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 )۷۸شماره پي در پي(۱۳۹۲ مهر، ۶، شماره۱۸دوره 

 

 در حال ساخت يها  در ايستگاهي و حفاظت فرديمنيل ايش استفاده از وسايافزا
  سالمتدر حوزه  ي اجتماعيابي بازاري الگوی ازکاربرد: مترو

 
  ۲يمحمود شمس ،*۱محسن شمس

  
 واحد نجف يآزاد اسالمدانشگاه ع، يصناگروه  ۲ ، ياسوج، ايران،اسوجي يدانشگاه علوم پزشک مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت،۱

  نجف آباد، ايرانآباد، 
  

  ۳/۲/۱۳۹۲ :           تاريخ پذيرش۱۳ ۲۲/۱۰/۹۱: تاريخ دريافت

  دهيچک
با وجود آن که ارتباط بين استفاده از وسايل حفاظت فردی و کاهش آسيب های محيط کار شناخته شده است، ميزان  : و هدفزمينه

 ي بـر الگـو  يثير يـک مداخلـه مبتنـ   أتـ   بررسـي مطالعـه ين  اهدف .گام کار، چندان مطلوب نيست   استفاده کارکنان از اين وسايل در هن      
  . بود مترويها  در کارکنان ايستگاهي و حفاظت فرديمنيل اياستفاده از وساافزايش  در ي اجتماعيابيبازار

  
)  متمرکزيبا روش بحث گروه(يفيلعه کمطا يک  متشکل ازينيژوهش تکوابتدا پ، ين مطالعه نيمه تجربيا ي طراحيبرا: ي بررس روش

براسـاس نتـايج ايـن     .اجـرا شـد  ) ستيـ با استفاده از پرسـشنامه و چـک ل   رفتار کارکنان و تعيين وضعيت نگرش(ي کمپيمايش يک و
  ضد گرد و غبـار ي يک ماسک ايمن، ضد برشيام، يک جفت دستکش ايمني پي حاويبرچسببا  ي يک کاله ايمني حاو يا بسته،  پژوهش

کارکنـان دو   يچک ليست مـشاهده رفتـار بـرا   بعد هار هفته چ. توزيع شدگروه مداخله   ين کارکنان برايگان   به ،يک پمفلت آموزش  و ي 
 ه ويـ ک تجزيون لجـست يسيـ  مستقل و رگري، تي زوجي تيها با آزمون آمار  داده.ايستگاه تکميل و نتايج با قبل از مداخله مقايسه شد    

 .ل شدنديتحل

  
و کـاله   از درصد استفادهبعد از مداخله، . بود يمنيدستکش او  ماسک ،عدم استفاده از کالهع در بين کارکنان    يتار شا سه رف  :ها يافته

 و ماسـک در زمـان بعـد از انجـام مداخلـه و در      يمنينسبت شانس استفاده از کاله ا. )>۰۵/۰p( يافتيدار يمعنش  يفزاا،  يمنيماسک ا 
 . )>۰۵/۰p(ها بود  بيشتر از ساير گروهيدار ي به ميزان معننيزگروه مداخله پس از انجام مداخله 

  

 يهـا  کـاهش هزينـه  مخاطبان،  نيازها و خواسته سب با متناي و حفاظت فردي آن را تهيه وسايل ايمني که مبنا  يا مداخله :يريگ جهينت
توانـد   ي در يـک محـيط کـار مـ    ، باشـد امناسب و ترويج استفاده از آنه  حل  در م آنها   عرضهاين وسايل،   استفاده از    ي و غيرماد  يماد

 . نمايد ترغيب ي استفاده مستمر از وسايل ايمنيکارکنان را برا
  

   ي اجتماعيابي، بازاري حفاظت فرد،يمنيل ايوسا محيط کار، ،حوادث: يدي کليها واژه
  
   عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمتمرکز تحقيقاتدانشكده بهداشت،  ، دانشگاه علوم پزشکيياسوج،، دکتر محسن شمس:  مسئولنويسنده*

Email: moshaisf@yahoo.com 
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  مقدمه

