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 چکیده
های خدمات آموزشیی مراکیز تیرویر در امیور کارگیری آموختهالعة حاضر، تحلیل عواملی است که در چگونگی بههدف مط هدف:

  اند.کشاورزی توسط کشاورزان مؤثر بوده

هزار  620روستایی با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونة آماری، از جامعة 384آوری اطالعات این پژوهش برای جمع روش:

گانة جهادکشاورزی استان گیالن انتخاب شدند. این مطالعه از نوع توصییفی همسسیتگی  59برداران تحت پوشش مراکز هرهنفری ب

مراکیز جهیاد کشیاورزی  های آموزشی درکالس ه،شدریزیجغرافیایی از نظریة رفتار برنامه یاست و در آن تالش شده بر پایة مدل

کارگیری خدمات آموزشی محاسسه شود و مییزان نشیش عوامیل متغیرهای رفتاری با بهبندی شوند، همسستگی بین اولویتگیالن، 

  گیری رفتار روستاییان با رگرسیون تعیین شود.رفتاری بر شکل

های ترویجی درصد در رابطه با کالس 32های مراکز مربوط به بخش تولیدات گیاهی، درصد از کالس 41نتایر نشان داد  ها:یافته

گر آن است که هنجار ذهنی، نگرش و تأثیرات آموزشی، . یافتة دیگر بیانبه بخش تولیدات دامی اختصاص داشته استدرصد  27و 

بینی نیمی از رفتار شده، قادر به پیشریزیهای عملی روستاییان تأثیر دارد و نظریة رفتار برنامهکارگیری آموختهدرصد بر به 45تا 

مل کنترل جغرافیایی، رفتار تحت تأثیر متغیر فاصلة جغرافیایی )شعاع دسترسی به خدمات ترویجی( شدن عابوده است؛ اما با اضافه

کنند و مییزان کارگیری عملی آموزش از سوی روستاییان ایفا میگیرد و نششی مؤثر بر بهقرار میو الگوی فضایی در قالب مالکیت 

  .دیابدرصد افزایش می 64تا  یتسیین مدل جغرافیایی رفتار

تر برای حضور رسانی گستردهترویر تحویلی برای روستاهای دورتر از مرکز و اطالع شعاع نتایر بر لزوم افزایش راهکارهای عملی:

 ای تأکید دارد. مالکان برای خدمات مشاورهالخصوص خردهعموم روستاییان علی

کیار مسیایل جامعیة انیدردسیت هیایسیازمان بیه و کشاورزانهای روستاییان نگرش و باورها هنجارها، شناسایی اصالت و ارزش:

 ها ارایه دهند. تری در ارتساط با آنریزی مناسباین جوامع را بهتر بشناسند و برنامه تا کندمی روستایی کمک

شی توسط های آموزآموختهکارگیری ، بهشدهریزیهای جغرافیایی رفتار برنامهکالس آموزشی ترویجی، مدل: هاواژهکلید

 روستاییان، استان گیالن.
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 . مقدمه 1
 لهأ. طرح مس1. 1

های متفاوتی در مورد رفتارشناسی روسیتایی مطیر  دیدگاه

ماندگی روسیتاییان شده است. دیدگاهی مستنی بر انفعال و عشب

مطیر  و  «تفیاوتدهشانان بیی»تحت عنوان  1950 ةکه در ده

خانوارهای روستایی بیا توجیه بیه ماهییت گونه بیان شد که این

های موجود، به تغییرات محیط زنیدگیایستای روستا و ناایمنی

شان )اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی( واکینش نشیان نمیی

)بلکیا،،  گیری عشالنیی و منطشیی هسیتنددهند و فاقد تصمیم

ثر از مکتیب أدییدگاه متیایین  (.47 ، ص.2003، 1هیلر و سیاوج

لیتز نییز بیه پردازانی همچون هوسنوسازی بود که توسط نظریه

سینتی  ةآن پرداخته شد و باور بر این بود که برای انتشال جامعی

، 2)هوسیلیتز به مدرن، حیفف الگوهیای سینتی ضیرورری اسیت

در دیییدگاه دیگییر کییه کلییید پیییدایش آن بییه  .(83، ص. 1960

گردد، مفهیوم انسیان اقتصیادی میباز «سایمون رضایت»مفهوم 

های افراد، عیالوه گیریزیر سوال رفت و بیان شد که در تصمیم

توجیه بر وضعیت اقتصادی، باید مسائل اجتماعی مردم نیز مورد 

دیییدگاه مستنییی بییر  (.59، ص. 1957، 3قییرار گیییرد )سییایمون

، با بحی  منطیا اقتصیادی در بودن روستاییانمنطشی و عشالنی

آغاز شد کیه منجیر بیه رهیور  4شولتز ةشان در نظریعملکرد ده

-دهشانیان ریسیک ةحداکثر سود دهشانان در مشابل نظری ةنظری

شولتز کشاورزان و  ةبه عشید(. 61، ص. 1993، 5الیس) دشگریز 

بلکیه  ؛گیرا نیسیتندمنطشیی و سرنوشیتروستاییان نه تنها غییر

 هییای گونییاگونگرنیید و بییا دقییت، هزینییه و فواییید روشحسییاب

در سال  (.94، ص. 1978، 4)شولتز کنندکشاورزی را ارزیابی می

ه داد که یسازی دهشانی را اراتئوری بهینه 6مایکل لیپتون 1968

 مسنایی برای مطالعات رفتیار خیانوار روسیتایی پیس از آن شید

  (.114، ص. 1968، 6)لیپتون

شناسیی هفتیاد مییالدی، بیا پیشیرفت روان ةدر اواسط دهی

 ةعمل مستدل اولین مدلی بود که وجود رابطی ةیاجتماعی، نظر

طور معتسر اثسات کرد. در عیین حیال، ها و رفتار را بهبین نگرش

شناسیی نیام جامعیهه یک رویکرد جدید در مطالعات روستایی ب

تیرین عامیل نوین روستایی رهور کرد که از آن به عنیوان مهیم

اییانی )قیرن روستایی در ربع قرن پ ةثیرگفار بر مطالعات جامعأت

شناسیی  جامعیه ةلأکنند که بخشی از آن به مسبیستم( یاد می

-181. ص، صی2001، 7)باتیل شیدرفتار کشاورزی مربیوط میی

هشیتاد و نیود  ةهای فرهنگی در اواخر دهلفهؤپیدایش م (.165

میالدی باع  شد رویکرد فرهنگی بر رویکرد رفتاری غالب شود. 

