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بررسی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در رابطه با کاربرد ایمن سموم شیمیایی: کاربرد 
مدل اعتقادات سالمت

1، کبري توکلی، افشین مرزبان*مسعود یزدان پناه

)6/8/94؛ پذیرش:17/9/92(دریافت:

چکیده
بخش کشاورزي شده است. با این حال، وري دراستفاده از سموم شیمیایی موجب افزایش تولید محصوالت کشاورزي و بهره

ها نیز افزایش یافته است. بعضی از این اثرات منفی و جانبی شامل آسیب به اثرات منفی حاصل از کاربرد بیش از حد آن
ین ها به علت استفاده نا امن از اباشند. به عالوه، افزایش مرگ و میر انسانهاي کشاورزي، شیالت، گیاهان و حیوانات میزمین

هاي در حال ترین خطرات شغلی است که کشاورزان و کارگران کشاورزي در کشورترین و جديمواد شیمیایی، یکی از شایع
این، هدف این مقاله بررسی نیت کشاورزان در خصوص استفاده ایمن از سموم شیمیایی توسعه با آن مواجه هستند. بنابر

بینی نیت کشاورزان در خصوص لعه با استفاده از مدل اعتقادات سالمت براي پیشباشد. براي دستیابی به این هدف، این مطامی
استفاده ایمن از سموم شیمیایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در شهرستان دیر در استان بوشهر به اجرا در آمده است. با استفاده 

هرستان دیر انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد، نفر از کشاورزان ش150اي چند مرحله اي گیري تصادفی سهمیهاز روش نمونه
مدل انتخابی براي پیش بینی نیت مناسب است. همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد، تشویق به عمل، شدت خطر 

درصد از واریانس را در نیت استفاده ایمن از سموم شیمیایی تبیین نمایند. 5/38درك شده و خود کارآمدي می توانند 
کارآمدي بیشتري داشته اند، این، آن دسته از کشاورزان که راهنماي عمل بیشتر، شدت درك خطر بیشتر و احساس خودبنابر

اند.نیت بیشتري براي استفاده امن از سموم شیمیایی داشته

سموم شیمیایی، نیت کشاورزان، مدل اعتقادات سالمت، استان بوشهرهاي کلیدي:واژه

به ترتیب، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزي -1
بوشهر، استادیار گروه مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.
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مقدمه
مؤثرترین، عنوانبهدر جهان شیمیایی از سموم هاستفاد

ترین روش کنترل آفات محسوب ترین و ارزانعسری
آن به دلیل سودمندي یريکارگبههاي گردد و فناوريمی

کشاورزان سراسر دنیا موردتوجهتصادي همواره قا
Wilson(استقرارگرفته & Tisdell, 2001; Palis et al.,

یراصولیغآگاهانه و رویه، ناتفاده بیاسوجودینباا).2006
ها عالوه بر کاهش میزان کارایی اقتصادي و کشاز آفت

مشکالت بسیاري گردد. أتواند منشمی،وري تولیدبهره
اگرچه انقالب سبز باعث گردید تولید اکثر ، یگردعبارتبه

محصوالت کشاورزي افزایش چشمگیري داشته باشند، 
Palisدر آسیا دو برابر گردید (براي مثال، تولید برنج et

al., ) ولی استفاده زیاد از سموم شیمیایی عوارض 2006
Pimentel(زیستیطمحجانبی فراوانی بر  et al., ) و 1992

Leeها (سالمت انسان et al., 2004; Wilson & Tisdell,

2001; Alavanja, 2004؛ 1388و همکاران، ؛ عربیون
)1391زاده و زمانی، ؛ منتی1388، و همکارانرادیتیعنا

و مدتکوتاههايیماريبباعث کهيطوربه،داشته
شده و حتی سبب مرگ افراد نیز گردیده است بلندمدت

)Wilson, 1999 .(موضوع کاربرد سموم شیمیایی روینازا ،
مهم هايینگراندر کشاورزي، در حال حاضر به یکی از 

بر اساس تخمین کهيطوربه.استشدهیلتبدبشریت 
ILO(International Labour((سازمان جهانی کار 

Organization،( هاي درصد از همه آسیب14بیش از
کاري به دلیل در معرض سموم شیمیایی و دیگر ترکیبات 

10که حدود باشدیایی کشاورزي قرار گرفتن میشیم
نفر) سالیانه فوت 17000افراد (یعنی حدود درصد از این

