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Background and aims: Agriculture is the most important and essential part 
of providing human needs. The imagination of developed world is not possible 
without agriculture. Agriculture is one of the main sources of employment and 
income generation in many countries, especially in developing countries and 
in this regard is responsible for providing food security and safety as a national 
target. However, in order to achieve this goal, farmers must be healthy. For this 
reason, agriculture is known as a high-risk sector all around the world and 
farmers are exposed to a wide range of occupational hazards by doing hard 
work. Agricultural injuries are reported from all around the world. Of a total of 
335,000 work-related incidents worldwide about 170,000 deaths happen among 
agricultural workers per year. Occupational disease is particularly relevant to 
agriculture and has an incidence rate similar to that of other sectors. In Iran, 
in spite of the importance of agricultural areas and the agricultural workforce, 
there are not enough statistics about injuries and work-related accidents in this 
sector and limited epidemiologic research has evaluated the health status and 
potential occupational hazards among farm workers and most of farmers are 
not covered by occupational health. So farmers are faced with many challenges 
in relation to agricultural occupational health. Among the many factors that 
cause accidents and injuries, behavior has been identified as one of the most 
important factors. In other mean, behavior has been identified as the most 
important factor that cause accidents and injuries and which, in turn, has 
an important role in reducing exposure to work-related damage. Therefore, 
considering the importance of behaviors in accidents and work-related 
injuries, to prevent and reduce accidents and injuries, the focus on individual 
behaviors is necessary. Because, preventive activities before hurt and injuries 
have the greatest ability to reduce them. Strategies for promoting behavior is 
one of the preventive activities. Investigations show that, so far, no study has 
been done about improving the occupational health behaviors among Iranian 
farmers. Hence, the purpose of this research is to identify and rank approaches 
for promoting farmers’ occupational health behaviors.
Methods: The study was conducted based on a mixed method (qualitative-
quantitative) approach. It was conducted between July 2016 to November 2018. 
In qualitative section, content analysis method was used. The study population 
in this part included faculty members of agricultural science and occupational 
health of medical science, agriculture experts, occupational health experts, 
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and the farmers. This study used purposive and snowball sampling methods to 
select the sample. At the beginning of the sampling, a number of experts were 
selected purposefully and then they were asked to introduce other people who 
had enough information in this field to participate in interview. The data from 
the interview reached saturation through in-depth individual interviews with 
47 participants. All the participants of the study were interviewed by a trained 
researcher who conducted the interviews on their farms or in their residences 
in Kermanshah province in western Iran. Data were collected through in-depth 
interviews, observations and group discussion. Unstructured interviews were 
performed with follow-up questions with group discussion until “reaching 
saturation”. In addition, Coding technique was used for analyzing the data. 
To this end, the transcribed interviews were studied and analyzed after each 
interview session. Then, data coding procedure was performed. To have open 
coding, texts relevant to each interview were carefully studied line by line 
and elements containing a point related to the main research question were 
identified and labeled with the same theme. The output was extracted themes 
related to the subject of the study. Then, the resulting themes were carefully 
examined and compared in terms of similarities and differences. After that, 
themes of the same nature or with relevant meaning were classified as categories. 
After identifying the categories, their features and aspects were specified to 
thoroughly distinguish them from each other and to determine their exact 
nature. In the next step, the main categories and sub-categories were linked. 
In order to ensure reliability and validity in quantitative research, prolonged 
contact with the participants was used for gathering and analyzing data. 
In addition, multiple methods were used for gathering data. The coded 
interviews were reviewed. After coding the interviews, part of it was returned 
to participants to ensure implementation of the codes with their experiences. 
In this research, intended to do the sampling with the greatest diversity. To 
ensure consistency in the process of analyzing data, some colleagues were asked 
to review and revise the codes. The text of interviews, codes and categories 
gathered were sent to people familiar with qualitative research for investigation 
and their opinions about the validity of the analysis and interpretations were 
obtained. Moreover, when coding each interview, we investigated previous 
coded data. To increase generalizability, the researchers tried detailed 
descriptions and meaningful research process to provide follow-up research 
process to others. The quantitative research section of this study, in order to 
select the best strategies and determine the importance and weight of each 
of the strategies, and finally rank them, among the methods (coefficient of 
variation, Mean Rank, Friedman test, Hierarchical analysis, etc.) are used for 
ranking, Analytical Hierarchy process was selected. Hierarchical analysis is the 
most suitable method for comparing paired ratings. This method helps decision 
makers to combine group members' decisions with each other so that optimal 
decision-making involves the opinions of all members. The study population 
included experts in field of agricultural occupational health. Purposeful and 
theoretical sampling method were used to select samples. At the beginning of 
the purposeful sampling, referred to several experts, then they were asked to 
provide other people with sufficient information in this field to complete the 
questionnaire, a total of 14 people were identified and examined. The data were 
collected through questionnaire that was designed according to the extracted 
categories related to the qualitative part of this research. In order to evaluate the 
content and face validity of the questionnaire, four experts were asked to study 
the questionnaire and express their opinions. After collecting the assessment 
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of experts, the necessary changes were implemented in the tool. In order to 
verify the reliability of the questionnaire, an inconsistency rate was used. This 
is a common method of measuring reliability in hierarchical analysis. The 
incompatibility rate of judgments in paired rankings is up to 0.1, which is 
0.02 for the questionnaire. SPSS version 16, Expert Choice11 and appropriate 
statistical tests were used to analyze the data.
Results: According to the findings, the factors such as educational, safety 
requirements of agricultural machinery and inputs manufacturers, supporting 
and entities, information and media, interactions and organizational 
communication and also monitoring and evaluation were extracted as 
approaches for promotion of farmer's occupational health behavior. From the 
specialists’ perspective, educational factors and information and media were in 
the first and last ranks, respectively.
Conclusion: The results of the research indicate that there are several 
strategies for promoting the occupational behavior of agricultural industry, 
which should be considered at macro level and in the medium and long term 
planning. In addition, all the institutions and organizations that are in some 
way associated with the farming industry or with farmers, should consider 
themselves to be promoting occupational health behaviors among farmers, 
because promoting occupational health requires multiple approaches and 
partnerships. Considering the extent and distribution of agricultural farms 
and the number and variety of employed farmers, the unit of Agricultural 
Extension and Education or Occupational Health cannot lonely promote 
the farmers’ occupational health behavior. Achieving to this important goal 
requires the interaction and collaboration of the producers of agricultural 
equipment and the relevant organizations and institutions. Considering the 
educational strategy as the first way to promote farmers’ occupational health 
behavior from the perspective of participants, agricultural occupational health 
and safety education should be put in formal and informal training. In formal 
education planning at relevant faculties and departments, occupational safety 
and health, as in other developed countries, should have a definite position in 
which students who will somehow be associated with farmers in the future can 
play a role in promoting farmers’ safety and occupational health. In informal 
training, by making the needs assessment and designing various training 
programs we can attract farmers' attention to educational programs. The last 
rank of media and information strategy, means the less media activities in 
promoting agricultural occupational health behavior. Nevertheless, given the 
availability of appropriate infrastructure and by using of these potentials, media 
can play a tangible role in this regard.
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چکیده
كلیدواژه ها

آموزش 

تحلیل محتوا 

رفتار بهداشت حرفه ای 

کشاورزان

تاریخ دریافت:    : 1397/09/14 

تاریخ پذیرش:    1398/04/01

زمینه و هدف: کشاورزی یکی از خطرناک ترین صنایع در سراسر جهان شناخته شده و با خطرات نسبتًا زیاد آسیب، ناتوانی و 
مرگ همراه است. با توجه به اهمیت رفتار در بروز حوادث و آسیب های ناشی از کار، جهت پیشگیري و کاهش حوادث و جراحات 
باید بر رفتارهاي افراد متمرکز شد؛ زیرا اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز آسیب و جراحات در مرحلة قبل از رویداد، بیشترین توانایی 
را برای کاهش آن ها دارد. ازجمله اقدامات پیشگیرانه می توان به راهکار های ارتقادهندة رفتار اشاره کرد. لذا هدف این تحقیق، 

شناسایی و رتبه بندی راهکارهای ارتقای رفتار بهداشت حرفه ای کشاورزان است. 

