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 چکیده

 
تبع، دارند و بالها قرار کشدر معرض آفت یاز کشاورزان در زمان طوالن يادیتعداد ز
 نیوز ااز بر يریجلوگ يبرا ،نیبنابرا شود. ها ایجادآن يمزمن براحاد و  یبهداشتمشکالت 

وجه کشاورزان ت انیدر م یبه اقدامات حفاظتکه است  ازیدر سالمت کشاورزان ن یآثار منف
 در ارترف مطالعه يهامدل نیتريکاربرد از یکاز آنجا که مدل اعتقاد بهداشتی یشود.  يجد

اد هاي مدل اعتقسنجش سازههدف این مطالعه با  ؛است هايبیمار کنترل و يپیشگیر جهت
جامعه  ها انجام شد.بهداشتی در اتخاذ رفتارهاي حفاظتی کشاورزان در استفاده از آفت کش

 وآماري شامل کلیه کشاورزان شهرستان خرم آباد  بود که با استفاده از جدول کرجسی 
ده شد. ها از پرسشنامه استفانفر تعیین شد و براي گردآوري داده 375مونه مورگان، حجم ن

 24SAMOر افزاکارگیري نرمها از مدلسازي معادالت ساختاري با بهبراي تجزیه و تحلیل داده
و  متغیرهاي آگاهی، حساسیت درك شده، موانع درك شدهاستفاده شد. نتایج نشان داد که 

ارند. ها تأثیر دکشرهاي حفاظتی کشاورزان در استفاده از آفتخودکارآمدي بر اتخاذ رفتا
شته ان داموانع درك شده و آگاهی بیشترین اثر مستقیم را بر اتخاذ رفتارهاي حفاظتی کشاورز

 یآگاه شیزااف و موانع کاهش بر تأکید با یبهداشت اعتقاد مدل اساس برریزي است. لذا، برنامه
 .شودمی توصیه کشاورزانحفاظتی رفتار بهبود منظوربه

 
  مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی کش، مصرف آفت ،یرفتار حفاظت واژه هاي کلیدي:

 
 مقدمه

وري در کشاورزي ارتباط نزدیکی با افزایش رشد بهره
هاي شیمیایی مانند انواع مختلفی از استفاده از نهاده

کنند تا ها به کشاورز کمک میکشها دارد. آفتکشآفت
آسانی و سرعت با آفات مشترك که بازده محصول را به 

هاي دهند؛ مقابله کند. اما از سوي دیگر، نهادهکاهش می
شیمیایی در تولید کشاورزي خطرات نامحسوسی را براي 

سالمت انسان و کیفیت اکوسیستم خاکی و آبی ایجاد 
ها در کاالهاي کشکنند. همچنین، بقایاي آفتمی

ها با مواد غذایی و آب بلعیده انواسطه انسخوراکی به
واسطه شود. بنابراین، سالمت انسان و محیط بهمی

افزایش استفاده از چنین مواد شیمیایی ترکیبی به خطر 
بر طبق گزارش  ).Khan & Damalas, 2012افتد (می

مورد  ونیلیم 3هر ساله، حدود  ،یسازمان بهداشت جهان
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در  ریگ و مهزار مر 220ها و کشبا آفت تیمسموم
). Lah, 2011افتد (یدر حال توسعه اتفاق م يکشورها
طور عمده متعلق به نفر از مردم، به ونیلیم 2/2حدود 

در حال توسعه هستند که در معرض خطر  يکشورها
 ن،ی).  عالوه بر اHicks, 2013ها قرار دارند (کشآفت
مستعد ابتال به  شتریبهمچون کشاورزان از افراد  یبرخ
. در هستند گرانیها نسبت به دکشآفت یت سماثرا

روستاهاي کشورهاي در حال توسعه، سه میلیون کشاورز 
برند و ها رنج میکشهر ساله از مسمومیت جدي آفت

برند و در میلیون کشاورز از مسمومیت مالیم رنج می 25
هزار مرگ و میر در بین کارگران  180نتیجه، ساالنه 

) به دلیل درك نا Zhang et al., 2011کشاورزي (
افتد صحیح، فقدان دانش، قانون و آموزش اتفاق می

)Hashemi et al., 2012; Lekei et al., 2014 در .(
طور اساسی در طول معرض قرار گرفتن کشاورزان به

آماده سازي و کاربرد و پاشیدن سم و در طول تمیز 
-باشد. کشاورزي که آفتکردن تجهیزات سمپاشی می

تواند به دلیل سوراخ پاشد میمخلوط، حمل و می کش را
شدن، نشت کردن و تماس با پاشش مستقیم در نتیجه 
تجهیزات ناقص و اشتباه یا حتی به دلیل پیشامدي در 
معرض این مواد شیمیایی قرار بگیرد. اگرچه کشاورزان 

ها قرار بگیرند کشتوانند در معرض آفتمی نطوریهم
طور دهند که بهایی را انجام میهحتی زمانی که فعالیت

-ها ارتباط ندارد. آنها میکشمستقیم با استفاده از آفت
 يهانیانتقال از زم م،یپاشش مستق قیاز طر توانند
ها در کشآفت يایواسطه تماس با بقاهب ای ه،یهمسا

ها قرار گیرند. کشدر معرض خطر آفت خاك ایمحصول 
دست کم گرفته  این نوع در معرض قرار گیري اغلب

 & Damalasشود (شود و یا ناچیز پنداشته میمی

Koutroubas, 2015 تحقیقات بر روي تبعات منفی .(
که  یکســانها نشان داد که ها بر سالمت انسانکشآفت

کنند، ممکن است یها کار مکشتبا آف میطور مســتقبه
 يهمچون ســوزش و قرمز یدر معرض مشکالت مختلف

-تیحساسی و تنفس ستمیالل در عملکرد سچشم، اخت
ی، از دست دادن حافظه، سرطان، ناباروري و پوست يها

 يهاتیدر مسموم یو حتاختالالت رشد قرار بگیرند 
 Deyton et( به مرگ گردد ممکن اســت منجر د،یشد

al., 2013; Lah, 2011; Yassi et al., 2001(.  البته

ها و کشده از آفتبسیاري از کشاورزان از رابطه استفا
ها اطالع ندارند و حتی ممکن است به ظهور این بیماري

هاي کلینیکی از دلیل عدم انجام چکاپ ساالنه و تست
بیماري خود مطلع نباشند. بنابراین، براي جلوگیري از 
بروز این آثار منفی در سالمت کشاورزان نیاز است توجه 

ورزان جدي به اتخاذ اقدامات حفاظتی در میان کشا
مطالعات نشان دادند که اقدامات  یبرخپرداخته شود. 

