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بررسي رفتار ایمني در مقابل عوامل زیان آور محيط کار در شهرستان زنجان

*روح اله رضائي1، نسترن جمشیدي2

چکيده 
مقدمه: حرفه كشاورزي يکي از پرخطرترين مشاغل دنیا به شمار مي رود كه شاغالن آن با حوادث و خطرات كاري گوناگوني مواجه هستند. 
از اين رو، ضروري است تا از طريق بررسي و شناخت رفتار ايمني كشاورزان، زمینه هاي الزم براي بهبود وضعیت بهداشت حرفه اي آنها فراهم 

شود. هدف اين مطالعه تعیین رفتار ايمني كشاورزان گندمکار در مقابل عوامل زيان آور محیط كار در شهرستان زنجان بود. 
مواد و روش ها: جامعه آماري اين پژوهش توصیفي، شامل كشاورزان گندمکار در بخش مركزي شهرستان زنجان بود )N=5705( كه 254 
نفر از آنها از طريق روش نمونه گیري چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها چهار پرسشنامه شامل پرسشنامه مشخصه هاي جمعیت 
 Scale of Safety Behavior" "شناختي و پرسشنامه هاي پژوهشگر ساخته "مقیاس رفتار ايمني در مقابل عوامل زيان آور محیط كار
 Questionnaire of" "پرسشنامه میزان اهمیت عوامل زيان آور محیط كار" ،" Against Workplace Harmful Factors
 Scale of Occupational" "و "مقیاس میزان وقوع حوادث شغلي "Importance of Workplace Harmful Factors
Accidents Occurrence Number" بود. روايي محتوايي پرسشنامه ها با نظر 10 نفر از كارشناسان و متخصصان بررسي و مورد تأيید 
قرار گرفت. پايايي ابزارها با روش پايايی دروني )α=0/75( تايید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 20 مورد تجزيه 

و تحلیل قرار گرفت. 
یافته ها: رفتار ايمني بیشتر كشاورزان مورد مطالعه )95/3 درصد( در مقابل عوامل زيان آور محیط كار در سطح پايین )با میانگین 
0/87±2/01( قرار داشت. همچنین، نتايج تحلیل عاملي نشان داد كه شش عامل استفاده مناسب از سموم شیمیايي )واريانس 14/136 درصد(، 
استفاده صحیح از ماشین آالت )واريانس 12/44 درصد(، توجه به مسايل پزشکي و رعايت نکات ايمني كاري )واريانس 8/709 درصد(، رعايت 
اصول و استانداردهاي ارگونومي )واريانس 7/519 درصد(، استفاده از وسايل حفاظتي )واريانس 6/615 درصد( و استفاده از تجهیزات پزشکي- 

بهداشتي )واريانس 5/838 درصد( در حدود 55/3 درصد از واريانس رفتار ايمني كشاورزان گندمکار در شهرستان زنجان را تبیین كردند.
نتیجه گیري: رفتار ايمني بیشتر كشاورزان گندمکار در مقابل عوامل زيان آور محیط كار در سطح پايین قرار داشت. برگزاری دوره های 

آموزشی در رابطه با استفاده از سموم شیمیايي و ماشین آالت، به منظور بهبود سطح سالمت پیشنهاد می شود. 

کلید واژه ها: رفتار ايمني، سالمت، بهداشت حرفه اي، گندم، توسعه پايدار.
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مقدمه 
در میان مشاغل مختلف، شغل كشاورزي به واسطه ماهیت 
ها،  آسیب  انواع  معرض  در  آن  داشتن شاغالن  قرار  و  خود  خاص 
دنیا  در  مشاغل  پرخطرترين  از  يکي  عنوان  به  بیماريها،  و  حوادث 
كار،  المللي  بین  سازمان  برآورد  اساس  بر   .)1( است  شده  شناخته 
ساالنه 170000 نفر از كشاورزان در اثر حوادث ناشي از كار مانند 
مسمومیت هاي حاد شغلي و كار با ماشین آالت كشته مي شوند؛ 
اين امر نشان دهنده اين است كه ريسک مرگ در كشاورزي تقريبًا 
اروپا، كشاورزي چهارمین  در   .)2( باشد  مي  مشاغل  ساير  برابر  دو 
شغل پرخطر محسوب مي شود، به طوري كه نسبت تلفات در بین 
كارگران كشاورزي در سال 2005، از هر صد هزار نفر، 12/4 نفر بوده 
است )3(. آنچه مسلم است از آنجايي كه تولید محصوالت كشاورزي 
به توان جسمي كشاورزان بستگي دارد، بنابراين، زماني كه آنها از 
سالمت جسماني برخوردار نباشند، قادر نخواهند بود به بهره وري 
مطلوب در بخش كشاورزي دست يابند )4(. به عبارت ديگر، محصول 
سالم، حاصل تالش كشاورز سالم بوده )5( و باال بردن سطح سالمت 
و بهداشت كشاورزان، موجب افزايش توان افراد و در نتیجه افزايش 
تولید و رشد اقتصادي خواهد شد )6(. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع 
و لزوم شناسايي رفتارهاي ايمني كشاورزان، مطالعات متعددي در اين 
حوزه انجام شده است كه در ادامه به طور خالصه به نتايج برخي از 