روش بررسی: مطالعة حاضر پژوهش ترکیبی )کیفیـ  کّمی( از نوع متوالی اکتشافی بود که در بازة زمانی تیر 1395 تا آبان 1397 
انجام شد. در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. مشارکت کنندگان در این بخش شامل 47 نفر )اعضای هیئت 
علمی، کشاورزان نمونه، کارشناسان جهاد کشاورزی و بهداشت حرفه ای استان کرمانشاه( بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و 
نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبة عمیق جمع  آوری گردید و از طریق کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
در بخش کّمی، جامعة آماری شامل 14 نفر )اعضای هیئت علمی، بهورز خانة بهداشت، کارشناسان جهاد کشاورزی و بهداشت حرفه 
ای استان کرمانشاه( بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. از پرسش نامه جهت گردآوری داده ها استفاده 
گردید. به منظور بررسی روایی کیفی محتوایی و صوری از 4 نفر از متخصصان درخواست شد پرسش نامه را مطالعه و نظرات خود 
را بیان کنند. پس از جمع آوری ارزیابی متخصصان، تغییرات الزم در ابزار اعمال شد. به منظور بررسی پایایی پرسش نامه، از نرخ 
ناسازگاری که روش رایج در سنجش پایایی در تحلیل سلسله مراتبی است، بهره گرفته شد. نرخ ناسازگاری قضاوت ها در رتبه 
بندی زوجی تا 0/1 قابل قبول است که این مقدار برای پرسش نامه 0/02 بود. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS )نسخة 16(، 

Expert Choice11 و آزمون های آماری مناسب بهره گرفته شد.  

یافته ها: براساس یافته های این مطالعه، 6 راهکار آموزش، الزامات ایمنی تولیدکنندگان ادوات و نهاده ها، حمایت و پشتیبانی، 
اطالع رسانی و رسانه ای، تعامالت و ارتباطات سازمانی، و ارزیابی و نظارت در زمینه ارتقای رفتار بهداشت حرفه ای کشاورزی 

استخراج گردید. از نظر متخصصان، راهکار آموزش در رتبة اول و راهکار رسانه ای و اطالع رسانی در رتبة آخر قرار گرفت.

نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که راهکار های متعددی در زمینة ارتقای رفتار بهداشت حرفه ای کشاورزی 
وجود دارد که باید در سطح کالن و در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت درنظر گرفته شود و مورد اجرا قرار 
گیرد. همچنین همهة نهادها و ارگان ها که به نوعی با صنعت کشاورزی یا با کشاورزان در ارتباط هستند، باید خود را 
متولی ارتقای بهداشت حرفه ای در میان این قشر بدانند؛ چون ارتقای این امر مهم نیازمند رهیافت ها و همکاری های 
چندگانه ای است. بنابراین با توجه به گستردگی و پراکندگی مزارع کشاورزی، تعداد و تنوع کشاورزان شاغل )سن، 
جنس، سواد و...( در این بخش، واحد ترویج کشاورزی و یا بهداشت حرفه ای به تنهایی قادر به ارتقای رفتار بهداشت 
حرفه ای و یا سایر مباحث مربوط به بهداشت حرفه ای در میان کشاورزان نخواهد بود و دستیابی به هدف مهم ارتقای 
بهداشت حرفه ای در میان کشاورزان، نیازمند تعامل و همکاری تولیدکنندگان ادوات و نهاده ها، ارگان ها و نهادهای 

مربوطه است.  

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت كننده: ندارد.
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مقدمه
کشورهای درحال  در  نیروی کار هر کشور، به ویژه 
دانسته  سرمایه های ملی  پراهمیت از  بخشی  توسعه، 
انگاشته  شده و از پایه های توسعة اقتصادی و اجتماعی 
تا  یک سوم  حدود  کار  نیروی  عظیم  قشر   (1) می شود. 
معرض  در  و  کاری  محیط های  در  را  خود  عمر  دو سوم 
عامل   200 فیزیکی،  عامل   50 شیمیایی،  مادة  10هزار 
سپری  نا مناسب  ارگونومیک  موقعیت   20 و  بیولوژیک 
بیماری ها  انواع  به  ابتال  معرض  در  درنتیجه  و  می نمایند 
کار  از  ناشی  یا  جبران ناپذیر  و  صعب العالج  عوارض  و 
هستند. (2) بیماری ها و حوادث شغلی یکی از مشکالت 
سـالمتی،  روانشناختی،  نظر  از  که  کشورهـاسـت  مهم 
اقتصـادي، اجتمـاعی و سازمانی پیامدهایی به دنبال دارد. 
(3) سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که از نتایج حوادث 
شغلی، ناتوانی دائمی، مرگ، ازدست دادن روزهای کاري و 
زیان اقتصادي است. به ویژه مرگ کارگران یا ناتوانی دائمی 
مشکالت اجتماعی  و  آن ها منجر به خسارت اقتصادي 
برای کارفرمایان و کارگران و خانوادة آن ها می شود. (4) 

این موضوع در بخش کشاورزی بیشتر حائز اهمیت است؛ 
به این دلیل که کشاورزی و سالمتی به طور ذاتی به  هم 
به  عبارت  (5ـ6)  شده اند.  تنیده  درهم  و  هستند  مرتبط 
نقش  مزرعه  در  روزمره  زندگی  در  ایمنی  مسائل  دیگر، 
حیاتی بازی می کند؛ به طوری  که عواقب منفی آن باعث 
به رغم   (7) است.  شده  کشاورزان  زندگی  کیفیت  کاهش 
اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشاورزی، حفاظت از سالمت 
نیروی کار کشاورزی نادیده گرفته شده و موجب تحمیل 
شده  اقتصادی  زیان های  و  افراد  کشیدن  رنج  بیماری ها، 
پرخطرترین  از  یکی  کشاورزی   به گونه ای  که  (8)؛  است 
مشاغل در سراسر جهان شناخته شده و با خطرات نسبتاً 
لحاظ  از   (9) است.  همراه  مرگ  و  ناتوانی  آسیب،  زیاد 
محیط کار، کشاورزان با تعداد زیاد خطرات احتمالی شامل 
تغییرات  ماشین آالت،  شیمیایی،  مواد  خانگی،  حیوانات 
طوالنی مدت  کار  و  به تنهایی  کار  انجام  زمین،  آب وهوایی، 
کار  بین المللی  سازمان  آمار های   (10) هستند.  مواجه 
مجموع  از  می دهد  نشان  جهانی  خواربار  سازمان  نیز  و 
جهان،  سراسر  در  کار  محل  با  مرتبط  حادثة  335هزار 
سال  در  کشاورزی  کارگران  میان  در  مرگ ومیر  170هزار 

رخ می دهد. (11) 
اما در ایران مسئلة ایمنی و بهداشت در بخش کشاورزی، 
و  است  نگرفته  قرار  توجه  مورد  دیگر،  صنایع  سایر  مانند 
نیستند.  برخوردار  الزم  شغلی  بهداشت  از  کشاورزان  اکثر 
براساس  معتقدند  نیز   (1395) همکاران  و  کرمی   (12)

کشاورزی  بخش  در  شغلی  بهداشت  و  ایمنی  شواهد، 
ایران یک موضوع نادیده گرفته شده است (13)؛ به طوری  
کار  از  ناشی  حوادث  میزان  از  مدّونی  و  دقیق  آمار  که 
کشاورزی در سطح کشور و منطقة مورد مطالعه، به علت 
کشاورزان،  نبودن  بیمه  پوشش  تحت  و  آن  نشدن  ثبت 
بیماری های  و  حوادث  کشاورزان   (12) نیست.  دست  در 
درصورتی  پذیرفته اند؛  خود  کار  از  بخشی  را  کار  از  ناشی 
 که در 90% از صدمات مربوط به کشاورزی، فرد مصدوم به 
مراقبت های بیمارستانی نیاز دارد و به طور متوسط باید 5 
روز در بیمارستان بستری گردد. (14) در استان کرمانشاه 
و  غیر رسمی  آمارهای  حاضر)  تحقیق  مطالعة  (مورد 
این  کشاورزان  که  است  آن  بیانگر  انجام شده  مطالعات 
استان در معرض جراحات و آسیب های ناشی از کار قرار 
بروز  باعث  که  متعددی  عوامل  بین  در  (15ـ16)  دارند. 
حوادث و آسیب می شود، «رفتار» از مهم ترین این عوامل 
شناسایی شده است؛ به طوری  که 94 % از تمام آسیب ها 
رخ  انسانی  رفتار های  به دلیل  کار  محیط  در  بیماری ها  و 
می دهد. (17) بنابراین جهت پیشگیري و کاهش حوادث 
و جراحات باید بر رفتارهای افراد متمرکز شد؛ زیرا اقدامات 
قبل  مرحلة  در  جراحات  و  آسیب  بروز  از  قبل  پیشگیرانه 
از  دارد.  آن ها  کاهش  برای  را  توانایی  بیشترین  رویداد،  از 
کشاورزي  تولید محصوالت  کشاورزی،  صنعت  در  طرفی 
کشاورزان  به قدرت و توان جسمی  اساساً  روش سنتی  به 
بستگی دارد. این مسئله اهمیت وجود تدابیر خاصی جهت 
کار در این  از  ناشی  از بیماري ها و حوادث  پیشگیری 
بخش را مشخص می کند. (18) لذا از اقدامات پیشگیرانه 
این  کرد.  اشاره  رفتار  ارتقادهندة  راهکار های  به  می توان 
درحالی  است که تاکنون مطالعه ای در این زمینه دربارة 
به  حاضر  تحقیق  بنابراین  است.  نگرفته  صورت  کشاورزان 
بهداشت  رفتار  ارتقای  راهکارهای  رتبه بندی  و  شناسایی 
حرفه ای در میان کشاورزان پرداخته است. در این راستا، 

اهداف اختصاصی زیر درنظر گرفته شده است:  
1. شناسایی راهکارهای ارتقای رفتار بهداشت حرفه ای 

در کشاورزی؛ 
2. رتبه بندی راهکارهای ارتقای رفتار بهداشت حرفه ای 

در کشاورزی از دیدگاه متخصصان. 