ها و کشآفت نیبر رابطه ب یقابل توجه ریتاث رانهیشگیپ
. در معرض )Sekiyama et al., 2007ها  دارد (يماریب

تواند از ها میکشگیري کشاورزان نسبت به آفتقرار
ها و از طریق استفاده کشطریق استفاده کمتر از آفت

ح از نوع مناسب تجهیزات حفاظتی شخصی در صحی
 ها کاهش یابد. کشهمه مراحل استعمال آفت

دهد که متأسفانه شواهد متعددي نشان می
کشاورزان در استفاده از آفت کش ها به اتخاذ رفتارهاي 
حفاظتی توجه ندارند. مطالعه انجام شده توسط 

Damalas et al.  (2008)ذ در یونان آشکار کرد که اتخا
-کشهاي آفتاقدامات حفاظتی مانند دفع مناسب بسته

ها، بقایاي محلول پاشیده شده و شیرابه ناشی از 
شستشوي ظروف آفت کش، در بین کشاورزان ضعیف 

نیز نشان  Mustapha et al  (2017)است. نتایج مطالعه 
داد که سطح اقدامات حفاظتی در بین کشاورزان ضعیف 

اي نا امن مانند دور انداختن، هاست، آنها همینطور شیوه
سوزاندن و یا دفن ظروف آفت کش خالی در مزرعه و یا 
استفاده مجدد از ظروف، دور ریختن پس مانده محلول 

هاي قدیمی در مزرعه را به کشآفت کش و یا انبار آفت
عنوان رفتارهاي غیرحفاظتی کشاورزان در استفاده از 

یگر استفاده کم آفت کش ها گزارش کرده اند. محققان د
-از تجهیزات حفاظت شخصی در طول استفاده از آفت

 ,.Zhang and Lu, 2007; MacFarlane et alها (کش

-) و سطح پایین خواندن و درك دستورالعمل آفت2008
 Avory and Coggon, 1994; Waichman etها (کش

al., 2007اند. ذخیره) را توسط کشاورزان تأیید کرده-
ها در محل سکونت و در فضاي باز از کشسازي آفت

دیگر مصادیق عدم رعایت رفتارهاي حفاظتی توسط 
کشاورزان در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه است. 

Matthews )2008کند که ) در مطالعه خود گزارش می
کشور،  26کشاورزان خرده پا در  8500درصد از  27
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کنند ي میکش را در خانه و یا در فضاي باز نگهدارآفت
ها را کشو نزدیک به نیمی از آنها به ندرت یا هرگز آفت

دهند. این رفتارهاي پر دور از دسترس دیگران قرار می
توان به عدم دانش فنی کشاورزان و فقدان خطر را می

ها نسبت داد. در کشآموزش در استفاده ایمن از آفت
خود ) در مطالعه Stadlinger et al )2011همین راستا، .

 ایدرصد کشاورزان تانزان 50از  شیبکنند که گزارش می
با  يسوادیب يدانش و نرخ باال نییسطح پا لیاغلب به دل

-یافته .کنندیم بیها را ترککشبرهنه آفت يهادست
فقدان  نشان داد که )Yang et al )2014هاي مطالعه .

با  تینرخ مسموم شیافزا یاصل لیدال یکی از دانش
و همانطور  است نیدر چ یطیو خطرات محها کشآفت
) 2015( Khan et al) و .Sharma et al )2012که .

-بالقوه آفت تیاکثر کشاورزان از سمکنند گزارش می
در مورد  یاطالعات چیاطالع هستند. آنها ه یها بکش

آنها، خطرات و  تیمسموم زانیها، مکشانواع آفت
-ها ندارند. بهکشقبل از استفاده از آفت ینیماقدامات ا

 طیدر مح داریو پا یسم ییایمیمواد ش ل،یدل نیهم
تواند به یکه م دشویکشتن آفات استفاده م يبرا ستیز

 .منجر شود یشغل ایو  یاتفاق ،يعمد يهابیآس
نیاز براي  بنابراین، با توجه به موارد اشاره شده،

ها در میان کشاوزان، و کشارزیابی نحوه استفاده از آفت
ررسی عوامل مؤثر بر رفتار حفاظتی کشاورزان در ب

 که بر رفتار یعواملها ضروري است. کشاستفاده از آفت
-یم ریها تأثکشکشاورزان در استفاده از آفت حفاظتی

هستند که انتظار  يزیتر از آن چدهیچیپ اریگذارند بس
آلودگی با  خطر ضمعر در کشاورزان ینکها ايبر رود.یم

 هاکشروش استفاده از آفت که شوند شویقت ،هاکشآفت
که تی اخطر به نسبت نهاآ که ستا زمال ،هندد تغییر را

کند، حساس شوند و خطر شان را تهدید میسالمتی
بیماري را درك کنند. همچنین، شناختن موانع تغییر 
رفتار از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین، داشتن 

هاي کشاورزان در و نگرشاطالعاتی در مورد اعتقادات 
منظور توسعه رفتارهاي حفاظتی در معرض خطر به

ها در این افراد ضروري است. کشهنگام استفاده از آفت
اهمیت حساسیت درك شده،  1مدل اعتقاد بهداشتی

                                                                                  
1 . Health Belief Model 

شدت درك شده، منافع و موانع درك شده، را در تعیین 
 Duncanاحتمال انجام رفتار مورد تأکید قرار می دهد (

et al., 2001; White et al., 2002 این مدل در .(
مطالعات قبلی با هدف درك رفتار کشاورزان و کارگران 

ها مورد استفاده قرار گرفته کشمزرعه در استفاده از آفت
 & Abotaleb & Heshmati, 2016; Arcuryاست (

Russell, 2002; Heong & Escalada, 1999; Khan, 
2010; Raksanam et al., 2014 .( 

 
 مدل اعتقاد بهداشتی

 هیوتوسط گر 1950 ههدر د شتیابهد دعتقاا لمد
 Hochbaum،Kegeles ، Leventhal( ننشناسااز روا

Rosenstock,( ،تیاالا عمومی شتابهدخدمات  در که 
 با لمد ینای شد. ـمعرف، دـندکر می فعالیت همتحد

 در دممراز  هیوگر اچر، ین نکته کها به دنبر پی فهد
 موفق هاريبیمااز  دخو حفظ جهت يپذیرمسئولیت

یافت.  توسعه ،نیستند موفقیگر د هیوگرو  هستند
 توضیح یا سیربر قصد شتی بهابهد داـعتقا لدـم
 Hjelm etشد ( دهستفاا المتیـس اـب رتبطـم يهارفتار

al., 2002 (در بیشتر که است جامع ییالگو مدل، نیا 
 روي بر الگو نیا اساس و دارد نقش بیماري از پیشگیري

 دارد تأکید نیا بر مدل نیا .است عمل براي افراد انگیزه
 و کند یم حرکت و انگیزه جادیا فرد ادراك چگونه که

 مدل نیا ی،کلطوربه. شودیم او در رفتار جادیا سبب
 اعتقادات در تغییر و دارد تمرکز اعتقادات در تغییر روي

