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   چکیده

بین دانش بر هنجارهاي ذهنی و نگرش کشاورزان نسبت بکارگیري سموم شیمیایی در  تحلیل مسیر رابطه پژوهش این اصلی هدف    

 روش ازنظر پیمایشی و ها داده آوري جمع و ازلحاظ کاربردي هدف ازنظر و گرفته انجام 1396-97کشاورزي بود. این تحقیق در سال 

 گیري نمونه روش به نمونه حجم. بودند مغان دشت در آبی کشت کشاورزان کلیه آماري این تحقیق شامل جامعه .بود همبستگی - توصیفی

 ها داده آوري جمع ابزار ).n= 400( شد تعیین نفر 400 تعداد به) 1970( مورگان و کرجسی جدول از استفاده با و اي چندمرحله اي خوشه

 از استفاده با ها داده .شد تأیید کرونباخ آلفاي طریق از پایاییدانشگاه و  علمی هیأت اعضاي نظر اساس بر آن روایی که بود پرسشنامه

 دانش و متغیرهايدادند که  نتایج معادالت ساختاري نشان .گرفتند قرار آماري وتحلیل تجزیه مورد SPSSv22, LISREL8.80 افزار نرم توسط

 .کردند بینی پیش را کشاورزي در شیمایی سموم نسبت به نگرش کشاورزان متغیر در تغییرات از درصد 87 اخالقی کشاورزان هنجارهاي

 در شیمایی سموم بکارگیري واریانس هنجارهاي اخالقی کشاورزان در از درصد 59دانش کشاورزان  متغیر آمده دست به نتایج طبق

  کردند. بینی پیش را کشاورزي

  دانش، نگرش، هنجارهاي اخالقی، دشت مغان، سموم شیمیایی :کلیدي واژگان

  مقدمه - 1

 20 حدود ساالنه دهد یم نشان جهانی آمارهاي که يطور به است کشاورزي محصوالت تولید کاهش اصلی عوامل از آفات      

 نیتر ارزانو  نیتر جیرا). امروزه 2014 ،1همکاران و الیویرا( رود یم بین از آفات توسط کشاورزي محصوالت از درصد 32 تا

 هايکشآفت و سموم ).2018، 2بندري و همکاران( باشد یمشیمیایی در کشاورزي  براي رفع این مشکل کاربرد سموم حل راه

 و بردبار( داردزیادي در بر يها نهیهزو  شده شناخته یطیمح ستیز هايآلودگی علل نیتر مهم از یکی عنوان به شیمیایی

به  منجر است شده خاك در سودمند شکارچیان نابودي باعثهمچنین  ؛ و)1394 همکاران، و اسکندر زاده ؛1390 موسوي،

گزار  ریتأث ها انسانسالمت  بر ییایمیشاثرات سموم  ).2001 ،3تیسدل و ویلسون( شود یم خطرناك بیماري و آفات گسترش

 هستند زاسرطان ها کش حشره درصد 89 و هاکشعلف درصد 19 ها،کشقارچ درصد 90 حدود دهندنشان می آمارها .باشد یم

 تنفسی، يها يماریب دیابت، عصبی، يها يماریب ،توان یم شیمیایی دیگر سموم منفی اثرات ازجمله ).1387 فمی، شعبانعلی(

و  مرگ به منجر يها تیمسمومباروري  مشکالت مادرزادي، ناهنجاريژنتیکی،  مشکالت و جنینی يها يماریب و ها یینارسا

؛ 1395 شمس، و فر هوشمندان مقدم( برد نام را شیمیایی سموم به هرز يها علف و ها يماریب و آفات يها گونه شدن مقاوم

 مهم هاينگرانی از یکی به حاضر حال در کشاورزي، در شیمیایی سموم کاربرد موضوع ،رو نیازا .)2012 ،4همکاران و بالدي

 سموم سرانه مصرف که است کشورهایی ازجمله نیز ایران راستا، این در .)2006 ،5است (مانکینی شده لیتبد جهانبشریت در 
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 توسعه درحال کشورهاي در مهم مشکالت از یکی عنوان به هنوز سرطان ).1394 همکاران، و پور حسن( است باال آن در مختلف

 باشد یم ایران کشور در تصادفیات و قلبی بیماري از بعد میر مرگ مهم عامل سومین عنوان به بیماري این ،شود یم محسوب

 جهان در را معده سرطان اول رتبه ایران که اند کرده بیان ایران بهداشت وزارت مقامات راًیاخ ).1394 فر، توحیدي و خسروي(

 شیمیایی سموم به مربوط آن سوم کی که است شده برآورد نفر هزار 70 سال در ایران در سرطان به مبتالیان که يطور به دارد،

 براي يزیر برنامه در ضرورت دارد همچنین ).2015 ،1همکاران و منفرد ؛1394 فر، توحیدي و خسروي(باشد یم در کشاورزي