زبیان، هوییت، قومییت و رویکردی که بر اهمیت مواردی چیون 

-172. ص، صی2001، 8)ولنتیاین کید داشیتأتحلیل گفتمان ت

-نامیههای پرسشرویکردهای رفتاری از روش ،در مشابلو  (166

بردنید شناسی برای در، رفتار بهیره مییای و ساختارهای روان

)اونیتس،  که الزم بیود رویکیرد فرهنگیی نییز در آن نفیوذ یابید

ایین ،در مجمیوع (.313-332. ص، صی2002، 9موریس و وینتر

شود که رویکرد رفتاری تحت مکتب نظری خاصی گونه بیان می

هیای در رشیته ،شوندقرار ندارد و مشاالتی که رفتاری نامیده می

  (.359-371. ص، ص2004، 10)بارتن مختلفی وجود دارند

رویکرد رفتاری در مطالعات کشاورزی رویکردهایی هسیتند 

هیای ( بیر سیاخت2نید، ا، رفتار کشیاورزان( به دنسال در1 :که

کیید دارنید و أها و اهیداف تها، ارزششناختی مانند نگرشروان

اطالعات مربوط به ساختار زمین، موقعیت اقتصیادی و غییره را 

)میوریس  برندهای کمی بهره میاز روش (3کنند آوری میجمع

بییه طییور کلییی، چنییین  (.51-63. ص، صیی1995، 11و پییوتر

هییای هییایی را ترکیسییی از عوامییل انگیزشییی و ویژگیییرویکرد

های انگیزشی را گیرند که اولویتساختاری اقتصادی در نظر می

تیا  (.466-487. ص، صی1993، 12)شاکسیمس ندکنمنعکس می

های مشیارکتی، کشیاورز عامیل قسل از توجه به اهمیت رهیافت

 ولی با شناخت اهمیت ؛شدفرآیند توسعه تلشی می ةمحدودکنند

ی ها در بخش کشاورزی، نشش مشارکت افیراد محلّیاین رهیافت

)ماینزن، دیگرگوری و  در اتخاذ تصمیمات اساسی دوچندان شد

رهیافیت کشیاورز در  (.197-214. ص، صی2004، 13مک کارتی

ه شد، سیرآغازی یاولویت، که اولین بار از سوی رابرت چمسرز ارا

اهی کیه بود برای گسترش فرهنی  مشیارکت در مشابیل دییدگ

روسیتایی از رهیافیت بیاال بیه پیایین  ةمعتشد بود ماهیت توسیع

در این شرایط  (.44-67. صص ،1997، 14)چمسرز کندپیروی می

دانیش و اطالعیات  ةطرفیهای متمرکز، انتشیال ییکریزیبرنامه

هیای افیراد ها و نگیرشکند و به دیدگاهاهمیت کمتری پیدا می

ین لحیا،، بیا شناسیایی دشود. بیی اهمیت خاصی داده میمحلّ

ها، تمایالت و رفتار کشاورزان و ها، نگرشجوانب مختلف دیدگاه

توان در، صحیحی از چگونگی اجرا و میدیریت ی، میافراد محلّ

هییا بییرای رسیییدن بییه بیشییترین اثربخشییی را داشییت. برنامییه

هیا درحشیشت، شناسایی رفتار کلیدی افراد و جیایی کیه نگیرش

ها، راهسردها و مشسولیت د، در موفشیت برنامهثر باشنؤتوانند ممی

، 15)آلیری، نفیزوی و بنجمیا رودمهیم بیه شیمار میی ،هانوآوری

  (.573-585. ص، ص2007
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هیا و نظرییهرویکرد رفتاری در جغرافیا با استفاده از اندیشه

جغرافیای رفتیاری در د. ششناسی وارد قلمرو این علم های روان

هیا برداری از ادراکات آندم و پردههای ذهنی مرپی کشف نششه

 فرآیندی است که در مرکیز هیر ،زیرا ادرا، ؛هاستمکان ةدربار

گونه رفتار محیطی قرار دارد و منسیع تمیام اطالعیات محیطیی 

مکانیسیم در ارتسیاط بیا (. 71-97. ص، صی1388است )حمیزه، 

)شیکل  کردگونه بیان توان اینادرا، محیطی و رفتار می ةرابط

دهیید. ادرا، اول ادرا، محیطییی رم مییی ةدر مرحلیی ( کییه1

محیطی اطالعاتی است که فرد از محییط )انسیانی ییا طسیعیی( 

و با دخالت عوامل فردی )سن، جنس و غیره( و  ندکدریافت می

یابی و تفسیر عوامل محیطی )اجتماعی، اقتصادی و غیره( ارزش

-هیای ذهنیی شیکل مییبعد تصاویر و نششه ةشود. در مرحلمی

منجیر بیه رفتیار  ،گیری و در نهایتفرآیند تصمیم ،گیرد. سپس

 (. 31-70. ص، ص1370د )بهفروز، شومی

 
 مکانیسم ادراک محیطی و رفتار -1شکل 

 1393، نویسندگان ترسیممأخف: 

کیاربردی  تیوان علمییدر این راستا، آموزش ترویجی را می

دانش و استفاده از آن در کمیک بیه  دانست که هدف آن انتشال

هیا بیرای بهسیود کمیک بیه آن ،و همچنین تغییر در رفتار افراد

هییای جدیید بییرای بهسییود در مشییاغل زنیدگی و آمییوختن روش

و کییاربرد آن در ( 115، ص. 2005، 16)خییان سییازمانی اسییت

 ةکشاورزی، عالوه بر گسیترش دانیش مفیید و عملیی در زمینی

کشیاورز سینتی  ةجامع تغییر در رفتارو کشاورزی، ایجاد انگیزه 

  (.53، ص. 2000، 17)سین  است

حاضر تالش دارد در بخش نظری، مرور مختصری بر  ةمطالع

 ةبعد از معرفی نظری ،ین ترتیبه انظریات رفتاری داشته باشد. ب

رفتیار  ةرفتیاری(، نظریی ةعمل مستدل )به عنیوان اولیین نظریی

عمییل مسییتدل و  ةشییدتکمیییل ةشییده )نظریییریییزیبرنامییه

د و در کنیی( را بررسییی میییرفتارشناسییی ةنظریییپراسییتنادترین 

در  ،شود. همچنینمدل جغرافیایی این نظریه معرفی می ،نهایت

میدانی، هدف اصلی، تحلیل متغیرهایی است کیه  ةبخش مطالع

هیای ترویجیی از سیوی هیای کیالسکردن آموختهدر کاربردی

ه اهداف اختصاصیی بی ،نظورروستاییان نشش دارند و برای این م

هیای بندی کالسلویتو( ا1گیرند: ین شر  مورد توجه قرار میا

تحلیییل همسسییتگی در تعیییین ارتسییاط ( 2آموزشییی ترویجییی 

در  ( تحلیل رگرسییون3 کارگیری خدمات آموزشیهمتغیرها با ب

کیردن تعیین سهم عوامیل رفتیاری بیر تسییین رفتیار کیاربردی

 .آموزش از سوی روستاییان

  . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
در قلمرو جغرافییای اییران مطالعیات انیدکی در ارتسیاط بیا 

