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Abstract 
 

Background and purpose: Inhalation is one of the main ways of exposure to occupational 

pollutants that can cause acute and chronic respiratory complications in workers. This study aimed to identify 

the predictors of using respiratory protection masks among workers based on the theory of planned behavior. 

Materials and methods: An analytical cross-sectional design was employed. Cluster sampling 

was used by which 120 workers exposed to occupational dust were recruited from four sanitary ware 

companies in Yazd, Iran.  A self-administered questionnaire was applied. The validity and reliability of 

the scale was previously confirmed in an exploratory study. Statistical analyses of the data included 

bivariate correlation and linear regression. 

Results: The workers used respiratory mask in 19 days of the past month and intended to use that 

for 22 days in the next month. The relationship between intention and behavior was the strongest. Totally, 

perceived behavioral control, subjective norms, and attitude variables accounted for 20.8% of the 

variation in behavior with subjective norms being the strongest significant predictor. 

Conclusion: Our results demonstrated the importance of subjective norms on using respiratory 

protection masks among workers. According to the relatively good identification of predictors of using 

respiratory protection masks, application of this theory is suggested in predicting safety related behaviors. 
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  پژوهشی          

  
  

  ـدرانــازنــکــــی مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )180-  192(   1396سال    مرداد    151بیست و هفتم   شماره دوره 
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در  یتنفس یحفاظت ياستفاده از ماسک ها يبررسی پیش بینی کننده ها
رفتار  ي) بر اساس تئورزدی(شهر  یبهداشت ینیچ يکارگران شرکت ها

 شده يزیبرنامه ر
  

  1يشواز یمعصومه عباس

        2مقدم یانیباق نیمحمدحس      
        3يپندر ییحسن رضا

       4مشرفه چالشگر
  2آباد فیشر یمروت یمحمدعل

  

  چکیده
تواند سبب بروز عــوارض یاست که م یشغل يهاندهیمواجهه با آال يهاراه نیتراز مهم یکیاستنشاق  و هدف: سابقه

در  یتنفس یحفاظت يهااستفاده از ماسک يهابینی کنندهپیش نییمطالعه با هدف تع نیدر کارگران شود. ا یحاد و مزمن تنفس
  است. هشده انجام گرفت يزیرامهنرفتار بر يکارگران بر اساس تئور

که در معرض  زدیشهر  یبهداشت ینیچ يهانفر از کارگران شرکت 120،یمقطع -یلیمطالعه تحل نیدر ا ها:مواد و روش
 ياهــا، پرسشــنامهداده يشــرکت انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآور 4 نیاز ب يار سیلیس قرار داشتند به روش خوشهگرد و غبا

 زیو آنال یها با استفاده از آزمون همبستگشد. داده دییتا نآ ییایو پا ییو روا یطراح یمطالعه اکتشاف کی یبود که ط فایاخود
  شدند. لیو تحل هیتجز یخط ونیرگرس

 نــدهیروز از مــاه آ 22روز از ماه گذشته را از ماسک استفاده نموده و قصد داشــتند  19 ،یکارگران مورد بررس ها:یافته
در  راتییــدرصد از تغ 8/20ارتباط را با رفتار داشت. در مجموع  نیتريکنند. قصد استفاده از ماسک، قواز ماسک استفاده 

 انیــم نیــکــه در ا دیــگرد نیــیدرك شــده تب يو کنتــرل رفتــار یعــانتزا ينگرش، هنجارهــا ریرفتار توسط سه متغ انسیوار
  دار رفتار بود.یکننده معنینیبشیپ نیتر يقو یانتزاع يهنجارها

در کــارگران نشــان  یتنفســ یحفــاظت يهــارا در استفاده از ماسک یانتزاع يسازه هنجارها تیمطالعه اهم نیا جینتا استنتاج:
رفتــار برنامــه  يتوسط تئور یتنفس یحفاظت يهااستفاده از ماسک يهاکننده ییگوشینسبتاً مطلوب پ ییداد. ضمناً با توجه به شناسا

  گردد.یم شنهادیپ یمنیمرتبط با ا يهارفتار ینیبشیشده، کاربرد آن در پ يزیر
  

  شده يزیررفتار برنامه يکارگران، تئور ،یتنفس یماسک حفاظتواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
 ژهیــاز کــار و بــه و یناش یدستگاه تنفس يهايماریب

 يهــايمــاریب نیتــرعیامروزه جزء شا ،يویر يهايماریب
 ییهــايمــاریب یشــغل يویر يهايماری. ب)1(هستند یشغل

هستند که معموالً به علت قــرار گــرفتن در معــرض مــواد 

 طیمــواد محــرك در محــ ایــها آلرژن ،یمواد آل ،یمعدن
 ایــحــاد  ییاســت باعــث نارســا کــنشده و مم جادیکار ا

 ادیــ. استنشاق به احتمــال ز)2(گردند یتنفس ستمیمزمن س
  است که در  یشغل يهاندهیراه مواجهه با آال نیترمهم

  
 :baghianimoghadam@yahoo.com Email   دانشکده بهداشت زد،ی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک سیپردبلوار شهداي گمنام، عالم،  دانیم زد،یآدرس:  -محمد حسین باقیانی مقدم مولف مسئول:

  رانیا د،زی زد،ی یصدوق دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،آموزش بهداشتگروه  ار،یاستاد. 1
  رانیا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،آموزش بهداشتاستاد، گروه . 2
  رانیا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يسالمت سالمند قاتیکارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحق. 3
  رانیا ،يمازندران، سار یکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکدانش ،یگروه بهداشت عموم ار،یاستاد. 4
 : 1/3/1396تاریخ تصویب :               10/11/1395 یخ ارجاع جهت اصالحات :سستار           6/11/1395 تاریخ دریافت  
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توانــد ســبب یکوتاه مــدت و دراز مــدت مــ يهامواجهه
ملــه . از ج)3(عوارض حاد و مزمن در کارکنان شودبروز 

 سیکوزیلیاز کــار ســ یناشــ یدستگاه تنفســ يهايماریب
در  وزیــپنوموکون نیتــرعیباشد که در حال حاضر، شــایم

