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عامل های مؤثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم پیلهخوار نخود در شهرستان
کرمانشاه
امیرحسین علی بیگی ،1نسترن حیدری ،2محبوبه خیراللهی
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دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .3دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکیده

نخـود یکـی از گیاهـان زراعی اسـت که در ایران سـطح زیر کشـت باالیی دارد و اسـتان کرمانشـاه نیز باالترین سـطح زیر کشـت و

تولیـد آن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .ازآنجاکـه آسـیب و زیـان آفت ها به کشـتزارهای نخـود ،عملکرد این محصـول را پایین
مـی آورد و اسـتفاده از سـم شـیمیایی بههیچوجـه تضمینکنندهی موفقیت مبـارزه با آفت هـا و بیماریهای آن نیسـت ،درنتیجه

کاربـرد روشهـای مبـارزه غیر شـیمیایی ازجمله کاربرد مبارزه زیسـتی (بیولوژیک) ،توسـط نخـودکاران ،عاقالنه به نظر میرسـد.

ایـن بررسـی بهصـورت علـی  -ارتباطـی و باهـدف کلـی شـناخت عامل هـای مؤثر بـر پذیرش مبارزه زیسـتی بـا کرم پیلهخـوار نخود

انجـام شـد .جامعـه ی آمـاری ایـن پژوهـش ،نخـودکاران دیـم شهرسـتان کرمانشـاه بـه شـمار  3000تـن بـود کـه  341تـن از آن ها

بـر پایـه جـدول کرجسـی و مـورگان بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری تصادفـی سـاده ،بهعنـوان نمونـه آماری انتخـاب شـدند .ابزار

گردآوری داده ها پرسشـنامه محقق سـاخته ای بود که با روش مصاحبه سـاختارمند ،اقدام به گردآوری داده های موردنظر شـد و
بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSپردازش و مـورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .جهت اطمینان از روایی شـکلی و محتوایی ،پرسشـنامه
در اختیـار برخـی از کارشناسـان و اعضـای هیئتعلمـی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه رازی قـرار گرفـت ،همچنیـن بـرای تعییـن

پایایـی ،پرسشـنامه در بیـن  30تـن از پذیرنـدگان و نپذیرنـدگان مبـارزه زیسـتی با کـرم پیلهخوار نخود در شهرسـتان سـنقر توزیع

و تکمیـل شـد و سـپس بـا اسـتفاده از آلفـای ترتیبـی ،پایایی بخش های مختلف پرسشـنامه محاسـبه شـد .بنـا بر یافتهها ،شـمار

اعضـای خانـوار ،پیشـینه ی کار کشـاورزی و سـطح زیر کشـت نخود در دو گـروه پذیرنده و نپذیرنده مبارزه زیسـتی با کـرم پیلهخوار
نخـود اختلاف معنـادار داشـت .بنا بر یافتههای رگرسـیون لجسـتیک ،نگـرش ،هنجارهای ذهنی و کنتـرل رفتاری ادراکشـده بر

احتمـال پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا کرم پیلهخـوار نخـود تأثیرگـذار بودند که بیشـترین تأثیرگـذاری بر ایـن احتمال توسـط متغیر
نگـرش نسـبت به پذیـرش مبارزه زیسـتی با کـرم پیلهخوار نخود ایجادشـده اسـت.

نمایه واژگان  :کرم پیلهخوار نخود ،کشت نخود ،مبارزه زیستی ،مبارزه شیمیایی

نویسندهی مسئول :امیر حسین علی بیگی
رایانامهbaygi1@gmail.com :

دریافت 95/8/12 :پذیرش96/6/13 :
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مقدمه

کاربـرد بیرویـه سـم آفتکـش در کشـور بهعنـوان تنهـا راه

نخـود یکـی از گیاهـان زراعـی اسـت کـه در ایـران سـطح زیر

مبـارزه بـا آفتهـای کشـاورزی ،افـزون بـر زیـان هـای سـنگین

پهنـه کشـت نزدیـک بـه  64درصـد سـطح زیـر کشـت حبوبـات

کشـاورزی و زیـان هـای سـنگین بـه کشـاورزان میشـود.

کشـت باالیـی دارد .ایـن گیـاه زراعـی بـا هفـت میلیـون هکتـار
را دارد (فائـو ،)2004 ،بهگونـهای کـه در بیـن کشـورهای

تولیدکننـدهی نخـود ،ایـران ازنظـر سـطح زیـر کشـت پـس از

هندوسـتان ،پاکسـتان و ترکیـه در مقـام چهـارم جهـان قـرار
دارد .درصورتیکـه از دیـدگاه عملکرد با تولیـد  400کیلوگرم در

بـر سلامت جامعـه ،موجـب افـت کیفیـت و سلامت محصـول

هزینـهی گـزاف سـم و سمپاشـی بـه همـراه پـی آمدهـای
زیسـتمحیطی و تهدیـد سلامت جامعـه ،سـبب افزایـش
هزینههـای تولیـد میشـود .گـو اینکـه اسـتفاده از سـمهای

شـیمیایی بههیچوجـه تضمینکننـدهی موفقیـت مبـارزه بـا

هکتـار در آخریـن رده قرارگرفتـه اسـت (صباغ پـور و همکاران،

آفتهـا نیسـت و با کاربرد پیوسـته سـمها ،مقاوم شـدن آفتها

کیلوگـرم در هکتار میباشـد (فائو .)2004 ،در این میان اسـتان

بهویژه سـمهای پرخطـر را افزایش دهد (بنی عامـری.)1389 ،

اسـت بهطوریکـه با سـطح زیـر کشـت  115345هکتـار و تولید

زیسـتی توسـط نخـودکاران ،منطقیتر به نظر میرسـد .مبارزه

 ،)2003درحالیکـه میانگیـن عملکـرد جهانـی نخـود820 ،

کرمانشـاه مهم ترین اسـتان کشـور در زمینه ی تولید نخود دیم
 60437تـن ،باالتریـن سـطح زیـر کشـت و تولید نخـود را در کل
کشـور دارد .همچنیـن میانگیـن سـاالنه عملکرد ایـن محصول

در اسـتان یادشـده 400-450 ،کیلوگـرم در هکتـار اسـت کـه بـا
توجـه بـه هزینههـای بـاال و رنـج فـراوان ،بسـیار انـدک اسـت
(آمارنامـه وزارت جهـاد کشـاورزی.)1390،

عامـل هـای محدودکنندهی عملکـرد این محصول ،آسـیب

آفتهـا بـه کشـتزارهای نخـود در اسـتان کرمانشـاه اسـت کـه

نیـز از چالـش هـای دیگـری اسـت کـه میتوانـد کاربرد سـمها و

کاربـرد روشهای مبـارزه غیر شـیمیایی ازجمله کاربـرد مبارزه
زیسـتی بهعنوان یک پاسـخ طبیعی به مشـکل آسـیب آفتها،
نوعـی مبـارزه پایـدار اسـت کـه بـرای محیطزیسـت آالینـده به

شـمار نمیآیـد (کینـگ و همـکاران.)1989 ،

بنـا بـر آمـار سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه

( ،)1393آهنـگ پذیـرش نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا کـرم
پیلهخـوار نخـود در بین کشـاورزان شهرسـتان کرمانشـاه پایین

اسـت .لذا بایسـتی در پی عامـل هایی بود که بـر افزایش میزان

همواره زیان های شـدیدی برجای میگذارد که باعث میشـود

پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار مؤثـر باشـند.

