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چکيده
پسته از محصو ا ارزشمند صادراتی ايران میباشد كه در چند سال اخير به علت آلوده بودن به سم آفالتوكسرين صرادراا
آن با مشکل مواجه شده است .با توجه به نقش مهم و تأثيرگذار پسته كاران در زمينه پيشگيری از توليرد آفالتوكسرين در پسرته،
هدف اين مقاله شناسايی عوامل مؤثر بر نيت پستهكاران در زمينه پيشگيری از توليد آفالتوكسين بر اساس مدل اعتقاد سرالمت
بود .جامعه آماری اين تحقيق را تعداد  001نفر از پستهكاران شهرستان سيرجان در استان كرمان تشکيل دادنرد كره  001نفرر از
آنها به روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخا شدند .ابزار تحقيق پرسشنامه بود كه روايی آن با استفاده از پانل اعضای هيأا-
علمی و انجام اصالحاا مورد نظر آنها تأييد شد .پايايی ابزار سنجش ،با استفاده از پيشآزمون و محاسبه ضريب كرونبراخ آلفرا
تأييد شد ( .)1/71-1/50نتايج تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر نيت پستهكاران نشان داد ،متغيرهای راهنمای عمل ،موانرع درک
شده و خودكارآمدی تأثير قابل توجهی بر نيت پستهكاران در خصوص پيشگيری از توليد آفالتوكسين دارد و میتواند  01درصد از
واريان نيت پستهكاران در مقابله با آفالتوكسين را تبيين نمايد .همچنين متغير راهنمای عمل ،قویترين متغير پيشبينی كننده
نيت پيشگيری از توليد آفالتوكسين بوده است .در نهايت نتايج حاصل از تحقيق میتواند در سياستها و برنامه ريزیهای مرتبط
با استراتژیهای پيشگيری از توليد آفالتوكسين در پسته بسيار مهم باشد.
واژههای كليدی :آفالتوكسين ،پسته ،مدل اعتقاد سالمت ،نيت پستهكاران