جزء  يالدیم 2030جهان بوده و حذف کامل آن تا سال 
. )4(باشــدیمــ WHO/ILO شــتركهــا و اهــداف مبرنامــه

و  سیلیمواجهـــه بـــا گـــرد و غبـــار ســـ یعارضـــه اصـــل
ســل، ســرطان  يمــاریبه ب خطر ابتال شیافزا سیکوزیلیس
باشد که حتمــاً یم يویر -یقلب يهايماریو ابتال به ب هیر
 نیمتخصص هیگروه مد نظر کل نیا يهايدر غربالگر دیبا

. در )5(ردیــو پزشکان طب کار قرار گ يبهداشت حرفه ا
در خصــوص مــواد  کیولوژیدمیــمطالعــه اپ 29 يبــازنگر

 يهــاادهمنتشــر شــد، در د 1995ه در سال ک کیکوتیلیس
 نیبــ یتــیمطالعــات، ارتبــاط عل نیــمــورد از ا 23 یبیترک

کــارگران . )6(وجــود داشــت هیــو سرطان ر سیکوزیلیس
آالت هاي دیواري و چینــیسرامیک سازي، تولید کاشی

هســتند کــه در معــرض تمــاس  یبهداشتی از جمله کسان
ــوده و در نت جــزء  جــهیشــغلی بــا گــرد و غبــار ســیلیس ب

محســوب  سیکوزیلیســ يماریدر معرض خطر ب تیجمع
. تماس طوالنی مــدت بــا گــرد و غبــار در )7، 9(شوندیم

ــه  ــتال ب ــک اب ــاد ریس ــا ازدی ــرامیک ب ــد س ــات تولی عملی
پنوموکونیوز، برونشیت مزمن و اختالالت تهویــه ریــوي 

. اگر چه )10، 12(ران زن و مرد همراه بوده استکارگ رد
اظــت حف يکار براراه نیبه عنوان آخر یتنفس زاتیتجه

کــار بــه طیمحــ يهــانــدهیکارکنــان در برابــر آال یتنفســ
تــر شیدهنــد کــه بــیمطالعات نشان م یدولیآیحساب م

ــان از ا ــکارکن ــتجه نی ــداوم  زاتی ــه طــور مناســب و م ب
کــه اســتفاده از ماســک  يطــور بــه )3(کننــدیاستفاده نم

گزارش  نییپا اریهاي مترو بسدر کارکنان ایستگاه یمنیا
عدم اســتفاده آنــان، تــنفس مشــکل  لیاز دال یکیشد و 

 ي. مطالعــه رو)13(هنگام اســتفاده از ماســک عنــوان شــد
درصد از آنــان از هــیچ  2/68نشان داد که  زیکشاورزان ن

عملیــات  جــامگونه وســیله حفاظـــت فـــردي در حــین ان
ـــدسمپاشــی اســـتفاده نمـــی ــان  .)14(کردن نســبت کارکن

حفاظت  يهاکه از ماسک یطب صیتشخ يهاشگاهیآزما
 يطورتر بود بهنییهم پا نیکردند از ایاستفاده م یتنفس

هنگــام کــار از ماســک  درصــد از آنــان کیــکــه فقــط 
چــون  یعــوامل ریــمطالعــه اخ نینمودند. محققیاستفاده م

 زاتیــکارکنان از نقش تجه یو عدم آگاه شعدم آموز
 لینامناســب وســا تیــفیدر کاهش برخوردهــا و ک یمنیا
کارکنان برشمرده  نیاستفاده پائ لین دالرا به عنوا یمنیا

  ).15(اند
 لیخاطر نشان نمود کــه صــرفاً اســتفاده از وســا دیالبته با 

نکــرده و تنهــا در صــورت  تیکفا یتنفس يحفاظت فرد
 نــانیآن اطم یتوان از اثــرات حفــاظتیم حیاستفاده صح

عوامل مــوثر بــر اســتفاده از  حیتشر نیحاصل نمود. بنابرا
 ینــیچ عیدر کارگران در صنا ژهیبه و یتنفس يهاماسک

ـــا اســـتفاده از سیلیســـ يدارا عیا(صـــن کیو ســـرام )، ب
 نیاست. در ا يضرور اریمناسب بس يهاها و مدليتئور

 یاصــل ســمیکــه مکان یمهمــ يهــاياز تئــور یکــیراستا 
 دهد و از جملهیم حیرا توض یبهداشت يرفتارها رشیپذ

رفتــار،  يهــاهکننــد ییشــگویهــا دربــاره پيتئــور نیبهتر
از نگرش، کنترل  هشده است ک يزیررفتار برنامه يتئور
قصــد و رفتــار  ،یانتزاعــ يدرك شده، هنجارهــا يرفتار
 يرفتارهــا ،يتئــور نیــبر اساس ا ).16(شده است لیتشک

انجام آن  يمرتبط با سالمت مردم بر اساس قصد آنان برا
 ریدر نوع خود تحت تاث يعمل بنا شده است. قصد رفتار

درك  يو کنتــرل رفتــار یانتزاعــ يهــا، هنجارهــانگرش
از  یمنفــ ایــمثبــت  یابیهــا، ارزشــقرار دارد. نگــرش دهش
 دیعقا ،یانتزاع يهستند و هنجارها نیرفتار مع کی امدیپ

کننــد یدر مورد رفتار فکر م گرانیافراد در مورد آنچه د
 ایــمشــتق شــده از رفتــار  ،یانتزاعــ يباشــد. هنجارهــایم

ـــازخورد مســـ مهـــم اســـت و شـــامل  گـــرانیاز د میتقب
افراد  ریهایی مرتبط با رفتارها، عقاید و نگرش ساشناخت

شود تا انجام رفتارهایی کــه افــراد در یباشد و سبب میم
آن تحسین شده اند و یا به لحاظ اجتماعی تقویــت شــده 

 زیــراستا درك رفتار سایر افراد ن نیاند افزایش یابد. در ا
 زیــدرك شــده ن ياست. کنترل رفتارمهم  نهیدر همان زم
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  و همکاراني شواز یمعصومه عباس     
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 پژوهشی

کــه فــرد اعتقــاد دارد  يابه درجــه هاست ک يگریسازه د
  ).16(که رفتار تحت کنترل اوست، اشاره دارد

