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 چکيده
 ،رفتار رییکه تغ ییاز آنجا .است یبهداشت یهاینگران نیاز مهمتر یکی ،آثار نامطلوب بر سالمت جادیا لیگرد و غبار به دل یدهیپدسابقه و هدف: 

 یالگو ،محافظت کننده رفتار رییتغ یبرا یقابل استفاده در سطح فرد یاز الگوها یکیاست،  یبا سالمت مرتبط از مخاطرات یریشگیو اساس پ هیپا

 یآموزش بر اساس الگو ریتأث نییبا هدف تعحاضر  ی، مطالعهبا توجه به نقش تأثیرگذار الگوی اعتقاد بهداشتی در تغییر رفتار. است یاعتقاد بهداشت

 انجام گرفت. 3196شهر اهواز در سال  یدخترانه ییمحافظت کننده از ذرات گرد و غبار در آموزگاران مدارس ابتدا یابر رفتاره یاعتقاد بهداشت

نفر( و کنترل  322به دو گروه آزمون ) یبه طور تصادف ،آزمونشیآموزگار پس از انجام پ 622تعداد  ی،تجرب یمطالعه نیدر ا: هامواد و روش

دو مرحله )قبل و بعد از  یط یی،ایو پا ییروا دییو پس از تأ یطراح ی،اعتقاد بهداشت یالگو یهاشدند. پرسشنامه مطابق با سازه مینفر( تقس 322)

ی جلسه 1 یمورد نظر را ط یمداخله ،. گروه آزمونگردید یطراح یآموزش یبرنامه ،آزمونشیپ جیاساس نتا . بردیگرد لیتکم وهمداخله( در دو گر

 Mann-u-whitney یشده با استفاده از آزمونها یجمع آور یهاداده تیدر نهاه و نمود افتیو پرسش و پاسخ در یبه صورت سخنران یاقهیدق 92

 قرار گرفتند. لیحلو ت هیمورد تجز ،کاکسونلیو و

درک شده  تیحساس ی(، نمره>223/2p) 11/38/58 یآگاه ینمره یرتبهکه پس از انجام مداخله در گروه آزمون، ها نشان داد افتهیها: يافته

1/62/69 (223/2p<نمره ،)1/6شدت درک شده  ی7/13 (223/2p<نمره ،)1منافع درک شده  ی5/12 (223/2p<نمره ،)یخودکارآمد ی 

 یراهنما برا ینمره ( و>233/2p) 7/13/38موانع درک شده  ی(، نمره>223/2p) 8/18/17 رفتار ینمره ،6/66/35 (223/2p<)درک شده 

  .ه استاز گروه کنترل بود شتریو ب افتهی شیافزا ی( به طور معنادار>213/2p) 3/31/7عمل 

کننده از ذرات گرد و غبار را محافظت یتواند رفتارهایم ی،اعتقاد بهداشت یبر الگو یمبتن یآموزش یبرنامه یرسد که اجرایبه نظر م گيری:نتيجه

 ارتقا دهد.در آموزگاران 
    

 کننده، گرد و غبار، آموزگاررفتار محافظت ،یاعتقاد بهداشت یآموزش، الگو واژگان کليدی:

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Doostifar K, Ramezankhani A, Motesaddi Zarandi S, Marashi T, Shaker N. An investigation on the effect of education 

based on health belief model on protective behaviors from dust particles in teachers in the City of Ahvaz. Pejouhandeh 

2013;18(4):159-166. 
 

 9مقدمه
ک ه  اس ت   یط  یمحستیمشکالت ز نیرتاز مهمآلودگی هوا، 

 کن د یم   دیدر حال توسعه را تهد یاز کشورها یاریامروزه بس

 ،آثار نامطلوب بر س المت بش ر   جادیا لیهوا به دل ی(. آلودگ3)

                                                 
 دیته ران، بزرگ راه ش ه    ؛دکتر علي رمضاانخاني  ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

 ،یبهش ت  دیش ه  یپروانه، دانش گاه عل وم پزش ک    ابانیخ من،ی ابانیخ ن،یچمران، او

-13، تلف  ن: 3985737111: یکدپس  ت ،، طبق  ه چه  ارم 6س  اختمان ش  ماره  

 aramezankhani@sbmu.ac.ir :پست الکترونيك؛ 66119812

(. بر اس اس  1و  6) است یبهداشت یهاینگران نیاز مهمتر یکی

 ه ا یماریب یکل باردرصد  61 ،بهداشت یگزارش سازمان جهان

(overall burden of disease)،   ب  ه عوام  ل قاب  ل اص  ال

 یآلودگتوان به از آن جمله میشود که ینسبت داده م یطیمح

 (.1)اشاره کرد هوا 

نش ان داده   ریاخ یدو دهه یانجام گرفته ط یعلم قاتیتحق

 دگاهی  از د یاص ل  یه ا ن ده یالاز آ ،است که ذرات گ رد و غب ار  

 یباشد. سازمان جه ان یم یو سالمت یمخاطرات بهداشت عموم
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نف ر ب ر اث ر    پانصد هزار  انهیبهداشت برآورد نموده است که سال

