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     وسایل حفاظت فردي ،ک سازيک ،آموزش ایمنی ،مدل بزنف واژه هاي کلیدي:

                                                
     عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا نویسنده مسئول:*

E-mail: neghin_talesh@yahoo.com  

 چکیده  
 500ایـن حـوادث   شوند که خسـارات ناشـی از   میلیون نفر در جهان بر اثر حوادث تلف می 5/3ساالنه   مقدمه:

در اثر حوادث ناشی از  1991دهد که در سال میلیارد دالر اعالم شده است. آمار منتشر شده کشور امریکا نشان می
میلیون روز کاري از دست رفته به بار آمـده اسـت. حـوادث را     35میلیارد دالر خسارت و  2/177کار مبلغی معادل 

فردي مناسب پیشگیري کرد.  براي اینکه این وسایل موثر باشند بایـد  توان از طریق استفاده از وسایل حفاظت  می
به طور مناسب انتخاب ، پوشیده و نگهداري شوند. مدل بزنف یکی از مدلهاي مفید براي تغییر رفتار در کشورهاي 

یل حفاظت در حال توسعه می باشد. هدف مطالعه استفاده از مدل آموزشی تغییر رفتار براي افزایش استفاده از وسا
 فردي در کارگران کک سازي ذوب اهن اصفهان می باشد.  

صورت قبـل و بعـد اجـرا شـده     ه این مطالعه از نوع مداخله اي نیمه تجربی آینده نگر است و ب مواد و روش ها:
(مـورد  108است. در این مطالعه ، مداخله بصورت برنامه آموزشی که بر اساس مدل بزنف طراحی شده بود بر روي 

داده ها با اسـتفاده از پرسشـنامه جمـع آوري     از کارگران کک سازي ذوب آهن اصفهان انجام گرفت. اهد) نفرو ش
 شد.  استفادهSPSS شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماري 

د دهد که قبل از اجراي مداخله میانگین نمره آگـاهی، نگـرش و عملکـر    یافته ها نشان می یافته هاي پژوهش:
کارگران گروه مورد کمتر از میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد بعـد از مداخلـه بـود و بعـد از مداخلـه تفـاوت       

ـ ) ولی در این مـوارد تفـاوتی در گـروه ش   ٠٫٠٠٢=p-valueشود( داري در این مورد دیده می معنی اهد دیـده  ـــ
در عملکرد دو گروه مـورد و شـاهد مشـاهد    داري ). یک ماه بعد از مداخله نیز تفاوت معنی٠٫٧٢=P-valueنشد(
 ).  ٠٫٠٣=P-valueشد (

دهد که مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر میانگین تجزیه و تحلیل داده ها نشان می :و نتیجه گیري بحث
نمره آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران در رابطه با استفاده از وسایل حفاظت فردي موثر بوده است. و براي ارتقـاء  

 ایمنی یک شرکت طراحی آموزشی بر اساس مدلهاي تغییر رفتار موثرتر است.
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 محمدحسین تقدیسی و همکاران - ... تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد ایمنی کارگران کک سازي

 ٢١

  مقدمه
همه ساله در جهان میلیونها کـارگر قربـانی حـوادثی    

افتـادگی   شوند که منجر به کشته شدن و یـا از کـار   می
شان می دهد کـه  مطالعات  کلی یا جزیی آنان می گردد

مورد صدمات شـغلی در سـال    150000در ایران حدود 
مورد منجـر   1148به ثبت رسیده است که تعداد  1382

سازمان جهانی بهداشت گـزارش   .)1به مرگ شده است(
میلیـون نفـر در جهـان بـر اثـر       5/3دهد که ساالنه   می

شوند که خسارات ناشی از ایـن حـوادث    حوادث تلف می
میلیارد دالر اعالم شده اسـت. آمـار منتشـر شـده      500

در اثـر   1991دهـد کـه در سـال     کشور امریکا نشان می
میلیـارد دالر و   2/177کار مبلغی معادل حوادث ناشی از 

خسارت به بار آمده   میلیون روز کاري از دست رفته  35
  .)2است(

حادثه ناشی از کار عبـارت از حـوادثی اسـت کـه در      
حین انجام وظیفه و بـه سـبب آن بـراي کـارگر اتفـاق      

افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی اسـت   می
موسسات، ساختمانها و محوطـه آن   که کارگر در کارگاه،

دسـتور کارفرمـا در خـارج از    ه کار باشد و یا به مشغول ب
حـوادث را   ).3شـود(  محوطه کارگاه مامور انجـام کـاري   

توان از دیدگاههاي انسـانی ، اجتمـاعی و اقتصـادي     می
بر اساس آمارهاي منتشر شـده   .)4مورد بررسی قرار داد(

ـ توسط سازمان تامین اجتماعی، هز ه ینه هاي پرداختی ب
 1376خـاطر حــوادث ناشــی از کــار در ایــران در ســال  

علـل   .)5( یازده برابر شـده اسـت   1369نسبت به سال 
توان به شـکلهاي مختلـف بررسـی     حوادث شغلی را می

طور کلی حادثـه یـک مسـاله انسـانی اسـت و      ه کرد. ب
انسان نه تنهـا در بـروز حـوادث بلکـه در پـذیرش آنهـا       