 یعیشده به صورت وســ يزیررفتار برنامه يچند تئور هر
 گار،یاز ســ يریشــگیپ لیــدرمسائل مرتبط با سالمت از قب

 ییمــاورزش، خودآز مــن،یا یمصرف الکل، رفتار جنس
 )،17، 19(اســت گرفته شدهبه کار  منیا یپستان و رانندگ

 يتئــوراین آن،  یکنندگییشگویرغم ارزش پیلکن عل
کننده در  يریشگیپ يرفتارها رییتغ یو حت نییتب نهیمدر ز

 نیدر ب ی و رفتارهاي ایمن مرتبط با محیط کارمنیا نهیزم
به کــار گرفتــه شــده  يمحدود اریکارگران به صورت بس

گر آن نشان رانیمطالعات انجام گرفته در ا یت. بررساس
 کردیشده با رو يزیررفتار برنامه ياست که کاربرد تئور

از  ییفتارهــار نــهیآمــوزش در زم ریتــاث یبررس ایو  نییتب
زنــان کــارگر، غربــالگري ســرطان  ياهیــرفتــار تغذ لیــقب

انجــام مــاموگرافی، انتخــاب روش  پستان و دهانه رحــم،
انجــام  یو مصــرف مــاه ستفاده از کاله ایمنــیزایمانی، ا
مسائل مرتبط با  نهیحال در زم نیدر ع .)20، 24(شده است

 خصــوصدر ی در کــارگران، در مطالعــات انــدک یمنــیا
 تیو رعا یحفاظت يهایبا استفاده از گوش مرتبطعوامل 

راســتا  نیدر هم. )25، 26(به کار رفته است حیپوسچر صح
ه از استفاد يهاکننده ینیبشیپ نییمطالعه با هدف تع نیا

 يهــادر کــارگران شــرکت یتنفســ یحفاظت يهاماسک
ــیچ ــت ین ــهر  یبهداش ــش ــور زدی ــاس تئ ــر اس ــار  يب رفت

  .فتشده انجام گر يزیربرنامه
  

  مواد و روش ها
 130 يرو یمقطعــ -یلــیمطالعه به صــورت تحل نیا

 زدیــشــهر  یبهداشــت ینــیچ يهــانفر از کارگران شرکت
ــــه بــــر اســــاس فرمــــولانجــــام شــــد. حجــــ  یم نمون

 N>50+8m ) و همکاران به صورت  Tabanchnickکه

چندگانــه  ونیمحاسبه حجم نمونه در رگرس يدر راستا (
 نیکه از ا دیدنفر محاسبه گر 130برابر با  )27(ارائه دادند

ناقص پرسشــنامه از مطالعــه  لیتکم لینفر به دل 10تعداد، 
فــر در مطالعــه ن 120تعــداد  تیــو در نها دندیحذف گرد

ــوارد شــدند. در ا ــدا چهــار شــرکت چ نی ــد ابت ــیرون  ین
 ینــیچ يهــاشــرکت نیاز بــ یبه صورت تصادف یبهداشت

ــت ــداد  یبهداش ــب تع ــه تناس ــپس ب ــدند و س ــاب ش انتخ
الزم بــه صــورت  يهــاهــا، نمونــهرکتشــ نیــکارگران ا

 یهر شرکت محاسبه و به صورت تصــادف يبرا ياهیسهم
اطالعــات پرسشــنامه  يگــردآوروارد مطالعه شدند. ابزار 

 یمطالعه اکتشاف کیبود که پس از انجام  یچند بخش يا
  : دیگرد یطراح ریچند مرحله ز یدر ط

 کیــابتدا : (Elicitation study)یمطالعه اکتشاف. 1
 میمستق ریو توسعه ابزار غ یجهت طراح یمطالعه اکتشاف

ــده تئــورییشــگویپ يهمــه ســازه هــابــراي  ــار  يکنن رفت
نمونــه  کیــراســتا  نیشده انجام گرفت. در ا يزیربرنامه

ــ ــه  یکــیاز کــارگران در  ينفــر ازدهی از کارخانجــات ب
ــانتخــاب گرد یصــورت تصــادف د. ســپس دو مصــاحبه ی

نفــره از کــارگران  کیچهار نفره و سه مصاحبه  یگروه
بــوده و  افتهیساختار  مهیبه عمل آمد. سئواالت مصاحبه ن

 یشده طراح يزیربرنامهرفتار  يتئور يهابر اساس سازه
 دیــعقا يهــااســتخراج تــم يمرحلــه بــرا نی. در ادیگرد

 یمــاع، منــابع فشــار اجت(Behavioral Beliefs)يرفتــار

(Sources of Social Pressure)  دیــو شــدت عقا 
سئواالت  بی، به ترت(Control Belief Strength)یکنترل

ــز ــ ری ــر پرس ــورد نظ ــارگران م ــتفاده از  دهیاز ک ــد: اس ش
 يبرا یو مضرات دیهنگام کار چه فوا یتنفس يهاکماس

مخــالف شــما  ایموافق  ییهاگروه ایشما دارد؟ چه افراد 
 در هنگام کــار هســتند؟ یتنفس يهااسکدر استفاده از م

شــود کــه اســتفاده از یباعــث مــ یطیشرا ایچه عوامل  و
  ؟سخت باشد ایشما راحت و يبرا یتنفس يهاماسک
 (Analyzing the data): یفیک يهاداده لیتحل. 2

از  قیــدق يبــردار ادداشــتیهــا و پس از انجــام مصــاحبه
 يدکتـــر انی(دانشــجونیهــا، دو نفــر از محققمصــاحبه

 بــدون چــارچوب يهــاپاسخ يآموزش بهداشت) محتو

(Free-Format) ــه  یکــارگران را کــه در طــ مصــاحبه ب
 یفراوانــ حســبفــوق، بــر  يهاتم يدست آمده بود. برا

  .نمودند يبندستیو ل يبندقهها طبپاسخ
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ـــارت. 3 ـــازعب ـــ يس  Wording the)نامهپرسش

