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      چکیده

ها به یکی از مشکالت اصلی بهداشت عمومی در کشورهاي در حال توسعه تبدیل شده است. مقاله حاضر کشویه از آفتراستفاده بی

کش داران در رابطه با عدم مصرف سموم آفتعنوان مبانی نظري تحقیق، نیت و رفتار گلخانهریزي شده بهبا استفاده از تئوري رفتار برنامه

گیري داران شهرستان بندرعباس بودند که بر اساس روش نمونهنفر از گلخانه 110را در استان هرمزگان بررسی نمود. نمونه تحقیق، 

در مطالعه پیش آزمون، ا استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام شد. اطالعات در این پژوهش بجمع آوري ساده انتخاب شدند.  تصادفی

پس از تهیه پرسشنامه و تأیید روایی صوري آن توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبه مقادیر آلفا کرونباخ براي متغیرهاي 

کش داران در رابطه با عدم مصرف سموم آفتگلخانه نتایج تحقیق نشان داد، نیت. )95/0تا  61/0( مختلف تحقیق مورد تایید قرار گرفت

ها کششود. در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق، در رابطه با اثرات مخرب مصرف سموم آفتداري توسط متغیر نگرش تبیین میطور معنیبه

رفتارهاي نامناسب از  دارانگلخانهن ، ضمن آگاه نموددارانگلخانههاي آموزشی براي شود، مسئوالن از طریق تدارك برنامهپیشنهاد می

در واقع از این طریق نوعی ها را براي انجام رفتارهاي مناسب ارتقا بخشند، ها، نیت آنو ارائه راهکارهاي ساده و عملی براي آنها آن

  گردد.هاي مناسب میداران به انجام رفتارآید و باعث تشویق گلخانهداران به وجود میخودپاداشی و انگیزه درونی در گلخانه

  

  .ریزي شدهتئوري رفتار برنامه و دارانکش، گلخانهسموم آفتکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

این جمعیت  غذایی مواد تهیه ،)Gilland, 2002نفر خواهد رسید ( میلیارد 10 به حداقل ،2040 سال تا جهانجمعیت 

هاي جدید ریسک و عدم اطمینان باال در این بخش، نبود زمین کشاورزي،تولید  بودن فصلی باشد.هاي مهم میاز چالش ییک

 افزایش منظورجدیدي به راهکارهاي جمعیت نیاز تأمین براياست  شده سبب براي کشت، کمبود آب و تغییرات آب و هوایی

دلیل باال رفتن سطح به . از طرف دیگر،)Mashayekhi and Ghaderi, 2014(در نظر گرفته شود  فصل از خارج در تولید غذا

افزایش تقاضا براي سبزي و صیفی خارج است وجود آمده هزندگی و تغییر و تحوالتی که در روش زندگی، کار و تغذیه مردم ب

 نمودن مساعد با روش این در .است ايگلخانه کشت متراکم، نوین کشاورزي هايروش از از فصل افزایش یافته است. یکی

اي تولیدات گلخانه ).Rahmati et al., 2012آید (می دستهب تريبیش تولید تر،کم سطح در تربیش انرژي صرف و محیط کشت

تمام  در محصول تولید تولیدي، محصول کیفیت سال، افزایش در محصول یک از بیش محاسن متفاوتی از جمله: تولید داراي

و  و کارآموختگان کشاورزي جوانان براي مناسب شغلی هايفرصتایجاد  محیطی، عوامل کنترل امکان به توجه با سال فصول

 Leis et al., 2011; Omid and( کنندهمصرف تا کننده تولید از یا خدمات کاال جریان جهت بازرگانی هايفعالیت هدایت

Shafaei, 2005(. روش و سیستم تولیدي باشد، اما معایبی نیز در این نوع اي داراي مزایاي متعددي میاگرچه، کشت گلخانه

 است. به تولیدکنندگان توسط هاي کشاورزي بخصوص سمومرویه انرژي و نهادهبی مصرف روش، این عمده وجود دارد. ضعف

