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ABSTRACT 

 

The main purpose of this descriptive- correlative research was to investigate factors affecting 

the wheat farmers’ safety behavior. The statistical population of the research consisted of wheat 

farmers in the central district of the Zanjan Township (N= 5705). According to the Bartlett et al.’s 

(2001) table, 254 out of them were selected through multistage sampling method. A research- made 

questionnaire was used to collect the data. The content and face validity of the questionnaire was 

confirmed by a panel of experts. A pilot study was conducted to establish the reliability of the 

questionnaire. The Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were at 

an appropriate level (ranged from 0.701 to 0.838). The results of descriptive statistics showed that 

the majority of wheat farmers’ safety behavior (95.3 percent) was at a low level. Also, the results of 

path analysis revealed that four variables, including age (with effect of -0.798), knowledge (with 

effect of 0.690), literacy level (with effect of 0.536) and attitude (with effect of 0.514) had the 

highest effects (sum of the direct and indirect effects) on the dependent variable of wheat farmers’ 

safety behavior. Based on the findings, education and increasing farmers’ knowledge and 

awareness of issues related to workplace safety and changing their attitudes toward occupational 

safety can have an important role in improving the wheat farmers’ safety behavior.  
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EXTENDED ABSTRACT 

Objectives 

Agriculture is one of the most hazardous of economic sectors, which along with mining and 

construction has the highest occupational hazard rate. In fact, because of the difficulty and physical 

nature of agricultural activities and because agricultural work is typically performed in the open 

air, farmers can be exposed to various hazards and are susceptible to several occupational injuries. 

On the other hand, healthy and productive human resources are the core of sustainable 

development and as long as farmers do not have physical and psychological health, they cannot 

achieve an appropriate productivity. In other words, the production of a healthy product is the 

result of a healthy and active farmer’s effort and attention to safety behavior or occupational safety 

and health can directly lead to increased performance and profitability of occupational activities.  

Despite the importance of safety behavior and the necessity of planning for reducing the 

occupational injuries of farmers, evidence shows that safety behavior in the Iranian agricultural 

sector is a neglected and unknown issue, as few farmers receive training in occupational health. 

Furthermore, relatively few provinces in Iran have agricultural health committees and centers for 

providing occupational safety and health services. In addition, there are several limitations for 

providing professional health services to agricultural workers through Primary Health Care (PHC) 

networks. On the other hand, studies about safety behavior are limited in Iran, particularly in the 
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agricultural sector. Therefore, there is a big gap of knowledge regarding farmers’ safety behavior, 

so that studies on farmers’ safety behavior and factors affecting it are necessary. Accordingly, the 

main purpose of this research was to investigate factors affecting the wheat farmers’ safety 

behavior. 

 

Methods 

The research method of the current study in terms of the nature, rate and degree of control and 

method of data collection was quantitative, non-experimental and field research, respectively. The 

statistical population of the research consisted of wheat farmers in the central district of the Zanjan 

Township (N= 5705). Using Bartlett’s (2001) table, the sample size was estimated to be 254 

participants. A multi-step sampling method was adopted for selecting the villages as well as 

surveyed respondents. The questionnaire was administered through in-person interviews with the 

participants. Interviews were carried out in a friendly manner and a relaxing setting, in which all 

interviewees felt free to answer or leave the question. 

A research- made questionnaire was used to collect the data, which consisted of four parts 

including respondents’ profile, farmers’ safety behaviors against harmful factors in the workplace, 

attitude toward occupational safety, and farmers’ knowledge and awareness on workplace safety 

issues. To evaluate the overall validity indices, draft surveys and survey questions were reviewed 

by a panel of experts before staring full-field interviewing. These indices were the relevance and 

clarity of survey questions, length of the time of completion, and identification of grammatical 

errors. Moreover, to ensure that respondents could comprehend the measurement scales and items, 

the questionnaire was pre-tested with a small sample of farmers. In this case, the Cronbach’s alpha 

coefficients for the main scales of the questionnaire were at appropriate levels (ranged from 0.701 

to 0.838). Data was analyzed using the SPSS software. Moreover, descriptive statistics (i.e., 

frequency, percent, mean, etc.) and inferential statistics (including path analysis) were used for 

data analysis. 

 

Results 

The results of descriptive statistics showed that the majority of wheat farmers’ safety behavior 

(95.3 percent) was at a low level. The results of path analysis also revealed that four variables, 

including age (with effect of -0.798), knowledge (with effect of 0.690), literacy level (with effect 

of 0.536) and attitude (with effect of 0.514) had the highest effects (sum of the direct and indirect 

effects) on the dependent variable of wheat farmers’ safety behavior. 

 

 

Discussion 

Overall, given that the majority of wheat farmers’ safety behavior was at a low level, 

accordingly, it can be concluded that farmers have a great exposure potential to different 

occupational hazards. Additionally, the results of this study showed that the variables of attitude 

and knowledge had the strongest direct effects on farmers’ safety behavior. Therefore, education 

and increasing farmers’ knowledge and awareness of issues related to workplace safety and 

changing their attitudes toward occupational safety can have an important role in improving the 

wheat farmers’ safety behavior. In this respect, mass media such as television, and local radio, 

extension brochures, bulletins, posters, educational courses and even using the social networks are 

defined as the ways of making farmers aware of issues related to workplace safety and motivating 

them to comply the safety measures. 
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 چکیده  

 
 ايمنی بررسي عوامل تأثيرگذار بر رفتار ،همبستگي -هدف اصلي اين تحقيق توصيفي

کزي کشاورزان گندمکار بود. جامعه آماري تحقيق شامل کشاورزان گندمکار در بخش مر
نفر از  Bartlett et al. (2001) ،254( که با توجه به جدول N=5705شهرستان زنجان بود )

اي براي انجام تحقيق انتخاب شد. ابزار گردآوري گيري چندمرحلهآنان از طريق روش نمونه
پرسشنامه با نظر پانلي از و صوري ساخته بود. روايي محتوايي ها پرسشنامه محققداده

و متخصصان در زمينه موضوع مورد پژوهش مورد تأييد قرار گرفت. براي تعيين کارشناسان 
آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پايايي ابزار تحقيق پيش

( بود. نتايج آمار 838/0تا  701/0هاي اصلي پرسشنامه در حد مناسب )در دامنه بين مقياس
درصد( در  3/95يمني بيشتر کشاورزان گندمکار مورد مطالعه )توصيفي نشان داد که رفتار ا

دست آمده از تحليل مسير حاکي از آن بود که چهار سطح پايين قرار داشت. همچنين، نتايج به
( و نگرش 536/0(، سطح تحصيالت )با اثر 690/0(، دانش )با اثر -798/0متغير سن )با اثر 

أثير )مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم( بر روي متغير ترتيب از بيشترين ت( به514/0)با اثر 
آموزش و افزايش بر اساس نتايج تحقيق، رفتار ايمني کشاورزان گندمکار برخوردار بودند. 