)WHO((افزون بر این ، سازمان سالمت جهانی .کنندیم
World Health Organization( محیطییستزو برنامه

میلیون مورد از 5تا 1تخمین زده است که سازمان ملل
در میانهرسالهمسمومیت حاصل از سموم شیمیایی 

هزار 20د که حدودهدیمکشاورزي رخ کشاورزان و کارگران
مسمومیت حاصل از یگردعبارتبهروند. از بین میهاآننفر از 

ترین خطر مهمعنوانبهدر کشاورزي مورداستفادهسموم 
Palis(شده استشناختهشایع و جدي کاري براي کشاورزان 

et al. 2006(.از طرق مختلفی يدر کشاورزسموم شیمیایی
هاي مزمن و یا مرگ در بین ، بیمارياد مسمومیتباعث ایج

این موارد ممکن است به دلیل استفاده .شوندمیکشاورزان 
مناسب از این مواد بسیار سمی و همچنین عدم اصول نا

مناسب پیشگیرانه (عدم استفاده از تجهیزات حفاظتی یا 
و يسازآمادهاستفاده از تجهیزات حفاظتی معیوب) در هنگام 

Sanbornد سموم شیمیایی باشد (کاربر et al., 2004; Ncibis

et al., 2008; Yassin et al., 2002.( پالیس و همکاران
)Palis et al., 2006ند، مسمومیت کارگران کشاورزي ) معتقد

یا هنگام ، مخلوط کردن سمومیپاشسمیا کشاورزان هنگام 
سموم از طریق پوست، دهد.رقیق نمودن سموم رخ می

شوند. همچنین در ها میستنشاق یا بلعیدن وارد بدن انسانا
یا رطوبت مناطق گرمسیري، زمانی که دماي هوا زیاد باشد 

ها به دلیل گرم شدن و عرق کشهوا باال باشد، جذب آفت
Yassin(شودیمکردن انسان بیشتر  et al., 2002 ذخیره .(

یا هاي حادسموم در بدن انسان ممکن است باعث بیماري
مزمن گردد و باعث اثرات مخربی بر سالمت آنان شود 

)Ngowi et al., 2007.(
هاي حاصل از سموم ممکن است عملکرد کلی و بیماري

قرار دهد. چرا که یرتأثخانوار کشاورز را تحت يوربهره
عنوانبهمعموالً در کشورهاي در حال توسعه نیروي خانوار 

Ngowi(شودیمنیروي کار مزرعه در نظر گرفته  et al.,

را بر دوش زیاديممکن است هزینه عالوهبه). 2007
که آنجااي قرار دهد. از ي بهداشتی و بیمههاناسازم

درآمدکمدر بین کشاورزان به ویژهاستفاده از سموم 
Ngowiاست (یرناپذاجتنابکشورهاي درحال توسعه  et

al., 2007 ،(،شگیرانه توسط استفاده از اصول پیبنابراین
باشد. با این حال، کشاورزان بسیار ضروري و حیاتی می

کافی درباره خطرات اندازهبهتعداد زیادي از کشاورزان 
) در Ngowi, 2003همراه با سموم شیمیایی آگاه نیستند (

کشاورزان سموم شیمیایی را بدون درك ،نتیجه این امر
ها و کامل از اثرات مخربشان بر روي سالمت انسان

Ngowiکنند (استفاده میزیستیطمح et al., 2007 .(
Oliveira-Silvaسیلوا و همکاران (- در این زمینه اولیویرا

et al., 2001هاي دولتی براي کنند، تشویق) بیان می
گسترش استفاده از این سموم به همراه عدم وجود 

هاي آموزشی براي استفاده ایمن از سموم باعث برنامه
است. شده زیستیطمحپذیري کشاورزان و آسیبافزایش

ایمنی کاربرد يینهزمدراطالعات اندکی ازآنجاکه
بنابراین،ها در بخش کشاورزي ایران وجود دارد،کشآفت

انجام مطالعات جهت بررسی رفتار سالمت کشاورزان در 
بر آن بسیار مهم و مؤثرهنگام کاربرد سموم و عوامل 

استفاده از نتایج این مطالعات، باشد. باضروري می
هاي مناسب در جهت حفظ سالمت کشاورزان سیاست

قابل اتخاذ است. بنابراین، هدف این مقاله، کشف ادراکات 
و اعتقادات کشاورزان درباره رابطه بین سموم شیمیایی و 
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و همچنین تمایالت استفاده از هاآنها و شدت بیماري
کاربرد سموم در بین تجهیزات حفاظت شخصی در هنگام 

