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چکیده
نخـود یكـی از گیاهـان زراعی اسـت كه در ایران سـطح زیر كشـت باالیی دارد و اسـتان كرمانشـاه نیز باالترین سـطح زیر كشـت و 
تولیـد آن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ازآنجاكـه آسـیب و زیـان آفت ها به كشـتزارهای نخـود، عملكرد این محصـول را پایین 
مـی آورد و اسـتفاده از سـم  شـیمیایی به هیچ وجـه تضمین كننده ی موفقیت مبـارزه با آفت هـا و بیماری های آن نیسـت، درنتیجه 
كاربـرد روش هـای مبـارزه غیر شـیمیایی ازجمله كاربرد مبارزه زیسـتی )بیولوژیک(، توسـط نخـودكاران، عاقالنه به نظر می رسـد. 
ایـن بررسـی به صـورت علـی - ارتباطـی و باهـدف كلـی شـناخت عامل هـای مؤثر بـر پذیرش مبارزه زیسـتی بـا كرم پیله خـوار نخود 
انجـام شـد. جامعـه ی آمـاری ایـن پژوهـش، نخـودكاران دیـم شهرسـتان كرمانشـاه بـه شـمار 3000 تـن بـود كـه 341 تـن از آن ها 
بـر پایـه جـدول كرجسـی و مـورگان بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفـی سـاده، به عنـوان نمونـه آماری انتخـاب شـدند. ابزار 
گردآوری داده ها پرسشـنامه محقق سـاخته ای بود كه با روش مصاحبه سـاختارمند، اقدام به گردآوری داده های موردنظر شـد و 
بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSS پردازش و مـورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت اطمینان از روایی شـكلی و محتوایی، پرسشـنامه 
در اختیـار برخـی از كارشناسـان و اعضـای هیئت علمـی دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه رازی قـرار گرفـت، همچنیـن بـرای تعییـن 
پایایـی، پرسشـنامه در بیـن 30 تـن از پذیرنـدگان و نپذیرنـدگان مبـارزه زیسـتی با كـرم پیله خوار نخود در شهرسـتان سـنقر توزیع 
و تكمیـل شـد و سـپس بـا اسـتفاده از آلفـای ترتیبـی، پایایی بخش های مختلف پرسشـنامه محاسـبه شـد. بنـا بر یافته ها، شـمار 
اعضـای خانـوار، پیشـینه ی كار كشـاورزی و سـطح زیر كشـت نخود در دو گـروه پذیرنده و نپذیرنده مبارزه زیسـتی با كـرم پیله خوار 
نخـود اختـالف معنـادار داشـت. بنا بر یافته های رگرسـیون لجسـتیک، نگـرش، هنجارهای ذهنی و كنتـرل رفتاری ادراک شـده بر 
احتمـال پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا كرم پیله خـوار نخـود تأثیرگـذار بودند كه بیشـترین تأثیرگـذاری بر ایـن احتمال توسـط متغیر 

نگـرش نسـبت به پذیـرش مبارزه زیسـتی با كـرم پیله خوار نخود ایجادشـده اسـت.    

نمایه واژگان : كرم پیله خوار نخود، كشت نخود، مبارزه زیستی، مبارزه شیمیایی
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شماره 41، تابستان 1396

مقدمه
نخـود یكـی از گیاهـان زراعـی اسـت كـه در ایـران سـطح زیر 
كشـت باالیـی دارد. ایـن گیـاه زراعـی بـا هفـت میلیـون هكتـار 
پهنـه كشـت نزدیـک بـه 64 درصـد سـطح زیـر كشـت حبوبـات 
كشـورهای  بیـن  در  به گونـه ای  كـه   ،)2004 )فائـو،  دارد  را 
تولیدكننـده ی نخـود، ایـران ازنظـر سـطح زیـر كشـت پـس از 
هندوسـتان، پاكسـتان و تركیـه در مقـام چهـارم جهـان قـرار 
دارد. درصورتی كـه از دیـدگاه عملكرد با تولیـد 400 كیلوگرم در 
هكتـار در آخریـن رده قرارگرفتـه اسـت )صباغ پـور و همكاران، 
 820 نخـود،  جهانـی  عملكـرد  میانگیـن  درحالی كـه   ،)2003
كیلوگـرم در هكتار می باشـد )فائو، 2004(. در این میان اسـتان 
كرمانشـاه مهم ترین اسـتان كشـور در زمینه ی تولید نخود دیم 
اسـت به طوری كـه با سـطح زیـر كشـت 115345 هكتـار و تولید 
60437 تـن، باالتریـن سـطح زیـر كشـت و تولید نخـود را در كل 
كشـور دارد. همچنیـن میانگیـن سـاالنه عملكرد ایـن محصول 
در اسـتان یادشـده، 450-400 كیلوگـرم در هكتـار اسـت كـه بـا 
توجـه بـه هزینه هـای بـاال و رنـج فـراوان، بسـیار انـدک اسـت 

)آمارنامـه وزارت جهـاد كشـاورزی،1390(.
عامـل هـای محدودكننده ی عملكـرد این محصول، آسـیب 
آفت هـا بـه كشـتزارهای نخـود در اسـتان كرمانشـاه اسـت كـه 
همواره  زیان های شـدیدی برجای می گذارد كه باعث می شـود 
میـزان عملكـرد پاییـن تـر از حـد قابل انتظـار باشـد. تاكنـون 
هفـت گونـه كـرم پیله خـوار در جهـان روی نخـود گزارش شـده 
اسـت كـه بنا بر بررسـی هـای انجام شـده هلیوتیـس1 گونه غالب 
كرم پیله خوار نخود در شهرسـتان كرمانشـاه می باشـد )سـیدی 
صاحبـاری، 1389(، گاهـی آسـیب  ایـن آفـت تـا بیـش از 90 
درصـد گزارش شـده اسـت )هاشـمی آقاجـری، 1998(. مهـم 
تریـن روش مبـارزه با این آفـت در كرمانشـاه، روش های مبارزه 
شـیمیایی اسـت كه در مرحله ی تشـكیل نخود انجام می شـود. 
البتـه كشـاورزان بـه علـت تـرس از گسـترش این آفت، هرسـال 
و گاهـی در صـورت نبـود آفـت هـم اقدام بـه سم پاشـی می كنند 
كار  همیـن  كـه   )1994 پدیگـو،  1389؛  صاحبـاری،  )سـیدی 
منجـر بـه كاهـش كیفیـت و سـالمت محصـول نخـود می شـود و 
درنتیجـه صـادرات آن را به بازارهای جهانی با دشـواری روبه رو 
می سـازد. بـر پایـه ی آمـار رسـمی، كاربـرد سـالیانه آفت كش ها 
در كشـورمان، بیـش از 20000 تـن می باشـد، البتـه ایـن رقـم 

شـامل واردات غیرمجـاز سـم ها بـه كشـور نمی شـود.

