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نوع مقاله: پژوهشی

رفتار ایمنی کشاورزان شهرستان زنجان در استفاده از تجهیزات تأثیرگذار بر عوامل 
اعتقاد سالمتکاربرد مدل ها: کشحفاظت فردي در کار با آفت

*2اله رضائی، روح1مینا صیدي

)16/07/98؛ پذیرش: 02/02/98(دریافت: 
چکیده

ها کشکار با آفتتجهیزات حفاظت فردي در در استفاده از کارگندمکشاورزان رفتار ایمنی عوامل تأثیرگذار بر بررسی پژوهشهدف این 
طریق روش آنان از از نفر 322) که N=4739در بخش مرکزي شهرستان زنجان بود (کارگندمبود. جامعه آماري تحقیق شامل کشاورزان 

روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از ها پرسشنامه بود. براي انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهايچندمرحلهگیري نمونه
نیز از طریق برآورد آنو پایایی ترکیبی و روایی سازهموضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفتيکارشناسان و متخصصان در زمینه

زات ی. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که رفتار کشاورزان در استفاده از تجهگیري و پس از انجام اصالحات الزم به دست آمدمدل اندازه
سازي مدلرهمتغیچندتکنیکایمن) قرار داشت. همچنین، نتایج تجربی با استفاده از ایمن و بالقوه ناحفاظت فردي در سطح پایین (نا
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مقدمه
Baksh(استهاي شغلی ترین فعالیتترین و خطرناكگستردهزءکشــاورزي جــ et al., 2015; Rorat et al., در ). 2015

؛ اما فراوانی همراه بود، با مشقاتگرفتبسیار کم مورد استفاده قرار میتجهیزات و امکاناتکه در آنگذشته کشاورزي سنتی 
فراوانی را نیز به آور شغلی ولی حوادث و عوامل زیانبه مرور زمان اگرچه فناوري، سختی کار در این بخش را کاهش داده،

نفر از کشاورزان در اثر 170000النهالمللی کار، سابر اساس برآورد سازمان بین). 1395(کرمی و همکاران، همراه داشته است
ین امر نشان دهنده این است که که اشوندکشته میالتآهاي حاد شغلی و کار با ماشینحوادث ناشی از کار مانند مسمومیت

به دلیل دشواري در واقع، ).1394(رضائی و جمشیدي، باشددو برابر سایر مشاغل میکشاورزي تقریباًبخش ریسک مرگ در 
هاي کشاورزي و از آنجایی کار کشاورزي در فضاي آزاد و در تماس نزدیک با عوامل محیطی انجام و ماهیت فیزیکی فعالیت

Kaewbooncho(شودمی et al., ي قرار گرفته و بیشتر مستعد خطرات و حوادث بیشترکشاورزان در معرض )،2015
,Padillaهستند (هاي شغلی آسیب براي کنترل آفات ي شیمیاییهاکشآفتیکی از این خطرات مربوط به استفاده از .)2013

انبارونگهداريپاشیدن،، سازيآمادهجملهاز،روندبه شمار میسمیمواد اساساًها که کشآفتباداشتنسروکار؛شودمی
، )1388،یو کرمی(قاسمداردبه همراهسمومنگهدارندگانودارانمزرعهوکشاورزاني برايزیادخطرات ،هاآنکردن

يبراانسانیجامعهکهباشديانهیهزباالترین،هاآنبامرتبطي هايبیماروانسانبرهاکشآفتجانبیید اثراتشاکهيطوربه
مصرفنتیجهدرمسمومیتن میلیو26سالهرمتوسططوربهجهانی،مقیاسدر. دینمامیپرداختهاکشآفتمصرف

،ی(رمضانداردوجودمرگاحتمالموردهزار220وحادمسمومیتموردمیلیونسه باًیتقرکهشود،یمگزارشهاکشآفت
مسمومیتوبودهترمیوخاریبسدارند،يکشاورزبهوابستهشدتبهاقتصادکهتوسعهحالدريهاکشوردروضعیت). 1392

هاستکشآفتکاربردبهمربوطشغلیمخاطراتترینرایجازیکیکشورهانیادرهاکشآفتباي کشاورزکارگران
)Karunamoorthi & Mohammed, 2012; Remoundou et al., 2014; Damalas & Khan, حالدريکشورهادر). 2017

با، اندشدهمحدودایممنوعگریديکشورهادرکهیسمییایمیشموادمعرضدرگرفتنقراربه واسطه کشاورزانتوسعه،
Damalas(هستندروبرويادیزهاي و آسیبخطرات & Eleftherohorinos, هاکشورنیاکهنیاوجودکه با نحويبه ،)2011

ازناشیيهامسمومیتازییباالنسبت، ولیکنندمیمصرفراجهاندرستفادهاموردهايکشل آفتکازدرصد20فقط
,Lorenz(شودنمیتیرعایخوببهشغلیمنییاهاي ا استانداردریزشود،یمر به مرگ منجهاکشورنیادرهاکشآفت 2009 .(

Blancomuoz(ناو الکاسازموبالنکونتایج مطالعه  & Lacasana, ایکشاورزيیت کارگران مسموم،دهدمینشان ) 2011
اتمام ازقبلشدهیضدعفونمزارعبهرفتنو ن سموم نمودقیرقهنگاماو یسمومکردنخلوطی و مسمپاشحینن درکشاورزا

مناطقدر،ینهمچن. شوندیمهاانسانبدنوارددنیبلعایاستنشاقپوست،ز طریقا. سمومدهدیمرخازینموردیمنیادوره
شتریبانسانو عرق کردنشدنگرملیدلبههاکشآفتجذبباشد،باالهوارطوبتاید باشدایزهوادمايکهیزمانريیگرمس

درکشاورزان گرفتنقرارنتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که حالبه هر ). 1394همکاران،وپناهزدانی(شودیم
دراختالل،یهورموناختاللبدن،یمنیاستمیساختالالتمانندیسالمتمشکالتباياندهیفزاطورهبهاکشآفتمعرض

,Atreya(داردارتباطسرطانویپوستيهايماریبمثل،دیتولاختالالتعملکرد، 2008; Karunamoorthi & Mohammed,

2012; Remoundou et al., 2014.(
از سالمت روند و تا زمانی که کشاورزان هسته مرکزي توسعه پایدار به شمار می،ورمنابع انسانی سالم و بهرهآنچه مسلم است،

به عبارت دیگر، تولید محصول .دست یابندمناسب وري بهرهتولید و به توانندنمیبرخوردار نباشند، شناختی و روانجسمانی 
طوربهتواند به سالمت و ایمنی شغلی می) و توجه 1388سالم، حاصل تالش کشاورز سالم و پویا بوده (غفاري و عزتیان، 

Gahanهاي شغلی شود (مستقیم منجر به افزایش سطح عملکرد و سودآوري فعالیت et al., ). با در نظر گرفتن اهمیت 2014
رسد که درك و شناخت خطرات شغلی در کشاورزي و رفتار ایمنی کشاورزان در برابر این خطرات و نیز موضوع، به نظر می

هاي ریزي و مداخالت پیشگیرانه جهت کاهش آسیبرفتار ایمنی شغلی آنان، براي برنامهبهبودتعیین عوامل تأثیرگذار بر 
Colémontباشد (سالمتی کشاورزان بسیار ضروري میمسائلشغلی و  & Van den Broucke, 2008; Khan et al., 2013 .(

تواند ابعاد مختلفی داشته و در برگیرنده رفتارها و اقدامات مختلفی باشد که بدون تردید یکی البته، سالمت و ایمنی شغلی می
Personal، مربوط به استفاده از تجهیزات حفاظت فردي (هاآنینترمهماز  Protective Equipment( قابل طوربهاست که
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Damalas(ها و خطرات شغلی مختلف پیشگیري نمایندتوانند از احتمال بروز آسیبمیتوجهی & Abdollahzadeh, 2016;

Sharifzadeh et al., آور شغلی با استفاده از در واقع، از آنجایی که در مواقعی کنترل بخش مهمی از عوامل زیان.)2017
باشد، تنها راه حل باقیمانده تجهیز پرسنل به مهندسی و مدیریتی عملی نبوده و یا بسیار مشکل میهاي فنی و کنترل

به تجهیزات حفاظت فردي ساده، طوربه).1393، و ترکاشوندحفاظت فردي مناسب و استاندارد خواهد بود (شاطريتجهیزات
هاي جدي محیط کار در مقابل صدمات یا بیمارياز خود براي حفاظتکارگران شود کهتمامی وسایل یا تجهیزاتی اطالق می

ناشی از تماس با عوامل شیمیایی، رادیولوژیکی، فیزیکی، الکتریکی، مکانیکی یا سایر خطرات محیط کار مورد استفاده قرار 
عینک، کاله، لباس کار یکسره، دستکش، چکمه، توان به ي میفرداز انواع تجهیزات حفاظت. )1382، (قمصريدهندمی

Moradماسک، رسپیراتور (دستگاه تنفسی تصفیه کننده هوا)، دستمال مرطوب براي پوشاندن دهان و صورت اشاره کرد (

