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  فصلنامه پايش

  ١٣-٢٠صص  ١٣٩٠ زمستان اول شماره يازدهمسال 

  ۲۳/۲/۱۳۸۹ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٨٩آبان  ١٨-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

از  يرانيموتورسواران ا درصد از ۶اما تنها  دهد يکاهش مدرصد  ۸۸تا  ۴۵را  يضربه مغزخطر در موتورسواران يمنياستفاده از کاله ااگرچه 

 يمنـ ياده از کـاله ا اسـتف  ميـزان  شده بر يزيبر نظريه رفتار برنامه ر يمبتن يربرنامه آموزشين مطالعه تأثيدرا. کنند ياستفاده م يمنيکاله ا

 .رديگ يقرار م يزد مورد بررسيتوسط کارمندان موتور سوار شهر 

شده استفاده  يزيشده بر اساس نظريه رفتار برنامه ر يطراح يا ها از پرسشنامه داده يجمع آور يبرا. است يمه تجربيک مطالعه نين يا

  د قــرار گرفــت  يــمــورد تأي) retest-test( ييازآزمــاآن بــه روش ب ييايــق پانــل خبرگــان و پا يــپرسشــنامه از طر يــيروا. شــد

)۳۰=N  ۷۰/۰-۸۳/۰و=r.(  

انتخـاب  ) تصـادفي ( يا خوشـه  يريبودند که به روش نمونه گ ۱۳۸۵در سال ) اداره ۶(زد ينفر از کارمندان شهر  ۱۲۰ينمونه مورد بررس

و شـاهد  ) n=۶۰(بـه دو گـروه آزمـون     يبه طور تصادف يش آزمون، افراد مورد بررسيدر مرحله پ) مصاحبه(ل پرسشنامه يبعد ازتکم. شدند

)۶۰=n (يبرنامه آموزشـ  يک ماه از اجرايبعد از . دين و در گروه آزمون ارائه گرديتدو يآموزش يه، محتوايج اوليبر اساس نتا. م شدنديتقس 

  .ديل گرديه و تحليتجز SPSS 11.5افزار و با استفاده از نرم يها جمع آور مجدداً داده

 يمنيدامنه نمره استفاده ازکاله ا. استاحساس گرما هنگام استفاده از آن  )درصد ۶/۸۶(ي منيکاله ا ن مانع استفاده ازينر مهم، جينتاطبق 

 کاله استفاده از قصد واريانس درصد ۵۹ مجموع در نگرش و انتزاعي هنجارهاي شده، درک رفتاري کنترل. شتر در محدوده نامطلوب بوديب

 يرهايبر تمام متغ يبرنامه آموزش ياجرا. بود متغيرها ساير از بيش شده درک رفتاري کنترل مستقيم اثر که کردند مي وييپيشگ را ايمني

 .ه استرها بودير متغيش از سايب) P>۰۰۱/۰(موتورسواران  يمنيو استفاده ازکاله ا) P>۰۰۰۱/۰(ر بر قصد ين تأثيالگو مؤثر بود، اما ا

كـاله ايمنـي در موتورسـواران     استفاده از يتواند زمينه را براي ارتقا كاله ايمني مي استفاده از رفع موانع ه بااجراي برنامه آموزشي همرا

  .فراهم آورد

  

  موتورسوار کارمندان ايمني، کاله شده، ريزي برنامه رفتار نظريه :ها واژه كليد

                                                           
 سبزوار واحد اسالمی، آزاد دانشگاه دانشگاه، خيابان سبزوار،: پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۵۷۱-۲۶۴۶۸۱۰: تلفن
E-mail: hadimehri1386@gmail.com   
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  ١٤

    دانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد    

  مقدمه

است که سـالمت   ياز معضالت مهم بهداشت يکي يکيحوادث تراف

ن حوادث چنان ياز ا يصدمات ناش. ها را به خطر انداخته است انسان

 ].۱[شود  ياد ميگسترده است که از آن به عنوان جنگ در جاده ها 

ر يـ مـرگ و م  ،)WHO(بهداشـت   يبر طبق اطالعات سازمان جهـان 

بـه   ١٩٩٠نفر در سال  ٩٩٩ ٠٠٠از حدود  يکياز حوادث تراف يناش

 يعنـ ي اسـت؛  افتـه يش يافـزا  ٢٠٠٢ون نفر در سـال  يليم ٢/١حدود 

برخوردار بوده  درصد ١٠رشداز  يکياز حوادث تراف ير ناشيمرگ و م

 يهـا  ن سـال يشود در سرتاسر جهان در ب ين زده ميتخم ].۲[است 

 ٦٥ يکـ ياز حـوادث تراف  يناشـ  يهاريتعداد مرگ و م ٢٠٠٠-٢٠٢٠

 يرها در کشـورها ين مرگ و ميافت که اکثر ايش خواهد يافزادرصد 

اده و دوچرخـه سـواران   يـ عابران پ، موتورسواران نيرآمد و در بکم د

  .اتفاق خواهد افتاد

ش از يببرابر  ٢ اًهر سفر تقريب سيكلت در موتوربا  احتمال تصادف

ک فـرد  يـ  ياسـت و خطـر مـرگ بـرا    وسـايل نقليـه موتـوري    ر يسا

شتر اسـت  يبرابر ب ٢٠ل ين اتومبيک سرنشيسه با يموتورسوار در مقا

]۳ ،۲.[  

قلــب و عــروق  يهــا يمــاريبعــد از ب يکــيران حــوادث ترافيــا در

ن علـت  يتر ضمن آن که مهم]. ٤[ر هستند ين علت مرگ و ميتر مهم

مربـوط بـه    )Year Life Lost-YLL(عمر به هدر رفته در کشـور  

جـه  يران در نتيـ زان عمر به هدر رفتـه در ا يم. است يکيحوادث تراف

] ۵[شتر اسـت  يب ينه شرقتراياز جهان و منطفه مد يکيحوادث تراف

  ].۶[رود  مي دست از عمر سال ۱۶۰۰ش ازيو روزانه ب

 ٨/٢٣ کشور، يکياز  حوادث تراف يناش يهامرگ و ميراز مجموع 

زد در سـال  يـ در اسـتان  ]. ۷[به موتورسواران اختصـاص دارد  درصد 

 ۱۲۹کشته شدند که  يکينفر در اثر حوادث تراف ۴۰۹، تعداد ۱۳۸۴

استفاده از که  يدرحال]. ۸[آنها موتور سوار بودند  از) درصد ۳۲(نفر 

درصـد وخطـر    ۸۵جراحت سر را خطر در موتور سواران  يمنيکاله ا

ن يتـر  دهد و موفق يکاهش م درصد در آنها ۸۸تا  ۴۵را  يضربه مغز

ه يـ ل نقلين رانندگان وسـا ياز جراحت سر در ب يريشگيوه براي پيش

از موتورسواران از کـاله   يکمران تعداد ي، در ا]۹-۱۲[دو چرخ است 

و همکـاران   يرودسـار  يج بررسـ ينتـا : مثالً. کنند ياستفاده م يمنيا

شـده در   يدرصد از مجروحان مرد بسـتر  ۴۲نشان داد اگرچه حدود

درصـد از   ۶فقـط   ي، ول]درصد ۴۲[مارستان موتورسواران هستند يب

  ]. ۱۳[استفاده کرده بودند  يمنيآنان از کاله ا

درصـد از   ۳۰ان کردنـد کـه حـدود    يـ خود ب يبررس ز درين يمبلغ

چکـدام از  يمارستان موتورسواران بودند که هيدر ب يمجروحان بستر

هم  يصادق يو در بررس] ۱[استفاده نکرده بودند  يمنيآنان از کاله ا