كاربـرد بی رویـه سـم آفت كـش در كشـور به عنـوان تنهـا راه 
مبـارزه بـا آفت هـای كشـاورزی، افـزون بـر زیـان هـای سـنگین 
بـر سـالمت جامعـه، موجـب افـت كیفیـت و سـالمت محصـول 
می شـود.  كشـاورزان  بـه  سـنگین  هـای  زیـان  و   كشـاورزی 
آمدهـای  پـی  همـراه  بـه  سم پاشـی  و  سـم  گـزاف  هزینـه ی 
افزایـش  سـبب  جامعـه،  سـالمت  تهدیـد  و  زیسـت محیطی 
سـم های  از  اسـتفاده  این كـه  گـو  می شـود.  تولیـد  هزینه هـای 
بـا  مبـارزه  موفقیـت  تضمین كننـده ی  به هیچ وجـه  شـیمیایی 
آفت هـا نیسـت و با كاربرد پیوسـته سـم ها، مقاوم شـدن آفت ها 
نیـز از چالـش هـای دیگـری اسـت كـه می توانـد كاربرد سـم ها و 
به ویژه سـم های پرخطـر را افزایش دهد )بنی عامـری، 1389(. 
كاربـرد روش های مبـارزه غیر شـیمیایی ازجمله كاربـرد مبارزه 
زیسـتی توسـط نخـودكاران، منطقی تر به نظر می رسـد. مبارزه 
زیسـتی به عنوان یک پاسـخ طبیعی به مشـكل آسـیب آفت ها، 
نوعـی مبـارزه پایـدار اسـت كـه بـرای محیط زیسـت آالینـده به 

شـمار نمی آیـد )كینـگ و همـكاران، 1989(.
كرمانشـاه  اسـتان  كشـاورزی  جهـاد  سـازمان  آمـار  بـر  بنـا 
كـرم  بـا  زیسـتی  مبـارزه  نـوآوری  پذیـرش  آهنـگ   ،)1393(
پیله خـوار نخـود در بین كشـاورزان شهرسـتان كرمانشـاه پایین 
اسـت. لذا بایسـتی در پی عامـل هایی بود كه بـر افزایش میزان 

پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار مؤثـر باشـند.
پرسـش اصلی پژوهش این اسـت كـه باوجود پخـش رایگان 
زنبـور براكـون در بین نخـودكاران، ترویـج و آموزش اسـتفاده از 
ایـن عامـل زیسـتی، مناسـب بـودن شـرایط آب و هوایـی بـرای 
شهرسـتان  نخـود  كشـتزارهای  در  زنبـور  ایـن  تكثیـر  و  رشـد 
كرمانشـاه، چـرا پذیـرش ایـن شـیوه ی بسـیار كم هزینـه ولـی 
پرسـود بـرای مبـارزه بـا كرم پیله خـوار نخـود در بین كشـاورزان 
شهرسـتان كرمانشـاه كـم اسـت؟ شـاید دلیـل آن عامـل هـای 
اجتماعـی روان شـناختی و تأثیرگـذاری هـای مهـم و مسـتقیم 
آن هـا بـر فرآینـد پذیـرش ایـن شـیوه در بیـن نخـودكاران دیـم 
شهرسـتان كرمانشـاه باشـد. ازایـن رو، ایـن تحقیـق بـا بررسـی 
عامـل هـای مؤثـر بـر پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خوار 
نخـود بـا تأكید بـر عامل هـای مهـم اجتماعـی و روان شـناختی 
شـود  روشـن  تـا  اسـت  پرسـش   ایـن  بـه  پاسـخگویی  درپـی 
كـه  چـه تفاوت هایـی ازنظـر ویژگی هـای فـردی بیـن دو گـروه 
بـا  زیسـتی  مبـارزه  نپذیرنـده ی  و  پذیرنـده  دیـم  نخـودكاران 
كـرم پیله خـوار نخـود شهرسـتان كرمانشـاه وجـود دارد و  تأثیـر 
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نگـرش، هنجارهـای ذهنی و مبـارزه رفتاری ادراک شـده )خود 
كارآمـدی( در پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخود 

چگونـه اسـت؟
فراوانـی  هـای  بررسـی  هـا  نـوآوری  پذیـرش  ی  زمینـه  در 

 : ازجملـه  اسـت  گرفتـه  صـورت 
بررسی  با  خود  پژوهش  در   ،)1394( همكاران  و  عشوری 
عامل های مؤثر بر پذیرش كنترل بیولوژیک كرم ساقه خوار برنج 
نتیجه رسیدند كه عامل هایی چون، سطح تحصیالت  این  به 
شالی كاران، مشاركت و همكاری، میزان تولید و هزینه كشاورز 

در احتمال پذیرش این فناوری تأثیر مثبت دارد.
در پژوهشـی دیگر برای بررسـی عامل های مؤثر بر اسـتفاده 
از زنبـور در مبـارزه كـرم سـاقه خوار برنـج، حسـینی و همكاران 
)1380(، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كه هزینـه ی مبارزه زیسـتی، 
زیـان هـای سم پاشـی، ارتباط با مروجـان و دنبالـه روی از دیگر 
تولیدكنندگان مشـاركت كننده در طـرح پذیرش به كارگیری این 
زنبـور بـرای مبارزه زیسـتی با كرم سـاقه خـوار دارد. مرتضوی و 
همـكاران )1394( تحصیالت كشـاورز، میزان درآمد، اسـتفاده 
از تسـهیالت بانكـی و بیمـه محصـوالت كشـاورزی را بر پذیرش 

مبارزه زیسـتی توسـط كشـاورزان مؤثر دانسـته اند.
سـطح  بیـن   ،)2002( همـكاران  و  ساباشـینی  از  نقـل  بـه 
تحصیـالت، انـدازه زمین زراعی، مشـاركت اجتماعی، وضعیت 
اقتصـادی - اجتماعـی، تماس بـا مركزهای ترویجی و اسـتفاده 
از رسـانه های ارتباط جمعـی بـا میـزان پذیـرش فنـاوری رابطـه 
مثبـت و معنـی داری وجـود دارد. در همیـن راسـتا، سـامعی و 
همـكاران )2009( بیـن پذیـرش مدیریـت تلفیقـی آفت هـا بـا 
درآمـد زراعـی سـالیانه، اسـتفاده از منابـع اطالعاتـی و راه های 
ارتباطـی و دانـش در مـورد مدیریـت تلفیقـی آفت هـا رابطـه ی 

معنـی داری بـه دسـت آوردند. 
در بررسـی دیگـری، فهـام و همـكاران )1386(، در بررسـی 
مشـاركت  بـر  مؤثـر  شـناختی  روان  و  اجتماعـی  سـازه های 
روسـتاییان در فعالیت هـای احیـا و توسـعه ی جنـگل، نــشان 
دادنـد كـه رابطـه ی مثبــت و معنــی داری بــین متغیـر میـزان 
مشـاركت در فعالیت هـای احیـا و توسـعه جنـگل و متغیرهـای 
مــشاركت  میـزان  ارتباطـی،  راه هـای  از  اسـتفاده  میـزان 
اجتمــاعی، میزان تعامل اجتماعی، میزان انسجام اجتماعی، 
میـزان آگاهـی از عامـل هـای تخریـب جنگــل، میـزان آگــاهی 
انگیـزه اجتماعـی و میـزان انگیزه زیسـت محیطی مشـاركت در 

فعالیت های احیا و توســعه جنگــل وجود دارد. از سـوی دیگر 
بـا عنـوان اثربخشـی  در تحقیـق آجـای و همـكاران )2001(، 
آموزشـگران  مورداسـتفاده  ترویجـی   - آموزشـی  روش هـای 
كشـاورزی در روز كشـت زار انجام دادند، به این نتیجه رسـیدند 
كـه دانـش و مشـاركت كشـاورزان با پذیـرش فناوری هـای نوین 

رابطـه ی مثبـت و معنـی داری دارد. 
گرایـش  بـر  مؤثـر  هـای  عامـل  زمینـه ی  در  اوالدل)2008( 
كـه  داد  نشـان  نیجریـه،  در  ترویـج  خدمـات  بـرای  كشـاورزان 
رسـانه های  از  اسـتفاده  و  تحصیـالت  سـطح  سـاالنه،  درآمـد 
ارتباط جمعـی رابطه ی مثبـت و معنی داری با پذیـرش فناوری 
دارد. دجـی )2005(، در تحقیـق خـود در زمینـه ی عضویـت 
زنـان كشـاورز در انجمن هـای تعاونـی و رفتـار پذیـرش آنـان، 
نتیجـه گرفـت كـه بیـن شـمار اعضـای خانـوار، منبـع دریافـت 
اعتبـار و رفتار پذیرش زنان كشـاورز رابطه مثبـت و معنی داری 
وجـود دارد. رائـو )1996( نیـز در تحقیقـی در كشـور هنـد بـه 
ایـن نتیجه رسـید كه سـن، پیشـینه ی كار كشـاورزی، موقعیت 
اجتماعـی - اقتصـادی، اسـتفاده از منابـع اطالعاتـی و نوگرایی 

