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چکیده
افزایش سریع جمعیت جهان همراه با مهاجرت شهری منجر به افزایش تقاضای هر چه بیشتر برای مواد
غذایی شده است که به نوبه خود سبب تولید مقدار زیادی از پسماندهای کشاورزی میشود .اگرچه مشخص
شده است که انباشت بی رویه پسماند اثرهای بسیار بدی بر انسان و محیط زیست دارد ،ولی اگر به درستی
مدیریت شوند ،میتوانند در افزایش امنیت غذا جامعه مؤثر باشد .با این حال ،با وجود برتریهای استفاده از
پسماندهای کشاورزی از لحاظ پایداری زیست محیطی و اقتصادی هنوز این نوع رفتار در بین کشاورزان مورد
پذیرش قرار نگرفته است .بنابراین ،هدف از این مطالعه تبیین عاملهای روانشناسی مؤثر بر رفتار کشاورزان
در بازیافت پسماندهای کشاورزی میباشد .برای رسیدن به این هدف از نظریه رفتار برنامهریزی شده به عنوان
چارچوب اصلی تحقیق استفاده شد .جامعه ی آماری شامل  25252تن از کشاورزان شهرستان خرم آباد بود
که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،حجم نمونه  375تن تعیین شد .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامه استفاده شد .برای پردازش دادهها از مدلسازی معادلههای ساختاری با به کارگیری نرمافزار
 AMOS24استفاده شد .نتایج آزمون من وایتنی نشان داد که بین کشاورزانی که در کالسهای ترویجی
مدیریت پسماند شرکت کردهاند با کشاورزانی که در این کال سها شرکت نکردهاند از لحاظ رفتار ،نگرش،
هنجارذهنی و باورهای رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد .یافته های تحلیل مسیر نشان داد که نگرش،
هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده رابطه مثبتی با رفتار کشاورزان در بازیافت پسماندهای کشاورزی
دارند .افزون بر این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش ،بیشترین اثر مستقیم و باورهای رفتاری بیشترین اثر
غیر مستقیم را بر رفتار کشاورزان داشته است.
نمایه واژگان :رفتار ،پسماند کشاورزی ،بازیافت ،کشاورزان ،باورهای رفتاری.
نویسنده مسئول :رضوان قنبری موحد
رایانامهrghanbari21@gmail.com :
دریافت1307/12/90 :
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مقدمه
پسماندهای کشاورزی همواره از جمله مهمترین
چالشهایی بوده است که اقتصاد کشورهای مختلف
را تحت تأثیر قرار داده است .در سالهای اخیر،
زبالههای کشاورزی تبدیل به منبع مهم آلودگی
شدهاند و مشکالت ناشی از فضوالت حیوانات و
ماکیان مورد توجه جهانی است .دفع زبالههای
کشاورزی ساالنه با میانگین  5تا  19درصد افزایش
مییابد (وانگ و همکاران .)2915 ،رها کردن تصادفی
و بهرهبرداری غیر منطقی از پسماندهای کشاورزی
همچنین منجر به آلودگی هوا ،آلودگی خاک و غیره
خواهد شد .سوزاندن کود و کاه ،گازهای زیانبار ،دود
و گرد و غبار بسیاری را تولید میکند که به طور
جدی محیط زیست و هوا را آلوده میکند .کود
حیوانی نیز شامل بسیاری از پاتوژنها ،تخم انگلها،
فلزهای سنگین و غیره است .بخشی از پسماندهای
کشاورزی به طور مستقیم به آب منتقل میشود و
منجر به آلودگی جدی محیط زیست میشود (وانگ
و همکاران .)2912 ،این در حالی است که نتایج
تحقیقات نشان میدهد همه انواع پسماندهای
کشاورزی ،به ویژه فضوالت مرغ و حیوانات و کاه
تولید شده از محصوالت کشاورزی دارای ارزش و
قابلیت تغذیهای بسیار باالیی بوده و میتوانند توانایی
خاک را برای تولید پایدار بهبود دهند .بنابراین،
تبدیل مؤثر و بازیافت زبالههای کشاورزی و
بهرهبرداری بهینه از آن در مدیریت آلودگیهای
محیط زیست مهم است (احمد و همکاران.)2912 ،
بررسیها نشان میدهد کشورهای توسعه یافته
اقدامهای موثری را برای مدیریت این موضوع چالش
برانگیز اتخاذ کردهاند اما کشورهای در حال توسعه
مانند ایران هنوز نتوانستهاند راهکارهای موثرتری را
در این زمینه بکار گیرند .بر مبنای مستندهای
موجود ،از هر تن محصول کشاورزی در ایران 259
کیلوگرم پسماند تولید میشود که این میزان در
کشورهای پیشرفته  19کیلوگرم است ،بنابراین
صورت مدیریت آن میتوان ساالنه  7میلیارد دالر
صرفه جویی کرد (جمشیدی.)1320 ،