سطح دانش و آگاهي کشاورزان نسبت به موضوعات مرتبط با ايمني محيط کار و تغيير نگرش 
اند نقش بسزايي در بهبود سطح رفتار ايمني تومي ايمني شغليآنها در راستاي اهميت دادن به 
 کشاورزان گندمکار داشته باشد. 

 

 خطرات شغلي، کشاورزان گندمکاررفتار ايمني،  :یکلیدی هاواژه

 

 مقدمه

بخش کشاورزي استخدام نيمی از نيروي کار در 

همراه ( و بهHurst & Kirby, 2004جهان را در برداشته )

، يکی از سه شغل سازيکار در معدن و ساختمان

-خطرناک در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به

 ,.Hurst & Kirby, 2004; Das et alآيد )شمار می

هاي اصلی (. بر اين اساس، کشاورزان يکی از گروه2016

ها و خطرات شوند که در معرض آسيبمحسوب می

(؛ در اين زمينه، Kien, 2015شغلی مختلف قرار دارند )

المللی کار حاکی از آن است که دهاي سازمان بينبرآور

هزار نفر از کارگران کشاورزي در  170ساالنه در حدود 

دهند اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می

که اين مسأله، به اين معنی است که خطر مرگ در 

باشد می شغل کشاورزي حداقل دو برابر ساير مشاغل
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(International Labour Organization, 2000.) 

همچنين، بر اساس گزارشی که از سوي انجمن ايمنی و 

منتشر شده است، ساالنه از هر اياالت متحده بهداشت 

نفر جان خود را در اثر  31حدود کشاورز در هزار  100

 & Health) دهندحوادث ناشی از کار از دست می

Safety Authority, 2012) تجهيزات و ماشين آالت .

و  ورزي از جمله تراکتور، کمباين، خرمنکوبکشا

ها يکی از عواملی هستند که بيشترين حوادث کاميون

نمايند. منجر به مرگ را در بين کشاورزان ايجاد می

همچنين، جراحات ناشی از زمين خوردن، سقوط از 

ها به ارتفاع، افتادن اجسام روي کشاورزان، بريدن دست

حمله حيوانات درنده و و  وسيله تجهيزاتی مانند داس

خطر گزنده، از ديگر عوامل مهمی هستند که موجب به

 & Ghaffari)شوند کشاورزان می سالمتافتادن 

Ezzatian, 2009)افزون بر موارد اشاره شده، ناراحتی .-

 هاي تنفسی، سرطانناراحتی عضالنی، -هاي اسکلتی

(Fathallah, 2010; Waldron & Edling, 1997) ،

 McCullagh etو عوارض ناشی از سر و صدا ) هاآسيب

al., 2015 ،)و  هاي عفونیهاي پوستی، بيماريحساسيت

 ,Hosseini et al. 2010; Fathallah) هاي روحیبيماري

حرفه  ها و عوارضترين بيماريشايع ، از جمله(2010

شرايط کار در بخش در واقع، روند. میار شمکشاورزي به

در معرض همواره است که کارگران  ايگونهکشاورزي به

هاي شيميايی، فيزيکی و بيولوژيکی در طی انواع آسيب

 فرايند کاشت، برداشت و يا پرورش دام قرار دارند

(Shaver & Tong, 1991; Litchfield, 1999  .)هر  به

از آنجايی که توليد محصوالت کشاورزي به توان حال، 

اين، زمانی که آنها بنابر ؛ی کشاورزان بستگی داردانجسم

از سالمت جسمانی برخوردار نباشند، قادر نخواهند بود 

وري مطلوب در بخش کشاورزي دست يابند به بهره

(Tirgar,2007.) عبارت ديگر، محصول سالم، حاصل به

( Ghaffari & Ezzatian, 2009تالش کشاورز سالم بوده )

و باال بردن سطح رفتار ايمنی و سالمت آنها، موجب 

افزايش توليد و رشد  ،افزايش توان افراد و در نتيجه

 (. Amini & Hejazi Azad, 2007اقتصادي خواهد شد )

عنوان يک محصول حياتی در الگوي گندم به ،امروزه

در کشورهاي مختلف از جمله ايران  مصرفی خانوارها

آمارنامه . بر اساس (Sharif, 2004) شودمحسوب می

سطح برداشت گندم در سال  در کشور ايرانکشاورزي، 

برآورد ميليون هکتار  06/6حدود در  1392-93زراعی 

درصد از کل سطح محصوالت  2/51شده که معادل 

درصد از کل سطح غالت کشور بود که  9/70زراعی و 

اين امر حاکی از جايگاه و اهميت استراتژيک محصول 

يکی از محصوالت در استان زنجان نيز گندم  گندم دارد.