Haseliha et al., 2014; Damals & Abdollahzadeh, 2016; Okofo et al., پوشیدن تجهیزات حفاظت فردي ). 2016
Luشغلی کارگران به شمار آمده (ترین اقدام مستقیم براي کاهش خطرات اثربخش et al., یک راهبرد مهم و عنوانبه) و 2015

شود ها شناخته میکشیک شیوه بسیار قابل اعتماد براي پیشگیري و کاهش خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض آفت
)Keifer et al., 2010; Rother et al., Dasgupta). در این خصوص، داسگوپتا و همکاران (2010 et al., کنند ) تأکید می2007

اهمیت موضوع، رغمبهاحتمال مسمومیت را کاهش داد. درصد44توان تا حدود که با پوشیدن تجهیزات حفاظت فردي می
استفاده از تجهیزات حفاظت فردي در بخش کشاورزي ایران نسبت به صنعت ژهیوبهدهند که مقوله ایمنی ها نشان میبررسی

Karami(موضوعی مغفول و ناشناخته بوده  et al., بهبود استفاده از در راستايی اثربخشریزي و اقدامگونه برنامههیچو )2016
در مناطق مختلف کشور م کارانگندگیرد که این مسأله سبب شده است تا کشاورزان از جمله نمیصورت این تجهیزات 

هاي شغلی قرار بگیرند. در این خصوص، بر اساس نتایج تحقیق جدي در معرض حوادث و آسیبطوربههمچون استان زنجان 
درصد) در سطح پایین 3/95(در شهرستان زنجان کارگندمرفتار ایمنی بیشتر کشاورزان ) مشخص شد که 1392جمشیدي (
کثر این کشاورزان از سطح دانش مناسبی در خصوص رفتار ایمنی برخوردار نبودند که این مسأله همچنین، اقرار داشت.

آور شده است. البته، رفتار ایمنی پایین کشاورزان در پذیري بیشتر آنان در مواجهه با خطرات شغلی و عوامل زیانموجب آسیب
از تجهیزات حفاظت فردي در سایر مطالعات نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ براي هاآناستفاده کم ژهیوبهاستان زنجان 

Rezaeiنمونه، رضائی و همکاران ( et al., در استان زنجان فرنگیگوجهکه بیش از نیمی از تولیدکنندگان دریافتند) 2018
جملهازهااستانسایردرمشابهینتایجیب، همین ترتبهداراي رفتار ناایمن در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي بودند. 

Bagheri(اردبیل et al., Sharifzadeh(گلستان)، 2018 et al., Hashemi)، فارس (2017 et al., غربیآذربایجانو) 2012
)Hamerezaee et al., ) نیز گزارش شده است.2016

افتنین،یبنابرا؛ شودیمانجامشناختیروان-هاي اجتماعیمدلوهاهینظرهیپابريمؤثرمداخالتبهداشت،آموزشدرامروزه
ودژم(سازدیمایمهراهاي بهداشتیرفتاردهندهارتقاءمداخالتیطراحامکان،هامدلوهاهینظرنیاازمتأثريهاسازه

مدل شده،يزیربرنامهرفتارمدلهمچونرفتاري پرشماري يهاهینظرهاي اخیر بر این اساس، در سال). 1393همکاران،
هايرفتاردركيبرارایمناسبچارچوبتوانند اند که میشدهارائهيخودکارآمدهینظرو ينظرفرامدلسالمت، اعتقاد
Janz(دهندارائه) يحفاظت فردزاتیاز تجهاستفادهدرکشاورزان رفتاراز جمله (یبهداشت & Becker, در این ) که 1984
Khan(به تناسب و جامعیت مدل اعتقاد سالمتبا توجهبین،  et al., 2013; Kien, اي از سوي ، این مدل به شکل ویژه)2015

) براي نخستین بار توسط Health Belief Modelسالمت (اعتقاد مدلو محققان مورد توجه قرار گرفته است. نظرانصاحب
1974کنند، در سال هاي پیشگیرانه سالمت شرکت نمیدر برنامهمنظور توضیح اینکه چرا افرادبه)Rosenstockروزنتاك (

Maimanوسیله مایمن و بیکر (و سپس بهمطرح گردید & Becker, یک سالمتاعتقاد مدل. تکمیل شد) بازبینی و 1974
هاي مختلف داشته باشد و آسیبهايماریبازيریشگیپدرتواند نقش بسیار مهمی میکهرود مدل جامع به شمار می

کنندهيریشگیپرفتارکهاستاستوارفرضنیابرودهدیاعتقادات و رفتار را نشان منیمدل رابطه بنی). ا1389،يمحمود(
اقداماتریتأثوفردیزندگبريماریبوقوعریتأث،يماریببهنسبتشخصيریپذبیآسشاملیشخصاعتقاداتبریمبتن

مؤلفه اساسی به شرح زیرششيداراسالمتاعتقادمدلکلی، طوربه.استيماریبشدتوتیحساسکاهشدریبهداشت
کیکه شخص ممکن است دچار یباور ذهننیا:شدهدركتیحساس- 1: )1392،يقنبر؛ 1387همکاران،ورادیفی(شراست
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کیعوارض حاصل از ابتال به زانیمبهاعتقاد: شدهشدت درك-2؛ گرددخاصرفتارکیجهینتدريبارانیحالت زایيماریب
کیيریگیمتصور پيهانهیهزبهمربوطاعتقاد: شدهموانع درك- 3؛ رفتار خاصکیاز یناشيزابیآستیوضعایيماریب

بارانیحالت زایيماریشدت بایجهت کاهش خطر يشنهادیپيهاروشيایمزابهاعتقاد: شدهمنافع درك-4؛ دیرفتار جد
؛ وگرددیمیفرد به انجام عملازیکه موجب احساس نياکنندهعیتسريرویعمل: نيراهنما-5؛ رفتار خاصکیاز یناش
يعملکردهااتخاذيبرا،اعتقاد سالمتمدلاساسبررفتار.کیيریگیخود در پییفرد به توانانانی: اطميخودکارآمد- 6
بهمربوطيهايماریببهابتالیعنیمسألهبرابردرنخستدیباافرادمانند استفاده از تجهیزات حفاظت فردي، کنندهيریشگیپ

ابعاددرآنمختلفعوارضبودنيجدوخطرنیاعمقسپس،). شدهدركتی(حساسندینماخطراحساسهاکشآفت
یداخلطیمحایاطرافطیمحازکهیمثبتعالئمبا)، شدهدرك(شدت کننددركراخودياقتصادویاجتماع،یروان،یجسم
ندینماباورهايماریبازيریشگیپيبرارایحفاظتيرفتارهابودناجراقابلودیعمل)، مفي(راهنماکنندیمافتیدرخود

به ت،یتا در نهابدانندآندیفواازترنهیهزکمزینراعملبهاقداماز)شدهدرك(موانع بازدارندهعواملو) شدهدرك(منافع 
،و همکاراني(قنبرکننداقدامهاکش) در هنگام استفاده از آفتيحفاظت فردزتی(استفاده از تجهیحفاظتيرفتارها
رفتارهاي مرتبط با سالمت آمیز بینی موفقیتپیشتبیین و توانایی مدل اعتقاد سالمت در تأیید با توجه به حالبه هر ).1397
,Kien؛ 1397؛ قنبري و همکاران، 1394پناه و همکاران، (یزداندر مطالعات مختلف افراد  2015; Bhandari et al., در )،2018

چارچوب تئوریکی پژوهش استفاده شد. افزون بر این، از آنجایی که پذیرش هر نوع نوآوري یا عنوانبهاین پژوهش از این مدل 
ها و باورهاي متضاد و تعامالت اجتماعی است، ها، ارزشادراكرفتاري صرفاً یک فرایند منطقی/ عقالنی نبوده و در برگیرنده 

رفتارهاي مرتبط با ژهیوبهگیري رفتارهاي مختلف ی نحوه شکلتواند زمینه مناسبی براي بررسبنابراین، مدل اعتقاد سالمت می
,Wheelerسالمت و ایمنی افراد باشد ( هاي اصلی مدل اعتقاد سالمت مربوط به متغیرهاي ، یکی از مؤلفههمچنین). 2008

، آیندشمار میمحور به شود که پایه و اساس رفتارهاي سالمت) میشدهشدت دركو شدهدركتیحساسادراك خطر (شامل 
Vassallo(ها کمتر به آن توجه شده استموضوعی که در سایر مدل et al., 2009; Rezaei and Mianaji, با توجه به ). 2019

هاي اخیر این ، در سالهاي مرتبط با سالمت افرادگیري رفتارتبیین فرایند شکلکارایی و اثربخشی مدل اعتقاد سالمت در 
پرداخته شده است.هاآننیترمهمدر خارج از کشور بوده که در ادامه به مرور برخی از ژهیوبهمدل مبناي مطالعات مختلفی 

