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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION
In developing countries, progress and
moving towards agriculture, are among the most
important goals, so farmers and farm workers
are among the most significant human resources
in any society (1). However, agriculture is a
dangerous industry and has a high frequency of
damage, and the highest risk indicators (2). In the
meantime, improving safe working conditions, is
not only done by complying with the normative
requirements (3), but also the behavior of farmers
should be studied, and due to the complex
nature of farmers’ occupational health behavior,
it is essential to carefully assess the factors
influencing the farmers’ occupational health
behavior (4). Studies show that attitude is among
the individual factors influencing behavior (57). In the meantime, due to the complexity and
multifaceted nature of the agricultural system,
identifying attitude patterns, and consequently
behavioral patterns, will identify the main
motivation for behavior among farmers, and
improve the understanding of researchers and
health promotion planners. Numerous studies
have been conducted to examine farmers’
attitudes and behaviors towards agricultural
health, but most studies have not addressed the
categorization and typology of people’s behaviors
and attitudes. Since people have different
behaviors and attitudes toward agricultural
health, it is important to know the typology of
their behaviors and attitudes. Therefore, the
present article examines the typology of farmers’
behavior and attitude towards professional
agricultural health.
METHODOLOGY
This descriptive study was conducted by
survey methodology and a questionnaire. The
population of the research, composed of farmers
of Kermanshah province (N=126,900), and the
sample size was determined as 382 farmers,
using Krejcie and Morgan table. A researchermade questionnaire on typology of farmers’
behavior and attitudes towards agricultural
occupational health, was used to collect data.
The questionnaire consisted of two sections: the
first section, the demographic characteristics
of the farmers were assessed (including: age,
experience in agriculture, level of education, land
size, crop yield, number of hours of activity in
farming, type of land ownership, and the level of
mechanized agricultural activities). This section
consisted of eight questions. The second section
Iran Occupational Health. 2022 (01 Jan);19: *.

of the questionnaire consisted of 47 questions
that assessed the farmers’ behavior and attitudes
towards agricultural occupational health. Also,
to measure the variables of the farmers’ behavior
and attitudes towards agricultural occupational
health, a five-point Likert scale was used
(strongly disagree = 1 to strongly agree = 5, never
= 1 to always = 5). It should be noted that the
questionnaire was completed as a self-report,
and the interviewer informed the farmers before
starting the survey that their answers would be
anonymized. The validity of the questionnaire
was confirmed by relevant professors and experts,
and the reliability was confirmed through a pilot
study and the calculation of Cronbach’s alpha
coefficient, which was estimated at 0.71-0.82.
Exploratory factor analysis was used to classify
the farmers’ attitudes and behaviors toward
occupational agricultural health.
RESULT
The frequency distribution of demographic
characteristics of the farmers, showed that their
mean age was 45.82 years (standard deviation
= 14.2). The average mean experience in
agriculture among farmers was 22.55 years. This
finding shows more experience in the farmers in
agriculture. In other words, they are experienced
farmers in agriculture. Findings showed that
in terms of education level, the majority of
the farmers have a diploma degree or are less
educated (%70.10). Four factors with an eigenvalue
greater than one, were extracted for the attitude,
and four factors for behavior. Altogether, they
captured about 56.64 percent of the variances
of farmers’ attitudinal factors, and 53.34 percent
of the variances of farmers’ behavioral factors.
Also the findings showed that farmers’ attitudes
and behaviors, included four types of attitudes
(ecological, economic, work-oriented and
health-oriented), and four behavioral patterns
(structural, motivational, preventive and selfcentered) regarding the occupational health in
agriculture.
CONCLUSIONS
The results of analyzing the farmers’ attitudes
towards occupational health in the workplace,
showed that farmers had different attitudes
towards occupational health in the agricultural
sector. Some of them derived from the attitude,
that the human health is linked with the natural
environment. By considering the principles of
health and protection of farmers on the farm, the
2
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environment would also be in a more stable and
suitable condition, thus, it prevents any serious
damages to the environment. On the other hand,
some farmers had a health-oriented attitude in
the workplace. In other words, farmers believed
that the health promotion in the workplace was
paramount. Based on this type of attitude, farmers
carry out farming activities with a health-oriented
attitude. However, the results showed that
another group of farmers, had conflicting views
with the other two approaches. Some of them had
a purely economic attitude towards professional
agricultural health. They believed that the
application of protective protocols to agricultural
activities on farms, depended on the availability
of economic conditions. Also, there is another
type of attitude; that agricultural activities have a
higher priority than conservational activities. In
other words, this group of farmers, believe that
work activities should be carried out in any case,
even without the observation of the principles of
protection and safety. Based on the results, it can
be concluded that some attitudes are in line with
professional agricultural health (health-oriented
and ecological-oriented attitudes), and some are
contrary to it (work-oriented and economistoriented attitudes). This diversity of attitudes
among farmers, could lead to different attitudes
towards occupational health in agriculture.
The results of this study also revealed the fact
that farmers’ behavioral patterns differ from
occupational health patterns. In a structured
pattern of behavior, farmers adhere to the safety
and protection principles in their agricultural
activities. However, in the self-centered
behavioral model, farmers use protection
tools during agricultural practices, based on
their circumstances, needs, environment, and
mindset. In addition to these two patterns of
behavior, farmers engage in behaviors that
prevent accidents and diseases associated with
farming activities, or farmers do safety behaviors
with a special motivation. Therefore, it can be
concluded that farmers’ behavioral patterns, like
attitude, follows different patterns. These patterns
may also be based on experiences, emotions,
socioeconomic status, the environment, and
many other factors. Accordingly, it can be
suggested that those involved in agriculture
and health, work together to change attitudes
that are contrary to professional agricultural
health. They should consider strategies and
actions that change the farmers’ attitude towards
improving the health and wellness in the
3

workplace. Therefore, maintaining health and
well-being along with the productive activities
and environmental protection, is of paramount
importance. For occupational health behaviors,
it can be recommended that public and private
sector support and support measures, such as
the construction of resorts and health facilities,
the allocation of subsidies to provide low-risk
and new devices, the government’s attention to
their financial and economic issues, attention
to insuring the farmers, by providing protective
equipment (masks, hats, gloves, etc.), etc., can
change farmers’ behavioral patterns towards
structured and preventive behaviors. In addition
to all kinds of input support, guaranteed and
insurance purchases, the government can also
conduct safety-health supports, such as the
provision of protection tools and facilities on the
agenda.
One of the strengths of the present study, is
that due to the fact that the issue of safety in the
agricultural sector has received less attention than
other industries, and in recent years the direction
of research has been somewhat inclined towards
farmers, so this study deals with important issues
regarding the field of safety. On the other hand,
any theoretical research is not without flaws, and
needs to be re-evaluated. One of the weaknesses
of this study was related to the measuring of
occupational health behaviors. To measure
the occupational health behavior of farmers, a
questionnaire and self-declaration were used,
instead of the observation method, which may
not reflect their actual behavioral patterns.
Perhaps, one of the most comprehensive methods
for measuring such behaviors, is participatory
observation by the researcher. In this way, the
researcher can evaluate the protective behaviors
of the farmers, by his presence in the fields and
direct observation. Another limitation that this
study faced, was the dispersion of the research
sample in terms of geography. The studied farmers
were located in 14 different cities and villages,
which made it hard for the researchers to directly
collect the data. Given the recognition of farmers’
behavioral patterns, for future researches, it is
suggested that the main motivations and reasons
for the occurrence of various occupational
health behaviors, be identified by researchers.
Thus, identifying the motivational factors,
could improve their protective behaviors in
the workplace. It is also recommended that for
future researches, identifying the process of
occupational health’s behaviors using the applied
Iran Occupational Health. 2022 (01 Jan);19: *.
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theories, could be considered. Behavioral theories,
provide an understanding of what external and
internal factors affect the conditions of protective
behaviors in the workplace. In addition, for
future research, it is suggested to use integrated
methods to measure the farmers’ behavior
(using questionnaire tools and participatory
observation), to achieve a comprehensive
understanding of farmers’ occupational health