 در حــوزه ســالمت ي اساســيازهــاي از نيکــي

بــروز در ثر ؤتحليــل عوامـل مــ   شناســايي و،يا حرفـه 

 ي مناسـب بـرا    يه راهکارهـا  يـ حوادث محيط کار و ارا    

 از مطالعـات،    يسيار بـ  در. است  و کنترل آن   يپيشگير

ن عامل در بروز حوادث محيط يتر مهمرا  يرفتار انسان

نوع حوادث منجـر   ن  يران دوم يدر ا . )۱(شناسند يمکار  

 حوادث محـيط کـار   ،يبعد از تصادفات رانندگ  به مرگ   

 و عـدم    ياطيـ احت  يبـ ،  يمنـ يت نکات ا  يعدم رعا  و   است

 در بروز ايـن  ي و حفاظت فرد يمنيل ا ياستفاده از وسا  

صندوق  گزارش براساس). ۲(ادث نقش داشته استحو

شـش   يدر طـ ، راني اي اسالم يجمهور ياجتماع  نيتأم

 نفر جـان خـود را در    ۷۷۸ ، تعداد ۱۳۸۹ اول سال    هماه

مـدت   کـه در مقايـسه بـا    انـد   حوادث کار از دست داده    

 را   درصـد  ۸/۱۸ برابر با    ي رشد ۱۳۸۸سال  در  مشابه  

،  نفر۷۶۲ در   اظفح  يل ب ياستفاده از وسا  . دهد ينشان م 

  درياطيـ احت يب،  نفر۵۷۱  دروبيل مع ياستفاده از وسا  

  و  نفـر ۱۰۶۹ در يمنـ يت مقررات ايعدم رعا،   نفر ۸۹۰۷

، عامـل ايـن    نفـر  ۹۱در  زات  يـ  تجه ينظمـ   يازدحام و بـ   

هـا،   در ايـن نـوع گـزارش      ). ۳(انـد   شـده  يحوادث معرف 

 کـار   يهـا   در محيط  يدگيد  بيجاد آس ين عامل ا  يشتريب

عـدم   و  ه نـامطلوب، لبـاس خطرنـاک      يـ هو، ت ياکافنور  ن

 از کـار و  يحوادث ناشـ  از جمله علل منجر به     آموزش

 ۸/۲۳، ايــران در کــشور ).۴( بــوده اســتياطيــاحت يبــ

عـدم اسـتفاده از    من را   ي غيـرا  يهـا ر  درصد از کل رفتا   

ا اسـتفاده نادرسـت از   يـ  ي و حفاظت فرديمنيل ا يوسا

مرکـز آمـار    گـزارش   ). ۵(دهـد  يتـشکيل مـ   ل  ين وسا يا

نـه   يطـ دهـد کـه در    ي نشان م ين اجتماع يمأسازمان ت 

 و يمنــيل اي، اســتفاده نادرســت از وســا گذشــتهســال

، از جملـه پـنج    آنهـا ا عدم استفاده از     ي و   يحفاظت فرد 

نقش آن  و  بوده است    ي بروز حوادث شغل   يعامل اصل 

  ).۳(افته استيش ي درصد افزا۹۷ اين مدت يدر ط

استان  از کار در     يش حوادث نا  يبررسج  ينتا  

 درصــد از ۴۵کــه داد نــشان  ۱۳۸۹اصــفهان در ســال 

 مربوط به حوادث  استانني از کار ايآمار حوادث ناش 

شتر حـوادث  يعلت وقوع ب   . است ي ساختمان يها کارگاه

 الزم ينداشتن اطالعـات و آگـاه  توان  ي را م  يساختمان

مقـررات حفاظــت  در زمينـه  مانکـاران  يپ ان ويـ کارفرما

عـدم نظـارت   ، ي سـاختمان يهـا   کارگـاه  يمنـ يا و   يردف

 يبـرا  ي نبـود الزامـات قـانون   ،ي ناظران سـاختمان   يکاف

 يهـا  در بخش کارگـاه    يا  حرفه ي فن يها مهارتداشتن  

ح کارکنـان  يو نيز عدم شناخت و درک صح    يساختمان

 ي و حفاظـت فـرد    يمنـ يل ا يدر مورد اسـتفاده از وسـا      

  . ).۴(دانست

کيـد  أت رانيـ ا ياسـالم   يجمهور کار قانون در

 حفاظــت و يمنــيا ليشـده اســت کـه اســتفاده از وسـا   

 کـاله  ،يمنـ يا کفـش  محـافظ،  شـامل دسـتکش   ()۱(يفرد

 و گـرد  محـافظ  ماسـک  کـار،  مخـصوص  لباس ،يمنيا

 کـه  يافراد يبرا يمنيا کمربند ازين صورت در و غبار

 يـک   يسـاختمان  کارکنـان  يبرا )کنند يم کار ارتفاع در

 بـر سـر    يموانع متعدد ال،  با اين ح  ). ۳(ضرورت است 

 وجـود   ي و حفاظـت فـرد     يمني ا ليراه استفاده از وسا   

                                         
1- Personal Protective Equipments (PPE) 
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مناسـب  نا تيـ فيک؛   تـوان بـه    ياز جمله آنها مـ    دارد که   

