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چکیده
بررسی نیت و کاربست استفاده پژوهش،اینباشند. هدفها میکشها اولین منبع اطالعاتی براي استفاده ایمن آفتها و پیکتوگرامبرچسب

و کـار کشـاورزان گنـدم  ،ها در میان کشـاورزان شهرسـتان اردبیـل اسـت. جامعـه آمـاري تحقیـق       کشهاي آفتها و پیکتوگراماز برچسب
اي بـراي  گیري چنـد مرحلـه  هاي الزم به روش نمونهکشاورز انتخاب و داده200اي متشکل از باشد. نمونهنفر) می4964(کارزمینییبس

یـق اسـتفاده   عنوان ابزار تحقریزي شده با انجام اصالحاتی بهرفتاري برنامهنظریهآوري شد. پرسشنامه استاندارد جمع97-98سال زراعی 
.شدتأییدکرونباخآلفاياز ضریباستفادهباپایایی آنعلمی دانشگاه وهیأتاعضاينظراتگیريبهرهباتحقیقابزارمحتواییشد. روایی

هـاي  مثبت، هنجارهاي ذهنی و نیت استفاده قوي براي اسـتفاده از برچسـب و پیکتـوگرام   نسبتاً ها، پاسخگویان داراي نگرش مطابق یافته
مثبت تأثیر،متغیرهاي نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شدهضعیف بود. نسبتاً هاآنها بودند ولی رفتار استفاده از کشآفت

نیـت  تأثیرداري بر رفتار استفاده داشته است ولی مثبت و معنیتأثیرداري بر نیت استفاده نشان دادند. کنترل رفتاري درك شده و معنی
درصد از تغییرات نیت اسـتفاده از  58هاي نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري توانستند ، سازهنهایتاًدار نبود. اده بر رفتار معنیاستف

درصد از تغییـرات رفتـار اسـتفاده از برچسـب و     63هاي کنترل رفتاري و نیت استفاده نیز ها را تبیین نمایند و سازهبرچسب و پیکتوگرام
ها را تبیین نمودند.پیکتوگرام

ریزي شده، شهرستان اردبیل.ها، نیت، رفتار، مدل رفتار برنامهو پیکتوگرامبرچسبهاي کلیدي:واژه
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مقدمه
وگرددمحسوب میآفاتکنترلروشینترارزانوترینیعسرمؤثرترین، عنوانبهجهاندرشیمیاییسمومازاستفاده
Wilson(استدنیا قرارگرفتهدر سراسرکشاورزانتوجهموردهموارهسودمندي اقتصاديدلیلبهآنیريکارگبههايفناوري

& Tisdell, 2001; Palis et al., کاهشبرعالوههاکشآفتغیراصولی ازوناآگاهانهرویه،بیاستفاده،اینوجود). با 2006
آسیبشاملجانبیومنفیاثراتاینازبعضی.گرددبسیاريمشکالتمنشأتواندمیتولیدوريو بهرهاقتصاديکاراییمیزان

اینازامننااستفادهعلتبههاانسانمیرومرگافزایشعالوه،بهباشد.میحیواناتوگیاهانشیالت،کشاورزي،هايبه زمین
حال درکشورهايدرکشاورزيکارگرانوکشاورزانکهاستشغلیخطراتترینجديوترینشایعازیکیشیمیایی،مواد

.)1394هستند (یزدان پناه و همکاران، مواجهآنباتوسعه
سهیباًتقرکهشود،میگزارشهاکشمصرف آفتنتیجهدرمسمومیتمیلیون26ساالنه،متوسطبه طورجهانی،مقیاسدر

کهتوسعهحالدرکشورهايدر). 1392رمضانی، (داردوجودمرگاحتمالموردهزار220وحادمسمومیتموردمیلیون
ایندرهاکشآفتباکشاورزيمسمومیت کارگرانوبودهتراوضاع وخیماست،کشاورزيبهوابستهشدتبههاآناقتصاد

Remoundou(2014هاستکشآفتکاربردبهمربوطشغلیمخاطراتترینرایجازیکیکشورها et al.,;Karunamoorthi &

Mohammed, درکهسمیشیمیاییموادمعرضدرگرفتنقرارواسطهبهکشاورزانتوسعه،حالدرکشورهايدر). 2012
کشورهااینکهاینوجودباکهنحويبههستند،روبروزیاديهايآسیبوبا خطراتاند،شدهمحدودیاممنوعدیگرکشورهاي

استانداردهايولی به علت عدم رعایت صحیحکنند،میمصرفراجهاندراستفادهموردهايکشآفتکلازدرصد20فقط
,Lorenz(شود میمرگبهمنجرکشورهاایندرهاکشاز آفتناشیهايمسمومیتازباالییشغلی، نسبتایمنی 2009.(

که میانگیـن مصـرف طوريهب،استبوده هـزار تـن 30تـا 25هاي اخیـر هـا در ایران طـی سـالکشمیزان مصـرف آفت
نظر گرفتنکیلوگـرم در هکتار اسـت. بـا در 2/1گرم در هکتـار و در جهـان حـدود 670سـموم در ایـران، مؤثرهمـاده 

باشـد، ایـن عـدد نشـان دهنده آن کـه حـدود یک درصـد از سـطح زیـر کشـت محصوالت کشاورزي جهـان در ایـران میاین
درصد کمتر از متوسط جهانی). امـا بـا لحـاظ 40اسـت کـه در مجمـوع مصـرف سـموم شیمیایی در کشـور، بـاال نیسـت (

). 1397نام، مصـرف، رونـد فعلـی داراي مشـکالتی اسـت (بیکردن پارامترهـاي دیگـر و از جملـه کیفیـت
در این رقم است وبودهتن1241، 1395در سال ایران، در شیمیایی، میزان فروش سمومنامه کشاورزي کشوربر اساس آمار

سوي دیگر، تعداداز .)1397همکاران، (عبادزاده ودهددرصدي را نشان می45کـه افزایش رسیدتـن 1801به1396سال 
درك کاملبدونراشیمیاییسمومو در نتیجهنیستندآگاهشیمیاییخطرات سمومدربارهکافیبه اندازهکشاورزاناززیادي

Bagheri؛ 1394پناه و همکاران، کنند (یزدانمیاستفادهزیستیطمحو هاانسانسالمترويبرمخربشاناثراتاز et al.,

,Mekonnen & Agonafir)هاکشآفتدالیلی نظیر فقدان دانش و آگاهی کافی در استفاده از ). 2019 منجر به بروز (2002
Yassin)شده است هاکشآفترویهیبکشاورزان در مصرف مدیریت نشده و ییعقالیرغرفتارهاي  et al., که اثرات (2002

Wilkinson)است و سایر موجودات غیر هدف به دنبال داشتهکشاورزانریست محیطی و سالمت را براي ياناخواستهجنبی 

et al., 1997; Rother, 2008; Dalvie et al., يهادستورالعملبنابراین، تشویق کشاورزان به خواندن و کاربست .(2014
هاکشآفتصحیح مصرف ايهیوهشاثرات جنبی این مواد را کاهش دهد و آگاهی کشاورزان را نسبت به تواندیمهاکشآفت

,Kapeleka & Mwaseba)افزایش دهد عنوانبهها کشموجود بر برچسب آفت)Pictograms(ها و تصاویربرچسب.(2017
ها داشته کشتوانند نقش مهمی در کاهش مخاطرات استفاده از آفتترین منبع اطالعاتی هستند که میاولین و در دسترس