Questionnaire ) : پرسش نامه  يهاتمیمرحله، آ نیدر ا
که از مرحله قبــل بــه دســت آمــده  ییهاتم یابیارز يبرا

 دیــعقا ينامه بــراپرسشــ سینوشیبود توسعه داده شد و پ
 هیــته یکنترلــ دیشدت عقا ،یمنابع فشار اجتماع ،يرفتار
ــگرد ــ. هــمدی ــ نیچن ــا اس ــاز ا تفادهب ــم نی ــه ت ــا و جمل ه
ــمجموعــه از آ نیمشــابه، دومــ يهــايســاز ــراتمی  يهــا ب

 يبــرا جینتــا یابیــتوسعه داده شد: ارز ریموارد ز یابیارز
اطاعــت از هــر  يبــرا زهیــانگ ،يرفتــار دیهر کدام از عقا
ــکــدام از افــراد  ــمرجــع و قــدرت عقا يگــروه هــا ای  دی

سازه  يمحتوااعتبار  شیافزا يمرحله برا نی. در ایکنترل
سئوال در رابطه بــا درك رفتــار  کی ،یانتزاع يهنجارها

درك بر  ریسئوال متناظر در خصوص تاث کیو  گرانید
  .شد یرفتار فرد طراح

نامه نســخه پرسشــ نیمراحــل، اولــ نیــاز انجام ا پس
 قینامه از طرپرسش ییو محتوا يصور ییآماده شد و روا

داشــت و بهداشــت آمــوزش به نیمتخصصــاز  ینظرسنج
 ینامه مــورد نظــر، طــ. سپس پرسشــدیگرد دییتا ياحرفه

ـــ ـــ یمطالعـــه مقـــدمات کی از  یکـــیکـــارگران  نیدر ب
قرار گرفته و بــا  یمورد بررس یبهداشت ینیچ يهاشرکت

و اصالح قرار  ینیکارکنان، مورد بازب يهاتوجه به پاسخ
نامه پرسش لیبا تکم زین ییایسنجش پا يگرفت. در راستا

 قیــآن از طر ینفــر از کــارگران، ثبــات درونــ 19توسط 
مــورد  يهــاســازه يکرونبــاخ بــرا يآلفا بیمحاسبه ضر

نامــه شد کــه مشخصــات مربــوط بــه پرســش دیمطالعه تائ
 ایــهــا تمیــســازه، تعــداد آ ریــز -شــامل نــام ســازه یینهــا

ــســئواالت، پا ــ ییای ــا یدرون ــاخ)، مق ي(آلف ــکرونب  اسی
قابــل  ازاتیــسئوال و دامنه امت ای تمیونه آنم ،يریگاندازه

ت آمــده اســ 1در جــدول شــماره  تمیــهــر آ يکسب برا
ــه روش  یینامه نهــا). در انتهــا پرسشــ1(جــدول شــماره  ب

 در هنگــام اســتراحت طیواجد شــرا نمصاحبه از کارگرا
ورود کارکنــان  اریــ. معدیــگرد لیدر محل کارخانه تکم

ه کار در کارخانه سال سابق کیبه مطالعه، داشتن حداقل 
از شرکت در مطالعه بود. عــدم  تیو رضا یبعداشت ینیچ

نــاقص پرســش  لیــاز شــرکت در مطالعــه و تکم تیرضا
. دیگردیم هنامه، باعث خروج شرکت کنندگان از مطالع

ـــظ اخالق يدر راســـتا ـــحف ـــق اتی ـــه  ،تحقی ـــه، ب مطالع
داده شد که شرکت در مطالعــه  نانیکنندگان اطمشرکت

 نیده و اطالعات مربوط به آنان در نزد محققداوطلبانه بو
شــده در  يآورخواهد ماند. اطالعات جمع یمحرمانه باق

ــزار آمــار ــه و  SPSS 11.5 ينــرم اف وارد و مــورد تجزی
هــاي هــا بــا اســتفاده از آمــاره. دادهنــدتحلیــل قــرار گرفت

 زیآنــال نیچنــوهم رمنیاسپ یهمبستگ بیو ضر یفیتوص
  قرار گرفتند. لیلو تح فیمورد توص ونیرگرس

  
شده در خصوص استفاده از  يزیررفتار برنامه يتئور يهاسازه ریسازه ها و ز ،يریاندازه گ يابزارها يبرا یفیتوص يهاداده: 1جدول شماره 

  توسط کارگران یتنفس یحفاظت يهاماسک

 شده درك يکنترل رفتار. 3ي      رویپ يبرا زهیانگ  يهنجار دی= عقا یانتزاع يهنجارها. 2      جینتا یابیارز  يرفتار دینگرش= عقا .1

 قدرت کنترل یکنترل دیعقا  
  

تعداد آیتم ها   زیر سازه  - نام سازه
  یا سئواالت

  پایایی درونی (آلفاي کرونباخ)
  مقیاس

دامنه امتیازات قابل   نمونه  آیتم یا سئوال 
مطالعه   کسب براي هر آیتم 

  مقدماتی
  مطالعه نهایی

کامال مخالفم تا کامال   84/0  65/0  6  عقاید رفتاري
  5تا  1  استفاده از ماسک هنگام کار باعث جلوگیري از ورود مواد شیمیایی خطرناك به ریه ام می شود.  موافقم

جلوگیري از ورود انواع مواد شیمیایی خطرناك به ریه تا چه حد باعث می شوند که شما هنگام   اصال تا خیلی زیاد  94/0  95/0  6  نتایجارزیابی 
  کار از ماسک استفاده کنید؟

  2تا  -1

کامال صحیح است تا اصال   88/0  65/0  8  عقاید هنجاري
  2تا  -1  ار از ماسک استفاده کنم.مسئولین  کارخانه از من انتظار دارند که هنگام ک  صحیح نیست

  5تا  1  نظر مسئولین  کارخانه در مورد اینکه شما باید هنگام کار ماسک بزنید، چقدر برایتان مهم است؟   اصال تا خیلی زیاد  92/0  9/0  8  انگیزه براي پیروي

کامال صحیح است تا اصال   84/0  86/0  13  عقاید کنترلی
  5تا  1  استفاد می کنم، احساس تنگی نفس می کنم. وقتی هنگام کار  از ماسک  صحیح نیست