مهمترين آنها اشاره مي شود. 
نظريان و همکاران )7( در مطالعه خود متغیرهاي مرتبط با 
رفتار ايمني كشاورزان سبزي كار شهرستان شوش در هنگام سمپاشي 
را شامل توجه به جهت وزش باد در زمان سمپاشي، استفاده از شلوار 
و روپوش ايمني، ماسک، چکمه و دستکش ايمني، پوشیدن كاله و 
دوش گرفتن بعد از سمپاشي، در نظر گرفته اند. همچنین، نتايج اين 
مطالعه حاكي از آن بود كه سطح رفتار ايمني كشاورزان پايین بود. در 
مطالعه ديگري، حیدري و رضوي اصل )8( مهمترين اقدامات ايمني 
قبیل  از  مواردي  برگیرنده  در  را  بیماريها  و  با خطرات  مقابله  براي 
تعمیر يا تعويض دستگاه هاي تولید كننده صدا، استفاده از كرم هاي 
ضد آفتاب، بررسي دوره اي و به موقع ماشین آالت كشاورزي، جدا 
كردن قفسه نگهداري سموم با ساير مواد، استفاده از وسايل مکانیزه 
براي حمل بار، استفاده از ماسک مناسب هنگام برداشت محصول 
و استفاده از گوشي در مقابل صدا دانسته اند. صدرا ابرقويي )9( در 
مطالعه خود زمان دادن در بین فعالیت هاي تکراري مثل انجام يک 
فعالیت ديگر در بین كار، استفاده از ابزار با دسته هاي داراي پوشش 
پالستیکي، بلند كردن اجسام در فاصله بین دست تا شانه و استفاده 

از وسايل نقلیه چرخ دار براي جابجايي هايي بیش از پنج متر را از 
مهمترين خط مشي هاي مقابله با عوامل زيان آور ارگونومیکي در 
نظر گرفته است. Waggoner و همکاران )10( در مطالعه اي با 
هدف تعیین صدمات استفاده از سموم در بین كشاورزان در ايالت هاي 
آيوا و كارولیناي شمالي به اين نتیجه دست يافتند كه كشاورزان از 
سطح رفتار ايمني نسبتاً مناسبي برخوردار بوده و استفاده از دستکش 
تا حدود زيادي موجب كاهش خطرات مربوط به آفت كش ها مي 
شود. Jors و همکاران )11( در مطالعه اي در بین كشاورزان بولیوي 
نشان دادند كه استفاده از دستکش، چکمه، لباس پالستیکي و ماسک 
هنگام كار با سموم شیمیايي، شستن تمام بدن و عوض كردن لباسها 
پس از اتمام كار، عدم خوردن و آشامیدن در هنگام سمپاشي و رها 
نکردن ظروف خالي سموم در اطراف و يا داخل رودخانه ها، مهمترين 

رفتارهاي ايمني در استفاده از سموم كشاورزي مي باشند. 
امروزه، گندم به عنوان يک محصول حیاتي در الگوي مصرفي 
خانوارهاي جهان به شمار مي آيد )12(. با توجه به اهمیت راهبردي 
اين محصول، در كشور ايران گندم در اغلب مناطق تولید شده و يکي 
از محصوالت مهم بیشتر استان هاي كشور از جمله زنجان محسوب 
مي شود، به نحوي كه اين استان در كشور از نظر سطح زير كشت 
محصول گندم در رتبه ششم و از نظر میزان تولید در رتبه دهم قرار 
دارد )13(. همانطور كه اشاره گرديد كشاورزي يک حرفه پر مخاطره 
است كه در اين میان تولیدكنندگان گندم نیز همانند ساير كشاورزان 
انواع بیماريها و آسیب هاي تهديد كننده قرار دارند. بر  در معرض 
زياد  تعداد  و  گندم  اهمیت محصول  گرفتن  نظر  در  با  اساس،  اين 
بهره برداران در كشور، ضروري است تا زمینه هاي الزم براي بهبود 
سطح رفتار ايمني گندمکاران فراهم شود؛ بدون ترديد، اين امر موجب 
افزايش عمر كاري گندمکاران، بهره وري و كیفیت محصول و در 
نهايت امنیت غذايي در كشور مي گردد. با توجه به اهمیت موضوع، 
اين پژوهش با هدف تعیین رفتار ايمني كشاورزان گندمکار در مقابل 

عوامل زيان آور محیط كار در شهرستان زنجان انجام گرفت. 
 

