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ABSTRACT
In relation to agricultural development, “diversification” is probably one of the most frequently
used terms in the recent decade. Product diversification is often presented as a strategy to improve
the sustainability of agricultural production systems, which can lead to a reduction in the use of
inputs - pesticides, fertilizers, water and environmental damage - with good management.
However, despite the benefits of diversification in terms of environmental and economic
sustainability, this type of farming system has not yet been accepted among farmers. The purpose
of this study was to investigate the psychological factors affecting farmers' intention to diversify
agricultural products. To achieve this goal, the theory of planned behavior was used as the main
framework. The statistical population of this study was consisted of all wheat farmers in Khoram
Abad Township (N = 17623) that using Krejcie & Morgan table, the sample size was determined
(n=375). To collect data, a researcher-made questionnaire was used. Data was analyzed using
Structural Equation Modelling (SEM) with AMOS 24 software package. The results showed that
attitude, subjective norm and perceived behavioral control have a positive relationship with
farmers' intention to diversify agricultural products. In addition, the results showed that the
subjective norm had the most direct effect and behavioral beliefs had the most indirect effect on
farmers' intention.
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Objective
The aim of this study is to investigate the psychological factors affecting farmers'
intentions in diversifying agricultural products. Identifying these factors can help develop
government strategies and policies to increase diversification in agricultural production and
lead to rural development. One of the theories related to the analysis of psychological
factors affecting on farmers' behavior and decisions is the theory of planned Behavior
developed by Ajzen (2006). This theory has been widely used in the study of farmers'
behaviors and decisions (Greiner, 2015; Borges et al., 2014; Lauwere et al., 2012).
According to this theory, the decision to diversify agricultural products stems from
farmers' intentions, which are influenced by three structures: attitudes, mental norms, and
perceived behavioral control. The use of these three structures allows us to identify how
farmers evaluate the feasibility of diversifying agricultural products on the farm (attitude),
the perceived social pressure to diversify products (social norms), and understand their
ability to use this strategy on farms (perceived behavioral control).
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Method
In this research, Theory of Planned Behavior (TPB) has been used to investigate the
psychological factors affecting farmers' intention to diversify agricultural products. The statistical
population of this study was consisted of all wheat farmers in Khoram Abad Township (N =
17623) that using Krejcie & Morgan table, the sample size was determined (n=375). Simple
random sampling was used to select the research sample. The main research tools of the
questionnaire included 9 sections: Personal characteristics of respondents (10 items), Farmers'
awareness (10 items), Attitude to the diversification of agricultural products (3 items), Mental
norms (3 items), Perceived behavioral control (5 items), Intention (4 items), Behavioral Beliefs (7
items), Normative Beliefs (8 items) and Control Beliefs (12 items). For scoring the questionnaire in
the awareness section, one score was considered for each correct answer and zero score was
considered for each incorrect answer. Questions about attitudes, mental norms, perceived
behavioral control, and farmers' intentions were categorized by the five-point Likert scale from
strongly disagree to strongly agree. Data was analyzed using Structural Equation Modelling (SEM)
with AMOS 24 software package.
Fidings
Findings from Pearson's correlation showed that there was a significant relationship between
each of the independent variables of attitude, mental norms, perceived behavioral control,
behavioral beliefs, normative beliefs and control beliefs. In addition, there is a significant
relationship between each of the mentioned independent variables with the intention of farmers in
diversifying agricultural products. According to the findings of path analysis, among the
independent variables of the research, mental norms had the most direct and positive effect (0.51)
on farmers' intention in diversifying agricultural products. Then, the variables of attitude (0.41) and
behavioral control (0.26) had direct and significant effects on farmers' intentions. However,
behavioral beliefs have had the greatest indirect and negative effect on farmers' intentions.
According to the results of estimating the structural model of the research, Behavioral beliefs will
indirectly affect farmers' intentions in diversifying agricultural products through attitude (0.27),
mental norms (0.51) and behavioral control (0.31). Normative beliefs will indirectly affect farmers'
intentions (0.27) through mental norms (0.27), and controlled beliefs indirectly through mental
norms (0.31) and behavioral control (0.24) affects farmers' intentions (0.22). Overall, 44% of
changes in farmers' intentions in diversifying agricultural products have been explained by these
independent variables. Overall, 44% of changes in farmers' intentions in diversifying agricultural
products have been explained by these independent variables.
Conclusion
In this study, other relationships were identified more than theory of planned behavior. This
research highlighted the role and importance of behavioral beliefs in shaping intention to do
behavior. Although in Ajzen's model, only behavioral beliefs affect attitude, but in the final
research model, behavioral beliefs also affect mental norms and behavioral control. Behavioral
beliefs are related to the results of behavior.
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عوامل روانشناختی مؤثر بر قصد کشاورزان بهمنظور متنوعسازی محصوالت کشاورزی؛
مورد مطالعه شهرستان خرمآباد
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چکیده
در رابطه با توسعه کشاورزی" ،متنوعسازی" یکی از اصطالحاتی است که در دهههای
اخیر اغلب مورد استفاده قرار گرفته است .تنوع محصول اغلب بهعنوان استراتژی برای بهبود
پایداری سیستمهای تولید محصوالت کشاورزی ارایه میشود که با مدیریت خوب میتواند به

کاهش استفاده از نهادهها – آفتکشها ،کود ،آب  -و آسیبهای محیطزیستی گردد .با این-
حال ،علیرغم مزایای متنوعسازی از لحاظ پایداری محیطزیستی و اقتصادی هنوز این نوع
روش کشاورزی در بین کشاورزان مورد پذیرش قرار نگرفته است .هدف از مطالعه حاضر،