روستایی صورت پفیرفته اسیت.  ةبررسی رویکرد رفتاری در حوز

بررسییی ادرا، محیطییی و رفتییار در قلمییرو مطالعییات » ةمشالیی

، 1370)بهفیروز،  «جغرافیای رفتاری و جغرافیای انسانی معاصر

تین مشیاالت فارسیی در ایین بخیش نخسی و( جز31-70. صص

: شییود. مطالعییات دیگییر در اییین زمینییه شییاملمحسییوب مییی

هیا و مطالعیات رویکردهای نوین ایستاری و رفتیاری در آمیوزه»

، حییاتی و حییدری، )ابدی «روستایی ةترویر کشاورزی و توسع

از رفتییارگرایی تییا جغرافیییای »و ( 115-136. ص، صیی1388

امیا در رابطیه  ؛اندبوده(  71-97 .ص، ص1388)حمزه،  «رفتاری

شیده، رییزیبا مطالعات رفتاری با استناد به میدل رفتیار برنامیه

تیوان تحشیشات نسستاً زیادی انجام گرفته است. در این زمینه می

نگرش و گیرایش کشیاورزان اسیتان »اشاره کرد: ت مشاالاین به 

 «های آموزشی و ترویجیی کشیاورزیاصفهان به شرکت در دوره

-73. ص. صی1393 بیگیی،مظفرامینیی و علیی ،راتی، رمضانیب)

شده بر پیفیرش بازارییابی ریزیکاربرد نظریه رفتار برنامه» (،63

-127، صیص. 1393، )علویون، چیفری و الهییاری« الکترونیک

کییاران قییزوین نسییست بییه طییر  تحلیییل رفتییار گنییدم»، (107

 ،1392 اکسیری، و زاده،مییر، غیاثونید،) «نارر گندم انمهندس

آموزشییی بییر رفتییار  ةثیر برنامییأبررسییی تیی» (،21-35 .صصیی

جیدگال، ) «ماالریا در مردان روسیتایی چابهیار ةکنندپیشگیری

 سییوکیو علییزاده پیور، سیپهروندرخشانی، شیهرکی خضاربان،

-رییزیرفتار برنامه ةکاربست نظری»(، 236-245. ص، ص1391

 «ن بویراحمیدبینی پفیرش نظام تعاونی شهرستاشده برای پیش

نگرش مدیران »( و 195-212. ص، ص1392)نوری و نوری پور، 

های کوچک و متوسط کشاورزی نسست به کاربرد و مالکان بنگاه

هیای محیطیی اسیتانهیای زیسیتفناوری اطالعات در آمیوزش

، 1391 .نییاو معتمیدی زادهمهیدی زن،پیا ) «کرمانشاه و ایالم

 (. 73-88. صص

بیه ایین  2012تایی جهان تنها از سال در دیگر مناطا روس

-رییزیرفتار برنامیه ةنظری ةعناوین مطالعات بسیاری بر پای ،سو
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این سطور به میواردی از آن  ةخورد که در ادامچشم میه شده ب

ارزیابی پیفیرش روسیتاییان در اسیتشرار انیر ی »شود: اشاره می

و  )لییو، وانی  «چیین الکتریکی تجدیدپفیر در نواحی روستایی

داران برزیلیی در قصد دام» (،1187-1196. ص، ص2013، 18مل

)برگس، النسینک، ریسرییو  «استفاده از مراتع طسیعی بهسودیافته

ن هلنیدی ادارنگیرش دام» ،(174-163 .ص، ص2014، 19و لوتکا

)بییروینس، هگییوین، گییارفرس و  «در ارتسییاط بییا بهداشییت دام

اب محصیول مدل انتخی»(، 103-113. ص، ص2013، 20استاسن

شناسیی در هیای اجتمیاعی و روانلفیهؤزراعیی بیا اسیتفاده از م

-234. ص، صی2014، 21)پیاپنسر  و کلنیر «ایکشاورزان کیره

شیده بیه عنیوان میدلی بیرای رییزیتئوری رفتار برنامه» ،(227

میزارع تیوربین بیادی در  ةبینی عملکرد دولتیی در توسیعپیش

، 2013، 22ان و پیرایس)رید، براون، هرستنسن، مورگی «استرالیا

های سنتی بیه تمایل کشاورزان به تسدیل خانه»(، 70-76. صص

)لیی، لیی و  «های خورشییدی در منیاطا روسیتایی چیینخانه

آمییوزش سییالمت مییواد »(، 882-886. ص، صیی2013، 23وانیی 

غییفایی و ارزیییابی مفهییوم شسییتن دسییت در میییان کشییاورزان 

نگیرش »(، 437-448. ص، ص2012، 24)سون و باینز «انگلیسی

کشاورزان فنالندی به سمت بهسود رفیاه حیوانیات در رابطیه بیا 

، 2012، 25)کائوپنین، میکووساال و والرس «پارامترهای تولید دام

شناخت در، کشاورزی ارگانیک در مییان »(، 142-150. صص

 (،11-19. ص، صی2013، 26)الپیل و کلیی «کشاورزان ایرلنیدی

به خدمات اکوسیسیتم در  جنوبی نسست ةنگرش کشاورزان کر»

، 27)اسیپتود و کلنیر «ارتساط با تعیین کاربری کشیاورزی زمیین

داران شیمال اروپیا بیرای رفتار دام»(، 422-429. ص، ص2013

)اسپتود، لینید، ولیف،  «پزشک و نتایر ثست بیماریتماس با دام

و ( 114-124. ص، صی2013، 28رینتاککس، ویرتاال و لیندربر 

های تجاری در گیریی بادی مزرعه در تصمیمهاتوربین ةتوسع»

  (.102-112، ص. 2014، 29)سارلند و هولستد «اسکاتلند

رفتار  ةهای جغرافیایی در نظریکارگیری دادههدر ارتساط با ب

( کیه 2012) 30و دورین  استرامسک ةدر مطالع شده،ریزیبرنامه

دانشیجو در شیهر میاربور  آلمیان انجیام شید،  3741بر روی 

صیورت ه نگرش افراد نسست به طی مسیر خانیه بیه دانشیگاه بی

روی، با دوچرخه، با خودرو شخصی یا بیا اتوبیوس بررسیی پیاده

صورت پیاده، دوچرخه و بیا خیودرو ه د. ابتدا سرعت حرکت بش

فاصله و زمان مسیر خانه تا دانشگاه بیرای هیر  ،ثست شد، سپس

رها تعییین ارتفیاع و شییب مسیی ،دانشجو محاسسه و در نهاییت

بیرای ترسییم اطالعیات ترافیکیی و توپیوگرافی  GISگشت و از 

بخیش  ،سیاختار جغرافییاییکیه د. نتیایر نشیان داد شاستفاده 

 ؛کنیدبزرگی از واریانس باورهای رفتاری و کنترلی را تسیین میی

آمدهای دائمی باورهیای اصیولی )هنجیار ذهنیی( واما برای رفت

ندارند و باورهای رفتاری )نگرش(  جاییهبثیری بر حرکت و جاأت

کننید و ایین نشش کمتری را در توضیح رفتار عابران تسیین میی

 ،همچنیین .باورهای کنترلی هستند که بیشترین سهم را دارنید

ای که در ارتساط با رفتیار اسیتفاده از فضیای سیسز در در مطالعه

ه شده )بیا سیریزیاسترالیا صورت پفیرفت، دو مدل رفتار برنامه

شیده )شیرایط عامل نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری در،

شییناختی( و مییدل جغرافیییایی آن کییه نویسییندگان مییدل روان

نام نهادند )بیا سیه عامیل نگیرش، هنجیار فیایی دسترسی جغرا

شده )موقعیت جغرافیایی پار، ذهنی و کنترل جغرافیایی در،

ن داد نسست به محل سکونت افراد( مشایسه شیدند. نتیجیه نشیا

تسیین بهتری از رفتار استفاده افیراد  ،شدهریزیمدل رفتار برنامه

دهنیدگان ین مفهوم که برای پاسیخه اب ؛از پار، را داشته است

ه تر از فاصیله و دسترسیی بیشرایط و امکانات جمعی پار، مهم

-96. ص، صی2014، 31)وان ، براون، لییو و میاتئو ن بوده استآ

85 .)  

