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  پژوهشي مقاله
  

  فارس استان دري کشاورزي تراکتورها رانندگان روان سالمت و يشغل تيرضاي بررس
  

  ٢اشکفتکی محمود محمودی و *١احسان هوشيار
  
  

  چکيده
  
 جاديا باعث و بوده سخت اريبسي طيمح باز طيشرا دري کشاورزي تراکتورها باي رانندگ و کار ،يکشاورزي ها تيفعال نيب در

 رانندگان روان سالمت وي شغل تيرضا سطحي بررس ،حاضر مطالعه هدف .شود يم خود خاصي ها يفرسودگ وي خستگ
 را، پژوهش نياي آمار جامعه بود. جهرم گرميي هوا و آب طيشرا در شانياي دواريام زانيم همراه بهي کشاورزي تراکتورها
 اطالعات شدند. انتخابي آمار نمونه عنوان به نفر ۱۱۵ تعداد آنها نيب از و دادند ليتشکي فارس جهرم منطقه تراکتور رانندگان

 ليتحلي برا شد.ي آور جمعي دواريام زانيم و روان سالمت ،يشغل تيرضا اسيمق سنجش مختلف يها نامه پرسش قيطر از
 سالمت ،يدواريامي ها شاخص که داد نشان جينتا ).α= ۰۵/۰( شد استفادهي تنيو من u آزمون و SPSS 18 افزار نرم از ها داده
 ليدال ازي کي .داشتند مسن و جوان افراد به نسبتي بهتر تيوضع سال) ۳۵-۵۰( سال ميان افراد نيب دري شغل تيرضا و روان

 نيب در خصوص هب ،يشغل تيرضا با درآمد که داد نشان ونيرگرس ليتحل .بود افراد نيا نيب در شتريب درآمد کسبي امر نيا
 دري معنادار تفاوت مختلفي کار سوابق نيهمچن و مختلفي سني ها گروه نيب در دارد.ي معنادار و مثبت رابطه ،جوان گروه

 گونهچيه ،روان سالمت اسيمق در ،تراکتور رانندگان نيب در اما ؛)p> ۰۵/۰( شد مشاهدهي شغل تيرضا وي دواريام زانيم
 روان سالمت وي دواريام مناسب سطح به توجه با ).p < ۰۵/۰( بودند سالم تيوضع در هاگروهي تمام و نداشت وجودي تفاوت

  گردد. کمک آنهاي شغلي تمنديرضا شيافزا به درآمد سطح شيافزا قيطر ازي ستيبا ،رانندگان
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  مقدمه
 از رانيا در که است سختي ها شغل جمله ازي کشاورز

 آني پ در و ديتول سبب و بوده برخورداري اريبس تياهم
 وي سنتي کشاورز در .شوديم کشوريي غذا تيامن حفظ

 .گردد يم استفادهي اريبسي بدن تيفعال و روين ازيي مرسوم
 در يانسان يروين تياهم و نقش دربارهي اريبس قاتيتحق
 انجامي بشر جوامع رشد بعضاً و هاسازمان يتوسعه و رشد
 عوامل نيزم و هيسرما کار، ،گذشته در اگر است. شده
 ،يفناور راتييتغ امروزه ،آمدند يم حساب به ديتول ياصل

 و رشد عوامل عنوان بهي ور بهره شيافزا و يانسان يروين
 توسعه ،شرويپ و موفقي ها سازمان شوند. يم يتلق ،هعتوس
 و کنند يم کار شانيبرا که دانند يمي کساني مرهون را خود

 و کارکناني مبنا بر را خود کاري اصل محور ها،سازمان نيا
 جامعهي انساني روين اگر رايز اند، نهاده بنا خود کارگران

 کل به آني اقتصاد عواقب باشد داشتهي شغلي تينارضا
  گردد. يمباز کشور به تينها در و سازمان مجموعه
 و داشتهي فراوان راتييتغ گذشته به نسبتي کشاورز
 گسترش بخش نيا در ها نيماش انواع از استفاده روز روزبه

 اتيعمل يها وهيش در رييتغ امروزه اگرچه .ابدي يم
 بيضر ارتقاء و ها نيماش انواع از استفاده تنوع کشاورزي،

 کاهشي حدود تا را آني کيزيفي ها يدشوار ،ونيزاسيمکان
 را بخش نياي شغل آور انيز عوامل حال  نيا با است، داده

