
39تا 30صفحات ،1393مستانز، 4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقاله پژوهشی

يکشاورزآالتنیدر کار با ماشرانیجنوب غرب ايکارشناسان کشاورزیمنیدانش ا
3سالمت، عماد*2بیـژنیمسـعود،1کرمیغالمحسین

10/12/1393:تاریخ پذیرش23/10/1393: تاریخ دریافت

چکیده
دیتهدمت و ایمنی کشاورزان و سایر افراد حاضر در مزارع را کشاورزي همزمان با رشد این بخش، سالآالتنیماشتوسعه :زمینه وهدف

حاضر هدف مطالعه. دارديکشاورزيهانیبران ماشرکشاورزان و کایشغليهاتیدر کاهش مصدومینقش مهمیمنیآموزش ا. کندیم
.بوديکشاورزهايبا ماشینمنیدانش کارشناسان در خصوص کار ایبررس
هاي نفري کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان493ي آماري نفر بود که از جامعه230ي آماري پژوهش حجم نمونه: بررسیروش

اي بود که روایی آن را جمعی ابزار پژوهش پرسشنامه. بندي تصادفی متناسب انتخاب گردیدندگیري طبقهخوزستان و ایالم به روش نمونه
افزار ها با استفاده از نرمداده. آلفا محاسبه شدکرون باخآزمون قیاز طرزیآن نییاید و پاکردندییو اساتید مجرب تأنظرانصاحباز 

SPSS19تجزیه و تحلیل شدهانیانگیممقایسهو آزمون.

نیاز انایدرصد پاسخگو22/72بود و یدر سطح مناسب41/1اریو انحراف مع5از 73/3کل نیانگیکارشناسان با میمنیدانش ا:هایافته
هاي کشاورزي بر اساس سطح با ماشینمنیدانش کارشناسان در خصوص کار انیبنیهمچن. شدندیابیارز"متوسط"نظر در سطح 

و شاهد بودن حوادث یمنیاما شرکت در دوره آموزش ا. داري وجود داشتکار تفاوت معنیطیدر محدثهو داشتن سابقه حاالتیتحص
.نداشتیمنیانش ابا ديداریکار رابطه معن

در مزارع، یمنیو نظام سالمت به بهداشت کار و ايبخش کشاورزرانیمدیتوجهکشاورزان و کمیمنیايبا توجه نقش آموزش در ارتقا:گیرينتیجه
جیر برنامه تروشرکت ديها را براکارشناسان برگزار شده و آنيمناسب براتیفیبطور گسترده و با کیمنیآموزش ايهاضرورت دارد دوره

.نمودایتوانمند و مه"منیايکشاورز"

هاي کشاورزيماشین،یشغلیمنیدانش کارشناسان، ا: هاکلیدواژه

.،شیراز،ایرانرازیدانشگاه ش،يکشاورزجیترويدکترايدانشجو. 1
mbijani@modares.ac.ir: کیپست الکترون. تهران، ایران،سمدرتیگروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه ترباریاستاد) مسئولسندهینو(*. 2

.ایران،اهواز، رامینیعیارشد ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبکارشناسی. 3
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31/يکشاورزآالتنیدر کار با ماشرانیجنوب غرب ايکارشناسان کشاورزینمیدانش ا

1393تانزمس، 4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقدمه
، بـا  رفـاه ها، همزمان با افـزایش فناوريانواعبهانساندستیابی

تنوعافزایش. استبودههمراهنیزايناخواستهو مخاطراتعوارض
پیامـدهاي جملـه ازمحـیط کـار   هـاي بیمـاري و حوادثشدتو

شـده ارائـه آمارهـاي اساسبر. ]1[ت اسصنایعگسترشنامطلوب
برکارگرهزار350حدوددرسالیانهکار،المللیبینسازمانتوسط

بـه ایـن آمـار    . دهنـد میدستازراخودجانکارحینحوادثاثر
هاي منجر به از کار هاي منجر به مرگ، مصدومیتتوان بیماريمی

هاي مزمن در اثر شرایط سخت محیط کار را هم افتادگی و بیماري
هاي اقتصادي و اجتماعی زیادي هزینهکارحوادث. ]2[اضافه کرد 

هـاي اجتمـاعی ـ    کند و عالوه بر محرومیترا بر جامعه تحمیل می
وسـرمایه رفـتن بینازباعثاش،خانوادهواقتصادي فرد مصدوم
.]3[گردد میجامعهتزلزل بنیان اقتصادي

هـاي زیـر   هاي مهم اقتصـادي، کشـاورزي و حرفـه   یکی از بخش
در حال حاضر نیمـی از نیـروي کـار جهـان بـا      . مجموعه آن است

کننـد  میلیارد نفر در این بخش فعالیت می3/1جمعیتی در حدود 
یـرات فراوانـی داشـته    بخش کشاورزي نسبت به گذشـته تغی . ]4[

حفاظـت فـردي و آگـاهی از    يهـا يفنـاور اگرچه پیشـرفت  . است
اهمیت ایمنی، بهداشت و سـالمت کشـاورزان را ارتقـاء داده ولـی     

الت آو ماشــین ي گســترده تکنولــوژي، تجهیــزات  ریکــارگبــه
هـاي  و آسـیب هـا  انـواع بیمـاري  هاي شـیمیایی،  و نهادهکشاورزي

بــر گــزارش ســازمان بنــا. ]5[اســت شــغلی را نیــز ایجــاد نمــوده 
دلیـل حـوادث کـار بـا     هزار کشاورز به170المللی کار، ساالنه بین

