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ارزیاةی وضعیث طب کار صنایع کاشان ةا اسحفاده از چک لیسث وزندوی شده ةه روش فرایند جحلیل
سلسله مراجتی در سال 8931
غتاس ةِراىی ،1ریراٌَ كرةاٌیپّر ،2ذتیبانَ رذیيی ،3ىريدذصیً ىػياریٌظهخی

*4

چکیدُ
مقاله پژووشی

هقدهِ  :وضػیث شالىحی کارگران یکی از غّاىم اغهی جاثیرگذار ةر ةِرهوری غٍایع اشث .ةٍاةرایً اٌخام ىؤثر
ىػایٍات دورهای طاغهیً ٌَ جٍِا ةرای شّد غٍایع و ارجلای وضػیث شالىث کارگران ةهکَ ةرای شالىث حاىػَ
ٌیز دارای اُيیث ىیةاطد.

تاریخ دریافت00/01/10 :
تاریخ پذیزش00/02/06 :

ارجاع:
ةِراىی غتاس ،كرةاٌیپّر ریراٌَ،
رذیيی ذتیبانَ ،ىػياریٌظهخی
ىريدذصیً .ارزیاةی وضػیث ظب
کار غٍایع کاطان ةا اشحفاده از

روش فرایٍد جرهیم شهصهَ ىراجتی
در شال  .1398ةِداطثکار و
ارجلاء شالىث -207 :)2(5 ;1400

کارطٍاس ةِداطث ذرفَای ةّد اٌخام طد .اةزار ىّرد اشحفاده گّیَُای ظب کار چک نیصث وزارت ةِداطث
پس از اغيال وزن ةَ روش فرایٍد جرهیم شهصهَ ىراجتی (  )Analytical Hierarchy Processةّد .دادهُا
ةا اشحفاده از ٌرمافزار ٌ SPSSصخَ 21ىّرد جخزیَ و جرهیم كرار گرفث.
یافتِّا  :ارزیاةی وضػیث ظب کار غٍایع کاطان ةا ایً چک نیصث ٌظان داد ةا جّحَ ةَ ٌلعَ ةرش 18 ،70
غٍػث ( %30ازغٍایع) ٌيره ٌاىٍاشتی را کصب کردٌدٌ .حایج آٌانیز رگرشیّن خعی ٌظان داد ةیً شاةلَ کار
کارطٍاشان ةِداطث ذرفَای غٍایع ةا وضػیث ظب کار غٍایع راةعَ ىػٍی داری وحّد دارد
(.)P-value<0/05
ًتیجِگیزی :ةا جّحَ ةَ ارزیاةی و اونّیثةٍدی  10گّیَ وضػیث ظب کار درغٍایع کاطان پیظٍِاد ىیگردد
ىصئّنیً ذیرةط در ىداخالت ةِداطحی خّد ایً اونّیثُا را ىدٌظر كرار دٍُد.
کلید ٍاژُّا :ظب کار ،غيهکرد ،ةِداطث ذرفَای ،غٍایع
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1گروه ةِداطث ذرفَای ،داٌظکده ةِداطث ،داٌظگاه غهّم پزطکی کاطان ،کاطان ،ایران
2گروه ةِداطث ذرفَای ،داٌظکده ةِداطث ،داٌظگاه غهّم پزطکی جِران ،جِران ،ایران
3گروه آىار زیصحی و اپیدىیّنّژی ،داٌظکده ةِداطث ،داٌظگاه غهّم پزطکی کاطان ،کاطان ،ایران
4گروه ىدیریث شالىث ،ایيٍی و ىریط زیصث ،داٌظکده ةِداطث ،داٌظگاه غهّم پزطکی کاطان ،کاطان ،ایران
*(ٌّیصٍده ىصئّل)hmemary@ymail.com :
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چک نیصث وزندُی طده ةَ

رٍش بزرسی :ایً ىعانػَ ةَ غّرت جّغیفی در شال  98در  60ىّرد از غٍایع طِر کاطان کَ دارای

ارسیابی ٍضعیت طب کار صٌایع کاشاى با...

