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بررسی عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران کارخانجات
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 .1عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد
 .2دانشجوی دکترای آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد
 .3کارشناس بهداشت حرفهای مرکز بهداشت شهرستان یزد
تاریخ دریافت11/06/11 :

تاریخ پذیرش11/12/26 :

چکیده
مقدمه :سر و صدا یکی از شایعترین عامل زیانآور محیط کار است و کاهش شنوایی ناشی از صدا ،یکی از شایعترین
بیماریهای شغلی در دنیا محسوب میشود .به طوری که امروزه جزء ده بیماری عمده مرتبط با کار معرفی شده است.
هدف از این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران کارخانجات نساجی شهر یزد بر اساس
تئوری رفتار برنامهریزی شده است.
روش بررسی :در این پژوهش تحلیلی مقطعی  132نفر از کارگران کارخانجات نساجی شهر یزد که در معرض صدای
باالتر از  58دسیبل قرار داشتند به روش خوشهای از بین  2کارخانه نساجی انتخاب شدند .پرسشنامهای برای سنجش
غیرمستقیم سازههای تئوری رفتار برنامهریزی شده (اعتقادات رفتاری ،ارزیابی نتایج ،عقاید هنجاری ،انگیزه پیروی ،عقاید
کنترلی و تأثیر عقاید کنترلی) طراحی و روایی و پایایی آنها نیز تعیین شدند .اطالعات با استفاده از آزمون همبستگی و
آنالیز رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه  %22/1از کارگران همیشه از گوشی استفاده میکردند و  %25/2آنها نیز اصالً استفاده نمیکردند و
همچنین قصد استفاده از گوشی حفاظتی با رفتار قبلی و هنجار انتزاعی همبستگی معنیداری داشته است .سازههای
تئوری رفتار برنامهریزی شده توانستند  %12/1از واریانس قصد استفاده از گوشی حفاظتی را در کارگران تبیین کنند و
فقط سازه هنجارهای انتزاعی از تعیین کنندههای استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران بود .همچنین تنها سازه قصد
توانست  %77/1از واریانس رفتار استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران پیشبینی کند.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق اهمیت سازه هنجارهای انتزاعی بر قصد استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران را نشان داد
بنابراین الزم است در طراحی برنامهها و مداخالت آموزشی در ارتقا استفاده از گوشی حفاظتی و رفتارهای ایمن در
کارخانهها مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژهها :گوشی حفاظتی ،تئوری رفتار برنامهریزی شده ،صنعت نساجی

*

نویسنده مسوؤل :آدرس پستی :یزد ،بلوار دانشجو ،دانشکده بهداشت

پست الکترونیکیchaleshgar288@gmail.com :
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نساجی با استفاده از تئوری رفتار برنامهریزی شده
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مقدمه
سرو صدا شایعترین عامل فیزیکی زیانآور محیط کار

وجود دارد که کارگرانی که در محیط کار با صدای بیش

در دنیا محسوب میشود به طوری که تقریباً  600میلیون

از حد مجاز مواجهاند ریسک باالتری از حادثه را

کارگر در جهان در معرض سر و صدای ناشی از محیط

دارند(.)12

نمیتوان یافت که از نظر آلودگی صوتی ایمن باشد(.)2،8

صدا را در جهان  1625000مورد محاسبه کرده است

گر چه کاهش شنوایی ناشی از صدا Noise ( NIHL

یعنی حدود  28مورد در هر  100هزار نفر در هر

 )Induced Hearing Lossبالقوه قابل پیشگیری

سال( .)18در یک مطالعه گذشتهنگر که بر روی کارگران

میباشد ،ولی در حال حاضر یکی از مشکالت مهم

ساختمانی انجام شد گزارش کرد که میزان مواجهه با صدا

بهداشت عمومی تلقی و جزء ده بیماری ناشی از کار

(بیشتر از  10سال) به طور معنیداری احتمال بروز افت

محسوب و کاهش شنوایی ناشی از مواجهه طوالنی مدت

شنوایی را افزایش میدهد(.)16

با صدا ،ناتوانکننده و غیر قابل برگشت است(.)6
صوت به عنوان قابل پیشگیریترین آالینده محیط کار
شناخته شده است .طبق برآورد National ( NIOSH