هـا جـان   هاي ناشی از مسـمومیت آالت کشاورزي و بیماريماشین
شود کشاورزي بعد از معـادن و  گفته می. دهندخود را از دست می

.]6[صنایع ساختمانی سومین شغل پرمخاطره در دنیاست 
ور ما هـم کشـاورزي نقـش مهمـی در اشـتغال، تولیـد و       در کش

ــه دارد   ــذایی جامع ــت غ ــالمت  . ]4[امنی ــاه و س ــعیت رف ــا وض ام
هـاي  به طور معمـول از حمایـت  کشاورزان چندان مساعد نیست و

بنــابراین بــراي . باشــندو حفاظــت اجتمــاعی محــروم مــییصــنف
دستیابی به توسعه پایـدار کشـاورزي بایـد بـه وضـعیت بهداشـت       

بـا طراحـی، تـرویج و    و ارگونومی کشاورزان توجه شـود و  ايفهحر
ضـریب  ) Safe Agriculture("کشـاورزي ایمـن  "آموزش نظـام  

هـدف  . حفاظت آنان در برابر مخاطرات محـیط کـار افـزایش یابـد    
ــت  ــهبهداش ــاورزاي حرف ــگیرييکش ــدومیت، پیش ــا و از مص ه

.]7[ت اسبخشاین نسالمت شاغاليارتقاو یشغلهاي بیماري
وتـرین منشـأ حـوادث   مهـم کشاورزيآالتماشینوتجهیزات

امـروزه تغییـر در   . مـرگ کشـاورزان هسـتند   بـه منجـر صـدمات 
و آالتانـواع ماشـین  عملیات کشاورزي، تنوع استفاده ازهايشیوه

آور شغلی را با وجود تقلیـل  اسیون، عوامل زیانمکانیزارتقاء ضریب
هــاي از بــین ماشــین. اده اســتت، افــزایش دزراعــهــايدشــواري

. ]8[اي در ایجـاد حـوادث دارنـد    کشاورزي، تراکتورها سهم عمـده 
رويبـر نشسـتن ومـداوم وزیـاد مـدت بهتراکتوربرشدنسوار

ــندلی ــايص ــی  ه ــدید م ــرایط را تش ــن ش ــتاندارد ای ــدغیراس . کن
واژگـونی هنگامتراکتورزیررانندهافتادنگیر، حادثهترینمتداول

مـورد 1000ازبـیش آمریکـا درسـاالنه . استپشتیاپهلوبهآن
آنمـورد 500ازبـیش کـه دهدرخ میتراکتورحوادثدرمرگ

درکاراثردراستممکنواژگونی. تاستراکتورواژگونیبهمربوط
رخ هـا گـودال و هـا آبمجارينزدیکوناهمواریاداراراضی شیب

.]9[دهد 
ورزان در محــیط کــار، شــناخت بــه منظــور حفــظ ایمنــی کشــا

سـازي  سـالمت، ایمـن  دکنندهیتهدها و عوارض مخاطرات، بیماري
ي مواد و ابزار مورد اسـتفاده بـه شـکل ایمـن و     ریکارگبهمحیط و 

آموزش عملکرد و رفتار ایمن، سه راهبرد اساسی کـاهش حـوادث،   
کـه  بـا وجـود آن  . ]10[کشاورزان اسـت  ریوممرگها و مصدومیت

رسـانی مختلـف در حـوزه    هاي آمـوزش و اطـالع  ا و روشهرهیافت
شـرایط  لیـ بـه دل هاي تـرویج کشـاورزي وجـود دارد، امـا     آموزش

هاي نوین فرهنگی و اجتماعی و دسترسی کمتر کشاورزان به کانال
هاي ایمنـی  ي آموزشمحتواارتباطی و همچنین با توجه ماهیت و 

ورزي، مددکاران الت کشاآبه خصوص در زمینه اصول کار با ماشین
ی در آموزش ایمنـی  توجهقابلو کارشناسان ترویجی نقش ممتاز و 

لـذا تعیـین سـطح    . ]11[آالت دارند به کشاورزان و کابران ماشین
دانش و آگاهی ایمنـی کارشناسـان آمـوزش کشـاورزي و طراحـی      

آمـوزي و ارتقـاي سـطح دانـش مروجـان در زمینـه       هاي بازبرنامه
ت دارد و ارتبـاط کارشناسـان ایمنـی بـا     اي، ضـرور بهداشت حرفه

کشاورزان و آشنا کردن آنان با دانش ارگونـومی و عـوارض محـیط    
هاي شغلی این قشر را کـاهش مـی  کار تا حدود زیادي مصدومیت

.]12[دهد 
ــی روش  ــادآوري و بازشناس ــش ی ــا و  دان ــدها، الگوه ــا و فرآین ه

ها و دسـتاوردي شخصـی اسـت کـه در نتیجـه یـادگیري      موقعیت
اي از اطالعــات اسـت   دانـش همچنین مجموعــه . شودحاصل می

که اعضاي نظام اجتماعی در آن سهیم باشـند و بـه ایـن دلیـل بـا      
دانـش  یـا بـه عبـارت دیگـر     . هاي اجتماعی در ارتبـاط اسـت  نقش

اي از کل اطالعات ذخیره شده در حافظه در مورد یک زیرمجموعه
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و همکارانیکرمنیغالمحس/ 32