بررسی عوامل روانشناسی مؤثر بر قصد کشاورزان در متنوعسازی محصوالت کشاورزی می-
باشد .برای رسیدن به این هدف از تئوری رفتار برنامهریزی شده بهعنوان چارچوب اصلی
استفاده شد .جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد ( )N= 17623بود
که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،حجم نمونه  375نفر تعیین شد .برای گردآوری
دادهها از پزسشنامه استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری با
بهکارگیری نرمافزار  AMOS24استفاده شد .نتایج نشان داد نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل
رفتاری درک شده رابطه مثبتی با قصد کشاورزان در متنوع سازی محصوالت کشاورزی دارند.
بهعالوه هنجار ذهنی بیشترین اثر مستقیم و باورهای رفتاری بیشترین اثر غیر مستقیم را بر قصد
کشاورزان داشت .نتایج این مطالعه میتواند به توسعه استراتژیها و سیاستهای دولتی برای
افزایش تنوعسازی در تولیدات کشاورزی بهواسطه کشاورزان کوچک کمک کند و باعث
توسعه روستایی شود.
واژههای کلیدی :رفتار کشاورزان ،نگرش ،هنجارذهنی ،کنترل رفتاری ،باورهای رفتاری
مقدمه
در سراسر جهان ،تقريبا نيمی از زمينهای قابل
استفاده در حال حاضر تحت کشاورزی فشرده هستند
( .)Alexander, 2016اين سيستمها حدود نيمی از
غذای جهان را توليد میکنند و برای رسيدگی به نا امنی
غذايی و فقر در کشورهای در حال توسعه ضروری

هستند ( .)Herrero, 2010با اين حال ،اين سيستمها به
محيطزيست آسيب وارد کردهاند و در حدود  12درصد
از انتشار گازهای گلخانهای در جهان طی دهه گذشته
( )2016-2007را مسئول بودهاند (.)Le Queré, 2018
از اينرو ،يک چالش اصلی برای محققين افزايش توليد
کشاورزی بدون آسيب رساندن به محيطزيست است .به-
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همين دليل ،متنوعسازی کشاورزی اغلب بهعنوان يک
استراتژی بالقوه شناخته شده است که به پايداری،
افزايش درآمد روستايی ،ايجاد اشتغال در مزرعه و
کاهش فقر کمک میکند (.)Paul & Knoke, 2015
کشاورزی همچنان منبع اصلی غذا ،تغذيه ،درآمد و
اشتغال بيشتر مردم روستايی در کشورهای در حال
توسعه است .کشاورزی در اين کشورها با حضور تعداد
زيادی از کشاورزان خرد و حاشيهای با مزرعههای
کوچک مشخص میشود (.)Alur & Maheswar, 2018
در ايران نيز نظام بهرهبرداری غالب ،نظام دهقانی می-
باشد که حدود  86/7درصد از اراضی کشاورزی در کشور
به اين صورت مديريت میشوند (Mehdi Doust, 2013
) .اکثريت کشاورزان در اين نظام بهرهبرداری کمتر از 5
هکتار زمين دارند (که با وجود قانون ارث) در آينده
کاهش میيابد و کشاورزی با کمترين منابع انجام می
شود ( .)Altieri et al., 2012اين کشاورزان بيشتر به
تاثيرات کلی تغييرات اقليمی آسيبپذير هستند ،زيرا
منابع محدودی برای سرمايهگذاری در استراتژیهای
مقابله گران قيمت دارند ( .)Lin, 2011از سوی ديگر،
تمرکز بر کشاورزی تجاری ،باعث شده است که هر ساله
تعداد اندکی از محصوالت ،مناطق توليدی را اشغال
کنند و ساليان سال بهطور مکرر رشد کنند .اين امر
منجر به ظهور آفات و بيماریهای مختلف و محدوديت
های زيستی و کاهش کلی مزايای حاصل از کشاورزی
شده است ( .)Alur & Maheswar, 2018گرايش
کشاورزان به کشت يک محصول میتواند پيامدهای
جدی داشته باشد چون کشاورزان را در وضعيت آسيب-
پذير قرار میدهد ( )Sitko et al., 2011بهعنوان مثال،
درآمد کشاورز تک محصولی میتواند در نتيجه رکود
ارزش بازاری محصول کاهش يابد .در حالیکه متنوع
سازی وابستگی کشاورز به يک محصول و ريسکهای
مرتبط با آن را کاهش میدهد ()Sichoongwe, 2014
اين در حالی است که کشور با شرايط مختلف کشاورزی
و آب و هوايی به کشاورزان امکان توليد تعداد زيادی
محصوالت کشاورزی را میدهد .در اين ميان ،استان
لرستان به علت موقعيت خاص اقليمی از يک تنوع آب و
هوايی منحصر به فردی برخوردار است .در شمال و
شمال غربی و شرق استان لرستان به دليل ارتفاعات دو