عباس بْزاهی ٍ ّوکاراى

هقدهِ
ىػایٍات طاغهیً ذداكم شانیاٌَ ةرای واذدُای ىّضّع ىاده 85

االغم در شال  1980اةداع گردید .ایً روش ةَ ظّر غيده ةرای

انزاىی اشث ( .)1ىعانػات ٌظان ىیدُد ذدود  % 15از کم ىّارد

جػيیوشازی و جػيیوگیری ىتحٍی ةر ىػیارُای کیفی کارةرد

ىرگ در حِان ىرةّط ةَ ةیياریُا و ذّادث طغهی اشث (.)2

دارد .در ایً روش ةا جکیَ ةر ىتاٌی ریاضی ىاجریسُا ىیجّان ةا

ازایًرو غرةانگری طاغهیً ةا اشحفاده از ةررشی و پایض طغهی در

ظرح ىػیارُای ىحػدد ٌصتث ةَ اونّیثةٍدی گزیٍَُا اكدام ٌيّد.

ذیعَُای کاری ىخحهف ىیجّاٌد شعد شالىث افراد را ارجلا دُد

ُيچٍیً ىیجّان حِث جػيیوگیری از دیدگاهُای افراد ىخحهف

( .)3ةَ ُيیً دنیم ىػایٍات طاغهیً كتم و ذـیً اشـحخدام ،یکـی

ٌیز ةِره حصث و ةا اشحفاده از ایً روش ٌظرات افراد ختره را

از انزاىات ٌظام ىراكتث شالىث طـغهی و حـزء شـعد دوم

پردازش ٌيّد .از آٌخایی کَ فرآیٍد جرهیم شهصهَ ىراجتی شازگاری

پیظگیری از ةیياریُا ىـیةاطـد ( .)4ىػایٍات ىیجّاٌد ةَ غّرت

زیادی ةا ٌرّه جفکر و فرایٍدُای ذٍُی اٌصان دارد و ٌیز انگّریحو

كتم از اطحغال ،دورهای ،ةازگظث ةَ کار ،پیض از جرك یا كتم از

آن ةر اشاس یک ىٍعق ریاضی ةٍا طده اشث ،از کارایی فّقانػاده

ةازٌظصحگی ةاطد .ةعّر کهی دورهای ةّدن یا ُر ٌّع ىػایٍَ ،ةیظحر

ةاال ةرخّردار ةّده و اشحفاده از آن ةصیاری از ىظکالت جػيیو

ةصحگی ةَ ىاُیث طغهی و ٌّع خعرات کاری دارد .اُيیث ىػایٍات

گیری را ذم ٌيّده اشث ( .)11فرایٍد جرهیم شهصهَ ىراجتی دارای

طغهی دورهای در جظخیع ةیياریُای ىرجتط ةا کار اشث کَ

ىزایایی از حيهَ ىلایصَ دو ةَ دویی گّیَُا ةا یکدیگر ةّشیهَ

ٌاطی از اثرات غّاىم زیان آور ىرةّط ةَ کار ىیةاطد (ُ .)5دف

ىاجریس زوحی و ةررشی ٌرخ ٌاشازگاری كضاوتُای داده طده در

اغهی ىراكتثُای ةِداطث طغهی طٍاشایی ةروز و طیّع ةیياریُا

جػییً اونّیثُا ىیةاطدکَ اگر ٌرخ ٌاشازگاری کيحر از 0/1ةاطد،

و آشیبُای طغهی حِث جػییً رویکرد کٍحرل ةیياریُا و

ةَ ىػٍی ایً اشث کَ ةیً كضاوتُا جٍاكضی وحّد ٌدارد (.)12

آشیبُای طغهی ىیةاطد ( .)6وضػیث شالىحی کارگران یکی از

رٍش بزرسی