 - 0عضو هيأا علمی گروه ترويج و آموزش كشاورزی ،دانشگاه كشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان
 - 0دانش آموخته كارشناسی ارشد ترويج و آموزش كشاورزی ،دانشگاه كشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان
(*  -نويسنده مسئول)masoudyazdan@gmail.com :
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مقدمه
امروزه يکی از بزرگترين مشکالا جامعه بهداشت جهانی ،آلودگی محصو ا كشاورزی بره آفالتوكسرين اسرت.
كشورهای مختلف مقرراا ويژه ای بررای توليرد ،مصررف و وارداا مرواد مرذايی بررای مقابلره برا خطرراا ناشری از
آفالتوكسينها در نظر گرفتهاند (محمردی مقردم و حکرم آبرادی ،0101 ،0رحيمری و همکراران ،0111 ،0چرامعلری و
همکاران .)0117 ،0آفالتوكسين در دهه  0511كشف شد و قارچ آسپرژيلوس فالووس به عنوان شايعترين قارچ مولرد
سم آفالتوكسين در منابع علمی گزارش شده است .اين قارچ در سراسر جهان ،به عنروان يرک فلرور هروا و خراک در
ارگانيسمهای زنده يا مرده گياهی و جانوری زندگی میكند .اين قارچ املب در مغزهرا ،دانره مرالا و حبوبراا چرر
زندگی میكند .بادام زمينی ،ذرا ،گندم ،برنج ،پسته و بادام از محصو ا عمده آلوده به اين قارچ محسو مریشروند.
شايان ذكر است ،آلودگی پسته توسط گونههای آسپرژيلوس و مايکوتوكسين ايجاد شده توسط آنها جدیترين چالش
در توليد ،مصرف و صادراا پسته به شمار میرود (كرمی اسبو و همکراران  ،0100 ،محمردی مقردم و حکرم آبرادی،
.)0101
معمو آفالتوكسينها سمی ،سرطان زا ،جهش زا ،عامل سركو كننرده سيسرتم ايمنری ،متابوليرت ثانويره قرارچ
آسپرژيلوس فالووس و انگلی در انواع مواد مذايی و محصو ا هستند (صارمی و اخوا .)0111 ،9آفالتوكسينهرا بره
ندرا در مغزهای پسته با پوست سالم ديده می شوند ،اما در صورتی كه ،پوسته شکسته شود ،سريعا به آلودگی قرارچی
مبتال میشود .توليد اين مايکوتوكسين با شرايط رشرد مطلرو از جملره رطوبرت ،دمرا ،سوبسرترا و رقابرت برا ديگرر
ميکروارگانيسمهای هوازی و شرايط ژنتيکی موجود در ارتباط میباشد (رهايی و همکاران .)0017 ،عوامل مختلفری در
توليد آفالتوكسين و عفونت پسته به اين سم نقش دارند :ترک خوردگی پسته (خصوصا ترک خوردگی پوست اوليره) و
بستر گياه (داستر و ميچياليدس )0559 ،1عوامل محيطی و شيوههای فرهنگی (كمپبل و همکاران )0110 ،7تنراو و
زمان آبياری (صداقتی و عليپور )0119 ،1كودهای حيوانی ،توزِيع آفالتوكسين در توده حجيمی از پسته و تاريخ برداشت
(محمدی مقدم و حکم آبادی )0101 ،همچنين ،ميزان خسارا و توليرد سرم آفالتوكسرين توسرط قرارچ آسرپرژيلوس
فالووس در مغز رقمهای مختلف پسته متفاوا است .رقم احمد آقايی و اوحدی بيشترين ميزان خسارا ،در حرالیكره
رقم اكبری و كله قوچی كم ترين ميزان خسارا را دارا میباشند (محمدی مقدم و همکاران .)0111 ،5از آنجرايی كره،
توليد آفالتوكسين در محصو ا كشاورزی در مراحل مختلف قبل از برداشت ،در طول عمليراا برداشرت و در زمران
انبارداری می تواند محصو ا كشاورزی را آلوده سازد ،مؤثرترين راه برای كنترل و پيشگيری از توليد سم آفالتوكسين
1 -Mohammadi Moghadam and Hokmabadi
2 -Rahimi et al
3 -Cheraghali et al
4 -Karami-Osboo et al
5 -Saremi and Okhovvat
6 -Doster and Michailides
7 -Campbell et al
8 -Sedaghati and Alipour
9-Mohammadi Moghadam
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در مواد مذايی حساس ،حذف و يا كاهش رشد قارچ مولد اين سم میباشد .همچنين ،در عمل میتوان آلودگی قرارچی
در محصو ا را از طريق خشکكردن سريع و ذخيرهسازی صحيح محصو ا پر از برداشرت كراهش داد (مررادی
قهدريجانی و مير ابوالفتحی.)0011 ،
با اين حال ،راهکارهای پيشگيری از توليد سم آفالتوكسين ،بدون آموزش مناسب تمرام عوامرل زنجيرره از قبيرل
كشاورزان ،نگهبانان انبار ،معامله گران و مسئو ن حمل و نقل ،مقاماا كنترل مرواد مرذايی و كرارگران امکران پرذير
نخواهد بود (بنت وكليچ .)0110 ،0تحقيقاا به عمل آمده نشان میدهد ،در شرايط فعلی تنها عامل پيشگيریكننرده از
توليد آفالتوكسين كنترل رطوبت است و پستهكاران می توانند برا اعمرالی ماننرد هررس صرحيح ،برداشرت بره موقرع
محصول ،سمپاشی و انبارداری صحيح ،ضمن كنترل رطوبت ،از توليد آفالتوكسين جلروگيری نماينرد .محققران عامرل
اصلی انجام يک رفتار را نيت فرد برای انجام آن رفتار مریداننرد (يرزدانپنراه و همکراران ،010 ،0سربزيانماليری و
همکاران ،005 ،كيزر و اسکوتل .)0110 ،0در واقع نيت ،عامل انگيزشی است كه رفتار را تحت تراثثير قررار مریدهرد
(آجزن  .)0550 ،نيت ،اشاره به ميزان تالش فرد برای انجام رفتار دارد و به عنوان يک قاعده كلی ،هر چره نيرت فررد
برای انجام يک رفتار قویتر باشد ،به احتمال بيشتری منجر به رفتار در وی خواهرد شرد (نروری و نروریپرور،0050 ،
آزادی و همکاران ،0050 ،آجزن .)0550 ،بنابراين شناخت نيت پيشگيرانه پستهكاران و عوامل مؤثر بر اين نيت جهرت
سياستگذاری و برنامهريزی در رابطه با راهکارهای پيشگيری از توليد سم آفالتوكسين بسيار مهم است .با توجره بره
اينکه ،نيت پيشگيرانه در زمينه توليد آفالتوكسين در دسته رفتارهای بهداشتی قرار میگيرند و پستهكاران بهعنوان يک
عامل مهم و تأثيرگذار در انجام رفتارهای پيشگيرانه از توليد آفالتوكسين محسو میشوند ،لذا اين پژوهش قصد دارد
تا سازههای مؤثر بر نيت پيشگيرانه پستهكاران را در رابطه با توليد آفالتوكسرين در پسرته برا اسرتفاده از مردل اعتقراد
سالمت شناسايی نمايد.
مدل اعتقاد سالمت

9

مدلها و نظريه هرای زيرادی بررای درک رفتارهرای بهداشرتی وجرود دارد از جملره :مردل فررا نظرری ،1نظريره
خودكارآمدی 7و مدل اعتقاد سالمت ،اما به طور خاص ،استفاده از مدل اعتقاد سالمت (شکل  ،)0در توضيح اينکه چرا
افراد در برنامههای بهداشتی پيشگيرانه شركت نمیكنند ،سابقه طو نی دارد .در واقع ،مردل اعتقراد سرالمت معمرو
برای درک عقايد ،ارزشها و نگرشها در طيف گستردهای از رفتارهای بهداشتی مورد اسرتفاده قررار مریگيررد .مردل
اعتقاداا سالمت در چند دهه اخير ،يکی از پر كاربردترين چارچو های مفهومی در تحقيقراا رفترار سرالمت ،بررای
توضيح تغيير و نگهداری رفتار سالمت و به عنوان يک چارچو راهنما برای مداخالا رفتار سالمت مطرح شده است
1-Bennett and Klich
2-Yazdanpanah et al
3-Kaiser and scheuthle
4-Ajzen
5-Health Belief Model
6-Transtheoretical Model
7 -Theory of Self-Efficacy
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(جانز و همکاران .)051 ،0اين مدل در زمينه رفتارهای سالمت مواد مذايی نيز به طور گسترده به كار برده شده است
(واسالو و همکاران ،0115 ،0جوليناواتی و همکاران .)0100 ،0اين مدل بيش از دهه ،هم برای توضيح تغييرر رفترار و
هم برای حفظ رفتارهای سالمت مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان يرک چرارچو راهنمرا بررای مرداخالا رفترار
بهداشتی مطرح بوده است (جانز و بيکر  )051 ،و توانايی اين مدل به عنوان يک چارچو نظرری بررای پريشبينری
9
موفقيتآميز رفتارهای بهداشتی اثباا گرديده است (هانسون و بنديکت .)0110 ،
1

