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Abstract
Background and purpose: The last way of noise control is using hearing protective devices that
maybe the first way of noise control in some industries. Obviously if the hearing protection device is not
used continuously and properly, its actual performance is reduced. The aim of this research was to
investigate the relationship between demographic variables and BASNEF training constructs in
promoting hearing protection device use for longer durations.
Materials and methods: A case-control study was carried out in which 50 individuals
participated in each group. A questionnaire was developed based on BASNEF training contracts and
participants completed the questionnaire before and three months after the intervention. The intervention
was performed according to BASNEF training model in experimental group using both theoretical and
practical methods, while the control group received no trainings.
Results: Before the intervention, significant correlations were observed between the awareness
construct and age, attitude, influencing people and educational level, and also between enabling factors
and marital status (P<0.05). After the intervention, there were significant correlations between
influencing people, performance constructs and educational level (P<0.05). But there was no significant
correlation between the constructs of BASNEF training model and job experience (P>0.05).
Conclusion: Based on our findings, there was a strong correlation between influencing people
construct and educational level, therefore, they require further attention when planning for training
programs in promoting the use of hearing protection devices for longer durations.
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چكیده
سابقه و هدف :آخرین راه کنترل صدا ،استفاده از وسایل حفاظت شنوایی میباشد که شهاید در بی هی از صهنای به
عنوان اولین راه کنترل صدا نیز باشد .بدیهی است در صورت عدم استفاده از گوشی ب طهور ماهام و هت و صه یی ،میهزان
عالکرد وا یی گوشی کاهش مییابد .لذا هدف مطالی بررسی ارمباط متغیرهای دموگرافیک با سهازهههای مهدل آموزشهی
بزنف در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی میباشد.
مواد و روشها :این مطالی نوع مداخل ای و ب شیوه مورد شاهدی است ک در دو گروه  05نفهره انجهام شهد .په

از

مدوین پرسشنام بر اساس سازههای مدل آموزشی  BASNEFو با کسب روایی و اعتبار ،کارگران پرسشنام را ب صورت بهل
از مداخل و  3ماه بید از مداخل مکایل کردند .مداخل ب صورت برنام آموزشی بر اساس الگوی بزنهف هههت کهارگران
گروه مورد ب دو روش مئوری و عالی انجام شد و گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرده اند.
یافتهها :بل از مداخل  ،سازه آگاهی با سن ،نگرش و افراد ماثیر گذار با سهطی م یهی ت ،عوامهل هادر کننهده بها و هییت
ماهل افراد ارمباط مینیداری داشتند ( .)p>5/50بید ازمداخل سازه افراد ماثیرگذار و عالکرد با سطی م یی ت ارمباط مینهیداری
داشتند ( .)p>5/50بین حیط های مدل آموزش بزنف با متغیر سابق کار ارمباط آماری مینیداری دیده نشد (.)p<5/50
استنتاج :بر اساس یافت های این پژوهش ،سازه افراد ماثیرگذار و میهزان م یهی ت افهراد از ارمبهاط هوی بها یکهدیگر
برخوردارند ،لذا باید در برنام های آموزشی افزایش مدت زمان اسهتفاده از گوشهی به اهایهت ایهن عوامهل موهه ویهژهای
مبذول شود.
واژه های کلیدی :الگوی بزنف ،متغیر دموگرافیک ،وسایل حفاظت شنوایی ،مداخل آموزشی

