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چکیده

داران در زمینه تولید خیار ارگانیک را در شهر اصفهان این تحقیق قصد رفتاري گلخانه
تولید کننده در جهت است که موجب برانگیختنعواملیشناسایی ،کند و هدف آنبررسی می

فرمولکمکباوايطبقهگیرينمونهروشازاستفادهباشود. تولید محصوالت ارگانیک می
ها و داده.شدندانتخابآمارينمونهعنوانبه،داران شهر اصفهانگلخانهازنفر114،کوکران

آوري نامه جمعشتکمیل پرسهاي میدانی و از طریق پیمایش1394اطالعات مورد نیاز در سال 
از ،راي بررسی روابط علّی بین متغیرها، از مدل معادالت ساختاري و براي این منظوربشد.

متغیر ها حاکی از آن است که ) استفاده شد. برخی از یافتهTPBشده (ریزيتئوري رفتار برنامه
ولید داران نسبت به تدرصد از تغییرات قصد گلخانه37قادر است TPBدر مدل نگرش

یافته شده توسعهریزيمحصول ارگانیک را تبیین کند و بر اساس مدل تئوري رفتار برنامه
)ETPB درصد از تغییرات قصد تولید 58)، متغیرهاي نگرش و هنجارهاي اخالقی قادرند

مدل نشان داد که کنترل هر دو نتایج حاصل از ،همچنینمحصوالت ارگانیک را تبیین کنند. 
- بینی قصد گلخانهه (کنترل باورها) و هنجارهاي ذهنی تاثیر معناداري بر پیششدرفتاري درك

بینی کنندگی قصد دهد هر دو تئوري پتانسیل پیشنتیجه این مطالعه نشان میداران نداشتند.
کننده بینیعنوان پیشهبTPBکردن هنجارهاي اخالقی به مدل اضافهداران را دارند، اما گلخانه

برنامهطراحی،لذا.بینی مدل استاندارد شدر معناداري موجب افزایش قدرت پیشطوهاضافی ب
تشویقمنظوربهدارانگلخانهدراخالقیهنجارهايونگرشارتقاءپایهبرايمداخلههاي
.شودمیتوصیهارگانیکمحصوالتتولیدبهآنان

شده، ریزيئوري رفتار برنامهارگانیک، گلخانه، مدل معادالت ساختاري، تهاي کلیدي:واژه
اصفهان

مقدمه
هاي اخیر به علت رشد روزافزون جمعیت، در قرن

نگرش اولیه انسان به طبیعت که نگرشی دوستانه بود 

جاي خود را به تعاملی یک جانبه و برعلیه طبیعت داد. 
بدین صورت که کودهاي شیمیایی، سموم دفع آفات 

یره به بخش کشاورزي هاي هورمونی و غنباتی، فراورده
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گیري از ارقام اصالح شده، بهرهکمکوارد شدند و به 
هاي بزرگی در افزایش تولید محصوالت کشاورزي جهش

وجود آمد تا به تقاضاي روبه رشد موادغذایی پاسخ هب
اما این افزایش تولید، مشکالت زیست ،داده شود

- محیطی و بهداشتی براي تولیدکنندگان و مصرف
را نیز در پی داشت که قابل تامل است. کاهش کنندگان 

شدید تنوع زیستی و رو به انقراض رفتن بسیاري از 
هاي گیاهی و جانوري، انباشت مواد خطرناك در گونه

به عنوان -محیط، و ابتال افراد به بیماریهاي مختلف
مثال، برطبق برآوردهاي سازمان جهانی بهداشت سالیانه 

-رگر کشاورزي مسموم میدست کم سه میلیون نفر کا
یرند نفر از آنها میم20000شوند و در حدود 

)Jeyeratnam, 1990(هایی از اثرات منفی مصرف نمونه
).Malakouti, 2009(باشد مواد شیمیایی می

ازیکیعنوانبهارگانیککشاورزيراستا،ایندر
تولیدبرايجایگزین،کشاورزيهايسیستمترینمهم
قرارتوجهموردشیمیاییموادبدونوسالمغذاییمواد

ارگانیککشاورزي). Sharma, 2005(استگرفته
هدفدوپیدرکهاستیکپارچهمدیریتیيسامانه
انسانیرشدروبهجمعیتغذایینیازهايتأمینعمده
بهوابستگیعدموزیستیهايچرخهبهآسیببدون
هايکشآفتوکودمانندمزرعهبرونهاينهاده

& Lampkin & Stolze, 2006; Rigby(استشیمیایی

Caceres, 2001; Yavari & Khalili, 2006( .
بالغتولیديباايخیارگلخانه،1392سالدر

کلازدرصد88مجموعدرکشور،درتن1249170بر
خودبهراایراندرايگلخانهصیفیوسبزيتولید

Iran agriculture statistic)داده استاختصاص

annual. 2014)2012فائوآمارنامهطبق،همچنینو،
داراراسومجهانیخیار، رتبهمحصولتولیددرایران

یکیاصفهاناستاناینکهضمن.(FAO, 2012)باشدمی
ایرانمرکزيفالتپرجمعیتوصنعتیهاياستاناز

ايهآلودگیکناردرغذاییامنیتبردنباالوباشدمی
بنابراین، .استیافتهاهمیتپیشازبیشآنروزافزون

رویه مواد شیمیایی که ضروري است که از مصرف بی
هاي کشاورزي و سالمت اثرات زیانباري را به محیط

انسان به همراه دارند جلوگیري کرده و به سمت استفاده 
رو بیشتر از محصوالت ارگانیک حرکت نمود. از این

- ر بر پذیرش محصوالت ارگانیک میشناخت عوامل موث
نوشتارایندر.تواند مسئوالن را در این راستا یاري دهد

تولید قصدبهتردقیقرویکرديباکهاستاینبرسعی
پرداختهکشت محصوالت ارگانیکموردداران درگلخانه

تولید بهنسبتنگرشقبیلازعواملیتأثیروشود
ربراذهنیهنجارهايا،باورهمحصوالت ارگانیک،کنترل

.گیرندقرارآزمونموردتولید محصوالت ارگانیک،قصد

ارگانیک،محصوالتتولیدبرايکشاورزانتصمیم
ترین باشد که از مهممختلفیعواملازمتأثرتواندمی

این عوامل نگرش تولیدکنندگان نسبت به تولید این 
ر و داران خیامحصوالت است. در بررسی نگرش گلخانه

گوجه فرنگی شهر اصفهان نسبت به تولید محصول سالم 
صورت گرفت، ، Sandoghi et al. (2015)که توسط 

- هاي اقتصادي و فنی دولت، سازمانمتغیرهاي حمایت
رسان، بهبود بازاریابی و بازاررسانی محصوالت هاي آگاهی

85،سالم داراي تأثیرمثبت بر نگرش بودند و همچنین
داران نگرش متوسط و مثبتی نسبت به درصد از گلخانه

،Ghadimi et al. (2012)تولید محصول سالم داشتند. 