به طور خالصه ،مدل اعتقاد سالمت بر دو جنبه از رفتارهای بهداشتی تمركز دارد - 0:تهديد يا خطرر درک شرده
 -0ارزيابی رفتار( 7پينتو و همکاران .)0111 ،1جزء تهديد درک شده از مدل اعتقاد سالمت خود از دو جزء ديگر به نام
حساسيت درک شده 5و شدا درک شده 01تشکيل شده است .در واقع ،حساسيت درک شده ،احساسی است كره يرک
فرد نسبت به آسيبپذيری يا مستعد بودن به يک بيماری در خود درک میكند و شدا درک شرده در واقرع بره درک
عواقب دشواری كه ناشی از بيماری میباشد ،اشاره دارد .جزء ارزيابی رفتار نيز خود شامل دو جزء منرافع درک شرده و
موانع درک شده میباشد .منافع درک شده يعنی سود و منفعتی كه فرد از اتخاذ رفتارهای بهداشتی به دسرت مریآورد
(منافع درک شده از رفتارهای بهداشتی توصيه شده) و موانع درک شده به موانعی كه فرد برای اتخاذ يک رفتار در خود
احساس مینمايد (موانع درک شده از رفتارهای بهداشتی توصيه شده) ،اشراره دارد .عرالوه برر ايرن مروارد ،راهنمرای
عمل00و انگيزه سالمت 00دو جزء ديگری هستند كه در اين مدل قرار میگيرند .راهنمای عمل اشراره دارد بره بعضری
محرکها نظير تأثير اجتماع و آموزشهای بهداشتی كه بر ارتقای رفتارهای سالمت تأكيد دارند (برای مثرال ،بيمراری
يک عضو خانواده ،گزارش رسانهها ،مشاورههای ديگران ،برچسبهای هشدار دهنرده بهداشرتی برر روی محصرو ا،
همگی نوعی راهنمای عمل محسو میشوند) .انگيزه سالمت به آمادگی شخص برای نگران بودن نسبت به مسرائل
بهداشتی اشاره دارد .مطالعاا حاصل از اجزای مدل اعتقاد سالمت نشان داد ،اگرچه اثراا هر يک از اجزاء مدل اعتقاد
سالمت ممکن است به تنهايی كم باشد اما تمامی اين متغيرها (حساسيت ،شدا ،منافع و موانرع) برا هرم پريشبينری
كننده مهمی برای رفتارهای سالمت محسو میشوند (سيمسکگلو و جونن.)0111 ،00
واسالو و همکاران ( )0115معتقدند ،بعدها كنترل رفتاری درک شده بره عنروان يرک پريشبينری كننرده ديگرر از
رفتارهای سالمت بايد به مدل اعتقاد سالمت اضافه شود .جزء كنترل رفتاری درک شرده ،همران خودكارآمردی مردل
1 -Janz et al
2-Vassallo et al
3-Julinawati et al
4 -Janz and Becker
5-Hanson and Benedict
6-threat perception
7 - behavioral evaluation
8-Pinto et al
9 - Perceived susceptibility
10 - anticipated severity
11 - Cues to action
12 - health motivation
13- Simşekoğlu and Lajunen
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شناخت اجتماعی بندورا است و اشاره دارد به اينکه تا چه حد انجام يک رفتار برای شخص آسان و تا چره حرد دشروار
میباشد (باندورا .)0550 ،0بوگالر و همکاران )0115( 0معتقدند ،خودكارآمدی قدرا پيشبينیكنندگی رفتار را در مردل
اعتقاد سالمت ارتقاء میبخشد.
اين مدل بر اين فرض استوار است كه فرد يک عمل مرتبط با سالمت را در صورتی خواهد پذيرفت كره احسراس
كند اين اقدام او سبب میگردد تا وی از يک بيماری در امان باشد .فررد در ايرن مردل يرک انتظرار مثبرت دارد و آن
سالمتی و پيشگيری از بيماری با پذيرش توصيهها میباشد .يعنی انتظار دارد كه با پذيرش توصيهها به بيماری مبرتال
نگردد و اين باور و اعتماد در او ايجاد گردد كه با پذيرش توصيهها در رسيدن به هدف موفق میگرردد (يرزدان پنراه و
همکاران .)0109 ،به طور كلی ،مدل اعتقاد سالمت ،برای طيف گستردهای از رفتارهای سالمت از جمله انتخا مرواد
مذايی سالم ،مديريت فشار خون با  ،مديريت هپاتيت  ،Bورزش ،ترک سيگار (پينتو و همکاران )0111 ،و اسرتفاده از
كاله ايمنی هنگام دوچرخه سواری مورد استفاده قرار گرفتره اسرت (واسرالو و همکراران ،0115 ،جرونن و راسرانن،0
 .)011به عنوان مثال جونن و راسانن (  )011در استفاده از كاله ايمنی در ميان نوجوانان دريافتند كه دو جزء موانع
درک شده و راهنمای عمل پيشبينیكننده قوی برای رفتار استفاده از كاله ايمنی محسو مریشروند .هرمچنرين ،در
سالهای اخير مدل اعتقاداا سالمت در زمينههای ديگری مير از بهداشت و سالمت نيز به كار برده شده است .بررای
مثال تحقيقاتی بر مبنای اين تئوری در خصوص تمايل افراد به مصرف محصو ا ارگانيک انجام شده اسرت .يرزدان
پناه و همکاران ( )0109تحقيق با عنوان تمايل جوانان ايرانی به مصرف مذاهای ارگانيک پرداختهاند .نتايج نشان داده
است كه منافع درک شده ،توجه به سالمت ،خود كارآمدی و موانع درک شده تأثير معنیداری برر اسرتفاده از مرذاهای
ارگانيک در ميان جوانان دارد .واسالو و همکاران ( )0115در تحقيقی پيرامون تمايل به مصررف نرانهرای عملکرردی
نشان دادند كه منافع و موانع درک شده و انگيزه سالمت پيشبينی كنندههای خوبی برای تمايل افرراد بره اسرتفاده از
اين محصو ا میباشد .واير و كارورلی ( )0110همچنين بيان كردند كه منافع سالمت مذای ارگانيک انگيزه اصرلی
مصرف محصو ا ارگانيک در افراد میباشد .مايلن و همکاران )0111( 9نشان داده است كره خرود كارآمردی فراكتور
مهمی است كه بر تمايل افراد به مصرف محصو ا ارگانيک تأثير میگرذارد .در مجمروع ايرن تئروری جهرت رفترار
پيشگيری بهكار میرود و از آنجا كه تا كنون در مورد مسائل زيستمحيطی عمدهای همچون حفاظت از منابع طبيعی،
استفاده از محصو ا ارگانيگ و انرژی های تجديدپذير استفاده شده است ،در اين تحقيق بر اساس همان مبنا استفاده
شده است .با توجه به مطالب فوق ،مدل مورد استفاده در اين پژوهش در شکل  0ارائه میگردد.
طبق مدل اعتقاد سالمت ،پستهكار زمانی رفتارهای بهداشتی در زمينه پيشرگيری از توليرد آفالتوكسرين را انجرام
خواهد داد كه باغ خود را مستعد توليد آفالتوكسين درک نمايد و معتقرد باشرد ،انجرام رفتارهرای پيشرگيرانه در توليرد
آفالتوكسين برای او منفعت هايی از قبيل توليد محصو ا سالم و با كيفيت با و همچنرين ارتقرای سرالمت خرود و
1- Bandura
2- Buglar et al
3- Lajunen and Rasanen
4 -Wier and Calverley
5-Milne et al
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اعضای خانواده خود را به دنبال دارد و آنها بايد به اين باور برسند كره منرافع حاصرل از رفتارهرای پيشرگيرانه توليرد
آفالتوكسين بيش از هزينه انجام رفتارهای پيشگيرانه خواهد بود.
آسیبپذیری درک شده