 یقشناسی تحق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

دقیشیه تیا  34درجه و 36در استان گیالن در شمال ایران و 

دقیشه تیا  53و  درجه 48دقیشه عرض شمالی و  27درجه و  38

النهیار قیرار گرفتیه دقیشه طول شیرقی از نصیف 34درجه و 50

دهستان و بییش از  109شهرستان،  16این استان دارای . تاس

دهسیتان گییالن،  109دهسیتان از  59در . اسیتآبادی  2500

ایین مراکیز )بیا  (.2اند )شیکل مراکز خدمات ترویر مستشر شده

 کشاورزی( که عمومیاً عنوان سابا مراکز ترویر و خدمات جهاد

شوند، به عنوان آخیرین سیطح به نام مراکز خدمات شناخته می

هیای فعالییت ةکه بیا هیدف توسیع هستندخانه سازمانی وزارت

خیدمات فنیی، اعتسیاری،  ةرزی و روستایی از طریا عرضیکشاو

 .اندگفشته تشکیل شده ةآموزشی و عرضه نهاده در سه ده

 . روش تحقیق2. 2
آمیاری آن شیامل  ةجامعی وهمسسیتگی  تحشیا حاضر توصیفی 

 59( تحیت پوشیش مراکیز N=621458برداران کشاورزی )بهره ةکلی

کشیاورزی گییالن،  اد)جهی اسیت گانه ترویر کشاورزی استان گیالن

(. برآورد حداقل حجم نمونه توسیط فرمیول کیوکران صیورت 1392

گیری بیه دست آمد. نمونهه بردار روستایی ببهره 384گرفت که تعداد 
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مرکز تیرویر کیه دارای کیالس  40ای تصادفی انجام شد. روش طسشه

 10انتخاب شیدند و در هیر مرکیز،  ،نفر بودند 30آموزشی با ررفیت 

انید، بیه صیورت های آموزشی شرکت داشتهرداری که در کالسببهره

نامیه در اختیارشیان قیرار گرفیت. توزییع و پرسیش تصادفی انتخیاب

نامه با همکاری کارشناسان مراکز صورت پفیرفت و در ارتسیاط پرسش

چهیره تکمییل شید. بهسواد، به صورت مصاحسه چهرهبا روستاییان بی

متغیرهیا در  ،ظیم شد. در بخش اولنامه در دو بخش اصلی تنپرسش

)با سه عامل نگیرش، هنجیارذهنی و  شدهریزیرفتار برنامهمدل قالب 

)با سیه عامیل نگیرش،  جغرافیاییدسترسی و مدل   کنترل آموزشی(

. در بخییش دوم قییرار گرفتنییدهنجییار ذهنییی و کنتییرل جغرافیییایی( 

 ه شید.های آموزشی مراکز پرداختیبندی کالسنامه، به اولویتپرسش

  د.شاین بخش توسط کارشناسان مراکز تکمیل 

بیا نظیر  مطلوب، روایی و محتوای آن ةنامبرای رسیدن به پرسش

هییای گیییالن تعیییین و پییس از تییرویر شهرسییتان هییایهسییای ادارؤر

د. پاییایی شیشیده، اعمیال حضوری، نظرات اصیالحی اعیالم ةمصاحس

شید. جهیت تحلییل محاسیسه  93/0  کرونسامنامه نیز با آلفایپرسش

ارتساط معنادار متغیرها با پفیرش از ضرایب همسستگی اسیتفاده شید. 

تحلییل شیدند. ط رگرسییون های تحشیا نییز توسیفرضیه ،همچنین

 ( قابل مشاهده است.3مدل مفهومی تحشیا حاضر در شکل )

 
 یالنهای گپراکندگی مراکز خدمات ترویج در دهستان -2شکل 

 1393، های تحشیایافته مأخف:

 

 مفهومی تحقیقمدل  -3شکل 
 1393، ترسیم نگارندگان مأخف:

 . مبانی نظری تحقیق3
  (TRA)32عمل مستدل یۀنظر. 1. 3

برای  (1975) 33عمل مستدل توسط فیشسن و آجزن ةنظری

نجام یک رفتار قصد ا ،ه شد. در این نظریهیدر، قصد رفتاری ارا

د شیوخاص توسط عوامل فردی و عوامل اجتمیاعی تعییین میی

و عامیل اجتمیاعی توسیط  (. عامل فردی توسط نگیرش4)شکل

توسعه و آزمون تئوری عمل مستدل  .شودهنجار ذهنی بیان می

مستنی بر این فرض بوده است که رفتارهای مورد مطالعه تحیت 

، 34، الین و آجیزن)میادن ارادی هسیتند کنتیرل کامیل و کیامالً

 در ایین تئیوری، رفتیار منحصیراً ،بنیابراین (.3-9. ص، ص1992

در  ،فییردی( اسییت ةتحییت کنتییرل قصیید رفتییاری )نیییت و اراد

هیا نییز نییاز ها، منابع و فرصیتکه انجام رفتار به مهارتصورتی

های کیاربردی تئیوری عمیل قابلیت ةدارد که این مورد در حوز

بیه صیورت نیاقص  رفته یا احتماالًمستدل مورد مالحظه قرار نگ

-1464. ص، صی1998، 35)کنیر و آرمیتیا  بینی شده استپیش

نگرش بیه عنیوان  (1975) 33فیشسن و آجزن به عشیده (.1429

انجام رفتار ة احساسات مثست یا منفی )احساسات ارزیابانه( دربار

هدف تعریف شده است. نگرش فردی نسست بیه رفتیار، حاصیل

در ارزییابی اسیت. مفهیوم ارزییابی تحیت  رشضرب باورهای نگ

هنجار ذهنی بیه  .پاسخ ارزیابانه نسست به نتیجه معنا شده است

شده توسط فرد برای انجام ییا عیدم انجیام فشار اجتماعی در،

 یعنیی ؛ویژه مراجع ضربحاصل ذهنی رفتار اشاره دارد. هنجار

اط هیایی کیه فیرد ارتسیدوستان، خانواده، همکاران و دیگر گروه

. ص، صی1989، 36)دیویس است انگیزه در ها دارد،نزدیکی با آن

340-319.)  