1393نزمستا، 4، شماره 1اي، دوره حرفهمجله مهندسی بهداشت

ري ارزشی افـراد را بـا   گیمسأله خاص بوده و عاملی است که جهت
.]13[گذارد ارتباط داده و بر رفتار اثر میآنان هاي خاص نگرش

هـا و نیـات رفتـاري را    دانش و معلومات، نگرشبا توجه به اینکه 
هسـتند، لـذا  تحت تأثیر قرار داده و واسـط میـان نگـرش و رفتـار     

تر در مورد یک پدیده یا مفهوم، احتماالً منجر به ایجـاد یشبدانشِ
تـر  تـر بـوده و در برابـر تغییـر مقـاوم     شود که پایدارهایی مینگرش
همراه با آگاهی و دانش باالتر بـه  احتمال تبدیل تمایالتوهستند
بـا  .]14[رفتار، بیشتر از تمایالت مبتنی بر دانش کم است عمل و 

این توصیف کارشناسان داراي دانـش ایمنـی تمایـل بیشـتري بـه      
. موزش ایمنی به کشاورزان خواهند داشـت هاي آمشارکت در طرح

هــاي کشــاورزان آمــوزش دیــده نیــز اصــول ایمنــی را در فعالیــت
.کنندکشاورزي بیشتر رعایت می

است،تازهتخصصیکاي،حرفهبهداشتایمنی و دانشپدیداري
توجهموردکهنهايزمانازدانش،ایندرشدهمطرحمفاهیماما

المللـی کـار،   ینبـ شده از سـازمان  طبق گزارش منتشر. تاسبوده
) OSH(هاي مدیریت بهداشت و ایمنـی شـغلی  مهارت در سیستم

یـا  تحصـیالت، تجربـه کـاري و آمـوزش و    سـه متغیـر   تحت تأثیر 
در نیز ]16[ژانگ و همکاران .]15[باشدترکیب این سه عنصر می

عملکرد کشـاورزان در مـورد اسـتفاده    و زمینه آگاهیپژوهشی در
دریافتند که پایین بودن میزان آگاهی هاي کشاورزيز نهادهاایمن

.ي شغلی استهاآسیبافراد مورد مطالعه عامل بروز دانشو 

OSHمثلث-1شکل 

بنابراین اطالع و شناخت کافی از دانش ایمنی کارشناسان 
هاي کشاورزي و عوامل تأثیرگذار بر آن ضروري است تا با برنامه

را فراگیرند الزمهايکشاورزي آموزشکارشناسان ایمنیآموزشی، 
در همین راستا موضوع . و آن را در بین کشاورزان ترویج نمایند

تحقیق حاضر سنجش دانش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي 
هاي هاي خوزستان و ایالم نسبت به ایمنی در کار با ماشیناستان

صلی انتخاب این موضوع، کمبود دلیل ا. باشدکشاورزي می
ایمنی کشاورزي و نقش کارشناسان اطالعات و تحقیقات در زمینه

این پژوهش در . باشدکشاورزي در آموزش ایمنی به کشاورزان می

در هاي محققان نشان داد نوع خود منحصر بفرد است؛ زیرا بررسی
اي در خصوص دانش ایمنی کارشناسان کشاورزي تاکنون مطالعه

بنابراین . شور انجام نگردیده و یا نتایج آن منتشر نشده استک
توان از نتایج این تحقیق در ترویج بهداشت کار و ایمنی در می

.بخش کشاورزي استفاده کرد

روش بررسی
این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و از فنّ پیمـایش  

ي آمـاري حجـم نمونـه  . آوري اطالعـات اسـتفاده شـد   براي جمـع 
ي نفر بود که بر اساس جـدول تعیـین حجـم نمونـه    230ش پژوه

نفري کارشناسان سازمان 493ي آماري مورگان و تاکمن از جامعه
از . هاي خوزسـتان و ایـالم محاسـبه گردیـد    جهاد کشاورزي استان

بنـدي تصـادفی متناسـب، جهـت تعیـین      گیري طبقـه روش نمونه
.استفاده شدهانمونه

بـر  کـه اي بود محقق ساختهعات پرسشنامهآوري اطالابزار جمع
پایه مطالعه و مرور منابع و ادبیات تحقیـق تنظـیم و سـپس بـراي     

بــا تشــکیل پانــل . تأییــد روایــی و پایــایی پرسشــنامه اقــدام شــد
متخصصان، هشت نفـر از اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه و افـراد       

ي اهاي کشاورزي و بهداشت حرفههاي ماشیننظر در رشتهصاحب
در این کار مشارکت نموده و در نهایت روایـی صـوري و محتـوایی    
. پرسشنامه به خصوص نحوه سنجش دانش ایمنی را  تأیید گردیـد 

منظور آزمون پایـایی پرسشـنامه، یـک مطالعـه راهنمـا در بـین       به
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي و البته خارج از نمونـه آمـاري   

لفا محاسبه آو ضریب کرونباخ رااجپرسشنامه 30تحقیق به تعداد 
بر اساس نتـایج  ). =6/75(شد که در سطح مناسب و مطلوبی بود 

.مطالعه راهنما، پرسشنامه بازنگري و اصالح شد
بخـش اول  در . پرسشنامه از دو بخش اصلی تشـکیل شـده بـود   

) دموگرافیــک و شــغلی(پرسشــنامه متغیرهــاي مســتقل تحقیــق 
متغیـر  (ین متغیرهـا شـامل سـن و سـابقه کـار      ا. سنجدیده شدند