این هدف، در دستیابی بهباشد. جهت کشاورزان می
Health beliefs(تحقیق حاضر از مدل اعتقادات سالمت

model(است.شدهاستفاده
مدل اعتقادات سالمت

مدل اعتقادات سالمت در ابتدا توسط روزنتاك
)Rosenstock(توضیح اینکه چرا افراد در منظوربه

کنند، در سال یشگیرانه سالمت شرکت نمیهاي پبرنامه
Strecherمطرح گردید (1974 & Rosenstock, 1997 و (

مایمن و بیکر تصحیح و پاالیش گردید یلهوسبهسپس 
)Maiman & Becker, 1974 این مدل، چارچوب مفیدي .(

که در باشده رفتارهاي پیشگیرانه میجهت مطالع
Sheeranهاي گوناگونی (زمینه & Abraham, 1996 (

Laraqueرفتار سالمت جنسی (ازجمله et al., 1997 ،(
Schafeرفتار سالمت غذایی ( et al., 1993 رفتار ،(

Hanson(غذا يسازآماده et al., ، خدمات )2002
فشارخوندارویی مربوط به بیماران دیابت، يهامراقبت

نوع ب، تمرین ورزشی، خود یتهپاتباال، سرطان سینه، 
Pinto(دارویی هايیمرژی دیابت و مدیریت et al., 2006،(

Yazdanpanah(استفاده از محصوالت ارگانیک et al.,

2015aهاي تجدید پذیر() و کاربرد انرژيYazdanpanah

et al., 2015b .به کار رفته است (
دهه، مدل رفتار سالمت هم براي توضیح تغییر 4براي حدود 

چارچوب راهنمایی براي عنوانهبو نگهداري رفتار سالمت و 
,Janz and Beckerرود (مداخالت رفتار سالمت به کار می

این مدل بر این فرض استوار است که فرد یک عمل . )1984
مرتبط با سالمت را در صورتی خواهد پذیرفت که احساس 

گردد تا از یک بیماري در امان این اقدام او سبب می،کند
یک انتظار مثبت دارد و آن سالمتی و باشد. فرد در این مدل 

. یعنی انتظار باشدیمها پیشگیري از بیماري با پذیرش توصیه
ها به بیماري مبتال نگردد و این باور دارد که با پذیرش توصیه

در رسیدن هایهتوصبا پذیرش گردد کهو اعتماد در او ایجاد 
Yazdanpanah(گرددبه هدف موفق می et al., 2015ab .( در

این تحقیق، کشاورز استفاده از پوشش محافظ در هنگام 
هايیماريبکاربرد سموم را موضوعی جهت پیشگیري از 

گیرد.مربوط به خود در نظر می

له توسط شخص، تعادل مده مدل شامل درك مسأاجزاي ع
هاي بین منافع و موانع براي تغییر رفتار و وجود انگیزه

Laraqueد (باشبراي تغییر رفتار می،خاص et al., 1997(.
، مفهوم این تئوري بر دو جنبه رفتار سالمت یگردعبارتبه

شامل درك تهدید (درك مسأله توسط شخص) و ارزیابی 
Vassalloرفتار (تعادل بین منافع و موانع) تمرکز دارد ( et

al., 2009درك تهدید به حساسیت درك شده .(
)perceived susceptibility(بیماري و شدت نسبت به
)perceived anticipated severity(درك شدهبینییشپ

ارزیابی رفتار کهیدرحالاز نتایج بیماري مذکور اشاره دارد، 
در مورد منافع و موانع براي انجام رفتار جدید براي 

Sheeranباشد (جلوگیري از بیماري می & Abraham,

تشویق به عملاضافه بر آن، این تئوري دو متغیر ).1996
)Cue to action(هاي سالمتو انگیزه)Health

motivation( عوامل شناختی محرك رفتار عنوانبهرا
سالمت و آمادگی براي توجه به موضوعات سالمت نیز 

Beckerکند (فرض می et al., ها، بیکر و ). بعد1977
Beckerروزنتاك ( & Rosenstock, 1987 پیشنهاد ،(

عنوان یک کنترل رفتاري درك شده بهدند، متغیردا
کننده رفتار سالمت باید به مدل اضافه شود. بینییشپ