 
 مدل عمل مستدل -4شکل 

 1975، 33فیشسن و آجزن مأخف:

 (TPB)37شدهریزیرفتار برنامه ۀنظری. 2. 3
شیدن عامیل کنتیرل رفتیاری عمل مستدل با اضیافه ةنظری

 شیده کامیل شیدرییزیرفتار برنامیه ةظریشده، به عنوان ندر،

بر مسنای این نظریه رفتیار  (.179-211. ص، ص1991، 38)آجزن

 (.5 شود )شکلفرد با سه عامل هدایت می
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 شدهریزیمدل رفتار برنامه -5شکل 

 1991، 38آجزن مأخف:

کنید و بیه مفهیوم میی باور اصولی که در هنجار ذهنی نمیود پییدا

هیای تأثیرپفیری افراد از دیگران )دوسیتان، خیانواده، همکیاران و گیروه

باور رفتاری که منجر بیه نگیرش مرجع( دربارة انجام رفتار هدف است.  

 شیودانجیام رفتیار هیدف میی ةمثست یا منفی )احساس ارزیابانه( دربیار

  (.173-191. ص، ص1991، 39)ماتیزون

یعنیی  ؛دشیوشده میینجر به کنترل رفتاری در،باور کنترلی که م

هایش در انجام رفتار هدف و مییزان دسترسیی بیه اعتماد فرد به توانایی

را جزو شده دو منابع مورد نیاز برای انجام رفتار. مفهوم کنترل رفتار در،

گر اعتمیاد فیرد بیه آمدی است که بیانکاراول خود وشود. جزشامل می

کننده که دوم، شرایط تسهیل وو جز استانجام رفتار هایش برای توانایی

( غییرهپفیری منابع مورد نیاز )زمان، پیول و میزان دسترس ةدهندنشان

  (.144-176. ص، ص1995، 40)تیلور و تاد برای انجام رفتار هدف است

 ریزیبرنامه جغرافیایی رفتار های. مدل3. 3

 14 (GeoTPB ) اییشده جغرافی ریزیرفتار برنامه. 1. 3. 3
هیای جغرافییایی بیه میدل داده بیاشیده رییزیتئوری رفتار برنامیه

بیه نوشیته  (.6یابید )شیکلمیی شده ارتشیا ریزیجغرافیایی رفتار برنامه

باورهیای رفتیاری تحیت  ،در این میدل( 2012) 30و دورین  استرامسک

ان( قیرار های جغرافیایی )متغیرهای ارتفاع، فاصله، شییب، زمیثیر دادهأت

ثیر ساختار محیطی یک محل خیاص در تسییین أگیرند تا چگونگی تمی

برای مثال فردی که نشل مورد بررسی قرار گیرد.وجایی و حملهبرفتار جا

ای با شییب آمد وی از جادهوکند و رفتدر منطشة کوهستانی زندگی می

ت بیه گیرد، به علت موقعیت جغرافیایی نسستند و دارای دره صورت می

 تردد با دوچرخه نگرشی منفی خواهد داشت. 

 
 شدهریزیمدل جغرافیایی رفتار برنامه -6شکل 

 2012 ،30و دورین  استرامسک مأخف:

شده دارای دیدگاه خُرد بیوده و بیر سیطو  ریزیتئوری رفتار برنامه

تأثیر ساختار کالن  فردی متمرکز است، در حالی که از لحا، جغرافیایی،

 .جایی در مکان ضروری استبهبرای رفتار جا

 24 (GA) دسترسی جغرافیایی . مدل2. 3. 3 

که در ارتساط با رفتار استفاده از فضای سسز در استرالیا ای در مطالعه

شد که دارای کاربردههمدلی بنام دسترسی جغرافیایی بصورت پفیرفت، 

در  .شدههنی و کنترل جغرافیایی در،نگرش، هنجار ذ :سه عامل بود

موقعیت جغرافیایی پار، نسست به  ،شدهکنترل جغرافیایی در،عامل 

، 2014، 31)وان ، براون، لیو و ماتئود شمحل سکونت افراد سنجیده 

در این مدل، برخالف مدل قسلی که اطالعات (. 85-96. صص

ل کنترل رفتاری فشط عامجغرافیایی بر سه عامل رفتاری تاثیرگفار بود، 

 .کنترل جغرافیایی تغییر یافت به صورت

 
 مدل دسترسی جغرافیایی -7شکل 

 2014، 31وان ، براون، لیو و ماتئو مأخف:

 های تحقیق. یافته4
را  درصد 3/15را مردان و  درصد 7/84نمونه  ةنفر جامع 384از کل 

 درصید 62سال و  40برداران زیر هرهدرصد ب 38دادند. زنان تشکیل می

 40تیا  31سال داشتند و بیشترین فراوانی مربیوط بیه رده  40بیشتر از 

درصد  7/23سواد، از روستاییان بی درصد 2/10بود. در مورد تحصیالت، 

درصید دارای  3/25دارای تحصیالت ابتدایی در حد خواندن و نوشیتن، 

رصیید دارای مییدر، د 5/14درصیید دیییپلم و  2/26مییدر، سیییکل، 

برداران، شالیکاری درصد بهره 90دانشگاهی بودند. شغل اصلی نزدیک به 

درصد بین یک تا دو هکتار  40درصد کمتر از یک هکتار،  44بوده است. 

 73 ،درصد بیشتر از دو هکتار زمین در اختیار داشیتند. همچنیین 15و 

 (.1 کردند )جدولدهندگان برنر رقم هاشمی کشت میدرصد پاسخ

 های آموزشی مراکز ترویجبندی کالسلویتوا. 1. 4
شیده مربیوط بیه بخیش تولییدات های تشکیلدرصد از کالس 41

درصد به بخش  27های ترویجی و درصد در رابطه با کالس 32گیاهی، 

(. کیالس مسیارزه بیا 2)جیدول تولیدات دامی اختصاص داشیته اسیت 

 ةشیدهیای تشیکیلیگر کیالسها، باالترین میانگین را در بین دبیماری

-داشته است. در بخش ترویر نیز، کالس بخش تولیدات گیاهی و دامی
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استخر ماهی و ورمی کمپوست( اندازی مشاغل خانگی )های مرتسط با راه

 اند.باالتری را کسب کرده ةرتس

 

 گویانهای پاسخویژگی –1جدول 

1393های تحشیا، یافته مأخف:  
 درصد فراوانی برداری اصلیع بهرهنو درصد فراوانی جنسیت
 6/88 329 شالیکار 3/15 59 زن
 4/11 42 سایر )دامدار، باغدار، زنسوردار ...( 7/84 325 مرد
   تحصیالت   سن
 2/10 39 بیسواد 1/5 19 30تا  20
 7/23 90 خواندن و نوشتن 1/33 124 40تا  31
 3/25 96 سیکل 4/27 103 50تا  41
 2/26 99 دیپلم 2/27 102 60تا  51
 5/14 55 کاردانی و کارشناسی 2/7 27 به باال 60