  -2تا  2  تنگی نفس هنگام کار تا چه حد باعث می شود که شما هنگام کار از ماسک استفاده نکنید؟  اصال تا خیلی زیاد  85/0  .83/0  13  قدرت  کنترل
  1-30  د روز از ماسک استفاده کنید؟در طول یک ماه آینده احتمال می دهید که چن  تعداد روز در یک ماه  -  -  1  قصدرفتاري

  1-30  در طول یک ماه گذشته چند روز آن را از ماسک استفاده کرده اید؟   -  تعداد روز در یک ماه  -  -  1  رفتار 
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  و همکاراني شواز یمعصومه عباس     
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 پژوهشی

  یافته ها
ــه ــانمون ــ يه ــورد بررس ــارگران  120 یم ــر از ک نف

 یســن نیانگیــبــا م زدیــشــهر  یبهداشت ینیچ يهاشرکت
نفره  3نواده خا يآنان دارا تاکثری که بودند 8/5±5/31

 التیتحصــ يآنــان دارا نیترشیب درصد) و 6/38بوده (
افــراد  نیــغالــب ا تیــدرصــد). اکثر 7/54بودنــد( پلمیــد

 500تــا  250نیبــ يرآمــدد يدرصد) و دارا 4/92متاهل(
 نیــســابقه کــار ا انــهیدرصــد). م 4/87هزار تومان بودند (

تعــداد ســاعات  انــهیو م 21تــا  1سال با محــدوده  6افراد، 
 فتیساعت بود. غالب آنان کار ثابت بــا شــ 3/7کار آنان 

 یفتیکار شــ يدرصد آنان دارا 5/26واحد داشتند و فقط 
   .بودند

 بــا ،)40/34 ±86/24نمــره نگــرش ( نیانگیم یبررس
 -60( اکتســاب قابل نمره محدوده و بودن مثبت به توجه

ــ ،)60 تــا ــود کــه کــارگران نگــرش بســانبی  اریگــر آن ب
 یتنفســ یحفــاظت يهانسبت به استفاده از ماسک یمطلوب

ــتند. م ــره هنجارهــا نیانگیــداش ــ ينم  ± 8/29( یانتزاع
تــا  -80بــودن و بــازه نمــره ( تا توجه به مثبب زنی) 08/40
 یاجتمــاع يگر آن بود که کارگران، فشــارها)، نشان80

ایــن استفاده از  ياطراف خود برا طیرا در مح ينسبتاً قو
ــ هــاماســک ــرل  نیانگیــکردنــد. میاحســاس م نمــره کنت

 -130با محــدوده زنی) 08/40± 4/35درك شده ( يرفتار
کردنــد کــه یاحســاس مــ نشان داد کــه کــارگران 130تا 

را نسبتاً در کنترل  یتنفس یحفاظت يهااز ماسک استفاده
نمــره رفتــار  نیانگیــم یبررســ گــرید يخود دارند. از سو

ــاکی) 27/19 83/11±( ــارگران  ح ــه ک ــود ک  19از آن ب
روز از ماه گذشته را از ماســک اســتفاده کــرده بودنــد و 

 روز از ماســک 22 نــده،یروز آ 30یقصــد داشــتند در طــ
  ).03/22 ± 92/10( استفاده کنند

 يتئــور يهــاســازه نیبــ یهمبستگ یمنظور بررس به
 يهــااســتفاده از ماســک نــهیشده در زم يزیررفتار برنامه

کارگران مورد مطالعه،از آزمــون  نیدر ب یتنفس یحفاظت
 بیاســتفاده شــد کــه ضــرا رمنیاســپ یهمبســتگ يآمــار

 نیتــريآمــده اســت. قــو 2در جــدول شــماره  یهمبستگ
 يهــااستفاده از ماسک صدق نیدار بیارتباط مثبت و معن

پــس  .(=83/0r) دیــو رفتار مشاهده گرد یتنفس یحفاظت
 يدار یاز آن به لحاظ قدرت ارتباط، رابطه مثبت و معنــ

ــ  یانتزاعــ يدرك شــده و هنجارهــا يکنتــرل رفتــار نیب
  )2جدول شماره ( ) =45/0r( وجود داشت

  
 Spearman’s(یهمبستگ بیضرا سیماتر :2جدول شماره 

rhoشــده در خصــوص  يزیــرفتار برنامــه ر يتئور يهاسازه نی) ب
  در کارگران مورد مطالعه یتنفس یحفاظت يهااستفاده از ماسک

هنجارهاي   نگرش  
  انتزاعی

کنترل رفتاري 
  درك شده

قصد 
  رفتاري

  رفتار 

          1  نگرش
هنجارهاي 

  انتزاعی
355/0  1        

کنترل 
رفتاري 

  درك شده

397/0  451/0  1      

قصد 
  رفتاري

413/0  408/0  339/0  1    

  1  83/0  298/0  432/0  263/0  رفتار 

  باشد. یدار م یمعن 01/0در سطح  رهایهمه متغ نی* ارتباط ب
  

قصــد اســتفاده از  ینیبشیپ ونیمعادله رگرس یبررس
در کــارگران بــر اســاس  یتنفســ یحفــاظت يهــاماســک

گــر آن بــود شده نشان يزیررفتار برنامه يتئور يهاسازه
قصــد،  انسیدر وار راتییدرصد از تغ 25که در مجموع 

و  یانتزاعــ يمســتقل نگــرش، هنجارهــا ریــتوسط سه متغ
 نیــکــه در ا دیــگردیمــ نییدرك شده تب يکنترل رفتار

 دار قصد بودیکننده معنینیبشیپ نیترينگرش قو انیم

)51/11F=،267/0 β= ، 007/0 p=.(    
ــ ــ یبررس ــیبشیپ ــدهین ــاکنن ــتفاده از  يه ــار اس رفت

نشان داد کــه در مجمــوع  زین یتنفس یحفاظت يهاکماس
رفتــار توســط ســه  انسیــدر وار راتییــدرصد از تغ 8/20

و کنتــرل  یانتزاعــ ينگرش، هنجارها یعنیمستقل  ریمتغ
 انیــم نیــکــه در ا دیــگردیمــ نیــیدرك شده تب يرفتار