بر مبناي م شیمیاییسموایمنکاربردبارابطهدرکشاورزانقصدبرمؤثرعواملبررسی) در 1394پناه و همکاران (یزدان
5/38در حدودکارآمديخودوشدهدركشدت،هاي راهنماي عملمؤلفهکه دندیرسجهینتنیاسالمت بهداعتقامدل

عملراهنمايکهکشاورزانازدستهآنبنابراین،؛ اندکردهتبیینشیمیاییسمومازایمناستفادهقصدواریانسازدرصد
شیمیاییسمومازمنیااستفادهبرايتريقصد قوياند، داشتهباالتري خودکارآمدياحساسوخطر بیشتردركشدتبیشتر،

کش آباد در استفاده از آفترفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم،) در پژوهش خود1397قنبري و همکاران (اند. نشان داده
شده و شده، موانع دركدركي حساسیت متغیرها، یج این تحقیق نشان داداند. نتارا بر مبناي مدل اعتقاد سالمت تحلیل کرده

ها تأثیر داشتند. بر اساس نتایج این تحقیق، متغیر کشخودکارآمدي بر اتخاذ رفتارهاي حفاظتی کشاورزان در استفاده از آفت
وآبادفیشریمروتدر مطالعه دیگري، د. ام رفتارهاي حفاظتی کشاورزان بوشده داراي بیشترین تأثیر مستقیم بر انجموانع درك

Morowatisharifabad(همکاران et al., یپاشسمکارکنانانیمدریمنیارفتارینیبشیخود با عنوان پی) در بررس2017
ازیناشحوادثندیناخوشاتجربهنیبداريرابطه معنیکه افتندیدراعتقاد سالمتمدلاساسبررفتیجشهريهاگلخانه

یمنیااقدامات،بودندشدهمسمومهاکشآفتتوسطقبالًکهاکثر کارگرانوداشتوجودیاظتفحيرفتارهاوهاکشآفت
پیشگیرانهرفتارهايبینیمیزان پیشهمچنین، نتایج این تحقیق نشان داد، .دادندیمانجامرادر مواجهه با سموم الزم

وخطردركحساسیت، شدتکهکارکنانازدرصد بود و آن دسته41اعتقاد سالمتهاي مدلسازهتوسطیپاشسمکارکنان
برخوردار بودند. خان و همکارانشیمیاییم سموازمنیاي استفادهبراتري داشتند، از قصد قويخودکارآمدي بیشترياحساس

)Khan et al., سالمت اعتقادمدلها بر مبنايکشایمنی آفتدرك تصمیمات مربوط به کاربردیبه بررسيادر مطالعه)2013
دلیلبهکشاورزانبهداشتی تجربه شده توسطاثراتبینداريمعنیرابطهکهبودآنازیحاکپژوهشاین جیاند. نتاپرداخته

کین در پژوهش دیگري، . داشتوجودبهداشتیاثراتشدتبه نسبتهاآنریسکدركوهاکشآفتمعرضدرقرار گرفتن
)Kien, ها در کشور ویتنام دریافت که بین کشرفتار ایمنی کشاورزان در استفاده از آفت) در بررسی عوامل تأثیرگذار بر2015
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داري وجود داشت. ها رابطه مثبت و معنیکشرفتار ایمنی در استفاده از آفتباشده شدت دركو شدهدركحساسیت
در نهایت، منی را تبیین کردند.درصد از واریانس رفتار ای53د وهاي مدل اعتقاد سالمت در حدهمچنین، در مجموع مؤلفه

Bhandariهانداري و همکاران (بی et al., ها را کش) در پژوهش خود عوامل تأثیرگذار بر رفتار ایمنی در استفاده از آفت2018
مشخص شد این تحقیق بر اساس نتایج . اندکردههاي کشاورزي در کشور نپال را بررسی در بین کشاورزان و فروشندگان نهاده

ها در سطح مطلوبی نبود. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن کشایمنی کشاورزان و فروشندگان در کار با آفترفتار که 
شده و شده، موانع دركشده، خودکارآمدي، منافع دركدركحساسیت و شدتهاي مدل اعتقاد سالمت شامل بود که مؤلفه

ها داشتند.کشر ایمنی کشاورزان در استفاده از آفتداري بر رفتاراهنماي عمل اثر معنی
عوامل تأثیرگذار بر میزان استفاده نیترمهمپرسش این پژوهش آن بود که هاي پیشین، با توجه به مطالب اشاره شده در بخش

هدف اصلی این ؟ بر این اساس، اندکدمها کششهرستان زنجان از تجهیزات حفاظت فردي در کار با آفتکارگندمکشاورزان 
عوامل تأثیرگذار و شناخت هاکشبندي رفتار کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي در کار با آفتسطحنیز پژوهش 

این پژوهش از چندین است، ذکرانیشاالبته، بود.بر مبناي مدل اعتقاد سالمت بر بهبود میزان استفاده آنان از این تجهیزات 
) و مشارکت Originalityتر، داراي نوآوري/ اصالت (هاي مرتبط قبلی متفاوت بوده و به عبارت دقیقجهت با پژوهش

)Contribution () در ابعاد مختلف تئوریکیTheoretical) تجربی ،(Empirical) و کاربردي (Practical (در این باشد. می
عام و کلی صورتبهها کشرفتارهاي ایمنی در کار با آفتمطالعه هاي پیشین که بیشتر بر روي برخالف پژوهشخصوص، 

Khan؛ 1397؛ قنبري و همکاران، 1394پناه و همکاران، یزدان(اندتمرکز کرده et al., 2013; Kien, 2015; Bhandari et al.,

در این بود. از تجهیزات حفاظت فردي کشاورزان استفاده بررسی روي بر خاص صورتبهاین مطالعه محور اصلی، )2018
Rezaeiزمینه، رضائی و همکاران ( et al., ها و اقدامات ها داراي مؤلفهکشدر کار با آفت) تأکید دارند، رفتارهاي ایمنی 2018

بر . باشندنمیلزوماً یکسان هاآنعوامل تأثیرگذار بر هر یک از هستند که حفاظت فردي تجهیزاتاز جمله استفاده از مختلفی 
گیري رفتار کشاورزان در تري را در خصوص نحوه شکلتواند اطالعات دقیقاین پژوهش داراي نوآوري بوده و میاین اساس، 

دهد. افزون بر این، در حالی ارائههاي اصلی رفتار ایمنی کشاورزان یکی از مؤلفهعنوانبهاستفاده از تجهیزات حفاظت فردي 
Khan() و خان و همکاران1394پناه و همکاران (که برخی مطالعات مرتبط همچون یزدان et al., قصد کشاورزان در )2013
تکمیل و افزایش دقت پژوهش و بهبود منظوربهاند، ها را مورد بررسی قرار دادهکشاستفاده از اقدامات ایمنی در کار با آفت

رفتار واقعی/ عینی کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي را بررسی کرده این مطالعه قابلیت کاربردي بودن تحقیق، 
هاي پیشرفته آماري (یعنی شیوهيریکارگبهتا با است همچنین، در این پژوهش تالش شده . (مشارکت تئوریکی)است
هاي قبلی ها با حساسیت و دقت باالتري تجزیه و تحلیل شود، موضوعی که در پژوهشمعادالت ساختاري)، دادهسازي مدل

Bhandari؛ 1394پناه و همکاران، (یزدان et al., ها هاي سنتی تحلیل دادهشیوهاز هاآنو در به آن کمتر توجه شده ) 2018
انجام برخی تحقیقات مرتبط رغمبه. در نهایت، )مشارکت تجربی(شده استیعنی رگرسیون چندگانه یا تحلیل مسیر استفاده 

Rezaei؛ 1392جمشیدي، در مناطق روستایی استان زنجان ( et al., تاکنون مطالعه مشخصی درباره بررسی عوامل )، 2018
مطالعهایننتایجرو،ز ایناتأثیرگذار بر استفاده کشاورزان از تجهیزات حفاظت فردي در استان زنجان صورت نگرفته است؛ 

تکیهباوگرفتهقرارعملیاستفادهمورددر شهرستان زنجان کارگندمکشاورزانرفتار ایمنیءارتقاوبهبودمنظوربهتواندمی
اطالعات، ز تجهیزات حفاظت فرديااستفادهاصلینفعانذيعنوانبهکشاورزاندست اول گردآوري شده از خود هايدادهبر

سطح رفتار ایمنی بهبوددر راستاي ربطذيگذاراناستیسوریزانبرنامهاختیاردررامرتبطیکاربرديراهکارهايومفید
).مشارکت کاربردي(دهدر قراتجهیزات حفاظت فردياستفاده از کشاورزان در 
هاي پیشین و نیز با در نظر گرفتن اهداف و محدوده موضوع مورد پژوهش، با توجه به مباحث اشاره شده در بخشدر مجموع، 

که از شکل پیداست بر اساس مدل طورهمانچارچوب تئوریکی این تحقیق ترسیم شده است. اي و روابط فرضیه1در نگاره 
و خودکارآمدي، شدهدركموانع، شدهدركمنافع، شدهدركشدت، شدهدركحساسیتشش متغیر ،اعتقاد سالمت