مرگ  دچار ،آزاد یمواجهه با ذرات معلق هوابرد موجود در هوا

 یکه توسط سازمان جه ان  یقیتحق جی(. نتا5) شوندیزودرس م

ده د  یکپنهاک و رم صورت گرفته نشان م   ن،یبهداشت در برل

 یخطر مرگ تنفس   متر،وکریم 32 یمساو یاکه ذرات کوچکتر 

ب ر عملک رد   و با تأثیر  داده شیرا افزا سال کی ریدر کودکان ز

 یتنفس   مش کالت  روزب موجبنموده و  دیآسم را تشد، هاشش

ثابت  ،نیهمچنگردد. یدر کودکان م تیسرفه و برونش از جمله

 ط ور به  متر،کرویم 5/6 یمساو یاشده است که ذرات کوچکتر 

 یه ا یم ار یاز ب یگذاشته و مرگ ناش   ریتأث یبر سالمت یجد

و در  داده شیرا اف  زا هی  و س  رطان ر یعروق   -یقلب   ،یتنفس  

در اف زایش   3g/m 32 هربه ازای  ،مدت یطوالن یهامواجهه

 -یقلب   یه ا یم ار یب، %2 ذرات، مرگ و میر ب ه می زان   غلظت

 شیاف زا  %31 زانی  ب ه م  هی  و سرطان ر %36 زانیبه م یعروق

 (.2) ابدییم

مدرسه در  852از محققان با مطالعه بر دانش آموزان  یگروه

 را یآل ر   وعیو ش %2/31 را آسم، شیوع یعرب یامارات متحده

این در حالی بود ک ه ب ین ش یوع آس م و      .گزارش کردند 71%

آلر ی در میان دانش آموزان و قرار گرفتن آنها در معرض گ رد  

 (.7)وجود داشت  یارتباط قابل توجهو غبار، 

از  یاهمجوار ب ودن ب ا بخ ش گس ترده     لیبه دل رانیا کشور

 .ردیگیقرار م دهیپد نینامطلوب ا ریتحت تأث ،یابانیب یهاپهنه

 ،ق رار گرفت ه   دهی  پد نی  ا ریکه تح ت ت أث   رانیا یاز نواح یکی

ب ه   دهی  پد نی  اس ت. ا  رانی  ا یاستان خوزستان در جنوب غرب

 نی  ه ایهمس ا  یاز کش ورها  ،یب وم  ری  غ یدهی  پد کی  عنوان 

(. در زم ان ب روز   8) ق رار داده اس ت  خود  ریمنطقه را تحت تأث

 یبه مراک ز درم ان   یویر مارانیمراجعات ب ،گرد و غبار یدهیپد

 . در هم ین ارتب اط،  روبرو بوده اس ت  یدرصد 72اهواز با رشد 

 یل  یتعط ،ینامناس ب بهداش ت   طیاز ش را  یخسارت ناش زانیم

توم ان در   اردیلیهزار م 1از  شیب ،ها و اداراتمدارس، فرودگاه

وقوع گرد و غب ار در   ی(. تعداد روزها9) است شدهبرآورد  سال

وز ب وده اس ت. در   ر 21، 3193روز و در سال  55، 3192سال 

است که  رانیا یشهر آلودهاز هشت کالن یکیواقع شهر اهواز 

و  افت ه ی شیروز ب ه روز اف زا   ،ش هر  نی  هوا در ا یآلودگ زانیم

و اس اس   هیپا ،فتارر رییکه تغ یی(. از آنجا32) شودیم دتریشد

ارتباط تنگاتنگی با سالمتی دارد بوده و  از مخاطرات یریشگیپ

ک اهش   ین ه یم ثثر در زم  یاز راهکاره ا  یکی(، به عنوان 33)

 زیاز آن ن یکاهش عوارض ناش منظورهوا به  یمواجهه با آلودگ

 (.36-31) شده است هیتوص

 یط  یآور محانی  عوام ل ز  یدرب اره  یمطالعات فراوانبا آنکه 

 یبررس   ینهیدر زم های موجود، گزارش(35) انجام شده است

 باش د یان دک م    اریبس   ،در سطح جامعه یطیمحستیدانش ز

 یبررس  ی ن ه یدر زم یانج ام مطالع ات  بر همین اس اس،   .(32)

کننده محافظت یدانش اثرات ذرات گرد و غبار و انجام رفتارها

 جیتا بتوان براس اس نت ا   است یضرور ،دهیپد نیبا ا ههدر مواج

معض ل   نی  ا ش تر یاقدامات الزم جهت کنت رل ب  ،مطالعات نیا

 و اجرا گردد. یطراح یبهداشت

 ریی  تغ یب را  یقابل استفاده در س طح ف رد   یاز الگوها یکی

 یه ا و الگوه ا  هی  نظر نیت ر از پراس تفاده  یکیرفتار و در واقع 

است  یاعتقاد بهداشت یالگو ،سالمت یآموزش بهداشت و ارتقا

اگر افراد خود را مستعد و حساس در  ،الگو نیا اساس(. بر 37)

