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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Weeds, pests, and diseases are becoming more and more 
resistant to agricultural pesticides, which leads higher use of pesticides or more 
toxic pesticides among farmers. Along with the government’s incentive programs 
to increase production, the use of chemical pesticides has also been increased 
among farmers sharply. Farmers incur high costs by exposure to pesticides due 
to hospitalization of themselves and their families, medical services, and the 
loss of working days. The unsafe and excessive use of chemical pesticides also 
plays a role in the incidence of latent diseases such as diabetes, various cancers, 
Autism, Parkinson, etc., in addition to general symptoms. According to the 
theory of health belief, the safety behavior of farmers is inherently a kind of 
health behavior because, for farmers to have proper hygienic behaviors when 
using chemical pesticides, they must first feel threatened by them (perceived 
sensitivity). Then, they should understand the risk depth and its seriousness 
(perceived severity) and if they have a positive evaluation of the benefits, they 
will take preventive behaviors. In addition, according to the planned behavior 
model, the variables of attitude, subjective norms, and control of perceived 
behavior ultimately lead to the accompaniment of intention to predict behavior 
in individuals. Due to the small size of farmers and the lack of knowledge as 
to the safety hazards of chemical pesticides, attention to safety behavior has 
been neglected more than ever. Therefore, this study aimed to investigate the 
variables affecting the prediction of safety behavior of potato farmers in the 
Ardabil plain based on a combined model of planned behavior and health 
belief theory. In recent years, weed outbreaks and increased resistance of potato 
(Solanum tuberosum L.) to chemical pesticides in the Ardabil plain have been 
significant. As the most important crop in Ardabil province, potatoes have been 
attacked by pests such as Colorado potato beetle and false whitefly more than 
ever. On the other hand, the increasing use of crop pests, the prevalence of 
low-quality imported pesticides, and the increased resistance of some pests to 
pesticides, such as the increased resistance of potato pests to the effectiveness 
of Metribuzin pesticide, which has increased the use of chemical pesticides by 
potato farmers have aggravated the problems. However, the common strategies 
of farmers to deal with them may lead to an increase in the use of pesticides 
or the use of pesticides with a higher degree of toxicity, which ultimately 
necessitates more and more comprehensive attention to safety behavior among 
potato farmers in the Ardabil plain.
Methods: This study is a descriptive survey that was conducted in 2019. By the 
multi-stage sampling method with the proportional assignment, 370 farmers 
were selected using Bartlett et al.’s table (30). As such, the individuals participated 
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in the study including 193 potato farmers from Ardabil Province, 104 potato 
farmers from Namin Province, and 73 potato farmers from Nir Province. The 
study instrument was a structured questionnaire whose validity was assessed 
by estimating its content validity. Qualitative face validity was checked by a 
panel of experts (faculty members in the University of Mohaghegh Ardabili, 
and the University of Khuzestan in the field of chemical pesticide management 
in agriculture, specialists in Persian language and literature, and experts 
of occupational health). Content validity ratio (CVR) and content validity 
index (CVI) were used for quantitative content validity of the questionnaire 
(CVR> 0.59; CVI> 0.79). Convergent and diagnostic validity was used to 
ensure the construct validity of the research instrument. Also, the reliability 
of the research instrument was confirmed by calculating Cronbach's alpha 
coefficient for each of the research variables (values obtained above 0.7). The 
main variables related to two widely used models in estimating safety behavior 
(planned behavior and health belief theory) were determined in the form of an 
integrated model. Incidence of safety behavior was also included in the model 
in four stages of preparation and storage, preparation, use, and after the use of 
chemical pesticides. Finally, with the help of the structural equation model and 
SPSS18 and AMOS20 software, while determining the overall fit of the model 
and the most important stage of safety behavior, the variables accounting for 
safety behavior among farmers were obtained. 
Results: According to the results as to the use of chemical pesticides, most 
farmers (33.0%) had relatively unsafe safety behavior. However, the lowest group 
of farmers (9.5% of respondents) exhibited completely safe behavior. Analysis 
of the structural equation model showed that the fit of the integrated model 
was obtained to predict the safety behavior of farmers; overall, the proposed 
model could play up to 73% of the explanatory power to predict the occurrence 
of safety behavior. This model could best account for safety behavior in the 
"use of chemical pesticides" stage (with 68% of explanatory power). The most 
important explanatory variables in the occurrence of safety behavior are related 
to knowledge (β=0.35**), attitude (β=0.57**), and cues to action (β=0.35**), 
respectively. However, the effect of the three variables of age, health value, and 
perceived barriers in the model was not significant. Also, the best explanatory 
pathways in the display of safety behavior were related to the path of intention 
leading to safety behavior (0.850), referring to action leading to intention and 
then the occurrence of safety behavior (0.297), attitude leading to intention and 
then the occurrence of safety behavior (0.178), and mental norms leading to 
intention and then the occurrence of safety behavior (0.178).
Conclusion: The integrated study model can reasonably explain the occurrence 
of safety behavior in all stages of using chemical pesticides (especially the stage 
of using chemical pesticides) among farmers. Considering that the safety 
behavior of farmers in the region is not at a desirable level, it is necessary to 
conduct an in-depth needs assessment of farmers' knowledge of the four stages 
of safety behavior (preparation and storage, preparation of chemical pesticides, 
use of chemical pesticides and safety activities after use) through agricultural 
safety management programs in the region. In addition, while identifying the 
major obstacles, educational and executive planning should be developed in 
all its stages. To improve the cues to action, it is suggested to use chemical 
pesticide hazard information programs in local mass media programs and 
print and written advertisements in the region as to alternative methods of 
chemical pesticides. Attracting the participation and cooperation of local 
trustees, production cooperatives, and agricultural organizations will also be 
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very effective in improving the subjective norms of farmers to promote safety 
behaviors. Since most farmers are smallholders, it does not seem affordable to 
use safety behavior strategies (the supply of safety equipment and non-chemical 
pest control methods), the use of supporting subsides to purchase equipment, 
or the adoption of safety methods. Alternatives to chemical pesticides should 
be a priority in agricultural safety management programs in the region.
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Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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رفتار  تلفیقی  مدل  براساس  کشاورزان،  ایمنی  رفتار  پیش بینی  بر  اثرگذار  متغیرهای  بررسی 
برنامه ریزی شده و تئوری اعتقاد بهداشتی

m.sookhtanlo@uma.ac.ir .مجتبی سوختانلو: )* نويسنده مسئول( استاديار، گروه مهندسي آب و مديريت کشاورزي، دانشکدة کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
مسلم سواری:  استاديار، گروه ترويج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی خوزستان، مالثانی، ايران.

چکيده
كليدواژه ها

آفت کش ها 

رفتارهای مخاطره آميز سالمتی 

کشاورزان 

عوامل اجتماعی تعيين کنندة سالمت

تاريخ دريافت:    1398/08/18                                   

تاريخ پذيرش:    1399/07/28

زمينه و هدف: در طي سال هاي اخير، رشد علف هاي هرز و افزايش مقاومت آفات سيب زمينی نسبت به سموم شيميايي، در 
دشت اردبيل قابل توجه بوده است. از آنجا که قالب کشاورزان سيب زمينی کار در منطقه خرده مقياس بوده و شناخت صحيحي از 
خطرات ايمني سموم شيميايي ندارند، توجه به رفتار ايمني بيش از گذشته مورد اغماض قرار گرفته است. لذا هدف تحقيق بررسی 
متغيرهای اثرگذار بر پيش بينی رفتار ايمنی کشاورزان سيب زمينی کار دشت اردبيل براساس مدل تلفيقی رفتار برنامه ريزی شده و 

تئوری اعتقاد بهداشتی بود. 

روش بررسی: اين تحقيق از نوع توصيفی ـ پيمايشی بود که در سال 1398 انجام شد. به روش نمونه گيری چندمرحله ای با 
و  بود  ابزار تحقيق پرسش نامه اي ساختاريافته  انتخاب شدند.  بارتلت و همکاران  با کمک جدول  متناسب، 370 کشاورز  انتساب 
متغيرهای اصلی مربوط به 2 مدل پرکاربرد در برآورد رفتار ايمنی )رفتار برنامه ريزی شده و تئوری اعتقاد بهداشتی( در قالب يک 
مدل تلفيقی تعيين شد. بروز رفتار ايمنی نيز در 4 مرحلة تهيه و انبارداری، آماده سازی، استفاده و پس از استفاده از سموم شيميايی 
در مدل گنجانده شد. نهايتًا به کمک مدل معادالت ساختاری و نرم افزارهاي SPSS  )نسخة 18( و AMOS )نسخة 20(، ضمن 
تعيين برازش کلی مدل و مهم ترين مرحلة بروز رفتار ايمنی، متغير های تبيين کنندة رفتار ايمنی در ميان کشاورزان به دست آمد. 