، جنسـیت، شـرکت در   )ايمتغیـر رتبـه  (، سطح تحصیالت )نسبتی
شاهد بودن حوادث کشـاورزي و تجربـه   هاي آموزشی ایمنی، دوره

بود ) متغیرهاي اسمی دو سطحی(دچار شدن به حوادث کشاورزي 
ي انـه یچندگزهـاي مسـتقیم و دو یـا    که با سؤاالتی همراه با پاسخ

بخش دوم پرسشنامه مربوط بـه سـنجش متغیـر    . سنجدیده شدند
هـاي کشـاورزي   ایمنی در کار با ماشینوابسته تحقیق یعنی دانش

هاي در قالب طیـف لیکـرت  این متغیر از طریق مجموعه گویه. بود
در این مقیاس براي هر گویه یـا عبـارت پاسـخ پـنج     . سنجیده شد

کاريتجربه  تحصیالت

آموزش
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33/يکشاورزآالتنیدر کار با ماشرانیجنوب غرب ايکارشناسان کشاورزینمیدانش ا

1393تانزمس، 4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

ارائـه شـد و بـه ترتیـب از     "دزیـا خیلی"تا "کمخیلی"اي از گزینه
هاي مورد اسـتفاده بـراي   شاخص. گذاري شدنیز نمره» 5«تا » 1«

لـذا  . سنجش این متغیر در بخش نتایج بطور کامل ارائه شده است
گویه، دامنه نمره اکتسـابی  11با توجه به سنجش دانش ایمنی در 

. قرار دارد55تا 11هر پاسخگو بین 
، تکمیلو پس از کارشناسان توزیعبیندرهاپرسشنامهدر ادامه 

SPSSافزاروارد نرمکدگذاري و هاسپس داده. آوري شدندجمع
آزمون ازاستفادهباهادادهتوزیعبودننرمال. دنسخه ش

ها، در بخش منظور تحلیل دادهبه.شدتأییدسمیرنوف اکلموگروف 
هاي ههاي دانش ایمنی از آماربندي مؤلفهتوصیفی براي رتبه

همچنین از . میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شد
براي مقایسه دانش ایمنی در ) T-test(ها آزمون مقایسه میانگین

.هاي مستقل از هم استفاده شدبین گروه

هایافته
هـاي فـردي و   توزیع فراوانـی ویژگـی  هاي توصیفی تحلیل یافته

یـانگین سـنی پاسـخگویان    اي پاسـخگویان نشـان داد کـه م   حرفه
5/73(نفـر  158.اسـت سـال  1/8سال و با انحراف معیـار  31/36

میـانگین سـابقه کـار    .از پاسخگویان مرد و مابقی زن بودند) درصد
مـدرك  .سال بود57/6سال و با انحراف معیار 34/14پاسخگویان 

یکارشناسـ کارشناسی و سایرین ) درصد4/80(نفر 176تحصیلی 
در دورهاز پاسـخگویان  ) درصـد 4/9(نفـر  20. تر بـود و بـاال ارشد

از ) درصـد 7/39(نفـر  87و شـرکت کـرده بودنـد   آموزش ایمنـی 
) درصد2/15(نفر 33.نزدیک شاهد وقوع حوادث کشاورزي بودند

. کشاورزي شده بودندحوادثنیز خود دچار

کشاورزييهانیماشا در کار بایمنی هاي مرتبط با  دانشبندي مؤلفهرتبه- 1جدول 
رتبهCVانحراف معیار*میانگینکشاورزيدانش ایمنی

51/409/124/01در کاهش حوادث کار...) ها و پوشش(اثرات تجهیزات ایمنی 
38/417/127/02هاها در میزان خطرات آنساخت ماشینيفناورتأثیر اندازه و 

22/422/129/03هاي کشاورزيرابطه ایمنی و ساختار ماشین
95/335/134/04هاي کشاورزياشخاص همراه کاربر ماشینتهدیدکنندهخطرات 

87/338/136/05ها اصول عبور و مرور تراکتور و کمباین در جاده
66/345/140/06ها در افزایش ایمنیتأثیر استفاده متناسب از توان و ظرفیت ماشین

56/361/145/07) یا کششیخود کنترل(وي محرك ماشین ارتباط حادثه به نوع نیر
47/365/147/08هاي کشاورزي در ایجاد حوادثنقش نقاط گیر کردن ماشین

32/369/151/09هاي کشاورزي در ایجاد حوادثنقش نقاط پیچیدن ماشین
11/372/155/010هاي کشاورزي در ایجاد حوادثنقش نقاط برش ماشین

98/280/160/011ها در ایجاد حوادثماشینشدهرهیذخش انرژي نق
41/1با  انحراف معیار 73/3میانگین کل 5=زیادخیلی4=زیاد3=تاحدودي2=کم1=کمخیلی*

هاي کشاورزيدانش ایمنی کارشناسان در کار با ماشین
هـاي  ماشینایمنی کارشناسان در کار بادانشسنجشمنظوربه

راپاسخگویان سطح دانش خـود تاشدمطرحگویه11کشاورزي 
،)1جـدول  (ها مطابق یافته. کنندبیانهامؤلفهازپیرامون هر یک

هـاي  به ایمنی در کار بـا ماشـین  نسبتمناسبیپاسخگویان دانش
و بـا  5از 73/3دسـت آمـده  کشاورزي داشتند و میانگین کل بـه 