ي ها تيفعال نيب در ).ILO, 2016( است داده شيافزا زين
 باعثي کشاورزي تراکتورها باي رانندگ و کار ،يکشاورز

 در و شود يم خود خاصي ها يفرسودگ وي خستگ جاديا
 گردد. منجر شغل ازي تينارضا به است ممکن تينها

 و معادن در کار از بعدي کشاورزي ها نيماش با کار درواقع
 ,ILO( هست پرخطر شغل نيسومي ساختمان عيصنا

 و باد وجود با باز طيمح ،گردوخاک طيشرا در کار و )2017
 از تر سخت مزرعهي ها يناهموار نيهمچن و ديخورش نور

 به و بودهي شهر نيب وي شهر صافي ها جاده دري رانندگ
ي سالمت کاهش به منجر توانديم امر نيا که رسد يم نظر

  .گرددي تراکتوريي رانندگان
 عوامل بر و بوده مهم اريبس فردي زندگ دري شغل تيرضا

 در .استي مؤثر زيني و روان سالمت مانندي مختلف
-مهارت کار ازي راض و شاد افراد که شد مشخصي پژوهش

 و کنند يمي ابيارز همواره و گرفته کار هب کار در را شانيها
 ،يمنفي دادهايرو به نسبت مثبتي دادهايرو شتريب ذکر با
 کنند يم عمل بهتر زيني زندگي براي ريگ ميتصم در

)Aspin et al., 2001.( فرد و بوده مهم اريبس زيني دواريام 
 .استي يبهتر روان سالمت و شتريبي شادي دارا دواريام

 در بهتر عملکرد سببي دواريام که داد نشاني پژوهش
 مهيب فروشندگان کهي هنگامي عني شود، يمي فروشندگ

 ديد با افراد به نسبت هستند نانهيخوشب ديدي دارا
 اند داشتهي شتريب فروش %۸۸ کم نانهيخوشبي
)Seligman, 1998.( اي وي کاف درآمد با رابطه در بحث 

 سبب و است مهم اريبس زين کار در پاداش و قيتشو وجود
 ازي شتريب تيرضا تينها در و شتريب زشيانگ و فرديي ايپو

    ).Riemann, 1997( گردد يم شغل
ي ها قطب از زيحاصلخي ها نيزم داشتن با فارس استان

ي کشاورز محصوالت اغلب در و بوده کشوري کشاورز
 شتريب ).MAJ, 2016( استي ديتول سوم تا اول رتبهي دارا
 و اداره کارمنداني شغل تيرضاي ابيارز به قاتيتحق

 وي شغل تيرضا دربارهي پژوهشيي و پرداخته ها سازمان
ي تراکتورها رانندگان اي و کشاورزان روان سالمتي بررس

 نيا در موضوع، تياهم به توجه با .نشد افتي يکشاورز
 رانندگان روان سالمت وي شغل تيرضا پژوهش

 فارس، استاني جهرم شهرستان دري کشاورزي تراکتورها
 روان سالمت وي مندتيرضا تيوضعي بررس منظور بهي

 بر توانند يم کهي عوامل ليتحل نيهمچن و تراکتور رانندگان
ي راهکارها ارائهيي گرفت. قرار قيتحق مورد باشند مؤثر آن

 ازي شغل گروه نيا حال رفاه شيافزا جهت دري مناسب
 وي ا حرفه اشتباهات درصدي تا است پژوهش نيا اهداف

  ابد.ي کاهش  آن از خارج و کار طيمح دري ا رحرفهيغ
  

 هاروش و مواد
 در که استي داديرو پس وي مقطع نوع از حاضر پژوهش

 است. شده  انجام فارس جهرم منطقه در ۱۳۹۸ بهار
 روش با حاضر پژوهش در کننده شرکتي ها نمونه

 که بيترت نيا به .دنديگرد انتخابي تصادف و داوطلبانه
ي آمار جامعه عنوان به مناطق نيا در تراکتور رانندگان
 نمونه عنوان به نفر ۱۱۵ تعداد ها آن نيب از و  انتخاب

 رانندگان .کردند شرکت مصاحبه در و دهيبرگزي آمار
 وارد آگاهانه ،تيرضا فرم ليتکم با مطالعه در کننده شرکت
 اطالعات که شد داده نانياطم ها آن به و شدند مطالعه