روش بررسی
مطالعة حاضر پژوهش ترکیبی (کیفی ـ کّمی) و از نوع 
اکتشافی متوالی بود. پژوهش حاضر با گردآوری و تجزیه 
و تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل محتوا شروع شد 
استخراج شده،  راهکار های  رتبه بندی   جهت  سپس  و 
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گردید.  استفاده  زوجی  رتبه بندی  از  کّمی  بخش  در 
نمونه،  کشاورزان  را  کیفی  بخش  در  شرکت کنندگان 
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان بهداشت 
حرفه ای (شهرستان و استان کرمانشاه) و نیز اعضای هیئت 
دانشکدة  و  رازی  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده های  علمی 
از  دادند.  تشکیل  کرمانشاه  استان  پزشکی  علوم  بهداشت 
شد.  گرفته  بهره  هم زمان  به صورت  نمونه گیری  نوع  دو 
هدفمند  نمونهگیري  بهصورت  مشارکتکنندگان  انتخاب 
از  تن  چند  امر  ابتدای  در  که  شکل  این  به  گردید؛  آغاز 
کارشناسان جهاد کشاورزی و بهداشت حرفه ای با مراجعة 
حضوری به مرکز جهاد کشاورزی و واحد بهداشت استان 
شدند.  انتخاب  هدفمند  به صورت  کرمانشاه  شهرستان  و 
سایر  بین  از  تا  شد  خواسته  نظر  مورد  افراد  از  همچنین 
که  کشاورزانی  حتی  و  علمی  هیئت  اعضای  کارشناسان، 
می توانند اطالعات مفیدی را برای تحقیق فراهم نمایند، 
سازمان  طریق  از  نیز  و  کنند  معرفی  محقق  به  را  افرادی 
اسامی کشاورزان نمونة  کرمانشاه،  استان  کشاورزی  جهاد 
و  حضوری  مراجعة  با  محقق  سپس  شد.  دریافت  استان 
انجام  برای  آنان  اعتماد  جلب  و  تلفنی  تماس  برقراری  یا 
مصاحبة عمیق، زمان مناسب برای همکاری آنان را تعیین 
جایی  تا  مطالعه  مورد  گروه های  در  نمونه گیری  کرد. 
ادامه یافت که اطالعات به دست آمده از نمونه های انتهایی 
دیگر طبقة  جدیدی در بین طبقات کدگذاری شده ایجاد 
نمی کرد و  به اصطالح داده ها به اشباع رسیدند و درنهایت 
تا  مصاحبه حدود 30  مدت  شد. میانگین  انتخاب  47 نفر 
شونده  مصاحبه  گروه  مصاحبه،  نوع  به  که  بود  دقیقه   45
متن های  تمامی  داشـت.  بستگی  مصاحبهها  موقعیـت  و 
گردید.  نگارش  کلمه به کلمه  ساعت   24 طی  مصاحبه ها 
تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاري بهره  جهت 

گرفته شد.    
تمام  محقق  اول،  گام  در  باز  کدگذاری  مراحل  طی  در 
در  مطرح شده  سؤاالت  به  شرکت کنندگان  پاسخ های 
طی مصاحبه، بحث های گروهی و حتی نظراتی را که در 
خط به خط  شد،  بیان  شرکت کنندگان  صحبت های  حین 

به صورت  را  آن ها  در  موجود  کلیدی  مفهوم  و  بررسی 
اصلی،  جمالت  استخراج  از  پس  کشید.  بیرون  جداگانه 
کدهایی  به صورت  مباحث  معنا دار  و  مشابه  اجزای 
یک  محوری  و  اصلی  کدهای  از  هرکدام  برای  و  مشخص 
کشاورزان  از  به دست آمده  مفاهیم  به  شد.  انتخاب  نماد 
از  حاصل  مفاهیم  به  و   (F1-F12)1F نماد  بررسی  مورد 
اساتید  و  کارشناسان  روی  بر  صورت گرفته  بررسی های 
نماد 2E(E1-E20) اختصاص یافت. درمجموع بدون درنظر 
 20 و  کشاورزان  از  مفهوم   12 تکراری،  مفاهیم  گرفتن 
مفهوم از کارشناسان و اعضای هیئت علمی به دست آمد. 

دوم  مرحلة  در  کدگذاری،  اول  مرحلة  فرایند  از  پس 
مفاهیم هر دو گروه درهم ادغام شد؛ به نحوی که مفاهیم 
دارای ویژگی های مشترك و مشابه از نظر معنایی در یک 
طبقة  یا  زیرطبقه  یک  زیر مجموعة  و  گرفت  قرار  دسته 
شامل  اصلی  طبقة   6 درنهایت  داد.  تشکیل  را  مشخص 
نهاده ها،  و  ادوات  تولیدکنندگان  ایمنی  الزامات  آموزش، 
تعامالت  اطالع رسانی،  و  رسانه ای  پشتیبانی،  و  حمایت 
گردید  استخراج  نظارت  و  ارزیابی  و  سازمانی،  ارتباطات  و 

(جدول 1). 
به منظور  مطالعه،  این  کّمی  تحقیق  روش  بخش  در 
وزن  و  اهمیت  میزان  تعیین  راهکار،  بهترین  انتخاب 
هرکدام از راهکارهای استخراج شده و درنهایت رتبه بندی 
میانگین  تغییرات،  که (ضریب  روش هایی  میان  از  آن ها، 
رتبه ای، آزمون فریدمن، تحلیل سلسله مراتبی و...) جهت 
سلسله مراتبی  تحلیل  می شوند،  استفاده  رتبه بندی 
روش  مناسب ترین  سلسله مراتبی  تحلیل  گردید.  انتخاب 
این   (19) است.  رتبه بندی  برای  دو به دو  مقایسة  برای 
تصمیمات  تا  می کند  کمک  تصمیم گیرندگان  به  روش 
به طوری  که  کنند؛  ترکیب  یکدیگر  با  را  گروه  اعضای 
تصمیمات بهینه دربرگیرندة نظرات همة اعضا باشد. (20) 
نسبت  سطح  هر  عناصر  سلسله مراتبی  تحلیل  فرایند  در 
زوجی  به صورت  باالتری  سطح  در  خود  مربوطة  عنصر  به 

1 . Farmer
2 . Expert

 شده در مراحل کدگذاری باز و محوری طبقة استخراج و   طبقهزیر نماد، مفهوم،  ةنمون ـ1جدول 
 

 طبقه  زیرطبقه  مفهوم نماد  متن مصاحبه 
طریق   سیرسانهاز  توزیع  نشریه،  فیلم،  پخش  مانند  ترویجی  دی  های 

شماره یا  شود.  داده  آموزش  کشاورزان  به  بروشور  و  افراد    آموزشی  تلفن 
پیامک    هابه آن   اطالعات در زمان مناسب  آوری شود و از طریق سامانه،جمع 
   شود.

E5 
 ن( )متخصصا

های  استفاده از روش
 متنوع آموزشی 

 های های برنامهویژگی
 ترویجی ـ  آموزشی

 آموزش 

 
  

جدول 1ـ نمونة نماد، مفهوم، زیر طبقه و طبقة استخراج شده در مراحل کدگذاری باز و محوری
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این  که  می گردد  محاسبه  آن ها  وزن  و  می شود  مقایسه 
وزن ها را وزن نسبی می نامیم. سپس با تلفیق وزن های 
نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص می گردد که آن وزن 

