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چکیده
کشاورزی از شغلهای پرخطر در دنیا محسوب میشود .شاغلین این بخش در معرض انواع حوادث و بیماریها قرار دارند.
از عواملی که سالمت کشاورزان را تهدید میکند ،سموم شیمیایی میباشد که الزم است کشاورزان برای مقابله با عوارض و
بیماریهای ناشی از آن به انجام رفتارهای ایمنی خاصی اقدام نمایند .هدف تحقیق حاضر ،ارزیابی رفتار ایمنی صیفیکاران در
استفاده از سموم شیمیایی در شهرستان اندیمشک میباشد .این تحقیق از نوع توصیفی  -همبستگی بود که به روش پیمایشی
اجرا شد .جامعه آماری شامل صیفیکاران شهرستان اندیمشک در نظر گرفته شد ( )N =850که  165نفر آنها با استفاده از
فرمول کوکران بهعنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار جمعآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود .روایی بر اساس پانل متخصصان
و پایایی آن نیز از طریق یک مطالعه راهنما و آزمون کرونباخ آلفا محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS22
استفاده شد .میانگین رفتار ایمنی پاسخگویان  2/176از  5و با انحراف معیار  0/89بود که بیانگر وضعیت نامطلوب رفتار ایمنی
میباشد .همبستگی بین سطح دانش فنی کاربرد سموم شیمیایی ،سطح درآمد سالیانه ،میزان زمین زراعی ،مشارکت اجتماعی،
منزلت اجتماعی و سطح نگرش به کاربرد سموم شیمیایی با رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی رابطه معنیداری داشت.
همچنین سطوح مختلف رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی از دیدگاه کشاورزان صیفیکار برحسب شرکت در کالسهای
آموزشی -ترویجی با اطمینان  95درصد اختالف معنیدار وجود داشت .با توجه به اهمیت رفتار ایمنی و ارتباط آن با مشارکت در
برنامههای آموزشی و ترویجی ،ضروری است برنامهریزان فعالیتهای ترویجی این مهم را مدنظر قرار دهند.
واژههای کلیدی :کشاورزان صیفیکار ،رفتارهای ایمنی ،سموم شیمیایی ،اندیمشک
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مقدمه
افزايش بيرويه سموم شيميايي عواقب بسياري را بر
محیطزیست و كشاورزي ،مانند افزايش هزينه توليد ،مقاومت
آفات به سموم ،از بين رفتن دشمنان طبيعي آفات ،بيماريهاي
خطرناك در انسانها و غيره بر جا گذاشته است (et al., 2002
 .)Erbaughاستفاده نادرست از سموم شیمیایی ازیکطرف
پايداري كشاورزي را به علت مسائل زيستمحيطي كاهش داد
و از طرف ديگر باعث اثرات زيانبار روي بهداشت و سالمت
كشاورزان و مشتريان شده است ( .)Yildirim, 2007امروزه
بيماريها و حوادث ناشي از کار موجب ايجاد نگرانیهاي اجتماعي
بهویژه در جامعه کارگري و مجریان مسائل ایمنی و بهداشت
محیط کارشده است ( .)Saiyed& Tiwari,2004کشاورزي
يکي از پرخطرترين مشاغل در جهان محسوب ميگردد (نصیری
و اکبری زاده .)1389،نتيجه به خطر افتادن سالمت کشاورزان،
عدم دستيابي به بهرهوری مطلوب محصوالت کشاورزي
و فقدان امنيت غذايي در سطح کشور خواهد بود .ازاینرو،
بررسي عوامل تهدیدکننده سالمت شاغالن اين بخش و بيماري
ها و عوارض ناشي از اين عوامل ضروري به نظر ميرسد (تیرگر،
 .)1386یکی از عواملی که سالمت کشاورزان را تهدید میکند،
سموم شیمیایی هستند که الزم است کشاورزان برای مقابله
با عوارض و بیماریهای ناشی از آن به انجام رفتارهای ایمنی
خاصی اقدام نمایند (رضوی و عزتیان .)1387،سروكار داشتن با
اين مواد شيميايي و سمي ،ازجمله آمادهكردن و پاشيدن آنها،
نگهداري و انبار كردن آنها ،خطرات زيادي براي كشاورزان و
مزرعهداران و نگهدارندگان سموم در پي دارد (قاسمی.)1388،
ازاینرو ،آگاهی کشاورزان از رفتارهای ایمنی امری ضروری به
شمار میرود ،برخی از این عوارض ناشی از مسمومیت با سموم