 Safari & Shojaei( شودیم رفتار در تغییر به منجر

Zadeh, 2009شامل شتیابهد دعتقاا يلگوا يهازه). سا 
 درك منافع ،3شده درك شدت ،2شده درك حساسیت

-كمحر شامل ٦، راهنماي عمل5شده درك موانع ،4شده
 ،بخشدمی سرعترا  تصمیماـت ذتخاا کهاست  هایی
 ممکن که نوـتلویزی وـیراد و همسایگان ن،ستادو مثالً

 ٧يمدرآکادخو و. باشند ارگذ تأثیر مینهز یندر ا ستا
 صخصو یندر ا دفر دعتقاا هشددرك  ست. حساسیتا

                                                                                  
2 . Perceived sensitivity 
3 . perceived severity 
4 . perceived benefits 
5 . perceived barriers 
6 . Cuse to action 
7 . Self-efficacy 
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 بتالا خطر ضمعرو در  پذیرسیبآ انمیز چه تا که است
 که یندرك ا ،هشددرك  تشد .؟ستا ريبیما یک به

 دفر شیابیارزست. ا يجدو  خیمو ازهندا چه تا ريبیما
. ؟ستا انمیز چه تا ريبیما قباعوو  اتخطر به نسبت
و  دسو دفر قبلیمراحل  طیاز  پس هشددرك  منافع

و  یابد می هکنند يگیرپیش رفتارا در ر خویش منفعت
سودمند و مؤثر و  پذیرنمکاا کهرود  می ريفتار لنباد به

 یک هبالقوو  هاي منفیهـجنبباشد. موانع درك شده 
 ذتخاا ايبر انعیـم انوـعنبه ستا ممکن شتیابهد رفتار

 ابتدا دفر جایندر انماید.  عمل شتیابهد رفتار یک
 چه تا شتیابهد رفتار منجاا که میکند تحلیلو  تجزیه

 هـکارزش دارد  اــیآ ؟دـباش یـموي  دوـس هـب انمیز
را  دخو قتو یاو  دشو ختهداپرآن  ايرــب هـهزین نـیا
 منافع به طمربو کفه رـگ؟ ا درـبگی رـنظآن در  ايرـب

 ،کندمی تـحرک دوـخ هـب دوـخ دفر باشد سنگینتر
-می منجارا  ا شتیابهد امقدو ا کندمی مرتفعرا  نعامو

 ذتخاا کهاست  هاییكمحر دهد. راهنماي عمل شامل
 ن،ستادو مثالً ؛بخشدمی سرعترا  تصمیماـت

 یندر ا ستا ممکن که نوـتلویزی وـیراد و همسایگان
یعنی  يمدرآکادخو ممفهو. باشند ارگذتأثیر مینهز

تواند رفتار موردنظر را با شخص ایمان داشته باشد که می
دست آمده را داشته باشد. موفقیت اجرا و انتظار نتایج به

 ,Mosayebi et alفرد باید خود را شایسته احساس کند (

 عملکردهاي). بر اساس این مدل، براي اتخاذ 2011
 یعنی مسئله برابر در نخست دیبا افراد کننده پیشگیري

 خطر احساس هاکشبیماري هاي مربوط به آفت به ابتال
 و خطر نیا عمق ،سپس .)شده درك حساسیت( ندینما

 ،یروان ،یجسم ابعاد در آن مختلف عوارض بودن جدي
 درك شدت( کنند درك را خود اقتصادي و یاجتماع

 محیط ای اطراف محیط از که یمثبت میعال با ،)شده
 و مفید ،)عمل اهنماير( کنندیم افتیدر خود یداخل
 از پیشگیري رفتارهاي حفاظتی را براي بودن اجرا قابل

 باز عوامل و) شده درك منافع( ندینما باورها بیماري
 آن دیفوا از ترنهیهز کم نیز را عمل به اقدام از دارنده

رفتارهاي  به ،تینها در تا) شده درك موانع(بدانند 
 ها اقدام کنند. کشحفاظتی در هنگام استفاده از آفت

 که نددکر دپیشنها نیز ننویسندگا از یگرد برخی
 اهیمـمفاز  امجز ساخت کـی انوـعنهـب يدـمرآکادخو

درك شده ع ـناموو  افعـمن، ساسیتـح ت،دـش لیـصا
 يمدرآکادخو اضافه شود. مفهوم به مدل اعتقاد بهداشتی

 رفتار منجاا یینااتو ردمو در شخصی وتقضا يمعنابه
 منجاا به دعتقاا يمعنا به سالمتی انگیزه و نظر ردمو

 ,.Glanz et alست (ا سالمت تقاار و حفظ ايبر عمالیا

ارایه شده  1). ارتباط بین سازه هاي مدل در شکل 2002
 است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) Strecher and Rosenstock, 1997مدل اعتقاد بهداشتی ( -1شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی
، جنسیت، شخصیت، اقتصادی (سن

 دانش در مورد بیماری ها و غیره)

 حساسیت درک شده و تهدید درک شده از بیماری
شدت درک شده 

 
 اشاره برای عمل:

 رسانه های جمعی
 مشاوره از اعضای خانواده و دوستان

 امه یا مقاالت مجلهروزن

منافع درک شده از اقدامات 
پیشگیرانه منهای موانع 

 درک شده

 احتمال رفتار بهداشتی

 عوامل میانجی یا تعدیلی احتمال اقدام
 درك فردي

 خودکارآمدی
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 را یبهداشت اعتقاد مدل ابعاد که يامطالعه ،انریا در
حفاظتی کشاورزان در استفاده از  يرفتارها زمینه در

 و کاربرد اما است. نشده انجام ،باشد سنجیده هاکشآفت
رفتارهاي  آموزش مداخله يزیربرنامه در آن تأثیر

 Shojaei( است گرفته قرار استفاده مورد یبهداشت
Zadeh et al., 2012; Ebadi Fard et al., 2012; 

Zamani Alavijeh et al., 2008( .اطالعات به توجه با 
دست آمده از گزارش کارشناسان سازمان جهاد به

 از استقبال میزان ،کشاورزي شهرستان خرم آباد
ها در کشحفاظتی در هنگام استفاده از آفت يرفتارها

 به ،لذا است. ینیپاآباد شهرستان خرم بین کشاورزان
 و نگرش تغییر ،یآگاه سطح يارتقا به نیاز رسدیم نظر

 هدف با مطالعه نیا. دارد وجود زمینه نیا در رفتار
 اتخاذ در یبهداشت اعتقاد مدل يهاسازه سنجش
ها در بین کشحفاظتی در استفاده از آفت يرفتارها

 مطالعه نیا در. شد انجامآباد کشاورزان شهرستان خرم
 ابعاد ابتدا يزیربرنامه به اقدام از قبل است شده یسع