هزار متر به باال ريزشهای جوی بهطور عمده بهصورت
برف بوده و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای
معتدل میباشد .همچنين ،نواحی جنوب و جنوب غربی
لرستان به علت همجواری با جلگه خوزستان و مناطقی
از استان ايالم دارای زمستانهای معتدل و تابستانهای
گرم است .در مجموع ،تنوع آب و هوايی استان لرستان
موجب شده است که انواع محصوالت کشاورزی و باغی
در اين استان قابل پرورش باشد .بنابراين ،متنوعسازی به
نظر میرسد يکی از روشهای مقرون به صرفه و منطقی
بهمنظور کاهش عدم قطعيت در کشاورزی بهويژه در
ميان کشاورزان کوچک باشد.
اصطالح "تنوع" از کلمه ""divergeمشتق شده
است که به معنی حرکت يا گسترش در جهتی متفاوت
از يک نقطه مشترک است ( .)Jha et al., 2009متنوع
سازی کشاورزی بهعنوان تغيير از مناطق کشت شده از
غالت و محصوالت کم ارزش بهسوی توليد محصوالت
متنوع با ارزش باال تعريف شده است .متنوعسازی
کشاورزی میتواند با مزيت نسبی منطقه سازگار شود و
به افزايش ثبات ،درآمد مزرعه ،فرصتهای شغلی،
افزايش صادرات و حفظ منابعطبيعی منجر شود
( .)Prakash, 2018در مرور ادبيات ،تنوعسازی کشاورزی
بهطور متفاوت تعريف شده است .اغلب اين مفهوم شامل
فعاليتهايی است که در درون مزرعه يا بعضی اوقات در
بيرون از مزرعه توسعه میيابند (2000; Meraner Ellis
 .)et al., 2015تنوع زراعی به افزودن محصوالت جديد يا
سيستمهای کشت در يک مزرعه خاص اشاره دارد و
شامل محصوالت با ارزش افزوده است که با فرصتهای
بازاريابی تکميل میگردد (.)Clements et al., 2011
همچنين ،تنوعسازی کشاورزی به مفهوم تغيير در الگوی
کشت به سمت محصوالت با ارزش باال که بدون شک
يکی از عوامل اصلی کمک به توسعه کشاورزی است،
تعبير شده است ( .)Dasgupta & Bhaumik, 2014در
تحقيق حاضر ،متنوعسازی در رابطه با کشت محصوالت
مختلف کشاورزی در درون مزرعه در نظر گرفته شده
است.
با وجود تمام مزايای متنوعسازی محصوالت
کشاورزی که ذکر شد ،هنوز فرايند پذيرش تنوع سازی
در بين کشاورزان کند و آهسته است .متأسفانه
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کشاورزان اعتقاد دارند که بهرهوری نظامهای کشت تک
محصولی از نظامهای کشت متنوع بيشتر است ( Makate
 )et al., 2016و همين مسأله يکی از موانع مهم ترويج
اين استراتژی در بين کشاورزان بوده است .در همين
زمينه )2014( Idowa et al ،به متنوعسازی کشاورزی در
بين خانوارهای کشاورزی در نيجريه پرداخت و نتايج
نشان داد که اکثريت کشاورزان آموزش رسمی در اين
زمينه نداشته اند و با افزايش تعداد خانوار ،اندازه مزرعه
و سطح تحصيالت متنوع سازی افزايش میيابد؛ در
حالیکه با افزايش تجربه زراعی و سن کشاورزان ،اقدام
به متنوعسازی کاهش میيابد )2009( Briones .به
بررسی متنوعسازی کشاورزی در فيليپين پرداخت و
نتايج نشان داد که علیرغم سياستها و برنامههای
متعدد برای ترويج و توسعه متنوعسازی محصوالت
کشاورزی ،محدوديتهايی برای توسعه آن وجود دارد.
اين موارد عبارتند از تخريب منابع؛ وجود سياستها به
نفع تک محصولی؛ پراکندگی جغرافيايی ،بازاريابی و
زيرساخت ناکافی؛ عرضه ناکافی خدمات به توليد کننده
مانند اعتبار کشاورزی ،نوآوری های تکنولوژيکی و
کمکهای فنی به کشاورزان کوچک مقياس .بنابراين،
تغيير سياست و اصالحات نهادی برای تحقق بخشيدن
به توانايی کشاورزان برای متنوعسازی محصوالت
کشاورزی و توسعه روستايی ضروری میباشد .نتايج
مطالعه  )2012( Hansson et al.با عنوان بررسی متنوع-
سازی کشاورزی در سوئد نشان داد که مزارع بهطور
گسترده درگير فعاليتهای متنوعسازی هستند و ميزان
متنوعسازی تحت تأثير عواملی همچون ساختار مزرعه و
شرايط جمعيتی و مالی است )2011( Brenda .معتقد
است متنوعسازی کشاورزی ،توان انعطافپذيری
کشاورزان نسبت به تغييرات آب و هوايی را افزايش می-
دهد .وی بيان میکند که با توجه به منافع بسيار کشت
چند محصولی ،پذيرش آن در بين کشاورزان به دليل
انگيزههای تشويق به کشت تک محصولی از سوی دولت،
بسيار کند است )2015( Vernooy .به بررسی پيادهسازی
راهبردهای تنوع زراعی در ويتنام پرداخته است .نتايج
تحقيق وی بهطور کلی نشان داد ،بسياری از پروژههای
توسعه مربوط به تنوع کشاورزی در ويتنام ،موفق بوده
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اند و به کاهش فقر ،توسعه اجتماعی و بهبود محيط-
زيست کمک کردهاند.
هدف از اين تحقيق بررسی عوامل روانشناسی مؤثر
بر قصد کشاورزان در متنوع سازی محصوالت کشاورزی
میباشد .شناسايی اين عوامل میتواند به توسعه
استراتژی ها و سياستهای دولتی برای افزايش متنوع-
سازی در توليدات کشاورزی کمک کند و باعث توسعه
روستايی شود .يکی از تئوریهای مربوط به تحليل
عوامل روانشناسی بر رفتار و تصميمات کشاورزان تئوری
رفتار برنامهريزی شده توسعه يافته بهواسطه Ajzen
( )2006است .اين تئوری بهطور وسيعی در بررسی
رفتارها و تصميمات کشاورزان استفاده شده است
( Greiner, 2015; Borges et al., 2014; Lauwere et
 .)al., 2012طبق اين تئوری ،تصميم به تنوعسازی
محصوالت کشاورزی از قصد کشاورزان نشأت میگيرد
که بهواسطه سه سازه تحت تأثير قرار میگيرند :نگرش،
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده .استفاده از
اين سه سازه اجازه میدهد که تشخيص دهيم چطور
کشاورزان امکانپذيری تنوعسازی محصوالت کشاورزی
در مزرعه (نگرش) ،فشار اجتماعی درک شده برای
متنوعسازی محصوالت (هنجار اجتماعی) و درک توانايی
خود برای استفاده از اين استراتژی در مزارع (کنترل
رفتاری درک شده) را ارزشيابی میکنند.
بر طبق نظريه رفتار برنامهريزی شده ،اقدامات
انسانی بر اساس سه نوع مالحظات هدايت میشود:
باورها در مورد نتايج احتمالی رفتار و ارزيابی اين نتايج
(باورهای رفتاری) ،باورها در مورد انتظارات هنجاری
ديگران و انگيزه در جهت تطابق با اين انتظارات
(باورهای هنجاری) و باورها در مورد وجود عواملی که
می تواند انجام رفتار و قدرت درک شده اين عوامل را
تسهيل يا مانع شود (باورهای کنترل) .در مجموع ،به
ترتيب ،باورهای رفتاری يک نگرش مطلوب يا نامطلوب
را نسبت به رفتار ايجاد میکنند؛ باورهای هنجاری منجر
به فشار اجتماعی درک شده يا هنجار ذهنی میشود؛ و
باورهای کنترل باعث کنترل رفتاری درک شده میشود.
در کل ،نگرش نسـبت بـه رفتـار ،هنجار ذهنی و ادراک
فـرد از کنتـرل رفتـاری منجـر بـه شـکلگيـری قصـد
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يک رفتار در پاسﺦ به يک نياز برمیانگيزد (
 .)2006عناصر مدل آجزن در نمودار ( )1نشان داده شده
است.