برچسب، اکثربراست. عالوهو مناسب براي یک محصول معیناطالعاتی جهت استفاده ایمنحاويهاکشآفتباشد. برچسب
علمیناموجداول، نمودارهاماننداضافیاند و شامل اطالعاتبندي وصل شدهبستهبهکههستندبروشوريدارايهاکشآفت

waichman(باشدمیشدهگرفتهنظردرمحصوالت et al., ها اسنادکش، برچسب آفتمتحدهیاالتا. به عنوان مثال، در )2007
شوند. هر میآیداهو تنظیمایالتکشاورزيوزارتومتحدهیاالتازیستمحیطازحفاظتآژانستوسطکههستندقانونی

است کههاییدستورالعملارائه برچسب،استفاده ازهدف. باشدداشتهبرچسبیکبایدمتحدهیاالتادرکشآفتمحصول
و خاصمحتوايحاويبایدآفاتدفعسمومهايبرچسبزیست را کاهش دهد. تماممحیطحیوانات وسالمتی انسان،خطرات
را کشمازاد سمی یا ظرف آفتانداختندوروذخیرهچگونگی استفاده،هاکشبرچسب آفت. باشنداستانداردقالبدر یک
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,Dugger-Webster & LePrevost(باشدمیخریدازقبلاطالعات ایمنیشاملتوضیح داده و همچنین این میان در).2018
پایین بودن سطح سواد کشاورزان و عدم تمکن مالی در دسترسی به تجهیزات حفاظت شخصی بر افزایش در معرض سموم 

& Damalas(زندمیدامن کنندگانمصرفقرار گرفتن کشاورز و تهدید سالمت  khan, 2017;waichman et al., 2007(.
آن بر تأثیرنحوه وکشاورزاناطالعات برايایناهمیتنیز بههاکشآفتازایمناستفادهدرهابرچسباطالعاتاثربخشی

Bagheri)داردبستگیآناننگرش، نیت و رفتار استفاده et al., هاي گوناگونی براي تبیین نگرش، نیت و نظریههامدل.(2019
Bagheri)شده است ارائههاي جدید شیوهها وو کاربست فناوريیرش ذپو رفتار افراد نسبت به  et al., هاآنبرخی از ،(2020

,Rogers)هااز: نظریه پذیرش نوآورياندعبارت Fishbein)نظریه کنش مستدل،(1995 & Ajzen نظریه رفتار ،(1975
,Ajzen)ریزي شدهبرنامه توسط دیویسکه مدل قبول فناوري وباشدیمتئوري کنش مستدلیافتهتوسعهکه شکل (1991

(Davis, 1986, 1989, Davis)و دیویس و ونکاتیش(1993 & Venkatesh, اي براي گستردهطوربهوتوسعه داده شد (1996
توسط آجزن)TPB(ریزي شده برنامهرفتارتئوري.گیردمورد استفاده قرار میهاي اطالعاتی ارتباطی فناوريیرشپذتبیین 

)Ajzen, رفتارتوضیحبرايرهیافت قدرتمندیکتئوري،این. استشدهطراحیرفتاري،هايچارچوبازیکیعنوانبه)1991
,Sommer(کاربرد داردرفتارهاازوسیعیطیفبرايآمیزيموفقیتطوربهواستانسان سازهسهشاملتئورياین).2011
شدهدركرفتاريو کنترلذهنیهنجارهايرفتار،بهنسبتو شامل نگرشمؤثرندرفتارانجامنیتبرکهاستنظري

,Adebayo & Oladele(باشدمی هاآن) تمایالت(نیتوقصدازافراد متأثررفتارکهاستایننظریهایناصلیفرضیه.)2012
رفتار، بهنسبتگیرد. نگرشمیقرارشدهرفتاري دركکنترلوذهنیهنجارهاينگرش،تأثیرتمایالت تحت. است

قرارباورهاي کنترلیوذهنیباورهايرفتاري،باورهايتأثیرترتیب تحتبه،شدهدركرفتاريکنترلوذهنیهنجارهاي
). 1390اکبري،وعباسی(گیردمی

تحتحدچهتارفتاریکعدم انجامیاانجامینکهامورددرفرداحساسازاياز درجهاستعبارتشدهدركرفتاريکنترل
). 1386همکاران،ورادشریفی(است اطاعتبرايانگیزهويهنجارباورهايشاملذهنیوي است. هنجارهاياراديکنترل

,Ramayah & Jantan(استرفتاربودن نتایجبدیاخوبدربارهفردقضاوتمعنیبهیک رفتار نیزبهنگرش نسبت 2004.(
ریزي شده در رفتار برنامهنظریهاست. در رابطه با کاربرد هدفرفتارانجامبرايفرديو ارادهنیتشدتبیانگررفتاريقصد

عنوان فناوري ها بهنوین بخش کشاورزي و همچنین استفاده از اطالعات برچسب و پیکتوگرامهاييفناوربررسی رفتار پذیرش 
گردد. نه از این تحقیقات اشاره میمطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به چند نمو،دسترسارزان و در

مدیریت تلفیقی یريکارگب) در تحقیقی با عنوان بررسی تمایل و رفتار کشاورزان نسبت به 1394سبزیان مالیی و همکاران (
ریزي شده پرداختند. نتایج نشان داد که متغیرهاي رفتار برنامهیافتهتوسعهنظریهبا استفاده از آفات به بررسی رفتار کشاورزان

مدیریت تلفیقی یريکارگبهدرصد از تغییرات متغیر تمایل به 5/49هاي اخالقی توانستند نگرش، هنجارهاي ذهنی و هنجار
آفات را تبیین کنند.

,Colemont & Brouke(کلیمونت و بروکا بر رفتار ایمنی کشاورزان در کشور مؤثردر پژوهشی با هدف بررسی عوامل )2008
ریزي شده نشان دادند که بین نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار درك شده با نیت فنالند با کاربرد نظریه رفتار برنامه

درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق51رفتاري کشاورزان رابطه معناداري وجود دارد و این سه متغیر در مجموع توانستند 
,(را تبیین نمایند. باند و همکاران 2009.Bond et al( ریزي شده رفتار برنامهنظریهدر بررسی کاربرد)TPB( و نقش ارزیابی

توسط کشاورزان هندي نشان دادند که کشاورزان مورد )IPM(در پذیرش مدیریت تلفیقی آفات )PRA(مشارکتی روستایی 
ها در فصل آینده کشآفتیريکارگبمطالعه، نیت رفتاري قوي، نگرش مطلوب، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري درك شده براي 

)IPM(مدیریت تلفیقی آفاتهايگذار بر نیت است و بنابراین جهت پذیرش برنامهتأثیرترین فاکتور مهم،دارند و نگرش
Zhou(بایستی نگرش مطلوبی نسبت به آن در میان کشاورزان ایجاد کرد. ژو و همکاران et al., در تحقیق خود به )2010

کودهاي شیمیایی در شمال چین پرداختند. نتایج نشان داد که متغیر یريکارگبهبر تصمیم کشاورزان در مؤثربررسی عوامل 
،بر تصمیمات کشاورزان بود. همچنین، متوسط سود مزرعه و نحوه آبیاري همبستگی مثبتتأثیرداراي بیشترین ،هنجار ذهنی