خودکارآمدی

شدت درک شده

نیت
منافع درک شده
راهنمای عمل
موانع درک شده

شکل  .1چارچو نظری تحقيق

مواد و روشها
با توجه به نقش مهم شهرستان سيرجان در توليد محصول پسته برای استان كرمان و در نهايت برای كل كشرور،
هدف اين تحقيق آن بود تا عوامل مؤثر بر نيرت پسرته كراران شهرسرتان سريرجان در اسرتان كرمران را در رابطره برا
پيشگيری از توليد آفالتوكسين مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .سؤال اصلی اين تحقيق عبارا اسرت از :چره عرواملی
میتواند نيت پستهكاران را در خصوص پيشگيری از توليد آفالتوكسين تبيين نمايد .به منظور پاسخگويی به اين سؤال،
اين پژوهش از فن پيمايش استفاده نموده است .اين روش از انواع پژوهشهای توصيفی است كه برای بررسی توزيرع
ويژگیهای يک جامعه آماری به كار میرود (سرمد و همکاران .)0075 ،جامعه آماری در اين پرژوهش شرامل پسرته-
كاران شهرستان سيرجان بودند كه بر اساس ليست دريافت شده از مديريت جهاد كشاورزی تعداد  001نفر بودند .حجم
نمونه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان  001نفر تعيين شد كه با اسرتفاده از روش نمونرهگيرری تصرادفی سراده
انتخا شدند .پ از تعيين جامعه و شناخت منطقه مورد مطالعه ،با انجام يک مطالعه راهنمرا در شهرسرتان كرمران و
تکميل  01پرسشنامه و تحليل نتايج آن ،اصالحاا زم در ابزار سنجش به عمرل آمرد و سرپ اطالعراا در نمونره
مذكور جمعآوری گرديد .برای سنجش متغيرهای اين تحقيق از گويههای متفاوتی در قالرب طيرف  9امتيرازی شرامل
"خيلی كم"" ،كم"" ،تا حدودی"" ،زياد"و "خيلی زياد" استفاده شد .پايايی ابزار سنجش نيز با ضريب آلفای كرونباخ
سنجيده شد كه همگی در حد مناسبی بودند (جدول  .)0روايی ابزار سنجش نيز توسط متخصصين تأييد گرديد.
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جدول  .1متغيرهای پژوهش
تعداد گويهها
نام متغير
0
نيت
5
آسيب پذيری درک شده
7
شدا درک شده
1
راهنمای عمل
5
خودكارآمدی
1
منافع درک شده
5
موانع درک شده
مأخذ :يافتههای تحقيق