behavior.
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در کشورهای در حال توسعه پیشرفت حرکت به سمت
کشاورزی از جمله مهم ترین اهداف می باشد ،بنابراین
کشاورزان و کارگران مزرعه از جمله مهم ترین منابع
انسانی در هر جامعه هستند ( .)1این در حالی است که
کشاورزی یک صنعت خطرناک است و دارای فرکانس
باالیی از آسیب ها ( )2و باالترین شاخص های خطر
می باشد ( .)8چراکه کشاورزان روزانه در معرض طیف
گسترده ای از خطرات و بیماری های شغلی قرار دارند
( )9-10به گونه ای که مواردی نظیر پرتو های مضر
نور خورشید ( ،)11بیماری ها و عوارض ناشی از گرما
( ،)12ارتعاش شغلی ( ،)13سروصدای ماشین آالت
( ،)14سموم ،آفت کش ها و کود  ها ( ،)15موارد
ارگونومی ( ،)16فشارهای روانی ( )17و فعالیت بدنی
زیاد در شرایط نامناسب ( )18از جمله عوامل تهدید
کننده سالمت آنان است .آمار های اعالم شده از سوی
سازمان بین المللی کار و سازمان خواروبار جهانی نیز
نشان می دهد که از مجموع 335،000حادثه مرتبط
با محل کار در سراسر جهان 170،000 ،مرگ و میر
در میان کارگران کشاورزی در سال رخ می دهد (.)19
لذا نیاز به اقدامات پیشگیرانه در زمینه کاهش حوادث
و بیماری های ناشی از کار کشاورزی ضروری به نظر
می رسد ( .)20به عبارتی ،برای حفاظت از سالمتی و
دستیابی به ایمنی در محل کار و انتقال این نگرانی ها،
نیازمند اقدامات پیشگیرانه به عنوان یک چالش و اولویت
برای بهداشت حرفه ای کشاورزی می باشد ( .)3در این
میان  Narasimhanو همکاران ( )2011تأکید می کند
که بهبود شرایط ایمن در کار تنها با انطباق بر الزامات
هنجاری صورت نمی گیرد ،بلکه باید رفتار کشاورزان
مطالعه شود ( .)21چراکه از رفتار به عنوان مهم ترین
عامل در بروز بیماری ها در میان کشاورزان نام برده شده
است ( )22و نیز برای کاهش مواجهه با خطرات ،اقدامات
بهداشتی باید براساس فهم رفتار کشاورزان در زمینه ای
که آن ها رفتار می کنند ،صورت گیرد ( )23که در
این میان به دلیل پیچیده بودن ماهیت رفتار بهداشت
حرفه ای کشاورزان ،سنجش دقیق عوامل مؤثر بر رفتار
بهداشت حرفه ای کشاورزان ضروری است ( )4حال
مطالعات بیانگر این است که یکی از مؤلفه های مؤثر
بر رفتار از میان عوامل فردی ،نگرش افراد است ()7-5
و در تئوری های رفتاری نیز به این تاثیر پرداخته شده
است ( )24نگرش که مجموعه ی از قبل تعيين شده اي
از پاسخ های افراد است كه پایه و اساس نیت و رفتار

فرد می باشد ،به گونه ای که داشتن نگرش مثبت یا
منفی نسبت به ایمنی ،بر رفتار مؤثر است ( )5هم چنین
به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بین نگرش و رفتار وجود
دارد ،نگرش می تواند در بروز یا عدم بروز حادثه سهم
بسزایی داشته باشد ( )25به عبارتی نگرش از طریق
تغییر رفتار می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
بر فرهنگ ایمنی و میزان وقوع حوادث شغلی مؤثر واقع
گردد ( )2003( Rundmo .)26نیز معتقد است که توجه
به رعایت موارد ایمنی کاري نگرشی است که در باال
بردن رفتار هاي ایمن اثر دارد و بسامد حوادث را کاهش
می دهد ( .)27نگرش مجموعهی از قبل تعيين شده اي
از پاسخ های افراد است كه در نتيجه تجربیات آن ها از
موقعيت هاي مشابه به وجود مي آيد.
در مطالعه  Moradhaseliو همکاران ( )2017مشخص
شد ،بین رفتار محافظتی و نگرش رابطه ی مثبتی وجود
دارد ( .)6نتایج تحقیق  Bakshو همکاران ( )2015نیز
نشان داد که کشاورزان نگرش نسبتاً مثبت اما درک منفی
نسبت به مسائل بهداشتی و ایمنی شغلی در کشاورزی
دارند .هم چنین مشخص شده است که کشاورزان بر این
باورند اگر اطالعات و مشاوره به روزتری در مورد بهداشت
و ایمنی در مزارع در اختیار آنها قرار گیرد ،نه تنها کار
آنها را کم خطر می کند بلکه باعث تغییر مثبت نگرش
آن ها نسبت به ایمنی نیز می شود (.)18
و هم چنین ،نگرش مطلوب افراد نسبت به رفتار
استفاده از وسايل ايمني و حفاظت فردي و قضاوت
مثبت آنان از رفتار خود هميشه با انجام رفتار درست
آنان همراه نيست ( .)28فاریابی و همکاران ( )1396نیز
به این نتیجه رسیدند که لزوماً مطلوب بودن دانش و
نگرش باعث عملكرد مطلوب نخواهد شد و به مداخالت
برنامه ريزي شده بر پايه های مدل های آموزش بهداشت
كه سايرعوامل درون فردی و بين فردي را مد نظر قرار
مي دهند نياز است (.)29
از طرفی در مطالعه Mazloomy Mahmoodabad
و همکاران ( )2019تأکید شده است که اولین قدم
در تهیه برنامه ایمنی ،شناسایی مولفه هایی مانند
رفتار و نگرش کشاورزان است ( .)30در زمینه بررسی
نگرش و رفتار کشاورزان نسبت به بهداشت کشاورزی،
پژوهش های متعددی صورت گرفته است ( ،)31-36اما
در اکثر مطالعات به دسته بندی و نوع شناسی رفتار ها و
نگرش های افراد پرداخته نشده است.
باتوجه به اینکه عامل اصلي بروز اغلب حوادث و
جراحات ،عدم توجه به رعایت رفتار سالمت حرفه ای

نوع شناسی رفتار و نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفه ای کشاورزی ...
تفکیکشهرستانها
پژوهشبهبهتفکیک
نمونه پژوهش
آماری وو نمونه
جدولدول
ج
شهرستان ها
جامعهآماری
.1 .1جامعه