1هاي (فرضیهها اثرگذار هستندکشبر روي میزان استفاده کشاورزان از تجهیزات حفاظت فردي در کار با آفتعملراهنماي
.)6الی 
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Maiman(اقتباس شده ازچارچوب تئوریکی پژوهش: عوامل تأثیرگذار بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردي-1نگاره  & Becker, 1974(

روش پژوهش
همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاري و - توصیفیها،دادهگردآورينحوهکاربردي، از نظر ،از نظر هدفاین پژوهش 

از نفر4739تحقیقاینجامعه آماري .بودپرسشنامهازاستفادهاز نوع تحقیقات میدانی با ،کنترل متغیرهادرجهاز نظر 
بارتلت و که بر اساس جدول بودزنجاناستاندرزنجانشهرستان بخش مرکزي در مناطق روستایی کارگندمکشاورزان

Bartlettهمکاران ( et al., با .ندنفر از آنان براي انجام تحقیق انتخاب شدt=1.96،355و p=0.50با در نظر گرفتن ) 2001
اطمینان از منظوربههاي مختلف بخش مرکزي شهرستان زنجان و در دهستانکارگندمپراکندگی کشاورزان توزیع و توجه به 

اي استفاده شد؛ بدین گیري چندمرحلهها از روش نمونهبراي دستیابی به نمونهنمایندگی نمونه از جامعه آماري مورد مطالعه، 
رود باال، کندي، بناب، زنجانترتیب که در مرحله اول، از بین شش دهستان بخش مرکزي شهرستان زنجان شامل بوغدا

در مجموع، .ندانتخاب شدساده تصادفی طوربهمعجزات، تهم و قلتوق، چهار دهستان (شامل بوغداکندي، بناب، تهم و قلتوق) 
روستا از بین روستاهایی که 20، تعداد هاآنروستا بود که از میان 68تعداد روستاهاي چهار دهستان انتخاب شده برابر با 

گیري مدنظر قرار گرفت. بر این اساس، هشت روستا از نفر بود، جهت انجام نمونه20حداقل هاآندر کارگندمتعداد کشاورز 
د. دهستان بوغداکندي، دو روستا از دهستان تهم و چهار روستا از دهستان قلتوق انتخاب گردیزدهستان بناب، شش روستا ا

ها روستایک ازدر هر یک از روستاهاي انتخاب شده، تعداد نمونه در هرکارگندمتعداد کشاورزان متناسب با در مرحله بعد، 
هاي مورد نیاز دادهدر هر روستا انتخاب وکارگندماز بین کشاورزان ساده تصادفی طوربهها در نهایت، این نمونه.تعیین گردید

پرسشنامه 33پرسشنامه توزیع شده، 355ها، از است که پس از گردآوري دادهذکرانیشاالبته، .ي شدگردآورهاآناز طریق 
پرسشنامه وارد تحلیل نهایی 322به دلیل ناقص بودن و داشتن اطالعات گمشده از فرایند تحلیل حذف و در نهایت، تعداد 

(شامل اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهبخش مشخصههشتها در این تحقیق پرسشنامه بود که از ابزار گردآوري دادهشد. 
9(شامل هاکشدر کار با آفتفرديحفاظتتجهیزاتازاستفادهیزانمگیري اندازههاي مرتبط با پرسشپرسش)، هشت

هايگویهو )= همیشه5= معموالً و 4= گاهی اوقات، 3= به ندرت، 2= هرگز، 1بر مبناي طیف لیکرت پنج سطحی، پرسش

شده مؤلفه شدت درك شده مؤلفه حساسیت درك

شده مؤلفه موانع درك شده مؤلفه منافع درك

تجهیزات استفاده از 
:فرديحفاظت 

، ماسک، کاله، دستکش
یکسره کارلباس، چکمه

و غیره

مؤلفه راهنماي عمل  مؤلفه خودکارآمدي

H1H2

H3H4

H5
H6
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بر مبناي طیف لیکرت پنج سطحی، پرسش28هاي مورد مطالعه در مدل اعتقاد سالمت (شامل با سنجش مؤلفهمرتبط 
شدت ، شدهدركتیحساس) در قالب شش مؤلفه= کامالً موافقم5موافقم و = 4= نظري ندارم، 3= مخالفم، 2= کامالً مخالفم، 1

به تمامی این 3تشکیل شده بود. در جدول عمليراهنماي و خودکارآمد، شدهمنافع درك، شدهموانع درك، شدهدرك
اشاره شده است. براي تعیین روایی ابزار تحقیق از هاآنهاي استفاده شده جهت سنجش هر یک از ها به همراه گویهمؤلفه

براي سنجش ،هرچند.)1396(رضائی و همکاران، روایی محتوایی و روایی سازه (شامل روایی همگرا و تشخیصی) استفاده شد
با در نظر گرفتن از آنجایی که هاي استاندارد استفاده شده بود، ولی در مدل اعتقاد سالمت از مقیاسمورد مطالعه هاي مؤلفه

ها سازي پرسشهاي خاص زمینه مورد پژوهش، برخی اصالحات ضروري در پرسشنامه اولیه جهت متناسبماهیت و مشخصه
علمی دانشگاه و کارشناسان مرتبط در سازمان جهاد هیأتدر اختیار اعضاي رو، این پرسشنامه انجام گرفته بود، از این
هاآنها و قرار گرفتن ارهاي مختلف اعم از رعایت دستور زبان، دقیق و مرتبط بودن پرسشاز نظر معیکشاورزي قرار گرفته و 

، مناسب بودن مقیاس سنجش هاآنها و واضح بودن معانی هاي مناسب براي پرسشدر جاي مناسب خود، استفاده از واژه
، کافی هاآنهاي طرح شده و امکان پاسخگویی آسان به ها، عدم ایجاد حساسیت در پاسخگویان، ساده بودن پرسشپرسش

مورد هاآنهاي اصلی مفاهیم مورد مطالعه، بررسی و بر اساس نظرات گیري جامع جنبهها و اندازهبودن کمیت و کیفیت پرسش
ملی استاندارد برابر در خصوص روایی سازه، براي ارزیابی روایی همگرا از سه معیار مختلف شامل بارهاي عاویرایش قرار گرفت.

و پایایی 5/0از تربزرگ) مساوي و Average Variance Extracted: AVE، میانگین واریانس استخراج شده (5/0از تربزرگو 
Hairاستفاده شد (7/0از تربزرگ) برابر و Composite Reliability: CRترکیبی ( et al., ). همچنین، جهت بررسی 2010

) و حداکثر Average Shared Squared Variance: ASVدو شاخص میانگین مجذور واریانس مشترك (روایی تشخیصی، از
) استفاده شد، به نحوي که بایستی مقادیر این Maximum Shared Squared Variance: MSVمجذور واریانس مشترك (

شریف و مهدویان، باشد (پهلوانترزرگببراي همان متغیر پنهان AVEمتغیرهاي پنهان از مقادیر تکتکها براي شاخص
رست بودن مدل و برازش آن با آزمون دمنظوربه). افزون بر روایی و پایایی ابزار تحقیق، 1396؛ صفا و همکاران، 1394

)، شاخص IFI)، شاخص برازندگی فزاینده (χ2/dfکاي نسبی (مربع هاي مختلف برازندگی شامل هاي میدانی از شاخصداده
) و شاخص ریشه دوم برآورد RMRماندها ()، میانگین مجذور پسGFI)، شاخص نیکویی برازش (CFIبرازندگی نسبی (

Hair؛ 1394شریف و مهدویان، استفاده شد (پهلوان)RAMSEAواریانس خطاي تقریب ( et al., هاي ). در نهایت، داده2010
است که در ذکرانیشامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.AMOS20و SPSSWin22افزارهاي گردآوري شده با استفاده از نرم

کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي (در دامنه عددي بین (رفتار) بررسی عملکرد منظوربهبخش آمار توصیفی 
Damalasصفر الی یک) از فرمول زیر استفاده شد ( & Abdollahzadeh, 2016:(

مقدار کمینه)- مقدار بیشینه)/ (مقدار بیشینه- واقعیعملکرد= (مقدار 
ها براي هر ها براي هر کشاورز؛ مقدار بیشینه، باالترین امتیاز مربوط به گویهدر این فرمول، مقدار واقعی، میانگین امتیاز گویه

باشد. پس از محاسبه مقدار عددي عملکرد، رفتار ایمنی ها براي هر کشاورز، میگویهازیامتترین کشاورز؛ و مقدار کمینه، پایین
Damalas(بندي گردیدتقسیم1جدول به شرح اصلی کشاورزان به پنج سطح  & Abdollahzadeh, 2016.(

بندي رفتار ایمنی کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فرديسطح-1جدول 
دامنه عددينوع رفتارشماره

0- 2/0رفتار ناایمن1
0/0- 4/2رفتار بالقوه ناایمن2
0/0- 6/4رفتار متوسط3
0/0- 8/6رفتار بالقوه ایمن4
1/0-8رفتار ایمن5
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و بحثهایافته
سال بود. همچنین، 76/26و 67/46به ترتیبکارگندمنتایج تحقیق حاکی از آن بود که میانگین سن و سابقه کار کشاورزان 

هاي با توجه به یافتهنفر بود.15و 2نفر و کمینه و بیشینه آن به ترتیب29/4میانگین تعداد اعضاي خانوار پاسخگویان 
این در بود. ابتداییتحصیالتسطحدرصد) مربوط به پاسخگویان با 5/36بیشترین فراوانی (،پژوهش، از نظر سطح تحصیالت

، نتایج تحقیق محصولکشتاز نظر نوع. داشتندو باالتر کارشناسیتحصیالتیان،درصد از پاسخگو1/1تنها حالی است که 
بر بودند. آبی و دیمکشت هر دو نوعدرصد نیز داراي6/76کشت دیم واز پاسخگویان داراي درصد 4/23حاکی از آن بود که

83/10و 31/2مورد مطالعه به ترتیب در بین کشاورزانو دیممیانگین سطح زیر کشت گندم آبی اساس نتایج کسب شده، 
تحقیق در نتایجدرصد) بود.3/80برداري ملکی (بیشترین فراوانی مربوط به نظام بهرهاز نظر نوع مالکیت اراضی، هکتار بود.

