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بررسی عوامل مؤثر بر درک ریسک و استفاده صحیح کارکنان از
استفاده از وسایل حفاظت تنفسی درچهار شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی
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مریم جوادی ، 3زهرا شریفی ،2صدیقه رستاقی ،1،0علیمحمد نظام دوست ،9فاطمه ابارشی
چکیده

مقدمه :درک صحیحی از رابطه بین درک ریسک ،آگاهی و رفتارهای محافظتی میتواند نقش مهمی در مدیریت ریسک شغلی
داشته باشد .هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر درک ریسک و استفاده صحیح کارکنان از تجهیزات حفاظت تنفسی در
چهار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بود.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی -مقطعی که در سال  3151انجام شد 92 ،کارگر از بخشهای بارگیری و کنترل کیفیت 0
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شهر سبزوار ،بجنورد ،تربت حیدریه و شاهرود شرکت کردند .اطالعات از طریق پرسشنامه
محقق ساخته که روایی و پایایی آن نیز بررسی شد ( CVI: 1/5و  CVR: 1/52و ضریب آلفای کرونباخ  1/11تعیین شد)
جمعآوری ،و آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS19و مدلهای آمار توصیفی و رگرسیون خطی تحلیل شدند.

نتیجهگیری :آموزش و آگاهی به تنهایی نمیتواند درک ریسک افراد و در نتیجه رفتار محافظتی آنها را بهبود بخشد .بنابراین
بایستی موانع دیگر از جمله راحت نبودن وسایل حفاظت فردی تنفسی و یا تداخل آن با کارکارگر مورد مالحظه قرار گیرد.
برای دستیابی به این هدف ،مسئوالن ایمنی و بهداشت شرکتها موظفند عالوه بر انتخاب صحیح این وسایل به کیفیت آن نیز
توجه کنند.
واژههای کلیدی :درک ریسک ،آگاهی ،رفتار محافظتی ،وسایل حفاظت فردی تنفسی
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نتایج :بیش از نیمی از شرکتکنندگان در تمام مدتی که در معرض مواد شیمیایی بودند از وسایل حفاظت تنفسی
) RPDs (Respiratory Protective Devicesاستفاده میکردند .در حالیکه  ٪19از آنها گزارش کردند که استفاده از RPDs
کیفیت کار آنها را کاهش میدهد .در این مطالعه ،رابطۀ معناداری بین رفتار استفاده از  RPDsبا آگاهی و درک خطر وجود
نداشت ( .)P>1/19با این حال ،ارتباط بین سابقه ،نوع کاری و رفتار استفاده از  RPDsدارای رابطه معنیدار معکوس بود
(.)P = 1/115
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 4دانشجوی دکترای آمار زیستی ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
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روش بررسی
این مطالعه توصیفی -تحلیلی به روش مقطعی بر روی
 92نفر از کارگران بخش بارگیری و کنترل کیفیت شرکت
پخش فرآوردههای نفتی در سال  3151انجام شد .این
افراد از  0شرکت پخش فرآوردههای نفتی شهرهای
سبزوار ( 36نفر) ،بجنورد ( 8نفر) ،تربت حیدریه ( 33نفر)
و شاهرود ( 31نفر) به روش سرشماری انتخاب شدند.
رضایت شرکت در پژوهش و حداقل سابقه کاری یکسال
به عنوان معیار ورود شرکت کنندگان در نظر گرفته شد.
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای محققساخته بود
که شامل  0بخش ،بخش اوّل؛  32سؤال مربوط به
مشخصات دموگرافیک افراد (سن ،وزن ،قد ،ورزش کردن،
مصرف سیگار  ،سابقه کار و )...و دالیل استفاده نکردن از
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اختالالت خونی ،آنمی ،تحریک گلو ،تنگی قفسه سینه،