غّاىم اغهی جاثیرگذار ةر ةِرهوری طرکث اشث .ةٍاةرایً اٌخام ىّثر

در ایً جرلیق ةَ روش غیر اذحيانی و ُدفدار از ٌظرات چِار

ىػایٍات دورهای طاغهیً ٌَ جٍِا ةرای شّد طرکثُا و ارجلای

ٌفر از خترگان کَ ازکارطٍاشان رشيی ةِداطث ذرفَای طاغم در

وضػیث شالىث کارگران ةهکَ ةرای شالىث حاىػَ ٌیز دارای

ىػاوٌث ةِداطحی داٌظگاه غهّم پزطکی کاطان ةا ذداكم  5شال

اُيیث ىیةاطد (ُ .)7دف ىػایٍات طغهی طاىم جػییً وضـػیث

شاةلَ احرایی ةّدٌد ،اشحفاده طد .ىعاةق ٌظر  Saatyاشحفاده از

شـالىث غيّىی طاغهیً و جػییً ىیـزان اةحال ةـَ ةیيـاریُـای

ٌظر کارطٍاشی  3جا  8ىحخػع ةرای اٌخام ىلایصات و وزندُی

طغهی و شایر ةیياریُای غیر واگیر ،جػییً ىیزان جٍاشب طاغم ةا

کافی اشث ( .)13ةرای وزندُی گّیَُا وجػییً ٌرخ ٌاشازگاری ةَ

کار پیظٍِادی ازنراظ حصيی ،روذی و رواٌـی و ةــاالخره جِیــَ

روش فرآیٍد جرهیم شهصهَ ىراجتی ةا ٌرمافزار (EC) Expert

اظالغاتپایَ شــالىحی حِــث ارزیاةیُای ةػدی ىیةاطد (.)8

 choiceورژن  11ىراذم زیر اٌخام طد:

ةیّنّژیکی و رواٌی در ىریط کار ةَ وحّد ىیآیٍد ( .)9از اةزارُای

ىاجریس زوحی ةػّرت دوةَ دو ةا جّحَ ةَ اغداد پیظٍِادی Saaty

ىحداول در ارزیاةی وضػیث ىیجّان ةَ چک نیصث اطاره ٌيّد .ةَ

از  1جا  9جّشط کارطٍاشان ىذکّر اىحیازدُی طد کَ غتارجٍد

ىٍظّر ارزیاةی وضػیث ظب کار غٍایع کاطان ،گّیَُای ظب کار

از.:غدد :1ةراةر ،غدد  :2ةرجری خیهی کو ،غدد  :3کيی ةرجر ،غدد:4

چک نیصث وزارت ةِداطث پس از اشحخراج و اغيال وزن ةَ روش

ةرجر ،غدد :5خّب ،غدد ٌ :6صتحا خّب ،غدد  :7خیهی خّب ،غدد

فرایٍد جرهیم شهصهَ ىراجتی ،ىّرد اشحفاده كرار گرفث (.)10

 :8غانی و غدد  :9ةرجری ىعهق.
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ةیياریُای طغهی ةَ غهث ىّاحَِ ةا غّاىم فیزیکی ،طیيیایی،

درگام اول ىاجریس ىلایصَ زوحْ ةرای گّیَُا جِیَ طد.
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در ذال ذاضر در کظّر ىا ،ةراشاس ىاده  92كاٌّن کار اٌخام

فرآیٍد جرهیم شهصهَ ىراجتی اونیً ةار جّشط  Saatyىرلق غراكی

ارسیابی ٍضعیت طب کار صٌایع کاشاى با ...