ان يـ ن قربانيشـتر يب) درصـد  ۵۴(مشخص داد اگر چه موتورسـواران  

درصـد از آنـان از    ۱۱ط فق يدهند، ول يل ميرا تشک يکيحوادث تراف

  ]. ۴[استفاده کرده بودند  يمنيکاله ا

کـاله   از استفاده ميزان فقط کشور، در شده انجام مطالعات بيشتر

مطالعـات   نيـز  و شـهر يـزد   مطالعـات  در و دهنـد  مي نشان را ايمني

تـأثير   و ايمني کاله از استفاده بر مؤثر عوامل که اي مطالعه كشوري،

شـده   سـعي  مطالعه اين در. نيامد دست به نجدبس را آموزشي برنامه

اسـتفاده   ارتقاي جهت در آموزشي هاي برنامه اجراي و مؤثر عوامل تا

ريـزي   برنامه رفتار نظريه بر اساس را موتورسواران در ايمني کاله از

  :دليل دو به. دهيم قرار بررسي مورد شده

 عياجتمـا  ،)فـرد  نگـرش (انساني  عوامل مانند مختلفي عوامل -۱

يکـي  . است مؤثر ايمني کاله از استفاده بر )گرما(محيطي  و )پليس(

نظريـه   کند مي ارزيابي و بيان خوبي به را عوامل اين که الگوهايي از

مختلـف   مطالعـات  نتـايج  که طوري به است؛ شده ريزي برنامه رفتار

از  اسـتفاده  ميـزان  بـر  مداخله و پيشگويي در را الگو اين کارايي نيز

  ].١٤، ١٥، ٢٨، ٣٠[ اند کرده تأييد منياي کاله

اتتزاعـي،   هنحارهاي شده، درک رفتار کنترل از که نظريه اين -۲

قصد  فرد زماني کند مي بيان است، شده تشکيل رفتار و قصد نگرش،

  :که دارد را ايمني از کاله استفاده

باشد  داشته ايمني کاله از استفاده به نسبت مثبتي ديد فرد -الف

  ).نگرش(

جانـب   از ايمنـي  کـاله  از اسـتفاده  اي بـر  کنـد  احسـاس  فرد -ب

  )انتزاعي هنجارهاي(است  فشار تحت )پليس(اجتماع 

يـا   و کننـده  تسـهيل  که دارند وجود عواملي کند احساس فرد -ج

قادر  فرد عوامل اين وجود با ولي هستند، ايمني کاله از استفاده مانع

هـر   ).شـده  درک رفتـاري  کنتـرل (کند  استفاده ايمني کاله از است

 رفتـار  توانـد  مي بهتر باشد، تر واقعي شده درک رفتاري کنترل اندازه

  ].۱۶-۲۰[کند  پيشگويي فرد در را )ايمني کاله از استفاده(مورد 

  

  كار  مواد و روش

جامعـه مـورد   . اسـت  يمـه تجربـ  يک مطالعـه ن يـ وهش حاضـر  ژپ

 ۱۳۸۵در سـال  زد يمطالعه، تمامي کارمندان موتورسوار ادارات شهر 
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  ١٥

    و همكاران علي مهري                                                                                                       ...     تأثير آموزش بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده

نان ي، سطح اطم]۲P ]۱۵=۲۵/۰و  ۱P=۰۱/۰با در نظر گرفتن . بودند

  .نفر برآورد شد ۴۹ ي، نمونه مورد بررس%۸۵و توان آزمون  ۹۹/۰
n={z[1-a/2]+z[1-B]}2{P1[1-P1]+P2[1-P2]}/[P1-P2] 