( و ب اور داش ته   دهدرک ش   تی)حساس   نن د یبب یتیبرابر وضع

 یآنان بالقوه خطرن اک ب وده و دارا   یبرا تیباشند که آن وضع

باشند که  معتقد)شدت درک شده( و  باشدمی یمنف یامدهایپ

مخاطرات و عوارض را  نیتوانند ایاقدامات م یسر کیبا انجام 

)منافع درک  منافعیاعمال و اقدامات  نیکاهش دهند و انجام ا

( را نهیوقت و هز ریاز موانع عدم انجام آن رفتار )نظ شیشده( ب

کنن ده از   یریش گ یرفت ار پ  ،)موانع درک ش ده(  به همراه دارد

 ییه ا وج ود مح رک   ،نیب   نی  خطر را انجام خواهند داد. در ا

جه ت رفت ار عم ل ک رده و     در ماش ه   کی  د به عن وان  نتوایم

 ید )راهنم ا م ورد نظ ر باش    عم ل   یبراراهنما و محرک افراد 

و  تیاحساس کفا ،غلبه بر موانع رفتاردر راستای  فراداو  عمل(

 (.38) (یکنند )خودکارآمد یبسندگ

در  ،از آموزگ اران  ییک ه در کش ور م ا درص د ب اال      ییآنجا از

مطالع ه ب ا    نی  (، ا39)مشغول فعالیت هس تند   ییابتدا یدوره

ب ر   یاعتقاد بهداش ت  یآموزش بر اساس الگو ریتأث نییهدف تع

کنن ده از ذرات گ رد و غب ار در آموزگ اران     محافظت یرفتارها

  شهر اهواز اجرا شده است. یدخترانه ییمدارس ابتدا

 

 مواد و روشها
ه دف در   تیاست. جمع یتجرب یمطالعه کیپژوهش حاضر 

ش هر اه واز    یدختران ه  ییآموزگاران مدارس ابتدا ،مطالعه نیا

 ینفر بودند ک ه ب ه ص ورت تص ادف     622شامل ها بودند. نمونه

نفر(  322و در دو گروه آزمون و کنترل )هر گروه  هانتخاب شد

انجام گرفت و ب ه   یاصورت خوشهه گیری بقرار گرفتند. نمونه

. ندانتخ اب ش د   یخوشه به ط ور تص ادف   12حدود این ترتیب 

 ای   یاز: استخدام رس م  ندورود به مطالعه عبارت بود یارهایمع

خدمت مستمر، عدم ابتال ب ه   یحداقل سه سال سابقه ،یمانیپ
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 یب را  تیو اع الم رض ا   یعروق   -یو قلب   یتنفس   هاییماریب

 . قیشرکت در طول مدت تحق

 ،محق ق س اخته   یاق پرسش نامه ی  اطالعات از طر یآورجمع

 نیصورت گرفت. ابتدا پرسشنامه بر اساس اهداف پژوهش ت دو 

س نجش   م رتبط ب ا  بخش اول  گردید. میدر چهار بخش تنظ و

بخش دوم م رتبط ب ا    بود. سثال 39شامل  یکیعوامل دموگراف

ب ود  ( ازی  دامن ه امت  31-16) سثال 31 شامل یسثاالت آگاه

بخ ش س وم    .بودن د ش ده   یطراح   یانهیکه به صورت سه گز

 یاعتق اد بهداش ت   یالگ و  یه ا مرتبط با سثاالت سنجش سازه

درک ش ده، ش دت درک ش ده و     تیسثال( شامل حساس 11)