 نیا شناخت که چرا گیرد قرار تحلیل مورد مدل نیا
 یطراح يبرا زانیربرنامه به هاآن يرو بر کار و عوامل
 کمک یبهداشت اعتقاد مدل اساس بر مؤثرتر يهابرنامه

 و پژوهش يهاافتهی بر تکیه با توانندیم و دینمایم
 هاي حفاظتیرفتار ییپیشگو رد که ییهاسازه بر تأکید
 موجب تا کنند یطراح يتردقیق برنامه ،اندداشته نقش

حفاظتی در  يرفتارها اتخاذ يبراکشاورزان  ترغیب
 گردد رفتارها نیا يارتقا و هاکشهنگام استفاده از آفت

هاي مرتبط با آفت بیماري بروز کاهش به مدت دراز در و
 .بیانجامد هاکش

قاد پیشینه تحقیق و مدل اعت هـب هـجتو با یت،نها در
  حاضر هشوژـپ ايرـب زیرومی ـمفه بچورچا بهداشتی

 هاي تحقیق به شرح زیر است:   و فرضیهشد یه ارا
 

 آگاهی اثر غیر مستقیم بر رفتار حفاظتی کشاورزان
 دارد.ها کشاستفاده از آفت آباد در شهرستان خرم

حفاظتی  حساسیت درك شده اثر مستقیم بر رفتار
ا هکشاستفاده از آفت آباد در کشاورزان شهرستان خرم

 دارد.
شدت درك شده اثر مستقیم بر رفتار حفاظتی 

ا هکشاستفاده از آفت آباد در کشاورزان شهرستان خرم
 دارد.

منافع درك شده  اثر مستقیم بر رفتار حفاظتی 
ا هکشاستفاده از آفت آباد در کشاورزان شهرستان خرم

 رد.دا
موانع درك شده  اثر مستقیم  بر رفتار حفاظتی 

ها استفاده از آفت کش آباد در کشاورزان شهرستان خرم
 دارد.

خودکارآمدي اثر مستقیم بر رفتار حفاظتی 
ها استفاده از آفت کش آباد در کشاورزان شهرستان خرم

 دارد.
موانع درك شده  اثر غیر  مستقیم بر رفتار حفاظتی 

 فاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در بر رفتار ح
 دارد.می هااستفاده از آفت کش

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 
 

 حساسیت درك شده

 موانع درك شده

 رفتار حفاظتی 
 
 

 آگاهی

 شدت درك شده

 منافع درك شده

 خودکارآمدي
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 روش تحقیق
 يهاپژوهش  عنواز  فهد نظراز  هشوپژاین 

متغیرها  لکنتر اهمیت و میزان وجه در از نظري، دبررکا
ري داده ها از نظر گردآو ،هاي میدانیاز نوع پژوهش

-ها از نوع توصیفیپیمایشی و از لحاظ شیوه تحلیل داده
جامعه آماري این تحقیق را کلیه همبستگی بوده است. 

) را تشکیل =17623Nکشاورزان شهرستان خرم آباد (
جدول کرجسی و نمونه با استفاده از می دهند. حجم 

هاي . جهت انتخاب نمونهتعیین شدنفر  375مورگان 
گیري تصادفی ساده استفاده شد. روش نمونهتحقیق از 

ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ابزار گردآوري داده
منظور تدوین پرسشنامه، ابتدا مطالعات ساخته بود. به

کتابخانه اي پیرامون موضوع توسط پژوهشگر انجام و 
پرسشنامه اي بر اساس موضوع پژوهش و مدل اعتقاد 

رسشنامه شامل چهار بهداشتی طراحی گردید. این پ
بخش بود: بخش اول شامل سواالت مربوط به ویژگی 
هاي فردي و حرفه اي کشاورزان (سن، وضعیت تأهل، 
تحصیالت)، بخش دوم سواالت مربوط به آگاهی 

ها و کشاورزان در زمینه خطرات استفاده از آفت کش
-گویه)، بخش سوم سواالت سازه 7اقدامات پیشگیرانه (

 6بهداشتی شامل: منافع درك شده ( هاي مدل اعتقاد
گویه)، حساسیت درك  10گویه)، موانع درك شده (

گویه) و  5گویه)، شدت درك شده (6شده (
گویه) در زمینه رفتارهاي پیشگیري 6خودکارآمدي (

سواالت گذاري امتیاز ها بود.کشکننده از آلودگی به آفت
قسمت آگاهی به  پرسشنامه بدین صورت بود که در

دانم و به جواب ناصحیح و نمی 1امتیاز ب صحیح جوا
سؤاالت ابعاد مدل اعتقاد اي امتیاز صفر تعلق گرفت. بر

اي لیکرت پنج گزینهاز مقیاس  و خودکارآمدي بهداشتی
نیز به رفتار  استفاده شد و در قسمت رفتارهاي حفاظتی

ها کشاز آلودگی به آفتصحیح در جهت پیشگیري 
 رمنظوبهامتیاز صفر داده شد. لط امتیاز یک و رفتار غ

 نفرهفت  رختیادر ا پرسشنامه ،ییامحتو ییروا سنجش
هاي کشاورزي و توسعه روستایی رشته ناـمتخصصاز 

 ییروا زم،ال تصالحاا ماـنجاز ا سـپقرار گرفت. 
جهت تعیین پایایی از آزمون آلفاي  شد. تأیید پرسشنامه

محاسبه شده کرونباخ استفاده شد. مقدار ضرایب آلفاي 

 80/0براي متغیرهاي بخش هاي مختلف پرسشنامه بین 
محاسبه شد که مبین اعتبار مناسب آن براي  93/0تا 

گردآوري داده هاست. پس از تکمیل پرسشنامه، عملیات 
کدگذاري، استخراج اطالعات وانتقال آن ها برروي رایانه 
صورت پذیرفت. سپس، محاسبات آماري(توصیفی و 

-انجام شد. به SPSSا استفاده از برنامه استنباطی) ب
منظور تحلیل توصیفی از میانگین و انحراف معیار 
استفاده شد. در بخش تحلیل استنباطی نیز از آزمون 

منظور تعیین میزان تطبیق و پردازش همبستگی و به
هاي پژوهش حاضر با مدل اعتقاد بهداشتی و بررسی داده

سازي معادله لچارچوب مفهومی تحقیق، از روش مد
استفاده گردید. در  AMOSافزار ساختاري با کاربرد نرم

 ینا که ستا گفتنی ريساختا لهدمعا زيسالخصوص مد
 که ستا دهگستر و جامع رياـمآ هیافتر یک روش

 همشاهد يمتغیرها بین بطروا صخصو در فرضیاتی
هد. دمی ارقر نموآزرد وـم را هـنهفت ياـمتغیره و هدـش

-، محققان را به پیچیدگی تأثیرگذاري مجموعهاین روش
سویه، سویه و دوطور یکاي از متغیرها بر یکدیگر به