کودهاي شیمیایی نشان یريکارگبهدر اندازه مزرعه و فاصله تا بازار کود همبستگی منفی و معناداري با تصمیم کشاورزان
Monfared(منفرد و همکاران.دادند et al., ثر بر کاهش مصرف سموم شیمیایی ؤبررسی عوامل مدر پژوهشی علمی به ) 2015
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بر در استان بوشهر پرداختند. نتایج این مطالعه، بین کنترل رفتاري درك شده و نیت کاربرد سموم ارتباط منفی نشان داد. 
ل درصد از تغییرات تمای63این نتایج، متغیرهاي دانش، نگرش، کنترل رفتاري درك شده و مفهوم خود توانستند اساس

,Damalas & Khan(داماالس و خانتبیین کنند. رفتاري را  ها کشدر بررسی نگرش کشاورزان نسبت به برچسب آفت)2016
کنند. داشتن سن باال، تجربه ها را مطالعه نمیدرصد کشاورزان، اطالعات برچسب73در پنجاب پاکستان اذعان داشتند که 

ترین دالیل عدم تمایل کشاورزان به خواندن الت و تحصیالت پایین از مهمها، سطح تحصیکشبیشتر در استفاده از آفت
بیان داشتند که اطالعات مورد نیاز خود را از فروشندگان دریافت درصد)34(ها بودند. گروهی از کشاورزان کشبرچسب آفت

العات در چنین مسائلی وجود ندارد.معتقد بودند که نیازي به دریافت اطدرصد)9(کنند، درحالی که برخی از کشاورزان می
,Dugger-Webster & LePrevost)پروستوبستر و لی- دوگر ها بین کشدر پیگیري مطالعات مربوط به برچسب آفت(2018
ها را مورد کشدر ایالت کارولینا انجام داده و میزان درك و استفاده ایمن از آفتیک مطالعه طولی 2017تا 2015هاي سال

هاي دموگرافیک (سن، جنسیت، سطح هاي قانونی، ویژگیهاي برچسب، سیستمبررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ویژگی
) و منابع اطالعاتی در چگونگی درك و تمایل و قصد خواندن برچسب توسط یالت، دانش فنی، اندازه مزرعه و غیرهتحص

توان گفت که اکثر بندي پیشینه تحقیق و نگاهی به ساختار کشاورزي شهرستان اردبیل میدارند. با جمعتأثیرکشاورزان 
عنوانبهها ها و پیکتوگرامکشکشاورزان داراي سطح تحصیالت پایین بوده و در خواندن و درك اطالعات برچسب آفت

). عدم آگاهی کشاورزان نسبت به استفاده صحیح از 1397(امامی و همکاران،اندمواجهترین منبع اطالعاتی با مشکل مهم
شود که امکان انتخاب عملیات کشاورزي پرمخاطره توسط کشاورزان افزایش یافته و ریسک سالمت فرد و سموم باعث می

کهدارندسروکارشیمیاییبا سموممختلفیهايشکلبهومستقیمصورتبهزیست نیز افزایش یابد. کشاورزانمحیط
). 1397باشد (بندري و همکاران، داشتهدنبالبهزیستیطمحزیادي بر سالمت خود و تأثیراتتواندمیهاآنرفتارهاي

ها در میان کشاورزان شهرستان کشهاي آفتو پیکتوگرامبررسی رفتار استفاده از برچسبپژوهشاینکلیهدف،بنابراین
گرفته شده و مدل مفهومی نظرپژوهش درنظريچارچوبقالبدرزیرفرضیاتفوق،کلیهدفراستاياردبیل است. در

است:ترسیم شده1نگارهصورتبهتحقیق نیز 
: H1 داردتأثیرها ها و پیکتوگرمها و بر نیت استفاده از برچسبکشهاي آفتو پیکتوگرامنسبت به برچسبکشاورزان نگرش.
: H2دارد.تأثیرها ها و پیکتوگرامبر نیت استفاده از برچسب،هنجارهاي ذهنی کشاورزان
: H3داردتأثیرها رابطه کشهاي آفتو پیکتوگرامبر نیت استفاده از برچسب،کنترل رفتاري درك شده.
: H4دارد.تأثیرها و پیکتوگرامهارفتار استفاده از برچسببر،کنترل رفتاري درك شده
: H5 دارد.تأثیرها کشهاي آفتو پیکتوگرامبر رفتار استفاده از برچسب،هابرچسب و پیکتوگراماز نیت استفاده

,Ajzenشده (يزیررفتار برنامهنظریهمفهومی تحقیق (اقتباس از مدل-1نگاره 1991((

نگرش نسبت به 
هاپیکتوگرام

نسبت هاي ذهنیهنجار
هابه پیکتوگرام

نسبت به کنترل رفتاري 
هاپیکتوگرام

کاربستنسبت بهنیت 
هاپیکتوگرام

هاپیکتوگرامکاربست

H1

H2

H3

H5

H4
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روش پژوهش
ها از نوع توصیفی و از نظر طرح تحقیق از نوع پیمایشی بوده این تحقیق از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري داده

اردبیل شهرستانانانجام شده است. جامعه آماري این تحقیق شامل کشاورز97- 98سال زراعی و به روش مقطعی براي 
)4964(N=گندم و سیب) تعیین حجم نمونه با استفاده از پردازند، است.زمینی) میکه به تولید محصوالت غالب منطقه

Krejci(گیري کرجسی و مورگانجدول نمونه & Morgan(نمونه و حذف کشاورزان مزارع دیم، و با خطاي پنج درصد حجم
ریزي شده بود که متناسب با اهداف استاندارد تئوري رفتار برنامهابزار اصلی تحقیق پرسشنامهتعیین گردید. نفر 200بابرابر

هاي مورد نیاز تحقیق هاي مختلفی جهت گردآوري دادهداراي بخشدر آن به عمل آمد. ابزار تحقیق تحقیق اصالحات الزم
ت أي مورد استفاده در این تحقیق به کمک گروهی از اعضاي هیپرسشنامه(Content validity)محتوایی روایی. بوده است

ارد تئوري رفتار در این تحقیق از پرسشنامه استاند.اصالحات الزم انجام شدعلمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و
هاي بسیاري آن در موقعیت(Content and face validity)محتوایی و صوري رواییکهگردیدریزي شده استفاده برنامه
مجدداًهاي آن با توجه به موضوع تحقیق الزم بود روایی محتوایی آن تغییر محتوایی گویههلیکن، با توج.شده استتأیید

هاي متناسب با موضوع که براي کشاورزان مورد مطالعه هاي پیشین، گویهتعیین شود. به این منظور، ابتدا با مطالعه پژوهش
ن شامل اعضاي هی از متخصصاقابل درك بوده و از جذبه الزم براي پاسخگویی برخوردار باشد انتخاب گردید. سپس از گرو

با توجه به اهداف تاخواسته شدزیستیطمحهاي ترویج و آموزش کشاورزي، اقتصاد کشاورزي و علمی دانشگاه در رشتههیأت
و ننهایت، بعد از کسب نظرات متخصصانمایند. دراظهارنظرهاي انتخاب شده و فرضیات تحقیق نسبت به مناسب بودن گویه

آزمون مقدماتی به عمل آمد و تعداد یک پرسشنامه، تعیین پایاییجهت.گردیدتأییدپرسشنامه ، رواییاصالحات الزمانجام
پرسشنامه بین افراد خارج از نمونه و اما در داخل منطقه مورد مطالعه توزیع شده و با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، 30

دادکه نشان دست آمدبه93/0تا 70/0هاي مختلف پرسشنامه بین پایایی پرسشنامه سنجیده شد. مقادیر آلفا براي بخش
.)1(جدول کندهایی را در حد متوسط و قابل قبول استخراج میابزار، داده