ضريب آلفای كرونباخ
1/11
1/71
1/79
1/11
1/10
1/50
1/11

نتايج و بحث

يافتههای پژوهش در مورد توزيع فراوانی جنسيت پاسخگويان نشان میدهد ،هر  001پستهكار مورد مطالعره مررد
بودهاند .ميانگين سنی اين افرراد  7/01سرال و انحرراف معيرار آن  00/00مریباشرد .ميرانگين تجربره پسرتهكراری
پاسخگويان  00/ 9سال و انحراف معيار آن  09/07میباشد .ميانگين تعداد اعضای خرانوار پسرتهكراران  /50نفرر و
انحراف معيار آن  0/10نفر میباشد .توزيع فراوانی سطح تحصيالا پستهكاران نشان میدهد 00 ،نفر (09/1درصد) از
پسته كاران دارای سطح تحصيالا ليسان و با تر 0 ،نفر ( 01/0درصد) ديپلم 09 ،نفر ( 01/1درصرد) سريکل07 ،
نفر ( 00/9درصد) ابتدايی و  0نفر ( 0/9درصد) بیسواد میباشند .توزيع فراوانی شرركت پسرتهكراران در كرالسهرای
آموزشی – ترويجی نيز نشان داد ،از مجموع  001پستهكار ،تنها  01نفر در كرالسهرای آموزشری-ترويجری شرركت
داشته و  10نفر از پستهكاران هيچ شركتی در كالسهای آموزشی-ترويجی نداشتند (جداول  0و .)0
 0نفر ( 01/0درصد) از پستهكاران دارای سطح تحصيالا ديپلم 00 ،نفر (09/1درصد) ليسان و با تر 07 ،نفرر
( 00/9درصد) ابتدايی 09 ،نفر ( 01/1درصد) سيکل و  0نفر ( 0/9درصد) بیسواد مریباشرند .توزيرع فراوانری شرركت
پستهكاران در كالسهای آموزشی – ترويجی نيز نشان داد ،از مجموع  001پستهكرار ،تنهرا  01نفرر در كرالسهرای
آموزشی-ترويجی شركت داشته و  10نفر از پستهكاران هيچ شركتی در كالسهای آموزشی-ترويجی نداشتند (جداول
 0و .)0
جدول  .2توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس ويژگیهای فردی كمی
كمينه
متغير
00
سن (سال)
0
تجربه پستهكاری (سال)
1
تعداد اعضای خانوار (نفر)
مأخذ :يافتههای تحقيق

بيشينه
70
19
01

ميانگين
7/01
00/ 9
/50

انحراف معيار
00/00
09/07
0/10
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جدول  .3توزيع فراوانی پستهكاران بر اساس ويژگیهای فردی كيفی
متغير
سطح تحصيالا

شركت در كالسهای آموزشی -ترويجی

ميزان
بیسواد
ابتدايی
سيکل
ديپلم
ليسان
فوق ليسان و با تر
بله
خير

فراوانی
0
07
09
0
01
0
01
10

درصد
0/9
00/9
01/1
01/0
09/1
1/1
00/11
11/00

مأخذ :يافتههای تحقيق

توزيع فراوانی گويههای نيت پستهکاران شهرستان سيرجان نسبت به مقابله با آفالتوکسين

جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخها به گويههای نيت مقابله با آفالتوكسرين را در ميران پسرتهكراران نشران
میدهد 01 .نفر ( 1/01درصد پاسخگويان) با گويه من قصد دارم در سال جاری از سموم شيميايی در باغ استفاده نکنم
تا حدودی موافق هستند 1 .نفر ( 00/0درصد پاسخگويان) ،با گويه من قصد دارم در سال جاری پستههای زودخندان
در باغ را شناسايی و آنها را از بين ببرم به اندازه خيلی كم موافق هستند .در واقع بيشتر پاسخگويان تمايل ندارند اين
روش مقابله با آفالتوكسين را بهكار ببرند 00 .نفر ( 07/9درصد پاسخگويان) با گويره مرن قصرد دارم در سرال جراری
بقايای گياهی موجود در باغ را به خارج از باغ منتقل نمايم به اندازه خيلی زيادی موافق هستند .گويه تمايل به كاهش
استفاده از كودهای دامی توسط  0نفر ( 0 /0درصد پاسخگويان) در حد متوسط ارزيابی شرده اسرت .نفرر (01/7
درصد) بيشترين فراوانی با گويه من قصد دارم در سال جاری تعدادی از درختان بامم را به منظور رعايت فاصرله برين
درختان از بين ببرم .همچنين  5نفر (  71/درصد) از افراد با گويه مرن قصرد دارم در سرال جراری اصرول مرديريت
صحيح در باغ را بيشتر رعايت نمايم زياد و خيلی زياد موافق بودهاند .همچنين  57نفرر ( 11/1درصرد) پاسرخگويان از
مجموع  001نفر تا حدود زياد و خيلی زيادی با گويه من قصد دارم در سال جاری آفاا و علفهای هررز در براغ را از
بين ببرم ،موافق بودهاند .همچنين  51نفر ( 1/79درصد) از افراد به اندازه زياد و خيلی زياد تمايل دارند در سال جراری
درختان بامم را به طور مرتب هرس نمايند 011 .نفر ( 10/0درصد) از پاسخگويان تا حد زيراد و خيلری زيرادی تمايرل
دارند ،در سال جاری محصول خود را در موعد مقرر برداشت نمايند 51 .نفر با گويه من معتقدم جدا نمودن پستههرای
سالم از پستههای آلوده در سال جاری از آلودگی آنها جلوگيری میكند ،تا حد زياد و خيلی زيرادی موافرق برودهانرد.
همچنين نزديک به  11درصد از پاسخگويان با گويره مرن قصرد دارم برا آفالتوكسرين مبرارزه نمرايم و  19درصرد از
پاسخگويان با گويه من دوست دارم با آفالتوكسين مبارزه كنم ،تا حد زياد و بسيار زيادی موافقت دارند .حدود  50نفرر
( 1/77درصد) از پاسخگويان تمايل زياد و بسيار زيادی دارند برای مبارزه با آفالتوكسين در آينده نزديک تالش كننرد.
از ميان پاسخگويان  91نفر ( 1/1درصد) برای مبارزه با آفالتوكسين برنامهای خاص دارند.
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جدول  .4توزيع فراوانی گويههای نيت مقابله با آفالتوكسين
گويهها
من قصد دارم در سال جاری از سموم شيميايی در باغ استفاده نکنم.
من قصد دارم در سال جاری پستههای زودخندان در باغ را شناسايی و آنها را از بين
ببرم.
من قصد دارم ،در سال جاری بقايای گياهی موجود در باغ را به خارج از باغ منتقل نمايم.
من قصد دارم در سال جاری از كودهای دامی كمتر استفاده نمايم.
من قصد دارم در سال جاری تعدادی از درختان بامم را به منظور رعايت فاصله بين
درختان از بين ببرم.
من قصد دارم در سال جاری اصول مديريت صحيح در باغ را بيشتر رعايت نمايم.
من قصد دارم در سال جاری آفاا و علفهای هرز در باغ را از بين ببرم.
من قصد دارم در سال جاری درختان بامم را به طور مرتب هرس نمايم.
من قصد دارم در سال جاری محصول خود را در موعد مقرر برداشت نمايم.
من معتقدم جدا نمودن پستههای سالم از پستههای آلوده در سال جاری از آلودگی آنها
جلوگيری میكند.
من قصد دارم با آفالتوكسين مبارزه نمايم.
من دوست دارم با آفالتوكسين مبارزه كنم.
من سعی میكنم در آينده نزديک با آفالتوكسين مبارزه كنم.
من برای مبارزه با آفالتوكسين برنامهای خاصی دارم.