پسماندهای کشاورزی به عنوان باقیماندههای
کشت و فرآوری محصوالت کشاورزی خام مانند
میوهها ،سبزیها ،گوشت ،مرغ ،محصوالت لبنی و
محصوالت زراعی تعریف شدهاند .اینها خروجیهای
غیرتولیدیاند که میتوانند حاوی موادی باشند که
برای انسان مفید باشد (اوبی و همکاران .)2912 ،از
آنجا که بخش عظیمی از مواد غذایی مورد نیاز
کشور در جامعههای روستایی تولید میشود و در
نتیجه آن حجم زیادی پسماند در این منطقهها تولید
میشود توجه به پسماندهای کشاورزی مقولهای مهم
است (چراغی و همکاران .)1320 ،بنابراین
سازماندهی و مدیریت این حجم پسماند در بخش
کشاورزی دارای اهمیت باالیی است .مدیریت
پسماند ،مدیریت اعمال شده بر پسماندهای تولیدی
با فعالیتهای انسان است و هدف آن متوقف ساختن
یا کاهش اثرگذاریهای سوء آن بر سالمت انسان
هاست (میرترابی و همکاران .)1309 ،در این میان
یکی از چالش بر انگیزترین بخشهای سامانه
مدیریت پسماند که اصالح آن میتواند نقش مهمی
در بهبود سامانه مدیریت پسماندهای کشاورزی
داشته باشد ،انتخاب روش دفع نهایی پسماند توسط
کشاورزان میباشد (دهقانی و همکاران .)1302 ،در
حال حاضر سوزاندن کاه و پسماند دام در کشاورزی
کشور باعث ایجاد یک چند از مشکالت زیست
محیطی شده است .سوزاندن مستقیم و دور انداختن
خودسرانه حتی روش معمولی برای دفع زبالههای
کشاورزی شده است که یک تهدید جدی برای
محیط زیست روستایی ،بهبود تولید کشاورزی و
شرایط زندگی کشاورزان است .مشکالتی در فرایند
استفاده از پسماندهای کشاورزی در کشور وجود دارد
که شامل مقدار زیاد و ناشناخته پسماندهای
کشاورزی ،مشکالت دفع و بهرهبرداری از پسماندهای
کشاورزی ،ناکارآمدی روشها ،به کار نگرفتن ماشین
آالت کشاورزی ،سیاستهای ناکارآمد و کمبود
سامانههای خدمات اجتماعی در بازیافت زبالههای
کشاورزی میباشد .نتایج بررسیها نشان میدهد که
پسماندهای کشاورزی در اقدامات سنتی با بهرهوری
مصرف کم استفاده میشوند .به عنوان مثال سوزاندن
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کاه در زمین میتواند  39درصد از پتاسیم را فقط
استفاده مجدد کند ،در حالی که دیگر مواد مغذی
غنی مانند نیتروژن ،فسفر ،ماده آلی و گرما ،از بین
خواهند رفت (احمد و همکاران .)2912 ،لذا ضرورت
استفاده درست و بهینه از پسماندهای کشاورزی در
جهت کاهش آلودگی زیست محیطی ،تمیزتر شدن
محیط روستا ،تبدیل پسماندها به مواد آلی ،ایجاد
اشتغال و تولید انرژی و ...احساس میشود (ژانگ و
همکاران2912 ،؛ چاندراموهارانا.)2912 ،
نتایج پژوهشی با عنوان تأثیر عاملهای
روانشناختی بر روی هدفهای کشاورزان برای
بازیافت ضایعات زیست توده نشان داد که هدفهای
کشاورزان و رفتار آنان به نوبه خود توسط نگرش
فردی ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده
تعیین میشود .مدلسازی معادلههای ساختاری برای
تحلیل رابطههای منطقی میان این سازهها استفاده
شد .همچنین رویکردهای مؤثر باید برای ترویج
نگرش مثبت کشاورزان ،آگاهی از سودمندیهای
زیست محیطی و آگاهی از هنجارهای اجتماعی ،برای
ایجاد شور و شوق کشارزان برای مشارکت در بازیافت
ضایعات برای کاهش تغییرهای اقلیمی توسعه یابد
(جیانگ و همکاران.)2912 ،
نتایج پژوهش دیگری به بررسی رفتارهای
رهاسازی ضایعات کشاورزی توسط کشاورزان نشان
داد که که تنها  17/75درصد از پاسخ دهندگان این
دیدگاه را دارند که ضایعات کشاورزی را گردآوری
میکنند و آنها را به ایستگاههای بازیافت و یا
شرکتهای تجاری میفروشند ،در حالی که دیگران
تصمیم به رهاسازی آنها دارند و حتی  12/75درصد
به صراحت بیان میکنند که آنان به طور سنتی از
ضایعات کشاورزی به عنوان نهاده در زمین هایشان
استفاده میکنند و یا آنها را با کاه و ضایعات حیوانی
مخلوط کرده و به زمینهای خود وارد میکنند.
شواهد تجربی نشان میدهد که رفتارهای رهاسازی
ضایعات کشاورزی توسط کشاورزان تحت تأثیر
شرکت در تعاونیهای تخصصی ،تاسیسات تصفیه
پساب در روستاها ،فاصله تا نزدیکترین جاده،
تغییرهای کیفیت زمین ،تغییر کیفیت آب ،مشارکت
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آنان در آموزش کشاورزی بوم شناختی و زمان
سرمایهگذاری در کشاورزی میباشد (جیانگ و
همکاران.)2912 ،
نتایج بررسی دیگری که در رابطه با بهرهبرداری از
ضایعات کشاورزی برای حفظ محیط زیست و سبک
زندگی پایدار در دو ناحیهای از ایالت هاریانا انجام
شد ،نشان داد که آگاهی در مورد استفاده از بیوگاز
ناشی ازضایعات گیاهان ،ضایعات قارچ ،ضایعات
گندم ،خردل وضایعات باغبانی بیشتر از 79درصد
میباشد .بنابراین ،آگاهی کلی در مورد بهرهبرداری از
ضایعات کشاورزی بسیار باال بود اما بهرهبرداری از
ضایعات کشاورزی توسط کشاورزان بسیار کمتر است.
همچنین نتایج نشان داد که درآمد کشاورزان با
فروش ضایعات افزایش مییابد و منجر به کاهش
هزینه کودهای شیمیایی و کاهش ضایعات موجود و
محیط زیست پاک و ایمن میشود .همچنین ایجاد
مرکزهای گردآوری ضایعات در روستا باعث افزایش
بازیافت پسماندهای کشاورزی و توسعه روستاها
میشود (شراوات و سندو.)2915 ،
نتایج بررسی والبونا و همکاران ( )2915نشان
داد ،بیشتر پسماندهای محصوالت در تغذیه دامها
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا به
کارگرفته میشوند .در مقابل ،بیشتر کشاورزان در
کنیا غربی ،هند و بنگالدش بیش از  29درصد از
پسماندهای محصول را در زمینهای کشاورزی حفظ
میکنند .این تغییرها میتواند به دلیل تفاوت در
میزان فشردگی کشاورزی و رقابت زیاد پسماندهای
کشاورزی با استفادههای دیگر مانند خوراک یا
سوخت باشد (بادرون و همکاران .)2912 ،دلیل دیگر
میتواند تفاوت برحسب مشخصات مزرعه و
راهکارهای معیشتی باشد .از این رو ،راهبردهای
استفاده از پسماندهای کشاورزی در بین کشاورزان با
هدفهای تولید متفاوت ،درجه فشردگی و موقعیت
اجتماعی-اقتصادی متفاوت است .به عنوان مثال،
کشاورزان با مزرعه معیشتی ممکن است ترجیح
دهند از پسماندهای کشاورزی برای خوراک یا
سوخت استفاده کنند .در مقابل ،سبزیکاران ممکن
است کود بیشتری را به کار ببرند و بقایای
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محصوالت را در در زمینها نگه دارند زیرا
تولیدکنندگان سبزیها نیاز به مواد مغذی باال دارند
و بازده اقتصادی سریع را تولید میکند (ابدولکدیر و
همکاران.)2913 ،
نتایج بررسی دیگری نشان داد که سرمایه
اجتماعی بر گرایش کشاورزان در بازیافت پسماندهای
کشاورزی برای توسعه پایدار تأثیر دارد .اعتماد نهادی
بزرگترین محرک است و به دنبال آن مشارکت مدنی،
اعتماد بین فردی و هنجارهای شبکههای متقابل
است .همچنین نتایج بررسیها نشان داد که سطح
تحصیالت عالی ،کار اضافی (متغیر سرمایه انسانی) و
امکانات و وسایل استفاده از پسماندها (متغیر سرمایه
فیزیکی) میتواند گرایش کشاورزان به بازیافت
پسماندهای کشاورزی را برای کاهش انتشار کربن
افزایش دهد (هی و همکاران.)2912 ،
در بررسی دیگری به گرایش خانوار برای استفاده
از پسماندهای حیوانی در تولید بیوگاز پرداخته شد و
نتایج نشان داد که تمایل خانوار به پذیرش بازیافت
پسماندهای کشاورزی و ارزش آن تحت تأثیر
ویژگیهای شخصی یا خانوادگی (مانند جنسیت،
درآمد خانوار) و همچنین متغیرهای غیر اقتصادی
(مانند دانش زیست محیطی و نگرش محیطی)
میباشد .بر مبنا نتایج این تحقیق ،نابرابری درآمد
خانوار و تخصیص سرمایه از لحاظ تمایل خانوارها
برای پذیرش بازیافت پسماندهای کشاورزی باید مورد
توجه قرار گیرد .آموزش زیست محیطی برای
خانوارها یک اقدام مؤثر برای ارتقاء آگاهی محیط
زیست خودشان است (هی و همکاران.)2912 ،
زینتی فخر آباد و همکاران ( )1302به شیوههای
جلب مشارکتهای مردمی در فرایند مدیریت پسماند
روستایی در گرگان پرداختند و نتایج نشان داد که
بین برگزاری دورههای آموزشی و میزان زباله تولیدی
رابطه معنیداری وجود دارد و افرادی که از
برتریهای جداسازی اطالع داشتند بیشتر مایل به
همکاری بودند .اصغری و همکاران ( )1302به
بررسی کیفیت و سطح مخاطرات زیست محیطی
پسماندهای روستایی در شهرستان زابل پرداختند،
نتایج نشان داد که پسماندهای روستایی بر اساس