جهت تجزيه و تحليل داده ها نيز، از فرمول محاسبة سطوح رفتار ايمنی، مدل يابی معادالت ساختاری و تحليل مسير استفاده شد.

یافته ها: مطابق نتايج، غالب کشاورزان )33/0%(، دارای رفتار ايمنی نسبتًا ناايمن بودند. تحليل مدل معادالت ساختاری نشان داد 
برازش مدل تلفيقی برای پيش بينی رفتار ايمنی کشاورزان مطلوب به دست آمد و درمجموع مدل پيشنهادی توانست تا 73% قدرت 
تبيين کنندگی برای پيش بينی بروز رفتار ايمنی را ايفا نمايد. اين مدل توانست بيشترين تبيين برای رفتار ايمنی را در مرحلة »استفاده 
از سموم شيميايی« )با 68% قدرت تبيين کنندگی( نشان دهد. مهم ترين متغيرهای تبيين کننده در بروز رفتار ايمنی نيز به ترتيب 
مربوط به دانش )**β=0/35(، نگرش )**β=0/57( و اشاره به عمل )**β=0/35( بود؛ اما تأثير 3 متغير سن، ارزش بهداشتی و 
موانع درک شده در مدل معنا دار به دست نيامد. همچنين بهترين مسيرهای تبيين کننده در بروز رفتار ايمنی به ترتيب مربوط به مسير 
نيت منجر به رفتار ايمنی )0/850(، اشاره به عمل منجر به نيت و سپس بروز رفتار ايمنی )0/297(، نگرش منجر به نيت و سپس 

بروز رفتار ايمنی )0/178( و هنجارهای ذهنی منجر به نيت و سپس بروز رفتار ايمنی )0/178( حاصل شد.  

نتيجه گيری: مدل تلفيقی تحقيق می تواند درحد قابل قبولي تبيين گر بروز رفتار ايمني در همة مراحل به کارگيري 
سموم شيميايي )به ويژه مرحلة استفاده از سموم شيميايی( در ميان کشاورزان باشد. اولويت دهي به برنامه هاي آموزش 
کشاورزان جهت بهبود دانش در به کارگيري سموم شيميايي و استفاده از رسانه هاي محلي و ارتباط جمعي براي بهبود 
نگرش و اشاره به عمل مي تواند نقش مؤثري در ارتقاي رفتار ايمني کشاورزان داشته باشد. جلب مشارکت و همراهي 
معتمدان محلي، تعاوني هاي توليدي و تشکل هاي کشاورزي جهت بهبود هنجارهاي ذهني کشاورزان در راستاي ارتقاي 

رفتار ايمني بسيار اثرگذار خواهد بود.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت كننده: دانشگاه محقق اردبيلي.
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مقدمه
سموم  به  روزبه روز  بيمارى ها  و  آفات  هرز،  علف هاى 
نشان  خود  از  بيشترى  پايدارى  و  مقاومت  کشاورزى 
سموم  مصرف  افزايش  به  منجر  مسئله  اين  و  می دهند 
سميت  درجة  با  کشاورزى  سموم  از  استفاده  يا  کشاورزى 
بيشتر ميان کارگران کشاورزى (کشاورزان) می شود. (1) 
کشاورزى  بخش  در  حمايتی  برنامه هاى  تشويق  طرفی  از 
براى افزايش توليد کشاورزى و کسب منفعت مالی بيشتر، 
فرايند تصميم گيري هاى زراعی ميان کشاورزان را به سمت 
داده  سوق  کشاورزى  سموم  از  بيشتر  هرچه  استفادة 
نشانه هاى  به  سموم،  سالمتی  خطرات  جنبة  از  است. (2) 
سرگيجه،  پوستی، مسموميت،  عوارض  مانند  آشکارى 
مشکالت  سردرد، سوزش و آب ريزش چشم، خارش، 
مشکالت عصبی،  مانند  گوارشی، برخی از عوارض جانبی 
اختالالت تنفسی و سرطان در  استفراغ، تعريق بدنی، 
مطالعات متعددى اشاره شده است. (3ـ4) استفادة ناايمن 
عمومی،  عالئم  عالوه بر  شيميايی  سموم  از  بيش ازحد  و 
سرطان ،  انواع  ديابت،  مانند  نهفته اى  بيمارى هاى  بروز  در 
اوتيسم و پارکينسون نيز نقش دارد. در اين زمينه می توان 
به افزايش انواع سرطان هاى دستگاه گوارش (مرى و معده) 
ناشی از اثرات سموم شيميايی در مناطقی از شمال ايران 
و ترکيه اشاره کرد. (5ـ6) همچنين کشاورزان در معرض 
شدن خود  زيادى ناشی از بسترى  آفت کش ها هزينه هاى 
و خانواده، خدمات پزشکی و ازدست دادن روزهاى کارى 
ايمنی  رفتار  فرايند  بروز  مراحل   (5) می شوند.  متحمل  را 
را می توان به 4 مرحلة تهيه و انباردارى سم، آماده سازى، 
استفاده از سم و پس از استفاده از سم تقسيم  کرد. (6ـ7) 
نتايج تحقيق ايلديرين در ترکيه نشان داد بروز رفتار ايمنی 
در ارتباط با اثرات زيان هاي آفت کش ها تحت تأثير بعضي 
ميزان  و  نگرش  کشاورزي،  تجربة  سن،  مانند  ويژگي ها 
همکارن  و  جالو  تحقيق  در   (8) است.  (دانش)  آموزش 
نيز، بر نقش متغير تحصيالت در بروز رفتارهاى ايمنی در 
متغيرهاى  دربارة   (7) بود.  شده  تأکيد  سموم  از  استفاده 
متعدد  تحقيقات  نتايج  حساسيت  درك شده،  و  شدت 
شيميايی را  سموم  کشاورزان  اکثر  که  است  آن  از  حاکی 
خطري جدى  براي محيط زيست و انسان و براى سالمتی 
فرزندان و کارگران کشاورزى می دانستند (8ـ10)؛ باوجود 
ايمنی  تجهيزات  سموم،  از  استفاده  هنگام  درعمل  اين، 
تحقيق  نتايج  زمينه  همين  در  نمی بردند.  به کار  را  کافی 
گسسو و همکاران در روستاهاى جنوب غربی اتيوپی نشان 
استفادة  به  مثبتی  نگرش  پاسخ گويان  اغلب  باآنکه  داد 
ايمن از آفت کش ها داشتند، نزديک به نيمی از آنان هنگام 

ايمنی  به  مربوط  تجهيزات  هرگز  آفت کش ها  از  استفاده 
نداشتند. (3) نتايج اين پژوهش حاکی از آن بود که الزاماً 
داشتن نگرش و دانش مطلوب منجر به بروز سطح مطلوبی 
و  نمی شود  شيميايی  سموم  از  استفاده  در  ايمنی  رفتار  از 
دخيل  ايمنی  رفتار  بروز  در  ديگرى  زمينه اى  متغيرهاى 
 (10) همکاران  و  استرونگ  ديگري،  مطالعة  در  هستند. 
کارگران  اعتقادات  و  نگرش  بين  کردند  بيان  امريکا  در 
معرض  در  گرفتن  قرار  هنگام  آنان،  ايمنی  رفتار  با  مزرعه 
دربارة  داشت.  وجود  معنا دارى  و  مثبت  رابطة  آفت کش ها 
به  مربوط  (فعاليت هاى  ايمنی  رفتار  به  مربوط  تحقيقات 
تهيه و انباردارى سموم)، نتايج يافته هاى لکی و همکاران 
کشاورزان  اکثر  کرد  اعالم   (9) همکاران  و  جالو  و   (11)
انبار  خانه  محيط  داخل  در  خريد،  از  پس  را  آفت کش ها 
استفاده  براى  سموم  آماده سازى  مرحلة  دربارة  می کنند. 
در مزرعه، نتايج تحقيق ايلديرين حاکی از آن بود که تنها 
آفت کش ها   از  استفاده  از  قبل  کشاورزان،  از  اندکی  تعداد 
می کردند.  مطالعه  سم  آماده سازى  براى  را  آن  برچسب 
(8) سويزى و همکاران گزارش کردند که اکثر کشاورزان 
سموم آفت کش  را در يک چشمة عمومی آماده می کردند؛ 
در  را  سموم  که  داشتند  اذعان  بقيه  يک پنجم  که  درحالی 
مربوط  تحقيقات  در   (12) می کردند.  آماده  خانه هايشان 
به رفتار ايمنی در مرحلة استفاده از سموم، نتايج تحقيق 
دربارة   13() همکاران  و  لميچ هان  و   (9) همکاران  و  جالو 
مرحلة  در  پاسخ گويان  غالب  که  بود  آن  گوياى  کشاورزان 
استفاده از سموم، دستورالعمل هاى برچسب آفت کش ها  را 
ناديده می گيرند و بيش از نيمی از آنان از تجهيزات ايمنی 
استفاده نمی کنند. همچنين يافته هاى لکی و همکاران در 
تانزانيا نشان داد رابطة معنا دارى بين ميزان دانش دربارة 
انواع روش هاى جلوگيرى از مضرات استفادة ناايمن سموم 
و بهره گيرى از تجهيزات ايمنی در هنگام استفاده از سموم 
مشاهده نشد. (11) به عبارتی توجه به متغير قصد و نيت 
تأکيد  مهم  مرحله اى  به عنوان  تحقيق  اين  در  کشاورزان 
شد. در تحقيقات مربوط به رفتار ايمنی در مرحلة پس از 
استفاده از سموم، می توان از تحقيق داماالس و همکاران 
سموم  ظروف  کشاورزان  از  نيمی  از  کمتر  که  کرد  ياد 
باقی مانده را در کانال هاى آبيارى و تعدادى در مکان هاى 
عمومی رها می کردند و فقط کمتر از يک پنجم آنان ظرف 