بهنسبتکارزمینیسیبکشاورزاننگرشبابدر
،تحصیالتبینرامثبتیرابطه،ارگانیککشاورزي

نگرشنوعوکشتشیوهوترویجیهايکالسدرشرکت
.Soltani et al.اندنمودهگزارشآنها اینبه(2014)

داشتنوجودباایرانیکشاورزانکهاندرسیدهنتیجه
صدورهايزمینهدرارگانیک،محصوالتبهمثبتنگرش

قابلفنیاطالعاتبهدسترسیوبازاریابینامه،یگواه
& Zandhesaami.باشندمیلشاچدچاراعتماد،

Parvinchi (2014) ،ار با استفاده از کاربرد نظریه رفت
ریزي شده به این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت برنامه

بینی ترین عامل پیشل زیست محیطی مهمیبه مسا
Yazdanpanah & Forouzaniکننده رفتار است. 

کنندگان براي غذاهاي قصد خرید مصرف، (2015)
تواند در افزایش تولید این ارگانیک که متعاقباً می

استفاده از نظریه رفتار محصوالت تاثیرگذار باشند را با
ربزي شده بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند برنامه

نگرش و هنجارهاي اخالقی و خودشناختی هر فرد در 
قصد او براي خرید محصوالت ارگانیک تاثیر معنادار 

در مطالعه خود با کاربرد Borgez et al)2016(دارند.
بینی قصد یشریزي شده به منظور پتئوري رفتار برنامه
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کشاورزان در بهبود وضعیت مراتع به این نتیجه رسیدند 
نگرش رابطه قوي با قصد دارد و به دنبال آن، هنجارهاي 

شده بر قصد کشاورزان ذهنی و کنترل رفتاري درك
در دو منطقه Kaufmann et al. (2009)تآثیرگذارند. 
Latviaجدید اروپا ( & Estonia (شاورزي به پراکندگی ک

منطقه بر اساس نظریه رفتار ارگانیک در بین کشاورزان 
ریزي شده پرداختند که این کار ملزم به فهم رفتار برنامه

توان در آن تغییر ایجاد کرد که چطور میکشاورزان و این
آنها به این نتیجه رسیدند که تاثیر اجتماعی به .باشدمی

تنهایی در پراکندگی کشاورزي ارگانیک تاثیرگذار 
نیست، بلکه با اضافه کردن فاکتورهاي اقتصادي تاثیر 

در تغییر رفتار ،عبارتیمعناداري در پراکندگی و به
و TPBترکیبی از مدل کشاورزان مشاهده کردند. 

MIMIC2015(توسط (Sok et al به منظور شناسایی
اعتقادات تأثیرگذار بر قصد کشاورزان نسبت به شرکت 

واکسیناسیون دام استفاده شد. هاي اختیاري در برنامه
- هاي مداخلهاین مطالعه به این نتیجه رسید که مکانیسم

هاي پیشرو تأثیر قابل اي اجتماعی نظیر فشار گروه
Arvola et al) 2008(.کنندگان دارندتوجهی بر شرکت

-بینی قصد خرید غذاي ارگانیک، نگرشبه منظور پیش
ریزي شده افزود و هاي اخالقی را به تئوري رفتار برنامه

به این نتیجه رسیدند فاکتورهاي اخالقی، نگرش و 
کنندگان تأثیر هنجارهاي ذهنی بر قصد خرید مصرف

در تحقیق خود با Power et al. (2013)معنادار دارند. 
بررسی دانش، رفتار و نگرش کشاورزان به این نتیجه 

ارگانیک نسبت به کشاورزانی که رسیدند که کشاورزان
محیطی هاي زیستکارند نگرشصول معمولی میمح

بهتري دارند و از مشکالت مربوط به این زمینه اطالعات 
بیشتري دارند و نسبت به محیط زیست نگرش مثبت 

Lampkinدارند. et al. (2006)درخودمطالعاتدر
ايههشبککهکندمیبیانارگانیک،کشاورزيزمینه

ارگانیکروندکشاورزيرباجتماعیيیادگیرواجتماعی
ازمهمیمنبعارگانیککشاورزان،واقعدروتأثیرگذارند

کشاورزيبهتبدیلدرکشاورزانبرايدانشواطالعات
در،Lapple & Rensburg (2011).باشندمیارگانیک
به،ارگانیککشاورزيزودپذیرودیرپذیرگروهدومقایسه

وهستندترجواندپذیر،زوافرادکهاندرسیدهنتیجهاین
بهنسبتودارندزیستمحیطحفاظتبهتمایلبیشتر

اجتماعییادگیريواطالعاتآوريعجمدردیرپذیرگروه
کنند که در بیان میDeng et al) 2016(. ترندقوي

بررسی رفتارهاي حفاظتی کشاورزان معموالً بر 
-شود و جنبهاجتماعی تمرکز می- ساختارهاي اقتصادي

شناسی همانند قصد و ادراك مورد غفلت واقع هاي روان
طوریکه در مطالعه خود در بررسی قصد و شوند، بهمی

رفتار کشاورزان در زمینه رفتارهاي حفاظتی طرفدار 
ریزي شده به محیط زیست با کاربرد تئوري رفتار برنامه

این نتیجه رسیدند که رفتار تحت تأثیر نیت و نیت تحت 
، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك تأثیر نگرش

باشد.شده افراد می
مبانی نظري 

مدل پژوهش این مطالعه مربوط به نظریه رفتار 
نشان داده )1(باشد که در شکل ریزي شده میبرنامه