می باشد ( )37و سالمتی و رفتار با یکدیگر مرتبط
هستند ،بسیاری از بیماری ها و حوادث در رفتار ها،
عادات و عملکرد نا صحیح افراد ریشه دارند .رفتار می تواند
احتمال ابتال به انواع بیماری های و حوادث را کاهش
یا افزایش دهد .از سویی به دلیل پیچیدگی و ماهیت
چند سطحی سیستم کشاورزی ،شناسایی الگوی های
نگرشی و به تبع آن الگو های رفتاری سبب می گردد
که انگیزه اصلی رفتار در میان کشاورزان شناسایی شده،
چرا که عناصر الزم برای ایجاد رفتار ایمن ،دانش و
نگرش کارگران در مورد ایمنی است که اجازه می دهد
تا برنامه های ایمنی ویژه برای آن محیط طراحی شود
( )38و درک محققین و برنامه ریزان ارتقای سالمت را
بهبود بخشد .بنابراین با عنایت به نقش گسترده و با
اهمیت کشاورزان در چرخه اقتصادی و زنجیره غذایی
کشور و نیز توجه به این مطلب که انسان سالم محور
توسعه می باشد ،توجه به رفتارهای بهداشتی و نگرش
افراد عالوه بر این که باعث کاهش حوادث و بیماری ها
میان افراد می گردد ،توسعه اقتصادی جامعه و در پی آن
توسعه پایدار را نیز به دنبال خواهد داشت .از آنجایی که
افراد طبیعتاً دارای رفتارها و نگرش های مختلفی نسبت
به بهداشت کشاورزی هستند ،نوع شناسی رفتار ها و
نگرش های آنان حائز اهمیت است .لذا ،این پژوهش
به تعیین الگوهای رفتاری و نگرش کشاورزان نسبت به
سالمت حرفه ای کشاورزی پرداخته است.

روش بررسی

تحقيق حاضر از نوع تحقيق توصيفي ـ پیمایشی
می باشد .جامعه آماری این تحقیق  126900گندم کار
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استان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقه ای  382نفر تعیین گردید (جدول .)1
هم چنین معيارهاي ورود نمونه ها به مطالعه شامل
اشتغال تمام وقت به کشاورزي به منزله شغل اصلي،
کشت مداوم محصول گندم براي چند سال پياپي (حداقل
 4سال) ،سکونت در روستا به عنوان محل اصلي زندگي
و تمايل به شرکت در پژوهش و معيار خروج نمونه ها
شامل انجام کاشت ،داشت و برداشت گندم به صورت
آبي و يا ديم در فصل زراعی مورد مطالعه می باشد.
براي جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق
ساخت نوع شناسی رفتار و نگرش کشاورزان نسبت
به سالمت حرفه ای کشاورزی استفاده شده است.
پرسشنامه شامل دو بخش می باشد :بخش اول،
ویژگی های جمعیت شناختی کشاورزان مورد سنجش
قرار می گیرد (شامل :سن ،سابقه در شغل کشاورزی،
سطح تحصیالت ،اندازه زمین ،میزان عملکرد محصول،
میزان ساعات فعالیت در کشاورزی ،نوع مالکیت اراضی و
سطح مکانیزه فعالیت های کشاورزی) .این بخش شامل
هشت پرسش می باشد .بخش دوم پرسشنامه شامل
 47پرسش بوده که نگرش و رفتار سالمت حرفه ای
کشاورزان را مورد سنجش قرار می دهد .همچنین،
برای سنجش متغیرهای نگرش و رفتار سالمت حرفه ای
کشاورزان از طیف پنج گزینه ای لیکرت (کام ً
ال مخالف
=  1تا کام ً
ال موافق =  ،5هرگز =  1تا همیشه = )5
استفاده شده است .الزم به ذکر است که پرسشنامه به
صورت خود اظهاری تکمیل گردیده و به پاسخگویان
این اطمینان داده شده که اطالعات آنان محفوظ خواهد
ماند .به منظور بررسی روایی صوری از متخصصان (پنج
7

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 9:16 IRDT on Wednesday July 6th 2022

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرستان
اسالم آباد غرب
پاوه
ثالث باباجانی
جوانرود
داالهو
روانسر
سنقرو کلیایی
سرپل ذهاب
صحنه
کرمانشاه
کنگاور
گیالن غرب
قصر شیرین
هرسین
مجموع

جامعه آماری
12760
30
3307
2033
6707
9554
15440
10021
12144
35230
4418
6667
3434
5155
126900

نمونه
39
1
10
7
22
30
46
30
37
101
13
20
10
16
382
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یافته ها

توزیع فراوانی ویژگی های فردی کشاورزان نشان می
دهد که میانگین سنی ایشان  45/82سال (انحراف معیار
 ) ± 14/2است .میانگین سابقه فعالیت های کشاورزی
نیز در بین آن ها  22/55سال می باشد .این یافته نشان
از تجربه فراوان در شغل کشاورزی است .به بیان دیگر،
کشاورزان مورد مطالعه ،افراد با تجربه در کشاورزی
8
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نفر) درخواست شده است که پرسشنامه را مطالعه و
نظرات خود را بیان نمایند (در این پژوهش از روایی
صوری استفاده شده است و روایی محتوایی کمی مدنظر
نبوده است) .پس از جمع آوری ارزیابی متخصصان ،با
مشاوره اعضای تیم تحقیق ،تغییرات الزم در پرسشنامه
مورد توجه قرار گرفته است.
براي تعيين پايايي ابزار ،از روش همساني دروني
استفاده شده است .براي اندازه گيري همساني درونی
زير مقياس هاي ابزار ،آلفاي كرونباخ به کار گرفته شده
لذا براي تأیید پايايي پرسشنامه ،يك مطالعه راهنما و
تکمیل  30پرسشنامه از افراد خارج از جامعه آماری
و تعیین آلفای کرونباخ صورت پذیرفته است .ضریب
آلفای کرونباخ بدست آمده برای بخش رفتار سالمت
حرفه ای  0/71و برای بخش نگرش  0/82محاسبه
گردیده که نشانگر پایایی قابل قبول متغیرهای پژوهش
می باشد .داده های به دست آمده ،با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSS23و آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .هدف اصلی تحلیل
عاملی اکتشافی خالصه کردن داده ها است .این روش
به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها
می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عامل های
محدودی دسته بندی کرده و تبیین می کند .الزم به
ذکر است که در تحلیل عاملی اکتشافی به کار رفته ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ داده از آزﻣﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی
ﻛﻴﺴﺮ ﻣﺎﻳﺮ اﻟﻜـﻴﻦ ( )Kaiser-Meyer-Olkin: KMOو
آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠت ( )Bartlett’s Testجهت بررسي كفايت
داده ها استفاده شده است .جهت استخراج عامل ها،
تحليل مؤلفه هاي اصلي (Principal Component
) Analysisبه کار گرفته شده است .تعداد عوامل از
روش مقدار ويژه ) (Eigenvalueاستخراج گرديده و در
نهایت از روش دوران واريماكس )(Rotation Varimax
به منظور ساده سازي و تفسير نمودن سازه هاي اصلي
ابزار استفاده شده است .در روش واریماکس ،ستون های
ماتریس عاملی ساده سازی می شوند (.)39