باقی ماندة سموم را آتش می زدند. (14)
شيميايی  سموم  به کارگيرى  در  کشاورزان  ايمنی  رفتار 
(6ـ15)  می شود.  محسوب  بهداشتی  رفتار  نوعی  ماهيتاً 
بهداشتي، براى اينکه افراد  اعتقاد  براساس تئورى 
بهداشتی داشته باشند، بايد نخست  صحيح  رفتارهاى 
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دربرابر مسئله احساس خطر کنند (حساسيت درك شده)، 
سپس عمق خطر و جدى بودن آن را درك  نمايند (شدت 
و درصورت ارزيابی مثبت منافع درجهت  درك شده) 
همچنين  (15ـ16)  رفتار پيشگيرى کننده اقدام کنند. 
نگرش،  متغيرهاى  برنامه ريزي شده،  رفتار  تئورى  طبق 
هنجارهاى ذهنی و کنترل رفتار درك شده درنهايت منجر 
می شود.  فرد  در  رفتار  پيش بينی  براى  نيت  همراهی  به 
ايمنی  رفتار  درخصوص  پيشين  مطالعات  غالب   (17)
متمرکز بر مدل هاى رفتار برنامه ريزى شده و تئورى اعتقاد 
برخی  در  (18ـ19)  بود.  جداگانه  به صورت  بهداشتی 
تحقيقات اشاره شده است که ادغام يا شکل گستردة برخی 
از مدل ها می تواند بر اثربخشی مدل هاى علمی در ميدان 
همکاران  و  رضايی  مثال  براى  (19ـ20).  بيفزايد.  عمل 
يک  افزودن  که  دريافتند   (21) همکاران  و  باقرى  و   (20)
اعتقاد  تئورى  متغيرهاى  (شامل  تکميلی  متغير  چند  يا 
کارايی  می تواند  برنامه ريزى شده  رفتار  مدل  به  بهداشتی) 
ايمنی  رفتار  تبيين  براى  را  اصلی  مدل  تبيين  قدرت  و 
از  استفاده  جامعيت  و  اعتبارسنجی  اما  دهد.  افزايش 
مدل هاى توسعه يافته طی افزودن تنها يک يا چند متغير، 
متغيرهاى  همة  معنا دارى  بررسی  لذا  بوده؛  مبهم  اغلب 
افزودنی ممکن به مدل رفتار برنامه ريزى شده، براى تبيين 
پيشنهاد  تلفيقی)  مدل  يک  قالب  (در  ايمنی  رفتار  بهتر 
و  افشاري  تحقيق  در  زمينه،  همين  در  (8ـ21)  می شود. 
و  سيسمکو  و   (23) همکاران  و  هارتلی   ،(22) همکاران 
با  مقايسه  در  تلفيقی،  مدل  که  شد  تأييد   (24) همکاران 
بهداشتی،  اعتقاد  تئورى  و  برنامه ريزى شده  رفتار  مدل 
دارد.  ايمنی  رفتار  براى  بيشترى  تبيين کنندگی  قدرت 
تلفيقی  مدل   از  برگرفته  تحقيق  پيشنهادى  مدل  بنابراين 
(رفتار برنامه ريزى شده و تئورى اعتقاد بهداشتی) ارائه شده 
در تحقيقات سو و همکاران (25)، سان و همکاران (7) و 
وانگ و همکاران (26) است؛ با اين تفاوت که رفتار ايمنی 
در قالب 4 مرحله براى به کارگيرى سموم شيميايی تعريف 
ايمنی  رفتار  اندازه گيرى  مختلف،  مطالعات  در  زيرا  شده؛ 
دفع  سموم  از  استفاده  مرحلة  به  محدود  تنها  کشاورزان 
تحقيقات  در  (محدوديت  است  سمپاشی)  (مرحلة  آفات 
در  کشاورزان  ايمنی  رفتار  درعمل  که  درحالی  پيشين)؛ 
(چگونگی  مرحله   4 شامل  شيميايی  سموم  به کارگيرى 
سموم  آماده سازى  مرحلة  سموم،  انباردارى  و  تهيه 
شيميايی، مرحلة استفاده از سموم شيميايی (سمپاشی) و 
مرحلة پس از استفاده از سموم شيميايی) است. (6ـ7، 27) 
جامع ترى  مدل  که  شد  احساس  تحقيق  اين  در  بنابراين 
مورد نياز است تا بتواند به طور مؤثرترى، ضمن تبيين بهتر 

رفتار ايمنی کشاورزان، به هر 4 مرحلة رفتار ايمنی بپردازد 
و تعيين کند که متغيرهاى مورد استفاده در تحقيق براى 
تبيين کنندگی  قدرت  ايمنی  رفتار  مراحل  از  کدام يک 

بيشترى را ايجاد می کند.  
برنج  و  سيب زمينی  آفات  افزايش  اخير،  سال هاى  در 
ميان  در  شيميايی  سموم  از  استفاده  فزونی  درنتيجه  و 
کشاورزان دشت اردبيل و شمال ايران گزارش شده است. 

 (27 ،25 ،19)
استان  در  زراعی  محصول  مهم ترين  ـ  سيب زمينی 
آفاتی  هجوم  تحت  قبل،  سال هاى  از  بيشتر  ـ  اردبيل 
گرفته  قرار  دروغين  سفيدك  و  کلرادو  سوسک  همچون 
است. (28ـ29) عالوه بر افزايش ميزان آفات زراعی، رواج 
آفت کش هاى بی کيفيت وارداتی و افزايش مقاومت برخی 
سيب زمينی  آفات  مقاومت  افزايش  مانند  زراعی  آفات 
موجب  نيز  مترى بوزين  آفت کش  اثربخشی  دربرابر 
کشاورزان  ميان  در  شيميايی  سموم  مصرف  يافتن  فزونی 
رايج  راهکارهاى  اما   (20) است.  شده  سيب زمينی کار 
افزايش  به  است  ممکن  آن ها  با  مقابله  براى  کشاورزان 
سميت  درجة  با  سموم  از  استفاده  يا  سموم  مصرف  ميزان 
بر  درنهايت  موارد  اين  که  (21ـ31)  شود  منجر  بيشتر 
ضرورت توجه بيشتر و جامع تر رفتار ايمنی ميان کشاورزان 
اجزاى   (19) می افزايد.  اردبيل  دشت  در  سيب زمينی کار 
تئورى اعتقاد بهداشتی بر بروز رفتار ايمنی دربارة شناسايی 
و  نگرش  دانش،  ادراك،  متغيرهاى  بين  روابط  تعيين  و 
براساس  ايمنی  رفتار  بر  آن ها  تأثير  و  زيست محيطی  نيت 
تحقيقات متعدد (3، 8ـ9) مبناى طراحی مدل قرار گرفت. 
بروز  بر  برنامه ريزى شده  رفتار  مدل  مؤثر  اجزاى  همچنين 
رفتار ايمنی دربارة شناسايی و تعيين روابط بين متغيرهاى 
تأثير  و  فرصت ها  و  امکانات  از  رضايت  تحصيالت،  سطح 
آن ها بر رفتار ايمنی نيز نتايج تحقيقات متعدد (12، 16، 
23) مبناى طراحی مدل قرار گرفت. اهداف تحقيق بدين 
می تواند  پيشنهادى  مدل  آيا  اينکه  بررسی   .1 است:  شرح 
در  کشاورزان  ميان  ايمنی  رفتار  بروز  فرايند  تبيين کنندة 
مواجهه با سموم شيميايی (طی 4 مرحله) باشد؛ 2. تعيين 
به  مربوط  ايمنی  رفتار  بروز  براى  تبيين  بيشترين  اينکه 
کدام مرحلة به کارگيرى سموم شيميايی توسط کشاورزان 
بروز  تبيين کنندة  متغيرهاى  مهم ترين  تعيين   .3 است؛ 