هفـت گونـه کـرم پیلهخـوار در جهـان روی نخـود گزارششـده

زنبـور براکـون در بین نخـودکاران ،ترویـج و آموزش اسـتفاده از

میـزان عملکـرد پاییـن تـر از حـد قابلانتظـار باشـد .تاکنـون
اسـت کـه بنا بر بررسـی هـای انجامشـده هلیوتیـس 1گونه غالب

کرم پیلهخوار نخود در شهرسـتان کرمانشـاه می باشـد (سـیدی

پرسـش اصلی پژوهش این اسـت کـه باوجود پخـش رایگان

ایـن عامـل زیسـتی ،مناسـب بـودن شـرایط آب و هوایـی بـرای

رشـد و تکثیـر ایـن زنبـور در کشـتزارهای نخـود شهرسـتان

صاحبـاری ،)1389 ،گاهـی آسـیب ایـن آفـت تـا بیـش از 90

کرمانشـاه ،چـرا پذیـرش ایـن شـیوه ی بسـیار کمهزینـه ولـی

تریـن روش مبـارزه با این آفـت در کرمانشـاه ،روشهای مبارزه

شهرسـتان کرمانشـاه کـم اسـت؟ شـاید دلیـل آن عامـل هـای

البتـه کشـاورزان بـه علـت تـرس از گسـترش این آفت ،هرسـال

آنهـا بـر فرآینـد پذیـرش ایـن شـیوه در بیـن نخـودکاران دیـم

درصـد گزارششـده اسـت (هاشـمی آقاجـری .)1998 ،مهـم
شـیمیایی اسـت که در مرحله ی تشـکیل نخود انجام میشـود.
و گاهـی در صـورت نبـود آفـت هـم اقدام بـه سمپاشـی میکنند

(سـیدی صاحبـاری1389 ،؛ پدیگـو )1994 ،کـه همیـن کار
منجـر بـه کاهـش کیفیـت و سلامت محصـول نخـود میشـود و

پرسـود بـرای مبـارزه بـا کرم پیلهخـوار نخـود در بین کشـاورزان
اجتماعـی روانشـناختی و تأثیرگـذاری هـای مهـم و مسـتقیم

شهرسـتان کرمانشـاه باشـد .ازایـنرو ،ایـن تحقیـق بـا بررسـی
عامـل هـای مؤثـر بـر پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخوار
نخـود بـا تأکید بـر عامل هـای مهـم اجتماعـی و روانشـناختی

درنتیجـه صـادرات آن را به بازارهای جهانی با دشـواری روبهرو

درپـی پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش اسـت تـا روشـن شـود

در کشـورمان ،بیـش از  20000تـن میباشـد ،البتـه ایـن رقـم

نخـودکاران دیـم پذیرنـده و نپذیرنـدهی مبـارزه زیسـتی بـا

میسـازد .بـر پایـهی آمـار رسـمی ،کاربـرد سـالیانه آفتکشها

شـامل واردات غیرمجـاز سـمها بـه کشـور نمیشـود.

کـه چـه تفاوتهایـی ازنظـر ویژگیهـای فـردی بیـن دو گـروه
کـرم پیلهخـوار نخـود شهرسـتان کرمانشـاه وجـود دارد و تأثیـر
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نگـرش ،هنجارهـای ذهنی و مبـارزه رفتاری ادراکشـده (خود

فعالیتهای احیا و توســعه جنگــل وجود دارد .از سـوی دیگر

چگونـه اسـت؟

روشهـای آموزشـی  -ترویجـی مورداسـتفاده آموزشـگران

کارآمـدی) در پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخود

در تحقیـق آجـای و همـکاران ( ،)2001بـا عنـوان اثربخشـی

در زمینـه ی پذیـرش نـوآوری هـا بررسـی هـای فراوانـی

کشـاورزی در روز کشـت زار انجام دادند ،به این نتیجه رسـیدند

عشوری و همکاران ( ،)1394در پژوهش خود با بررسی

رابطـهی مثبـت و معنـیداری دارد.

صـورت گرفتـه اسـت ازجملـه :

عاملهای مؤثر بر پذیرش کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج

به این نتیجه رسیدند که عامل هایی چون ،سطح تحصیالت

کـه دانـش و مشـارکت کشـاورزان با پذیـرش فناوریهـای نوین
اوالدل( )2008در زمینـهی عامـل هـای مؤثـر بـر گرایـش

کشـاورزان بـرای خدمـات ترویـج در نیجریـه ،نشـان داد کـه

شالی کاران ،مشارکت و همکاری ،میزان تولید و هزینه کشاورز

درآمـد سـاالنه ،سـطح تحصیلات و اسـتفاده از رسـانههای

در پژوهشـی دیگر برای بررسـی عاملهای مؤثر بر اسـتفاده

دارد .دجـی ( ،)2005در تحقیـق خـود در زمینـهی عضویـت

( ،)1380بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که هزینـهی مبارزه زیسـتی،

نتیجـه گرفـت کـه بیـن شـمار اعضـای خانـوار ،منبـع دریافـت

در احتمال پذیرش این فناوری تأثیر مثبت دارد.

از زنبـور در مبـارزه کـرم سـاقه خوار برنـج ،حسـینی و همکاران

ارتباطجمعـی رابطهی مثبـت و معنیداری با پذیـرش فناوری

زنـان کشـاورز در انجمنهـای تعاونـی و رفتـار پذیـرش آنـان،

زیـان هـای سمپاشـی ،ارتباط با مروجـان و دنبالـهروی از دیگر

اعتبـار و رفتار پذیرش زنان کشـاورز رابطه مثبـت و معنیداری

زنبـور بـرای مبارزه زیسـتی با کرم سـاقه خـوار دارد .مرتضوی و

ایـن نتیجه رسـید که سـن ،پیشـینهی کار کشـاورزی ،موقعیت

از تسـهیالت بانکـی و بیمـه محصـوالت کشـاورزی را بر پذیرش

آنـان بـا پذیـرش فنـاوری رابطـه معنـاداری دارد.

تولیدکنندگان مشـارکتکننده در طـرح پذیرش بهکارگیری این

همـکاران ( )1394تحصیالت کشـاورز ،میزان درآمد ،اسـتفاده
مبارزه زیسـتی توسـط کشـاورزان مؤثر دانسـتهاند.

بـه نقـل از ساباشـینی و همـکاران ( ،)2002بیـن سـطح

وجـود دارد .رائـو ( )1996نیـز در تحقیقـی در کشـور هنـد بـه

اجتماعـی  -اقتصـادی ،اسـتفاده از منابـع اطالعاتـی و نوگرایی
در برخـی بررسـی ها اثرگـذاری های آمـوزش کشـاورزان در

قالـب برگـزاری مدرسـه مزرعـه کشـاورزان را در مبارزه زیسـتی

تحصیلات ،انـدازه زمین زراعی ،مشـارکت اجتماعی ،وضعیت

مؤثـر دانسـتند .ازجملـه بررسـی اوی و همـکاران ( )2005و

از رسـانههای ارتباطجمعـی بـا میـزان پذیـرش فنـاوری رابطـه

کـه نپذیرنـدگان فنـاوری تحـت تأثیـر مراجـع و منابـع پرشـمار

اقتصـادی  -اجتماعـی ،تماس بـا مرکزهای ترویجی و اسـتفاده

وتـرز و همـکاران ( ،)2013در تحقیقـی بـه ایـن نتیجه رسـیدند

مثبـت و معنـیداری وجـود دارد .در همیـن راسـتا ،سـامعی و

بهمنظـور پذیـرش فنـاوری تصمیـم مـی گرفتنـد.