مستدل و با کنش شده است. این نظریه با توسعه نظریه 
اضافه شدن مؤلفه کنترل رفتاري درك شده در سال 

ریزي وسط آجزن مطرح شد. نظریه رفتار برنامهت1985
شده یک مدل شناختی اجتماعی مهم است که هدف آن 

). Ajzen, 1991(توضیح واریانس در رفتار ارادي است
- ها در روانیکی از بانفوذترین نظریه١TPB،بنابراین

;Armitage & Conner, 2001)شناسی سالمت است

Watson et al., 2014; Zemro & Ajzen, 2014). بر
شود: مبناي این نظریه رفتار فرد با سه عامل هدایت می

کند، باور باور اصولی که در هنجار ذهنی نمود پیدا می
رفتاري که منجر به نگرش مثبت یا منفی درباره انجام 

شود و باور کنترلی که منجر به کنترل رفتار هدف می
- تواناییگردد؛ یعنی اعتماد فرد بهرفتاري درك شده می

هاي خود در انجام رفتار هدف.
نگرش نسبت به تولید محصول ارگانیک

، Zandhesaami & Parvinchi (2014)به نقل از 
بهنسبتنگرشدارداثرقصدرويبرکهعاملینخستین

آنبداند،مفیدرارفتاريانجامفردچنانچهکهاسترفتار
ازبداند،مضراررفتارانجامچنانچهودهدمیانجامرا

عدمیاانجامهرحال،در.کندمیخودداريآنانجام
بایدفرد.باشدمیشخصقضاوتبهمعطوفرفتار،انجام
نتیجهکهکندپیدامثبتاعتقادوببیندراارزشیابینتایج

1. Theory of Planned Behaviour
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استممکننهایت،درکهبودخواهدمطلوبنگرشآن،
Mohammadi)انجامدبیرفتاروقصدبه & Rafee,

2010).

کنترل رفتاري ادراك شده
دهد که انگیزه شده نشان میکنترل رفتاري درك

رفتارها و وسیله درك فرد از میزان دشواريهیک فرد ب
میزان موفقیت وي در انجام یا عدم انجام یک رفتار، 

بهمربوطتواندمیدركاینگیرد.تحت تأثیر قرار می
متأثرهاينگرشوآیندهیعوقابینیپیشگذشته،تجارب

رفتاريکنترلباشد.فرداطرافمحیطهنجارهاياز
طریقازغیرمستقیمومستقیمطوربهتواندمیشدهدرك

دهد قرارتاثیرتحترارفتاررفتار،قصدهاي
(Mohammadi & Rafee, 2010).

هنجارهاي ذهنی
متعددياشخاصازخوداجتماعیشبکهدرفردیک

افرادکهاستاینگویايکهپذیرفتواهدختأثیر
مذهبی،رهبرانمادر،پدر،ازاعمفردیکپیرامون
تأثیراورفتارهايونظریاتدرهمگیوسیاسیرهبران
حقیقت،در. Mohammadi & Rafee, 2010)(دارند 

تحتفردچطورکههستنداینگویايذهنیهنجارهاي
قراراشزندگیدرمهمدافراازبرخیگفتارورفتارتأثیر
خانواده،اعضايمانندافراديمثال،عنوانبه(گیردمی

به.) Kim & Chung, 2011(همکاران) و دوستان،
ازشخصادراكیعنیذهنیهنجارهايدیگر،عبارت

کهدیگرانباورهايیااجتماعیهنجاريفشارهاي
یادهدانجامرارفتارآنبایدشخصآیاکندمیمشخص

.)Ajzen, 1985(نه 
بینی رفتار ثابت در پیشTPBاگرچه موفقیت مدل 

، (Nigbur et al., 2008; Liao et al., 2007)شده است
دگرگونی و پیشرفت تئوري متوقف نشده است و 

هاي مختلف تحقیقاتی بر این باورند دانشمندان در حوزه
ي ها، گنجاندن متغیرهاکه براي برخی از رفتارها و زمینه

بینی مدل دیگر ممکن است موجب افزایش قدرت پیش
هاي شواهد زیادي مبنی بر اضافه کردن جنبهشوند.

;Ajzen, 1991هست (TPBاخالقی بر مدل اصلی 
Kaiser &Scheuthle, 2003; Burton, 2004;
Yazdanpanahet al., 2014, 2015; Monfaredet al.,

محیط زیست و رفتارهاي دوستانه با). در زمینه 2015
رفتارهاي اکولوژیکی و در واقع رفتارهاي حفاظتی یک 

هاي فردي عدم تعادل بین دستیابی به سود و هزینه
هایی شخص وجود دارد. بنابراین، در چنین زمینه

گیري براي داشتن رفتارهاي حفاظتی اغلب به تصمیم
گیري یک فرد بین منافع شخصی خود و معناي تصمیم
). بنابراین، تولید محصوالت Kaiser,2006دیگران است (

بدین .باشدسالم و ارگانیک نوعی از رفتارهاي اخالقی می
اضافه TPBدر این زمینه به "هنجارهاي اخالقی"دلیل 

شده است که، رفتارهاي سازگار با محیط زیست و 
تر مصرف کردن رفتارهاي طرفدار سالمتی از قبیل کم

تولید محصوالت سم و کودهاي شیمیایی به هنگام
تواند موجب شود که فرد منافع جمعی را بر ارگانیک می

منافع شخصی مقدم بشمارد.
از طرف دیگر، یکی دیگر از دالیل اضافه کردن متغیر 

هایی بر انتقاد به مدلTPBهنجارهاي اخالقی به مدل 
باشد.) میrational-choice-basedپایه انتخاب عقالنی (

تخاب عقالنی فرض بر این است که افراد هاي اندر مدل
گیرند ها میها و فایدهتصمیمات خود را با محاسبه هزینه

هاي با هاي مختلف فعالیت به انتخاب گزینهو در دوره
). Jackson, 2005ورزند (سوددهی بیشتر مبادرت می

نام شناسی بهالتزامات (هنجارها) اخالقی از تئوري روان
نشأت " سازي هنجارهاي بشردوستانهفعال"شوارتز با عنوان 