آزمونیشپدر مرحله هاي تحقیقهمؤلفکرونباخمقادیر آلفاي -1جدول 

نفر 10- 12روستا انتخاب شد و از هر روستا 20انجام شد. به این منظور، ابتدا ياچندمرحلهگیري به روش تصادفی نمونه
در این تحقیق از کمک رهبران محلی و کشاورزان پیشرو جهت هاي الزم گردآوري گردید. نمونه انتخاب شدند و دادهعنوانبه

پرسشنامه استفاده شده است. بخش اول سؤاالتآوري آنان براي پاسخگویی به تحقیق به کشاورزان منطقه و گردطرح معرفی 
سن، جنسیت، سطح تحصیالت، تجربه کشاورزي، نوع نیروي کار مورد ، نظیرپرسشنامه شامل اطالعات فردي کشاورزان

. بخش دوم و سطح زیر کشت محصوالت زراعی بود، نوع مالکیت اراضی، نوعيکشاورزیرغاستفاده در مزارع، داشتن شغل 
مخالف کامالً ) تا 5موافق (اي لیکرت، از کامالًگزینه-ریزي شده در طیف پنجهاي تئوري رفتار برنامهاسمربوط به سنجش مقی

نگرش کشاورزان نسبت به . باشدهاي زیر میهاي منفی برعکس حالت فوق سنجیده شده است که شامل مقیاس) و گویه1(
هاي برچسب و پیکتوگرامنسبت به استفاده ازورزان گویه)، نیت (قصد) کشا8ها (کشهاي آفتبرچسب و پیکتوگرام

برچسب و کاربستگویه). در خاتمه، رفتار 6گویه)، کنترل رفتاري درك شده (6گویه)، هنجارهاي ذهنی (9ها (کشآفت
وتوصیف) مورد بررسی قرار گرفته است. براي5) تا همیشه (1در طیف لیکرت از هرگز ()گویه7(ها کشهاي آفتپیکتوگرام

درصد،فراوانی،توزیعهايآمارهازبخش توصیفیدر. شده استاستفادهاستنباطیوتوصیفیهايشیوهازهادادهتحلیل

آلفاي کرونباخهاگویههاي تحقیقسازه
8899/0هاو پیکتوگرامها نگرش نسبت به برچسب
9895/0هاپیکتوگراموها نیت استفاده از برچسب

6706/0هاو پیکتوگرامها هنجارهاي ذهنی نسبت به برچسب
6729/0کنترل رفتاري درك شده

7934/0هاو پیکتوگرامها کاربست برچسب
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مبناي هاي تحقیقنمرات پاسخگویان از هریک از مؤلفهمیانگین استفاده شد. معیارانحرافومیانگینبیشینه، کمینه،
و در مورد هاي باالتر قرار گرفتندهاي با باالترین میانگین در مرتبهگویه،اساساین برها قرار گرفت. بندي گویهرتبه

هاي تر در رتبههاي با انحراف معیار کوچکگویهبندي قرار داده شد ورتبهمعیار ،ترهاي مشابه، انحراف معیار کوچکمیانگین
ي انحراففاصلهروشازریزي شده کشاورزانمدل رفتار برنامههاي لفهؤمبنديسطحمنظوربههمچنین باالتر قرار گرفتند. 

اساس نهایت بردروتقسیمسطحچهاربهدست آمدهبههايدادهروش،ایندر. شده استاستفاده)ISDM(میانگینازمعیار
.گرفتارزیابیمورد نظرمتغیروضعیتسطح،هردربه دست آمدهدرصدومعیارانحراففراوانی،

Min ≤ A < Mean-Sd A: منفی
Mean-Sd ≤ B < Mean B: منفینسبتاً 
Mean ≤ C < Mean+Sd C: مثبتنسبتاً 
Mean+Sd ≤ D < Max D: مثبت

ه شدتحقیق استفادهفرضیاتآزمونبرايمسیرتحلیلوساختاريمعادالتیابیمدلالگويازنیزاستنباطیبخش آمار در
Smart-PLS3 ،SPSS16افزارهاي ها از نرمهاي این تحقیق و بررسی کیفیت آماري دادهجهت انجام تجزیه و تحلیل داده.است

هاي به دست آمده در دادهMatlabافزارنرمتحلیل، ابتدا با استفاده از به این منظور، پیش از انجام این استفاده شده است.
با استفاده از نرم يسازمدلشده و SPSSافزارنرموارد اًشده مجدديسازنرمالهاي سپس، داده.شدنديسازنرمالمرحله قبل 

PLSادامه آورده شدهدر هاي فوقمربوط به دادهمیانگین واریانس استخراج شدههاي پایایی ترکیبی و انجام شد. شاخص
است.
ها و بحثیافته

هاي اقتصادي اجتماعیویژگی
سال بوده است که 18و کمینه 81با بیشینه ،سال)59/12(انحراف معیار 95/48میانگین سنی کشاورزان مورد مطالعه 

سواد سواد و کماز کشاورزان مورد مطالعه بینفر)100پنجاه درصد (جمعیت کشاورزي منطقه است. سالییانمدهنده ننشا
72/25و 63/30متوسط طوربههاآنپاشیسمبودند و مهارت کافی در خواندن و نوشتن نداشتند. تجربه کشاورزي و تجربه 

مشغول درصد) در زمین ملکی خود به کشت و کار 86سال بود. از لحاظ مالکیت اراضی، اکثریت کشاورزان مورد مطالعه (
بود که به تولیدات و کمینه دو هکتار 25نه ) و بیشی39/5هکتار (انحراف معیار 09/8هاآنبودند. همچنین میانگین اراضی 

کردههاي آموزشی مرتبط با سموم شیمیایی شرکت درصد از کشاورزان در کالس5/34. شتندزمینی اختصاص داگندم و سیب
ه بودند.هاي شرکت نکردکالسان در چنین درصد از آن5/65و 

ریزي شدههاي مدل رفتار برنامهلفهؤبندي مرتبه
پردازد. میو انحراف معیار میانگین برحسب،ریزي شدههاي مدل رفتار برنامههاي مرتبط با مؤلفهبندي گویهرتبهبه 2جدول 

انجام "گویه گردد که ها مالحظه میکشهاي آفتدر بررسی نگرش کشاورزان نسبت به برچسب و پیکتوگرام،بر این اساس
مطالعه برچسب و "رتبه اول و گویه در "شود.میها سالمت سایر انسانباعثهاپیکتوگرامبا مطالعه برچسب و پاشیسم

میانگین نمراتهمچنین درقرار دارد. رتبهترین در پایین"ودشباعث کاهش هزینه تردد به مراکز ترویجی میهاپیکتوگرام
برند، برایم مهم ها بکار میکشمنابع اطالعاتی که دیگران جهت استفاده از آفت"گردد که گویه هنجارهاي ذهنی مالحظه می

هاي تولید کمتري اند، هزینههاي استفاده کردهها و پیکتوگرامکشاورزانی که از برچسب"در اولویت اول و گویه "است
افراد زیادي از یرپذیريتأثدهد که کشاورزان مورد مطالعه نشان می36/3میانگین کل قرار دارد.رتبهتریندر پایین"اند.داشته

پیرامون خود دارند.نفوذ ذي
توانم با مطالعه می"گویه شود کهمالحظه میهايپیکتوگرامو ك شده نسبت به برچسببندي کنترل رفتاري دررتبهدر 

