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بررسی متون
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جامعه و حجم نمونهاهداف و فرضیاتابزار و روشها
ابزار گردآوری 

دادها
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.باشدميپیشگیریبرنامهتوسعهومداخلهسالمت،بهمربوطرفتارهای

بیان مساله

( extended theory of planned behavior)تئوری رفتار برنامه ریزی شدهدالیل استفاده از

ابزار گردآوری نمونهجامعه و حجم اهداف و فرضیاتابزار و روشهابررسی متون
دادها



هانتایج و یافته سال نویسندگ

ان
عنوان 

آگاهی منجر به استفاده کمتر از سموم شیمیایی نشده است 2007 آیسین ادراک باغداران در مورد اثرات مضر سموم دفع آفات و بازتاب آنها درعمل

آگاهی بر رفتار پذیرش فناوری های سازگار با محیط زیست نیز تاثیر گذار بوده است 2003 رحمان تحلیلی از کشاورزان، ادراکات و عوامل تعیین کننده آن: اثرات زیست محیطی انتشار فناوری مدرن کشاورزی در بنگالدش

عدم آگاهی از روشهای جایگزین کنترل آفات ، مصرف سموم شیمیایی همچنان در سطحی باال ا 2009 قاسمی  مطالعه نگرش و رفتار گلخانه داران استان فارس نسبت به سموم شیمیایی پرداختند

از الگوی رفتاری ایمنی برای مبارزه با آفاتبه استفاده سطح آگاهی بیشترمنجر 2017 عبدهللا 
زاده 

ارزیابی آگاهی برنجکاران شهرستان ساری از پیامدهای مصرف سموم شیمیایی وخطرات آن برای سالمت در سال زراعی

دانش خوبی نسبت به پیامدهای مضر مصرف آفت کش ها بر سالمت انسانی داشتند  2015 ونگ  آگاهی کارگران مزرعه تایوانی در خصوص آفتکشها ، نگرش ، رفتار و شیوه های لباس پوشیدن در زمان استفاده از آفت 
کشها

درصد هم از تاثیر آن بر محیط 40درصد کشاورزان از تاثیر آفت کشها بر سالمت فردی و 70
. زیست آگاهی داشتند 

2013

ماهانتی 

نگرش، دانش و عملکرد استفاده از سموم دفع آفات در کشاورزی کارگران در پودوچری ، جنوب هند

نتایج قابل توجهی بین ارتباط قصد اجتناب از کاربرد سموم دفع آفات و نگرش ، هویت شخصی
.و هنجارهای اخالقی را نشان داد

2019 یزدان 
پناه 

عوامل موثر در جلوگیری از استفاده از سموم دفع آفات در سبزیجات گلخانه ای در منطقه بندرعباس

می تواند به عنوان چارچوبی برای برنامه های مداخله ای مورد استفاده قرار گیردTPBتئوری  2018 تقدیسی با هدف بررسی عملکرد کشاورزان در TPBآیا کشاورزان به فکر تولید محصوالت سالم هستند؟یک مطالعه مبتنی بر 

استفاده بهینه از سموم دفع آفات در شهر ساری

د در پاسخ دهندگان در این مطالعه بعلت اینکه آنها مزایای بیشتری را از چنین بیوتکنولوژی دریافت میکنن

و نسبت به آن نگرش مثبت دارند. مورد استفاده از فن آوری ژنتیک در تولید برنج خوشبین تر هستند
2016

قوچانی 
Btنگرش چندگانه ذینفعان نسبت به برنج  کاربرد : در جنوب غربی ایران TPB و مدلهای چندگانه

TPBی دارای توسعه یافته برای تعیین انگیزه قصد کشاورزان برای استفاده از وسایل حفاظت شخص

کارایی موثر است
2019 رضایی نظریه رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته به منظور درک قصد کشاورزان : کاهش قرار گرفتن در معرض آفت کش ها

ایرانی در استفاده از تجهیزات حافظت شخصی

نگرش رابطه معنی داری با اهداف رفتاری کشاورزان برای استفاده ایمن از کودهای شیمیایی 
دارد

2020 ساوری کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته برای پیش بینی قصد کشاورزان ایرانی برای استفاده ایمن از کودهای شیمیایی