در واقع رفتارهاي نا ایمـن  . سزایی داده ر باهمیت و تاثی
ــومی را    ــت عم ــکالت بهداش ــده اي از مش ــش عم بخ

جـیلن  و  تري فیلـت تشکیل می دهند. بر اساس مطالعه 
مـرگ   درصد 60-40مسئول غیر بهداشتی  �رفتارهاي

بودند و حوادث یکی از علتهاي منجـر   1990ها در سال 
تــار رف �.)6در آمریکــا اسـت(  10-44بـه مــرگ افـراد   

کارگران و فعالیتهاي کـاري نیـز در بسـیاري از حـوادث     
دخیل هستند. در اغلب موارد، آموزش کارگران در مـورد  

ـ      طـور  ه خطرات محیط کـار و چگـونگی کنتـرل آنهـا ب
). 7تواند ایمنی و سالمتی را ارتقـاء دهـد (   اي می فزاینده

توان از طریق اسـتفاده از وسـایل حفاظـت     حوادث را می
پیشگیري کرد. براي اینکـه ایـن وسـایل    فردي مناسب 

ـ  طـور مناسـب انتخـاب، پوشـیده، و     ه مؤثر باشند باید ب
بـا وجـود آموزشـهایی کـه بـه      ). امـا  8نگهداري شـوند( 

کارگران ارایه می شود هنوز آگـاهی کـارگران در مـورد    
وسایل حفاظت فردي کم است. نتایج مطالعه اي که بـر  

ــارگران جوشــکار   ــاهی و اســتفاده ک ــایل روي آگ از وس
حفاظت فردي در شهر کرمان انجام شـده اسـت نشـان    

درباره وسایل حفاظت فردي آنها  درصد 4/31می دهد ، 
آگــاهی متوســط  آنهـا از  درصــد 3/50از آگـاهی کــم و  

   .)9برخوردار بودند(
در بسیاري از صنایع اسـتفاده از روشـهاي مهندسـی    

 آور مقدور نیسـت و اسـتفاده از   براي کاهش عوامل زیان
وسایل حفاظت فردي بهترین و تنهـا راه موجـود بـراي    
حفظ سالمتی افراد اسـت. در ضـمن کـارگران بایـد در     
مورد احتیاجات مربوط به لـوازم ایمنـی آمـوزش ببیننـد.     
باید درك کنند که چرا وسایل حفاظت فردي مورد نیـاز  

در آنهـا  است. باید همه مکانها، وظایف و شرایطی را که 
ــتفاده   ــه اس ــاز ب ــت   نی ــردي اس ــت ف ــایل حفاظ از وس

) در مـورد اثـر   Dongمطالعه آقاي دانگ( .)10بشناسند(
آمـوزش ایمنـی بـر حــوادث ناشـی از کـار در کــارگران      

که آموزش ایمنی در کـاهش  داده است ساختمانی نشان 
مطالعـات   .)11(تعداد حوادث نقش مثبـت داشـته اسـت   

مختلف، از جمله مطالعـه فرشـاد کـه در صـنایع فلـزي      
را بـا   کارگرانارتباط بین نگرش انجام شده است، اراك 

از طرفی ارتباط بـین  ). 12اند( ایمنی نشان داده رفتارهاي
ان داده شـده اسـت.   ــــآگاهی و بهبود عملکرد نیز نش

ساعی فر نیز مطالعـه اي را بـر روي آگـاهی و عملکـرد     
ارگران انجام داده است و یافته هـاي او  ـــــبهداشتی ک

). در ضـمن  13م این دو را نشان می دهند(مستقی ارتباط
نظر می رسد کـه جـدا از اهمیـت افـزایش آگـاهی و      ه ب

نگرش و تأثیر آن در عملکرد، عواملی چون محیط قـادر  
کننده هنجارهاي انتزاعی و اطرافیان او نیز بـر عملکـرد   

  ). 14فرد تأثیر گذار باشند (
کار در کارخانه کک سازي با مخاطراتی همراه است. 

راي کاهش آسیب و حفظ سالمتی کارگران اسـتفاده از  ب
وسایل حفاظت فـردي از جانـب آنـان ضـروري اسـت.      
انتخاب ، حفظ و استفاده از این وسایل نیاز یه آموزش و 
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اي تأثیر آمـوزش   نیکنامی نیز در مطالعهتغییر رفتار دارد. 
بهداشت را بر آگاهی، نگرش، و عملکـرد کـارگران مـرد    

). 15نتایج خوبی دست یافتـه اسـت(   سنجیده است و به
بـدون   رسد آموزشهاي سـنتی ارایـه شـده    نظر میه باما 

استفاده از مدلهاي آموزشی و بدون استفاده از یک رویـه  
در این زمینـه کـارایی    منطقی و منظم براي تغییر رفتار 

الزم را ندارنـد. تئوریهـاي رفتـاري و علـوم اجتمــاعی و     
 بـراي ارتقـاء فعالیتهـاي    مدلهاي آنها ظرفیت بالقوه اي

کاهش حـوادث دارنـد. تئوریهـا و مـدلها بـه       الزم براي
دانشمندان کمک می کنند تا بر مناسـب تـرین نـواحی    

نظر می رسـد تئوریهـا در   ه ب .)16براي تغییر توجه کنند(
کار نرفته اند . شاید ه حوادث نا خواسته چندان که باید ب