 کارکنـان  اريـ  کـه در اخت ي و حفاظت فرد يمني ا ليوسا

 و مناسـب بـه      حيعـدم آمـوزش صـح     گيـرد،    يمـ قرار  

 لي آنها بـه اسـتفاده از وسـا        قي در جهت تشو   کارکنان

ــز  يفاظــت فــرد و حيمنــيا و متقابــل درک نبــود و ني

دربـاره  مهندسان  يان و    کارفرما  با  کارگر درست ميان 

ــي اليوســااســتفاده از  ــرديمن اشــاره  ي و حفاظــت ف

 ميــزان افــزايش يبــرا يمختلفــ يهــا مداخلــه .)۶(کــرد

در محـيط    ي و حفاظـت فـرد     يمنـ ي ا ليوسااستفاده از   

نها جزييات آاطالع از  که و اجرا شده است يطراحکار 

  آمـوزش  ندي در فرآ  ي ابتکار يها روش ي نحوه اجرا  و

ــار    ــيط ک ــوادث مح ــاهش ح ــدف ک ــا ه ــان ب  در کارکن

را به دنبـال   ي مطلوب جي نتا تواند ي، م  مختلف يها کشور

  ). ۶(داشته باشد

 يابيـ  اصـالح رفتـار، بازار  يالگوهااين   از   يکي

م يب مفـاه يـ بـا ترک   ۱۹۷۱در سال    که    است )۱(ياجتماع

 ي اجتماع يابيغات اصول بازار  ي و تبل  ي تجار يابيبازار

اعتقـاد  کـاتلر   . شـد  يگـذار  پايـه  ،پ کاتلر يليف ةليبه وس 

 يتـوان بـرا   يرا مـ  ي تجـار يابياصول بازارداشت که  

 قـرار  اسـتفاده مورد ده و رفتار به جامعه يک ايفروش  

 ي آن را رويکردي اجتماعيابيازاردر تعاريف ب). ۷(داد

زه انجـام  يـ ايجـاد انگ  يکنند کـه در آن، بـرا       ي م يمعرف

 مفيد در افراد يـک جامعـه از اصـول و      يا رفتار يعمل  

  ).۸(شود ي استفاده مي تجاريابيفنون بازار

 در فـــروش  يموفقيـــت بازاريابـــان تجـــار  

محصوالت و خدمات خـود بـه مـردم جوامـع مختلـف           

ــز  ــه ري ــيحاصــل برنام ــق و مبتن ــا و ي دقي ــر نيازه  ب

ن و مجريان    مشتريان است و برنامه ريزا     يها خواسته

تواننـد اميـدوار بـه       ي مـ  يحوزه سالمت نيز درصـورت    

 درسـت   ياصالح رفتار جامعه و اقبال آنان به رفتارها       

و سالم باشند که از همان اصول و مفاهيم تجربه شده          

 تـوان آن را دارد کـه        ي اجتماع يبازارياب. استفاده کنند 

 سـالمت،  يهـا   که مشکل مخـاطبين برنامـه     يدر موارد 

ــاه ــيآگ ــي    و مه ــا مخــاطبين عل رغــم  ارت نباشــد ي

 و لجبازانـه    ، عمداً ي از مهارت و دانش کاف     يبرخوردار

ارد وزننـد،   ي مخاطره آميز دست مـ   يبه انجام رفتارها  

  . .)۹(عمل شود

 در ي اجتمــاع يبازاريــاب اخيــر،  يهــا در ســال

 جهان به عنـوان اسـاس مـداخالت      ي از کشورها  يبسيار

جه قـرار گرفتـه      مورد تو  در برخورد با مشکالت سالمت    

تــرويج اســتفاده از  ؛عبــارت ازهــاي آن  اســت کــه نمونــه

هاي آميزشي و ايـدز و     پيشگيري از بيماري   يکاندوم برا 

افـزايش اسـتفاده از     ،  ي خطرنـاک جنـس    ياصالح رفتارها 

 پيـشگيري از ابـتال      يآغشته به حشره کش برا     يچادرها

 ي حـاو يهـا  تـرويج مکمـل  ، نـدميک آبه ماالريا در مناطق    

افزايش مصرف ميوه ، و اسيد فوليک در زنان باردارآهن  

ــشجويان ــين   ، در دانـ ــير در بـ ــصرف شـ ــسترش مـ گـ

اي  هاي تغذيـه   ترويج نوآوري ،  آموزان مقطع ابتدايي   دانش

ــستاني  ــيش دب ــدني در افــزايش، در کودکــان پ  تحــرک ب

هـاي تـرک سـيگار و        ترويج برنامـه  ،  کودکان و سالمندان  

                                         
1-Social Marketing 
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 از يمرگ و مير ناشـ کاهش  ،  الکل در زنان و دانشجويان    

 بستن  ،ياستفاده از کاله ايمن    و ترويج    يتصادفات رانندگ 

ــي ــد ايمن ــاب از کمربن ــصرف  و اجتن ــد از م ــدگي بع  رانن

 .)۱۰ ـ۲۸(باشند ي ميالکل يها ينوشيدن

 کــردن ايــن ي عمليــاتي بــرايمتعــدد يالگوهــا

بـه   ي پيـشنهاد ي شـده اسـت کـه الگـو       شنهاديپديدگاه  

در ايـن   .  از آنهاسـت   ييکـ  ۱۹۹۸در سال    نايجر ةوسيل

ــا   ــالگــو کــه ب ــزار ســنجش و پاســخ بازار  امن ــاب  يابي

لـزوم انجـام   شـده اسـت،      يمعرفـ  )SMART()۱(ياجتماع

 نـــوع مداخلـــه و نيـــي تعي بـــرا)۲(ينيپـــژوهش تکـــو

مـورد   کانـال  وبازار ، ل مخاطب يمحصوالت شامل تحل  

 برنامه  يگام اول در طراح   ). ۲۹(کيد قرار گرفته است   أت

 يهـا  ي، شناسـايي ويژگـ    ي اجتمـاع  يارياببر باز  يمبتن

هــا و نظــرات آنهــا دربــاره  ، ديــدگاهي و گروهــيفــرد

 ي هدف و انتخاب يک رفتـار در اولويـت بـرا    يرفتارها

ــار   ــه رفت ــام مداخل ــتيانج ــا و  .  اس ــايي نيازه شناس

 ي بـازار رفتـار    يهـا  لفهؤ مخاطب، تعيين م   يها خواسته

حصول، م (ي آميزه بازاريابي رقبا، شرکا و اجزا؛شامل

 يهــا و نيــز شناســايي کانــال) قيمــت، مکــان و تــرويج

ــاط ــاط يارتب ــرد ارتب ــدوين راهب ــايج  ثرؤ مــي و ت از نت

  ). ۲۹( خواهد بوديحاصل از پژوهش تکوين

 مداخلـه ثير يـک    أ تـ  يبررسـ ،  مطالعه ني ا هدف

ابـزار سـنجش و پاسـخ      يالگـو  شده براساس    يطراح

روه گ ايجاد زمينه پذيرش در      ي برا ي اجتماع يابيبازار

 و  يمنـ ي ا ليمنـافع اسـتفاده وسـا     تفوق  هدف نسبت به    

 آن بوده  ي صرف شده برا   يها نهي هز  به يفردحفاظت  

 يبـرا است تا بـه دنبـال آن، کارکنـان در محـيط کـار               

  ..شوند بيترغ و امکانات ليوسااين   ازشترياستفاده ب

  

  يبررس روش

است  ي تجربمهي ني مطالعه از نوع مداخله ا  نيا

ــه  ــاس ک ــبراس ــ SMART يوالگ ــديطراح ــت ش . ه اس

 در حــال ستگاهيــ شــاغل در دو اي ســاختمانکارکنــان

دو گروه مداخلـه      عنوان ساخت مترو شهر اصفهان به    

 نفـر از کـل کارکنـان دو         ۴۴و  شـده   و مقايسه انتخاب    

 يبـرا .  شدند ي بررس يتمام شمار به صورت    ستگاهيا

 شــامل دو يني پـژوهش تکـو  کيــ نـوع مداخلـه،   نيـي تع

در . ه اسـت   و اجـرا شـد     ي طراحـ  يو کمـ   يفيمطالعه ک 

هـا از روش     داده يآور  جمـع  ي، برا يفيبخش مطالعه ک  

ســاعته بــا دو  يا  جلــسهدر )۳( متمرکــزيبحــث گروهــ

 محـل   وشـده     برگزار ستگاهي از دو ا   يحضور منتخبان 

 نيدر ح . بود مداخله   ستگاهي جلسه در مکان ا    يبرگزار

سه  مسئول که اداره کننـده جلـ       سندهي نفر نو  کيجلسه  

، دهيـ  د مي بـردار تعلـ    اداشـت ي بود به همراه دو نفر       زين

.  را ثبـت کردنـد     کارکنانتمام نکات ذکر شده از طرف       

 اتفاقات جلسه و    ي تمام کارکنان با اجازه خود     نيچن هم

 زيـ  ن اني در پا  وشده   طرح شده در آن ضبط       يها بحث

دسـت آمـده از بحـث    ه  بـ ي و فرعي اصليها  تم يتمام

 ،ي بخـش مطالعـه کمـ      در .استشده  استخراج   يگروه

ــرا ــنجش يب ــرش س ــان نگ ــالع و کارکن ــم از اط  زاني

                                         
1-Social Marketing Assessment and Response Tool(SMART) 
2-Formative Research 
3-Focus Group Discussion 
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 کارکنـان  يواقعـ  يرفتارهـا  و يخودگزارش يها رفتار