مقدمه
مه ه مههرین اثههرات مواهه ه بهها صههدای غیههر مجههاز،

شک بهترین راه کنترل صدا ههت پیشگیری از کهاهش

کههههاهش شههههنوایی ناشههههی از سههههر و صههههدا NIHL

افت شنوایی ،کنترل فنی و اهرایی میباشهد ولهی بی هی

) (Noise-induced hearing lossمههیباشههد( .)1بههدون

موا از هال هزین باال ،مقرون ب صرف نبودن و دشوار
Email: Fallah134@yahoo.com

مولف مسئول :روح اله فالح مدواری -مهران :دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکى مهران
 .1استاد ،گروه مهندسی بهداشت حرف ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مهران ،ایران
 .2استاد ،گروه آموزش بهداشت و ارمقا س مت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مهران ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرف ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مهران ،ایران
 .4استاد ،گروه آمار حیامی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مهران ،ایران
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بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با سازه های مدل آموزشی بزنف
در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی

ارتباط متغيرهای دموگرافيک با سازه مدل آموزشي بزنف

بودن ،این کنترل امکانپذیر نیست ک بایهد کهارگران از

مواد و روش ها

اسههتفاده کننههد( .)2یکههی از پارامترهههای مهه در کههارایی

ک در مجتا کاشهی و سهن

یهزد در سهال  1333انجهام

گوشی حفاظتی ،مدت زمان استفاده از گوشی می باشهد

شده است .با موه ب نتایج برگرفت از مطالی پایلوت ،بها

ک طبق مطالیات انجام شده ،ماام کارگران ب طور ماام

اطاینان  30درصد و موان آزمون  85درصد ،میداد ناون
در هههر گههروه مههورد و

و ت از گوشی استفاده نایکنند ،مانند مطالی هههانگیری

طبههق فرمههول

در سال  2558ک فقط  25/3درصهد کهارگران در ماهام

شاهد  05نفر ب طور میادفی طبق ای انتخاب شدند .به

مدت مواهه با صدا از گوشی استفاده میکردند( .)3در

منظور مییین بررسی ارمباط بهین متغیرههای دموگرافیهک

مطالی مهرپرور و مرومی نیز ب مرمیب  25درصد و 24/1

کارگران و سازههای مدل آموزشی بزنف ،از پرسشهنام

از گوشی استفاده میکردنهد()0،4

مدل بزنف استفاده گردید ب طوری ک بل از مداخل و

ک برای افزایش مدت زمان استفاده از گوشهی در ماهام

 3مههاه بیههد از مداخل ه موسههط کههارگران بیههد از گههرفتن

کارگران نیاز ب آموزش هام است .آموزش بهداشت با

ر ایت آگاهانه مکایهل گردیهد .پایهایی و روایهی ایهن

کاک مدل های آموزشی ،ههت افزایش آگاهی ،مغییر

پرسشنام موسط  18نفهر از متخییهین بررسهی شهد که

نگههرش و رفتههار مههرثر و اساسههی اسههت( .)6بههر اسههاس

شاخص روایی م توایی ( 5/73 )CVIو آلفهای کرونبها

م قیقههات ،یکههی از کامههلمههرین مههدل هههای آموزشههی،

ب روش هاسان درونی  5/88ب دست آمد.