   شدهارقام کشت   میزان مالکیت
 6/73 274 هاشمی 8/43 147 کمتر از یک هکتار
 1/18 67 علی کارمی 3/40 135 بین یک تا دو هکتار
 3/8 31 سایر 8/15 53 بیش از دوهکتار

 

 شیهای آموزبندی کالسلویتوا -2جدول 
1393های تحشیا، یافته مأخف:  

 

 رتبه انحراف معیار میانگین کالس آموزشی بخش

 تولیدات گیاهی
 

 1 90/0 70/3 مسارزه با آفات و بیماری گیاهی

 2 01/1 17/3 مدیریت سموم و کود

 3 16/1 11/3 کشت دوم

 4 18/1 94/2 معرفی ارقام جدید برنر

 5 18/1 05/3 پرورش قارچ خوراکی

 6 90/0 57/2 سرویس تیلر و تراکتور

 7 85/0 55/2 کاهش ضایعات برنر

 8 85/0 39/2 آموزش هرس درختان

 9 78/0 94/1 های آبیاریروش

 %41: هادرصد از کل کالس 82/2 های تولیدات گیاهیمجموع کالس

 تولیدات دامی
 

 1 11/1 88/2 های دامیمسارزه با بیماری

 2 00/1 88/2 شیریمدیریت گاوداری 

 3 05/1 82/2 پرورش طیور بومی

 4 87/0 72/2 پرورش زنسور عسل

 5 83/0 55/2 )جایگاه، تغفیه( بهداشت دام

 6 07/1 51/2 پرواربندی گوساله

71/2 های تولیدات دامیمجموع کالس  %27ها: درصد از کل کالس 

 ترویج
 

 1 22/1 50/2 پروریآموزش آبزی

44/2 کمپوستیآموزش ورم  22/1  2 

 42/2 18/1 3 (FFS)مدرسه در مزرعه 

 4 21/1 38/2 آموزش زنان روستایی

 5 16/1 33/2 تربیت مددکار و تسهیلگر

 6 00/1 33/2 بازاریابی کشاورزی

 7 71/0 05/2 آموزش حفارت منابع طسیعی

 %32ها: درصد از کل کالس 94/1 های ترویجیمجموع کالس



 12/  پیاپی  4  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            170            

کارگیری تحلیل همبستگی در تعیین ارتباط متغیرها با به .2. 4

 خدمات آموزشی

در عامل نگرش، تمامی متغیرها )شش متغیر( همسستگی مثستی بیا 

اند کیه شیامل تیأثیر آمیوزش بیر کردن دانش کشاورزی داشتهکاربردی

ارتشای مهارت، تأثیر بر کنترل آفات و بیماری، تیأثیر بیر افیزایش تولیید، 

ر ایجاد مشاغل کوچک و خانگی، تأثیر آموزش کارشناسان باتجربه تأثیر ب

 و نگرش مثست نسست به مراکز ترویر.

در عامل هنجار ذهنیی، متغیرهیای تماییل بیه ییادگیری مساحی   

ترویجی، تأثیر ارتساط و اعتماد به پرسنل مرکیز و تیأثیر ارتسیاط بیا هیم

ودند، ارتسیاط مثسیت و بهایی که قسالً از آموزش ترویجی بهره بردهمحلی

کنتیرل آموزشیی، دو  اند. درعاملکارگیری آموزش داشتهمعناداری با به

کیردن متغیر تحصیالت و ابزار آموزشی مرکز همسستگی مثستی با عملی

هیا داشیتد و در نهاییت، در عامیل کنتیرل جغرافییایی، شیعاع یادگیری

شیعاع دسترسی کارشناس به روستایی )سیهولت در تیرویر تحیویلی(، 

دسترسی روستایی به کارشناسان )سیهولت در دسترسیی بیه خیدمات 

 (.3مشاوره( و مالکیت از متغیرهای مؤثر بر رفتار بودند )جدول 

تحلیل رگرسیون  در تعیین سهم عوامل رفتاری بر تبییین . 2. 4
 کردن آموزشرفتار کاربردی

ز متغیر سازد تا با استفاده اتحلیل رگرسیون، این امکان را فراهم می

بینی شود. در تحلیل حاضر، چهیار مستشل، تغییرات متغیر وابسته پیش

بار محاسسه رگرسیون صورت پفیرفت. ابتدا، رابطة بین متغیرهای نگرش 

کارگیری دانش کشاورزی به ها تأیید شده بود باکه همسستگی مثست آن

 (sig:00/0) درصید 99بودن رگرسیون در سیطح بررسی شد که معنادار

نشان داد که  (2R)حاسسه و فرضیة اول تأیید شد و مشدار ضریب تعیین م

شیود. در درصد تغییرات در رفتار به نگرش روستاییان مربوط میی 1/31

کیارگیری دانیش آزمون فرضیة دوم، رابطة متغیرهای هنجار ذهنی با به

گر تأیید فرضیه است و ( بیانsig:03/0)محاسسه شد که سطح معناداری 

دهد. فرضیة سوم نیز با سطح درصد را نشان می 2/5عیین، عدد ضریب ت

کیارگیری عملیی درصید رفتیار بیه 7/8دهید نشان می 01/0معناداری 

شود و در نهایت، در فرضیة آموزش، به عامل کنترل آموزشی مربوط می

درصید  4/28( بیه دسیت آمید و sig:00/0)سطح معنیاداری چهارم نیز 

به ایین ط عامل کنترل جغرافیایی تسیین شد. تغییرات متغیر وابسته توس

شیده، رییزیبینی رفتار مدیران صنایع در نظریة رفتار برنامهترتیب، پیش

درصید  64شده، ریزیدرصد و در مدل جغرافیایی رفتار برنامه 45حدود 

کیردن دانیش کشیاورزی در قالیب مدل کاربردی(. 4بوده است )جدول 

 ( ترسیم شده است.8در شکل ) GAو  TPBنظریه 

 کارگیری آموزش در کشاورزیهدر تعیین ارتباط معنادار متغیرها با بپیرسون تحلیل همبستگی  -3جدول 
1393های تحشیا، یافته مأخف:  

 همسستگی معناداری ضریب متغیرها هامولفه عامل

ش
گر

ن
 

ش
وز
 آم
ی
یاب
رز
ا

 

 مثست 00/0 54/0 دانش و مهارتارتشا  ثیر آموزش بر أت

 مثست 00/0 75/0 ثیر آموزش بر کنترل آفات و بیماریأت

 مثست 00/0 71/0 ثیر آموزش بر افزایش تولیدات کشاورزیأت

 مثست 00/0 61/0 ثیر آموزش بر ایجاد مشاغل کوچک و خانگیأت

 مثست 01/0 35/0 ثیر آموزش توسط کارشناسان باتجربهأت

 مثست 00/0 36/0 بین روستاییانثیر مثست آموزشی مراکز أنگرش به ت باور

ی
هن

 ذ
ار

ج
هن

 