دار یعنــکننــده مینــیبشیپ نیتريقو، یانتزاع يهنجارها
   )3رفتار بود (جدول شماره 

(46/9F=،352/0 β= ،001/0 p=).  
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نده قصد کن ینیب شیعوامل پ ونیرگرس زیآنال: 3جدول شماره 

رفتار  يبر اساس تئور یتنفس یحفاظت يهاو رفتار استفاده از ماسک
  شده يزیربرنامه

 β ضرایب  متغیر
 استاندارد

t 
p  2 R F  

متغیر 
 وابسته

 007/0  75/2 267/0  نگرش

  قصد 51/11 253/0
هنجارهاي 

  انتزاعی
253/0  56/2  012/0  

کنترل رفتاري 
  240/0  18/1  118/0  درك شده

  305/0  03/1 098/0  نگرش

  رفتار 46/9 208/0
هنجارهاي 

  انتزاعی
352/0  59/3  < 001/0  

کنترل رفتاري 
  درك شده

100/0  003/1  318/0  

 

  بحث
 يپیش بینی کننــده هــا نییمطالعه حاضر با هدف تع

در کــارگران  یتنفســ یحفــاظت يهــااســتفاده از ماســک
 يبــر اســاس تئــور زدیــشهر  یبهداشت ینیچ يهاشرکت

مطالعــه  نیــ. در ادیــشــده انجــام گرد يزیــررفتار برنامــه
گــر آن بــود کــه کــارگران، انیــنگرش، نه تنها ب یابیارز

از  اســتفاده يدر راســتا یبتموافق و مث دیاحساسات و عقا
، بلکــه داشتندکار  طیدر مح یتنفس یحفاظت يهاماسک

کننــده قصــد اســتفاده از  ینــیبشیپــ نیتــرينگــرش، قــو
 یکــی افتــهی نیا بنابراین بود. یتنفس یحفاظت يهاماسک

 نیبرا یشده را مبن يزیررفتار برنامه يتئور يهااز فرض
انجام رفتــار مــوثر  يتواند بر قصد افراد برایکه نگرش م

 گــریمطالعه مرتبط د نیچند جهیکند و با نتیم دییتاباشد 
مطالعــه  يهــاافتــهیراســتا  نیدر همــ .)28، 30(سو استهم
شــدت،  ت،ینشان داد که هر چه حساســ گرانیو د ینیمع

عوامل  نهیمنافع و موانع درك شده عمده کارگران در زم
 یتنفس یشغل يهايماریکار و ب طیمح ییایمیآور شانیز

باالتر باشد، عملکرد آنان  یتنفس يت فردحفاظ لیو وسا
. در )23(تــر خواهــد بــودمطلوب لیوسا نیدر استفاده از ا

کــه نگــرش  یراننــدگان ز،یو همکاران ن Warner مطالعه
داشتند، قصــد انجــام  منیا ينسبت به رفتارها يمثبت تر
  .)31(تر بودشیها بدر آن منیا يرفتارها

گر آن نشانها افتهی ،یانتزاع يخصوص هنجارها در
 طیرا در محــ ينسبتاً قو یکه کارگران، فشار اجتماع بود

 یتنفس یحفاظت يهااستفاده از ماسک ياطراف خود برا
آنــان،  یمنابع فشار اجتمــاع نیترشیکنند که بیتجربه م

خــانواده و  يکارخانه، اعضا ياکارشناس بهداشت حرفه
فاده از که مشاهده است نی. ضمن ادندکارخانه بو نیمسئول

به عنــوان  زیکار ن طیکارگران در مح ریماسک توسط سا
کــارگران  بیــاز منابع فشــار بــود کــه در ترغ گرید یکی

 گــرید يگــذار بــود. از ســو ریاستفاده از ماسک تاث يبرا
دار یکننــده معنــ ینیبشیپ نیتريقو ،یانتزاع يهنجارها

درصــد  2/35 ایــن متغیــر که يرفتار گزارش شد. به طور
 يرفتــار اســتفاده از ماســک هــا انسیــدر وار راتییاز تغ

ــاظت ــ یحف ــیرا تب یتنفس ــ نی ــرد. در زم یم ــهیک ــش  ن نق
 یرا نشــان مــ یمتفاوت جیمطالعات نتا ،یانتزاع يهنجارها

 ،یمنــیا ياز رفتارهــا یکه در مورد برخــ يدهند به طور
 گــرید یداشته و در برخ ریبر قصد تاث یانتزاع يهنجارها

و  یند. به عنوان مثال در مطالعــه مروتــاموثر بوده تاربر رف
ــا ــده از ســو یانتزاعــ يهمکــاران، هنجاره  يدرك ش

ــه ا ــت حرف ــناس بهداش ــاران، کارش ــئول يهمک  نیو مس
درصــد از  9/14بــود کــه توانســت  یکارخانــه تنهــا عــامل

را در کارگران  یحفاظت یقصد استفاده از گوش انسیوار
 يمحمــدو در مطالعه  )25(کند نییتب یکارخانجات نساج

 ینیبشیبه عنوان پ یانتزاع يهنجارها ،و همکاران يدیز
ــده مســتق ــرعا میکنن ــارگران  حیپوســچر صــح تی در ک
 زیــو همکــاران ن  Quickمطالعــه جی. نتــا)26(شــناخته شــد

 يهــااز ســازه یکــیرا به عنوان  یانتزاع ينقش هنجارها
 اندر کــارگر یحفــاظت یبــر اســتفاده از گوشــ رگذاریتاث

 ينقــش هنجارهــا نیــ. عــالوه بــر ا)32(نشــان داده اســت
 تیرعا لیاز قب یبهداشت يرفتارها ریسا نهیدر زم یانتزاع

ــ راننــدگان جــوان، کنتــرل اضــافه وزن و  نیســرعت در ب
. )33،29،28(شــده اســت دییتا زین یمنیاستفاده از کمربند ا

ــابع فشــار اجتمــاع تیــتقو نیبنــابرا  يهــاطیدر محــ یمن
در  يشـــت حرفـــه اکارشناســـان بهدا لیـــقباز  یصـــنعت

