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در مناطق روستایی: شواهدي از دامداران هاي مؤثر بر قصد بکارگیري بیوگاز سازه
سنتی ایران

1و داریوش حیاتی*اله سعدينسیم ایزدي، حشمت

)14/11/97؛ پذیرش: 20/08/97(دریافت: 
چکیده

هاي بع انرژي در روستاها، بکارگیري انرژيرشد جمعیت، نیاز به انرژي، کمبود و آالیندگی منابع انرژي فسیلی و دسترسی محدود به منا
که در ایران پتانسیل بکارگیري باالیی در جوامع یرپذیدتجدهاي ناپذیر کرده است. یکی از انرژيرا در کشور اجتنابیرپذیدتجدپاك و 

دامداران سنتی مناطق روستایی هاي مؤثر بر قصد بکارگیري بیوگاز در بین بررسی سازه،روستایی دارد، بیوگاز است. هدف این پژوهش
باشد، در یک پیمایش از مدل جامع تشخیص عمل که مدل سنجش قصد و رفتار اکولوژیک می،هاایران بوده است. براي سنجش این سازه

مدار دا383،ايگیري تصادفی طبقهاستفاده شده است. جامعه آماري، دامداران سنتی ایران بودند که حجم نمونه آن به روش نمونه
ها پرسشنامه بود که روایی ظاهري و محتوایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با انجام آزمون آوري دادهمحاسبه گردید. ابزار جمع

هاي این مطالعه نشان داد د. یافتهبودهنده پایایی مناسب پرسشنامه در سنجش متغیرها نشانگردید. مقدار آلفاي کرونباخ ییدتأراهنما، 
عوامل مؤثر برقصد را یخوببهبررسی قصد اجراي بیوگاز منظوربهعنوان یک مدل مطلوب مدل جامع تشخیص عمل، قادر است بهکه 

ارتقاء قصد بکارگیري بیوگاز در بین دامداران، راهبردهاي مناسبی را بکار منظوربه، نظام ترویج بتواند هاآنمشخص نماید تا به کمک 
ها، آگاهی از نیاز و پیامدها، ا نشان دادند که متغیرهاي هنجار اجتماعی، دیدگاه، موقعیت دامداري، محدودیتهگیرد. همچنین، یافته

ارتباطات سازمانی و الگوهاي ذهنی از عوامل تعیین کننده قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران بودند. 

.یرپذیدتجدهاي انرژيبیوگاز، دامداران سنتی، مدل جامع تشخیص عمل، هاي کلیدي: واژه

اسـتاد بخـش تـرویج و آمـوزش کشـاورزي      همدان، ایران، ،سینابوعلیدانشگاهکشاورزيآموزشوترویجدانشیار گروهو دکتريدانشجويبه ترتیب،1
شیراز، ایران.،دانشگاه شیراز

hsaadi48@yahoo.com: پست الکترونیک،نویسنده مسئول*



در مناطق روستایی: شواهدي...هاي مؤثر بر قصد بکارگیري بیوگاز سازه

220

مقدمه
80دنیادر. استتوسعهحالدرکشورهايبخصوصجهانکشورهايتمامیاساسیمشکالتازیکیامروزه،انرژيمشکل
افزایشباوکندمیتهدیدراهاآنذخایرها،سوختاینمصرفکهشودمیتأمینفسیلیهايسوختازمصرفیانرژيدرصد
,Rittmann(شودمیزیستمحیطآلودگیوهواییوآبتغییراتباعثهوادرموجودکربنسیداکيدسطح نفت، ).2008
حاصل ،درصد از انتشار کربن98درصد از منابع کل انرژي جهان هستند که حدود 80عنوان هو گاز طبیعی بسنگزغال

داري بر کاهش انتشار کربن داشته تواند تأثیر معنیهاي فسیلی میهاي فسیلی است. کاهش مصرف سوختمصرف این سوخت
هاي شود. در نتیجه انرژيمحقق مییرپذیدتجدهاي توسط انرژيهاي فسیلی باشد که این امر با جایگزین کردن سوخت

Najafiنقش مهمی در آینده انرژي جهان دارند (یرپذیدتجد et al., 2011.(
ور اول در مصرف انرژي قرار داشت، این در حالی بود که ایران در همین سال جزء ده میالدي ایران جزء ده کش2017در سال 

,Energy Statistic Organizationبود (یرپذیدتجدهاي کشور آخر از نظر مصرف انرژي تأمین انرژي همچنین).2018
.باشدمیبرهزینهومشکلبسیار،داردتیاراخدرراانرژيغنیمنابعکهایرانمانندکشوريدرحتیدورافتادهروستاهايبراي

خانوار دسترسی به برق 20درصد از روستاهاي ایران با جمعیت کمتر از 1/6، 1393بر اساس آمار توانیر در سال کهيطوربه
Afsharzadeh(افشارزاده و همکارانندارند. et al., ر اقتصادي، بیان کردند که ایران براي دستیابی به توسعه پایدا)2016

که در یرپذیدتجدیکی از منابع در مناطق روستایی دارد.یرپذیدتجدهاي محیطی نیاز به توسعه انرژياجتماعی و زیست
. )1392(ثقفی، باشدبیوگاز می،کاربرد داردو بیشتر کشورهاي اروپاییبیشتر روستاهاي کشورهاي جنوب شرق آسیا 

Taghizadeh(تقی زاده و همکـاران باشد.میبیوگازتولیدبرايايگستردهمنابعدارايهکاستکشورهاییجملهازایران نیز et

al., بیان کردند که ضایعات حاصل از مرکبات در ایران پتانسیل خوبی براي تولید سوخت طبیعی دارند. اتانول و بیوگـاز  )2017
بیان کردنـد کـه   هاآنمیلیون مترمکعب تخمین زده شد. 08/37میلیون لیتر و 98/26تولیدشده از ضایعات مرکبات به ترتیب 

Mohammadi(محمدي و همکارانها تن سوخت طبیعی را دارد.ایران همچنین پتانسیل تولید میلیون et al, در مقالـه  )2013
شـهري و  يهـا ضـالب فاخود بیان کردند که بر اساس برآورد میزان تولید ساالنه بیوگاز از ضایعات کشاورزي، فضوالت دامـی و  

323تولیـد گـردد کـه تقریبـاً حـدود      توانـد یمـ میلیون مترمکعب 35/16146گفت که بیوگاز در ایران حدود توانیمصنعتی 
ایران براي تأمین انرژي گرمایی مورد نیاز خود از چوب و براي تأمین سنتی ست که دامداران ااین در حالیپتاژول انرژي است.