به حساب می آیند .بررسی ها نشان داده که از نظر
سطح تحصیالت ،اکثریت کشاورزان کمتر از دیپلم سواد
دارند ( )%70/10و  %5/5بی سواد و  %8/6دارای سطح
تحصیالت دانشگاهی می باشند .از لحاظ ویژگی های
زراعی کشاورزان نیز مشخص شده که میانگین اندازه
زمین  8/46هکتار و میانگین عملکرد محصول 2/61
تن در هکتار بوده است .این در حالی است که ،به طور
متوسط ،کشاورزان در طول شبانه روز  8/53ساعت به
فعالیت های کشاورزی می پردازند .از لحاظ مالکیت
اراضی نیز %71/5 ،از کشاورزان مالک اراضی خود بوده،
 %20/7به صورت اجاره ای و  %7/9به عنوان کارگر در
اراضی دیگران به فعالیت می پردازند .از لحاظ سطح
مکانیزه فعالیت های کشاورزی نیز اکثریت کشاورزان
( 60/2درصد) به صورت نیمه مکانیزه به کشاورزی
می پردازند.
نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفه ای کشاورزی
بر اساس ضریب تغییرات رتبه بندی گردیده است.
یافته های حاصل از آن نشان می دهد که متغیرهای
"ایجاد مشکالت جدی برای فرد با عدم تشخیص
زودهنگام مشکالت ناشی از کار کشاورزی" ،با میانگین
 3/50و ضریب تغییرات  " ،0/214تأثیر منفی قوطی های
سموم شیمیایی بر محیط زیست" با میانگین  3/41و
ضریب تغییرات " ،0/220تأثیر مسائل مربوط به محیط
زیست بر روی سالمتی من و خانواده ام" با میانگین
 3/47و ضریب تغییرات « ،0/237ايجاد ترس و اضطراب
به دلیل وضعيت بد کار کشاورزی و عدم محافظت از
سالمتی» با میانگین  3/44و ضریب تغییرات 0/242
و "نگرانی نسبت به ابتال به ناشنوایی یا شنوایی کم در
هنگام فعالیت های کشاورزی» با میانگین  3/35و ضریب
تغییرات  0/245به ترتیب رتبه های اول تا پنجم نگرش
کشاورزان را به خود اختصاص داده اند .همچنین ،با توجه
به میانگین رتبه ای و ضریب تغییرات به دست آمده،
متغیرهای "اهمیت بیشتر هزینه های مربوط به سموم
و کودهای شیمیایی در مقابل با بهبودی محیط زیست"
با میانگین  3/11و ضریب تغییرات " ،0/437جلوگیری
از صدمات و مشکالت پوستی با استفاده منظم از وسایل
حفاظتی مانند عینک آفتابی ،کرم ضدآفتاب ،کاله و ...
حین فعالیت های کشاورزی" با میانگین  2/35و ضریب
تغییرات  ،0/463و "وقت گیر بودن استفاده از وسایل
حفاظتی در حین فعالیت های کشاورزی" با میانگین
 2/33و ضریب تغییرات  ،0/527سه نگرش آخر را شامل
می شوند (جدول .)2

نوع شناسی رفتار و نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفه ای کشاورزی ...
جدول  .2اولویتبندی نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفهای کشاورزی

جدول  .2اولویت بندی نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفه ای کشاورزی
گویه

کامالً مخالف ( ،)1مخالف ( ،)2نظری ندارم ( ،)3موافق ( )4و کامالً موافق ()5

در رتبه بندی رفتار کشاورزان نسبت به سالمت
حرفه ای کشاورزی نیز مشخص شده که متغیرهای
«استفاده از ابزار حفاظت از گوش هنگام در معرض
صدای بلند بودن» ،با میانگین  3/70و ضریب تغییرات
« ،0/208ممنوعیت سیگار کشیدن حین سمپاشی
برای خود» با میانگین  3/51و ضریب تغییرات ،0/222
«توجه به هشدارها و عالئم خطر روی برچسب سموم
قبل از سمپاشی» با میانگین  3/69و ضریب تغییرات
« ،0/223محافظت در برابر حیوانات و حشرات سمی در
حین کار» با میانگین  3/09و ضریب تغییرات 0/259
و «مطالعه دستورالعمل روی قوطی سموم قبل از
استفاده» با میانگین  3/25و ضریب تغییرات  0/276به
ترتیب رتبه های اول تا پنجم رفتار کشاورزان را به خود
اختصاص می دهند .همچنین ،متغیرهای «سمپاشی در
جهت باد» با میانگین  1/56و ضریب تغییرات ،0/560
«استفاده از ابزار حفاظتی نظیر ماسک هنگام بروز گرد
و خاک» با میانگین  1/68و ضریب تغییرات  0/562و
«نگهداری قوطی های سموم شیمیایی برای مصارف
دیگر» با میانگین  1/54و ضریب تغییرات  ،1/589سه
رفتار آخر را شامل می شود (جدول .)3
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3/50
3/41
3/47
3/44
3/35
3/47
3/97
4/04
3/17
2/97
3/13
2/86
3/95
3/10
3/48
2/92
2/76
3/39
2/73
3/56
2/62
3/11
2/35

0/75
0/75
0/82
0/83
0/82
0/87
1
1/03
0/82
0/79
0/87
0/80
1/14
0/92
1/13
0/95
0/91
1/17
0/95
1/26
0/94
1/36
1/09

0/214
0/220
0/237
0/242
0/245
0/251
0/251
0/255
0/258
0/268
0/279
0/280
0/287
0/297
0/325
0/326
0/332
0/345
0/348
0/355
0/361
0/437
0/463

رتبهای

2/33

معیار

1/22

0/527

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

برای دسته بندی نگرش و رفتار کشاورزان نسبت به
سالمت حرفه ای کشاورزی ،از تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شده است .بر همین اساس ،ابتدا انسجام درونی
داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است .محاسبات انجام
شده نشان می دهد که انسجام درونی داده ها هم برای
نگرش ( )KMO=0/698و هم برای رفتار کشاورزان
( )KMO=0/705مناسب بوده و آماره بارتلت نیز برای
هر دو بخش در سطح  p=0/000معنی دار بوده است.
این امر ناشی از مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
در حد خوبی است .با توجه به مالک کیسر در بخش
نگرش کشاورزان چهار عامل دارای مقدار ویژه باالتر از
یک استخراج شده اند که تبیین کل واریانس توسط این
چهار عامل  56/64درصد شده است ..همچنین ،برای
رفتار کشاورزان نیز چهار عامل دارای مقدار ویژه باالتر از
یک استخراج شده اند که تبیین کل واریانس این چهار
عامل  53/34درصد می باشد (جدول .)4
به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرها و
دستيابي به تعريف عاملها ،فرض بر اين قرار گرفته است
كه ضرايب باالتر از  0/5در تعريف عاملها سهم مهم و
بامعني دارند و بنابراين ضرايب كمتر از اين مقدار به
9
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در صورت عدم تشخیص زودهنگام مشکالت ناشی از کار کشاورزی مشکالت جدی برای فرد ایجاد میشود.
قوطیهای سموم شیمیایی بر محیط زیست تأثیر منفی دارد.
مسائل مربوط به محیط زیست روی سالمتی من و خانوادهام تأثیر میگذارد.
وضعیت بد کار کشاورزی و عدم محافظت از سالمتی باعث ایجاد ترس و اضطراب میشود.
در هنگام فعالیتهای کشاورزی نگران ابتال به ناشنوایی یا شنوایی کم هستم.
استفاده از ابزار حفاظت از سالمتی در پایداری محیط زیست تأثیرگذار است.
یکی از جنبههای افزایش مشکالت جسمانی کشاورزان ،هزینههای درمانی است.
اولویت خرید آفتکشها ،سموم و موادضدعفونی کننده براساس ارزانتر بودن آنها است.
اولویت من تولید محصول است حتی بدون استفاده از امکانات حفاظتی.
استفاده منظم از امکانات محافظتی در هنگام فعالیتهای کشاورزی از بروز آسیبهای جسمانی جلوگیری میشود.
استفاده از ابزار حفاظتی در حین انجام کارهای کشاورزی دستوپاگیر است.
میزان استفاده از ابزار حفاظتی به وضعیت اقتصادی خانواده وابسته است.
اولویت من مشکالت کاری و خانوادگی است تا فعالیتهای حفاظتی در کار.
نگران تمسخر سایرین برای استفاده از ابزار حفاظتی حین فعالیتهای کشاورزی نیستم.
مشکالت ناشی از کار کشاورزی در میان کشاورزان شایع است.
به دلیل فعالیتهای کشاورزی آسیبهای زیستمحیطی جبرانناپذیری بروز پیدا می کند.
هزینههای درمان مشکالت مربوط به سالمتی ترس و اضطراب ایجاد میکند.
فروش قوطیهای سموم پس از استفاده بهصرفه است.
استفاده از وسایل حفاظتی در فعالیتهای کشاورزی اختالل ایحاد میکند.
فروش قوطیهای سموم پس از استفاده بهصرفه است.
با استفاده بیش از اندازه سموم و کودهای شیمیایی محیط زیست به خطر می افتد.
هزینههای مربوط به سموم و کودهای شیمیایی بیشتر از بهبودی محیطزیست اهمیت دارد.
استفاده منظم از وسایل حفاظتی مانند عینک آفتابی ،کرم ضدآفتاب ،کاله و  ...حین فعالیتهای کشاورزی از صدمات و مشکالت پوستی
جلوگیری میکند.
استفاده از وسایل حفاظتی در حین فعالیتهای کشاورزی وقتگیر است.