درصد از کارگران هایش

خیوصاً در کشورهای در حهال موسهی  ،بهرای ایجهاد و

پرسشنام مدل بزنف شامل  43سوال بها  6زیهر مقیهاس

مغییر رفتار ،مدل بزنف میباشد .بزنف یکی از مدلههای

میباشد و امتیاز سواالت این گون بوده است ک بخهش

مطالی رفتار است ک در پیشهگیری و کنتهرل بیاهاریهها

آگاهی دارای  12سوال (حهدا ل امتیهاز  5و حهداکرر امتیهاز

نقش دارد و در م قیقات بهداشهتی مهورد اسهتفاده هرار

 ،)12بخههش نگههرش شههامل  7سههوال (حههدا ل امتیهاز  5و

میگیرد و مرکیبی از مدل یهد رفتهاری و مهدل پرسهید

حداکرر امتیاز  ،)28بخش افراد ماثیر گذار دارای  7سوال

است .مدل بزنف از اول کلاات رفتار ،نگرش ،نهرمههای

(حههدا ل امتیهاز  5و حههداکرر امتیهاز  ،)28بخههش عوامههل

ادرکننههده مشههکیل شههده اسههت(.)7

ادرکننههده دارای  7سههوال (حههدا ل امتیهاز  5و حههداکرر

مطالیات انجام یافت بر اساس مدل بزنف نشهان مهیدههد

امتیاز  ،)28بخش ید رفتهاری دارای  8سهوال (حهدا ل

ک علت عدم انجام یا مغییر رفتار 65 -75 ،درصد مربوط

امتیاز  5و حهداکرر امتیهاز  ،)32بخهش عالکهرد دارای 8

ب نگرش و عقایهد 25-35 ،درصهد مربهوط به نهرمههای

سوال (حدا ل امتیاز  5و حداکرر امتیهاز  .)16بیهد از مکایهل

انتزاعی و ک مر از  15درصد مربوط ب عوامهل ادرسهاز

پرسشنام اولی موسط هر دو گروه ،مداخ ت برای گهروه

میباشد( .)8برای مییین اثربخشهی مهدل آموزشهی بزنهف

مورد ب صورت  0هلس آموزشی (مئوری– عالی) ،ههر

در استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی به طهور

یک ب مدت  35-40د یق بر اساس مدل بزنف ،هفت ای

ماام و ت نیاز است ک اثر متغیرهای مداخل گر از هال

یک بار برگزار گردید .ماهام که سههای آموزشهی بهر

سن ،ماهل ،سابق کار و م یهی ت مهورد بررسهی هرار

اساس اهزاء الگوی بزنف در الب سهازهههای آگهاهی،

گیههرد .لههذا هههدف مطالیهه بررسههی ارمبههاط متغیرهههای

نگرش فردی و عوامل ادرکننده ،ید رفتاری و عالکرد

دموگرافیههک بهها سههازههههای مههدل آموزشههی بزنههف در

طراحی و با روشهای مناسب هر یک دست بندی و اهرا

افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظهت

شد .با موهه به نتهایج به دسهت آمهده از مرحله اولیه

شنوایی میباشد.

مکایل پرسشهنام  ،سهناریوی آموزشهی بزنهف مهدوین و

انتزاعههی و عوامههل
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آخههرین راه کنترلههی یینههی از وسههایل حفاظههت شههنوا ی

مطالی حا ر یک پژوهش از نوع مداخل ای میباشد

پژوهشی

محمدرضا منظم و همکاران

گروه شاهد در این مطالی هیچ آموزشی دریافت نکهرده

رفتههاری ،عالکههرد) بهها متغیرهههای فههردی مههورد مطالی ه

انهد 3 .مههاه بیهد از مداخله آموزشهی ،دوبههاره پرسشههنام

رابط ای نداشت (( )p<5/50هدول شااره  .)2در ههدول

موسط هر دو گروه مکایل گردید و در پایان بها اسهتفاده

شااره  ،3نتایج حاصل از آزمونهای آماری بهین متغیرههای

از نرمافزار  SPSS-19در این مطالی ابتدا نرمال بودن و یا

دموگرافیههک و حیط ه های مههدل بزنههف بیههد از مداخل ه

نبودن دادهها با استفاده از آزمون کلاوگروف-اسهایرونوف

آموزشی مشاهده میشود.

) (K-Sبررسی شد و سپ

بهرای دادهههای نرمهال در دو

گروه (ماهل) آزمون  t testو برای دادهههای غیهر نرمهال

جدول شماره  :1موزی فراوانهی مشخیهات دموگرافیهک کهارگران

آزمهون ناپارامتریهک  ann-Whitneyانجهام شهد .ههههت

مورد بررسی
گروه مداخل

گروه شاهد

میداد (درصد)

میداد (درصد)
)28( 14

مقایس میانگینهای یک صفت کاهی در بهیشمهر از دو

نام متغیر

برحسب متغیر

گروه (سن ،سابق کار و م یهی ت) در صهورت نرمهال

گروه های سنی (سال)