رفتار ايمنی در ميان کشاورزان سيب زمينی کار. 
تأثير  مطرح شده،  موارد  براساس   ،1 شکل  مطابق 
و  شدت  درآمد،  تحصيالت،  تجربه،  سن،  متغيرهاى 
ايمنی  رفتار  بروز  بر  دانش  و  ارزش  درك شده،  حساسيت 
 H7 ،H6 ،H5 ،H4 ،H3 ،H2 ،H1 کشاورزان در فرضيات
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و H8 تحقيق نشان داده شده است. اين متغيرها برگرفته 
از متغيرهاى تئورى اعتقاد بهداشتی است. همچنين جهت 
بررسی اثرگذارى متغيرهاى هويت رفتارى، منافع و موانع 
درك شده و تأثير آن ها بر متغير قصد و نيت رفتارى در قالب 
تعريف   H15و  H14  ،H13  ،H12  ،H11  ،H9 فرضيات 
شده است که برگرفته از متغيرهاى تئورى اعتقاد بهداشتی 
نگرش،  متغيرهاى  اثرگذارى  بررسی  اين،  عالوه بر  است. 
اشاره به عمل، خودکارآمدى، هنجارهاى ذهنی (برگرفته 
 ،H16 ،H10 فرضيات در  برنامه ريزى شده)  رفتار  مدل  از 
به  اشاره  متغيرهاى  هرچند  شده؛  گنجانده   H18 و  H17
استفاده  مورد  مدل  دو  هر  در  نيت  و  خودکارآمدى  عمل، 
بر  نيت  و  قصد  تأثير  نهايتاً  است.  مشترك  تحقيق  اين  در 
بروز رفتار ايمنی (برگرفته از مدل رفتار برنامه ريزى شده) 
در فرضية H19 تدوين شده است. مرحلة بروز رفتار ايمنی 
 ،(H20 (فرضية  انباردارى  و  تهيه  مرحلة   4 در  خود  نيز 
 (H22 فرضية) استفاده از سم ،(H21 فرضية) آماده سازى
گنجانده   (H23 (فرضية  سم  از  استفاده  از  پس  مرحلة  و 
شد تا اين نتيجه بررسی گردد که مدل متغيرهاى تحقيق 
بيشترين تبيين را در کدام مرحلة بروز رفتار ايمنی خواهد 

داشت.

روش بررسی
پيمايشی  ـ  توصيفی  تحقيقات  نوع  از  پژوهش  اين   
همچنين  شد.  انجام   1398 سال  در  که  می آيد  به شمار 
تحقيقات  جزء  متغيرها،  کنترل  لحاظ  از  تحقيق  اين 

آمارى  جامعة  می شود.  محسوب  توصيفی  و  غيرآزمايشی 
و  فعال  سيب زمينی کار  کشاورزان  همة  شامل  تحقيق 
با  متناسب  ابتدا  بود.  اردبيل  دشت  در  آبی  کشت  داراى 
نمونه   حجم  و   (4876 (تعداد:  تحقيق  آمارى  جامعة  کل 
 370 تعداد  به   ،(32) همکاران  و  بارتلت  جدول  براساس 
نفر تعيين شد. سپس نمونه گيرى به روش چندمرحله اى 
مرحلة  در  که  شکل  بدين  شد؛  انجام  متناسب  انتساب  با 
در  ساکن  اردبيل  دشت  سيب زمينی کار  کشاورزان  اول، 
(شهرستان هاى  اردبيل  دشت  در  واقع  شهرستان  سه 
اردبيل، نمين و نير) لحاظ شدند. در مرحلة دوم به تناسب 
 16 تصادفی  به طور  شهرستان،  هر  در  کشاورزان  جمعيت 
روستا انتخاب شد (8 روستا از شهرستان اردبيل، 5 روستا 
از شهرستان نمين و 3 روستا از شهرستان نير). در مرحلة 
تناسب  به  و  تصادفی  به طور  منتخب  روستاهاى  از  آخر، 
جمعيت کشاورزان سيب زمينی کار، 370 کشاورز تعيين و 
انتخاب شد؛ به اين ترتيب که براى شهرستان  اردبيل 193 
سيب زمينی کار   104 نمين  شهرستان  سيب زمينی کار، 
و  انتخاب  درنهايت  سيب زمينی کار   73 نير  شهرستان  و 

تحليل شد.
چهار  داراى  ساختاريافته  پرسش نامه اى  تحقيق  ابزار 
فردى  ويژگی هاى  شامل  اول  بخش  بود.  اصلی  بخش 
و  سيب زمينی کار  کشاورزان  (دموگرافيک)  حرفه اى  و 
ميزان  و  معرفی  به  مربوط  گويه هاى  حاوى  دوم  بخش 
مصرف سموم و آفت کش هاى مورد استفاده براى محصول 
حفاظتی  اقدامات  به  مربوط  سوم  بخش  بود.  سيب زمينی 
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شيميايی  سموم  به کارگيرى  مرحلة   4 در  ايمنی)  (رفتار 
آماده سازى  گويه،   6 در  انباردارى  و  تهيه  مرحلة  (شامل 
سم در 5 گويه، مرحلة استفاده از سم در 9 گويه و مرحلة 
مربوط  نيز  چهارم  بخش  بود.  گويه)   5 در  استفاده  از  پس 
به متغيرهاى اثرگذار بر  بروز رفتار ايمنی کشاورزان بود. 
منظم  مجموعة  يک  در  اشاره شده  متغيرهاي  گويه هاي 
در  مساوي  وزن هاي  و  خاص  ترتيب  داراي  عبارات،  از 
مقياس هاى اندازه گيرى ليکرت از خيلي کم تا خيلي زياد 
در دامنة 1 تا 5 و از کامًال مخالف تا کامًال موافق در دامنة 1 
تا 5 تدوين شد. جمع آوري اطالعات از طريق پرسش نامه 
اطالعات  تحليل  و  گرفت  صورت  مصاحبه با کشاورزان  و 
 
AMOS و   (18 (نسخة    SPSS نرم افزارهاي  کمک  با  نيز 
تحقيق  ابزار  روايی  برآورد  جهت  شد.  انجام   (20 (نسخة 
(پرسش نامه)، روش روايی صورى و روايی محتوايی به کار 
برده شد. روايي صوري کيفي توسط پنلي از اعضاي هيئت 
در  خوزستان  دانشگاه  و  اردبيلي  محقق  دانشگاه  علمي 
و  زبان  و  کشاورزي  در  شيميايي  سموم  مديريت  مباحث 
اصالحات  و  شد  انجام  حرفه اي  بهداشت  و  فارسي  ادبيات 
الزم اعمال گرديد. جهت روايي محتوايي کّمي پرسش نامه 
نيز از نسبت روايي محتوا (CVR) و شاخص روايي محتوا 
(CVI) استفاده شد؛ بدين شکل که با نظر جمعی از استادان 
کشاورزي  جهاد  سازمان  کارشناسان  نفر)،   6) دانشگاه 
استان (4 نفر) و مرکز بهداشت شهرستان (2 نفر) اردبيل 
مورد ارزيابی قرار گرفت و طي چند مرحله نظرات تکميلي 
و اصالحي آنان دربارة گويه ها با دقت اعمال گرديد و نهايتاً 
 CVR >) مقادير قابل قبول براى ابزار تحقيق به دست آمد
براى  نيز  سازه  روايی  بررسی  براي   .(0.59; CVI> 0.79
و  هم گرا  روايی  از   ،(1 ساختارى (جدول  معادله هاى  مدل 
 3  ،(1 (جدول  هم گـرا  روايی  در  شد.  استفاده  تشخيصی 
معيار بارهاى عاملـی برابـر و بـزرگ تـر از 0/5، ميانگيـن 
واريانـس اسـتخراج شـده برابـر و بزرگ تـر از 0/5 و پايايی 
ترکيبی برابـر و بزرگ تـر از 0/7 مبنا قرار گرفت. (33ـ34) 
استخراج شده براى  واريانس  ميانگين  مقدار  همچنين 
متغيرهاى تحقيق برابر و باالتر از 0/5 به دست آمد. (33) 
همچنين براى پايايی پرسش نامه، با انجام طرح پايلوت بر 
روى 30 نفر از کشاورزان و به کمک نرم افزار SPSS، ضريب 
تعيين  تحقيق  متغيرهاى  از  هرکدام  براى  کرونباخ  آلفاى 
و درحد مطلوب (مقادير به دست آمده باالتر از 0/7) تأييد 
اندازه گيرى  مدل  و  تحقيق  ابزار  از  استفاده  شد. بنابراين 
جزئيات  بود.  مناسب  تحليل  براى  ساختارى  معادله هاى 
ليست  و  و روايی  پايايی  متغيرها،  توصيف  دربارة  تکميلي 
متغيرهاى اصلی تحقيق به همراه مثال هايی از گويه ها، در 