(، ازی  دامن ه امت   7-15سثال ) 7منافع درک شده هر کدام با 

(، راهنم ا  ازی  دامن ه امت   2-12س ثال )  2موانع درک شده با 

 ی( و خودکارآم د ازی  تدامنه ام  6-32سثال ) 6عمل با  یبرا

مرتبط نیز بخش چهارم بود. ( ازیدامنه امت  1-62سثال ) 1با 

گ رد و   یدهی  کننده در مقابل پدمحافظت یرفتارهابا سنجش 

ش ده ب ود.    یطراح   یان ه یگز 5 اسیغبار بود که به صورت مق

 ی  یروا یوهیب  ا ش   ،پرسش  نامه (validity) ی  یس  نجش روا

پرسشنامه  هصورت ک نی، بدمورد سنجش قرار گرفت ییمحتوا

از  نف ر  32توس ط  سپسو  هیبا توجه به منابع و کتب معتبر ته

نف  ر  5)ش  امل  ن  هیزم نی  متبح  ر و متخص    در ا دیاس  ات

 3 ط،ینفر متخص  بهداشت مح 6متخص  آموزش بهداشت، 

و نظ رات   یآم ار( بررس   متخص  نفر  6و  ستیولو یدمینفر اپ

از  یرفع برخ   ازپس  تاًیکه نها دیآنان در پرسشنامه اعمال گرد

 ییای  ق رار گرف ت. پا   دیی  آن مورد تأ ییروا ،اشکاالت و ابهامات

(reliability) روش آزم ون   قی  از طر زیمذکور ن یپرسشنامه

ک  ه از لح  ا    ینف  ر از آموزگ  اران  62 یکرونب  ار رو یآلف  ا

م ورد مطالع ه بودن د،     تی  مش ابه جمع  کیمشخصات دموگراف

ه ای  در بخ ش کرونب ار   یآلف ا  بیمق دار ض ر   وشد  دهیسنج

 تی، حساس   72/2ی)آگاهمحاسبه گردید پرسشنامه  مختلف

، من  افع درک  88/2، ش  دت درک ش  ده 71/2درک ش  ده

 عم ل  ی، راهنم ا ب را   77/2، موانع درک ش ده  76/2شده

 محافظ  ت کنن  ده ی، رفتاره ا  73/2ی، خودک ار آم  د 73/2

اطالع ات در ه ر دو    ،یآموزش   ی(. قبل از انجام مداخل ه 73/2

 ییای  و پا ییکه روا یاپرسشنامه قیاز طر ترلگروه آزمون و کن

 جیاساس نتا و بر یآورجمع ،شده بود یبررس آن توسط محقق

مناس ب   یآموزش یبسته یهیاقدام به ته ،مرحله نیحاصل از ا

گروه آزمون توسط پژوهش گر در   یبرا ی. جلسات آموزشدیگرد

ب ه ص ورت    یاق ه یدق 92 یجلسه 1 با برگزاریماه و  یک یط

انجام گرفت. اب زار آموزش ی م ورد     خو پرسش و پاس یسخنران

، آموزش ی  یآموزش ی، ل و  فش رده    یاستفاده شامل: کتابچ ه 

محافظ ت   یدر خصوص رفتارها یآموزش یدهایپمفلت و اسال

شده در  هیکننده در مواجهه با ذرات گرد و غبار بود. مطالب ارا

ب ود ک ه در کتابچ ه،     یهم ان مط الب   ق اً یدق یجلسات آموزش

 یجلس ه  نیاز آخ ر  پسشده بود.  نجاندهگ ادهیپمفلت و اسال

در گ روه   یم ورد بررس    یره ا یاثرات مداخله بر متغ ،یآموزش

 در ض من،  گردی د.  س ه یو با گ روه کنت رل مقا   دهیآزمون سنج

را دریافت  یآموزش یبرنامه چیه ،گروه کنترل در طول مطالعه

از  ،ه ا ب ر اس اس اه داف    داده لی  و تحل هیتجز به منظورنکرد. 

 (Wilcoxon)کاکسون لیو و Mann-u-whitney یهاآزمون

ها در اختالف یداریسطح معنبه عنوان  >25/2pاستفاده شد. 

مراح ل پ ژوهش ب ا     یتم ام  نظر گرفته شد. الزم به ذکر اس ت 

م دارس انج ام    رانیآم وزش و پ رورش و م د    تیریموافقت مد

 ران،یم د  بود که در کار آموزگ اران،  نیگرفت و تمام تالش بر ا

نش ود.   ج اد یا ، اختالل ی آموزاندانش یدرس یو برنامه فیتکال

محرمان  ه مان  دن لح  ا  از  ،پ  ژوهش یب  ه واح  دها نیهمچن  

 داده شد. نانیاطم ،هانام بودن پرسشنامهیاطالعات و ب

 

 هايافته
مطالع  ه،  نی  در ا یم ورد بررس    ینمون  ه 622ب ا توج  ه ب ه   

 گ روه  در و س ال  77/19سن افراد در گ روه آزم ون   میانگین 

بدست آمد ک ه از نظ ر آم اری اخ تالف      سال 78/19 کنترل

اخ تالف دو گ روه از نظ ر    همچنین،  داری وجود نداشت.معنی

 یماریدر خانواده، وجود ب یتنفس یماریتأهل، وجود ب تیوضع

. (3)ج دول   دار نبودیمعن ،آموزش یدر خانواده و سابقه یقلب

دو گ روه وج ود    نیاز لحا  شغل همسر ب   یداریاختالف معن

همسران گروه م ورد مطالع ه در ه ر دو گ روه      بیشترو  شتندا

 ،نی( کارمن د بودن د. همچن    %1/51( و کنترل )%5/27) آزمون

وج ود   یداریاختالف معن   ،تعداد فرزندان نظردو گروه از  نیب

دو  یدارا ،م ورد مطالع ه   هاینمونه بیشترشت به نحوی که ندا

منبع کسب  نیاول ،هر دو گروه آزمون و کنترل دربودند.  زندفر

کنن ده در مواجه ه ب ا    محافظت یرفتارها ینهیاطالعات در زم

 فیب وده اس ت. ب ا توص      ونی  زیو تلو وی  ذرات گرد و غب ار، راد 

ه ا  افت ه ی ،(6ج دول  )پژوهش  نیشده در ا یگردآور یهاداده

دو  نیب   یداریاخ تالف معن    ،نشان دادند که قب ل از مداخل ه  

الگ و   یه ا رفتار و س ازه  ،یآزمون و کنترل از لحا  آگاه هگرو

 ،دو گروه آزم ون و کنت رل   نیپس از مداخله ب یوجود ندارد ول

دی  ده  یداریاخ تالف معن    ،ذک ر ش  ده  یره  ایمتغ تم امی در 

کننده بر حسب درصد رفتار محافظت نیز 1جدول در  .شودمی

نشان داده شده  ،هاشاخ  کیمورد مطالعه و به تفک یگروهها

 است.
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 .آموزش كيو به تفک اتيبر حسب خصوص يافراد مورد بررس عيتوز .9 جدول