اثرات سوء روی کلیه ،کبد و چشم ،اثرات سوء روی
بارداری ،تحریک پوست ،بینی و چشم ،سردرد ،سرگیجه،
از دست دادن حافظه ،تهوع و استفراغ (.)5-33
استنشاق احتماالً مهمترین راه ورود  BTEXبه بدن
است که در مواجهههای کوتاه مدت و طوالنی مدت
میتواند سبب بروز عوارض بسیاری شود ( .)32برای
کنترل مواجهه با آالیندههای پرعارضه ،زمانی که
کنترلهای مهندسی و مدیریتی ناکافی و غیرقابل دسترس
باشند ،باید از ماسکهای تنفسی مناسب تصفیه کننده هوا
به منظور کاهش عوارض و مشکالت تنفسی ،استفاده شود
( .)31با این حال در صورت وجود ماسک حفاظتی مناسب
و نبود آگاهی در مورد استفاده صحیح از آن ،ماسک
کارایی الزم را نخواهد داشت.
مطالعه قاسمخانی نشان داد اکثر کارکنان از تجهیزات
حفاظت فردی به طور داﺋم استفاده نمیکنند ( )32و در
مطالعه مروتی شریﻒ آباد نیز گزارش شده است تنها 12/8
درصد از کل افراد همیشه از ماسک حفاظتی استفاده
میکنند (.)30
با توجه به نقش و جایگاه صنعت نفت در دنیای امروز
و مواجه شاغلین این صنعت با عوامل زیانآور شغلی،
محققان این پژوهش را با هدف بررسی ارتباط درک
ریسک و آگاهی بر رفتار استفاده از وسایل حفاظت تنفسی
در چهار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی انجام دادند.
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مقدمه
حوادث ،آسیبها و ناتوانیهای شغلی در میان کارگران
صنایع ،موضوع مهمی است .عوامل شغلی و محیطی
بسیاری در محیطهای کاری وجود دارد که بر رفتارهای
ایمنی افراد و میزان آسیبدیدگی آنان تأثیر میگذارد
( .)3،2درک و آگاهی کارگران از خطرات شغلی به ندرت
در برنامههای پیشگیری از آسیبها و ناتوانیهای ناشی از
کار ارزیابی میشود .نتایج مطالعات متعددی نشان میدهد
که میزان درک ریسک با خطرات شغلی و محیطی در
محیطهای کاری مرتبط است ( .)0،1همچنین درک
ریسک و میزان حوادث و آسیبهای شغلی با تجربه
کارگران ،رفتار ،ارزش و باورهای ایمنی آنان مرتبط است
(.)1
طبق تئوری ایجاد انگیزه محافظت ،کارگران بعد از
پیشبینی خطرات و اقدامات پیشگیرانه ،به احتمال قویتر
از خود محافظت میکنند ( .)9درک خطر ،پیش بینی
کنندۀ رفتارهای ایمنی است .ارتباط بین شناخت ریسک،
آگاهی از ریسک ،رفتار ریسک و قرار گرفتن در معرض
ریسک میتواند نقش مهمی را در کنترل و مدیریت
ریسک ایفا کند.
پتروشیمی و پاالیشگاههای نفت از جملـه تأسیـسات
صنعتی بزرگ محسوب میشوند که با طیﻒ وسـیعی از
هیدروکربنهای اشباع شده ،اشباع نـشده و حلقـوی سر و
کار دارند .بنابراین هر یک از آنها ،میتوانند باعث ایجاد
اثرات سوء بر سالمت کارکنان و محیط زیست شوند (,1
 .)6از جمله این ترکیبات  BTEXهستند و شامل بنزن،
تولوﺋن ،اتیل بنزن و زایلن است که ترکیبــات مهــم
خانــواده آالیندههــای آلــی فــرار هســتند و در
فرآیندهــای صنعتــی کاربرد فراوان دارند .ایــن
ترکیبــات سرطانزا و دارای ســمیت عصبــی هســتند
( .)8مواجهه با این ترکیبات میتواند موجب لوسمی حاد،
بیماریهای خونی ،آسیب به سلولهای خونساز مغز
استخوان و تضعیﻒ سیستم ایمنی بدن شود ( .)5این
ترکیب شیمیایی از راههای تنفسی ،گوارشی و پوستی وارد
بدن انسان شده و پس از ورود به خون ،به دلیل چربی
دوست بودن این ماده ،بسته به مقادیر چربی اندامهای
مختلﻒ در بدن توزیع میشوند ( .)31همچنین بخشی از
اثرات بهداشتی ناشی از استنشاق  BTEXعبارتند از:
افسردگی ،خوابآلودگی ،تحریک کننده چشم و گلو،
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مریم جوادی و همکاران