ازدرصد5/88مشخص کرد که یو بهداشت شغلایمنیبامرتبطآموزشیهايدورهدرپاسخگویانشرکترابطه با وضعیت 
.بودندکردهشرکتهادورهایندرآنانازدرصد5/11تنهاونکردهشرکتآموزشیهايدورهدرشدهمطالعهکشاورزان

ازاستفادهکشاورزان در ایمنی رفتار تبیینمنظوربهبخشایندر، روش پژوهشبا توجه به توضیحات اشاره شده در 
پیداست، 2که از نتایج کسب شده در جدول طورهمانشد. پرداخته آنان رفتار ایمنی بنديدستهبهفردي،حفاظتتجهیزات

که از رفتار بالقوه ناایمن برخوردار بودند. همچنین، تعداد کمی از بوددرصد) مربوط به کشاورزانی 7/31بیشترین فراوانی (
.درصد) داراي رفتار ایمن بودند3/14کشاورزان مطالعه شده (

توزیع فراوانی کشاورزان بر حسب سطح رفتار ایمنی آنان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي-2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیسطح/ نوع رفتار

391/121/12رفتار ناایمن
1027/318/43رفتار بالقوه ناایمن

972/3074رفتار متوسط
387/117/85رفتار بالقوه ایمن

463/14100رفتار ایمن

شان داده نحفاظت فردي تجهیزاتکشاورزان بر حسب سطح رفتار ایمنی آنان در استفاده از درصديتوزیعنیز1نموداردر
است.شده 

فرديحفاظتتجهیزاتدرصدي کشاورزان بر حسب سطح رفتار ایمنی آنان در استفاده از توزیع-1نمودار

با استفاده پژوهش گیري مدل اندازه، براي بررسی روایی، پایایی و برازش مدل تحقیقمشخص است 3که از جدول طورهمان
هاي اشاره شده در بخش روش کسب شده نشان داد، بر اساس شاخصنتایج از تحلیل عاملی مرتبه اول برآورد شده است. 

، "ماسک"سه گویه است که ذکرانیشاگیري قابل قبول بودند. البته، پژوهش، روایی همگرا و پایایی ترکیبی مدل اندازه

12
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رفتار نا ایمن
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تجهیزاتازاستفاده"یک متغیر و در متغیر مکنون استفاده از تجهیزات حفاظت فردي"مرطوبدستمال"و "رسپیراتور"
دلیلبه،شدهدر متغیر مکنون موانع درك"من دشوار استبرايکاراینکهداردجدیدعادتیکایجادبهیازنفرديحفاظت
بودن تربزرگحاکی از آن بود، به دلیل ). همچنین، نتایج 3(جدول شدندحذفتحلیلفراینداز5/0ازکمترعاملیبارداشتن
)، ابزار تحقیق از روایی تشخصی مناسبی برخوردار 3(جدول تمامی متغیرهاي پنهانAVEاز مقادیر MSVو ASVمقادیر 

هاي برازش در مدل پیداست، مقادیر به دست آمده براي تمامی شاخص3که از نتایج در جدول طورهمانبه همین منوال، بود. 
متغیرهاي مورد بررسی برقرار بود.گیري در سطح مطلوبی بوده و روابط منطقی بین اندازه

گیري به همراه متغیرهاي تحقیقاندازهو پایایی ابزار تحقیق و برازش مدلخالصه نتایج در مورد روایی -3جدول 

مؤلفه
(نماد 

گویهدر مدل)
(نماد در 

مدل)

بار عاملی

ص
شاخ

روایی و هاي
پایایی

حساسیت 
درك شده

)
Sus

از ناشیمسمومیتدچاریاداستفاده نکنم، به احتمال زفرديحفاظتتجهیزاتازهاکشآفتباکاردرمناگر)
Sus1(.786/0(خواهم شدهاآن

870/0=CR

627/0=AVE

267/0=ASV

421/0=MSV

Sus2.(868/0م (هستمزرعهدرکارهنگامهاکشآفتباتماسنگرانهموارهمن
من سالمتیافتادنخطربهمنجرتواندمییزبه اندازه کم نحتیهاکشآفتمعرضدرگرفتنقرارمن،نظربه

Sus3(.815/0(دشو

و بیماريدچارهاکشآفتمعرضدرگرفتنقراردلیلبهکهشناسمیرا میخود کشاورزانروستايدرمن
Sus4(.688/0(اندشدهیبآس

شدت 
درك شده

)
Sev

(

يجدپیامدهايتواندمیهاکشدر هنگام کار با آفتفرديحفاظتتجهیزاتازاستفادهعدمکهمعتقدممن
Ser1(.868/0(و دستگاه گوارش را در بلند مدت به همراه داشته باشدتنفسیپوستی،چشم،ی،همچون مسائل عصب

838/0=CR

68/0=AVE

235/0=ASV

359/0=MSV

ایجادبهمنجرتواندمیهاکشدر هنگام کار با آفتفرديحفاظتتجهیزاتازاستفادهعدمکهمعتقدممن
دشویرهو غبیماريدلیلبهتولیدیزاندرمان، کاهش مبرايینههمچون صرف هزياقتصادهايخسارت

)Ser2(.
753/0

مانندهاکشکوتاه مدت استفاده از آفتیامدهاياستفاده نکنم، من در معرض پفرديحفاظتتجهیزاتازاگر
Ser3(.627/0(تقرار خواهم گرفيو آلرژناباروريکبد،وریهسرطان

ترسمیشوم، مبیماريدچارهاکشآفتمعرضدرگرفتنقراردلیلبهینکهاز فکر کردن درباره احتیمن
)Ser4.(747/0

منافع 
درك شده

)
B

en
(

کرده و بیشتريامنیتاحساسهاکشآفتباکاردرکنم،یاستفاده مفرديحفاظتیزاتکه من از تجهزمانی
Ben1.(726/0(یستمها ناز کار با آنیناشهايبیماريبهابتال نگرانیگرد

879/0=CR

597/0=AVE

110/0=ASV

85/0=MSV

من یسالمترويبرهاکشکوتاه و بلند مدت کار با آفتیاز اثرات منففرديحفاظتتجهیزاتازاستفاده
Ben2.(912/0(کندیمیشگیريپ

از اقدامات اجتماعینماد/ سمبلیکهاکشدر کار با آفتفرديحفاظتتجهیزاتازاستفادهکهمعتقدممن
Ben3.(841/0د (رومیشماربهیشرفتهپيکشاورز

Ben4.(604/0د (دهمیافزایشهاکشمن را در کار با آفتایمنیرفتارفردي،حفاظتتجهیزاتازاستفاده
تاشودمیباعثنتیجه،دروبردهباالراهاکشآفتباکارحیندرمنتمرکزفردي،حفاظتتجهیزاتازاستفاده

Ben5.(746/0(داشته باشميباالترکاريراندمانوعملکردبتوانممن

من یسالمترويبرهاکشکوتاه و بلند مدت کار با آفتیاز اثرات منففرديحفاظتتجهیزاتازاستفاده
Ben2.(912/0(کندیمیشگیريپ

از اقدامات اجتماعینماد/ سمبلیکهاکشدر کار با آفتفرديحفاظتتجهیزاتازاستفادهکهمعتقدممن
Ben3.(841/0د (رومیشماربهیشرفتهپيکشاورز

Ben4.(604/0د (دهمیافزایشهاکشمن را در کار با آفتایمنیرفتارفردي،حفاظتتجهیزاتازاستفاده
تاشودمیباعثنتیجه،دروبردهباالراهاکشآفتباکارحیندرمنتمرکزفردي،حفاظتتجهیزاتازاستفاده

Ben5.(746/0(داشته باشميباالترکاريراندمانوعملکردبتوانممن
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3ادامه جدول 