 سموم درباره کشاورزان رفتارهاي و نگرش دانش، بررسی منظور به تحقیقاتی انجام شیمیایی سموم از ناشی خطرات کاهش

 رفتار، از زیادي بخش اما است، از عوامل پیچیدهاي مجموعۀ از متأثر رفتار ).2018، 2(بندري. است کشاورزي در مورداستفاده

 در اطالعات آوردن فراهم است، فرد اطالعات و دانش میزان از متأثر نیز نگرش این که شود یم تعیین ستیز طیمح به نگرش با

 دهد کاهش را آثار این تواند یم آفات مدیریت يها تیفعال در تغییر يها راه و ها کش آفت از استفاده یطیمح ستیز آثار مورد

 و موسوي( است تجربیات و ها زهیانگ عقاید، از ايمجموعه ي رندهیدربرگ افراد نگرش). 1394 همگاران، و زادهمنتی(

 او رفتار و شده کم جدید يها يریگ میتصم و تفکر به او احتیاج ،ها موضوع مورد در فرد يها نگرش افزایش با). 1393همکاران،

 معتقدند پژوهشگران برخی). 1390 همکاران، و زردي گل( گرددمی ینیب شیپ قابل و عادتی مشخص، ها موضوع آن برابر در

 ،ها کش آفت از محدود دانش). 3،1999همکاران و کایزر( است نگرشی هر براي ضروري يها شرط شیپ از اطالعات یا دانش

). 4،2011همکاران و نونگ( است آورده وجود به ستیز طیمح سالمت بر مشکالتی باعث شیمیایی مواد از هیرو یب استفاده

 همکاران، و زردي گل( کند کمک ها آن عمل و تفکر فرآیندهاي در تغییر به تواند یم افراد نگرش مورد در دانش کسب بنابراین

 داشت نخواهند آن به منفی نگرش ها آن دارند، نقش محیط نابودي در خاصی عوامل که نشوند قانع افراد که یدرصورت). 1390

ي تواند بر هنجارهادانش می ).1999همکاران، و کایزر( سازد یم متأثر را محیط به وي نگرش نوع محیط، به انسان دانش و

-می تعریف ها ارزش یا درونی اخالقی قوانین عنوان به اخالقی، هنجارهاي ).1391زمانی، و زاده منتی( گزار باشد ریتأثاخالقی 

 که کند رفتار اخالقی صورت به داشت، کشاورز انتظار از توانمی زمانی کشاورزي مقوله در مثال، طور به ).1392 رضوانیا،( شوند

 ازنظر کشاورزي بنابراین، ).1394 همکاران، و زاده منتی( باشد داشته یطیمح ستیز اخالق افعال و اصول از کافی اطالع

 تولید منظور به را آن طبیعی منابع و ستیز طیمح از آینده، هاينسل استفاده امکان که پذیرد انجام صورتی به باید اخالقی

 باال بردن راستاي در بسترسازي شده، گفته مطالب به توجه با ).1392 سروستانی، عابدي( خطرنیاندازد به سالم و کافی غذاي

  است ضروري امري میزان دانش و نقش آن بر هنجارهاي اخالقی و نگرش کشاورزان نسبت به استفاده سموم شیمیایی

 باهم ها آنو رابطه  شیمیایی سموم کاربرد نسبت هنجارهاي اخالقی و نگرش کشاورزان دانش، خصوص در متعددي مطالعات

 و زاده منتی)، 1392( نیا، رضوانی)، 1391منتی زاده و زمانی ( .شود می اشاره ها آن از برخی به که است گرفته صورت

  ).1394( همکاران

 بکارگیري نسبت کشاورزان نگرش و اخالقی هنجارهاي بر دانش رابطه بین مسیر تحلیل توان می باال موارد به توجه با بنابراین

 به ازپیش بیش باید که کرددر حوزه اجتماعی و کشاورزي مطرح  مطرح مهم از یکی عنوان به را کشاورزي در شیمیایی سموم

  .است شده گرفته نظر در) 1 نگاره( پژوهش نظري چارچوب قالب در زیر فرضیات فوق کلی هدف راستاي درنمود،  توجه آن

  ها فرضیه

H1 .دارد وجود رابطه شیمیایی سموم به نسبت نگرش با شیمیایی سموم به نسبت دانش بین  

H2 .دارد وجود رابطه شیمیایی سموم به نسبت هنجارهاي اخالقی کشاورزان با شیمیایی سموم به نسبت دانش بین  

                                                             
1 Monfared et al 
2 Bondori et al 
3 Kaiser et al 
4 Nonga et al 
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H3 .دارد وجود رابطه شیمیایی سموم به نسبت کشاورزان نگرش با شیمیایی سموم به نسبت هنجارهاي اخالقی بین  

  
  پژوهش نظري چارچوب: 1 نگارة

  روش تحقیق - 2

 بکارگیري نسبت کشاورزان نگرش و اخالقی هنجارهاي بر دانش رابطه بین مسیر تحلیلبررسی  باهدف حاضر تحقیق     

اردبیل  استان شـمال در و خـزر دریـاي مغان در شمال غربی ایران غرب دشت کار زراعی کشاورزان در میان شیمیایی سموم

که  ، دشت مغان1396ـ 1395سال زراعی  آبی کشت و کار زراعی کشاورزان شامل تحقیق این آماري جامعه انجام گرفت.