میانگین

انحراف

ضریب

تغییرات

اولویت

پوریا عطائی و همکاران
جدول  .3اولویتبندی رفتار کشاورزان نسبت به حفاظت از محیط زیست

جدول  .3اولویت بندی رفتار کشاورزان نسبت به حفاظت از محیط زیست
گویه

هیچ وقت ( ،)1بهندرت ( ،)2گاهی ( ،)3اغلب ( )4و همیشه ()5

3/70
3/51
3/69
3/09
3/25
3/67
2/71
2/61
2/49
2/23
2/51
3/26
0/70
3/08
3/16
3/13
2/97
2/25
2/30
1/63
1/56
1/68
1/54

0/77
0/78
0/82
0/80
0/90
1/09
0/95
0/92
0/90
0/82
0/97
1/31
1/09
1/28
3/31
1/35
1/28
0/99
1/02
0/86
0/87
0/95
0/91

0/208
0/222
0/223
0/259
0/276
0/298
0/351
0/352
0/361
0/370
0/389
0/401
0/405
0/415
0/417
0/430
0/431
0/442
0/446
0/525
0/560
0/562
0/589

رتبهای

معیار

تغییرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

جدول  .4درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای نگرش و رفتار

جدول  .4درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای نگرش و رفتار
عامل (نگرش)

مقدار ویژه

1
2
3
4

4/17
3/43
3/31
2/68

 %واریانس مقدار

 %واریانس

17/38
14/29
13/79
11/16

17/38
31/68
45/47
56/64

ویژه

تجمعی

عنوان صفر (عامل تصادفي) در نظر گرفته می شود .در
تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفه ای دو
متغیر «به خطر انداختن محیط زیست با استفاده بیش
از اندازه سموم و کودهای شیمیایی" و «بروز آسیب های
زیست محیطی جبران ناپذیر به دلیل فعالیت های
کشاورزی» دارای بار عاملی کم تر از  0/5بوده اند که
حذف گردیده اند .همچنین ،در تجزیه وتحلیل رفتار
سالمت حرفه ای کشاورزان نیز متغیرهای «استفاده
از ابزار حفاظت از گوش هنگام در معرض صدای بلند
بودن» و "توجه به هشدارها و عالئم خطر روی برچسب
سموم قبل از سمپاشی» دارای بار عاملی کم تر از 0/5
بوده اند و در نتیجه این دو متغیر در طبقات مختلف
جای نگرفته اند.
همانطور که اشاره شد ،برای چرخش عامل ها از روش
10

عامل (رفتار)
1
2
3
4

مقدار

 %واریانس مقدار

5/39
3/70
2/62
2/15

20/73
14/25
10/08
8/27

ویژه

ویژه

 %واریانس تجمعی
20/73
34/98
45/07
53/34

واریماکس استفاده شده است .این روش درصدد حداکثر
کردن مجموع واریانس بارهای ماتریس عاملی است.
نتایج چرخش عامل ها مشخص می کند که برخی از
متغیرها بار عاملی بسیار باال (نزدیک به  +1یا  )-1و
برخی متغیرها بار عاملی بسیار پایین (نردیک به صفر)
در هر ستون از ماتریس دارند .زمانیکه همبستگی بین
متغیر و عامل نزدیک به  +1یا  -1باشد ،می توان قضاوت
نمود که ارتباط روشن و قابل قبولی بین متغیر و عامل
وجود دارد .یافتههای حاصل از چرخش عاملها نشان
می دهد که در عامل اول نگرش کشاورزان شش گویه،
در عامل دوم شش گویه ،در عامل سوم هفت گویه و
در عامل چهارم سه گویه جای گرفته است .مالحظه
می شود که شش گویه عامل اول از لحاظ مفهومی،
همگی مربوط به اهمیت فعالیت های زراعی در مقابل
Iran Occupational Health. 2022 (01 Jan);19: *.
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استفاده از ابزار حفاظت از گوش هنگام در معرض صدای بلند بودن
ممنوعیت سیگار کشیدن حین سمپاشی برای خود
توجه به هشدارها و عالئم خطر روی برچسب سموم قبل از سمپاشی
محافظت در برابر حیوانات و حشرات سمی در حین کار
مطالعه دستورالعمل روی قوطی سموم قبل از استفاده
شستن دستها و صورت پس از سمپاشی
ممنوعیت خوردن و آشامیدن حین سمپاشی برای خود
برنامهریزی فعالیتهای کشاورزی در ساعاتی که شدت نور خورشید کمتر است
عدم تفاوت کار کردن در سایه یا آفتاب اوقاتی که نور خورشید زیاد و مستقیم است
افزایش انگیزه استفاده از ابزار محافظتی در حین کشاورزی با تصور زندگی سالم
تعطیلی فعالیتهای کشاورزی در ظهر
استفاده از ابزار حفاظتی نظیر عینک ،کرم ضد آفتاب ،دستکش ،لباس مخصوص و غیره هنگام برداشت محصول
به اندازه سم تهیه و مصرف کردن
در نظر گرفتن لباس جداگانه برای فعالیتهای کشاورزی
استفاده از ابزار حفاظتی نظیر عینک ،کرم ضد آفتاب ،دستکش ،لباس مخصوص و غیره هنگام کاشت محصول
شستن تمام وسایل بعد از انجام کار
استفاده از ابزار حفاظتی نظیر ماسک ،دستکش ،عینک محافظ و غیره هنگام تهیه سموم شیمیایی و سمپاشی
عدم نگهداری سموم در قوطیهای مخصوص مواد غذایی و آشامیدنی
کار کمتر در محیط دارای سر و صدای زیاد با انگیزه جلوگیری از آسیب شنوایی
استفاده از ابزار حفاظتی براساس احساس نیاز
سمپاشی در جهت باد
استفاده از ابزار حفاظتی نظیر ماسک هنگام بروز گرد و خاک
نگهداری قوطیهای سموم شیمیایی برای مصارف دیگر

میانگین

انحراف

ضریب

اولویت

نوع شناسی رفتار و نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفه ای کشاورزی ...
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ﺑﻌﺪ نگرش
های بعد
نموار .1
ﻧﮕﺮش
عاملﻫﺎي
ویژهﻋﺎﻣﻞ
مقداروﻳﮋه
ﻣﻘﺪار
ﻧﻤﻮار .1

ﺑﻌﺪ رفتار
های بعد
نموار .2
رﻓﺘﺎر
عاملﻫﺎي
ویژهﻋﺎﻣﻞ
مقداروﻳﮋه
ﻣﻘﺪار
ﻧﻤﻮار .2

با حفظ سالمت حرفه ای می شود .بنابراین ،می توان
این عامل را «نگرش کارمحور» نامگذاری کرد .این عامل
دربرگیرنده ی اولویت مشکالت کاری و خانوادگی و تولید
محصول ،مشکالت ناشی از کشاورزی ،دست وپاگیری
ابزار حفاظتی و غیره می باشد .این عامل با توجه به
مقدار ویژه آن ( 17/38 )4/17درصد از کل واریانس
گویه های نگرش کشاورزان را تبیین می نماید .عامل
دوم مربوط به در نظر گرفتن اصول و ابزارهای حفاظتی
در حین کشت وکار می باشد .بنابراین ،می توان این
عامل را «نگرش سالمت محور» نام نهاد .این عامل با
مقدار ویژه  ،3/43مقدار  14/29درصد از کل واریانس
گویه های نگرش کشاورزان را تبیین می کند .گویه های
عامل سوم بیانگر تأثیر وضعیت اقتصادی بر اقدامات
Iran Occupational Health. 2022 (01 Jan);19: *.