مؤلفه (نماد 
در مدل)

گویه (نماد در 
مدل)

بار عاملی

ص
شاخ

روایی و هاي
پایایی

موانع 
درك شده

)
B

ar
(

Bar1.(663/0(یستمبرخوردار نفرديحفاظتیزاتاستفاده از تجهيبراکافیآموزشوتجربهازمن

886/0=CR

568/0=AVE

319/0=ASV

472/0=MSV

قرارمندسترسدرهموارهتجهیزاتیناستفاده کنم، افرديحفاظتتجهیزاتازخواهمیکه من مزمانی
Bar2.(757/0(ندارند

Bar3.(780/0ت (گران اسفرديحفاظتتجهیزاتخریدوتهیه
مثال، من احساس گرما ي(برایستمن راحت نبرايهاکشدر کار با آفتفرديحفاظتتجهیزاتپوشیدن

Bar4.(584/0()هستندسنگینتجهیزاتایناینکهیاکنمیم

نیستممطمئنهاکشدر کاهش خطرات کار با آفتفرديحفاظتیزاتتجهییو کارااثربخشیدربارهمن
)Bar5.(859/0

کار با يمن براییمن را کاهش داده و در توانایزیکیفپذیريانعطاففرديحفاظتتجهیزاتپوشیدن
Bar6.(841/0(کندمیاختاللایجادهاکشآفت

خودکارآمدي (
SE

(

در هنگام کار فرديحفاظتتجهیزاتازتوانمیمآمیزيموفقیتطوربهبخواهم،اگرکهدارماطمینانمن
SE1.(667/0(کنماستفادههاکشبا آفت

809/0=CR

515/0=AVE

191/0=ASV

298/0=MSV

SE2.(763/0(من آسان استبرايها،کشدر هنگام کار با آفتفرديحفاظتیزاتو استفاده از تجهسازيآماده
هاکشدر هنگام کار با آفتفرديحفاظتتجهیزاتازتوانمیمیخوببهمنکشاورزان،سایربامقایسهدر

SE3.(665/0(کنماستفاده

یچو بدون هیخوببهمنباشد،یچیدهدشوار و پفرديحفاظتیزاتتجهیکه استفاده از برخیزمانحتی
SE4.(769/0(کنماستفادههاآنازتوانمیممشکلی

راهنماي عمل
)

C
ue

(

- میهاکشآفتهايبرچسبيرا بر روفرديحفاظتیزاتمرتبط با استفاده از تجههايدستورالعملمن

Cue1.(784/0(خوانم
860/0=CR

605/0=AVE

261/0=ASV

465/0=MSV

تجهیزاتاینازاستفادهبهکنند،یاستفاده مفرديحفاظتتجهیزاتازکشاورزانسایرکهببینممناگر
Cue2.(804/0وم (شمیترغیب

Cue3.(748/0م (کنیشرکت مفرديحفاظتیزاتمرتبط با تجهیآموزشهايدورهدرمن
کنممیدریافتیجرا از متخصصان و کارشناسان تروفرديحفاظتتجهیزاتدربارهالزماطالعاتمن

)Cue4.(774/0

استفاده از تجهیزات 
حفاظت فردي (

PPE
PPE1(741/0(کارلباس)

866/0=CR

519/0=AVE

333/0=ASV

472/0=MSV

PPE2(646/0(روپوش
PPE3(766/0ش (دستک
PPE4(729/0(چکمه
PPE5(652/0(عینک

PPE6(777/0(کاله
χ2/df ،915/0=IFI ،051/0=RMR ،914/0=CFI ،835/0=GFI ،059/0=RAMSEA=929/1گیري: هاي برازش مدل اندازهشاخص-

Sus: Suscept; Ser: Severity; Ben: Benefits; Bar: Barriers; SE: Self-Efficacy; Cue: Cue to action; PPE: Personal
Protective Equipments.

سازي معادالت ساختاري پرداخته هاي تحقیق، به برآورد مدل ساختاري تحقیق در قالب مدلآزمون فرضیهمنظوربهدر این بخش 
تمامی مقادیر ه مشخص شد که دبر اساس نتایج کسب شآورده شده است. 4جدول و 2نگاره در که نتایج به دست آمده از آنشد

). این امر بیانگر آن است که مدل تئوریکی تدوین شده 2نگارهمحدوده قابل قبول قرار داشتند (هاي برازش محاسبه شده در شاخص
با واقعیت انطباق داشت. افزون بر این، میزان واریانس تبیین پژوهش هاي میدانی حمایت شده و به عبارت دیگر، مدل از طریق داده

رفتار ایمنی کشاورزان در درصد از تغییرات 64توان بیان داشت که ؛ بر این اساس، میدرصد بود64شده در این مدل در حدود 
، درك شده، شدت درك شدهحساسیت شامل اعتقاد سالمت مؤلفه اصلی مدل شش توسط استفاده از تجهیزات حفاظت فردي 

).2نگاره شود (تبیین می، خودکارآمدي و راهنماي عمل درك شده، موانع درك شدهمنافع 
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ساختاري عوامل تأثیرگذار بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردي بر اساس ضرایب استاندارد شدهمدل- 2نگاره 

رفتار ایمنی داري بر مؤلفه اشاره شده داري اثر معنیششدر خصوص مسیرهاي ساختاري در مدل، نتایج حاکی از آن بود که 
).4پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند (جدول فرضیههر شش بودند. بر این اساس، استفاده از تجهیزات حفاظت فردي کشاورزان در

(بر مبناي ضرایب مسیر استاندارد شده)ساختاريهايمدلبرآوردازآمدهدستبهنتایجخالصه-4جدول 

مقداررابطه
غیراستاندارد

خطاي
استاندارد

ضریب
استاندارد

شده

نسبت
بحرانی

سطح
داريمعنی

نتیجه
آزمون

تأییدH1(250/0074/0255/0371/3001/0(حفاظت فردي تجهیزاتاستفاده از ←درك شدهحساسیت 
فرضیه

تأییدH2(117/0049/0172/0407/2016/0(حفاظت فردي استفاده از تجهیزات←درك شدهشدت 
فرضیه

تأییدH3(141/0069/0120/0049/2040/0(حفاظت فردي استفاده از تجهیزات←درك شدهمنافع
فرضیه

تأییدH4(438/0 -127/0314/0 -457/3 -001/0(حفاظت فردي استفاده از تجهیزات←درك شدهموانع 
فرضیه

تأییدH5(158/0063/0186/0527/2012/0(حفاظت فردي استفاده از تجهیزات←خودکارآمدي
فرضیه

تأییدH6(166/0082/0114/0024/2045/0(حفاظت فردي استفاده از تجهیزات←راهنماي عمل
فرضیه



نجان در استفاده از تجهیزات...تان زعوامل تأثیرگذار بر رفتار ایمنی کشاورزان شهرس

56

مدل اعتقاد درك شدهکه از نتایج تحقیق پیداست، فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و مؤلفه حساسیت طورهمان
ها بود. این یافته کشآفتداري بر میزان استفاده کشاورزان از تجهیزات حفاظت فردي در کار باسالمت داراي اثر مثبت و معنی

Morowatisharifabad(همکارانوآبادفیشریمروت)، 1397قنبري و همکاران (با نتایج مطالعات  et al., ,Kien، کین ()2017

Bhandariهانداري و همکاران () و بی2015 et al., افرادي که توان بیان داشت، می) همخوانی داشت. در تفسیر این یافته2018
در معرض خطر است، احتمال بیشتري دارد که در رفتارهاي ایمنی و حفاظتی براي از دست هاآنکنند که سالمتی تصور می

,Raingruber(ندادن سالمتی خود درگیر شوند کند که افراد همواره اساسی، مدل اعتقاد سالمت فرض میطوربه. )2013
ابتدا نیاز دارند که نسبت به این موضوع هاآند، هرچند، ند رفتار نمایکنند در راستاي کاهش خطرات سالمتی خوتالش می

,Kienحساس شده و به این درك دست یابند که در معرض خطر قرار دارند ( ها داراي ماهیت کشآفتحالبه هر ). 2015
Khanکنند (هایشان را دچار آسیبسالمتی کشاورزان و خانوادههاآنسمی هستند و بنابراین، ممکن است که  et al., 2013 .(

قابل توجهی مسیر انگیزش کشاورزان براي استفاده طوربهتواند مشخص، برجسته کردن این مسأله در بین کشاورزان میطوربه
Khan؛ 1394پناه و همکاران، یزدانهاي پیشین (مطابق با نتایج پژوهشاز تجهیزات حفاظت فردي را هموار نماید.  et al.,

2013; Kien, 2015; Morowatisharifabad et al., 2017; Bhandari et al., حاکی از آن بود که نتایج این تحقیق )، 2018
داري بر میزان استفاده کشاورزان از تجهیزات حفاظت مدل اعتقاد سالمت داراي اثر مثبت و معنیدرك شدهمؤلفه شدت 