 ،NIOSHصنعت نساجی را بعد از صنعت چوب
دارای باالترین تراز صدا که کارگران زیادی با آن مواجه
هستند ،معرفی میکند .یافتههای مشابهی از طرف

)Institute for Occupational Safety and Health
بزرگترین عامل خطر  NIHLمواجهه طوالنیمدت بدون

(Occupational

Safety
and
Health
 Administration) OSHAگزارش شده است(.)17

محافظت شنوایی با سر و صدای باالتر از  58دسیبل

همچنین نتایج پژوهش انجام شده نشان دادهاند که مشاغل

است و این میزان با افزایش سطح صدا به صورت

ریسندگی ،بافندگی و نساجی بیشترین میزان اختالالت

تصاعدی افزایش مییابد( .)7در آمریکا حدود  38میلیون

( )%87را در مقایسه با سایر مشاغل ( )%27دارند و میزان

کارگر در محل کارشان در معرض صداهای خطرناک قرار

پیرگوشی در سنین باالی  38سال یک روند افزایشی

دارند که این میزان در اتحادیه اروپا هم در حدود 38

تصاعدی را طی میکند( .)15در تحقیقات دیگر بین

میلیون نفر است( .)5البته آمار چندان دقیقی از میزان

گروههای سنی و سابقه کار با افت شنوایی ارتباط

مواجهه با سر و صدا در ایران موجود نمیباشد ولی

معنیداری برقرار بود(.)11،11-23

میتوان تصور کرد که ابعاد این مشکل در ایران نیز قابل
توجه است(.)1،10

مهمترین راههای پیشگیری از  NIHLحذف عامل
آسیبرسان میباشد .به کار بردن کنترلهای مهندسی و

هنگامی که تراز صدا از حد مجاز تجاوز کند میتواند

مدیریتی صدا ،روشهای ارجح پیشگیری از افت شنوایی

عالوه بر سیستم شنوایی ،اثرات زیانآوری بر روی

میباشد و باید به طور کامل به کار گرفته شوند تا مواجهه

عملکرد سایر قسمتهای بدن از جمله گردش خون،

با صداهای آسیبرسان کاهش یابد( .)22ولی در برخی

سالمت روان و بازده کاری ایجاد کند( .)6نتایج مطالعات

شرایط منجمله پرهزینه بودن آنها ،عدم اجبار و مدیریت

نشان میدهد که مواجهه با صدا به مدت بیش از  10سال

نامناسب ،به کارگیری آنها دشوار است .در چنین شرایطی،

به طور معنیداری احتمال بروز  NIHLو بیماری قلبی

وسایل حفاظت شنوایی Hearing Protection ( HPD

عروقی را افزایش میدهد( .)2،8،11،12همچنین صدا

 )Devicesمانند گوشی ایرماف و ایرپالگ تنها روش

باعث ایجاد اختالل در امر ارتباط و باعث بر هم خوردن

حفاظتی شنوایی کارگران محسوب میشود(.)28

تمرکز حواس کارگران میشود( .)13شواهد بسیار زیادی
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کار قرار دارند( .)1-3و به طور کلی هیچ صنعتی را

یک مطالعه بروز سالیانه افت شنوایی در اثر تماس با

 /32بررسی عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران کارخانجات ..