تئوري اعتقادات يینهدرزمخاص این متغیر صورتبه
perceived(خودکارآمدي دریافت شدهعنوانبهسالمت، 

self-efficacy(مییريگاندازه) شودVassallo et al.,

,Banduraباندورا (. )2009 1977; خودکارآمدي را ،)1991
حدي که انجام یک رفتار براي فرد ساده یا سخت عنوانبه

بنابراین طبق این تئوري، فرد، است، تعریف نموده است.
دهد اگر او را انجام میشدهیهتوص، یک رفتار یادزاحتمالبه

(الف) احساس کند مستعد به مبتال شدن به بیماري است. 
اري مذکور براي وي یک موضوع (ب) احساس کند بیم

جدي است. (ج) احساس نماید انجام رفتارهاي سالمت 
براي وي منافعی دارد. (د) احساس نماید موانع کمی براي 

) در همین بین هانجام رفتار پیش روي اوست. (
) و يهایی براي رفتار مذکور دریافت نماید (محرك

عتماد به فرد احساس خودکارآمدي یا توانایی و ایتدرنها
خود در انجام این رفتار سالمت نماید. 
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روش پژوهش
بر نیت کشاورزان مؤثرشناخت عوامل منظوربهاین تحقیق 

در راستاي کاربرد صحیح استفاده از کارو صیفیسبزي
شان در استان حفظ سالمتیمنظوربه،سموم شیمیایی

بوشهر، شهرستان دیر طراحی و اجرا شد. این پژوهش با 
آماري ياست. جامعهشدهانجاماستفاده از روش پیمایش 

شهرستان کاریفیصدر این پژوهش، کشاورزان سبزي و 
نمونه عنوانبهکشاورز 150باشد. نفر) می800دیر (

اي در پنج گیري تصادفی سهمیهتحقیق به روش نمونه
دادها يآورجمعدهستان این شهرستان انتخاب گردیدند.

منظوربهانجام گردید. محقق ساختهتوسط پرسشنام
متفاوتی سؤاالتسنجش متغیرهاي مدل تحقیق از تعداد 

6) که در یک طیف لیکرت 1استفاده گردید (جدول
هیچ، خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده گردیدند. ايینهگز
ها براي هر متغیر مدل، سعی گردید طراحی گویهمنظوربه

از مدل اعتقادات سالمت هاآناز تحقیقات قبلی که در 
روایی ،بود، کمک گرفته شود. همچنینشدهاستفاده

و ییدشدهتأصوري پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان 
پایایی آن نیز توسط ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از 
متغیرها محاسبه گردید، که همگی در سطح قابل قبولی 

).1بودند (جدول 
و بحثهایافته

یفی نشان داد، متوسط سن کشاورزان نمونـه تحقیـق   آمار توص
سـاله پراکنـده   75تـا  20سال بود کـه در یـک دامنـه    3/42

یـق موردتحقمیانگین تجربه کاري کشاورزان ،بودند. همچنین
. انـد شـده یمتقسـ سـاله  46تا 1سال بود، که در یک دامنه 8

متوسط تعـداد اعضـاي خـانوار    طوربهآمار توصیفی نشان داد، 
نفـر از  27میـزان سـواد،   ازنظـر نفر بوده است. 8/4کشاورزان 

نفر یعنی حـدود  28بوده، سوادیبدرصد 19ها یعنی آزمودنی
نفر از 71درصد در حد خواندن و نوشتن سواد داشتند، 7/19

زیر دیپلم داشتند و بقیـه کـه   سواد درصد بوده 3/45که هاآن

بـا سـطح سـواد    درصـد)، افـرادي   16(نفر هسـتند 24حدود 
انـد. همچنـین در مـورد متغیرهـاي مـدل      دیپلم به بـاال بـوده  

کـه  گونـه همـان . هسـت 1تحقیق، آمار توصیفی طبق جدول 
، حساسـیت و شـدت خطـر    کـاران يسـبز گـردد،  مالحظه می

هـا آنیگردعبارتبهباالیی براي سموم شیمیایی قائل هستند. 
یب وارد آسـ هـا آنمعتقدند، سموم شیمیایی ممکن اسـت بـه   

هــاي نمایـد (حساســیت) و همچنــین معتقدنـد، کــه بیمــاري  
باشـد  خطرنـاك و جـدي مـی   هاآنحاصل از این سموم براي 

(شدت). همچنین ایشان معتقدند، استفاده از پوشش مناسـب  
هـا آنو کاربرد سموم فواید بسیاري براي يسازآمادهدر هنگام 