درگام دوم كضاوتُای خترگان وارد ٌرمافزار ECطد و وزن
گّیَُا از ىاجریس كضاوت گروُی ةَ دشث آىد.
درگام شّم ٌرخ ٌاشازگاری ىاجریس زوحی از ٌرمافزار اشحخراج

عباس بْزاهی ٍ ّوکاراى

ىػٍی داری  ./05ىدٌظر كرارگرفث از آزىّن رگرشیّن خعی
جػيیویافحَ اشحفاده طد.
یافتِّا

طد کَ در ُيَ ىّارد کيحر از  % 10ةّدٌ .رخ ٌاشازگاری شازوکاری

وزن گّیَُای چک نیصث ارزیاةی وضػیث ظب کار غٍایع کَ

اشث کَ شازگاری را ىظخع شاخحَ و ٌظان ىیدُد کَ جا چَ ذد

ةاالجریً وزن را آٌانیز ىػایٍات واكداىات پیظگیراٌَ ةا جّحَ ةَ ٌحایج

ىیجّان ةَ اونّیثُای ذاغم از ىلایصات اغحياد کرد .گاُی اوكات

ةَ خّد اخحػاص داد؛ ةدیً غّرت اشث:

ىيکً اشث کَ ىلایصات اٌخام طده جّشط جػيیو گیرٌده شازگار

جظکیم پروٌده پزطکی ةرای طاغهیً ،9/72 :پیگیری حِث

ٌتاطد ،ةرای ىثال اگر اونّیث گّیَ یک ةَ دو جّشط یکی از اغضا

اٌخام ىػایٍات طاغهیً ،9/72 :ثتث دكیق اظالغات در پروٌده

دو در ٌظر گرفحَ طّد و اونّیث گّیَ دو ةَ شَ ةراةر  3جػییً طّد

پزطکی ،13/88 :آٌانیز ىػایٍات و اكداىات پیظگیراٌَ ةا جّحَ ةَ

درایً غّرت ةاید اونّیث شیصحو یک ةَ شَ  6جػییً گردد ونی

ٌحایج ،18/98 :ارشال ٌحیخَ ىػایٍات ةَ ىرکز ةِداطث درىِهث

ىيکً اشث جػيیو گیرٌده اونّیث گّیَ یک ةَ شَ را غددی غیر

ىلرر ،6/94 :گزارش ةیياریُای طغهی ةَ ىرکز ةِداطث،7/4 :

از  6در ٌظر ةگیرد ،درایً غّرت ٌاشازگاری درىلایصات غّرت

پیگیری حِث جػییً طغم ىٍاشب ةرای طاغهیً ىتحال ةَ

ىیگیردٌ .کحَ كاةم جّحَ ایً اشث کَ جخرةَ ٌظان داده کَ اگر ایً

ةیياریُای طغهی ،14/4 :ىػرفی افرادی کَ ةا ىّادغذایی شر و کار

ىلایصات جا  % 10اٌرراف داطحَ ةاطد ىیجّان شازگاری ىلایصات

دارٌد حِث دریافث کارت ةِداطث ،4/16 :وحّد انزاىات الزم

را پذیرفث.

حِث ارائَ خدىات اورژاٌس ةَ طاغهیً ،7/4 :پیگیری حِث اٌخام

درگام آخر چک نیصث وزندُی طده ةَ غّرت ىػاذتَ و

ىػایٍات اخحػاغی در غّرت نزوم7/4 :

دارای کارطٍاس ةِداطث ذرفَای جکيیم طد .ایً چک نیصث

حدول  2ىیاٌگیً ٌيره گّیَُا را ٌظان ىیدُد کَ ىداخالت را

دارای دو ةخض ةّد .ةخض اول طاىم اظالغات حيػیث

از گّیَُایی کَ ىیاٌگیً غيهکرد درآٌِا ضػیفجر اشث ةاید طروع

طٍاخحی (جاُم ،شاةلَ کار ،حٍس ،وضػیث اطحغال ،شً،

کرد.