نوع و مقدارشان در روستاهای مورد مطالعه دارای
سطوح مختلفی از مخاطرههای زیست محیطی
میباشند .یافتههای پژوهش آنان مؤید آن بود که
سطح مخاطرههای زیست محیطی در  15/0درصد از
روستاها مورد بررسی ،زیاد ،در  25درصد آنها
متوسط و در دیگر روستاها ،کم یا خیلی کم میباشد.
لذا پیشنهاد میکنند که الگوی کنونی دفع پسماند
اصالح شده ،مخاطرههای دفع غیربهداشتی آنها به
روستاییان آموزش داده شود و توجه به حفظ سالمت
و زیباییهای محیط روستا فرهنگسازی شود.
با وجود همه برتریهای بازیافت پسماندهای
کشاورزی که بیان شده ،هنوز فرایند پذیرش بازیافت
از پسماندهای کشاورزی در بین کشاورزان کند و
آهسته است .با توجه به اطالعات به دست آمده از
مصاحبه با کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
شهرستان خرم آباد ،در بیشتر اوقات کشاورزان برای
از بین بردن پسماندها ،علفهای هرز ،ساقهها و
اجزای باقیمانده گیاه پﺲ از برداشت محصول به
منظور آسانگری در عملیات کاشت و داشت و غیره
کشتزارها را آتش میزنند و همانطور که محبی و
همکاران ( )1322در بررسی خود بیان کردهاند گاهی
گستره زمینهای آتش زده آنقدر زیاد است که باعث
تولید گرما ،دود و گرد و غبار و گاز دی اکسید کربن
میشود که این سه مورد از آالیندههای زیست محیط
هستند .این در حالی است که پسماندهای کشاورزی
شامل بسیاری از مواد قابل استفاده دوباره با ارزش
باال میباشند .این حجم زیاد از زیست توده میتواند
بسته به وجود فناوری مناسب ،به میزان زیادی انرژی
و مواد خام تبدیل شود (گانتر و همکاران.)2913 ،
لذا به نظر میرسد نیاز به ارتقای سطح آگاهی،
تغییر نگرش و رفتار در این زمینه وجود دارد.
عاملهای چندی همچون هزینه ،وجود فناوری ،شور
و شوق ،اقدامهای زیست محیطی ،محیط جغرافیایی
و محلی ،سیاست تشویقی ،تراکم جمعیت و همچنین
توسعه صنعت و کشاورزی میتوانند بر رفتار
کشاورزان در بازیافت پسماندهای کشاورزی تأثیرگذار
باشند اما در این میان عاملهای روانشناسی از
مهمترین عواملی هستند که میتوانند تعیینکننده
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نگاره  -1چارچوب نظری تحقیق :مدل رفتار برنامهریزی شده (آجزن)2992 ،
رفتار کشاورزان باشند .این بررسی با هدف
سنجش سازههای مدل رفتار برنامهریزی شده در
بازیافت پسماندهای کشاورزی در بین کشاورزان
شهرستان خرم آباد انجام شد .در این بررسی سعی
شد پیش از اقدام به برنامهریزی ابتدا ابعاد این مدل
مورد تحلیل قرار گیرد چرا که شناخت این عاملها و
کار روی آنها به برنامهریزان برای طراحی برنامههای
مؤثرتر بر مبنای مدل رفتار برنامهریزی شده کمک
مینماید .شناخت سازههای مؤثر بر رفتار کشاورزان
در دفع پسماندهای کشاورزی میتواند به برنامهریزان
کمک کند تا برنامه دقیقتری طراحی کنند و موجب
ترغیب کشاورزان برای بازیافت پسماندهای کشاورزی
در کشتزار خود شود و در دراز مدت به افزایش
امنیت غذایی ،حفظ محیط زیست و توسعه روستایی
بیانجامد.
یکی از نظریههای مربوط به تحلیل عاملهای
روانشناسی بر رفتار و تصمیمهای کشاورزان نظریه
رفتار برنامهریزی شده توسعه یافته بواسطه آجزن
است .این نظریه به طور گسترده در بررسی رفتارها و
تصمیمات کشاورزان استفاده شده است (گرینر،
2915؛ الور و همکاران2912 ،؛ بورگز و همکاران،
 .)2912بنا بر این نظریه ،تصمیم به استفاده از
پسماندهای کشاورزی از قصد کشاورزان نشأت
میگیرد که بواسطه سه سازه تحت تأثیر قرار
میگیرند :نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری
درک شده .استفاده از این سه سازه اجازه میدهد که
تشخیص دهیم چطور کشاورزان امکانپذیری بازیافت
پسماندهای کشاورزی در کشتزار (نگرش) ،فشار
اجتماعی درک شده برای بازیافت پسماندهای
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کشاورزی (هنجار اجتماعی) و درک توانایی خود
برای استفاده از این راهبرد در کشتزارها (کنترل
رفتاری درک شده) را ارزشیابی میکنند.
بنا بر نظریه رفتار برنامهریزی شده ،اقدامهای
انسانی بر اساس سه نوع مالحظههای هدایت میشود:
باورها در مورد نتایج احتمالی رفتار و ارزیابی این
نتایج (باورهای رفتاری) ،باورها در مورد انتظارهای
هنجاری دیگران و انگیزه در جهت همخوانی با این
انتظارها (باورهای هنجاری) و باورها در مورد وجود
عاملهایی که میتواند انجام رفتار و قدرت درک شده
این عاملها را آسانگری یا مانع کند (باورهای
کنترل) .در مجموع به ترتیب ،باورهای رفتاری یک
نگرش مطلوب یا نامطلوب را نسبت به رفتار ایجاد
میکنند؛ باورهای هنجاری منجر به فشار اجتماعی
درک شده یا 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 شـکل گیـری قصـد
رفتـاری فـرد میشود .به عنوان یک قاعده کلی،
نگرش و هنجار ذهنی مطلوبتر و درک کنترل بیشتر
بر اجـرای کـار ،بـه احتمـال زیاد ،قصد فرد را به
اجرای یک رفتار در پاسخ به یک نیاز بر می انگیزد
(آجزن .)2992 ،عنصرهای مدل آجزن در نمودار ()1
نشان داده شده است.
با توجـه بـه پیشینه ی تحقیق از مدل رفتار
برنامهریزی شده آجزن ،چارچوب نظری ذیل بـرای
این پـژوهش استفاده شد.