مطلق نام گذاری شده است. (21) 
جامعة آماری در این بخش را متخصصانی دربرمی گرفت 
که در زمینة بهداشت حرفه ای کشاورزی دارای اطالعات 
جهاد  سازمان  کارشناسان  میان،  این  در  باشند.  کافی 
و  (استان  حرفه ای  بهداشت  کارشناسان  کشاورزی، 
اعضای  و  بهداشت  خانة  بهورز  کرمانشاه)،  شهرستان 
و  رازی  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده های  علمی  هیئت 
دانشکدة بهداشت علوم پزشکی استان کرمانشاه به روش 
نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. در ابتدای 
نمونه گیری به صورت هدفمند به چند نفر از متخصصان 
مراجعه شد و سپس از آنان خواسته شد که سایر افرادی 
جهت  هستند،  کافی  اطالعات  دارای  زمینه  این  در  که  را 
نفر   14 درمجموع  که  کنند  معرفی  پرسش نامه  تکمیل 
استفاده  مورد  ابزار  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  و  شناسایی 
محقق ساخت  و  پاسخ  ـ  بسته  پرسش نامة   بخش،  این  در 
به  مربوط  استخراج شدة  طبقه های  به  توجه  با  که  بود 
دو  پرسش نامه  گردید.  طراحی  تحقیق،  این  کیفی  بخش 
ویژگی های  و  رتبه بندی  جهت  راهکار ها  داشت:  بخش 
فردی و حرفه ای پاسخ گویان. برای ارزیابی روایی صوری و 
محتوایی پرسش نامه، دو روش کیفی و کّمی در نظر گرفته 
می شود. در این مطالعه، از بررسی کیفی استفاده گردید. 
درخواست  متخصصان  از  پژوهشگر  کیفی،  بررسی  در 
که  دهند  ارائه  را  ابزار  دربارة  الزم  بازخورد  تا  می کند 
بررسی  به منظور  لذا  می شود.  اصالح  موارد  آن  براساس 
متخصصان  از  نفر   4 از  صوری  و  محتوایی  کیفی  روایی 
خود  نظرات  و  مطالعه  را  پرسش نامه  که  شد  درخواست 
متخصصان،  ارزیابی  جمع آوری  از  پس  کنند.  بیان  را 
تغییرات الزم در ابزار اعمال گردید. جهت  بررسی پایایی 
سنجش  در  رایج  روش  که  ناسازگاری  نرخ  از  پرسش نامه، 
پایایی در تحلیل سلسله مراتبی است، بهره گرفته شد. نرخ 
قابل   0/1 تا  زوجی  رتبه بندی  در  قضاوت ها  ناسازگاری 
قبول است (21) که این مقدار برای پرسش نامه 0/02 بود. 
از  پرسش نامه،  اول  بخش  در  که  است  گفتنی 
دوبه دوی  مقایسة  به  تا  شد  خواسته  تصمیم گیرندگان 
و  «آموزش»  راهکار  دو  مثال  براي  بپردازند.  راهکار ها 
حالت،  این  در  کنند.  مقایسه  را  پشتیبانی»  و  «حمایت 
معیارها،  نسبی  اهمیت  درمورد  را  خود  نظر  پاسخ گویان 
برای  کردند.  بیان   ،9 تا   1 فاصله اي  مقیاس  به  توجه  با 
فرمول  از  انجام شده  مقایسه های  تعداد  کردن  مشخص 
تعداد  و  مذکور  فرمول  به  توجه  با  که  گردید  استفاده   1

راهکارهای استخراج شده (6 راهکار) 15 بار مقایسه صورت 
پذیرفت.  

PC: X. (X-1)/2   (1)

PC: Pairwise Comparison (مقایسة زوجی)  
X:  تعداد گزیدارها یا زیرمعیارها یا معیارها 
پرسش نامه،  طریق  از  داده ها  جمع آوری  از  پس 
به منظور آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل، اقدام 
و   Expert Choice11 نرم افزار  توسط  داده ها  پردازش  به 

SPSS (نسخة 16) شد.

یافته ها
بهداشت  رفتار  ارتقای  راهکار های  شناسایی  اول:  هدف 

حرفه ای در میان کشاورزان
ویژگی های  دربارة  به دست آمده  یافته های  براساس 
کیفی،  بخش  در  شرکت کنندگان  حرفه ای  و  فردی 
میانگین سن متخصصان شرکت کننده 44 سال با انحراف 
معیار 6/9 بود. میانگین سابقة کار آنان 17 سال با انحراف 
معیار 7/93 گزارش گردید. از میان پاسخ گویان، %64 (16 
ارشد  کارشناسی   %16 کارشناسی،  تحصیالت  دارای  نفر) 
در  بودند.  دکترا  تحصیالت  دارای  نفر)   5) %20 و  نفر)   4)
میان کشاورزان، میانگین سن افراد شرکت کننده 55 سال 
با انحراف معیار 11/44 و میانگین سابقة کار افراد 29 سال 
با انحراف معیار 11/15 بود. از میان پاسخ گویان، %40/9 
(9 نفر) دارای تحصیالت سیکل و 59/1% (13 نفر) دارای 
راهکار های  شناسایی  درخصوص  اما  بودند.  دیپلم  مدرك 
کشاورزان،  میان  در  حرفه ای  بهداشت  رفتار  ارتقای 
همان طور که در قسمت روش شناسی ذکر گردید، تمامی 
مصاحبه ها به دقت مرور و بازخوانی گردید و بعد از مراحل 
کدگذاری و تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، درنهایت 6 

طبقة اصلی به دست آمد (جدول 2).
زیرطبقه های«ویژگی های  از  آموزش  راهکار 
آموزشگر»  «ویژگی های  و  ترویجی»  آموزشی  برنامه های 
مفهوم   10 دربرگیرنده  مذکور  طبقة  است.  شده  تشکیل 

است (جدول 2). 
براساس مصاحبه های انجام شده، شرکت کنندگان به این 
موارد اشاره کردند: ارتقای آگاهی مردم و برگزاری کالس ها 
ارتباطی  مهارت  داشتن  همچنین  و  آموزشی  دوره های  و 

آموزشگر. اظهارات شرکت کنندگان به این شرح است: 
«... روش های آموزشی که ما استفاده می کنیم نیازمند 
که  شود  زمینه  این  در  اساسی  فکر  یک  باید  است.  تغییر 
آموزش ها جذابیت بیشتری برای کشاورزان داشته باشد» 

(بحث گروهی). 
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 شده  ای حاصل از تحلیل مفاهیم استخراج هطبقهـ 2 جدول
 

 نماد  مفهوم طبقه زیر طبقه 

ای و رسانه
 --- --------- رسانی اطالع

رسانه به  ودسترسی  روزنامه  تلویزیون،  )رادیو،  توسعةها  و  از    ...(  استفاده 
 اینترنت در مناطق روستایی 

E1 

 F1 های تلویزیونی محلی به ایمنی در کار کشاورزی  لزوم توجه شبکه
 F2 ایمنی در کار  بارةهای تلویزیونی کوتاه و طنز در داشتن برنامه

 موزشآ 
 

های های برنامهویژگی
 آموزشی ترویجی   

 E2 ان محلیهای ایمنی در کار به زبآموزش 
 E3 های ایمنی در کار کشاورزی استمرار و تداوم در آموزش

های عینی و ملموس از  بازگو کردن خطرات ناشی از کار و نشان دادن نمونه
 های ایمنی در کار کشاورزی دیده در کارهای کشاورزی در آموزشافراد آسیب 

F3 

 E4 اورزی نیازسنجی و طراحی مناسب آموزشی ایمنی در کار کش 
 E5 های متنوع آموزشی رسانی به کشاورزان  از طریق روشاطالع 

 F4 های آموزشی تعیین زمان مناسب دوره
 E6 برانگیخته کردن احساس نیاز به آموزش در کشاورزان 

 E7 تر توجه به امر آموزش ایمنی در کار از سنین پایین 

 E8 های ترویجی غییر رفتار توسط آموزشگران در کالس شناسی ت توجه به روان  های آموزشگر ویژگی
 E9 ماهر بودن آموزشگران در برقراری ارتباط با فراگیران 

تعامالت و  
 ارتباطات 
 سازمانی 

 

 ----------- 

لزوم توجه نهادهایی مانند آموزش و پرورش و صدا و سیما به ایمنی در کار   
 کشاورزی 

E10 

اعتبارات  فراه و  بودجه  شدن  زمینةم  حرفه  در  سالمت  رفتار  و  ای  ایمنی 
 کشاورزان 

E11 

 F5 ارتباط داشتن با دانشگاه و مراکز تحقیقات   
ایمنی و بهداشت    خصوصربط در های ذی مشترک بین نهاد  تشکیل کمیتة

 ای در کار حرفه
E12 

و    ارزیابی
 ------------  نظارت 

 E13 تراکتور  اهینامةنظارت بر داشتن گو
های مرتبط با کار بهداشت  وجود دستگاه ناظر و ارزشیاب در سازمان  لزوم  

 ای کشاورزی حرفه
E14 

 E15 کشاورزان  بینی معاینات سالیانةپیش 
 E16 ثبت آمار حوادث ناشی از کار کشاورزی 

 الزامات 
ایمنی  

تولیدکنندگان  
 ها ادوات و نهاده

 F6 ها )کود، سم، بذور و ...(بندی نهادههتغییر در بست                نهاده دکنندگان ی تول
 
 ادوات  دکنندگان ی تول

 

همراه ادوات  های اولیه به کمک  طراحی و درنظر گرفتن لوازم ایمنی و جعبة 
 آالت کشاورزی و ماشین 

E17 

شرکت توسط  کشاورزی  کار  از  ناشی  حوادث  از  پیشگیری  به  های  توجه 
 F7 سازنده وسایل کشاورزی 

حمایت و  
 ------------  بانی پشتی

 E18 حمایت دولت در احداث استراحتگاه و اماکن بهداشتی در مزرعه  
 E19 خطر و جدید اختصاص یارانه جهت تهیة ادوات کم  

 F8 حمایت دولت از تولید محصول سالم کشاورزی 
 F9 آسان کردن شرایط گرفتن تسهیالت و وام برای کشاورزان  

 F10 ...( توسط دولتایل حفاظتی )ماسک، کاله، دستکش وسدر اختیار قرار دادن و 
 F11 توجه دولت به مسائل مالی و اقتصادی کشاورزان 

 E20 اکولوژیک  حمایت دولت در زمینة مبارزة 
 F12 کشاورزان  کردنتوجه دولت به بیمه 

 

جدول 2ـ طبقه های حاصل از تحلیل مفاهیم استخراج شده 
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کالس های  تعداد   ....» گفت:  چنین  کشاورزان  از  یکی 
آموزشی  فیلم  است!  کم  خیلی  زمینه  این  در  آموزشی 
اثر  آورده ایم!  به دست  چیزی  اگر  نمی گذارند!  برایمان 
تجربة خودمان بوده است! آنچه که خودمان شنیده ایم!» 