برچسب، قابل فهم و به هايپیکتوگرام"اول و گویه رتبهدر"را رعایت کنمپاشیسمها زمان و شرایط مناسب براي برچسب
زعمبهکه پاسخگویان دهدیماین مؤلفه نشان 45/3میانگین نمره ترین اولویت است. در پایین"سهولت قابل استفاده است
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گویه من گردد کهمالحظه می،ندي نیت (قصد) استفاده کشاورزانبمچنین در رتبههزیادي دارند.نسبتاً خود کنترل رفتاري 
من "گویه و اول قرار داردرتبهدر "مراجعه کنمها پیکتوگرامها و سایر موجودات به برچسب و قصد دارم براي سالمت دام

با توجه به ،قرار دارد. از سوي دیگررتبهترین در پایین"را به دیگران توصیه کنمها پیکتوگرامقصد دارم استفاده از برچسب و 
هاي برچسب و پیکتوگرامنسبت بهبندي نیت استفاده کشاورزان بر اساس سطح) و 78/3نمره میانگین کل این مؤلفه (

ها استفاده برچسب و پیکتوگراماز در آیندهقصد دارنددرصد)66مورد مطالعه (کشاورزاناکثر شود که مالحظه میاهکشآفت
ها توسط کشاورزان پرداخته شده کشآفتهايپیکتوگرامو هابرچسببندي رفتار کاربست رتبهبه قسمت، در این نهایتاًکنند. 

هاي اول و در رتبه"کنماستفاده میزیستیطمحها براي سالمت ها پیکتوگراممن از برچسب"است که بر اساس نتایج، گویه
باشد. از سوي دیگر، با میرتبهرین تدر پایین"کنماستفاده میپاشیسمها براي تعیین زمان صحیح من از برچسب"گویه 

کمتر از شود که مالحظه می)3(جدول هاکشهاي آفتپیکتوگرامبرچسب و بندي رفتار استفاده کشاورزان از سطحتوجه به 
ترین میانگین کلی نیز مربوط به رفتار استفاده همچنین، پایینکنند.میها استفاده برچسب و پیکتوگراماز نیمی از پاسخگویان

بنابراین، کشاورزان مورد مطالعه با وجود داشتن نگرش مثبت و قصد استفاده باشد.میهاکشآفتهاي از برچسب و پیکتوگرام
دهد اعمال فعلی کشاورزان را نشان می،از آنجا که رفتاردارند. هابرچسب و پیکتوگرامباال، در عمل، استفاده کمتري از 

هاي ترویجی سازيدهد، بنابراین، در صورت زمینهها را نشان میبرنامه آینده کشاورزان در استفاده از برچسب،نیتکهیدرحال
ها در آینده دور از انتظار نیست.و رفع موانع ادراکی کشاورزان، احتمال افزایش استفاده از برچسب

میانگین و انحراف معیاربر اساسریزي شدههاي مدل رفتار برنامهلفهؤمهاي هگویيبندرتبه-2جدول 
MeanSDهاگویههامؤلفه

نگرش
932/0=α

85/3میانگین= 

96/3958/0شود.میها سالمت سایر انسانباعثها برچسب و پیکتوگرامبا مطالعه پاشیسمانجام 
96/3963/0شود.دام و موجودات دیگر میسالمتباعثها برچسب و پیکتوگرامبا مطالعه پاشیسمانجام 
91/3993/0شود.) میترسالمبهتر (با مطالعه برچسب باعث تولید محصول پاشیسمانجام 
90/3902/0شود.میسالمت کشاورز باعثها برچسب و پیکتوگرامبا مطالعه پاشیسمانجام 
82/3069/1شود.میزیستیطمحسالمت باعثها برچسب و پیکتوگرامبا مطالعه پاشیسمانجام 

79/3110/1...شودمیپاشیسمتعیین زمان مناسب باعثمطالعه برچسب
78/3952/0شود.باعث عدم آسیب رسانیدن به حشرات دیگر مفید میها برچسب و پیکتوگراممطالعه 
72/3929/0شود.باعث کاهش هزینه تردد به مراکز ترویجی میها برچسب و پیکتوگراممطالعه 

هنجارهاي ذهنی
811/0=α

65/3میانگین= 

86/3891/0برند، برایم مهم است.ها بکار میکشمنابع اطالعاتی که دیگران جهت استفاده از آفت
82/3028/1کنند.میتأییدها را کشها آفتکارشناسان جهاد کشاورزي استفاده از برچسب و پیکتوگرام

77/3996/0کنند.ها تشویق میبه خواندن و استفاده از برچسب و پیکتوگرامام، من راخانواده
62/3055/1اند.کنند، محصول باکیفیت بهتري را به دست آوردهها توجه میکشکشاورزانی که به برچسب آفت

56/3995/0کنند.میتأییدها را کشدوستان نزدیک من، خواندن برچسب آفت
28/3225/1اند.هاي تولید کمتري داشتهاند، هزینهها استفاده کردهاز برچسب و پیکتوگرامکشاورزانی که

کنترل رفتاري درك 
شده

903/0=α

45/3میانگین= 

68/3146/1را رعایت کنم.پاشیسمها زمان و شرایط مناسب براي توانم با مطالعه برچسبمی
65/3133/1سمی را به طرز صحیح آماده کنم.ها محلول توانم با مطالعه برچسبمی
52/3051/1را به میزان توصیه شده مصرف کنم.کشآفتها توانم با مطالعه برچسبمی
52/3080/1را رعایت کنم.پاشیسمنکات ایمنی هابرچسبتوانم با مطالعه می

23/3168/1فهم استفاده از برچسب برایم آسان است.
14/3109/1هاي برچسب، قابل فهم و به سهولت قابل استفاده است.پیکتوگرام

نیت استفاده
923/0=α

78/3میانگین= 

96/3937/0مراجعه کنم.ها و پیکتوگرامبرچسبو سایر موجودات به من قصد دارم براي سالمت انسان، دام
90/3921/0مراجعه کنم.ها و پیکتوگرامبرچسببه زیستمحیطمن قصد دارم براي سالمت 

82/3880/0به برچسب مراجعه کنم.پاشیسممن قصد دارم براي شناخت روش صحیح 
82/3914/0مراجعه کنم.ها و پیکتوگرامبرچسبمن قصد دارم براي عدم مسمومیت خود به 

78/3932/0به برچسب مراجعه کنم.پاشیسممن قصد دارم براي شناخت زمان صحیح 
75/3996/0مراجعه کنم.ها و پیکتوگرامبرچسبمن قصد دارم براي عدم آسیب به حشرات مفید و شکارگر به 
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2ادامه جدول 
MeanSDهاگویههامؤلفه

نیت استفاده
923/0=α

78/3میانگین= 

71/3990/0ها شرکت کنم.کشآفتهاي و پیکتوگرامبرچسبآموزشی براي فهمیدن من قصد دارم در کالس
68/3861/0ریزي کنم.در آینده نزدیک برنامهها و پیکتوگرامبرچسبمن قصد دارم براي استفاده از 

64/3079/1را به دیگران توصیه کنم.ها و پیکتوگرامبرچسبمن قصد دارم استفاده از 

رفتار استفاده
952/0=α

31/3میانگین= 

42/3053/1کنم.استفاده میزیستمحیطها براي سالمت و پیکتوگراممن از برچسب
41/3161/1کنم.ها براي سالمت خودم استفاده میو پیکتوگراممن از برچسب
36/3080/1کنم.و سایر موجودات زنده استفاده میهاها براي عدم آسیب به دامو پیکتوگراممن از برچسب