21-26

)25( 15

27-33

)48( 24

)05( 20

34-05

)32( 16

)22( 11

1-6

)28( 14

)26( 13

6/1-12

)44( 22

)45( 25

12/1-18

)28( 14

)34( 17

متاهل

)72( 36

)66( 33

مجرد

)28( 14

)34( 17

بودن از آنالیز واریهان

( )ANOVAاسهتفاده گردیهد و

سابق کار (سال)

بهرای دادهههای غیهر نرمهال از آنهالیز کروسهکال والهی
( )Kruskal Wallisاستفاده شد.

و ییت ماهل
سطی م یی ت

یافته ها

بی سواد -ابتدایی

)36( 18

)18( 3

سیکل

)32( 16

)44( 22

دیپل

)35( 10

)24( 12

فوق دیپل  -لیسان

)2( 1

)14( 7

سطی مینی داری
5/21

5/65

5/02
5/53

موزی فراوانهی مشخیهات دموگرافیهک کهارگران
مورد بررسی در هدول شااره  1آمده است.
با موه ب هدول شااره  ،1بیشمرین م دوده سنی
در گروه مورد بررسی بهین  27مها  33سهال و بهیشمهرین
سابق کاری در م دوده  6/1ما  12سال میباشند و اکرهر
افراد مورد مطالی متاهل هستند .ه چنین سهطی م یهی ت
در م دوده سیکل می باشند .کارگران مورد و شهاهد از
نظر سن ،شغل ،و شرایط کهار و میهزان مواههه بها صهدا
مقریباً یکسان هستند و اخهت ف مینهیداری نداشهتند .در
هدول شااره  ،2نتایج حاصل از آزمونهای آماری بهین
متغیرهای دموگرافیک و حیطه های مهدل بزنهف بهل از
مداخل آموزشی را نشان میدهد.
در این مطالی  ،حیط آگاهی با سن کارگران رابطه
مینیدار داشت ( .)p =5/521حیط نگرش با م یهی ت
افراد رابط مینیدار داشت( .)p =5/513ه چنهین حیطه

جدول شماره  :2ارمباط بین متغیرهای دموگرافیک با حیط های مدل
آموزشی بزنف ( بل از مداخل )
متغیرهای دموگرافیک

ماهل

سنی

سابق کار

گروه م یی ت

آگاهی

5/718

5/521

5/172

5/628

نگرش

5/112

5/186

5/342

5/513

افراد ماثیرگذار

5/620

5/206

5/631

5/541

عوامل ادر کننده

* 5/530

5/771

5/043

5/073

ید رفتاری

5/607

5/631

5/362

5/261

عالکرد

5/711

5/676

5/620

5/645

* سطی مینی دار (.)p>5/50

جدول شماره :3ارمباط بین متغیرهای فردی با حیط های مدل آموزشهی
بزنف (بید از مداخل )
متغیرهای فردی

ماهل

سنی

سابق کار

گروه م یی ت

آگاهی

5/807

5/388

5/803

5/337

نگرش

5/140

5/253

5/871

5/140

افراد ماثیرگذار

5/080

5/037

5/830

5/538

عوامل ادر کننده

5/760

5/338

5/313

5/313

ید رفتاری

5/657

5/025

5/303

5/240

عالکرد

5/603

5/807

5/735

*5/523

* سطی مینی دار (.)p>5/50

افراد ماثیر گذار با م یی ت افراد رابط مینیدار داشت

در این م قیق ،حیط افراد ماثیرگذار بها م یهی ت

( .)p =5/541در حیط عوامل ادر کننده ،مشهخص شهد

کارگران هااننهد بهل از مداخله رابطه مینهادار داشهت

ک این حیط با و ییت ماهل افراد رابطه مینهیدار دارد

( .)p =5/538ه چنین حیط عالکرد با م یی ت افهراد
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آموزش در گروه مداخله داده شهده اسهت و کهارگران