(کشاورز نمونه، 62ساله).
می کند.  اشاره  آموزشگر  ویژگی های  به  دیگر  زیرطبقة 
جهت  عامل  اساسی ترین  و  آموزش  اصلی  ارکان  از  یکی 
تحقق اهداف آموزشی که همان تغییر رفتار است، آموزشگر 
دیدگاه های  و  تجارب  فقط  تدریس،  فرایند  در  دارد.  نام 
و  شخصیت  کل  بلکه  می شود،  واقع  مؤثر  آموزشگر  علمی 
مهارت های ارتباطی اوست که در ایجاد شرایط یادگیری 
و تغییر و تحول در فراگیران تأثیر می گذارد. در این زمینه 

شرکت کنندگان بیان کردند: 
«کسی که به عنوان آموزشگر به کار گرفته می شود باید 
ارتباط  بر قراری  در  روان شناسی  لحاظ  از  اول  درجة  در 
تبحر داشته باشد. باید مجهز به فنی باشد که با کشاورزان 
ارتباط برقرار کند» (کارشناس جهاد کشاورزی، 52ساله).

و  ادوات  تولیدکنندگان  ایمنی  الزامات  طبقة 
نهاده ها یکی دیگر از راهکار  های مربوط به ارتقای رفتار 
بهداشت حرفه ای کشاورزان است. این طبقه دربرگیرندة 
2 زیر طبقة «تولید کنندگان نهاده ها» و «تولیدکنندگان 

ادوات» و 3 مفهوم است (جدول 2). 
شرکت کنندگان بر تغییر در بسته بندی نهاده ها تأکید 
کردند و معتقد بودند باید شرکت های تولید کننده شرایط 
داشته  درنظر  را  آن ها  حمل  نحوة  و  مصرف کنندگان 
مواقع  برخی  در  که  کردند  بیان  شرکت کنندگان  باشند. 
وقتی وسیله ای برای حمل نهاده ها در اختیار آنان نباشد، 
این گونه  در  نمی توانند  ـ  بخواهند  هم  اگر  حتی  ـ  مسلّماً 
نشان دهند. یکی  مناسبی  حرفه ای  بهداشت  رفتار  مواقع 

از کارشناسان چنین می گوید: 
شکمش  که  جابه جا  کرد  را  سنگین  کیسه های  «طرف 
مؤثرند؛  زمینه  این  در  نیز  سموم  تولیدکنندگان  شد.  پاره 
کم  25کیلوگرمی  به  را  50کیلوگرمی  کیسه های  مثاًل 
استاندارد  طبق  سازنده  عوامل  شود.  حمل  راحت  تا  کنند 
جهانی عمل کنند» (کارشناس جهاد کشاورزی، 56ساله).
است،  ادوات  تولید کنندگان  که  دیگر  زیر طبقه    
می تواند به عنوان راهکاری اساسی در زمینة ارتقای رفتار 
بهداشتی در میان کشاورزان عمل کند. شرکت کنندگان 
حقوق  به  ادوات  تولیدکنندگان  باید  که  کردند  اذعان 
کشاورزان واقف باشند و نکات ایمنی را در طراحی ادوات 
کتابچه های  و  ایمنی  لوازم  طراحی  با  درواقع  بگنجانند. 
وجود  به  تاحدودی  ادوات  کاربران  ادوات،  کنار  در  ایمنی 

آگاه  ادوات  از  ایمن  استفادة  نحوة  و  کار  از  ناشی  خطرات 
چنین  شرکت کنندگان  هم  زمینه  این  در  می گردند. 

گفتند:  
«کارخانه ادواتی را برای خودش طراحی کرده، دیگر به 
می دهند  ما  به  که  ادواتی  الاقل  نیست.  ادوات  ایمنی  فکر 
استفاده  آن  از  تا  باشد  داشته  کتابچه ای  یا  دفترچه  یک 
بگیریم.  کمک  همان  از  نمی گذارند،  هم  کالس  اگر  کنیم! 
ادواتی که به ما می دهند اگر بستة راهنما در کنارش باشد 
یا اگر دربارة خطرات و مشکالت توضیح دهند که بگویند 
است»  مؤثر  کنید  رعایت  شما  آمده  پیش  مشکل  این 

(کشاورز نمونه، 61ساله).   
و  حمایت  بعدی  طبقة  انجام شده،  مصاحبة  براساس 
پشتیبانی است. این طبقه از 8 مفهوم تشکیل شده است 
(جدول 2). شرکت کنندگان توجه نقش حمایتی دولت را 
در این زمینه  یک راهکار می دانند. نظر شرکت کنندگان 

در این باره به این شرح بود:  
جهت  سرپناهی  اکثراً  کشاورزی،  کار  محیط  «در 
زمینة  در  دولت  حمایت  نیازمند  و  ندارد  وجود  استراحت 
مزرعة  دل  در  است.  بهداشتی  اماکن  و  سرپناه  احداث 
در  الاقل  یا  و  ایجاد  کوچک  اتاق  یک  متری،  پنجاه شصت 
گردد»  تهیه  مناسب  بهداشتی  سرویس  یک  مزرعه  چند 

(بحث گروهی). 
به کار  را  تولید  بخش  یارانة  باید  زمینه  این  در  «دولت 
ببندد و از ادوات به روز و کم خطر استفاده کند» (کارشناس 

جهاد کشاورزی، 60ساله). 
از  یکی  هم  اقتصادی  مسائل  به  دولت  توجه  زمینة  در 

کشاورزان چنین گفت:   
«سال گذشته محصول دیم کاًل نابود شد، روی هم رفته با 
دیم و آبی کاًل شاید 10 درصد سود داشت کشاورز! دولت 
نبخشید!  هم  را  وام  سود  حتی  نکرد،  حمایتی  هیچ گونه 

دیگه سالمتی کجا بود» (کشاورز نمونه، 45ساله).
پشتیبان  نمی کنند!  رعایت  که  ندارند  پول  «کشاورزان 
بپوشد  کار  مناسب  و  ایمن  کفش  اگر  مثاًل  ندارند!  مالی 
صدمه  پایش  روی  بیفتد  گاوآهن  معمولی،  کفش  به جای 
نمی بیند! لباس کار تر و تمیز ندارد! دولت وسایل و لباس 
محافظتی را مجانی در اختیار کشاورزان قرار دهد. کشاورز 
چه  دیگه  بریزد!  تراکتورش  داخل  گازوییل  که  ندارد  پول 
نمونه،  (کشاورز  کن!»  ولش  می گوید  ایمنی!  به  برسد 

58ساله).
ارزیابی و نظارت یکی دیگر از راهکار هاست که شامل 
وجود  لزوم  تراکتور،  گواهینامة  داشتن  بر  نظارت  مفاهیم 
کار  با  مرتبط  سازمان های  در  ارزشیاب  و  ناظر  دستگاه 
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بهداشت حرفه ای کشاورزی، پیش بینی معاینات سالیانة 
کشاورزان و ثبت آمار حوادث ناشی از کار کشاورزی است. 

یکی از شرکت کنندگان در این زمینه چنین گفت:
کار  از  ناشی  آسیب های  از  آمار گیری  راهکار،  «یک   
را  این  بگیریم  آمار  باید  ما  کار  ابتدای  در  است.  کشاورزی 
با استاندارد جهانی مقایسه کنیم. اگر از آمار جهانی باالتر 
بود آن موقع مشخص می گردد که در کدام زمینه مشکل 

هست» (کارشناس جهاد کشاورزی، 56ساله). 
حرفه ای  بهداشت  زمینة  در  ارزشیابی  و  ناظر  «دستگاه 
به  ماه  شش  را  عملکرد  که  باشد  داشته  وجود  کشاورزی 
مشکل  که  ببیند  سال  چند  از  بعد  و  کند  کنترل  ماه  شش 

کجا بوده؟» (کارشناس جهاد کشاورزی، 41ساله).
است  سازمانی  ارتباطات  و  تعامالت  دیگر  راهکار 
نهادهایی  توجه  لزوم  دربرمی گیرد:  را  مفاهیم  این  که 
کار  در  ایمنی  به  سیما  و  صدا  و  پرورش  و  آموزش  مانند 
کشاورزی، فراهم شدن بودجه و اعتبارات در زمینة ایمنی 
با  داشتن  ارتباط  کشاورزان،  حرفه ای  بهداشت  رفتار  و 
بین  مشترك  کمیتة  تشکیل  و  تحقیقات  مراکز  و  دانشگاه 
حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی  دربارة  ذی ربط  نهاد های 
باید  خصوص  این  در  معتقدند  شرکت کنندگان  کار.  در 
و  مشترك  اهداف  آن  در  و  گردد  تشکیل  مشترك  کمیتة 
تقسیم کار در بین ارگان ها و نهادهای مرتبط مطرح شود. 