مواد و روش ها  
كشاورزان  تمامي  را  آماري  جامعه  توصیفی،  مطالعه  اين  در 
دادند            تشکیل  زنجان  شهرستان  مركزي  بخش  در  گندمکار 
 ،)14( همکاران  و   Bartlett جدول  اساس  بر  كه   )N  =5705(
تعداد 254 نفر از آن ها از طريق روش نمونه گیري چندمرحله اي 
انتخاب شدند. معیارهاي ورود نمونه ها به مطالعه شامل اشتغال تمام 
وقت به كشاورزي به منزله شغل اصلي، كشت مداوم محصول گندم 
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براي چند سال پیاپي )حداقل 4 سال(، سکونت در روستا به عنوان 
محل اصلي زندگي و تمايل به شركت در پژوهش و معیار خروج 
فصل  در  ديم  يا  و  آبي  صورت  به  گندم  برداشت  شامل  ها  نمونه 
پرسشنامه  چهار  ها  داده  گردآوري  ابزار  بود.  مطالعه  مورد  زراعي 
پرسشنامه  و  شناختي  جمعیت  هاي  مشخصه  پرسشنامه  شامل 
آور  زيان  عوامل  اهمیت  میزان  "پرسشنامه  ساخته  پژوهشگر  هاي 
 Questionnaire of Importance of" كار"   محیط 
Workplace Harmful Factors"، "مقیاس میزان وقوع 
 Scale of Occupational Accidents" "حوادث شغلي
Occurrence Number " و "مقیاس رفتار ايمني در مقابل 
 Scale of Safety Behavior" "عوامل زيان آور محیط كار
ذكر  بود.   "against Workplace Harmful Factors
اين نکته ضروري است كه شیوه نمره دهي براي پرسشنامه هاي 
به صورت 1= خیلي كم، 2= كم، 3=  دوم و چهارم، 5 گزينه اي 
متوسط، 4= زياد و 5= خیلي زياد و پرسشنامه سوم نیز به صورت 5 
گزينه اي به صورت 1= كاماًل مخالف، 2= مخالف، 3= نظري ندارم، 
4= موافق و 5= كاماًل بود؛ همچنین، حداقل نمره براي پرسشنامه- 
هاي دوم، سوم و چهارم به ترتیب 12، 7 و 29 و حداكثر امتیاز براي 
آنها به ترتیب 60، 35 و 145 بود. روايي محتوايي پرسشنامه ها با 
نظر 10 نفر از اساتید دانشکده كشاورزي دانشگاه زنجان و كارشناسان 
استان  بهداشت شهرستان زنجان و سازمان جهاد كشاورزي  مركز 
زنجان بررسي شد و طي چند مرحله نظرات تکمیلي و اصالحي آن 
ها اخذ و اعمال گرديد. براي تعیین پايايي ابزارهاي پژوهش از روش 
انسجام دروني استفاده شد كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده در 
حد مناسب )در دامنه بین 0/78 تا 0/83( بود. پس از نهايي شدن 
ابزارهاي پژوهش، به منظور تکمیل پرسشنامه ها طي مدت 2/5 ماه 
به روستاهاي مورد نظر مراجعه و پرسشنامه هاي مربوطه با رعايت 
پاسخگويان  آگاهانه  رضايت  كسب  شامل  كه  اخالقي  مالحظات 
براي شركت در پژوهش و حفظ حريم خصوصی آنها، دادن اطمینان 
خاطر به پاسخگويان مبني بر اختیاري بودن شركت در پژوهش و 
محرمانه ماندن اطالعات بود، در اختیار نمونه هاي مورد نظر قرار 
داده شد. پس از تکمیل توسط پاسخگويان، مبادرت به جمع آوري                 
پرسشنامه ها گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس 
اس نسخه 20 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. نتايج در دو بخش 
آمار توصیفي و آمار استنباطي ارايه شد. البته، شايان ذكر است كه 
در بخش توصیفي، براي گروه بندي پاسخگويان )در سطوح پايین، 
تفاوت  فرمول  از  آنها  ايمني  رفتار  بر حسب سطح  باال(  و  متوسط 

انحراف معیار از میانگین استفاده شد.

