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کاران فرنگیعملیات خوب کشاورزي در میان توتکارگیريبهقصدشناسایی
شدهيزیربرنامهنظریه رفتار کاربرد :هاي مریوان و سروآبادشهرستان
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)25/05/99؛ پذیرش: 15/01/99(دریافت: 
چکیده

هاي بزرگی را بر سیستم افزایش سریع جمعیت جهانی و صنعتی شدن تولیدات کشاورزي موجب تخریب منابع طبیعی شده و چالش
گیري مریوان و سروآباد در بکارهاي کاران شهرستانفرنگی. هدف این تحقیق توصیفی، شناسایی قصد توتکرده استمحیطی وارد زیست

). حجم نمونه با =241Nهاي مریوان و سروآباد بودند (کاران شهرستانفرنگیتوتعملیات خوب کشاورزي بود. جامعه آماري تحقیق، 
مطالعه قرار اي با انتساب متناسب مورد گیري طبقهنفر محاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه174جدول کرجسی و مورگان

قرار گرفت. پایایی تأییدابزار تحقیق، پرسشنامه بود که روایی ظاهري و محتوایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان مورد گرفتند.
افزارهاي ها از نرمبراي تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه، از طریق محاسبه ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. 

AMOS و23نسخهSPSS ي رفتار هامؤلفهاستفاده شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد بیشترین و کمترین مقدار میانگین 23نسخه
) 5از 96/2) و شرایط و موقعیت مزرعه (5از 60/3بندي (هاي برداشت و بستهبکارگیري عملیات خوب کشاورزي به ترتیب به مؤلفه

19/3)، کنترل رفتار درك شده (5از 45/3)، هنجارهاي ذهنی (5از 76/3ین، میانگین محاسبه شده براي نگرش (اختصاص یافت. همچن
هاي تحقیق نشان داد که متغیرهاي ) باالتر از سطح متوسط بدست آمد. یافته5از 66/3) و قصد بکارگیري عملیات خوب کشاورزي (5از 

ها نسبت به بکارگیري عملیات خوب کشاورزي داري بر قصد آنمثبت و معنیتأثیرارانکفرنگینگرش و کنترل رفتار درك شده توت
گیري عملیات خوب کاران نسبت به بکارفرنگیدرصد از تغییرات قصد توت25این متغیرها توانستند در حدود کهيطوربهداشتند. 

کشاورزي را تبیین کنند.
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مقدمه
هاي کشاورزي، بهبود هاي زیادي براي افزایش فعالیتامروزه با توجه به اینکه جمعیت جهان همچنان رو به افزایش است، تالش

Umesha(گیردها صورت میغذایی، محدود کردن تلفات غذایی و زبالهایمنی et al., هاي ها و بیماريعفونتهمچنین)؛2018
Luoباشند (میراي بهداشت عمومی جهانتهدیدي ب،هناشی از مواد غذایی آلود et al., تواند عدم توجه به آن می) کـه2019

Parkerهاي مختلف و حتی مرگ افراد شود (سبب بروز مشکالت زیادي ازجمله شیوع بیماري et al., ، تولید مسئلهاین ). 2016
افزایش تبدیل کرده است. توسعهکشورهاي درحالژهیویک چالش جدي در کشورهاي مختلف بهپایدار محصوالت غذایی را به 

سوي هاي اخیر سبب تغییر نگرش از کشاورزي متعارف بهمحیطی در سالها از وضعیت سالمت غذایی و مسائل زیستنگرانی
افزایش ایمنی و کیفیت مواد غذایی و (هاي فوق، ). براي رفع نگرانی1391کمالی، کشاورزي پایدار شده است (خسروي پور و

اي استانداردهاي عملیات طور فزایندهو بخش خصوصی بههادولت،)محیطی مناسب در عملیات مزرعههاي زیستبهبود شیوه
Srisopapornدهند (هاي کشاورزي ارتقا میبراي فعالیترا مناسب  et al., ، رسیدن به کشاورزي پایدار، یکی از رونیازا).2015

در . )1398، همکارانو دشتیشود (محسوب میتوسعهدرحالهاي بخش کشاورزي در اغلب کشورهاي سیاستنیترمهم
محکمیهايگامغذایی نیزسالمتوکیفیتدرغذا،بهروزافزون انساننیازرفعبرعالوهبایدکشاورزي، ، بخشهمین راستا

یکی از استانداردهاي )GAP(Good Agricultural Practices((يکشاورزعملیات خوب . )1396، (رساییان و همکارانبردارد 
,Amekawa(شده براي دست یافتن به ایمنی مواد غذایی باکیفیت باال براي کشورهاي تولیدکننده مواد غذایی استشناخته

شده است متحده آمریکا پذیرفتهالمللی مانند بازارهاي اتحادیه اروپا و ایاالتبیناي توسط بازارهاي طور گستردهکه به)2010
)Pongvinyoo et al., 2014.(

زیست است که براي سالمت انسان و حیوانات هاي کشاورزي آگاهانه محیطعملیات خوب یا مناسب کشاورزي شامل تکنیک
,Anonymous(از سالمت و امنیت غذایی استینان مضر نیست، هدف آن حفاظت از منابع طبیعی، اطم عملیات خوب ).2017

معتبرترین سیستم اطمینان از ایمنی و کیفیت تولیدات منزلهبه، یک استاندارد داوطلبانه خصوصیعنوانبه، (GAP)کشاورزي
داردو به رهیافتی اشاره )1398، و همکارانخانیر(رزاقی بومطرح است تاکنون1990غذایی در سطح مزرعه، از اواخر دهه 

کند کمک میییغذایرغبه ارتقاي کیفیت و سالمت تولیدات غذایی و و شدهکه منجر به فرآیندهاي پایداري در سطح مزارع 
(Chander et al., در اجراقابلیفنيهاهیاز قواعد، اصول و توصياشامل مجموعهعملیات خوب کشاورزي،درواقع، . (2013

طیو بهبود شراستیزطیمححفاظت، افرادسالمتازمراقبتدر جهت يکشاورزمحصوالتنقلوحملو يفرآورد،یتولنهیزم
باشد یمدر عملیات مزرعه ی پایدارو اجتماعياقتصاد،یطیمحستیزهاي با رعایت جنبه، )1398(آشتیانی، کشاورزان

)Senanayake & Rathnayaka, هایی هستند که با توجه به پایداري کشاورزي خوب، شیوههاي درواقع روش).2017
سالم و باکیفیت محیطی، اقتصادي و اجتماعی در فرایندهاي مزرعه انجام و منجر به تولید محصوالت غذایی و غیر غذاییزیست

Senanayakeشوند (می & Rathnayaka, یفرنگکشت توتریسطح زنیشتریبکردستان با در اختیار داشتن استان).2017
(رنجبر و شودیمی در کشور محسوب فرنگتوتقطب تولید ، )1396آمارنامه کشاورزي، (یفرنگتوتدرصد از 65تولید و کشور

یکیمناسب،خاكبا بافتیاراضداشتن در سال، متریلیم800تا 700میزان بارندگیبا وانیشهرستان مر. )1393همکاران، 
جغرافیایی، يهایژگیبه دلیل وو شهرستان سروآباد نیز باشدیمیو باغبانيکردستان جهت باغدارستاناخوبمناطق از