ــهــا، اعضــاء خــانواده و نکارخانــه ــه  نیمســئول زی کارخان
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 پژوهشی

موثر بوده و  یتنفس یحفاظت لیتواند بر استفاده از وسایم
  . مثبت گردد یانتزاع يهنجارها تیمنجر به تقو

درك  يکنتــرل رفتــار ،یانتزاعــ ياز هنجارهــا پس
را بر استفاه از ماســک در کــارگران  ریتاث نیترشیشده ب

 کیــدرك شده  يکنترل رفتار Ajzen دهیبه عق داشت.
 تیــ. اهم)30(باشــدیعامل مهم و مؤثر بر انجــام رفتــار مــ

 Warner مطالعــه يهاافتهیدرك شده در  يکنترل رفتار

 نیــکــه ا ياســت،به طــور شــاهدهقابــل م زیــو همکاران ن
ســرعت  رشیپــذ يبــرا يکننــده قــو ییگــوشیپــ ر،یمتغ

 گــریدر مطالعــات د ).31(در محدوده مجاز بــود یرانندگ
ــار ــ يکنتــرل رفت جــام قصــد ان ینــیبشیدرك شــده در پ

 يو رفتارها )24(یمنیاستفاده از کاله ا لیاز قب ییهارفتار
ــدگ مــنیا ــ) 34(یرانن و  يرنقــش داشــت. در مطالعــه مه

ــهمکــاران ن ــ يکنتــرل رفتــار زی ــرشیدرك شــده، ب  نیت
جــا کــه کنتــرل . از آن)35(را با قصد نشان داد یهمبستگ

کــارگران از  یابیــنحــوه ارز يایدرك شــده،گو ياررفت
ها و موانــع سخت استفاده از ماسک طیفائق آمدن بر شرا

 يمشــکل در برقــرار جــادیا لیــمرتبط بــا آن از قب یرونیب
ــا د ــاط ب ــران،یارتب ــکث گ ــدن  فی ــراب ش ــه و خ و کهن

مناسب  یکیزیف التیتسه جادیا نیها است، بنابراماسک
ها و در دسترس بودن ماسک لیبمرتبط با انجام رفتار از ق

 نیــاز اتــربــیشتواند بر استفاده یمناسب آن ها م تیفیک
  .کارگران موثر باشد نیدر ب یحفاظت لیوسا

ــا ــ جینت ــد بس ــر قص ــه حاض ــوب اریمطالع را در  یمطل
استفاده از ماســک نشــان داد  يکارگران مورد مطالعه برا

 22 نــده،یروز آ 30یکه آنان قصد داشتند در طــيطوربه
ــارت د ــه عب ــد. ب ــان  گــریروز از ماســک اســتفاده کنن آن

ــادگ ــاال یآم ــرا ییب ــتند. در  يب اســتفاده از ماســک داش
درصــد از کــارگران  22و همکــاران  Raymondمطالعــه
 )36(نــدیاستفاده نما یداشتند تا از ماسک حفاظت یآمادگ

قصــد در مطالعــه  تیتــر بــودن وضــعگر مطلوبکه نشان
 یتوجه به وجــود همبســتگ با گرید يحاضر است. از سو

ـــ ـــادار ب ـــت و معن نگـــرش و  يرهـــایقصـــد و متغ نیمثب
قصد بــه صــورت معنــادار  ینیبشیو پ یانتزاع يهنجارها

ــط  ــاتوس ــدو متغ نی ــ ری ــه تقو یم ــت ک ــوان گف ــت  تی
 يهــامطلوب در خصوص استفاده از ماســک يهانگرش
 یاجتمــاع يمنــابع فشــارها تیــتقو زیو ن یتنفس یحفاظت

 نیــقصــد اســتفاده از ا تیبهبــود وضــع تواند بر یمثبت م
   .کارگران موثر باشد نیدر ب لیوسا

ــهیزم در ــار اســتفاده از ماســک ن ــارفت ــاظت يه  یحف
گــر آن بــود کــه کــارگران، بــه طــور انیــها بافتهی یتنفس

 یحفاظت يهاروز در ماه گذشته را از ماسک 19 نیانگیم
 اســت. یمطلــوب زانیدهنده ماستفاده کرده بودند که نشان

ــور مشــابه ــه ط آبــاد و  فیشــر یدر مطالعــه مروتــ یب
روز در مــاه از 14 نیانگیــم رهمکاران، کــارگران بــه طــو

استفاده  زانیاستفاده کرده بودند که از م یحفاظت یگوش
در  نیچنــ. هــم)25(تر بــودز ماسک در مطالعه حاضر کما

درصد از کارکنــان  1/74و همکاران،  يریمطالعه جهانگ
حفاظت  زاتیاوقات از تجه یط گاهفق یمیپتروش عیصنا
نشان دهنــده  مجموعکه در  )37(کردندیاستفاده م یتنفس

 نیــا لیتر در مطالعه حاضر است و البته دالرفتار مطلوب
عوامل مــرتبط بــا  یتواند متعدد باشد. در بررسیتفاوت م

دار رابطه مثبــت و معنــا نیتريرفتار در مطالعه حاضر، قو
 یتنفســ یحفــاظت يهااده از ماسکرفتار و قصد استف نیب

رفتــار  يئــورت گــریفــرض د افتــهی نیــ. ادیــمشاهده گرد
 دیــبر ارتبــاط قصــد بــا رفتــار تائ یشده را مبن يزیربرنامه

بود کــه  ییرهایاز متغ یکیقصد  یکند. به طور مشابهیم
در کـــارگران  یحفـــاظت یبـــا رفتـــار اســـتفاده از گوشـــ

 يمطالعه مهــر. در )24(داشت يداریمثبت معن یهمبستگ
درصــداز افــراد مــورد مطالعــه، رفتــار  63 زیــو همکاران ن

رفتــار،  نیــدادند و ایاز کمربند ایمنی را انجام م ستفادها
 نی. بنــابرا)35(با قصد داشت يمثبت و معنادار یهمبستگ
مــورد  يرفتارهــا تیــرسد که بــا توجــه بــه ماهیبه نظر م