حفاظتی در محیط کار است .بنابراین ،عامل سوم را
می توان «نگرش اقتصادگرا» نام نهاد که با مقدار ویژه
 ،3/31مقدار  13/79درصد از واریانس کل گویه ها را
تبیین می نماید .در نهایت ،گویه های عامل چهارم از
لحاظ مفهومی بيانگر ارتباط بین محیط زیست و سالمت
حرفه ای کشاورزان می باشد .در نتیجه ،عامل چهارم
«نگرش بوم گرایانه» نامگذاری شده است .این عامل با
مقدار ویژه  ،2/68مقدار  11/16درصد از واریانس کل
گویه های نگرش را تبیین می کند (جدول .)5
یافتههای حاصل از چرخش عاملهای رفتار سالمت
حرفه ای کشاورزان نشان می دهد که در عامل اول هشت
گویه ،در عامل دوم پنج گویه ،در عامل سوم پنج گویه
و در عامل چهارم سه گویه جای گرفته است .مالحظه
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پوریا عطائی و همکاران
جدول  .5نتایج حاصل از چرخش عاملهای نگرش به روش واریماکس
جدول  .5نتایج حاصل از چرخش عاملهای نگرش به روش واریماکس
نام عامل

نگرش کارمحور

نگرش اقتصادگرا

نگرش بومگرایانه

اولویت من مشکالت کاری و خانوادگی است تا فعالیتهای حفاظتی در کار.
مشکالت ناشی از کار کشاورزی در میان کشاورزان شایع است.
استفاده از ابزار حفاظتی در حین انجام کارهای کشاورزی دستوپاگیر است.
اولویت من تولید محصول است حتی بدون استفاده از امکانات حفاظتی.
استفاده از وسایل حفاظتی در حین فعالیتهای کشاورزی وقتگیر است.
استفاده از وسایل حفاظتی در فعالیتهای کشاورزی اختالل ایحاد میکند.
در هنگام فعالیتهای کشاورزی نگران ابتال به ناشنوایی یا شنوایی کم هستم.
وضعیت بد کار کشاورزی و عدم محافظت از سالمتی باعث ایجاد ترس و اضطراب میشود.
در صورت عدم تشخیص زودهنگام مشکالت ناشی از کار کشاورزی مشکالت جدی برای فرد ایجاد میشود.
استفاده منظم از امکانات محافظتی در هنگام فعالیتهای کشاورزی از بروز آسیبهای جسمانی جلوگیری میشود.
نگران تمسخر سایرین برای استفاده از ابزار حفاظتی حین فعالیتهای کشاورزی نیستم.
استفاده منظم از وسایل حفاظتی مانند عینک آفتابی ،کرم ضدآفتاب ،کاله و  ...حین فعالیتهای کشاورزی از صدمات و مشکالت پوستی جلوگیری
میکند.
اولویت خرید آفتکشها ،سموم و موادضدعفونی کننده براساس ارزانتر بودن آنها است.
فروش قوطیهای سموم پس از استفاده بهصرفه است.
هزینههای درمان مشکالت مربوط به سالمتی ترس و اضطراب ایجاد میکند.
یکی از جنبههای افزایش مشکالت جسمانی کشاورزان ،هزینههای درمانی است.
هزینههای مربوط به سموم و کودهای شیمیایی بیشتر از بهبودی محیطزیست اهمیت دارد.
میزان استفاده از ابزار حفاظتی به وضعیت اقتصادی خانواده وابسته است.
استفاده از ابزارهای حفاظتی مختلف هزینهبر است.
مسائل مربوط به محیط زیست روی سالمتی من و خانوادهام تأثیر میگذارد.
استفاده از ابزار حفاظت از سالمتی در پایداری محیط زیست تأثیرگذار است.
قوطیهای سموم شیمیایی بر محیط زیست تأثیر منفی دارد.

0/759
0/918
0/850
0/583
0/613
0/573
0/554
0/678
0/786
0/706
0/552
0/647
0/636
0/600
0/709
0/688
0/550
0/715
0/555
0/783
0/847
0/641

نگاره  .1عامل های چرخش یافته بعد نگرش

ﻧﮕﺎره  .1ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺮش

می شود که هشت گویه عامل اول از لحاظ مفهومی،
همگی مربوط به رفتارهای اصولی کشاورزان در حین
فعالیت های کشاورزی برای حفاظت از سالمتی می باشد.
بنابراین ،می توان عامل اول را «رفتار ساختارمند»
نامگذاری کرد .این عامل دربرگیرنده رفتارهایی از
قبیل استفاده از ابزار حفاظتی هنگام کاشت ،داشت و
برداشت محصول می باشد .این عامل با توجه به مقدار
12

ویژه آن ( 20/73 )5/39درصد از کل واریانس گویه ها
را تبیین می نماید .عامل دوم رفتارهایی را درنظر دارد
که کشاورزان برحسب نیاز و منطق خود بروز می دهند.
بنابراین ،می توان این عامل را «رفتار خودمحورانه» نام
نهاد .این نوع رفتار ،سمپاشی در جهت باد ،استفاده از
قوطی سم برای مصارف دیگر ،استفاده از ابزار حفاظتی
بر حسب نیاز و غیره را شامل می شود .این عامل با مقدار
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نگرش سالمتمحور

گویه

بار عاملی

نوع شناسی رفتار و نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفه ای کشاورزی ...

نام عامل

رفتار ساختارمند

رفتار پیشگیرانه

رفتار انگیزشی

گویه
استفاده از ابزار حفاظتی نظیر عینک ،کرم ضد آفتاب ،دستکش ،لباس مخصوص و غیره هنگام برداشت محصول
استفاده از ابزار حفاظتی نظیر عینک ،کرم ضد آفتاب ،دستکش ،لباس مخصوص و غیره هنگام کاشت محصول
استفاده از ابزار حفاظتی نظیر ماسک ،دستکش ،عینک محافظ و غیره هنگام تهیه سموم شیمیایی و سمپاشی
شستن تمام وسایل بعد از انجام کار
به اندازه سم تهیه و مصرف کردن
مطالعه دستورالعمل روی قوطی سموم قبل از استفاده
شستن دستها و صورت پس از سمپاشی
در نظر گرفتن لباس جداگانه برای فعالیتهای کشاورزی
استفاده از ابزار حفاظتی براساس احساس نیاز
استفاده از ابزار حفاظتی نظیر ماسک هنگام بروز گرد و خاک
سمپاشی در جهت باد
نگهداری قوطیهای سموم شیمیایی برای مصارف دیگر
عدم تفاوت کار کردن در سایه یا آفتاب اوقاتی که نور خورشید زیاد و مستقیم است
محافظت در برابر حیوانات و حشرات سمی در حین کار
ممنوعیت سیگار کشیدن حین سمپاشی برای خود
ممنوعیت خوردن و آشامیدن حین سمپاشی برای خود
تعطیلی فعالیتهای کشاورزی در ظهر
برنامهریزی فعالیتهای کشاورزی در ساعاتی که شدت نور خورشید کمتر است
افزایش انگیزه استفاده از ابزار محافظتی در حین کشاورزی با تصور زندگی سالم
عدم نگهداری سموم در قوطیهای مخصوص مواد غذایی و آشامیدنی
کار کمتر در محیط دارای سر و صدای زیاد با انگیزه جلوگیری از آسیب شنوایی