آزمایش "در رابطه با رفتار TPBهنجار ذهنی ، کلیه پیش بینی کننده های رفتار توسط تئوری 

مطلوب بوده است"خرید از فروشگاه مواد زیستی 

2020 بامبرگ قصد اجرا در مقابل انگیزه های پولی و مقایسه اثر مداخالت برای ترویج خرید مواد غذایی تولید شده به روش ارگانیک

طراحی برنامه هاي مداخله اي بر پایه ارتقاء نگرش و هنجارهاي اخالقی در گلخانه داران به 
منظور تشویق آنها به تولید محصوالت ارگانیک توصیه میشود

2016 صندوقی توسعه مدل رفتار برنامه ریزی شده برای تبیین قصد تولید محصوالت ارگانیک بین گلخانه داران خیار شهرستان اصفهان با متغییر

هنجار اخالقی



(:General Objective)هدف اصلی طرح 
ر کشاورزان و تعیین اثر بخشي مداخله آموزشي بر اساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده توسعه يافته بر کاربرد ايمن سموم و آفت کش ها د

.باغداران
Applied)کاربردیاهداف Objectives):

وکشاورزانردکشهاوآفتسمومازايمناستفادهبرگذارتاثیرمتغییرهایوعواملشناساييباتارودميانتظارحاضرمطالعههایيافتهاز
اجراکشآفتوسمومازافراطيومضراستفادهکاهشراستایدرراTPBيافتهتوسعهمدلبرمبتنيآموزشيمداخلهيکبتواندباغداران

.گرددباغدارانوکشاورزانتوسطکشآفتوسمومواصوليايمنکاربردبهمنجروکنند
:Specific Objectives))اهداف فرعی •
ه کاربرد ايمن تعیین اثربخشي مداخله آموزشي بر اساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده توسعه يافته بر آگاهي کشاورزان و باغداران دربار•

.سموم و آفت کش ها 

داران درباره تعیین اثربخشي مداخله آموزشي بر اساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده توسعه يافته بر هنجارهای انتزاعي کشاورزان و باغ•
 .کاربرد ايمن سموم و آفت کش ها

ره کاربرد ايمن تعیین اثربخشي مداخله آموزشي بر اساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده توسعه يافته بر نگرش کشاورزان و باغداران دربا•
 .سموم و آفت کش ها

ورزان و باغداران تعیین اثربخشي مداخله آموزشي بر اساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده توسعه يافته بر کنترل رفتاری درک شده کشا•
 .درباره کاربرد ايمن سموم و آفت کش ها

ان درباره تعیین اثربخشي مداخله آموزشي بر اساس تئوری رفتار برنامه ريزی شده توسعه يافته بر خطر درک شده کشاورزان و باغدار•
.کاربرد ايمن سموم و آفت کش ها



:Specific Objectives))اهداف فرعی 
عه یافته بر تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توس•

برنامه ریزی برای عمل کشاورزان و باغداران درباره کاربرد ایمن سموم و آفت کش
 .ها

عه یافته بر تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توس•
برنامه ریزی برای از عهده برایی کشاورزان و باغداران درباره کاربرد ایمن سموم و

 .آفت کش ها

عه یافته بر تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توس•
 .قصد کشاورزان و باغداران درباره کاربرد ایمن سموم و آفت کش ها

عه یافته بر تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توس•
رفتار کاربرد ایمن سموم و آفت کش ها در کشاورزان و باغداران



:یا سؤال های پژوهش( Hypothesis)فرضیه ها 

ايمنکاربرددربارهباغدارانوکشاورزانبرآگاهي،يافتهتوسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
دارد؟اثرکشهاآفتوسموم

ايمنکاربرددربارهباغدارانوکشاورزاننگرشبريافته،توسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
دارد؟اثرکشهاآفتوسموم

ردکاربدربارهباغدارانوکشاورزانانتزاعيبرهنجارهای،يافتهتوسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
دارد؟اثرکشهاآفتوسمومايمن

ارهدربباغدارانوکشاورزانشدهدرکرفتاریبرکنترل،يافتهتوسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
؟دارداثرکشهاآفتوسمومايمنکاربرد

کشاورزانعملبرایريزیبرنامهبر،يافتهتوسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
؟دارداثرکشهاآفتوسمومايمنکاربرددربارهباغدارانو