از وانیزودرس بودن در شهرستان مرلیبه دلیفرنگتوتوهیکشت م. بهترین ظرفیت در راستاي احداث باغات را در اختیار دارد
هرساله حدود ،هاشهرستاننیدر ایلیتبديهاو عدم وجود کارخانهافت سریع کیفیتلیبرخوردار است. به دلیخاصتیاهم
. )1397ود (مرتضوي، شیباغداران فاسد میفرنگدرصد از توت40

و مزارعدر سطح (GAP)، استقرار و اجراي استانداردهاي عملیات خوب کشاورزي ابدییمآنچه توجه بدان ضرورت و اهمیت 
ي عملیات خوب کشاورزي است. بر ریکارگببهنسبتو سروآباد وانیمريهاشهرستانکاران یفرنگتوتي براي ترغیب سازنهیزم

بر رفتار مؤثرشناسایی عوامل ، )GAP(اقدامات خوب کشاورزيي ریکارگبنسبت به کارانفرنگیتوترفتارهمین اساس، بررسی 
یکی از در این زمینه، امري ضروري است. هاآنعملیات خوب کشاورزي و تالش براي بهبود رفتار در استفاده از هاآن

,Ajzenآجزن (شدهيزیربرنامهرفتار نظریهافراد، هاي رفتارکنندهتعییندر خصوصمهم یشناختروانهاينظریه است )1991
Tezel(بینی رفتار افراد در شرایط خاص استها در جهت پیشنظریهترین از گستردهنظریهاین ). 1397(قره و همکاران،  et
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al., سه تأثیرشود. البته خود قصد نیز تحت بر اساس این مدل، رفتار عامل مرکزي است که توسط قصد افراد تعیین می. )2018
. )1398درك شده قرار دارد (صفا و همکاران، متغیر اصلی نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار

,Yadav & Pathak(به احساسات خوشایند یا ناخوشایند فرد نسبت به انجام یک رفتار خاص، اشاره دارد ،)Attitude(نگرش

منظور از نگرش، ارزیابی مثبت .)1395،و همکاراندهقانپور(باشدکننده نیت رفتاري افراد میو نخستین عامل تعیین)2017
زمینه کلی افراد در خصوص آن موضوع یا رفتار خاص با پیشکه باشدرفتار خاص مینسبت به یک موضوع یایا منفی شخص 

ه گردد به اعتقادات هر شخص درباره یک رفتار معین و پیامدهاي آن و نیز میزان اهمیتی کمیمرتبط است. درواقع، نگرش، باز
اگر فرد باور داشته باشد که انجام یک رفتار خاص، نتایج مطلوبی را به همراه دارد، در آن صورت، این اعتقادات براي افراد دارند. 

.)1397(قره و همکاران، نگرش مثبتی نسبت به انجام آن رفتار خواهد داشت 
انتظـارات اگـر د. نـ کنگیـري مـی  دیگران (انتظارات اجتماعی) بر رفتـار را انـدازه  تأثیر،)Subjective Norms(ذهنیهايهنجار

.بیشـتر خواهـد بـود   انجام آن رفتار از سـوي فـرد   احتمالدهد،انجامراموردنظررفتاربایستمیشخصکهباشدایناجتماعی
گیـرد مـی شـکل باشـند مـی معینـی رفتـار درگیـر کـه افـرادي سـوي ازکـه اسـت فشـاري واقـع درذهنـی هنجـار 

(Wu &Yu-chemn, جهـت ،درك شدهاجتماعیفشاربهشخصواکنشمعنايبهتوان گفت، هنجار ذهنی بنابراین می،(2014
.)1397، و همکاران(یادآورباشدمعین میندادن یک رفتارانجامیادادنانجام

کنند یک رفتار نیز بیانگر آن است که تا چه میزان افراد تصور می)Perceived Control Behavior(درك شده کنترل رفتار 
,Russell & Fielding)آن را انجام دهند یآسانبهتوانند میهاآنخاص همان چیزي است که  منظور از ،گریدعبارتبه. (2010

، بر مبناي عوامل یا شرایطیتواند د که عملکرد رفتاري او میکنیاست که شخص درك ممیزانیشده،دركرفتارکنترل
,Lai)تسهیل یا محدود شود 2017).

وي بر پایه ادراکاتشخص بر رفتار خود کنترل کاملی ندارد و کهیهنگاممستقیم و طوربه)Intention(رفتارينیتیا قصد 
آن، شخص، جهیدرنتباشد که میفردیاحتمال ذهنمنظور از نیت یا تمایل، .گذاردباشد، بر رفتار اثر میباورهاي کنترلی می

در باشد. میموردنظرمرتبط با رفتار یبه رفتار و هنجار ذهنافراداز نگرش یتابعهمچنین نیت،دهد. رفتار معینی را انجام می
در این پژوهش، ). 1397باشند (نعیمی و همکاران، هاي مستقیم رفتار واقعی میکنندهواقع قصدهاي رفتاري، بهترین تعیین

توجه به ابعاد به معنايکهاستکاران فرنگیتوتاز سوي (GAP)ي خوب کشاورزاتیعملارگیري رفتار بکمنظور از رفتار، 
جداءجزعنوانبهپایداريمالحظات، واقعدرباشد.میفرنگیکشت توتدر عملیات پایداراقتصادي و اجتماعیمحیطی، زیست

را در هاآنگردد و در مزارع تلقی میهاي عملیات خوب کشاورزيکارگیري فناوريبهدر راستايکاران فرنگیتوتنشدنی رفتار 
، حصول اطمینان از رهیافت مسئوالنه و پاسخگو در قبال مرتبط با کشتهاي محیطی مخرب فعالیتکاهش اثرات زیست

تغذیه و کود دهی، مدیریت خاك و آب، مدیریت انرژي، ها، مدیریت ، مدیریت آفات و بیماريو امنیت، بهداشتسالمت
.)1395،بورخانی(رزاقیسازد و غیره، متعهد میبندي، مدیریت تنوع زیستیمدیریت برداشت و دسته

ي هايگذاراستیسکاران نسبت به استفاده از عملیات خوب کشاورزي براي یفرنگتوتآگاهی از نوع نگرش و هنجارهاي ذهنی 
کشتو کمک به ارتقاي سطح پایداري و ارتقاي کیفیت و امنیتهاآنآتی در جهت ایجاد نگرش و باورهاي هنجاري مثبت در 

، به شدهيزیربرنامهرفتار نظریه، امري ضروري است. بر این اساس، مطالعه حاضر تالش دارد تا با استفاده از یفرنگتوت
نظریهي عملیات خوب کشاورزي بپردازد.ریکارگببهنسبت و سروآباد وانیمريهاشهرستانکارانیفرنگتوتقصدشناسایی

گرایانه افراد محیطرفتارهاي زیستمطالعه و تبییناي توسط بسیاري از محققان جهت گستردهطوربهشدهيزیربرنامهرفتار 
ریزي اصلی مدل پایه نظریه رفتار برنامههايمؤلفهدر مطالعه خود دریافتند که )1398(صفا و همکارانگرفته شده است. اربک

داري بر قصد استفادهاثر مثبت و معنی،شده و خودکارآمديدركشده شامل نگرش، هنجارهاي اجتماعی و کنترل رفتار
ی)، در پژوهش1397و همکاران (ادآوریاز واریانس آن را تبیین کردند. درصد51براکون داشتند و حدود اناز زنبورکشاورزان