جدول 1 مشاهده می شود. 
گرفته  درنظر  مرحله   4 پاسخ گويان،  ايمنی  رفتار  براى 
شده: انتخاب و نگه دارى سموم، مرحلة آماده سازى سموم، 
مرحلة استفاده از سموم و مرحلة پس از استفاده از سموم. 
جهت تعيين سطح رفتار ايمنی کشاورزان سيب زمينی کار 
از فرمول زير استفاده شده است. مقادير به دست آمده براى 
مقايسة سطوح رفتار ايمنی در ميان کشاورزان بين 0 و 1 
قرار دارد که درنهايت به 5 سطح گروه بندى می شود. (27، 
35ـ36) مقادير محاسبه شده از طريق فرمول در 5 سطح 
مختلف بدين شيوه در جدول 2 تعريف و سطح بندى شد. 

(36 ،26)

سطوح رفتار ایمنی=

هر  کل  ايمنی  رفتار  ميزان   :SB
K

فرمول=  اجزاى     
رفتار  حداقل  ميزان   :SB

min
(Ki)؛  سيب زمينی کار  کشاورز 

SB: ميزان 
max

ايمنی کل، ميان کشاورزان سيب زمينی کار؛ 
حداکثر رفتار ايمنی کل، ميان کشاورزان سيب زمينی کار. 

یافته های تحقیق
مطابق يافته هاى تحقيق، در ميان پاسخ گويان ميانگين 
 9/395 تحصيالت  سطح  سال،   46/530 سن  متغيرهاى 
کشاورزى  تجربة  نفر،   4/03 خانوار  اعضاى  تعداد  سال، 
کشاورزى  ساليانة  درآمد  متوسط  سال،   23/630
خارج  ساليانة  درآمد  متوسط  ريال،  1606/490ميليون 
 5/023 مزرعه  اندازة  ريال،  179/351ميليون  مزرعه  از 
دستگاه   2/032 کشاورزى  ادوات  مالکيت  تعداد  و  هکتار 
سطح  سال،   58 سن  متغيرهاى  دامنة  همچنين  بود. 
تجربة  نفر،   9 خانوار  اعضاى  تعداد  سال،   18 تحصيالت 
ساليانة  درآمد  متوسط  ميزان  سال،   65 کشاورزى 
خارج  درآمد  متوسط  ريال،  5700/0ميليون  کشاورزى 
و  هکتار   29/0 مزرعه  اندازة  ريال،  610ميليون  مزرعه  از 

تعداد مالکيت ادوات کشاورزى 5 دستگاه بود.
زمينة  در  کشاورزان  گروه هاى  توزيع  يافته ها،  براساس 
 %11/9) ناايمن  کامًال  رفتار  شامل  ايمنی  رفتار  سطوح 
رفتار  پاسخ گويان)،   %33/0) ناايمن  نسبتاً  پاسخ گويان)، 
ايمن  نسبتاً  پاسخ گويان)،   %31/4) متوسط  ناايمن 
پاسخ گويان)   %9/5) ايمن  کامًال  و  پاسخ گويان)   %14/3)
کشاورزان  گروه هاى  فراوانی  بيشترين  به عبارتی  بود. 
بررسی  براى  بود.  ناايمن  نسبتاً  کشاورزان  به  مربوط 
ساختارى،  معادله هاى  مدل يابی  در  مدل  برازش  نيکويی 
 ،CFI  ،GFI ،AGFI  ،P  ،Cmin/df) برازش  شاخص هاى 
گرفت  قرار  بررسی  مورد   (RMSEA شاخص و   RMR ،IFI
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متغیرهای  
تعداد گویه و   مخفف در مدل  تحقیق 

 دامنة نمره  
پایایی 
 ترکیبی 

(CR ) 

روایی  
 گراهم 

(AVE ) 
آلفای  
 هاهایی از گویه مثال  کرونباخ 

 Knowledge دانش 
 10تعداد: 
 10کمینه:  
 46بیشینه: 

76/0 62/0 73/0 
آیا مصرف مداوم و فراوان سموم شیمیایی باعث مقاوم شدن آفات  

شود؟؛ آیا مصرف فراوان سموم شیمیایی باعث  دربرابر سموم می 
 شود؟ و...های سطحی و زیرزمینی میآلودگی آب

شدت  
 P.severity شدهدرک 

 9تعداد: 
 10کمینه:  
 42بیشینه: 

83/0 67/0 78/0 
عوارض مصرف ناایمن سموم برایم ترسناک است؛  کردن به    فکر
شیمایی  من   اگر سموم  عوارض   ها بیماری   سایر  از  شوم،   دچار 

 بود؛ و...  خواهد ترجدی 

حساسیت  
 P.suscept شدهدرک 

 5تعداد: 
 5کمینه:  
 19بیشینه: 

73/0 59/0 70/0 
مسموم شدن توسط سموم شیمیایی وجود دارد؛   برای  من  شانس

عوارض سموم    به   ابتال  احتمال  شودمی  باعث  من   جسمی  وضعیت
 شیمیایی زیاد باشد؛ و...

 H.value ارزش بهداشتی 
 7تعداد: 
 7کمینه:  
 33بیشینه: 

85/0 70/0 82/0 
رسانه  در  سالمتی  به  مربوط  مطالب  )رادیو،  به  عمومی  های 

  های برنامه   کنم؛ درهای اجتماعی و...( توجه میتلویزیون، شبکه 
 کنم؛ و... می شرکت بهداشتی  مسائل درمورد آموزشی

هویت رفتار  
 H.identity بهداشتی 

 5تعداد: 
 5کمینه:  
 21بیشینه: 

73/0 54/0 69/0 
درستی  به  رفتار  سموم  از  استفاده  در  ایمنی  تجهیزات  کارگیری 

باقی  ایمن  دفع  کار  است.  زیست  برای حفظ محیط  ماندة سموم 
 ارزشمندی است؛ و... 

 Attitude نگرش 
 7تعداد: 
 7کمینه:  
 45بیشینه: 

75/0 61/0 72/0 
ها  استفادة ناایمن از سموم شیمیایی در کشاورزی سالمتی انسان

اندازد؛ استفادة ناایمن از سموم شیمیایی در کشاورزی  خطر میرا به 
 شود؛ و... های سطحی و زیرزمینی میباعث آلودگی آب

منافع  
 شدهدرک 

P.benefits 
 5تعداد: 
 6کمینه:  
 23بیشینه: 

76/0 63/0 72/0 
جویی  توانم صرفه فواید با ارتقای رفتار ایمنی و حفط سالمت می

ماندة سموم  ها و باقی مالی بیشتری داشته باشم؛ دفع مناسب قوطی 
خانواده  اعضای  و  خودم  سالمتی  به  آسیب  مانع  ام شیمیایی 

 شود؛ و...  می

 P.barriers شده موانع درک 
 7تعداد: 
 9کمینه:  
 42بیشینه: 

بر است؛ استفاده  تهیة تجهیزات ایمنی برای استفاده از سموم هزینه  74/0 65/0 79/0
 بر است؛ و...  کارگیری سموم زمان از تجهیزات ایمنی در به

 Intention نیت رفتاری 
 5تعداد: 
 6کمینه:  
 25بیشینه: 

84/0 69/0 78/0 
دارم میزان سم مصرفی خود را کاهش دهم؛ من در آینده قصد  

پ تهیه و استفاده  من قصد دارم تجهیزات ایمنی مناسبی برای سم 
 کنم؛ و...