محیطـی مشـکالتی را   تصادي و هم از نظـر زیسـت  کنند که این مسئله هم از نظر اقبرق معابر استفاده میبرق مورد نیازشان از
نکنند. ایعنوان سوخت مصرفی دامداري خود استفاده میههمچنین دامداران از نفت و کپسول گاز بکند.براي دولت ایجاد می

مشکالت بسیاري را براي دامداران به دنبال ،و ایمنیمحیطییستزر بر نیست اما از نظها از نظر اقتصادي چندان هزینهسوخت
عنوان یک سوخت پاك که از فضوالت حیـوانی تولیـد   هبا توجه به این موارد، بیوگاز ب.)1392(غالمی و همکاران، خواهد داشت

تنها نیاز به ،سایت بیوگاز خانگیزیرا پس از ایجاد یک؛ ها باشدهاي فسیلی آنتواند جایگزین مناسبی براي سوختشود میمی
راحتی در دسترس دامداران مورد مطالعه قرار دارد.باشد که این موارد بهفضوالت و آب براي ادامه کار می

کند. حتی دولت هزینه عنوان یک سوخت پاك و اقتصادي به دامداران میهدولت تالش بسیاري براي شناساندن بیوگاز ب
و ایمنی به محیطییستزکند تا به لحاظ درصد تقبل می80باشد تا آن میبرینههزگاز را که تنها قسمت اندازي اولیه بیوراه

اما با وجود اهمیت این ؛ )1396(آمارنامه جهاد کشاورزي، دامداران کمک کند و منابع فسیلی را براي نسل آینده حفظ نماید
به اجرا در بخش کشاورزيیرپذیدتجدهاي انرژييزمینهپژوهشی در کمترمطلب در کشاورزي و توسعه پایدار کشور تاکنون

بررسی گردد تا بتوان در در بکارگیري این انرژي سنتیقصد جامعه دامدارانشده استسعی اینجادر ،بنابراین؛ استدر آمده
و جایگزینی یا کاهش مصرف منابع وري انرژيبیوگاز از طریق افزایش بهرههاي فسیلی نمود.جایگزین سوختآینده بیوگاز را 

,Endeshaw(کندکمک میزیستیطمحفسیلی تولید انرژي به حفظ  شدهاین تحقیق در جامعه دامداران ایران انجام ).2016
منبع غنی براي تولید بیوگاز است. با همه مزایایی که براي بیوگاز مطرح گردید، باید این را در نظر هاآنفضوالت دامی که
حتی د.نمایگانه عمل میاما در رفتارها، چندکندصحبت میجامعه انسانی، گرچه پیوسته از اهمیت منابع طبیعی ت که گرف
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مین نیاز ضروري و أکه جامعه انسانی بتواند حد تاینکنند.بیگانه با این منابع عمل میکامالًصورتبهافرادي وجود دارند که 
اي آموزشی و ترویجی مشخص کند، وظیفهتجدیدو غیرقابلطبیعی تجدید شوندهمنابعاري از بردخود را در بهرهیرناپذاجتناب

جدي باید مورد توجه همه طوربهطبیعی خدادادي وري مطلوب از منابعبرداري اصولی و بهرهاست که با نشر فرهنگ بهره
اقشار جامعه قرار گیرد.

، موجب برداري نمودتوان تحت مدیریت علمی و فنی از طبیعت بهرهچه را که میآنو هانسلهمهبهانرژي توجه به تعلق منابع 
گردد، فراهمآیندههايمنطقی تولید فعلی منابع، افزایش اندوخته و سرمایه براي نسلتا در نتیجه مصرف معقول وگرددمی

)Izadi & Hayati, گر و تسهیلگر را دارد و همواره با یتدهنده، هداترویج کشاورزي در بخش کشاورزي نقش آگاهی.)2014
دامداران نیز ترویج در موردپردازد. به ترویج راهکارهاي مناسب هر موقعیت میهاآنبرداران و نیازسنجی از بررسی شرایط بهره

بپردازد. هانآبه بیوگاز به ترویج و توسعه این فناوري بین هاآنو نیاز هاآنتواند با بررسی پتانسیل منطقه و شرایط می
براي کند. تأثیرگذار بر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران به بهبود آن کمک میهايسازهترویج با بررسی نظامهمچنین

برداران بالقوه بیوگاز بر لذا در اینجا به بررسی قصد بهره،برداران تقویت گرددالزم است قصد اجرا و رفتار بهرهترویج هر فناوري
تحقیقات مختلفی پیرامون کاربرد بیوگاز در مناطق روستایی انجام گرفته است. شود. ل جامع رفتار عمل پرداخته میاساس مد

اند و برخی به موانع و مشکالت کاربرد بیوگاز اشاره عوامل مؤثر بر بکارگیري بیوگاز را بیان کرده،برخی از این تحقیقات
اند.نموده

از عوامـل تعیـین کننـده قصـد بکـارگیري بیوگـاز در       ،هـاي اولیـه  یک و دسترسی به زیرساختهاي دموگرافویژگی،در اتیوپی
Kelebeاند (وارهاي روستایی بیان شدهنخا et al., به بیوگـاز  هاآنکافی نبودن اطالعات افراد و عدم اعتماد ،در اندونزي).2017

حتی منافع حاصل از بیوگـاز نیـز نتوانسـته سـرعت     کهییجاتا را نپذیرندفناوريبرداران ریسک کار با این باعث شده که بهره
Romadhoniپذیرش آن را افزایش دهد ( et al., براي باال بردن قصد بکارگیري بیوگاز، بـاال بـردن آگـاهی    ،در پاکستان). 2017

Abbasیشنهاد شـده اسـت (  هاي چاپی یا الکترونیکی در روستاها پانگیزشی مثل تبلیغات با رسانهراهبردهايعمومی از طریق 

et al., هـاي  کننـد کمتـر دچـار بیمـاري    مشخص شد که خانوارهایی که از بیوگاز خانگی استفاده می،در شمال اتیوپی).2017
Abadiیرش بیوگاز باشد (عنوان یک عامل تأثیرگذار بر پذهبتواند شوند که این میناشی از آلودگی هوا می et al., 2017.(

دهنـد و  اندا، افزایش جمعیت خانواده، تعداد دام و سن سرپرست خانوار احتمال عدم پذیرش بیوگاز را کاهش مـی در مرکز اوگ
استاندارد نبـودن دسـتگاه بیوگـاز و    آنکهحالدهند. آوري فضوالت و کمبود کارگر، عدم پذیرش را افزایش میعدم توانایی جمع

Lwizaمه بکارگیري بیوگاز شود (تواند باعث عدم اداعوامل اجتماعی ـ فرهنگی می  et al., در شـمال اتیـوپی، جنسـیت    ). 2017
سرپرست خانوار، درآمد، سطح تحصیالت، تعداد دام، دسترسی به اعتبارات و نزدیکی به منبع انرژي از عوامل مـؤثر بـر تصـمیم    

Mengistuبکارگیري بیوگاز در بین سرپرستان خانوار بیان شـده اسـت (   et al., وانـایی درك نیـاز بـه انـرژي، توانـایی      ت).2016
هاي نو مثـل  از عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از انرژي،پرداخت هزینه براي انرژي و دسترسی داشتن به منابع انرژي مناسب

Puzzoloباشد (بیوگاز می et al., 2016.(
بکارگیري بیوگاز در خانوارهاي روستایی داشـته  تأثیر را بر تصمیم ینترمهم،در کنیا، سطح تحصیالت و شغل سرپرست خانوار

همچنین کنترل کیفیت و استانداردسازي، افزایش بودجه و اعتبارات داخلی و خارجی، بهبود چارچوب قوانین بکـارگیري  .است
Mwirigi(انـد بیوگاز و تبادل دانش و اطالعات جدید، از عوامل بهبود دهنده قصد بکارگیري بیوگاز بیان شده et al., در ).2014

ـ     هـاي قصـد   عنـوان تعیـین کننـده   هبنگالدش، سطح تحصیالت، میزان درآمد، وسعت دامداري و جنسـیت سرپرسـت خـانوار ب
Kabirانـد ( بکارگیري بیوگاز بیـان شـده   et al., در اوگانـدا، انـدازه خـانوار، درآمـد خـانوار، وسـعت دامـداري و قیمـت         ).2013