و نگرش، يادراك از سودمند،یذهنيهنجارهاان،یاطرافتأثیر،يتکنولوژلیتسهطشرای،درك شدهکه کنترل رفتارافتندیدر
نشان )، در مطالعه خود 1397(و همکارانزادهیول.اندبودهکیکشت ارگانرشیدر پذمؤثريرهایمتغنیترمهمب،یبه ترت

، به ترتیب، رابطه معناداري با نیت حفاظت از آب شدهك ادراکنترل رفتاردادند که متغیرهاي هنجار اخالقی، هنجار ذهنی و 
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آب شده نیز همبستگی مثبت و معناداري با رفتار حفاظت درك کنترل رفتارداشتند. همچنین، دو متغیر نیت حفاظت آب و 
کنترل ، شدهادراكرفتار کنترلمتغیرهاي دانش،، نشان داد که )1396و همکاران (مطلقنتایج پژوهش بهبهانیاند. داشته

متغیرهاي مستقل نیترمهمباورها، تمایل به پذیرش، هنجارهاي ذهنی، باورهاي ذهنی، باور پیامد، نگرش و سن، به ترتیب، 
.باشندمیفشار اثرگذار بر پذیرش آبیاري تحت

ومحیطیزیسترفتاربهتمایلمتغیردوگیرند که چنین نتیجه میمطالعه خود )، در 1396جهرمی و همکاران (خواهتیحما
آباد و رحیمی فیض. هستندمحیطیزیستيمسئوالنهرفتارهايانجامبرايبهتريهايکنندهبینیپیش، درك شدهرفتارکنترل

ب آازحفاظتبهنسبتافرادنیتبر، هویتواخالقیهنجارنگرش،هايمتغیردریافتند که )، در پژوهش خود 1395همکاران (
نتایج . شودمیتبیین،نیتوشدهكدررفتارکنترلتوسطداريمعنیطوربهآبازحفاظترفتار. همچنین، گذارندمیاثر

درصد 7/67اخالقی، هنجاروخودکارآمديذهنی،هنجارنگرش،متغیرهايکهدادنشان)، 1394مطالعه محمدي و همکاران (
گیرند که دو نتیجه می)، در پژوهشی 1393حجازي و اسحاقی (. کندبینی میپیشاز تغییرات متغیر نیت حفاظت از آب را

و متغیرهاي اندداشتهمحیطی دهی نگرش زیسترا در شکلتأثیرشده و هنجارهاي ذهنی، بیشترین درك متغیر کنترل رفتار
، متغیرهاي تیدرنهامحیطی داشته و محیطی به ترتیب بیشترین اثر را بر نیت رفتارهاي زیستهنجار ذهنی و نگرش زیست

را در انجام رفتارهاي تأثیرمحیطی نیز بیشترین محیطی و نیت زیستشده، هنجارهاي ذهنی، نگرش زیستدرك کنترل رفتار 
,Van Hulst & Posthumusو پوستامز (تسون هالاند.سوي روستاییان داشتهمحیطی از زیست دریافتند اي )، در مطالعه2016

تغییر ذهنیت کشاورزان، بر پذیرش طورنیهماز طریق حمایت از نیت و رفتار درك شدهکنترلوکه متغیرهاي نگرش 
Teranoهمکاران (ترانو و گذارد. عملیات کشاورزي ارگانیک اثر می et al., ، نگرش کشاورزاننشان دادند که پژوهشی ) در 2015

رشیپذيبر اهداف کشاورزان برارگذاریتأثيهاکنندهنییعنوان تعو دانش بهیآگاه،شدهدرك کنترل رفتارهنجارهاي ذهنی، 
Wautersو همکاران (ووترزباشد.میداریپايکشاورز et al., متغیر نیترمهمنتیجه گرفتند که نگرش، در پژوهشی )2010

ها فعالیتگونهنیاو نیت رفتاري، نگرش و هنجارهاي ذهنی پذیرندگان بوده استهاي کنترل فرسایش خاك پذیرش فعالیت
معناداري تفاوت داشت.طوربهنسبت به نپذیرندگان آن، 

,.Senanayake & Rathnayakسنانیاك و رادنایاکا ( تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش وپژوهشی به بررسی تجزیه) در 2017
زمینی در منطقه بادوال، سریالنکا پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که هاي عملیات خوب کشاورزي درکشت سیبروش

سطح آموزش کشاورز، تجربیات کشاورز، وضعیت مالکیت زمین، آگاهی در مورد تأثیرداري تحت طور معنیبهGAPپذیرش 
GAPهمکاران (و تیزمینی بود.، هزینه و درآمد واحد کشت سیبTey et al., ) در مطالعه با عنوان عوامل مؤثر بر 2017

SAPS(Sustainable((ي پایدارتوسعه دریافتند که اقدامات کشاورزپذیرش رفتارهاي کشاورزي پایدار در کشورهاي درحال

Agricultural Practices(اقتصادي، کشاورزي، -اجتماعیاي از عواملیک مجموعه پیچیده از رفتارها به مجموعهعنوانبه
طور خاص توپوگرافی مزرعه و مالکیت زمین، هاي درك شده بستگی دارد. بهشناختی و ویژگیسازمانی، اطالعاتی، روان

کشورهاي پذیرش رفتارهاي کشاورزي پایدار دراي در زمینهارتباطی مؤثر، سطح تحصیالت، اندازه مزرعه نقش ویژههاي کانال
Suwanmaneepongهمکاران (اسوانمانیپونگ و کنند.توسعه ایفا میدرحال et al., ) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل 2016

نتیجه رسیدند که جنسیت، سن سرپرست در میان کشاورزان میوه در استان رینگون، تایلند به این GAPمؤثر بر اجراي 
خانوار، سطح تحصیالت، اعضاي خانواده، کار خانواده، تجربه در کشاورزي میوه، عضویت سازمان کشاورزان، میزان مالکیت 

همکاران ترانو و بودند.عملیات خوب کشاورزيترین عوامل مؤثر بر اجرايزمین و مشارکت کشاورزان در آموزش مهم
)Terano et al., در ) در تحقیقی درباره عوامل مؤثر بر تمایل به پذیرش عملیات کشاورزي پایدار در میان شالیکاران2015

ان، هنجارهاي ذهنی،کاداي مالزي بر اساس عملیات خوب کشاورزي و مدیریت تلفیقی آفات نشان دادند که نگرش کشاورز
سازي شده، روش ذخیرههاي فردي مانند سن، تعداد تجهیزات حفاظتسوي کشاورزي پایدار، ویژگیشده بهادراكکنترل رفتار

هاي تأثیرگذار بر اهداف کشاورزان براي پذیرش کشاورزي پایدار کنندهعنوان تعیینهاي شیمیایی، آگاهی و دانش بهورودي
اي و هاي پیشین و با در نظر گرفتن اهداف پژوهش، روابط فرضیهبخشث اشاره شده در در مجموع، با توجه به مباحباشد.می