 370 با برابر نمونه حجم 1970مورگان،  و کرجسی گیري نمونه جدول از استفاده با ).N=9996( اند کردهاقدام به کشت 

اي چند خوشه گیري نمونهروش  از .شد داده افزایش نفر 400 درمجموع اطمینان افزایش ضریب براي گردید و مشخص

 حضوري روش مصاحبه از کشاورزان از ها داده آوري جمع جهتگردید.  استفاده هاشهرستان حجم با متناسب تصادفی مرحلی و

 افزار نرم توسط گردید کدگذاري پرسشنامه در موجود شده آوري جمعهاي  داده پرسشنامه، تکمیل از گردید پس استفاده

SPSSv22, LISREL8.80 گرفتند. قرار آماري وتحلیل تجزیه مورد  

  نتایج - 3

 موردبررسی پاسخگویان مجموع از. باشد می سال 16 و 85 ترتیب به کمینه آن و بیشینه سال، 37 پاسخگویان سنی میانگین 

 ازنظر درصد متأهل بودند. 2/75درصد مجرد و  8/24تأهل  ازلحاظ .بودند زن درصد 8/0 و مرد درصد 2/99 این پژوهش، در

 دانشگاهی مدرك درصد 8/23 دبیرستان، درصد 3/23 راهنمائی، و ابتدایی درصد 5/47 ،سواد بی درصد 5/5 تحصیالت میزان

   .داشتند

  شیمیایی بکارگیري سمومکشاورزان نسبت به  نگرش

 در " یابد می کاهش شیمیایی سموم از استفاده عدم درصورت مزرعه تولید عملکرد" گویه )1( جدول با توجه به نتایج     

 قرار گرفت. اولویت ترین پایین در " کنم می آگاه شیمیایی سموم خطرات از را مردم " گویه و گرفت قرار اول اولویت

  ).=400n) (گویه 15( ها کش افت به نسبت کشاورزان نگرش متغیرهاي بندي اولویت -1 جدول
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  1  14/1  76/3  *یابد می کاهش شیمیایی سموم از استفاده عدم صورت در مزرعه تولید عملکرد
  

 کشاورزي در شیمیایی سموم ازحد بیش مصرف اثر در سرطان ازجمله العالج صعب هايبیماري از بسیاري عامل

  .است

56/3  42/1  2  

  2  54/1  56/3  .اندازدمی خطر به را هاانسان سالمتی کشاورزي، در شیمیایی سموم از استفاده

  3  30/1  50/3  .شودمی مزرعه سطح در مفید حشرات رفتن بین از باعث کشاورزي در شیمیایی سموم از استفاده

  4  39/1  46/3  .شودمی وحشی و اهلی حیوانات انداختن خطر به باعث کشاورزي، در شیمیایی سموم از رویۀبی استفاده

  5  49/1  43/3  است آفات با مبارزه راه آخرین هاکشآفت از استفاده

  6  59/1  26/3  .است ضروري محصول افزایش تا حدودي براي سموم کاربرد
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  7  51/1  23/3  .شودمی ،زیست محیط تخریب باعث کشاورزي در شیمیایی سموم از استفاده

  8  76/1  12/3 .کند تولید سم گونه هیچ بدون و سالم محصولی که است کسی موفق کشاورز

  10  57/1  07/3  است سودآوري و زیاد محصول تولید از تر مهم غذایی امنیت

  11  53/1  06/3  *.باشدمی شیمیایی سموم از استفاده هرز هاي علف و آفات با مبارزه شیوه بهترین

  12  48/1  02/3 .شوندمی زیرزمینی و سطحی هايآب آلودگی باعث کشاورزي در شیمیایی سموم از استفاده

  13  57/1  83/2  هستند سموم ازحد بیش مصرف براي الگویی منطقه این پیشرو کشاورزان

  14  58/1  68/2  کنم میسموم شیمیایی آگاه  مردم را از خطرات

  9  48/1  09/3  زراعی دارد هاي زمینکشاورزي پیامدهاي منفی بر  در شیمیایی سموم از استفاده

  یاسدر جهت عکس مق بنديو کد یمنف گویه* ).5 (موافقم کامالً و) 4( موافقم ،)3( ندارم نظري ،)2( مخالفم ،)1( مخالفم کامالً: مقیاس

