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 چکیذُ
 

 عبثقِ ٍ ّذف

ّب ًیش  ّبی دًذاًپشؽکی هحتول ثَدُ ٍ درهبى هؤثز ایي فَریت ّبی پشؽکی در هحیط ٍقَع فَریت

تَاًذ  ّبی پشؽکی هی ثبؽذ. ًجَد آهَسػ ٍ ًبتَاًی ثزای درهبى فَریت ّبی دًذاًپشؽک هی جشء هغئَلیت

، توبم هتصذیبى ثِ عَاقت خطزًبکی هٌجز ؽذُ ٍ یب عَاقت قبًًَی ثزای دًذاًپشؽک داؽتِ ثبؽذ. ثٌبثزایي

ّبی پشؽکی را داؽتِ  اهز عالهت ٍ اس آى جولِ دًذاًپشؽکبى ثبیذ آهبدگی السم ثزای ثزخَرد ثب فَریت

آگبّی دًذاًپشؽکبى ٍ فزاٍاًی دارٍّب ٍ تجْیشات کیت اٍرصاًظ هیشاى ثبؽٌذ. تحقیق حبضز ثب ّذف تعییي 

 اًجبم ؽذ. 1397در عبل ّبی دًذاًپشؽکی عوَهی اردثیل  ٍ عَاهل هَثز ثز آى در هطت

 

 ّب هَاد ٍ رٍػ

ًفز پزعؾٌبهِ  96دًذاًپشؽک عوَهی،  122ؽذُ ٍ اس هیبى اًجبم هقطعی -تَصیفیب رٍػ تحقیق ث

را تکویل ٍ تحَیل هحققبى دادًذ. اًتخبة دًذاًپشؽکبى اس طزیق لیغت هَجَد در عبسهبى ًظبم پشؽکی 

کبى ثِ عؤاالت پزعؾٌبهِ هحبعجِ ؽذُ ٍ فزاٍاًی ّز ّبی دًذاًپشؽ اًجبم ؽذ. هیشاى آگبّی ثزاعبط پبعخ

ٍ ثِ  ّبی دقیق فیؾز، هجذٍر کب ٍ هًَت کبرلَ یک اس دارٍّب ٍ تجْیشات اٍرصاًظ ثب اعتفبدُ اس آسهَى

 دًذاًپشؽک ثزرعی ؽذ.ی عٌی  ٍ ردُ هیشاى آگبّیتفکیک جٌغیت، ًَع اؽتغبل، 

 

 ّب یبفتِ

ّبی پشؽکی در  ّبی اٍرصاًظ ی ؽزکت در دٍرُ %( دًذاًپشؽک گَاّیٌبهِ 1/53)پٌجبُ ٍ یک 

دیذُ ّبی پشؽکی را در دٍراى داًؾجَیی  %( آهَسػ اٍرصاًظ 8/68ًفز ) 66، دریبفت کزدُدًذاًپشؽکی را 

ًفز  43ّبی پشؽکی ثَدًذ. تعذاد  ّبی آهَسػ اٍرصاًظ %( ًیبسهٌذ ؽزکت در دٍرُ 0/80ًفز ) 76ٍ 

ّبی پشؽکی ثزخَردار داؽتٌذ. هیبًگیي آگبّی دًذاًپشؽکبى ًغجت ثِ  ( در عبل گذؽتِ ثب اٍرصاًظ% 8/44)

%(  3/54ًفز ) 51(. تعذاد 1-10ی  ثَدُ اعت )هحذٍدُ 04/6دارٍّب ٍ تجْیشات کیت اٍرصاًظ ثزاثز 

 ٌذ.%( آگبّی سیبد داؽت 5/8ًفز ) 8%( دارای آگبّی هتَعط ٍ  2/37ًفز ) 35دارای آگبّی کن، 

در دًذاًپشؽکبى هزد ثیؾتز اس دًذاًپشؽکبى ( p=219/2%؛  2/38% در ثزاثز  7/62هَجَدی آدرًبلیي )

ّبی دٍلتی ٍ هطت خصَصی ثَدُ  ی ثیؾتز اس درهبًگبُخصَص ّبی درهبًگبُسى ٍ هَجَدی عزم ریٌگز در 

 (. p=242/2%؛  9/12% ٍ  4/15% در ثزاثز  3/33اعت )ثِ تزتیت: 

ّبی ثب آگبّی کن، هتَعط ٍ سیبد؛  % در گزٍُ 5/87% ٍ  9/42%،  9/42ّیغتبهیي ) آًتیهَجَدی 

249/2=p( عزم ریٌگز ،)ّبی ثب آگبّی کن، هتَعط ٍ سیبد؛  % در گزٍُ 2/52% ٍ  7/25%،  2/12

232/2=p( آًضیَکت ،)ّبی دارای آگبّی کن، هتَعط ٍ سیبد؛  % در گزٍُ 2/75% ٍ  1/37%،  6/28
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239/2=p )( ّبی ثب آگبّی کن، هتَعط ٍ سیبد؛  % در گزٍُ 2/75% ٍ  3/34%،  6/32ٍ عت عزم

249/2=p( ثب افشایؼ آگبّی افشایؼ یبفتِ ثَد. ثب ایي حبل، هَجَدی آدرًبلیي )5/12% ٍ  2/62%،  1/57  %

 % در 2/25% ٍ  2/42%،  3/67( ٍ لیذٍکبئیي )p=247/2ّبی ثب آگبّی کن، هتَعط ٍ سیبد؛  در گزٍُ

( ثب افشایؼ هیشاى آگبّی کبّؼ یبفتِ ثَد. در عبیز p=211/2ّبی ثب آگبّی کن، هتَعط ٍ سیبد؛  گزٍُ

ّب ثِ تفکیک هتغیزّبی هَرد  داری ثزحغت دارٍّب ٍ تجْیشات هَجَد در هطت ّبی هعٌی هَارد، تفبٍت

 .ثزرعی دیذُ ًؾذ

 

 گیزی ًتیجِ

ّبی پشؽکی  ی اٍرصاًظ اردثیل آگبّی اًذکی درثبرُدًذاًپشؽکبى عوَهی فعبل در ؽْز ثزایي اعبط، 

ّبی ثبسآهَسی در ایي سهیٌِ ٍ افشایؼ هیشاى آگبّی آًبى  ّبی دًذاًپشؽکی داؽتِ ٍ ؽزکت در دٍرُ در هطت

 ثزای جلَگیزی اس ٍقَع حَادث ًبگَار ثزای ثیوبراى تَصیِ گزدیذ.

 

 ّب کلیذ ٍاصُ

ی پشؽکی، تجْیشات ٍ لَاسم اٍرصاًظّب کیت اٍرصاًظ، فَریت



 

 

 

 