یافته ها 
نتايج حاكي از آن بود كه میانگین سن و سابقه كار كشاورزان 
گندمکار به ترتیب 12/15±48/3 سال و 11/27±34/5 سال بود. از 
نظر سطح تحصیالت بیشترين درصد فراواني مربوط به كشاورزان 
مربوط  آن  كمترين  و  درصد(   35/8( ابتدايي  تحصیلي  مدرک  با 
پاسخگويان                         از  درصد  در ضمن، 34/6  بود.  درصد(   9/1( ديپلم  به 
بي سواد، 10/6 درصد در سطح خواندن و نوشتن و 9/8 درصد از 
آنها نیز از تحصیالت در سطح راهنمايي برخوردار بودند. از نظر نوع 
گندم مورد كشت، 0/8 درصد از پاسخگويان داراي كشت آبي، 85/4 
درصد كشت ديم و 13/8 درصد نیز داراي كشت هر دو نوع گندم 
بودند. میانگین سطح زير كشت گندم آبي در بین كشاورزان بررسي 
بود.  هکتار   13/28±9/51 ديم  گندم  و  هکتار   3/39±2/39 شده 
بیشتر كشاورزان گندمکار مورد مطالعه )94/9 درصد( داراي پرونده 
پزشکي در خانه بهداشت بوده و تنها تعداد كمي از آنها )5/1 درصد( 
پرونده پزشکي نداشتند. به لحاظ شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط 
اين           در  پاسخگويان  از  ايمني، فقط 24 درصد  و  بهداشت شغلي  با 
دوره ها شركت كرده بودند. بر اساس نتايج، میانگین تعداد دفعات 

مراجعه پاسخگويان به پزشک در طول يک سال 2±2/7 بار بود. 
نتايج بدست آمده از اولويت بندي عوامل زيان آور در بخش 
گندمکار  ديدگاه كشاورزان  از  آنها  اهمیت  میزان  نظر  از  كشاورزي 
حاكي از آن بود كه دو گويه "سموم و كودهاي شیمیايي" و "قرار 
گرفتن بیش از حد در معرض رطوبت" داراي بیشترين اولويت بودند. 
همچنین، نتايج حاصل از اولويت بندي تجربه وقوع حوادث شغلي 
براي كشاورزان گندمکار مورد مطالعه نشان داد كه دو گويه "بلند 
كردن وسايل و اجسام سنگین و فشار روي كمر و شانه ها" و "عوارض 
ناشي از سوار شدن طوالني و مداوم بر روي تراكتور مانند بروز درد 
در ناحیه كمر و زانو" از اولويت بیشتري برخوردار بودند. همانگونه كه 
قباًل نیز اشاره شد براي گروه بندي كشاورزان گندمکار )در سطوح 
پايین، متوسط و باال( از نظر سطح رفتار ايمني آنها از فرمول تفاوت 
انحراف معیار از میانگین استفاده شد. بر اساس نتايج كسب شده، 
بود  پاسخگوياني  به  مربوط  )95/3 درصد(  فراواني  بیشترين درصد 
كه رفتار ايمني آن ها در سطح پايین )با میانگین 0/87±2/01( قرار 
پاسخگويان در سطح  از  ايمني 4/7 درصد  رفتار  داشت. همچنین، 
متوسط و سطح رفتار ايمني هیچ يک از آنها در سطح باال قرار نداشت. 
در اين بخش، به منظور دسته بندي "رفتار ايمني كشاورزان 
در مقابل عوامل زيان آور محیط كار" و تعیین مقدار واريانس تبیین 
شده توسط هر كدام از متغیرها در قالب عامل هاي دسته بندي شده، 
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از تحلیل عاملي اكتشافي استفاده شد. معني داري آزمون بارتلت در 
 KMO سطح 0/01 درصد )با مقدار 1806/475( و مقدار مناسب
انجام تحلیل  براي  از مناسب بودن داده ها  از 0/5(، حاكي  )باالتر 
عاملي داشت. عامل هاي استخراج شده مجموعه مورد تحلیل همراه 
با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي در جدول )1( 

ارايه شده است.
وضعیت قرارگیري مجموعه متغیرهاي مورد تحلیل با توجه به 
عوامل استخراج شده با فرض واقع شدن متغیرهاي داراي بار عاملي 
بزرگتر از 0/5 پس از چرخش عامل ها به روش وريماكس،  در جدول 

)2( ارايه شده است.