نظریه شوارتز ادعا میکند .)Schwartz,1977(اندگرفته
که اقدامات حفاظت از محیط زیست در پاسخ به 

افتد و این اقدامات در افراد اتفاق میهنجارهاي اخالقی
افرادي فعال شده است که عقیده دارند شرایط محیطی 

و یا بیوسفر گونه هاتهدیدي براي دیگر افراد، دیگر
هستند و این اقدامات حفاظتی از محیط زیست میتواند 

و به (Stern et al., 1999)باعث دفع پیامدهاي آن شود
اضافه TPBبه مدل "هنجارهاي اخالقی"همین دالیل 

د نافتیدرنیاز اشیپKaiser &Scheuthle, (2003). شد
در یلیکننده تکمینیبشیپکییاخالقيکه هنجارها

-(پس از نگرشیرفتار حفاظتيبرآورد قصد شخص برا
- یدرك شده) ميو کنترل رفتاریذهنيها، هنجارها

)، TPB)ETPBدر مدل توسعه داده شده .دنباش
هنجارهاي اخالقی اشاره به عقاید شخصی افراد درباره 

که چه چیزي براي انجام دادن درست و یا چه چیزي این
در .)Simsekoğlu & Lajunen, 2008دارند (غلط است

Bissonnette & Contento, (2001)این خصوص، 
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ند.ي قصد و رفتار، عنوان کرددو زمینهتأثیرگذار بر هر ادراکی تعهدهنجارهاي اخالقی را یک 

قیقروش تحریزي شده مبسوط در رابطه با قصد تولید محصوالت ارگانیکچارچوب تئوري رفتار برنامه- 1شکل 

هدفاساسبرکمی،ماهیتحسببرحاضرتحقیق
ازوپیمایشیها،دادهگردآورينحوهحسببرکاربردي،

غیرآزمایشیمتغیرها،کنترلدرجهونظارتمیزانلحاظ
داران جامعه آماري پژوهش، گلخانه.شودمیمحسوب

کیلومتري شهر 50خیار مشغول به تولید تا شعاع 
شهر، هاي اصفهان، خمینیاناصفهان، شامل شهرست

شهر و برخوار بودند. مجموع آباد، فالورجان، شاهیننجف
تفکیک نفر بودند. با توجه به200داران این گلخانه

هاي مختلف، با استفاده از روش جامعه به شهرستان
اي با انتساب متناسب و با کمک فرمول گیري طبقهنمونه

نمونه آماري انتخاب عنواننفر از آنها، به114کوکران 
شدند. به منظور گردآوري اطالعات، پس از بررسی جامع 

، هاي استانداردو با استفاده از مقیاسادبیات موضوع
نامه اي طراحی و تدوین گردید. پرسشپرسشنامه

داد متغیرهاي تأکید شده در مدل مطالعه را پوشش می
ه بخش اصلی تشکیل شده بود: سؤاالت مربوط ب4که از 

6گویه، سؤاالت مربوط به نگرش با 4قصد تولید با 
گویه، 4گویه، سؤاالت مربوط به هنجارهاي ذهنی با 
گویه و 4سؤاالت مربوط به کنترل رفتاري ادراك شده با 

گویه به صورت 3سؤاالت مربوط با هنجارهاي اخالقی با 
دهندگان طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفت و از پاسخ

موافقت یا مخالفت خود را به اظهارات بیان خواسته شد 
اي از کامالً موافقم تا کامالً درجه5شده در یک مقیاس 

مخالفم بیان کنند. ازاعتبارعاملی براي سنجش روایی 
براي ١KMOمقدارگیري استفاده شد،ابزار اندازه

ي این پژوهش برابر باآوري شده هاي جمعنامهپرسش
نامه نویس پرسشپیش،نینهمچدست آمد.به71/0

طراحی شده توسط تعدادي از اعضاي هیئت علمی 
منظور آزمون دانشگاه تبریز مورد قضاوت قرار گرفت. به

پرسشنامه براي انجام 30ابزار پژوهش نیز، تعداد ٢پایایی
آزمون مقدماتی در منطقه مورد مطالعه توزیع گردید و با 

آمده، اعتبار دست هب74/0میانگین آلفاي کرونباخ 
هاي چند نمونه از گویه1مناسب آن تایید شد. جدول 

دهد که نامه را نشان میمورد بررسی موجود در پرسش
ها و میانگین آلفاکرونباخ هر شاخص در آن تعداد گویه

مشخص شده است. مقادیر ضرایب آلفاي کرونباخ بدست 
)، حاکی 62/0- 88/0نامه (هاي پرسشآمده براي مقیاس

طبق جدول قابلیت اعتماد مناسب ابزار تحقیق است.از 
TPB، ضریب آلفا کرونباخ در مطالعه حاضر براي 1

کند اشاره میKraft et al. (2005)باشد. نسبتاً پایین می
TPBکه در برخی مطالعات ضریب گزارش شده براي 

Yazdanpanahبراي مثال، . بوده استپایین یا متوسط 

et al, (2015) را 62/0اي مشابه مقدار در مطالعهنیز

1. Kaiser Meyer Olkin

2. Reliability

نگرش فرد 
نسبت به تولید 

محصوالت
ارگانیک

هنجارهاي ذهنی

کنترل رفتاري 
ادراك شده

قصد رفتار

هنجارهاي اخالقی
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.Kraft et alراستا، به نقل از ایندرگزارش داده است. 