 

 P-Value (=911N) گروه کنترل (=911N) گروه آزمون مشخصات دموگرافيك

 وضعيت تأهل
 مجرد

 متأهل

38 

86 

39 

83 
999/2 

 سطح تحصيالت
 دیپلم و کمترفوق 

 کارشناسی و باالتر

12 

22 

18 

56 
627/2 

 وجود بيماری تنفسي در خانواده
 وجود بیماری

 عدم وجود بیماری

39 

83 

63 

79 
761/2 

 آموزش یسابقه
 دریافت آموزش

 عدم دریافت آموزش

36 

88 

5 

95 
25/2> 

 
 .هاشاخص كيکننده از ذرات بر حسب آموزش و به تفکرفتار محافظت یرتبه .9جدول 

 

 بعد از مداخله قبل از مداخله گروه شاخص

 آگاهي

 کنترل

 آزمون

 نتیجه آزمون

5/1±2/51 

1/1±8/51 

715/2p< 

7/6±3/51 

11/3±8/58 

223/2p< 

 حساسيت درک شده

 کنترل

 آزمون

 نتیجه آزمون

7/6±1/67 

2/6±26/67 

113/2p< 

7/6±1/67 

1/6±2/69 

223/2p< 

 شدت درک شده

 کنترل

 آزمون

 آزمون نتیجه

1/6±69 

6±7/68 

129/2p< 

5/6±8/68 

1/6±7/13 

223/2p< 

 منافع درک شده

 کنترل

 آزمون

 نتیجه آزمون

9/6±7/68 

9/6±29/68 

329/2p< 

9/6±7/68 

1 ±5/12 

223/2p< 

 موانع درک شده

 کنترل

 آزمون

 نتیجه آزمون

2/1±17/32 

5/1±32 

557/2p< 

2/1±1/32 

7/1±3/38 

233/2p< 

 خودکارآمدی درک شده

 کنترل

 آزمون

 نتیجه آزمون

5/6±3/31 

3/6±5/36 

293/2p< 

2/6±31 

6/6±6/35 

223/2p< 

 راهنما برای عمل

 کنترل

 آزمون

 نتیجه آزمون

5/3±3/7 

6/3±7 

755/2p< 

5/3±3/7 

3/3±1/7 

213/2p< 

 رفتار

 کنترل

 آزمون

 نتیجه آزمون

7/1±3/11 

3/1±11 

271/2p< 

3/1±15 

8/1±8/17 

223/2p< 

 
 .هاشاخص كيمورد مطالعه و به تفک یکننده بر حسب گروههادرصد رفتار محافظت .1جدول 

 

 شاخص
 آزمون کنترل

 بعد از مداخله قبل از مداخله بعد از مداخله قبل از مداخله

 57 32 31 31 روماغلب در روزهای غبارآلود بیرون نمی

 35 8 7 2 کنمبه ندرت در روزهای غبارآلود در فضای آزاد پیاده روی می

 75 7 9 32 دهماغلب در رابطه با آلودگی هوا به دانش آموزان خود آموزش می

 13 6 2 1 کنماغلب در روزهای غبار آلود، میوه و سبزیجات به میزان بیشتری مصرف می

 11 1 2 9 کنماغلب در روزهای غبار آلود، شیر به میزان بیشتری مصرف می
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 321/ و همکاران دکتر علی رمضانخانی                                                                                3196 آبانو  مهر، 91پی در، پی1شماره 

 