شیمیایی شامل ابتال به ناراحتیهای کلیوی و ریوی ،تأثیر بر
سیستم اعصاب ،اختالل در سیستم تولیدمثل مردان ،گیجی،
ناهوشیاری ،بیتوجهی ،لرزش عضالت و از دست رفتن کنترل
اعمال میباشند (غفاری و عزتیان .)1388 ،تحقیق عقیلی نژاد
و همکاران ( )1386نشان داد ،حدود  68%كشاورزان واحدهاي
تحت پژوهش از هیچگونه وسايل حفاظت فردي در استفاده از
سموم استفاده نميكردند و تنها  5%كشاورزان مدعي بودند كه
اطالعات درجشده در برچسب سموم را متوجه ميشوند55% .
كشاورزان موردمطالعه ظروف باقیمانده سموم را در محيط رها
ميكردند و فقط  27%از آنها اقدام به سوزاندن يا دفن ظرف
ميكردند .از دالیل عمده مطرحشده ،عدم آگاهی از تأثیرات
خطرناک سموم شیمیایی بوده است (Oluyede & Festus,
 .)2007این موضوع نیز توسط قاسمی و کرمی ( ،)1388کیانی
و همکاران ( )1390و گل زردی و همکاران ( )1390مورد
تأکید قرارگرفته است .آنها نتیجه گرفتند که نگرش ،عقاید و
درک کشاورزان در مورد مسائل زیستمحیطی بر روی رفتار
حفاظتی کشاورزان در رابطه با مصرف سموم شیمیایی تأثیر
دارند .بر اساس نتایج تحقیق محققان متعددی نظیر نظریان و
همکاران ( ،)1388گل زردی و همکاران ( ،)1390نیکنامی
( )1378و ( Joshi )2001یکی از عوامل مؤثر بر کاربرد زیاد
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سموم کشاورزی و عدم توجه به رفتار ایمنی ،نحوه مالکیت
اراضی بوده است .کشاورزانی که مالک زمین بودهاند و از مقدار
قابلتوجهی اراضی برخوردار بودهاند رفتار ایمنی مطلوبتری
داشتند .نقاب و همکاران ( )1392در مطالعه خود در منطقه
کوار که بر روی  268نفر از کشاورزان انجام شد نشان دادند
که  85درصد از کشاورزان از وسایل حفاظت فردی هنگام
سمپاشی استفاده نمیکنند .این موضوع در تحقیق ()2002
 .Yassin et alنیز مورد تأیید قرارگرفته استet al. )2005( .
 Yangو ( et al. Schenker)2002نگرش و رفتار كشاورزان را
بر پايه تجربيات قبلي میدانند .همچنین نتیجه گرفتند که
آموزش در ارتقای رفتار ایمنی نقش مؤثری دارد .نتیجه تحقیق
کرمی و همکاران ( )1393نیز در همین راستا بوده است .این
تحقیق به دنبال پاسخ سؤال زیر است:
سطح رفتار ایمنی کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی
در چه حدی است؟ و چه ویژگیهای با آن مرتبط است؟
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق بررسی سطح رفتار ایمنی کشاورزان در
استفاده از سموم شیمیایی می باشد که اهداف جزئی زیر را
دنبال می کند؛
ـبررسی ویژگیهای اجتماعی مرتبط با رفتار ایمنی
کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی.
ـ بررسی ویژگیهای اقتصادی مرتبط با رفتار ایمنی
کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی.
ـ بررسی ویژگیهای فردی مرتبط با رفتار ایمنی کشاورزان
در استفاده از سموم شیمیایی.
ـ بررسی ویژگیهای فرهنگی مرتبط با رفتار ایمنی
کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی.
روش پژوهش
این تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده و به روش
پیمایشی اجرا گردید که به بررسی تحلیل رفتار ایمنی کشاورزان
صیفیکار شهرستان اندیمشک در استفاده از سموم شیمیایی
میپردازد .اطالعات جمعآوریشده در این تحقیق ترکیبی از
مطالعات کتابخانهای و میدانی است و یافتههای بهدستآمده
از طریق درصد ،فراوانی ،میانگین و واریانس توصیف میشوند.
همچنین ازنظر هدف این تحقیق کاربردی است؛ زیرا یافتههای
تحقیق در میدان عمل موردبررسی قرار میگیرد و نتایج حاصل
از آن در بهبود رفتارهای ایمنی کشاورزان در استفاده از سموم
شیمیایی در میان کشاورزان صیفیکار شهرستان اندیمشک
قابل کاربرد میباشد .جامعه آماری تحقیق ،شامل کشاورزان