یافتهها
نتایج نشان داد سن افراد مورد مطالعه بین  11تا 09
سال با میانگین  11 ±1/13بود و  26نفر ( 91درصد) از
افراد در بازه سنی  19-15سال قرار داشتند .سابقۀ کاری
شرکتکنندگان در پژوهش بین  9تا  21سال با میانگین
 32/9±1/53بود که  %99افراد دارای سابقۀکاری بین
 31-39سال بودند .از بین افراد مورد مطالعه  69/0درصد
در بخش بارگیری و  10/6درصد در بخش کنترل کیفیت
مشغول به کار بودند .میانگین قد و وزن افراد به ترتیب
 81/03±1/10 ، 311±9/30بود .بهجز  21درصد ،بقیه
افراد به فعالیتهای ورزشی میپرداختند .میزان مواجهه با
آالیندههای محیط کار در اغلب اوقات با  98درصد
بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود 96 .درصد
افراد تشویق و تنبیه در استفاده از ماسک حفاظتی را مؤثر
و  11درصد تا حدودی مؤثر میدانستند و 51درصد افراد
پاسخ مثبت به اراﺋه آموزش کافی درباره ماسک حفاظتی
دادند .دادههای توصیفی درک ریسک و آگاهی در مورد
خطرات مواجهه با  BTEXو وسایل حفاظت فردی تنفسی
در کارکنان چهار شرکت پخش فرآوردههای نفتی در
جدول 3آمده است.

جدول .3دادههای توصیفی درک ریسک و آگاهی در مورد خطرات مواجهه با  BTEXو وسایل حفاظت فردی تنفسی در کارکنان چهار
شرکت پخش فرآوردههای نفتی

استفاده از وسایل حفاظت تنفسی ( =3همواره  =1 ...اصال)
آیا در هنگام مواجهه با آالیندهها از ماسک تنفسی استفاده (2/62 )1/93( 2/16 )1/91
میکنید؟