درآمـد زراعـی سـالیانه ،اسـتفاده از منابـع اطالعاتـی و راههای

تبییـن مـدل رفتـاری هنرآمـوزان هنرسـتانهای کشـاورزی

معنـیداری بـه دسـت آوردند.

انجـام دادنـد بـه ایـن نتایـج رسـیدند کـه متغیرهـای خـود

همـکاران ( )2009بیـن پذیـرش مدیریـت تلفیقـی آفتهـا بـا
ارتباطـی و دانـش در مـورد مدیریـت تلفیقـی آفتهـا رابطـهی

در پژوهشـی کـه سـلیمانی و همـکاران ( ،)1390بـا عنـوان

اسـتان کردسـتان در تصمیـم بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات

در بررسـی دیگـری ،فهـام و همـکاران ( ،)1386در بررسـی

کارآمـدی و هنجارهـای ذهنـی و نگرش بـه اسـتفاده از فناوری

روسـتاییان در فعالیتهـای احیـا و توسـعه ی جنـگل ،نــشان

فنـاوری اطالعـات داشـتند .اسـپیچرس و همـکاران (،)2007

سـازههای اجتماعـی و روان شـناختی مؤثـر بـر مشـاركت
دادنـد کـه رابطـهی مثبــت و معنــیداری بــین متغیـر میـزان

مشـاركت در فعالیتهـای احیـا و توسـعه جنـگل و متغیرهـای

اطالعـات ،تأثیـر مثبـت و معنیداری بـر تصمیم به اسـتفاده از

نیـز بـه وجـود رابطـهی مثبـت و معنـیدار متغیرهـای بـاور بـه
خـود کارآمـدی و هنجارهـای ذهنـی بـر تصمیـم به اسـتفاده از

میـزان اسـتفاده از راههـای ارتباطـی ،میـزان مــشاركت

فناوریهـای اطالعـات در تحقیـق خـود دسـت یافتنـد .ازر و

میـزان آگاهـی از عامـل هـای تخریـب جنگــل ،میـزان آگــاهی

در صـورت داشـتن نگـرش مثبـت و هنجارهـای ذهنـی نسـبت

اجتمــاعی ،میزان تعامل اجتماعی ،میزان انسجام اجتماعی،
انگیـزه اجتماعـی و میـزان انگیزه زیسـتمحیطی مشـاركت در
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همـکاران ( ،)2011در تحقیـق خـود بـه ایـن نتایج رسـیدند که

بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات ،قصد فـرد نیز برای اسـتفاده

شماره  ،41تابستان 1396

از فنـاوری ،مثبـت بـوده و درجـه قصـد نیـز متناسـب بـا درجـه

کنتـرل رفتـاری ادراکشـده محسـوس خواهـد بـود.

بگیـرد (بارتـون.)2004 ،

در گسـترش نظریـه کنـش مسـتدل ،نظریـه رفتـار

عامـل هـای پرشـماری از دیـدگاه فـردی ،اقتصـادی،

برنامهریزیشـده آژن در سـال  1985ارایـه شـد و بـه دلیـل

نوآوریهـا مؤثـر هسـتند .ولـی ،در شـمار اندکـی از پژوهـش

رفتـاری ادراکشـده یـا همـان خـود کارآمـدی را در برداشـت،

فرهنگـی ،روانـی ،ارتباطـی و ویژگیهـای نـوآوری بـر پذیـرش
های یادشـده به بررسـی عامل هـای اجتماعی  -روانشـناختی
مؤثـر بـر فرآینـد تصمیـم بـه پذیـرش نوآوریهـا پرداختهشـده
اسـت .از سـوی دیگر بیشتریـن تأکید بر نگـرش بهعنوان یکی

آنکـه نسـبت بـه نظریـه کنـش مسـتدل ،سـازه اضافـی کنتـرل
نظریـهی رفتـار برنامهریزیشـده ،نامیـده شـد .نظریـهی

رفتـار برنامهریزیشـده ،ایـن سـازه اضافـی را بهمنظـور ایجـاد
موقعیتـی کـه در آن نبـود کنتـرل فردی یـا منابع ضـروری برای

از سـازههای مهـم اجتماعـی و روانشـناختی بـوده و از بررسـی

انجـام رفتـار معینـی احسـاس میشـد بـه کار گرفتـه اسـت

ادراکشـده کـه تأثیرگـذاری مهـم و مسـتقیمی بـر فرآینـد

نظریـه رفتـار برنامهریزیشـده بـرای پیشـگویی رفتـار عمـدی

دیگـر سـازهها ماننـد هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـاری

تصمیـم بـه پذیـرش نوآوریهـا دارنـد ،تـا حـدود زیـادی غفلت

تـا بتوانـد رفتارهـای ارادی و داوطلبانـه را بهتـر تبییـن کنـد.
و ارادی بـه کار مـی رود ،زیـرا میتوانـد رفتـار برنامهریزیشـده

شـده اسـت .در ایـن تحقیق ،افـزون بر نگرش ،به بررسـی دیگر

باشـد (همـان منبـع) .بنابرایـن میتـوان گفـت نظریـه رفتـار

ذهنـی و کنتـرل رفتاری ادراکشـدهی مؤثر بر پذیـرش نوآوری

چـون دربرگیرنـده کنتـرل رفتـاری ادراکشـده یـا همـان خـود

است.

برنامهریزیشـده ماننـد نظریـه کنش مسـتدل ،نیت یـا تصمیم

سـازههای مهـم اجتماعـی و روانشـناختی ،ماننـد هنجارهای

مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود ،نیـز پرداختهشـده
برخـی بررسـی هـا ،در قالـب نظریه هـای نظامیافتـه فرایند

برنامهریزیشـده جامعتـر از نظریـه کنـش مسـتدل اسـت

کارآمـدی اسـت و بهتریـن پیشـگو کننـدهی رفتـار در نظریـه
اسـت (چئـو.)2001 ،

پذیـرش را تشـریح کردهانـد .کـه مـی تـوان از آن هـا بـرای

در ایـن تحقیـق برخلاف تحقیقـات گذشـته هـر سـه

بـا کـرم پیلهخـوار نخـود بهـره گرفـت .ازجملـهی ایـن نظریههـا

ذهنـی ،کنتـرل رفتـاری ادراکشـده) ،در قالـب نظریـهی

بررسـی چگونگـی ادامـهی پذیـرش نـوآوری ،مبـارزه زیسـتی
میتـوان بـه نظریـهی نشـر نـوآوری راجـرز و نظریـه کنـش
مسـتدل اشـاره کرد .راجـرز ( ،)1995ویژگیهایـی مانند مزیت
نسـبی ،سـازگاری ،پیچیدگـی ،آزمونپذیـری و قابلیـت دیـدن

سـازهی مهـم اجتماعـی روانشـناختی (نگـرش ،هنجارهـای

رفتـار برنامهریزیشـدهی آژن ،بررسـی و ارزیابـی شـدند .از
ویژگیهـای دیگـر پژوهـش ایـن اسـت کـه در بیشـتر تحقیقات

مربـوط بـه پذیـرش نـوآوری ،عامـل های مؤثـر بر پذیـرش تنها

نـوآوری را در پذیـرش آن مؤثـر میداننـد .کاسـتی ایـن نظریـه

در بیـن پذیرنـدگان نـوآوری بررسیشـده اسـت .امـا در ایـن

اسـتفاده از فنـاوری را بررسـی نمیکنـد .همچنیـن محدودیت

زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود نیـز بررسـی شـد.