آنـان بـا پذیـرش فنـاوری رابطـه معنـاداری دارد.
در برخـی بررسـی ها اثرگـذاری های آمـوزش كشـاورزان در 
قالـب برگـزاری مدرسـه مزرعـه كشـاورزان را در مبارزه زیسـتی 
و   )2005( همـكاران  و  اوی  بررسـی  ازجملـه  دانسـتند.  مؤثـر 
وتـرز و همـكاران )2013(، در تحقیقـی بـه ایـن نتیجه رسـیدند 
كـه نپذیرنـدگان فنـاوری تحـت تأثیـر مراجـع و منابـع پرشـمار 

به منظـور پذیـرش فنـاوری تصمیـم مـی گرفتنـد. 
در پژوهشـی كـه سـلیمانی و همـكاران )1390(، بـا عنـوان 
كشـاورزی  هنرسـتان های  هنرآمـوزان  رفتـاری  مـدل  تبییـن 
اسـتان كردسـتان در تصمیـم بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات 
خـود  متغیرهـای  كـه  رسـیدند  نتایـج  ایـن  بـه  دادنـد  انجـام 
كارآمـدی و هنجارهـای ذهنـی و نگرش بـه اسـتفاده از فناوری 
اطالعـات، تأثیـر مثبـت و معنی داری بـر تصمیم به اسـتفاده از 
فنـاوری اطالعـات داشـتند. اسـپیچرس و همـكاران )2007(، 
نیـز بـه وجـود رابطـه ی مثبـت و معنـی دار متغیرهـای بـاور بـه 
خـود كارآمـدی و هنجارهـای ذهنـی بـر تصمیـم به اسـتفاده از 
فناوری هـای اطالعـات در تحقیـق خـود دسـت  یافتنـد. ازر و 
همـكاران )2011(، در تحقیـق خـود بـه ایـن نتایج رسـیدند كه 
در صـورت داشـتن نگـرش مثبـت و هنجارهـای ذهنـی نسـبت 
بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات، قصد فـرد نیز برای اسـتفاده 
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از فنـاوری، مثبـت بـوده و درجـه قصـد نیـز متناسـب بـا درجـه 
كنتـرل رفتـاری ادراک شـده محسـوس خواهـد بـود.

اقتصـادی،  فـردی،  دیـدگاه  از  پرشـماری  هـای  عامـل 
فرهنگـی، روانـی، ارتباطـی و ویژگی هـای نـوآوری بـر پذیـرش 
از پژوهـش  نوآوری هـا مؤثـر هسـتند. ولـی، در شـمار اندكـی 
های یادشـده به بررسـی عامل هـای اجتماعی - روان شـناختی 
مؤثـر بـر فرآینـد تصمیـم بـه پذیـرش نوآوری هـا پرداخته شـده 
اسـت. از سـوی دیگر بیش تریـن تأكید بر نگـرش به عنوان یكی 
از سـازه های مهـم اجتماعـی و روان شـناختی بـوده و از بررسـی 
رفتـاری  كنتـرل  و  ذهنـی  هنجارهـای  ماننـد  سـازه ها  دیگـر 
فرآینـد  بـر  مسـتقیمی  و  مهـم  تأثیرگـذاری   كـه  ادراک شـده 
تصمیـم بـه پذیـرش نوآوری هـا دارنـد، تـا حـدود زیـادی غفلت 
شـده اسـت. در ایـن تحقیق، افـزون بر نگرش، به بررسـی دیگر 
سـازه های مهـم اجتماعـی و روان شـناختی، ماننـد هنجارهای 
ذهنـی و كنتـرل رفتاری ادراک شـده ی مؤثر بر پذیـرش نوآوری 
پرداخته شـده  نیـز  نخـود،  پیله خـوار  كـرم  بـا  زیسـتی  مبـارزه 

. ست ا
برخـی بررسـی هـا، در قالـب نظریه هـای نظام یافتـه فرایند 
بـرای  هـا  آن  از  تـوان  مـی  كـه  كرده انـد.  تشـریح  را  پذیـرش 
بررسـی چگونگـی ادامـه ی پذیـرش نـوآوری، مبـارزه زیسـتی 
بـا كـرم پیله خـوار نخـود بهـره گرفـت. ازجملـه ی ایـن نظریه هـا 
كنـش  نظریـه  و  راجـرز  نـوآوری  نشـر  نظریـه ی  بـه  می تـوان 
مسـتدل اشـاره كرد. راجـرز )1995(، ویژگی هایـی مانند مزیت 
نسـبی، سـازگاری، پیچیدگـی، آزمون پذیـری و قابلیـت دیـدن 
نـوآوری را در پذیـرش آن مؤثـر می داننـد. كاسـتی ایـن نظریـه 
آن اسـت كه اثر نگـرش، هنجارهای جامعه و خـود كارآمدی در 
اسـتفاده از فنـاوری را بررسـی نمی كنـد. همچنیـن محدودیت 
نظریـه كنـش مسـتدل نیـز آن اسـت كه ایـن نظریـه در زمینه ی 
رفتارهایـی كاربـرد دارد كـه افـراد بـر آن كنتـرل ارادی كاملـی 
ندارنـد. از سـوی دیگـر، مـرور بررسـی هـا گویـای آن اسـت كـه 
توجـه چندانـی بـه بررسـی و شـناخت عامـل هـای  اجتماعی و 
روان شـناختی مؤثـر بـر فرآینـد تصمیـم بـه پذیـرش نوآوری هـا 
نشـده اسـت و در شـماری از آن هـا كـه بـه بررسـی عامـل هـای 
تأكیـد  بیش تریـن  پرداخته شـده،  روان شـناختی  و  اجتماعـی 
تنهـا بـر نگرش اسـت. ایـن در حالی اسـت كه نگـرش تنها یكی 
از چندیـن سـازه ی مهم اجتماعی روان شـناختی اسـت و تأكید 
بیش ازحـد بـر آن ممكـن اسـت تأثیـر دیگـر سـازه ها را نادیـده 

بگیـرد )بارتـون، 2004(.
رفتـار  نظریـه  مسـتدل،  كنـش  نظریـه  گسـترش  در 
دلیـل  بـه  و  شـد  ارایـه   1985 سـال  در  آژن  برنامه ریزی شـده 
آن كـه نسـبت بـه نظریـه كنـش مسـتدل، سـازه اضافـی كنتـرل 
رفتـاری ادراک شـده یـا همـان خـود كارآمـدی را در برداشـت، 
نظریـه ی  شـد.  نامیـده  برنامه ریزی شـده،  رفتـار  نظریـه ی 
رفتـار برنامه ریزی شـده، ایـن سـازه اضافـی را به منظـور ایجـاد 
موقعیتـی كـه در آن نبـود كنتـرل فردی یـا منابع ضـروری برای 
اسـت  گرفتـه  كار  بـه  می شـد  احسـاس  معینـی   رفتـار  انجـام 
تـا بتوانـد رفتارهـای ارادی و داوطلبانـه را بهتـر تبییـن كنـد. 
نظریـه رفتـار برنامه ریزی شـده بـرای پیشـگویی رفتـار عمـدی 
و ارادی بـه كار مـی رود، زیـرا می توانـد رفتـار برنامه ریزی شـده 
بنابرایـن می تـوان گفـت نظریـه رفتـار  باشـد )همـان منبـع(. 
اسـت  مسـتدل  كنـش  نظریـه  از  جامع تـر  برنامه ریزی شـده 
چـون دربرگیرنـده كنتـرل رفتـاری ادراک شـده یـا همـان خـود 
كارآمـدی اسـت و بهتریـن پیشـگو كننـده ی رفتـار در نظریـه 
برنامه ریزی شـده ماننـد نظریـه كنش مسـتدل، نیت یـا تصمیم 