 :بحث
اعتق اد   ینشان داد که آموزش بر اساس الگ و حاضر  قیتحق

 کننده از ذرات گرد و غبار مثثرمحافظت یبر رفتارها ،یبهداشت

، تا ب ه ح ال ت أثیر    اشاره شد. همانطور که در مقدمه بوده است

کننده از ذرات گ رد و  این روش آموزشی بر رفتارهای محافظت

ت ا  اس ت   هالاقل در دسترس قرار نگرفت ایغبار گزارش نشده و 

ق رار   لی  و تحل ریتفسرا مورد  آن با ریمغا یامشابه  واردمبتوان 

 .داد

عملک  رد آموزگ  اران در انج  ام  ،یآموزش   یاز مداخل  ه قب  ل

اما  .اشتقرار د یمتوسط تیدر وضع ،کنندهمحافظت یرفتارها

 یعملک رد بع د از مداخل ه    ینمره نیدار بیوجود اختالف معن

مثب ت   ریاز ت أث  یح اک  ،دو گروه آزمون و کنترل نیب یآموزش

کننده در ظتمحاف یرفتارها یآموزش بر بهبود عملکرد و ارتقا

و همک اران در کان ادا    لزینشست گ جی. نتاباشدمیگروه آزمون 

جه  ت ک  اهش اث  رات ن  امطلوب در  ییراهکاره  ا ین  هیدر زم

 یت ا مداخل ه   میاز تص م »ه وا ب ر س المت ب ا عن وان       یآلودگ

و کاهش مواجه ه   یرفتار شخص لینشان داد که تعد« اثربخش

جه ت ک اهش آث ار    در  دی  مف اریبس   یک رد یرو ،ه ا ن ده یبا آال

عرب ان و   یدر مطالع ه  .(31) باش د یه وا م    یآلودگ مطلوبنا

تف اوت   ،رفت ار در دو گ روه بع د از مداخل ه     ینم ره  ،همکاران

 لدیکارول مانس ف  یالعهمط جی(. نتا62) داشته است یداریمعن

که  ییو همکارانش نشان داد که باال بودن متوسط تعداد روزها

 یدم ا  س ط و قرمز بوده و باال ب ودن متو  ینارنج ،ازون تیوضع

ش ده  آزاد  یباعث کاهش قصد حضور در فض ا  ،هوا در تابستان

نش ان داد   زیسکستون ن سونیآل یمطالعه ،یاز طرف .(31) بود

هوا، افراد رفتارشان را با ک اهش   تیهشدار وضع یکه در روزها

درص د   38از منزل به طور متوسط  رونیشده در ب یزمان سپر

 (.63) دهندیم رییتغ قهیدق 63 ای

افراد در ه ر   یکسب شده یآگاه زانیم ،حاضر یمطالعه در

ت وان  یرا م یآموزش یدو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله

خ انواده   یهاهیو توص ونیزیتلو و،یراد قیاز طر یبه اطالع رسان

 یآموزش   یدار بع د از مداخل ه  ینسبت داد. وجود اختالف معن

 یکالس ها  لیتوان به تش ک یدو گروه را م یآگاه یهانمره نیب

کنن  ده در محافظ  ت یدر خص  وص انج  ام رفتاره  ا یآموزش  

کالس ها   نی  دانس ت. ا  ، مرب وط مواجهه ب ا ذرات گ رد و غب ار   

گروه آزمون  یآگاه زانیم یباعث ارتقا یادیدود زتوانست تا ح

 ریتأث دیمث زیدر خصوص انجام رفتارها شود. مطالعات مختلف ن

و  یسطح آگ اه  شیشده بر افزا یزیربرنامه یآموزش یمداخله

اس اس   ب ر  یمختلف بهداشت یل و رفتارهایدانش افراد در مسا

 (.66-61)باشد می یاعتقاد بهداشت یالگو یهاسازه

 ینم ره  تیوضع ،یاعتقاد بهداشت یالگو یهابخش سازه در

در  ،در دو گروه یآموزش یدرک شده قبل از مداخله تیحساس

نمره قبل از مداخل ه در دو گ روه    نیقرار دارد. ا کسانی طیشرا

و  تیحساس   زانی  دهد ک ه برداش ت آموزگ اران از م   ینشان م

در ح د   ،یوق  عر -یو قلب   یتنفس یهایماریاستعداد ابتال به ب

 ،یآموزش   یبعد از مداخلهاما باالتر بوده است.  یمتوسط و کم

 تینم رات حساس    نیدار ب  یاز وجود اختالف معن یحاک جینتا

 بیترت نیبه ا باشد.میدو گروه آزمون و کنترل  نیدرک شده ب

در  یاعتق اد بهداش ت   یشود ک ه اس تفاده از الگ و   یمشخ  م

گ رد و   یدهیدمواجهه با پ کننده درمحافظت یآموزش رفتارها

 یدرک ش ده  تیمثثر بوده و منجر به باال رف تن حساس    ،غبار

ک ه   یمعن   نی  اس ت؛ ب ه ا   دهی  گروه آزمون گرددر آموزگاران 

و  ابر ذرات گرد و غبار حس اس دانس ته  آموزگاران خود را در بر

 یانج  ام رفتاره  ا یب  را یش  تریاحتم  ال ب ب  ر ای  ن اس  اس، 

ب ا   ،افت ه ی نی  آموزگ اران وج ود دارد. ا  کننده توس ط  محافظت

ی نهیدرک شده در زم تیحساس شیمرتبط با افزا یهاپژوهش

 ،نیهمچن  (. 65) باشدیمهمسو  ،استخوان یاز پوک یریشگیپ

در ش دت درک ش ده    ینم ره  نیب   ،یآموزش یقبل از مداخله

و دو  نداش ته وج ود   یداریاختالف معن ،گروه آزمون و کنترل

درک آموزگاران  ،در واقع .شتندقرار دا یکسانی طیگروه در شرا

 ،از ذرات گ رد و غب ار   یناش یهایماریبودن ب دیو شد یاز جد

 یدر نم ره  ریچش مگ  شیدر حد باالتر از متوس ط اس ت. اف زا   

توان د ب ه عل ت ش رکت     یشدت درک شده در گروه آزم ون م   

اعتق  اد  یب  ر الگ  و یمبتن   یآموزگ  اران در جلس  ات آموزش  

کتابچ ه و پمفل ت،    عی  و توز دیاسال شیهمراه نمابه  یبهداشت

از عدم انج ام رفت ار    یناش میو وخ یگوشزد کردن عوارض جد

 یب  اال یه  ان  هیغب  ارآلود، هز یکنن  ده در روزه  امحافظ  ت

 یگوارش   یهایماریابتال به ب ،یعروق -یقلب ،یویر یهایماریب

س طح   یارتق ا  راستایعوامل مهم در  به عنوان ،از کار بتیو غ

 ریدر س  ا ،شیاف  زا نی  . اباش  ده  ا نمون  ه یش  دت درک ش  ده

. در (62و  65) وج  ود داش  ته اس  ت   زی  مطالع  ات مش  ابه ن 

اب تال   یه ا نهیدر زم ،افراد مورد مطالعه زیمشابه ن یهاپژوهش

و  67) داشتند یمتوسط یشدت درک شده، استخوان یبه پوک

68.) 