Walekhwaباشند (بکارگیري بیوگاز میهاي فسیلی از عوامل مؤثر بر سوخت et al., 2009.(
انـد کـه اجـازه    هاي قصد بکارگیري بیوگـاز بیـان شـده   عنوان محدودکنندههبرداران ببهرهـ اقتصادي اجتماعیموقعیت ،در کنیا

Mwirigiهاي پیش ساخته قرار گیـرد ( تحت تأثیر برنامه،دهند قصد افرادنمی et al., مطالعـات نیـز کمبـود    ). در بعضـی  2009
بیوگاز و دشواري دسترسی به خدمات بیوگاز از عوامـل مـؤثر بـر کـاهش بکـارگیري بیوگـاز در بـین        مورددردانش و اطالعات 
Bondاند (دامدارن بیان شده & Templeton, Demirbasو 2011 & Balat, در مطالعات دیگري نیـز شـرایط موجـود و    ).2009
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Schwartzانـد ( وامل تأثیرگذار بر بکارگیري بیوگاز بیان گردیدهعنوان عوضعیت اقتصادي به et al., همچنـین نعیمـی و   ).2015
رفتارقصدمتغیربرداريمعنیاثر،نگرانیونگرشها،ارزشاخالق،متغیرهايکهدنددانشانخودتحقیق) در1397همکاران (

Afsharzadeh(افشارزاده و همکارانی داشتند. زیستمحیط et al., نیز در تحقیق خود بیان کردنـد کـه عوامـل متعـدد     )2016
) بیـان کردنـد   1392غالمی و همکـاران ( تأثیرگذارند. در روستاهاي ایران یرپذیدتجدهاي فرهنگی و اقتصادي بر توسعه انرژي

باعث کاهش هوازيیبهضم يآورفنآلی در مواد زائدبسیار چشمگیر است، زیرا استفاده از بیوگازکاربرد محیطییستزاثر که 
اجتمـاعی، اقتصـادي و   نتـایج ینبنـابرا ؛ گـردد کـربن و اکسـید نیتـروژن مـی    اکسـید يدچون متـان،  ياگلخانهتولید گازهاي 

کشور خواهـد توسـعه پایدار در يسوبهکه راهی باشدنمایانگر ضرورت ترویج و توسعه بیوگاز مییخوببهحاصله محیطیزیست
هـا،  فرهنگـی، محـدودیت  ــ از جمله عوامل اجتماعیکه در مرور مطالعات گذشته مشخص شد عوامل متعدديطورهمان.بود

ه تأثیرگـذار بـود  بیوگـاز در کشـورهاي مختلـف   بر قصد بکارگیريهاي دولت و آموزشعدم آگاهی و شرایط خانوادگی، حمایت
بیوگاز در بین دامداران سـنتی ایـران بـا اسـتفاده از مـدل      بر قصد بکارگیريمؤثرهاي هدف مطالعه حاضر، سنجش سازه.است

جامع تشخیص عمل، بوده است.
فرآیندهاي هنجاري، عادتی و عمدي و ) Comprehensive Action Determination Model(در مدل جامع تشخیص عمل 

Klocknerکالکنر و بلوبام (هاي موقعیتی بر رفتار اکولوژیک تأثیرگذارند. سازه & Blobaum, ) از تلفیق سه تئوري رفتار 2010
به مدل جامع تشخیص عمل دست یافتند و از طریق آن به ،کنش و تئوري عادات رفتاري- ریزي شده و تئوري هنجاربرنامه
براي اولین بار در بخش کشاورزي ایران 2014بینی رفتار اکولوژیکی پرداختند. این مدل توسط ایزدي و حیاتی در سال پیش

شود، بر میمشاهده1که در نگاره طورهمانو استفاده گردید. سازيیبومفارس، ذرت کاراننجش رفتار اکولوژیک جهت س
گذارند که عبارتند از فرآیندهاي هنجاري (شامل رفتار اکولوژیک تأثیر میبروز چهار دسته متغیر بر ،اساس این مدل

ها و آگاهی از نیاز است)، فرآیندهاي عادتی (الگوهاي ذهنی، مکاشفات، هنجارهاي فردي، هنجارهاي اجتماعی، آگاهی از پیامد
ها). در محدودیتهاي فردي، موقعیت و هاي موقعیتی (ویژگیارتباطات سازمانی)، فرآیندهاي عمدي (قصد و دیدگاه) و سازه

.بل از رفتار در فرآیند مذکور استآخرین مرحله ق،قصد،واقع
گردد، به بررسی فرآیندهاي آن رفتار میمنجر بهاحتمال زیاد، رفتار بهاین اصل که قصد انجام هر در این مطالعه با توجه به

شامل هاي موقعیتیدر این مدل سازهعنوان یک رفتار اکولوژیک پرداخته شده است. هفوق بر قصد بکارگیري بیوگاز ب
مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار اکولوژیک طوربهکه هستندهاي عینی و ذهنی هاي فردي، شرایط مکانی و محدودیتویژگی

,Klockner & Blobaumد (نتأثیر دار 2010; Schwartz et al., فرآیندهاي هنجاري خود شامل هنجارهاي فردي، ).2011
یر ها و آگاهی از پیامدها هستند و بر دو متغیر دیگر فرآیندهاي عمدي و عادتی تأثهنجارهاي اجتماعی، آگاهی از نیاز

Kahnemanغیر مستقیم بر رفتار اکولوژیک تأثیر دارند (طوربهگذارند و تنها می & Frederick, 2002; Gram-Hanssen, 2014

اي دیگر تأثیر هنجار و دیدگاه را کمتر و عوامل موقعیتی را بیشتر بیان کرده است البته مطالعه.)1393و عطایی و ایزدي، 
)Sophaa & Klockner, مستقیم طوربهفرآیندهاي عادتی شامل الگوهاي ذهنی، مکاشفات و ارتباطات سازمانی است و ).2011

Nealیک متغیر تأثیرگذار بر رفتار اکولوژیک است ( et al., Smajglو 2006 et al., در بعضی مطالعات بر تأثیر مستقیم .)2011
Shoveارتباطات سازمانی بر تصمیم فرد تأکید شده است ( et al., 2015;Bamberg, 2013;Smajgl et al., فرآیندهاي .)2011

,Klocknerمستقیم بر رفتار اکولوژیک اثر دارند (طوربهعمدي نیز شامل قصد و دیدگاه هستند که  2005; Carrus et al.,

,Izadi & Hayatiو 2008 ,Klockner & Nayumاند (مطالعات بسیاري تأثیر دیدگاه بر قصد و رفتار را بیان کرده. )2014

2017; Nayum et al., 2016; Steinhorst et al., 2015; Klockner, 2014; Izadi & Hayati, 2014, 2013; Matthies, 2012;
Stevenson, 2009; Milfont, 2009; Carrus et al., 2008; Gonzalez Lopez & Cuervo-Arango, 2008; Yan & Chun

you, بر هاي مختلف مؤثر بر جنبهچارچوباین در)). ب1393و عطائی و ایزدي،(1395همکاران،مهراب قوچانی و ;2006
رفتار اکولوژیک تأکید شده است.