خيلی
زياد
5
7/9
7
9/1
05
0 /0
9
/0
7
9/1
91
0/7
91
1/0
95
5/0
9
9/1
97
7/9
95
5/0
10
91/1
9
9/1
00
01/0

زياد
00
01/1
07
0 /0
00
01/0
0
00/7
01
09/1
01/7
05
00/9
00
09/1
1
01/0
05
00/9
01
01/1
0
09/1
05
00/9
0
01/0

تا
حدی
01
1/01
07
00/9
00
07/9
0
0 /0
01
00/0
07
0 /0
05
09/1
0
01/1
01
00/0
07
0 /0
01
09/1
09
00/9
01
00/0
00
01/7

كم
00
07/9
05
0 /0
09
01/1
01
01/1
00
05/0
7
9/1
0
0/7
9
/0
0/0
0
0/9
1
9/1
0
0/7
1
9/1
09
00/9

خيلی
كم
05
0 /0
1
00/0
00
5/0
0
01/1
01/7
0
0/7
0
0/7
0
1/1
1
1
0/0
0
1/1
1
1
9
/0
07
0 /0

مأخذ :يافتههای تحقيق

همبستگی بين متغير نيت با متغيرهای مدل اعتقاد سالمت

به منظور بررسی رابطه بين متغيرهای مدل اعتقاد سالمت ،از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد .همانگونره
كه جدول  9نشان میدهد ،متغير نيت نسبت به پيشرگيری از توليرد آفالتوكسرين توسرط پسرتهكراران برا متغيرهرای
آسيبپذيری درک شده ( ،)r= 1/00شدا درک شده ( ،) r=1/00خودكارآمدی ( ،)r=1/07منافع درک شده (،)r=1/00
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راهنمای عمل ( )r=1/01نسبت به پيشگيری از توليد آفالتوكسين توسط پستهكار رابطه مثبت و معنراداری دارد .هرم-
چنين متغير نيت با متغير موانع درک شده ( )r= -1/00نسبت به پيشگيری از توليد آفالتوكسين رابطه منفی و معناداری
دارد.
جدول  .5همبستگی نيت با متغيرهای مدل اعتقاد سالمت
متغيرها

آسيبپذيری

شدت

درک شده

درک شده

آسيبپذيری درک
شده

0

شدا درک شده

**1/00
()1/110

خودكارآمدی

)1/0 7( 1/00

موانع درک شده
منافع درک شده
راهنمای عمل
نيت

- 1/19
()1/970
**1/07
()1/110
)1/ 79( 1/11
*)1/101(1/00

خودكارآمدی

موانع

منافع درک

درک شده

شده

راهنمای عمل

نيت

0
**1/00
()1/110
-1/01
()1/170
**1/01
()1/110
- 1/15
()1/051
**1/00
()1/110

0
-1/05
1/1 0
*1/00
()1/109
-1/19
()1/911
**1/07
()1/1110

0
1/0
()1/001
1/1
()1/150
*-1/00
()1/109

0
1/110
()1/579
**1/00
()1/1110

0
**1/07
()1/110

0

مأخذ :يافتههای تحقيق

تعيين عوامل مؤثر بر نيت پستهکاران با استفاده از مدل اعتقاد سالمت
به منظور تعيين اثراا كليه متغيرهای مؤثر بر نيت پستهكاران نسبت به رفتارهای پيشگيرانه و ميرزان پريشبينری
ميزان تغييراا هر متغير اقدام به تحليل و تخمين معادله رگرسيون به روش توهم برين تمرام متغيرهرای مردل اعتقراد
سالمت به عنوان متغيرهای مستقل و متغير نيت نسبت به رفتارهای پيشگيرانه توليرد آفالتوكسرين بره عنروان متغيرر
وابسته گرديد .يافتههای ارائه شده در جدول  1نشان میدهد معادله رگرسيون معنیدار میباشرد (1/1110، F= 5/07
= .)R2 =1/01،Sigاز متغيرهايی كه در نتيجه مرور پيش نگاشتهها و مشاهداا به عنوان سازههای مؤثر برر نيرت در
چارچو پژوهش در نظر گرفته شده بود ،سره متغيرر ،خودكارآمردی ،موانرع درک شرده ،راهنمرای عمرل وارد معادلره
رگرسيون شدند (جدول  .)1اين متغيرها در كل  01درصد از تغييراا در ميزان نيت نسبت به رفتارهای پيشگيرانه را در
سطح معنیداری توضيح میدهند .مقادير مربوط بره بترا مری دهرد ،افرزايش يرک واحرد در انحرراف اسرتاندارد متغيرر
خودكارآمدی سبب افزايش  1/00در انحراف استاندارد متغير نيت نسبت به رفتارهای پيشگيرانه میشود .افزايش يرک
واحد در انحراف استاندارد متغير موانع درک شده سربب كراهش  1/01در انحرراف اسرتاندارد متغيرر نيرت نسربت بره
رفتارهای پيشگيرانه میشود .افزايش يک واحد در انحراف اسرتاندارد متغيرر راهنمرای عمرل سربب افرزايش  1/01در
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انحراف استاندارد متغير نيت نسبت به رفتارهای پيشگيرانه میشود.
جدول  .6تحليل رگرسيون خطی عوامل مؤثر بر نيت پستهكاران (روش اينتر)
متغيرها