رفتـاری فـرد می شود .بهعنوان يک قاعده کلی ،نگرش
و هنجار ذهنی مطلوبتر و درک کنترل بيشتر بر
اجـرای کـار ،بـه احتمـال زياد ،قصد فرد را به اجرای

Ajzen,

باورهای رفتاری

نگرش

باورهای هنجاری

هنجارهای ذهنی

باورهای کنترل
شده

قصد

رفتار

کنترل رفتاری درک
شده

شکل  -1چارچوب نظری تحقيق  :مدل رفتار برنامه ريزی شده (آجزن)2002 ،

در ايران ،مطالعهای که ابعاد مدل رفتار برنامهريزی

•

باورهای هنجاری بهصورت مستقيم و

شده را در زمينه قصد کشاورزان در تنوعسازی

معناداری بر هنجارهای ذهنی کشاورزان به تنوعسازی

محصوالت کشاورزی باشد انجام نشده است .اما اين

محصوالت کشاورزی تأثيرگذار است.

تئوری بهطور وسيعی در بررسی رفتارها و تصميمات

•

باورهای کنترل شده بهصورت مستقيم و

کشاورزان استفاده شده است .با توجه به اطالعات به-

معناداری بر کنترل رفتاری کشاورزان به تنوعسازی

دست آمده از مصاحبه با کارشناسان مديريت جهاد

محصوالت کشاورزی تأثيرگذار است.

کشاورزی شهرستان خرم آباد ،ميزان استقبال از متنوع-

•

نگرش بهصورت مستقيم و معناداری بر قصد

سازی محصوالت کشاورزی در بين کشاورزان شهرستان

کشاورزان به تنوعسازی محصوالت کشاورزی تأثيرگذار

خرم آباد پايين میباشد .لذا ،بهنظر میرسد نياز به

است.

ارتقای سطح آگاهی ،تغيير نگرش و رفتار در اين زمينه

•

وجود دارد.
در نهايت ،با توجـه بـه پيشينه تحقيق از مدل رفتار
برنامهريزی شده (آجزن) بهعنوان چارچوب نظری بـرای

هنجارهای ذهنی بهصورت مستقيم و

معناداری بر قصد کشاورزان به تنوعسازی محصوالت
کشاورزی تأثيرگذار است.
•

کنترل رفتاری درک شده بهصورت مستقيم و

پـژوهش حاضر استفاده گرديد که فرضيههای تحقيق به

معناداری بر قصد کشاورزان به تنوعسازی محصوالت

شرح ذيل بود:

کشاورزی تأثيرگذار است.

•

باورهای رفتاری بهصورت مستقيم و معناداری

•

قصد بهصورت مستقيم و معناداری بر رفتار

بر نگرش کشاورزان به تنوعسازی محصوالت کشاورزی

کشاورزان به تنوعسازی محصوالت کشاورزی تأثيرگذار

تأثيرگذار است.

است.
•

باورهای رفتاری و باورهای کنترل شده با

يکديگر رابطه مستقيم و معناداری دارند.
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روش تحقیق
روش اين تحقيق کمی و به لحاظ روشهای
دستيابی به حقايق و دادهپردازی از نوع تحقيقات
توصيفی-همبستگی است .با توجه محدوده زمانی
تحقيق ،پژوهش حاضر از نوع مقطعی است .جامعه
آمـاری ايـن پـژوهش شـامل کشاورزان گندمکار
شهرستان خرم آباد ( )N=17623میباشد .حجم نمونه
با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  375نفر تعيين
شد .جهت انتخاب افراد نمونه تحقيق از روش نمونه
گيری تصادفی ساده استفاده شد .ابزار اصلی تحقيق
پرسشنامه ای شامل  9قسمت :ويژگیهای فردی
پاسخگويان ( 10گويه) ،آگاهی کشاورزان ( 10گويه)،
نگرش نسبت متنوع سازی محصوالت کشاورزی ( 3
گويه) ،هنجارهای ذهنی (  3گويه) ،کنترل رفتاری درک
شده ( 5گويه) ،قصد ( 4گويه) ،باورهای رفتاری ( 7
گويه) ،باورهای هنجاری ( 8گويه) و باورهای کنترل (
 12گويه) بود .برای امتيازدهی پرسشنامه در قسمت
آگاهی برای هر پاسﺦ صحيح نمره يک و برای هر پاسﺦ
اشتباه نمره صفر در نظر گرفته شد .پرسشهای مربوط
به نگرش ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و
قصد کشاورزان با استفاده از مقياس ليکرت پنج تايی از
کامال مخالفم تا کامال موافقم طبقهبندی شدند .برای
شناسايی نتايج احتمالی (باورهای رفتاری) ،افراد مرجع
(باورهای هنجاری) و عوامل احتمالی (باورهای کنترل)
مؤثر در قصد کشاورزان به متنوعسازی محصوالت
کشاورزی ،از مصاحبههای نيمه ساختار يافته با
کشاورزان استفاده شد (جدول  .)1برای انتخاب
کشاورزان در اين بخش از روش نمونهگيری هدفمند به
منظور رسيدن به معرف بودن يا قابليت مقايسه استفاده
شد .در مجموع از مصاحبه با  10نفر از کشاورزان ،اشباع
اطالعاتی حاصل شد .سپس ،يافتههای بهدست آمده از
مصاحبه ها تحليل محتوا شد و گويه ها برای پرسشنامه
نهايی طراحی شد.