(2005) ،Cheung and Chan,(2000) در متاآناالیز خود
طور متوسط ضریب دریافتند که بهTPBمطالعه 90از 

بوده است، که این 65/0آلفاي کرونباخ در این مطالعات 
- ن چیزي هست که  معموالً بهمقدار حدوداً کمتر از آ

شود. عنوان مناسب در نظر گرفته می
-ه، با و بدون هنجارهاي اخالقی بTPBدو نسخه از 

شده، مورد آزمون قرار کننده اضافهبینیعنوان پیش
متغیرها و آزمون بینعلّیروابطبررسیگرفتند. براي

یا)١SEMساختاري (معادالتمدلازهاي تحقیقفرضیه
.شدپنهان استفادهمتغیرهايباچندمتغیريلتحلی

هايروشسريیکبهمتغیرهچندتحلیلوتجزیه

1. Structural Equation  Modelling

آنهااصلیویژگیکهشودمیاطالقتحلیلوتجزیه
متغیرNومستقلمتغیرKهمزمانتحلیلوتجزیه
گیري یک تحلیل ، مدل اندازهSEMدر . استوابسته

ز متغیرهاي هاي تئوري اعاملی تأییدي است و ساخت
-هاي معادله ساختاري بهمدلاند. آشکار استخراج شده

هاي گیري و مدلهاي اندازهطور معمول ترکیبی از مدل
گیري، محقق هاي اندازهاند. بر مبناي مدلساختاري

شده یا کند که کدام متغیرهاي مشاهدهتعریف می
ي کدام متغیرهاي پنهان هستند و گیرندهها اندازهمعرف

شود که کدام هاي ساختاري مشخص میپایه مدلبر
متغیرهاي مستقل داراي تأثیر بر کدام متغیرهاي 

هاي گردآوري شده داده.(Ghasemi, 2013)اندوابسته
AMOSافزار در نرم بر تئوري ی مبنیدر قالب مدل23

ریزي شده رسم و مورد تحلیل قرار گرفتند.رفتار برنامه

نامهگیري شده موجود در پرسشهاي اندازهگویهها و شاخص-1جدول 
ضریب آلفاي شاخص

منبعهاگویههاتعداد گویهکرونباخ

حاضر به تولید محصوالت ارگانیک هستم اگر امکان تولید وجود 828/04قصد
داشته باشد.

Ajzen, 2002;
Arvola et al., 2008;
Yazdanpanah et al.,
2015 ي تولید محصوالت ارگانیک را دارم اگر امکان تولید طرح و  برنامه

وجود داشته باشد.
سعی میکنم محصوالت ارگانیک را تولید کنم اگر امکان تولید وجود 

داشته باشد.
;Ajzen, 2002فکر میکنم که تولید محصول ارگانیک یک ایده خوب است.859/06نگرش

Arvola et al., 2008;
Yazdanpanah et al.,
2015

فکر میکنم که تولید محصول ارگانیک مهم است .
فکر میکنم که تولید محصول ارگانیک سودمند است.
فکر میکنم که تولید محصول ارگانیک معقوالنه است.

کنند تا محصول ارگانیک به جاي خانواده و اقوام، من را تشویق می669/04هنجارهاي ذهنی
رایج کشت کنم.محصول

Ajzen, 2002;
Arvola et al., 2008

خواهند تا به تولید محصوالت داران همسایه، از من میگلخانه
ارگانیک تمایل بیشتري داشته باشم.

نمایندگان دولت مانند مروج جهادکشاورزي، مروج روستاو ... 
دهند که من محصول ارگانیک بکارم.ترجیح می

تان نزدیک من، نظرشان این است که من بهتر است محصول دوس
ارگانیک بکارم.

کنترل رفتاري 
توانستم محصوالت ارگانیک به جاي خواستم، میاگر من می755/04ادراك شده

محصوالت رایج تولید کنم.
Ajzen, 2002;
Arvola et al., 2008
Yazdanpanah et al.,
2015 ان است تا محصوالت ارگانیک تولید کنم.فکر میکنم براي من آس

تا اندازه زیادي به خودم بستگی دارد که محصوالت ارگانیک تولید 
کنم یا نه.

در قبال تولید محصول ارگانیک به جاي محصول معمولی، یک 759/03هنجارهاي اخالقی
Yazdanpanah etکنم.احساس تعهد می

al,2015, شود یک به جاي محصول معمولی ، باعث میتولید محصول ارگان
احساس کنم یک شخصیت واالیی دارم و شخص بهتري هستم.
اگر من محصول ارگانیک به جاي محصول معمولی تولید کنم، 

کنم که من در بهتر شدن برخی امور یک کمک شخصی احساس می
کرده ام.
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نتایج و بحث
داران گلخانهبر اساس نتایج تحقیق میانگین سنی 

داري نیز سال است. تجربه گلخانه31/42مورد مطالعه 
سال است که 17دارن مورد مطالعه حدود در بین گلخانه

داري در مناطق دهنده سابقه طوالنی گلخانهاین نشان
- درصد گلخانه77مورد مطالعه است. سطح تحصیالت 

ا درصد آنه27تر از آن است و حدود داران دیپلم و پایین
درصد داراي 21باشند. تنها سواد میسواد یا کمبی

ها این داده،تحصیالت دانشگاهی هستند. در مجموع
داران مورد نشان از پایین بودن سطح سواد گلخانه

26ها داراي سازه چوبی و درصد گلخانه74مطالعه دارد. 
ها مساحتی درصد داراي سازه فلزي بودند.اکثر گلخانه

مترمربع داشته و پوشش همه آنها 6000کمتر از 
پالستیک بود. 

داران مورد اي گلخانههاي فردي وحرفهویژگی-2جدول
)n=114(مطالعه

فراوانی متغیرها
درصد(نفر)

21303/26-35سن (سال)
50-365750

50>2768/23

3119/27سوادسواد و کمبیتحصیالت

5887/50راهنمایی و دیپلم

2592/21باالي دیپلم

15436/47-15تجربه (سال)
25-163921/34

25>2142/18

منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي پژوهش از به
. نتایج )3استفاده شد (جدول آزمون همبستگی پیرسون

نشان داد یک رابطه معنادار بین قصد تولید محصوالت 
کنترل باورها و هنجارهاي ارگانیک و متغیرهاي نگرش، 

رابطه معناداري بین قصد تولید و هنی وجود دارد.ذ
هنجارهاي ذهنی وجود ندارد، به دلیل اینکه تولید 

محصوالت ارگانیک در ایران هنوز رایج نشده است.