(2/60 )1/91

(2/82 )1/15

P

1/111
1/669
1/1113
1/118
1/136
1/116

1/139
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نمره /میانگین (انحراف معیار)
سؤال
شاهرود
تربت حیدریه
بجنورد
سبزوار
N =31
N =33
N =8
N =36
آگاهی درمورد خطرات مواجهه با  BTEXو وسایل حفاظت فردی تنفسی ( =3کامال موافق تا  =9کامال مخالﻒ)
(0/32 )1/11( 0/21 )1/06
تماس با غلظتهای باالی بنزن در محیط کار برای سالمتی من (0/32 )1/19( 0/65 )1/01
مضر است.
(1/95 )3/23
(1/11 )3/53( 1/19 )3/08( 0/16 )1/52
استفاده از ماسک تنفسی در محیط کارم ضروری نیست.
(0/16 )1/69
(1/53 )1/1( 0/29 )1/06
غلظتهای باالی بنزن در محیط کار میتواند اثرات داﺋمی بر روی (0/83 )1/0
سالمتی من بگذارد.
(1/13 )3/23
(1/82 )1/58( 1/62 )3/01( 0/13 )3/11
غلظت آالیندههای محیط کار من خطرناک نیست.
(0/20 )1/01
(0/15 )1/1
میزان حفاظت ماسک تنفسی به مدت زمان استفاده از آن بستگی (0 )1/11( 0/29 )3/16
دارد.
(1/88 )1/18
(1/82 )1/58( 1/18 )1/53
تمام ماسک های تنفسی محافظت یکسانی از سیستم تنفسی به (1 )3/61
عمل میآورند.
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وسایل حفاظت تنفسی ،بخش دوم؛  1سؤال مربوط به
میزان آگاهی افراد ،بخش سوم؛  6سؤال مربوط به رفتار
افراد و بخش چهارم؛  33سؤال مربوط به درک ریسک که
با بررسی و مطالعه مقاالت پیشین ( )39،36طراحی شد.
مقیاس سؤاالت به صورت لیکرت پنچ گزینهای؛ کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم با نمرۀ یک تا پنچ بود.
همچنین تعدادی از عالﺋم مواجهه تنفسی با ترکیبات
 BTEXدر پرسشنامه ذکر شد و از افراد خواسته شد
چنانچه هر کدام از عالﺋم را در طول مدت کاری خود
تجربه کردهاند ،مشخص کنند.
روایی محتوایی این پرسشنامه توسط پانل متخصصین
شامل  8نفر از متخصصین بهداشت حرفهای و آموزش
بهداشت نظرسنجی شد و  CVI: 1/5و CVR: 1/52
بهدست آمد .پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبۀ
ضریب آلفای کرونباخ  1/11تعیین شد.
حضور افراد در پژوهش با رضایت آگاهانه بود و برای
شرکتکنندگان در پژوهش توضیح داده شد که تمام
اطالعات کسب شده محرمانه باقی خواهد ماند .ابتدا در
مورد نحوۀ تکمیل پرسشنامه و سؤاالت آن توضیحاتی
برای شرکت کنندگان توسط محققین داده شد و سپس
پرسشنامه توسط افراد شرکت کننده تکمیل و دادههای
به دست آمده توسط نرمافزار آماری  SPSS19تجزیه و

تحلیل شد .در آنالیز دادهها از آمار توصیفی و رگرسیون
خطی و جداول توزیع فراوانی استفاده شد.
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(2/16 )1/68