ابـزار  . نفر انتخـاب شـدند   ۶۰شتر در هر گروهينان بياطم يکه برا

 يمورد بررس يبود که براساس الگو يا نامهها پرسش داده يجمع آور

  .ديل گرديشد و به روش مصاحبه تکم يطراح

سـن،  (پرسشنامه مورد اسـتفاده از دو بخـش اطالعـات جمعيتـي     

 يرهايو متغ) التيکلت و سطح تحصيمدت زمان استفاده از موتورس

الگـو را   يرهـا يسـؤال متغ ۳۵. ل شده بـود يتشک يمورد بررس يالگو

 يسؤال، کنترل رفتـار  ۱۰ن گونه که يدادند؛ بد ير مقرا يمورد بررس

 ۸، )د کنتـرل يـ سؤال وزن عقا ۵، يد کنترليسؤال عقا ۵(درک شده 

) يد رفتـار يـ سـؤال وزن عقا  ۴، يد رفتاريسؤال عقا ۴(سؤال نگرش 

سـؤال   ۵، يد هنجـار يـ سـؤال عقا  ۵( يانتزاع يسؤال هنجارها ۱۰و

اسـتفاده  ( يفتـار سـؤال ر  ۲سـؤال قصـد و    ۴، )يد هنجاريوزن عقا

  .دادند يرا مورد سنجش قرار م) يمنيازکاله ا

ــار  ــرل رفت ــب در کنت ــل کس ــرات قاب ــرش و  ينم ــده، نگ درک ش

بود  يد در وزنيک از عقاي، مجموع حاصلضرب هر يانتزاع يهنجارها

نمرات کسب شـده بـه سـه    ]. ۱۹، ۲۰[شد  يد داده مين عقايکه به ا

 ۴/۳۳-۶/۶۶(تاً مطلـوب  ، نسـب )درصـد  ۳/۳۳صفر تا (گروه نامطلوب 

ــد ــوب ) درص ــد ۷/۶۶-۱۰۰(و مطل ــ) درص ــم گرديتقس ــيروا. دي  ي

 ييآن نيز ار روش بازآزمـا  ييايق پانل خبرگان و پايپرسشنامه از طر

)test retest (د قرار گرفت يمورد تأي)۳۰=N  ۷۰/۰-۸۳/۰و=r.[  

ش آزمون افـراد  ي، پس از انجام پير برنامه آموزشين تأثييتع يبرا

به دو گروه شـاهد و آزمـون    يبه طور تصادف) نفر ۱۲۰( يرسمورد بر

)۶۰=n (يج به دست آمده برنامه آموزشـ يبر اساس نتا. م شدنديتقس 

  . دين گرديآن تدو يو محتوا

ک يـ (و پرسـش و پاسـخ    يبا اسـتفاده از سـخنران   يبرنامه آموزش

 يقه بـرا يدق ۵حداقل (، آموزش چهره به چهره )يا قهيدق ۴۵جلسه 

، پوسـتر  )n=۱( يشامل جزوه آموزشـ  يو مواد کمک آموزش )هر نفر

)۳=n ( و پمفلت)۲=n (  گـروه شـاهد   . ديـ در مـدت ده روز ارائـه گرد

بـه حـداقل رسـاندن     يبـرا . قرار نگرفتنـد  يچ برنامه آموزشيتحت ه

، مجـدداً  يبرنامه آموزش يک ماه بعد از اجراي، يطيط محير شرايتأث

وارد رايانـه   SPSS11.5نرم افـزار   و با استفاده از يها جمع آور داده

ر يتحليلـي مسـ   يهـا  هـا از آزمـون   ل دادهيه و تحليتجز يبرا. شدند

 يفيتوصـ  يهـا  لکاکسون بـه همـراه آزمـون   يون و ويبر رگرس يمبتن

ن يـ نـان داده شـد کـه ا   ياطم يبه جامعه مورد بررس. دياستفاده گرد

بـه  زد اسـت و اطالعـات   يـ  يمطالعه مربوط به دانشگاه علـوم پزشـک  

  .صورت محرمانه نگهداري خواهد شد

  :وجود دارد از جمله ييها تين مقاله محدوديا يبرا

. بودنـد  يالت دانشـگاه يتحصـ  يدارا ياکثر جامعه مورد بررس -۱

  .م داديج را نتوان به تمام افراد جامعه تعمين نتايممکن است ا

که بر اسـتفاده  ) يطيط محيمانند شرا(گر ياز عوامل د ياريبس -۲

  .قرار نگرفت يموثر است، مورد بررس يمنيکاله ااز 

و در ) وريمـرداد و شـهر  (در فصـل تابسـتان    ين بررسيچون ا -۳

 يهـا  انجام شد، ممکـن اسـت در اسـتان   ) زدي(کشور  يرياستان کو

  .ديج متفاوت به دست آيگر نتايد ييط هوايگرو شرايد

ر يکننـده تـأث   ييشـگو يج پيتعداد کم نمونه ممکن است برنتـا  -۴

  .بگذارد

  