هاي ضرایب همبستگی قطري پیرسون بین مؤلفه-3جدول
ریزي شدهتئوري رفتار برنامه

رهاي هنجانگرشمتغیرها
ذهنی

کنترل 
رفتاري 

هنجارهاي 
اخالقی

قصد 
تولید

1نگرش
هنجارهاي 

ذهنی
057/0 -

)545/0(1

کنترل 
رفتاري 
ادراك 

شده

**434/0
)000/0(

*191/0-
)042/0(1

هنجارهاي 
اخالقی

**350/0
)000/0(

072/0
)448/0(

**441/0
)000/0(1

قصد 
تولید

**372/0
)000/0(

1/0
)288/0(

**465/0
)000/0(

**703/0
)000/0(1

درصد5سطحدرداريمعنی*درصد1سطحدرداريمعنی**
اي هاي پیشنهادي، بر اساس مجموعهبرازندگی مدل

اند.گزارش شده4هاي برازندگی در جدول از شاخص
گونه برداشت هاي مذکور اینتوان از مجموع شاخصمی

- یافتهدستبرازشازمطلوبیسطحبههانمود که مدل
رامتغیرهاازیکهرساختارتوانمی،آنهااساسبرواند

.کردتأیید

شدههاي کلی برازش مدل تدوینبرخی از شاخص-4جدول
CMIN/DFCFITLIIFIRMSEAهامدل

TPB49/391/088/092/008/0
ETPB69/390/092/096/006/0

TPBمدل 

ن براي تولید ادارري تبیین قصد گلخانهمدل ساختا
ریزي محصوالت ارگانیک بر اساس تئوري رفتار برنامه

آورده شده 2ب استاندارد در شکل یشده به همراه ضرا
است.

دارانگلخانهدست آمده، نگرشهبر طبق نتایج ب
)0001/0P<،94/0=β ( تولیدقصد آنان نسبت به با

- طه معنادار مثبت میداراي یک رابمحصوالت ارگانیک
) 335/0P<،1/0=βهنجارهاي ذهنی (،باشد و همچنین

تأثیر ) 895/0P<،01/0=β(شده و کنترل رفتاري درك
داران نسبت به تولید قصد گلخانهداري بر معنی

برابر که2Rبا توجه به مقدار ندارند.محصوالت ارگانیک 
37باشد در مجموع متغیر مربوطه قادر است می37/0

داران نسبت به تولید درصد از تغییرات قصد گلخانه
محصوالت ارگانیک را تبیین کند.
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مدل معادالت ساختاري و ضرایب استاندارد بین متغیرها- 2شکل 
;g

ETPBمدل

دهنده تأثیر هنجار اخالقی نتایج حاصل از مدل نشان
در β=314/0تولید محصوالت ارگانیک با مقدار بر قصد 

، همچنین، در این پژوهش باشدمیسطح یک درصد 
تولید محصوالت ارگانیک با مقدار قصدتأثیر نگرش بر 

703/0=β .در سطح یک درصد مورد تایید قرار گرفت
دار نگرش دهد که اگر گلخانهبنابراین، نتایج نشان می

مثبتی به تولید محصوالت ارگانیک داشته باشد و خود را 
محصوالت بداند و با تولید آنها حس موظف به تولید این 

بهتري داشته باشد بر تمایل او به سمت تولید محصوالت 

ارگانیک به جاي محصوالت معمولی مؤثر خواهد بود. اما 
هاي تحقیق حاکی از آن است که کنترل رفتاري یافته

تولید محصوالت قصددرك شده و هنجارهاي ذهنی بر 
که اجبار دیگران و ارگانیک تأثیر ندارند. بدین معنی

ها بر تمایل آنها به تولید محصوالت خانواده و همسایه
ارگانیک مؤثر نخواهد بود. همچنین، با توجه به مقدار 

2R باشد در مجموع متغیرهاي می58/0که برابر با
درصد از تغییرات 58هنجارهاي اخالقی و نگرش قادرند 

ارگانیک را به تولید محصوالت نسبتدارانگلخانهقصد
د. نتبیین کن
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مدل معادالت ساختاري و ضرائب استاندارد بین متغیرها-3شکل 

هاي تحقیق حمایت کند.دهد که مدل طراحی شده تا چه حد توانسته است از فرضیهمینشان5جدول 
هاي تحقیقفرضیه-5جدول
نتایجهافرضیه

تأیید شدارگانیک بر قصد تولید اثر دارددار نسبت به تولید محصول نگرش گلخانه1فرضیه 
تأیید نشدکنترل رفتاري ادراك شده بر قصد تولید محصول ارگانیک اثر دارد.2فرضیه 
تأیید نشدهنجارهاي ذهنی بر قصد تولید محصول ارگانیک اثر دارند.3فرضیه 
د شدتأییهنجارهاي اخالقی بر قصد تولید محصول ارگانیک اثر دارند.4فرضیه 

طبق نتایج به دست آمده فهم و آگاهی از نگرش 
تولیدکنندگان نسبت به تولید محصوالت ارگانیک به 
منظور تاثیرگذاري بر قصد تولیدکنندگان براي تولید 

هاي عاري از سم و کود شیمیایی، یک عامل میوه
هاي ارتقاء ضروري است. ما معتقدیم بسیاري از سیاست

- ندگان و همچنین مصرفسالمت در بین تولیدکن
شوند و به کنندگان محصوالت غذایی محدود می

رسند، مگر اینکه آنها بتوانند در موفقیت نسبی خود نمی
ذهن مردم نسبت به برنامه اجرایی خود نگرشی مثبت 

& Yazdanpanahایجاد کنند ( Forouzani, 2015 .(

Sandoghi et al. (2015  & Ghadimi etطبق مطالعات

al. در داخل ، Ghasemi & Karami (2009)و(2010)
کشور، کشاورزان نسبت به تولید محصوالت سالم و 

.Power et alارگانیک نگرشی مثبتی دارند، بررسی 

کشاورزانی در خارج از کشور نیز نشان داد که(2013)
کارند نسبت به کشاورزانی که که محصوالت ارگانیک می

مثبتی نسبت به حفظ کارند، نگرشمحصول معمولی می
Zandhesaami & Parvinchi. محیط زیست دارند

ریزي شده با استفاده از کاربرد نظریه رفتار برنامه(2014)
ل زیست یبه این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت به مسا
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بینی کننده رفتار است. ترین عامل پیشمحیطی مهم
)2016 (Deng et alدر مطالعه خود در بررسی قصد و

رفتار کشاورزان در زمینه رفتارهاي حفاظتی طرفدار 
ریزي شده به زیست با کاربرد تئوري رفتار برنامهمحیط

این نتیجه رسیدند که رفتار تحت تأثیر نیت و نیت تحت 
در Borgez et al)2016(باشد.تأثیر نگرش افراد می

بینی قصد کشاورزان در مطالعه خود به منظور پیش
راتع به این نتیجه رسیدند نگرش، بهبود وضعیت م

شده بر قصد هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك
کشاورزان تآثیرگذارند.