:یا سؤال های پژوهش( Hypothesis)فرضیه ها 

وکشاورزانشدهدرکخطربر،يافتهتوسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
دارد؟اثرکشهاآفتوسمومايمنکاربرددربارهباغداران

کشاورزانعملبرایريزیبرنامهبر،يافتهتوسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
دارد؟اثرکشهاآفتوسمومايمنکاربرددربارهباغدارانو

دربارهباغدارانوکشاورزانبرقصد،يافتهتوسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
دارد؟اثرکشهاآفتوسمومايمنکاربرد

باغدارانوکشاورزانرفتارهایبر،يافتهتوسعهTPBتئوریاساسبرآموزشيمداخلهآيا•
دارد؟اثرکشهاآفتوسمومايمنکاربرددرباره



:بودمراحل انجام پژوهش به صورت زیر خواهد 

.یکشاورزجهادمديران،بهداشتيمعاونت،گلستانوقزوينپزشكيعلومدانشگاهپژوهشيمعاونت،مسئوالنباهماهنگي-1

.جهادکشاورزیادارهاز،قالآقشهرفعالباغدارانوکشاورزانازفهرستيتهیه-2

.هداوطلبانتمايلابرازصورتدرپژوهشدرمشارکتنحوهوزمانتعیینوپژوهشاهدافتوضیحمذکور،افرادباتلفنيتماس-3

هادادهآوریگردابزارپاياييورواييتعیینوتدوينوتهیه-4

(کشاورزیجهاديا)بهداشتمرکزمحلدرفیزيكيصورتبهباغدارانياکشاورزانحضورجهتهادعوتنامهارسال-5

دريافتهتوسعهTPBبامرتبطمتغییرهایازيکهرتاثیروزنوضرايبتعیینوپرسشنامهابتداييهایدادهتحلیلوتجزيه-6
.آموزشيبستهطراحيراستای

 .و تايید روايي بسته آموزشي بوسیله پانل خبرگانطراحي -7

(.بدون مداخله )گروه کنترل و اجرای مداخله آموزشي تئوری محور در گروههای تجربي -8

.(بعدماه 1)ارزيابي نتايج و گردآوری پرسشنامه های تكمیل شده در فاز دوم -9

.(بعدماه 3)ارزيابي نتايج و گردآوری پرسشنامه های تكمیل شده در فاز سوم -10

 .تجزيه و تحلیل داده های نهايي-11

گزارش نهايي و تالیف پايان نامه-12



:جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری

.بودجامعه مرود مطالعه در پژوهش حاضر شامل کلیه کشاورزان و باغداران شهر آق قال خواهند 

:از مطالعه شامل معیار ورود وخروج 

فه ای داوطلب بودن، سواد خواندن و نوشتن ، سكونت در شهر آق قال، اشتغال به کشاورزی و باغداری به صورت حر
و معیار خروجتوسط خود فرد

.صورت عدم تمايل فرد يا ابتال به اختالالت جسماني و رواندر 

:تعیین حجم نمونه

اثراندازهمیزان،درصد95آماریتوانگرفتننظردرباG*powerافزارنرمازاستفادهبانیازموردنمونهحجم
.شدتعیینگروهدودرنفر170نهايتاً،درصد20ريزشاحتساببادرصد5برابرαياداریمعنيسطحو0.4

دولجازاستفادهباخروجوورودمعیارهایگرفتننظردرباوفعالباغدارانوکشاورزانازفهرستيتهیهازبعد
.يافتخواهدتخصیصکنترلگروهوتجربيگروهبهافراد،میاندريکصورتبهوتصادفياعداد

.



وفردیمشاورهيک،(گروهيآموزشجلسه4برمشتملآموزشيمداخلهيک)تجربيگروه•
.کردخواهنددريافترامجازیآموزشهایازایمجموعه

نام به منظور رعايت اخالق پژوهش به تمام افراد اطمینان داده شد که تمام پرسشنامه ها بدون
هستند و کد ندارند

(زیکشاورادارهيا)محیطبهداشتکارشناستوسطآموزشجلسهچهارنیزکنترلگروهدر•
مكتوبآموزشموادازایمجموعههمراهبهغلطرفتارهایاصالحونگرش،آگاهيمحوريتبا