شماره  ،88بهار 1318

روش شناسی
دیدمان این تحقیق کمی و به لحاظ روش از نوع
علّی-ارتباطی است .با توجه به محدوده ی زمانی
تحقیق ،این پژوهش از نوع مقطعی است که در
فاصله زمانی  1302-07انجام شد .از آنجا که در
این تحقیق پسماند کشاورزی در زیر بخش زراعت
بررسی و ارزیابی شده است ،جامعه آمـاری ایـن
پـژوهش  25252تن از کشاورزان شهرستان خرم
آباد بود .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان  375نفر تعیین شد .برای انتخاب نمونههای
تحقیق از روش نمونهگیری خوشهای سه مرحلهای
استفاده شد؛ به طوری که ابتدا از میان چهار بخش
شهرستان خرم آباد ،دو بخش مرکزی و پاپی انتخاب
شدند .آنگاه از میان دوازده دهستان این دو بخش
شهرستان خرم آباد ،به صورت تصادفی شش دهستان
و در مرحله دوم ،از میان  122روستای این
دهستانها 19درصد از آنها به صورت تصادفی
انتخاب شدند .سپﺲ از بین این هجده روستای
منتخب اعضای نمونه با روش نمونهگیری به صورت
تصادفی انتساب متناسب مشخص شدند .در مرحله
بعد برای مقایسه رفتار در بین کشاورزانی که در
کالس های ترویجی مدیریت پسماند شرکت کرده اند
با کشاورزانی که در این کالس ها شرکت نکرده اند،
حجم نمونه برای هر دو گروه یکسان محاسبه شد .به
طوری که در هر یک از گروه ها  22تن به عنوان
نمونه انتخاب شدند.
ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهای شامل  0بخش:
ویژگیهای فردی پاسخگویان ( 19پرسش) ،آگاهی
کشاورزان ( 19پرسش) ،نگرش نسبت به پسماندهای
کشاورزی ( 3پرسش) ،هنجارهای ذهنی ( 3پرسش)،
کنترل رفتاری درک شده ( 5پرسش) ،قصد (2
پرسش) ،باورهای رفتاری ( 7پرسش) ،باورهای
هنجاری ( 2پرسش) و باورهای کنترل ( 12پرسش)
بود .برای امتیازدهی پرسشنامه در قسمت آگاهی
برای هر پاسخ درست نمره یک 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 مقیاس

لیکرت پنج تایی طبقه بندی شدند .اندازهگیری رفتار
استفاده از پسماندهای کشاورزی نیز با استفاده از 11
پرسش انجام شد که برای پاسخ مثبت نمره یک و
برای هر پاسخ منفی نمره صفر در نظر گرفته شد.
به منظور تحلیل توصیفی از میانگین و انحراف
معیار استفاده شد .در بخش تحلیل استنباطی نیز از
آزمون همبستگی ،آزمون من وایتنی و به منظور
تعیین میزان تطبیق و پردازش دادههای این پژوهش
با مدل رفتار برنامهریزی شده (آجزن )2992 ،و
بررسی چارچوب نظری تحقیق ،از روش مدلسازی
معادلههای ساختاری با کاربرد نرمافزارAMOS
استفاده شد .معیارهای برازش کلی مدل شامل کای
اسکوئر ( ،)χ2شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت
( ،)NFIشاخص برازش افزایشی ( ،)IFIشاخص توکر-
لویﺲ ( ،)TLIشاخص برازش تطبیقی ( )CFIو ریشه
دوم میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
استفاده شد.
یافتهها
نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین سنی
کشاورزان  23سال بود و بیشتر کشاورزان (23/1
درصد) در گروه سنی  29تا  59سال قرار داشتند.
کشاورزان مورد بررسی این تحقیق ( 27درصد)،
دارای تحصیالت ابتدایی یا بیسواد بودند .در واقع
بیشتر کشاورزان منطقه را قشر میان سال و دارای
تحصیالت پایین تشکیل دادند .بنابر یافتههای تحقیق
سطح زیر کشت بیشتر کشاورزان منطقه به تفکیک
کشت دیم و آبی بین  1تا  3هکتار و کمتر از 1
هکتار میباشد .این شرایط یعنی خرده مالکی و
پراکندگی اراضی بیانگر دهقانی و معیشتی بودن
کشاورزی در این منطقه است.
میزان قصد کشاورزان منطقه مورد بررسی در استفاده
بازیافت پسماندهای کشاورزی و میزان آگاهی
کشاورزان منطقه مورد بررسی در مورد روشهای
بازیافت پسماندهای کشاورزی و سودمندیهای آن
کم بود (جدول های  1و .)2
همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول ()3
ارائه شده است.
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جدول  -1پراکنش کشاورزان بر پایه قصد کشاورزان در بازیافت پسماندهای زراعی
فراوانی

