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در بخش  ریدپذیتجد یهایبه استفاده از انرژ شهرستان فومن کشاورزان یلیرفتار تما

 یکشاورز

 چکیده

هاا    رویه منابع سوخت فسیلی و با توجه به جایگزینی طوالنی مدت این سوخت به دلیل مصرف بی

 کشاورزی رو باه افازایش ندااده اسات     های تجدیدپذیر در بخش  استفاده و گرایش به سمت انرژی

-های تجدیدپاذیر و ناوین و ناو     ی هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار تمایلی کشاورزان به انرژ

باشد  برای این منظور  ها می شناسی کشاورزان براساس تمایالت آندا به استفاده و کاربرد این انرژی

هاداف پاژوهش اساتفاده شاد      از یک روش تحقیق پیمایش توصایفی همسساتگی جدات تحقاق ا    

پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار اصلی پاژوهش پاا از بررسای روایای و پایاایی از طریاق       

های آماری توزیع گردید  پایایی ابزار پژوهش با اساتفاده از راری     مصاحسه رو در رو در بین نمونه

بلیت اطمیناان ابازار باود     به دست آمد که حاکی از قا 717/0آلفای کرونساخ بررسی شد که مقدار 

محیطای    های زیست نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که به ترتی  پنج عامل نگرش  دغدغه

درصاد از واریاانا رفتاار تماایلی      1/85هنجار ذهنی  هنجار اخالقی و کنترل رفتاری درک شاده  

ای  ای دو مرحلاه  خوشاه های تجدیدپاذیر را تسیاین نمودناد  تحلیال     کشاورزان به استفاده از انرژی

بندی پاسخگویان استفاده شد  نتایج نشان داد کاه   براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای گروه

 kای   براساس نتاایج تحلیال خوشاه   ها قابل شناسایی بودند سه خوشه قابل تفکیک براساس مولفه

نجار ذهنی و نگرش شد که دو عامل ه درصد کل پاسخگویان را شامل می ۵8خوشه اول میانگین  

درصاد از پاساخگویان بودناد و باا      8/77شالوده اصلی تشکیل این خوشه بودند  خوشه دوم شامل 

های تشکیل دهنده این گروه افراد  ایان گاروه تمایال بیشاتری باه       توجه به مقدار مرکز ثقل عامل

ر کلای عامال   دهند  باه طاو   های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی از خود نشان می استفاده از انرژی

 دهی هر سه گروه مشاهده شد  ترین عامل در شکل هنجار اخالقی به عنوان مدم

های تجدیدپذیر  هنجار اخالقی  هنجار ذهنی  نگرش  کنتارل رفتااری درک   کلمات کلیدی: انرژی

 ایمحیطی و تحلیل خوشه های زیست شده  دغدغه