تمامکهشددادهاطمینانافرادتمامبهپژوهشاخالقرعايتمنظوربه.شدخواهداجرا
ومانديممحرمانهتحقیقتیمنزداطالعاتتمامي.ندارندکدوهستندنامبدونهاپرسشنامه
ارجخپژوهشازتوانندميبخواهندوقتهروبودهداوطلبانهکامالًپژوهشدرکردنمشارکت

.شوند



:جدول زیر ارائه شده استدر 
(دقیقه)آموزشزمانمدتمدرسرفتاریاهدافکلیهدفجلسهشماره

کلیات(آگاهی)هوشیارسازی1

کشهاآفتوسمومانواعازآگاهی-1

آنهاکاربرددالیلوکشهاآفتوسمومجزئیات-2

35-45سالمتآموزشمتخصص

(جایگزینمحصوالتازاستفادهموانع)شدهدرکخطر2

کشهاآفتوسمومازاستفادهبهمربوطپیامدهایوخطرات-1

کشهاآفتسمومازاستفادهمنفیومثبتپیامدهای-2

35-45سالمتآموزشمتخصص

کنترل رفتاری درک شده-نگرش3

اهمیت حفاظت از سالمت -1

اهمیت حفاظت از محیط زیست -2

شناسایی موانع و مشکالت ذهنی استفاده اصولی از سموم -3

فعالیتهای گروهی و انجمن های حمایت کننده -4

جایگزینها و راه حلها -5

تشویق و ترغیب کالمی و ارائه بازخوردها-6
35-45متخصص آموزش سالمت

برنامه ریزی برای عمل و مقابله4

تار برنامه ای برای استفاده از وسایل حفاظت فیزیکی و انجام رفطراحی 

های ایمن
35-45متخصص آموزش سالمت



:آموزشیمحتوای جلسات 
کشهاآفتوسمومانواعازآگاهي-1
آنهاکاربردداليلوکشهاآفتوسمومجزئیات-2
کشهاآفتوسمومازاستفادهبهمربوطپیامدهایوخطرات-3
کشهاآفتسمومازاستفادهمنفيومثبتپیامدهای-4
سالمتازحفاظتاهمیت-5
زيستمحیطازحفاظتاهمیت-6
سمومازاصولياستفادهذهنيمشكالتوموانعشناسايي-7
کنندهحمايتهایانجمنوگروهيفعالیتهای-8
حلهاراهوجايگزينها-9

بازخوردهاارائهوکالميترغیبوتشويق-10
سمومازاصولياستفادهذهنيمشكالتوموانعشناسايي-11
کنندهحمايتهایانجمنوگروهيفعالیتهای-12
حلهاراهوجايگزينها-13
بازخوردهاارائهوکالميترغیبوتشويق-14
ایمنهایرفتارانجاموفیزیکیحفاظتوسایلازاستفادهبرایایبرنامهطراحی-15



تجزیه و تحلیل داده ها

معیارانحرافمیانگین،شاملتوصیفيآمار.شدخواهد23نسخهSPSSافزارنرمواردگردآوریازپسهاداده•

آنالیز،زوجيومستقلتياسكوئر،کایهایآزمون.شدخواهداستفادههادادهآنالیزبرایتحلیليآزمونهایو

پژوهشيکیفوکميمتعیرهایاختالفبررسيمنظوربهوپیرسونهمبستگيضريبوطرفهيکواريانس

بررسيضمناً.شودميگرفتهنظردر05/0ازکمترحاضرمطالعهدرداریمعنيسطح.شدخواهدبكارگرفته

باهادادهتوزيعبودننرمالغیرصورتدر.گرفتخواهدانجامK-Sآزمونازاستفادهباهادادهنرمالتوزيع

ناپارامتريکمعادلهایآزمونازاينصورتغیردروشودميهادادهسازینرمالبهاقداممختلفهاييروش

.شدخواهداستفاده



روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها 

:گرافیکدمواطالعاتپرسشنامه
باغياشدهکشتمحصولنوعديگر،شغلتاهل،تحصیالت،وضعیتسن،شامل

:آگاهیپرسشنامه
.ایگزينهچندسواالتوخیر،–بليپاسخگزينهبااستسوال10شاملکهوسمومکودمصرفدرباره