جدول 1: عامل هاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها

درصد واريانس مقدار ويژهعامل هاشماره
تبیین شده

درصد تجمعي 
واريانس تبیین شده

1
2
3
4
5
6

استفاده مناسب از سموم شیمیايي
استفاده صحیح از ماشین آالت

توجه به مسايل پزشکي و رعايت نکات ايمني كاري
رعايت اصول و استانداردهاي ارگونومي

استفاده از وسايل حفاظتي
استفاده از تجهیزات پزشکي- بهداشتي

3/534
3/111
2/177
1/880
1/654
1/460

14/136
12/44
8/709
7/519
6/615
5/838

14/136
26/582
35/290
42/809
49/424
55/262

جدول 2: متغیرهاي مربوط به هر يک از عوامل و میزان بارهاي عاملي بدست آمده از ماتريس چرخش يافته
بار عامليمتغیرهاعامل ها

استفاده مناسب از سموم 
شیمیايي

خودداري از كار كردن در هنگام ظهر )از ساعت 2 الي 4 بعد از ظهر(
عدم خوردن و آشامیدن در هنگام سمپاشي

عدم استفاده از دست جهت مخلوط كردن سم
عدم استفاده از ظروف خالي سموم براي نگهداري مواد ديگر
خارج كردن سمومي كه تاريخ انقضاء آنها گذشته است از انبار

عدم انجام سمپاشي در هواي گرم يا روزهايي كه باد شديد مي وزد.
استفاده از سموم مجاز با غلظت توصیه شده جهت كاهش خطرات ناشي از سموم

انجام سمپاشي در صبح زود يا هنگام غروب خورشید

0/695
0/685
0/682
0/653
0/652
0/646
0/601
0/523

استفاده صحیح از ماشین آالت

بازديد، سرويس و گريس كاري به موقع ماشین آالت و ابزارها
كنترل و بررسي دوره اي ماشین آالت كشاورزي اعم از سیستم ترمزها، باد تايرها

بازديد مرتب و به موقع ماشین آالت كشاورزي براي كاهش صدمات ناشي از سر و صدا
استفاده از وسايل مکانیزه براي حمل بار

ارتجاع جهت كاهش خطرات  با صندلي داراي بافت نرم و قابل  تغییر صندلي ثابت تراكتور 
حاصل از ارتعاش

0/788
0/745
0/712
0/682
0/611

توجه به مسايل پزشکي و 
رعايت نکات ايمني كاري

استفاده از دستکش، كاله و لباس گرم در مواقع سرد سال
عدم استفاده از ابزارهايي كه دسته سفت و شیاردار دارند

انجام معاينات پزشکي و واكسیناسیون به صورت دوره اي

0/688
0/603
0/568

رعايت اصول و استانداردهاي 
ارگونومي

خودداري از انجام حركات يکنواخت و تکراري در حین كار
انجام نرمش هاي مختلف مانند چرخش كمر، نشستن و برخاستن پشت سرهم در حین انجام 

كار يا در مواقع استراحت
جلوگیري از كار كردن افراد داراي مشکالت عضالني يا استخواني با ماشینهاي ارتعاش زا

خودداري از حمل بارهاي سنگین به صورت انفرادي

0/693
0/687
0/586
0/522

استفاده از وسايل حفاظتي قبل از تماس با سم و وسايل سمپاشياستفاده از وسايل حفاظتي
استفاده از چکمه، دستکش و ماسک هنگام كار با خاک آلوده و كودپاشي

0/780
0/680

استفاده از تجهیزات پزشکي- 
بهداشتي

مجهز نمودن ماشین آالت كشاورزي به كپسول اطفاء حريق و جعبه كمکهاي اولیه
احداث و استفاده از توالت هاي بهداشتي در مزارع