( .)p =5/530سایر حیط های مورد مطالی (نگرش ،ید

ارتباط متغيرهای دموگرافيک با سازه مدل آموزشي بزنف

مورد مطالی (آگاهی ،نگرش ،عوامل ادر کننده ،یهد

( .)p>5/50در گروه بی سواد و ابتدایی ،بیشمرین مقدار

رفتاری) با متغیرهای فردی مورد مطالی رابط ای نداشت

میانگین بوده و در گروه فوق دیپل و لیسان  ،ک مهرین

(( )p<5/50هدول شااره  .)3آنهالیز کامهل مهر متغیرههای

مقدار میانگین بوده است .در این پهژوهش در گهروه متاههل

دموگرافیک و حیطه های مهدل آموزشهی بزنهف که بها

میانگین  14/10و گروه مجرد  12/77بهوده اسهت و ایهن

یکههدیگر رابط ه مین هیدار دارنههد ( )p >5/50در هههدول

اخت ف از نظر آمهاری مینهیدار بهوده اسهت (.)p>5/50

شااره  4نشان داده شده است.

ناره عالکهرد بیهد از مداخله در سه گهروه م یهی ت

طبق هدول شااره  ،4نتایج نشان میدههد که ناهره

یکسان نبوده است ( .)p>5/50در گروه بیسهواد و ابتهدایی،

آگاهی بل از مداخل در س گهروه سهنی یکسهان نبهوده

بیشمرین مقدار میانگین بوده و در گهروه فهوق دیهپل و

است ( .)p>5/50در گروه سنی  34ما 05سال ،بیشمهرین

لیسان  ،ک مرین مقدار میانگین بوده است .طبق مشهاهدات

آگاهی را بل از مداخل داشت اند .در این مطالی میهانگین

در گروه مداخل  ،میداد کارگرانی ک بل از مداخله به

نگرش بل از مداخل در س گروه م یی ت یکسان نبهوده

صورت ماام و ت از گوشی استفاده میکردند 1 ،نفر (2

است ( .)p>5/50درگروه فوقدیپل و لیسان  ،بیشمهرین

درصد) و بید از مداخل  33 ،نفر ( 66درصد) بود و ه چنین

مقدار میانگین بوده و در گروه بیسواد و ابتدایی ،که مهرین

مدت زمان استفاده از گوشی در گهروه مهورد نسهبت به

مقههدار میههانگین بههوده اسههت .ه ه چنههین میههانگین افههراد

بل از مهداخله آمهوزشهی بهزنف افهزایش یافته است ک

ماثیرگذار بل از مداخل در س گروه م یی ت یکسان

طبهق آزمون  Tزوهی ،مینیدار است ( .)p>5/50در گهروه

نبوده است ( .)p>5/50در گروه فهوق دیهپل و لیسهان ،

شاهد ک هیچ آموزشی دریافت نکردهاند ،میانگین ناهره

بیشمرین مقدار میانگین بوده و در گروه بیسواد و ابتدایی،

مدت زمان استفاده از گوشی بید از مداخل نسبت ب بل

ک مرین مقدار میانگین بوده است .میانگین افهراد ماثیرگهذار

از مداخل مغییری نکرده است (.)p<5/50

جدول شماره :4ارمباط بین متغیرهای فردی با حیط های مدل آموزشی بزنف ک با یکدیگر رابط مینی دار دارند
اط عات دموگرافیک

گروه

میداد

 /Mean Rankمیانگین

میان  /ان راف مییار

نتیج آزمون

آگاهی بل از مداخل

گروه سنی

21-26

24

42/73

3

Chi-Square=7/756

( )Kruskal Wallis

(سال)