درصد از  3/5در حدود  که نحويبه ؛آيدشمار میم بهمه

توليد ميزان کل درصد از  5/3کل سطح برداشت گندم و 

در سطح کشور به 1392-93در سال زراعی اين محصول 

 & Informationداشت )اختصاص اين استان 

Communication Technology Center of Jihad-e- 

Agriculture Ministry, 2015) هر حال، همانطور که . به

شمار اشاره گرديد کشاورزي يک حرفه پر مخاطره به

رود که در اين ميان توليدکنندگان گندم نيز همانند می

هاي ها و آسيبساير کشاورزان در معرض انواع بيماري

؛ عوامل زيان آور کار در بين تهديد کننده قرار دارند

نند سموم، آور شيميايی )ماگندمکاران شامل عوامل زيان

ها و گرد و غبار گندم(، فيزيکی )مانند سر و کشآفت

صدا، ارتعاش، سرما و گرما( و ارگونوميکی )مانند حمل 

نامناسب بار، خميده کار کردن و فعاليت عضالنی شديد( 

( که با توجه Nasiri & Akbarizadeh, 2010باشند )می

 برداران دربه اهميت محصول گندم و تعداد زياد بهره

هاي الزم براي بهبود سطح کشور، ضروري است زمينه

وضعيت رفتار ايمنی گندمکاران فراهم شود. اين در 

ها نشان رغم اهميت موضوع، بررسیحالی است که به

دهند که مقوله ايمنی در بخش کشاورزي ايران می

نسبت به صنعت موضوعی مغفول و ناشناخته بوده 

(Karami et al., 2016 و )ريزي و اقدامه برنامهگونهيچ 

هاي کاهش و پيشگيري از آسيب در راستايی اثربخش

( Arkovazi, 2013گيرد )نمیشغلی کشاورزي صورت 

که اين مسأله سبب شده است تا کشاورزان از جمله 

 استان زنجان از سطح رفتار ايمنی گندمکاران در سطح
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شغلی پايينی برخوردار بوده و در نتيجه، بيشتر دچار 

هاي شغلی شوند. با توجه به وجود وادث و آسيبح

و با در نظر گرفتن اين مسأله که تاکنون چنين شرايطی 

مطالعه خاصی در سطح استان و شهرستان زنجان در 

انجام بررسی وضعيت رفتار ايمنی کشاورزان  زمينه

هدف اين پژوهش بررسی عوامل تأثيرگذار بر  ؛نگرفته

بخش مرکزي ر در رفتار ايمنی کشاورزان گندمکا

 .بود شهرستان زنجان

با در نظر گرفتن اهميت موضوع و لزوم شناسايی  

 مختلفیعوامل تأثيرگذار بر رفتار ايمنی افراد، مطالعات 

در داخل و خارج از کشور در اين حوزه انجام شده است 

طور خالصه به نتايج برخی از آنها که در اين بخش به

در مطالعه خود با Amiri et al.  (2012 )شود.اشاره می

هدف بررسی تأثير آموزش بر ميزان آگاهی، نگرش و 

عملکرد کشاورزان شهرستان سپيدان در زمينه بهداشت 

اي نشان دادند که سن، وضعيت تأهل، آگاهی و حرفه

جنسيت، از عوامل تأثيرگذار بر رفتار ايمنی کشاورزان 

ير در بررسی تأثSharifi & Sharifi (2012 ). بودند

هاي مختلف آموزش در آگاهی کشاورزان در زمينه روش

اي در مناطق روستايی شهرستان سنندج بهداشت حرفه

دريافتند که آموزش و آگاهی کشاورزان، سن و سابقه 

بودند. کار آنها بر رعايت موارد ايمنی شغلی تأثيرگذار 

Hokmabadi (2012 ) وAmiri & Karimi (2012 ) در

سطح ي به اين نتيجه رسيدند که امطالعات جداگانه

دانش و آگاهی کشاورزان از موضوعات مرتبط با ايمنی 

ترين متغير تأثيرگذار بر رفتار ايمنی آنها شغلی، مهم

در Nazarian et al. (2010 ). در مطالعه ديگري، بودند

کار بررسی دانش، نگرش و رفتار ايمنی کشاورزان سبزي

مشخص کردند که  کششوش در استفاده از سموم آفت

هاي مساحت اراضی کشاورزي، ميزان دسترسی به کانال

ارتباطی و اطالعاتی، ميزان درآمد و فاصله از مراکز 

خدمات، از عوامل مؤثر بر ميزان دانش کشاورزان در 

( در تعيين 2015) Kien .بودندخصوص خطرات شغلی 

عوامل تأثيرگذار بر رفتار ايمنی کشاورزان در استفاده از 

ها در ويتنام دريافت که رفتار ايمنی کشاورزان کشآفت

ها در سطح متوسط کشمورد مطالعه در استفاده از آفت

قرار داشت. همچنين، نتايج اين تحقيق نشان داد که 

داري بين سطح دانش افراد پيرامون رابطه مثبت و معنی

مسايل مرتبط با رفتار ايمنی، ميزان حساسيت درک 

ت درک شده از سوي کشاورزان درباره شده و ميزان شد

ها با رفتار ايمنی کشاورزان وجود کشاثرات منفی آفت

درصد از واريانس  53داشته و اين متغيرها در حدود 

ها را تبيين کردند. کشرفتار ايمنی در استفاده از آفت

Santaweesuk et al. (2014 در تحقيق خود اثرات )

بيماري بر روي رفتار هاي پيشگيري از آسيب و برنامه

ايمنی شغلی را در بين برنجکاران کشور تايلند بررسی 

اند. بر اساس نتايج اين تحقيق، افزايش سطح کرده

آگاهی و آموزش مسايل مختلف ايمنی شغلی، استفاده 

رسانی صحيح از تجهيزات، شرايط محيط کاري، آگاهی

هاي ترويجی و انجام به کشاورزان از طريق برنامه

هاي مستمر از سوي نهادهاي ذيربط به ويژه رتنظا

داري بر افزايش سطح رفتار مراکز بهداشت، تأثير معنی

 Khanايمنی برنجکاران در کار با مواد شيميايی داشتند. 

et al. (2013 در بررسی تصميمات ايمنی کشاورزان )

ها مشخص کردند که کشپاکستانی در استفاده از آفت

تی تجربه شده توسط کشاورزان متغيرهاي اثرات سالم

ها، نگرش نسبت کشدليل قرار گرفتن در معرض آفتبه

به خطرات شغلی، سطح تحصيالت و ميزان شرکت در 

داري هاي آموزشی مرتبط، داراي اثر مثبت و معنیدوره

 .et alبر ميزان رفتار ايمنی کشاورزان بودند. 