0/724
0/674
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بحث 
عوامل  میان  از  كه  شد  مشخص  پژوهش  نتايج  اساس  بر 
زيان آور محیط كار، سموم و كودهاي شیمیايي از ديدگاه كشاورزان 
از اولويت اول برخوردار بود كه اين يافته با نتايج مطالعه Jors و 
همکاران )11( همخواني داشت. يکي از داليل اصلي اين مسأله را 
مي توان به شرايط گندمکاران در منطقه مورد مطالعه و تمايل زياد 
آنها به مصرف بي رويه و بیش از حد استاندارد سموم و كودهاي 
شیمیايي براي افزايش سطح عملکردشان نسبت داد. نتايج مطالعه 
حاكي از آن بود كه از میان حوادث شغلي مختلف در بین كشاورزان 
گندمکار مورد مطالعه، بیشترين تجربه وقوع حوادث مربوط به بلند 
كردن وسايل و اجسام سنگین و سپس عوارض ناشي از سوار شدن 
طوالني و مداوم بر روي تراكتور مانند بروز درد در ناحیه كمر، زانو 
و غیره بود. از آنجايي كه هر دو مورد اشاره شده در حیطه عوامل 
ارگونومیکي قرار دارند، از اين رو، مي توان بیان داشت كه كشاورزان 
منطقه مورد مطالعه رفتارهاي ايمني مورد نیاز براي كاهش خطرات 
ناشي از عوامل ارگونومیکي را در سطح مطلوب رعايت نمي كردند. 
ايمني  رفتار  آمده در خصوص سطح  به دست  اطالعات  همچنین، 
پاسخگويان مورد مطالعه نشان داد كه رفتار ايمني كشاورزان گندمکار 
در شهرستان زنجان در وضعیت مناسبي نبوده و در نتیجه افراد به 
شدت در معرض آسیب ها و عوارض ناشي از حوادث شغلي و عوامل 
پژوهش  نتايج  با  يافته  اين  داشتند.  قرار  خود  كار  محیط  آور  زيان 
نظريان و همکاران )7( همسو بود، بدين نحو كه در اين مطالعه سطح 
رفتار ايمني كشاورزان سبزي كار در هنگام سمپاشي به دلیل عدم 
رعايت نکات ايمني مرتبط مانند استفاده از ماسک، چکمه و دستکش 
ايمني، پوشیدن كاله، توجه به جهت وزش باد در زمان سمپاشي و 

غیره، پايین گزارش شده بود. 
در خصوص نتايج تحلیل عاملي، عامل اول كه بیشترين میزان 
واريانس را تبیین كرده، عامل استفاده مناسب از سموم شیمیايي است. 
همچنانکه در بخش هاي قبلي نیز اشاره شد، به دلیل تماس و استفاده 
زياد كشاورزان مورد مطالعه از سموم و كودهاي شیمیايي، به طور 
طبیعي آنها بیشتر در معرض صدمات و آسیب هاي ناشي از سموم و 
كودها قرار مي گیرند. بنابراين، ضروري است تا با حساسیت و دقت 
بیشتري نسبت به رعايت موارد مرتبط ايمني اقدام نمايند. در اين 
رابطه، همانطور كه نتايج پژوهش نشان مي دهد توجه به مواردي اعم 
از خودداري از كار كردن در هنگام ظهر، عدم خوردن و آشامیدن در 
هنگام سمپاشي، عدم استفاده از ظروف خالي سموم براي نگهداري 
مواد ديگر، عدم انجام سمپاشي در هواي گرم يا روزهايي كه باد شديد 

مي وزد و غیره، مي تواند در بهبود رفتار ايمني كشاورزان گندمکار و 
در نتیجه ارتقاء سطح بهداشت حرفه اي و سالمت آنها بسیار مؤثر 
باشد. نتايج اين بخش از مطالعه مبني بر اهمیت عامل استفاده مناسب 
از سموم شیمیايي با نتايج مطالعه Waggoner و همکاران )10( 
همخواني داشت، بدين نحو كه در اين مطالعه بر روي سموم شیمیايي 
به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل زيان آور محیط كار كشاورزان و 
استفاده از دستکش به منزله مهمترين شیوه استفاده مناسب از سموم 

شیمیايي تأكید شده است. 
رفتارهاي  از  ديگري  بخش  عاملي  تحلیل  نتايج  اساس  بر 
ايمني كشاورزان گندمکار مربوط به استفاده صحیح از ماشین آالت 
كشاورزي مي شود كه به عنوان عامل دوم وارد تحلیل عاملي شده 
است. در اين زمینه، نتايج پژوهش غفاري و عزتیان )5( حاكي از آن 
است كه استفاده صحیح از ماشین آالت، به شیوه هاي مختلف از 
جمله كاهش امکان ابتالء به بیماريهاي اسکلتي- عضالني ناشي از 
استفاده از ابزارهاي دستي، جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید، 
تماس  كاهش  گیاهي،  غبارهاي  و  گرد  با  مستقیم  تماس  كاهش 
مستقیم كشاورزان با خاک و آب آلوده و ابتالء به بیماريهاي ناشي 
از عوامل بیولوژيکي، مي تواند در افزايش سطح بهداشت حرفه اي 
كشاورزان گندمکار در منطقه مورد مطالعه تأثیرگذار باشد. نتايج اين 
بخش از مطالعه در رابطه با اهمیت عامل استفاده صحیح از ماشین 
آالت با نتايج پژوهش حیدري و رضوي اصل )8( همخواني داشت؛ 
بدين ترتیب بر اساس نتايج اين مطالعه، توجه به نکاتي مانند بررسي 
دوره اي و به موقع ماشین آالت كشاورزي، استفاده از وسايل مکانیزه 
براي حمل بار، استفاده از ماسک مناسب هنگام برداشت محصول و 
استفاده از گوشي در مقابل صدا، مي تواند زمینه استفاده صحیح از 
ماشین آالت و در نتیجه بهبود سطح رفتار ايمني كشاورزان گندمکار 