 سن و وزن قد، ابتدا در ماند. خواهدي باق محرمانه ها آن
   شد.ي ريگ اندازه ها يآزمودن

   پرسشنامه از تراکتور رانندگان يشغل تيرضاي ابيارزي برا
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 استفاده (JDI-Job Descriptive Index)ي شغل تيرضا
 حداکثر که است سؤال ۷۲ شامل پرسشنامه نيا د.يگرد
 هب بود، خواهد ۳۰ آن حداقل و ۱۵۰ آمدهبه دست  نمره
 ۵۴- ۷۸ )،يناراضي لي(خ ۳۰-۵۴ نمره کهي صورت
- ۱۵۰ و )ي(راض ۱۰۲- ۱۲۶ (متوسط)، ۷۸-۱۰۲ )،ي(ناراض
 & Ayan( شوديم گرفته نظر دري )يراضي لي(خ ۱۲۶

Kocacik, 2010.(  
ي دواريام اسيمق از تراکتور رانندگاني دواريامي ابيارز در

 ۱۲ شامل پرسشنامه نيا شد. استفاده )Snyder( درياشنا
 غلط، کامالًي ها پاسخ نيب ازي آزمودن فرد که است سؤال

 خود انتخاب درست کامالً و درستي حد تا غلط،ي حد تا
-۶۰ محدوده دري دواريام نمره تينها در و داده انجام را

 ن)،ييپاي دواري(ام ۱۲-۲۴ نيب نمرات رد.يگ يم قرار ۱۲
 اد)يزي دواري(ام ۳۶ از باالتر و متوسط)،ي دواري(ام ۲۴- ۳۶
  ).Snyder et al., 1991( شد گرفته نظر در
 پرسشنامه از رانندگان سالمت تيوضعي بررسي برا

-General Health Questionnaire-GHQ(ي عموم سالمت

 عالئم اسيمق خرده چهار پرسشنامه نيا شد. استفاده )28
 کنش در اختالل خواب، اختالل و طرابضا ،يجهان

 ,Zare & Jafari( کند يمي بررس راي افسردگ وي اجتماع

 چهار فيط کي در سؤال هر بهي آزمودن پاسخ ).2006
 در )،۰( اصالً صورت به )Likert( کرتيل اسيمق دري ا درجه

 از شيب باًيتقر و )۲( معمول حد از شيب )،۱( معمول حد
 نمره حداکثر و حداقل بيترت نيبد .استي )۳( معمول حد
ي حاک کمتر نمره بود. خواهد ۸۴ و صفر بيترت بهي افتيدر
 افراد کيتفکي برا .استي دهندهآزمون  شتريبي سالمت از

 نمره رانيا در شده انجام قاتيتحق به توجه با ماريب از سالم
  ).Azad, 2007( شد گرفته نظر در ۲۳

ي فيتوص آمار از حاضر قيتحق جينتا فيتوص جهت
ي بررس جهت شد. استفاده استاندارد) انحراف و نيانگي(م
 شاخص ،يتنيو من uي آمار آزمون از قيتحقي ها افتهي

 استفاده ونيرگرس ليتحل و t آزمون رسون،يپي همبستگ
 سطح و استفاده SPSS 18ي افزارها نرم از نيهمچن شد.
  شد. گرفته نظر در α= ۰۵/۰ي دار يمعن

  
 بحث و جينتا

  رانندگاني شناخت تيجمع مشخصات
ي سن گروه سه در ها يآزمودن ،ها داده پراکنش به توجه با

 ندشد گرفته نظر در سال ٥٠ از شتريب و ٣٥- ٥٠ ،٢٠-٣٥

 رانندگان تعداد .بودند ها دستگاه و ها نيماش مالکي همگ و
 شدند. حذف مطالعه از نيبنابرا و بوده کم سال ٢٠ از کمتر
 ٥- ١٠ کار سابقه با گروه دو به کنندگان شرکت نيهمچن
 سن، نيانگيم .شدندي يبند طبقه سال ١٠ از شتريب و سال
 همه انهيماه خالص درآمد زانيم و کار سابقه قد، وزن،

 از ندبود عبارت بيترت به مطالعه مورد منطقهي ها يآزمودن
 لوگرم،يک ٧٢/٧٠±٢٤/٧ ،سال ٦٥/٤٣±٠٤/١
 و سال ٤٢/١٠±٢١/٢ ،متر يسانت ٤٤/١٧٣±١٢/٧
 کيتفک به را ها داده ١ جدول ال.ير ونيليم ٦٣/٢٩±٦٥/٩