ها و باورهاي فرد تأثیر بپذیرد. البته ممکن است منظور از هنجارهاي فردي سنجش یک شیوه دامداري خاص است که از ارزش
منظور سنجش میزان اهمیت نظرات و رفتار جامعه ،ته باشد. هنجارهاي اجتماعیچنین موردي براي همه دامداران وجود نداش
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هاآننگهداري دام تابع دیگر دامداران است یا از يکه فرد تا چه حد در زمینهدامداران بر هر دامدار است. در واقع دانستن این
د از لزوم و نحوه بکارگیري بیوگاز در دامداري است. آگاهی از نیازها سنجش سطح یا میزان آگاهی فرمنظور از ؟پذیردالگو می

میزان آگاهی فرد از پیامدهاي بکارگیري یا عدم بکارگیري بیوگاز در دامداري است که مورد آگاهی از پیامدها در اینجا
گیرد.سنجش قرار می

شود که در ار معمول برایش ایجاد میانجام دهد یک ساختمکرراًرفتاري را ،منظور از فرآیندهاي عادتی این است که اگر فرد
شود که در زمان هایی مربوط میگویند. در واقع عادت به رفتارطول زمان از حالت کنترلی خارج شده و به آن عادت می

الگوهاي ذهنی به این مفهوم است که ذهنیت دامدار نسبت به استفاده از بیوگاز "شود. ثابت توسط فرد انجام میطوربهطوالنی 
ياي در زمینهآیا ایده""کند؟آیا اگر محدودیت دسترسی نداشته باشد بیوگاز را در دامداري خود اجرا می""است؟چگونه 

یلیفسریغکلی دامدار تولید انرژي از منابع طوربهمنظور از مکاشفات این است که ""دارد؟یلیفسریغتولید انرژي از منابع 
ارتباطات سازمانی سنجش "داند یا بد؟آیا تولید انرژي از فضوالت و ضایعات را خوب می"مثالً"کند؟را چگونه ارزیابی می

هاي هاي دامداران جهت آشنایی با فناوريهاي ترویجی و گردهماییهاي اجتماعی و یا کالسمیزان مشارکت فرد در گروه
اشد.ب، میزیستیطمحهاي آموزشی در رابطه با حفاظت جدید یا شرکت در دوره

چارچوب نظري تحقیق-1نگاره 

ارادي (عمدي) این است که فرد براي انجام هر رفتاري ابتدا قصد انجـام آن را دارد. در واقـع منظـور ایـن     یندهاياز فرآمنظور 
نکه رفتاري عادتی باشـد).  (مگر ایهاستآنعمدي (ارادي) گیريیمتصماست که رفتار اکولوژیک دامداران تحت کنترل فرآیند 

قصد، تصمیم ناشی از باورهاي فرد اسـت بـا در نظـر گـرفتن     سنجید.دیدگاهقصد و متغیرهايتوان با فرآیندهاي عمدي را می

رفتار بکارگیري بیوگاز روستایی

؟؟؟؟
هاي موقعیتیسازه

هاي فرديویژگی

شرایط مکانی

هاي عینیمحدودیت

فرآیندهاي عمدي

اراده (قصد)

دیدگاه

فرآیندهاي عادتی

الگوهاي ذهنی

مکاشفات

ارتباطات سازمانی
فرآیندهاي هنجاري

اي اجتماعیهنجاره

هنجارهاي فردي

اهی از پیامدهاآگ

آگاهی از نیازها
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یا حساب شده و بر مبناي دانش فرد در یک موقعیت خاص یا براي انجام یک فعالیـت  دلیلیبهاي موجود که آنی و محدودیت
باور یا نگرش فرد در حال تبدیل شدن از حالت بالقوه به حالت بالفعل اسـت. دیـدگاه، بـاور    کهیزمانر واقع . دباشدمیمشخص

بینی است. دیـدگاه فـرد ممکـن اسـت     گیرد و حالت عام و کلی دارد و نتیجه آن قابل پیشفرد است که از دانش فرد نشأت می
منبعـی نامحـدود و   ،دیدگاه دامدار این است که انرژيمثالًقرار گیرد. تحت تأثیر شرایط و موقعیت ،براي تبدیل شدن به رفتار

مصرف آن بالمانع است.
چارچوب نظري تحقیق، رفتار انسان تحت کنترل شرایط یا موقعیـت اوسـت کـه ایـن     بر اساسهاي موقعیتی، در رابطه با سازه

هاي عینی و ذهنی موجود اوسـت. شـرایط   محدودیتهاي مکانی و قیود یاهاي فردي، اجتماعی، موقعیتموقعیت شامل ویژگی
تجزیـه و تحلیـل همـین    بـر اسـاس  شامل شرایط و موقعیت جغرافیایی است که دامداري در آن قرار دارد و فرد دامـدار  مکانی

آب وسعت دامداري، نوع دام، سیستم دامداري، میـزان نظیرگیرد. شرایط، تصمیم به اجراي فناوري جدید در دامداري خود می
هـاي خریـد و   منظور میزان دسترسی دامدار به انواع نهـاده و قـدرت او در تـأمین هزینـه    ،هاي عینیو تعداد کارگر. محدودیت

آالت است.تأمین نیروي کار و یا ادوات و ماشین
پژوهشروش

نوع از،تعمیمقابلیتوتغیرهامکنترليهدرجونظارتمیزان،هادادهگردآوريلحاظازوکاربرديهدف،لحاظازحاضرتحقیق
تمام پیمایش،ایندربررسیمورديهجامع. شداستفادهفن پیمایشازپژوهشایناجرايدر.استهمبستگیتوصیفیتحقیق

منظور از دامداران سنتی، آن دسته بود.)نفر91325(دامداران سنتی چهار استان فارس، خراسان رضوي، گلستان و کرمانشاه
ها بر اساس نوع دام دارانی است که اغلب در روستا فعالیت داشته و زمین مخصوص کشت علوفه ندارند و ظرفیت دام آناز دام

ها عمده فعالیت این.)1397کنند (دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام، باشد و از طریق دامداري امرار معاش میمتفاوت می
شان و دوري از مراکز تأمین انرژي، دسترسی به انرژي ندارند مکان و شرایط زندگیدارند اما به دلیلبه عهدهدامداري کشور را 

کنند یا کنند. این افراد یا چوب را سوزانده و از گرما و روشنایی آن استفاده میو از منابع فسیلی به شکل نادرست استفاده می
کرجسی و جدولازتحقیقيهنمونحجمتعیینبرايکنند. از نفت و کپسول گاز براي گرم کردن دامداري خود استفاده می

Krejcieمورگان( &Morgan, باگردید.برآوردنفر383نمونه حجمآماري،يهجامعوجدولاینبهتوجهبا.شداستفاده)1970
مورد بررسی،طبقاتبود. متناسبتصادفیبنديطبقهگیرينمونهاین تحقیق،دریريگنمونهروشآماري،يهجامعبهتوجه

هاي مورد مطالعه بر اساس مطالعات اولیه مشخص گردید، نمونه.بودندچهار استان فارس، خراسان رضوي، گلستان و کرمانشاه 
هاي . به عبارتی از جنبهاندبودهها قابل توجههاي مختلف تفاوتبین استانکهآن، حال بودههمگن نسبتاًهر استان درون در 

اي باشد. در چنین شرایطی روش انتخاب نمونه تصادفی طبقهها کم میاما داخل استان،ها زیادین استانواریانس ب،مختلف
اما علت انتخاب ،دامداران معیشتی هستندهاآنپراکنده و اغلب )هادامداران سنتی در کل کشور (همه استانمناسب است. 