هاي مستقیم و غیر مستقیم و همچنین، پیچیدگی
هاي پنهان رهنمون شد هاي سازهگیريموجود در اندازه

هاي کیفی را از نظر و بنابراین، تحلیل کمی از پدیده
تر می بینانهنظر کاربردي واقع تر و ازروش شناختی دقیق

). معیارهاي برازش کلی مدل Ghasemi, 2010سازد (
)، شاخص برازش هنجار شده 2χشامل کاي اسکوئر  (

)، IFI)، شاخص برازش افزایشی (NFIبونت (-بنتلر
)، شاخص برازش تطبیقی TLIلویس (-شاخص توکر

)CFI و ریشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد (
)RMSEA ( هستند. در صورتی برازش مدل مورد بررسی

کوچک و  2χو رضایت بخش و قابل قبول است که مقدار 
 9/0بیشتر از  CFIو  NFI ،IFI ،TLIهايمقادیر شاخص

 که ستا کرذ نشایاباشد.  05/0کمتر از  RMSEAو 
 که ينحوبه، ستا نمونه حجم از تابعی لمد سکوئرا يکا
 سکوئرا يکا رهماآ بد،یا یشازـفا نمونه حجم چه هر

 ،ستا دارمعنا لحتماا سطح یک دادن ننشا به متمایل
 نمونه حجم شتندا با منطقی هايلمد بیشتر تقریباً ا،لذ
 سکوئرا يکا ازشبر شاخص به فقط کهتیرصو در د،یاز
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 ورتضر ،یحـتوض نـیا اـب .نمیشوند تأیید د،شو کتفاا
 .   دشومی شنرو رمذکوهاي شاخص سایر آوردبر

 
 هایافته

 کشاورزان يفرد يها یژگیو
تا  24پژوهش، دامنه سنی کشاورزان بین  این در در

دست آمده بیشترین سال است که بر اساس نتایج به 85
عبارت سال است. به 46فراوانی مربوط به گروه سنی

دیگر، بخش اعظم جامعه آماري پژوهش را کشاورزان 
نفر  315دهند. از بین تعداد میانسال تشکیل می
نفر از پاسخگویان کشاورزي،  190پاسخگو، شغل اصلی 

نفر دامدار و مابقی باغدار بودند. نتایج مربوط به  58
طور تعداد افراد خانواده پاسخگویان نیز نشان داد که به

باشد و از نفر می 5میانگین افراد خانواده هر کشاورز، 
درصد بیسواد، 17لحاظ سطح تحصیالت پاسخگویان، 

درصد تحصیالت ابتدایی،  8صد خواندن و نوشتن، در16

درصد دیپلم و مابقی داراي  25درصد راهنمایی،  11
هاي مدرك تحصیلی فوق دیپلم و باالتر بودند. دوره

ها بین حداکثر کشها و علفآموشی مرتبط با آفت
طور دوره براي کشاوران اجرا شده است که به 10تا1

ها شرکت ر این دورهبار د3میانگین، پاسخویان فقط 
اند. همچنین، آمار توصیفی نشان داد که میانگین داشته

است که  35/4ها در بین کشاوران کشمصرف آفت
ها در بین کشاورزان کشدهنده مصرف زیاد آفتنشان

 منطقه است.
 + 02/1حفاظتی  يهارفتار رمعیا افنحرا و انگینـمی

ورد مطالعه دهد افراد مدست آمد که نشان میبه 55/11
درصد از ماکزیمم نمره قابل اکتساب رفتارهاي  33تنها 

). میانگین، انحراف 2اند (جدول حفاظتی را کسب کرده
معیار و دامنه نمره قابل اکتساب رفتارهاي حفاظتی به 

 ) نشان داده شده است. 1تفکیک در جدول (

 
 رزان در استفاده از آفت کش هانمره میانگین و انحراف معیار رفتارهاي حفاظتی کشاو -1جدول 

 رفتارهاي حفاظتی
  انحراف معیار )Mمیانگین (

)SD( 
دامنه نمره قابل 

 اکتساب
 5-1 85/0 83/3 تعویض لباس و یا دوش گرفتن بالفاصله پس از پاشش آفت کش ها

 5-1 77/0 40/3 پوشیدن ماسک، دستکش، و لباس هاي آستین بلند در هنگام سمپاشی آفت کش ها
 5-1 02/1 37/3 ت در نگهداري آفت کش ها در یک مکان امن پس از خریددق

 5-1 82/0 84/2 آفت کش  ها  پس از استفاده یدور ننداختن ظروف خال
 5-1 79/0 53/2 نیشده توسط مروج هیکاربرد آفت کش ها بر طبق  مقدار توص

 5-1 98/0 34/2  دنیخواندن دستورالعمل آفت کش ها به دقت قبل از پاش
 5-1 93/0 18/2 بر اساس سمیت کم آفت کش ها دیانتخاب و خر

 = بیشترین امتیاز)5= کمترین امتیاز و 1مقیاس لیکرت (
 
 ضیتعو" رفتار سه داد نشان ي جدول فوقهاافتهی
 دنیپوش" ،"دنیپاش از بعد گرفتن دوش و هالباس

 رهیذخ" و  "بلند نیآست يهالباس و دستکش، ماسک،
 حفاظتی اقدامات نیشتریب "هاکش آفت قتباد و منیا

-آفت از استفاده در کشاورزان تیاکثر توسط  که است
 کاربرد" يهاهیگو عالوههب. است گرفته انجام هاکش

 از قبل دقت به هاکشآفت دستورالعمل خواندن
 اساس بر هاکشآفت دیخر و انتخاب" و "دنیپاش
 . دارند قرار آخر يهارتبه در "کم تیسم

 ±05/1  اهیـگآ هرـنم راـمعی افنحرا و میانگین
 ردوـم تـجمعی دـهدیـم نشاـن که مدآ دستبه 95/12

 گاهیآ بکتساا لـقاب هنمر ماکزیمم از درصد 37مطالعه 
 ردمو ادفرا هدکهدمی ننشا ند. نتایجادهکر سبـک را

 بکتساا قابل هنمر ماکزیمم از درصد 35مطالعه 
 قابل هنمر ماکزیمم ازدرصد  54 ه،شد درك حساسیت

 هرـنم اکزیممـم ازدرصد  48 ه،دـش درك تشد بکتساا
 از درصد 44 و هدــش درك عــنامو بساــکتا لـقاب
 کسب را يمدرآکادخو بکتساا لــقاب هرــنم اکزیممــم

 ).2نمودند (جدول 
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 اولویت بندي آگاهی، رفتار و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتی -2جدول 