جدول  -1نتايج احتمالی ،افراد مرجع و عوامل احتمالی به
دست آمده از مصاحبه با کشاورزان
افراد مرجع

عوامل احتمالی

نتايج احتمالی

خانواده

وجود مشوق های
مالی

کارشناسان ترويج

وجود امکانات
بازاريابی و فروش

افزايش حاصلخيزی
خاک

کشاورزان همسايه

کاهش هزينه
حمل و نقل

استفاده حداکثر از
منابع

دوستان

توصيه مروجان
کشاورزی

کاهش تخريب محيط
زيست

اعضای تعاونی

نيروی کار بيشتر

افزايش درآمد
کاهش مصرف آب

کاهش ريسک

کاهش شيوع آفات
کاهش بيکاری
کاهش کنترل بر
فعاليت های داخل
مزرعه

تکنسين های
فروش بذر ،کود و
سم

داشتن زمين
کافی

رهبران محلی

داشتن دانش
کافی

کشاورزان پيشرو

برگزراری کالس
هاس آموزشی
ايجاد
نمايشی

مزارع

ايجاد مشکل در
استفاده از سموم و
آفتکش ها

مأخذ :يافته های تحقيق

بهمنظور تحليل توصيفی از ميانگين و انحراف معيار
استفاده شد .در بخش تحليل استنباطی نيز از آزمون
همبستگی و بهمنظور تعيين ميزان تطبيق و پردازش
داده های پژوهش حاضر با مدل رفتار برنامهريزی شده
() و بررسی چارچوب نظری تحقيق ،از روش مدلسازی
معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار  AMOSاستفاده
شد .در خصوص مدلسازی معادالت ساختاری گفتنی
است که اين روش يک رهيافت آمـاری جامع و گسترده
است که فرضياتی در خصوص روابط بين متغيرهای
مشاهده شـده و متغيرهـای نهفتـه را مـورد آزمون قرار
می دهد .اين روش محققان را به پيچيدگی تأثيرگذاری
مجموعهای از متغيرها بر يکديگر بهطور يکسويه و دو
سويه ،مستقيم و غيرمستقيم و همچنين ،پيچيدگی های
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موجود در اندازهگيریهای سازههای پنهان رهنمون شد
و بنابراين ،تحليل کمی از پديده های کيفی را از نظر
روششناختی دقيقتر و از نظر کاربردی واقع بينانهتر
میسازد ( .)Ghasemi, 2013معيارهای برازش کلی مدل
شامل کای اسکوئر ( ،)χ2شاخص برازش هنجار شده
بنتلر-بونت ( ،)NFIشاخص برازش افزايشی (،)IFI
شاخص توکر-لويس ( ،)TLIشاخص برازش تطبيقی
( )CFIو ريشه دوم ميانگين مربعات خطای برآورد
( )RMSEAهستند.
یافتهها
ويژگیهاي فردي کشاورزان

نتايج تحقيق نشان میدهد که ميانگين سنی
کشاورزان  45سال میباشد و بيشتر کشاورزان (42/7
درصد) در گروه سنی  40تا  50سال قرار داشتند.
کشاورزان مورد مطالعه تحقيق حاضر ( 45درصد) دارای
تحصيالت ابتدايی يا بیسواد بودند .در واقع ،بيشتر
کشاورزان منطقه را قشر ميان سال و دارای تحصيالت
پايين تشکيل دادند .بر اساس يافتههای تحقيق ،سطح
زير کشت اکثر کشاورزان منطقه به تفکيک کشت ديم و
آبی بين  1تا  3هکتار و کمتر از  1هکتار می باشد .اين
شرايط يعنی خردهمالکی و پراکندگی اراضی بيانگر
دهقانی و معيشتی بودن کشاورزی در اين منطقه است.
قصد کشاورزان در مورد متنوعسازي محصوالت
کشاورزي

طبق اطالعات بهدستآمده موجود در جدول (،)2
ميزان قصد کشاورزان منطقه مورد مطالعه به متنوع
سازی محصوالت محصوالت کشاورزی متوسط بود.
جدول  -2توزيع فراوانی پاسﺦگويان برحسب قصد کشاورزان
در متنوع سازی محصوالت کشاورزی
ميزان سطوح متغير
اصال
خيلی کم
کم
متوسط
زياد
خيلی زياد

جمع کل
ميانگين2/06 :
کمينه0 :

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

39
83
99
132
16
6

10/3
22/1
26/5
35/3
4/4
1/5

10/3
32/4
58/8
94/1
98/5
100

375

100
انحراف معيار1/14 :
بيشينه5 :

آگاهی کشاورزان در مورد متنوعسازي کشت و مزاياي
آن

طبق اطالعات بهدستآمده موجود در جدول (،)3
ميزان آگاهی کشاورزان منطقه مورد مطالعه در مورد
متنوع سازی کشت و مزايای آن کم بود.
جدول  -3توزيع فراوانی پاسﺦگويان برحسب آگاهی از متنوع
سازی کشت
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

سطوح متغير
اصال
خيلی کم
کم
متوسط
زياد
خيلی زياد

28
60
160
116
11
0

7/4
16/2
42/6
30/9
2/9
0

7/4
23/5
66/2
97/1
100
100

جمع کل

375

100

ميانگين 2/05 :سال
کمينه0 :

انحراف معيار0/94 :
بيشينه4 :