شناختی، افراد تنها زمانی مورد تأیید قرار گرفت. از دیدگاه روانتحقیق 2ها بود. بر این اساس، فرضیه کشفردي در کار با آفت
معتقد باشند آسیب هاآناستفاده از اقدامات ایمنی همچون استفاده از تجهیزات حفاظت فردي ترغیب خواهند شد که يسوبه

Glanzآن اقدام جدي خواهد بود (یريکارگبهناشی از عدم  et al., هاي ها و آسیببه بیماريابتال). عالوه بر ترس افراد از 2002
کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از عدم انجام یک رفتار ایمنی خاص (مانند پوشیدن تجهیزات حفاظت فردي) و کاهش کیفیت 

توان به تصور آنان نسبت به پایین آمدن عملکرد زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی آنان، این موضوع را تا حدود زیادي می
هاي معالجه و غیره ربط داد. این هاي زندگی در اثر اجبار به پرداخت هزینهبه بیماري و نیز باال رفتن هزینهابتالکاري به دلیل 

اظت فردي براي تري در استفاده از تجهیزات حفتر و در نتیجه رفتار واقعی پررنگموضوع ممکن است منجر به قصد قوي
Onoruoizaاجتناب از این پیامدها شود ( et al., گیري یک خطر عاملی کلیدي در شکلشدتبهنسبت ادراكدر واقع، ). 2015

Khan(نماید، به نحوي که افراد را متقاعد به رعایت اقدامات ایمنی بیشتر میشودمحسوب میرفتار ایمنی افراد  et al., 2013( .
رفتار خود هاآنکنند که سیگنالی براي کشاورزان عمل میعنوانبهها کشهاي ناشی از آفتها و بیماريآسیب،به عبارت دیگر

ها تغییر دهند.کشرا در راستاي استفاده ایمن از آفت
مدل اعتقاد سالمت اثر مثبت و درك شدهتحقیق تأیید شده و مؤلفه منافع 3نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه 

هاي ها داشت. این یافته با نتایج پژوهشکشداري بر میزان استفاده کشاورزان از تجهیزات حفاظت فردي در کار با آفتمعنی
,Kienکین ( Bhandariهانداري و همکاران () و بی2015 et al., ) مطابقت داشت. در این خصوص، درك منافع استفاده از 2018

تواند رفتار استفاده یزات حفاظت فردي بر روي نگرش کشاورزان نسبت به این تجهیزات تأثیر گذاشته و در نتیجه میتجه
Ajzenیک عامل کلیدي براي درك رفتار انسان (،کشاورزان را تغییر دهد، چرا که نگرش & Fishbein, ) از جمله رفتار 2005

Damalasایمنی کشاورزان ( & Koutroubas, شود. زمانی که افراد نسبت به مزایا و منافع استفاده از ابزارها ) محسوب می2017
از آمادگی هاآنتري دارند، در استفاده از خاص از جمله تجهیزات حفاظت فردي آگاهی بیشتر و درك دقیقيهاو فناوري

Rezaeiي ایمنی را از خود نشان دهند (ها رفتارهاکشدر کار با آفتاحتمال بیشتري دارد که ذهنی بهتري برخوردار بوده و  et

al., را براي زیاديتواند مزایاي ). مروري بر ادبیات مرتبط حاکی از آن است که استفاده از تجهیزات حفاظت فردي می2018
Yuantariکشاورزان در پی داشته باشد. براي نمونه، یونتاري و همکاران ( et al., پوشیدن ، ند) در تحقیق خود نشان داد2015

باره، در مطالعه دیگري دارد؛ در اینها در امان نگه میکشتجهیزات حفاظت فردي کشاورزان را از خطرات حاد کار با آفت
Sharifzadehزاده و همکاران (شریف et al., عنوانبهتواند استفاده از تجهیزات حفاظت فردي رفتار ایمنی می، ند) دریافت2017

جالب توجهی، طوربهیک نماد/ سمبل اجتماعی از اقدامات کشاورزي پیشرفته در بین کشاورزان مورد توجه قرار گیرد. 
دهدبه آنان حس افتخار باالتري نیز می،پوشیدن تجهیزات حفاظت فردي عالوه بر دادن احساس ایمنی به کشاورزان

)O'Callaghan & Nausbaum, . بر اساس مطالب اشاره شده، اگر کشاورزان آگاهی پیدا کنند که تجهیزات حفاظت )2006
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آنان ممکن است که تمایل بیشتري ،فردي براي آنان خوب و سودمند است و براي آنان پیامدهاي مثبت در پی دارد، در نتیجه
تحقیق تأیید شده، به نحوي که 4رضیه نتایج این تحقیق مشخص کرد که فاز خود نشان دهند. این تجهیزاتبه استفاده از 
از تجهیزات حفاظت فردي کشاورزان داري بر میزان استفاده مدل اعتقاد سالمت اثر منفی و معنیدرك شدهمؤلفه موانع 
کنند، از کشاورزانی که در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي موانع بیشتري را درك مییافته بدان معنی است، داشت. این 

هانداري و بی) و1397هاي قنبري و همکاران (کنند. این یافته با نتایج پژوهشتجهیزات به میزان کمتري استفاده میاین 
Bhandariهمکاران ( et al., هاي مرتبط پیشین حاکی از آن است که مطابقت داشت. در این خصوص، مرور پژوهش)2018

در یژهوبهپرشماري مواجه هستند. یکی از این موانع اصلی مسائلکشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي با موانع و 
کشورهاي در حال توسعه مربوط به هزینه باالي خرید تجهیزات حفاظت فردي و عدم دسترسی کافی کشاورزان به این 

Morad Haseliست (تجهیزات ا et al., 2014; Sharifzadeh et al., ). از آنجایی که بیشتر کشاورزان در منطقه مطالعه 2017
مالکان بوده و از توان و بنیه مالی نسبتاً پایینی برخوردار هستند، اهمیت این مسأله دو چندان است. به همین شده جزو خرده

شود؛ براي نمونه، برخی کشاورزان در مورد شناختی مربوط میوانع روانبه مدرك شدهمنوال، بخشی دیگري از موانع 
. در نهایت، بخش دیگري از موانع دارندتردید هاکشدر کاهش خطرات کار با آفتفرديحفاظتیزاتتجهییو کارااثربخشی

ر معتقد بودند کانیز در ارتباط با طراحی تجهیزات حفاظت فردي است. در این باره، نتایج این تحقیق نشان داد که کشاورزان 
ش را کاهآنانیزیکیفپذیريانعطافاستفاده از این تجهیزات اعتقاد داشتندو یا اینکه راحت نبوده با تجهیزات حفاظت فردي 

.کندمیاختاللایجادهاکشکار با آفتيبراآنانییداده و در توانا
نشان داد که مؤلفه خودکارآمدي مدل اعتقاد سالمت داراي اثر مثبت و پژوهش 5درباره آزمون فرضیه این تحقیق نتایج 
هاي پیشین یافته با نتایج پژوهشها بود. این کشداري بر میزان استفاده از تجهیزات حفاظت فردي در کار با آفتمعنی

Morowatisharifabad(همکارانوآبادفیشریمروت)، 1397قنبري و همکاران ()، 1394پناه و همکاران (همچون یزدان et

al., Bhandariهانداري و همکاران (و بی) 2017 et al., توان استنباط در تفسیر این یافته، چنین می) مطابقت داشت. 2018
,Banduraبستگی دارد (رفتار افراد تا حدود زیادي به پیچیدگی و دشواري یک فعالیت (یعنی خودکارآمدي) کرد،  1997 .(

اساسی، زمانی که یک فرد با سختی/ دشواري بیشتري در انجام یک فعالیت مانند استفاده از تجهیزات حفاظت فردي طوربه
Jinکند (ام آن فعالیت اجتناب میخودآگاه/ ناخودآگاه از انجطوربهشود، مواجه می & Zhou, ). در مقابل، داشتن 2011

Damalasاحساس خودکارآمدي باال در انجام یک وظیفه منجر به عملکرد باالتر در انجام رفتارهاي ایمنی خواهد شد ( &

Koutroubas, نحوي که مؤلفه راهنماي عمل نیز تأیید شد، به پژوهش 6در نهایت، بر اساس نتایج این تحقیق فرضیه ). 2017
ها داشت. کشاز تجهیزات حفاظت فردي در کار با آفتکشاورزان داري بر میزان استفاده مدل اعتقاد سالمت اثر مثبت و معنی

Bhandariهانداري و همکاران (بیاین یافته با نتایج پژوهش et al., شاملراهنماي عمل کلی، طوربهداشت. همخوانی) 2018
هاي هاي آموزشی، ارتباط با متخصصان و کارشناسان مرتبط، دستورالعملشرکت در دورههمچوناي کنندهتسریعهاينیرو

تصمیم فرد براي بروز یک رفتار خاص که بر باشد ترویجی می- آموزشیها و مشاهده پوسترها و بنرهاي کشروي ظروف آفت
Khani Jeihooniگردد (میانجام عملشخص بهو موجب احساس نیازگذاشته تأثیر  et al., در واقع، موارد اشاره شده ).2017