در صورتی که استفاده از  HPDsبه دقت برنامهریزی،
ارزیابی و نظارت شود میتواند به عنوان یک راهحل

مدل ارتقا سالمت پندر برای بررسی این موضوع به کار
گرفتهاند(.)11،31

مطالعات مختلف نشان میدهند درصد کارگرانی که در

تئوری رفتار برنامهریزی شده جهت بررسی عوامل مرتبط

حضور صداهای مضر از گوشی استفاده میکنند از  20تا

با استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران کارخانجات

 %80متغیر میباشد(.)6،21-23،27

نساجی در شهر یزد طراحی و اجرا گردید تا از نتایج

در مطالعهای که بر روی کارگران ریسندگی و

مطالعه جهت تدوین برنامههای آموزشی با استراتژیهای

بافندگی یزد انجام گرفت تنها  %22/8از افراد در هنگام

مناسب در راستای ارتقا استفاده از گوشی در کارخانجاتی

مواجهه با صدا از گوشی استفاده میکردند( .)11برای

که کارگران در معرض صدای مضر قرار دارند استفاده

رسیدن به سطح قابلقبولی از میزان استفاده از تجهیزات

شود.

گوشی حفاظتی تالشهای بیشتر و مداومتر ضروری به
نظر میرسد و به همین دلیل الزم است تا رفتار در
چهارچوب مناسبی مطالعه شود.

روش بررسی
در این پژوهش تحلیلی مقطعی به منظور بررسی

تئوری رفتار برنامهریزی شده چارچوبی برای مطالعه

عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران

نگرشها و گرایشهای رفتارهاست .بر اساس این تئوری،

کارخانجات نساجی در سال  1311انجام گرفت .تعداد

مهمترین عامل تعیینکننده رفتار شخص ،قصد اوست و
قصد توسط سه عامل تعیین میگردد .اولین عامل نگرش
فرد به رفتار است که بازتابی از ارزیابی مثبت و منفی فرد
نسبت به آن رفتار میباشد .دومین عامل درک فرد از

حجم نمونه بر اساس فرمولی که & Tabanchnick

 )N>5+80m( Fidellبرای محاسبه حجم نمونه در
رگرسیون چندگانه ارائه دادند که در آن  Nتعداد حجم
نمونه و  mتعداد متغیر مستقل میباشد( ،)32تعداد حجم

فشارهای اجتماعی ناشی از افراد مهم در انجام یا انجام

نمونه برابر  10نفر محاسبه شد که با توجه به نمونهگیری

ندادن رفتار (هنجارهای اجتماعی) است .سومین عامل

خوشهای  120نفر وارد مطالعه شدند و  6نفر به دلیل

درک فرد از آسانی و سختی انجام رفتار (کنترل رفتاری

کامل نکردن پرسشنامه از مطالعه خارج شدند و  132نفر

درک شده) است که شامل عوامل داخلی و خارجی

به صورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند ( 8متغیر اصلی

میباشد .این عوامل میتوانند موجب ممانعت یا تسهیل

مطالعه شامل نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،کنترل رفتاری

انجام رفتار گردند(.)25،21

درک شده ،قصد و رفتار قبلی میباشد).

مطالعاتی که در بهداشت حرفهای در زمینه استفاده از

چهار کارخانه نساجی به صورت خوشهای از بین 12

گوشی در کارگران انجام شده است بیشتر بر روی موانع

کارخانه نساجی شهر یزد انتخاب و کارگران بر اساس

استفاده از گوشی و در دسترس بودن گوشی ،برای بهبود

تناسب تعداد کل کارگران هر کارخانه (نمونهگیری

استفاده از گوشی در محل کار تأکید کردهاند .همچنین

سهمیهای) در واحدهایی که میزان تولید صدا بیشتر از 58

مطالعات بسیار اندکی از تئوری رفتار برنامهریزی شده

دسیبل بوده است وارد مطالعه شدند.

برای استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران انجام دادهاند

ابزار سنجش اطالعات پرسشنامهای شامل سواالت

و فقط  Quickو همکاران از این تئوری برای استفاده از

دموگرافیک ( 8سوال) و سواالت سازههای تئوری رفتار

گوشی حفاظتی در کارگران معادن ذغال سنگ استفاده

برنامهریزی شده (سنجش غیر مستقیم سازههای نگرش

کردهاند( .)30در ایران نیز از تئوری انگیزش محافظت و

( 1سوال باورهای رفتاری و  1سوال ارزیابی نتایج)،
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کوتاهمدت در پیشگیری از  NIHLاستفاده شود(.)22،26