  ها يافته

زد يـ نفر از کارمندان ادارات شـهر   ۱۲۰يمورد بررس يجامعه آمار

پلم يـ بـاالتر از د ) درصـد  ۵۵(الت، اکثـر آنهـا   يبودند که از نظرتحص

و مـدت  ) R=۲۱-۶۴(سـال   ۷۰/۳۴±۹۸/۷آنها  ين سنيانگيم. بودند

) R=۱-۳۳(سـال   ۲۱/۱۳±۵۷/۸کلت يزمان استفاده آنها از موتورسـ 

در  يمنـ يانـع اسـتفاده از کـاله ا   ون ميتر نشان داد که مهم جينتا .بود

کـاله   اد هنگـام اسـتفاده از  يـ ز ياحساس گرمـا  يجامعه مورد بررس

وزن  ينيو سنگ) درصد ٧/٨١(د يت دي، محدود)درصد ٦/٨٦( يمنيا

  ).۱جدول شماره (است ) درصد ۷/۷۶( کاله

ه دهد دامنه نمرات نگرش و قصد استفاد ينشان م ۲جدول شماره 

 يشتر در محدوده مطلـوب، دامنـه نمـرات هنجارهـا    يب يمنيازکاله ا

شـتر در محـدوده نسـبتاً مطلـوب و دامنـه نمـره کنتـرل        يب يانتزاع

شــتر در محــدوده يب يمنــيدرک شــده و اســتفاده ازکــاله ا يرفتــار

  .نامطلوب است

دهـد کـه نگـرش     ينشـان مـ  ) ۱شکل شماره (ر يج تحليل مسينتا

 ۵۹درک شـده در مجمـوع،    يرل رفتـار و کنتـ  يانتزاعـ  ي،هنجارها

کنـد کـه    يم ييشگويرا پ يمنيانس قصد استفاده از کاله ايدرصد وار

رهــا ير متغيش از ســايدرک شــده بــ يم کنتــرل رفتــارياثــر مســتق

)۴۰۵/۰=β (کننده  ييشگوين عامل پي، دوميانتزاع يهنجارها. است

ن کـه  يـ ، ضمن ا)β=۳۴۲/۰(در کارمندان بود  يمنياستفاده از کاله ا

درک شـده و نگـرش    يق کنترل رفتاريم از طريرمستقيبه صورت غ

 ييشـگو يرا پ يدر جامعه مورد بررس يمنيز قصد استفاده از کاله اين

 نظريـه  يبـر تمـام اجـزا    يبرنامه آموزش يج، اجرايطبق نتا. کند يم
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  ١٦

    دانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد    

بر قصد و ر مثبت ين تأثيشده مؤثر بوده است که ا يزيرفتار برنامه ر

بـه  . رها بودير متغيش از سايدر موتورسواران ب يمنيه ااستفاده از کال

ن نمـره قصـد و   يانگيـ ، ميبرنامـه آموزشـ   يکه بعـد از اجـرا   يطور

بـــه   ۵۵/۵±۳۷/۴و  ۲۰/۱۴±۴۵/۴ از يمنـــياســـتفاده ازکـــاله ا 

لکاکسون يآزمون و. افته استيش يافزا ۷۹/۶±۱۵/۴و  ۰۱/۴±۸۶/۱۵

و اسـتفاده ازکـاله   نمرات قصد  يها نيانگين ميب يدار ياختالف معن

  ). P>۰۰۱/۰(در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله نشان داد  يمنيا

 نظريـه  ين اجـزا يانگيـ ن ميبـ  يدار يچ رابطه معنيکه ه يدر حال

شده درگروه شاهد قبل و بعد از مداخله مشـاهده   يزيرفتار برنامه ر

  ).۳جدول شماره (نشد 

  

  يمنياستفاده از کاله ا) موانع( يد رفتاريتوزيع فراواني عقا -١جدول شماره 
  ستيح نيصح  نظر يب  حيصح  سؤاالت

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  ۹/۱۵  ۱۹  ۵/۲  ۳  ۶/۸۱  ۹۸  .کند يد را محدود ميد يمنيکاله ا

  ۸/۱۰  ۱۳  ۵/۲  ۳  ۷/۸۶  ۱۰۴  کنم ياد ميز يدن آن احساس گرمايبا پوش

  ۳/۱۸  ۲۲  ۰/۵  ۶  ۷/۷۶  ۹۲  .ن وزن استيسنگ يمنيکاله ا

  ۳/۵۳  ۶۴  ۲/۴  ۵  ۵/۴۲  ۵۱  .گران است يمنيکاله ا

  ۵/۶۷  ۸۱  ۲/۹  ۱۱  ۳/۲۳  ۲۸  .شوم يمسخره م يمنيکنم هنگام استفاده ازکاله ا ياحساس م