از حادثـه   این مساله یه علت ریشـه تـاریخی پیشـگیري   
اسـت   ناكمحیطی خطر عواملمتکی بر  باشد که اساساً

و مداخالت به شکل غیر فعـال مـی باشـد و یـا اینکـه      
کار رفتـه  ه آموزش بهداشت در زمینه بیماریهاي مزمن ب

یکی از مـدلهاي مفیـد در آمـوزش بهداشـت      .)16است(
) می باشد. این مـدل از تلفیـق دو   BAZNE(مدل بزنف

 .)16(دسـت آمـده اسـت   ه پرسید بمدل قصد رفتاري و 
مـدل بزنــف در مطالعــات زیــادي در زمینــه هــاي   از�

اي اثـر   صلحی در مطالعـه  �مختلف استفاده شده است.
آموزش بر اساس مـدل بزنـف را بـر آگـاهی، نگـرش و      
عملکرد دانش آموزان راهنمایی در مورد بهداشت دهـان  

ده ). باقیانی مقدم نیز با اسـتفا 17و دندان سنجیده است(
موزشی را بر روي بیماران دیـابتی  آاز مدل بزنف مداخله 

هاي او آموزش بهداشـت   . بر طبق یافتهانجام داده است
بر اساس مدل بزنف بـر روي عملکـرد بیمـاران دیـابتی     

). مدل بزنف مدل جامعی اسـت کـه   18(مؤثر بوده است
 جوامع در حال توسعه مناسب اسـت  براي تغییر رفتار در

اهی، نگرش و مهارتهـاي فـردي در تغییـر    ثیر آگاو بر ت
این مدل بـر تـأثیر آگـاهی و     ).16(رفتار تمرکز می کند

نگرش در عملکرد اذعان دارد، اما عوامل دیگـري چـون   
محیط قادر کننده و هنجارهاي انتزاعـی را نیـز در بـروز    
رفتار دخیل می داند. یعنی شخص ممکـن اسـت قصـد    

وسـایل  ملی چـون  انجام رفتار را داشته باشـد ولـی عـوا   
حـوه اسـتفاده از   حفاظت فردي در اختیار او نباشد و یـا ن 

آنان را نیاموختـه باشـد در ضـمن کـارگر ممکـن اسـت       
ـ        رايمتوجه شـود کـه سرپرسـتان و مـدیران کارخانـه ب

. قائـل نیسـتند  استفاده از وسایل حفاظت فردي ارزشـی  
بـر اسـاس مـدل بزنـف      مطالعه حاضر طراحی آموزشـی 

ک سازي ذوب آهن اصفهان اسـت کـه   براي کارگران ک
به منظـور افـزایش میـزان اسـتفاده از وسـایل حفاظـت       

هدف مطالعه حاضر اسـتفاده از  فردي انجام گرفته است. 
مدل بزنف براي تـأثیر بـر میـانگین آگـاهی، نگـرش و      
عملکرد کارگران ذوب آهن اصفهان در زمینه اسـتفاده از  

سـایل  وسایل حفاظت فردي و نیز در دسـترس بـودن و  
و افزایش مهارت استفاده از ایـن وسـایل   حفاظت فردي 

قبل و بعد از مداخله و نیز مقایسه ایـن عوامـل بـین دو    
   گروه شاهد و مورد می باشد. 

  ها مواد و روش
این مطالعه از نوع مداخله اي نیمه تجربی آینده نگـر  

ـ ه است و ب ه صورت قبل و بعد اجرا شده است. مداخله ب
زشی که بر اساس مدل بزنف طراحـی  صورت برنامه آمو

شــده بــود بــر روي کــارگران کــک ســازي ذوب آهــن 
اصفهان انجام گرفت. نمونه گیـري  بـه روش تصـادفی    

و ) ٥٤=n(مرحله صورت گرفت. گـروه مـورد   2ساده در 
هر دو از کارخانه کک سازي ذوب آهـن  ) ٥٤=n( شاهد

اصفهان از شـیفتهاي متفـاوت انتخـاب شـدند. شـرایط      
کـارگران از نظـر    ي هر دو گروه یکسـان بـود.  کاري برا

سن، شغل، و شرایط کـار و تمـاس بـا مـواد خطرنـاك      
تقریباً یکسان بودند. در ضـمن اکثـر کـارگران از اهـالی     
اصفهان و شهرهاي مجاور بودند و میانگین سـنی آنهـا   

تا حد امکان سعی شد که تمـاس   سال بود. 20-35بین 
صفهان یک کارخانـه  دو گروه به حداقل برسد. چون در ا

گـروه   کک سازي وجود دارد امکـان جـدایی مطلـق دو   
  وجود نداشت. 
مرحله اجرا شد. در مرحله اول اطالعـات   3مداخله در 

با استفاده از پرسشنامه و چک لیست که بر اساس مـدل  
پرسشـنامه   .بزنف طراحـی شـده بـود، جمـع آوري شـد     

د سـوال در مـور   15سوال درباره آگاهی،  14مشتمل بر 
ــاره  4آیــتم در مــورد عملکــرد،  12نگــرش،  ســوال درب

سوال در مورد در دسترس بـودن   10نرمهاي انتزاعی، و 
وسایل حفاظت فردي بود. در ضمن روایی پرسشنامه بـا  