.)2001 )چئـو،  اسـت 
سـه  هـر  گذشـته  تحقیقـات  برخـالف  تحقیـق  ایـن  در 
سـازه ی مهـم اجتماعـی روان شـناختی )نگـرش، هنجار هـای 
نظریـه ی  قالـب  در  ادراک شـده(،  رفتـاری  كنتـرل  ذهنـی، 
از  شـدند.  ارزیابـی  و  بررسـی  آژن،  برنامه ریزی شـده ی  رفتـار 
ویژگی هـای دیگـر پژوهـش ایـن اسـت كـه در بیشـتر تحقیقات 
مربـوط بـه پذیـرش نـوآوری، عامـل های مؤثـر بر پذیـرش تنها 
ایـن  در  امـا  اسـت.  بررسی شـده  نـوآوری  پذیرنـدگان  بیـن  در 
بررسـی، افـزون بر گـروه پذیرنـدگان، گـروه نپذیرنـدگان مبارزه 

زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود نیـز بررسـی شـد.
مسـتقل  متغیـر  سـه  بـا  برنامه ریزی شـده،  رفتـار  نظریـه ی 
بـرای تعییـن نیـت، كنتـرل رفتـار ادراک شـده را مطـرح می كند 
مـی رود،  كار  بـه  ارادی  و  عمـدی  رفتـار  گویـی  پیـش  بـرای  و 
همـان  یـا  ادراک شـده  رفتـاری  كنتـرل  دربرگیرنـده ی  زیـرا 
خودكارآمـدی اسـت )چـاو و همـكاران، 2000(. ماننـد نظریـه 
نظریـه  در  رفتـار  كننـده ی  پیش گـو  بهتریـن  مسـتدل،  كنـش 
نظریـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  نیـت  برنامه ریزی شـده،  رفتـار 
برنامه ریزی شـده، نیـت توسـط سـه متغیـر تعیین شـده اسـت 
 ،)A( معیـن1  رفتـاری  بـه  نسـبت  نگـرش  از:  عبارت انـد  كـه 
  )PBC( 3و كنترل رفتاری درک شـده )SN(2هنجارهـای ذهنـی
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.)1991 )آژن، 
كنتـرل  رفتاری ادراک شـده دارای دوسـویه ی خودكارآمدی 
و تصـور فـرد از قابلیت كنترل رفتار اسـت كه نیـت را تحت تأثیر 
قـرار می دهنـد )كنتـرل رفتـاری ادراک شـده بـه ادراک مـردم از 
توانایی شـان بـرای انجـام یـک رفتار معیـن و میزان قابـل  بودن 
آن رفتـار، اشـاره دارد(. بـار دیگـر به عنـوان یک قاعـده ی كلی، 
بـا نگـرش مطلـوب و هنجـار ذهنـی بیشـتر و كنتـرل رفتـاری 
ادراک شـده ی باالتـر، فـرد نیـت و تصمیـم قـوی تـری را بـرای 
انجـام یـک رفتـار خواهـد داشـت. هنگامی كـه افـراد دارای حد 
رفتارشـان هسـتند،  روی  واقعـی  كنتـرل  از  مناسـبی  و  كافـی 
انتظـار دارنـد هنگامی كـه شـرایط مطلـوب باشـد تصمیمشـان 

تحقـق پیـدا كند.
اجتماعـی    سـازه ی  سـه  بررسـی  بـرای  پژوهـش  ایـن  در 
روان شـناختی مـدل آژن )نگـرش، هنجارهـای ذهنـی و كنترل 
رفتـاری ادراک شـده(، از نظریـه ی انتظار - ارزش استفاده شـده 
به صـورت  را  سـازه  سـه  ایـن  ارزش    - انتظـار  نظریـه  اسـت. 
غیرمسـتقیم بررسـی و ویژگی هـای رفتار موردنظر را ارزشـیابی 
سـمت  بـه  شـخص  نگـرش  نظریـه  ایـن  همچنیـن،  می كنـد. 
بـا  یـک موضـوع(   یـا  یـک شـخص  فعالیـت،  )یـک  را  چیـزی 
اسـتفاده از ارزشـیابی های شـخصی در رابطـه با آن رفتار شـرح 
می دهـد )آژن، 2001(. جنبه هـای مختلـف مربـوط بـه نگـرش 

بـه شـكل زیـر اسـت :

A = نگرش
b  = باورهایی در مورد ویژگی های احتمالی یک رفتار،

 e = ارزشیابی این ویژگی ها،
 n = همه ی ویژگی هایی كه شخص در نظر گرفته است .

در نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده، نظریه ی انتظار - ارزش 
برای سنجش غیرمستقیم هنجارهای ذهنی و كنترل رفتاری 

ادراک شده )خودكارآمدی( به روش زیر استفاده شده است:

كه در این رابطه ها:
 SN= هنجارهای ذهنی

 PBC=كنترل رفتاری ادراک شده )خودكارآمدی(
 n= دیـدگاه هـا و باورهای شـخص در مورد اینكـه كدام منبع 
)i( ، شـخص را تحـت تأثیر قـرار داده تا آن رفتـار را انجام دهد،

 ،)i( انگیزه شخص در پیروی از منبع =M  
 p= توانایی درک عامل كنترل)i( برای آسان گری رفتار، 

c = درک شـخص كـه آیـا عامـل كنتـرل )i(  موجـود اسـت یـا 
خیـر )وتـرز و متیجـز(

قابلیت شناسایی باورهای مربوط به انجام رفتار و عملیاتی 
كردن سازه های تحقیق به شكل ساده و آسان، از برتری های 
رفتار  نظریه   ،1 نگاره  در  كه  می رود  شمار  به  مدل  این  مهم 

برنامه ریزی شده به عنوان چارچوب نظری تحقیق آمده است.

7 

 

 
 ها:رابطهکه در این 

SN =هنجارهای ذهنی 
PBC=خودکارآمدی( شدهادراک رفتاری کنترل( 

 n= و باورهای شخص در مورد اینکه کدام منبع  هادیدگاه(i)  قرار داده تا آن رفتار را  تأثیر، شخص را تحت
 انجام دهد،

  M= انگیزه شخص در پیروی از منبع (i) ، 
 p= توانایی درک عامل کنترل(i)  ر، رفتا گری آسانبرای 
c = درک شخص که آیا عامل کنترل (i)  (وترز و متیجز) موجود است یا خیر 
 

های تحقیق به شکل قابلیت شناسایی باورهای مربوط به انجام رفتار و عملیاتی کردن سازه طورکلیبه  
شده زیری( نظریه رفتار برنامه1) نگارهکه در  رودمیمهم این مدل به شمار  هایبرتری، از  ساده و آسان

 .چارچوب نظری تحقیق تبیین شده است عنوانبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 (TPB( )Ajzen, 2001( )شدهریزیبرنامهچارچوب نظری تحقیق) نظریه رفتار   -1نگاره 
 