با توجه به مطالب فوق این مطالعه با هدف بکارگیری
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انگیزه پیروی) ،کنترل رفتاری درک شده ( 13سوال عقاید

( evaluationارزیابی مثبت و منفی از نتایج) بر اساس

کنترلی 13 ،سوال هم تأثیر عقاید کنترلی) و قصد (یک

سواالت باورهای رفتاری ساخته شد( .)α=1/53به عنوان

سوال) و یک سوال هم رفتار قبلی استفاده از گوشی

مثال هر کدام از  1مورد باال بر اساس اینکه تا چه حد

حفاظتی) بود که بر اساس پیشنهاد ارائهدهندگان تئوری

برای کارگران مهم بود از اصالً ( )-2تا خیلی زیاد ()+2

رفتار برنامهریزی شده طی دو مرحله مطالعه اکتشافی

رتبهبندی شد و در انتها برای محاسبه نمره نگرش ،نمره

) (Elicitation studyو مطالعه مقدماتی طبق مراحل ذیل

هر کدام از سازههای متناظر باورهای رفتارهای و ارزیابی

تدوین شد(.)33

نتایج در هم ضرب و با هم جمع شوند .بنابراین محدوده

 -1در مرحله اول مطالعه اکتشافی جهت به دست
آوردن نگرش ،هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک

امتیاز قابل کسب برای سازه نگرش از  10تا  -15متغیر
است.

شده غیر مستقیم در  28کارگر کارخانههای نساجی شهر

سوال شماره  :2چه افراد یا گروههایی موافق یا

یزد به روش مصاحبه باز و گروههای کانونی (Focus

مخالف شما در استفاده از گوشی حفاظتی در هنگام کار

) groupبه عمل آمد که در این مصاحبه از هر فرد 3

هستند؟ پاسخ به این سوال منجر به ساخته شدن سازه

سوال بر اساس دستورالعمل پرسشنامه تئوری رفتار

عقاید هنجاری  Normative beliefشد( )α=5/78که

برنامهریزی شده صورت گرفت که در ادامه به سواالت

مقیاس آن از ( )+2کامالً صحیح است تا ( )-2اصالً

میپردازیم .پس از مصاحبه دو محقق پاسخهای هر سوال

صحیح نیست و شامل  5سوال است ،سواالت شامل

را به مفاهیم مختلف (باورهای رفتاری ،هنجاری و

عبارات زیر بودند :از من انتظار دارند که هنگام کار از

کنترلی) مختلف دستهبندی کردند و جهت افزایش اعتبار

گوشی استفاده کنم -1 .کارشناس بهداشت حرفهای -2

هر کدام از مفاهیم را بر اساس بیشترین تعداد عقاید گفته

بهداشتیار کارخانه  -3مسئولین کارخانه  -2سایر

شده در هر مورد رتبهبندی کردند و بیشترین پاسخهای

کارگران  -8دوستان نزدیک  -6اعضای خانواده -7

ذکر شده در هر مورد در پرسشنامه اصلی تئوری رفتار

پزشک کارخانه.

برنامهریزی شده استفاده شد و این سواالت به ترتیب زیر
میباشند:

سواالت سازه انگیزه پیروی Motivation to comply

نیز بر اساس سواالت باورهای هنجاری ساخته

سوال شماره  :1استفاده از گوشی حفاظتی هنگام کار

شد( .)α=1/22به عنوان مثال تا چه حد کارگران نظر افراد

چه فواید و مضراتی برای شما دارد؟  1تا از بیشترین

ذکر شده باال در مورد اینکه هنگام کار باید از گوشی

پاسخهای ذکر شده در این سوال برای ساختن سازه عقاید

استفاده کنند برایشان مهم است که از اصال ( )1تا ()8

رفتاری ) (Behavioral beliefاستفاده شد( )α=5/52که

متغیر بود و برای محاسبه نمره هنجارهای انتزاعی ،نمره

مقیاس آن از کامالً مخالفم( )1تا کامالً موافقم( )8متغیر

سازههای متناظر باورهای هنجاری و انگیزه پیروی در هم

بود و شامل عبارات زیر بود -1 :حفظ سالمتی -2

ضرب و جمع میشود .لذا دامنه امتیاز قابل کسب سازه

جلوگیری از کری شغلی  -3جلوگیری از سردرد -2

هنجارهای انتزاعی برابر  50تا  -16است.