اشاره برای  
 عمل 

C.action 
 5تعداد: 
 7کمینه:  
 24بیشینه: 

71/0 54/0 69/0 
ایمنی عمل می  کنم؛ به توصیة کارشناسان دربارة رعایت اصول 

تلویزیونی و رادیویی دربارة خطرات سموم شیمیایی را  های  برنامه 
 کنم؛ و...دنبال می 

 S.efficacy خودکارآمدی 
 7تعداد: 
 8کمینه:  
 47بیشینه: 

71/0 55/0 70/0 
توانم با مصرف سم کمتر، مقدار محصول فعلی را تولید کنم؛ می
های جایگزین سموم در تولید محصوالتم استفاده  توانم از روش می

 کنم؛ و...  

هنجارهای  
 ذهنی 

S.norms 
 6تعداد: 
 7کمینه:  
 33بیشینه: 

73/0 56/0 69/0 
کارگیری سموم، نظرات دوستان و آشنایان برایم اهمیت دارد؛  در به 

اند، محصول بیشتری هم  کشاورزانی که سم بیشتری استفاده کرده 
 اند؛ و... برداشت کرده 

تهیه و  
داری  نگه 

 سموم 
S.storage 

 5تعداد: 
 6کمینه:  
 25بیشینه: 

75/0 62/0 72/0 
 و تولید تاریخ و بیماری و آفت برای مناسب سم  نوع تعیین

آن؛ انبارداری در محیط دور از دسترس کودکان و دام؛   انقضای
 و...

 Preparation سازی  آماده
 5تعداد: 
 7کمینه:  
 24بیشینه: 

75/0 61/0 70/0 
خانه؛ از  بیرون  در  سم  کردن  صحآماده  دانش    ة دربار   حیکسب 

 ؛ و...محلول سم  ایمخلوط   یةته  یچگونگ

 Application استفاده سموم 
 7تعداد: 
 10کمینه:  
 39بیشینه: 

 استفاده از چکمه؛ استفاده از ماسک یا پارچه؛ و... 73/0 60/0 77/0

P.applicati پس از استفاده  
on 

 5تعداد: 
 5کمینه:  
 20بیشینه: 

پاشی؛ ضدعفونی کامل وسایل ایمنی  تعویض لباس بعد از هر سم  74/0 64/0 81/0
 پاشی؛ و...  بعد از هر بار سم 

 (11، 9ـ8، 3)

جدول 1ـ توصيف متغيرها و پايايی و روايی متغيرهای مدل معادله های ساختاری
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و مقدار مطلوب آن مبناى برازش تعيين شد که در شکل 
شده  اشاره  مطلوب  مقادير  و  به دست آمده  مقادير  به   2
در  به دست آمده  مسير  ضريب هاى  بنابر  (36ـ37)  است. 
شکل 2، تعداد 23 فرضيه محتمل است. براى سازة آشکار 
هويت رفتار بهداشتی، همان طور که نتايج نشان می دهد، 
و   (β=0/35**) دانش متغير  به  مربوط  متغير  اثرگذارترين 
درحالی  است. اين   (β=0/31**) درك شده  شدت  سپس 
بهداشتی  ارزش  و   (0/06ns) سن  متغيرهاى  که  است 
رفتار  هويت  تبيين کنندة  متغيرهاى  به عنوان   (0/05ns)
سازة  براى  همچنين  نيامد.  به دست  معنا دار  بهداشتی 
متغير  به  مربوط  متغير  اثرگذارترين  رفتارى،  نيت  آشکار 

اشاره به عمل (**β=0/35) به دست آمد؛ اين درحالی است 
که متغير موانع درك شده (0/04ns) معنا دار به دست نيامد. 
براى سازة مکنون رفتار ايمنی کل نيز، متغيرهاى مستقل 
تحقيق توانستند به ميزان 73% اين متغير را تبيين کنند. 
متغير نيت رفتارى نيز به ميزان 85% تبيين گر رفتار ايمنی 
کل بوده که از ميان مراحل بروز رفتار ايمنی، اثرپذيرترين 
متغير مربوط به مرحلة استفاده از سموم شيميايی (**0/82 
=β) به دست آمد. اين متغير قادر است 68% از متغيرهاى 
اثرگذار رفتار ايمنی را تبيين کند. ديگر برآوردها از مدل 
در  تحقيق  مکنون  متغيرهاى  بين  علّی  روابط  به  مربوط 
است  فرضيه)   23) شده  تعريف  تحقيق  فرضيات  راستاى 

بندی رفتار ایمنی میان کشاورزان ـ سطح2جدول   
 

 00/1  - 81/0 80/0  - 61/0 60/0  - 41/0 40/0  - 21/0 20/0  - 00/0 دامنة رفتار ایمنی 
 کامالً ایمن  تاحدودی ایمن   ایمنی متوسط  تاحدودی ناایمن   کامالً ناایمن  سطوح مورد نظر 

 
  

جدول 2ـ سطح بندی رفتار ايمنی ميان کشاورزان

 تحقیق  متغیرهای  بین روابط علّی مدل براساسـ خالصة آزمون 3جدول 
 

 نتیجه   S.E. C.R. P تخمین  های تحقیق روابط و فرضیه 
- 016/0 هویت رفتاری    سن    -1  011/0  501/1 -  133/0  رد 
- 054/0 هویت رفتاری    تجربه    -2  010/0  182/5 -  تأیید  ** 
207/0 هویت رفتاری    سطح تحصیالت    -3  028/0  347/7  تأیید  ** 
232/0 هویت رفتاری    شده   شدت درک  -4  028/0  149/8  تأیید  ** 
049/0 هویت رفتاری    شده   حسایت درک  -5  012/0  136/4  تأیید  ** 
024/0 هویت رفتاری    شده   ارزش درک  -6  018/0  324/1  186/0  رد 
202/0 هویت رفتاری    دانش    -7  023/0  880/8  تأیید  ** 
064/0 هویت رفتاری    درآمد    -8  015/0  219/4  تأیید  ** 
736/0 شده منافع درک  هویت رفتاری  -9  065/0  387/11  تأیید  ** 

729/0 موانع درک شده  هویت رفتاری   -10  063/0  639/11  تأیید  ** 
778/0 نگرش  هویت رفتاری   -11  058/0  306/13  تأیید  ** 
173/0 قصد و نیت رفتاری   هویت رفتاری   -12  065/0  636/2  تأیید  * 
168/0 قصد و نیت رفتاری   شده منافع درک  -13  036/0  737/4  تأیید  ** 
039/0 قصد و نیت رفتاری  شده موانع درک  -14  037/0  061/1  289/0  رد 
192/0 قصد و نیت رفتاری   نگرش   -15  039/0  899/4  تأیید  ** 
275/0 قصد و نیت رفتاری   اقدام به عمل  -16  031/0  818/8  تأیید  ** 
102/0 قصد و نیت رفتاری   خودکارآمدی   -17  025/0  018/4  تأیید  ** 
148/0 قصد و نیت رفتاری  هنجارهای ذهنی  -18  031/0  817/4  تأیید  ** 
)متغیر    رفتار ایمنی کل رفتاریقصد و نیت    -19

 نهفته( 
000/1  تأیید  - - - 

669/0 داری سموم تهیه و نگه  رفتار ایمنی کل -20  049/0  755/13  تأیید  ** 
741/0 سازی سموم آماده  قصد و نیت رفتاری  -21  039/0  233/19  تأیید  ** 
638/0 استفاده از سموم قصد و نیت رفتاری  -22  048/0  354/13  تأیید  ** 
پس از استفاده از  قصد و نیت رفتاری  -23

 سموم 
732/0  051/0  338/14  تأیید  ** 

 % 1% و   5داری در سطح خطای ترتیب معنا : به** و*                                                    
  

جدول 3ـ خالصة آزمون براساس مدل علّی روابط بين متغيرهاي تحقيق
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بيان   3 جدول  در  تحقيق  فرضيه هاى  تحليل  جزئيات  که 
شده است. مطابق يافته ها، فرضيات مربوط به تأثيرگذارى 
براى  درك شده  موانع  و  درك شده  ارزش  سن،  متغيرهاى 
فرضيات  ديگر  اما  نمی شود؛  تأييد  ايمنی  رفتار  فرايند 
مهم ترين  همچنين  می گردد.  تأييد  تحقيق  نظر  مورد 
پذيرش،  و  پس زمينه  مراحل  در  اثرگذار  متغيرهاى 
مربوط  به ترتيب  ايمنی  رفتار  و  نيت  نگرش ها،  و  اعتقادات 
به  اشاره   ،(β=0/57**) نگرش   ،(β=0/35**) دانش  به 
شيميايی سموم  از  استفاده  مرحلة  و   (β=0/35**)  عمل 

 (**β= 0/82) به دست آمد.
براى  سازه ها  به  مربوط  معنا دار  مسير  ضريب هاى 
 28 شامل  ساختارى  معادالت  مدل  اصلی  مسيرهاى 
در  است.  شده  ارائه   4 جدول  در  که  شده  تبيين  مسير 
ميان مسيرهاى اصلی مدل، مطابق نتايج درمجموع اثرات 
تبيين کنندة  مسيرهاى  بيشترين  غيرمستقيم،  و  مستقيم 
رفتار ايمنی کل کشاورزان، به ترتيب مربوط به متغيرهاى 
عمل  به  اشاره   ،(0/85) ايمنی)  رفتار  (نيت!  رفتارى  نيت 
نگرش   ،(0/297) ايمنی)  رفتار  نيت!   ! عمل  به  (اشاره 
(نگرش! نيت! رفتار ايمنی) (0/178) و هنجارهاى ذهنی 

(هنجارهاى ذهنی !  نيت!  رفتار ايمنی) (0/178) است. 
 