(2 )1/01

(2/03 )1/91

1/122

(2 )1/11
(2 )1/11

(3/91 )1/93
(2/19 )1/05

1/106
1/091

(1/82)1/01

(1/13 )1/98

1/112

(1/53 )1/11

(1/50 )1/69

1/109

(1/60 )1/61

(1/16 )1/66

1/316

(1/53 )1/11

(1/88 )1/65

1/266

(1/60 )1/61

(1/16 )1/96

1/102

(1/53 )1/11

(0 )1/61

1/123

(0 )1/01

(1/50 )1/69

1/361

(1/82 )1/11

(1/82 )1/92

1/136

(0 )1/01

(1/50 )1/20

1/113

(0/15 )1/11

(0/32 )1/11

1/125

(0 )1/01

(0/16 )1/02

1/108
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کار 11/3 ،درصد تعریق 13/2 ،درصد کاهش سرعت،
 69/0درصد راحت نبودن افراد 63/9 ،درصد اختالل در
ارتباط کالمی 91/1 ،درصد احساس بوی مواد شیمیایی و
پالستیک و  91/8درصد اختالل در تنفس بود.
رگرسیون خطی چندگانه جهت ارزیابی عوامل
پیشبینی کننده در رفتار استفاده از وسایل حفاظت فردی
استفاده شد (جدول.)2
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آیا نظافت و گندزدایی ماسک تنفسی در پایان شیفت کاری انجام
میشود؟
ایا ماسک تنفسی را در محفظه مخصوص و جدا از محل کار (2/32 )1/19( 2/32 )1/88
نگهداری میکنید؟
(3/88 )1/19
(2 )1/11
آیا در هنگام استفاده از ماسکهای تنفسی موی صورت دارید؟
در طول یک ماه گذشته تا چه حد از ماسک تنفسی در محیط کار (2 )1/11( 3/19 )1/68
خود استفاده کردهاید؟
درک ریسک ( =3کامالً موافق تا  =9کامالً مخالﻒ)
عوارض ناشی از استنشاق بنزن در صورت استفاده نکردن از ماسک (1/29 )1/11( 1/19 )3/10
تنفسی آنقدر زیاد است که میتواند باعث سرطان خون (لوسمی)
شود.
عوارض ناشی از استنشاق بنزن در صورت استفاده نکردن از ماسک (0 )1/11( 1/19 )3/25
تنفسی آنقدر زیاد است که میتواند باعث آسیب به سیستم اعصاب
مرکزی شود.
عوارض ناشی از استنشاق بنزن در صورت نکردن استفاده از ماسک (1/18 )1/11( 1/18 )3/21
تنفسی آنقدر زیاد است که می تواند باعث کاهش گلبولهای قرمز
خون(آنمی) شود.
عوارض ناشی از استنشاق بنزن در صورت استفاده نکردن از ماسک (1/91 )1/11( 1/19 )3/11
تنفسی آنقدر زیاد است که میتواند باعث از کار افتادگی میشود.
عوارض ناشی از استنشاق تولوﺋن در صورت استفاده نکردن از (1/18 )1/11( 1/91 )1/56
ماسک تنفسی آنقدر زیاد است که میتواند باعث کوررنگی شود.
عوارض ناشی از استنشاق بنزن در صورت استفاده نکردن از ماسک (0 )1/11( 1/88 )3/12
تنفسی آنقدر زیاد است که میتواند باعث تضعیﻒ سیستم ایمنی و
افزایش عفونت شود.
بیماری های ناشی از استنشاق بنزن در صورت استفاده نکردن از (1/19 )1/06( 1/61 )3/16
ماسک باعث میشود اعضای خانوادهام مدت زیادی از وقت و هزینه
خود را صرف مراقبت از من کنند.
بیماریهای ناشی از استنشاق بنزن مثل سرطانها و  ...در صورت (1/62 )1/93( 1/91 )3/23
استفاده نکردن از ماسک باعث می شود مدت زیادی در بستر
بیماری باشم.
بیماری های ناشی از استنشاق بنزن مثل سرطان ها و  ...در صورت (1/91 )1/91( 1/00 )3/13
استفاده نکردن از ماسک باعث میشود دچار افسردگی شوم.
عوارض ناشی از استنشاق بنزن در صورت استفاده نکردن از ماسک (0/32 )1/19( 0/16 )1/52
تنفسی آنقدر زیاد است که میتواند باعث کاهش عملکرد ریه شود.
عوارض ناشی از استنشاق بنزن در صورت استفاده نکردن از ماسک (1/62 )1/11( 1/88 )1/59
تنفسی آنقدر زیاد است که میتواند باعث افزایش خطر ابتال آسم
شود.

بین میانگین درک ریسک ،آگاهی از خطرات مواجهه
با  BTEXو رفتار استفاده از وسایل حفاظتی تنفسی
تفاوت معنیداری بین چهار شرکت پخش فرآوردههای
نفتی مشاهده شد (.)P<1/19
نتایج مطالعه حاکی از آن بود که تنها  99/8درصد از
افراد همواره از ماسک حفاظتی استفاده میکردند .فراوانی
دالیل استفاده نکردن از ماسکهای حفاظتی بدین شکل
توسط افراد مورد مطالعه گزارش شد %19 :کاهش کیفیت