 ،سهولتي برا دهد. يم نشاني کار سابقه وي سن گروه
 بصورت سال ٥٠تر از  بزرگ و ٣٥-٥٠ ،٢٠-٣٥ي سن گروه
 است. شده داده نشان مسن و سال ميان جوان، گروه
 کم صورت به سال ١٠کمتر از  و ٥- ١٠ کار سابقه نيهمچن

  است. شده داده نشان اديز و
ي شتريب کار سابقه از سال ميان گروه که داد نشان جينتا

 گروه نيا نيهمچن است. برخوردار گريد گروه دو به نسبت
 وزن گروه نيا نيهمچن داراست. راي شتريبي درآمد سطح

 طرف از دارد. سال ميان و جواني ها گروه ازي باالتر قد و
 گريد گروه دو به نسبتي کمتر درآمد از جوان گروه گر،يد

 سابقه که دادي نشان کار سابقهي بند طبقه است. برخوردار
 گروه که يصورت به است. شده شتريب درآمد باعث اديز کار
 از کمتر درآمد الير ونيليم هفت حدود اديز کار سابقه با

  آورد. يمبه دست  کم کار سابقه با گروه
 روان سالمت وي شغل تيرضا ،يدواريام اسيمق جينتا

 جينتا همراه به تراکتور رانندگان مختلفي ها گروه
 اسيمق است. آمده ٢ جدول دري آماري ها هسيمقا
 سطح ازي سني ها گروه تمام که دهد يم نشاني دواريام
ي دواريام زانيم اگرچه برخوردارند، »متوسط« ديام

 اسيمق .استي گريد گروه دو از کمتر جوان رانندگان
 کار از مسن و جوان گروه که دهد يم نشاني شغل تيرضا
 دامنه در سال ميان گروه تنها و هستند »يناراض« خود

 چيه که است توجه قابل دارند. قرار »متوسط تيرضا«
 نبوده »يراضي ليخ« اي »يراض« خود شغل ازي گروه
 ها گروهي تمام که دهد يم نشان روان سالمت اسيمق است.

 با هستند. »سالم« کار سابقه وي سني بند طبقه لحاظ از
 نيهمچن و سال ميان گروه روان سالمت تيوضع حالنيا

  است. گريدي ها گروه از بهتر ،کار سابقه با گروه
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  مختلف مناطق در ها يآزمودني شناخت تيجمعي ها يژگيو -۱ جدول
 تجربه کاری سن 

 ميانگين
(جوان) ۲۰-۳۵ گروه )سال ميان( ۳۵- ۵۰  (مسن) ۵۰>  (کم) ۱۰-۵  (زياد) ۱۰>   
 ۱۱۵ ۵۴ ۶۱ ۳۰ ۶۲ ۲۳ تعداد

۰۳/۲۸±۰۴/۷  (سال) سن  ۰۲/۱۱±۰۵/۴۳  ۰۱/۱۳±۳۱/۵۷  ۳۸/۱۱±۲۱/۳۶  ۱۷/۱۲±۲۹/۵۲  ۰۴/۱±۶۵/۴۳  
۵۲/۶۷±۲۴/۱۲  (کيلوگرم) وزن  ۲۱/۱۴±۰۲/۷۱  ۲۷/۹±۶۵/۷۳  ۰۶/۱۴±۲۸/۶۹  ۳۷/۱۳±۶۶/۷۲  ۲۴/۷±۷۲/۷۰  
۰۸/۱۷۴±۰۶/۷  تر)مينت(سا قد  ۲۶/۷±۳۸/۱۷۲  ۴۳/۸±۵۰/۱۷۶  ۱۶/۹±۲۱/۱۷۰  ۱۴/۱۰±۰۹/۱۷۷  ۱۲/۷±۴۴/۱۷۳  

۱۳/۶±۱۹/۲  (سال) تجربه  ۳۹/۵±۵۶/۱۲  ۸۷/۲±۳۰/۹  ۱۴/۲±۹۷/۷  ۲۷/۱±۱۹/۱۳  ۲۱/۲±۴۲/۱۰  
۲۵/۲۴±۰۶/۳  درآمد در ماه  ۱۶/۵±۱۹/۳۲  ۶۹/۳±۴۷/۲۸  ۱۷/۳±۳۱/۲۶  ۴۴/۲±۳۸/۳۳  ۶۳/۹±۶۳/۲۹  