 مکرر هاي). سم پاشیHulsbergen et al., 2001( نمایدمحصول می کشت به اقدام زیاد انرژي صرف با تولیدکننده که نحوي

 و پاشیسم از بعد هنگام محصوالت زود سموم، برداشت کارنس دوره به توجه عدم بیش از حد از سموم،ها، استفاده گلخانه در

 کندمی تهدید جدي طور به را کنندگانسالمت مصرف تازه، و خام صورت به محصوالت این و مصرف بازار به هاآن هئارا

)Sekachaee et al., 2010هاها، سبزيمیوه بافت روند به بلکه ،دنمانمی باقی محصوالتسطح  روي تنها نه سموم این ). ولی 

 سطحی هايآلودگی در کاهش تواندمی هاآن گرفتن پوست یا و میوه شستن چند که د. هرنکنمی نفوذ غالت هايدانه حتی و

محصوالت  اغلب کهطورياست. به ممکن غیر میوه تقریباً درونی هايبافت از هاآن سمی اثرات زدودن باشد، ولی موثر هاکشآفت

 حاوي .شوندارائه می مصرف بازار به سمپاشی از بعد کوتاهی زمان و مدت اندگرفته قرار هاکشآفت معرض در که کشاورزي

 غلظت که داراي کنندمی مصرف را غذایی مستقیم طوربه کنندگانمصرف نتیجه باشند. درها میکشآفت باقیمانده از مقادیري

 نیازاین در حالی است که ). Jahaed Khaniki et al., 2011; Ferrer et al., 2005( باشدمی هاکشآفت انواع از زیاد

 سموم از راستا استفاده این است. در داده سوق تربیش محصول تولید سويبه را تولیدکنندگان غذایی، مواد به جهان روزافزون

 آن مزایاي کنار در در کشاورزي سموم از استفاده شماربی خطرات اما است، بوده قبل مرسوم سالیان از نباتی آفات کنترل براي

تحقیقات  حال این با گیرد؛ قوت در دنیا جایگزین هايروش از استفاده به تمایل گذشته هايطی سال در که است شده باعث
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ها کشو اجتماعی آفت یبهداشت ،اقتصادي ،هاي محیطیکشاورزان در کشورهاي در حال توسعه با وجود هزینه اند،هنشان داد

 ;Snelder et al., 2008; Atreya, 2007; Wilson and Tisdell, 2001( ها ادامه خواهند دادکشبه استفاده از آفت

Wilson, 1999(گیري کشاورزان مربوط میریشه این مشکالت به نحوه تصمیم ،رسدنظر میه. ب) شودHeong et al., 2002 .(

بر تصمیم  تريي بیشعوامل روانی اجتماعی تأثیرگذار معتقدند،) Heong et al., 2002; Heong et al., 1994( محققین

هاي کاهش اي برنامهاولین گام توسعه ،بیان کردند )(Jeyaratnam  1996و Koh خصوص. در این دارند ي افرادهاگیري

هاي کشنگرش و رفتار کشاورزان درباره آفت ،وسیله بررسی دانشهمشخص کردن حدود مشکالت ب ،هاکشخطرات آفت

دلیل عدم شناخت مناسب از عوارض نامطلوبشان ها بهکشآفت ند،کشاورزي است. لذا تحقیقات و مطالعات بر این تاکید داشت

. )Dehghani et al., 2011; Viviana Waichman et al., 2007; Celina et al., 2006; Ibitayo, 2006(شوند استفاده می

در ها کشآفت و کاربرداستفاده عدم در رابطه با داران گلخانهنیات و اهداف  بررسی عوامل موثر بربنابراین هدف از این مطالعه 

 ار زیادداران به میزان بسیچرا که نه تنها در این شهرستان بلکه در کل کشور کشاورزان و گلخانه باشدمیشهرستان بندرعباس 

وري براي تئاز ها، همواره استفاده گیريبراي درك بهتر عوامل مؤثر بر تصمیمدر این راستا  کنند.از سموم شیمیایی استفاده می

نظور ملذا تحقیق حاضر بهاند. هاي روانشناسی اتخاذ شدهتحقیق در زمینه رفتار انسان حمایت شده است. به این ترتیب مدل