ﺑررسی اﺛرات مﺴتقيم و غير مﺴتقيم متغيرهاي مﺴتقﻞ
ﭘژوهﺶ ﺑر قصد کشاورزان در متنوع سازي محصوالت
کشاورزي

بهمنظور پـی بـردن بـه روابـط علـی ميان قصد
کشاورزان بـه عنـوان متغير وابسته و نگرش ،هنجار
ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده ،باورهای رفتاری،
باورهای هنجاری و باورهای کنترل بـه عنـوان
متغيرهای مستقل از روش مدلسـازی معادلـه
سـاختاری با کاربرد نرم افزار  AMOSبهره گرفته شد.
در ابتدا ،همبستگی بين متغيرهای پژوهش در جدول 4
ارايه شده است.
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جدول  -4همبستگی بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته
متغير

قصد

نگرش

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

*-0/11
**0/45
*-0/12
**-0/41
**-0/45
*-0/24

*0/12
**0/38
*0/26
*0/14
*0/08

هنجار
ذهنی

**0/46
**0/68
**0/55
**0/57

کنترل رفتاری درک
شده

**0/41
**0/37
**0/36

باورهای
رفتاری

p<0/01

يافتههای بهدست آمده از همبستگی پيرسون نشان
داد که بين هر يک از متغيرهای مستقل نگرش ،هنجار
ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده ،باورهای رفتاری،
باورهای هنجاری و باورهای کنترل ،با يکديگر رابطه
معنی داری وجود دارد .عالوه بر آن ،مطابق جدول فوق
بين هريک از متغيرهای مستقل مذکور با قصد
کشاورزان در متنوع سازی محصوالت کشاورزی نيز،
رابطه معنیداری وجود دارد .در جدول ( ،)5آثار
مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهای پيش بين بر
متغيرهای وابسته نشـان داده شـده است .نمودارهای
مسير در شکل ( )2نشان داده شده است .با توجـه بـه
شاخصهای کلـی بـرازش میتوان گفت که مدل از
برازش مناسبی در بين دو گروه مورد مطالعه برخـوردار
است (  RMSEA=0/04؛  CFI=0/99؛ TLI= 0/99؛
NFI= 0/99؛  p=0/183و .) χ2/df=41/1
مطابق جدول ( )5و نمودار مسير (شکل  ،)2از ميان
متغيرهای مستقل پژوهش ،هنجارهای ذهنی بيشترين
اثر مستقيم و مثبت ( )0/51را بر قصد کشاورزان در

باورهای
هنجاری

**0/61
**0/44

باورهای
کنترل

**0/37
**

p<0/05

*

متنوع سازی محصوالت کشاورزی داشته است .سپس،
متغيرهای نگرش ( )0/41و کنترل رفتاری ( )0/26از
اثرات مستقيم و معناداری بر قصد کشاورزان برخوردار
بودند .اين در حالی است که باورهای رفتاری بيشترين
اثر غير مستقيم و منفی ( )./34را بر قصد کشاورزان
داشته است .با وجود اين ،مطابق شکل ( ،)2باورهای
رفتاری بهطور غيرمستقيم از طريق نگرش (،)0/27
هنجارهای ذهنی ( )0/51و کنترل رفتاری ( )0/31بر
قصد کشاورزان در متنوعسازی محصوالت کشاورزی
تأثير خواهد گذاشت ( .)0/34باورهای هنجاری بهطور
غيرمستقيم از طريق هنجارهای ذهنی ( )0/27بر قصد
کشاورزان تاثير خواهد گذاشت ( )0/14و باورهای کنترل
بهطور غيرمستقيم از طريق هنجارهای ذهنی ( )0/31و
کنترل رفتاری ( )0/24بر قصد کشاورزان اثر دارد
( .)0/22بر اساس يافته ها ،در کل 44 ،درصد تغييرات
مربوط به قصد کشاورزان در متنوعسازی محصوالت
کشاورزی توسط متغيرهای مستقل مزبور تبيين شده
است.
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جدول  -5اثرهای مستقيم ،غير مستقيم و کل متغيرهای پيشبين بر متغيرهای وابسته
متغير وابسته

قصدکشاورزان

متغير پيش بين

R2=0/44

اثر مستقيم

نگرش
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری
باورهای رفتاری
باورهای هنجاری
باورهای کنترل

اثر غير مستقيم

0/41

اثر کل

-

0/51
0/26
0/00
0/00
0/00

0/41
0/51
0/26
0/34
0/14
0/22

0/34
0/14
0/22
0/27

-

0/27

0/51

-

0/51
0/31
0/00
0/27
0/00
0/00
0/31
0/24

نگرش
هنجارهای ذهنی

R2=0/17
R2=0/56

کنترل رفتاری

R2=0/22

0/31

نگرش
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری

R2=0/17
R2=0/56
R2=0/22

باورهای هنجاری

0/27

-

نگرش
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری

R2=0/17
R2=0/56
R2=0/22

باورهای کنترل

0/31
0/24

-

باورهای رفتاری

-

شکل  -2نتايج برآورد مدل ساختاری تحقيق
نتيجهگيري

يافتهها نشان داد که ميزان تمايل کشاورزان در
منطقه موردمطالعه به کشت محصوالت متنوع پايين
میباشد؛ و آشنايی و آگاهی اکثريت کشاورزان در مورد