 مثست 00/0 44/0 تمایل به یادگیری مساح  آموزشی ترویجی تمایل

ت
طا
تسا
 ار
یر
تاث

 

 مثست 02/0 22/0 ثیر ارتساط و اعتماد به پرسنل مرکزأت
 مثست 04/0 44/0 ن به مرکزاثیر ارتساط با دیگر مراجعأت
 ندارد 08/0 32/0 تشر در مرکزثیر ارتساط با شرکت کشاورزی مسأت

 ندارد 21/0 41/0 تاثیر نگرش مثست خانواده به خدمات مراکز

ی
زش

مو
ل آ

تر
کن

 

ی
نای
توا

 

 مثست 01/0 71/0 تحصیالت
 ندارد 21/0 14/0 آموزشی CDمهارت رایانه و استفاده از

 ندارد 43/0 26/0 مهارت اینترنت و جستجوی مطلب

ی
زش
مو
ت آ
انا
مک
ا

 

35/0 آموزشی CDبه بروشور و دسترسی   ندارد 24/0 

 ندارد 73/0 26/0 هادسترسی به آموزش کشاورزی از طریا رسانه

 مثست 02/0 56/0 (غیرهابزار آموزشی مرکز )ویدئوپرو کتور و 

 ندارد 62/0 11/0 های ترویجی، مدرسه در مزرعهفضای کالس، سایت

ل 
تر

کن
ی

یای
راف

جغ
 

ر 
اثی
ت

له
اص
 مثست 00/0 83/0 رسی به کشاورز در ترویر تحویلیشعاع دست ف

 مثست 00/0 78/0 شعاع دسترسی روستایی به مراکز و خدمات مشاوره

ن 
زما
سا
 و 
گو
ال

ی
ضای
 ف

 سازمان فضایی حاصل از رفتار روستایی در محیط
32/0 فعالیت زراعی سنتی یا مکانیزه( ة)شیو  ندارد 71/0 

 تایی در محیطالگوی فضایی حاصل از رفتار روس
67/0 ()شیوه توزیع و مالکیت اراضی  مثست 00/0 
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 تحلیل رگرسیون حاصل از نتایج فرضیات تحقیق -4جدول 
1393های تحشیا، یافته مأخف:  

 یید فرضیهأت R2 F Sig متغیر وابسته متغیر مستشل فرضیه

H1 بلی 00/0 365/45 %1/31 کارگیری خدمات آموزشیهب نگرش 

H2 بلی 03/0 794/11 %2/5 کارگیری خدمات آموزشیهب هنجار ذهنی 

H3 بلی 01/0 912/23 %7/8 کارگیری خدمات آموزشیهب کنترل آموزشی 

H4 بلی 00/0 571/12 %4/28 کارگیری خدمات آموزشیهب کنترل جغرافیایی 
 

 
 کارگیری خدمات آموزشی از سوی روستاییانهبمدل  -8شکل 

 1393های تحشیا، یافته مأخف:

 گیری. بحث و نتیجه5
های آموزشی ترویجی، بخش تولیدات بندی کالسلویتودر ا

ها را به خود اختصاص داده که این درصد کل کالس 40گیاهی 

ن به مراکز بوده است. در بخش ابودن مراجعامر به دلیل شالیکار

یریت سیموم، در های مسارزه با آفات و مدتولیدات گیاهی کالس

هیای مسیارزه بیا بیمیاری دامیی و بخش تولیدات دامیی، کیالس

پیروری مدیریت گاوداری شیری و در بخش ترویر، آموزش آبزی

و ورمی کمپوست، باالترین میانگین را به خود اختصاص دادنید. 

داران و دامن، بیا ازارعی ةگر دغدغیاین نتیجه بیان ةتحلیل ساد

هیای نسیاتی و دامیی بخیش ا بیمیاریداران استان در ارتسیاط بی

تمایل روستاییان در ایجاد شغلی غییر از  ،مرتسطشان و همچنین

 کشاورزی سنتی برای افزایش درآمد خانوار است.

ثر بیر ؤنتایر نشان داد از بین چهار عامل مورد مطالعه که می

کییارگیری دانییش کشییاورزی بودنید، عامییل نگییرش )ارزیییابی هبی

زش( باالترین سهم را به خود اختصیاص ثیرات آموأروستایی از ت

ین معنا که ارزیابی روسیتاییان از مشیاهده نتیایر اهب ؛داده است

هایشان در عملیات کشاورزی، سیهمی بیشیتر از مثست یادگیری

هیا کردن آموختهبر عملی «عامل امکانات و ابزار آموزشی»ثیر أت

 ثیراتأهنجیار ذهنیی، نگیرش و تی ،ین ترتییبه اداشته است. ب

هیای کیارگیری عملیی آموختیههدرصید بیر بی 45آموزشی، تیا 

شیده قیادر بیه ریزیرفتار برنامه ةثیر داشته و نظریأروستاییان ت

 بینی نیمی از رفتار بوده است.  پیش

ثیر أشدن عامل کنترل جغرافیایی، رفتار تحیت تیاما با اضافه

و جغرافیایی )شعاع دسترسی به خدمات ترویجیی(  ةمتغیر فاصل

-هثر بر بؤگیرد و نششی مقرار میلگوی فضایی در قالب مالکیت ا

نید و کنکارگیری عملی آمیوزش از سیوی روسیتاییان ایفیا میی

درصید افیزایش  64جغرافییایی تیا دسترسی میزان تسیین مدل 

ترویر تحویلی برای  شعاع یابد که این نتیجه بر لزوم افزایشمی

تر برای حضیور گستردهرسانی روستاهای دورتر از مرکز و اطالع

مالکیان بیرای خیدمات الخصیوص خیردهعموم روسیتاییان علیی

 30و دورینیی  اسییترامسک ةدر مطالعییکییید دارد. أای تمشییاوره

شیده تسییین رییزینیز مدل جغرافییایی رفتیار برنامیه( 2012)