 
  روان سالمت وي شغل تيرضا ،يدورايامي ها اسيمق نمرات مورد در يتنيو من u آزمون جينتا -۲ جدول

p کل اريمع انحراف و نيانگيم اريمع انحراف و نيانگيم  يآزمودن تعداد  ريمتغ گروه   

٠٤/٠ * 
 ٣١/٢٥±٩٢/٠ )۲۰-۳۵( سن ۲۳   

يدواريام  ٣٤/٢٩±٦٧/٠  ٢٦/٣١±٨٢/٠ )۳۵-۵۰( سن ۶۲   
 ٤٧/٢٨±٣٨/٠ )۵۰(> سن ۳۰   

٠٢/٠ * 
 ٢٩/٧٥±٣٤/٠ )۲۰-۳۵( سن ۲۳   

يشغل تيرضا  ٤٦/٧٧±٠٤/١  ٢٢/٧٩±٢٥/١ )۳۵-۵۰( سن ۶۲   
 ٤٧/٧٥±٣٣/٠ )۵۰(> سن ۳۰   

١٥/٠  

 ٣٢/١٥±٦٦/٠ )۲۰-۳۵( سن ۲۳   
روان سالمت  ٩٣/١٣±٥٧/٠  ٠٧/١٢±٤١/٠ )۳۵-۵۰( سن ۶۲   

 ٦٩/١٦±٣٩/٠ )۵۰(> سن ۳۰   

٠٣/٠ * ٣٤/٢٩±٦٧/٠  
٨٧/٢٦±٥١/٠ )۵-۱۰( کار سابقه ۶۱   

يدواريام  
١٣/٣٢±٣٤/٠ )۱۰(> کار سابقه ۵۴   

٠٤/٠ * ٤٦/٧٧±٠٤/١  
١٢/٧٦±٣١/٠ )۵-۱۰( کار سابقه ۶۱   

يشغل تيرضا  
٩٧/٧٨±٦٣/٠ )۱۰(> کار سابقه ۵۴   

١٧/٠  ٩٣/١٣±٥٧/٠  
٩٧/١٤±١٢/٠ )۵-۱۰( کار سابقه ۶۱   

روان سالمت  
٧٥/١٢±٢٨/٠ )۱۰(> کار سابقه ۵۴   

  درصد ۵در سطح  نيانگيم دو نيبي دار يمعن تفاوت نشان *: 
  

  يآمار جينتا
ي ها گروه نيب که دهد يم نشاني تنيو من u آزمون جينتا
 تيرضا وي دواريام لحاظ از تراکتور رانندگان مختلفي سن
 نيهمچن دارد. وجود ٠٥/٠ سطح در دار يمعن تفاوتي شغل
ي دواريام لحاظ از زين متفاوت کار سابقه با ها گروه نيب در
 مشاهده دار يمعن تفاوت ٠٥/٠ سطح دري شغل تيرضا و

 سالمت تيوضع که شد مشخص يکل بطور است. شده
 کي دري آمار لحاظ از مختلفي هاگروه در رانندگان روان
 سالمت لحاظ از ها گروه از کدامچيه نيب در و بوده سطح
  ندارد. وجودي دار يمعن تفاوت روان

ي تمام نيب در که داد نشان t-studentي آماري بررسي
 در دار يمعن تفاوت انهيماه درآمد سطح لحاظ از ها گروه
 تمام نيبي همبستگي بررس دارد. وجود ۰۵/۰ سطح
 روان سالمت نيبي خاصي همبستگ که داد نشان رهايمتغ

 درآمد زانيم نيبي هبستگ ندارد. وجود رهايمتغ گريد و
 ،۶۵/۰ با برابر جواني سني ها گروه دري دواريام با انهيماه

 نيبي باالتري همبستگ بود. ۵۵/۰ مسن و ۵۲/۰ سال ميان
 کهي صورت هب شد، مشاهدهي شغل تيرضا با انهيماه درآمد

 گروه ،۸۹/۰ي همبستگ جوان گروه در ريمتغ دو نيا نيب
 به توجه با دارد. وجود ۷۹/۰ مسن گروه و ۷۱/۰ سال ميان