،نگرشتوان گفتمیآجزن نظریهبر اساسپیداست طور که از شکل . همانشده استاین تحقیق ترسیم نظريچارچوب 
نظریهفرض این در واقع پیش. گذارداثر میعملیات خوب کشاورزيقصد استفاده از بر ،شدهدركو کنترل رفتار یهنجار ذهن
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،باشدشتریبی اوتر و ادراك کنترلمطلوبعملیات خوب کشاورزيشخص نسبت به ینگرش و هنجار ذهنهرچه این است که 
.)1نگاره (بیشتر خواهد بودخوب کشاورزيعملیاتاستفاده از احتمال 

است:قرارگرفتهمحققان مدنظرهاي زیر سنجش فرضیهدر این تحقیق،بنابراین
دارد؛تأثیربکارگیري عملیات خوب کشاورزي )نیت(قصد درهاآنکارن بر قصد فرنگی: نگرش توت1یهفرض-
دارد؛تأثیردر بکارگیري عملیات خوب کشاورزي هاآنقصدکاران بر فرنگیذهنی توت: هنجارهاي 2یهفرض-
دارد؛تأثیردر بکارگیري عملیات خوب کشاورزي هاآنکاران بر قصد فرنگیشده توتدرك : کنترل رفتار3یهفرض-
دارد؛تأثیردر بکارگیري عملیات خوب کشاورزي هاآنکاران بر رفتار فرنگیقصد توت: 4یهفرض-
دارد.تأثیردر بکارگیري عملیات خوب کشاورزي هاآنکاران بر رفتار فرنگیشده توتدركکنترل رفتار :5یهفرض-

روش پژوهش
تحقیقات ءها جزو از نظر نحوه گردآوري دادهتحقیقات کاربرديجزءهدف نظرازکهتحقیق حاضر داراي ماهیت کمی است

هاي مریوان و ان شهرستانکارفرنگیتوتازنفر241اري این تحقیق جامعه آمرود. شمار میبههمبستگیتوصیفی و از نوع 
نفر تعیین گردید و در جهت کاهش خطاي 174بود که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر سروآباد

با انتساب ايطبقهتصادفیگیرينمونهها بر اساس روش انتخاب نمونهیافت.نفر افزایش200گیري حجم نمونه به نمونه
در مرحله اول، به همین منظور . صورت گرفتدر چند مرحله ) Proportionate Stratified Random Sampling(متناسب

هاآنکه در هر شهرستانسپس روستاهايو نددر نظر گرفته شدمجزاطبقهدوعنوانبههاي مریوان و سروآبادشهرستان
افراد نمونه ،هر روستاکارانفرنگیفراوانی توتبه تناسب شد در این دو طبقه قرار گرفتند و سپس فرنگی انجام میکشت توت

هاي فردي و شش بخش مشخصهازها، پرسشنامه بود که ابزار گردآوري داده.قرار گرفتندموردمطالعهتصادفی صورتبه
، درك شدهکارگیري عملیات خوب کشاورزي، کنترل رفتار مرتبط با سنجش متغیرهاي رفتار بههايپرسشاي و حرفه

هاي تحقیق از مطالعات گذشته براي سنجش متغیردر این پژوهش ) تشکیل شد. نیت(قصدهنجارهاي ذهنی، نگرش و 
در زمینه موضوع در تحقیق حاضر روایی ظاهري و محتوایی پرسشنامه از طریق پانلی از متخصصان . )1جدول (استفاده شد
. نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت30آزمون (. براي تعیین پایایی ابزار تحقیق پیشواقع شدتأییدمورد موردپژوهش

از طریق شدهيگردآورهاي داده. )1آمد (جدول بدست در حد مناسبتحقیقمتغیرهاي برايآلفاي کرونباخمیزان درمجموع
هاي توصیفی چون میانگین، واریانس و انحراف در این تحقیق از آمارهشدند. لیتحلوهیتجزAMOS23و SPSS23افزارهاي نرم

.معیار، مقایسه میانگین و فراوانی و همچنین ضرایب همبستگی براي توصیف و تحلیل استفاده گردید

کارگیريرفتار به
GAPنیت

نگرش

هنجار ذهنی

شدهکنترل رفتار درك

چارچوب نظري پژوهش-1نگاره 
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ها، منابع و ضریب آلفاتحقیق همراه با گویهیرهايمتغ-1جدول

ضریب منابعمؤلفه/گویهنماد در مدلمتغیر
آلفا

ش
نگر

جمشیدي و .یابدمیزان تولیدم کاهش می،اگر از کودها استفاده نکنم1نگرش 
حاجی 

رحیمیمیر
و )1395(

سواري و 
همکاران

)1394(

73/0

.باشدهاي سازگار با طبیعت میکارگیري روشآینده درگرو بهموفقیت کشاورزي در 2نگرش 

.شودهاي کشاورزي میورزي زمینآالت باعث کاهش خاكکاربرد زیاد ماشین3نگرش

.رسانندزیست نیز آسیب میکودهاي شیمیایی عالوه بر سالمت انسان به محیط4نگرش

یت
ن

.هستمعملیات خوب کشاورزيمن حاضر به تعهد براي انجام 1نیت 
خواهتیحما

جهرمی و 
همکاران 

)1396(

74/0
.روي بیاورمGAPهاي روشي نزدیک بهمن قصد دارم در آینده2نیت 

.هاي عملیات خوب کشاورزي را اجرا خواهم کردمن در مزرعه خود روش3نیت 

رعایت کنم، سبک GAPزیست را با قصد دارم براي اینکه قوانین حفاظت از محیط4نیت 
زندگی خود را تغییر دهم.

تار
 رف

رل
کنت

شده
ك 

در

کنترل رفتار 
عنوان یک فرد مفید، توانایی استفاده از عملیات خوب کشاورزي را دارمبه2درك شده 

مطالعات 
بهبهانی مطلق 

و همکاران 
)1396(

76/0

کنترل رفتار 
3درك شده 

کارگیري عملیات خوب کشاورزي موفق خواهمام در بهبا توجه به تجربیات قبلی
.بود

کنترل رفتار 
.انجام عملیات خوب کشاورزي براي من کار آسانی است4درك شده 

کنترل رفتار 
.استفاده کنمGAPهاي توانم روشراحتی میاگر من بخواهم به5درك شده 

نی
 ذه

اي
اره

نج
ه

خواهتیحمااستفاده کنم.GAPهاي کنم که از روشفشار اجتماعی احساس میتحت2هنجار ذهنی 
جهرمی و 
همکاران

)1396( ،
شفیعی و 
همکاران

)1397(

76/0

استفاده کنم.GAPهاي کنم از من توقع دارند که از روشاحساس می3هنجار ذهنی 
.استفاده کنمGAPهاي کنند تا از روشرا تشویق میاقوام، منو خانواده4هنجار ذهنی 

GAPهاي کنند من باید از روشاغلب افرادي که براي من مهم هستند توصیه می5هنجار ذهنی 

.استفاده کنم
 به

تار
رف

ي 
گیر

کار
G

A
P

مدیریت آفات

رزاقی بورخانی 
)1395(،

سنجابی 
) و 1396(

نژادمحمد
)1396(

79/0
73/0مدیریت آب
72/0تنوع زیستی

78/0انرژي
71/0تغذیه و کود دهی

75/0بنديبرداشت و بسته
73/0موقعیت و شرایط مزرعه

70/0بهداشت و ایمنی

و بحثها یافته
سال بود. فراوانی مردان و زنان سرپرست خانوار به 86/41دهندگان میانگین سنی پاسخ،آمدهدستهاي بهبر اساس یافته

5/79درصد در شهر و 5/20ی در این پژوهش، بررسموردنفر پاسخگوي 200درصد بود. از مجموع 5/11و 5/88،یبترت
نفر و 4بیش از مطالعهموردها نشان داد که میانگین تعداد اعضاي خانوار پاسخگویان درصد در روستا سکونت داشتند. یافته
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) سابقه عضویت در درصد5/84درصد) بود. اکثریت پاسخگویان (60(یفراواننفر داراي بیشترین 6تا 4گروه با تعداد اعضاي 
بود. بیشترین سطح تحصیالت مربوط به سال33/0تعاونی تعاونی را نداشتند و میانگین سابقه عضویت پاسخگویان در شرکت 

، استفادهمورددرصد بود. بیشترین درصد روش آبیاري 11با پلمیدفوقدرصد و کمترین آن مربوط به 33سطح راهنمایی با 
درصد پاسخگویان طبق اظهارات 92ترکیبی از هر دو روش (سنتی و جدید) و کمترین مربوط به روش آبیاري جدید بود. 