را فراهم كند. 
و  پزشکي  به مسايل  توجه  نتايج مطالعه، عامل  به  توجه  با 
رعايت نکات ايمني كاري، بخش ديگري از عوامل تبیین كننده رفتار 
در تحلیل  به عنوان عامل سوم  بود كه  ايمني كشاورزان گندمکار 
عاملي وارد شده است. در اين زمینه، همانطور كه از نتايج بر مي آيد 
توجه به نکاتي اعم از استفاده از دستکش، كاله و لباس گرم در مواقع 
سرد سال، عدم استفاده از ابزارهاي داراي دسته سفت و شیاردار و 
انجام معاينات پزشکي و واكسیناسیون به صورت دوره اي، به طور 
قابل توجهي مي تواند در افزايش سطح رفتار ايمني و بهداشت حرفه 
اي كشاورزان تأثیرگذار باشد. نتايج اين بخش از تحقیق در خصوص 
اهمیت عامل توجه به مسايل پزشکي و رعايت نکات ايمني كاري با 
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يافته هاي پژوهش صدرا ابرقويي )9( همخواني داشت.
بر اساس نتايج تحلیل عاملي، پس از سه عامل اشاره شده، 
عامل بعدي از عوامل تبیین كننده رفتار ايمني كشاورزان گندمکار كه 
در اولويت چهارم قرار داشت، عامل رعايت اصول و استانداردهاي 
ارگونومي بود. در اين رابطه، با توجه به اينکه انجام كارهاي مختلف 
كشاورزي مانند كاشت، داشت و برداشت به فعالیتهاي فیزيکي شديد، 
بلند كردن، حمل كردن و حركات تکراري دست نیاز دارند، به همین 
دلیل افرادي كه در مزارع فعالیت مي كنند، بیشتر به عوارض ناشي 
از اين فعالیتها به ويژه اختالالت اسکلتي- عضالني و درد در نواحي 
پشت، كمر، شانه، بازو و دست دچار مي شوند )15(. اين مسأله در 
منطقه مورد مطالعه كه سطح مکانیزاسیون پايین بوده و بیشتر كارها 
به شکل سنتي و دستي انجام مي شوند، از شدت بیشتري برخوردار 
است. چنین عوارضي به شدت توانايي افراد را محدود ساخته و به 
تدريج موجب ناتواني آنها مي شوند؛ بنابراين، عدم توجه به اين دسته 
از بیماريها كه شیوع آنها به میزان بااليي گزارش شده، موجب كاهش 
توانمندي شاغلین و در نتیجه كاهش تولید و بهره وري مي شود )16(. 
در نهايت، همانطور كه از نتايج تحلیل عاملي مشخص شد دو عامل 
استفاده از وسايل حفاظتي و استفاده از تجهیزات پزشکي- بهداشتي، 
به عنوان عامل هاي پنجم و ششم كمترين میزان واريانس را به خود 
اختصاص داده اند. در اين زمینه، به نظر مي رسد كه بر اساس دو 
عامل اشاره شده استفاده از وسايل حفاظتي مانند دستکش پالستیکي، 
لباس پالستیکي، عینک مخصوص، كاله مناسب، ماسک فیلتردار و 
يا پارچه مرطوب قبل از تماس با سم و وسايل سمپاشي و يا هنگام 
كار با خاک آلوده، احداث و استفاده از توالتهاي بهداشتي در مزارع و 
مجهز نمودن ماشین آالت كشاورزي به كپسول اطفاء حريق و جعبه 
كمکهاي اولیه، مي توانند نقش بسزايي در افزايش سطح رفتار ايمني 
كشاورزان گندمکار و ارتقاء سطح بهداشت حرفه اي آنها داشته باشند.