آن اسـت که اثر نگـرش ،هنجارهای جامعه و خـود کارآمدی در
نظریـه کنـش مسـتدل نیـز آن اسـت که ایـن نظریـه در زمینهی

بررسـی ،افـزون بر گـروه پذیرنـدگان ،گـروه نپذیرنـدگان مبارزه
نظریـهی رفتـار برنامهریزیشـده ،بـا سـه متغیـر مسـتقل

رفتارهایـی کاربـرد دارد کـه افـراد بـر آن کنتـرل ارادی کاملـی

بـرای تعییـن نیـت ،کنتـرل رفتـار ادراکشـده را مطـرح میکند

توجـه چندانـی بـه بررسـی و شـناخت عامـل هـای اجتماعی و

زیـرا دربرگیرنـدهی کنتـرل رفتـاری ادراکشـده یـا همـان

ندارنـد .از سـوی دیگـر ،مـرور بررسـی هـا گویـای آن اسـت کـه
روانشـناختی مؤثـر بـر فرآینـد تصمیـم بـه پذیـرش نوآوریهـا

و بـرای پیـش گویـی رفتـار عمـدی و ارادی بـه کار مـیرود،
خودکارآمـدی اسـت (چـاو و همـکاران .)2000 ،ماننـد نظریـه

نشـده اسـت و در شـماری از آن هـا کـه بـه بررسـی عامـل هـای

کنـش مسـتدل ،بهتریـن پیشگـو کننـدهی رفتـار در نظریـه

تنهـا بـر نگرش اسـت .ایـن در حالی اسـت که نگـرش تنها یکی

برنامهریزیشـده ،نیـت توسـط سـه متغیـر تعیینشـده اسـت

اجتماعـی و روانشـناختی پرداختهشـده ،بیشتریـن تأکیـد
از چندیـن سـازهی مهم اجتماعی روانشـناختی اسـت و تأکید

بیشازحـد بـر آن ممکـن اسـت تأثیـر دیگـر سـازهها را نادیـده

رفتـار برنامهریزیشـده ،نیـت اسـت .بـا توجـه بـه نظریـه
کـه عبارتانـد از :نگـرش نسـبت بـه رفتـاری معیـن (،)A
1

هنجارهـای ذهنـی ( )SNو کنترل رفتاری درک شـده ()PBC
2
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عامل های مؤثر بر پذیرش ...

(آژن.)1991 ،

کنتـرل رفتاری ادراکشـده دارای دوسـویهی خودکارآمدی

و تصـور فـرد از قابلیت کنترل رفتار اسـت که نیـت را تحت تأثیر

 = Aنگرش

 = bباورهایی در مورد ویژگی های احتمالی یک رفتار،
 = eارزشیابی این ویژگی ها،

قـرار میدهنـد (کنتـرل رفتـاری ادراکشـده بـه ادراک مـردم از

 = nهمه ی ویژگی هایی که شخص در نظر گرفته است .

دیگـر بهعنـوان یک قاعـدهی کلی،
دارد) .بـار
رابطهها:
اشـارهدر این
آن رفتـار ،که

برای سنجش غیرمستقیم هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری

تواناییشـان بـرای انجـام یـک رفتار معیـن و میزان قابـل بودن

در نظریهی رفتار برنامهریزیشده ،نظریهی انتظار  -ارزش

ادراکشده (خودکارآمدی) به روش زیر استفادهشده است:

ذهنی
هنجارهای
بـا نگـرش=SN
ذهنـی بیشـتر و کنتـرل رفتـاری
هنجـار
مطلـوب و
ادراکشده
رفتاری
=PBC
(خودکارآمدی)را بـرای
تصمیـم قـوی تـری
نیـت و
کنترلفـرد
باالتـر،
ادراکشـدهی
منبع ( ، )iشخص را تحت تأثیر قرار داده تا آن رفتار را
اینکه
مورد
داشـت.شخص
خواهـد باورهای
دیدگاهها و
انجـام یـک= n
کدامحد
دارای
افـراد
درکـه
هنگامی
رفتـار
دهد،
کافـی و انجام
از کنتـرل واقعـی روی رفتارشـان هسـتند،
مناسـبی
مطلـوبمنبع (i
شـرایطپیروی از
شخص در
انگیزه
دارنـد =
انتظـار M
باشـد)،تصمیمشـان
یکـه
هنگام

توانایی درک عامل کنترل( )iبرای آسان گری رفتار،
تحقـق p
که در این رابطهها:
پیـدا=کند.
=SNو متیجز)
اجتماعـییا خیر ( وترز
سـاز)هیموجود است
کنترل (i
بـرایکه آیا
پژوهـششخص
در ایـن = cدرک
هنجارهای ذهنی
عاملسـه
بررسـی

=PBCکنترل رفتاری ادراکشده (خودکارآمدی)
روانشـناختی مـدل آژن (نگـرش ،هنجارهـای ذهنـی و کنترل
شکل
به
تحقیق
های
سازه
کردن
عملیاتی
و
رفتار
انجام
استفادهبه
باورهای مربوط
شناسایی
رفتـاری ادراکبه
 =nدیـدگاه هـا و باورهای شـخص در مورد اینکـه کدام منبع
شـده
انتظار  -ارزش
قابلیتهی
طورکلیاز نظریـ
شـده)،
زیشده
تأثیررفتار
نظریه
نگارهرا ()1
که در
مدلرا ببهه شمار
سـه این
ایـن مهم
برتریهای
نظریـه و آسان
اسـت .ساده
رفتـار را انجام دهد،
ری آن
برنامهتا
قـرار داده
تحـت
شـخص
صـورتمیرود(، )i
سـازه
انتظـار  -،از ارزش

شدهرااست.
رفتارتبیین
تحقیق
نظری
چارچوب
عنوان
به
ارزشـیابی
موردنظر
هـای
ویژگی
بررسـی و
غیرمسـتقیم

 =Mانگیزه شخص در پیروی از منبع (،)i

چیـزی را (یـک فعالیـت ،یـک شـخص یـا یـک موضـوع) بـا

 = cدرک شـخص کـه آیـا عامـل کنتـرل ( )iموجـود اسـت یـا

میکنـد .همچنیـن ،ایـن نظریـه نگـرش شـخص بـه سـمت

 =pتوانایی درک عامل کنترل( )iبرای آسان گری رفتار،

اسـتفاده از ارزشـیابیهای شـخصی در رابطـه با آن رفتار شـرح

خیـر (وتـرز و متیجـز)

بـه شـکل زیـر اسـت :

کردن سازههای تحقیق به شکل ساده و آسان ،از برتری های

میدهـد (آژن .)2001 ،جنبههـای مختلـف مربـوط بـه نگـرش

قابلیت شناسایی باورهای مربوط به انجام رفتار و عملیاتی

مهم این مدل به شمار میرود که در نگاره  ،1نظریه رفتار

برنامهریزیشده بهعنوان چارچوب نظری تحقیق آمده است.

نگرش
رفتار

هنجارهای ذهنی

نیت

کنترل رفتاری ادراک شده
نگاره  -1چارچوب نظری تحقیق( نظریه رفتار برنامهریزیشده) ()Ajzen, 2001( )TPB
نگاره  -1چارچوب نظری تحقیق( نظریه رفتار برنامهریزیشده) ()TPB) (Ajzen, 2001
روش شناسی

7

ایـن پژوهـش ،ازنظـر دیدمـان (پارادایـم) ،جـزو تحقیقـات
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32

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

بررسـی عامـل هـای مؤثـر بـر پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا کـرم
پیلهخوار نخود در شهرسـتان کرمانشـاه میباشـد که با طراحی

پرسشـنامه محقـق سـاخته که گویـه هـای آن در دو بخش تهیه

شماره  ،41تابستان 1396

شـد ،اقـدام بـه گـردآوری اطالعـات شـد .بخـش اول ،شـامل

و شـمار کل پذیرنـدگان ایـن نـوآوری نیز تنها  100تن میباشـد

موضـوع و بخش دوم ،شـامل گـردآوری داده هـای میدانی بود.