درصد

درصد انباشته

میزان گرایش
اصالً

20

7/7

7/7

خیلی کم

02

25/2

33/3

کم

159

29

73/3

متوسط

22

23/5

02/2

زیاد

12

3/2

199

جمع کل

375

199

میانگین 1/29 :انحراف معیار 9/02 :واریانﺲ 1/33 :کمینه9 :بیشینه5 :

جدول  -2پراکنش کشاورزان بر پایه آگاهی در مورد بازیافت پسماندها و سودمندیهای آن
فراوانی

درصد

درصد انباشته

میزان آگاهی
اصالً

23

2/1

2/2

خیلی کم

191

22/0

33

کم

129

22/2

75/2

متوسط

21

21/2

07/3

زیاد

19

2/2

199

جمع کل

375

199

میانگین 1/25 :سال انحراف معیار 1/92 :واریانﺲ 9/22 :کمینه 9 :بیشینه5 :

جدول  -3همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیر

رفتار

رفتار

-

قصد

*- 9/125

نگرش

**- 9/13* 9/373

هنجار ذهنی

*9/21 9/32** 9/252

کنترل رفتاری درک شده -9/10
باورهای رفتاری
باورهای هنجاری
باورهای کنترل

قصد

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

-

9/32** 9/51** -9/17

-

**9/20** 9/27* 9/22* 9/22

**9/32

-

**9/22

**9/22

**9/29

-

**9/29** 9/57* 9/32

**9/52

*9/21

**9/22

**9/39 9/30** 9/21
*9/32

-

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

یافتههای نتایج به دست آمده از همبستگی
اسپیرمن نشان داد که بین هر یک از متغیرهای
مستقل نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری درک
شده ،باورهای رفتاری ،باورهای هنجاری و باورهای
کنترل ،با یکدیگر رابطه معنیداری وجود دارد .افزون
بر آن ،برابر جدول باال بین هر یک از متغیرهای
مستقل یاد شده با رفتار کشاورزان در بازیافت
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پسماندهای کشاورزی نیز ،رابطه معنیداری وجود
دارد .در جدول ( ،)2اثرهای مستقیم ،غیر مستقیم و
کل متغیرهای پیش بین بر متغیرهای وابسته نشـان
داده شـده است .نمودارهای مسیر در شکل ( )2نشان
داده شده است .با توجـه بـه شاخص هایکلـی
بـرازش میتوان گفت که مدل دارای برازش مناسبی
در بین دو گروه مورد بررسی است

شماره  ،88بهار 1318

جدول  -8خالصه تأثیر متغیرهای مستقل بر رفتار کشاورزان در بازیافت پسماندهای زراعی
متغیر پیش بین

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

متغیر وابسته

قصد

9/31

-

9/31

نگرش

9/51

9/19

9/21

هنجارهای ذهنی

-

9/13

9/13

کنترل رفتاری

-

9/97

9/97

باورهای رفتاری

9/22

9/22

9/22

باورهای هنجاری

-

9/92

9/92

باورهای کنترل

-

9/97

9/97

نگرش

9/31

-

9/31

هنجارهای ذهنی

9/21

-

9/21

کنترل رفتاری

9/22

-

9/22

باورهای رفتاری

-

9/32

9/32

باورهای هنجاری

-

9/10

9/10

باورهای کنترل

-

9/21

9/21

9/22

-

9/22

9/21

-

9/21

9/21

-

9/21

-

-

9/99

9/27

-

9/27

کنترل رفتاری R2=9/10

-

-

9/99

نگرش R2=9/12

-

-

9/99

9/39

-

9/39

9/29

-

9/29

رفتار کشاورزان R2=9/25

قصدکشاورزان R2=9/20

نگرش R2=9/12
هنجارهای ذهنی R2=9/22

باورهای رفتاری

کنترل رفتاری R2=9/10
نگرش R2=9/12
هنجارهای ذهنی R2=9/22

هنجارهای ذهنی R2=9/22

باورهای هنجاری

باورهای کنترل

کنترل رفتاری R2=9/10

(RMSEA = 9/92؛ CFI = 9/00؛ TLI = 9/00؛
NFI = 9/00؛  p = 9/152و .)χ2/df = 2/22
برابر جدول ( )2و نمودار مسیر (شکل  ،)2از میان
متغیرهای مستقل پژوهش ،نگرش بیشترین اثر
مستقیم و مثبت ( )9/21را بر رفتار کشاورزان در
بازیافت پسماندهای کشاورزی داشت .پﺲ از ان
متغیر قصد ( )9/31از بیشترین اثر مستقیم و
معناداری بر رفتارکشاورزان برخوردار بود .این در
حالی است که باورهای رفتاری بیشترین اثر غیر
مستقیم ( )./22را بر رفتار کشاورزان داشت .با وجود
این ،برابر شکل ( ،)2باورهای رفتاری به طور غیر
مستقیم از طریق نگرش ( ،)9/22هنجارهای ذهنی