 دري شغل تيرضا و انهيماه درآمد نيبي باالي همبستگ
 با شد. استفاده ونيرگرسي بررس از )،۱ (شکل جوان گروه
 )۳ (جدول آني داري معن و ونيرگرس جينتا به توجه

 با شغل از تيرضا زانيم نيتخمي برا ريز معادله از توان يم
 برد: بهره درآمد سطح به توجه

JS = 20.66 + 2.06 × 10-6 × (I) 
 .است الير به درآمد سطح I وي شغل تيرضا JS آن در که
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  يشغل تيرضا و درآمد سطح ونيرگرس جينتا - ٣ جدول
 یدارمعني سطح مربعات ميانگين  یآزاد درجه  مربعات جمع  یآمار پارامتر

٥٨٥/٩٨٣ رگرسيون  ٥٨٥/٩٨٣ ١  ٠٠٠/٠  
٣٢٨/١١٠ باقيمانده  ۲۱ ٢٥٤/٥   

٩١٣/١٠٩٣ کل  ۲۲ ٥٨٥/٩٨٣   
  

  
ي سن گروه دري شغل تيرضا و درآمد سطح نيب رابطه - ١ شکل

  سال) ٢٠- ٣٥( جوان
  

  بحث
 و وزن سن، متوسط که داد نشان شده يآور جمعي ها داده
 ۴۳ حدود بيترت به جهرم شهرستان تراکتور رانندگان قد

 آزمون جينتا .استي متر يسانت ۱۷۳ و لوگرميک ۷۰ سال،
ي ابيارزي ها شاخص اکثر در که است آن ازي حاکي آمار
 و جواني ها گروه از سال مياني سن گروه تيوضع شده
 شتريب کار سابقه با افراد نيهمچن است. بوده بهتر مسن
 تيرضا و درآمد سطح از کمتر، کار سابقه با گروه به نسبت

 از درآمد سطح رسد يم نظر به اند. بوده برخورداري شتريب
 کهي صورت هب .استي شغل از تيرضا بر مؤثر عوامل

 در شغل از تيرضا و درآمد سطح نيبيي باالي همبستگ
 است آن ازي حاک عمل نيا شد. مشاهده جواني سن گروه
 تياهم شغل ازي شتريب درآمد کسب جوان گروه در که

 تيرضا شانياي برا تراکتوري رانندگ شغل تا داردي باالتر
 وي کشاورز کاري سخت به توجه با امر نيا گردد. تر بخش
 گرما در است مجبور راننده که کار سختي طيمح طيشرا

 اريبس دهد ارائه راي تيفيک با کار باز طيمح در و سرما و
 که اند کرده اثبات زين نيشيپي يها پژوهش است.ي ضرور
 شود. يم منجر شغل از شتريب تيرضا به شتريب درآمد
يي رهايمتغ با شغل در مداوم تيامن که داد نشاني ا مطالعه

 تيرضا ابعاد از که قيتشو و دستمزد و حقوق ليقب از

 ).Koustelios, 2003( دارد ميمستق رابطه هستندي شغل
ي مندتيرضا مالک مسن افرادي برا باالتر حقوق اگرچه
 اغلب که دهد يم نشان پژوهشيي جز اطالعات اما نبود،
 کارکردن توان گريد که دارند راي روز دغدغه مسن افراد

 رايز .داشت نخواهند زيني درآمد آن موجب به و نداشته
 رسديم نظر به .نبودندي بازنشستگ مهيب مشمول غالباً

 در مسن و افتاده کار از افراد رفاه شيافزا جهت دري دولت
 تا گرفتهي نظر دري مستمر عنوان به راي مبلغ ،بخش نيا

 وي دواريام ،يمندتيرضا به شانيا کرامت حفظ بر عالوه
 نيهمچن د.ينما کمک آنها روان سالمت به تينها در

 تياهمي ،يجيتروي ها تيفعال و آموزش با شود يم هيتوص
 اقدامات با تا شود حيتشر قشر نياي برا مهيب حق پرداخت

 نداشته را درآمد نبود دغدغهي کارافتادگ از وقت در ،يادار
  باشند.
ي شغل تيرضا شيافزا به توانديمي کار طيشرا بهبود

 موجودي تراکتورها اغلب کند. کمک تراکتور رانندگان
 راننده نيبنابرا و ستندين راننده نيکابي دارا %)۸۷ (حدود