هاي خانگی عنوان سوخت جایگزین استقبال کردند و سایتهاز بیوگاز بها دامداران این چهار استان این بود که در این استان
(شمال، جنوب غرب، غرب و شمال شرق) موقعیت متفاوت رحال آنکه به لحاظ جغرافیایی در چها.اندازي شده استراه
بوده و ارانگذیاستسنظر صت هجري شمسی بکارگیري بیوگاز مدباشند و داراي تنوع آب و هوایی هستند. از دهه شمی

اما در این ؛ اند اما متأسفانه در سراسر کشور گروه هدف تمایلی به اجراي آن نداشتنداقداماتی در جهت ترویج آن انجام داده
؛ )1392(ثقفی، اندهاي خانگی بیوگاز نموده و تا مرحله استخراج گاز پیش رفتهاندازي سایتاقدام به راهيافرادها استان

پرسشنامهابزارها ازهدادآوريجمعبرايدر نظر گرفته شدند.پژوهشعنوان نمونههن پژوهش این چهار استان بدر ای،بنابراین
یلیخ، کم، متوسط، زیاد و کمیلیخ(قسمتیپنجلیکرتطیفازو وابسته،مستقلمتغیرهايسنجشبرايگردید.استفاده

متغیر مستقل و فرآیندهاي ،هاي فرديهاي موقعیتی و ویژگیبسته، سازهمتغیر وا،قصد بکارگیري بیوگاز. شداستفاده) یادز
متخصصانپانلی ازتوسطتحقیقابزارحتواییو مظاهري رواییمتغیرهاي میانجی تحقیق بودند. ،عادتی، هنجاري و دیدگاه
ازخارجافرادازپرسشنامه30کمیلتوراهنمايهمطالعپرسشنامه،پایاییتأییدبرايگردید.تأییدترویج و آموزش کشاورزي

آلفاي کرونباخضریبمقادیر،1جدولدر. پذیرفتصورتکرونباخآلفايمحاسبهو (دامداران لواسانات)هاي مورد مطالعهاستان



1397/ 2/ شماره 14علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

225

وSPSS23آمارينرم افزارهايازاستفادهباشدهتکمیلاطالعاتها،دادهآوريجمعازپسگردیده است. ذکرتحقیقمتغیرهاي
AMOS20شدتحلیلوجزیهت.

مقادیر آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق-1جدول 
مقدار آلفاي کرونباخگویهتعدادمتغیرهاردیف

884/0هنجارهاي اجتماعی1
488/0آگاهی از نیاز2
991/0ارتباطات سازمانی3
689/0الگوي ذهنی4
693/0دیدگاه5
690/0هامحدودیت6
789/0قصد7
990/0آگاهی از پیامد8
483/0هنجارهاي فردي9
894/0مکاشفات10

ها و بحثیافته
یشناختتیجمعهاي ویژگی

میانگینکهداشتندقرارسال68تا26سنیيهدامنبینمطالعه همگی مرد بودند. دامداراندامداران موردتوصیفی،هايیافتهطبق
اینبهتوجهبود. باسال3/21پاسخگویاندامداريي همیانگین سابقدامداري،فعالیتيهنظر سابقازبود.سال41هاآنسنی

اصلیمنبع.شدندیممحسوبباتجربهافراديوداشتندهاي دامداريفعالیتدرباالییيهسابقپژوهشهدفگروهمیانگین، اکثر
بود. از از دامپروريدرصد افراد4/87درآمداصلیمنبعکهگرفتندجايدامپروريوزراعتيهدستدودرجامعه آماري تحقیقدرآمد

مترمربع 1979ها میانگین وسعت دامداري آن. بودنددرصد در دوره آشنایی با بیوگاز شرکت کرده9/81بین دامداران مورد مطالعه، 
دو نوع دام را داشتند. منبع گرمایشی هرهاآندرصد 3/22م داشتی و درصد دا1/40درصد دام گوشتی، 7/37. از نظر نوع دام بود

بخاري بود.هاآندرصد 93دامداري 
توصیف متغیرهاي مدل جامع تشخیص عمل

به ها، رتبه نخست را شده، متغیر محدودیتضریب تغییرات محاسبهبر اساساند. ، متغیرهاي پژوهش توصیف شده2در جدول 
ست. الگوهاي ذهنی، ارتباطات سازمانی، هنجار اجتماعی، آگاهی از نیازها، دیدگاه و موقعیت به ترتیب اختصاص داده اخود
اند از عوامل تأثیرگذار بر قصد اند. در واقع این متغیرها که وارد مدل تحلیل مسیر شدههاي دوم تا هفتم را کسب کردهرتبه

بکارگیري بیوگاز توسط دامداران هستند.

صیف متغیرهاي مدل جامع تشخیص عملتو-2جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر

22313/01محدودیت
225/315/02الگوهاي ذهنی

297/416/03ارتباطات سازمانی
2427/626/04هنجار اجتماعی
6/86/230/05آگاهی از نیازها

6/134/539/06دیدگاه
6/215/1676/07موقعیت
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مقایسه میانگین عناصر مدل جامع تشخیص عمل با میانگین مقیاس
ها نشان داد کـه بـین   اي استفاده گردید. یافتهتک نمونهاستیودنتبراي بررسی عناصر مدل جامع تشخیص عمل، از آزمون تی

داري وجـود داشـت. فقـط    تفاوت معنـی ) p>01/0عناصر مدل جامع تشخیص عمل و میانگین مقیاس در سطح یک درصد (میانگین 
داري با میانگین مقیاس نداشت. این در حالی اسـت کـه کـران بـاال و     میانگین متغیرهاي مکاشفات و هنجارهاي اجتماعی تفاوت معنی

د. باشـ هاي عینی، هنجارهاي فردي، ارتباطات سازمانی، الگوي ذهنی و قصد بکـارگیري بیوگـاز مثبـت مـی    پایین متغیرهاي محدودیت
هـاي  تر اسـت. بـه بیـان دیگـر، میـانگین محـدودیت      داري از میانگین مقیاس بزرگمعنیطوربهاین بدان معناست که میانگین جامعه 

داري از حـد مطلـوب   معنـی طوربهعینی، هنجارهاي فردي، ارتباطات سازمانی، الگوي ذهنی و قصد بکارگیري بیوگاز در بین دامداران 
منفـی بـود. بـه بیـان     و دیدگاه دامـداران موقعیت دامداريآگاهی از پیامد،ال و پایین چهار متغیر آگاهی از نیاز، کران با؛ امابیشتر است

ه شده است.ئارا3ها در جدول داري از میانگین مقیاس کمتر بودند. سایر یافتهمعنیطوربهدیگر میانگین این سه متغیر 

خیص عمل با حد مطلوبمقایسه میانگین عناصر مدل جامع تش-3جدول 

میانگین ابعاد
مقیاس

میانگین 
نمونه

انحراف 
فاصله اطمینانtSigمعیار

71/3، 1802/22028/395/25000/032/4محدودیت عینی
- 65/19، 3365/2159/611/25000/099/22موقعیت دامداري

- 531/0، 2409/2427/6310/0757/0730/0هنجارهاي اجتماعی
47/3، 1276/1585/273/25000/0049/4جارهاي فرديهن