  

  

  قبل از مداخله يمورد بررس يالگو يرهايدامنه نمرات متغ -۲جدول شماره 
   )درصد ١٠٠تا  ٧/٦٦(طلوب م  ) درصد ٦/٦٦تا  ٤/٣٣(نسبتاً مطلوب   )درصد ٣٣صفر تا (نامطلوب   

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  ۳/۸  ۱۰  ۷/۳۶  ۴۴  ۰/۵۵  ۶۶  درک شده يکنترل رفتار

  ۸/۹۰  ۱۰۹  ۲/۹  ۱۱  ۰  ۰  نگرش

  ۸/۲۰  ۲۵  ۸/۶۰  ۷۳  ۴/۱۸  ۲۲  يانتزاع يهنجارها

  ۶/۵۶  ۶۸  ۲/۲۴  ۲۹  ۲/۱۹  ۲۳  قصد

  ۳/۱۸  ۲۲  ۰/۲۵  ۳۰  ۷/۵۶  ۶۸  يمنياستفاده ازکاله ا
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  ١٧

    و همكاران علي مهري                                                                                                       ...     تأثير آموزش بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده

  
  يمورد بررس يون الگويبر رگرس ير مبتنيتحليل مس -۱شکل شماره 

  

  در گروه شاهد و آزمون يقبل و بعد از مداخله آموزش يمورد بررس يالگو يرهايار متغين و انحراف معيانگيم -۳جدول شماره

  لکاکسونيآزمون و P  بعد از مداخله  قبل از مداخله  ريمتغ

 انحراف معيار ميانگين نحراف معيارا ميانگين

  كنترل رفتاري درک شده

 ۰۸۷/۰  ۰۷/۲۱  ۷۵/۴۹  ۹۶/۲۲  ۸۶/۴۵  آزمون

 ۵۵۱/۰  ۰۳/۲۳  ۸۶/۴۴  ۲۷/۲۴  ۵۴/۴۴  شاهد

  نگرش

 ۰۵۹/۰  ۴۸/۵  ۲۵/۹۵  ۷۳/۱۳  ۴۸/۹۰  آزمون

 ۱۵۴/۰  ۴۷/۱۳  ۸۱/۸۸  ۵۵/۱۲  ۳۰/۹۰  شاهد

  يانتزاع يهنجارها

 ۱۱۴/۰  ۸۸/۲۰  ۲۵/۷۲  ۸۲/۲۳  ۷۴/۶۹  آزمون

 ۱۴۵/۰  ۸۱/۲۱  ۳۷/۶۹  ۵۲/۲۳  ۰۰/۶۸  شاهد

  قصد

 ۰۰۰/۰  ۰۱/۴  ۸۶/۱۵  ۴۵/۴  ۲۰/۱۴  آزمون

 ۱۹۰/۰  ۹۷/۳  ۱۰/۱۵  ۳۲/۴  ۹۰/۱۴  شاهد

  يمنياستفاده از کاله ا

 ۰۰۱/۰  ۱۵/۴  ۷۹/۶  ۳۷/۴  ۵۵/۵  آزمون

 ۲۴۹/۰  ۰۳/۴  ۹۶/۵  ۲۰/۴  ۶۶/۵  شاهد

  