ســپس ســنجیده شـد.  ) α=75/0(  کرونبـاخ   αآزمـون  
بر روي کـارگران   دو ساعته  جلسه 3مداخله آموزشی در 

ي آموزشی جلسـات شـامل   امحتو .گروه مورد انجام شد
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مواد و شرایط خطرنـاك و مضـر در محـیط کـار، انـواع      
وسایل حفاظت فـردي و روش اسـتفاده از هـر کـدام از     

ط خطرنـاك  یوسایل حفاظت فـردي و برخـورد بـا شـرا    
محیط کار بـود. در ضـمن دو سـاعت نیـز بـه فرهنـگ       
ایمنی پرداخته شـد. آمـوزش بـا اسـتفاده از کـامپیوتر و      

ه آموزشی بـه روش سـخنرانی، پرسـش و    اسالید و تخت
پاسخ و بحـث گروهـی انجـام شـد. همـه کـارگران در       
کالس حضور داشتند و بالفاصله بعد از مداخلـه و یـک   

هـا جمـع آوري شـدند.     ماه پـس از مداخلـه دوبـاره داده   
قبل از جمع آوري بـا  ها محرمانه باقی ماندند.  پرسشنامه

ف مطالعـه و  کارگران صحبت شد و به آنان در مورد هد
محرمانه باقی ماندن پاسخهاي آنان توضیح داده شـد و  
رضایت شفاهی گرفته شد. به آنان اطمینان داده شد که 
پاسخهاي آنان در ارزشیابی کاري آنان تـأثیري نخواهـد   

گروه شاهد هـیچ آموزشـی دریافـت نکردنـد. در      داشت.
اي کـه شـامل خالصـه     صفحه 10 ضمن جروه آموزشی

و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردي مطالب کالسها 
جهــت همــاهنگی و بـود در اختیــار آنــان قـرار گرفــت.   

–هـا، یـک جلسـه آموزشـی     همکاري سرپرستان بخش
از هـر   توجیهی نیز بـراي ایـن گـروه ترتیـب داده شـد.     

در مـدت یـک مـاه     .بخش یک یا دو نفر حضور داشتند
در هاي الزم ارایـه شـد.    پیگیري به گروه مورد راهنمایی

ضمن با همـاهنگی بـا سرپرسـتان و مسـئوالن ایمنـی      
انـی بـه عمـل آمـد تـا      وکارخانه کک سازي، سـعی فرا 

وسایل حفاظت فردي در اختیار هر دو گروه قرار بگیـرد.  
بعداز جلسه توجیهی تالش زیادي از طـرف آنـان بـراي    
تهیه وسایل حفاظت فردي صورت گرفت. نمره آگـاهی  

استفاده از پرسشنامه جمع تزاعی با نو نگرش و نرمهاي ا
آوري شد. همچنین اطالعات مربـوط بـه عوامـل قـادر     

  آوري شدند.  کننده نیز با استفاده از پرسشنامه جمع

عوامل قادر کننـده شـامل مهـارت اسـتفاده از کـاله      
ـ ایمنی، م اسک و لولـه هـاي اکسـیژن، دسـتکش، و     ـــ

ماسک هاي مخصوص و در دسترس بودن این وسـایل  
اي ارزیابی عملکرد کارگران از چک لیسـت  برمی باشد. 

استفاده شد و خود محقق بـه همـراه مسـئول ایمنـی و     
سرپرست بخش به بررسی و یادداشت عملکرد کـارگران  

  در یک شیفت کاري پرداخت.  
بـا اسـتفاده از   کد بندي اطالعات توسط خود محقـق  

براي تجزیـه و تحلیـل داده   انجام شد.  SPSSنرم افزار 
 tو آزمونهـاي آمـاري    SPSSفـزار آمـاري    ها از نـرم ا 

استفاده شـد. بـراي    R.M.ANOVAزوج و  tمستقل، 
هــا از روش تعیــین اعتبــار  تعیــین پایــایی و روایــی داده
  استفاده شد. )α=7/0(محتوي و آزمون آلفا کرونباخ

  ي پژوهشیافته ها
دهد که دو گـروه از   ان میـــالعه نشـــنتایج این مط

ــاو   ــم تفــ ــا هــ ــنی بــ ــر ســ ــینظــ داري  ت معنــ
داف اول و دوم ــــــــاه .)٠٫٢=P_value(نداشــــتند.

نمره آگاهی گـروه مـورد و    انگینــــمقایسه میمطالعه 
داخله و همچنـــین ـــــ اهد قبــل و بعــد از م  ــــــ ش
 )1-1(جـدول  ایسه دو گروه با یکدیگر می باشـد.  ـــمق
ایسه ـــــرا مقره آگــاهی دو گــروه ـــــانگین نمــــــمی

میـانگین  ان می دهد که ــــته ها نشافـــکرده است. ی
ت بـه شـاهد بعـد از    ــــ ره آگاهی گروه مورد نسبـــنم

ـــمداخ ــیـــ ــزایش معن ـــداري داشت له اف در ه اســت. ــ
ـــح ــه می  الیـــ ــراي مداخل ــل از اج ــه قب ـــک انگین ـــ
اري نداشـته  ـــــ ره آگاهی آنان با هم تفاوت آشکـــنم