در حـال  ، ددارنداعتقا، ایشان حالینباابه همراه خواهد داشت. 
هــاي محــافظ داراي موانــع و حاضــر اســتفاده از ایــن پوشــش

اجـرا قابلهاآنراحتی توسط هاي خاصی هستند، لذا بهسختی
هـاي ایـن   ر یافتـه ). نکته بسـیار جالـب د  1(جدول باشندینم

یین کشــاورزان در مــورد نحــوه اطمینــان نســبتاً پــاقســمت،
ــاده ــاآم ــ س ــال حاض ــموم در ح ــاربرد س ــیزي و ک ــد. ر م باش

کشاورزان نمونه تحقیق معتقدند کـه از مناسـب   یگردعبارتبه
ــودن روش آمــاده حاضــر ســازي و کــاربرد ســموم در حــال  ب

.ندارندیناناطم
بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق از آزمون منظوربه

2که جدول گونههمانهمبستگی پیرسون استفاده گردید. 
در رابطه با کاربرد سموم ، خودکارآمدي افراددهدیمنشان 

رابطه منفی با حساسیت درك شده نسبت به خطر سموم 
هر چه کشاورزان فکر کنند که رفتار ،یگردعبارتبهدارد. 
، باشدیمدر رابطه با کاربرد سموم صحیح هاآنفعلی 

در رابطه با خطرناك بودن سموم کمتر هاآنحساسیت 
داد، هر چه موانع . همچنین آزمون همبستگی نشان گرددیم

پیش روي رفتار ایمن بیشتر باشد، نیت براي انجام رفتار 
هاي این گردد. از نکات جالب در یافتهیمصحیح کمتر 

به رابطه باالي انگیزه سالمت کشاورزان با توانیم،قسمت
متغیرهاي نیت، حساسیت، شدت و منافع اشاره نمود. 
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ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق-2جدول 

خود تشویق به عملموانعمنافعشدتحساسیتمتغیرها

يمدکارآ

نیتانگیزه
1حساسیت

65/01**شدت
77/01**49/0**منافع
40/01**-18/0*- 11/0موانع

23/0**01/0تشویق به عمل

-

**25/0-16/01
20/0123/01*013/010/0-19/0*يکارآمدخود 
123122/01-41/0**61/0**57/0**41/0**انگیزه

52/0136/0148/01**-21/0*068/0071/0071/0نیت
دار است.درصد معنی1دار است.           **در سطح درصد معنی5*در سطح 

بر نیت کشاورزان در جهت مؤثرعوامل ینیبشیپمنظوربه
کاربرد ایمن از سموم، بین این متغیر و متغیرهاي مدل 

تخمین معادله اقدام به تحلیل و،اعتقادات سالمت
3که جدول گونههمانرگرسیون چند متغیره گردید. 

دهد، از بین متغیرهاي مدل اعتقادات سالمت، نشان می
خطر و خود بینییشپشدت سه متغیر تشویق به عمل، 

به ترتیب وارد معادله شدند. این متغیرها در کل کارآمدي
درصد از تغییرات در میزان نیت کشاورزان را در5/38

F=0001/0 ,269/26دهند (توضیح میيداریمعنسطح 
,Sig=5/38=R2 .(این سه متغیر قادر به گریدعبارتبه

درصد از تغییرات نیت پاسخگویان در 5/38تبیین میزان 
. مقدار باشندیمراستاي استفاده صحیح از سموم شیمیایی 

Betaدهد، افزایش یک انحراف نشان میآمدهدستبه

در متغیرهاي فوق به ترتیب سبب افزایش استاندارد
در انحراف استاندارد متغیر نیت 168/0و 264/0، 618/0

در کلیه Tبودن داریمعنشود. با توجه به کشاورزان می
در توضیح میزان نیت رهایمتغاین ریتأثمتغیرهاي مذکور، 

هاي این . بر اساس یافتهباشدیمدار کشاورزان معنی
عامل مرتبط با نیت در جهت استفاده از آزمون، بیشترین

ابزار پوششی و محافظ در هنگام کاربرد سموم، تشویق به 
به شدهدادههاي ها و آموزشاین عمل یا راهنمایی

باشد. سپس متغیر شدت کشاورزان در این راستا می
هاي حاصل از سموم شیمیایی و خطرناك بودن بیماري

از عملکرد خود فرد ا اطمینان خودکارآمدي یتیدرنها
تواند بر نیت افراد در راستاي استفاده از که میاست

پوشش محافظتی در هنگام کاربرد سموم مرتبط باشد.