 ۱۰ در يرفتار ستيل چک و تميآ ۲۸ در يا پرسشنامه

  . ديگرد يطراح تميآ

 پـژوهش  يکمـ  و يفـ يک بخـش  دو جينتا ليتحل

ــو ــزا ينيتک ــل ياج ــه ياص ــر مداخل ــاس ب ــآم اس  زهي

 و  يمني ا لياستفاده از وسا  .  را مشخص کرد   يبايبازار

 برنامـه بـود و    محـصول  در محيط کار،     يحفاظت فرد 

بـه دو   ) انجام ايـن رفتـار     يها نهيهز(قيمتکاهش   يبرا

 يمنـ ي ا لي وسا دي خر يها نهيهز ؛ اول .صورت عمل شد  

 لي وسـا  ديخراين کار با    .  کاهش يافت  يو حفاظت فرد  

 بـه  کارکنانها به  آنياهدا پژوهشگر و   هليبه وس  يمنيا

 کـاهش موانـع     ي بـرا  ؛دوم. انجام شـد   گانيصورت را 

 ليوسـا  ،کارکنـان له  يبـه وسـ   استفاده از ايـن وسـايل       

 يليتـر از وسـا      راحت و مناسب   ي و حفاظت فرد   يمنيا

 کارکنـان  اريـ کارفرما در اخت   ةليبه وس پيش از اين    که  

 بـه اسـتفاده از   کارکنانگرفته بود، انتخاب شد تا    قرار  

 هيـ کل.  شـوند  بيـ  ترغ ي و حفاظـت فـرد     يمنـ يا ليوسا

 يهـا  ستگاهيـ اقدامات مربوط به طرح مداخله در محل ا       

 يشـد تـا مکـان مناسـب     آن انجـام     يهـا  مترو و کارگاه  

 و حفاظـت    يمني ا لياستفاده از وسا   ترويج   يبرا. باشد

 لي تمام وسا  يروکه   يآورادي اميبرچسب پ از  ،  يفرد

 خـاطر ه بـ «   آن پيـام ينـصب شـد و رو    يي اهـدا  يمنيا

نوشـته شـده بــود،    »ام مراقـب خـودم هـستم    خـانواده 

 ي بـرا  ، طرح يدر طول اجرا  ضمن آن که    . استفاده شد 

 چهـره بـه   يهـا  مـشاوره   سواد ي ب ايافراد کم سواد و     

طـول  ه  مداخلـه چهـار هفتـه بـ    ياجرا. انجام شدچهره  

 يج حاصـل چهــار هفتـه پــس از اجــرا  يد و نتــايـ انجام

 چهار هفته   يداخالت در ط   م مجموع. ل شد يمداخله تحل 

 انيــ مداخلــه بــه اجــرا درآمــد و بعــد از پاستگاهيـ در ا

 يمنـ ي ا لي استفاده از وسا   زاني برنامه مداخله، م   ياجرا

 مجدد چک ليکارکنان با تکمة ليبه وس يو حفاظت فرد  

  .شدکنان انجام  از کاري رفتارستيل

ــا داده  شــده بــا اســتفاده از   يآور جمــع يه

 ي، تـ ي زوجـ ي تـ ي آمـار  يها ون و آزم  SPSS افزار نرم

ه و يـ تجز رگرسـيون لجـستيک    و   يمستقل، مجذور کا  

   .ل شدنديتحل

  

 ها افتهي

   ي مطالعه کيف-الف

 متمرکـز کارکنـان، از      يدر جلسات بحث گروه   

ثر بـر   ؤبـاره اهميـت، عوامـل مـ       در آنها خواسته شد تا   

ــ  ــايل ايمنـ ــتفاده از وسـ ــرد ياسـ ــت فـ ، و ي و حفاظـ

فزايش ميـزان اسـتفاده از    اي برايشنهادي پ يراهکارها

اکثـر آنـان    . اين وسـايل در بـين کارکنـان نظـر بدهنـد           

دانـستند   يمـ  ي وسـايل  راي و حفاظت فرديوسايل ايمن 

 حفـظ  جراحـت  و زخـم  و صـدمه  برابـر  در راآنهـا    که

 را ي و حفاظـت فـرد     يمصاديق وسـايل ايمنـ     و   کند يم

 و دستکش  نک محافظ يع،   لباس کار  ، ماسک ،يمنيکاله ا 

 همه شرکت کنندگان با ضـرورت       تقريباً. ردند ک يمعرف

 بـه ملزم   را خود وموافق بودند    ليوسا نيا از استفاده

  . دانستند يم يمنيا ليوسا از استفاده



  هاي در حال ساخت مترو  وسايل ايمني و حفاظت فردي در ايستگاه
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ــاره از آنهــا دريوقتــ ــ دالب ــرا لي ــان ب  يکارکن

استفاده نکردن از اين وسايل در محـيط کـار پرسـيده            

  سخن گفتند کـه    يشرکت کنندگان از موانع متعدد     شد،

 از يشود استفاده از آنها با وجود اطـالع کـاف    يباعث م 

 . فوايد و منافع اين وسايل، کمتر از حد استاندارد باشد         

ترين نظـر در    رايج بودن بودنريمزاحم و دست و پا گ    

 ماننـد  يياهـ  بين شرکت کنندگان بود که در قالب جملـه     

تـوانم   ينمـ  مزاحم کـار مـن اسـت و بـا آن         يايمنکاله  "