بحث
رفتار  مدل  دو  پيشنهادى (تلفيق  مدل  يک  تحقيق  اين 
برنامه ريزي شده و تئوري اعتقاد بهداشتي) را بررسی کرده، 
ايمنی  رفتار  بروز  فرايند  تبيين کنندة  آيا  اينکه  بر  مبنی 
شيميايی  سموم  با  مواجهه  در  اردبيل  دشت  کشاورزان 
رفتار  بروز  براى  تبيين  بيشترين  همچنين  خير؛  يا  است 
ايمنی مربوط به کدام مرحلة به کارگيرى سموم شيميايی 
اثرگذار  متغيرهاى  مهم ترين  و  بوده  کشاورزان  توسط 
هستند.  کدام ها  کشاورزان  ايمنی  رفتار  پيش بينی  بر 
رفتار  سطح  داراى  کشاورزان  غالب  داد  نشان  يافته ها 
ناايمن بودند که اين يافته با نتايج تحقيقات  ايمنی نسبتاً 
همخواني   (9) همکاران  و  جالو  و   (3) همکاران  و  گسسو 
داشت. به نظر می رسد نبوِد اولويت هاى مناسب براى منابع 
اطالعاتی کشاورزان، هزينه هاى زياد تهية تجهيزات ايمنی 
بی کيفيت  شيميايی  سموم  وفور  مناسب،  سم پاش  تهية  و 
داخلی و خارجی با عملکرد پايين، عدم شدت و حساسيت 
شيميايی  سموم  خطرات  به  نسبت  کشاورزان  درك شدة 

 
 تحقیق  متغیرهای بین  روابط  یعلّ مدل  اساسبرآزمون  ـ خالصة2شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2ـ خالصة آزمون براساس مدل علّی روابط بين متغيرهاي تحقيق
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غالب  که  آنجا  از  همچنين  باشد.  تأثيرگذار  زمينه  اين  در 
کشاورزان در منطقة تحقيق خرده مقياس (داراي مالکيت 
کمتر از 5 هکتار) هستند، ممکن است استفاده از رفتاهاي 
برايشان  چندان  شيميايي  سموم  با  مواجهه  در  ايمن 
مقرون به صرفه نباشد و اين امر بر ميزان بروز رفتار ايمني 
يافته هاى  مطابق  است.  اثرگذار  بسيار  آنان  ناايمن  نسبتاً 
مدل معادالت ساختارى، براى تعيين و بروز رفتار ايمنی، 
پيشنهادى  مدل  (26)،برازش  و  سو  يافته هاي  با  همگام 

مدل  و  بهداشتی  اعتقاد  مدل  دو  تلفيق  (شامل  تحقيق 
رفتار برنامه ريزى شده) مورد تأييد قرار گرفت و درمجموع 
تبيين کنندگی  قدرت   %73 تا  توانست  پيشنهادى  مدل 
همچنين  کند.  ايفا  را  ايمنی  رفتار  بروز  پيش بينی  براى 
فرضيات  فرضيه،   23 ميان  از  تحقيق،  نتايج  مطابق 
و  درك شده  ارزش  سن،  متغيرهاى  اثرگذارى  به  مربوط 
مدل  در  ايمنی  رفتار  بروز  فرايند  براى  درك شده  موانع 
پيشنهادي تأييد نشد؛ اما ديگر فرضيات مورد نظر تحقيق 

 ساختاری  در مدل نهفته هایسازه  به مربوط  دار تحلیل مسیر،معنا   هایـ ضریب4 جدول
 

 

اثرات   مسیرهای اصلی مدل 
اثرات   مسیرهای غیرمستقیم  مستقیم 

 غیرمستقیم 
اثرات  

 کل 

 0 رفتار ایمنی   تجربه    -1
 026/0 026/0 رفتار ایمنی  نیت هویت  تجربه  

 018/0 018/0 رفتار ایمنی   نیت منافع   هویت  تجربه  
 022/0 022/0 رفتار ایمنی  نیت  نگرش   هویت  تجربه  

رفتار     تحصیالت    -2
 0 ایمنی 

 033/0 033/0 رفتار ایمنی نیت هویت   تحصیالت  
 023/0 023/0 رفتار ایمنی   نیت منافع  هویت   تحصیالت  
 028/0 028/0 رفتار ایمنی  نیت  نگرش  هویت   تحصیالت  

رفتار    شده  شدت درک   -3
 0 ایمنی کل 

 037/0 037/0 رفتار ایمنی  نیت  هویت  شدهشدت درک 
 026/0 026/0 رفتار ایمنی   نیت منافع  هویت  شده شدت درک 
 032/0 032/0 رفتار ایمنی   نیت نگرش  هویت  شده شدت درک 

درک   -4   شده  حساسیت 
 0 رفتار ایمنی  

 019/0 019/0 رفتار ایمنی کل  نیت هویت  شده   حساسیت درک 
 013/0 013/0 رفتار ایمنی  نیت  منافع  هویت  شده   حساسیت درک 
 016/0 016/0 رفتار ایمنی   نیت نگرش   هویت  شده   حساسیت درک 

 0 رفتار ایمنی   دانش  -5
 042/0 042/0 رفتار ایمنی  نیت هویت  دانش 

 029/0 029/0 رفتار ایمنی کل  نیت منافع   هویت   دانش  
 036/0 036/0 رفتار ایمنی کل  نیت  نگرش   هویت   دانش  

 0 رفتار ایمنی  درآمد   -6
 020/0 020/0 رفتار ایمنی  نیت  هویت  درآمد 

 017/0 017/0 رفتار ایمنی  نیت منافع   هویت  درآمد 
 014/0 014/0 رفتار ایمنی  نیت  نگرش    هویت  درآمد 

رفتاری    -7 رفتار     هویت 
 ایمنی  

0 

 119/0 119/0 رفتار ایمنی   نیت هویت 
 082/0 082/0 رفتار ایمنی   نیت   منافع    هویت 
 102/0 102/0 رفتار ایمنی   نیت   نگرش    هویت 
 017/0 017/0 رفتار ایمنی   نیت   موانع    هویت 

درک   -8 رفتار    شده  منافع 
 ایمنی  

 161/0 161/0 رفتار ایمنی  نیت  شدهمنافع درک  0

 178/0 178/0 رفتار ایمنی  نیت   نگرش 0 رفتار ایمنی     نگرش  -9
 85/0 0 - 85/0 رفتار ایمنی    نیت     -10
رفتار     اشاره به عمل    -11

 ایمنی 
 297/0 297/0 رفتار ایمنی  نیت   اشاره به عمل   0

رفتار     خودکارآمدی    - 12
 ایمنی 

 144/0 144/0 رفتار ایمنی  نیت    خودکارآمدی   0

ذهنی    - 13    هنجارهای 
 رفتار ایمنی 

 178/0 178/0 رفتار ایمنی   نیت   هنجارهای ذهنی  0

جدول 4ـ ضريب های معنا دار تحليل مسير، مربوط به سازه های نهفته در مدل ساختاری
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تأييد  شد. به عبارتي مطابق تحليل مدل، براى سازة هويت 
رفتار بهداشتی، اثرگذارترين متغير مربوط به متغير دانش 
و شدت درك شده بود. اين يافته با نتايج مرادحاصلي (38) 
و رضايي و همکاران (34) سازگارى داشت. اما متغيرهاى 
در  تبيين کننده  متغير  به عنوان  بهداشتی،  ارزش  و  سن 
يافته  اين  که  نيامد  به دست  معنا دار  ايمنی،  رفتار  تفسير 
همچنين  بود.   (39) همکاران  و  فارابی  نتايج  برخالف 
همگام با يافته هاى گسسو و همکاران (3) براى سازة نيت 
رفتارى، اثرگذارترين متغير مربوط به متغير اشاره به عمل 
به دست آمد؛ اين درحالی است که متغير موانع درك شده 
ميزان  به  نيز  رفتارى  نيت  متغير  نيامد.  به دست  معنا دار 
85%، مؤثرترين متغير مستقيم در تبيين رفتار ايمنی کل 