فــراد ا یو فرهنگــ یاجتماع ،يفرد يهایژگیو و یبررس
کننــده  ییگوشیپ نیتريبر حسب قو جیمورد مطالعه،نتا

ــیمــ ــ دتوان را در  ینکتــه مهمــ نیمتفــاوت باشــد کــه چن
  .مد نظر قرار داد دیمداخالت مرتبط با یطراح
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ــ در ــیبشیخصــوص پ ــار اســتفاده از وســا ین  لیرفت
ــرد در کــارگران مــورد مطالعــه در  یتنفســ يحفاظــت ف

ــوع  ــد از تغ 8/20مجم ــدرص ــردر وا راتیی ــار  انسی رفت
در افــراد مــورد  یتنفســ یحفــاظت يهــااستفاده از ماسک

و  یانتزاعــ ينگــرش، هنجارهــا يهــاطالعه توسط سازهم
 انیــم نیا درکه  دیگرد هیدرك شده توج يکنترل رفتار

دار یکننــده معنــ ینــیبشیپ نیتريقو یانتزاع يهنجارها
 یخــوانو همکــاران هــم Quick رفتار بود کــه بــا مطالعــه

از مطالعــات  گــرید یدر برخــ یبه طور مشابه). 32(داشت
ـــــا ـــــرتبط، هنجاره ـــــ يم ـــــو یانتزاع ـــــرياز ق  نیت

 نیدر بــ یحفــاظت لیاستفاده از وسا ياهکنندهییگوشیپ
ــود ــه ب ــورد مطالع ــراد م ــال در )38، 41(اف ــوان مث ــه عن . ب

کننده ینیبشیتنها پ یانتزاع ي، هنجارها Leandroمطالعه
. البتــه در )33(ت بــاال بــودرفتار رانندگان جــوان بــا ســرع

کننــده انجــام رفتــار ینیبشیپ نیترمهم يمطالعات متعدد
در مطالعــه حاضــر قصــد  کنیل ،قصد گزارش شده است

 رایــنشــد ز دهیــکننده رفتار گنجانینیبشیعوامل پ نیدر ب
 یوزنهم يرهایشده، تنها متغ يزیررفتار برنامه يدر تئور

گذارنــد نگــرش، یمــ ریکه بــر قصــد و ســپس رفتــار تــاث
  .درك شده هستند يو کنترل رفتار یانتزاع يهنجارها

 تیــمطالعــه بــر اهم نیحاصل از ا جیدر مجموع نتا 
 يهــااســتفاده از ماســک يبــرا یانتزاعــ يسازه هنجارها

حال  نیکند، در عیم دیدر کارگران تاک یتنفس یحفاظت
 يریــگجــهیبا توجه بــه مطالعــات مــرتبط آن چــه قابــل نت

و  یرفتار مــورد بررســ تیست که بسته به ماهاست، آن ا
توانــد یمــ جینتا رد،یگیانجام م آنکه رفتار در  يانهیزم

 نیــا يهــابهتــر اســت همــه ســازه نیمتفاوت باشد. بنــابرا
 يارتقاء رفتارها يمداخالت برا یدر زمان طراح يتئور

در  یصــنعت يهــاطیدر کــارگران در محــ یمنیمرتبط با ا
رفتــار  يجا که تئورناز آ ن،یه بر انظر گرفته شود. عالو

انجام رفتار  يهاکنندهینیبشیشده توانست پ يزیربرنامه
 نیــا جینتا نیکند، بنابرا ییشناسا یرا به نحو نسبتاً مطلوب

رفتــار  ياز کاربرد تئور تیحما يرا برا يمطالعه شواهد

 یمنــیمرتبط بــا ا يرفتارها ینیبشیشده در پ يزیربرنامه
   .دیمانیفراهم م
 يبــرا یبــیترک کــردیمطالعه حاضر استفاده از رو در

 مرحلهبود که در  یاز نقاط قوت یکیابزار مطالعه  یطراح
ابــزار پــس از آن و  افتهیهــا دســتبه تمی، مطالعه اکتشاف

 نیــا جینتا ریحال در تفس نیمطالعه توسعه داده شد. در ع
 تیــتوجه نمــود. اول، ماه تیبه چند محدود دیمطالعه با

مطالعــه  نیــشــده در ا يگــردآور يهاداده یخودگزارش
 گــرید يباشد. از سو رگذاریها تاثتواند در اعتبار دادهیم

 ییهــاتیمحــدود گــریاز د زیمطالعه ن نیا یمقطع تیماه
مطالعــه محــدود  نیرا در ا ندهیرفتار آ ینیبشیاست که پ

اســت کــه در  يضرور زینکته ن نینموده است. توجه به ا
به طور مداوم مجبور  رگرانکا ،یصنعت يکار يهاطیمح

 نیــدر ا نیهســتند، بنــابرا يکــار فتیبه کار مستمر در ش
 يگــردآور يبه لحاظ زمــان مناســب بــرا نیمطالعه محقق

خاص مواجــه بودنــد. ضــمن  يهاتیاطالعات با محدود
 ایــنامناسب به لحاظ وجود گرد و غبــار و  طیکه شرا نیا

 امــلکار از جملــه عو طیاز حد در مح شیب يسر و صدا
ــرید ــه ا يگ ــد ک ــبودن ــام  نی ــه انج ــه را در مرحل مطالع

روبــرو  ییهــاها با چالشپرسشنامه لیتکم ایها و مصاحبه
   .نمودند
  

  سپاسگزاري
مصوب دانشگاه علوم  یقاتیمقاله حاصل طرح تحق نیا

 نیباشد. بد ی) م2133(کد زدی یصدوق دیشه یپزشک
 نیدر ا يااز کارشناسان بهداشت حرفه لهیوس

 ،کارشناسیفیشر يآقا ژهیکارخانجات، به و
 جادیا يبرا زد،یشهرستان  ياحرفهبهداشت
 داده ها يالزم در جهت گردآور يهایهماهنگ

کارگران  زیو ن نینموده و از مسئول يرسپاسگزا
را در  نیکه محقق زدی یبهداشت ینیچ يهاشرکت

ر و نمودند، تشک ياریمطالعه  نیا يهاداده يگردآور
  .میینمایم یقدردان
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