 مـشکل  مي با ماسـک بـرا     دنينفس کش " ،"کنمراحت کار   

 در مقابل ضربه محافظت      من دستکش از دست  " ،"است

 يکند که مشکل جـد  ي مي جلوگير زخماز  فقط  . کند ينم

 و اگـر کـاله    کـنم  ي کـار مـ     داربـست  يمن باال "،  "نيست

 کـار  چگمن "، "افتد ي منيياز سرم پا مرتب   بگذارم   يمنيا

را درسـت انجـام   تـوانم کـارم    ي نمم و با دستکش   هست

 کـاله   يني سـنگ   بـه  کارکنـان  از   يا عده. بيان شد  ،"بدهم

کـاله  مـزاحم در زيـر      چانـه بنـد     آن،   ، گرم بودن  يمنيا

 بعد از گذاشتن آن اشـاره     خود يي کارا ، و کاهش  يمنيا

 يمنـ ي داشتند که ساختار کاله ا     ديکأ هم ت  يا عده .کردند

 کـاله   ي است کـه در تابـستان قـسمت داخلـ          يا به گونه 

شود که کارکنـان   ي موجب م  نيشود و ا   ي گرم م  اريبس

.  از استفاده کردن از کاله نداشته باشند ياحساس خوب 

کنندگان هم اعتقـاد داشـتند کـه وسـايل             شرکت يبرخ

 ي فقط مخصوص شرايط خاصـ     ي و حفاظت فرد   يايمن

الزم  اســت و اســتفاده مــداوم از آنهــا در محــيط کــار 

کـاله  " :افراد است اين جمالت نمونه ديدگاه های   .نيست

 طيدر محـ . مخصوص داخل کارگاه سرپوشـيده اسـت     

 از کـاله     بايـد   چـرا  ستيـ ن ما    متوجه يباز که خطر  سر

 لگـرد ي آهـن و م بخـواهم  يوقتـ "، "م؟ي استفاده کنـ  يمنيا

 گـرد و  يوقتـ "، "کنم ي دستم مجابجا کنم حتما دستکش 

نبـود    اما اگر گـرد و خـاک       ،ميزن يخاک باشد ماسک م   

اسـت  هـا داغ     در تابستان که لولـه    " ،"م؟يچرا ماسک بزن  

 ".دکـنم تـا دسـتم نـسوز        يتما از دستکش استفاده مـ     ح

حاضـر   اصـالً اعالم کردنـد کـه    شرکت کنندگان   يبرخ

 کننـد و    نـه ي هز يمنـ ي ا ي بـرا  شـان خودجيب   از   ستندين

استفاده شرکت را    يمني ا لي وسا  ساالنه ديبن خر همان  

 قـدر ر مـا چ  مگـ ":  از آنهـا بـود     ياين جملـه يکـ    . کنند يم

هـم   يمنـ ي ا ليوسـا بـا آن     مي که بخواه  ميريگ يحقوق م 

اگـر قيمـت ايـن وسـايل     گفتنـد   هم   يالبته برخ  "بخريم؟

 و حفاظـت    يمنـ ي ا ليحاضـرند وسـا    زياد نباشد،    يخيل

  . را خودشان بخرنديفرد

شرکت کنندگان در پاسخ به اين پرسش که چه       

  وي افـزايش اسـتفاده از وسـايل ايمنـ    ييي را برا ها راه

ه يـ  ارا ينظـرات مختلفـ   کنيد،   ي پيشنهاد م  يحفاظت فرد 

کارکنان اسـتفاده کننـده از       ي مال قي تشو يا عده .کردند

 بـه اسـتفاده از   يپيشنهاد کردند، برخـ   رايوسايل ايمن 

 ي اعتقاد داشتند، گروه   يزور و اجبار و برخورد قانون     

را مـشروط بـه آمـوزش        ليسـا اين و استفاده از   ديگر  

ــرا ــ  جــايمــداوم ب ــين  ان ــت موضــوع در ب داختن اهمي

 ني اسـتفاده از دوربـ      نيـز  يو تعـداد   کارکنان دانـستند  

ــرل از راه دور  ــسته و کنت ــدار ب ــ م ــان را م ثر ؤ کارکن

چنـين    از شرکت کنندگان هـم     يبا اين حال، يک    .دانستند

 صد هزار تومان هم به      انهاگر ماه ": ه کرد ي را ارا  ينظر
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چـون بـا    . مگذار ي سرم نم  يمني باز هم کاله ا    ديمن بده 