مؤثـر بـر پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود برای

سـاختارمند بـا کارشناسـان مرکزهـای ترویـج و خدمـات جهاد

نپذیرنـدگان مبارزه زیسـتی با کـرم پیلهخوار نخود نیـز از همان

گـردآوری داده هـای کتابخانـهای در زمینـه ی مبانـی نظـری
بـرای ایـن منظور و تقویت گویـه های پرسشـنامه از مصاحبهی

و شـرایط باید برای واکاوی سـازههای اجتماعی روانشناختی

دو گـروه پذیرنـده و نپذیرنـدهی این نوآوری یکسـان باشـد ،لذا

کشـاورزی ،کشـاورزان پذیرنـده و نپذیرنـدهی مبـارزه زیسـتی

روسـتاهایی انتخاب شـدند که پذیرنـدگان این نـوآوری در آنجا

تدویـن شـد کـه شـامل سـه بخـش بـود پرسـش هـای بخـش

بنابرایـن ،همـه ی نخـودکاران پذیرنـده ( 100تـن) ،بـا

بـا کـرم پیلهخـوار نخـود اسـتفاده شـد .سـپس پرسشـنامهای

اول پرسشـنامه در ارتبـاط بـا ویژگـی هـای جمعیـت شـناختی

سـاکن هستند.

روش سرشـماری موردبررسـی قـرار گرفتنـد .روش نمونهگیری

(دموگرافیـک) ،پرسـش هـای بخـش دوم پرسشـنامه ،در

از بیـن افـراد نپذیرنـده نیـز ،روش نمونهگیـری تصادفـی سـاده

کشـاورزان و پرسـش هـای بخـش سـوم پرسشـنامه ،در ارتباط

تحقیـق پذیـرش مبارزه زیسـتی بـا کرم پیلهخـوار نخـود بود که

ارتبـاط با عامل هـای مؤثر آموزشـی -ترویجی مورداسـتفادهی
بـا مقیاسهـای نگـرش ،هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـاری
ادراکشـده بـود.

بـود کـه از بیـن آنهـا  241تـن انتخـاب شـدند .متغیـر وابسـته

بـا اسـتفاده از بلـی و خیـر سـنجیده شـد و متغیرهـای مسـتقل
ایـن تحقیـق نیـز نگـرش ،هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتاری

بهمنظور اطمینان از روایی شـکلی و محتوایی ابزار تحقیق،

ادراکشـده (خـود کارآمـدی) ،نسـبت بـه مبـارزه زیسـتی بـا

کشـاورزی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه رازی ،کارشناسـان

کـه بـا روش مصاحبـه سـاختارمند انجـام شـد ،پرسشـنامهها

آنـان اصلاح های ضـروری انجام شـد .همچنین ،بـرای تعیین

پـردازش شـدند .بـرای تحلیـل دادههـا نیـز از آمـار ه توصیفـی

پرسشـنامه اولیه به اعضـای هیئتعلمی گروه ترویـج و آموزش

ترویج و خدمات جهاد کشـاورزی داده شـد و پس از کسـب نظر
پایایـی ابـزار تحقیـق ،پرسشـنامه طراحیشـده در بیـن  15نفر
از پذیرنـدگان و  15نفـر از نپذیرنـدگان مبـارزه زیسـتی بـا کـرم

پیلهخوار نخود واقع در شهرسـتان سـنقر توزیع و تکمیل شـد و

سـپس با اسـتفاده از ضریب آلفـای ترتیبی ،پایایـی بخشهای

مختلف پرسش�نامه محاسبه ش�د(.)α=0/76-0/83

شهرسـتان کرمانشـاه دارای  10دهسـتان اسـت کـه عامـل

مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود (زنبـور براکـون) تنهـا
در پنـج دهسـتان آن (اللهیـار خانـی ،بیلـوار ،چقـا نرگـس،

ماهیدشـت و میـان دربنـد) معرفیشـده اسـت بهطوریکـه

کـرم پیلهخـوار نخـود بودنـد .پـس از تکمیـل پرسشـنامهها

نمادگـذاری شـدند و دادههـا بـا اسـتفاده از نرمافـزار SPSS

اسـتفاده شـد .چـون متغیـر پذیرش یـا عـدم پذیـرش از مبارزه

زیسـتی با کـرم پیلهخوار نخـود بهعنـوان متغیر وابسـته (متغیر

پاسـخ) ،در دو سـطح بلی/خیـر اسـت از رگرسـیون لجسـتیک
بـرای تحلیـل دادههـا اسـتفاده شـد.
یافته ها

یافتههـای بهدسـتآمده از تحلیـل توصیفـی نشـان

داد ،میانگیـن سـن افـراد پذیرنـده  39سـال و میانگیـن سـن

نپذیرنـدگان  42بـوده و بیـن افـراد پذیرنـده  18درصد بیسـواد

نخـودکاران پذیرندهی مبارزه زیسـتی با کـرم پیلهخوار نخود در

و افـراد نپذیرنـده  27/8درصـد بیسـواد بودنـد .همچنیـن بـا

پژوهـش نخـودکاران دیم شهرسـتان کرمانشـاه به شـمار 3000

کـه  86درصـد افـراد پذیرنـده شـغل اصلـی شـان کشـاورزی

( 100تـن) و  241تـن از نپذیرنـدگان بـر پایـه جـدول کرجسـی

آنـان دارای دیگر مشـاغل بودند .از سـوی دیگر افـراد نپذیرنده

ایـن دهسـتانها پراکنـد ه هسـتند .بنابراین جامعه آمـاری این

تـن در پنـج دهسـتان موردنظـر بودنـد کـه همـه ی پذیرنـدگان

و مـورگان بهعنـوان نمونـه آمـاری انتخـاب شـدند .ازآنجاکـه بـا

توجـه بـه آمـار سـازمان جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کرمانشـاه
( )1393آهنـگ پذیـرش نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا کـرم
پیلهخـوار نخـود در شهرسـتان کرمانشـاه به نسـبت پاییـن بوده

بررسـی شـغل اصلـی افـراد موردبررسـی به ایـن یافته رسـیدیم
(زراعـی) و  10درصـد بـه دامپـروری مشـغول می باشـند و باقی

تنها  79/7درصدشـان شغل اصلی کشـاورزی (زراعی) داشتند.
بررسـی پیشـینه کشـت نخود در بیـن افراد موردبررسـی نشـان
داد کـه از بیـن افـراد پذیرنـده  62نفـر و از بیـن افـراد نپذیرنـده

 124نفر کمتر از  10سـال دارای پیشـینه کشـت نخود هسـتند.
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عامل های مؤثر بر پذیرش ...

همچنین میانگین پیشـینه کشـت نخود در بیـن پذیرندگان 11

شـغل اصلـی ،میـزان درآمـد سـاالنه از شـغل فرعـی ،سـابقه

و نپذیرندگان  13سـال بود .از سـوی دیگـر  56نفر از پذیرندگان

کشـت نخـود ،تعـداد قطعات اراضـی زراعـی و مسـاحت اراضی

دارای سـطح زیـر کشـت  3تـا  6هکتـار هسـتند .همچنیـن

پذیرنـده و نپذیرنـده مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود

کمتـر از  3هکتـار سـطح زیـر کشـت و  127نفـر از نپذیرنـدگان
میانگین سـطح زیر کشـت پذیرنـدگان  4و نپذیرنـدگان  5هکتار
اسـت .بهطورکلـی یافتههـای بهدسـتآمده از آمـاره میانگیـن

زراعی بیشـتر از  0/05اسـت) ،بنابراین این متغیرها در دو گروه
باهـم اختلاف معنـادار دارنـد.