شده بر حسبمحاسبههاياولویتبررسی.ودب41/1انحراف معیار 
اسـت کـه  آنازحـاکی ، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات

اثـرات تجهیـزات   "موضـوع  دونسبت به باالترین سطح دانش افراد
و ) CV=24/0("در کـاهش حـوادث کـار   ...) هـا و  پوشـش (ایمنی 

"هـا آنها در میزان خطرات ي ساخت ماشینفناورتأثیر اندازه و "
)27/0=CV ( رابطـه ایمنـی و   "موضـوع  در مراحل بعدي دو بود و

خطـــرات "و ) CV=29/0("هـــاي کشـــاورزيســـاختار ماشـــین
ــدهیتهد ــین دکنن ــاربر ماش ــراه ک ــخاص هم ــاورزياش ــاي کش "ه

)34/0=CV (کارشناسان کشاورزي در خصوص دانش. قرار داشتند
"هـا جـاده اصول عبـور و مـرور تراکتـور و کمبـاین در    "هاي مؤلفه
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و همکارانیکرمنیغالمحس/ 34

1393تابستان، 2، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

)36/0=CV ( ــت   "و ــوان و ظرفی ــب از ت ــتفاده متناس ــأثیر اس ت
پـنجم و ششـم   رتبهدر ) CV=40/0("ها در افزایش ایمنیماشین

ارتباط وقـوع حادثـه بـه نـوع نیـروي      موضوعاتی مانند.قرار داشت
و انـرژي  محرك ماشین، نقش نقاط گیـر کـردن، پیچیـدن، بـرش     

هـاي کشـاورزي در   ماشـین ثها در ایجاد حوادماشینشدهرهیذخ
هاي انتهایی دانش پاسخگویان قرار داشت و اطالعات و دانـش  رتبه

.ها کمتر بودافراد مورد مطالعه در این زمینه
از روشدانش ایمنی کارشناسان توزیع فراوانیمنظور توصیف به

در ایـن  . شـد اسـتفاده ) ISDM(فاصله انحراف معیـار از میـانگین   
بر اساس نمـره  سطح سه به رات دانش ایمنی، نمتبدیل براي روش 

:شدعملبه شکل زیر) SD(معیار و انحراف) Mean(میانگین 
A :ضعیف =  A Mean SD

B :متوسط = Mean SD B Mean SD

C :زیاد = Mean SD C

بندي در جدول توزیع فراوانی متغیر دانش ایمنی پس از گروه
22/72(ترین فراوانی مطابق نتایج بیش. ارائه شده است) 2(

پس از . اختصاص داشت"متوسط"به کارشناسان با دانش ) درصد
درصد از پاسخگویان را 44/19، "کم"آن کارشناسان با دانش 

"زیاد"ناسان داراي دانش توزیع فراوانی کارش. دهندتشکیل می
.در رده سوم قرار دارد) درصد33/8(

هاي کشاورزيتوزیع فراوانی دانش ایمنی کار با ماشین- 2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیسطوح دانش

4244/1944/19کم
15622/7266/91متوسط
1833/8100زیاد
216100جمع

مقایسه میانگین دانش ایمنی
منظور مقایسه میانگین دانش کارشناسان در دو استان به

هاي کشاورزي خوزستان و ایالم نسبت به ایمنی در کار با ماشین
). 3جدول (بهره گرفته شد ) T-test(از آزمون تی استیودنت 

داري از لحاظ دانش ایمنی بین براساس نتایج تفاوت معنی
- p73/0 ,=46/0(کارشناسان پاسخگو در دو استان وجود نداشت 

=t .( همچنین با توجه به طیف این متغیر)توان گفت می) 11-55
که کارشناسان در هر دو استان مورد مطالعه از نمره دانش باالتر از 

.میانگین برخوردارند

مقایسه دانش ایمنی کارشناسان دو استان - 3جدول 

متغیر
ایالمخوزستان

tPvalueآماره  انحراف معیارمیانگینارانحراف معیمیانگین

46/0-83/4149/546/4016/573/0دانش ایمنی

نشان داد دانش ایمنی کار با هاهمچنین آزمون مقایسه میانگین
هاي کشـاورزي در بـین کارشناسـان شـاغل در ادارات کـل      ماشین

=26/1(داري ندارد ها، تفاوت معنیمراکز استان و ادرات شهرستان
, p20/0=t .(

مقایسه دانش ایمنی کارشناسان بر اساس محل کار - 4جدول 

متغیر
شهرستانمرکز استان

tPvalueآماره  انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
70/4111/455/4016/526/120/0دانش ایمنی

ها دانش ایمنی کارشناسان داراي مدرك کارشناسی مطابق یافته
تفاوت ) 25/45(با میانگین ارشدیکارشناسو ) 73/40(میانگین با

همچنــین میــانگین ). p35/2-=t ,=013/0(داري داشــت معنـی 
و کارشناسـان بـدون حادثـه    دهیـ دحادثهدانش ایمنی کارشناسان 

ی بـه عبـارت  ). p94/1=t ,=043/0(داري بـود  داراي تفـاوت معنـی  

در مقایسـه بـا   ) 09/45(گین کارشناسان داراي سابقه حادثه با میان
دانـش ایمنـی   ) 88/40(کارشناسان بدون حادثه کـار بـا میـانگین    