 نفـر   کيـ وجود   ."آن راحت نيستم و مزاحم کارم است      

 نظـارت بـر اسـتفاده از    يدر کارگاه بـرا   يمنيمسئول ا 

هـم   کنند،  ي که استفاده نم   ياين وسايل و تذکر به افراد     

  .  از کارگران بيان شدي يکةليبه وس بود که ينظر جالب

   ي مطالعه کم ـب

 ۲۳  که در مطالعه شـرکت داشـتند،    ي نفر ۴۴از  

 ۸/۴۷( نفـر  ۲۱در ايستگاه مداخلـه و       )درصد ۲/۵۲(نفر

 نيانگيـ م. کردنـد  يدر ايستگاه مقايـسه کـار مـ        )درصد

 سـطح . بـود  سـال  ۳۲ مطالعه در کنندگان شرکت يسن

اکثر کارکنان کمتر از سوم راهنمايي بـود و     التيتحص

بيــشترين تعــداد را در هــر دو گــروه  يکــارگر رســته

 ۱۰ تـا    ۷ يکـار  سـابقه  نکارکنـا  شتريـ ب. شد يشامل م 

و  سـاعت  ۸ از شتريب  درصد کارکنان  ۷۵. داشتند سال

 . )۱جدول(کردند يم کار عصر و صبح فتيش دو در

که نگرش گروه هدف نسبت به      داد  نشان  ج  ينتا

 در ي و حفاظـت فـرد  يمنيل ايموضوع استفاده از وسا   

به عبـارت ديگـر، بيـشتر    . بود مطلوب محيط کار نسبتاً  

 نسبت بـه اسـتفاده از   ي کننده مثبت يزيابآنها واکنش ار  

 که کارکنـان از  يريبه عالوه، تصو  . شتنداين وسايل دا  

 و حفاظـت  يمنـ يل ايت خود در استفاده از وسـا     يوضع

بـه عبـارت ديگـر،      . بود مطلوب   ي تصوير ،دنر دا يفرد

 و حفاظـت  يند کـه وسـايل ايمنـ      بود يبيشتر آنان مدع  

 اسـتفاده   را در محيط کـار و هنگـام کـار کـردن           يفرد

براساس گـزارش خـود کارکنـان، اسـتفاده از        . کنند يم

ن سطح قـرار  يتر نيي در پا  يمني و کمربند ا   يمنيماسک ا 

  . )۲جدول(داشت

ــا  ــاس نت ــر اس ــله،يب ــب ج حاص ــورد يشتري ن م

 مربـوط بـه   ي و حفاظـت فـرد    يمنيل ا ياستفاده از وسا  

 يمني استفاده از کاله ا    ي و دستکش بود، ول    يمنيکفش ا 

گرد و غبار و لباس کار مناسـب بـسيار          و ماسک ضد    

  . پايين ثبت شد

 دموگرافيک بـا نگـرش و       ين متغيرها يارتباط ب 

ــا ــ در تحليا  و مـــشاهدهي خودگزارشـــيرفتارهـ ل يـ

انس نشان داد که با افـزايش سـن و نيـز افـزايش              يوار

 روزانه، در قضاوت فـرد دربـاره رفتـار         يساعات کار 

 ي بررسـ .)۳جدول( کسب شده است  يخود امتياز کمتر  

 بين امتيازات حاصل از نگرش، رفتار يضريب همبستگ

 نيـز نـشان داد کـه        يا  و رفتـار مـشاهده     يخودگزارش

. شـت  بين اين سـه متغيـر وجـود ندا      يدار يمعنارتباط  

البته با باال رفـتن سـطح نگـرش، امتيـاز فـرد از رفتـار        

 ايـن ارتبـاط از نظــر   ي ولــافـت ي کـاهش  يخودگزارشـ 

  . )p<۰۵/۰(دار نبود ي معنيآمار

 يمنـ يکـاله ا  درصد استفاده از     نيانگي م سهيمقا

 قبل  نيب يدار ينشان داد که تفاوت معن     يمنيو ماسک ا  

 کـه  ي، در حـال  )p>۰۵/۰(وجود داشت و بعد از مداخله     

 و لبـاس    يمنـ يکفـش ا  اين تفاوت در مورد اسـتفاده از        

 ).۴جـدول ( )p<۰۵/۰(دار نبـود   يمعنـ مخـصوص کـار   

 يمنـ يشانس استفاده از کاله ا ج نشان داد،  ين نتا يچن هم

 ساعات کـار  زاني و م،ي، سابقه کار التيتحصا سطح   ب

  ي، در حـال )p<۰۵/۰( نـدارد يدار ي، ارتباط معنـ  روزانه
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 در گــروه يمنــينــسبت شــانس اســتفاده از کــاله اکــه 

در زمـان قبـل از    نيـز  و سهيمداخله نسبت به گروه مقا  

ــزا      ــه اف ــد از مداخل ــان بع ــه زم ــسبت ب ــه ن  شيمداخل

بـه عـالوه، شـانس       ).p>۰۵/۰( داشته اسـت   يدار يعنم

استفاده از کاله در گروه مداخله پس از انجـام مداخلـه      

ايـن افـزايش نـسبت شـانس       .  برابر شده است   ۷حدود  

نيـز در گـروه مداخلـه       يدرباره استفاده از ماسک ايمن    

نسبت به گروه مقايسه، و زمان بعد از مداخلـه  نـسبت     

ــل هــر   ــه قبــل از آن و تعام ــ ب ــز معن ــل ني دار  يدو عام

البته اين افزايش نسبت شانس در مورد    ).p>۰۵/۰(بود

ــتکش ايمنــ   ــتفاده از دس ــرش معنــ  ياس ــد ب دار  ي ض

  . )p<۰۵/۰(نبود
 

   مورد مطالعهيها هاي جمعيتي در گروه توزيع فراواني ويژگي ةسي مقا :۱جدول
  

سطح معنی داری ) نفر۲۱تعداد (مقايسه
)درصد(تعداد

) نفر۲۳تعداد(مداخله
)درصد(تعداد

  گروه 
متغير                 

۶)۵/۲۸( ۴)۴/۱۷(  سال۲۵کمتر از  گروه سنی؛   

۸)۳۸( ۱۰)۵/۴۳(  سال۳۵-۲۵ 

۳)۲/۱۴( ۳)۱۳(  سال۴۵-۳۶ 



۵۷/۰
  
  


۴)۱۹( ۶)۲۶(  سال۴۵باالتر از  

۳)۳/۱۴( ۱)۳/۴( بي سواد تحصيالت؛

۲)۵/۹( ۳)۱۳( واندن و نوشتنخ 

۳)۳/۱۴( ۵)۷/۲۱( پنجم ابتدايي 

۵)۸/۲۳( ۵)۷/۲۱( سوم راهنمايي 

۵)۸/۲۳( ۴)۴/۱۷( ديپلم 

۲)۵/۹( ۱)۳/۴( فوق ديپلم 

۹۶/۰

۱)۸/۴( ۴)۴/۱۷( ليسانس 

۱۶)۲/۷۶( کارگري  )۳/۷۸(۱۸ رسته کاري؛

۲)۵/۹( ۳)۱۳( اکيپ هاي اجرايي 

۶۱/۰

۳)۳/۱۴( ۲)۷/۸( مهندسينتکنسين و  

۲)۵/۹( ۱)۳/۴( کمتر از يکسال سابقه کاري؛

۳)۳/۱۴( ۵)۷/۲۱( يک تا سه سال 

۸)۱/۳۸( ۳)۱۳( چهار تا شش سال 

۴)۱۹( ۷)۴/۳۰( هفت تا ده سال 

۶۷/۰

۴)۱۹( ۷)۴/۳۰( بيشتر از ده سال 

۴)۱۹( ۷)۴/۳۰( ۳۸/۰ساعت کاري؛   ساعت۸ تا ۴
۱۷)۸۱( ۱۶)۶/۶۹(   اعت س۸بيشتر از 

  
  اي در کارکنان مورد بررسي  وضعيت نگرش، رفتارهاي خود گزارشي و مشاهدهةسيمقا: ۲جدول 

   ميانگين±انحراف معيار         دامنه نمرات متغير
  ۵۰/۴۰  ±۶۹/۵  ۱۳-۶۵  نگرش کارکنان

   ۱۵± ۷۴/۴ ۷-۲۸  رفتار خودگزارشي
  ۴± ۶۴/۱ ۰-۱۰  اي رفتار مشاهده
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  در گروه هدف برنامهگرش و رفتار استفاده از وسايل حفاظت فردي با ساير متغيرها ارتباط ن ةسيمقا :۳جدول
  ساعت کار در روز  سابقه کار  تحصيالت  سن  متغير
  ۳۹/۰  ۳۱/۰  ۳۹/۰  ۰۳/۰  نگرش

  ۰۸/۳*  ۶۴/۰  ۳۸/۱  ۷۵/۲*  رفتار خود گزارشي

  ۴۸/۰  ۵۱/۱  ۲۱/۱  ۷۵/۰  اي رفتار مشاهده

  
  هاي مداخله و مقايسه ايل ايمني و حفاظت فردي در بين کارکنان در گروه درصد استفاده از وس ةسيمقا: ۴جدول