صیفیکار شهرستان اندیمشک که تعداد آنان برابر با 850
نفر می باشد .برای دستیابی به نمونهای مطلوب ،متناسب با
اهداف مطالعه برای تعیین تعداد نمونهها از رابطه کوکران بهره
گرفته شد .تعداد نمونه  165نفر محاسبه شد .جهت جمعآوری
اطالعات در پژوهش حاضر از دو روش به شرح زیر استفادهشده
است؛
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ابتدا اسناد ،مدارک ،کتابها ،مجلههای علمی و منابع اینترنتی موردبررسی قرار گرفت و از نتایج بررسیهای انجامشده
درزمینة موضوع تحقیق در شناسایی متغیرهای تحقیق ،تدوین چارچوب نظری و استخراج متغیرها و فرضیههای تحقیق استفاده
شده است .در مطالعه میدانی برای به دست آوردن اطالعات موردنیاز محقق با استفاده از پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه به
جمعآوری اطالعات الزم برای دستیابی به اهداف و پاسخ پرسشهای تحقیق اقدام گردید .در این تحقیق ابزار گردآوری دادهها
درروش میدانی مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که بیشتر سؤاالت آن بسته و بهصورت طیف لیکرت میباشد .در
تحقیق حاضر برای تعیین روایی ابزار تحقیق از پانل متخصصان استفاده شد؛ بنابراین جهت تعیین اعتبار و انجام اصالحات الزم،
پرسشنامه در اختیار اعضای هیئت علمی ،افراد متخصص و کارشناسان قرار داده شد و پس از جمعبندی نظرات آنها ،نسبت
به تنظیم پرسشنامه نهایی اقدام گردید .پس از انجام مطالعه پایلوت به تعداد  30نفر از کشاورزان صیفیکار شهرستان دزفول،
شاخص آلفای کرونباخ برای هر دسته از گویههای دارای مقیاس رتبهای و با استفاده از نرمافزار  ،SPSSبه تفکیک تعیین شد.
حداقل ضریب محاسبهشده  α = 0/71و حداکثر  α = 0/80بود.
در این تحقیق ،رفتارهای ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی کشاورزان صیفیکار شهرستان اندیمشک بهعنوان متغیر وابسته در
نظر گرفته شد .متغیرهای مستقل این پژوهش که نقش آنها بر روی متغیر وابسته تحقیق موردمطالعه و بررسی قرار میگیرد،
عبارتاند از :ویژگیهای فردی (سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،سابقه کار کشاورزی ،فاصله زمین زراعی از مرکز خدمات و دانش
فنی کاربرد سموم شیمیایی) ،ویژگیهای اقتصادی (نوع نظام بهرهبرداری ،میزان درآمد سالیانه ،میزان زمین زراعی و تعداد دفعات
سمپاشی در سال) ،ویژگیهای اجتماعی (مشارکت اجتماعی ،منزلت اجتماعی و شرکت در کالسهای ترویجی) و ویژگیهای
فرهنگی (میزان دسترسی به کانالهای ارتباطی و اطالعاتی ،نگرش مرتبط با سموم شیمیایی و هنجارهای اجتماعی) میباشد.
روش تجزیهوتحلیل دادهها در این تحقیق ضریب همبستگی ،آزمون من وایت نی و رگرسیون گامبهگام بود.
یافتهها
بر اساس نتایج حاصل در جدول  ،1میانگین سنی افراد  38/64با انحراف معیار  11/34بوده است .در بررسی جنسیت
کشاورزان صیفی کار شهرستان اندیمشک نتایج نشان داد که  12/1درصد پاسخگویان را زنان و  87/9درصد را مردان تشکیل
میدهند .بیشترین فراوانی افراد به تعداد  40نفر در سطح ابتدایی بودند .از میان  165کشاورز صیفی کار شهرستان اندیمشک
مبنی بر نوع نظام بهرهبرداری 44/8 ،درصد با فراوانی  74نفر دارای مالکیت اجارهای 30/9 ،درصد با فراوانی  51نفر دارای مالکیت
شخصی 17،درصد با فراوانی  28نفر دارای مالکیت سهم بری و  7/3درصد دارای مالکیت مختلط هستند .بر اساس نتایج میانگین
درآمد افراد برابر با  222میلیون ریال در سال بود .میانگین زمین زراعی در بین افراد موردمطالعه 5/95 ،هکتار بوده است .در
بررسی شرکت در کالس های آموزشی ـ ترویجی کشاورزان صیفی کار شهرستان اندیمشک نتایج نشان داد که  53/9درصد از
پاسخگویان در کالسهای ترویجی شرکت نکردهاند و  46/1درصد پاسخگویان در کالسهای ترویجی شرکت کردهاند.
متغیر
جنس