آىّزش ضيً خدىث و ىدرك جرػیهی) و ةخض دوم دارای

ةاجّحَ ةَ ٌلعَ ةرش % 30 ،70ازغٍایع ىّرد ىعانػَ ٌيره

 10گّیَ ةّد .جرهیم دادهُای ذاغم جّشط ٌرمافزار SPSS

ٌاىٍاشب را کصب کردٌد کَ الزم اشث ىّرد ىداخهَ كرار گیرٌد

ٌصخَ 21غّرت پذیرفث .درفرایٍد جخزیَ و جرهیم کَ شعد

(حدول.)3
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ىظاُده ىصحٍدات ،ةَ روش شرطياری ةرای  60کارخاٌَ

ٌحایج حيػیث طٍاخحی ةَ طرح حدول  1ىیةاطد.

ارسیابی ٍضعیت طب کار صٌایع کاشاى با...

عباس بْزاهی ٍ ّوکاراى

حدول  : 1ویژگیُای حيػیث طٍاخحی و طغهی کارطٍاشان ةِداطث ذرفَای غٍایع کاطان
فزاٍاًی (درصد)

ًام هتغیز

)10( 6
)90( 54

حٍس

ىرد
زن

جرػیالت

کارداٌی
کارطٍاشی
کارطٍاشی ارطد و ةاالجر

)11/7( 7
)81/7( 49
)6/7( 4

وضػیث جاُم

ىخرد
ىحاُم

)21/7( 13
)78/3( 47

وضػیث اطحغال

دائو
پاره وكث

)23/3( 14
)76/7( 46

جػداد کارگرجرث پّطض

1-50
50-100
100-150
ةیض از150

)41/7( 25
)23/3( 14
)35(21
(33/43 )3/83
(3/73 )2/96

شً (ىیاٌگی و اٌرراف ىػیار)
شاةلَ کار(ىیاٌگیً واٌرراف ىػیار)

حدول  :2ىیاٌگیً ٌيره گّیَُای ظب کار درغٍایع کاطان و اونّیث ىداخهَ

ىػرفی افرادی کَ ةا ىّاد غذایی شر و کار دارٌد حِث دریافث کارت ةِداطث
گزارش ةیياریُای طغهی ةَ ىرکز ةِداطث
پیگیری حِث اٌخام ىػایٍات اخحػاغی در غّرت نزوم
ارشال ٌحیخَ ىػایٍات ةَ ىرکز ةِداطث در ىِهث ىلرر
وحّد انزاىات الزم حِث ارائَ خدىات اورژاٌس ةَ طاغهیً
پیگیری حِث اٌخام ىػایٍات طاغهیً
پیگیری حِث جػییً طغم ىٍاشب ةرای طاغهیً ىتحال ةَ ةیياریُای طغهی
جظکیم پروٌده پزطکی ةرای طاغهیً
ثتث دكیق اظالغات در پروٌده پزطکی
آٌانیز ىػایٍات واكداىات پیظگیراٌَ ةا جّحَ ةَ ٌحایج

3/024
5/066
5/358
5/381
6/351
8/869
8/92
9/072
11/956
13/107

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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( 0-50ضػیف)
(50-70ىحّشط)
( 70-90خّب)
(90-100غانی)

فزاٍاًی (درصد)

عباس بْزاهی ٍ ّوکاراى

ارسیابی ٍضعیت طب کار صٌایع کاشاى با ...

حدول  : 4پاراىحرُای ىدل خعی جػيیویافحَ ةرای غّاىم ىّثر ةر وضػیث ظب کارغٍایع کاطان
ٍضعیت طب کار

B

Std. Error

*P-value

حٍس

ىرد
زن

0/066
-

0/091
-

0/4
-

جرػیالت

کارداٌی
کارطٍاشی
کارطٍاشی ارطد

-0/132
-0/12
-

0/125
0/1
-

0/29
0/26
-

وضػیث اطحغال

پاره وكث
دائو

-0/01
-

0/05
-

0/8
-

وضػیث جاُم

ىخرد
ىحاُم

-0/11
-

0/06
-

0/06
-

آىّزش ضيً خدىث

کيحراز12شاغث
ةیظحر از12شاغث

-0/01
-

0/05
-

0/7
-

-0/01
0/025

0/007
0/009

0/07
0/005

هتغیز

شً
شاةلَ کار

*ةَ ىٍظّر ظتیػی طدن جّزیع ةرای اٌخام آزىّن ىدل خعی جػيیویافحَ ،نگاریحو ىلادیر ىّرد اشحفاده كرار گرفث.