DellaValle (2012 )يزان به بررسی مه ديگري در مطالع

پذيرش خطر و استفاده از ابزارهاي شخصی در بين 

با اند. کشاورزان ايالت آيوا و کاروليناي شمالی پرداخته

تجربيات مرتبط با مشکالت ، تحقيقاين نتايج توجه به 

افزايش هاي مربوط به رفتار ايمنی و سالمتی، آموزش

، از نکات و مسايل مرتبط با رفتار ايمنیآگاهی در مورد 

همين به .بودندل مؤثر بر رفتار ايمنی کشاورزان عوام

 ,Van den Broucke & Colémont ، نتايج تحقيقترتيب

داري بين رفتار ( حاکی از آن بود که تفاوت معنی2011)

ايمنی کشاورزان بلژيکی بر حسب جنسيت، سن، تعداد 

هاي آموزشی مرتبط کارگران و ميزان شرکت در دوره

Arcury et al. (2010 )ديگري، وجود داشت. در تحقيق 



 1398، 4 ، شماره50-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           824

که سن، تحصيالت، فرهنگ،  به اين نتيجه رسيدند

تجربه و نگرش کشاورزان، از عوامل تأثيرگذار بر رفتار 

 Colémont & Van den Broucke (2008). بودندايمنی 

ايمنی و رفتارهاي عوامل تعيين کننده در بررسی 

که  کشاورزان فالندرز دريافتندسالمت شغلی در بين 

رفتار ايمنی کشاورزان تحت تأثير دانش و آگاهی آنان 

در نهايت،  .داشتدرباره موارد ايمنی شغلی قرار 

Rasmussen et al. (2003در مطالعه ) اي در دانمارک

هاي پيشگيري به ويژه باال نشان دادند که اجراي برنامه

هاي آموزشی بردن سطح ايمنی مزرعه و برگزاري دوره

درصد در کاهش  30کشاورزان، تا حدود مرتبط براي 

هاي ناشی از حوادث شغلی در کشاورزي نرخ آسيب

 تأثيرگذار بودند. 

 

 هامواد و روش

 تحقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجه کنترل

، غيرآزمايشی و توصيفی، از نظر نحوه گردآوري متغيرها

به لحاظ قابليت تعميم  ،ها، ميدانی و در نهايتداده

شود. جامعه آماري از نوع پيمايشی محسوب می ها،يافته

اين تحقيق را تمامی کشاورزان گندمکار در بخش 

( که N= 5705مرکزي شهرستان زنجان تشکيل دادند )

نفر  254تعداد  Bartlett et al. (2001،)بر اساس جدول 

از آنان براي انجام تحقيق انتخاب شد. براي دستيابی به 

اي استفاده شد؛ يري چندمرحلهگها از روش نمونهنمونه

بدين ترتيب که در مرحله اول، از بين شش دهستان 

بخش مرکزي شهرستان زنجان شامل بوغداکندي، بناب، 

رود باال، معجزات، تهم و قلتوق، چهار دهستان زنجان

)شامل بوغداکندي، بناب، تهم و قلتوق( به طور تصادفی 

روستاي  68انتخاب شد. در مرحله بعد، از ميان ساده 

روستا براي انجام مطالعه  20چهار دهستان اشاره شده، 

مد نظر قرار گرفت و سپس، با توجه به تعداد کشاورزان 

گندمکار در هر يک از روستاهاي انتخاب شده، به صورت 

متناسب تعداد نمونه در هر روستا تعيين گرديد و در 

از بين ساده طور تصادفی ها بهنهايت، اين نمونه

هاي مورد ورزان گندمکار در هر روستا انتخاب و دادهکشا

ها در نياز از طريق آنها گردآوري شد. ابزار گردآوري داده

اين تحقيق پرسشنامه بود که از چهار بخش 

اي پاسخگويان، سنجش هاي فردي و حرفهمشخصه

سطح دانش و آگاهی کشاورزان گندمکار نسبت به 

، بررسی نگرش موضوعات مرتبط با ايمنی محيط کار

و سنجش  شغلیکشاورزان گندمکار نسبت به ايمنی 

سطح رفتار ايمنی کشاورزان گندمکار در مقابل عوامل 

(. روايی 1آور محيط کار تشکيل شده بود )جدول زيان

اعضاي هيأت علمی پرسشنامه با نظر  محتوايی و صوري

گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايی دانشگاه زنجان، 

و متخصصان  مرکز بهداشت شهرستان زنجاناسان کارشن

مشاغل خاص وزارت و اي اداره خدمات بهداشت حرفه

بررسی و پس از انجام درمان و آموزش پزشکی ، بهداشت

تعيين پايايی  به منظورمورد تأييد قرار گرفت. اصالحات 

نفر خارج از نمونه اصلی(  30آزمون )ابزار تحقيق پيش

آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي انجام گرفت که مقدار 

رفتار هاي اصلی پرسشنامه در حد مناسب بود )مقياس

، 838/0= آور محيط کاردر مقابل عوامل زيانايمنی 

دانش و آگاهی و  706/0= شغلی ايمنینگرش نسبت به 

= نسبت به موضوعات مرتبط با ايمنی محيط کار

ها . پس از نهايی شدن ابزار تحقيق، پرسشنامه(701/0

هاي دادههاي مورد نظر قرار داده شد. در اختيار نمونه

مورد  20WinSPSSافزار گردآوري شده با استفاده از نرم

تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج در دو بخش آمار 

توصيفی )فراوانی، درصد فراوانی، ميانگين، انحراف 

معيار( و آمار استنباطی )شامل تحليل مسير( ارايه شد. 

بندي ن ذکر است که در بخش توصيفی، براي گروهشايا

پاسخگويان )در سطوح پايين، متوسط و باال( بر حسب 

از فرمول تفاوت انحراف معيار از  ،سطح رفتار ايمنی آنها

 .( استفاده شدISDMميانگين )
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 و مقياس سنجش آنها هاهاي مختلف پرسشنامه به همراه گويهبخش -1جدول 
 س سنجشمقيا هاگويه بخش

هاي فردي ويژگی

 ايو حرفه

ساعات ؛ سطح زير کشت گندم؛ گندم کشت نوع؛ سابقه کار؛ سطح تحصيالت؛ عداد اعضاي خانوار؛ تسن

هاي آموزشی مرتبط شرکت در دوره؛ فاصله بين محل کار و اولين مرکز بهداشتی و درمانی؛ کار در مزرعه