B

خطای استاندارد

خودكارآمدی
موانع درک شده
راهنمای عمل

1/07
-1/00
1/ 7

1/0
1/00
1/00

β
1/00
-1/01
1/01

Sig:0/0001

F: 9/27

Constant: 20/55

متغیر

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

نيت

1/11

1/01

1/00

سطح معنیداری
1/115
1/10
1/1110

مأخذ :يافتههای تحقيق

بحث و نتيجهگيری
شناخت نيت پيشگيرانه پستهكاران و عوامل مؤثر بر اين نيت جهت سياسرتگرذاری و برنامرهريرزی در رابطره برا
راهکارهای پيشگيری از توليد سم آفالتوكسين بسيار مهم است .مطابق با يافتههای پژوهش ،برين نيرت پسرتهكراران
نسبت به رفتارهای پيشگيرانه توليد آفالتوكسين در پسته با متغير آسيبپرذيری درک شرده رابطره مثبرت و معنراداری
وجود دارد .در واقع ،هر چه پسته كار احساس نمايد كه باغ او مستعد توليد آفالتوكسين است ،بره احتمرال بيشرتری در
آينده تمايل به رفتارهای پيشگيری از توليد آفالتوكسين خواهد داشت .نيت پستهكاران نسبت به رفتارهای پيشرگيرانه
توليد آفالتوكسين با متغير شدا درک شده رابطه مثبت و معناداری دارد .در صورتی كره پسرتهكراران متوجره عواقرب
ناشی از توليد آفالتوكسين در پسته شوند ،به احتمال بيشتری در آينده تمايل به انجرام رفتارهرای پيشرگيرانه خواهنرد
داشت .همچنين مطابق با يافتههای پژوهش ،بين نيت پستهكاران نسبت به رفتارهای پيشگيرانه توليرد آفالتوكسرين و
خودكارآمدی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به اين معنی كه اگر پستهكار احساس نمايرد خودكارآمردی زم
بر انجام رفتارهای پيشگيرانه را دارد يا انجام رفتارهای پيشگيرانه برای او آسان اسرت ،تمايرل و نيرت وی بره انجرام
رفتارهای پيشگيرانه بيشتر میشود .بين نيت پستهكاران نسبت به رفتارهای پيشرگيرانه توليرد آفالتوكسرين و منرافع
درک شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارا ديگر ،اگر پستهكار منرافع حاصرل از رفتارهرای پيشرگيرانه را
درک نمايد به احتمال بيشتری در آينده تمايل به انجام رفتارهای پيشگيرانه خواهد داشت .نيت پستهكاران همچنين برا
متغير راهنمای عمل رابطه مثبت و معناداری دارد .در صورتی كه پستهكاران آگراهی زم در خصروص ايرن سرم را از
رسانههای مختلف دريافت نماينرد بره احتمرال بيشرتری در آينرده تمايرل دارنرد رفتارهرای پيشرگيرانه از توليرد سرم
آفالتوكسين را انجام دهند .همچنين ،نتايج نشان داد ،بين نيرت پسرتهكراران نسربت بره رفتارهرای پيشرگيرانه توليرد
آفالتوكسين در پسته و موانع درک شده توسط پستهكاران رابطه منفی و معناداری وجود دارد .به عبارا ديگر ،بره هرر
ميزان كه پستهكار انجام رفتارهای پيشگيرانه را با موانع بيشتری درک نمايد به احتمال بيشرتری در آينرده تمرايلی بره
انجام رفتارهای پيشگيرانه از خود نشان نخواهد داد.
يافتهها نشان داد ،مدل اعتقاداا سالمت قادر است  01درصد تغييراا در ميزان نيت پستهكاران را تبيين نمايد .برا
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توجه به مقايسه اين نتايج با نتايج مطالعه آرميتاژ و كانر )0110( 0در توانايی پيشبينی مدلهای روانشناسی ،اين مردل
ابزار مناسبی برای تعيين نيت پستهكاران در اين رابطه میباشد .نتايج تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر نيت پستهكاران
همچنين نشان داد ،متغيرهای راهنمای عمل ،موانع درک شده و خودكارآمدی تأثير قابل توجهی بر نيت پستهكاران در
خصوص پيشگيری از توليد آفالتوكسين دارد .يافتههای اين تحقيق در مقايسه با بعضی تحقيقاا قبلی در مورد مردل
اعتقاد سالمت به نتايج متفاوتی دست يافت .تحقيقاا قبلی (يزدان پناه و همکاران0109 ،؛ واسالو و همکاران)0115 ،
با استفاده از مدل اعتقاد سالمت ،نشان دادند مهمترين پيشبينی كنندههای نيت متغيرهای موانع درک شده و مزايای
درک شده میباشند .واير و كارورلی ( )0110در مطالعه خود ،منافع سالمت مذای ارگانيرک را انگيرزه اصرلی مصررف
محصو ا ارگانيک در افراد بيان كردهاند .در حالیكه در اين تحقيق متغير مزايای درک شده در تببين نيرت معنریدار
نشدهاند و متغيرهای ديگری نيت كشاورزان را تبيين نمودهاند .با اين حال اين نترايج برا مطالعراا جرونن و راسرانن
(  )011و واسالو و همکاران ( )0115مطابقت دارد .متغير راهنمای عمل قویترين متغير در پيشبينی نيت پستهكراران
میباشد .راهنمای عمل ،اشاره دارد به بعضی محرکها نظير تأثير اجتمراع و آمروزشهرای بهداشرتی كره برر ارتقرای
رفتارهای سالمت تأكيد دارند .لذا پيشنهاد میشود؛ آموزشهايی را از طريق برگزاری دورههرای آموزشری _ترويجری،