( )9/21و کنترل رفتاری ( )9/21بر قصد کشاورزان
در بازیافت پسماندهای کشاورزی تأثیر خواهد
گذاشت ( .)9/22باورهای هنجاری به طور غیر
مستقیم از طریق هنجارهای ذهنی ( )9/27بر قصد
کشاورزان تأثیر خواهد گذاشت ( )9/92و باورهای
کنترل به طور غیر مستقیم از طریق هنجارهای
ذهنی ( )9/39و کنترل رفتاری ( )9/29بر قصد
کشاورزان اثر دارد ( .)9/97بنابر یافتهها ،در کل25 ،
درصد تغییرهای مربوط به رفتار کشاورزان در
بازیافت پسماندهای کشاورزی توسط متغیرهای
مستقل مزبور تبیین شده است.
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نگاره  -2نتایج برآورد مدل ساختاری تحقیق
بررسی تأثیر شرکت در کالسهای ترویجی
بر ویژگیهای روانشناختی کشاورزان
به منظور بررسی تأثیر شرکت کشاورزان در
کالسهای ترویجی مدیریت پسماند بر ویژگیهای
روانشناختی آنان از آزمون من وایتنی استفاده شد.
نتایج به دست آمده در جدول ( )5آمده است.
نتایج آزمون من وایتنی برای بررسی تفاوت
کشاورزان بر حسب شرکت در کالسهای ترویجی
مدیریت پسماند نشان داد ،کشاورزان بر حسب رفتار،
نگرش ،هنجارهای ذهنی و باورهای رفتاری تفاوت
معناداری را تجربه کردهاند .مقدار  P_valueبرای این
متغیرها کمتر از سطح معنیداری  5درصد است و
نشان میدهد ،تفاوت معناداری بین کشاورزان
شرکتکننده در کالسهای ترویجی با کشاورزانی که
در این کالسها شرکت نکردهاند ،وجود دارد.
کشاورزانی که در کالسهای آموزشی شرکت کرده
بودند در رابطه با متغیرهای رفتار ،نگرش ،هنجارهای
ذهنی و باورهای رفتاری داری میانگین باالتری
بودند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج یافتههای تحقیق نتایج میزان قصد
کشاورزان در منطقه مورد مطالعه در بازیافت
ال کم و خیلی
پسماندهای کشاورزی در سطحهای اص ً
کم حدود  50میباشد؛ و میزان آشنایی و آگاهی
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بیشتر کشاورزان ( 22درصد) در مورد پسماندهای
کشاورزی و سودمندیهای بازیافت از آن در
ال تا کم قرار دارد .یافتههای بررسی
سطحهای اص ً
اوالدی پو و همکاران ( )2917این نتیجه را تأیید
میکند .این نتایج گویای آن است که تجربه و دانش
کشاورزان در مورد بازیافت پسماندهای کشاورزی
بسیار پایین است و نسبت به ارائه اطالعات و
آشناسازی کشاورز نسبت به روشهای بازیافت
پسماندهای کشاورزی حمایتهای الزم صورت
نگرفته؛ که این شرایط موجب پایین آمدن قصد
کشاورزان نسبت به بازیافت پسماندهای زراعی
میشود.
هدف از این پژوهش ،بررسـی عاملهای
روانشناسی مؤثر بر رفتار کشاورزان در بازیافت
پسماندهای کشاورزی بر اساس نظریه رفتار
برنامهریزی شده آجزن بود .نتایج معادلههای
ساختاری ،بیانگر تأیید همه فرضیههای مدل آجزن و
شناسایی رابطههای دیگری فراتر از این الگو بود.
نتایج بررسی جیانگ و همکاران ( )2912و ژانگ و
همکاران ( )2915نیز نشان داد که ساختارهای
روانشناسی تأثیر معنیداری بر رفتار کشاورزان در
بازیافت پسماندهای کشاورزی دارد .یافتهها نشان داد
باورهای رفتـاری بـر نگـرش کشاورزان در بازیافت
پسماندهای کشاورزی اثر دارد؛ به عبارت دیگر
باورهای کشاورزان در مورد پیامدهای احتمـالی
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جدول  -9تأثیر شرکت در کالسهای ترویجی بر ویژگیهای روانشناختی کشاورزان
متغیر وابسته

متغیر مستقل

رفتار

شرکت در کالسهای
ترویجی

قصد

شرکت در کالسهای
ترویجی

نگرش

شرکت در کالسهای
ترویجی

هنجارهای ذهنی

شرکت در کالسهای
ترویجی

کنترل رفتاری درک شده

شرکت در کالسهای
ترویجی

باورهای رفتاری

شرکت در کالسهای
ترویجی

باورهای کنترل

باورهای هنجاری

شرکت در کالسهای
ترویجی

شرکت در کالسهای
ترویجی

طبقات

تعداد

میانگین رتبه ای

بلی

22

27/71

خیر

22

29/70

بلی

22

02/22

خیر

22

03/29

بلی

22

27/52

خیر

22

29/09

بلی

22

22/02

خیر

22

21/21

بلی

22

32/99

خیر

22

32/22

بلی

22

22/23

خیر

22

21/39

بلی

22

39/23

خیر

22

32/00

بلی

22

20/22

خیر

22

30/53

Z

sig

-2/222

9/992

-1/755

-2/202

-2/222

-9/222

-2/222

-1/221

-1/019

رفتـار (بازیافت پسماندهای کشاورزی) ،باعث ایجاد
نگـرش مطلـوب یـا نـامطلوب نسـبت بـه رفتـار
مـیشـود .این نتیجه با نتـایج بررسی جیانگ و
همکاران ( )2912دارد .در واقـع ،کشاورزان به این
علت از پسماندهای کشاورزی استفاده دوباره میکنند
چون باور دارنـد باعث افزایش درآمد ،پایداری محیط
زیست ،کاهش هزینه کود و کاهش بروز آفات خواهد
شد .همﭽنین بر این باورند بازیافت پسماندهای
کشاورزی ،باعث افزایش تولید ،افزایش حاصل خیزی
خاک و صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.
همچنین تأثیر باورهای هنجاری بر هنجارهای
ذهنی فرد در بازیافت پسماندهای کشاوزی بررسی
شد .بدین صورت که آیا ادراک فرد از فشار اجتماعی،