دات سالمتآمار توصیفی متغیرهاي مدل اعتقا-1جدول

تعداد متغیرردیف

گویه

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهآلفاي کرونباخ
480/025/1664/470/0حساسیت درك شده1
688/067/2653/477/0بینییشپشدت 2
280/05/2623/403/1ارزیابی منافع حاصل از رفتار3
488/026507/1ارزیابی موانع پیش روي 4
263/05/1623/415/1تشویق به عمل5
476/01557/275/0يکارآمدخود 6
367/01662/296/0سالمتیايیزهانگ7
283/01654/380/0نیت8
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کننده نیت کشـاورزان در جهـت   بینییشپتعیین متغیرهاي منظوربهرگرسیون چند متغیره -3جدول 
استفاده ایمن از سموم

BS.E.BßSig.Tمتغیرها

664/0078/0618/00001/0عملتشویق به
383/0105/0264/00001/0شدت خطر

304/0125/1168/0018/0يکارآمدخود 
0001/0Sig=269/29F=614/1-Constants=

Multiple RR2R2متغیرها AdjustR2 Change

544/0296/0912/0296/0تشویق به عمل
597/0357/0347/0061/0شدت خطر

206/0385/0370/0028/0يکارآمدخود 

با توجه به این نتایج معادله رگرسیون براي نیت کشاورزان 
باشد:به شرح ذیل می

Y= 614/1- + 664/0 X1 + 383/0 X2 + 304/0 X3

شدت X2تشویق به عمل، X1که در این معادله 
باشد.میخودکارآمديX3خطر وبینییشپ

اهگیري و پیشنهادنتیجه
هاي شیمیایی براي ایجاد اختالل در کشآفتکهییازآنجا

است، استفاده نامناسب از یدشدهتولها چرخه زندگی آفت
ها، خطرناك کشها براي افراد درگیر با آفتآن
Monfared(باشدمی et al., . قرار گرفتن در معرض )2015

داشته باشدخطرناکیتواند پیامدهايها میکشآفت
)Ngowi et al., 2007(. کشاورزان و کارگران کشاورزي بنا به

افرادي با بیشترین تماس در عنوانبهشانیشغلمقتضیات 
Van den Brouckeشوند(نظر گرفته می & Colemont,

2001; Colemont & Van den Broucke, 2008 این .(
بر نیت کشاورزان سبزي مؤثربررسی عوامل منظوربهتحقیق 

ر رابطه با کاربرد ایمن سموم شیمیایی در دکاریفیصو 
ها نشان شهرستان دیر در استان بوشهر انجام پذیرفت. یافته

درصد تغییرات در 37داد، مدل اعتقادات سالمت قادر است 
میزان نیت کشاورزان را تبیین نماید. با توجه به مقایسه این 

Armitageنتایج با نتایج مطالعه آرمیتاژ و کانر( & Conner,

هاي روانشناسی، این مدل مدلبینییشپدر توانایی )2001
ین نیت کشاورزان در این رابطه ابزار مناسبی براي تعی

باشد. می
هاي این تحقیق در مقایسه با تحقیقات قبلی در مورد یافته

. یافتدستمدل اعتقادات سالمت به نتایج متفاوتی 
Yazdanpanahتحقیقات قبلی ( et al., 2015 a b;

Vassallo et al., ) با استفاده از مدل اعتقادات 2009
نیت و يهاکنندهبینییشپین ترمهماندهسالمت، نشان داد

- رفتار، متغیرهاي موانع درك شده و مزایاي درك شده می

از این دو متغیر در کدامیچهدر این تحقیق کهیدرحالباشند، 
دیگري نیت اند و متغیرهاي دار نشدهنیت معنییینتب

همچنین مطابق با نتایج این اند.نمودهکشاورزان را تبیین
بیماري احتمالبهتحقیق، کشاورزان حساسیت باالیی نسبت 

حاصل از سموم شیمیایی دارند و معتقدند بیماري حاصل از 
باشد. از طرف این سموم براي ایشان خطرناك و جدي می

ز پوشش محافظ آگاه از منافع استفاده ایخوببهایشان ،دیگر
ها، کار راحت و هستند و معتقدند استفاده از این پوشش