).3جدول (بیشتري داشتند 
دانش ایمنی بین دو گروه از کارشناسان که شاهد حوادث 

، تفاوت اندیی که شاهد این حوادث نبودههاآنکشاورزي بوده و 
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35/يکشاورزتآالنیدر کار با ماشرانیجنوب غرب ايکارشناسان کشاورزیمنیدانش ا

1393تانزمس، 4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

انگین دانش تفاوت می). p86/1=t ,=063/0(داري نداشت معنی
هاي آموزشی در دورهکنندهشرکتایمنی دو گروه از کارشناسان 

اند نیز تفاوت شرکت نکردهها ایمنی و گروهی که در این دوره
هرچند میانگین دانش ). p95/0 -=t ,=34/0(داري نداشت معنی

هایی که در افراد داراي تجربه مشاهده حوادث کشاورزي و آن
اند، نسبت به گروه مقابل شرکت نکردههاي آموزش ایمنیدوره

.بیشتر بود

مقایسه نگرش ایمنی کارشناسان در سطوح مختلف متغیرهاي مستقل-5جدول
TPvalueانحراف معیارمیانگینتعدادسطوح مقایسهمتغیر

سطح تحصیالت
17673/4079/6کارشنارسی

35/2-013/0 *

4325/4508/5ارشدیرشناسکا
آموزش شرکت در دوره

ایمنی
2021/3939/5بلی

953/0-342/0
19358/4065/6خیر

شاهد حوادث کشاورزي
8703/4373/6بلی

86/1063/0
12614/4098/5خیر

کشاورزيحوادثدچار
3309/4564/4بلی

94/1043/0 *

18488/4073/5خیر
05/0سطحدرداريمعنی*

بحث 
ــی در کشــاورزي،   ــت موضــوع ایمن ــرغم اهمی در متأســفانهعلی

در . خصوص دانش ایمنی کارشناسان کشاورزي تحقیق نشده است
این تحقیق دانـش ایمنـی کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورزي       

هـاي کشـاورزي و   اشـین هاي خوزستان و ایالم در کـار بـا م  استان
هاي این تحقیـق نشـان   یافته. برخی عوامل مؤثر بر آن بررسی شد

در تحقیقـات  .دانش ایمنی کارشناسان در سطح مناسبی استداد
آگاهی کشاورزان استان قـم در خصـوص   حیدري و همکاراندیگر 

در مـورد عـوارض ناشـی از    ژهیاي در کشاورزي به وبهداشت حرفه
.]17[را نامناسب ارزیابی کردندکار

هـاي  هاي مرتبط با دانش ایمنی در کار بـا ماشـین  از بین مؤلفه
ــوص    ــخگویان در خص ــش پاس ــاورزي، دان ــزات و  "کش ــر تجهی اث

در رتبـه نخسـت قـرار    "هاي ایمنی در کاهش حوادث کـار پوشش
کار وحوادثکاهشدرحفاظت فیزیکیوسایلازاستفاده.داشت
ازپیشگیريراهترینمهم.]18[است مؤثرآنازشیهاي ناآسیب

ـ تراکتورکردنمجهزتراکتورها،درحوادث دورحفـاظتی گـارد ه ب
مربوطکشاورزيحوادثازبخشی. است)ROPS(ه رانندصندلی

گردنـده هـاي قسـمت وهـا نقالـه نـوار وچرخنـده آالتماشـین به
شکستگیباعثکهاستهاکوبخرمنو ها، موتورپمپآالتماشین

هـر . ندشـو مـی عضـو قطعیانرمهايبافتبه آسیبورفتگیدر،
حفـاظ دارايمعمـوالً آالتماشـین گردنـده هـاي قسمتکهچند

وتعمیـر وتـر آسـان دسترسیبرايکشاورزانگاهیولی، هستند
بـراي بایسـتی کـه دارنـد مـی بـر راهـا حفاظاینهاآننگهداري

ایـن رويبـر حفـاظ لـزوم وجـود  ،حـوادث نایوقوعازپیشگیري
.]19[شودآموزش داده هاقسمت

ي فنـاور تـأثیر انـدازه و   "آگاهی و دانـش پاسـخگویان در مـورد    
رابطـه ایمنـی و   "و "هـا هـا در میـزان خطـرات آن   ساخت ماشـین 
سـهولت  .در رتبه بعدي قرار داشت"هاي کشاورزيساختار ماشین

کـاهش حـوادث   مهـم  عوامـل  از هاي کشاورزي یکیکار با ماشین
انرژيعلیرغم ظاهر مناسب،هاي کشاورزي ماشیندر برخی . است

کـار  و ها مـورد نیـاز اسـت   آمیز از آنبراي استفاده موفقیتزیادي
گـاهی نیـز   . شـود مـی و وقوع حادثـه  اپراتورباعث خستگی ،مداوم

وهاي کشاورزي تنظیمات پیچیده و زیادي دارنـد  برخی از ماشین
. وردآمـی وجـود  مشـکالتی را بـه  دهیـ دآموزشکمتر اي کشاورز بر

کشاورزي بایـد عـالوه بـر رانـدمان، اسـتحکام و تـوان       هايماشین
اجرایی باال، داراي سادگی در تنظیمـات و سـهولت عملکـرد بـراي     

.]20[کاربر باشد
تأثیر استفاده متناسـب از  "دانش کارشناسان کشاورزي پیرامون 

موضـوعاتی ماننـد  و "ها در افـزایش ایمنـی  نتوان و ظرفیت ماشی
ارتباط وقوع حادثه به نوع نیروي محرك ماشین، نقش نقـاط گیـر   