درصد نیز مربوط به کسانی بود که مساحت سطح 5/1خودشان یک و کمتر از یک هکتار زمین زراعی داشتند و کمترین آن با
5/5میلیون تومان بود و تنها 20و کمتر از 20هاآندرصد از پاسخگویان درآمد 5/54دو هکتار به باال است. هاآنزیر کشت 

. بیشترین درصد نوع مالکیت زمین مربوط به مالکیت صاحب بودمیلیون تومان 80ر از بیشتهاآندرصد از پاسخگویان درآمد 
درصد و 32کش قارچاستفادهموردمربوط به مالکیت اجاره بود. بیشترین سموم درصد5/18درصد بود و 5/81زمین با 

یاري مربوط به استفاده از چاه با درصد بود. بیشترین درصد منبع آب5/2کش با کش و حشرهکمترین درصد مربوط به علف
درصد و کمترین آن مربوط به رقم 5/66کاران مربوط به رقم پاروس با فرنگیدرصد بود. بیشترین رقم مورد کشت توت5/43

درصد بود.5/2سلوا با 
ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش

توان نتیجه بنابراین می؛ داري وجود داردمعنیمثبت و همبستگی پژوهشبین متغیرهاي که دهد نشان می2نتایج جدول 
.قبولی برخوردار بوده استروایی منطقی قابلگرفت ابزار تحقیق از

شدهریزيرفتار برنامهنظریهگیري یایی و همبستگی متغیرها بر اساس مدل اندازهپانتایج -2جدول 

متغیر
ضرایب همبستگی میان متغیرها

12345
1نگرش.1
48/01***هنجار ذهنی.2
47/01***20/0***شدهدركکنترل رفتار .3
37/01***39/0***38/0***نیت.4
GAP***30/0***21/0***48/0***36/01یريکارگرفتار به.5

تحقیقگیريمدل اندازه
AMOS23افزار تأییدي (مرتبه اول) در نرممطالعه تحقیق از تحلیل عاملی گیري متغیرهاي موردبراي تدوین مدل اندازه

بودند از مدل 5/0کمتر از شد. به همین منظور در مرحله اول، نشانگرهایی از هر متغیر که داراي بار عاملی استفاده
,PBC1شده دو نشانگر (دركاز متغیر کنترل رفتار،بدین ترتیبگذاشته شدند. گیري کنار اندازه نشانگر )، هنجار ذهنی دو 6

)Norm1, ,Attitude5)، نگرش دو نشانگر (6 ,Intention5)، نیت دو نشانگر (6 مانده در حذف شدند و سایر نشانگرهاي باقی) 6
مقادیر پایایی ترکیبی بدست آمده براي دهدطور که نتایج نشان میهمان). 3جدول (داشتند5/0مدل بار عاملی باالتر از 

گیري تدوین شد و اصالحات الزم بر روي آن صورت گرفت ازاینکه مدل اندازهپسباشد.وبی میمتغیرهاي تحقیق در سطح مطل
از روایی منطقی و پایایی ترکیبی قابل قبولی برخوردار بود بنابراین در این مرحله الزم است آمدهدستبهبا توجه به اینکه مدل 

گیري نشان داد اندازههايهاي برازش مدلگیرند. نتایج شاخصبررسی قرار هاي برازندگی موردبرازش مدل به لحاظ شاخص
.که برازش مدل در سطح قابل قبولی بوده است

مدل ساختاري تحقیق
، مدل ساختاري تحقیق هاي تحقیقسنجش فرضیهمنظوربه،گیرياندازهمدلدستیابی به برازش مطلوب در وپس از برآورد

مدل ساختاري تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.،باشدیمکننده روابط بین متغیرهاي مورد مطالعه که در واقع تبیین
افزار مطالعه در نرمکاران موردفرنگیگیري عملیات خوب کشاورزي توتکارصورت مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار بهبه

AMOS23باشد. نتایج بدست آمده حاکی از برازش مطلوب مدل ساختاري میآمدههاي برازش بدست . مقادیر شاخصاجرا شد
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بر روي دار) اثر مثبت و معنی24/0شده (ضریب مسیر درك) و کنترل رفتار 27/0متغیرهاي نگرش (ضریب مسیر ،دهدنشان می
را عملیات خوب کشاورزيکارگیري بکاران نسبت بهفرنگیتوتقصددرصد از واریانس 25داشتند که توانستندکارانفرنگیقصد توت

داري ) اثر مثبت و معنی39/0) و کنترل درك شده (ضریب مسیر 22/0(ضریب مسیر قصد از طرفی دیگر متغیرهاي تبیین نمایند.
ن درصد از واریانس رفتار را تبیی27داشتند که توانستند عملیات خوب کشاورزي کارگیري بهدر زمینهکاران فرنگیبر رفتار توت

).2و نگاره 4جدول (کاران نداشت فرنگیداري بر روي قصد توتمعنیتأثیر،که هنجار ذهنی. نتایج بدست آمده نشان دادکنند

شدهریزيرفتار برنامهنظریهبر اساس متغیرهاي تحقیقضرایب رگرسیونی -3جدول
پایایی ترکیبینسبت بحرانیخطاي استانداردراستانداردیغمقدار بار عاملی/گویهمؤلفهمتغیر

تار 
رف

به
ارگ

ک
ری

ي 
G

A
P

--70/000/1مدیریت آفات و بیماري

86/0

58/008/114/052/7مدیریت آب
68/017/113/082/8تنوع زیستی

68/019/113/081/8انرژي
56/088/012/029/7تغذیه و کود دهی

59/082/010/071/7بنديبرداشت و بسته
80/033/113/013/10موقعیت و شرایط مزرعه

71/007/111/007/9بهداشت و ایمنی کار

نگرش

--158/000/1نگرش 

72/0
274/002/115/068/6نگرش 
358/087/010/044/8نگرش 
462/084/013/018/6نگرش 

هنجار
هاي 
ذهنی

--160/000/1یذهنهنجار 

79/0 371/005/114/033/7یذهنهنجار 
478/026/116/073/7یذهنهنجار 
570/020/116/027/7یذهنهنجار 

کنترل 
رفتار 
درك
شده

--262/000/1رفتار کنترل 

79/0 377/041/117/005/8رفتار کنترل 
476/035/117/099/7رفتار کنترل 
564/023/117/015/7رفتار کنترل 