درک آموزگاران از منافع  تیوضع ،یآموزش یاز مداخله قبل

 ،غب ارآلود  یکننده در روزهامحافظت یحاصل از انجام رفتارها

ق  رار دارد. ام  ا بع  د از   یخ  وب تیدر وض  ع ،در ه  ر دو گ  روه

منافع درک شده در گروه آزمون به  ینمره ،یآموزش یمداخله

و قاب ل   تی  ز اهمیحا اریکه بس ،کرده است دایپ شیمراتب افزا

ک ارگران   نیخ ود در ب    یدر مطالع ه  زی  ن الی  باشد. یتوجه م
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پرسنل  ازیکه ن نشان داد ،مختلف یدیتول یهاو سازمان عیصنا

 نیک ار و ح    طیآن در مح یدر کار و درک سودمند یمنیبه ا

دارای  ،خ ود  یدر ح د اع ال   یو ش غل  تیولثانجام هر نوع مس  

 م  نیدر رفت  ار و عملک  رد ا یاکنن  دهنی  یو تع ینق  ش اساس  

توج ه آموزگ اران ب ه     ،رس د ی(. به نظر م69) دباشیکارگران م

ت گرد و اکننده در مواجهه با ذرمحافظت یانجام رفتارها نکهیا

و آس ان  س اده  و در ع ین ح ال    نبودهبر و هزینه ریگوقت ،غبار

بس یار   ،س طح من افع درک ش ده    یتواند در ارتقایباشد، میم

 شیاف زا  دی  مث ،و همک اران  یادرام ل ق    یباشد. مطالعه مثثر

 یمن افع درک ش ده در گ روه آزم ون بع د از مداخل ه       ینمره

 (.12)باشد می یآموزش

 یدرک آموزگ   اران از موان   ع انج   ام رفتاره   ا  تیوض   ع

کننده در هر دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخل ه  محافظت

ام ا وج ود    ،)متوس ط( ق رار دارد   یکسانی تیدر وضع ،یآموزش

 یموانع درک شده بع د از مداخل ه   یدار در نمرهیاختالف معن

درک  عمثبت آموزش بر رفع موان   ریاز تأث یحاک ،دو گروه نیب

 ،آموزگ اران  یموانع درک ش ده از س و   نیشتری. بباشدمیشده 

کننده در مواجهه ب ا ذرات  محافظت یانجام رفتارها در راستای

 جادیا ،یتنفس یهاگرد و غبار شامل: در دسترس نبودن ماسک

ماس ک   نیح   ینیب یهیناحدر  تعریقنفس و  یو تنگ یتناراح

در  جاتیو س  بز وهی  م ش تر یب دی  در خر یزدن، مش کالت م  ال 

در ص ورت   یغبارآلود، به وج ود آم دن مش کالت م ال     یروزها

آلود و مشکالت مربوط به غبار ینرفتن از منزل در روزها رونیب

 یب ر رو  لورواالسیس   یباش د. مطالع ه  یم ،ارتباط با همکاران

و  یتینفر از کارکنان زن دانشگاه نش ان داد ک ه خودکف ا    617

در  نیو همچن   یاهی  تغذ یموانع درک شده در م ورد رفتاره ا  

 یکنن ده ینیبشیپ نیو بهتر نیشتریب ،یورزش یمورد رفتارها

 زی  ک و  ن  یج ول  یدر مطالعه ،ی(. از طرف13) رفتار بوده است

 یرو ادهی  ب ه پ  ش تر یب یابتید مارانیب ،با رفع موانع درک شده

دو مانع  ،عربان و همکاران یدر مطالعه .(16) بودند اقدام کرده

به ورود به من اطق پ ر    ازیو ن هاافتادن زمان انجام کار ریبه تأخ

)و ن ه در گ روه   بع د از آم وزش در گ روه آزم ون      ،تردد ش هر 

 (.62بود ) افتهیداری معنی رییتغکنترل( 

درک  یخودکارآم د  ،یاعتق اد بهداش ت   یالگ و  گرید یسازه

در واق  ع اعتق  ادات م  ردم در  یباش  د. خودکارآم  دیش  ده م  

اس  ت ک  ه  یعیکنت  رل وق  ا یب  را ش  انیهاییتوان  ای زمین  ه

 ،یآموزش   ی(. قبل از مداخله11) سازدیرا متأثر م شانیزندگ

در ، کنندهمحافظت یآموزگاران در انجام رفتارها یخودکارآمد

 ینمره نیدار بی. وجود اختالف معناشترار دق ینییپا تیوضع

از  یح اک  ،دو گروه نیب یآموزش یبعد از مداخله یخودکارآمد

پژوهش حاض ر   جیمثبت آموزش در گروه آزمون است. نتا ریتأث

در رابط ه ب ا خودکارآم دی،     Tussingو  Sedlak یبا مطالعه