  شیمیایی سموم به نسبت کشاورزان دانش

 اولویت در " شوندمی انسان بدن وارد دهان و بینی طریق از هاکشآفت " گویه که دهد یم نشان )2( جدول در نتایج طبق     

  .گرفت قرار آخر اولویت در " شوندباعث سمی شدن خاك می هاکشآفت آیا " گویه و اول

  

  ).=400n( گویه) 12( ها کش افت به نسبت کشاورزان دانش متغیرهاي بندي اولویت - 2 جدول

  اولویت  معیار انحراف  میانگین ها گویه

 در موجودات سایر و مفید حشرات انداختن خطر به باعث شیمیایی سموم از استفاده

  .شودمی خاك

12/3  59/1  2  

  3  39/1  04/3  .است مضر وي سالمتی براي ها،کشآفت معرض در انسان گرفتن قرار

  5  70/1  88/2  .گردد می درآمد و تولید افزایش باعث مداوم پاشی سم

 موردتوجه هاکشآفت بندي بسته روي راهنمابر هاي برچسب و ها دستورالعمل مطالعه

  .است

83/2  50/1  6  

  9  61/1  79/2  .شوندمی وحشی و اهلی حیوانات سالمتی انداختن خطر به باعث هاکشآفت

  10 69/1  58/2  .شوندمی زیرزمینی و سطحی هايآب آلودگی باعث پاشی سم

-می سموم بر آفات شدن مقاوم باعث مختلف هايسال در شیمیایی سموم بیشتر مصرف

  .شود

40/2  67/1  11 

  12  73/1  70/1  اندازد می خطر به را غذایی امنیت کردن پاشی سم

  4  55/1  03/3  دهد.می کاهش را سموم مصرف حد چه تا پاشی سم مناسب زمان

  7  42/1 82/2 ها.کشمیزان اطالع شما از ممنوع شدن بعضی از آفت

  8  75/1 80/2  .شوندباعث سمی شدن خاك می هاکشآفت آیا

  1  75/1  49/3 .شوندمی از طریق بینی و دهان وارد بدن انسان هاکشآفت آیا

  ).5( موافقم خیلی و) 4(زیاد  ،)3( متوسط ،)2( کم ،)1( کم) خیلی 0( دانم نمی: مقیاس

  کشاورزي در شیمیایی سموم بکارگیري به نسبت کشاورزان اخالقی هنجارهاي

که انسان بهتري  دهد میها این حس را به من کشاسپري نکردن آفت " گویه) 3( جدول در آمده دست به نتایج به توجه با    

 پشیمانم و ندارم خوبی احساس کردم مصرف زیادي سم قبلی کشت در اینکه از " گویه و گرفت قرار اول اولویت در "...هستم

 .گرفت قرار اولویت ترین پایین در "

  ).=400n( گویه) 7کشاورزان نسبت به افت کش ها ( هنجارهاي اخالقی بندي اولویت - 3 جدول

  اولویت  انحراف معیار  میانگین  گویه ها

  3  44/1  74/2  .کنممی گناه احساس کنممی استفاده سم وقتی

  7  46/1  41/2  .پشیمانم و ندارم خوبی احساس کردم مصرف زیادي سم قبلی کشت در اینکه از

 و ندارم ناخوشایندي و بد احساس هیچ کشاورزي در شیمیایی سموم مصرف از من

 .*امراضی

73/2 36/1  4  

 5  69/1 71/2  .گیرد صورت پاشی سم استاندارد ازاندازه بیش نیست درست اخالقی و شرعی ازنظر

  6  65/1  60/2 هستم. بهتري تولیدکننده کنم می احساس کنم، نمی استفاده سم وقتی

  1  43/1  80/2  که انسان بهتري هستم. دهد میها این حس را به من کشاسپري نکردن آفت
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  2  46/1  75/2  .*کاهش محصول)( خوددارمکنم احساس بدي به وقتی سم استفاده نمی

  مقیاس برعکس منفی هاي گویه امتیازدهیموافقم  کامالً= 5 موافقم= 4 ندارم نظري= 3 مخالفم= 2 مخالفم کامالً= 1: ارزیابی طیف

  کشاورزان ، دانش و هنجارهاي اخالقیبر نگرش تأثیر تحصیالت

 به اقدام شیمیایی سموم از استفاده به نسبتکشاورزان  اخالقی هنجارهاي و دانش نگرش، بر تحصیالت تأثیر بررسی منظور به 

 استفاده به نسبت کشاورزان اخالقی هنجارهاي و دانش نگرش،متغیرهاي  )4( جدول در نتایج. گردید والیس کروسکال آزمون

 داري معنی آماري تفاوت یک درصد داري معنیبا سطح  تحصیالت مختلف سطوح داراي پاسخگویان بین در شیمیایی سموم از