جلوگیری از سرو صدای زیاد  -8جلوگیری از کاهش

سوال شماره  :3چه عوامل یا شرایطی باعث میشود

شنوایی  -6آرامش اعصاب  -7جلوگیری از وز وز گوش

که استفاده از گوشی حفاظتی برای شما راحت و سخت

 -5جلوگیری از ورود گرد و خاک به گوش  -1کمتر

باشد؟ کارگران  13عامل (عوامل) یا شرایط را به عنوان

عصبانی شوم.

بیشترین عواملی که سبب راحتتر یا سختتر شدن
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هنجارهای انتزاعی ( 5سوال عقاید هنجاری و  5سوال

و به همین ترتیب  1سوال ارزیابی نتایج Outcome
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استفاده از گوشی حفاظتی است بیان کردند و منجر به

همبستگی و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار

ساخته شدن سازه عقاید کنترلی Control belief

گرفت.

شد( .)α=6/57به عنوان مثال بعضی وقتها که از گوشی
استفاده میکنم گوشهایم درد میگیرد یا دچار خارش

یافتهها

کامالً صحیح است ( )8متغیر میباشد .سواالت سازه تأثیر

کارخانجات نساجی شهر یزد بودند که میانگین سنی آنها

عقاید کنترلی  Power of controlنیز منطبق با سواالت
عقاید کنترلی ساخته شد( )α=5/12که شامل  13سوال

برابر  38/13±8/58با محدوده سنی  22-21سال و میزان
سابقه کار آنها برابر با  13/01±6/11در محدوده 1-23

میباشد که شامل عبارات زیر بود :تاثیر هر یک از این

سال بود 122 .نفر ( )%13/2آنها متاهل و  1( %6/5نفر)

عوامل اثرگذار ( 13عامل) در راحت بودن یا سختتر

مجرد بودند 61 .نفر ( )%28/8دارای تحصیالت ابتدایی-

بودن استفاده از گوشی هنگام کار بوده است و برای

راهنمایی 63 ،نفر ( )%27دارای دیپلم و  10نفر ()%7/8

محاسبه نمره کنترل رفتاری درک شده نمره سازههای

آنها دارای تحصیالت باالتر از دیپلم بودند .میانگین درآمد

عقاید کنترلی و تاثیر عقاید کنترلی منطبق شده را در هم
ضرب کرده و با هم جمع میکنیم .بدین ترتیب محدوده
نمره امتیاز قابل کسب سازه کنترل رفتاری درک شده برابر
با  130تا  -26میباشد.

خانوار برابر  236000±58621/28در محدوده 300-700
هزار تومان میباشد.
در این مطالعه  %22/1از کارگران همیشه از گوشی
استفاده میکردند %22/8 ،آنها گهگاهی %28 ،به ندرت و

قصد استفاده از گوشی حفاظتی هنگام کار با استفاده

 %25/2آنها اصالً از گوشی استفاده نمیکردند .همچنین در

از یک سوال ارزیابی شد که عبارت بود از :در طول یک

طی یک ماه گذشته میانگین روزهایی که کارگران از

ماه آینده احتمال میدهید که چند روز از گوشی استفاده
کنید( .)α=1/2سوال سازه رفتار گذشته نیز با یک سوال
ارزیابی شد که عبارت بود از :در طول یک ماه گذشته
چند روز از گوشی استفاده کردید؟()α=1/2

گوشی استفاده کرده بودند  13/1±12/2روز و میانگین
روزهایی که کارگران بر اساس اظهار نظرشان قصد
استفاده از گوشی در طی یک ماه آینده را داشتند
 15/02±11/82روز بود.