چارچوب  عنوانریزي شده بهداران در رابطه با مصرف سموم شیمیایی از تئوري رفتار برنامهگلخانهبررسی و درك رفتار حفاظتی 

تئوري کنش علّی اولین مدل قابل اعتمادي است که به ارتباط نگرش و رفتار توجه دارد و است.  نظري تحقیق استفاده نموده

). این تئوري اولین بار توسط آجزن و فیشبین Fishbein and Ajzen, 1975بینی رفتار است (ها در پیشترین روشاز متداول

کلی از سه جزء تشکیل شده است طورشود تئوري کنش علّی بهدیده می 1گونه که در شکل معرفی شد. همان 1975در سال 

  ).Burton, 2004باشد (که شامل نگرش، هنجارهاي ذهنی و تمایل رفتاري می

  

  

  

  

  

  

  

  )Burton, 2004تئوري کنش علّی ( :1 شکل

 

 عملنگرش نسبت به رفتار یا 

 

 هنجار ذهنی

 

 نیت رفتاري

 رفتار
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را به  »کنترل رفتاري درك شده«) متغیر 1985-1991علّی، آجزن (به تئوري کنش  با وارد شدن انتقادات 1980در اوایل 

تغییر داد  »شدهریزيتئوري رفتار برنامه«به  »تئوري کنش علّی«وي همچنین نام تئوري را از . تئوري اضافه نمود

)Yazdanpanah et al., 2011(. ایی بینی رفتارهدلیل اصلی اضافه کردن کنترل رفتاري درك شده این است که قادر به پیش

ري این تئو. بودبینی رفتارهاي نسبتاْ ساده که تئوري کنش علّی قادر به پیشاست که تحت کنترل ارادي فرد نیست، در حالی

از رفتار  تبیینی -رفتار است. این تئوري، یک مدل توصیفی -هاي نظري در مطالعه روابط نگرشترین چارچوبیکی از برجسته

 ;Yazdanpanah et al., 2014( اي از رفتارهاي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته استبینی مجموعهانسان است که براي پیش

Martin et al., 2010; Pavlou and Fygenson, 2006(کننده رفتار یا نیات منظور کشف عوامل تعیین. تحقیقات زیادي به

و  Wautersزیست، ) در زمینه حفاظت از محیطJolly )2007و  Bayard اند، براي مثالرفتاري از این تئوري استفاده نموده

) در زمینه حفاظت 2005( Keeffe’Oو Trumbo) و 2007( Finleyو  Clark) در زمینه حفاظت از خاك، 2010همکاران (

بینی رفتار کشاورزان هنگام آبیاري ) جهت پیش1995و همکاران ( Lynne) در زمینه کاهش مصرف آب، Lam )1999، از آب

تئوري،  اینکش. بینی رفتار تولیدکنندگان گوجه فرنگی به استفاده از سموم آفت) جهت پیش2015و همکاران ( Monfaredو 

و این نیات  )De Bruijn, 2010; Kaiser and Scheuthle, 2003(داند عامل اصلی در انجام یک رفتار را، نیت یک فرد می

ست الزم به ذکر اگیرند. البته ها، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده شکل مییا مقاصد با استفاده از ارزیابی نگرش

 Monfared et al., 2015; Bond et al., 2009; Escalada etتا متغیر نیت سنجیده شده است ( در برخی از منابع این مدل

al., 2006 .(دهد. نیت به طرح آگاهانه و یا تصمیم به اعمال و تالش نیت عامل انگیزشی است که رفتار را تحت تأثیر قرار می

عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده که هر چه . این به)Ajzen, 1991; Fishbein and Ajzen, 1975( براي انجام رفتار است

). اولین مؤلفه Ajzen, 1991تري منجر به رفتار در او خواهد شد (تر باشد به احتمال بیشنیت فرد براي انجام یک رفتار قوي

مثبت یا  صورتکند که بهاي است که فرد رفتار مورد نظر را ارزیابی میدرجهتعیین کننده نیت، نگرش، نسبت به رفتار است. 