نیت

--172/000/1یتن

77/0 274/090/010/055/8یتن
372/088/010/044/8یتن
454/064/009/056/6یتن

=89/0GFI=91/0IFI=90/0CFI=85/0GFI=056/0RMSEA=61/1Relative Chi-squareهاي برازش مدل:شاخص

شدهریزيرفتار برنامهنظریهبر اساس عملیات خوب کشاورزيکارگیري ضرایب رگرسیونی عوامل مؤثر بر رفتار به-4جدول 

مقادیر مسیر
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

ضریب 
استاندارد

نسبت 
بحرانی

سطح 
نتیجه آزمونداريمعنی

فرضیهتأیید31/012/027/045/2014/0نیت>--- ----------نگرش

رد فرضیه19/015/014/027/1203/0نیت>-- --------هنجار ذهنی 
فرضیهتأیید35/009/039/093/3001/0رفتار>---- شده  دركکنترل رفتار 
فرضیهتأیید33/013/024/041/2016/0نیت>- ---شده دركکنترل رفتار 

فرضیهتأیید15/005/022/053/2011/0رفتار>-- ------------نیت
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مقادیر ضرایب استانداردشدهبر اساسشده ریزيرفتار برنامهنظریهمدل ساختاري - 2نگاره 

پیشنهادهاوگیرينتیجه
براي افزایش هاي قبل تالش زیادي سالت، در هاي گذشته و افزایش جمعیبا باال رفتن سطح زندگی مردم در طی دهه

ها از . افزایش نگرانیگرفته استها صورت هاي کشاورزي، بهبود ایمنی غذایی، محدود کردن تلفات غذایی و زبالهفعالیت
سوي کشاورزي هاي اخیر سبب تغییر نگرش از کشاورزي متعارف بهمحیطی در سالوضعیت سالمت غذایی و مسائل زیست

فرنگی کاران رفتار توتهدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی عوامل تأثیرگذار بر ،بنا بر آنچه گفته شد. استپایدار شده 
کارگیري عملیات کاران در رابطه با بهفرنگیکلی رفتار توتمیانگین . باشدکارگیري عملیات خوب کشاورزي مینسبت به ب

کارگیري عملیات بهدر راستايدهندگاناستفاده رفتار پاسخموردبه دست آمد که با توجه به طیف 22/3خوب کشاورزي 
نسبتاً رفتارهاي درصد)، 65سوم (آمده تقریباً دوستدهاي بهباشد. بر اساس یافتهخوب کشاورزي در سطح متوسط می

بنابراین ،کارگیري عملیات خوب کشاورزي داشتندناسازگار نسبت به بهي) رفتارهادرصد35داشتند. مابقی افراد (مساعدي 
کاران بر فرنگیتحلیل اثر نگرش توت. زیست در حد نسبتاً مطلوب بوده استتوان نتیجه گرفت که رفتارهاي مرتبط با محیطمی

بنابراین ،ح خطاي پنج درصد داردکاران در سطفرنگینشان داد این متغیر اثر مستقیمی بر روي نیت توت،نیتروي متغیر 
Bambergبامبرگ و همکاران ()،1395آباد و همکاران (رحیمی فیضو با تحقیقات پذیرفته شد1فرضیه et al., 2003( ،

Wangو همکاران (نگاو et al., ,Chang & Chang(نگاچو نگا)، چ2007 ) مطابقت داشت. 2009
2بنابراین فرضیه،داري نداردمعنیتأثیرهاآنکاران بر روي نیت فرنگیهنجارهاي ذهنی توتتایج این پژوهش نشان داد که ن

,Mathieson) و ماتیسون (1397رفتار (نتیجه تحقیق با نتیجه تحقیق مهنیاین قرار نگرفت. تأییدمورد  با .) همسو بود1991
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کاران در صورت احساس فشار اجتماعی یا هنجار ذهنی حاضر به تغییر قصد و نیت خود براي نگیفروتتوجه به رد فرضیه، ت
Ajzen. در خصوص رابطه بین قصد و رفتار، آجزن و همکاران (اندعملیات خوب کشاورزي نشدهيریکارگبه et al., 2004 (

که افراد احتمال بروز طوريهسوگیري وجود دارد، بنشان دادند، نسبت به بروز رفتارهاي مطلوب و نامطلوب در افراد، گرایش و 
مطلوب است را زیادتر از واقعیت و در عوض احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب را کمتر از واقعیت هاآنرفتارهایی که از نظر 

شده نشان نتایج کسب.شودهاي رفتاري میموجب بروز ناسازگاري بین قصد بروز رفتار با واکنشمسئلهدهند که این نشان می
کارگیري عملیات خوب کشاورزي در زمینه بههاآننیتمطالعه بر روي کاران موردفرنگیشده توتدركداد که کنترل رفتار 

)، طاووسی و همکاران 1396با تحقیقات صفا و همکاران (وقرار گرفتتأییدمورد 3بنابراین فرضیه ،داري داردمعنیتأثیر
Abdul Rashid(، عبدالرشید و محمد )1388( & Mohammad, شده نشان داد که نیتنتایج کسبباشد.همسو می)2012

تأثیردر سطح خطاي پنج درصد هاآنکارگیري عملیات خوب کشاورزي روي رفتار بهمطالعه برکاران موردفرنگیتوت
واقع شد.تأییدمورد 4بنابراین فرضیه ،داري داردمعنی

)، هاندریانا و آمبانا 1396خواه و همکاران ()، حمایت1393(اسحاقیهاي تحقیقات حجازي و نتایج این تحقیق با یافته
)Handriana & Ambara, Teranoترانو و همکاران ()، 2016 et al., شود که با تشویق پیشنهاد می. ) همخوانی دارد2015

تشویقرا هاآنها، گیريدر جلسات و تصمیمهاآنوسیله شرکت دادن روستا بهکاران از طریق نهادهاي موجود در فرنگیتوت
شده درك نتایج این پژوهش نشان داد که کنترل رفتار.زیست جلوگیري کنندکرد که در هر شرایطی از تخریب محیط

مورد 5بنابراین فرضیه ،داردداريمستقیم و معنیتأثیرکارگیري عملیات خوب کشاورزي کاران بر روي رفتار بهفرنگیتوت
)، حجازي و اسحاقی 1395آباد و همکاران ()، رحیمی فیض1395و همکاران (آباديعلیقباديبا نتایجکهواقع شدتأیید

Yoonیون و همکاران (. باشدهمسو می) 1393( et al., ) به این نتیجه دست یافتند که کنترل رفتار درك شده بر روي 2012
هرچه روستاییان خود را در قبال ،دیگرعبارتباشد. بهنمیهمسو پژوهش این ندارد که با نتایجتأثیرمحیطی زیسترفتارهاي 

، رفتارهاي حمایتی را بیشتر زیست را انجام دهندمحیطبهبود و اقدامات مؤثر بر بدانندزیست موظف و مسئول سالمت محیط
دهند.انجام می

ست. در زندگی، طور مستقیم و غیرمستقیم نتیجه رفتارهاي روزمره انسان ازیست امروزه بهمحیطبسیاري از مسائل وابسته به 
مثبت)(یمنفو پیامدهاي شانبراي خود(منفی)پیامدهاي مثبتباعث رو هستند که تصمیماتشان روبهیهایافراد با انتخاب

ترین شد، افراد سعی در انجام رفتاري خواهند داشت که کمزیست را به دنبال دارد. اگر شرایط و امکانات مهیا بابراي محیط
یات خوب کارگیري عملنتایج تحقیق نشان داد که نیت در رابطه بین هنجار ذهنی و رفتار بهآسیب را به محیط وارد نماید. 