کشت مخلوط و مزايای آن در سطوح اصال تا کم قرار
دارد .اين نتايج حاکی از آن است که تجربه و دانش
کشاورزان در مورد کشت محصوالت متنوع بسيار پايين
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است .اين يافته با نتايج مطالعات
) (2002و  (2014) Dasgupta & Bhaumikهمسو است.
هدف از اين پژوهش ،بررسـی عوامل مؤثر بر قصد
کشاورزان در متنوعسازی محصوالت کشاورزی بر اساس
نظريه رفتار برنامهريزی شده آجزن بود .نتايج معادالت
ساختاری ،بيانگر تأييد تمامی فرضيههای مدل آجزن و
شناسايی روابط ديگری فراتر از اين الگو بود .نتايج
مطالعه  )2012( Hansson et al.و )2017( Senger et al.
نيز نشان داد که ساختارهای روانشناسی اثر معنیداری
بر قصد و تصميم کشاورزان در متنوعسازی محصوالت
کشاورزی دارد .يافتهها نشان داد باورهای رفتـاری بـر
نگـرش کشاورزان در متنوعسازی محصوالت کشاورزی
اثر دارد .اين نتيجه با نتـايج مطالعه Garforth et al
( )2006و  )2016( Lalania et alدارد .در واقـع،
کشاورزان به اين علت متنوعسازی در محصوالت
کشاورزی را انجام میدهند چون باور دارنـد کشت
چندين محصول متنوع در مزرعه باعث افزايش درآمد،
کاهش ريسک ،افزايش محصول و افزايش حاصلخيزی
خاک خواهد شد .همچنين ،معتقدند متنوعسازی
محصوالت کشاورزی ،باعث کاهش مصرف آب ،استفاده
بيشتر از منابع و کاهش تخريب محيطزيست خواهد
شد.
اثر باورهای هنجاری بر هنجارهای ذهنی فرد در
متنوعسازی محصوالت کشاوزی مورد بررسی قرار گرفت.
بدينصورت که آيا ادراک فرد از فشار اجتماعی ،باعث
ايجاد هنجار ذهنی در جهت قصد در انجام يک رفتار
میشود؟ يافتهها نشان داد که اين اثر وجود دارد .در
واقع فشار اجتماعی از سوی خانواده ،دوستان،
همسايگان و مروجان کشاورزی باعث خواهد شد که
کشاورز به اين مهم باور پيدا کند که متنوعسازی
محصوالت کشاورزی باعث افزايش درآمد و محصول وی
خواهد شد و نتايج مثبت فراوانی در پی خواهد داشت.
يافتههای بهدست آمده از ،)2013( Hansson et al
 )2012( Lauwere et al ،)2013( Martínez-Garcíaو
 )2008( Nolan et alنيز اين نتيجه را تأييد میکنند که
خانواده ،افراد نزديک به کشاورز و عامالن ترويج،
تکنسين ها و همسايگان میتوانند اثر معنیداری بر قصد
Vernimmen et al
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و تصميم کشاورزان در انجام يک رفتار مشخص داشته
باشند.
عالوه بر اين ،اثر باورهای کنترل شده بر کنترل
رفتاری فرد ،تأييد شد .اين بدين معنی است که باور فرد
در مورد حضور عواملی که ممکن است بر رفتار فرد اثر
بگذارند ،بر درک فرد از کنترل بيشتر بر اجرای کار اثر
می گذارد .اين يافته با نتايج )2014( Borges et al
مطابقت دارد .بنابراين ،وجود مشوقهای مالی ،داشتن
دانش کافی ،ارايه توصيههای الزم از سوی مروجان
کشاورزی ،کاهش هزينههای حمل و نقل و فراهم بودن
بستر بازاريابی و فروش ،بر ادراک کشاورزان از مفيد و
مؤثر بودن متنوعسازی محصوالت کشاورزی اثر دارد .از
اينرو ،اگر مسئوالن مربوطه سعی کنند متنوعسازی
محصوالت کشاورزی را برای کشاورزان تسهيل نمايند و
امکانات الزم را بهگونهای برای آنها فراهم آورند که
انگيزه کشاورزان برای تنوعسازی محصوالت کشاورزی
افزايش يابد ،کشاورزان بيشتری به سوی متنوعسازی
محصوالت کشاورزی روی میآورند.
يافتهها نشان داد ،هنجارهای ذهنی کشاورزان و
کنترل رفتاری بر قصد آنان در متنوعسازی محصوالت
کشاورزی اثر دارد .افرادی که معتقدند مهارتهای الزم
برای اجرای موفقيتآميز رفتار را ندارند و شکست را
پيشبينی میکنند ،نگرش منفی نسبت به انجام رفتار
پيدا میکنند ( Tohidyan Far & Rezaei Moghaddam,
 .)2015بهعبارت ديگر ،اگر کشاورزان از حمايتهای الزم
همچون آموزش ،تسهيالت و وامها برخوردار گردند،
بيشتر احتمال دارد که محصوالت متنوعی را در مزارع
خود کشت کنند و بهسوی تغيير الگوی کشت بروند .اين
يافته با نتايج مطالعات Aligholi ،)2017( Ansari et al.
( )2012( Hansson et al. ،)2016و Yazdanpanah et
 )2014( al.و  )2016( Lalania et al.همسو است.
همچنين ،فشار اجتماعی بيشتر ،قصد کشاورز را برای
متنوعسازی محصوالت کشاورزی در مزرعه اش افزايش
می دهد .اين يافته بهواسطه نتايج Willock et al.
( )2004( Burton ،)1999و  )2012( Hansson et al.و
 )2012( Malek Saeidi et al.تأييد میشود .آنها
معتقدند که هنجارهای ذهنی بر قصد کشاورزان در
انجام يک رفتار تأثير گذار است چون مردم بهطور
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مستقل از اثرات اجتماعی و فرهنگی عمل نمیکنند و
بهطور مداوم در انجام رفتارهای خود به گروههای مرجع
مراجعه میکنند.
عالوه بر اين ،روابط ديگری نيز فراتر از الگوی رفتار
برنامهريزی شده آجزن شناسايی شد .اين تحقيق ،نقش
و اهميت باورهای رفتاری را در شکلدهی به قصد انجام
رفتار بسيار برجسته کرد .هر چند در مدل آجزن ،تنها
باورهای رفتاری بر نگرش تأثير میگذارد ،اما در مدل
نهايی تحقيق ،باورهای رفتاری بر هنجارهای ذهنی و
کنترل رفتاری نيز تأثيرگذار است .باورهای رفتاری
مربوط به نتايج انجام رفتار میباشند .يعنی اينکه
کشاورزان معتقدند اگر متنوعسازی محصوالت کشاورزی
را انجام دهند ،چه نتايجی برای آنها خواهد داشت.
سيزده باور رفتاری بهعنوان محرکهای تأثيرگذار بر
نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری بر قصد
کشاورزان در متنوعسازی محصوالت کشاورزی اثر می-
گذارند .اين باورها رفتاری شامل افزايش درآمد ،کاهش
بيکاری ،کاهش مهاجرت ،کاهش مصرف آب ،افزايش
حاصلخيزی خاک ،استفاده حداکثر از منابع ،کاهش
تخريب محيطزيست ،کاهش ريسک ،کاهش شيوع آفات،
ايمنسازی در برابر نوسانات بازار ،اشکال از استفاده از
مکانيزاسيون در مزرعه ،ايجاد مشکل در استفاده از
سموم و آفت کشها و کاهش کنترل بر فعاليتهای
داخل مزرعه میباشند .بنابراين ،قصد کشاورزان در
متنوعسازی محصوالت کشاورزی میتواند با تأکيد و
تقويت فوايد درک شده و کاهش موانع درک شده ،از
متنوعسازی محصوالت کشاورزی افزايش يابد.
يافته ديگر پژوهش ،اثر مستقيم و معنادار باورهای
کنترل بر هنجارهای ذهنی است .اين تأثير در مدل
آجزن ديده نشده بود .اين يافته با نتايج بررسیهای
 )2014( Borges et al.مطابقت دارد .لذا ،بر اساس
يافتههای اين تحقيق میتوان نتيجه گرفت که باورهای
کنترل بهصورت غيرمستقيم بر قصد کشاورزان در
متنوعسازی محصوالت کشاورزی تأثيرگذار است.
باورهای کنترل شامل عواملی هستند که میتوانند قصد
کشاورزان را در متنوعسازی محصوالت کشاورزی تسهيل
يا مانع شوند .اين باورهای کنترل شامل وجود مشوق
های مالی ،داشتن يک سياست قيمتی خوب ،وجود