دومین ). Abrahamse et al., 2009) یا به ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد اشاره دارد (Wauters et al., 2010منفی است (

فشار اجتماعی درك شده شود. هنجار اجتماعی، اجتماعی است که هنجار ذهنی، نامیده می کننده نیات یک فاکتوربینی پیش

افراد غالباً بر مبناي درك خود از آنچه دیگران درك ). Wauters et al., 2010یا نشدن با رفتار است (براي مواجه شدن 

 Deها دارند (ها جهت پذیرش رفتار بالقوه، متاثر از افرادي است که ارتباطات نزدیکی با آنکنند و قصد آنکنند، عمل میمی

Bruijn, 2010; Kaiser and Scheuthle, 2003; Ajzen, 1991کننده نیت، کنترل رفتاري درك ). سومین متغیر تعیین

تواند هم منعکس کننده تجارب که می شده است. کنترل رفتاري درك شده، درك آسانی و یا دشواري انجام یک رفتار است

موجب ممانعت یا  توانندباشد. این عوامل میکه شامل عوامل داخلی و خارجی می بینی شده باشدگذشته و هم موانع پیش
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روابط بین  2شکل  ).De Bruijn, 2010; Conner and Armitage,1998; Ajzen, 1991(تسهیل انجام رفتار گردند 

  دهد.ریزي شده را نشان میهاي اصلی تئوري رفتار برنامهساخته

  

 )Ajzen, 1991ریزي شده (تئوري رفتار برنامه :2شکل

  هامواد و روش

شهرستان داران گلخانهآماري در این پژوهش  يهپیمایش طراحی و اجرا شد. جامع روشگیري از این تحقیق با بهره

 تصادفیگیري گیري در این پژوهش بر اساس روش نمونهباشند. روش نمونهمینفر  300به تعداد هرمزگاندر استان  بندرعباس

  براي تحقیق انتخاب شد. دارانگلخانهنفري از  110 نمونه که بر اساس جدول کرجسی و مورگان باشدمیساده 

  ریزي شده: ضریب آلفا در آزمون کرونباخ براي متغیرهاي تئوري رفتار برنامه1جدول 

  ضریب آلفا  هاگویه  متغیرها

  77/0  است. مهم شیمیایی سموم کمتر مصرف یا مصرف عدم من نظر به  نگرش

 ,.Monfared et al., 2015; Bond et al  است. عاقالنه شیمیایی سموم کمتر مصرف یا مصرف عدم من نظر به  
2009  

    است. سودمند شیمیایی سموم کمتر مصرف یا مصرف عدم من نظر به  

    است. با ارزشی کار شیمیایی سموم کمتر مصرف یا مصرف عدم من نظر به  

  61/0  کنند می تایید را من کار من نزدیک دوستان همه نکنم استفاده سم اگر  ذهنی هنجار

 ,.Monfared et al., 2015; Bond et al  کنند. استفاده سموم از کمتر دارند تمایل محصول تولید براي هم من نزدیک دوستان  
2009; Escalada et al., 2006  

    .است مهم من براينیز   برند، می بکار آفت کنترل در داران گلخانه/کشاورزان دیگر که روشی  

کنترل 

رفتاري درك 

  شده

  62/0  آید.می پایین به شدت عملکردم نکنم، استفاده سموم از من اگر

 ,.Monfared et al., 2015; Bond et al  ندارند. ارگانیک محصوالت خرید براي تمایلی مردم  
2009; Escalada et al., 2006  

    ندارند. را ارگانیک محصوالت خرید براي الزم آگاهی مردم  

    نیستند. ارگانیک محصوالت خرید براي باالتر قیمت پرداخت به حاضر مردم  

  95/0  کنم. مصرف تريکم سم دارم قصد آینده در من  نیت

 ,.Monfared et al., 2015; Bond et al  کنم. مصرف تريکم سم آینده در دارم دوست من  
2009; Escalada et al., 2006  