27-33

43

43/57

4

Df=2

34-05

27

08/45

3

Asymp. Sig.=5/521

نگرش بل از مداخل

گروه م یی ت

بی سواد -ابتدایی

27

13/03

2/32

F=3/774

سیکل

38

13/70

3/33

Sig. (2-tailed)= 5/513

دیپل

27

10/44

2/70

فوق دیپل  -لیسان

8

10/83

2/12

بی سواد -ابتدایی

27

13/48

3/65

F=2/677

سیکل

38

14/63

3/33

Sig. (2-tailed)= 5/541

دیپل

27

10/18

3/11

حیط های مدل بزنف

()ANOVA

افراد ماثیر گذار بل از مداخل

گروه م یی ت

()ANOVA

فوق دیپل  -لیسان
افراد ماثیر گذار بید از مداخل

گروه م یی ت

()ANOVA

عوامل ادر کننده بل از مداخل

ماهل

()One-Sample T-test

8

17/37

3/33

بی سواد -ابتدایی

27

22/01

7/36

F=2/310

سیکل

38

25/45

6/42

Sig. (2-tailed)= 5/538

دیپل

27

18/33

6/85

فوق دیپل  -لیسان

8

10/70

7/70

متاهل

63

14/10

4/51

T=-1/741

مجرد

31

12/77

2/77

Df=38

بی سواد -ابتدایی

27

65/35

21

Chi-Square=3/543

سیکل

38

46/11

10

Df=3

دیپل

27

03/05

25

Asymp. Sig.=5/523

فوق دیپل  -لیسان

8

28/13

12

Sig. =5/530
عالکرد بید از مداخل

گروه م یی ت

( )Kruskal Wallis

*سطی مینی دار (.)p>5/50
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رابط مینیدار داشهت ( .)p =5/523در سهایر حیطه های

بید از مداخل در س گروه م یی ت یکسان نبوده اسهت

پژوهشی

بحث
ماکنون هیچ مطالی ای در زمینه بهداشهت حرفه ای

محمدرضا منظم و همکاران

سواد پایینمر ،ک مرین ناره را از حیط افراد ماثیر گهذار
کسب کردهاند ،ولی بید از مداخل  ،بهیشمهرین ناهره را