در پی پاسخ به این پرسش که تأثیر نگرش ،هنجارهای

دو گـروه نخـودکاران پذیرنـده و نپذیرنـده نـوآوری مبـارزه

ذهنی و کنترل رفتاری ادراکشده (خودکارآمدی) در پذیرش

مقایسـه بـا نپذیرنـدگان جوانتـر و شـمار اعضـای خانـوار آنـان

است ،از رگرسیون لجستیک برای تحلیل دادهها استفاده

زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود ،نشـان داد کـه پذیرنـدگان در
کمتـر اسـت .همچنیـن میـزان درآمـد سـاالنه از شـغل اصلـی و

فرعی ،پیشـینه ی فعالیت کشـاورزی ،پیشـینه ی کشت نخود،
مسـاحت اراضـی زراعی و سـطح زیر کشـت نخـود آنـان کمتر از

نپذیرنـدگان اسـت.

بهمنظـور پاسـخ بـه این پرسـش کـه چـه تفاوتهایـی ازنظر

و پذیرش نکردن مبارزه زیستی با کرم پیلهخوار نخود چگونه

شد .رگرسیون لجستیک روش آماری متعلق به گروه مدلهای
آماری خطی تعمیمیافته است که با استفاده از متغیرهای

مستقل ،احتمال یک رویداد را پیشبینی میکند.

نکتـهی اصلی در رگرسـیون لجسـتیک این اسـت کـه متغیر

وابسـته یـک متغیـر دوحالته اسـت .یعنـی اینکـه میتواند تنها

ویژگیهـای فـردی بیـن دو گـروه نخـودکاران دیـم پذیرنـده و

عـدد صفـر به معنـی رخ ندادن و یک بـه معنـی رخ دادن رویداد

کرمانشـاه وجود دارد؟ از آزمون  tاسـتفاده شـد .یافتهها نشـان

زیسـتی با کـرم پیلهخوار نخـود بهعنـوان متغیر وابسـته (متغیر

نپذیرنـدهی مبـارزه زیسـتی با کـرم پیلهخـوار نخود شهرسـتان

باشـد .چـون متغیـر اسـتفاده یـا اسـتفاده نکـردن از مبـارزه

دادنـد که چـون سـطح معنـاداری متغیرهـای سـن( =t 2/437و

پاسـخ) در دو سـطح اسـت از رگرسـیون لجسـتیک برای تحلیل

سـطح زیـر کشـت نخـود (  =t -2/802و  ،)=p 0/005سـابقه

بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون لجسـتیک بـا روش پیشـرو

 ،=p(0/015شـمار اعضـای خانـوار( =t -3/747و،)=p 0/000
فعالیـت کشـاورزی ( =t-2/217و  )=p 0/007کمتـر از 0/05
اسـت (سـطح معنـاداری متغیرهـای میـزان درآمـد سـاالنه از

دادههـا اسـتفاده شـد .در ایـن بخش رفتـار پذیرش كشـاورزان

گامبـهگام و بـر پایـه متغیرهـای مسـتقل اصلـی تحقیق بررسـی

شـد و نتیجـه در جـدول  1نشـان دادهشـده اسـت.

جدول -1برازش مدل بهدستآمده از رگرسیون لجستیك عامل های تعیینکننده رفتار پذیرش
مرحله متغیرهای واردشده

1

نگرش

3

کنترل رفتاری

2

هنجارهای ذهنی
ادراکشده(خودکارآمد)

معناداری

ی اسکور
کا 
مدل

درجه آزادی

سطح

میزان بهبود کای درجه آزادی

58/718

1

0/001

58/718

1

0/001

69/34

47/819

1

0/007

71/331

3

0/012

89/59

اسکور

42/451

1

سطح

0/000

دادههـای جـدول  1نشـان میدهند کـه در سـهگام متغیرهای

63/911

2

Correct class %

معناداری

0/003

78/21

 118/437بـه  101/879شـده کـه تأییدکننـده بـرازش مـدل

نگـرش ،هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـاری ادراکشـده وارد

اسـت .همچنیـن افزایـش مقـدار کای اسـكور پـس از ورود

آمـاره بهبـود کای اسـکور( ).Chi-Sq. Improvكاهـش و در مـورد

 -2Log Likelihoodاسـت .از سـوی دیگر ،افزایش معنادار

معادلـه شـدهاند و بـه میـزان معنـاداری مقـدار كایاسـكور را در
کایاسـکور مـدل ( )Chi-Sq Modelافزایـش دادهانـد كـه ایـن

موضـوع سـبب كاهـش معنـادار مقـدار  -2Log Likelihoodاز
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هـر متغیـر نشـانگر معنـیدار بـودن تغییـر در شـاخص

مقدار  Chi-Sq. Modelنشـاندهنده این اسـت كه متغیرهای

واردشـده در معادلـه بـر متغیـر وابسـته پذیرش بـا اطمینان 95
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درصـد تأثیـر معنـاداری داشـتهاند .در ادامـه دو شـاخص شـبه

اسـت .پـس از اطمینـان از معنـیداری اثرگـذاری متغیرهـا و

ضریـب کاکـس و اسـنل برابـر  0/739و آمـاره نگلکـرک نیـز

تحلیل اسـت برای دسـت یابی بـه معادله رفتار پذیـرش ،مقدار

 R2کاکـس و اسـنل و محاسـبه شـد.

برابـر 0/835اسـت .بنابرایـن میتـوان گفـت  74تـا  82درصد از

تغییرپذیری متغیر وابسـته توسـط متغیرهای مستقل نگرش،

هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـاری ادراکشـده تبییـن شـده

مشـخصههای کلـی مـدل ،کـه بیانگـر مناسـب بـودن مـدل کلی

ضریـب هـای رگرسـیونی برای هر یک از متغیرها محاسـبه شـد
کـه نتایـج آن در جـدول  2آمده اسـت.

جدول -2خالصه رگرسیون لجستیک عامل های مؤثر بر پذیرفتن مبارزه زیستی با کرم پیلهخوار نخود( ()342=n
متغیر
نگرش
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری ادراکشده
ضریب ثابت

B

S.e

Wald

df

sig.

)EXP(B

0/829
0/713
0/631
2/927

0/013
0/013
0/007
1/280

1/654
0/299
0/516
5/229

1
1
1
1

0/001
0/000
0/002
0/007

0/324
0/156
0/212

- 2 Log likelihood =101/879
Cox & Snell R2 Pseudo = 0/739
Nagelkerke R2 Pseudo = 0/825
Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit test=14.617
P=0.162

ضریـب رگرسـیون در جـدول  2كـه معنـاداری آنها بـا آماره

والد بهدسـتآمده نشـان میدهد کـه تأثیر متغیرهـای نگرش،

تأثیـر متغیـر هنجـار ذهنـی و تأثیـر متغیـر کنتـرل رفتـاری

ادراکشـده در سـطح  95درصـد تـا  99درصـد معنـادار اسـت.

از میـان ایـن متغیرهـا ،نگرش نسـبت به مبـارزه زیسـتی با کرم
پیلهخـوار نخـود بیـش تریـن تأثیـر را داشـته و کـم تریـن تأثیـر
نیـز مربـوط بـه متغیـر کنترل رفتـاری ادراکشـده اسـت.