(2/29 )1/06

(2/38 )1/01

(2/13 )1/01

1/153
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جدول  .2نتایج مدل رگرسیون خطی متغیرهای پیشگویی کننده رفتار استفاده از وسایل حفاظت تنفسی
متغیر وابسته

t

P

بتای استاندارد شده
متغیر مستقل
رفتار استفاده از

RPDs

2/093

1/138

آگاهی

1/182

1/980

1/962

درک ریسک

-1/263

3/682

1/155

در جدول ،2مدل رگرسیون خطی چندگانه نشان
میدهد که بین رفتار استفاده از وسایل حفاظت فردی
تنفسی ،درک ریسک و آگاهی رابطه معناداری مشاهده

نشد ( .)P>1/19ضریب تعیین این مدل رگرسیونی 23
درصد بهدست آمد .همچنین فراوانی عالﺋم ناشی از
مواجهه تنفسی با  BTEXدر نمودار  3آمده است.

درصد شیوع عالﺋم ناشی از مواجهه با BTEX
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

55.80%

46.20%

15.40%
7.70%

مشکالت
گوارشی

3.80%
عدم
هماهنگی
ماهیچه ها

خستگی زیاد سرگیجه

7.70%

مشکالت
معده

سر درد

نمودار .3فراوانی عالﺋم ناشی از مواجهه با  BTEXدر کارکنان چهار شرکت پخش فرآوردههای نفتی
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بحث
نتایج این بررسی نشان داد که از کارگرانی که در 0
شرکت پخش فرآوردههای نفتی مورد بررسی در معرض
حاللهای  BTEXقرار داشتند فقط  ،% 99/8همواره از
ماسک حفاظتی استفاده میکردند که این بیمیلی افراد را
نسبت به انجام رفتار حفاظت کننده در برابر خطر
بهداشتی نشان میدهد .نتایج مشابهی در مطالعه
 Melamedو همکارانش و مروتی شریﻒآباد و همکارانش
گزارش شده است ( .)30 ,31 ,38در این مطالعات ،یکی از
دالیل استفاده نکردن کارگران از وسایل حفاظت تنفسی و
دیگر رفتارهای حفاظتی ،مزمن بودن بیماریهای ناشی از
مواجهه با  BTEXاز جمله سرطان ،بیان شده است (,38
.)30
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طبق نتایج بهدست آمده ،خستگی زیاد (99/81
درصد) و عدم هماهنگی ماهیچهها ( 06/21درصد)
بیشترین فراوانی را در بین عالﺋم ناشی از مواجهه با
ترکیبات  BTEXبه خود اختصاص دادند.