 .پرونده پزشکی؛ داشتن دفعات مراجعه به پزشک؛ با بهداشت شغلی و ايمنی

هاي مقياس

اسمی، ترتيبی و 

 نسبی

رفتار ايمنی در 

مقابل عوامل 

آور محيط زيان

 کار

هاي به رنگ هاي جنس پنبه و کتان يا لباسمصرف مايعات خنک در حين انجام کار؛ استفاده از لباس

استفاده از وسايل محافظ  روشن )در تابستان(؛ خوردن غذا بر اساس يک برنامه منظم در حين انجام کار؛

ها و غيره؛ هاي ضدآفتاب، سايباندر برابر نور خورشيد مانند دستکش، کاله حصيري، عينک آفتابی، کرم

بازديد مرتب و به موقع ماشين آالت کشاورزي براي کاهش صدمات ناشی از سر و  صدا؛ جلوگيري از کار 

زا؛ تغيير صندلی ثابت تراکتور با هاي ارتعاششينکردن افراد داراي مشکالت عضالنی يا استخوانی با ما

صندلی داراي بافت نرم و قابل ارتجاع جهت کاهش خطرات حاصل از ارتعاش؛ خودداري از کار کردن در 

بعد از ظهر(؛ استفاده از دستکش، کاله و لباس گرم در مواقع سرد سال؛  4الی  2هنگام ظهر )از ساعت 

راد و کودکان؛ استفاده از سموم مجاز با غلظت توصيه شده جهت کاهش نگهداري سموم دور از دسترس اف

خطرات ناشی از سموم؛ عدم استفاده از ظروف خالی سموم براي نگهداري مواد ديگر؛ عدم انجام سمپاشی 

وزد؛ استفاده از وسايل حفاظتی مانند دستکش پالستيکی، در هواي گرم يا روزهايی که باد شديد می

چکمه الستيکی، عينک مخصوص، کاله مناسب، ماسک فيلتردار و يا پارچه مرطوب قبل  لباس پالستيکی،

از تماس با سم و وسايل سمپاشی؛ عدم استفاده از دست جهت مخلوط کردن سم؛ عدم خوردن و 

آشاميدن در هنگام سمپاشی؛ خارج کردن سمومی که تاريخ انقضاء آنها گذشته است از انبار؛ انجام 

هاي مختلف مانند چرخش کمر، ماليدن زود يا هنگام غروب خورشيد؛ انجام نرمشسمپاشی در صبح 

ماهيچه ساق پا، نشستن و برخاستن پشت سرهم در حين انجام کار يا در مواقع استراحت؛ عدم استفاده از 

براي  ابزارهايی که دسته سفت و شياردار دارند؛ استفاده از ابزار و وسايل سبک؛ استفاده از وسايل مکانيزه

حمل بار؛ عدم سوار شدن بر تراکتور به مدت طوالنی و مداوم؛ مجهز نمودن تراکتورها و ساير ماشين آالت 

آالت و ابزارها؛ کاري به موقع ماشينبه چراغ ها و ابزار روشنايی مناسب؛ بازديد، سرويس و گريس

ل بارهاي سنگين به صورت خودداري از انجام حرکات يکنواخت و تکراري در حين کار؛ خودداري از حم

اي ماشين آالت کشاورزي اعم از سيستم ترمزها، باد تايرها؛ مجهز بودن  انفرادي؛ کنترل و بررسی دوره

هاي اوليه؛ اجتناب از مصرف کودهاي انسانی ماشين آالت کشاورزي به کپسول اطفاء حريق و جعبه کمک

استفاده از چکمه، دستکش و ماسک هنگام کار با در مزرعه؛ استفاده از کودهاي فرآوري شده در مزرعه؛ 

هاي بهداشتی در مزارع؛ انجام  معاينات پزشکی و خاک آلوده و کودپاشی؛ احداث و استفاده از توالت

 اي.واکسيناسيون به صورت دوره

 3طيف ليکرت 

سطحی )پايين= 

و  2، متوسط= 1

 (3باال= 

نگرش نسبت به 

 شغلی ايمنی

-آيند و ابتالء به آنها اجتنابناپذير کار در بخش کشاورزي به حساب میجدايی ها جزخطرات و بيماري

شود؛ بروز ناپذير است؛ رعايت اصول بهداشتی و ايمنی در هنگام کار، موجب کاهش عملکرد توليد می

حادثه در هنگام کار تا حدود زيادي به شانس بستگی دارد؛ استفاده از وسايل حفاظت فردي، باعث کاهش 

شود؛ ايمنی و سالمت کشاورزان مهمتر از کار و افزايش عملکرد توليد و عت و دقت در حين کار میسر

ها در کار کشاورزي، مهمتر از کسب درآمد است )اول ايمنی، بعد کار(؛ پيشگيري از صدمات و بيماري

 درمان آنها است.

 5طيف ليکرت 

سطحی )کامالً 

تا  1مخالف= 

 (5کاماًل موافق= 

آگاهی دانش و 

نسبت به 

موضوعات مرتبط 

با ايمنی محيط 

 کار

هاي حفاظتی موجب کند؛ گوشیمصرف مايعات خنک در حين کار به سالمتی کشاورزان کمک می

هاي شوند؛ افراد داراي مشکالت استخوانی يا عضالنی نبايد با ماشينحفاظت گوش در برابر سر و صدا می

هاي ر حين سمپاشی براي سالمتی افراد مضر است؛ انجام نرمشزا کار کنند؛ خوردن و آشاميدن دارتعاش

کند؛ استفاده از کودهاي انسانی در مختلف در حين کار يا در زمان استراحت به سالمت عضالت کمک می

 مزرعه اشکالی ندارد؛ در هنگام کار بايد از دستکش و چکمه استفاده نمود.

مقياس اسمی 

، 1)درست= 

و  2نادرست= 

 (3 دانم=نمی
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 نتایج 

نتايج تحقيق حاکی از آن بود که ميانگين سن و 

 5/34و  3/48ترتيب سابقه کار کشاورزان گندمکار به

سال بود. همچنين، ميانگين تعداد اعضاي خانوار 

و  2ترتيب نفر و کمينه و بيشينه آن به 4/4پاسخگويان 

نفر بود. نتايج در خصوص ساعات کار پاسخگويان  10

ه کروز نشان داد مطالعه در مزرعه در طول شبانه مورد

 ساعت 16ساعت و بيشينه آن  3/10ميانگين اين متغير 

يع توزدست آمده از نتايج بهساعت بود.  يکو کمينه آن 

فراوانی پاسخگويان بر حسب سطح تحصيالت در جدول 

 ،ست( نشان داده شده است. همانطور که از نتايچ پيدا2)

اوانی در بين پاسخگويان مربوط به بيشترين درصد فر

 1/9درصد( و کمترين مربوط به ديپلم ) 8/35ابتدايی )

ی گندم، نتايج تحقيق حاک کشت از نظر نوع درصد( بود.