جدول  .1ویژگیهای افراد موردمطالعه
زن

مرد

کالس ترویجی
سن (سال)

درآمد (میلیون ریال در سال)
زمین زراعی (هکتار)

145

87/9

40

24/2

بیسواد
زیر دیپلم

36

دیپلم

20

21/8

باالتر از دیپلم

35

21/2

21

12/7

اجارهای

74

ملکی

نظام بهرهبرداری

20

12/1

33

ابتدایی

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

51

سهم بری

28

بله

76

مختلط

12

خیر

89

میانگین

انحراف معیار

30/9
44/8
17

7/3

46/1

53/9

38/64

11/34

5/95

2/23

222

53
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بهمنظور ارزیابی سطح دانش فنی کاربرد سموم شیمیایی در کشاورزان صیفی کار شهرستان اندیمشک  9گویه طراحی و
از مخاطبان خواسته شد تا پاسخ خود را درباره هر گویه در یک طیف  3گزینهای بیان کنند .نتایج در جدول  2ارائهشده است.
جدول  .2توزیع فراوانی کشاورزان صیفیکار شهرستان اندیمشک
برحسب پاسخ به گویههای سطح دانش فنی کاربرد سموم شیمیایی
گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

1/62

0/73

0/45

7

1/24

0/49

0/39

3

1/07

0/30

0/28

1

1/38

0/57

0/41

5

1/45

0/66

0/45

6

1/38

0/72

0/52

9

1/55

0/75

0/48

8

1/37

0/54

0/39

4

1/14

0/43

0/37

2

آیا سموم شیمیایی باعث آلودگی آبهای زیرزمینی میشوند؟
آیا سموم شیمیایی اثرات نامطلوبی بر محیطزیست دارند؟
آیا سموم شیمیاییبرای سالمت انسان مضر هستند؟
آیا سموم شیمیاییبر کیفیت مواد غذایی اثرات نامطلوبی دارند؟
آیا سموم شیمیاییبر تنوع زیستی جانداران اثرات مضری دارند؟
آیا سموم شیمیایی عامل پیدایش بیماریها هستند؟
آیا سموم شیمیایی اثرات مضری بر حاصلخیزی خاکدارند؟
آیا سموم شیمیایی اثرات منفی بر امنیت غذایی دارند؟
آیا سموم شیمایی برای حشرات مفید مضر هستند؟

بهمنظور ارزیابی سطح نگرش مرتبط با سموم شیمیایی کشاورزان صیفیکار شهرستان اندیمشک  9گویه طراحی و از
مخاطبان خواسته شد تا پاسخ خود را درباره هر گویه در یک طیف  5گزینهای (بسیار مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،بسیار موافق
و موافق) بیان کنند .نتایج در جدول  3ارائهشده است.
جدول  .3توزیع فراوانی کشاورزان صیفی کار شهرستان اندیمشک
برحسب پاسخ به گویههای سطح نگرش به کاربرد سموم شیمیایی

گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

سمپاشي باعث افزايش توليد و درآمد میگردد.

4/38

0/96

0/21

1

سموم شیمیایی عامل پيدايش بيماريها هستند.

4/12

1/19

0/29

7

سموم شیمیایی ميتوانند به محیطزیست آسيب بزنند.

4/21

1/00

0/23

3

استفاده از سموم شیمیایی در توليد محصوالت ضروری است.

4/38

0/96

0/22

2

كيفيت مواد غذايي بسته به ميزان سم باقيمانده در آن است.

3/98

1/08

0/25

4

كشاورز موفق ،تولیدکننده با حداقل استفاده از سموم شیمیایی است.

3/66

1/41

0/38

9

استفاده از سموم شیمیایی آخرين راه مبارزه با آفات است.

3/91

1/28

0/32

8

بقاياي سموم شیمیایی در محصوالت كشاورزي عامل بيماري است.

4/15

1/13

0/27

5

وضعيت كنوني استفاده از سموم شیمیایی مناسب نيست.