استفاده از گوشی انجام نشهده اسهت و منهها مطالیهامی بها

ب نظر میرسد افراد ماثیرگذاری مانند کارشناس بهداشهت

استفاده از مئوری بزنف ههت آموزش استفاده از ماسک

حرف ای ،متخیص طب کار و سرپرست ،بیشمرین انگیهزه

منفسی موسط مقدیسی و صل ی در کارگران انجام شده

را میموانند در گروه ک سواد ایجاد کننهد که بایهد در

است( .)15،3طبق هدول شااره  ،4نتهایج نشهان مهیدههد

سههایر مطالیههات نیههز در نظههر گرفته شههود .نتههایج م قیههق

ک بل از مداخل  ،سن با آگاهی رابطه مینهیدار داشهت

مرومهههی ،مقدیسهههی و ههههزاوهای نشهههان داد کههه سهههازه

اسههت ،ب ه طههوری ک ه در گههروه سههنی  34مهها  05سههال،

هنجارهای انتزاعی یک پارامتر ماثیرگذار در امر آموزش

بیشمرین مقدار ناره را داشت اند .این نشان میدههد که

میباشد( .)12-14ناره حیطه عالکهرد بیهد از مداخله بها

افراد مسنمر ،آگاهی بیشمری نسبت ب دو گهروه دیگهر

م یی ت رابط مینهادار داشهت که بهیشمهرین ناهره را

دارند ک شاید ب علهت مجربه بهیشمهر در م هیط کهار

گروه ک سواد دریافت کردهاند ک ب نظر میرسد افراد

باشد .در مطالیامی ک ب بررسی میانگین سطی آگهاهی در

ماثیرگههذار ،بههیشمههرین نقههش را در عالکههرد اسههتفاده از

گروههای سنی مختلف پرداخت اند ،ارمبهاط مینههیداری

گوشی افراد ک سهواد داشهت انهد .در ایهن مطالیه یهد

را بهین سههن و سهطی آگههاهی نشهان دادهانههد( .)11بههل از

رفتاری از حیط های مدل بزنف و سابق کار از متغیرهای

مداخل  ،نگرش نسبت ب استفاده از گوشی با م یهی ت

دموگرافیههک در بههل و بیههد از مداخلهه  ،هههیچ رابطهه

کارگران رابط میناداری داشت ،به طهوریکه افهراد بها

مینیداری با یکدیگر نداشت انهد .به طهور کلهی در ایهن

م یهی ت بههاالمر ،نگههرش بهتههری نسههبت به افههراد که

مطالیهه  ،اسههتفاده از گوشههی بیههد از مداخلهه فقههط بهها

سوادمر دارند .سطی سواد پایین موهب میشود که ایهن

م یی ت افراد رابط مینیداری داشهت که در مطالیه

گههروه از افههراد نتواننههد از کتههب آموزشههی ،هههزوات و

 Edelsonنیههز اسههتفاده از گوشههی بهها م یههی ت رابط ه

سایتهای اینترنتی استفاده کنند .از آنهایی که بها بهاال

مین هیداری داشههت ،ولههی بهها سههن و سههابق کههار رابط ه

رفتن سطی م یی ت ،آگاهی افزایش مییابد ،شایسهت

مینیداری نداشت( .)10یکی از نقاط هوت ایهن مطالیه ،

است ما برنام های آموزشی متناسب با سطی م یهی ت

مییین ارمباط متغیرهای دموگرافیک بها سهازهههای مهدل

در نظههر گرفتهه شههود و بههرای افههراد بههیسههواد از سههایر

آموزشی بزنف در افزایش مدت زمان استفاده کهارگران

روشهای آموزشی دیگر نیز بهره گرفت .ب طهور کلهی

از وسایل حفاظت شنوایی میباشد ک هیچ مطالی ای در

در این مطالی بل از مداخل  ،آگاهی و نگرش کارگران

مورد این مو وع انجام نشهده اسهت .نقهاط هیف ایهن

با سن و م یی ت ک  ،پایین بوده است ک ما در آمهوزش

مطالی شامل دخیهل نبهودن زنهان در ایهن مطالیه اسهت.

سیی کردی ب وسیل سخنرانی ،پافلت ،پوستر ،پیامک،

پیشنهاد میشود ک در سایر مطالیات از مدلههای دیگهر

فیل و غیره طوری آموزش بدهی ک برای ها گروههها

آموزش بهداشت در زمین افزایش مهدت زمهان اسهتفاده

ابل فه باشد ،ب طوری ک مشاهده میشود ک آگهاهی

کارگران استفاده شود .بر اساس یافت های ایهن پهژوهش،

و نگرش بید از مداخله بها ههیچ یهک از متغیرهها رابطه

سازه افراد ماثیر گذار و میزان م یی ت افراد از ارمبهاط

مینیداری ندارد و برای ها یکسان میباشد .حیط افراد

وی بها یکهدیگر برخوردارنهد ،لهذا بایهد در برنامه ههای

ماثیرگههذار ،بههل و بیههد از مداخله بهها م یههی ت رابطه

آموزش هی ،افههزایش مههدت زمههان اسههتفاده از گوش هی ب ه

مینیداری داشت ،ب طوری ک بل از مداخل  ،افهراد بها

اهایت این عوامل موه ویژهای مبذول شود.
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با استفاده از مدل آموزشی بزنف در افزایش مدت زمهان

نسبت ب افراد با سوادمر از این حیط کسب کرده اند ک

ارتباط متغيرهای دموگرافيک با سازه مدل آموزشي بزنف
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این مقال از پایان نام کارشناسی ارشد رشهت مهندسهی
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