ةِداطث ذرفَای و ایيٍی کار ةا وضػیث ظب کار غٍایع کاطان

آن ةا اشحفاده از روش ُای فرایٍد جرهیم طتکَای درغٍػث

راةعَ ىصحلیو دارد ) ( . ( P-value <0/05حدول)4

شاخث و شاز درشال  1393اٌخام دادٌد ةَ ایً ٌحیخَ رشیدٌد

بحث

ةرای ایٍکَ شیصحو ُای ىدیریث ایيٍی و ةِداطث طغهی ىّثر

ٌحایج ذاغم از ایً ىعانػَ ٌظان دادکَ از ٌظر ةازرشان ةِداطث

واكع طٌّد ةاید ةَ ظ ّر پیّشحَ و ىصحير پایض و اٌدازهگیری

ذرفَای آٌانیز ىػایٍات و اكداىات پیظگیراٌَ ةا جّحَ ةَ ٌحایج

طٌّد و ةا ىظخع کردن گّیَ ُایی کَ اىحیاز کيحری کصب

ةیظحریً اُيیث را دارٌد.

کرده اٌد اكداىات و ةرٌاىَ ُایی ةرای ارجلاء آنُا اٌخام

ةراشاس ٌحایج ةَ دشث آىده از ىیاٌگیً ٌيره گّیَُای ظب کار

طّد(.)14

درغٍایع کاطان ،ىػرفی افرادی کَ ةا ىّادغذایی شروکار دارٌد

در ىعانػَ  Hinzeو ُيکاراٌض درشال 2012ةیان طده

حِث دریافث کارت ةِداطث کيحریً ٌيره را کصب کرد کَ ةا

اشث کَ ىحاشفاٌَ ةیظحر شازىان ُا ةرای ارزیاةی شیصحوُای

جّحَ ةَ اُيیث ایً گّیَ در پیظگیری از ةیياریُای اٌگهی

ىدیریث ایيٍی و ةِداطث طغهی خّد از طاخعُای

واگیردار الزم اشث ىّرد جّحَ كرار گیرد.

گذطحَ ٌگر یا واکٍظی ىاٌٍد فراواٌی ذادثَ ،طدت ذادثَ،

ةا جّحَ ةَ ٌلعَ ةرش 18 ،70غٍػث (ٌ )%30يره ٌاىٍاشتی را

ٌحایج و اشحخراج اظالغات دادهُای حيع آوری طده از

کصب کردٌد کَ ةا جّحَ ةَ ىعانػَ ایرج ىريد فام و

رویدادُا و ذّادث ةَ وكّع پیّشحَ یا طکصث ُای رخ داده در

ُيکاراٌض کَ جرث غٍّان ارزیاةی کيی اثرةخظی شیصحوُای

گذطحَ ىیةاطٍد ،اشحفاده ىیٌيایٍد ( )15ونی در ایً ىعانػَ
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روزُای ازدشث رفحَ و ٌرخ آشیب ُای كاةم ثتث کَ ذاغم

] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-08-15

ٌحایج ىدل خعی جػيیویافحَ ٌظان داد شاةلَ کار کارطٍاشان

ىدیریث ایيٍی و ةِ داطث طغهی و طٍاشایی غّاىم جاثیرگذار
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از روش آیٍدهٌگر یا کٍظی اشحفاده طده اشث جا ةا

ىدیران و ىصئّنیً ةِداطث ذرفَای غٍایع ،از ٌلاط ضػف

اونّیث ةٍدی ىداخالت از ةروز ةیياریُای طغهی پیظگیری

ىظخع طده در ایً ىعانػَ (حدول اونّیثةٍدی گّیَُا)

طّد.

ىداخالت خّد را طروع کٍٍد.