تهيه برنامههای راديويی و تلويزيونی و تهيه نشريه و پوسترهای آموزشی برای پستهكاران افزايش داده تا از اين طريق
پستهكاران را در خصوص سم آفالتوكسين و راههای پيشگيری از توليد آن آگاه ساخت تا آنها بتوانند و بدانند چگونره
رفتارهای پيشگيری از توليد آفالتوكسين در پسته را انجام دهند .نتايج همچنين نشانداد ،متغير موانرع درک شرده برر
نيت پستهكاران مؤثر میباشد .اين متغير ،به موانعی كه فرد برای اتخاذ يک رفتار در خود احساس مینمايد اشاره دارد.
درک موانع شامل دريافت ناسازگاری ،هزينه ،خطر ،اثراا جانبی و ناراحتی(درد ،ناراحتی عاطفی) مریباشرد (گلنرز و
همکاران .)0101 ،0در همين راستا (جولی0550 ،0؛ واينديگنی و همکاران  )0110 ،در مطالعه خود بيان نمودند ،برخری
موانع باعح بیميلی افراد به رفتار مورد نظر میشود ،مانند :هزينهی با  ،شک و ترديد نسبت به كيفيت با تر و هرم-
چنين كمبود و عدم دسترسی اسبا مورد نياز رفتار است ،بنابراين پيشنهاد میشود سياستگرذاران و برنامرهريرزان در
حيطه آموزش كشاورزی ،برنامههايی را به منظور سادهسازی انجام رفتارهای بهداشتی برای پستهكاران در نظر بگيرند.
اين برنامهها میتواند پرداخت تسهيالا به پستهكاران برای انجرام رفتارهرای پيشرگيرانه و هرمچنرين آمروزشهرايی
پيرامون سادهسازی رفتارهای پيشگيرانه به پستهكاران باشد ،تا پستهكاران با درک سراده برودن رفتارهرای پيشرگيرانه
تمايل بيشتری به انجام رفتارهای پيشگيری از توليد آفالتوكسين داشته باشند .خودكارآمدی ديگر متغير مؤثر برر نيرت
پستهكاران میباشد .مايلن و همکاران ( )0111در مطالعه خود ،نشان دادهاند خود كارآمدی فاكتور مهمی است كره برر
تمايل افراد به مصرف محصو ا ارگانيک تأثير میگذارد .خودكارآمدی به ميزانی كه يک فرد احساس میكنرد رفترار
مورد نظرش تحت كنترلش می باشد و برای انجام ساده است ،اشاره دارد .برنامرههرايی كره برا هردف كراهش وجرود
آفالتوكسين در پسته اجرا میشود بايد تمركزشان بر استراتژیهايی باشد كه طرحها و برنامرههرای پسرتهكراران را در
1 -Armitage and Conner
2 -Glanz et al
3 -Jolly
4 -Windigni et al
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انجام فعاليتهای پيشگيرانه تقويت نمايد و از طريق آموزشهای زم انجام فعاليتهای پيشگيرانه برای آنها تشريح،
سادهسازی و امکانپذير گردد .اين امر خرود اطمينرانی را در برين ايشران افرزايش داده و باعرح انجرام فعاليرتهرای
پيشگيرانه مؤثری خواهد شد .همچنين با توجه به اهميت اين سازه بر نيت پيشنهاد میشود ،به منظور افزايش كنتررل
رفتاری درک شده افراد و افزايش درک آنان از توان و قدرا بهكارگيری روشهای كنترل از برنامههرای آموزشری برا
تأكيد بر ابعاد سهولت و امکانپذير بودن و با صرفه اقتصادی بودن اين روشها استفاده شود.
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Abstract
Pistachio is a valuable export product, but its export is faced with serious
challenges due to aflatoxin. Given the importance of growers’ role in the
prevention of aflatoxin in pistachio, the aim of this article is investigating pistachio
growers’ intention regarding prevention of aflatoxin through the health belief
model. The research population consists of 330 of pistachio growers in the Sirjan
city in the Kerman province. Amongst the 330 samples, 120 of them were selected
through simple random sampling. A questionnaire was the research tool and its
validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. Its reliability was
confirmed by Cronbach alpha reliability coefficients (0.7 to 0.9). Also, the results
of regression analysis revealed that the variables showing guide to action were the
main predictor of growers’ intention. In addition to self-efficacy and perceived
barriers, this variable can predict nearly 36% of the variance of pistachio growers’
intention regarding the prevention of aflatoxin. The results could be used for policy
making and planning in relation to strategies to prevent the production of aflatoxin
in pistachios.
Keywords: Pistachio, Aflatoxin Toxicant, Health Belief Model, Growers Intention.
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