هـا در ایجـاد   ماشـین شـده رهیـ ذخو انـرژي  کردن، پیچیدن، برش 
کردن،شـــهاي انتهایی دانهاي کشاورزي در رتبهماشینحوادث
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حـوادث هـا در ایجـاد  ماشینشدهرهیذخو انرژي پیچیدن، برش 
هاي انتهایی دانش پاسـخگویان قـرار   هاي کشاورزي در رتبهماشین

هـا  ماشین.ها کمتر بودداشت و اطالعات پاسخگویان در این زمینه
. و داراي توان، حرکت و انرژي هسـتند شدهیطراحبراي انجام کار 

توانند با طراحی ایمن تا حـدودي خطـرات   ها میسازندگان ماشین
رچند با طراحی خوب نیز حذف کامل مخاطرات ه. را کاهش دهند

هــا پــذیر نیســت و الزم اســت بــا رفتــار ایمــن از وقــوع آن امکــان
. ]21[پیشگیري نمود 

در پژوهش حاضر مشخص شد بـین سـطح تحصـیالت و دانـش     
داري وجــود دارد و بــا افــزایش ایمنــی پاســخگویان رابطــه معنــی

این یافته همسو .تحصیالت دانش ایمنی افراد نیز بیشتر شده است
المللی کار است که سطح تحصیالت را یکـی  با دیدگاه سازمان بین

. ]15[داند هاي ایمنی کارکنان میاز عوامل مؤثر بر دانش و مهارت
البته متغیر تحصیالت بیشتر از تـأثیر مسـتقیم از طریـق افـزایش     

رسانی و مطالعه بیشتر امکان دسترسی افراد به منابع مختلف اطالع
ــ ــرح کت ــرکت در ط ــی و ش ــریات علم ــاتی و  ب و نش ــاي تحقیق ه

. شـود هاي علمی، باعث ارتقـاي سـطح دانـش ایمنـی مـی     همایش
مشابه این یافته، رابطه تحصیالت بـا دانـش ایمنـی در بسـیاري از     

ها هم این رابطهشتحقیقات گزارش شده است، اما در برخی پژوه
اسـتان قـم در   آگاهی کشـاورزان به عنوان مثال . اثبات نشده است

تحصـیالت کشـاورزان   بـا اي در کشـاورزي  خصوص بهداشت حرفه
بـا دانـش   ، امـا رابطـه تحصـیالت   ]17[نداشـت داري ارتباط معنی

بهداشتىوایمنىمقرراترعایتشهرستان بابل در مورددامداران
زن و همکــاران نیــز ســطح در تحقیــق پــاپ. ]22[دار بــودمعنــی

درصـد تغییـرات دانـش کارکنـان     40تحصیالت توانست بـیش از  
شهر را در خصوص مدیریت پایـدار  جهاد کشاورزي شهرستان دره

تأثیربهتوانمیراامراینعلت. ]23[آفات در مزارع تبیین نماید 
واقع،در. دانستمربوطنیزافرادایمنینگرشدرتحصیالتمیزان
بـه تنسـب آنـان نگـرش باشد،باالترافرادتحصیالتمیزانهرچه
انجـام گرایش به کسب دانش ایمنی وآنتبعبهوترمثبتایمنی
آگـاهی بـاالتر تحصـیالت باافرادزیرا. یابدمیافزایشایمناعمال

راایمنـی هـاي آمـوزش داشته،ایمنیمسائلخصوصدربیشتري
ایمنیهايدستورالعملهمچنینونمودهدركثرتريؤمصورتهب

درودركتـري مطلوبشکلبهراتلفمخبراي مشاغلشدهتهیه
.نمایندمیاجراکارحین

دیــده و همچنــین میــانگین دانــش ایمنــی کارشناســان حادثــه 
داري بــود و افــراد کارشناســان بــدون حادثــه داراي تفــاوت معنــی

چنـین  این یافتـه را ایـن  . دیده دانش ایمنی بیشتري داشتندحادثه
کردن حادثه باعث شود توان تبیین کرد که ممکن است تجربه می

که افراد براي جلوگیري از تکرار حوادث سعی کنند دانـش ایمنـی   
ــزه   ــه انگی ــردن حادث ــه ک ــد و تجرب ــزایش دهن کســب خــود را اف

هرچنـد آمـوختن   . دهـد هاي ایمنی را در انسان افزایش میآگاهی
شـود و  کردن حوادث بسیار گران تمـام مـی  ایمنی از طریق تجربه

اجتماعی بسیار نامطلوبی براي جامعه بـه همـراه   اثرات اقتصادي و 
داريمعنـی رابطـه ]18[ن و همکارااصغريمطالعه در. ]24[دارد 
کارخانه کارکناندرکارحوادثسابقهحساسیت وادراكنمرهبین

سـابقه داراي افـراد کـه ایـن معنـی  بـه . شددیدهقطعات فوالدي
فرهنگ ایمنـی  نسبت بهبیشتريحساسیتاز ادراك، کارحوادث

رضـایی و  . که همسو بـا نتـایج ایـن تحقیـق اسـت     بودندبرخوردار
مجموعـه  نگرش ایمنی کـارگران  گزارش دادند که ]25[همکاران 

رابطـه  هـا آنحوادث اتفـاق افتـاده بـراي    با کشت و صنعت فارابی 
.ندارد که همسو با نتایج این تحقیق نیستمعناداري 