شرکت کنندگان بیان کردند: 
باشد.  داشته  الزام آور  جنبة  و  باشد  مشترکی  «کمیتة 
کمیته هایی تشکیل بدهیم، این کمیته حداقل سه ضلعی 
خود  ضلعش  یک  و  کشاورزی  جهاد  بهداشت،  باشد. 
کمک  می تواند  بیشتر  زمینه  این  در  باشند.  کشاورزان 

کند» (هیئت علمی دانشگاه، 56ساله).
راهکار دیگر اطالعات و رسانه ای بود که از مصاحبه ها 
به  دسترسی  مفاهیم  شامل  طبقه  این  گردید.  استخراج 
رسانه ها (رادیو، تلویزیون، روزنامه و مواردی از این قبیل) و 
توسعة استفاده از اینترنت در مناطق روستایی، لزوم توجه 

و  کشاورزی  کار  در  ایمنی  به  محلی  تلویزیون  شبکه های 
داشتن برنامه های تلویزیونی کوتاه و طنز دربارة ایمنی در 

کار بود. در این خصوص یکی از کشاورزان چنین گفت:
رسانه ها  طریق  از  را  اطالعات  درصد   70 حدود  «من   
مثل تلویزیون می گیرم؛ مثل برنامة دکتر سالم در رابطه با 
محافظت دربرابر نور خورشید و ابتال به سرطان» (کشاورز 

نمونه، 35ساله).

بهداشت  ارتقای  راهکار های  رتبه بندی  دوم:  هدف 
حرفه ای در میان کشاورزان

با توجه به اینکه راهبردهای ارائه شده به اجرا در سطح 
کالن و توجه مسؤالن نیاز دارد، باید راهبردهای مورد نظر 
مشخص  هریک  اهمیت  و  بررسی  متخصصان  دیدگاه  از 
رفتار  ارتقای  راهبردهای  رتبه بندی  به منظور  لذا  گردد. 
از  متخصصان  دیدگاه  از  کشاورزی  حرفه ای  سالمت 
مقایسة زوجی استفاده شد. ویژگی های جمعیت شناختی 
 45/5 متخصصان  سن  میانگین  داد  نشان  هدف  جامعة 
سال با انحراف معیار 7/5 و میانگین سابقة کار 20 سال با 
انحراف معیار 9/65 سال بود. 7/1% از پاسخ گویان (1 نفر) 
دیپلم، 35/7 % از پاسخ گویان دارای تحصیالت کارشناسی 
(5 نفر)، 42/9% کارشناسی ارشد (6 نفر) و 14/3% دارای 
شکل  در  که  همان طور  بودند.  نفر)   2) دکترا  تحصیالت 
مربوط  متخصصان  دیدگاه  از  رتبه  باالترین  است،  آمده   2
و  اطالع رسانی  عوامل  و  بود  آموزشی (0/249)  عوامل  به 

رسانه ای در رتبة آخر قرار گرفت (0/108) (شکل 1).

بحث 
ارتقای سالمت در محیط کار موجب کاهش رفتارهای 
و هزینه های مربوط به سوانح، درمان و ناتوانی  ناایمن 
سالمت  ارتقای  راه های  ازجمله  کارکنان می گردد. (22) 
و  راهکار ها  طراحی  کارکنان،  میان  در  ایمن  رفتار  و 
یافته های  است.  زمینه  این  در  مناسب  استراتژی های 

 
 

 ای کشاورزی از دیدگاه متخصصان حرفه بهداشتهای ارتقای رفتار هکاررابندی رتبه ـ  1شکل  
 

0.249
0.178
0.17

0.165
0.13

0.108

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

آموزش
الزامات ایمنی تولید کنندگان ادوات و نهاده ها

ارزیابی و نظارت
حمایت و پشتیبانی

تعامالت و ارتباطات سازمانی 
اطالع رسانی و رسانه ای

Inconsistency = 0.02   

شکل 1ـ رتبه بندی راهکار های ارتقای رفتار بهداشت حرفه ای کشاورزی از دیدگاه متخصصان
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رفتار  ارتقای  جهت  راهکار  شش  داد  نشان  مطالعه 
 بهداشت حرفه ای کشاورزان استخراج گردید.  

راهکار آموزش شامل ویژگی های فنی ترویجی دوره های 
معتقدند  افراد  بود.  آموزشگر  ویژگی های  و  آموزشی 
آموزش در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و البته این 
افراد  زمانی  که  نه  شود،  آغاز  کم  سنین  از  باید  آموزش 
تاحدی  موضوع  این  اهمیت  می رسند.  فکری  جمود  به 
را  هنگفتی  هزینه  های  کشور ها  از  برخی  در  که  است 
زیرا  می کنند؛  صرف  کمتر  سنین  در  افراد  آموزش  برای 
 (23) است.  بیشتر  و  بهتر  مقطع  این  در  یادگیری  سطح 
در مطالعات متعددی، به لزوم توجه به آموزش کشاورزان 
 (2016) همکاران  و  وربیک  (24ـ28)  است.  شده  تأکید 
کشاورزان  میان  در  حفاظتی  لوازم  از  استفاده  کردند  بیان 
این  در  البته  دارد.  افراد  آموزش  با  مستقیمی  ارتباط 
باشد،  مداوم  به صورت  باید  آموزشی  مداخالت  خصوص 
نباشد،  مداوم  آموزش ها  اگر   (29) منقطع.  و  مقطعی  نه 
مسلّماً به کاهش حوادث در مزرعه و ارتقای رفتار بهداشت 
حرفه ای منجر نمی شود. (30) فاریابی و همکاران (1396) 
به این نتیجه رسیدند که مداخالت برنامه ریزي شده برپایة 
بر  می تواند  مدل هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت 
عملکرد ایمنی کشاورزان مؤثر باشد. (31) از سوی دیگر، 
جهت  عامل  اساسی ترین  و  آموزش  اصلی  ارکان  از  یکی 
فراگیران  رفتار  تغییر  همان  که  آموزشی  اهداف  تحقق 
است، آموزشگر می باشد. در فرایند تدریس، فقط تجارب و 
دیدگاه های علمی آموزشگر مؤثر نیست، بلکه کل شخصیت 
و مهارت های ارتباطی آموزشگر در ایجاد شرایط یادگیری 

و تغییر و تحول در فراگیران تأثیر می گذارد.  
از نظر متخصصان،  این راهکار در رتبة اول قرار گرفت که 
بیانگر اهمیت توجه نهادهای مربوطه به آموزش کشاورزان 
گویه های  رتبه بندی  در  یافته ها  تحلیل  و  تجزیه  است. 
از  کشاورزان  به  اطالع رسانی  گویة  داد  نشان  عامل  این 
دارد.  قرار  اول  رتبة  در  آموزشی  متنوع  روش های  طریق 
از آنجا که طیف وسیعی از افراد در کار کشاورزی مشغول 
دارند،  نیز  متفاوتی  سواد  سطح  به طبع  و  هستند  فعالیت 
باید از روش های آموزشی متنوعی استفاده کرد و فقط به 
روش رایج آموزش از طریق نسخه های چاپی اکتفا نکرد تا 
افراد با سطح سواد کمتر هم بتوانند از آموزش ها بهره مند 
گردند. نکتة مهم دیگر این است که با پیشرفت های مداوم 
مطرح  هم  تازه  خطرات  و  مسائل  جدید،  فناوری های 
به  اطالع رسانی  کمپین های  توسعة  بنابراین  می شود؛ 
اهمیت  دارای  آموزش ها  این  کردن  به روز  و  کشاورزان 

بسیار است. 