33/3033/1کنم.ها براي کاهش خطر استفاده میها برچسبمن از پیکتوگرام
26/3090/1کنم.استفاده میپاشیسمها براي تعیین روش صحیح من از برچسب

23/3055/1کنم.ها استفاده میمن از اطالعات برچسب
16/3160/1کنم.استفاده میپاشیسمها براي تعیین زمان صحیح من از برچسب

5موافق:کامالً، تا خیلی زیاد/1مخالف:کامالًطیف لیکرت از: خیلی کم/

هاو پیکتوگراماز برچسببندي نگرش، نیت و رفتار استفاده کشاورزان سطح-3جدول 

درصد فراوانیمتغیرهاسطوح
رفتار کاربستنیت استفاده

1319منفی (ضعیف)
215/36منفی (ضعیف)نسبتاً 
5628مثبت (قوي)نسبتاً 

105/16مثبت (قوي)
100100جمع

معادالت ساختاريیابیریزي شده بر مبناي مدلتحلیل مدل رفتار برنامه
یابی معادالت از مدلد، بنابرایننت بین متغیرها را آشکار سازد تمامی ارتباطانتواننمیهاي خطی سادهو رگرسیونمبستگیآزمون ه

گردید. در پژوهش حاضر جهت ارزیابی پایایی مدل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها استفاده ساختاري جهت تبیین 
هستند، ساختاريمعادالتمدلدرگیرياندازهخطاهايکنترلشدتگر) که بیانCRمعادالت ساختاري از ضریب پایایی ترکیبی (

ین باشد. همچنشود این ضریب براي کلیه متغیرها در حد قابل قبول میمشاهده می4طور که در جدول استفاده شده است. همان
این شاخص نشان گردد.می) محاسبهAVEها، شاخص میانگین واریانس استخراج شده (لفهتعیین روایی همگراي مؤمنظوربه

,Fornell & Larcker(نشانگرهاي آن بوده استتأثیرمؤلفه مورد مطالعه تحت دهد که چه درصدي از واریانس می طبق ).1981
باشد.باشد. بنابراین، اعتبار سازه قابل قبول میمی5/0براي تمامی متغیرها بیشتر از AVEمقدار شاخص نتایج جدول،

هاي تحقیقدادهيسازنرمالپس از تحقیقضرایب پایایی ابزار-4جدول 
میانگین واریانس استخراج شدهپایایی ترکیبیهاسازه

948/0702/0نگرش
783/0588/0هنجارهاي ذهنی

940/0673/0نیت استفاده
928/0689/0کنترل رفتاري درك شده

961/0779/0رفتار استفاده

نشاناین جدولهايپردازد. یافتهشده میریزي هاي مدل رفتار برنامهبه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سازه5جدول 
که نگرش بر دهد میتخمین زده شده است و نشان83/3با برابرtآمارهو مقدار331/0ضریبکه متغیر نگرش بادهدمی
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هنجار ذهنی با ضریب پذیرفته شد. این اساس، فرضیه اول تحقیق بردرصد دارد.99معناداري در سطح تأثیراستفاده نیت 
و نشان داد مثبت و معناداري بر نیت استفاده داردتأثیردرصد 99در سطح اطمینان 51/10برابر با tو با مقدار آماره 742/0

تأثیردهندهنشان08/2برابر باtو مقدار آماره 258/0. کنترل رفتاري درك شده با ضریب پذیرفته شدکه فرضیه دوم تحقیق 
تأثیر42/15برابر با tو مقدار آماره 756/0همچنین با ضریب این متغیردرصد است. 95معناداري بر نیت استفاده در سطح 

نیت استفاده با . پذیرفته شداین نتیجه فرضیه سوم و چهارم تحقیق بر اساسمعناداري بر رفتار استفاده نشان داده است. 
که بیانگر رد فرضیه آخر تحقیق بطه معناداري با رفتار استفاده نشان نداده استتخمین زده شده است و را122/0ضریب 

اثر غیرمستقیم نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده کشاورزان بر رفتار استفاده از برچسب و .است
ده شده است. بر این اساس تخمین ز13/1و 864/0، 453/0ها با نقش میانجی نیت رفتاري به ترتیب با ضرایب پیکتوگرام

درصد از تغییرات 58هاي نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده توانستند در مجموع شود که سازهمشخص می
63هاي کنترل رفتاري درك شده و نیت استفاده در مجموع ، سازهاًها را تبیین کنند. نهایتنیت استفاده از برچسب و پیکتوگرام

آمده 2نگارهبرازش یافته تحلیل مسیر درها را تبیین نمودند. ساختاربرچسب و پیکتوگرامتغییرات رفتار کاربستد از درص
.است

اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته-5جدول 
R2اثر کلاثر غیرمستقیمtمقدار اثر مستقیموابستهمتغیرمستقلمتغیر 

نگرش

استفادهنیت
331/0**83/3-331/0

582/0 742/0-51/10**742/0هنجار ذهنی

258/0-08/2*258/0کنترل رفتاري درك شده

نگرش

رفتار استفاده

--453/0453/0
636/0 864/0864/0--هنجار ذهنی

42/1538/0136/1**756/0کنترل رفتاري درك شده

122/0ns765/1-586/0نیت رفتاري
nsمعناداري در سطح خطاي یک درصد**درصد5معناداري در سطح خطاي *معناداريعدم

ترین منبع اطالعاتی، بسیاري از کشاورزان به اطالعات اولین و در دسترسعنوانبهها و پیکتوگرامبا وجود اهمیت برچسب
گیرد. در معرض خطرات جدي قرار میزیستمحیطکنند و در نتیجه سالمتی کشاورز و فراهم شده بر روي برچسب توجه نمی

شده پرداخته است و در آن، ریزيها بر اساس مدل رفتار برنامهاین پژوهش به بررسی نیت و کاربست برچسب و پیکتوگرام
ها کشهاي آفتهاي نگرش، هنجارهاي ذهنی، کنترل رفتاري درك شده، نیت و رفتار کاربست برچسب و پیکتوگراممؤلفه

بوده که بیشتر از میانگین 85/3ها مورد بررسی قرار گرفت. میانگین کلی نگرش کشاورزان نسبت به برچسب و پیکتوگرام
اند ها داشتهها و پیکتوگراممثبتی نسبت به برچسبنسبتاً این نتیجه نشان داد که کشاورزان نگرش . باشد) می3مقیاس (

هابرچسب و پیکتوگراممثبتی نسبت به نسبتاً درصد از کشاورزان مورد مطالعه، نگرش مثبت و 61که بنابراین، با وجود این
کنند. این نتیجه همسو با تنها منبع اطالعاتی قبول نداشته و ارتباط با بخش ترویج را قطع نمیعنوانبهداشتند، اما آن را 

,Damalas & khan(هاي یافته 2016;Jatto et al., 2012;Waichman, باشد. از سوي دیگر در سایر نقاط جهان می) 2007
مستقیم صورتبهریزي شده، نگرش رفتار برنامهنظریهمتغیر نگرش تأثیر معناداري بر نیت استفاده نشان داده است. در 

,Bamberg & Moser(کند غیرمستقیم از طریق نیت رفتاري، رفتار را تبیین میصورتبهتواند رفتار را تبیین کند، بلکه نمی

هاي نتیجه با یافتهایندار است، جی نیت استفاده نیز معنیغیرمستقیم نگرش بر رفتار استفاده با متغیر میانتأثیر). 2007
Bondباند و همکاران (؛ 1395آباد و همکاران، رحیمی فیض et al., براي ایجاد هرگونه تغییر ،عبارت دیگرباشد. بههمسو می) 2009