های ذهنیهنجار  

 کنترل رفتاری ادراک شده

ررفتا نیت  

 نگرش

(TPB) (Ajzen, 2001) )نگاره 1- چارچوب نظری تحقیق) نظریه رفتار برنامه ریزی شده

روش شناسی
ایـن پژوهـش، ازنظـر دیدمـان )پارادایـم(، جـزو تحقیقـات 
كمـی و ازنظر هدف علی ارتباطی اسـت. هدف كلی این تحقیق 

بررسـی عامـل هـای مؤثـر بـر پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا كـرم 
پیله خوار نخود در شهرسـتان كرمانشـاه می باشـد كه با طراحی 
پرسشـنامه محقـق سـاخته كه گویـه هـای آن در دو بخش تهیه 
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شـد، اقـدام بـه گـرد آوری اطالعـات شـد. بخـش اول، شـامل 
گـرد آوری داده هـای كتابخانـه ای در زمینـه ی مبانـی نظـری 
موضـوع و بخش دوم، شـامل گـرد آوری داده هـای میدانی بود. 
بـرای ایـن منظور و تقویت گویـه های پرسشـنامه از مصاحبه ی 
سـاختارمند بـا كارشناسـان مركزهـای ترویـج و خدمـات جهاد 
كشـاورزی، كشـاورزان پذیرنـده و نپذیرنـده ی مبـارزه زیسـتی 
بـا كـرم پیله خـوار نخـود اسـتفاده شـد. سـپس  پرسشـنامه ای 
تدویـن شـد كـه شـامل سـه بخـش بـود پرسـش هـای بخـش 
اول پرسشـنامه در ارتبـاط بـا ویژگـی هـای جمعیـت شـناختی 
در  پرسشـنامه،  دوم  بخـش  هـای  پرسـش  )دموگرافیـک(، 
ارتبـاط با عامل هـای مؤثر آموزشـی -ترویجی مورداسـتفاده ی 
كشـاورزان و پرسـش هـای بخـش سـوم پرسشـنامه، در ارتباط 
بـا  مقیاس  هـای نگـرش، هنجارهـای ذهنـی و كنتـرل رفتـاری 

ادراک شـده بـود.
به منظور اطمینان از روایی شـكلی و محتوایی ابزار تحقیق، 
پرسشـنامه اولیه به اعضـای هیئت علمی گروه ترویـج و آموزش 
كارشناسـان  رازی،  دانشـگاه  كشـاورزی  دانشـكده  كشـاورزی 
ترویج و خدمات جهاد كشـاورزی داده شـد و پس از كسـب نظر 
آنـان اصـالح های ضـروری انجام شـد. همچنین، بـرای تعیین 
پایایـی ابـزار تحقیـق، پرسشـنامه طراحی شـده در بیـن 15 نفر 
از پذیرنـدگان و 15 نفـر از نپذیرنـدگان مبـارزه زیسـتی بـا كـرم 
پیله خوار نخود واقع در شهرسـتان سـنقر توزیع و تكمیل شـد و 
سـپس با اسـتفاده از ضریب آلفـای ترتیبی، پایایـی بخش های 

  .)α=0/76-0/83(مختلف پرسشـنامه محاسبه شـد
شهرسـتان كرمانشـاه دارای 10 دهسـتان  اسـت كـه عامـل 
مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود )زنبـور براكـون( تنهـا 
نرگـس،  چقـا  بیلـوار،  خانـی،  )اللهیـار  آن  دهسـتان  پنـج  در 
به طوری كـه  اسـت  معرفی شـده  دربنـد(  میـان  و  ماهیدشـت 
نخـودكاران پذیرنده ی مبارزه زیسـتی با كـرم پیله خوار نخود در 
ایـن دهسـتان ها پراكنـده  هسـتند. بنابراین جامعه آمـاری این 
پژوهـش نخـودكاران دیم شهرسـتان كرمانشـاه به شـمار 3000 
تـن در پنـج دهسـتان موردنظـر بودنـد كـه همـه ی پذیرنـدگان 
)100 تـن( و 241 تـن از نپذیرنـدگان بـر پایـه جـدول كرجسـی 
و مـورگان به عنـوان نمونـه آمـاری انتخـاب شـدند. ازآنجاكـه بـا 
توجـه بـه آمـار سـازمان جهـاد كشـاورزی شهرسـتان كرمانشـاه 
كـرم  بـا  زیسـتی  مبـارزه  نـوآوری  پذیـرش  آهنـگ   )1393(
پیله خـوار نخـود در شهرسـتان كرمانشـاه به نسـبت پاییـن بوده 

و شـمار كل پذیرنـدگان ایـن نـوآوری نیز تنها 100 تن می باشـد 
و شـرایط باید برای واكاوی سـازه های اجتماعی  روان شناختی 
مؤثـر بـر پذیـرش مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود برای 
دو گـروه پذیرنـده و نپذیرنـده ی این نوآوری یكسـان باشـد، لذا 
نپذیرنـدگان مبارزه زیسـتی با كـرم پیله خوار نخود نیـز از همان 
روسـتاهایی انتخاب شـدند كه پذیرنـدگان این نـوآوری در آنجا 

هستند.  سـاكن 
بـا  بنابرایـن، همـه ی  نخـودكاران پذیرنـده )100 تـن(،     
روش سرشـماری موردبررسـی قـرار گرفتنـد. روش نمونه گیری 
از بیـن افـراد نپذیرنـده نیـز، روش نمونه گیـری تصادفـی سـاده 
بـود كـه از بیـن آن هـا 241 تـن انتخـاب شـدند. متغیـر وابسـته 
تحقیـق پذیـرش مبارزه زیسـتی بـا كرم پیله خـوار نخـود بود كه 
بـا اسـتفاده از بلـی و خیـر سـنجیده شـد و متغیرهـای مسـتقل 
ایـن تحقیـق نیـز نگـرش، هنجارهـای ذهنـی و كنتـرل رفتاری 
بـا  زیسـتی  مبـارزه  بـه  نسـبت  كارآمـدی(،  )خـود  ادراک شـده 
پرسشـنامه ها  تكمیـل  از  پـس  بودنـد.  نخـود  پیله خـوار  كـرم 
كـه بـا روش مصاحبـه سـاختارمند انجـام شـد، پرسشـنامه ها 
 SPSS نرم افـزار  از  اسـتفاده  بـا  داده هـا  و  شـدند  نمادگـذاری 
پـردازش شـدند. بـرای تحلیـل داده هـا نیـز از آمـاره  توصیفـی 
اسـتفاده شـد. چـون متغیـر پذیرش یـا عـدم پذیـرش از مبارزه 
زیسـتی با كـرم پیله خوار نخـود به عنـوان متغیر وابسـته )متغیر 
پاسـخ(، در دو سـطح بلی/خیـر اسـت از رگرسـیون لجسـتیک 

بـرای تحلیـل داده هـا اسـتفاده شـد.
 