بار عاملی
0/726
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0/855
0/868
0/656
0/563
0/557
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0/518
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0/502
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0/598
0/759
0/734
0/778
0/694
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رفتار خودمحورانه

واریماکس
روش
رفتاریبه به
چرخش عام
نتایجحاصل
.6 .6نتایج
جدول
واریماکس
روش
هایرفتاری
عامللهای
حاصلازاز چرخش
جدول

نگاره  .2عامل های چرخش یافته بعد رفتار

ﻧﮕﺎره  .2ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎر

ویژه  ،3/70مقدار  14/25درصد از کل واریانس گویه های
رفتار کشاورزان را تبیین می کند .گویه های عامل سوم
بیانگر رفتارهایی است که از بروز حوادث و بیماری ها
پیشگیری کرده است .بنابراین ،عامل سوم را می توان
«رفتار پیشگیرانه» نام نهاد که با مقدار ویژه ،2/62
مقدار  10/08درصد از واریانس کل گویه ها را تبیین
می نماید .با بروز این نوع رفتارها بسیاری از آسیب هایی
که ممکن است در حین فعالیت های کشاورزی رخ دهد،
کاهش می یابد .این رفتارها می تواند شامل محافظت
Iran Occupational Health. 2022 (01 Jan);19: *.

در برابر حیوانات و حشرات سمی ،ممنوعیت سیگار
کشیدن و خوردن و آشامیدن حین سمپاشی و غیره
باشد .در نهایت ،گویه های عامل چهارم از لحاظ مفهومی
بيانگر انگیزه کشاورزان از رفتارهای حفاظتی می باشد.
در نتیجه ،عامل چهارم «رفتار انگیزشی» نامگذاری شده
است .افزایش انگیزه استفاده از ابزار محافظتی در حین
کشاورزی با تصور زندگی سالم ،کار کمتر در محیط
دارای سر و صدای زیاد با انگیزه جلوگیری از آسیب
شنوایی و عدم نگهداری سموم در قوطی های مخصوص
13
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مواد غذایی و آشامیدنی نمونه هایی از رفتارهای
انگیزشی هستند .این عامل با مقدار ویژه  ،2/15مقدار
 8/27درصد از واریانس کل گویه های رفتار کشاورزان را
تبیین می کند (جدول .)6
یافته ها مشخص نموده اند که کشاورزان از چهار نوع
نگرش بوم گرایانه ،اقتصادگرا ،کارمحور و سالمت محور
و چهار الگوی رفتاری ساختارمند ،انگیزشی ،پیشگیرانه و
خودمحورانه پیرامون سالمت حرفه ای پیروی می کنند.
به بیان دیگر ،نگرش کشاورزان نسبت به سالمت
حرفه ای در محیط کار متفاوت است و براساس آن
الگوهای رفتاری متنوعی را در محیط کار بروز می دهند.
کشاورزی مهم ترین و ضروری ترین بخش تأمین
مایحتاج زندگی انسان است و بدون بخش کشاورزی هیج
جامعه ای شرایط دستیابی به توسعه را پیدا نمی کند.
به این دلیل که بخش کشاورزی نیاز های اولیه برای بقا
مردم جهان را فراهم می کند ( 41و  .)40با این وصف
مشخص است که طیف وسیعی از افراد در سطح جهان به
فعالیت های کشاورزی مشغول هستند و از این طریق به
کسب درآمد می پردازند .با این حال می توان اذعان نمود
که میزان حوادث در بخش کشاورزی باالست و نرخ باالی
حوادث در کشاورزی تا حدود زیادی ناشی از کارکردن
در شرایط ویژه مانند گل والی ،برف و باران و دمای باال و
پایین و بروز بالیای طبیعی می باشد ( 11و .)13به عالوه
ممکن است رفتاری که کشاورزان در قبال حفاظت از
سالمتی خود در محیط مزرعه بروز می دهند ،متناسب
با ظرفیت ها و میزان آموزش آن ها در زمینه ایمنی و
بهداشت نباشد که این امر وقایع مرگبار را برای آن ها
به همراه خواهد داشت ( .)27به بیان دیگر ،کشاورزان
در محیط کار ممکن است رفتارهای متنوعی را در رابطه
با بهداشت و سالمتی بروز دهند .بنابراین ،شناخت نوع
رفتار کشاورزان در مزرعه می تواند یک موضوع مهم
هم برای برنامه ریزان بخش کشاورزی و هم برای بخش
سالمت و بهداشت باشد .بر همین اساس ،این پژوهش به
بررسی و نوع شناسی رفتار سالمت حرفه ای کشاورزان و
نگرش نسبت به آن پرداخته است .نتایج تجزیه و تحلیل
نگرش کشاورزان نسبت به سالمت حرفه ای در محیط
کار نشان داده که کشاورزان نگرش های متفاوتی نسبت
به سالمت حرفه ای در بخش کشاورزی دارند .از آنجایی
که نگرش ریشه در باورهای افراد دارد و افراد دارای
سلسله ای از باورها هستند ( ،)5طبیعی به نظر می رسد
14
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بحث