 تري مثبتو هنجارهاي اخالقی  نگرشهمچنین  دانش باال و دانشگاهی تحصیالت با پاسخگویان داد، نشان آزمون نتایج. دارند

و هنجارهاي اخالقی  نگرشدانش پایین و کمتر،  تحصیالت داراي اما پاسخگویان ؛داشتند شیمیایی سموم از استفاده به نسبت

  داشتند. شیمیایی سموم از استفاده به نسبت را تري منفی

 در شیمیایی سموم بکارگیري نسبت کشاورزان نگرش و ذهنی هنجارهاي بر دانش نقش رابطه بین تحلیل میانگین مقایسه ـ 4 جدول

  ).n=400( اقتصادي و فردي عوامل برحسبکشاورزي 

  داري معنی )2χ( دو کی مقدار Mean Rank  فراوانی  طبقات  مستقل متغیر  وابسته متغیر

  

  

  دانش

  

  تحصیالت

  66/134  22  سواد بی
  

**99/39  

  

  

000/0  

  89/173  190  راهنمائی و ابتدایی

  33/214  93  دبیرستان

  42/255  95  دانشگاهی

  

  

  نگرش

  

  تحصیالت

  82/140  22  سواد بی
  

**28/21  

  

  

000/0  

  

  26/184  190  راهنمائی و ابتدایی

  12/207  93  دبیرستان

  43/240  95  دانشگاهی

  

  هنجارهاي اخالقی

  

  تحصیالت

  51/10*  34/180  22  سواد بی

  

015/0  

  88/184  190  راهنمائی و ابتدایی

  44/207  93  دبیرستان

  61/229  95  دانشگاهی

ns تحقیق هاي یافته: منبع درصد. 1درصد و  5داري در سطح ارتباط معنی **و  *داري ومعنی عدم  

 در شیمیایی سموم بکارگیري با هنجارهاي اخالقی و نگرش نسبت متغیر دانش پژوهش، هاي یافته اساس بر) 5( جدول مطابق

  .دارد وجود داري معنی و مثبت کشاورزان رابطه کشاورزي

بکارگیري سموم تحلیل مسیر نقش دانش بر هنجارهاي ذهنی و نگرش کشاورزان نسبت همبستگی بین متغیرهاي تحقیق  -5جدول 

  ).n=400( شیمیایی در کشاورزي

  داري یمعنسطح  ضریب همبستگی  متغیر وابسته یرهامتغ

 000/0 778/0**  نگرش  دانش

  000/0 603/0**  هنجارهاي اخالقی  دانش

  000/0  656/0**  نگرش  اخالقی هنجارهاي

  درصد. 1داري در سطح ارتباط معنی **

 بکارگیري نسبت کشاورزان نگرش و اخالقی هنجارهاي بر دانش رابطه بین اثرات شناسایی براي حاضر پژوهش در یتدرنها

 هاي شاخص از گیري اندازه مدل برازش ارزیابی جهت و ساختاري هايمعادله سازي مدل از کشاورزي در شیمیایی سموم

 پژوهش این در. دارد وجود مشخصه چندین ییديتأ عاملی تحلیل مدل ارزیابی براي یطورکل . بهشد استفاده مرتبط برازندگی

 حالت در ماندهاپس مجذور میانگین ،)χ2( اسکوئر کاي هايشاخص از اول مرحله ییديتأ عاملی تحلیل مدل ارزیابی براي

 شاخص ،)NNFI( برآزندگی) هنجارنشدهنشده (-نرم شاخص ،)NFI( برآزندگی) هنجار( نرم شاخص ،)SRMR( استاندارد

 دوم ریشه مهم بسیار شاخص و) GFI( انطباق میزان شاخص ،)CFI( تطبیقی برازندگی شاخص ،)IFI( فزاینده برازندگی

 مشاهده) 6( جدول در که طور همان است. شده استفاده. استشده  ) استفادهRMSEA( تقریب خطاي واریانس برآورد
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 بیان را ییديتأ عاملی تحلیل برايموردسنجش  يها مؤلفه تناسب ها شاخص همه پیشنهادي، هاي معیار به استناد با شود، می

  کنند.

 بکارگیري نسبت کشاورزان نگرش و اخالقی هنجارهاي بر دانش رابطه بین مسیر تحلیل ساختاري مدل برازندگی هاي شاخص -6 جدول