تولید کنندگان  ایمنی  الزامات  طبقة  دیگر  راهکار 
تولیدکنندگان  زیر  طبقة  دو  با  بود  نهاده ها  و  ادوات 
زمینه،  این  در  ادوات.  تولیدکنندگان  و  نهاده ها 
شرکت کنندگان اذعان کردند که تولیدکنندگان ادوات و 
نهاده ها باید به حقوق کشاورزان واقف باشند و نکات ایمنی 
را در طراحی و تولید ادوات و نهاده ها بگنجانند. به عبارت 
دیگر، با طراحی لوازم و کتابچه های ایمنی در کنار ادوات 
و نهاده ها، کاربران تاحدودی به وجود خطرات ناشی از کار 
آگاه شوند. کافارو و همکاران (2018) معتقدند رفتارهای 
به هم آمیخته  مسئلة  دو  ماشین آالت  طراحی  و  کشاورزان 
قرار گیرد. (32) نتایج  توجه  مورد  باید  است که  و وابسته 
منطبق   (2016) نیلسون  یافته های  با  تحقیق  بخش  این 
بود که بر تأثیر اقدامات پیشگیرانة اجباری و فراهم آوردن 
داشت.  تأکید  تولید کنندگان  سوی  از  ایمنی  اقدامات 
(33) از نظر متخصصان، این راهکار در رتبه بندی زوجی 
راهکار،  این  گویه های  میان  از  و  گرفت  قرار  دوم  رتبة  در 
توجه به پیشگیری از حوادث ناشی از کار کشاورزی توسط 
شرکت های سازندة وسایل کشاورزی در رتبة نخست بود. 
عرضه  آموزشی  خدمات  که  شرایطی  در  که  است  مسلّم 
ندارند،  دسترسی  ایمنی  موارد  به  کشاورزان  و  نمی شود 
این مورد می تواند پاسخ گو باشد؛  زیرا اگر تولیدکنندگان 
از همان ابتدا به نکات ایمنی در طراحی ماشین آالت، ابزار 
و  وسایل  از  استفاده  حتم  به طور  کنند،  توجه  نهاده ها  و 

نهاده ها ایمن تر خواهد بود.  
بود.  ارزیابی  و  نظارت  افراد،  دیدگاه  از  دیگر  راهکار 
این عامل مواردی را دربرمی گیرد که نیازمند تشکیل یک 
واحد  کشاورزی،  آموزش  و  ترویج  سازمان  سطح  در  واحد 
بهداشت حرفه ای یا به صورت مشترك است؛ به گونه ای 
رانندگی  گواهینامة  داشتن  مانند  مواردی  بتواند  که 
ایمنی  دربارة  دستگاه ها  فعالیت های  ارزشیابی  تراکتور، 
آمار  ثبت  و  سالیانه  معاینات  بر  نظارت  کشاورزی،  کار  در 
پرسیلی  کند.  مدیریت  و  نظارت  را  کار  از  ناشی  حوادث 
معاینات  لزوم  به  خود  مطالعة  در   (2013) همکاران  و 
کشاورزان  برای  الکترونیک  پروندهای  تشکیل  و  سالیانه 
در  زوجی،  رتبه بندی  در  راهکار  این   (34) کردند.  تأکید 
رتبة سوم قرار گرفت که چنین استنباط می گردد از نظر 
اساسی  و  ریشه ای  اقدامی  ارزیابی  و  نظارت  متخصصان، 
در  برمی گردد.  کشاورزان  سالمت  به  مستقیماً  که  است 
رتبه بندی گویه های این راهکار، ثبت آمار حوادث ناشی 
از کار کشاورزی در رتبة اول قرار گرفت. به عبارت دیگر، 
اگر آمار حوادث ثبت و اعالم گردد، کشاورزان و افرادی که 
در ارتباط با آنان هستند، به اهمیت موضوع واقف خواهند 
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شد. همچنین کشاورزان درمی یابند که کشاورزی شغلی 
حادثه آفرین است و بیماری ها و حوادث بخشی از کار آنان 

نیست؛ بلکه تهدید کنندة سالمت ایشان است.
بود.  پشتیبانی  و  حمایت  بعدی  راهکار 
را  دولت  پشتیبانی  و  حمایتی  نقش  شرکت کنندگان 
بیانگر  مصاحبه ها  می پنداشتند.  زمینه  این  در  راهکاری 
تولیدکننده  سالمت  ارتقای  زمینة  در  دولت  که  است  آن 
شرکت کنندگان  است.  نکرده  ایفا  به خوبی  را  خود  نقش 
بی اعتناست  کشاورزان  آیندة  به  دولت  که  کردند  اظهار 
جهت  دولت  اخیر،  سال های  خشک سالی  طی  حتی  و 
اقتصادی،  بد  وضعیت  از  ناشی  روانی  فشار های  کاهش 
و  صندوقی  است.  نکرده  کشاورزان  از  حمایتی  چندان 
در  دولت  حمایت های  نقش  به  نیز   (1396) همکاران 
حمایت های  و  کشاورزان  از  محصوالت  تضمینی  خرید 
پرداختند  تولیدکنندگان براي تغییر شیوة کشت  از  مالی 
سموم  از  استفاده  کاهش  سبب  درنهایت  امر  این  خود  که 
با  راهکار،  این  شد. (35)  خواهد  کار  در  ایمنی  به  توجه  و 
اختالف خیلی کم از راهکار سوم، در رتبة چهارم از دیدگاه 
متخصصان قرار گرفت؛ به  عبارت دیگر، تقریباً با نظارت و 
ارزیابی در یک سطح قرار دارند. متخصصان نیز کشاورزان 
را نیازمند حمایت دولت می دانند. کمبود و ضعف حمایت 
رفتن  ازبین  مانند  ناخوشایندی،  پیامدهای  طبیعتاً  دولت 
انگیزة کشاورزان در تولید و مضاعف شدن فشارهای روحی 
و روانی، درپی خواهد داشت. در رتبه بندی گویه های این 
راهکار، اختصاص یارانه جهت تهیة ادوات کم خطر و جدید 
دولت  گرفت.  قرار  متخصصان  دیدگاه  از  نخست  رتبة  در 
اختصاص  یارانه  جدید  و  ایمن  ادوات  تهیة  برای  می تواند 
استفاده  جدید  و  ایمن  ادوات  از  بتوانند  کشاورزان  تا  دهد 
کنند که خود این امر نیز زمینة ارتقای بهداشت حرفه ای 
که  بدانند  تولید کنندگان  اگر  نیز  می آورد.  فراهم  را  آنان 
و  است  ارزشمند  دولت  برای  تولیدکننده  سالمتی  حفظ 
نیست،  کشاورزان  تولیدی  محصول  افزایش  به دنبال  فقط 
حرفه ای  بهداشت  رفتار  به کارگیری  برای  انگیزه شان 

مناسب در محیط کار بیشتر  می گردد.
که  بود  بعدی  راهکار  ارتباطات سازمانی  تعامالت و 
مانند  اداری  مختلف  دستگاه های  همکاری  و  تعامالت 
آموزش و پرورش، صدا و سیما، دانشگاه و نهادهای مربوطه 
بین  مشترك  کمیتة  ایجاد  دیگر،  عبارت  به   می طلبد.  را 
واحدهای مذکور می تواند درجهت همسو شدن برنامه ها 
بین  ارتباطات  تقویت  باشد.  مؤثر  برنامه ریزی ها  و 
مراقبت  سازمان های  و  کشاورزی  به  مربوط  سازمان های 
به  بخشیدن  بهبود  سبب  روستایی)  (بهداشت  روستایی 

پژوهش  در   (34) می شود.  کشاورزی  بهداشت  مسائل 
در  ارتباطات  تأثیر  به  نیز   (2017) همکاران  و  مطلبی 
از  راهکار  این   (36) است.  شده  تأکید  کار  سالمت  ارتقای 
قرار  زوجی  رتبه بندی  در  پنجم  رتبة  در  متخصصان  نظر 
زمینة  در  اعتبارات  و  بودجه  شدن  فراهم  گویة  و  گرفت 
با  اول  رتبة  در  کشاورزان  حرفه ای  سالمت  رفتار  و  ایمنی 
از  می توان  را  مؤلفه  این  بود.  به کاررفته  میانگین  به  توجه 
جنبه های مختلفی بررسی کرد. جنبة نخست، اختصاص 
زمینة  در  کاربردی  تحقیقات  انجام  جهت  کافی  اعتبارات 
در  است.  کشاورزان  حرفه ای  بهداشت  رفتارهای  ارتقای 
به  توجه  زمینه ساز  می تواند  تحقیقات  استراتژی،  این 
باشد.  کشاورزی  بخش  در  حرفه ای  بهداشت  رفتارهای 
برگزاری  جهت  الزم  بودجة  کردن  فراهم  دوم،  جنبة 
بهداشت  و  ایمنی  حفظ  زمینة  در  آموزشی  برنامه های 
برهه ای  در  کشاورزان  است.  کشاورزان  برای  حرفه ای 
افزایش تولید و درآمد را جزو اولویت های نخست فعالیت 
جزو  را  خود  سالمت  و  ایمنی  حفظ  و  می دانند  کشاورزی 
برنامه های  برگزاری  نمی دهند.  قرار  اصلی  اولویت های 
حرفه ای  سالمت  و  ایمنی  به  توجه  اهمیت  آموزشی، 
رفتارهای  بروز  احتمال  و  می کند  پررنگ تر  را  کشاورزان 
گرفتن  درنظر  لذا  می دهد.  افزایش  را  حرفه ای  سالمت 
رفتاری  فرایند  ایمنی  آموزش  فعالیت های  برای  بودجه 
ردیف  تعریف  سوم،  جنبة  می کند.  تقویت  را  کشاورزان 
تجهیز  راستای  در  مالی  مشوق های  ارائة  جهت  اعتباری 
اقدام  این  است.  ایمنی  وسایل  به  کشاورزی  ماشین آالت 
در  ایمنی  بحث  به  بیشتر  توجه  برای  را  کشاورزان  انگیزة 
محیط کار و حفظ سالمت خود ارتقا می دهد و مانع بزرگی 
بیان  به  برمی دارد.  ازمیان  را  اقتصادی  مشکالت  همچون 
دیگر، با ارائة مشوق های مالی، کشاورزان دغدغة اقتصادی 
کمتری برای انجام فعالیت های بهداشت حرفه ای خواهند 
رعایت  در  کشاورزان  چالش های  از  یکی  چون  داشت؛ 