ي ناش گردوخاک نيهمچن و هواي گرم وي سرد معرض در
 از را راننده دار نيکاب تراکتور ؛استي يکشاورز اتيعمل از

 و باد وزش هوا،ي سرد وي گرم مانند يکار سخت طيشرا
 نياي ا مطالعه در .کنند يم محافظت خاک و گرد وجود

 استرس وي کار بد طيشرا که است هآمد دست هب جهينت
 Li et( داردي کار صدمات باي معنادار رابطه کار در موجود

al., 2001.( تيفيک نيب که داد نشاني گريد مطالعه 
ي معنادار و مثبت رابطه شغل از تيرضا وي کاري زندگ
   ).Hua, 2006( دارد وجود

 در مناسب زاتيتجه از استفاده تياهم پژوهش نيا
 طيشراي تيفيک شيافزا با تا سازد يم دوچندان را تراکتورها

 شانيا ربي طيمح بد طيشرا اثرات کاهش و رانندگاني کار
 با توانيم شود. کمک آنهاي شغلي مندتيرضا شيافزا به

 شيافزا به روز مناسب ساعات در کار و حيصحي زير برنامه
 در کار طيشرا نمود. کمک شغل از تيرضا و کار تيفيک

 خصوص هب هوا شدن تر گرم ليدل به روزي انيم ساعات



 و سالمت روان رانندگان تراکتورهاي کشاورزي در استان فارس بررسي رضايت شغلي                                                                            ۶

 اگرچه .شود يم سخت اريبس نيکاب بدوني تراکتورهاي برا
ي حت شود.ي م انجام تر راحت کار زمستان و زييپا فصول در

 ساعات اوج در زين دار نيکابي تراکتورها اغلب رانندگان
 موتور به تا کنند ليتعط را کار دهند يم حيترج هواي گرم

 تواند يم کار ازي قسمت د.ياين وارد بيآس و فشار تراکتور
 ازي پاس در و شده شروع (غروب) شبي کيتار به کينزد

  .شود تمام شب
 و روان سالمت نيبي دار يمعن رابطه حاضر پژوهش در

ي دارا کهيي ها گروه اگرچه نشد، مشاهدهي شغل تيرضا
ي شتريب روان سالمتي دارا هستند شتريبي شغل تيرضا

به دست  ها پژوهش ازي اريبس در جهينت نيا اند. بوده زين
ي شتريب روان سالمت سبب شغل از تيرضا که آمده

 رابطه که شد مشخص سازمان دو دري ا مطالعه در شود. يم
 از شانيا تيرضا با کارکنان روان سالمت نيبي دار يمعن

 نکته نيا ).Kahe and Hudi, 2013( دارد وجود شغلشان
ي ها گروهي تمام در تراکتور رانندگان که است مهم اريبس
 نيهم حتماالًا و بوده برخوردار متوسطي دواريام ازي سن

 است. نموده کمک شانيا روان سالمت به زين علت
 سطح نيبي معنادار و مثبت رابطه شد بحث که همانطور

 شد. مشاهده جوان گروه در شغل از تيرضا و درآمد
 به تواند يم داريپا درآمد سطح شيافزا به کمک نيبنابرا
 گردد. منجر زين تراکتور رانندگان روان سالمت شيافزا

 ۳/۲ زانيم به شغل ازي ناراض افراد که داد نشاني امطالعه
ي ها يناراحت معرض دري شغلي باال تيرضا با افراد برابر
  ).Ofili et al., 2004( دارند قراري روان

  
  يريگجهينت
 تيرضا شيافزا بهي ستيبا آمدهبه دست  جينتا به توجه با

 از رانندگان خوشبختانه شود. توجه تراکتور رانندگاني شغل
 و برخوردارندي خوب روان سالمت و متوسطي دواريام سطح
ي ارتقا به درآمد سطح شيافزا قيطر ازي ستيبا نيبنابرا
 آموزش با نيهمچن نمود. کمک شانياي مندتيرضا

ي راهکارها اي و مهيب حق پرداخت در رانندگان مناسب
ي بازنشستگ مهيب حق ازي بخش جهت دري دولت تيحما

ي شغلي مندتيرضا وي دواريام شيافزا به توان يم
  نمود.ي انيشا کمک تراکتور رانندگان
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