 هاشایستگی 
 میانگین

)M( 
 )SD(  انحراف معیار

 دامنه نمره
 قابل اکتساب

 درصد میانگین
 از ماکزیمم نمره

 37 35-7 05/1 95/12 آگاهی
 35 30-6 87/0 50/10 حساسیت درك شده

 54 30-5 99/0 20/16 شدت درك شده 
 28 30-6 86/0 40/8 منافع درك شده
 48 50-10 11/1 51/5 موانع درك شده

 44 30-6 95/0 20/13 ديخودکارآم
 33 35-7 02/1 55/11 رفتار

 
مستقل  يیم و غیر مستقیم متغیرهامستق اتثرا سیربر
 رفتار حفاظتی کشاورزانبسته وا متغیر بر هشوپژ

میان رفتار  یـعل طـبروا هـب دنرـب یـپ رمنظوبه
 حساسیت و بستهوا متغیر انوـعنهـبحفاظتی کشاورزان 

ه، منافع درك شده، موانع درك شده، شدت درك شد
  از مستقلمتغیرهاي  عنواندرك شده و خودکارآمدي به

-با کاربرد نرم رياختاـس هـلدمعا زياـسلمد روش
 ، یکیـسربر ردمو لمد. شد گرفتههبهر  AMOSافزار
هایی لمد اعنوا ازهاي مسیر یکی لمد و دهبو مسیر لمد

  هايهبینی پدیدتوان در تبیین و پیشمی  کههستند 
بین  همبستگی ،بتداا در .دبر هبهر هاآن از مختلف

 شده است.  یهارا )3( ولجد در هشوپژ متغیرهاي
 

 همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته -3جدول 

 آگاهی رفتار متغیر
 حساسیت
 درك شده

 شدت
 درك شده

منافع درك 
 شده

موانع درك 
 شده

 خودکارآمدي

       - رفتار 
      - 70/0** آگاهی 

     - 68/0** 65/0** حساسیت درك شده
    - 30/0** 21/0* 23/0** شدت درك شده
   - 26/0* 44/0** 32/0** 35/0** منافع درك شده
  - 40/0* 36/0** 33/0** 55/0** -58/0** موانع درك شده

 - -61/0** 36/0** 24/0* 30/0** 51/0** 62/0** خودکارآمدي
                        *p<۰/۰۵    **p<۰/۰۱ 

         
دست آمده از همبستگی پیرسون نشان هاي بهیافته

داد که بین هر یک از متغیرهاي مستقل آگاهی، 
حساسیت درك شده، شدت درك شده، منافع درك 
شده، موانع درك شده و خودکارآمدي، با یکدیگر رابطه 

جدول فوق  داري وجود دارد. عالوه بر آن، مطابقمعنی
بین هر یک از متغیرهاي مستقل مذکور با رفتار 

ها نیز، رابطه کشحفاظتی کشاورزان در استفاده از آفت
 داري وجود دارد. معنی

 کل ومستقیم  غیر ،مستقیم رثاآ، 4در جدول 
خودکارآمدي و  بستهوا يمتغیرها بر بینپیش يمتغیرها

 در. است هدـش داده ناـنشرفتار حفاظتی کشاورزان 
 اردستاندا ضریبمستقیم معادل ر ـثا رذکوـم ولدـج

 که ستا مانیز و چندگانه نگرسیور يمتغیرها هشد
 Xشود (منجر میy به تغییر در متغیر X متغیر  در تغییر

       y .(بحاصلضر با برابر متغیر هر مستقیم غیر ثرا 
مسیر منتهی به  کـی ياـمتغیره هـکلی مسیر یباضر

 ستا مانیز ،بهتر رتعبابه ه مذکور است.وابست رـمتغی
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تحت تأثیر  Zاز طریق متغیر سومی مثل  y متغیر که
 نیز کل ثرا .)X       Z       Y( قرار می گیرد Xمتغیر 

هر  مستقیم غیر و مستقیم يثرهاا عمجمو ههنددننشا
 ننشا 2 و 1 هايشکل در مسیر يهادارست. نمومتغیر ا

 ازشرـب یـکل هايشاخص هـب هـتوج باست. ا هشد داده
 وهگر دو بین در مناسبیتوان گفت که مدل از برازش می
 =CFI ؛RMSEA= 0/04است (  رداروـبرخ مطالعه ردمو

2χ =و   ==7/11p؛  =0/31NFI؛  =0/99TLI؛ 0/99

0/99.( 
)، از میان 3و نمودار مسیر (شکل  5مطابق جدول 

متغیرهاي مستقل پژوهش، حساسیت درك شده 
) را بر رفتار 34/0ین اثر مستقیم و مثبت (بیشتر

ها داشته کشحفاظتی کشاورزان در استفاده از آفت
) و -45/0است. سپس، متغیرهاي موانع درك شده (

) از اثرات مستقیم و معناداري بر 29/0خودکارآمدي (
رفتار حفاظتی کشاورزان مذکور برخوردار بودند. این در 

یچ گونه اثر مستقیم و حالی است که آگاهی از خطرات ه

معناداري بر متغیر وابسته رفتار کشاورزان نداشته است. 
طور ، آگاهی از خطرات به2با وجود این، مطابق شکل 

)، 21/0غیر مستقیم از طریق حساسیت درك شده (
) بر رفتار 09/0) و خودکارآمدي (26/0موانع درك شده (

ر ). ب56/0حفاظتی کشاورزان تأثیر خواهد گذاشت (
درصد تغییرات مربوط به  58ها، در کل، اساس یافته

رفتار حفاظتی کشاورزان توسط متغیرهاي مستقل مزبور 
، 3تبیین شده است. عالوه بر این، مطابق نتایج جدول 

متغیر آگاهی از خطرات، بیشترین اثر مستقیم و مثبت 
 36) را بر متغیر حساسیت درك شده داشته و 61/0(

ر مذکور توسط آگاهی از خطرات درصد تغییرات متغی
تبیین شده است. عالوه بر آن، متغیر آگاهی، بر موانع 

) کشاورزان 32/0) و خودکارآمدي (-58/0درك شده (
درصد  24نیز اثرات مستقیم و معنی داري داشته و 

درصد خودکارآمدي آنان  35تغییرات موانع درك شده و 
 را تبیین کرده است. 