و آباديعلیقبادي)، 1390(همکاراننواح و ؛)1391(زمانیاین نتیجه با نتایج پژوهش منتی زاده و کشاورز اثر میانجی دارد.
کارگیري عملیات خوب شده و رفتار بهدركنیت در رابطه بین کنترل رفتار متغیر . خوانی داشت) هم1395همکاران (

Harlandو همکاران (کشاورزي اثر میانجی دارد که با نظریات هارلند et al., ,Ajzen)، آجزن (2007 و همکاران ) و هو2006
)Hu et al., کاران موردمطالعه و فرنگینیت در رابطه بین نگرش توتمتغیرهاي پژوهش بر اساس یافتهجهت بود.)، هم1999

)، بامبرگ و همکاران 1393حجازي و اسحاقی (که با نتایجکارگیري عملیات خوب کشاورزي اثر میانجی دارد رفتار به
)Bamberg et al., ,Chang & Chang(چنگ)، چنگ و 2003 Wangنگ و همکاران (او)،2009 et al., . باشدهمسو می) 2007
عواملی که منجر به ، بنابراینکندزیستی ایفا میزیستی نقش متغیر میانجی را بر بروز رفتار محیطکه متغیر نیت محیطآنجااز

درنهایت بهبود سطح رفتار تواند منجر به بهبود نیت و می،شوندزیستی میبهبود نگرش، هنجارهاي ذهنی و ادراك محیط
شده از پژوهش، پیشنهادهاي زیر هاي اصلی کسبدر مجموع، با در نظر گرفتن یافتهزیستی در میان کشاورزان گردد.محیط

گردد:ارائه می
کارگیري عملیات خوبکارگیري عملیات خوب کشاورزي، درك نگرش کشاورزان در زمینه رفتار بهمنظور افزایش رفتار بهبه-

با اعضاء خانواده، کشاورزان باتجربه، جهاد کشاورزي و هاآنبنابراین ارتباطات کشاورزان و تعامالت ،باشدکشاورزي مهم می
کارگیري عملیات خوب گیري کشاورزان جهت بهند روي نگرش و رفتار تصمیمنتوامراکز ترویج و خدمات کشاورزي می

.دنبسزایی داشته باشتأثیرکشاورزي 
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هاي حمایتی مرتبط با حفاظت از ها و سیاستریزان در سطح کالن و محلی برنامهشود که مسئوالن و برنامهپیشنهاد می-
ویژه از طریق ایجاد و تقویت هاي محلی بهزیست را تدوین و اجرا نمایند. در این زمینه، دادن اختیارات به جوامع و نهادهمحیط

طورکلی، بهبود مشارکت روستاییان در فرآیند زیستی و بهدر حوزه مسائل محیطهاي محلی فعال ها و تشکلسازمان
واسطه افزایش توانند بهباشند که میتوجه میزیستی، از نکات مهم و قابلگیري در مورد موضوعات محیطریزي و تصمیمبرنامه

.محیطی فراهم سازندانجام رفتارهاي زیستتري را برايسطح خودکارآمدي و قابلیت کنترل رفتاري روستاییان، بستر مناسب
در جلسات و هاآنوسیله شرکت دادن کاران از طریق نهادهاي موجود در روستا بهفرنگیشود که با تشویق توتپیشنهاد می-

.زیست جلوگیري کنندکرد که در هر شرایطی از تخریب محیطتشویقرا هاآنها، گیريتصمیم
گونه گیري اینهاي مؤثر بر شکلزیست ابتدا باید سازهسوي رفتارهاي حامی محیطکاران بهفرنگیتبراي متمایل کردن تو-

کاران بود. با توجه به فرنگیمحیطی از سوي توتکاري این عوامل، شاهد انجام رفتارهاي زیسترفتارها را تعیین کرد تا با دست
شناسایی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان، درصدد تقویت آن برآیند و توانند باتوجه نیت بر رفتار، مسئوالن مینقش قابل

جمله تهیه از(هاي الزمکارگیري عملیات خوب کشاورزي سوق دهند و زمینهکشاورزان را هر چه بیشتر به سمت رفتارهاي به
وضعیت براي تغییری)محیطهاي تلویزیونی براي آشنایی با مخاطرات زیستزیست، ساخت برنامههاي آموزشی محیطبسته
ایجاد نمود.رفتار

منابع
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غرب کشور بر اساس مدل رفتار يهااستانانییروستایطیمحستیرفتار زنیی). تب1393ر. (،یسحاقاو .، ي،يحجاز
.257-267، صص2، شماره 45دوره ،رانیايتوسعه و اقتصاد کشاورزقاتیتحقمجله. شدهيزیربرنامه

، TPBمدل بر اساسمحیطی ). واکاوي رفتارهاي زیست1396قربانی، م. (و،.فخواه جهرمی، م.، ارشاد، ف.، دانش، پ.حمایت
. 31-66، صص 3، شماره 11دوره اجتماعی، توسعهفصلنامه

شهرستان ینیزمبی). رابطه بین کارایی و پایداري کشاورزي در مزارع س1398(.حیاتی، بو .،پورمرادي، م.،دشتی، ق
.181- 192، صص 1، شماره 29جلد تولید پایدار،نشریه دانش کشاورزي و ،کبودرآهنگ
التحصیالن کارشناسی دانشگاه ). بررسی تمایالت فارغ1395محمدي، ز. (و پور، ب.، یزدان پناه، م.، دهقانپور، م.، خسروي

، 2، شماره 3، دوره کارآفرینی در کشاورزيمجلهکشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان نسبت به کارآفرینی. 
. 77-90صص 

رفتار حفاظت از آب کشاورزان با نیی). تب1395بورتن، ر. (، وزاده، س.محمد، م.،یفروزان، پناه، م.زدانی،ف.آباد،ضیفیمیرح
و آموزش جیعلوم ترومجله: موردمطالعه شهرستان الشتر. شدهيزیررفتار برنامهافتهیتوسعهياستفاده از تئور

.1-17، صص. 2، شماره 12جلد ، ایرانيکشاورز
) در راستاي پایداري باغات مرکبات استان GAP). طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزي(1395(.بورخانی، فرزاقی

مازندران. رساله دوره دکتري دانشگاه تهران.
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یابی اثربخشی منابع اطالعاتی و ). مدل1398(ح..سحجازي،و ح.،.موحد محمدي، س.، رضوانفر، ا.،بورخانی، فرزاقی
و توسعه ستیزطیفصلنامه مح.ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب کشاورزي در راستاي توسعه پایدار باغاتيهاکانال
. 71-88، صص 3، شماره 7، سال پایدار

براثرگذاررسانیعاطالوارتباطیهايسازه). 1396فرد، ز. (هوشمندان مقدمو رساییان، م.، شمس، ع.، بیات، ح.، رزمی، ح.، 
. 53-67، صص 41شماره پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي،مجله. شهرستان شازندباغدارانآموزشینیازهاي