4/08

1/13

0/27

6

رفتار ايمني در كاربرد سموم شیمیایی
بهمنظور ارزیابی میزان رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی کشاورزان صیفی کار شهرستان اندیمشک  10گویه طراحی
و از مخاطبان خواسته شد تا پاسخ خود را درباره هر گویه در یک طیف  5گزینهای (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و بسیارکم)
بیان کنند.
جدول ( )4فراوانی و درصد پاسخ های کلیه افراد جامعه مورد مطالعه را در مورد هر گویه نشان می دهد .میانگین ،انحراف
ت بندی شدهاند .گویه ،گذاشتن عينك يا پارچه محافظ چشم،
معیار و ضریب تغییرات گویهها برحسب نظرات پاسخگویان اولوی 
اولویت اول را به خود اختصاص داده است.
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جدول  .4توزیع فراوانی کشاورزان صیفیکار شهرستان اندیمشک
برحسب پاسخ به گویههای رفتارهای ایمنی به کاربرد سموم شیمیایی
گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

در نظر گرفتن جهت باد در زمان سمپاشي

1/41

0/79

0/56

9

استفاده از شلوار ايمني در هنگام سمپاشی

2/63

1/15

0/44

4

استفاده از روپوش ايمني در هنگام سمپاشی

2/73

1/17

0/43

3

استفاده از ماسک ايمني در هنگام سمپاشی

1/79

0/89

0/50

7

استفاده از دستکش ايمني در هنگام سمپاشی

2/21

1/17

0/53

8

استفاده از چکمه ايمني در هنگام سمپاشی

2/91

1/21

0/41

2

استفاده از کاله ايمني در هنگام سمپاشی

2/64

1/28

0/48

6

دوش گرفتن بعد از سمپاشي

1/16

0/47

0/44

5

گذاشتن عينك يا پارچه محافظ چشم

2/81

1/17

0/41

1

بستن دهان و بيني در هنگام سمپاشي

1/47

0/90

0/61

10

میانگین ،2/176 :انحراف معیار0/89 :
با توجه به سنجش گویههای رفتار ایمنی کشاورزان در طیف لیکرت (بسیارکم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= 4و بسیار زیاد =)5
و در نظر گرفتن تعداد گویهها ( 10مورد) ،جهت گروهبندی نمونه آماری موردمطالعه برحسب رفتار ایمنی کشاورزان ،پاسخها از 1
تا  5ارزشگذاری شده و پس از تبدیل به دامنه  10تا  50نمره هر فرد بر تعداد گویهها یعنی  10تقسیم شد .پس از بهدستآمده
آوردن نمره رفتار ایمنی کشاورزان هر فرد بهصورت  1تا  ،5به تعیین دامنه ها اقدام گردید.
با توجه به اینکه افراد در سه گروه تقسیمبندی شدند ،افرادی که نمره  1تا  2/33را دارا بودهاند در دسته سطح پایین رفتار
ایمنی ،کسانی که دارای امتیاز  2/33تا  3/66بودهاند در دسته سطح رفتار ایمنی متوسط ،کسانی که در دامنه  3/66تا  5قرار
داشتند در سطح باال بودند .بر اساس نتایج حاصل در جدول ()5؛  37/6درصد با فراوانی  62نفر در گروه کم 49/1 ،درصد با فراوانی
 81نفر در گروه متوسط و  13/3درصد با فراوانی  22نفر در گروه زیاد ازلحاظ میزان رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی قرار
داشتهاند.
جدول  .5گروهبندی کشاورزان صیفیکار برحسب رفتار ايمني در كاربرد سموم شیمیایی
رفتار ایمنی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

کم

62

37/6

37/6

متوسط

81

49/1

88/7

زیاد
کل

22
165

13/3
100

100

همبستگي بین متغیرهاي پژوهش با رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی
بر اساس نتایج حاصل که در جدول  6ارائهشده است؛ همبستگی بین سطح دانش فنی کاربرد سموم شیمیایی (،)r=0/274
سطح درآمد سالیانه ( ،)r=0/661مشارکت اجتماعی ( ،)0/487منزلت اجتماعی ( ،)0/274سطح نگرش به کاربرد سموم شیمیایی
( ،)0/252با رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی توسط کشاورزان صیفیکار شهرستان اندیمشک با اطمینان  0/99رابطه
معنیداری داشت.
این موضوع بیانگر آن است که رابطه مستقیمی بین افزایش متغیرهای مذکور و متغیر رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی
وجود دارد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان زمین زراعی ( )r=0/167و رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی نیز
با اطمینان  95درصد رابطه معنیداری وجود دارد.
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جدول  .6رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق

ردیف

متغیر دوم

متغیر اول
نام متغیر

مقیاس

نام متغیر

مقیاس

نوع ضریب همبستگی اسپیرمن

r

sig

1

سن

فاصلهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

0/102

0/194

2

سطح تحصیالت

رتبهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

-0/151

0/053

3

سابقه کار

فاصلهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

0/078

0/317

4

فاصله از مرکز
خدمات

فاصلهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

-0/096

0/221

5

دانش فنی

رتبهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

**0/274

0/000

6

درآمد

فاصلهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

**0/661

0/000

7

میزان زمین

فاصلهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

*0/167

0/032

8

مشارکت اجتماعی

رتبهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

**0/487

0/000

9

منزلت اجتماعی

رتبهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

**0/274

0/000

10

کانال ارتباطی

رتبهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

0/135

0/084

11

نگرش

رتبهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

**0/252

0/000

12

هنجارهای
اجتماعی

رتبهای

رفتار ایمنی

رتبهای

اسپیرمن

0/071

0/368

* :سطح معناداری  : ** ، /05سطح معنیداری0/01
آزمون های مقایسه ای

یکي از اهداف این پژوهش مقایسه رفتار ایمنی پاسخگویان در استفاده از سموم بر اساس سطوح مختلف متغیرهای مستقل
بود که برای این منظور از آزمون من وایت نی و کروسکال والیس استفاده شد.
بر اساس نتایج حاصل از جدول  7بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی توسط کشاورزان زن و مرد و نیز کشاورزان
شرکت کرده و شرکت نکرده در کالس آموزشی و ترویجی با اطمینان  95درصد اختالف معنیداری وجود دارد.
جدول  .7مقایسه سطوح رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی از دیدگاه کشاورزان صیفیکار برحسب متغیرهای مستقل
متغیر مستقل
جنسیت
شرکت در کالس
آموزشی

گروه

فراوانی

میانگین رتبهها

زن

20

90/53

مرد

145

81/96

بله

77

72/03

خیر

88

92/60

آماره من -وایت نی

سطح معناداری

1299/500

0/452

2527/000

0/05

بهمنظور مقایسه بین سطوح مختلف رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی از دیدگاه کشاورزان صیفی کار برحسب نوع نظام
بهرهبرداری و بیان اختالف بین آنها از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.
با توجه به جدول ( )8بر اساس سطح معناداری ( )0/139بهدستآمده و اختالف در میانگین رتبههای حاصل میتوان نتیجه
گرفت که بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی ،کشاورزان با نظام بهرهبرداری مختلف ،تفاوت معنیداری وجود نداشته و
ی گردد.
میتوان گفت فرضیه موردنظر رد م 
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جدول  .8مقایسه سطوح رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی از دیدگاه کشاورزان صیفیکار برحسب نوع نظام بهرهبرداری
نوع نظام بهرهبرداری
ملکی
اجارهای
سهم بری
مختلط
کل

فراوانی

میانگین رتبهها

51

73/94

73

84/27

29

85

12

108/92

آماره کای اسکویر

سطح معناداری

0/139

5/487

165

تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام

بهمنظور تحلیل نقش متغیرهای تحقیق بر روی متغیر وابست ه رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی از دیدگاه کشاورزان
صیفیکار در شهرستان اندیمشک ،از روش رگرسیون به شیوه گامبهگام استفاده شد .با توجه به ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت
بهدستآمده از آزمون تحلیل رگرسیون به شیوه گامبهگام معادله رگرسیون تحقیق به شکل زیر به دست آمد:
همچنین نتایج نشان داد که از میان متغیرهای مستقل که با متغیر وابسته تحقیق رابطه معناداری داشته اند ،متغیر سطح
درآمد سالیانه ،میزان زمین زراعی ،مشارکت اجتماعی و منزلت اجتماعی دارای نقش معناداری بر روی متغیر مستقل بوده و
ی کنند .جهت مقایس ه نقش متغیرهای مستقل
بهطور تعاملی  60/4درصد ( )R2=0/604تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تعیین م 
موجود در مدل رگرسیون بر روی متغیرهای وابسته از ضرایب استانداردشده ) (Betaاستفاده شد ،بر این اساس مشخص شد که
سطح درآمد با ضریب  0/850مهمترین متغیر مؤثر بر رفتار ایمنی کشاورز است ،جدول ( )9یافت ه های حاصل از تحلیل رگرسیون
چندگانه به شیوه گامبهگام را نشان می دهد.
جدول  .9یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام
متغیر مستقل