9/972

9/997

9/992

9/529

9/992

9/195

9/952

باعث ایجاد هنجار ذهنی در جهت انجام یک رفتار
میشود؟ یافتهها نشان داد که این تأثیر وجود دارد.
در واقع خانواده ،دوستان ،همسایگان و مروجان
کشاورزی انتظار دارند که کشاورزان از پسماندهای
مزرعه بهترین استفاده را بکنند و دولت و مسئوالن
جهاد کشاورزی نیز از انجام این کار حمایت میکنند.
این باعث خواهد شد که کشاورز به این مهم باور پیدا
کند که بازیافت پسماندهای کشاورزی باعث افزایش
درآمد و محصول وی خواهد شد و نتایج مثبت
فراوانی در پی خواهد داشت .بنابراین افراد مهم
میتوانند کشاورزان را برای استفاده از پسماندهای
کشاورزی برانگیزانند حتی اگر کشاورزان نگرش
منفی نسبت به این رفتار داشته باشند و برعکﺲ
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فشار اجتماعی میتواند رفتار مشخصی را مانع شود
حتی اگر کشاورز نگرش مثبتی داشته باشد (بوگز و
همکاران .)2912 ،یافتههای به دست آمده از
بررسیهای هی و همکاران ( ،)2912جیانگ و
همکاران ( )2912و ژانگ و همکاران ( )2915نیز این
نتیجه را تأیید میکنند که خانواده ،افراد نزدیک به
کشاورز و عامالن ترویج ،کاردانها و همسایگان
میتوانند تأثیر معنیداری بر قصد و تصمیم
کشاورزان در انجام یک رفتار مشخص داشته باشند.
افزون بر این ،اثر باورهای کنترل شده بر کنترل
رفتاری فرد ،تأیید شد .این بدین معنی است که باور
فرد در مورد حضور عاملهایی که ممکن است بر
رفتار فرد اثر بگذارند ،بر درک فرد از کنترل بیشتر
بر اجرای کار اثر میگذارد .این یافته با نتایج بورگز و
همکاران ( )2912همخوانی دارد .بنابراین داشتن
دانش کافی ،ارائه توصیههای الزم از سوی مروجان
کشاورزی ،کاهش هزینههای حمل و نقل و فراهم
بودن تسهیالت مناسب برای فرآوری و برگزاری
کالسهای آموزشی-ترویجی بر ادراک کشاورزان از
مفید و مؤثر بودن استفاده از پسماندهای کشاورزی
اثر دارد .از این رو اگر مسئوالن مربوطه سعی کنند
کشاورزان را با سودمندیهای بازیافت پسماندهای
کشاورزی آشنا کنند و امکانات الزم را به گونهای
برای آنان فراهم آورند که انگیزه کشاورزان برای
استفاده بهینه از پسماندهای کشاورزی افزایش یابد،
کشاورزان بیشتری به سوی روشهای بازیافت
پسماندهای کشاورزی روی میآورند.
یافتهها نشان داد ،هنجارهای ذهنی کشاورزان و
کنترل رفتاری بر رفتار آنان در بازیافت پسماندهای
کشاورزی اثر دارد .کنترل رفتاری درک شده اشاره به
درک افراد از توانایی هایشان برای اجرای رفتار
مشخص است .افرادی که باور دارند مهارتهای الزم
برای اجرای موفقیت آمیز رفتار را ندارند و شکست را
پیشبینی میکنند ،بنابراین نگرش منفی نسبت به
انجام رفتار پیدا میکنند (توحیدیان فر و رضایی
مقدم .)2915 ،به عبارت دیگر اگر کشاورزان از
حمایتهای الزم همچون آموزش ،توصیههای فنی و
تسهیالت برخوردار شوند ،بیشتر احتمال دارد که از
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پسماندهای کشاورزی در کشتزارهای خود استفاده
کنند و از سوزاندن و رهاسازی پسماندهای کشاورزی
منصرف شوند .این یافته با نتایج بررسیهای امانی
( )2915و جیانگ و همکاران ( )2912است.
همچنین فشار اجتماعی بیشتر ،رفتار کشاورز را برای
بازیافت پسماندهای کشاورزی در کشتزارش افزایش
میدهد .این یافته با نتایج بررسیهای جانمایمول و
دنپایبون ( ،)2912یزدان پناه و همکاران ( )2915و
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )2912تأیید
میشود .آنان بر این باورند که هنجارهای ذهنی بر
رفتار کشاورزان تأثیرگذار است چون مردم به طور
مستقل از اثرگذاریهای اجتماعی و فرهنگی عمل
نمیکنند و به طور مداوم در انجام رفتارهای خود به
گروههای مرجع مراجعه میکنند.
افزون بر این ،رابطههای دیگری نیز فراتر از الگوی
رفتار برنامهریزی شده آجزن شناسایی شد .این
تحقیق ،نقش و اهمیت باورهای رفتاری را در
شکلدهی به رفتار بسیار برجسته کرد .هر چند در
مدل آجزن ،تنها باورهای رفتاری بر نگرش تأثیر
میگذارد ،اما در مدل نهایی تحقیق ،باورهای رفتاری
بر هنجارهای ذهنی و به طور مستقیم بر رفتار نیز
تأثیرگذار است .باورهای رفتاری مربوط به نتایج انجام
رفتار میباشند .یعنی این که کشاورزان بر این باورند
اگر بازیافت پسماندهای کشاورزی را انجام دهند ،چه
نتایجی برای آنها خواهد داشت .هشت باور رفتاری
به عنوان محرکهای تأثیرگذار بر نگرش ،هنجارهای
ذهنی و کنترل رفتاری بر رفتار کشاورزان در بازیافت
پسماندهای کشاورزی اثر میگذارند .این باورهای
رفتاری شامل افزایش درآمد ،پایداری محیط زیست،
کاهش هزینه کود ،کاهش بروز آفات ،افزایش تولید،
افزایش حاصل خیزی خاک ،استفاده بیشینه از
منبعها و صرفه جویی اقتصادی خواهد شد .بنابراین
رفتار کشاورزان در بازیافت پسماندهای کشاورزی
میتواند با تأکید و تقویت سودمندیها درک شده و
کاهش بازدارندههای درک شده ،از استفاده از
پسماندهای کشاورزی افزایش یابد.
یافته دیگر پژوهش ،اثر مستقیم و معنادار
باورهای کنترل بر هنجارهای ذهنی است .این تأثیر
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در مدل آجزن دیده نشده بود .این یافته با نتایج
بررسی هایبورگز و همکاران ( )2912همخوانی دارد.
لذا بنا بر یافتههای این تحقیق میتوان نتیجه گرفت
که باورهای کنترل به صورت غیر مستقیم بر رفتار
کشاورزان در بازیافت پسماندهای کشاورزی تأثیرگذار
است .باورهای کنترل شامل عامل هاییاند که
میتوانند رفتار کشاورزان را در استفاده از
پسماندهای کشاورزی آسانگری یا جلوگیری شوند.
این باورهای کنترل شامل داشتن دانش کافی ،ارائه
توصیههای الزم از سوی مروجان کشاورزی ،کاهش
هزینههای حمل و نقل و فراهم بودن تسهیالت
مناسب برای فرآوری و برگزاری کالسهای آموزشی-
ترویجی و نیاز به کار شمار بیشتری از اعضای
خانواده میباشد.
نتایج آزمون من وایتنی در مورد تفاوت کشاورزان
از لحاظ شرکت در کالسهای ترویجی مدیریت
پسماند نشان داد ،بین کشاورزانی که در کالسهای
ترویجی شرکت کردهاند با کشاورزانی که در این
کالسها شرکت نکردهاند از لحاظ ویژگیهای روان
شناختی تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر
کشاورزانی که در کالسهای ترویجی مدیریت
پسماند شرکت کردهاند ،نگرش بهتری نسبت به
بازیافت پسماندها داشتهاند ،و به این نتیجه رسیدهاند
که بازیافت پسماندهای کشاورزی نتایج خوبی برای
آنان دارد (باورهای رفتاری) و همچنین دیدار و
صحبت با کارشناسان کشاورزی و کشاورزان دیگر در
این کالسها بر هنجار ذهنی آنان تأثیر گذاشته که
در نهایت به بازیافت پسماندهای کشاورزی توسط
کشاورزان منجر شده است.
بر پایه نتایج به دست آمده موارد زیر برای ترغیب
کشاورزان نسبت به بازیافت پسماندهای کشاورزی در
کشتزار به عنوان زمینههای پیشنهادی ارایه میشود:
با توجه بر تأثیر هنجار ذهنی بر رفتار کشاورزان
در بازیافت پسماندهای کشاورزی تأکید میشود،
جهت اثر بخشی همکاری کشاورزان با یکدیگر و با
کارشناسان دولتی یا سازمانهای محلی برای استفاده
از پسماندهای کشاورزی ،روستاییان خالق و دارای
جسارت آغاز تغییر ،شناسایی و برای مشارکت در