  گروه  مقايسه  سطح معنی داری  مداخله
  بعد از مداخله  قبل از مداخله    بعد از مداخله  قبل از مداخله  رفتار هدف

  سطح معنی داری

  ۰۲۱/۰  ۳/۲۷  ۴  >۰۰۱/۰  ۵/۴۳  ۰  کاله ايمني
>۰۰۱/۰  ۱/۳۹  ۰  ماسک ايمني   ۱۲ ۲/۱۸  ۳۲۹/۰  

  ۳۲۹/۰  ۹۱  ۸۸  ۳۲۹/۰  ۹/۷۳  ۷۶  دستگش ايمني 
  ۷۴۷/۰  ۲/۶۸  ۶۴  ۳۲۹/۰  ۶/۶۹  ۷۲  کفش ايمني

  

   بحث

 يطراحمداخله  ثير  أ ت يهدف اين مطالعه، بررس   

 ايجـاد   يبـرا  ي اجتمـاع  يبازارياب يالگوشده براساس   

منـافع   يبرتـر گروه هدف نـسبت بـه   زمينه پذيرش در  

 آن يها نهي هز بهي و حفاظت فرديمني ا لياستفاده وسا 

 شتر از يـ  اسـتفاده ب   يبرا کارکنان در محيط کار       تا بود

دار در  یتفاوت معن.  شوندبيترغل و امکانات يوسااين 

بعـد از   يمنـ ي و ماسـک ا يمنـ يکـاله ا   استفاده از    ميزان

 برنامه و در گروه مداخله، در مقايسه بـا زمـان         ياجرا

از  نــشان برنامــه و در گــروه مقايــسه، يقبــل از اجــرا

. ثير برنامه در رسيدن به اهـداف مـورد نظـر داشـت      أت

، ي اجتمـاع  ي بر بازارياب  ي مداخالت مبتن  يطراحاساس  

هـا و    تمرکز بر يک رفتار مشخص و شناسايي ديـدگاه        

نظرات مخاطبان برنامه درباره آن، شناسايي و تحليـل         

 ي طراحيالگو. استثر بر رفتار انتخاب شده ؤعوامل م

 و  يمنـ يکـاله ا  هـدف اسـتفاده از       ي رفتارها يشده برا 

 کـه   ي، در حـال   ثر بود ؤ ضد گرد و غبار م     يمنيماسک ا 

با توجه به اين واقعيت کـه   .  نکرد يرفتارها تغيير  ساير

 ستگاه مداخلـه و مقايـسه، اطالعـات       يـ ا هر دو  کارکنان

 و يفــرد حفاظـت  و يمنـ يا ليوســا مـورد  در يمناسـب 

انع متعدد  به علت مويشتند ول از آنها دااستفاده تياهم

 بـه کـاربرد   يبر سر راه استفاده از اين وسـايل، تمـايل      

 لي وسا دي خر نهيهز ينسبت باال . اين تجهيزات نداشتند  

 کارگر و کارفرما نسبت بـه درآمـد       ي مناسب برا  يمنيا

 است که کارکنان را به عدم اسـتفاده   يآنها، جزء عوامل  

 نامناسـب  نيچنـ  هـم . کنـد  ي مـ  کيـ  تحر يمني ا لياز وسا 

 يني ماننـد ســنگ يمنــي الي وسـا يکــيزي فطيرابـودن شـ  

 ي بـرا يلي، گرما و جنس نامرغوب آنها خود دال     ليوسا

  . است لي وسانيرفتار عدم استفاده کارکنان از ا

ه بسته توليد شده براساس     يارا  به اين ترتيب،    

 مخاطبان بـه صـورت رايگـان و      يها نظرات و خواسته  

 بر  يا کننده که پيام ترغيب     يدر محل کار آنان، در حال     

 آن نـصب    ينـان تـدوين و بـر رو       آ نظرات خود    يمبنا

شده است، با هدف به صرفه کردن استفاده از وسـايل     
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.  کارکنان محيط کار اسـت     ي برا ي و حفاظت فرد   يايمن