- 63/3، - 000/010/3- 1263/863/297/24آگاهی از نیاز
55/1، 2703/2977/434/8000/051/2ارتباطات سازمانی

86/3، 1822/2253/335/23000/057/4الگوي ذهنی
- 92/4، - 000/082/3- 1862/1343/574/15دیدگاه
19/2، 2168/2384/482/10000/017/3ي بیوگازاجراقصد 

- 71/7، - 000/087/6- 2770/1921/484/33آگاهی از پیامدها
- 694/0، 845/0568/0-2493/23279/6196/0مکاشفات

کارگیري بیوگازهقصد بی متغیرها بر لتفکیک اثرات ع
آثـار بررسیبهمسیرتحلیلست. انشان داده شده ، 2نگاره در ، انجام شدمسیرکه با آزمون تحلیلمتغیرهایعلتفکیک اثرات 

متناسـب  مقـادیر شـود، مـی مشـاهده طورکـه همـان پـردازد. میوابستهمتغیرهايبرمتغیرهاي مستقلغیرمستقیمومستقیم
اشد.بقابل مشاهده می4که در جدول مدل است-دادهمناسبسازگارينشانگربرازش،هايشاخص

زاي قصد بکارگیري کننده متغیر درونبینیپیش،زاي موقعیتعبارت دیگر، متغیر برون). به=18/0βو > 01/0pدامداران دارد (
و از طریـق  داریمعناثر غیرمستقیم، مثبت و ، )=30/0βبیوگاز است. از طرفی این متغیر از طریق تأثیر بر هنجارهاي اجتماعی (

).=12/0βداري دارد (نیز بر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران، اثر غیرمستقیم، مثبت و معنیتأثیر بر دیدگاه
درصد قصد بکارگیري بیوگاز بـین دامـداران را   40اند حدود نمودار تحلیل مسیر بیانگر آن است که متغیرها توانسته2در نگاره 

دار بر قصد بکارگیري بیوگاز توسط  امداري اثر مستقیم، مثبت و معنیتبیین کنند. در بین متغیرهاي اثرگذار، متغیر موقعیت د
و > 001/0pدار بـر قصـد بکـارگیري بیوگـاز توسـط دامـداران دارد (      ها اثر مستقیم، منفـی، ضـعیف و معنـی   متغیر محدودیت

06/0β=( ارگیري بیوگاز است. از طرفی زاي قصد بکبینی کننده متغیر درونها پیشزاي محدودیتبه عبارت دیگر، متغیر برون؛
دار و از طریق تأثیر بر متغیر آگـاهی  )، اثر غیر مستقیم، منفی و معنی=20/0βاین متغیر از طریق تأثیر بر هنجارهاي اجتماعی (

).=33/0βداري دارد (از نیاز نیز بر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران، اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی
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قصد بکارگیري بیوگاز در ایرانیعلمدل - 2نگاره 

**11/0

موقعیت دامداري

هامحدودیت

آگاهی از پیامد

آگاهی از نیاز

هنجار فردي

هنجار اجتماعی

الگوهاي ذهنی

ارتباطات سازمانی

دیدگاه د اجراي قص
بیوگاز

**06/0-

**24/0

**12/0
**04/0

*12/0
**18/0

**21/0

**33/0

**046/0 **46/0

**18/0

**55/
0

**60/0
**30/0

**21/0

**24/
0

**20/
-

0 ---

**23/0 **23/
0-

*12/
0

**36/0

**49/0
**29/0

**30/0

Chisq=9.83
(df=10, p= 0.03)
RMSEA= 0.06
CFI= 0.95
NFI= 0.94

**12/0

33/0

12/0

٢۴/٠

١۴/٠

29/0

43/0 ۴٠/٠

١۶/٠
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هاي برازش مدل تحلیل مسیرشاخص-4جدول 
مقدار شاخص در این پژوهشمقدار استانداردشاخص

983/0>۵به درجه آزاديمربع کاينسبت 
RMSEA1/0<	 	06/0

CFI9/0>95/0
NFI9/0>94/0

داري زاي هنجارهاي اجتماعی اثر مستقیم، مثبـت، معنـی  هار متغیر تشکیل شده است که متغیر درونفرآیندهاي هنجاري از چ
) و الگوهـاي ذهنـی   =04/0β) این متغیر از طریق دیدگاه (=46/0βو > 01/0pبر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران دارد (

)21/0β=ري بیوگاز توسط دامداران دارد. یکی دیگر از متغیرهاي گـروه  داري بر قصد بکارگی) نیز اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی
) بـر قصـد   =11/0β) و دیـدگاه ( =30/0βهنجاري، هنجارهاي فردي بوده است. این متغیر از طریق تأثیر بـر الگوهـاي ذهنـی (   

ستگی مستقیم به فـرد و  از آنجا که هنجار فردي بداري دارد. بکارگیري بیوگاز توسط دامداران، تأثیر غیرمستقیم، مثبت و معنی
زاي آگـاهی از نیازهـا   متغیـر درون رسد که تأثیر آن بر قصد بکارگیري از هنجار اجتماعی کمتر است. نظرات او دارد، به نظر می

). ایـن  =04/0βو > 01/0pدار و ضعیفی بر قصد بکارگیري بیوگـاز توسـط دامـداران اسـت (    داراي تأثیر مستقیم، مثبت، معنی
داري بر قصد بکارگیري بیوگـاز توسـط   ن از طریق تأثیر بر متغیر الگوهاي ذهنی، تأثیر غیرمستقیم، مثبت و معنیمتغیر همچنی

=βدامداران دارد ( زاي ). متغیر دیگر گروه هنجاري، آگاهی از پیامدها بوده است. این متغیر از طریق تأثیر بـر متغیـر درون  0.29
=βالگوهاي ذهنی ( داري دارد.ي بیوگاز توسط دامداران، تأثیر غیرمستقیم، مثبت و معنی) بر قصد بکارگیر0.24

دهنـد.  عادات افـراد را شـکل مـی   ،هاي مدل پژوهش بودند. در این دسته نیز سه متغیرگروه دیگري از سازه،فرآیندهاي عادتی
) بـر قصـد بکـارگیري    =55/0βیـدگاه ( هاي اجتماعی از طریق تأثیر بر متغیر دعنوان مشارکت فرد در گروهارتباطات سازمانی به

زاي الگوهـاي ذهنـی اثـر مسـتقیم، مثبـت،      داري دارد. متغیـر درون بیوگاز توسط دامداران، تأثیر غیرمسـتقیم، مثبـت و معنـی   
). ایـن متغیـر همچنـین از طریـق دیـدگاه      =12/0βو > 001/0pداري بر قصد بکارگیري بیوگاز توسـط دامـداران دارد (  معنی

)49/0β=داري بر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران دارد.ر غیرمستقیم، مثبت و معنی) اث
به ؛ )=23/0βو > 001/0pداري بر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران دارد (تأثیر مستقیم، مثبت، معنی،متغیر دیدگاه

زاي قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران رونداري براي متغیر دبینی کننده معنیپیش،زاي دیدگاهعبارت دیگر، متغیر درون
است.