درصد از پاسخگويان مورد مطالعه  8/0از آن بود که 

درصد  8/13درصد کشت ديم و  4/85داراي کشت آبی، 

ن بودند. ميانگي آبی و ديمکشت  هر دو نوع نيز داراي

 39/3سطح زير کشت گندم آبی در بين کشاورزان 

و سطح زير کشت گندم  39/2هکتار با انحراف معيار 

 بود. 51/9هکتار با انحراف معيار  28/13ديم 

 
حسب سطح  توزيع فراوانی کشاورزان گندمکار بر -2جدول

 تحصيالت

 فراوانی سطح تحصيالت
درصد 

 فراوانی
فراوانی 

 تجمعی

 6/34 6/34 88 ادسوبی

 3/45 6/10 27 خواندن و نوشتن

 1/81 8/35 91 ابتدايی

 9/90 8/9 25 راهنمايی

 100 1/9 23 ديپلم

  100 254 مجموع

 

نتايج تحقيق نشان داد که ميانگين فاصله بين محل 

کار پاسخگويان و اولين مرکز بهداشتی و درمانی در 

مشخص شد که  ،کيلومتر بود. بر اساس نتايج 4/3حدود 

درصد( در  9/94بيشتر کشاورزان گندمکار مورد مطالعه )

داراي پرونده پزشکی و تنها درمانی  -مراکز بهداشتی

درصد( فاقد پرونده پزشکی  1/5تعداد کمی از آنها )

هاي آموزشی مرتبط با بودند. به لحاظ شرکت در دوره

درصد از پاسخگويان  24بهداشت شغلی، تنها ايمنی و 

بودند. با توجه  ها شرکت کردهمطالعه در اين دوره مورد

به نتايج کسب شده، ميانگين تعداد دفعات مراجعه 

بار و کمينه  7/2پاسخگويان به پزشک در طول يک سال 

همانگونه که  بار بود. 16ترتيب صفر و و بيشينه آن به

بندي کشاورزان گندمکار قبالً نيز اشاره شد براي گروه

ين، متوسط و باال( از نظر سطح رفتار )در سطوح پاي

آور محيط کار از فرمول ايمنی آنها در مقابل عوامل زيان

-تفاوت انحراف معيار از ميانگين استفاده شد که نتايج به

( نشان داده شده است. بر 3دست آمده از آن در جدول )

درصد (، بيشترين 3اساس نتايج مندرج در جدول )

يانی بود که رفتار ايمنی آنها فراوانی مربوط به پاسخگو

درصد( قرار داشت. نکته قابل  3/95در سطح پايين )

يک از که سطح رفتار ايمنی هيچ توجه آن است

کشاورزان گندمکار مورد مطالعه در سطح باال قرار 

 نداشت.
 

نی کشاورزان گندمکار بر حسب سطح توزيع فراوا -3جدول 

 رفتار ايمنی آنها 

 اوانیفر سطح رفتار ايمنی
درصد 

 فراوانی

درصد 

 تجمعی

 3/95 3/95 242 پايين

 100 7/4 12 متوسط

 100 0 0 باال

 - 100 254 مجموع

 

براي بررسی اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي 

مستقل تحقيق بر متغير وابسته تحقيق از تحليل مسير 

منظور تعيين ضرايب مسير به ،استفاده شد. در اين روش

عنوان متغير وابسته متغيرهاي مستقل بهمدل، تک تک 

ه نحوي ک، بهطی چند مرحله وارد تحليل رگرسيونی شد

انجام گرفت  پنج مرحله تحليل رگرسيونیدر مجموع، 

( 4دست آمده از آنها در جدول )که خالصه نتايج به

 آورده شده است. 
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 مدل  خالصه نتايج به دست آمده از تحليل رگرسيونی متغيرهاي -4جدول 

 متغيرها نوع متغير وابسته 
 ضريب

 (B) غير استاندارد
ضريب استاندارد 

 (Beta) شده
 tمقدار 

سطح 
 داريمعنی

    رفتار ايمنی در مقابل عوامل 
 آور محيط کارزيان

 000/0 719/6 345/0 270/1 دانش
 000/0 -136/5 -261/0 -143/0 سن

 034/0 133/2 142/0 246/1 سطح تحصيالت
 046/0 -005/2 -144/0 -099/0 بقه کار کشاورزيسا

 000/0 313/8 429/0 159/0 تعداد ساعات کار در مزرعه
تعداد دفعات مراجعه به پزشک 

 )در هر سال(
436/0 137/0 742/2 007/0 

 000/0 949/8 514/0 410/0 نگرش
 041/0 488/2 113/0 102/0 سطح زير کشت گندم

 یشغل ايمنینگرش نسبت به 
 000/0 723/10 671/0 126/1 دانش
 001/0 -225/5 -320/0 -706/0 سن

 001/0 100/5 299/0 015/1 سطح تحصيالت
دانش نسبت به موضوعات 
 مرتبط با ايمنی محيط کار

 000/0 536/5 347/0 480/0 سطح تحصيالت
 000/0 320/7 455/0 710/0 تعداد دفعات مراجعه به پزشک

 000/0 -905/8 -649/0 -837/0 سن مزرعه تعداد ساعات کار در
 000/0 604/8 661/0 869/0 سن سابقه کار کشاورزي

 

منظور مشخص پس از انجام تحليل رگرسيون، به

کردن اثرات مستقيم و غيرمستقيم و نيز اثرات کل 

متغيرهاي تأثيرگذار بر رفتار ايمنی کشاورزان گندمکار 

مدل تحليل مسير  آور محيط کار،در مقابل عوامل زيان

(. همانطور که از 1)مدل عّلی تحقيق( ترسيم شد )شکل 

سابقه کار  ،نگرش، متغيرهاي دانش ؛( پيداست1شکل )