:نگرشمقیاس
تا6بینپاسخهادامنه.(موافقمکامالً=5تامخالفمکامالً=1از)بودخواهداینقطه5لیكرتآنپاسخهایگزينهوشدهساختهسوال6ازمقیاساين
استترمطلوبنگرشنشانهبیشتر،نمراتوبودخواهد30

:انتزاعیهنجارهایمقیاس
ازاینقطه5لیكرتطیفازاستفادهباتاشودميدرخواستکشاورزانازواستشدهتشكیلسوال4ازکه

.دهندپاسخآنسواالتبه(موافقمکامالً=5تامخالفمکامالً=1)

.استترقویاجتماعيحمايتنشانگرباالترنمرهمیانگینوبودخواهد20تا4بینپاسخهادامنه



:شدهدرکخطرمقیاس

کامالً =5تامخالفمکامالً=1)ازاینقطه5لیكرتطیفباشودميدرخواستکشاورزاناز.شدخواهدارزيابيسوال5با
.است25تا5بینپاسخهادامنهو.دهندپاسخآنسواالتبه(موافقم

:رفتاریقصدمقیاس•

از(موافقمکامالً=5تامخالفمکامالً=1)ازاینقطه5لیكرتطیفسواالتازاستفادهبا.شدخواهدارزيابيسوال6باکه
.بودخواهد30تا6پاسخهادامنهو.دهندپاسخسواالتبهکهشددرخواستکشاورزان

:رفتارمقیاس•

پاسخهادامنهو(همیشه=5تاهرگز=1)ازاینقطه5لیكرتطیفسواالتازاستفادهبا.شدخواهدارزيابيسوال10با
.بودخواهد50تا10

:شدهدرکرفتاریکنترلمقیاس
=1)ازاینقطه5لیكرتطیفازاستفادهباتاشودميدرخواستکشاورزانازو،استشدهتشكیلسوال6از

.بودخواهد30تا6بینپاسخهادامنه.دهندپاسخآنسواالتبه(دارماطمینانکامالً=10تانیستماصالًمطمئن



عملبرایریزیبرنامهمقیاس
اکپورپهمچنینوهمكارانواسنیهتاپرسشنامهازکشاورزاندرعملبرایريزیبرنامهگیریاندازهمنظوربه

وسمومازايمناستفادهمكانمورددر"مثالبرای.باشدميسوال3دارایپرسشنامهاين.شدخواهداستفاده
کامال)5تا(مخالفمکامال)1ازایدامنهبالیكرتيطیفاساسبرسواالت."کنمميريزیبرنامههاکشآفت

ایامنهدباپرسشنامهاينبرایکرونباخآلفایضريبمطالعهدوايندر.گرفتخواهد قرارسنجشمورد(موافقم
.استگرديدهگزارش92/0تا90/0از

برآمدنعهدهازبرایریزیبرنامه
عهدهازایبرريزیبرنامهگیریاندازهبرایپاکپورهمچنینوهمكارانواسنیهتاتوسطشدهتهیهپرسشنامه

گزينه5لیكرتمقیاسباسوال5حاویپرسشنامهاين.گرفتخواهدقراراستفادهموردمطالعهايندربرآمدن
درموجودموانعبامقابلهبرای"مثالبرای.باشدمي(موفقمکامال)5تا(مخالفمکامال)1ازایدامنهباای

ينابرایکرونباخآلفایضريبمطالعهدواين."دارممشخصيبرنامههاکشآفتوسمومازايمناستفاده
.استگرديدهگزارش94/0تا90/0ازایدامنهباپرسشنامه



:مالحظات اخالقی 

طالعهمپايانازپسفشردهآموزشيبستهيکقالبدرکنترلگروهبرایمداخله ایبرنامهوهاآموزشارائه(1
هانمونهاساميماندنمحرمانه(2

خاصرهگیریشناسهياکدفقدانوهاپرسشنامهبودننامبدون(3

بودنداوطلبانه(4

مقطعهردرهانمونهکلیهبرایمطالعهازخروجامكان(5
بهداشتيپژوهشي،مسئوالنبهمطالعهاهدافدربارهکافيآگاهي(6

قزوينپزشكيعلومدانشگاهازرسمياخالقکدونامهرضايتونامهمعرفيکسب(7

پژوهشدرشرکتهزينهنداشتن(8

دومفازاتمامازپسکنترلگروهبرایآموزش(9
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