دست آمده هنجارهاي ذهنی تاثیر هطبق نتایج ب
Yazdanpanah)2015(.معناداري بر قصد تولید نداشتند

& Hashemi nezhadکهنیز به این نتیجه رسیدند
هنجار ذهنی بر تمایل کنترل رفتاري درك شده و 

استفاده از محصوالت ارگانیک تأثیر ندارند. بدین معنی 
که اجبار دیگران و خانواده بر تمایل آنها به مصرف 

Sok et al) 2015(محصوالت ارگانیک مؤثر نخواهد بود.

در پژوهشی به شناسایی اعتقادات تأثیرگذار بر قصد 
اري هاي اختیکشاورزان نسبت به شرکت در برنامه

واکسیناسیون دام پرداخت و به این نتیجه رسید که 
هاي اي اجتماعی نظیر فشار گروههاي مداخلهمکانیسم

.کنندگان دارندپیشرو تأثیر قابل توجهی بر شرکت
درخودمطالعاتدر،Lampkin et al. (2006)هرچند 

ايههشبککهکندمیبیانارگانیک،کشاورزيزمینه
ارگانیکروندکشاورزيبراجتماعییادگیريواجتماعی

ازمهمیمنبعراارگانیکشاورزانکوتأثیرگذارند
کشاورزيبهتبدیلدرکشاورزانبرايدانشواطالعات
داند، اما کشاورزي ارگانیک به خصوص تولید میارگانیک

اي ارگانیک در ایران به جز هاي گلخانهسبزیجات و میوه
شده است و جامعه مورد در مناطقی خاص هنوز رایج ن

شد که اکثر مطالعه شامل روستا و شهرهاي کوچکی می
هاي داران از روش کشت، سموم دفع آفات و روشگلخانه

طوري که کردند. بهمبارزه با آفات یکسان استفاده می
توانست با الگو پذیري از دار نمیقصد شخص گلخانه

و اقوام دار همسایه یا سفارش و تأکید دوستان گلخانه
نبود نمود عینی به منظور در واقعتحت تأثیر قرار بگیرد.

محصوالت ارگانیکدار به تولید تحریک کشاورز یا گلخانه
(شهر اصفهان) از دالیل پذیرش مورد مطالعهمنطقهدر

. هر چند مروجین باشدکند این نوع کشت می
جهادکشاورزي و مسئولین وابسته بر کمتر استفاده 

وم و کودهاي شیمیایی تأکید دارند، کردن از سم
همچنان کشاورزان ما از کمبود دانش و اطالعات فنی و 

Sandoghi et al. 2015 & Ghadimi)برندعلمی رنج می

et al. 2012)،طوریکه اگر حتی تمایل و نگرش مثبتی هب
به تولید این محصوالت داشته باشند، براي شروع و 

- د احساس ضعف میداشتن رفتاري مطابق با میل خو
کنند و به همین دلیل در این مطالعه، کنترل باورها و 

هاي تولیدي خود دار خود و مهارتاینکه شخص گلخانه
را توانا بر تولید ببیند، تاثیر معناداري بر قصد تولید 

&(Sandoghi et al. 2015طبق مطالعاتنداشت.

(Uematsu & Mishra (2012، بسیاري از کشاورزان
هاي اقتصادي و داشتن ي تولید، خود را نیازمند کمکبرا

تضمین فروش این محصوالت ،پشتوانه مالی و همچنین
دولتمداخلهبهمایلدانند ودر بازارهاي فعلی می

یارانه،پرداختومحصولبیمهقبیلازهاییوکمک
کشتنوعاینداوطلبانبهتسهیالتواعتباراتپرداخت

نیز ،Kaufmann et al. (2009)،تندهسهاقیمتتثبیتو
در مطالعه خود در زمینه گسترش کشت ارگانیک در 
مناطق جدید اروپا به نتیجه رسیدند که فاکتورهاي 

.باشندتر میاقتصادي از فاکتورهاي اجتماعی تاثیرگذار

خودکشاورزان،دولتمالیواقتصاديکمکهايکناردر
وابزارتأمینقبیلازدولتفنیهايکمکنیازمندرا

هايهحشرمانندکشتنوعاینبراينیازموردتجهیزات
حشراتجذببرقیهايسیستموتلهگیاهان،خوارآفت
عدم،Ghasemi & Karami (2009). دانندمی

وآگاهینبود،همچنینوخریدبااليهزینهدسترسی،
اینکاربردمزایايمورددرگلخانهمدیرانکافیدانش
-میمعرفیوسایلاینازاستفادهعدمدالیلازراروشها
.کنند

که هنجارهاي در نمونه مورد مطالعه مشاهده شد
عنوان فاکتور اضافه شده بر قصد تولید تاثیر هاخالقی ب

معنادار دارند. اهمیت ندادن به هنجارهاي اخالقی و 
اینکه فرد با تولید محصوالت عاري از سم و کود 

احساس درونی به کار خود خواهد داشت، شیمیایی چه
خورد. هنجارهاي اخالقی در مطالعات اخیر به چشم نمی

شود فرد براي رسیدن به یک عاملی است که باعث می
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رضایت درونی و احساس شخصیت واال در درون خود، 
,Kaiser(منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

خص تقویت کرد توان این احساس را درون ش. می)2006
که با تولید محصوالت ارگانیک در زمینه حفظ سالمت 
انسان و محیط زیست قدمی بزرگی برخواهد داشت . فرد 

رسد که تولید کننده در شرایط اخالقی، به این نتیجه می
نباید با مصرف بیش از حد سموم و کودهاي شیمیایی 

را به مخاطره کنندگان و محیط زیستسالمت مصرف
بینی قصد به منظور پیشArvola et al) 2008(.دبینداز

هاي اخالقی را به تئوري خرید غذاي ارگانیک، نگرش
ریزي شده افزود و به این نتیجه رسیدند که رفتار برنامه