کشاورزي، تعداد ساعات کار در مزرعه، سطح زيرکشت 

گندم، تعداد دفعات مراجعه به پزشک، سطح تحصيالت 

درصد از ميزان  8/57در حدود  ،در مجموع ،و سن

 را تبيين کردند.فتار ايمنی کشاورزان گندمکار رواريانس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل تحليل مسير )روابط مستقيم و غيرمستقيم( عوامل تأثيرگذار بر رفتار ايمنی کشاورزان گندمکار -1شکل 

 
 

 

299/0 

649/0- 

261/0- 

661/0 

345/0 

671/0 

347/0 

455/0 

142/0 

144/0- 

137/0 

429/0 

113/0 

514/0 

320/0- 

رفتار ايمني 
 (yگندمکاران )

578/0=2R 

 (1xدانش )
491/0=2R 

 

 (2xنگرش )
521/0=2R 

 

سابقه کار کشاورزي 
(x3) 
437/0=R2 

تعداد ساعات کار در 
 ( x4مزرعه )
421/0=R2 

سطح تحصيالت 
(x5) 

تعداد دفعات 
مراجعه به پزشک 

(x6) 

 (x7سن افراد )

سطح زيرکشت 
 (x8دم )گن
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با توجه به مطالب اشاره شده، مقادير مربوط به اثرات 

مستقيم و غيرمستقيم و اثرات کل متغيرهاي مورد 

( نشان 5لعه بر روي متغير وابسته تحقيق در جدول )مطا

داده شده است. البته، الزم به ذکر است که براي 

محاسبه اثرات غيرمستقيم، ضرايب بتاي هر مسير تا 

رسيدن به متغير وابسته در يکديگر ضرب شده و در 

نهايت، از مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم، اثر کلی 

از  ،انطور که از نتايج پيداستدست آمد. هميک متغير به

بين هشت متغير مستقل مورد مطالعه، چهار متغير سن، 

دانش، سطح تحصيالت و نگرش به ترتيب از بيشترين 

اثر کل )مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم( بر روي 

متغير رفتار ايمنی کشاورزان گندمکار برخوردار بودند 

د ساعات (. همچنين، سه متغير نگرش، تعدا5)جدول 

ترتيب داراي بيشترين اثر کار در مزرعه و دانش به

 بودند. رفتار ايمنی متغير وابسته روي مستقيم بر 

 

 رفتار ايمنی کشاورزان گندمکارروي غيرمستقيم و کل متغيرهاي مستقل بر ، اثرات مستقيم -5جدول 

 متغيرهاي مستقل شماره
 نوع تأثير بر متغير وابسته

 ميزان کل تأثير 
 غيرمستقيم مستقيم

 -798/0 -537/0 -261/0 سن 1

 690/0 345/0 345/0 دانش 2

 536/0 394/0 142/0 سطح تحصيالت 3

 514/0 - 514/0 نگرش 4

 451/0 314/0 137/0 دفعات مراجعه به پزشک 5

 429/0 - 429/0 ساعات کار در مزرعه 6

 -144/0 - -144/0 سابقه کار کشاورزي 7

 113/0 - 113/0 ت گندمسطح زير کش 8

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

دست آمده از تحقيق نشان داد که رفتار نتايج به

بخش مرکزي ايمنی کشاورزان گندمکار مورد مطالعه در 

آنها  بيشترشهرستان زنجان در وضعيت مطلوبی نبوده و 

نکات و موارد مرتبط با ايمنی شغلی را در سطح کم 

به شدت در معرض حوادث  ،رعايت کرده و در نتيجه

. داشتندآور محيط کار خود قرار شغلی و عوامل زيان

همچنين، بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد که در 

مجموع چهار متغير سن، دانش، سطح تحصيالت و 

نگرش به ترتيب از بيشترين اثر کل بر روي متغير رفتار 

، ايمنی کشاورزان گندمکار برخوردار بودند. در اين زمينه

دارند با بيان می Arcury et al. (2010)همانطور که 

افزايش سن، کشاورزان تمايل کمتري نسبت به ايجاد 

تغيير در سبک کار و عادات شغلی خود نشان داده و 

انگيزه کمی نيز براي پذيرش رفتارهاي ايمنی مورد نياز 

ها و عوارض شغلی دارند. براي براي مقابله با بيماري

کشاورزان مسن از انگيزه کافی براي فرا  نمونه، بيشتر

هاي ناشی از هاي جديد جهت کاهش آسيبگرفتن شيوه

حرفه خود برخوردار نيستند. افزون بر اين، با افزايش 

تدريج رو به کاهش سن، قدرت جسمانی کشاورزان به

ها و افراد بيشتر در معرض آسيب ،طور طبيعینهاده و به

گيرند که ري خود قرار میآور در محيط کاعوامل زيان

اين موضوع با در نظر گرفتن ماهيت دشوار و خطرناک 

هاي کشاورزي و وجود انواع گوناگون عوامل فعاليت

تهديد کننده سالمت اعم از عوامل فيزيکی، شيميايی، 

ارگونوميکی، بيولوژيکی و روانی، از اهميت دو چندانی 

ميت برخوردار است. نتايج اين بخش از تحقيق و اه

عنوان يکی از عوامل تأثيرگذار بر رفتار متغير سن به

 & Amiri et al. (2012) ،Sharifi ايمنی با نتايج مطالعات

Sharifi (2012 ،)Van den Broucke & Colémont, 
. همخوانی داشتArcury et al. (2010 ) و( 2011)

همانطور که اشاره شد پس از متغير سن، متغير بعدي 

رفتار ايمنی کشاورزان روي ثير را بر که بيشترين تأ

گندمکار مورد مطالعه داشت، سطح دانش کشاورزان در 

خصوص نکات و موارد مرتبط با ايمنی شغلی بود. در 

واقع، اين متغير از يک سو با تحت تأثير قرار دادن 

، موجب افزايش شغلی نگرش کشاورزان نسبت به ايمنی
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ديگر، با افزايش  سطح رفتار ايمنی افراد شده و از سوي

تري سطح دانش کشاورزان، آنها شناخت بيشتر و دقيق

هاي شغلی مرتبط و عوامل نسبت به عوارض و بيماري

-شيوه ،و همچنين خود آور و تهديد کننده سالمتزيان

اهتمام  ،هاي مقابله با آنها کسب نموده و در نتيجه

بيشتري نسبت به پيشگيري و رعايت نکات مرتبط با 

ورزند. نتايج اين بخش از تحقيق نيز با شغلی  می ايمنی

 & Hokmabadi (2012) ،Amiri هايهاي پژوهشيافته

Karimi (2012 ،)Kien (2015 ،)Santaweesuk et al. 