    کنم. استفاده تريکم سم آینده در خواهم می من  

    بدهم. خود مصرفی سم میزان در تغییري هیچ ندارم قصد آینده در من  

  امتیازي استفاده شد. 5تا  1ها از طیف *جهت سنجش همه گویه

بدین ترتیب براي متغیرهاي نگرش در خصوص . گرفتآوري اطالعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام جمع

گویه)، کنترل رفتاري درك  3شیمیایی ( سموم عدم مصرف خصوص گویه)، هنجار ذهنی در 4عدم مصرف سموم شیمیایی (

 نیت رفتاري رفتار

 نگرش بھ رفتار

 ھنجار ذھني

 کنترل رفتاری درک شده
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طیف گویه) از  4شیمیایی ( سموم عدم مصرف صوصخ گویه) و نیت در 4شیمیایی ( سموم عدم مصرف خصوص شده در

استفاده شد. روایی ظاهري پرسشنامه مذکور » خیلی زیاد«و » زیاد«، »تاحدودي«، »کم«، »کمخیلی«شامل ايگزینه 5لیکرت 

داران از گلخانه نفر 30با استفاده از نظرات متخصصان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با انجام مطالعه پیش آزمون با 

ها براي سنجش ، متغیرها، گویه1که خارج از جمعیت نمونه بودند و با آزمون کرونباخ آلفا مورد تایید قرار گرفت. جدول شماره 

  دهد.هر متغیر و ضرایب آلفا کرونباخ را نشان می

  وبحث نتایج

  هاي فرديبررسی ویژگی

سال و انحراف معیار  36سال، میانگین سنی  70سال، بیشینه  26داران نشان داد، کمینه سن توزیع فراوانی سن گلخانه

هستند.  زندرصد)  7/12نفر ( 14و  مرددرصد)  3/87نفر ( 96دار، نفر گلخانه 110سال بود. از مجموع  42/7داران سن گلخانه

سال و انحراف  16/5ها ساله، میانگین آن 13ها ترین گلخانهساله، قدیمی 1ها خانهجدیدترین گل ،داد نشان هاافتهی همچنین

د داران، راهنمایی به تعداترین سطح تحصیالت گلخانهکم ،داد نشانچنین توصیفی هم يهاافتهسال بوده است. ی 67/2معیار 

و مابقی دیپلم می باشند.  درصد) است 6/82نفر ( 90ترین سطح تحصیالت باالتر از دیپلم به تعداد درصد) و بیش 8/2نفر ( 3

در نهایت  .متر بود 45000 دارانگلخانه سطح زیر کشت نیترشیب ،متر 2000 دارانگلخانه سطح زیر کشت نیترکمهمچنین، 

  بود.کیلومتر  160ترین فاصله کیلومتر و بیش 1داران به مراکز فروش سم ترین فاصله گلخانهها نشان داد، کمیافته

  ریزي شده در رابطه با استفاده از سموم شیمیاییارتباط متغیرهاي تئوري رفتار برنامه

 ابکنترل رفتاري درك شده)  ی وذهن هنجارنگرش، ( ریزي شدهي بین متغیرهاي تئوري رفتار برنامهجهت بررسی رابطه

مشاهده  2یی اقدام به آزمون همبستگی از نوع پیرسون گردید. همان گونه که در جدول ایمیش سموم از استفاده به نسبت تین

  ) بود. =r 45/0داري با متغیر نگرش (شود، متغیر نیت داراي رابطه مثبت و معنیمی

  ریزي شدهماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تئوري رفتار برنامه: 2جدول

  نیت  کنترل  هنجار ذهنی  نگرش  متغیرها

     1  نگرش

    ns11/0  1  یذهن هنجار

   1  23/0*  -26/0**  کنترل رفتاري درك شده

 ns04/0  ns15/0-  1  45/0**  تین

  درصد 5درصد و  1داري در سطح * و ** به ترتیب معنی

ns داريعدم معنی 

  



 35                1398بهار ، 5شماره  و منابع طبیعی خوزستان،کشاورزي علوم دانشگاه  رویکردهاي پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزي،فصلنامه علمی 

وم به عدم کاربرد سمریزي شده نسبت اي با متغیرهاي تئوري رفتار برنامههاي فردي و حرفهرابطه بین ویژگی