  کشاورزي در شیمیایی سموم

  شده مقدار گزارش  *حد مطلوب  شاخص

  χ2/df(  3 ≤  73/1اسکویر/درجه آزادي ( کاي

  SRMR(  08/0 ≤  045/0( استانداردشده ماندها میانگین مجذور پس

  GFI(  90/0 ≥  98/0( شاخص برازندگی

  AGFI(  90/0 ≥  98/0( شاخص تعدیل برازندگی

  NFI(  90/0 ≥  98/0برازندگی ( شده نرمشاخص 

  NNFI(  90/0 ≥  98/0( برازندگی نشده نرمشاخص 

  IFI(  90/0 ≥  88/0شاخص برازندگی فزاینده (

  CFI(  90/0 ≥  87/0( شاخص برازندگی تطبیقی

  RMSEA(  08/0 ≤  043/0( ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب

 وابسته متغیرهاي بر مستقل متغیرهاي از هریک کل، اثر همچنین و غیرمستقیم و مستقیم اثرهاي مسیر تحلیل از استفاده با

 و وابسته متغیرهاي بر مستقل متغیرهاي اثرات مجموع و غیرمستقیم اثر مستقیم، اثر 7 جدول اساس بر. است شده داده نشان

  ...اند شده مشخص مستقل متغیرهاي توسط وابسته متغیرهاي R2 تعیین ضریب همچنین

  تحقیق هاي فرضیه بررسی از حاصل نتایج

 شیمیایی سموم به نسبت کشاورزان نگرش بر دانش میزان تأثیر فرضیه یک، به توجه که با دهد می) نشان 7جدول ( هاي یافته

اول  فرض بنابراین است؛ درصد مثبت و معنادار یک سطح در دار معنی 58/7 آماره است با شده زده تخمین 70/0با ضریب 

 با شیمیایی سموم به نسبت دانش بین مستقیم تأثیر از حاکی نیز دوم فرضیه بررسی . نتایجگیرد می قرار تایید مورد تحقیق

درصد  یک داري معنی سطح در دار معنی 08/9آماره  با است شده زده تخمین 77/0 ضریب با هنجارهاي اخالقی کشاورزان؛

 مستقیم تأثیر از حاکی سوم نیز فرضیه بررسی نتایج گیرد می قرار تایید مورد تحقیق دوم فرض بنابراین است؛ معنادار و مثبت

 سطح در دار معنی 53/3آماره  با است شده زده تخمین 28/0 ضریب با کشاورزان؛نگرش  با هنجارهاي اخالقی کشاورزان بین

  .گیرد می قرار تایید مورد سوم تحقیق فرض بنابراین است؛ معنادار و درصد مثبت یک

 تخمین 19/0 ضریب میانجی هنجارهاي ذهنی کشاورزان با نقش با دانش کشاورزان بر نگرش کشاورزان یرمستقیمغ اثر

نگرش  تغییرات درصد 87 درمجموعدانش و هنجارهاي اخالقی  دو متغیر این شود می اساس مشخص این بر است. شده زده

 59 درمجموعاین پژوهش متغیر دانش  هاي یافته بنابر. دهد می تشکیل کشاورزان را کشاورزان نسبت به سموم شیمیایی در

 مدل توجه به با. دهد می تشکیل را کشاورزان در شیمیایی سموم به نسبت هنجارهاي اخالقی کشاورزان تغییرات درصد

 ،کشاورزي در شیمیایی سموم بکارگیري نسبت کشاورزان نگرش و اخالقی هنجارهاي بر دانش نقش مسیر تحلیل ساختاري

 مدیریتی رفتار معناداري مقدارتیبرازش یافته تحلیل مسیر و  ساختاري. است تبیین قابل شده ترسیم هاي رابطه توسط

  ) آمده است.3) و (2( نگارة کشاورزان در شخصی محافظت تجهیزات

 سموم بکارگیري نسبت کشاورزان نگرش و اخالقی هنجارهاي بر دانش نقش مسیر تحلیلاثر غیرمستقیم  مستقیم و اثرات -7جدول 

  کشاورزي در شیمیایی

  R2  کل اثر علی  اثر غیرمستقیم tمقدار   اثر مستقیم  مستقل ریمتغ  متغیر وابسته

  59/0  77/0  -  08/9  77/0  دانش هنجارهاي اخالقی

    89/0  19/0  58/7**  70/0  دانش نگرش

87/0  
  28/0  -  53/3**  28/0 هنجارهاي اخالقی
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  )مسیر تحلیل مدل( ساختاري مدل: 2نگاره 

  

  
  )معناداري تی( ساختاري مدل :3نگاره 

  نتایج و بحث -4

 در شیمیایی سموم بکارگیري نسبت کشاورزان نگرش و ذهنی هنجارهاي بر دانش نقش مسیر هدف این پژوهش تحلیل      

 دارد مهمی نقش ها کش آفت خطرات درباره آگاهی افزایش در تحصیالت کشاورزي در دشت مغان استان اردبیل بود.