TPBهاي اخالقی به مدل اصلی اضافه کردن جنبه

شود. بینی مدل میموجب باال بردن قدرت پیش
Yazdanpanah & Forouzani در مطالعه نیز (2015)

پرداختند و به ETPBو TPBخود به مقایسه دو مدل 
این نتیجه رسیدند مدل توسعه یافته واریانس بیشتري از 

کند. در پژوهشی قصد پاسخگویان را تبیین می
)2015(Yazdanpanah & Hasheminezhad به مقایسه

ریزي شده توسعه داده شده با تئوري رفتار برنامه
اخالقی و مدل اعتقادات سالمت جهت هنجارهاي

سنجش تمایل دانشجویان به مصرف محصوالت ارگانیک 
-پرداختند و به این نتیجه رسیدند تئوري رفتار برنامه

بینی باالتري دارد.ریزي شده مبسوط قدرت پیش
گیري و پیشنهادهانتیجه

از بررسی TPBدست آمده در مدل هبر اساس نتایج ب
ر قصد تولید محصوالت ارگانیک، متغیر تأثیر سه متغیر ب

2Rو میزان دار شده استا متغیر وابسته معنینگرش ب

37باشد که نشاندهنده این است که می37/0برابر 
داران نسبت به تولید درصد از تغییرات قصد گلخانه

شود محصوالت ارگانیک توسط متغیر نگرش تبیین می
یر را بر قصد بیشترین تأثβ=94/0که این متغیر با 

داران دارد. بنابراین، براي افزایش تمایل رفتاري گلخانه
داران به تولید محصوالت ارگانیک، درك درستی گلخانه

هاي شیوهاز نگرش آنان نسبت به محصوالت ارگانیک و 
عاري از سموم و کودهاي شیمیایی ضروري تولیدي 

به منظور افزایش قدرت ETPBاما در مدل باشد.می
بینی عوامل ریزي شده در پیشل رفتار برنامهمد

تاثیرگذار بر قصد تولیدکنندگان، فاکتور هنجارهاي 

. از مجموع مدل اضافه شدمتغیرهاي اصلی اخالقی به 
چهار متغیر مورد بررسی، دو متغیر نگرش و هنجارهاي 

دار شدند. اخالقی با نیت تولید محصوالت ارگانیک معنی
باشد. می58/0برابر 2Rقدار است که ماین در حالی

معنی که در مجموع متغیرهاي نگرش و هنجارهاي بدین
داران درصد از تغییرات تمایل گلخانه58اخالقی قادرند 

نسبت به تولید محصوالت ارگانیک را تبیین کنند و 
بیشترین تأثیر را بر β=703/0داران با نگرش گلخانه

ت دارد. نتایج ها نسبت به تولید این محصوالقصد آن
ریزي شده مبسوط دهد که مدل رفتار برنامهنشان می

مدل بهتري براي بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد 
داران نسبت به تولید محصوالت ارگانیک است. گلخانه

آمده از تحقیق، پیشنهادات دستهبا توجه به نتایج ب
بینی قصد تولیدکنندگان مورد زیر در راستاي پیش

سبت به کشت محصوالت ارگانیک به خصوص مطالعه ن
اي و در نهایت پذیرش و تبدیل کشت براي خیار گلخانه

شود:ه مییتولید این محصوالت ارا
عامل ETPBو TPBبا توجه به اینکه در هر دو مدل 

تري نسبت به متغیرهاي کننده قويبینینگرش پیش
لذا، هرچه ؛دیگر در قصد تولید محصوالت ارگانیک است

نگرش افراد به محصوالت ارگانیک بهتر باشد تمایل آن 
به تولید محصوالت ارگانیک هم بیشتر خواهد بود. 

سازي تولید بنابراین، الزم است تا براي فرهنگ
محصوالت کشاورزي ارگانیک در بین کشاورزان بهبود 

هاي الزم صورت گیرد و در ریزيآگاهی و نگرش، برنامه
شود م به عمل آید. پیشنهاد میاین زمینه، اقدامات الز

هاي مربوطه همچون جهاد کشاورزي و انجمنسازمان
- ارگانیک ایران از طریق مروجین بخش کشاورزي، رسانه

هاي آموزشی بر هاي جمعی، مزارع نمایشی و برنامه
سازي و ایجاد نگرش مثبت نسبت به تولید آگاه

محصوالت ارگانیک متمرکز شوند.
نگرش تولیدکننده نسبت به آگاهی و شناخت از

- ها و سیاستریزيتولید محصوالت ارگانیک در برنامه
و تالش بسیاري از استلزامهاي دولت یک ااريزگ

ها ناموفق خواهد ماند، مگر اینکه در ایجاد گزاريسیاست
هاي تولیدي سالم و عاري تر نسبت به شیوهنگرش مثبت

رزان و از سموم و کودهاي شیمیایی در ذهن کشاو
هایی که استراتژيداران موفق بشوند، بنابراین،گلخانه
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داران ایجاد بتوانند یک نگرش مثبت در بین گلخانه
شود.کنند، پیشنهاد می
دست آمده در مدل مبسوط رفتار هطبق نتایج ب

ریزي شده، هنجارهاي اخالقی داراي تاثیر قابل برنامه
پیشنهاد .رندتوجهی بر قصد تولید محصوالت ارگانیک دا

هاي تبلیغاتی  با آگاه کردن کشاورز از شود در برنامهمی
پیامدهاي مخرب مصرف بیش از حد سموم و کودهاي 
شیمیایی، موجب برانگیختن احساس و قضاوت درونی او 
شده، تا از این طریق موجبات تغییر رفتار را در او ایجاد 

کنیم.

ناداري بر با توجه به اینکه هنجارهاي ذهنی تاثیر مع
در کنار شود تاارگانیک نداشتند، پیشنهاد میقصد تولید 

- تبلیغات گسترده مروجین و مسئولین مربوطه، گلخانه
ها هاي نمایشی با کشت ارگانیک در مناطقی که گلخانه

تراکم بیشتري دارند دایر شوند و به افراد پیشرو در این 
ص زمینه تسهیالت فنی و مالی کافی داده شود تا شخ

- هاي محیطی همچون گلخانهدار از طریق محركگلخانه
داران همسایه، اقوام و دوستان نیز تشویق به تولید 

محصوالت ارگانیک شود.
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