به ،عنوان منبع اطالعاتی رایگان و در دسترسبههاکشآفتهايبرچسب و پیکتوگرامدر نیت استفاده کشاورزان نسبت به استفاده از 
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که انتخاب و ياگونهبه،ها تغییر نمایدنگرش آنان نسبت به کاربرد برچسبدحفاظت از سالمت خود و سایر موجودات، بایمنظور
هاي . یافتهآیدرفتار استفاده از سموم شیمیایی بدون آگاهی از بروشور و اطالعات اختصاصی سم از نظر کشاورز غیرعاقالنه به نظر 

Bondباند و همکاران (؛1394بزیان مالیی و همکاران، سهاي پیشین پژوهش et al., & Colemontکولیمونت و بروك (؛)2009

Brouke, کند.نیز این دیدگاه را پشتیبانی می) 2008

)مسیرتحلیلمدل(ساختاريمدل- 2نگاره 

باالترقدري ،)45/3نسبت به میانگین کنترل رفتاري درك شده (،)65/3میانگین کلی سازه هنجارهاي ذهنی (از سوي دیگر،
براي کشاورزان مهم ،ها توسط دیگرانکشآفتهايپیکتوگرامو آثار مثبت استفاده از برچسبتأیید،دهداست که نشان می

منابع مرتبط با هايگویهگردید طور که مالحظه اندیشند. هماندشواري کاربرد فناوري مییاکمتر به آسانی هاآنبوده و 
در استفاده کارشناسان جهاد کشاورزي و تشویق خانواده تأییدبرند، ها بکار میکشاطالعاتی که دیگران جهت استفاده از آفت

هاي مرتبط با سازه کنترل رفتاري گویهنمرات پاسخگویان از نمیانگی. بیشترین میانگین را دارا بودندهاپیکتوگرامو برچسباز 
سطح ادراك کشاورزان از بهبودها مشکل داشته و پیکتوگرامصحیحکشاورزان مورد مطالعه در ادراكنشان داد که درك شده 

متناسب با شرایط اقتصادي و اجتماعی منطقه حائز اهمیت ،هاپیکتوگرامسازي و نیز بومیهاي آموزشی طریق برگزاري دوره
چون ،به عبارتی.پذیرفته شدنشان داده و فرضیه دوم تحقیق نیت استفاده ثیر مثبت و معناداري برتأهنجارهاي ذهنی ست.ا

م و در اولویت برند، برایشان مهها بکار میکشجهت استفاده از آفتمنابع اطالعاتی که دیگرانکشاورزان اذعان داشتند که 
قرار گیرد، نیت تأییدتوسط اطرافیان کشاورز مورد هابرچسب و پیکتوگرامکه استفاده ازصورتیبنابراین در باالیی قرار دارد، 

هاي مختلفهاي گذشته در زمینههاي پژوهشاستفاده از آن بیشتر خواهد شد. این نتیجه با یافته
,Colemont & Broukeکلیمونت و بروك ( Bondهمکاران ()؛ باند و 2008 et al., هم 1394نژاد، پناه و هاشمییزدان،)2009

. شدا رابطه معناداري یافتهپیکتوگرام. بین متغیر کنترل رفتاري درك شده و نیت استفاده از برچسب و باشدراستا می
ها داشته کشهاي آفتپیکتوگراماز برچسب و رفتار استفاده داري بر ثیر مثبت و معنیأهمچنین تکنترل رفتاري درك شده

سبزیان مالیی از جمله ن اسایر محققهايبا یافتهت دیگر،به عبارگردید.قبول چهارم تحقیق نیز فرضیه این اساس، است و بر
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Monfared؛ منفرد و همکاران (1394نژاد،پناه و هاشمییزدان؛ 1394و همکاران،  et al., ؛ کلیمونت و بروك )2015
)Colemont & Brouke, Bond)؛ باند و همکاران (2008 et al., د که بر کاربرد ناحساس کناناگر کشاورزهمسو بود.)2009

از برچسب و استفادهبهند، نیت مثبتی نسبتها کنترل ندارمناسب سموم بدون خواندن برچسب و توجه به پیکتوگرام
در بسیاري از مطالعات انجام شده، . بیشتر خواهد بودپیدا خواهند کرد و میزان کاربست این منابع اطالعاتیهاپیکتوگرام

اما در تحقیق حاضر ،ترین عامل بودمهمهنجارهاي ذهنیو پس از آن ترین نقش را در تبیین نیت رفتاري داشتمهم،نگرش
,Clark & Finleyهاي کالرك و فینلی (که با یافتهرا بر نیت استفاده داشتتأثیربیشترین هنجارهاي ذهنی ) و الم 2007

)Lam, 58در مجموع هاي نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده توانستند سازهنتایج،بر اساس.) ناهمسو بود2006
ریزي شده توانسته است دهد تئوري رفتار برنامهکه نشان مینمایندها را تبیین ب و پیکتوگرامدرصد از تغییرات نیت استفاده از برچس

تخمین 122/0همچنین نیت استفاده با ضریب ها را تبیین نماید.نیت کشاورزان نسبت به استفاده از برچسب و پیکتوگرامیخوببه
رد شد و نشان داد کهپنجمفرضیهاین نتیجه،. با توجه به رفتار استفاده نداردثیر معناداري برأنشان داد که تزده شده است و 

که این ها دارند، در عمل، استفاده کمتري از برچسب و پیکتوگراممثبتو قصد استفاده مطالعه با وجود داشتن نگرشکشاورزان مورد 
,Damalas & khanداماالس و خان (هايیافتهیافته با  ,Waichmanو واچمن ()2016 ، الزم است این بنابراین) همسو بود.2007

هاي این تحقیق، نیت قوي براي استفاده از برچسب ترین یافتهیکی از مهمهاي بعدي مورد بررسی قرار گیرد.پژوهشموضوع الزم در
فعلی نیت بر رفتار دار معنیثیر أها و عدم ترفتار ضعیف کشاورزان در استفاده از برچسب و پیکتوگرامدر مقابلها و پیکتوگرام

باشد. کشاورزان می
ولی رفتار باشدیمریزي شده، نیت بیانگر قصد انجام یک رفتار توسط فرد در آینده رفتار برنامهالگويبر اساسکه با توجه به این

برچسب و هاي الزم، رفتارهاي آتی کشاورزان را در استفاده از با بسترسازيتواندر این خصوص می، باشدیمبیانگر اعمال فعلی او 
ها، نظارت بر بازار تهیه و توزیع سموم کشتدوین مقررات در انتخاب و استفاده از آفتراهکارهایی مانند ها اصالح نمود. پیکتوگرام

برگزاري جلسات گروهی طوفان اندیشه بین کارشناسان ترویج و کشاورزان براي شناسایی شیمیایی و مبارزه با فروشندگان غیرقانونی، 
ها و ها و پیکتوگرامها و تبیین راهکارهایی براي اصالح برچسبها و پیکتوگرامبرچسبشاورزان در خواندن و پیروي از کمشکالت 

هاي برگزاري دوره، هابرچسببراي اصالح ساختار هاو ملزم نمودن این شرکتهاکشبندي آفتتولید و بستهيهاشرکتاعالم آن به 
کمک گیري از ، بهرههابرچسب و پیکتوگرامو کاربست درك ،خواندنهاياهمیت و آموزش شیوهترویجی براي تبیین آموزشی و 