 -2در مرحله دوم جهت به دست آوردن پایایی،

به منظور بررسی همبستگی بین سازههای تئوری رفتار

پرسشنامه مورد نظر در یک مطالعه مقدماتی که در بین 20

برنامهریزی شده در زمینه استفاده از گوشی حفاظتی در

نفر از کارگران یک کارخانه نساجی تکمیل شد و با توجه

بین کارگران کارخانجات نساجی از آزمون آماری

به پاسخهای کارگران ،سواالت مورد بازبینی قرار گرفت و

همبستگی پیرسون استفاده شد که ضرایب همبستگی به

اصالح شد.

همراه میانگین و انحراف معیار آنها در جدول  1آمده

روایی محتوای پرسشنامه از طریق نظرسنجی از

است .قصد استفاده از گوشی حفاظتی به طور قوی با

متخصصین آموزش بهداشت و بهداشت حرفهای به دست

رفتار قبلی و سپس با هنجارهای انتزاعی همبستگی

آمد و ثبات درونی سازهها از طریق محاسبه ضریب آلفای

معنیداری داشت.

کرونباخ برای سازههای مورد مطالعه تامین شد که در
محدوده ( )0/65-0/17قرار داشت .دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSویرایش  16و آزمونهای
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گوش میشوم که مقیاس آن از اصالً صحیح نیست ( )1تا

جامعه آماری مورد مطالعه  132نفر از کارگران
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جدول  -1جدول ماتریس ضریب همبستگی سازههای تئوری رفتار برنامهریزی شده در خصوص استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران
سازهها

M

SD

 -1نگرش

63/31

23/73

 -2هنجارهای انتزاعی

32/16

22/28

1

3

2

8

2

*

-

0/225

-

-0/13

 -2رفتار قبلی

13/10

0/61

0/61

0/351

 -8قصد

15/02

11/82

0/72

*

0/387

0/07
-0/001

*

-

0/255

*

p<0.01

طبق نتایج آنالیز رگرسیون (جدول  )2میزان پیشبینی
قصد توسط سازههای تئوری رفتار برنامهریزی شده

 %12/1بوده است که در این میان نقش هنجارهای انتزاعی
 β=0/357بیش از سایر متغیرها بوده است.

جدول  -2آنالیز رگرسیون عوامل تعیینکننده قصد استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی شده
پیشبینیکننده

R²

هنجارهای انتزاعی
نگرش

12/1

کنترل رفتاری درک شده

ضرایب استاندارد β

P

0/357

p<0/000

0/002

0/16

0/038

0/71

F

8/68

بر اساس جدول  3میزان پیشبینیی رفتیار اسیتفاده از

برنامهریزی شده  %77/1میباشد که در بین سازهها قصید

گوشییی حفییاظتی بییر اسییاس سییازههییای تئییوری رفتییار

 β=0/56بیییییش از سییییایر متغیرهییییا بییییوده اسییییت.

جدول  -3آنالیز رگرسیون عوامل تعیینکننده رفتار استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی شده.
پیشبینی کننده

R²

ضرایب استانداردβ

P

0/565

p<0/000

-0/032

0/81

0/025

0/87

0/028

0/62

قصد
کنترل رفتاری درک شده
نگرش

77/1

هنجارهای انتزاعی

F

51/01

بحث
هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مرتبط با استفاده از

علیرغم نیاز به استفاده از گوشی حفاظتی ،میزان استفاده

گوشی حفاظتی در کارگران کارخانجات نساجی شهر یزد

از گوشی در حد نسبتاً پایینی بود که در مطالعات مشابهی

با استفاده از تئوری رفتار برنامهریزی شده است .نتایج

که بر روی کارگران انجام گرفت تقریباً همخوانی

پژوهش نشان داد که کارگرانی که در  2کارخانه مورد

دارد( .)23،27در مطالعهای که توسط  Morowatiدر

بررسی در معرض صدای مضر (باالتر از  58دسیبل)

کارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی شهر یزد انجام

قرار داشتند تنها  %22/1آنها همیشه از گوشی حفاظتی

شد استفاده از گوشی حفاظتی در حدود  %22/8بوده

استفاده میکنند و آنچه که روشن است این است که

است که این تفاوت نسبت به مطالعه ما میتواند به دلیل
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 -3کنترل رفتاری درک شده

32/82

10/22

0/1

*
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میزان آموزش ،سطح آگاهی و نگرش باالی کارگران

بیشتری نسبت به استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران

باشد( .)11عدم عالقه تنها در استفاده از گوشی حفاظتی

داشته باشند تا این رفتار تبدیل به ارزش و هنجار در

در بین کارگران نمیباشد بلکه در مورد استفاده از بقیه

کارگران شود.