 
 خودکارآمدي و رفتار حفاظتی بستهوا يمتغیرها بر پیشبین يمتغیرها کل و مستقیم غیر ،قیممست يثرهاا -5جدول 

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر پیش بین متغیر وابسته

 2R=58/0     رفتار حفاظتی
 

 34/0 - 34/0 حساسیت درك شده
 -45/0 - -45/0 موانع درك شده
 29/0 - 29/0 خودکارآمدي

 56/0 56/0 00/0 هیآگا
 2R  61/0 00/0 61/0=36/0حساسیت درك شده 
 58/0 00/0 58/0 آگاهی 2R=24/0موانع درك شده      
 2R  32/0- 00/0 32/0=35/0خودکارآمدي         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 نتایج برآورد مدل ساختاري تحقیق -3شکل 
 

 
 

 
 

حساسیت 
  

 درک شدهموانع 

رفتار  خودکارآمدی
  

 آگاهی

 خطا

 خطا

 خطا خطا

۵۸/۰  

۳۶/۰  

۲۴/۰  

۳۵/۰  

**۶۱/۰  

**۵۸/۰ - 

**۳۲
  

**۳۴/۰  

**۴۵/۰ - 

**۲۹/۰  

*۳۶/۰  

*۲۲/
  

*۳۰/
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 یريگنتیجه
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که انجام رفتارهاي 

ها در کشحفاظتی توسط کشاورزان در استفاده از آفت
حد ضعیفی بود. دیگر مطالعات انجام گرفته بیانگر میزان 
پایین اتخاذ رفتارهاي حفاظتی توسط کشاورزان در 

 ;Zhang & Lu, 2007ها است (کشاستفاده از آفت

MacFarlane et al., 2008 دالیل مختلفی براي میزان .(
پایین انجام رفتارهاي حفاظتی کشاورزان ذکر شده 
است. اما همانطور که نتایج معادالت ساختاري نشان داد، 
ضعف انجام رفتارهاي حفاظتی توسط کشاورزان با 
ناکافی بودن آگاهی، حساسیت درك شده، موانع درك 

 شده و خودکارآمدي مرتبط است. 
دهنده آگاهی نشان همیانگین نمر یق،تحق نیدر ا
-نسبت به خطرات استفاده از آفت کشاورزان کمآگاهی 

ات مطالعنتایج بود که با  ها و اقدامات حفاظتیکش
.Yang et al )2014( . وKhan et al )2015(  همراستا می

کشاورزان در رابطه با اکثر باشد که گزارش کرده اند 
از آگاهی  هاکشز آفتهاي استفاده اخطرات و بیماري

این سطح پایین آگاهی در  .نده ابرخوردار بود پایینی
-تواند حاکی از خالء در اطالعاکثریت کشاورزان می

رسانی به کشاورزان در خصوص خطرات سالمتی 
دولت تالش رسد نظر میها باشد. بهاستفاده از آفت کش

 يهاکانال قیکرده است که کشاورزان را از طر یکم
 بیآسنسبت به و روزنامه  ویراد ون،یزیتلو مانند یلفمخت
سالمتی انسان و ضرورت اتخاذ رفتارهاي  برها کشآفت

 لیتما کشاورزان این در حالیست کهکند.  حفاظتی آگاه
و رهبران روستا و  يدارند به اطالعات مروجان کشاورز

 نیدر ا اندکیاعتماد کنند اما دولت اقدامات  هاهیهمسا
 جام داده است.ان نهیزم

 ،یآگاه يمتغیرهانتایج معادالت ساختاري 
را  خودکارآمديموانع درك شده و حساسیت درك شده، 

حفاظتی رفتار  یینها يهاکننده یبینعنوان پیشبه
درصد رفتار  58و این مدل  تعیین کردکشاورزان 

ها تبیین کشحفاظتی کشاورزان را در استفاده از آفت
ا حمایت خوبی از مدل اعتقاد هنمود. پس این داده

بهداشتی براي تبیین رفتار حفاظتی کشاورزان دارد. 
هاي این پژوهش حاکی از آن است کشاورزانی که یافته

به توانایی انجام رفتارهاي حفاظتی از طرف خود 

هایی که معتقدند در اطمینان دارند و از طرف دیگر، آن
هاي يصورت عدم اتخاذ رفتارهاي حفاظتی به بیمار

گردند و باالخره، آنهایی ها مبتال میکشمرتبط با آفت
هاي حفاظتی، که موانعی مانند سختی پوشیدن لباس

گرم بودن و راحت نبودن با آنها و گرانی تجهیزات 
حفاظت شخصی و خستگی را به هنگام انجام رفتارهاي 

کنند، رفتارهاي حفاظتی را حفاظتی کم تر تصور می
هاي آگاهی، دهند. لذا، الزم است سازهبیشتر انجام می

موانع درك شده، خودکارآمدي و حساسیت درك شده 
منظور عنوان نقاط تمرکز مداخالت آموزشی آتی بهبه

آگاهی، رفع موانع، خودکارآمدتر کردن کشاورزان و ایجاد 
 حساسیت در آنها در نظر گرفته شود.

دست آمده حساسیت درك شده بر طبق نتایج به
ي بیشترین اثر مستقیم بر رفتار حفاظتی کشاورزان دارا

بود. بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتی براي اتخاذ 
 برابر در نخست دیبا رفتارهاي حفاظتی، کشاورزان

 هاکشهاي مربوط به آفتبیماري به ابتال یعنی مسئله
. این حساسیت هم اتفاق نخواهد ندینما خطر احساس

هاي سبت به خطرات و بیماريافتاد مگر آنکه کشاورزان ن
ناشی از عدم رعایت اقدامات حفاظتی در استفاده از 

ها آگاه باشند. همانطور که نتایج مطالعات کشآفت
Stadlinger et al. )2011. و (Sharma et al )2012 (

، دانش نییسطح پا لیکشاورزان اغلب به دلنشان داد که 
ش ها رعایت رفتارهاي حفاظتی را در استفاده از آفت ک

) Adeola )2012کنند. در همین راستا نتایج مطالعه نمی
نشان داد که کشاورزان اغلب در خواندن دستورالعمل 

 تیدرك آنان از سطح سمکنند، ها دقت نمیکشآفت
که با آن سرو کار دارند در انطباق با  هاییکشآفت
فکر که  نیرا با اها آفت کشو آنها  ستین یواقع تیوضع
کنند. با وجود سطح سواد باال، یاست، استفاده م امن
 يبه خواندن دستورالعمل بر رو یتیاز آنها اهم ياریبس

 . ددهنیآن نم يریگیبسته و پ
بعد از حساسیت درك شده، موانع درك شده 

-بیشترین تأثیر را بر رفتار حفاظتی کشاورزان داشت. به
دیگر، کشاورزانی که سخت بودن پوشیدن عبارت

ها کشکش و لباس را به هنگام استفاده از آفتدست
کنند و یا کشاورزانی که گران بودن استفاده از تصور می

کنند و یا کشاورزانی تجهیزات حفاظتی را احساس می
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کنند، این موانع ادراکی که احساس خستگی می
در کشاورزان موجب بازداري رفتار حفاظتی می شود. 