ین دو گروه رات نمره آگاهی بـــیـــاست. همچنین تغی
ده ـــ اهد قبل و بعـد از مداخلـه نیـز سنجی   ـــمورد و ش

  شده است. 
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  مقایسه میانگین نمره آگاهی قبل و بالفاصله بعد از مداخله و یک ماه بعد از مداخله در دو گروه شاهد و مورد . 1- 1جدول 
  

بالفاصله بعد از   قبل از مداخله  گروه
  مداخله

 R.M.Anovaآزمون   لهیک ماه بعد از مداخ

انحراف   میانگین  
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

  

 ٠/٠٠١>P_value  6/2  4/13  2/12  3/14  9/2  5/11  مورد

 ٠/٠٧>P_value  6/2  1/12  8/2  24/12  3/3  1/11  شاهد

 Tآزمون 
  مستقل

P_value=٠/٤٢ 
t =١/٢٢  

P_value=٠/٠٠١ 
t=٣/٤٢  

P_value=٠/٠١ 
t =٢/٤٤  

  

  
ر رابطه با اهداف مربوط به تغییر نمره نگرش بین د

دو گروه شاهد و مـورد قبـل و بعـد از مداخلـه و نیـز      
) 1-2تغییر نمره نگرش دو گروه بـا یکـدیگر جـدول (   

نشان می دهد که میانگین نمره نگرش گـروه مـورد و   

ــا هــممشــاهد قبــل از  تفــاوت معنــی داري  داخلــه ب
نگرش گروه  میانگین نمرهنداشتند ولی بعد از مداخله 

مورد بطور معنـی داري بیشـتر از گـروه شـاهد اسـت      
)P_value=0/008(    

  
  

  مقایسه میانگین نمره نگرش قبل و بالفاصله بعد از مداخله و یک ماه بعد از مداخله در دو گروه شاهد و مورد .1- 2جدول 
  

 R.M.Anovaآزمون   اخلهیک ماه بعد از مد  بالفاصله بعد از مداخله  قبل از مداخله  گروه
انحراف   میانگین  

  معیار
انحراف   میانگین

  معیار
انحراف   میانگین

  معیار
  

 ٠/٠١٣>P_value  1/7  53  6/7  46/53  3/8  51  مورد

 ٠/٠٦١>P_value  2/9  6/48  5/7  6/49  1/8  5/49  شاهد

آزمون 
T 

  مستقل

P_value=٠/٣٨ 
t =٠/٨٧  

P_value=٠/٠١ 
t=٢/٥  

P_value=٠/٠٠٨ 
t =٢/٧٠  

  

  
یکی از اهداف مطالعه مقایسه میانگین نمـره عملکـرد   
دو گروه شاهد و مـورد قبـل و بعـد از مداخلـه اسـت.      

) میانگین نمره عملکرد دو گـروه را قبـل   1-3جدول (

از مداخله بالفاصله بعد از مداخلـه و یـک مـاه بعـد از     
مداخله سنجیده اسـت و میـانگین نمـره عملکـرد دو     

ــ   ــم مقایسـ ــا هـ ــز بـ ــروه را نیـ ــت. گـ ــرده اسـ ه کـ
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  مقایسه  میانگین نمره عملکرد گروه مورد و شاهد قبل از مداخله و بالفاصله بعد از مداخله و یک ماه بعد از مداخله .1- 3جدول 

  

آزمون   یک ماه بعد از مداخله  بالفاصله بعد از مداخله  قبل از مداخله  گروه
R.M.Anova 

انحراف   میانگین  
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

    انحراف معیار  میانگین

 ٠/٠٠٢>P_value  2/21  7/54  3/21  5/56  9/21  5/50  مورد

  ٠/٧٢>P_value  9/21  9/45  9/21  45  3/21  56  شاهد

آزمون 
T 

  مستقل

P_value=٠/٢٧ 
t =١/٠٩  

P_value=٠/٠١٢ 
t=٢/٤٥  

P_value=٠/٠٣٦ 
t =٢/١٢  

  

  
انگین نمره عملکرد گروه مورد بالفاصـله بعـد از   ـــمی

داري بـا   و یک ماه پس از مداخله بطور معنـی  مداخله
  وه شاهد بیشتر بود.رگروه شاهد تفاوت داشت و از گ

زاي مــدل ـــــــیکــی از اجقــادر کننــده   عوامــل
داف ــــکی از اهــــ وزشی بزنــف مـی باشــد و ی ــــ آم

ـــمط ــن ع ـــ ــنجش ای ـــالعه س ــد.  ــ ــی باش وامل م
داخله ــــ دهـد کـه بعـد از م    ته ها نشان مـی فاـــــی

ایل ـــــ رس بـودن وس ــــ انگین نمـره در دست ــــمی
افــزایش  روهـــــدر هــر دو گ رديــــــاظت فـــــ حف

  یافته است.
  