 درصد تکمیلی تحصیالت در کنندگان شرکت مصر کشور در که است داده نشان تحقیقات). 2013 ییرگالم،کارونامورتی و (

این  هایافته ).2012 عبدالطیف و گابر( دارند نداشتند، تحصیالتی هیچ که افرادي به نسبت را سالم رفتارهاي از بیشتري

 در داري معنی و مثبت رابطه کشاورزان اخالقی هنجارهاي و نگرش ،بادانش تحصیالت سطح بین که دهند می نشان تحقیق

هاي حاصل یافته .)1388؛ قاسمی و کرمی، 1390گل زردي و همکاران،  ؛1393، راضونیا.(دارد وجود درصد یک خطاي سطح

 شیمیایی سموم از استفاده به نسبت کشاورزان نگرش با اخالقی هنجارهاي دانش، از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین

نظریان و  ،1394 همکاران، و زاده منتی ؛1391 زمانی، و زاده منتی ؛1393 راضونیا،( شد یافت معناداري و مثبت رابطه
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 به نسبت کشاورزان نگرش با ، هنجارهاي اخالقیدانش مدل معادالت ساختاري نشان داد بین هاي یافته ).1388همکاران، 

اخالقی کشاورزان نسبت به هنجارهاي  با دانش میان همچنین. شد یافت معناداري و مثبت رابطه شیمیایی سموم از استفاده

 هنجارهاي هاي اخالقی و دانش متغیرهاي مسیر تحلیل اساس بر. دارد وجود داري معنی همبستگی کاربرد سموم شیمیایی

 آمده دست به نتایج طبق همچنین و اند کرده بینی پیش را شیمیایی سموم از استفاده در کشاورزان نگرش تغییرات از درصد 87

  .است کرده بینی پیش شیمایی سموم به نسبت کشاورزان هنجارهاي اخالقی بر درصد 57 دانش متغیر مسیر تحلیل از

گزار  یرتأث شیمیایی سموم بکارگیري به نسبت تحصیالت بر دانش، نگرش و هنجارهاي اخالقی کشاورزان اینکه به با توجه ـ

 نگرش و هنجارهاي به نسبت کشاورزان آگاهی و دانش یشبرافزا تواندمی که اقداماتی از گردد یکیپیشنهاد می باشد یم

  .هاست آن يسوادآموز یژهو به کشاورزان آموزش باشد، داشته مثبت اخالقی

 درواقع شودمی پیشنهاد داشت ها کش آفت با نسبت کشاورزان نگرش با معناداري و قوي رابطه دانش اینکه به توجه با ـ

 آگاهی و دانش نیازمند شیمیایی، سموم خطرات به نسبت کشاورزان هاي نگرش طریق از سموم کاربرد در ایمنی به دستیابی

 سموم خطرات از صحیح دانش کسب براي الزم زمینه کردن فراهم بنابراین. است شیمیایی سموم خطرات از کشاورزان صحیح

  .است ضروري امري کش آفت سموم به نسبت کشاورزان نگرش بهبود و زیست محیط انسان، بر ها آن مضرات و

 هاي کالس کنار در اخالقی هاي کالس :شود می پیشنهاد نگرش کشاورزان بر اخالقی هنجارهاي توجه قابل نقش توجه با -

 اخالقی مسائل به آموزش از بخشی شیمیایی سموم به مربوط هاي کالس برگزاري با همزمان اینکه یا گردد برگزار آموزشی

  .گیرد قرار موردبررسی افراد براي دینی و اخالقی دید از زیست محیط و ها انسان سالمت به توجه و یابد اختصاص

 جهت در اول اولویت عنوان به مسئوالن و گذاران قانون :شود می پیشنهاد ،هنجارهاي اخالقی بر دانش توجه قابل نقش توجه با -

 تدوین را هایی برنامه کشاورزي، در شیمایی سوم بکارگیري در محیطی زیست عواقب کاهش دوم، اولویت و غذایی امنیت حفظ

  .نمایند اجرا و

  قدردانی و تشکر

 کشاورزان و کشاورزي جهاد زحمات از و باشد می اردبیلی محقق دانشگاه ارشد کارشناسی دوره نامه پایان از جزئی مطالعه این

 اند داشته اي صمیمانه همکاري جانب این با طرح این مختلف مراحل در که) سوار بیله و گرمی ،آباد پارس( مغان دشت

  .گرددمی سپاسگزاري

  منابع -5

 استان کشاورزي پایدار توسعه فرآیند در دقیق کشاورزي کارگیري به مدیریتی هايمهارت .1394. ع صالحی، و ل. ،پور رشید. م ،زاده اسکندر. 1

  .60-74 ):3(8 کشاورزي، آموزش و ترویج هايپژوهش مجله غربی، آذربایجان

 دانشگاه جهرم، کشاورزي، مدیریت ملی همایش کشاورزي، صحیح مدیریت به نیل در نو رهیافتی دقیق کشاورزي .1390. س.ن موسوي، و .ب . بردبار،3

  .1-7 جهرم، واحد اسالمی آزاد

 باغداران بین در مزرعه در مدرسه رویکرد با آفات تلفیقی مدیریت فناوري بکارگیري هاي چالش بررسی. 1394. ف رستمی،. ح آگهی،. ص ،پور حسن. 5

  .46- 58 ):3(8 کشاورزي، آموزش و ترویج هاي پژوهش مجله ،)پاوه شهرستان: موردمطالعه(

زیستی،  ایمنی و ژنتیک ، مهندسیریخته ترا محصوالت کشت با سرطان و کشاورزي سموم مصرف . کاهش1394. ، مفر توحیدخسروي پور، س. و 

4)1:( 10-1.  