  يمنيقصد استفاده ازکاله ا

۵۹۸/۰= R2 
 هنجارهای انتزاعی

  نگرش

۱۹۰/۰=R2 

۴۰۵/۰ 

۳۴۲/۰ 

۲۰۵/۰ 

۲۰۷/۰
 ۴۹۳/۰  

۴۳۶/۰  

اســـتفاده ازکـــاله  

  منیيا

۴۵۲/۰= R2 

۴۳۹/۰ 

۲۹۵/۰ 

 کنتــرل رفتــاری درک شــده

۳۷۵/۰=
۲R 
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  ١٨

    دانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد    

  بحث و نتيجه گيري

احسـاس  ) درصـد  ۶/۸۶( يج، اکثـر جامعـه مـورد بررسـ    يطبق نتا

ن مـانع  يتر را به عنوان مهم يمنياد هنگام استفاده از کاله ايز يگرما

 يهـا  افتـه يجه با ين نتيا). ۱جدول شماره (استفاده ازآن ذکر کردند 

هـوا   يکه دمـا  ييآنجا از]. ۲۱-۲۲[ن نف و هانگ هماهنگ است يف

گـراد   يدرجـه سـانت   ۸/۴۴زد به خصـوص در تابسـتان تـا    يدر شهر 

ن يتـر  هوا، مهـم  يرسد احساس گرما ي، به نظر م]۷[ابد ي يش ميافزا

  . ن شهر باشديدر ا يمنيمانع استفاده موتورسواران از کاله ا

 يدهد دامنه نمرات کنتـرل رفتـار   ينشان م ۲ج جدول شماره ينتا

 يهـا  افتهيافته با ين يشتر در محدوده نامطلوب است، ايدرک شده، ب

نـدارد   ين هماهنگين کوئيج ليت و با نتالجونن و جوان هماهنگ اس

 يان کننده آن است که جامعه مـورد بررسـ  يجه بين نتيا]. ۳۰-۲۸[

کنتـرل  ) ۱جدول شماره( يل وجود موانعيبه دل كه دنکن ياحساس م

 يبـرا  ياز آنجا که افراد زمـان . ندارند يمنيبر استفاده از کاله ا يکامل

ختــه يبرانگ) يمنــيه ااســتفاده از کــال( يبهداشــت يانجــام رفتارهــا

دهنـد کـه    يهـا آن را انجـام مـ    در برخورد با چالش يشوند و حت يم

هـاي   الزم است برنامه .]۳۱[احساس کنند بر آن رفتار کنترل دارند 

ده در يـ ن ايت کننده ايباشد که تقو يموتورسواران در جهت يآموزش

فاده اسـت  يمنـ يتواننـد از کـاله ا   يآنها باشد که با وجود موانع آنها مـ 

در حـد   يدر جامعه مـورد بررسـ   يمنيزان استفاده از کاله ايم. کنند

زرگـر و   يجـه بررسـ  يافته با نتين يا). ۲جدول شماره (نامطلوب بود 

 يک، هنـدل يو يجه بررسيو با نت] ۱۳، ۲۴[دارد  يهماهنگ يرودسار

زان يـ در ميـ و ر يک، هنـدل يـ و يدر بررسـ . نـدارد  يهمـاهنگ  درير و

-۲۷[ر بـود  يـ درصـد متغ  ۸/۹۸تا  ۲/۶۹ن يب يمنياستفاده از کاله ا

 يزيـ برنامه ر] ٩-١٢[ يمنياستفاده از کاله ا يايبا توجه به مزا]. ۲۵

ضـرورت   يدر جامعه مورد بررس يمنيجهت ارتقاي استفاده از کاله ا

 يرهـا يدهـد متغ  ينشان م) ۱شکل شماره (ر يج تحليل مسينتا .دارد

انس قصد اسـتفاده از  يواردرصد  ۵۹در مجموع،  يمورد بررس يالگو

د يـ راتـر را تأي  يهـا  افتـه يجـه  ين نتيا. دهد يح ميرا توض يمنيکاله ا

  ]. ۲۸[کند  يم

تواند به عنوان  يم يمورد بررس يدهد که الگو يجه نشان مين نتيا

در  يمنـ يقصد و استفاده ازکـاله ا  ييشگويپ يمناسب برا يک الگوي

کننده قصد اسـتفاده   ييشگوين پيتر مهم. موتورسواران استفاده شود

؛ )۱شـکل شـماره   (درک شـده اسـت    ي، کنترل رفتـار يمنيازکاله ا

شتر موتورسواران احساس کننـد کـه بـر اسـتفاده از     يهر چه ب يعني

در آنـان   يمنيزان استفاده از کاله ايکنترل وجود دارد، م يمنيکاله ا

دگاه يـ دهـد کـه د   يج مطالعـات نشـان مـ   ينتـا . افتيش خواهد يافزا

