاورز
، ینوع کشاورز نیا ینسبت به سودمند یریباورپذ

کارکنان مرکزها با  نیالبته هم. مؤثر باشد تواندمی
در سطح  یو کارگاه آموزش ییگردهما یبرگزار

 یدانش و آگاه شیبا افزا توانندمی دهستان
مؤثر واقع شوند چون  نهیزم نیکشاورزان در ا

 ریمشخص شد مس گیرینتیجهکه در  طورهمان
دار یکشاورزان به سمت نگرش معن یدانش و آگاه

اندک  ینشان از دانش و آگاه نیو ا تنشده اس
 . دارد نهیزم نیکشاورزان در ا

کمک گرفتن از مرکز بهداشت و درمان  -
هشدار به کشاورزان در  نهیمرکز دهستان در زم

 تواندمی ییایمیش یو کودهاها سم هیرو یکاربرد ب
درک بهتر نسبت به ، یدانش و آگاه شیباعث افزا

مصرف  یدرک خطرها ژهیو به و یستیز یکشاورز
 ییایمیش یبا کاربرد سم و کودها یکشاورز داتیتول

 یکشاورز رشیپذ شیشود که به نوبه خود بر افزا
 . مؤثر خواهد بود یستیز

که  یکشاورزان یبانک اطالعات جادیا -
آنان به  یو معرف کنندمی دیتول یستیزهای محصول

 نهیدر زم یخوب کارراه تواندمی کشاورزان گرید
 . باشد ینوع کشاورز نیا رشیپذ

 هانوشتپی
1- Beedel and Rehman, 2000 
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Abstract 

Despite the positive and inevitable functions of organic farming, this agricultural system still 

has little desire to accept it by farmers and producers. This study aiming to analyzing the 

effective factors on the Acceptance of organic farming by farmers in rural areas of the Bala-

darband district of central Kermanshah province in Survey research method (2016-2017). In 

addition to documentary overview, a questionnaire was used in the survey as its validity 

confirmed by a panel of experts and its reliability was estimated through a guide study outside 

the statistical sample with Ordinal alpha coefficients (0/75-0/93), Composite Reliability (0/75-

0/92) and Average Variance Extracted (0/55-0/67) was confirmed. for this purpose, Smart 

PLSver3 software was applied. The statistical population of were rural farmers of Bala-Darband 

(N = 2157) which 180 of them were selected by multistage cluster sampling method as sample 

group. Both SPSSver20 and AMOSver20 softwares were applied to analyze the collected data 

from the field. Finally, based on the direct and indirect effects of the developed structural 

model, The result showed that tangible behavioral control had the most effect on adoption of 

organic agriculture. Also, factors such as decision on use structures of adoption, Attitude, 

Knowledge and Cognizance, Subjective Norm and Perceived Usefulness towards organic 

farming seen as the most effective factors on the structure of organic farming acceptance in 

order. The results of this research can help managers and policy makers to seek strategies 

towards better adoption of organic farming among farmers.  

 

Index Terms: organic farming, attitude and subjective norm, decision to accept.  
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