بازیافت پسماندهای کشاورزی تشویق و پشتیبانی
شوند .همچنین با شناسایی افرادی که منزلت
اجتماعی باالتری دارند مانند روحانیون ،معلمان،
بزرگان و ریش سفیدان روستا و نیز کشاورزان نمونه
میتوان از آنان به عنوان راههای ارتباطی بهره گرفت.
در واقع با شناسایی و به روز کردن اطالعات این
دسته از بهره برداران ،میتوان زمینه را برای گسترش
اطالعات سودمند در دیگران فراهم کرد.
از آنجا که نگرش کشاورزان یکی از عاملهای
تعیینکننده رفتار کشاورزان در بازیافت پسماندهای
کشاورزی میباشد و این نگرش بیشتر تحت تأثیر
جامعه پذیرنده قرار میگیرد؛ بنابراین ارتباطات
کشاورزان و تعاملهای آنان با اعضاء خانواده،
کشاورزان با تجربه ،جهاد کشاورزی و کارشناسان
مرکزهای ترویج و خدمات کشاورزی میتواند روی
نگرش و رفتار تصمیمگیری کشاورزان برای بازیافت
پسماندهای کشاورزی تأثیرگذارد .همچنین وسایل
ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون از جمله
عاملهای مهمیاند که در تغییر نگرش کشاورزان
مؤثر بوده و میتوانند با تحریک روانی مردم و ایجاد
فضای همدلی ،باعث تغییر نگرش کشاورزان نسبت به
رهاسازی پسماندهای کشاورزی شوند.
ارائه توصیههای الزم از سوی مروجان کشاورزی
یکی از باورهای رفتاری مؤثر بر رفتار کشاورزان
میباشد ،لذا تأکید میشود کالسهای آموزشی-
ترویجی در این رابطه برای آگاهی کشاورزان برگزار
شود ،همچنین بازدیدهای دورهای مروجان از
زراعتهای کشاورزان و ارائه توصیههای سر کشتزار
میتواند در تشویق کشاورزان به بازیافت پسماندهای
کشاورزی مؤثر باشد.
با توجه به این که داشتن دانش کافی یکی از
باورهای رفتاری مؤثر بر رفتارکشاورزان در بازیافت
پسماندهای کشاورزی میباشد ،ضرورت دارد برای
غلبه بر ضعفهای موجود در سطح آگاهی و مهارتی
کشاورزان در زمینه روشهای بازیافت پسماندهای
کشاورزی ،به آموزشهای رسمی و غیررسمی به
کشاورزان توجه جدی شود .کارشناسان و مروجان
کشاورزی میتوانند با برگزاری کالسها و دورههای
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آموزشی-ترویجی دانش کشاورزان را در رابطه با
سودمندی استفاده از پسماندهای کشاورزی در
کشتزار افزایش دهند .از سوی دیگر میتوان شرایطی
را فراهم آورد که کشاورزان از کشتزارهای نمایشی

که پسماندهای زراعی را استفاده میکنند ،بازدید به
عمل آورند و از این راه به بازیافت پسماندهای
کشاورزی ترغیب شوند.
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Abstract
The rapid increase in world population and urban migrationhas led to an increase in demand
for food, which in turn leads to the production of a large amount of agricultural waste, although
it has been determined that waste accumulation has very harmful effects on humans and the
environment, Such wastes, if properly managed, could be a important biological source for
increasing food security in agricultural societies. However, despite the benefits of using
agricultural wastes in terms of environmental and economic sustainability, such behaviour has
not yet been accepted among farmers. Therefore, the purpose of this study is to analysis
psychological factors affect farmers' behaviour to reuse agricultural wastes. To achieve this
goal, the theory of planned behaviour was used as the main framework. The population of the
study was consisted of Farmers in Khoram Abad Township that according to Krejcie & Morgan
table, the sample size was determined (n=375). A questionnaire was used to collect data. To
analyze the data used structural equation modeling with using software AMOS24. The results of
a Mann–Whitney showed thatthere is a significant difference between farmers who have
participated in extension classes of waste management with farmers who have not participated
in these classes in terms of behavior, attitude, subjective norm and behavioral beliefs. Also, the
results showed that attitude, subjective norm and perceived behavioral control have a positive
relationship with farmers' behavior to reuse agricultural wastes. In addition, the results showed
that the attitude had the most direct effect and behavioural beliefs had the most indirect effect on
farmers' behaviour.
Index Terms: behaviour, agricultural waste, reuse, farmers, behavioral beliefs.
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