یافته ها 
نشـان  توصیفـی  تحلیـل  از  به دسـت آمده  یافته هـای 
داد، میانگیـن سـن افـراد پذیرنـده 39 سـال و میانگیـن سـن 
نپذیرنـدگان 42 بـوده و بیـن افـراد پذیرنـده 18 درصد بی سـواد 
و افـراد نپذیرنـده 27/8 درصـد بی سـواد بودنـد. همچنیـن بـا 
بررسـی شـغل اصلـی افـراد موردبررسـی به ایـن یافته رسـیدیم 
كشـاورزی  شـان  اصلـی  شـغل  پذیرنـده  افـراد  درصـد   86 كـه 
)زراعـی( و 10 درصـد بـه دامپـروری مشـغول می باشـند و باقی 
آنـان دارای دیگر مشـاغل بودند. از سـوی دیگر افـراد نپذیرنده 
تنها 79/7 درصدشـان شغل اصلی كشـاورزی )زراعی( داشتند. 
بررسـی پیشـینه كشـت نخود در بیـن افراد موردبررسـی نشـان 
داد كـه از بیـن افـراد پذیرنـده 62 نفـر و از بیـن افـراد نپذیرنـده  
124 نفر كمتر از 10 سـال دارای پیشـینه كشـت نخود هسـتند. 
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همچنین میانگین پیشـینه كشـت نخود در بیـن پذیرندگان 11 
و نپذیرندگان 13 سـال بود. از سـوی دیگـر 56 نفر از پذیرندگان 
كمتـر از 3 هكتـار سـطح زیـر كشـت و 127 نفـر از نپذیرنـدگان 
همچنیـن  هسـتند.  هكتـار   6 تـا   3 كشـت  زیـر  سـطح  دارای 
میانگین سـطح زیر كشـت پذیرنـدگان 4 و نپذیرنـدگان 5 هكتار 
اسـت. به طوركلـی یافته هـای به دسـت آمده از آمـاره میانگیـن 
مبـارزه  نـوآوری  نپذیرنـده  و  پذیرنـده  نخـودكاران  گـروه  دو 
زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود، نشـان داد كـه پذیرنـدگان در 
مقایسـه بـا نپذیرنـدگان جوان تـر و شـمار اعضـای خانـوار آنـان 
كم تـر اسـت. همچنیـن میـزان درآمـد سـاالنه از شـغل اصلـی و 
فرعی، پیشـینه ی فعالیت كشـاورزی، پیشـینه ی كشت نخود، 
مسـاحت اراضـی زراعی و سـطح زیر كشـت نخـود آنـان كمتر از 

نپذیرنـدگان اسـت. 
به منظـور پاسـخ بـه این پرسـش كـه چـه تفاوت هایـی ازنظر 
ویژگی هـای فـردی بیـن دو گـروه نخـودكاران دیـم پذیرنـده و 
نپذیرنـده ی مبـارزه زیسـتی با كـرم پیله خـوار نخود شهرسـتان 
كرمانشـاه وجود دارد؟ از آزمون t  اسـتفاده شـد. یافته ها نشـان 
دادنـد كه چـون سـطح معنـاداری متغیرهـای سـن)t 2/437= و 
 ،)=p و0/000    =t خانـوار)3/747-  اعضـای  شـمار   ،=p(0/015
سـابقه   ،)=p  0/005 و    =t  -2/802  ( نخـود  كشـت  زیـر  سـطح 
 0/05 از  كمتـر   )=p  0/007 و     =t-2/217( كشـاورزی  فعالیـت 
اسـت )سـطح معنـاداری متغیرهـای میـزان درآمـد سـاالنه از 

از شـغل فرعـی، سـابقه  شـغل اصلـی، میـزان درآمـد سـاالنه 
كشـت نخـود، تعـداد قطعات اراضـی زراعـی و مسـاحت اراضی 
زراعی بیشـتر از 0/05 اسـت(، بنابراین این متغیرها در دو گروه 
پذیرنـده و نپذیرنـده مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود 

باهـم اختـالف معنـادار دارنـد. 
هنجارهای  نگرش،  تأثیر  كه   پرسش   این  به  پاسخ  پی  در 
ذهنی و كنترل رفتاری ادراک شده )خودكارآمدی( در پذیرش 
با كرم پیله خوار نخود چگونه  و پذیرش نكردن مبارزه زیستی 
استفاده  داده ها  تحلیل  برای  لجستیک  رگرسیون  از  است، 
شد. رگرسیون لجستیک روش آماری متعلق به گروه مدل های 
متغیر های  از  استفاده  با  كه  است  تعمیم یافته  خطی  آماری 

مستقل، احتمال یک رویداد را پیش بینی می كند. 
نكتـه ی اصلی در رگرسـیون لجسـتیک این اسـت كـه متغیر 
وابسـته یـک متغیـر دوحالته اسـت. یعنـی اینكـه می تواند تنها 
عـدد صفـر به معنـی رخ ندادن و یک بـه معنـی رخ دادن رویداد 
مبـارزه  از  نكـردن  اسـتفاده  یـا  اسـتفاده  متغیـر  چـون  باشـد. 
زیسـتی با كـرم پیله خوار نخـود به عنـوان متغیر وابسـته )متغیر 
پاسـخ( در دو سـطح اسـت از رگرسـیون لجسـتیک برای تحلیل 
داده هـا اسـتفاده شـد. در ایـن بخش رفتـار پذیرش كشـاورزان 
پیشـرو  روش  بـا  لجسـتیک  رگرسـیون  تحلیـل  از  اسـتفاده  بـا 
گام بـه گام و بـر پایـه متغیرهـای مسـتقل اصلـی تحقیق بررسـی 

شـد و نتیجـه در جـدول 1 نشـان داده شـده اسـت. 

جدول1- برازش مدل به دست آمده از رگرسیون لجستیك عامل های تعیین كننده رفتار پذیرش 

متغیرهای واردشده

 
نگرش

هنجارهای ذهنی
كنترل رفتاری  

ادراک شده)خودكارآمد(

میزان بهبود کای  
اسکور

 
58/718
42/451
47/819

مرحله

1
2
3

درجه آزادی

1
1
1

سطح 
معناداری

0/001
0/000
0/007

سطح 
معناداری

0/001
0/003
0/012

 Correct class %

69/34
78/21
89/59

کای  اسکور 
مدل

58/718
63/911
71/331

درجه آزادی

1
2
3

داده هـای جـدول 1 نشـان می دهند كـه در سـه گام متغیرهای 
نگـرش، هنجارهـای   ذهنـی و كنتـرل رفتـاری ادراک شـده وارد 
معادلـه شـده اند و بـه میـزان معنـاداری مقـدار كای اسـكور را در 
آمـاره بهبـود كای اسـكور(Chi-Sq. Improv.) كاهـش و در مـورد 
كای اسـكور مـدل (Chi-Sq Model) افزایـش داده انـد كـه ایـن 
موضـوع سـبب كاهـش معنـادار مقـدار  2Log Likelihood-  از 

مـدل  بـرازش  تأییدكننـده  كـه  شـده   101/879 بـه   118/437
ورود  از  پـس  اسـكور  كای  مقـدار  افزایـش  همچنیـن  اسـت. 
شـاخص  در  تغییـر  بـودن  معنـی دار  نشـانگر  متغیـر  هـر 
2Log Likelihood-  اسـت. از سـوی دیگر، افزایش معنادار 
مقدار Chi-Sq.  Model نشـان دهنده این اسـت كه متغیرهای 
واردشـده در معادلـه بـر متغیـر وابسـته پذیرش بـا اطمینان 95 
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)342=n( (جدول2-  خالصه رگرسیون لجستیک عامل های مؤثر بر پذیرفتن مبارزه زیستی با كرم پیله خوار نخود

S.e

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

Wald

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

df

1
1
1
1

EXP(B)
 

0/324
0/156
0/212

sig.
 

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

B

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

متغیر 

نگرش
هنجارهای ذهنی

كنترل رفتاری  ادراک شده
ضریب ثابت

- 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

درصـد تأثیـر معنـاداری داشـته اند. در ادامـه دو شـاخص شـبه 
R2 كاكـس و اسـنل و محاسـبه شـد.

ضریـب كاكـس و اسـنل برابـر 0/739 و آمـاره نگلكـرک نیـز 
برابـر 0/835اسـت. بنابرایـن می تـوان گفـت 74 تـا 82 درصد از 
تغییرپذیری  متغیر وابسـته توسـط متغیرهای مستقل نگرش، 
هنجارهـای ذهنـی و كنتـرل رفتـاری ادراک شـده تبییـن شـده 

اسـت. پـس از اطمینـان از معنـی داری اثرگـذاری متغیرهـا و 
مشـخصه های كلـی مـدل، كـه بیانگـر مناسـب بـودن مـدل كلی 
تحلیل اسـت برای دسـت یابی بـه معادله رفتار پذیـرش، مقدار 
ضریـب هـای رگرسـیونی برای هر یک از متغیرها محاسـبه شـد 

كـه نتایـج آن در جـدول 2 آمده اسـت.

