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خود را در محيط كار بسياري از كارگران بيش از يك سوم زندگي كاري 
همه روزه  .شغلي روبه رو هستند خطراتگذرانند و در اين زمان با انواع مي

هستيم و بسياري  هاي شغليدر مشاغل مختلف شاهد حوادث و بيماري
ها يك دهد كه در اغلب موارد عامل اصلي ايجاد آنها نشان ميآنبررسي 

مكاران انجام دادند مشخص در تحقيقي كه ارقامي و ه 1.استرفتار غيرايمن 
كارگيري نبردن و يا به كاربه ايمن مختلف،غيرگرديد كه از ميان اعمال 

 .نادرست وسايل حفاظت فردي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است
نبردن وسايل حفاظت فردي  نيز به كار ماندر آمار ارائه شده در كشور

كاربرد  2.بوده است يكي از علل اصلي آسيب كارگران وهمواره جز
براي  كار كنترلي و مكمل،عنوان آخرين راهتجهيزات حفاظت فردي به

گردد كه با محافظت كارگران در برابر خطرات شغلي محيط كار پيشنهاد مي
به  ايشان ها و ابتاليديدگي آنايجاد كردن سدي در مقابل خطرات از آسيب

كه وسايل حفاظت فردي براي اين .كندميهاي شغلي جلوگيري بيماري
طور بتوانند باالترين سطح ممكن حفاظت را تأمين نمايند الزم است كه به

طور صحيح و مداوم به بهترين نحو ممكن نگهداري و به مناسب انتخاب شده،
هاي الزم و كافي از دليل داشتن آگاهي اين مورد استفاده قرار بگيرند و به

يك بخش  اين ابزارهازمان تعويض نگهداري و  استفاده، نحوه انتخاب،
آميز استفاده از تفكيك ناپذير و در عين حال حياتي از يك برنامه موفقيت

تواند لذا آموزش كارگران در اين مورد مي .وسايل حفاظت فردي است
كه در يكي از اي مداخله يمطالعهاين . را ارتقا دهد ابن افرادايمني و سالمتي 

كه  را كارگرانيانجام گرديد حصوالت آزبستي كننده مكارخانجات توليد
                    از. مورد بررسي قرار داد روزانه در معرض مواجهه با آزبست بودند

شود و اثبات زاي شغلي محسوب ميكه آزبست يك ماده سرطانييجاآن
 هاي آزبستوزيس،تواند سبب بيماريشده است كه استنشاق الياف آن مي

لذا در اين مطالعه سعي شد، تأثير آموزش  3يا مزوتليوما شود سرطان ريه و

ايمني بر كاهش رفتارهاي غيرايمن كارگران در رابطه با استفاده از تجهيزات 
ي كليهجامعه مورد مطالعه . حفاظت فردي تنفسي مورد بررسي قرار گيرد

كارگران ايمن غيردرفاز اول اين مطالعه رفتارهاي  .كارگران خط توليد بودند
ثبت  در رابطه با كاربرد و استفاده صحيح از تجهيزات حفاظت فردي تعيين و

سپس يك دوره جامع آموزش ايمني با موضوع تجهيزات حفاظت ، گرديد
ها در سه ماه متوالي ايمن آنغيربرگزار و مجدداً رفتارهاي  ايشانفردي براي 

هاي تكراري مورد اندازه و آناليز tهاي در نهايت نتايج با آزمون .گرديد ثبت
ايمن ي غيررفتارها افراد درصد 29/78پيش از مداخله  .بررسي قرار گرفتند

افراد داراي كه پس از مداخله در طي سه ماه متوالي درصد درحالي .داشتند
ها يافته .رسيددرصد  96/67و  12/39 ،5/26ترتيب به ايمن بهغيررفتارهاي 

بود دار ايمن معنيغيري در كاهش رفتارهاي نشان دادند كه نقش آموزش ايمن
)001/0<p ( با توجه به تأثيرمثبت  .يافتر آن با گذشت زمان كاهش ياثتولي

نقش زمان در كاهش تأثير آموزش بر رفتار ايمني  مداخله آموزشي و
 انهاي آموزشي همراه با نظارت بعدي مديرشود برنامهپيشنهاد مي كارگران،

): 1ويژنامه (13 ;1390م ت ع پ ز، [  .دنمنظم برگزار گرداي و طور دورهبه
45[ 
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