دیگر تجهیزات ایمنی میباشد( .)11که علت این امر شاید

سالمت در مورد استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران

به این دلیل است که افت شنوایی در اثر استفاده نکردن از

ساختمانی ،آتشنشانها و کشاورزان انجام شده است نیز

گوشی حفاظتی در کارگرانی که در محیط کارشان با

ارتباطات بین فردی و مشاهده اجتماعی از قویترین

صدای باالتر از  58دسیبل کار میکنند بالفاصله بعد از

پیشگوییکنندههای استفاده از گوشی حفاظتی در بین آنها

مواجهه با صدای مضر به وجود نمیآید بلکه به تدریج و

بوده است(.)20،32-36

طی سالها اتفاق میافتد(.)13

در مطالعه  Leandroنیز هنجارهای انتزاعی تنها

در این مطالعه بین قصد استفاده از گوشی حفاظتی با

پیشبینیکنندههای رفتار رانندگان جوان با سرعت باال

هنجارهای انتزاعی و رفتار قبلی همبستگی آماری

میباشد( .)37تحقیقات دیگری نیز نقش هنجارهای

معنیداری وجود داشت و این نشاندهنده اهمیت

انتزاعی در رفتارهای مرتبط با سالمتی را تایید

رفتارهای قبلی کارگران و تاثیر هنجارهای انتزاعی نظیر

میکند(.)35-21

همکاران ،کارشناس بهداشت حرفهای ،مسئول کارخانه و
در قصد استفاده از گوشی حفاظتی دارد.

اگر چه ما در این مطالعه به رابطه بین هنجارهای
انتزاعی با قصد استفاده از گوشی حفاظتی پی بردیم اما