کهاي نیست. از طرف دیگر آزمون همبستگی نشان دادساده
بین نیت افراد براي استفاده از پوشش محافظ و تشویق به 

داري وجود استفاده از پوشش محافظ رابطه مثبت و معنی
مختلف يهابه صورت، تشویق افراد یگردعبارتبهدارد. 
هاي مناسب محافظ توسط آموزش استفاده از پوششازجمله
با نیت افراد براي استفاده از پوشش ايیژهوارتباط ،ترویج

رگرسیون نشان داد، متغیر تحلیلیتدرنهامحافظ دارد. 
نیت افراد براي کنندهیینتععامل ینترمهمتشویق به عمل 

شدت خطر و ازآنپسد و باشاستفاده از پوشش محافظ می
میزان اطمینان از صحیح بودن روش کاربرد سموم 

س هاي بعدي قرار دارند. بر اسا(خودکارآمدي) در رده
هاي اظهار داشت، آموزشتوانیمهاي رگرسیون یافته

تواند در بهبود نیت افراد بسیار مهم مناسب ترویجی می
ویق کشاورزان هاي ترویجی باید بر تشباشند. بنابراین آموزش

یدتأکدر راستاي استفاده ایمن و مناسب از سموم شیمیایی 
نماید. اضافه بر آن، باید به کشاورزان شدت خطرناك ايیژهو

هاي حاصل از سموم شیمیایی به طرق مختلف بودن بیماري
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به هاآنگردد، تمایل نشان داده شود. این امر باعث می
. در این راستا نشان داستفاده از پوشش محافظ بیشتر گرد

هاي واقعی اتفاق افتاده و کشاورزانی که به همین دادن نمونه
خواهد بود و یرگذارتأثاند، بسیار دلیل دچار مشکل گردیده

. خودکارآمدي باشدیمخودکارآمدي یک متغیر مهم یتدرنها
تحت موردنظرکند، رفتار به میزانی که یک فرد احساس می

باشد، اشاره داردي انجام ساده میباشد و براکنترلش می
)Yazdanpanah et al., هاي این تحقیق حاکی یافته). 2014

اجراقابلاز آن است که، روش فعلی کاربرد سموم راحت و 
گذارانی که هدفشان گسترش رفتار ایمنی باشد. سیاستمی

باید ،باشددر هنگام کاربرد سموم توسط کشاورزان می
هاي ها و برنامهباشد که طرحهاییراهبردتمرکزشان بر

،کشاورزان را در اجراي این روش تقویت نماید. همچنین
هاي آموزشی اعتماد و توانایی کشاورزان باید از طریق برنامه

جهت غلبه بر موانع درك شده و هاآنشدن توانمندمنظوربه
هاي کاربرد وسایل ایمنی تقویت گردد. در این زمینه سختی
هاي فعلی کاربرد سموم کشاورزان آموخت که روشباید به
باشد. این امر و همراه با ریسک میینخطرآفرهاآنتوسط 

خود اطمینانی حاصل از کاربرد سموم در بین ایشان را 
هاآنکاهش داده و تمایل به پوشش محافظ را در بین 

امیدبخشی طوربهتوان را میهاافزایش خواهد داد. این یافته
سازي در منابع انسانی از طریق استاي ظرفیتدر ر

هاي شغلی در هاي تخصصی و پیشگیري از مسمومیتآموزش
.بردکارکشاورزي به 
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Abstract
Use of pesticides in agriculture has increased agricultural production and productivity. However, negative
externalities from such use have increased too. These externalities include damage to agricultural land, fisheries,
fauna and flora. Furthermore, increased mortality and morbidity of humans due to unsafe use of these chemicals
are the most prevalent and serious occupational hazards faced by farmers and agricultural workers in developing
countries. As such, the aim of this article to investigate farmers’ intention regarding safe use of pesticides. To
achieving this aim, the study uses health beliefs model to predict the intentions regarding safe use of pesticides in
a multistage, random quota sample of farmers (n= 150) in a survey conducted in Southern Iran, Boushehr
province. Findings revealed that the model is a suitable for predicting intention. Hierarchical regression analysis
showed that cue to action, perceived severity and self-efficacy can predict 38.5% of variances in safe use
pesticides intentions. Therefore, those farmers who received more cue to action, perceived more severity and feel

less self-efficacy also had a greater intention to engage in safe behavior.

Keywords: Pesticides, Farmers’ Intention, Health Beliefs Model, Boushehr.
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