در استفاده عملی ازايکنندهیینتعنقش توانندیمهاي کشاورزي رادیو تلویزیون و مجالت، نظیر برنامههارهبران محلی و رسانه
درصد از 63متغیرهاي کنترل رفتاري درك شده و نیت استفاده به طور مستقیم نهایتاً. ایفا نمایندها توسط کشاورزان برچسب

در تحقیقات ،مستقیم کنترل رفتاري درك شده بر رفتارتأثیرها را تبیین نمودند که تغییرات رفتار استفاده از برچسب و پیکتوگرام
Monfared؛ منفرد و همکاران (1395آباد و همکاران، از جمله رحیمی فیضمختلف et al., Zhouو ژو و همکاران ()2015 et al.,

.اثبات شده است)2010
و پیشنهادهاگیرينتیجه

عنوانبهها کشهاي آفتبرچسب و پیکتوگرامبررسی قصد و رفتار کاربستدر)TPB(ریزي شدهرفتار برنامهدر این پژوهش از مدل
،ارع کوچک استفاده شد. کشاورزان مورد مطالعهسموم شیمیایی در مقیاس مزجهت انتخاب و استفاده صحیح ازارزان راهکاري 

دهنده فراهم بودن که نشاني درك شده)ر(کنترل رفتاها داشتندبرچسب و پیکتوگراماز استفاده مثبتی نسبت بهنگرش و قصد
عاتی در بین کشاورزان ضعیف بود و در عمل کاربست محتواي این منبع اطالباشد، اما زمینه مناسب براي استفاده عملی می

. بر اساس نتایج مشخص شد کهکردندیمها کشهاي مندرج در برچسب آفتها و پیکتوگرامکشاورزان استفاده کمی از برچسب
،کشاورزان استرفتار استفادهکنندهیینتبترین عامل مهم(ادراك کشاورزان از آسانی و دشواري فناوري) کنترل رفتاري درك شده

هاي تولید، استفاده خواندن برچسب بر بهبود عملکرد و کاهش هزینهتأثیربا آموزش و ایجاد اطمینان خاطر نسبت به دبایبنابراین 
.توجه به نکات زیر ضروري استهاي تحقیق یافتهبر اساسها را در مزارع نهادینه نمود.کشهاي آفتعملی از برچسب و پیکتوگرام

نیت استفاده از آن نیز مثبت بود، وها دارندها و پیکتوگراممثبتی نسبت به برچسبنسبتاًنگرش ،که کشاورزاننتایج نشان داد
ها به عدم توانایی کشاورزان در استفاده از آن و پیکتوگرامهابنابراین، بخشی از مشکل کاربست ضعیف محتواي برچسب

.گرددیبرم
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باالیی را نیز نسبتاً کنترل رفتاري هاآن. همچنین، باشدیممشکل دخیل یندر او کهولت سن اکثر کشاورزان نیز يسوادکم
ها در و پیکتوگرامهابرچسبالزم صورت پذیرد، میزان کاربست محتواي يسازاقناعدر صورتی که ،. به این ترتیباندکردهابراز 

افراد یرتأثه به میانگین باالي هنجارهاي ذهنی، کشاورزان تا حدود زیادي تحت بین کشاورزان تسریع خواهد شد. با توج
در تواندیممحلی نفوذ فراد ذيترویجی براي کشاورزان پیشرو و يهاآموزشارائهبنابراین، .باشندپیرامون خود مییرگذارتأث

و با توجه به راستایندر اها مناسب باشد. کشگسترش استفاده از این ابزار آموزشی در بین کشاورزان براي مصرف بهینه آفت
ها و رادیو تلویزیونی کشاورزي در زمینه مزایاي استفاده از برچسبيهاآموزشروي همدیگر، برکشاورزانیرگذاريتأث

استلزاماتی را براي تواند میباشد. نتایج این تحقیق هاآناشاعه استفاده از به منظورکارآمديتواند ابزارها نیز میپیکتوگرام
هایی را وضع باید سیاستهاآنهاي کشاورزي داشته باشد. کشهاي ترویج، حفظ نباتات و مدیریت آفتگذاران بخشسیاست

ها را ملزم کند تا کشبندي آفتهاي تولید کننده و بستهها، شرکتها و پیکتوگرامکنند که ضمن حفظ محتواي فنی برچسب
که يطوربهسواد و مسن تهیه کنندبه زبانی آسان و قابل درك براي کشاورزان اغلب کمراضمن رعایت نکات فنی، این مواد آموزشی

و هاآناستفاده کنند و ضمن استفاده از هاآنها، به راحتی بتوانند از سواد، سن و سایر محدودیتسطحنظر از تمامی کشاورزي صرف
از کاربرد اصطالحات فنی المقدوریحتباید سعی کنند هاآنتشویق شود. هاآن، انگیزه الزم به استفاده در هاآنمشاهده اثرات مفید 

راي جداگانه بطوربهها به دو قسمت فنی و کاربردي برچسبینکهااجتناب نمایند و یا هادر برچسبمفید براي کشاورزانغیر
مطالعات میدانی کارشناسان ترویج که بر اساسباید همواره ها نیز و پیکتوگرامبرچسبمحتواي.دن و کشاورزان تدوین کننمتخصصا

هاي کشاورزي توسط افراد کشفتوضع شود تا از فروش آهایییاستسد همچنین، بایاصالح شود.،در تعامل با کشاورزان قرار دارند
ها نیز کشممانعت به عمل آید و فروشندگان مجاز آفت،دهندیمارائهرا به کشاورزان ياخودسرانههايمجاز و سودجو که توصیهغیر

آشنا هابرچسبهاي درج شده در ها و دستورالعملکشاورزان را با عالیم پیکتوگرامکشهنگام فروش سموم آفتتا درملزم شوند
يهابرنامهالزم است عوامل ترویج طی .ها نمایندکشو نکات هنگام کار با آفترا تشویق به استفاده از این عالیمهاآنو سازند

از را به کشاورزان آموزش دهند و در بازدیدهاي میدانی هاها و پیکتوگرامصحیح استفاده از برچسبهايیوهشآموزشی ترویجی، 
هاآنرا به اندنکردهتوجه هاآنهاي انفرادي نکات ضروري که کشاورزان به از طریق آموزش،آفاتو مبارزه با یپاشسممزارع در مواقع 
یادآوري نمایند.
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Abstract
Labels and pictograms are the first sources of information for the safe use of pesticides. The aim of this study
was to investigate intention and behavior of farmers towards pesticides' labels and pictograms in Ardabil county
using the Theory of Planned Behavior. The statistical population was including all wheat and potato growers of
the county (N= 4964). Using multistage random sampling method a sample of 200 farmers was selected and the
necessary data were collected for the cropping year of 2018-2019. An standard questionnaire of theory planned
behavior was used as the research instrument. However, some necessary modifications wad carried out in order
to contextualize it. Content validity of the instrument was confirmed using faculty members and its reliability
was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. According to the results, respondents had a relatively
positive attitude and powerful subjective norms and intention toward application of labels and pictograms.
However, their actual application (behavior) was relatively poor. Attitudes, subjective norms, and perceived
behavioral control showed positive and significant impacts on the intention to use. Perceived behavioral control
had a positive and significant impact on behavior; but the impact of intention on behavior was not statistically
significant. Constructs of attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control explained 58% of
variance in the behavioral intention towards labels and pictograms. Furthermore, perceived behavioral control
and intention accounted for 63% of variance of actual behavior.
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