در ه ر دو  اف راد م ورد بررس ی    ک ه   یادارد به گون ه  یهمخوان

 ی(. در مطالعه15 و 11)داشتند  ینییپا یمدخودکارآ ،مطالعه

 یاز مداخل ه  پ س  یخودکارآم د  زانی  م زیعربان و همکاران ن

نس بت ب ه    یداریمعن یآمار شیافزا ،در گروه آزمون یآموزش

 (.62) گروه کنترل داشته است

کنن ده ب ر    محافظت یرسد آموزش انجام رفتارهاینظر م به

 ت،یس طح حساس    یب ا ارتق ا   ،یاعتق اد بهداش ت   یاساس الگو

درک شده و با توجه به منافع و موانع  دیتهد تیشدت و در نها

ب ه هم راه    یمتن وع آموزش    یدرک شده با استفاده از روش ها 

موج  ب  ،کتابچ ه و پمفل  ت  عی  و توز دیاس ال  ر،یتص  او شینم ا 

 یانج ام رفتاره ا   ین ه یسطح عملکرد آموزگاران در زم یرتقاا

کننده در مواجهه با ذرات گرد و غبار ش ده اس ت. از    محافظت

آموزگ اران را ب ه س مت     ،عم ل  یراهنماها ایها محرک ،یطرف

 نی  . در اکنن د یم   بی  محافظ ت کنن ده ترغ   یانجام رفتاره ا 

 لببه عمل و ج کیها در تحررسانه دیمشخ  گرد زین یبررس

نق ش   ،محافظ ت کنن ده   یتوجه آموزگاران به انج ام رفتاره ا  

 یه ا برنامه نیالزم است در تدوو بر همین اساس دارند  یمهم

 جیعوامل توجه گردد. نتا نیبه ا ،رفتار رییدر جهت تغ یآموزش

آموزگ  اران م  دارس و  یو همک  اران رو Drakshyani یبررس  

آم وزش بهداش ت ب ه     یهابرنامه جادیضرورت ا ،هند هایکالج

نش ان  خ اطر  را  یگروه   یه ا رسانه قیو از طر یعموم صورت

 ،و همک اران  یخرس ند  یدر مطالع ه  ،نی(. همچن  12) ساخت

عم ل   یراهنما نیبه عنوان مهمتر ونیزیو تلو ویراد یهابرنامه

 زیتواند حایم ،استخوان یابتال به پوک زانیدر کاهش م یخارج

 (.  17) باشد تیاهم

 مدون، یآموزش یبرنامه کی یو اجرا یپژوهش با طراح نیا

و الزم  بودهسالمت آموزگاران و کودکان  یدر جهت ارتقا یگام

نق اط کش ور انج ام ش ود ت ا       ریمش ابه در س ا   قاتیاست تحق

. الزم به ذک ر  افتیدست  یترکامل جیبراساس آن بتوان به نتا

از  س  تفادها ،مطالع  ه نی  ا یه  اتیمح  دود نیاس  ت از مهمت  ر

 پرسشنامه بوده است.

 

 گيری:نتيجه
اعتق اد   یب ر اس اس الگ و    یآموزش   یبعد از مداخل ه  جینتا

 ت،یحساس   ،یمثبت آموزش بر آگ اه  ریاز تأث یحاک ،یبهداشت

 تی  درک ش ده و در نها  یشدت، منافع، موان ع و خودکارآم د  

انجام رفتار محافظت کننده در مواجهه با ذرات گ رد و   شیافزا

 نج ام لذا با ا .غبار توسط شرکت کنندگان در مطالعه بوده است
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ب ر انج ام    یاعتق اد بهداش ت   یالگو ییارآو ک ریتأث ،یبررس نیا

 ییمحافظ  ت کنن  ده در آموزگ  اران م  دارس ابت  دا  یرفتاره  ا

ک اربرد آن در س طح    یو ب را  هش د  دییشهر اهواز تأ یدخترانه

 گردد.  یم هیتر توصعیوس

الن ومس ث  اری  مطالعه در اخت نیا جیالزم است نتا ،نیهمچن

 یب را  یآموزش   یه ا برنامه ارانزگاستیآموزش و پرورش و س

ب ه   یزی  رالزم جه ت برنام ه   یتا همک ار  قرار گیردآموزگاران 

آموزگ اران   یآموزش   یهامقوله در دوره نیوارد کردن ا منظور

 .ردیصورت گ
 

 تشکر و قدرداني
ی دانش  جویی مقط  ع نام  های  ن پ  ژوهش، برگرفت  ه از پای  ان

باش د. مجری ان پ ژوهش ب ر خ ود واج ب       کارشناسی ارشد می

ی آم وزش و پ رورش   که از مساعدت و همکاری ادارهدانند می

ی آموزگ ارانی ک ه در ای ن مطالع ه ب ه      شهرستان اهواز و کلیه

های پژوهش ش رکت نمودن د، تق دیر و تش کر ب ه      عنوان نمونه

  عمل آورند.
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