یافتههـای بهدسـتآمده از رگرسـیون لجسـتیک نشـان داد

کـه هـر سـه سـازهیاجتماعـی روانشـناختی موردمطالعـه در
ایـن تحقیـق بـر پذیـرش نـوآوری یادشـده مؤثرنـد و بیشـترین

تأثیـر توسـط نگـرش بـوده اسـت .بـا توجـه بـه یافتههـای

بهدسـتآمده ،معادله ی رگرسـیونی زیر (معادله  )1را میتوان
بـرای تبییـن پذیرفتـن مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخود
ارایـه داد کـه بـرای سـه متغیـر نگـرش ،هنجارهـای ذهنـی و

کنتـرل رفتاری ادراکشـده( α ،ضریـب ثابت) برابر بـا  2/93و β
نیـز بـرای هـر متغیـر در جـدول  2محاسـبه گردیـده اسـت.
معادله:1

برتـری لگاریتمـی = احتمـال پذیرفتـن  /احتمـال نپذیرفتن

=( 0/83+ 93/2نگـرش) ( +0 /71هنجارهـای ذهنـی ) 0/63 +

(کنتـرل رفتـاری ادراکشـده)

ارزیابـی تـوان كلـی متغیرهـا در قـرار دادن پذیرنـدگان در

گروههـای درسـت در جـدول شـماره  3آورده شـده اسـت.

جدول -3گروهبندی پذیرندگان و نپذیرندگان بر پایه
یافتههای رگرسیون لجستیك

متغیر
پیشبینیشده
مشاهدهشده
پذیرش
نبود پذیرش

پذیرش

عدم پذیرش

1
2
89
218
جمع

0
1
11
23

درصد پیشبینی صحیح

90/09
90/46
90/23

همانگونـه کـه یافتههـا نشـان میدهنـد مدل بهدسـتآمده

مـی توانـد بـه میـزان  90/23درصـد بهصـورت درسـت افـراد را
بهعنـوان پذیرنـده و نپذیرنـده گروهبنـدی کنـد .بهطوریکـه از

بیـن پذیرنـدگان  11نفـر و از بیـن نپذیرنـدگان  23نفر نادرسـت

گروهبندیشـدهاند و بـا توجـه بـه اینكـه مقـدار آزمـون هاسـمر

و لمشـو  14/617اسـت و سـطح معنـاداری آن برابـر 0/162
و بیشـتر از  0/05اسـت ،درسـتی مـدل تأییـد میشـود .لـذا
میتـوان گفـت كه شـمار پذیرنـدگان واقعی تفاوت معنـاداری با
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عامل های مؤثر بر پذیرش ...

شـمار پذیرنـدگان پیشبینیشـده توسـط مـدل نـدارد.
بحث و نتیجهگیری

یافتههـای بهدسـتآمده از آزمـون  tنشـان داد ،متغیر سـن

نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود در مقایسـه بـا
اسـتفاده از سـمهای شـیمیایی به نیـروی کار کمتری نیـاز دارد

موردپذیـرش نخـود کارانـی بـا شـمار خانـوار کمتر(پذیرندگان)

قرارگرفتـه اسـت.

در دو گـروه پذیرنـدگان و نپذیرنـدگان مبـارزه زیسـتی بـا کـرم

متغیـر سـطح زیـر کشـت نیـز در بیـن دو گـروه پذیرنـده و

در مقایسـه بـا نپذیرنـدگان جوانتـر میباشـند کـه ایـن نتیجـه

معنـادار داشـت .ازآنجاییکـه سـطح زیـر کشـت نخـودکاران

پیلهخـوار نخـود اختلاف معنـادار دارد بهطوریکـه پذیرندگان

بـا یافتههـای اوالدل ( )2008همخوانـی دارد امـا بـا یافتههـای

آجـای و همـکاران ( )2001و سـامعی و همـکاران ()2009
همخوانـی نـدارد.

ازآنجاییکـه پذیرنـدگان نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا کـرم

پیلهخـوار نخـود جوانتـر از نپذیرنـدگان ایـن نوآوری هسـتند،

بـه نظـر میرسـد ایـن ناهماهنگـی بـه ایـن دلیـل باشـد کـه

پذیرنـدگان بـه علـت سـن کمتـر گرایـش بـه خطـر (ریسـک)

پذیـری بیشـتری در پذیـرش فناوریهـای کشـاورزی پایـدار

نپذیرنـده مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود اختلاف
پذیرنـده کمتـر از نپذیرنـدگان اسـت ،چنیـن بـه نظـر میرسـد

ایـن ناهماهنگی بـه این دلیل باشـد که پذیرنـدگان در مدیریت
کشـت و کار خـود دقیقتـر هسـتند و در ارتبـاط بـا کنتـرل

آفتهـا (آفـت کرم پیلهخـوار نخود) در کشـتزارهای خود سـعی

میکننـد از روشهایـی اسـتفاده کنند کـه افزون بـر درآمدزایی
سـبب کاهـش هزینههـای تولیـد آنـان شـود.

همچنین متغیر پیشینه ی فعالیت کشاورزی در بین دو گروه

پذیرنده و نپذیرنده دارای اختالف معنادار بود .پیشینه ی کشت

هسـتند و کشـاورزان پیرتـر (نپذیرنـدگان) دارای دانـش و

نخود پذیرندگان کمتر از نپذیرندگان است ،لذا این ناهماهنگی

نـوآوری یادشـده را نپذیرفتهانـد .بهعبارتدیگـر بـا افزایـش

کشاورزی بیشتر (نپذیرندگان) در مقایسه با پذیرندگان ،دارای

تجربـه بیشـتر و خطرپذیـری کمتری هسـتند و بـه همین دلیل
سـن نخـودکاران ،حوصلـه و انگیزه آنـان برای کسـب مهارتها

و آموزشهـای بیشـتر در راسـتای بهبـود وضعیـت کشـاورزی
بهمنظـور کسـب درآمـد بیشـتر و افزایـش رفـاه خانـواده کاهش

مییابـد کـه خـود عاملی بـرای کاهـش پذیـرش نـوآوری مبارزه
زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود میباشـد.

همچنیـن نتایـج تحقیـق نشـان داد کـه شـمار اعضـای

میتواند به این دلیل باشد که نخودکاران با پیشینه ی فعالیت
تجربه ها و پیشینه ی ذهنی بیشتری در ارتباط با کنترل آفتها
در کشتزارهای خود هستند.

نتایـج بهدسـتآمده از رگرسـیون لجسـتیک نیـز نشـان

داد کـه هـر سـه سـازه اجتماعـی روانشـناختی ایـن تحقیـق

(نگـرش ،هنجارهـای ذهنـی ،کنتـرل رفتـاری ادراکشـده)
بـر پذیـرش نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود

خانـوار در بیـن دو گـروه نخـودکاران پذیرنده و نپذیرنـده دارای

تأثیرگذارنـد .ایـن نتایـج بـا یافتـه هـای اوزر و ییلمـاز ()2011

نپذیرنـدگان نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود

چـه نخـودکاران دیـم شهرسـتان کرمانشـاه (اعـم از پذیرنـدگان

اختلاف معنـادار اسـت .بنـا بـر یافتههـا شـمار اعضـای خانـوار

نسـبت بـه پذیرنـدگان ایـن نـوآوری بیشـتر اسـت ،لـذا بـه نظـر

میرسـد ایـن ناهماهنگـی بـه ایـن دلیـل باشـد کـه بـا افزایـش

همخوانـی دارد ،در تفسـیر ایـن نتایـج میتـوان گفـت کـه هـر
و نپذیرنـدگان) نگـرش مطلوبتـری نسـبت بـه پذیـرش مبارزه

زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود داشـته باشـند ،تصمیـم بـه

شـمار اعضـای خانـوار ،شـمار افـراد بیشـتری در خانـواده

پذیـرش نـوآوری مبـارزه زیسـتی با کـرم پیلهخوار نخود توسـط

میدهنـد .از سـوی دیگـر بـا افزایـش شـمار اعضـای خانـوار،

هنجارهـای ذهنـی بـر پذیـرش نـوآوری یادشـده تأثیـر دارد

فرآینـد تصمیـم به پذیـرش نوآوری یادشـده را تحـت تأثیر قرار
مشـغلههای فکـری و عملـی سرپرسـت خانـوار بهمنظـور رفـع
نیازهـای معیشـتی خانـواده خـود افزایشیافتـه و ترجیـح
میدهـد از روشهایی برای کشـت محصول نخود اسـتفاده کند

که سـالها در اسـتفاده از آن روشها تجربـه دارد و این روشها
دارای درآمـد باثبـات و مطمئنـی هسـتند .همچنیـن چـون
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آنـان بیشـتر خواهـد بـود .همچنیـن ،بـا توجه بـه اینکـه متغیر
میتـوان گفـت کـه هـر چـه کارشناسـان مرکزهـای ترویـج و

خدمـات جهاد کشـاورزی ،بزرگان روسـتا ،همسـایهها ،اعضای
شـورای اسلامی روسـتا ،اعضای خانواده ،دهیار و افراد فامیل
خواهـان اسـتفاده از نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار
نخـود باشـند ،نخـودکاران نیز تصمیـم قاطعتری به اسـتفاده از

شماره  ،41تابستان 1396

نـوآوری یادشـده خواهنـد داشـت.

نتیجه رگرسـیون لجسـتیک همچنین نشـان داد که کنترل

نوآوری یادشده ،توسط متغیر نگرش ایجادشده است ،لذا
ضرورت دارد ،برای افزایش روند پذیرش این نوآوری در میان

رفتـاری ادراکشـده بـر پذیـرش نـوآوری یادشـده تأثیرگـذار

نخودکاران شهرستان کرمانشاه ،بیشترین تالشها و تأکید در

بـا کـرم پیلهخـوار نخود توسـط متغیر نگرش ایجادشـده اسـت.

باشد .در همین زمینه راه کارهای زیر ارایه میشود:

اسـت .امـا بیشـترین تأثیرگـذاری بـر پذیـرش مبـارزه زیسـتی

در تفسـیر ایـن نتیجـه میتـوان گفـت کـه هرانـدازه نگـرش

راستای تغییر و ایجاد نگرش مطلوب (مثبت) در نخودکاران
همچنیـن با توجـه به اینکه نخودکاران نپذیرنده در مقایسـه

نخـودکاران (آمادگـی ذهنی بـرای انجام رفتار مبارزه زیسـتی با

بـا پذیرنـدگان مسـن تر و سـطح تحصیلات آنان پایینتر اسـت

مطلـوب انگیـزه نیروزایـی را در نخـودکاران بـه وجـود مـیآورد

و سـالمندان بیشـتری هسـتند ،بهمنظـور افزایـش پذیـرش

میشـود .درنهایـت ایـن نگـرش مطلـوب بهعنـوان یـک عامـل

کشـاورزی از روشهـای آموزشـی نتیجـه گـرا نظیـر بازدیدهای

کـرم پیلهخـوار نخـود) مطلوبتـر (مثبتتر) باشـد ،ایـن نگرش

و اسـتفاده از نـوآوری یادشـده بهعنـوان یـک ارزش قلمـداد
توانمنـد منجـر به بـروز رفتـار نهایی اسـتفاده از مبارزه زیسـتی

ضـرورت دارد برای مناطقی که متشـکل از نخودکاران کمسـواد
نـوآوری ،کارشناسـان مرکزهـای ترویـج و خدمـات جهـاد
ترویجـی ،نمایش فیلم و غیره اسـتفاده کننـد .همچنین توزیع

بـا کـرم پیلهخـوار نخـود خواهد شـد .در رابطـه با مدل بـرآورده

کتابچـه و نشـریههای ترویجـی در میـان نخـودکاران از طریـق

ایـن مـدل تـا حـدود زیـادی قـادر بـه پیشبینـی رفتـار پذیرش

بخشـی از برنامـه رویش صداوسـیمای اسـتان به برنامـه مبارزه

شـده بـرای رفتـار پذیـرش ایـن تحقیـق نیـز میتـوان گفـت کـه
اسـت و بـه میـزان  90درصـد پذیرفتـن یـا نپذیرفتـن نـوآوری

مبـارزه زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود را درسـت پیشبینـی
کرده اسـت.

در ادامـه بهمنظـور اجـرای هـر چـه موفقتـر برنامـه مبـارزه

زیسـتی بـا کـرم پیلهخـوار نخـود در شهرسـتان کرمانشـاه

پیشـنهادهایی ارایـه میشـود.

مدیریـت هماهنگـی ترویج اسـتان کرمانشـاه ،اختصـاص دادن
زیسـتی بـا کـرم پیلهخوار نخـود و آمـوزش چگونگی اسـتفاده از
عامـل زیسـتی (زنبـور براکـون) توسـط نخـودکاران بـه افزایـش
پذیـرش نـوآوری در بیـن آنـان کمـک میکنـد.
پی نوشت ها

1-Heliothis viriplace Hufn

بنا بر نتایج تحقیق بیشترین تأثیرگذاری بر پذیرش

منبعها

آمارنامــه کشــاورزی .)1390( ،دفتــر آمــار و فنــاوری اطالعــات وزارت جهــاد کشــاورزی ،معاونــت برنامهریــزی و

اقتصادی،تهــران  ،ص .43

بنــی عامــری ،و .ا .فرجــی ،ش .اربابــی ،م .ملکشــی ،ح .شــاهرخی ،ش .مرزبــان ،ح .ســرپله،ا .شــهریاری ،د .غزوی ،م.

و عســکری ،ح .)1389( .گــزارش طــرح تحقیقاتــی ارزیابــی عاملهــا مبــارزه زیســتی آفتهــا و بیماریهــای خیــار گلخان ـهای،

مؤسســه گیاهپزشــکی  ،ص . 70

ســیدی صاحبــاری ،ف .)1389( .مقایســه کارایــی چنــد ســم حشــرهکش در کنتــرل کــرم پیلهخــوار نخــود Heliothis
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Abstract
Chickpea is one of the most important crops in the west of Iran, and its land under cultivation is the
largest in Kermanshah Province. Since the damages of pests on chickpea losses performance of this
crop, and using chemical pesticides does not guarantee pest control, therefore, utilization of non-chemical control methods, including biological control, looks more appropriate. The main purpose of this
cause-correlational research was to determine socio-psychological factors influencing the adoption of
biological control chickpea pod borer in Kermanshah. The statistical population consisted of all chickpea
growers in Kermanshah Township (N = 3000). Samples were selected using simple random sampling
technique (n=341). The research instrument was a questionnaire, and data gathered was analyzed using
SPSS 21. Based on the findings, there was a significant difference between adopters and non-adopters
of biological control, based on family size, the land under cultivation, and agricultural experience of
chickpea growers. Logistic regression showed that aattitude, subjective norms, and perceived behavioral
control have a significant influence on adoption of chickpea pod borer biological control, and among
them, attitude had the highest influence on the adoption.
Index Terms: Chickpea pod borer, chickpea cultivation, biological control, chemical control
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