 شهرستان کاران ذرت شیمیایی کودهاي و شیمیایی سموم مصرف به نسبت کشاورزان رفتار و تمایل نگرش، دانش، بررسی .1392. ز نیا، رضوانی

  .1-143 کشاورزي، آموزش و ترویج ارشد کارشناسی درجه نامه یانپا بهبهان،

 آموزش و ترویج علوم زنجان، استان داران گلخانه توسط شیمیایی سموم مصرف رفتار بر مؤثر عوامل. 1395. ع شمس،  و. ز فرد، مقدم هوشمندان

  .119ـ131 ):1(12 ایران، کشاورزي

 منادي فرهنگی مؤسسه ،)غالب رویکردهاي بر مروري( پایدار کشاورزي هاينظام .1387. م نصرآبادي، زاده محمد و. ج قاسمی،. ح فمی، شعبانعلی

  .تهران تربیت،

  .1-9 ):3(9 فنّاوري،، و علوم در اخالق کشاورزي، فصلنامه مروجان محیطی زیست . اخالق1392. ا سروستانی، عابدي
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 توسعه و اقتصاد مجله ،ها گلخانه در شیمیایی سموم کاربرد به نسبت فارس استان داران گلخانه رفتارهاي و ها نگرش . 1388. ع کرمی،  و. ص قاسمی،

  .28ـ40 ):1(23 ،)کشاورزي صنایع و علوم( کشاورزي

 کاربرد به نسبت کرج مرکزي بخش کشاورزان رفتار و نگرش بررسی . 1390 م سرورامینی، و. س وزان، سعید. ش  سرورامینی،. ف زردي، گل

  .71ـ83 ):1(2 هرز، هاي علف شناختی بوم فصلنامه شیمیایی، هاي کش علف

 آموزش مدیریت پژوهش ، وخاك آب هاي منبع حفظ براي شیراز کشاورزان محیطی زیست نگرش بر مؤثر هاي سازه. 1391. غ زمانی، و. م زاده، منتی

  .3- 13 :20 کشاورزي،

 علوم شیراز،  کشاورزان شهرستان :موردمطالعه: کشاورزان محیطی زیست اخالقی هنجارهاي واکاوي . 1392. س ،رضایی غالم و. غ زمانی،. م زاده، منتی

  .49- 65 ):2(11 ایران، کشاورزي آموزش و ترویج

 استرن، هنجار عقیده ارزش تئوري از استفاده با شیراز شهرستان زارعان محیطی زیست رفتار یابی مدل. 1392. ع کرمی، و. غ زمانی،. م زاده، منتی

  .613-624 ):4(45 ایران، کشاورزي توسعه و اقتصاد تحقیقات

 کشاورزي به نسبت خوزستان استان باوي شهرستان کاران سبزي نگرش بر مؤثر عوامل شناسایی .1393. ع سرخی، و. ب پور، خسروي. م موسوي،

  .105-118 ):9(8 روستایی، توسعه راهبردهاي فصلنامه ارگانیک،

 سومین کش، آفت سموم از استفاده در شوش یکار سبز کشاورزان ایمنی رفتار و نگرش دانش، بررسی . 1388. ك مقدم، رضایی و ع. آجیلی، م، نظریان،

  .1- 14 ایران، کشاورزي آموزش و ترویج انجمن مشهد، کشاورزي، آموزش و ترویج علوم کنگره
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Abstract  

The main purpose of this research was to analyze the path of the relationship between knowledge on subjective 
norms and farmers' attitudes toward the application of chemical pesticides in agriculture. This research done in 
2016-2017 and was survaying in terms of applied purpose and data collecting and was correlated in terms of 
descriptive. The statistical population of this study included all farmers in Moghan plain. The sample size was 
determined by multi-stage cluster sampling by using Krejsi and Morgan tables (1970) and for 400 persons. The 
data gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by the faculty members of the university 
and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Data were analyzed using SPSSv22, LISREL 8.80 
software. Results of structural equations showed that the variables of knowledge and ethical norms of farmers 
predicted 87% of changes in farmers' attitude toward chemical pesticides in agriculture. According to the 
results, farmers 'knowledge variables predicted 59% of the variance of farmers' moral norms in applying 
agricultural pesticides. 

Key words: knowledge, attitude, moral norms, Moghan Plain, chemical pesticides  

 

 