B

SE B

Beta

T

Sig

سطح درآمد سالیانه

4/48

0/000

0/850

11/40

0/000

میزان زمین زراعی

-0/384

0/077

-0/362

-4/95

0/000

مشارکت اجتماعی

0/352

0/097

0/211

3/64

0/000

منزلت اجتماعی

0/279

0/100

0/157

2/77

0/006

عرض از مبدأ

4/952

3/05

0/003

Adj R =0/595 61 F=0/11 Sig=0/000
2

1/624

R =0/604
2

R=0/777

بحث و نتیجهگیری
بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی و دانش فنی کاربرد سموم شیمیایی رابطه مثبت و معناداری بهدستآمده است.
این یافتههای تحقیق با یافتههای بیژنی و همکاران ( ،)1393منفرد و توکلی ( ،)1393آقاجان زاده و شریفزاده ( ،)1392نظریان و
همکاران ( ،)1388تقدیسی و همکاران ( ،)1387حسینی و همکاران ( ،)1389نیکنامی ( ،)1387عقیلی نژاد و همکاران (،)1386
( Zhang& Lu )2007( ،Oluyde & Festus، (2007) Atreya )2007موردحمایت قرار میگیرد .به نظر میرسد کشاورزانی که دانش
فنی بیشتری درزمینة سموم شیمیایی داشتهاند بیشتر رفتار ایمنی خود را در مصرف سموم رعایت مینمایند ،بنابراین دستیابی
به ایمنی در کاربرد سموم نیازمند دانش و آگاهی صحیح کشاورزان از خطرات سموم شیمیایی است.
بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی و سطح درآمد سالیانه رابطه مثبت و معناداری بهدستآمده است .این یافتههای
تحقیق با یافته نظریان و همکاران ( ،)1388نوروزی ( ،)1384قانع ( .Wichman et al )2002( ،)1384موردحمایت قرار میگیرد.
به نظر میرسد هرچه کشاورزان درآمد بیشتری از کشاورزی داشته باشند ،بیشتر رفتارهای ایمنی خود را در مصرف سموم
رعایت مینمایند و از تجهیزات مانند دستکش ،چکمه و شلوار محافظ استفاده میکنند .کشاورزان با درآمد باالتر همچنین با
پوشیدن ماسک ،کاله و وسایل ایمنی و همچنین اقدامات مناسب بعد از سمپاشی و دوش گرفتن بعد از عملیات سمپاشی از
آسیبهای ناشی از مسمومیت و سایر عوارض سموم مصون میباشند .این به خاطر این است که کشاورزان با درآمد بیشتر معموالً
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زمین بیشتری دارند ،مناطق بیشتری برای سمپاشی دارند و
خرید تجهیزات برای آنها آسانتر است .همچنین این گروه از
افراد معموالً اهمیت بیشتری برای سالمت خود قائل میباشند؛
بنابراین رفتارهای ایمنی بیشتری را انجام و رعایت مینمایند.
بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی و میزان زمین
زراعی رابطه مثبت و معناداری بهدستآمده است .این یافته
تحقیق با نتایج نظریان و همکاران ( ،)1388گل زردی و
همکاران ( ،)1390نیکنامی ( ،)1387نوروزی ( ،)1384قانع
( Joshi )2001( ،.Wichman et al )2002( ،)1384موردحمایت
قرار میگیرد .به نظر میرسد کشاورزانی که زمین بیشتری
داشتهاند ،رفتارهای ایمنی خود را مانند پوشیدن ماسک ،کاله
و وسایل ایمنی و همچنین اقدامات مناسب بعد از سمپاشی،
بیشتر موردتوجه قرار میدهند.
بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی و میزان
مشارکت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری بهدستآمده
است .این یافتههای تحقیق با یافتههای نظریان و همکاران
( ،)1388نوروزی ( Joshi )2001( ،)1384موردحمایت قرار
میگیرد .به نظر میرسد کشاورزانی که ارتباط بیشتری دارند ،بر
دسترسی آنها به اطالعات بیشتر از طریق مشارکت اجتماعی
افزوده میشود و درنتیجه این کشاورزان به خاطر دانش و
آگاهی مناسب ،نکات ایمنی در زمان سمپاشی را بیشتر رعایت
میکنند.
بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی و میزان
منزلت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری بهدستآمده است.
این یافتههای تحقیق با نتایج(Bedell & Rehmani )2001
موردحمایت قرار میگیرد .لذا حفظ جایگاه و منزلت اجتماعی
کشاورزان در جامعه ،به آنها درزمینة کسب دانش و نگرش
مناسب در زمینه رعایت رفتارهای ایمنی در کاربرد سموم
آفتکش کمک میکنند.
بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی و میزان
نگرش مرتبط با سموم شیمیایی رابطه مثبت و معناداری
بهدستآمده است .این یافتههای تحقیق با یافتههای بیژنی
و همکاران ( ،)1393نظریان و همکاران ( ،)1388قاسمی
و کرمی ( ،)1388تقدیسی و همکاران ( ،)1387حسینی و
همکاران (Yildirim، (2007) Zhang & )2007( ،)1389
Yan et al.،(2003) Salameh et al.، Yassin