نقش یادآوري کننده را براي کشاورزان دارند، به نحوي که ممکن است کشاورزان با مشاهده این موارد از نظر ذهنی درگیر 
ها و اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردي در کاهش این خطرات شده و در کشموضوع خطرات ناشی از کار با آفت

که نتایج طورهماناهمیت موضوع، رغمبهپیدا کنند. انگیزه باالتري براي استفاده از این تجهیزات احتمال دارد که نتیجه 
و ایمنیبامرتبطآموزشیهايدورهدرصد از کشاورزان مطالعه شده در5/11بخش توصیفی این پژوهش نیز نشان داد، تنها 

شرکت کرده بودند. همچنین، بیشتر کشاورزان ارتباط بسیار ضعیفی با کارشناسان و متخصصان داشته و از یبهداشت شغل
هاکشآفتهايبرچسبيبر روقید شده هايدستورالعملسوي دیگر به دلیل عدم آگاهی و نیز پایین بودن سطح تحصیالت، 

شود تا سطح رفتار ایمنی کشاورزان کاهش یابد.خود سبب میينوبهبهکنند که این مسأله را مطالعه نمی
و پیشنهادهاگیرينتیجه

یک مدل اعتقاد سالمتشناختی قوي و تثبیت شده یعنی نروا- در این مطالعه تالش گردید تا بر اساس یک مدل اجتماعی
عوامل تأثیرگذار بر رفتار ایمنی کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي در کار چارچوب مناسب براي درك و شناخت 
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نتایج توصیفی این پژوهش نشان داد که نزدیک به سه چهارم کشاورزان کلی، طوربهتدوین و پیشنهاد شود. هاکشبا آفت
ها کشاز تجهیزات حفاظت فردي در کار با آفتمورد مطالعه در شهرستان زنجان از رفتار ایمنی خوبی در استفادهکارگندم

از یک هاآنها و خطرات فراوان کار با کشتوان نتیجه گرفت که با توجه به سمی بودن آفتمی،برخوردار نبودند. بر این اساس
در معرض خطر بالقوه طوربهدر این منطقه گندم کارانها توسط کشاورزان از سوي دیگر، بیشتر کشرویه آفتسو و مصرف بی

در بخش ایی شوند. یهاي شیمکشهاي مختلف ناشی از کار با آفتجدي قرار داشته و ممکن است که دچار عوارض و بیماري
مدل اعتقاد هاي اصلی مؤلفهدار معنیکامل تأثیر طوربهسازي معادالت ساختاري در قالب مدلنتایج این تحقیق استنباطی، 

را در ، خودکارآمدي و راهنماي عمل درك شده، موانع درك شده، منافع درك شده، شدت درك شدهحساسیت شاملسالمت 
مدل دهنده قابلیت کاربرد تأیید کرد که این موضوع نشانرفتار ایمنی کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي تعیین 

آنکه با یژهوبهاست؛ کشاورزان از جمله استفاده از تجهیزات حفاظت فردي بررسی رفتارهاي ایمنی يدر زمینهاعتقاد سالمت
هاي مختلف برازش مشخص شد که مدل تئوریکی تدوین شده با واقعیت انطباق داشته و توجه به مناسب بودن مقادیر شاخص

اعتقاد ه شده در قالب مدل مؤلفه اصلی اشارششهاي میدانی گردآوري شده مورد حمایت قرار گرفت. در بین از طریق داده
بر میزان استفاده کشاورزان از تجهیزات حفاظت فردي ها تري در مقایسه با دیگر مؤلفهاثر قويدرك شدهموانع ، مؤلفه سالمت
در این هاآنلزوم رفع موانع فراروي کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي و حمایت از که این موضوع بر داشت 
بیشتر بر روي کاربرد مدل که اشاره شد، در مطالعات پیشین (داخل و خارج از کشور) طورهمانکید دارد. در نهایت، تأزمینه 

تمرکز شده و در این عام و کلی صورتبهها کشرفتار ایمنی کشاورزان در استفاده از آفتقصد و درك منظوربهاعتقاد سالمت 
استفاده از تجهیزات حفاظت فردي پرداخته ژهیوبههاي خاص رفتار ایمنی مؤلفهبه بررسی تر مشخصطوربهها کمتر پژوهش

و از سوي دیگر، کردهتواند از یک سو به تقویت ادبیات موجود در این زمینه کمک رو، نتایج این مطالعه میاز اینشده است؛ 
بهبود سطح رفتار ربط در راستاي ذيگذارانیاستسریزان و اطالعات مفید و راهکارهاي کاربردي مرتبطی را در اختیار برنامه

قرار دهد.ها و در نتیجه ارتقاء سطح سالمت آنان کشایمنی کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي در کار با آفت
گردد:میارائههاي اصلی کسب شده از پژوهش، پیشنهادهاي زیر در نظر گرفتن یافتهبادر مجموع، 

دار بین میزان استفاده کشاورزان از تجهیزات حفاظت فردي در کار بر اساس نتایج پژوهش در خصوص رابطه مثبت و معنی-
يسازآگاههاي آموزشی و گردد از طریق برنامهمدل اعتقاد سالمت پیشنهاد میدرك شدهها با مؤلفه حساسیت کشبا آفت

هاي انبوهی مانند رادیو و تلویزیون، اهمیت و لزوم استفاده از تجهیزات با کمک رسانهیژهوبهاجتماعی در مقیاس بزرگ 
شده و آنان را نسبت به این موضوع حساس کرد. افزون بر این، توجه به يسازبرجستهحفاظت فردي در بین کشاورزان 

ایمنی و سالمت شغلی يههاي آموزشی ترویجی مستمر در زمینها، جلسات و دورهسازوکارهاي ترویجی مانند برگزاري نشست
هاي ترویجی، پوسترها و ویدئوهاي هاي کالمی، بروشورها و بولتنتوصیهارائهها، و تشویق کشاورزان به شرکت در این دوره

توانند اطالعات الزم را در اختیار کشاورزان قرار دهند.هایی هستند که میاز دیگر شیوه، آموزشی
(با توجه به نتایج هاي آموزشی مرتبط با بهداشت و ایمنی شغلی ارکت کشاورزان در دورهبا توجه به پایین بودن سطح مش-

و نیز عدم توجه کافی از سوي کارشناسان بهداشت نسبت به ارتقاي سطح دانش و آگاهی کشاورزان بخش توصیفی تحقیق) 
رسانی قه و در نتیجه افزایش اطالعدر خصوص رفتارهاي ایمنی، افزایش ارتباط بین کارشناسان بهداشت و کشاورزان منط

گردد. در این زمینه، با در نظر گرفتن ماهیت نظام ترویج کشاورزي و ارتباط درباره رفتارهاي ایمنی مورد نیاز توصیه می
یفرا سازمانشود نسبت به تشکیل یک کمیته مشترك نزدیک آن با زندگی مردم در سطح مناطق روستایی، پیشنهاد می

گیري در حوزه ریزي و تصمیمبا مشارکت کارشناسان بهداشت و کارشناسان سازمان ترویج کشاورزي براي برنامهیژهوبه
اي و ارتقاي سطح ایمنی شغلی کشاورزان در سطح منطقه اقدام گردد.بهداشت حرفه

از یک سو و بنیه هاآنبا توجه به هزینه باالي تهیه برخی تجهیزات حفاظت فردي و عدم دسترسی مناسب کشاورزان به-
با پرداخت یارانه به کشاورزان جهت خرید تجهیزات شود مالی نسبتاً ضعیف کشاورزان مطالعه شده از سوي دیگر، پیشنهاد می

تر را براي مناسبیمتقتر و با این تجهیزات، امکان دسترسی راحتکنندهارائههاي حفاظت فردي و یا عقد قرارداد با فروشگاه
صورت گیرد که ياگونهبهشود طراحی تجهیزات حفاظت فردي ان فراهم کرد. همچنین، در این زمینه پیشنهاد میکشاورز
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کارشان بتوانند از این وريبهره/و بدون کاهش توانایییراحتبهاحساس گرما یا سنگینی نکرده و هاآنپوشیدن با کشاورزان 
تجهیزات استفاده کنند.
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Abstract
The objective of this study was to identify factors affecting wheat farmers’ safety behavior in the use of personal
protective equipment (PPE) in working with pesticides. The statistical population of present study comprised
4739 of wheat farmers in the central district of Zanjan County from whom which 322 farmers were selected
through multi-stage sampling method. Data were collected through a questionnaire. A panel of experts
confirmed the content validity of the questionnaire. Composite reliablility and construct validity of research
instrument were tested by estimating the measurement model and they were fulfilled through making necessary
corrections. The results indicated that farmers’ behavior in the use of PPE was at a low level (i.e., unsafe and
potentially unsafe). Moreover, the empirical results of structural equation modeling multivariate technique
revealed that the six components of health belief model including perceived susceptibility, perceived severity,
perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, and cues to action had statistically significant impacts on
the farmers’ use of PPE and explained about 64% of its variance.
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