ضریـب رگرسـیون در جـدول 2 كـه معنـاداری آن ها بـا آماره 
والد به دسـت آمده نشـان می دهد كـه تأثیر متغیرهـای  نگرش، 
رفتـاری  كنتـرل  متغیـر  تأثیـر  و  ذهنـی  هنجـار  متغیـر  تأثیـر 
ادراک شـده در سـطح 95 درصـد تـا 99 درصـد معنـادار اسـت. 
از میـان ایـن متغیرهـا، نگرش نسـبت به مبـارزه زیسـتی با كرم 
پیله خـوار نخـود بیـش تریـن تأثیـر را داشـته و كـم تریـن  تأثیـر 

نیـز مربـوط بـه متغیـر كنترل رفتـاری ادراک شـده اسـت. 
یافته هـای به دسـت آمده از رگرسـیون لجسـتیک نشـان داد 
كـه هـر سـه سـازه ی  اجتماعـی روان شـناختی موردمطالعـه در 
ایـن تحقیـق بـر پذیـرش نـوآوری یادشـده مؤثرنـد و بیشـترین 
یافته هـای  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  بـوده  نگـرش  توسـط   تأثیـر 
به دسـت آمده، معادله ی رگرسـیونی زیر  )معادله 1( را می توان 
بـرای تبییـن پذیرفتـن مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخود 
ارایـه داد كـه بـرای سـه متغیـر نگـرش، هنجارهـای ذهنـی و 
 β ضریـب ثابت( برابر بـا 2/93 و( α ،كنتـرل رفتاری ادراک شـده

نیـز بـرای هـر متغیـر در جـدول 2 محاسـبه گردیـده اسـت. 
معادله1:

برتـری لگاریتمـی = احتمـال پذیرفتـن / احتمـال نپذیرفتن 
=93/2 +0/83  )نگـرش( 71/ 0+  )هنجارهـای ذهنـی ( + 0/63 

)كنتـرل رفتـاری ادراک شـده(
ارزیابـی تـوان كلـی متغیرهـا در قـرار دادن پذیرنـدگان در 

اسـت. آورده شـده  گروه هـای درسـت در جـدول شـماره 3 

همان گونـه كـه یافته هـا نشـان می دهنـد مدل به دسـت آمده 
مـی توانـد بـه میـزان 90/23 درصـد به صـورت درسـت افـراد را 
به عنـوان پذیرنـده و نپذیرنـده گروه بنـدی كنـد. به طوری كـه از 
بیـن پذیرنـدگان 11 نفـر و از بیـن نپذیرنـدگان 23 نفر نادرسـت 
گروه بندی شـده اند و بـا توجـه بـه این كـه مقـدار آزمـون هاسـمر 
 0/162 برابـر  آن  معنـاداری  سـطح  و  اسـت   14/617 لمشـو  و 
لـذا  تأییـد می شـود.  مـدل  اسـت، درسـتی  از 0/05  بیشـتر  و 
می تـوان گفـت كه شـمار پذیرنـدگان واقعی تفاوت معنـاداری با 

پایه  بر  نپذیرندگان  و  پذیرندگان  گروه بندی  جدول3- 
یافته های رگرسیون لجستیك

متغیر
 

پیش بینی شده
مشاهده شده

پذیرش
نبود پذیرش

پذیرش
 

1
2

89
218
جمع

عدم پذیرش

0
1

11
23

درصد پیش بینی صحیح

90/09
90/46
90/23
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عامل های مؤثر بر پذیرش ...

شـمار پذیرنـدگان پیش بینی شـده توسـط مـدل نـدارد.  

بحث و نتیجه گیری
یافته هـای به دسـت آمده از آزمـون  t نشـان داد، متغیر سـن 
در دو گـروه پذیرنـدگان و نپذیرنـدگان مبـارزه زیسـتی بـا كـرم 
پیله خـوار نخـود اختـالف معنـادار دارد به طوری كـه پذیرندگان 
در مقایسـه بـا نپذیرنـدگان جوان تـر می باشـند كـه ایـن نتیجـه 
بـا یافته هـای اوالدل )2008( همخوانـی دارد امـا بـا یافته هـای 
 )2009( همـكاران  و  سـامعی  و   )2001( همـكاران  و  آجـای 

همخوانـی نـدارد. 
كـرم  بـا  زیسـتی  مبـارزه  نـوآوری  پذیرنـدگان  ازآنجایی كـه 
پیله خـوار نخـود جوان تـر از نپذیرنـدگان ایـن نوآوری هسـتند، 
كـه  باشـد  دلیـل  ایـن  بـه  ناهماهنگـی  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه 
)ریسـک(  بـه خطـر  گرایـش  كمتـر  علـت سـن  بـه  پذیرنـدگان 
پایـدار  فناوری هـای كشـاورزی  پذیـرش  در  بیشـتری   پذیـری 
و  دانـش  دارای  )نپذیرنـدگان(  پیر تـر  كشـاورزان  و  هسـتند 
تجربـه بیشـتر و خطر پذیـری كمتری هسـتند و بـه همین دلیل 
افزایـش  بـا  به عبارت دیگـر  نپذیرفته انـد.  را  یادشـده  نـوآوری 
سـن نخـودكاران، حوصلـه و انگیزه آنـان برای كسـب مهارت ها 
و آموزش هـای بیشـتر در راسـتای بهبـود وضعیـت كشـاورزی 
به منظـور كسـب درآمـد بیشـتر و افزایـش رفـاه خانـواده كاهش 
می یابـد كـه خـود عاملی بـرای كاهـش پذیـرش نـوآوری مبارزه 

زیسـتی بـا كـرم  پیله خـوار نخـود می باشـد.
اعضـای  شـمار  كـه  داد  نشـان  تحقیـق  نتایـج  همچنیـن 
خانـوار در بیـن دو گـروه نخـودكاران پذیرنده و نپذیرنـده دارای 
اختـالف معنـادار اسـت. بنـا بـر یافته هـا شـمار اعضـای خانـوار 
نپذیرنـدگان نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود 
نسـبت بـه پذیرنـدگان ایـن نـوآوری بیشـتر اسـت، لـذا بـه نظـر 
می رسـد ایـن ناهماهنگـی بـه ایـن دلیـل باشـد كـه بـا افزایـش 
خانـواده  در  بیشـتری  افـراد  شـمار  خانـوار،  اعضـای  شـمار 
فرآینـد تصمیـم به پذیـرش نوآوری یادشـده را تحـت تأثیر قرار 
می دهنـد. از سـوی دیگـر بـا افزایـش شـمار اعضـای خانـوار، 
مشـغله های فكـری و عملـی سرپرسـت خانـوار به منظـور رفـع 
ترجیـح  و  افزایش یافتـه  خـود  خانـواده  معیشـتی  نیازهـای 
می دهـد از روش هایی برای كشـت محصول نخود اسـتفاده كند 
كه سـال ها در اسـتفاده از آن روش ها تجربـه دارد و این روش ها 
چـون  همچنیـن  هسـتند.  مطمئنـی  و  باثبـات  درآمـد  دارای 

نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود در مقایسـه بـا 
اسـتفاده از سـم های شـیمیایی به نیـروی كار كمتری نیـاز دارد 
موردپذیـرش نخـود كارانـی بـا شـمار خانـوار كمتر)پذیرندگان( 