  شیمیایی

 ،باشد) می=r 35/0کنترل رفتاري درك شده ( ریمتغ با مثبت و داریمعن ارتباط، سن داراي 3هاي جدول با توجه به یافته

داران در رابطه با عدم استفاده از سموم افزایش یافته است. بقیه به عبارت دیگر با افزایش سن، کنترل رفتاري درك شده گلخانه

دار و مثبت دارد. تعداد اعضاي ) ارتباط معنی =46/0rداري با متغیر نگرش (اند. تجربه گلخانهدار نشدهمتغیرها با سن معنی

باشد. فاصله تا شهر با متغیرهاي کنترل ) می=r 20/0دار با متغیر کنترل رفتاري درك شده (بت و معنیخانوار داراي ارتباط مث

ل کنتر يرهایمتغ بادار دارد. فاصله تا محل خرید سم نیز ) ارتباط مثبت و معنی=r 28/0) و نیت ( =46/0rرفتاري درك شده (

فاصله تا مرکز خدمات با متغیرهاي هنجار  .دارد داریمعن و ثبتم ارتباط) =r 28/0( تین و ) =42/0r( رفتاري درك شده

دار دارد. سطح زیر کشت نیز داراي ارتباط مثبت ) ارتباط مثبت و معنی =22/0r) و کنترل رفتاري درك شده ( =24/0rذهنی(

  باشد.) می =21/0rدار با متغیر نگرش (و معنی

ریزي شده نسبت به عدم مصرف سموم اي با متغیرهاي تئوري رفتار برنامههاي فردي و حرفهدرجه همبستگی ویژگی :3جدول 

  نوع ضریب همبستگی  هاي فرديویژگی
    )rمقدار ضریب همبستگی(

  نیت  کنترل رفتاري درك شده  هنجار ذهنی  نگرش

 ns07/0 ns13/0- **35/0  ns01/0  پیرسون  سن

 ns09/0  ns07/0 ns09/0  46/0** پیرسون  داريگلخانه تجربه

 -ns01/0-  ns14/0-  *20/0 ns12/0 پیرسون  تعداد اعضاي خانوار

 ns17/0  ns03/0  **46/0 **28/0 پیرسون  فاصله تا شهر

فاصله تا محل خرید 

  سم

  ns16/0  ns01/0-  **42/0 **28/0 پیرسون

فاصله تا مرکز 

  خدمات
  ns02/0-  *24/0  *22/0 ns14/0 پیرسون

 ns08/0- ns17/0  ns19/0 21/0* پیرسون  سطح زیر کشت

    درصد 5درصد و  1داري در سطح * و ** به ترتیب معنی
ns عدم معنی داري   

  دارنعدم مصرف سموم شیمیایی گلخانه عوامل مؤثر  بر نیت

شیمیایی از تحلیل رگرسیون به روش اینتر داران نسبت به عدم مصرف سموم منظور تعیین عوامل مؤثر بر نیت گلخانهبه

 عنوان متغیرهاي مستقل و متغیر نیتاستفاده شد. بدین ترتیب متغیرهاي نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري درك شده به

صد در 36دهد، نگرش به تنهایی قادر است نشان می 4گونه که جدول همانعنوان متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شدند. به

). این بدان معنی Sig=، 85/17 =F ،36/0= 2R 1000/0کنند (بینی داري پیشاز تغییرات در متغیر نیت را در سطح معنی

  شود. تغییر در متغیر نیت می 61/0یک واحد تغییر در متغیر نگرش باعث است که 
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 سموم شیمیاییداران نسبت به عدم مصرف تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نیت گلخانه :4جدول 

  B S.E.B  β  Sig.t  متغیرها

57/0  نگرش  08/0  61/0  01/0  

  14/0  -13/0  10/0  -15/0  هنجار ذهنی

  65/0  04/0  08/0  04/0  کنترل رفتاري درك شده

85/17 =F 0001/0 =Sig 04/8 =Constant 

  Multiple R  2R  Adjust 2R  متغیر

  34/0  36/0  60/0  نیت

 