  مقایسه میانگین نمره در دسترس بودن لوازم حفاظت فردي در دو گروه شاهد و مورد .1-3جدول
  

آزمون   یک ماه بعد از مداخله  بالفاصله بعد از مداخله  قبل از مداخله  گروه
R.M.Anova 

انحراف   میانگین  
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

    انحراف معیار  میانگین

 ٠/٠٠٥>P_value  59/0  05/3  95/0  2/1  11/1  12/2  مورد

 ٠/٠٠٥>P_value  53/0  29/3  91/0  3/2  99/0  88/2  شاهد

آزمون 
T 

  مستقل

P_value=٠/٧٨ 
t =٠/٩١  

P_value=٠/٣  
t=١  

P_value=٠/٠٠٣ 
t =٢/٢  

  

  
گـروه   درصـد  4/48دهـد   ها نشان می تههمچنین یاف

گروه مورد، سرپرستان را به عنـوان   درصد 6/64مورد و 
  اند. اشخاص تاثیر گذار در رفتار خود ذکر کرده

 بحث و نتیجه گیري
طور کلی نشان مـی دهنـد کـه    ه یافته هاي مطالعه ب

مدل بزنف در افزایش استفاده مداخله آموزشی بر اساس 
کارگران کک سازي ذو ب آهـن  از مسایل ایمنی توسط 

  اصفهان موثر بوده است. 

طور که پیشتر گفتیم پیشرفتهاي روزافـزون در   همان
زمینه علوم رفتـاري و اجتمـاعی و توجـه روزافـزون بـه      
مطالعات تغییر رفتار و توسعه مدل، فرصتهاي جدیدي را 

 در صـورتی  .)6براي کاهش حوادث فراهم آورده است (
توانـد   تکی به تئـوري باشـد، مـی   که آموزش با طرح و م

نقش بسیار مهمی در ارتقـاء ایمنـی کـارگران و جامعـه     
در این مطالعه دو گروه از نظـر سـنی بـاهم    داشته باشد. 

نکته مهم اسـت  این  داري ندارند. توجه به اختالف معنی
زیرا میزان بروز حوادث در سنین مختلف یکسان نیست. 
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ین حوادث شغلی مطالعه داوري نشان می دهد که بیشتر
). 1افتـد(  سـال اتفـاق مـی    25-29در ایران براي سنین 

هدف اول مطالعه حاضر مقایسه میـانگین نمـره آگـاهی    
در دو گروه شاهد و مورد قبل و بعد از مداخله در همـین  

دهد که میـانگین نمـره آگـاهی     یافته ها نشان میراستا 
گروه مورد  بالفاصله بعد از مداخله و یـک مـاه پـس از    

نسـبت  ) ٠/٠١=P_value(داري  طـور معنـی  ه مداخله ب
رسد این نتیجه  نظر میه به گروه شاهد افزایش داشت. ب

به مداخله آموزشی ما مربوط باشد. این نتیجـه بـا نتـایج    
مطالعه صلحی در مورد تاثیر آمـوزش بـر اسـاس مـدل     

هـدف  . )17آمـوزان مطابقـت دارد(   بزنف بر آگاهی دانش
بین دو گـروه   انگین نمره نگرشدي مطالعه بررسی میعب

) 1-2مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله اسـت. جـدول (  
میانگین نمره نگرش کارگران گروه مورد  نشان می دهد

داري  نسبت به گروه شاهد بعد از مداخله افـزایش معنـی  
نظــر ه کــه ایــن امــر نیــز بــ) ٠/٠٠٨=P_value(دارد 
یـن مـدل   رسد بر اثر مداخله آموزشی ما بـر اسـاس ا   می

باشد. نیکنامی نیز در مطالعـه خـود بـه نتـایج مشـابهی      
دهـد کـه سـه     است. یافته هاي او نشان می دست یافته

ماه بعد از مداخله نگرش کارگران گروه آزمون  در مـورد  
داري بیش از گروه شـاهد   تنظیم خانواده با اختالف معنی

عـات، بحـث   توان گفت ارایه روشـن اطال  می). 15است(
گروهی، عالقه خود کارگران به موضوع و اهمیـت ایـن   
مطلب براي آنان و مهمتر از همه نگـرش سرپرسـتان و   
مدیران در تغییر آگاهی و نگـرش کـارگران مـؤثر بـوده     

هـا، اختیـار و    دنبال ایـن جلسـات و همـاهنگی   ه است. ب
شایستگی در کارگان بوجود آمد و خود این امـر در آنـان   

زه کرده اسـت. در ضـمن اطالعـات بـه چنـد      ایجاد انگی
ــط     ــزوه، و توس ــث، ج ــالید، بح ــد (اس ــه ش روش ارای

میـانگین نمـره عملکـرد    سرپرستان و مسـئوالن ایمنی). 
داري داشته اسـت   گروه مورد بعد از مداخله افزیش معنی

داري بیشـتر   و نسبت به گروه شـاهد بـا اخـتالف معنـی    
تاییـد  است. مطالعـات دیگـري نیـز یافتـه هـاي مـا را       

کنند. یافتـه هـاي مطالعـه اي کـه در هنـگ کنـگ        می
صورت گرفته اسـت نشـان مـی دهـد کـه آمـوزش بـر        

). 20نقش موثري داشـته اسـت(   ،کاهش حوادث چشمی
همچنین نتایج مداخله صـلحی بـر اسـاس مـدل بزنـف      
نشان از اثر آموزش بر اساس ایـن مـدل بـر رفتارهـاي     

 .)17ن دارد(آموزان در مورد بهداشت دهان و دنـدا  دانش
رسد مداخله آموزشی بر اساس ایـن مـدل بـر     نظر میه ب

میانگین نمره آگاهی و نگرش و عملکرد گروه مورد اثـر  
اما با وجود افزایش آگـاهی و نگـرش    مثبت داشته است.