، اثر مستقیم، مثبت و قوي هنجارهاي اجتماعی بر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران بیانگر این واقعیت است 5توجه به جدول با 
هاي مطالعات دهد. یافتهیهاي اجتماعی، قصد بکارگیري بیوگاز را در بین دامداران افزایش مکه توجه و تبعیت بیشتر از هنجار

,Klocknerگذشته نیز مؤید این موضوع است. از جمله مطالعه کالکنر ( 2017; Klockner, )، استین هورست و همکاران 2012
)Steinhorst et al., ,Izadi & Hayati)، ایزدي و حیاتی (2015 ,Klockner & Oppedal)، کالکنر و اوپدال (2014 )، ماتیس و 2011

,Matthies & Klockner(کلوکنر 2009) ،(Bamberg & Moser, Gutscher) و گوتشی و کیسر (الف1393)، عطایی و ایزدي (2007

& Kaiser, مستقیم و غیرمستقیم بر قصد تأثیر دارند. این مطالعات بیان کردند صورتبه) بیان کردند که فرآیندهاي هنجاري 2003
هاي قصد است. هنجار اجتماعی عالوه بر تأثیر مستقیم برقصد، از طریق ارتباطات بینی کنندهین پیشترمهمکه متغیر هنجار یکی از 

تر، ارتباطات يقوسازمانی، دیدگاه و الگوهاي ذهنی نیز بر قصد بکارگیري بیوگاز تأثیر دارد. به این معنی که افراد با هنجار اجتماعی 
تر بر الگوي ذهنی افراد و يقویري بیوگاز را دارند. همچنین هنجار اجتماعی تر، بیشتر قصد بکارگسازمانی بیشتر و دیدگاه مثبت

ها تأثیر مثبتی دارد.درنتیجه قصد آن
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تجزیه اثرات متغیرهاي پژوهش بر قصد بکارگیري بیوگاز-5جدول 
اثر مستقیم استاندارد متغیر

شده
اثر غیر مستقیم 
استاندارد شده

کلی استاندارد یعلاثر 
شده

- 11/0055/0-066/0هاحدودیتم
18/008/026/0موقعیت

45/0- 46/001/0هنجارهاي اجتماعی
044/033/037/0آگاهی از نیاز

6/013/073/0ارتباطات سازمانی
12/012/024/0الگوي ذهنی

23/0023/0دیدگاه

ر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران بیانگر این است که داشتن دیدگاه دار دیدگاه بیافته حاصل از اثر مستقیم، مثبت و معنی
,Klockner & Nayumهاي مهم قصد انجام کار است. مطالعات (بینی کنندهمثبت یکی از پیش 2017; Nayum et al., 2016;

Steinhorst et al., 2015; Klockner, 2014; Izadi & Hayati, 2014, 2013; Matthies, 2012; Stevenson, 2009; Milfont, 2009;

Carrus et al., 2008; Gonzalez Lopez & Cuervo-Arango, 2008; Yan & Chun you, و 1395مهراب قوچانی و همکاران،;2006
دیدگاه بر ها در مطالعات مختلف به این صورت بیان شده که ) همه در تأیید این رابطه است. البته این یافتهب1393عطائی و ایزدي،(

,Sophaa & Klocknerقصد فرد تأثیرگذار است. سوفا و کالکنر ( در مطالعه دیگري اهمیت زیاد هنجار و دیدگاه را نقد کرده و )2011
اند.تر از هنجارها دانستهعوامل موقعیتی را مهم

وسیله ارگیري بیوگاز توسط دامداران بهدار متغیرهاي الگوهاي ذهنی و ارتباطات سازمانی بر قصد بکتأثیر مستقیم، مثبت و معنی
برخی محققان تأیید شده است. این محققان در پژوهش خود دریافتند که فرآیندهاي عادتی افراد بر هنجارها، دیدگاه و همچنین 

,Matthies & Klocknerتأثیر دارد: (هاآنقصد  2009; Klockner & Nayum, 2016; Klockner & Oppedal, 2011; Blobaum &

Klockner, گیري و قصد ). همچنین مطالعات بسیاري نقش حضور در مجامع و داشتن ارتباطات سازمانی گسترده در تصمیم;2010
Shoveاند (فرد را بیان نموده et al., 2015;Nayum & Klockner, 2014; Bamberg, 2013;;Smajgl et al., هاي ). یافته2011

داري بین میانگین این دو متغیر با میانگین مقیاس کند. چرا که تفاوت معنیز این موضوع را تأیید میحاصل از مقایسه میانگین نی
توان بنابراین می؛ میانگین الگوهاي ذهنی و ارتباطات سازمانی دامداران بیشتر از حد میانگین بوده استکهيطوربهوجود داشت. 

تري برخوردار باشند، قصد اجراي به بیوگاز داشته و از ارتباطات سازمانی قوياستدالل نمود، دامدارانی که ذهنیت مثبتی نسبت 
هاي آموزشی یا مجامع شرکت کنند بیشتر بیشتر خواهد بود. در واقع هر چه دامداران با ذهنیت مثبت در کالسهاآنبیوگاز در بین 

و با مشکالت اجرایی آشنا شده و در جهت رفع آن کسب شود ها از اجرا کم میشوند، ترس آنبا اصول بکارگیري بیوگاز آشنا می
یابد.افزایش میهاآنکنند بنابراین احتمال بکارگیري بیوگاز بین تجربه می

,Klockner & Nayumتأثیر مستقیم آگاهی بر قصد نیز توسط ( 2017; Klockner & Ofstad, 2017; Izadi & Hayati, 2014;

Kaiser et al., ه است. آگاهی عالوه بر تأثیر مستقیم، از طریق تأثیر بر ارتباطات سازمانی، الگوهاي ذهنی و دیدگاه ) تصدیق شد2003
ی دامداران از نیازشان به فناوري و پیامدهاي فناوري بیوگاز آگاهکه هر چه صورتینانیز بر قصد بکارگیري بیوگاز تأثیر دارد. به 

تري نسبت به بیوگاز داشته باشند، قصد بکارگیري بیوگاز وهاي ذهنی و دیدگاه مثبتتر و الگيقوبیشتر باشد و ارتباطات سازمانی 
ها بیشتر خواهد بود.بین آن

اند. به این متغیرهاي موقعیت دامداري و محدودیت نیز بر قصد بکارگیري بیوگاز توسط دامداران تأثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته
تر يقوهاآنکمتر باشد، قصد بکارگیري بیوگاز در هاآنتر و محدودیت دسترسی مناسبمعنی که هرچه موقعیت دامداري افراد 

کننده هایی مشخص شده که یکی از عناصر تعییناست از جمله در پژوهشبسیاري بیان گردیدهخواهد بود. این یافته در مطالعات
,Klockner & Nayumایی او با نوآوري و مزایاي نوآوري است (در قصد استفاده فرد از نوآوري، موقعیت فرد و میزان دسترسی و آشن

2016, 2017;Izadi & Hayati, 2014; Klockner, 2013, 2014; Evan, 2011; Sophaa et al., 2011; Schwartz et al., 2011;

Gram Hassen, 2014.(
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گیري و پیشنهادهانتیجه
هاي فسیلی با جایگزین کردن انرژيیلهوسبهپوشیده نیست، زیرا کسیچهامروزه بر یرپذیدتجدهاي اهمیت بکارگیري انرژي