ایمنی در کار مشکالت اقتصادی آنان است. (37)
اما راهکار دیگر اطالع رسانی و رسانه ای بود. قطعاً 
کشاورزان   حرفه ای  بهداشت  رفتار  ارتقای  در  رسانه ها 
طول  در  کشاورزان  اینکه  به  توجه  با  دارند.  مؤثری  نقش 
طراحی  برنامه ای  اگر  هستند،  فعالیت  مشغول  روز 
پخش  کشاورزان  کار  از  فراغت  ساعات  در  باید  می شود، 
طنز  قالب  در  برنامه ها  تهیة  به  مشارکت کنندگان  گردد. 
برنامه ها  ساخت  در  لذا  داشتند؛  تأکید  محلی  زبان  با  و 
راهکار  این  داشت.  درنظر  نیز  را  مخاطب  جذب  نحوة  باید 
تعامالت  متغیر  از  کمی  اختالف  با  متخصصان،  دیدگاه  از 
از  استفاده  گرفت.  قرار  آخر  رتبة  در  سازمانی،  ارتباطات  و 
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رسانه ها و نقش مؤثر آن ها در ارتقای رفتارهای بهداشت 
کماکان  کشور  داخل  و  مطالعه  مورد  منطقة  در  حرفه ای 
کم رنگ است  و همین امر سبب شده اهمیت این مورد از 
لحاظ کاربرد، در دیدگاه متخصصان به نسبت کمتر باشد؛ 
زمینة  در  جهان  سطح  در  رسانه ها  امروزه  درصورتی  که 
ارتقای سالمت، به ویژه میان کشاورزان، از نقش و جایگاه 
ویژه ای برخوردارند. (38) در رتبه بندی گویه های راهکار 
مذکور، دسترسی به رسانه ها (رادیو، تلویزیون، روزنامه و 
مواردی از این قبیل) و توسعة استفاده از اینترنت در مناطق 
روستایی از نظر متخصصان در رتبة اول قرار گرفت. در عصر 
مناطق  سطح  در  اینترنت  توسعة  به ویژه  رسانه ها،  حاضر، 
در  اطالع رسانی  جهت  مناسبی  بسیار  روستایی، پتانسیل 
بررسی  بود.  خواهد  کشاورزی  حرفه ای  بهداشت  زمینة 
گسترش  که  کردند  تأیید  نیز   (2009) همکاران  و  چو 
برای  را  زیادی  فرصت های  مجازی  فضازی  و  اینترنت 
آموزش دهند گان بهداشت فراهم آورده است. (39) اما در 
اطالعات  فناوری  بیشتر  اثرگذاری  برای  روستایی  مناطق 
به خصوص  مختلف،  زیرساخت های  ابتدا  باید  اینترنت،  و 
و  کاربردها  و  گردد  مهیا  به خوبی  فرهنگی،  زیرساخت 
توسعة  به  سپس  و  شود  بیان  فناوری  این  توانمندی های 

آن اقدام گردد. (40)

نتیجه گیری 
صنعتی  و  شغل  هر  در  انسانی  منابع  سالمتی  حفظ 
در  باشد.  صنعت  و  نهاد  دولت،  هر  اولویت های  جزو  باید 
خویش فرما  کشاورزان  اینکه  به  توجه  با  کشاورزی  بخش 
نیست،  مشخص  عظیم  قشر  این  سالمت  متولی  و  هستند 
تاحدود  آنان  شغلی  بهداشت  وضعیت  به  رسیدگی  مسئلة 
زیادی قابل تأمل است. بنابراین پژوهش دربارة شناسایی 
میان  در  حرفه ای  بهداشت  رفتار  ارتقای  راهکار های 
این  مطالعه  این  یافته های  از  داشت.  ضرورت  کشاورزان 
رفتار  ارتقای  زمینة  در  متعددی  راهکار های  که  است 
بهداشت حرفه ای کشاورزی وجود دارد که باید در سطح 
کالن و در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت درنظر 
گرفته و اجرا شود. همچنین همه  نهادها و ارگان هایی که 
به نوعی با صنعت کشاورزی یا کشاورزان در ارتباط هستند، 
باید خود را متولی ارتقای بهداشت حرفه ای در میان این 
رهیافت ها  نیازمند  مهم  امر  این  ارتقای  زیرا  بدانند؛  قشر 
سالمت  درنهایت  که  است  چندگانه ای  همکاری های  و 
می آورد.  ارمغان  به  را  جامعه  و  مصرف کننده  تولیدکننده، 
مسئولیت پذیری  به  تحقیقات،  از  برخی  در  (41ـ43) 
ارگان های  بین  مشترك  مسئولیت پذیری  و  اجتماعی 

مختلف در راستای ارتقای سالمت تأکید شده است. (44) 
همچنین مطالعات مؤید این است که امروزه در دنیای کار، 
کافی  کار  نیروی  سالمت  ارتقای  جهت  به تنهایی  آموزش 
نیست؛ بلکه باید ارتقای ایمنی و سالمت به عنوان بخشی 
از استراتژی بزرگ تر و جامع تر که شامل رویکردهای دیگر 
نظیر کنترل های مهندسی و زمینه های دولتی می شود، 
به  توجه  با  دیگر  سوی  از   (45) گیرد.  قرار  توجه  مورد 
تنوع  و  تعداد  کشاورزی،  مزارع  پراکندگی  و  گستردگی 
بخش،  این  در  و...)  سواد  جنس،  (سن،  شاغل  کشاورزان 
به تنهایی  حرفه ای  بهداشت  یا  و  کشاورزی  ترویج  واحد 
مباحث  سایر  یا  و  حرفه ای  بهداشت  رفتار  ارتقای  به  قادر 
مربوط به آن در میان کشاورزان نخواهند بود؛ لذا این مهم 
نیازمند تعامل و همکاری تولیدکنندگان ادوات و نهاده ها، 

ارگان ها و نهادهای مربوطه است. 

پیشنهادها
· با توجه به اینکه «آموزش»  اولین راهکار ارتقای رفتار 
باید  بود،  شرکت کنندگان  دیدگاه  از  حرفه ای  بهداشت 
آموزش های  در  حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی  آموزش های 
برنامه ریزی های  در  شود.  گنجانده  غیر رسمی  و  رسمی 
آموزش  رسمی در دانشکده ها و گروه های آموزشی مرتبط، 
ایمنی و بهداشت حرفه ای کشاورزی، مانند سایر کشورهای 
توسعه یافته، باید جایگاه مشخصی پیدا کند تا دانشجویانی 
بود،  خواهند  ارتباط  در  کشاورزان  با  آینده  در  به نوعی  که 
کشاورزان  حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی  ارتقای  در  بتوانند 
غیر رسمی،  آموزش های  در  همچنین  کنند.  نقش  ایفای 
توجه  متنوع  آموزشی  برنامه های  طراحی  و  نیازسنجی  با 

کشاورزان را به برنامه های آموزشی جلب کنند. 
· اختصاص رتبة  آخر به راهکار رسانه ای و اطالع رسانی 
حاکی از فعالیت کمتر رسانه ها در زمینة ارتقای بهداشت 
توجه  با  است.  روستایی  مناطق  در  کشاورزی  حرفه ای 
این  به کار گیری  و  مناسب  زیرساخت های  وجود  به 
این  در  پررنگی  نقش  می توانند  رسانه ها  پتانسیل ها، 

زمینه داشته باشند.

تشکر و قدردانی
ترویج  رشتة  در  دکتری  مقاله برگرفته از رسالة  این 
رساله براي  تمام حقوق این  و  است  کشاورزی  آموزش  و 
این  نگارندگان  محفوظ است.  معاونت پژوهشی دانشگاه 
سپاس گزاری  و  تشکر  مراتب  می دانند  الزم  خود  بر  مقاله 
خود را از همة کشاورزان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان 

شرکت کننده در مطالعه اعالم کنند.  
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