(2014 ،)DellaValle et al. (2012 و )Colémont & 

Van den Broucke (2008)  همخوانی داشت. بر اساس

رهاي سن و دانش، متغير نتايج کسب شده، پس از متغي

سطح تحصيالت کشاورزان گندمکار از بيشترين ميزان 

تأثير بر رفتار ايمنی پاسخگويان مورد مطالعه برخوردار 

تأکيد Hosseini et al. (2010 )بود. در اين خصوص، 

دارند که از آنجايی که افراد با سطح تحصيالت باالتر 

ز طريق نسبت به کسب اطالعات و افزايش دانش خود ا

 وسايل ارتباط جمعی بيشتر اقدامو يا استفاده از  مطالعه

و  واسطه افزايش سطح دانشرو، بهاز اين ؛کنندمی

شغلی را نيز ، رفتارهاي ايمنی داشتن سطح آگاهی باالتر

کرده . همچنين، افراد تحصيلکنندبيشتر رعايت می

انگيزه و رغبت بيشتري براي يادگيري و پذيرش 

ويژه استفاده صحيح از وسايل حفاظت ديد بهرفتارهاي ج

سازي محيط کاري و فردي داشته و نکات مرتبط با ايمن

ايمنی شغلی خود در حين کار را بيشتر مد نظر قرار 

دهند. بر اساس نتايج تحقيق، از ديگر متغيرهاي می

تأثيرگذار بر رفتار ايمنی کشاورزان گندمکار مورد 

بود. به هر  شغلیايمنی  مطالعه، متغير نگرش نسبت به

گيري هر نوع حال، از آنجايی که منشاء و زمينه شکل

هاي ذهنی و در حقيقت نگرش افراد رفتاري، برداشت

هاي مختلف از جمله مسايل بهداشتی و راجع به پديده

رو، مساعد بودن نگرش از اين؛ ايمنی کاري است

تا  تواندکشاورزان مورد مطالعه نسبت به ايمنی شغلی می

براي بهبود سطح رفتار ايمنی الزم حدود زيادي زمينه 

آنان و رساندن آن به سطح استاندارد را فراهم سازد. در 

چنين شرايطی، افراد بروز حادثه در هنگام کار را به 

ها شانس ربط نداده و بر اين باورند که خطرات و بيماري

-ناپذير کار در بخش کشاورزي نبوده و میجزء جدايی

را شغلی  حوادثن با اقدامات پيشگيرانه احتمال بروز توا

کاهش داد )رفتار پيشگيرانه(. همچنين، افراد با اعتقاد به 

تر از کار و اين موضوع که ايمنی و سالمت آنان مهم

افزايش عملکرد توليد و کسب درآمد است )اول ايمنی، 

بعد کار(، تالش بيشتري به منظور رعايت اصول 

بهبود سطح رفتار ايمنی  ،ی و در نتيجهبهداشتی و ايمن

کنند. نتايج اين بخش از تحقيق با خود و اطرافيان می

 .Arcury et al ( و2013) .Khan et al هاي مطالعاتيافته

  .همخوانی داشت (2010)

جهت دست آمده از اين تحقيق، بهبا توجه به نتايج 

رفتار ايمنی کشاورزان گندمکار سطح بهبود 

 شوند:ي زير ارايه میپيشنهادها

نسبت به و آگاهی دانش متغير با توجه به اينکه  -1

 متغيرهايموضوعات مرتبط با ايمنی محيط کار يکی از 

ارتقاء سطح رفتار ايمنی کشاورزان  براصلی تأثيرگذار 

هاي شود با برگزاري دوره، پيشنهاد میگندمکار بود

ين آموزشی مرتبط و تشويق کشاورزان به شرکت در ا

کشاورزان در زمينه و مهارت طح دانش ، سهادوره

ويژه شناخت موضوعات اصلی مرتبط با ايمنی شغلی به

-عوامل ايجاد خطر در مشاغل کشاورزي و نيز نحوه به

منظور جلوگيري از بروز حوادث و سازي محيط کار به

 افزايش يابد.هاي شغلی آسيب

نسبت دار نگرش با توجه به تأثير مثبت و معنی -2

به ايمنی شغلی بر رفتار ايمنی کشاورزان گندمکار 

ها و سازوکارهاي مختلف شود از طريق روشمی پيشنهاد

ها، تهيه و توزيع کتابچه مانندرسانی ترويجی و اطالع

نشريات و بروشورهاي ترويجی و پوسترهاي آموزشی، 

 -هاي آموزشیها، جلسات و دورهبرگزاري مستمر نشست

هاي استفاده از کانال ،همچنينمدت و  توجيهی کوتاه

و  راديو مانندهاي جمعی به ويژه رسانهارتباطی مؤثر 

اطالع و آگاهی الزم جهت ايجاد باور و نگرش تلويزيون، 

مساعد در کشاورزان نسبت به رفتار و عملکرد ايمن در 

 محيط کار فراهم شود.  

عنوان با توجه به اهميت سالمت کشاورزان به -3

ترين عامل توليد و لزوم ارتقاء سطح رفتارهاي مهم

ايمنی آنان در محيط کار از يک سو و با در نظر گرفتن 

مثابه يک شغل پرخطر از ماهيت حرفه کشاورزي به

هاي بيشتري شود که پژوهشسوي ديگر، پيشنهاد می
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در حوزه بررسی رفتار ايمنی گندمکاران و ساير 

اخت حوادث شغلی و ويژه با تأکيد بر شنکشاورزان به

آور در بخش کشاورزي و خطرات و عوامل زيان

هاي ناشی از آنها راهکارهاي کاهش عوارض و آسيب

 انجام شود. 
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