که نگرش کشاورزان نسبت به سالمت نیز متفاوت باشد
که این تنوع نگرش در بین کشاورزان می تواند رفتارهای
متفاوتی را نسبت به سالمت حرفه ای در کشاورزی بروز
دهد .به بیان دیگر ،نگرش یکی از مهمترین عوامل مؤثر
بر رفتار و حوادث شغلی می باشد که در نهایت نگرش
از طریق تغییر رفتار می تواند به صورت مستقیم یا غیر
مستقیم بر فرهنگ ایمنی و میزان وقوع حوادث شغلی
در میان کشاوررزان مؤثر واقع گردد.
یافته ها در رابطه با نگرش کشاورزان نسبت به سالمت
حرفه ای کشاورزی نشان داده است که کشاورزان دارای
سه دسته نگرش نسبت به سالمت حرفه ای می باشند.
به گونه ای که برخی از کشاورزان ،این نگرش را دارند که
حفظ سالمت انسان ها با محیط زیست طبیعی ارتباط
دارد .به عبارتی ،با رعایت اصول بهداشتی و حفاظتی
کشاورزان در مزرعه ،محیط زیست نیز در شرایط پایدار
و مناسبی قرار می گیرد و از آسیب های جدی بر محیط
زیست جلوگیری می کند.
سایر محققان نیز به این نکته اشاره کرده اند و حفظ
محیط زیست طبیعی را در حین اقدامات کشاورزی
مهم دانسته اند و این یافته را تأیید می کنند .وریزاس
( )2018آشکار نمود که ارتباط سه جانبه و نزدیکی بین
نگرش افراد ،رفتارهای ایمنی در محیط کار و پایداری
محیط زیست وجود دارد .به طوری که با شکل گیری
نگرش های مثبت ،رفتارهای ایمنی بروز پیدا می کند
و با بروز این رفتارها ،محیط زیست در راستای پایداری
قرار می گیرد ( .)42روتر ( )2018نتیجه گرفت که
نگرش یکی از عوامل بسیار مهم در بروز رفتارهای ایمنی
و بهداشتی در بین کشاورزان می باشد ( .)43همچنین،
داماالس و کوتروباس ( )2018اظهار داشتند که نگرش
نسبت به رفتارهای ایمنی کشاورزان در محیط مزرعه
منجر به حفاظت از محیط زیست می شود (.)23
از طرف دیگر ،برخی از کشاورزان نگرش
سالمت محورانه در محیط کار داشته اند .به بیان دیگر،
کشاورزان معتقد هستندکه حفظ سالمت در محیط
کار در درجه اول اهمیت قرار دارد .بر اساس این نوع
نگرش ،کشاورزان فعالیت های کشت وکار را با دید و
نگرش سالمت محورانه انجام می دهند .این یافته با
نتایج پژوهش های  Moradhaseliو همکاران (،)2020
 Narasimhanو همکاران ( Colémont ،)2011و Van
 )2008( den Brouckeمطابقت دارد (.)6،21، 44
ایشان نیز به این نتیجه دست پیدا کردند که در انجام
فعالیت های کشاورزی ،ایمنی و بهداشت مهم ترین
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نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نیز در رابطه با رفتار کشاورزان همین
حقیقت را آشکار نمود که الگوهای رفتاری کشاورزان
نسبت به سالمت حرفه ای متفاوت است .به طوری که
در الگوی رفتاری ساختارمند ،کشاورزان اصول ایمنی
و حفاظتی را در انجام فعالیت های کشاورزی رعایت
می کنند .اما ،در الگوی رفتاری خودمحورانه کشاورزان
بر اساس شرایط ،نیاز ،محیط و طرز فکر خود از ابزار
حفاظتی را در حین اقدامات کشاورزی استفاده می کنند.
در کنار این دو الگوی رفتاری ،کشاورزان رفتارهایی را
بروز می دهند که از وقوع حوادث و بیماری های مرتبط
با فعالیت های کشت وکار پیشگیری می کند و یا اینکه
کشاورزان رفتارهای ایمنی را با انگیزه خاصی انجام
می دهند که در این راستا مطالعه مراد حاصلی و همکاران
( )2019نشان داد که رفتار دارای ابعاد متفاوتی است که
از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد ( .)37می توان بیان
15
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عامل است .اما ،نتایج نشان داده است که گروهی دیگر
از کشاورزان دیدگاه ها و نگرش های متضادی نسبت به
دو نوع نگرش دیگر دارند .برخی از آن ها نگرش کام ً
ال
اقتصادی در مقابل با سالمت حرفه ای کشاورزی داشته
اند .آن ها معتقدند که انجام فعالیت های حفاظتی در
مزارع منوط به مهیا بودن شرایط اقتصادی می باشد.
مطالعه  Moradhaseliو همکاران ( )2014نیز به این
نتیجه رسیدند که یکی از موانع و چالش های رعایت
بهداشت حرفه ای در کار کشاورزی ،عوامل اقتصادی
می باشد ( .)45همچنین ،نوع دیگری از نگرش در بین
کشاورزان وجود دارد که معتقدند انجام فعالیت های
کشاورزی اولویت باالتری در مقایسه با انجام فعالیت های
حفاظتی دارد .به عبارتی ،این گروه از کشاورزان معتقدند
که فعالیت های کاری در هر صورتی بایستی انجام شود،
حتی بدون رعایت اصول حفاظتی و ایمنی .با توجه به
نتایج نگرش کشاورزان ،می توان نتیجه گرفت که برخی
از نگرش ها در راستای سالمت حرفه ای کشاورزی است
(نگرش های سالمت محور و بوم گرایانه) و برخی متضاد
با آن است (نگرش های کارمحور و اقتصادگرا).
از طرف دیگر ،به دلیل ارتباط بین نگرش ها و
رفتار افراد ،نیاز به توجه هم زمان به این دو مؤلفه در
بررسی نوع شناسی رفتار حرفه ای کشاورزان می باشد.
یافته های  Bondoriو همکاران ( )2019نیز این نکته
را تأیید می کنند که متغيرهاي دانش و نگرش درصد
زیادی از تغييرات رفتار ايمني -بهداشتي کشاورزان
را پيش بيني می کنند .ایشان بیان داشته اند که
کسب دانش در مورد نگرش افراد می تواند به تغییر
در فرآیندهاي تفکر و عمل آنها کمک کند .با افزایش
نگرش هاي فرد در مورد موضوع ها ،احتیاج او به تفکر و
تصمیم گیري هاي جدید کم شده و رفتار او در برابر آن
موضوع ها مشخص ،عادتی و قابل پیش بینی می گردد
( )2018( Rezaei & Jamshidi .)46نیز اثبات کردند که
منشاء و زمينه شکل گيري هر نوع رفتاري ،برداشت هاي
ذهنی و در حقيقت نگرش افراد راجع به پديده هاي
مختلف از جمله مسايل بهداشتی و ايمنی کاري است؛
از اين رو ،مساعد بودن نگرش کشاورزان مورد مطالعه
نسبت به ايمنی شغلی می تواند تا حدود زيادي زمينه
الزم براي بهبود سطح رفتار حرفه ای آنان و رساندن
آن به سطح استاندارد را فراهم سازد (Ghanbari .)47
و همکاران ( )2018معتقدند که ضعف انجام رفتارهاي
ایمنی توسط کشاورزان با ناکافی بودن آگاهی ،حساسیت
درك شده و نگرش های منفی مرتبط است (Seydi .)48

 )2019( & Rezaeiنیز به این نکته اشاره داشته اند که
زیربنای هر تغییری در رفتار حرفه ای کشاورزان داشتن
نگرش های مثبت نسبت به آن می باشد (.)49
بر اساس یافته های پژوهش پیش رو می توان
پیشنهاد داد که دست اندرکاران بخش کشاورزی
و بهداشت بایستی با برنامه ریزی های مشترک و
برنامه های آموزشی -ترویجی گوناگونی در راستای
تغییر نگرش کشاورزان به سمت انجام فعالیت های
سالمت حرفه ای تدوین نمایند .به عبارت دیگر ،این
برنامه ها بایستی دارای استراتژی ها و اقداماتی باشد
که نگرش های کشاورزان را به سمت ارتقای اهمیت
بهداشت و سالمتی در محیط کار تغییر دهند .به طوری
که حفظ سالمت و بهداشت در کنار فعالیت های تولیدی
و حفظ محیط زیست از اهمیت الزم برخوردار باشد.
برای بروز رفتارهای سالمت حرفه ای نیز بخش دولتی و
خصوصی باید اقدامات حمایتی و پشتیبانی بیشتری را
به کشاورزان ارائه دهند .برخی از این اقدامات می تواند
شامل احداث استراحتگاه و اماکن بهداشتی ،اختصاص
یارانه جهت تهیه ادوات کم خطر و جدید ،توجه دولت
به مسائل مالی و اقتصادی آنان ،توجه به بیمه نمودن
کشاورزان ،در اختیار قرار دادن وسایل حفاظتی (ماسک،
کاله ،دستکش و غیره) باشد .همچنین ،دولت می تواند
در کنار انواع حمایت های نهاده ای ،خرید تضمینی و
بیمه ای ،حمایت های ایمنی -بهداشتی نظیر تهیه ابزار
و امکانات حفاظتی را در دستور کار قرار دهد.

پوریا عطائی و همکاران

.از رفتار سالمت حرفه ای کشاورزان دست یافت
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داشت که الگوهای رفتاری کشاورزان نیز مانند نگرش ها
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