قرارگرفتـه اسـت.
متغیـر سـطح زیـر كشـت نیـز در بیـن دو گـروه پذیرنـده و 
اختـالف  نخـود  پیله خـوار  كـرم  بـا  زیسـتی  مبـارزه  نپذیرنـده 
نخـودكاران  كشـت  زیـر  سـطح  ازآنجایی كـه  داشـت.  معنـادار 
پذیرنـده كمتـر از نپذیرنـدگان اسـت، چنیـن بـه نظـر می رسـد 
ایـن ناهماهنگی بـه این دلیل باشـد كه پذیرنـدگان در مدیریت 
كنتـرل  بـا  ارتبـاط  در  و  هسـتند  دقیق تـر  خـود  كار  و  كشـت 
آفت هـا )آفـت كرم پیله خـوار نخود( در كشـتزارهای خود سـعی 
می كننـد از روش هایـی اسـتفاده كنند كـه افزون بـر درآمدزایی 

سـبب كاهـش هزینه هـای تولیـد آنـان شـود. 
همچنین متغیر پیشینه ی فعالیت كشاورزی  در بین دو گروه 
پذیرنده و نپذیرنده دارای اختالف معنادار بود. پیشینه ی كشت 
نخود پذیرندگان كمتر از نپذیرندگان است، لذا این ناهماهنگی 
می تواند به این دلیل باشد كه نخودكاران با پیشینه ی فعالیت 
كشاورزی بیشتر )نپذیرندگان( در مقایسه با پذیرندگان، دارای 
تجربه ها و پیشینه ی ذهنی بیشتری در ارتباط با كنترل آفت ها 

در كشتزارهای خود هستند. 
نشـان  نیـز  لجسـتیک  رگرسـیون  از  به دسـت آمده  نتایـج 
داد كـه هـر سـه سـازه اجتماعـی  روان شـناختی ایـن تحقیـق 
ادراک شـده(  رفتـاری  كنتـرل  ذهنـی،  هنجارهـای  )نگـرش، 
بـر پذیـرش نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود 
تأثیرگذارنـد. ایـن نتایـج بـا یافتـه هـای اوزر و ییلمـاز )2011( 
همخوانـی دارد، در تفسـیر ایـن نتایـج می تـوان گفـت كـه هـر 
چـه نخـودكاران دیـم شهرسـتان كرمانشـاه )اعـم از پذیرنـدگان 
و نپذیرنـدگان( نگـرش مطلوب تـری نسـبت بـه پذیـرش مبارزه 
بـه  باشـند، تصمیـم  پیله خـوار نخـود داشـته  بـا كـرم  زیسـتی 
پذیـرش نـوآوری مبـارزه زیسـتی با كـرم پیله خوار نخود توسـط 
آنـان بیشـتر خواهـد بـود. همچنیـن، بـا توجه بـه اینكـه متغیر 
دارد  تأثیـر  یادشـده  نـوآوری  پذیـرش  بـر  ذهنـی  هنجارهـای 
و  ترویـج  مركزهـای   كارشناسـان  چـه  هـر  كـه  گفـت  می تـوان 
خدمـات جهاد كشـاورزی، بزرگان روسـتا، همسـایه ها، اعضای 
شـورای اسـالمی روسـتا، اعضای خانواده، دهیار و افراد فامیل 
خواهـان اسـتفاده از نـوآوری مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار 
نخـود باشـند، نخـودكاران نیز تصمیـم قاطع تری به اسـتفاده از 
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نـوآوری یادشـده خواهنـد داشـت. 
   نتیجه رگرسـیون لجسـتیک همچنین نشـان داد كه كنترل 
تأثیرگـذار  یادشـده  نـوآوری  پذیـرش  بـر  ادراک شـده  رفتـاری 
اسـت. امـا بیشـترین تأثیرگـذاری بـر پذیـرش مبـارزه زیسـتی 
بـا كـرم پیله خـوار نخود توسـط متغیر نگرش ایجادشـده اسـت. 
نگـرش  هرانـدازه  كـه  گفـت  می تـوان  نتیجـه  ایـن  تفسـیر  در 
نخـودكاران )آمادگـی ذهنی بـرای انجام رفتار مبارزه زیسـتی با 
كـرم پیله خـوار نخـود( مطلوب تـر )مثبت تر( باشـد، ایـن نگرش 
مطلـوب انگیـزه نیروزایـی را در نخـودكاران بـه وجـود مـی آورد 
قلمـداد  ارزش  یـک  به عنـوان  یادشـده  نـوآوری  از  اسـتفاده  و 
می شـود. درنهایـت ایـن نگـرش مطلـوب به عنـوان یـک عامـل 
توانمنـد منجـر به بـروز رفتـار نهایی اسـتفاده از مبارزه زیسـتی 
بـا كـرم پیله خـوار نخـود خواهد شـد. در رابطـه با مدل بـرآورده 
شـده بـرای رفتـار پذیـرش ایـن تحقیـق نیـز می تـوان گفـت كـه 
ایـن مـدل تـا حـدود زیـادی قـادر بـه پیش بینـی رفتـار پذیرش 
اسـت و بـه میـزان 90 درصـد پذیرفتـن یـا نپذیرفتـن نـوآوری 
مبـارزه زیسـتی بـا كـرم پیله خـوار نخـود را درسـت پیش بینـی 

اسـت. كرده 
در ادامـه به منظـور اجـرای هـر چـه موفق تـر برنامـه مبـارزه 
كرمانشـاه  شهرسـتان  در  نخـود  پیله خـوار  كـرم  بـا  زیسـتی 

می شـود.  ارایـه  پیشـنهاد هایی 
پذیرش  بر  تأثیرگذاری  بیشترین  تحقیق  نتایج  بر  بنا 

لذا  است،  ایجادشده  نگرش  متغیر  توسط  یادشده،  نوآوری 
ضرورت دارد، برای افزایش روند پذیرش این نوآوری در میان 
نخودكاران شهرستان كرمانشاه، بیشترین تالش ها و تأكید در 
نخودكاران  در  )مثبت(  مطلوب  نگرش  ایجاد  و  تغییر  راستای 

باشد. در همین زمینه راه كارهای زیر ارایه می شود: 
همچنیـن با توجـه به اینكه نخودكاران نپذیرنده در مقایسـه 
بـا پذیرنـدگان مسـن تر و سـطح تحصیـالت آنان پایین تر اسـت 
ضـرورت دارد برای مناطقی كه متشـكل از نخودكاران كم سـواد 
پذیـرش  افزایـش  به منظـور  هسـتند،  بیشـتری  سـالمندان  و 
جهـاد  خدمـات  و  ترویـج  مركزهـای  كارشناسـان  نـوآوری، 
كشـاورزی از روش هـای آموزشـی نتیجـه گـرا نظیـر بازدیدهای 
ترویجـی، نمایش فیلم و غیره اسـتفاده كننـد. همچنین توزیع 
كتابچـه و نشـریه های ترویجـی در میـان نخـودكاران از طریـق 
مدیریـت هماهنگـی ترویج اسـتان كرمانشـاه، اختصـاص دادن 
بخشـی از برنامـه رویش صداوسـیمای اسـتان به برنامـه مبارزه 
زیسـتی بـا كـرم پیله خوار نخـود و آمـوزش چگونگی اسـتفاده از 
عامـل زیسـتی )زنبـور براكـون( توسـط نخـودكاران بـه افزایـش 

پذیـرش نـوآوری در بیـن آنـان كمـک می كنـد.
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1-Heliothis viriplace Hufn

منبع ها
آمارنامــه كشــاورزی، )1390(. دفتــر آمــار و فنــاوری اطالعــات وزارت جهــاد كشــاورزی، معاونــت برنامه ریــزی و 
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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-chem-
ical 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.    
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