درك  نعامو نقش ديدمتع تاـالعـمط ،تاـــسرااین 
 رفتار هکنند بینیپیش يقو عامل انبهعنورا  هدـــش

 ;Suklim et al., 2014اند (تأیید کرده حفاظتی

Raksanam et al., 2012 بطوریکه .(Coppens )2016 و (
Raksanam et al )2012( درك  نعامو بین که معتقدند

-حفاظتی کشاورزان در استفاده از آفت رفتاو ر هدــش
درك  هرچه یعنی ؛دارد دجوو سمعکو بطهراها کش

 وزبر لحتماا دـباش بیشتر نعامو فعر چگونگیاز  ادفرا
بسیاري از کشاورزان بیان  بیشتر است. حفاظتی رفتار

-کردند که تجهیزات حفاظت شخصی که پوشیده می
ها مناسب شود، گرم و ناراحت کننده است، دستکش

ند. بسیاري از این ها نیستند و لغزنده و گرم هستدست
تجهیزات به ندرت در دسترس آنها قرار دارد و اغلب آنها 
به دلیل داشتن مشغله زیاد وقت کافی براي پوشیدن 

عالوه کشاورزان تجهیزات حفاظت شخصی آنها ندارند. به
ها تداخل دارد. براي نمونه، پوشند چون با کار آنرا نمی

کاله در اگرچه دستکش، پوتین، لنزهاي حفاظتی و 
هاي محلی در دسترس است، موانع اقتصادي فروشگاه

 & Isinممکن است کشاورزان را از خرید آنها منع کند (
Yildirim, 2007; Raksanam et al., 2012; Suklim et 

al., 2014 .( 
نتایج معادالت ساختاري نشان داد که موانع ادراکی 

در  عالوه بر اثر مستقیم بر رفتار حفاظتی کشاورزان
ها، از طریق غیر مستقیم یعنی تأثیر کشاستفاده از آفت

منفی بر خودکارآمدي نیز بر رفتار حفاظتی کشاورزان 
عبارت دیگر، هنگامی که کشاورزان گذار است. بهاثر

کنند، این موانعی را براي انجام رفتار حفاظتی ادراك می
ها تأثیر گذاشته و از موانع ادراکی بر خودکارآمدي آن

-این طریق نیز رفتار حفاظتی آنها در استفاده از آفت
 مرحله ایندر  گیرد. همچنین،ها تحت تأثیر قرار میکش

 رفتار هکنند بینیپیش انبهعنو نیز يمدرآکادخو زهاــس
این یافته به این معناست . دنمو عمل حفاظتی کشاورزان

که تصمیم براي اتخاذ رفتارهاي حفاظتی در مرحله اول 
کنند که می ثیر این است که آیا افراد تصور میتحت تأ

رسد توانند آن را با موفقیت انجام دهند یا نه. به نظر می
کشاورزان زمانی براي انجام رفتارهاي حفاظتی 

شوند که احساس کنند بر رفتار حفاظتی برانگیخته می
 يدـمرآاـک دخو دیگري نیز تمطالعا لبتهاکنترل دارند. 

اتخاذ رفتارهاي حفاظتی توسط  در مهم لـامـعرا 
اند ها دانستهکشکشاورزان در استفاده از آفت

)Coppens, 2016; Suklim et al., 2014; Tonya et al., 

2010; Perry et al., 1999;  .(دست آمده هب جینتا هیبر پا
رفتار حفاظتی کشاورزان در  شیجهت افزا ریموارد ز

 شود:یم هیارا شنهادیبه عنوان پ هاکشاستفاده از آفت
با توجه به اینکه موانع ادراکی درك شده بر اتخاذ 
رفتار حفاظتی از سوي کشاورزان تأثیر دارد، و از آنجا که 

گرم و ناراحت  مانند مختلفی موانع کشاورزانیـوقت
 ادراك رانی تجهیزات حفاظت شخصی گراکننده بودن و 

فاظتی هاي حارـرفت انجام احتمال صورت این در ،کنند
 باگردد لذا، پیشنهاد مییابد. می اهشـکاز سوي آنها 

 ازگردد.  طرف بر ادراکی موانع این بـمناس هايآموزش
کشاورزان نامناسب بودن  عمده موانع از یکی که آنجا

-تجهیزات حفاظت شخصی براي پوشیدن و استفاده می
باشد، یکی از راهکارهاي مناسب طراحی و تهیه 

خصی براي کشاورزان است که هم تجهیزات حفاظت ش
راحت پوشیده شود و هم از نظر گرما اذیت نکند و از 

تواند با پرداخت یارانه به سوي دیگر، جهاد کشاورزي می
کشاورزان جهت خرید تجهیزات حفاظت شخصی و یا 
عقد قرارداد با فروشگاه هاي ارائه کننده این تجهیزات 

نتر را براي امکان دسترسی راحت تر و با قیمت ارزا
 کشاورزان فراهم آورد.  

 رــحاض ژوهشــپ ايــههــیافت هــب هــتوج اــب
هاي رفتار انجام بر خودکارآمدي أثیرــت رــب یــمبن

هاي آموزش گفت میتوانحفاظتی توسط کشاورزان، 
 کـاز ی هـک گیرد صورت ايگونهبه بایدحفاظتی  ارـرفت
ها مدل و هاقسرمشاز  استفاده با کشاورزان رفـط

 تجارب وهمچون کشاورزان نمونه جانشین)  (تجارب
 انجام توانایی هاآن که برسند باور این به مستقیم موفق

دیگر  طرف از کارآمدي) و دارند (انتظار را فعالیت این
 باور این به آنها که باشد ايگونه بهشی وزـآمهاي برنامه

تی در نجام رفتارهاي حفاظا با هـک برسند شناختی
 را ودـخ توانند سالمتیها میکشهنگام استفاده از آفت

 کنند. ظـحف
با توجه به بیشترین تأثیر آگاهی بر رفتار حفاظتی 
کشاورزان و از سوي دیگر، سطح پایین آگاهی کشاورزان 
در رابطه با خطرات عدم انجام اقدامات حفاظتی در 

و  هاگردد کالسها، پیشنهاد میاستفاده از آفت کش
ترویجی از سوي سازمان جهاد -هاي آموزشیکارگاه
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کشاورزان از خطرات آفت  یآگاه شیافزا يبراکشاورزي 
 يترغیب آنان به انجام رفتارهاو  ها بر سالمت انسانکش

با حضور  یجلسات آموزش برگزار شود و حفاظتی
پزشکان در سطح روستاها برگزار گردد تا کشاورزان را از 

 ياریابتال به بس شیها و افزاآفت کش خطرات استفاده از
 .ها آگاه کنند يماریاز ب

هاي صدا و دولت از طریق برنامه شود تامی شنهادیپ
ها بر کشسیما؛ کشاورزان را با اثرات استفاده از آفت

اقدامات  تیرعا تیو اهم طیسالمت انسان و مح
 نی. در ادیها آگاه نماکشدر استفاده از آفت یحفاظت

آنها  یکه مخاطب اصل ییهاتوان از برنامهیم نهیزم
 یونیزیتلو يهاالیها و سرلمیف نیز،کشاورزان است و 

 .استفاده نمود
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