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر که نشان داد
میزان آگاهی افراد ( )%65/21در حد متوسط است ،به نظر
میرسد آنچه که باعث استفاده نکردن از ماسکهای
حفاظت تنفسی میشود ،نپذیرفتن ماسک حفاظت تنفسی
به دالیل مختلﻒ است .مهمترین دالیل نپذیرفتن ماسک
در این بررسی ،کاهش کیفیت کار ( )%19و کاهش سرعت
انجام کار ( )%13/2است .مطالعۀ جهانگیری و همکاران نیز
"احساس ناراحتی" را به عنوان دلیلی برای استفاده نکردن
از وسایل حفاظتی ،گزارش کرده است ( .)39همچنین
"عرق کردن" و "اختالل در صحبت کردن" جزء مواردی
است که در مطالعۀ مروتی شریﻒآباد به عنوان عوامل
نپذیرفتن وسایل حفاظتی ،گزارش شده است ( .)30در
مطالعۀ حاضر که با هدف بررسی ارتباط بین رفتار استفاده
از  RPDsبا درک ریسک و آگاهی افراد انجام شد ،ارتباط
معناداری بین آگاهی و درک ریسک با رفتار محافظتی
مشاهده نشد .در صورتی که مطالعۀ جهانگیری که در یکی
از صنایع پتروشیمی انجام شد ،نشان داد بین درک ریسک
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کارکنان و آگاهی آنان با رفتار استفاده از  RPDsارتباط
معناداری وجود دارد ()39؛ اما تعدادی از مطالعات عالوه
بر مشاهده ارتباط معنادار ،درک ریسک و آگاهی را به
عنوان دو عامل پیشبینی کننده رفتار محافظتی
برشمردند (.)36 ,35 ,21
همچنین بین سابقۀ کاری افراد و رفتار استفاده از
 ،RPDsهمبستگی منفی مشاهده شد ( )P = 1/115به
این معنی که هرچه سابقۀ کاری فرد بیشتر میشود قصد
و رفتار آن شخص برای استفاده از ماسک حفاظت تنفسی
کاهش میباید ،که شاید به این علت است که به شرایط
عادت کرده و خطرات بهداشتی برای شخص اهمیت خود
را از دست داده است.
از عالﺋم مواجهه با غلظتهای کم حاللهای آلی اثرات
زودگذر سیستم عصبی مانند سردرد و سرگیجه است که
در مطالعۀ حاضر به ترتیب  %39/0و  %1/8را به خود
اختصاص دادهاند .به عالوه نتایج عالﺋم مطالعۀ حاضر
همجهت با نتایج مطالعۀ  Estevesو همکاران بود که
مهمترین عالﺋم مواجهه با  BTEXرا خستگی ،سردرد و
سرفه گزارش کرد (.)23
این مطالعه دارای محدودیتهایی است که بایستی در
حین تفسیر نتایج به آن پرداخته شود از جمله تعداد کم
افراد شرکتکننده در مطالعه ،کسب اطالعات توسط
پرسشنامه به صورت خودگزارشی و نبود امکان مشاهده
رفتار ،مقطعی بودن مطالعه و نبود کارگر زن در مطالعه
نیز جزء محدودیتهای این پژوهش بهشمار میرود.
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به این محدودیتها نیز
پرداخته شود.

نتیجهگیری
در این پژوهش %51از افراد پاسخ مثبت به دریافت
آموزش درباره استفاده از ماسک حفاظتی و خطرات
مواجهه با  BTEXدادهاند و از طرفی آگاهی افراد در حد
متوسط گزارش شد .همچنین بین میزان آگاهی با آموزش
و رفتار حفاظتی ارتباط معنادار یافت نشد (.)P =1/101
بنابراین دالیل پایین بودن درک ریسک افراد را میتوان به
مواردی از جمله  )3اراﺋۀ آموزش ناکافی و یا نامناسب
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Abstract
Introduction: Having a clear understanding of the relationship between risk perception, knowledge,

and protective behaviors could play a significant role in occupational risk management. This study
aimed to survey the relationship between risk perception and knowledge on the behavior of using
respiratory protection equipment in the four National Oil Products Distribution Company.
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Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study conducted in 2018, 52 workers from

the loading and quality control departments of 4 national companies distributing petroleum products
in Sabzevar, Bojnourd, Torbat Heydariyeh, and Shahroud participated. Data were collected through a
researcher-made questionnaire whose validity and reliability were assessed (CVI: 0.9 and CVR: 0.92
and Cronbach's alpha coefficient was determined to be 0.73), and data were analyzed using SPSS19
software, and descriptive statistics and linear regression were analyzed.
Results: More than half of the participants, who were exposed to the chemicals, use RPDs
(Respiratory Protective Devices) all the time and when they are exposed to chemicals. While 75% of
them reported using RPDs (Respiratory Protective Devices), reduces the quality of their work. In this
study, there was not any significant relationship between RPDs behavior with knowledge and risk
perception (P > 0.05). However, the association between work experience and RPDs was negatively
significant (p= 0.009).
Conclusion: The results of this study suggested that only education and knowledge could not promote
individual risk perception, improving protective behavior, therefore other barriers such as
uncomfortably of RPDs, or their interference with the worker should be considered. To achieve this
goal, the safety and health officials of the companies must pay attention to its quality in addition to the
correct choice of these devices.
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