)Lu،(2005

 )(2002و ( Lichtenberg & Zimmerman)1999موردحمایت
قرار میگیرد .به نظر میرسد ،افرادی که علم و دانش بیشتری
درزمینه سموم شیمیایی دارند ،نگرش بهتری نسبت به رعایت
رفتارهای ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی دارند .درنتیجه می
توان بیان کرد نگرشها ،عقاید و درک کشاورزان درزمینه کاربرد
سموم شیمیایی بر رفتار ایمنی کشاورزان در کاربرد سموم
شیمیایی تأثیر دارد.
بین رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیاییبر حسب
شرکت در کالسهای آموزشی ـ ترویجی اختالف معناداری
وجود دارد .این یافتههای تحقیق با یافتههای مراد حاصلی و
همکاران ( ،)1393کیانی و همکاران (Atreya )2007( ،)1390
موردحمایت قرار میگیرد .لذا دانش افراد نسبت به رعایت
ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی با شرکت در کالسهای
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آموزشی ـ ترویجی کاربرد سموم شیمیایی افزایش مییابد.
بر اساس نتایج حاصل از مدل رگرسیونی درآمد سالیانه،
میزان زمین زراعی ،مشارکت اجتماعی و منزلت اجتماعی نقش
مؤثری بر رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی دارد .یافتههای
تحقیقات قانع ( ،.Wichman et al )2002( ،)1384گل زردی
و همکاران ( ،)1390نیکنامی ( ،)1387نوروزی ( )1384و
( Joshi )2001نتیجه حاصل را مورد تأیید قرار میدهد.
پیشنهادها
ـ با توجه به رابطه معنیدار بین رفتار ایمنی در کاربرد
سموم شیمیایی و دانش فنی کاربرد سموم شیمیایی ،پیشنهاد
میشود برنامهریزان فعالیتهای آموزشی ترویجی ،ضمن
ارزیابی دقیق نیازهای آموزشی کشاورزان در نحوه استفاده از
سموم کشاورزی نسبت به برگزاری دورههای آموزشی متناسب
با سطح اطالعات کشاورزان اقدام نمایند.
ـ با توجه به رابطه معنیدار بین رفتار ایمنی در کاربرد
سموم شیمیایی و سطح درآمد ،پیشنهاد میشود در جهت
ارتقای رفتار ایمنی کشاورزان نسبت به ارائه تسهیالت الزم
برای کشاورزان جهت تهیه ابزار و وسایلی اقدام شود.
ـ با توجه به رابطه معنیدار بین رفتار ایمنی در کاربرد
سموم شیمیایی و میزان مشارکت اجتماعی پیشنهاد میشود
زمینههای الزم جهت توسعه مشارکت اجتماعی فراهم گردد
تا با افزایش مشارکت اجتماعی افراد و عضویت بهرهبرداران در
گروههای اجتماعی مختلف و طرح مسئله مربوطه و تحلیل و
دستیابی به راهحلهای مناسب زمینه الزم جهت تغیر رفتار در
کشاورزان را فراهم گردد.
ـ با توجه به رابطه معنیدار بین رفتار ایمنی در کاربرد
سموم شیمیایی و میزان منزلت اجتماعی ،توصیه میشود
جایگاه و منزلت اجتماعی کشاورزان در جامعه و نقش آنها در
ایجاد یک جامعه سالمت مورد تمجید قرار گیرد ،تا به آنها در
رابطه با کسب دانش و نگرش مناسب جهت رعایت رفتارهای
ایمنی در کاربرد سموم آفتکش کمککند.
ـ با توجه به رابطه معنیدار بین رفتار ایمنی در کاربرد
سموم شیمیایی و سطح نگرش مرتبط با سموم شیمیایی و
اهمیت نگرش ،عقاید و درک کشاورزان درزمینة این سموم
بر رفتار ایمنی افراد ،توصیه میشود که تمهیدات الزم جهت
بهبود نگرش بهرهبرداران با اثرات جبرانناپذیر رفتار ناایمن در
کاربرد سموم انجام شود.
ـ با توجه به اینکه رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی
بین کشاورزان شرکت کرده در کالسهای آموزشی -ترویجی
و شرکت نکرده اختالف معناداری وجود دارد .توصیه میشود
نسبت به برگزاری بیشتر کالسهای آموزشی مذکور اقدام الزم
انجام گردد.
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