به کاهش سطح کربن، آلودگی هوا و مشکالت ،هاي آیندهعالوه بر حفظ منابع براي نسلیرپذیدتجدمنابع انرژي 
(ظرفیت از فضوالت دامیبا توجه به پتانسیل ایران در تولید بیوگاز شود. حال آنکه در این تحقیقمحیطی نیز کمک میزیست
در بخش کشاورزي به بررسی )1395میلیون مترمکعب بیوگاز از ضایعات دامی بر اساس آمار وزارت نیرو 16146/35تولید 

انجام گرفت، )CADMپرداخته شد. در این بررسی که با کمک مدل تشخیص عمل (اصلیعنوان مخاطبان هقصد دامداران ب
هاي قصد بکارگیري بیوگاز در کننده، دیدگاه، موقعیت، محدودیت و ارتباطات سازمانی از تعیینمتغیرهاي هنجارهاي اجتماعی

بین دامداران بودند.
اي . به گونهصورت زنجیروار به یکدیگر وابسته هستندعناصر مدل جامع تشخیص عمل بهنتایج این تحقیق حاکی از آن است که 

هاي دامداران عنوان مثال، محدودیتسایر عناصر تغییرات اساسی خواهند نمود. بههاآنگیري هر یک از با تغییر و شکلکه 
این فرآیند منجر به برقراري ارتباطات و شناخت پیامدهاي حاصل از اجراي بیوگاز خواهد شد. هاآنباعث آشکار شدن نیازهاي 

یا هنجارهاي فردي و ؛ وگرددو پشتیبان میهاي خدماتی اندرکاران اجرایی و سازمانسازمانی بین جامعه دامداران، دست
گیري الگوهاي ذهنی مثبت و یا منفی دامداران براي استفاده باعث شکل،هاي پاكاجتماعی موجود نسبت به استفاده از انرژي

توان نتیجه ، میبنابراین؛ دهددیدگاه و قصد اجراي بیوگاز در بین دامداران را تحت تأثیر قرار می،شود. این رونداز بیوگاز می
را مشخص هاي مؤثرسازهیخوببهتوانست اجراي بیوگازبررسی قصد منظوربهمطلوب عنوان یک مدل هاین مدل بگرفت که 

، دامداراندر بین بهبود قصد بکارگیري بیوگاز منظوربهبتواند و آموزش کشاورزيترویج، نظامهاآننماید تا به کمک 
پیشنهادهاي کاربردي زیر جهت بهبود قصد بکارگیري بیوگاز ،تحقیقنتایجبنابراین بر اساس ؛ گیردراهبردهاي مناسبی را بکار

گردد.میارائهدر جامعه دامداران 
از طریق الگوهاي ذهنی و ارتباطات سازمانی بر روي دیدگاه و هم مستقیم و طوربههم از آنجایی که سازه هنجارهاي اجتماعی 

ثیرگذار در هر منطقه، شود ضمن شناسایی افراد الگو و تأثیرگذار است، بنابراین توصیه میدر دامداران تأد بکارگیري بیوگاز قص
ویژه بر روي ترغیب و بکارگیري بیوگاز در واحدهاي دامی این افراد، تمرکز ویژه صورت گیرد، ولو اینکه با ارائه تسهیالت طوربه

الگوهاي ذهنی از طریق تمرکز بر ارتباط بین دامداران،مذکور نصب گردد تادر واحدهاي دامی افراد یساتتأسویژه، این 
منجر گردد.هاآنهن در دیگران شکل گرفته و به بهبود دیدگاه و قصد بکارگیري بیوگاز در ذمطلوبی 

گردد تا از پیشنهاد میثیرگذار بوده است. لذادیدگاه و قصد بکارگیري بیوگاز، تأقوي بر روي طوربهسازه ارتباطات سازمانی نیز 
هاي موجود در بین دامداران (اعم از رسمی و غیر رسمی) ضمن بهبود دیدگاه دامداران، زمینه باال ها و تشکلطریق تعاونی

هاي دامداران، مسئولیت ترویج توان از طریق عقد قرارداد با تشکلحتی می. شودجهت بکارگیري بیوگاز فراهمها آنبردن قصد 
در بکارگیري بیوگاز را از طریق ایجاد تسهیالت و خدمات حمایتی، به این نهادها واگذار نمود و انتظار داشت تا هاآنو ترغیب 

در هاآناز طریق هنجارهاي اجتماعی موجود، الگوهاي ذهنی بهتري در دامداران در این مورد، شکل گرفته و دیدگاه و قصد 
تغیر الگوهاي ذهنی، جنبه فردي داشته و به تصویر ذهنی فرد نسبت به یک مطلب، اگرچه مبکارگیري بیوگاز، ارتقاء یابد.

هاي ارتباطی هایی همچون هنجارهاي فردي و اجتماعی، آگاهی، دانش و کانالگردد، اما این تصویر تحت تأثیر سازهمربوط می
دامداران از نیاز ایشان به استفاده از بیوگاز و این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی هايیافتهاز آنجایی که گیرد. قرار می

باال بردن دانش و آگاهی است، لذا با یفیضعنسبتاً، در سطح فناورياز مزایا و پیامدهاي بکارگیري این هاآنهمچنین آگاهی 
محیطی جهان تهاي زیسو بیوگاز و بیان وضعیت بحرانی انرژي و آلودگییرپذیدتجدهاي دامداران نسبت به ماهیت انرژي

، آماده نمود. البته معرفی تجارب موفق یرپذیدتجدیک منبع انرژي عنوانبهرا جهت پذیرش بیوگاز هاآنتوان ذهن امروز، می
عنوان هها و موقعیت نیز بتواند بر بهبود تصویر ذهنی دامداران بسیار مؤثر باشد. محدودیتداخلی و خارجی در این مرحله می

اند. به این صورت که هر فرد براي اینکه بخواهد تصمیم به انجام کاري بر قصد بکارگیري بیوگاز وارد مدل شدهمتغیرهاي مؤثر
کند. در اینجا نیز دامدار باید کامالً با مزایا و ها و مزایاي کار جدید توجه میبگیرد در ابتدا به موقعیت خود و محدودیت
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ار با دستگاه اطالع یابد تا با بررسی موقعیت خود، قصد بکارگیري بیوگاز و پرداخت هاي بیوگاز آشنا شود و از سهولت کویژگی
هاي اولیه را بنماید.هزینه
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Abstract
Population growth, energy need, scarcity and contamination fossil energy resources in rural area make
using clean and renewable energies unavoidable all over the country. Biogas is one of those renewable energies
with a high potential to use, among Iranian rural communities. The main object of this study was to investigate
factors affecting biogas usage intention among traditional ranchers in Iran. In order to measure those factors,
Comprehensive Action Determination Model, which is a model for measuring ecological intention and behavior,
was examined. Iranian ranchers were the statistical population of the study and 383 ranchers were selected as
sample group using stratified random sampling method. Data collection instrument was a questionnaire which
its face and content validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts and its
reliability was estimated by implementing a pilot study. The Cronbach's alpha value confirmed the reliability of
the questionnaire towards measuring variables. Findings revealed comprehensive action determination model
could assess the intension determinants, appropriately, so that extension system could consider them towards
developing biogas usage among traditional ranchers. Besides, findings showed that social norms, attitude,
animal husbandry situation, constraints, awareness of needs and consequences, amount of communication with
local organizations, and subjective schemata were determinant factors in relation to biogas usage intention by
ranchers.

Keywords: Biogas, Traditional Ranchers, Comprehensive Action Determination Model, Renewable
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