جیایی هبشده در تحلیل رفتار جاریزیبهتری از مدل رفتار برنامه

-اما در بررسیی ؛ا نتایر تحشیا حاضر استسو بنشان داد که هم

شییده از مییدل دسترسییی ریییزیمییدل رفتییار برنامییهای دیگییر، 

شیده نتیایر بهتیری مینعکس کیرد ریزیجغرافیایی رفتار برنامه

که متفاوت  (. 85-96ص. ص، 2014، 31)وان ، براون، لیو و ماتئو

 .استه عهای این مطالبا یافته

های رفتاری، میروری مدل ةیسرغم نتایر متفاوت از مشاعلی

دهید بیشیتر مطالعیات نشیان میی ،گرفتههای صورتبر پژوهش

 ،شیدهرییزیرفتار برنامه ةجدید رفتار روستایی با استناد به نظری

الخصوص در بخیش انجام شده است و پژوهشگران اروپایی )علی

علوم دامی( سهم بیشتری را در این زمینه بیه خیود اختصیاص 

مطالعات قابیل تیوجهی نییز در شیری آسییا و  ،ندادند. همچنی

کیارگیری هاند که اغلب در ارتسیاط بیا بیاسترالیا صورت پفیرفته

انید. های نو )بادی و خورشیدی( در مناطا روستایی بیودهانر ی

حیاکی از  ،مشاالتی که توسط پژوهشگران کشورمان منتشر شده

ی ایین کیارگیرهآن است که علوم پزشکی بیشترین سهم را در ب

و در مطالعات روستایی، مشاالت بخش ترویر است نظریه داشته 

 ،خیورد. بیا ایین اوصیافکشاورزی، بیشتر به چشم می ةو توسع

روسیتایی و  ةچنان بخش قابیل تیوجهی از تحشیشیات توسیعهم

های ایین حیوزه اختصیاص کشاورزی جهان، به ارزیابی سیاست

رفتیاری توجیه  نظیری رویکیرد ةدارد و به کاربرد عملی و توسع

 ةنتیجی (.359-371. ص، صی2004، 10)بارتن ه استشدکمتری 



 12/  پیاپی  4  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            172            

دهید کیه سیهم رویکیرد یک پژوهش داخلی هم نشان میی

 63مدیریتی و اقتصادی در مطالعات روستایی کشور، نزدیک به 

درصد کل مطالعات ایین حیوزه بیوده اسیت )نیوری و احمیدی 

 (.1392شاپورآبادی، 

کشاورزی و روسیتایی،  ةتوسعهای جدید با توجه به سیاست

رود استناد به مطالعات رفتاری افیزایش یابید. بیا ایین انتظار می

هیای هیا و میدلآییا نظرییهکه شود این پرسش مطر  می ،حال

های معتسیری را بیرای پاسیخ بیه حلتوانند راهرفتاری فعلی، می

این امر نیاز بیه تفکیر و  ،ه دهند. به طور قطعیها ارااین سیاست

 رفتار روستایی دارد و بایید تیالش کیرد ةهش بیشتر در حوزپژو

شناسیی روان ةهیای نظیری در رشیتبا اسیتفاده از پیشیرفت که

 اجتماعی به تشویت این رویکرد پرداخته شود.
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Extended Abstract 

1. INTRODUCTION  

Behavioral approaches in agricultural studies are 

approaches which 1. Sseek to understand behavior 

of farmers, 2. emphasize on psychological 

constructions such as attitudes, values and goals, 

and collect data related to the land, economic 

situation etc., and 3. enjoy quantitative methods. In 

general, such approaches are considered as a 

combination of motivational factors and structural 

features of economy which reflect motivational 

priorities.  Before considering the importance of 

participatory approaches, a farmer was regarded as 

a limiting factor in development process but when 

the importance of these approaches was recognized 

in the agricultural section, the participatory role of 

local people turned twice as much in fundamental 

decision making.   

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Theory of Planned Behavior  

The theory of planned behavior (TPB) is an 

extension of the theory of reasoned action (TRA), 

which has, as its main goals, the prediction and 

understanding of human behavior. It postulates that 

individuals’ behavioral intentions are determinants 

of their actual behavior. Behavioral intention in 

Theory of Planned Behavior (TPB) is a function of 

three determinants: Attitude, subjective norm, and 

perceived behavioral control. Attitude refers to an 

individual’s positive or negative feelings about 

performing the target behavior. TPB predicts that 

the more favorable an individual evaluates a 

particular behavior, the more likely it is that he or 

she will perform that behavior. Subjective norm 

reflects a person’s perception that most people who 

are important to him think he should or should not 

perform the behavior in question. The stronger an 

individual's perception in this field is, the greater 

the incentive to comply with the others will be. 

Perceived behavioral control reflects beliefs 

regarding access to the resources and opportunities 

needed to perform a behavior. Perceived 

behavioral control appears to encompass two 

components. 

Geographic Theory of Planned Behavior 

(GeoTPB) 

The theory of planned behavior with geographic 

data promotes the Geographic theory of planned 

behavior. 

In this model, behavioral beliefs are affected by 

geographic data (height, distance, slope, and time 

variables) in order to study the effect of 

environmental construction in a specific location on 

explanation of relocation and transportation behavior. 

For example, a person who lives in a mountain area 

and his way of transportation is a road with steep 

slope beside a valley would have a negative attitude 

toward bicycling due to the geographic location. 

Planned behavior theory has a micro perspective and 

concentrates on individual level; while, 

geographically, the effect of macro construction is 

necessary on relocation behavior in a location. 

3. METHODOLOGY 

The present study is a descriptive correlational 

study. The samples of the study include all 

agricultural beneficiaries (N=621458) who are 

supported by 59-fold centers of agricultural 

extension of Guilan province. Estimation of the 

minimum sample volum conducted by Cochran 

formula and the obtained number of rural 

beneficiaries was 384. Sampling was conducted by 

stratified random method. 40 extension services 

holding training classes and capacity of 30 people 

were selected. In each center, 10 beneficiaries who 

participated in training classes were selected 

randomly to fill out the given questionnaires. 

4. DISCUSSION 

Articles that have been published by our country’s 

researchers represent that medical sciences have had 

the most contribution to apply this theory and 

articles in agricultural extension and development 

section are more seen in rural studies. However, a 

considerable section of the world’s agricultural and 

rural development research deals with assessment of 
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policy in this area while practical application and 

theoretical development of behavioral approaches 

have been less considered. Conclusion of a study 

also shows that, participation of management and 

economic approach in Iran’s rural studies is 

approximately 63% of the whole studies in this area.  

5– CONCLUSION  

Results showed that among four factors affeting 

agricultural knowledge, the factor ‘attitude’ (rural 

evaluation of training effects), has the highest 

participation. It means that, villagers’ assessment 

of positive results of their learning in agricultural 

operations has more participation than the factor 

’educational facilities and tools’ on actualizing 

learning. Thus, subjective norm, attitude and 

educational effect, influence the practical 

application of the villager’s knowledge up to 45 

percent and the theory of planned behavior had 

been able to predict the half behavior.   

However, by adding the factor ’geographic 

control’, behavior would be affected  by 

geographic distance (the area where extension 

services is available) and spatial sample would be  

placed at the ownership framework and would play 

an important role in practical applivation of 

training by villagers; and explanation of 

geographic planned behavior increases to 64%; 

thus, This result stressed the need to increase 

radius deliveries to villages farther from the center 

and present wider information for the villagers, 

especially smallholders for consulting services. In 

addition, in the study conducted by Stranich and 

Doring (2012) the geographic theory of planned 

behavior represented a better explanation of 

planned behavior in analyzing displacement 

behavior which is in line with the present study. 

However, in a study by Wang, Brown, Liu and 

Mateo-Babiano (2014) planned behavior model 

showed better results than geographic theory of 

planned behavior which is different from the 

findings of the present study.   
 

Key words: Extension educational classes, 

geographic theory of planned behavior (GeoTPB), 

applying educational learnings by villagers, Guilan 
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