 يمنـ يکه از افراد انتظار دارند تا از کـاله ا  ين، خانواده و کساندوستا

]. ۲۳، ۳۲[مؤثر است  يمنيزان استفاده از کاله اياستفاده کنند، بر م

م يرمسـتق يم و غيبه صورت مستق يانتزاع يهنجارها ين بررسيدر ا

درک شده و نگرش، قصـد اسـتفاده از کـاله     يق کنترل رفتارياز طر

 يهـا  ن در برنامـه يبنابرا). ١شکل شماره(کند  يم ييشگويرا پ يمنيا

در موتورسـواران،   يمنـ يجهت ارتقـاي اسـتفاده از کـاله ا    يا مداخله

ر افـراد  يراهبردهاي بكارگيري اعضاي خانواده، دوستان نزديك و سـا 

  . تواند مؤثر باشد يموتورسواران م يمهم برا

بـر همـه    يبرنامـه آموزشـ   ي، اجـرا ۳ج جـدول شـماره  يطبق نتـا 

ر را بـر  ين تـأث يشتريب يمؤثر است، ول يمورد بررس يالگو يرهايتغم

). P>۰۰۱/۰(در موتورسـواران دارد   يمنـ يقصد و استفاده از کـاله ا 

ن يـ ا]. ۱۵[دارد  ين همـاهنگ ين کـوئ يلـ  يج بررسيها با نتا افتهين يا

ماننـد   يـ اجتمـاع   يشـناخت  يهـا  نظريـه ج نشان دهنـده ارزش  ينتا

مؤثر  يا مداخله يبرنامه ها يشده در طراح يزيرفتار برنامه ر نظريه

ن يدر ا. است) يمنياستفاده از کاله ا( يبهداشت ير رفتارهاييتغ يبرا

کنتـرل   يرهـا ين متغيانگيـ ، ميبرنامـه آموزشـ   يبعد از اجرا يبررس

 يعنـ ي. سـت ياد نيـ ر زين تأثيا يافت، وليش يدرک شده افزا يرفتار

ن عوامـل را تـا   ياثر ا يموزشوجود دارند که هر چند برنامه آ يعوامل

 يمنـ يش اسـتفاده از کـاله ا  يافزا يبرا يدهد، ول يکاهش م يحدود

   .د رفع شونديبا يبرنامه آموزش يد همزمان با اجرايبا

ان کننـده آن  يهم ب يانتزاع يبر هنجارها ير کم برنامه آموزشيتأث

موتورسـواران مهـم هسـتند و آنـان      يکه بـرا  ياست که نقش افراد

 يهـا  د در برنامـه يـ اسـتفاده کننـد، با   يمنيدارند که از کاله اانتظار 

جـدول  (تر شـود   پررنگ يمنيجهت ارتقاي استفاده ازکاله ا يآموزش

 يمبتنـ  يبرنامـه آموزشـ   يها اجرا تين محدوديبا وجود ا). ۳شماره 

در  يمنـ يشـده بـر اسـتفاده از کـاله ا     يزيـ رفتـار برنامـه ر   نظريهبر 

همراه با رفع موانـع   يبرنامه آموزش يجراموتورسواران مؤثر است و ا

ارتقاي استفاده از کـاله   ينه را برايتواند زم يم يمنياستفاده ازکاله ا

  .در موتورسواران فراهم آورد يمنيا

  

  سهم نويسندگان

ها به رايانـه،   آوري و ورود داده طراحي طرحنامه، جمع: علي مهري

  ها، تهيه و تدوين مقاله تحليل داده

  استاد راهنما: ظلومي محمودآبادسيدسعيد م

  استاد مشاور:محمد علي مروتي شريف آباد
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  ١٩

    و همكاران علي مهري                                                                                                       ...     تأثير آموزش بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده

  تشكر و قدرداني

اسـت  يداننـد از زحمـات ر   ين مقاله برخـود الزم مـ  يسندگان اينو

ن يشهيد صـدوقي و همچنـ   يدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

مانه تشـکر و  يکارمنـدان موتورسـوار شـرکت کننـده صـم      يهمکار

  .دنينما يقدردان
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