بود. 
 ،(38) همکاران  و  شريف زاده  تحقيق  تحقيق  همچون 
مربوط  متغير  اثرپذيرترين  ايمنی،  رفتار  مراحل  ميان  از 
و  بود   (β= 0/82**) شيميايی سموم  از  استفاده  مرحلة  به 
را  اثرگذار  متغيرهاى   %68 بود  قادر  به تنهايی  متغير  اين 
همکاران  و  جالو  يافته هاي  با  نتيجه  اين  که  نمايد  تبيين 
(9) و لميچ هان و همکاران ()13 تناسب داشت. همچنين 
بهترين مسيرهاى تبيين کنندة رفتار ايمنی کل کشاورزان 
به ترتيب مربوط به متغيرهاى نيت رفتارى (نيت منجر به 
عمل  به  عمل (اشاره  به  اشاره  ايمنی) (0/85)،  رفتار  بروز 
منجر نيت و سپس رفتار ايمنی) (0/297)، نگرش (نگرش 
هنجارهاى  و   (0/178) ايمنی)  رفتار  سپس  و  نيت  منجر 
ذهنی (هنجارهاى ذهنی منجر نيت و سپس رفتار ايمنی) 
مدل،  تحليل  مطابق  همچنين  آمد.  به دست   (0/178)
مهم ترين متغيرهاى اثرگذار در بروز رفتار ايمنی به ترتيب 
مربوط به دانش، نگرش و اشاره به عمل بود که اين يافته 
همکاران  و  رضايي  و   (38) مرادحاصلي  نتايج  با  همگام 
(34) بود. بديهی است افزايش آگاهی کشاورزان از اثرات و 
پيامدهاى رفتار آن ها باعث می شود آنان شدت درك شدة 
پيدا  سموم  از  ناايمن  استفادة  خطرات  به  نسبت  بيشترى 
رفتار  راستاى  در  رفتارى  نيت  بهبود  به  منجر  که  کنند 

ايمنی می گردد. 

نتیجه گیري
قبولي  قابل  درحد  می تواند  تحقيق  پيشنهادى  مدل   
تبيين کنندة بروز رفتار ايمني در همة مراحل به کارگيري 
سموم شيميايي (به ويژه مرحلة استفاده از سموم شيميايی) 
ايمنی  رفتار  آنکه  به  توجه  با  باشد.  کشاورزان  ميان  در 
ضرورى  ندارد،  قرار  مطلوبی  سطح  در  منطقه  کشاورزان 
کشاورزى  ايمنی  مديريت  برنامه هاى  قالب  در  تا  است 

کشاورزان  دانش  ميزان  از  عميقی  نيازسنجی  منطقه،  در 
آماده سازى  انباردارى،  و  تهيه  چهارگانة  مراحل  به  نسبت 
سموم شيميايی، استفاده از سموم شيميايی و فعاليت هاى 
و  گيرد  صورت  شيميايی  سموم  از  استفاده  از  پس  ايمنی 
و  آموزشی  برنامه ريزي هاي  عمده،  موانع  شناسايی  ضمن 
اجرايی در همة مراحل آن تدوين گردد. در راستاي بهبود 
برنامه هاي  از  استفاده  مي شود  پيشنهاد  عمل،  به  اشاره 
برنامه هاي  در  شيميايي  سموم  خطرات  اطالع رساني 
رسانه هاي ارتباط جمعي محلي و تبليغات چاپي و نوشتاري 
در منطقه، در زمينة روش هاي جايگزين سموم شيميايي 
بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. برنامه ريزى  نهادهاى 
و  مشارکت  جلب  جهت  منطقه،  در  کشاورزى  ترويج 
منطقه،  ماهر  کشاورزان  محلي،  معتمدان  بيشتر  همکارى 
فروشندگان سم و کارشناسان کشاورزى و با هدف توصية 
رفتارهاى ايمن براى کشاورزان، موجب بهبود هنجارهاي 
جهت  آنان  دانش  ارتقاي  به  تشويق  و  کشاورزان  ذهني 
سياست هاى  است  بديهی  می شود.  ايمنی  رفتار  بهبود 
با  همگام  بايد  بيشتر  توليد  افزايش  براى  دولت  تشويقی 
سموم  جايگزين  روش هاى  جهت  حمايتی  برنامه هاى 
شيميايی در ميان کشاورزان باشد. در اين زمينه، بر نقش 
به عنوان  کشاورزان،  تشکل هاى  و  توليدى  تعاونی هاى 
نهادهاى رابط، تأکيد می شود. از آنجا که غالب کشاورزان 
ايمني  رفتار  راهکارهاي  از  استفاده  و  بوده  خرده مقياس 
مبارزه  غيرشيميايي  روش هاي  و  ايمني  تجهيزات  (تهية 
نباشد،  مقرون به صرفه  چندان  است  ممکن  آفات)  با 
و  ايمني  تجهيزات  تهية  جهت  حمايتي  يارانه هاي  ارائة 
اولويت  در  بايد  شيميايي  سموم  جايگزين  روش هاي  يا 
برنامه هاي مديريت ايمني کشاورزي در منطقه قرار گيرد. 
الزم است ذکر شود که در اين تحقيق براى رفتار ايمنی، 
و  (تهيه  تفکيک  به  سموم  به کارگيرى  مختلف  مراحل 
لحاظ  استفاده)  از  پس  و  استفاده  آماده سازى،  انبادارى، 
تحقيقات  از  بسيارى  در  که  است  درحالی  اين  است؛  شده 
تحت  و  شده  پرداخته  مرحله  دو  حداکثر  يا  يک  به  فقط 
عنوان رفتار ايمنی کل ياد شده است. باوجود اين، مطالعة 
شايد  و  بوده  سيب زمينی کار  کشاورزان  شامل  فقط  حاضر 
محصوالت  توليد کنندة  کشاورزان  همة  به  را  آن  نتوان 
شرايط  و  آفات  دفع  سموم  نوع  زيرا  داد؛  تعميم  کشاورزي 
در  ايمنی  رفتار  رعايت  و  شيميايی  سموم  از  استفاده 
متفاوت  است  ممکن  کشاورزي  مختلف  محصوالت  توليد 
مطالعه  مورد  منطقة  کشاورزان  بيشتر  همچنين  باشد. 
خرده مقياس هستند و اين ممکن است با ساير مطالعاتي 
که اکثر کشاورزان متوسط و بزرگ مقياس هستند، سازگار 
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شود.  تفسير  بااحتياط  بايد  مطالعه  نتايج  بنابراين  نباشد. 
در  کشاورزان  ايمنی  بهبود  راهکارهاى  شاکلة  تحقيق  اين 
ـ  شناختی  ماهيتی  غالباً  را  شيميايی  سموم  به کارگيرى 
رفتارى تلقی کرده؛ لذا برنامه ريزى جهت تقويت متغيرهاى 
رفتارى اثرگذار در قالب برنامه هاى آموزشی ـ رسانه اى و 
رفتار  بهبود  در  را  کشاورزى  تشکل هاى  بيشتر  مشارکت 
تبيين  جهت  است  بديهی  می داند.  مؤثر  کشاورزان  ايمنی 
ابعاد کامل تر رفتار ايمنی، انجام مطالعات بيشتر در آينده، 
در زمينة شناسايی ديگر متغيرهاى فرهنگی ـ اجتماعی، 
برنامه هاى  انواع  تأثيرگذارى  و  دسترس  در  سموم  کيفيت 
جايگزينی  روش هاى  يا  و  مصرف  کاهش  جهت  مديريتی 
سموم شيميايی در راستاى ارتقاى رفتار ايمنی کشاورزان 

پيشنهاد می گردد.

تشکر و قدردانی
به دليل  اردبيلی،  محقق  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از 
شماره   به  تحقيقاتی  طرح  تصويب  و  مالی  حمايت 
کشاورزان  و  همکاران  تمامی  و  9/17732/د/98 
پژوهش  اين  اجراى  و  تدوين  مراحل  در  مشارکت کننده 

تشکر و قدردانی می شود.
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