ممکن است رفتار مطلوب صـورت نپـذیرد زیـرا محـیط     
ممکن است به فـرد اجـازه بـروز رفتـار را ندهـد. مـثالً       

ظت فردي در اختیار او نباشد و یا نظـر افـراد   وسایل حفا
مهم در مورد عملکرد او منفی باشـد. بـدین علـت ایـن     

محیط قادر کننده و نرمهاي انتزاعی تاکید  ایجادمدل بر 
  ). 19کرده است (

 کننـده قـادر   عوامـل یکی از اجزاي مهم مدل بزنف  
براساس مدل بزنـف در دسـترس بـودن لـوازم     باشد.  می

بـه  تغییـر رفتـار و افـزایش اسـتفاده از      حفاظت فـردي  
در راستاي همـین  کند.  وسایل حفاظت فردي کمک می

بـا تشـکیل جلسـات و     تالش بر ایـن بـود تـا   جزء مدل 
در دسـترس  هاي الزم وسایل حفاظت فـردي   هماهنگی

میـانگین نمـره در دسـترس    جـدول  . گیردکارگران قرار 
 دهـد کـه بعـد از    بودن وسایل حفاظت فردي نشان مـی 

این وسایل در اختیار کارگران، قـرار  بیشتر از قبل مداخله 
هاي مطالعـه خـانم    . یافته)٠/٠٠٥=P_value(اند گرفته

نیکنامی نیز نشان می دهد مادرانی کـه در پیشـگیري از   
کردنـد،   بیماري کـاالآزار هـیچ مـانعی را احسـاس نمـی     

ام ــــ ده را بهتـر انج ــــ ارهاي پیش گیري کننــــرفت
در این مطالعه یـک مـاه بعـد از مداخلـه      .)21می دادند(
از در دسـترس بـودن وسـایل حفاظـت فـردي      میانگین 

سوي گروه شاهد بیشـتر گـزارش شـده اسـت. یکـی از      
تواند مربوط به افزایش آگـاهی گـروه    دالیل این امر می

مــورد نســبت بــه وســایل حفاظــت فــردي اســتاندارد و 
ان دارد خدمات مربوط به آن باشد و به همین دلیل امکـ 

در گزارش دهی کم آنان مؤثر باشد. چـون سـطح توقـع    
دیگـر   تواند دالیلـی  آنان افزایش پیدا کرده بود. البته می

بـا اینکـه در   باشد که براي ما روشن نیسـت.   نیز مطرح
دسترس بودن وسایل حفاظت فردي براي هر دو گـروه  

عملکرد دو گروه متفاوت بود. از دالیـل   لیبود و یکسان
توان به اثر افـزایش آگـاهی و نگـرش گـروه      می این امر

در مطالعـات  مورد نسبت بـه گـروه شـاهد اشـاره کـرد.      
صلحی و نیکنامی عوامل قـادر کننـده در اختیـار گـروه     
مورد قرار گرفته بود. اما در این مطالعه وسـایل حفاظـت   
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فردي در اختیار دو گروه شاهد و مورد قرار گرفت زیرا از 
حدودیتهاي مطالعه امکان نداشـت  نظر اخالقی و ونیز م

وسایل فقط در اختیار گروه مـورد قـرار بگیـرد کـه ایـن      
موضوع می تواند بر نتایج مطالعه ما تأثیر بگذارد گرچـه  
بعد از مطالعه همچنان با وجود در اختیـار بـودن وسـایل    

در  حفاظت فردي براي گروه شاهد، عملکرد گروه مـورد 
نی داري بـیش از گـروه   طور معه ب استفاده از این وسایل

البته بهتر بود که بر اساس مدل بزنف وسایل شاهد بود. 
گرفـت.   حفاظت فردي فقط در اختیار گروه مورد قرار می

ـ     ین و مقایسـه میـانگین نمـره    هـدف دیگـر مطالعـه تعی
(استفاده از وسایل حفاظـت فـردي) در دو گـروه    عملکرد

خلـه و  شاهد و مورد و بین گروه شاهد و مورد قبل از مدا
بعد از مداخله و مقایسه تغییر نمره عملکرد بین دو گـروه  
شاهد و مورد و در دو گروه شاهد و مورد قبـل و بعـد از   

) و آزمـون  1-3مداخله می باشد. در ایـن راسـتا جـدول(   
R.M.ANOVA      نشان می دهـد بـین عملکـرد گـروه

اخـتالف معنـی داري    قبل و بعد از مداخله مورد و شاهد
)P_value=رد قبل و و) بین دو گروه شاهد و م٠/٠٣٦

بعد از مداخله به چشم می خـورد. نتـایج مطالعـه خـانم     
ان ـــ صلحی با استفاده از همین مدل آموزشـی نیـز نش  

می دهد که مطالعه بر اساس مـدل بزنـف بـر عملکـرد     
در ضمن براي استفاده از ). 17دانش آموزان موثر است (

باشـد بـراي    می نرمهاي انتزاعی که از اجزاي مدل بزنف
سرپرستان و مسئوالن ایمنی کالس آموزشی و توجیهی 