امکانات بازاريابی و فروش ،توصيههای مروجان
کشاورزی ،کاهش هزينه حمل و نقل و نياز به کار تعداد
بيشتری از اعضای خانواده میباشد.
بر پايه نتايج بهدست آمده موارد زير جهت ترغيب
کشاورزان نسبت به متنوعسازی محصوالت کشاورزی در
مزرعه بهعنوان پيشنهاد ارايه میشود:
با توجه بر تأثير هنجار ذهنی بر قصد کشاورزان در
متنوعسازی محصوالت کشاورزی توصيه میشود ،جهت
اثر بخشی همکاری کشاورزان با يکديگر و با کارشناسان
دولتی يا سازمانهای محلی جهت متنوعسازی
محصوالت ،روستاييان خالق و دارای جسارت شروع
تغيير ،شناسايی و جهت مشارکت در استقاده از الگوی
چند کشتی تشويق و پشتيبانی شوند .همچنين ،با
شناسايی افرادی که منزلت اجتماعی باالتری دارند مانند
روحانيون ،معلمان ،بزرگان و ريشسفيدان روستا و نيز
کشاورزان نمونه میتوان از آنها بهعنوان کانال ارتباطی
بهره گرفت.
از آنجا که نگرش کشاورزان يکی از عوامل تعيين-
کننده قصد کشاورزان در متنوع سازی محصوالت
کشاورزی میباشد و اين نگرش بيشتر تحت تأثير جامعه
قرار میگيرد .بنابراين ،ارتباطات کشاورزان و تعامالت
آنها با اعضاء خانواده ،کشاورزان با تجربه ،جهاد
کشاورزی و کارشناسان شرکتهای خدمات فنی-
مهندسی کشاورزی میتواند روی نگرش و رفتار تصميم-
گيری کشاورزان جهت متنوع سازی محصوالت
کشاورزی تأثير گذارد .بنابراين ،برگزاری دورهای جلسات
آموزشی و ترويجی در اين زمينه میتواند امکان مالقات
کشاورزان را با اين افراد فراهم آورد.
وجود مشوقهای مالی از ديگر باورهای رفتاری
تأثيرگذار بر قصد کشاورزان در متنوعسازی محصوالت
کشاورزی میباشد ،از آنجا که همواره استفاده از مشوق-
های مادی و اقتصادی در تغيير رفتار کشاورزان اثرگذار
است .اگر ترويج بتواند به کشاورزان بهصورت عملی نشان
دهد که متنوعسازی محصوالت کشاورزی باعث
حداکثرسازی سود با توجه به زمان و امکانات مزرعه می
گردد و درآمد بيشتری را نصيب آنان خواهد کرد ،آنگاه
کشاورزان با انگيزه بيشتری به متنوعسازی محصوالت
کشاورزی در مزارع خواهند پرداخت .لذا ،میتوان
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حذف واسطهها و داللها زمينه مناسب برای کمک به
صادرات محصوالت توليد شده توسط کشاورزان فراهم
.گردد
با توجه به اينکه داشتن دانش کافی يکی از باورهای
رفتاری مؤثر بر قصد رفتاری کشاورزان در متنوعسازی
 پيشنهاد میگردد برای،محصوالت کشاورزی میباشد
غلبه بر ضعفهای موجود در سطح آگاهی و مهارتی
،کشاورزان در خصوص متنوعسازی محصوالت کشاورزی
به آموزشهای رسمی و غيررسمی به کشاورزان توجه
 کارشناسان و مروجان کشاورزی میتوانند با.جدی شود
ترويجی دانش-برگزاری کالس ها و دورههای آموزشی
 انتخاب،کشاورزان را در رابطه با فوايد کشت مخلوط
 نيازهای غذايی،گياهان مناسب در کشت مخلوط
 کاربرد سموم و مديريت مزرعه در چنين،متفاوت
.شرايطی افزايش دهند
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