بررسیها نشان دادند که در تئوری رفتار برنامهریزی

مطالعات گذشته در رابطه با تئوری رفتار برنامهریزی شده

شده ،پیشایندهای سازههای قصد (هنجارهای انتزاعی،

نشان میدهد که هنجارهای انتزاعی پیشبینیکنندگی

نگرش و کنترل رفتاری درک شده) بسته به کاربرد آنها

ضعیفتری نسبت به نگرش و کنترل رفتاری درک شده

ممکن است تغییر نماید و در این مطالعه نگرش و کنترل

است که علت این نتایج متناقض را باید در متفاوت بودن

رفتاری درک شده سهمی در پیشبینی رفتار کارگران در

ماهیت رفتارهای مورد بررسی و ویژگیهای فردی،

استفاده از گوشی حفاظتی نداشتند و تنها سازه هنجارهای

اجتماعی و فرهنگی افراد جستجو کرد(.)22،23

انتزاعی توانست  %12/1از واریانس قصد استفاده از

نبود رابطه معنیدار بین نگرش ،کنترل رفتاری درک

گوشی حفاظتی را در کارگران پیشبینی کند که در مطالعه

شده و قصد ممکن است این تفکر را در ذهن ما ایجاد

 ،Quickهنجارهای انتزاعی یکی از سازههای تاثیرگذار

نماید که تئوری رفتار برنامهریزی شده مدل معقولی برای

در استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران بوده است(.)30

توضیح رفتار استفاده از گوشی حفاظتی نمیباشد به هر

بر اساس نتایج مطالعه استفاده از گوشی حفاظتی به

حال در این تئوری هرگز بیان نمیشود که همه عناصر به

درک فرد از تایید افراد مهم مانند مسوول کارخانه،

طور معنیدار در پیشبینی رفتار سهم دارند یا به طور

بهداشتیار ،کارشناس بهداشت حرفهای و غیره وابسته

مستقیم رفتار را پیشبینی میکنند(.)22

است و هر چه فشارهای وارده از سوی افراد برای انجام

همانگونه که در باال اشاره شد تئوری رفتار

رفتارهای ایمن بیشتر شود به همان میزان نیز انجام رفتار

برنامهریزی شده با توجه به کاربرد آنها ممکن است نتایج

بیشتر خواهد شد و این یک نکته مهم را به افراد مهم در

متفاوتی داشته باشد که در مطالعه  Leandroتنها

کارخانه مانند مسول کارخانه ،پزشک ،کارشناس بهداشت

هنجارهای انتزاعی در پیشبینی رفتار رانندگی در جوانان

حرفهای و غیره خاطرنشان میسازد که آنها باید حساسیت

نقش مهمی داشت و نتیجه آنکه جوانان در رانندگی
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وسایل حفاظت فردی مثل عینک ،ماسک تنفسی ،کفش و

در مطالعات دیگری که با استفاده از مدل ارتقاء
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بیشتر تحت تاثیر دوستان و همساالن هستند نه نگرش و
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نتیجهگیری

در خصوص کنترل وزن صورت گرفت نیز هنجارهای

سازههای الگوی پیشنهادی به ویژه سازه هنجارهای

انتزاعی نقش مهمی را در کنترل وزن داشتند که به تاثیر

انتزاعی را روی قصد رفتاری و رفتار استفاده از گوشی

دوستان ،پزشک و اطرافیان مهم در این رفتار اشاره

حفاظتی را در کارگران نشان داد پس الزم و ضروری

دارد(.)35

است این روابط در طراحی برنامه و مداخالت آموزشی

در مطالعه  Jahnsonو  Hallنیز مسیر معنیداری را

برای ارتقا رفتارهای حفاظتی و ایمن در کارخانهها مورد

بین نگرش و قصد برای بلند کردن ایمن وسایل کشف

توجه گیرد .تئوری رفتار برنامهریزی شده کاربرد مهمی

نکرد که گویای الگوی متفاوت در پیشبینی رفتار برای

در پیشبینی رفتارهای مربوط به ایمنی در کارخانهها دارد

آن جمعیت خاص و برای آن رفتار ویژه است(.)28

و علیرغم اهمیت هنجارهای انتزاعی ،همه سازهها باید در

یافتههای آنالیز رگرسیون در پیشگویی رفتار استفاده

زمان طراحی مداخالت برای ارتقا رفتارهای مرتبط با

از گوشی حفاظتی در کارگران به میزان  %77/1از

ایمنی در کارگران کارخانهها در نظر گرفته شود .با توجه

واریانس را پیشبینی کرده است و قصد تنها

به اهمیت استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران پیشنهاد

پیشگوییکننده این رفتار در کارگران میباشد که در

میشود که این تحقیق در دیگر صنایع نیز مورد بررسی

مطالعات  Didarlooو همکاران و  Suttonنیز قصد از

قرار گیرد.

پیشبینیکنندههای رفتار بوده است(.)26،27
پیشگوییکنندگی باالی قصد رفتاری با یافتههای

تقدیر و تشکر

مطالعه  Didarlooو همکاران( )27همخوانی داشته و

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه

ثابت کرد که قصد فرد برای انجام یک رفتار مشخص،

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد میباشد .بدین وسیله از

اولین و بهترین پیشبینیکننده رفتاری وی میباشد و

کارشناسان بهداشت حرفهای (آقایان آرین ،خیراندیش و

نتایج مطالعه حاضر نیز گویای همین موضوع است .از

شریفی) ،کارکنان ،و به ویژه کارگران کارخانجات نساجی

محدودیت مطالعه این بود که دادهها به صورت

سعادت نساجان ،پشم تاب ایران ،یزدباف و نساجی یزد

خودگزارشی جمعآوری شده بود لذا ممکن است

که در این مطالعه مشارکت نمودند تشکر و قدردانی

نشاندهنده عملکرد واقعی کارگران نباشد.

مینماییم.
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