براي کشت در فضاي آزاد در استان یفرنگتوت). ارزیابی و انتخاب رقم مناسب 1393کرمی، ف. (و رنجبر، ع.، ربیعی، و.، 
. 351-355، صص 3، شماره 30- 2جلد مجله به زراعی نهال و بذر،کردستان، 

(مطالعه ینیزمبی) در محصول سGAPاستاندارد عملیات خوب کشاورزي(يریکارگبهیسنج). امکان1396سنجابی، س. (
گاه رازي.دانشد نامه کارشناسی ارشموردي: شهرستان کرمانشاه). پایان

کارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی توسط ). تحلیل عوامل مؤثر بر به1394(.می، حشعبانعلی فو .،شیري، ن.،سواري، م
، 20، شماره5سال ،يامنطقهيزیرفصلنامه برنامهبرداران کشاورز (مطالعه موردي: شهرستان دیواندره). بهره

.177- 190صص
لهیوس). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار استفاده از کودهاي زیستی به1397. (س.میرترابی، مو.،رضوانفر، ا.،شفیعی، ف

. 106-118، صص 1، شماره20دوره ،ستیزطیمجله علوم و تکنولوژي محکشاورزان استان البرز، 
بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در یرگذارتأث). عوامل 1398کرباسیون، م. (وصفا، ل.، رضائی، ر.، صالحی مقدم، ن.،

علوم ترویج و آموزش مجلهدر شهرستان طارم. یفرنگگوجه) .Heliothis sppمبارزه با آفت کرم هلیوتیس (
. 205- 222، صص 2، شماره15، جلدایرانکشاورزي

روستاییان بر مبناي تئوري ارزش ـ محیطی یابی رفتار حفاظت زیست). مدل1396گنج خانلو، م. (و مقدم، ن.، صفا، ل.، صالحی
، 2، شماره13، دوره ایرانعلوم ترویج و آموزش کشاورزيمجلهـ هنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده). عقیده 
.91-108صص 

دو سازه نیبزی). تما1388ا. (.ع،يزیمهريحائزو ح.، ،يف.، اکبران،یع.، طارم،يع ر.، منتظرا،یدرنیم.، ح،یطاووس
، مجله افق دانشاز سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان. زیپرهيبراشدهيزیررفتار برنامههیاز نظري: کاربردیکنترل
.36-45، صص 3، شماره15دوره 

در هنگام انییروستایطمحیستیزهايرفتار و نگرشي). واکاو1395ح. (،یقیصدو ،م.،يذریچ،س.،يآبادیعليقباد
،21، شماره6سال ،ايمنطقهيزریفصلنامه برنامه.موردمطالعه: شهرستان کرمانشاهیالکسمواجهه با خش

.143-154صص

رفتاریهنظربر اساسهاي همگانی ). الگوي مشارکت دانشجویان در ورزش1397زردي، ن. (و ع.، رضایی صوفی، م.، .قره، م
. 93- 110، صص 3، شماره 8، سال هاي اخالقیپژوهشترویج اخالق ورزشی، منظوربهتمرینی 

بر نیت و رفتار حفاظت از آب توسط باغداران مؤثر). بررسی عوامل 1394یزدان پناه، م. (و محمدي، س ز.، محمدزاده، س.، 
، ایرانآموزش کشاورزيهاي ترویج و پژوهشمجلهریزي شده. ان:آزمونی از تئوري رفتار برنامهشتستشهرستان د

. 75-89، صص 4، شماره8دوره
اي و سفید بالک گلخانه روي ). کارایی دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید در کنترل کنه تارتن دو لکه1397مرتضوي، ن. (
شناسی کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.رساله دوره دکتري حشره.فرنگیتوت

و آموزش جیعلوم ترومجله . رازیزارعان شهرستان شیطیمحستیمدل رفتار زنی. تدو)1391(غ.،یزمانو ،زاده، م.یمنت
.63- 75، صص2، شماره 8جلد ،ایرانيکشاورز

رود شهرستان ). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از آب توسط روستائیان در حوضه آبخیز هلیل1397رفتار، ر. (مهنی
، دانشگاه زنجان.دارشکارشناسینامه جیرفت. پایان
زیست روستاییان بر رفتار محیطیرگذارتأثهاي محیط زیستی ). تحلیل سازه1397پور، ك. (موسیو نعیمی، ا.، رضائی، ر.، 

. 1-22صص،1، شماره14، جلدایرانعلوم ترویج و آموزش کشاورزيمجلهملک استان خوزستان. شهرستان باغ
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شهرستاندر باغات(GAP)خوبکشاورزيعملیاتبکارگیريمیزانبرمؤثرمدیریتیعوامل). بررسی1396(. نژادمحمد، ر
.ارشد دانشگاه محقق اردبیلیکارشناسینامهانیپا.اردبیلاستانشهرنیمشک

یطیمحستیزرفتارهايوهابا ارزشينداریدزانیمنیرابطه بی). بررس1390م. (،یپورتر کارونو ،ش.ا،یفروتن ک،ع.نواح،
.77- 98، صص1، شماره 1دوره ،يشهریشناختمطالعات جامعهمجله.: شهر اهواز)يشهروندان مطالعه مورد

ریزي شده در تحلیل اخالقی ). کاربرد نظریه رفتار برنامه1397کریمی گوغري، ح. (و مقدم، ك.، زاده، ن.، حیاتی، د.، رضائیولی
. 33-48، صص 27، شماره 8، دورهزیستیاخالق مجلهرفتار حفاظت از آب. 

.در پذیرش کشاورزي ارگانیکشدهيزیر). کاربست تئوري تجزیه رفتار برنامه1397(.ظریفیان، شو .،نامی، م.،یادآور، ح
. 169-183صص،1، شماره 28جلد پایدار،تولیدوکشاورزيدانشنشریه
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Abstract
The rapid increase in global population and the industrialization of agricultural products have led to the
destruction of natural resources and posed great challenges to the ecosystem. The purpose of this descriptive
research was to identify the intention of strawberry growers in Marivan and SarvAbad counties to apply Good
Agriculture Practices (GAP). The statistical population of the study was strawberry growers in Marivan and
SarvAbad county (N=241). The sample size determined via the Krejcie and Morgan table (n=174). The
sampling was based on a proportional stratified random sampling approach. The research instrument was a
structured questionnaire. Face and content validities of the questionnaire evaluated and verified by a group of
experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating the Cronbach’s alpha and composite
reliability (CR) coefficients. For data analysis, AMOS23 and SPSS23 software were used. Descriptive results
showed that the highest and lowest mean for the components of GAP behavior were assigned to the harvesting
and packaging (3.60 out of 5) and the field condition and location (2.96 out of 5), respectively. It also should be
emphasized that the means calculated for the variables attitude (3.76 out of 5), subjective norms (3.45 out of 5),
perceived behavioral control (3.19 out of 5), and intention of applying GAP (3.66 out of 5) were greater than the
average score. Research findings showed that attitude and perceived behavioral control had positive and
significant effects on farmers' intention toward applying GAP. So that these variables could explain about 25%
of variation in strawberry growers’ intention toward applying GAP.

Keywords: Good agriculture practices (GAP), Behavioral intention, Attitude, Subjective norm, Perceived
behavioral control.
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