استفاده از ايـن وسـايل را در مقابـل عـدم      انجام رفتار   

اين واقعيـت، سـبب   . کند يتر م استفاده از آنها به صرفه 

 انجــام رفتــار تمايــل ي گــروه هــدف بــراشــود تــا يمــ

 اسـتفاده از ايـن      ي پيـدا کنـد و در نتيجـه بـرا          يبيشتر

  .وسايل ترغيب شود

ــه    ــود آن ک ــا وج ــ  ب ــاليدر ط ــان اخي س ر، ي

محـيط  حـوادث  هش ميزان  کاي براي متعدد يها برنامه

ــار در  ــت  ک ــده اس ــام ش ــشور انج ــ. ک ــوز در يول  هن

بـه   منجـر    يحوادث کـار   صالح،ياجع ذ  مر يها گزارش

ن يوضـع قـوان   . شود يزياد ديده م  ا مرگ   ينقص عضو   

کارکنـان و نيـز   ان و ي کارفرمايسخت و بازدارنده برا   

ش يافـزا  با هدف ي آموزشيها  برنامهي و اجرا  يطراح

 يها  مهارتيها و باورها و ارتقا     ، اصالح نگرش  يآگاه

هـا    اين سالي اجرا شده در ط  يها از جمله برنامه  افراد  

ن شـده تـا   آ مـشکل عمـده مـانع از         دو يبوده است ول  

.  شـود   ايـران  نتيجه مطلوب عايد نظام سـالمت کـشور       

نظـرات    بـر  ي مبتنـ  ها ن برنامه ي ا  از يبسياراول آن که    

 سالمت و صنعت    يها در بخش کارشناسان و خبرگان    

بـوده اسـت    ي در منـابع علمـ      معتبر شواهدو براساس   

مورد غفلـت   ي و مهم مخاطب محور   يدي عنصر کل  يول

بــه عبــارت ديگــر، اکثــر ايــن نــوع .  گرفتــه اســتقــرار

 يهـا  ازهـا و خواسـته  ين به  يها، بدون توجه کاف    مداخله

رگذار بر رفتار آنها مانند منافع،      يثأ و عوامل ت   انمخاطب

 دوم آن که  .  و اجرا شده است    يطراح يموانع و آمادگ  

تنهـا بـه آمـوزش و        ي تغيير رفتار اجتمـاع    يراهکارها

در گروهي که با يک موقعيـت       .شوند ياجبار محدود نم  

رقابتي روبروست و به دليل جذابيت بيشتر محـصول،        

ايده يـا رفتـار جـايگزين، بـاال بـودن موانـع محـصول               

 ي، حتآنتوصيه شده و يا درک آسان منافع حاصل از     

بـا وجــود اســتفاده از آمـوزش، مــورد اســتقبال قــرار   

 نخواهـد داشـت و   يثيرأآموزش و اجبـار تـ     گيرد،   ينم

کـه  در ايـن گـروه     .  را امتحان کـرد    يراهکار سوم بايد  

،  مدنظر اسـت مخاطب ةبه وسيلانتخاب مختارانه رفتار   

اي افزايش دادن منافع در نگـاه مخاطـب، کاسـتن از            بر

موانع بر سـر راه پـذيرش ايـده يـا رفتـار و يـا ايجـاد                

انگيزه الزم براي قبول نظر يا انجام رفتار مورد نظر به 

  ). ۱۰( نام دارد ي اجتماعي بازارياباين راهکار. کار رود

بـا  شـود تـا      يتـالش مـ    ي اجتماع يابيدر بازار 

 يازهــايهـا و ن  هـا، خواســته  دگاهيــمحـور قـرار دادن د  

، ي تجـار يابيـ مخاطب و با کمک اصـول و روش بازار        

 مطلـوب بـه گـروه مخاطـب منتقـل      يها و رفتارهـا   دهيا

ده يـ ک ايا توجه به    يک رفتار و    ي انجام   يا برا يگردد و   

 بـر  ي اجتمـاع  يابيـ اسـاس بازار  . ب گردنـد  يخاص ترغ 

از و يـــا مداخلـــه متناســـب بـــا نيـــد محـــصول يــ تول

باشـد کـه بـا در نظـر گـرفتن            ي مخاطب م  يها خواسته

 يها  گروه هدف، در مکانير ماد ي و غ  ي ماد يها نهيهز

ا مداخلــه بــا اســتفاده از يــمناســب عرضــه محــصول 

بـا  ). ۱۱(ه شـود  يـ  مختلف به گروه هـدف ارا      يها روش

 افزايش ميزان اسـتفاده     ي که برا  لعاتمطا يبرخوجود  

  و کارکنـان ةليبه وسـ  ي و حفاظت فرد ياز وسايل ايمن  

در محيط کار  آن يکاهش حوادث محيط کار و پيامدها

 نمونـه  ي، جـستجو بـرا  )۶( و اجـرا شـده اسـت    يطراح

 در حـوزه سـالمت    ي اجتمـاع  يابيـ  بازار يالگوکاربرد  
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.  بـه دنبـال نداشـت     يجـه مثبتـ   ، نتي راني اِ شوردر ک کار  

 ايـن الگـو در   يرسد اثبات اثربخـش   يبنابراين به نظر م   

 و بــه ويــژه افــزايش ميــزان يا حــوزه ســالمت حرفــه

 ي بتوانـد راه را بـرا   ياستفاده از وسايل حفاظـت فـرد      

 ي اين الگو در مقابله با ساير رفتارهـا    ي و اجرا  يطراح

ر  کـا  يهـا   در محـيط   يخطرناک منجر به مرگ و ناتوان     

  . باز کند

  

  گيری نتيجه

اي کـه     مداخلـه  در مجموع اين مطالعه نـشان داد      

مبناي آن را تهيه وسايل ايمني و حفاظت فردي متناسـب بـا        

هــاي مــادي و  نيازهــا و خواســته مخاطبــان، کــاهش هزينــه

غيرمــادي اســتفاده از ايــن وســايل، عرضــه آنهــا در محــل  

يط کـار  مناسب و ترويج استفاده از آنها باشـد، در يـک محـ       

تواند کارکنان را براي استفاده مـستمر از وسـايل ايمنـي        مي

  .ترغيب نمايد
  

  و تشکرتقدير 

 ارشـد  ينامه کارشناس اين مطالعه حاصل پايان 

ستم و يـ ت س يريش مـد  يع بـا گـرا    ي صنا يرشته مهندس 

 .بـود   واحد نجف آبـاد    يدانشگاه آزاد اسالم   يور بهره

ننـد کـه از    دا ي مقالـه بـر خـود الزم مـ         نيـ  ا سندگانينو

 ي تمــامنيچنــ  اصــفهان و هــميســازمان قطــار شــهر

ــانمه ــان زحمـــتکش دو ،ندسـ ــان و کارکنـ  کارشناسـ

 و يخـان ي علدي شه داني مترو در حال ساخت، م     ستگاهيا

 مفــتح ملــک شــهر اصــفهان، کــه بــدون  دي شــهدانيــم

 نبـود، تـشکر و   سريـ  پـروژه م نيـ  آنها انجام ا   يهمکار

  .ندي نمايقدردان
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Abstract 
 
Background & aim: Although the relationship between the use of personal protective equipment 
and the reduction of workplace injuries is well-known; the use of these devices during operation by 
the staff is not so desirable. This study was based on a model of social marketing interventions to 
increase the use of safety devices and personal protection on the subway-station staff. 
 
Methods: The present quasi-experimental study was based on the results of a formative research 
consisted of a qualitative (exploring employees’ views through focus group discussions) and a 
quantitative study (measuring attitudes and behaviors by questionnaire and checklist). Based on 
the formative research findings, a free package includes a helmet with a label containing the 
message, an anti-cut safety gloves, a dust mask, and an educational pamphlet were delivered to 
intervention group. After four weeks, the check list of observational behaviors in two constructing 
stations was completed and the results were compared with before intervention. The data  
were analyzed by paired t-test, t-test and logistic regression. 
 
Results: Three common behaviors were observed among staff not using caps, masks and gloves. 
The odds ratio for helmet and mask usage in the intervention group was more than other groups.   
After the intervention, the use of safety helmets and masks significantly increased (p < 0.05). The 
odds ratio for the use of helmets and masks after intervention in the intervention group was 
significantly higher than other groups (p < 0.05). 
 
Conclusion: The experimental basis of the safety devices and personal protection needs and 
demands of the audience, material and immaterial costs of the equipment, supplies, and promoting 
their use in the right place, can encourage the staff to continuously use the safety devices at 
workplace. 
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