هـاي  که رابطـه شـرکت در دوره  هاي این تحقیق نشان داد یافته
شـاید یکـی از   . دار نیسـت آموزشی ایمنـی و دانـش ایمنـی معنـی    

هـاي آمـوزش   ي علمـی نامناسـب دوره  محتـوا این یافته هايعلت
رسـانی  ها منبـع یـادگیري و اطـالع   آموزشگونهایمنی است و این

ــه ایمنــی نیســتند  ــی مناســبی در زمین ــه نظــر مــی. خیل رســد ب
ــاورزي  ــان کش ــوزش کارشناس ــود را از آم ــی خ ــش ایمن ــاي دان ه

بـه  غیررسمی مانند مطالعه نشریات و یا در دوران تحصیل دانشگاه 
ــدآوردهدســت ــن تحقیــق تعــداد کارشناســان  . ان ــین در ای همچن
در دوره آموزش ایمنی خیلی کمتر از کسـانی بودنـد   کنندهشرکت

هـاد  زیرا ادارات مرتبط مانند ج. اندها شرکت نکردهکه در این دوره
هاي آموزش کشاورزي فعالیت چندانی در خصوص برگزاري کالس
طور کلی و به. ایمنی براي کارشناسان کشاورزي و کشاورزان ندارند

هـاي ایمنـی   ریـزي و اجـراي طـرح   واحد اداري خاصی براي برنامه
وجـود  هاي جهـاد کشـاورزي  کشاورزان در بدنه تشکیالتی سازمان

مشخص شد که دانش مـدیران  یوهشپژموافق این یافته در . ندارد
مدیریت سالمت قبـل و بعـد از   برنامه در مورد نظام سالمت کشور 

داري ندارد و آموزش نتوانسته بر دانـش  تفاوت معنییآموزشدوره
امـا  . ]26[آنان در حوزه ارتقاي نظام ایمنی و سالمت اثرگذار باشد 

عملکـرد  ها بیانگر تأثیر آمـوزش ایمنـی بـر دانـش و     سایر پژوهش
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عنـوان مثـال   بـه . هاي آموزش ایمنی بودکنندگان در کارگاهشرکت
هـاي ایمنـی و   دورهاثربخشـی در تحلیـل و همکـاران  مرادحاصلی

اي برگزارشده براي کشاورزان شهرستان ماهیدشـت  بهداشت حرفه
بـه  هـاي کشـاورزي در مزرعـه    دریافتند که نمـره ایمنـی فعالیـت   

پــس از شــرکت در فــردي خصــوص اســتفاده از وســایل حفاظــت 
هاي آموزشی افزایش پیدا کرده است که بیـانگر تـأثیر نسـبی    دوره

طبـق  .]27[دانـش ایمنـی کشـاورزان اسـت     آگـاهی و  آموزش بر 
هـاي آموزشـی   و دورهسـطح تحصـیالت  ایزدي و حیاتی هاي یافته

ــل ت ــده از عوام ــش کارشناســان  أگذران ــر دان ــذار ب شــاغل در ثیرگ
فنی و مهندسـی اسـتان فـارس در    ايهاي خدمات مشاورهشرکت
، که با نتایج ایـن تحقیـق همسـو    ]28[بود دقیق کشاورزي زمینه

.باشدمی

گیرينتیجه
کارهايمحیطبهسازيومشاغلدرخطرایجادعواملشناخت

وبازرسان کار وظایفجملهازبیماريوحوادثازجلوگیريبراي
هـاي  مصـدومیت ازجلـوگیري منظـور بـه .استکارشناسان ایمنی

ایـن درالزمهايآموزشاستضرورييکشاورزبخشدرشغلی 
آالت و اصـول صـحیح کـار بـا ماشـین     ارائـه کشـاورزان بـه زمینه

هـاي فنـی و   بخشی از آموزش. به آنان آموزش داده شودکشاورزي
اي کشاورزي از جمله آمـوزش ایمنـی بـر عهـده مروجـان و      حرفه

نیادریمطالعات قبلکمبودتوجهبا. کارشناسان کشاورزي است
انجـام يموضوع ایمنی کشـاورز تیاهملیدلبهنیهمچننه ویزم
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Abstract
Background & Objectives: Agricultural mechanization development in parallel of growing this sector treat
farmers' health and safety and other persons in farms. Safety training has a vital role in reducting agricultural
machinery operators and farmers' occupational injuries. The purpose of this research was study of agricultural
expert's knowledge toward safe work with agricultural machinery.
Methods: The statistical population of this study was Jihad-Agriculture organization experts in Khuzestan and
Ilam provinces (N=493) that 230 of them were selected as the research sample through proportional stratified
random method. Data collecting instrument was a questionnaire that its validity was confirmed by a group of
extension experts and professors. The Coronbach Alpha coefficient was used in order to determine the
questionnaires' reliability. Data were analyzed using SPSS19 software and comparative test..
Results: experts' safety knowledge was at a suitable level (Mean=3. 73 from 5 and SD=1. 41) and 72.22 percent
of them were assessed medium. Also the means comparison test showed that there is a significant difference
among respondents' safety knowledge depending upon education level and whether they have experienced an
incident in the field or not. But there was no significant relationship between their safety knowledge and
participate in safety training course and whether they observe of work incidents or not.
Conclusion: According to the importance of training in the promotion of farmers' safety and inattention of
agricultural and health system managers toward safety on farms, it is necessary for implementation of safety
training courses for preparing professionals widely and quality and empowered them to participate in safe
agricultural extension program.
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