ٌحایج ىدل خعی جػيیویافحَ ٌظان داد کَ ىحغیر شاةلَ کار

ىرللــان اشــحانُــای دیگــر ،چــک نیصــث ذاضــر را ةــَ

کارطٍاشان ةِداطث ذرفَای طاغم درغٍایع ةا وضػیث ظب کار

دنیم ةِـرهگیـری از شـاخحار روزآىـد ،ةـرای ارزیـاةی وضـػیث

راةعَ ىصحلیو دارد.

ظــب کــار غــٍایع جرــث پّطــض خــّد ىــّرد اشــحفاده كــرار

ًتیجِگیزی

دٍُــــــد پــــــژوُض ذاغــــــم دارای کــــــد اخــــــالق

ایً ىعانػَ ةا ُدف جػییً وضػیث ظب کار غٍایع کاطان

 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.014از کيیحـــــــَ

اٌخا م گرفثٌ .حایج ىعانػَ ٌظان دادکَ  %30ازغٍایع کاطان

اخالق داٌظگاه غهّم پزطکی کاطان اشث.

دارای وضػیث ٌاىعهّب ُصحٍد .در زیر پیظٍِاداجی ىتٍی ةر

تشکز ٍ قدرداًی

رفع ىظکالت یافث طده در ظی ایً ىعانػَ ارایَ ىیگردد و

ىلانَ ذاضر ذاغم پایانٌاىَ ىلعع کارطٍاشی ارطد

اىید اشث ةا ُيکاری ىصئّنیً گاىی حِث افزایض وضػیث

ىدیریث شالىث ،ایيٍی و ىریط زیصث ىیةاطد کَ ةَ غٍّان

ظب کار غٍایع ةرداطحَ طّد:

ظرح جرلیلاجی ةَ طياره 98030ةا ذيایث ىانی ىػاوٌث

ةرای ىدیران و ىصئّنیً ةِداطث ذرفَای غٍایػی کَ

جرلیلات و فٍاوری داٌظگاه غهّم پزطکی کاطان اٌخام طده

اىحیاز کيحر از  70را کصب کردهاٌد حهصات آىّزطی ةرگزار

اشث .ةدیً وشیهَ از جياىی ُيکاراٌی کَ در ایً ظرح

طّد.

جرلیلاجی ىظارکث ٌيّدٌد جظکر و كدراٌی ىیگردد.
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Occupational Medicine Status of Kashan Industries by Weighted Checklist to
Analytical Hierarchy Process Mthod in 2019
Abbas BAHRAMI11, Reihaneh GHORBANI POUR2, Habibollah RAHIMI3, Mohammad Hossein MEMARI
NASHALJI4*

Abstract

Original Article

Introduction: Workers' health status is one of the main factors affecting
industry productivity. Therefore, effective employee periodic examinations
are important not only for the benefit of industries and for improving the
health of workers but also for the health of the community.
Methods: This descriptive study was done in98 on 60 cases of industries of
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Kashan that they had occupational health expert. The tools were occupational
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medicine items Ministry of Health checklists after weight by Analytical

Citation:

Hierarchy Process. Data were analyzed by SPSS 21 software.
B,

Results: Assessing the occupational medicine status of Kashan industries with

GHORBANI POUR R,

this checklist showed that according to cut-off point 70, 18 industries (30% of

RAHIMI H, MEMARI

the industries) scored poorly. Results of linear regression analysis showed that

BAHRAMI1
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Occupational
Status

Medicine

of

Kashan

Industries by Weighted

there is a significant relationship between work experience of occupational
health experts with occupational health status of industry (P <0.05).
Conclusion: Due to the evaluation and prioritization of 10 items of
occupational medicine status in Kashan industries, it is suggested that the
relevant authorities in their health interventions consider these priorities.

Checklist to Analytical
Hierarchy Process Mthod
in

2019.

Hygiene
Promotion

Occupational
and
2021;

Key words: occupational medicine, work performance, Occupational health,
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