  گیريبحث و نتیجه

نوین  هايروش از یکیهاي مهم تبدیل شده است در این راستا با افزایش جمعیت تهیه مواد غذایی به یکی از چالش

 تر،کم سطح در تربیش انرژي صرف و محیط کشت نمودن مساعد با روش این در است، ايگلخانه کشت متراکم، کشاورزي

به طور کلی اقتصاد کشورهاي در حال توسعه به کشاورزي وابسته است. هر محصولی  . از طرفیآیدمی دسته ب تريبیش تولید

دار، بایستی کنترل شوند. در کشورهاي در حال توسعه نیاز به تقویت هاي متنوع است که از دیدگاه گلخانهداراي آفات و بیماري

ي کشاورزي با هدف تولید داخلی و صادرات، ورمحصوالت کشاورزي در مرحله قبل و بعد از برداشت محصول و افزایش بهره

ی ها ترکیباتکشباشد. آفتکش میهاي شیمیایی مثل سموم آفتهاي از نهادهداران جهت استفادههاي قوي براي گلخانهمحرك

سازي، قیمع شوند و موجبکنند. این سموم از تعامالت بیولوژیکی ایجاد میبراي مبارزه با آفاتی هستند که به گیاهان حمله می

هاي مادرزادي و حتی مرگ اختالل در سیستم مرکزي طبیعی، افزایش خطر ابتال به سرطان، نقص عصبی رفتار، ناهنجاري

ات اثردر کشورهاي در حال توسعه با وجود ها براي انسان و محیط زیست مضر است، کششوند. هر چند طبیعت آفتانسان می

لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی و درك نیت  ها ادامه دهند.یل دارند به مصرف آنداران تماها، گلخانهکشمخرب آفت

ریزي شده به عنوان چارچوب نظري تحقیق استفاده داران در رابطه با عدم مصرف سموم شیمیایی از تئوري رفتار برنامهگلخانه

باشد، می کشیت افراد جهت استفاده از سموم آفتنمود. نتایج تحقیق نشان داد: نگرش کشاورزان یکی از عوامل تعیین کننده ن

 ,Clark and Finley, 2007; Lam, 2006; Trumbo and O’Keefe, 2005; Lam(که این نتیجه با مطالعات 

ها، موفق نخواهد، بود مگر این که کشها در راستاي مصرف آفترسد در ایران سیاستگزاريبه نظر میسازگاري دارد. ) 1999

وسایل ارتباط داران بوجود آید. در این راستا ها، در ذهن همه گلخانهکشب و مثبتی نسبت به عدم مصرف آفتنگرش مناس

ک توانند با تحریموثرند و می دارانگلخانه تغییر نگرشتلویزیون از جمله عوامل مهمی هستند که در رادیو و جمعی به ویژه 

از طرفی از آنجا که نگرش افراد گردند.  کشمصرف سموم آفتبه نسبت  اراندگلخانه تغییر نگرش، باعث دارانگلخانهروانی 

داران توسط اعضاء خانواده، دوستان، کارکنان جهاد کشاورزي و مراکز گیرد. لذا تشویق گلخانهتحت تاثیر جامعه پذیرنده قرار می

در این راستا توصیه سوق دهد. بنابراین ها را به سمت رفتارهاي مناسب تواند آنکش میخدمات جهت عدم مصرف سموم آفت

خالق و داراي جسارت شروع تغییر  دارانگلخانهبا یکدیگر و با مقامات دولتی،  دارانگلخانهشود، جهت اثربخشی همکاري می

اسایی چنین با شنتشویق و پشتیبانی شوند. همها کشیی در راستاي عدم مصرف آفتهاشناسایی و جهت مشارکت در فعالیت

ها به عنوان توان از آنافرادي که منزلت اجتماعی باالتري دارند مانند روحانیون، معلمان، بزرگان و ریش سفیدان روستا می
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برداران، زمینه را براي گسترش هاي ارتباطی بهره گرفت. در واقع با شناسایی و به روز کردن اطالعات این دسته از بهرهکانال
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