نتيجه گيري نهایي 
بیشتر كشاورزان گندمکار شهرستان زنجان در  ايمني  رفتار 
از             داشت،  قرار  پايین  سطح  در  كار  محیط  آور  زيان  عوامل  مقابل 
اين رو، ضروري است تا بر اساس ماهیت فعالیتهاي كشاورزي و كار 
در محیط مزرعه، در زمینه هاي مختلفي اقدام به بهبود سطح رفتار 
نتايج، اين زمینه ها به ترتیب  ايمني كشاورزان شود كه بر اساس 
اهمیت شامل استفاده مناسب از سموم شیمیايي، استفاده صحیح از 
ماشین آالت، توجه به مسايل پزشکي و رعايت نکات ايمني كاري، 
رعايت اصول و استانداردهاي ارگونومي، استفاده از وسايل حفاظتي 

و استفاده از تجهیزات پزشکي- بهداشتي بودند. همچنین، با در نظر 
گرفتن اهمیت و ضرورت موضوع، شناسايي عوامل تأثیرگذار بر بهبود 
سطح رفتار ايمني كشاورزان گندمکار و ساير كشاورزان با تأكید بر 
عوامل آموزشي و شناخت مسايل و مشکالت موجود در اين زمینه، 
براي پژوهش هاي آتي پیشنهاد مي شود. البته، با توجه به فراواني 
زياد عوارض ناشي از عوامل ارگونومیکي در بین كشاورزان، بررسي 
و شناسايي دقیق و جامع راهکارهاي كاهش اين عوارض، از ديگر 

موضوعات پیشنهادي براي پژوهش هاي آتي است. 
با  انجام اين مطالعه نیز مشابه ساير پژوهش ها  در نهايت، 
برخي محدوديتها در مراحل مختلف همراه بود. يکي از اين محدوديتها 
مربوط به پايین بودن سطح تحصیالت كشاورزان مورد مطالعه بود 
كه كار تکمیل پرسشنامه ها و گردآوري داده ها را بسیار زمان بر و 
دشوار كرد. محدوديتهاي جغرافیايي ناشي از پراكندگي كشاورزان در 
روستاهاي مختلف و دشواري دسترسي به نمونه هاي مورد مطالعه 
هاي  سازمان  ضعیف  همکاري  و  مسافت  دوري  دلیل  به  ويژه  به 
ذيربط به ويژه سازمان جهاد كشاورزي استان براي ارايه اطالعات 
و آمار صحیح و روزآمد در مورد تعداد گندمکاران در سطح روستاهاي 
مختلف شهرستان زنجان، از ديگر محدوديتهاي اصلي اين مطالعه 

بودند. 

تشکر و قدرداني 
اين مقاله استخراج شده از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجو 
رضائي  اله  روح  دكتر  آقاي  راهنمايي  به  جمشیدي  نسترن  خانم 
از  پژوهشگران  باشد.  مي  زنجان  دانشگاه  در  به شماره 2140912 
تمامي كشاورزان گندمکار شركت كننده در اين پژوهش و همچنین 
و  مساعدت  خاطر  به  زنجان  بهداشت شهرستان  مركز  كارشناسان 

حمايت از انجام اين پژوهش، تشکر و قدرداني مي نمايند. 
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Study of safety behavior against workplace harmful factors in Township of 
Zanjan

*Rezaei R1 , Jamshidi N2

Abstract
Introduction: Agricultural profession is one of the most risky occupations in the world of 

which employees are faced with a variety of occupational hazards and risks. The aim of this 
research was to determine safety behavior against workplace harmful factors in Township of 
Zanjan.  

Materials & Methods: The statistical population of this descriptive research consisted of 
wheat farmers in central district of Zanjan Township (N= 5705).  A sample size of 254 was 
selected using a method of multistage sampling. Data collection tools were consist of four 
questionnaires: “Demographic Characteristics Questionnaire”, “Questionnaire of Importance 
of Workplace Harmful Factors”, “Scale of Occupational Accidents Occurrence Number” 
and “Scale of Safety Behavior against Workplace Harmful Factors”. The content validity of 
the questionnaires was confirmed by 10 experts. Instrument’s reliability was measured using 
internal consistency (α=0.75) method. The collected data were analyzed by SPSS/20.  

Findings: The results showed that the majority of wheat farmers’ safety behavior against 
workplace harmful factors (95.3 percent) was at low level (2.01±0.87). In addition, the results 
of a factor analysis revealed that six factors namely, appropriate use of chemical pesticides 
(14.136% of variance), proper use of machinery (12.44% of variance), considering the medical 
issues and compliance with occupational safety (8.709% of variance), observing principles and 
standards of ergonomics (7.519% of variance), use of protective devices (6.615% of variance) 
and use of medical- healthy equipments (5.838% of variance) explained 55.3 % of total variances 
of wheat farmers’ safety behavior in Township of Zanjan. 

Conclusion: The majority of wheat farmers’ safety behavior against workplace harmful 
factors was at low level. Conducting educational courses in regard to chemical pesticides and 
machinery to improve farmers’ health level is suggested.

 
Keywords: Safety behavior, Health, Occupational hygiene, Wheat, Sustainable development.
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