توان تـاثیر نگـرش مثبـت سرپرسـتان و      برگزار شد. نمی
هاي آنـان را بـا کـارگران گـروه مـورد نادیـده        همکاري

گرفت. مدل بزنف اشاره دارد که آگاهی منجر به نگرش 
شود و بین این دو،  منجر به رفتار نمی شود ولی لزوماً می

دو عامل قادر کننده و نرمهاي انتزاعـی قـرار دارنـد. در    
مداخله ما نیز براي تقویت فاکتورهاي قادر کننـده اقـدام   
به تهیه لوازم حفاظت فردي و افزایش مهـارت اسـتفاده   

و البته این وسایل در اختیار دو گـروه   از این وسایل شد.
بـر اسـاس    مورد و شاهد بطـور یکسـان قـرار گرفـت.     

دست آمده براي تقویت نگرش سرپرسـتان  ه ب هاي یافته

دلیل نقش مهم آنها در عملکـرد ایمـن کـارگران، در    ه ب
  فراوان شد. سعی ام طول مطالعه ــــتم

ها نشان می دهد کـه عملکـرد گـروه مـورد      افتهـــی
یک ماه بعد از مداخله همچنان نسبت به قبل از مداخلـه  

ه نتـایج  ــتالب داري داشت. عنیالف مــو گروه شاهد اخت
روش  مطالعه حاتمی نشان می دهد آموزش بـر اسـاس  

ارگران مـوثر اسـت   ـــــ کرد کــــ سخنرانی نیز بر عمل
ر می رسد صـرفاً اطـالع رسـانی در مـورد     ـنظه ). ب22(

زایش ـــــ لزوم استفاده از وسایل حفاظـت فـردي در اف  
عملکرد کارگران موثر بوده است. الزم است پیگیریهـاي  

ار در بـین کـارگران   ـــــ ود تا تداوم رفتدیگري انجام ش
اي موجود بـین نتـایج دو   ــــده شود و تفاوتهـــسنجی

    مداخله ارزیابی گردد.  
امکــان  گفتــه شــد عمــالً طــور کــه قــبالً انــــ هم

پذیر نبـود.   دایی مطلق دو گروه مورد و شاهد امکانــج
این از محـدودیتهاي پـژوهش مـا اسـت و اگـر جـدایی       

مکـن بـود( مـثال از دو کارخانـه کـک      کامل دو گروه م
اطمینـان بـه   شـدند)   اب مـی ــــسازي جدا از هم انتخ

ـ میـزان  دیگـر  . از طـرف  بـود  بیشـتر نتایج مطالعه  ر یاثت
نرمهاي انتزاعی بر میـزان اسـتفاده از وسـایل حفاظـت     
ــذا   فــردي از جانــب کــارگران ســنجیده نشــده اســت ل

ایـن   گر بـه ـــــ ود در مطالعات دیـــهاد می شـــپیشن
  امر پرداخته شود.

ی بـه  ــــ که آموزش بـا طـرح و متک   ورتیــــدر ص
تواند نقش بسیار مهمـی در ارتقـاء    وري باشد، میــــتئ

العه ـــامعه داشته باشد.نتایج مطــــایمنی کارگران و ج
اده از ــــ واند در تمامی صنایع و نیز بـا استف ــــت ما می

ــی و دیگــر مــدلهاي آمــوزش بهداشــت در بهبــود ا  یمن
ان مورد اسـتفاده قـرار   ـــــازمـــگ ایمنی ســــفرهن
  رد.ــــبگی

  سپاسگزاري
ـــدر اینج والن ایمنــی ــــــا الزم اســت از مسئــ

انه ذوب آهــن اصــفهان، مــدیر بخــش کــک ــــــکارخ
ــازي، و مسئ ـــس ــاي   ـــ ــازي (آق ــک س ــی ک ول ایمن

  دس زمانیان) قدردانی شود.ــــمهن
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Abstract  
Introduction: Every year, millions of job 
accidents occur in the world. Studies on the 
job injuries show about 150000 injuries in 
Iran. Unhealthy behaviors are considered 
serious problems in public health. 
Education is one of the best ways to change 
such unhealthy behaviors. Interventions 
based on models and theories have many 
capacities for behavioral changes. BAZNEF 
model is one of the health useful education 
models for behavior change in developing 
countries. The aim of this study was to 
increase safer behaviors of workers in coke 
industry based on BAZNEF model.  
 
Materials& methods: This study was a 
semi-experimental case control study to 
investigate the effects of health education 
on the safety behavior of workers in the 
coke industry. 54 workers as an 
experimental group and 54 workers as a 
control group were randomly selected and 

according to BAZNEF model were 
subjected to the investigation. SPSS was 
used for analysis of data and independent t-
test, t-paired and R.M.ANOVA were 
applied for analysis. 
  
Findings: The results indicated that the 
mean of knowledge, attitude and 
performance mark of the workers about 
safety and use of personal preventive 
equipment increased so that significant 
differences were observed. The mean of 
availability of PPE increased after the 
intervention.  
 
Conclusion: It can be concluded that  
programming in health education and health 
problems according to BAZNEF model for 
increasing safety behavior among workers 
of coke industry is an effective way to 
decrease job injuries.  
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