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نیازسنجی آميزشی بازرسان بىداشت حرفهای در حيزه دانشگاه عليم پزشکی ایران
فؼیغه گهتاةایی ،1فؼیتا اصغیان ،2ؿيیَ فؼٍُگ دُلان ،3ؾهیؼضا مغیق ،4ؿاره قاکؼیان

*5

چكيدٌ
مقدمٍ :اىؼوزه جّؿؿَ ؿعش ةازرؿی ىضیط کارةَ ؾٍّان قاظل ىیؽان رقغ اكحنادی و ازحياؾی یک

مقاله پژووشی

کكّر قٍاؿایی ىیقّد .ةَ ُيیً دنیم ٌیاز اؿث جا در زِث اٌسام یک ةازرؿی ىؤدؼ ،ةازرؿان ةَ ؿعضی
از مالصیثُا ،داٌف صؼفَای و ىِارتُا دؿث پیغا کٍٍغ .ةٍاةؼایً ،آىّزش ةازرؿان ةایغ ایً ٌیازُای
ظاص را ةؼآورده ؿازد.
ريش بزرسی :ىعانؿَ صاضؼ ،ىلعؿی از ٌّع ٌیازؿٍسی آىّزقی ةّده کَ ةؼروی ٌ 80فؼ از ةازرؿان

تبریخ دریبفت98/03/26 :

ةِغاقث صؼفَای اٌسام گؼدیغ .اةؽار ىعانؿَ قاىم پؼؿكٍاىَ ٌگؼقی و آزىّن داٌكی در صیعَُای

تبریخ پذیزش98/08/20 :

ىعحهف ؾّاىم زیانآور ىضیعی ةؼ اؿاس صیعَُای فؼم ةازرؿی ىنّب وزارت ةِغاقث ىیةاقغ .پایایی و
روایی ىضحّایی و مّری اةؽار جّؿط روشُای کيی (آنفای کؼوٌتاخ و کّرد ریچارد ؿّن) و کیفی (دنفی)

ارجبع:

جّؿط افؼاد ظتؼه در ُؼ صیعَ ىّرد ارزیاةی و جأییغ كؼار گؼفث.
مغیق

داٌكی در آؿحاٌَ 70درمغ ،در جياىی صیعَُا ةیاٌگؼ اگاُی پاییً و در ةؿضی ىّارد ظیهی پاییً

ؾهیؼضا ،ؿاره قاکؼیانٌ .یازؿٍسی

ىیةاقغ .یافحَُا در جؿییً اونّیثُای آىّزقی ،صیعَ ؾّاىم قیيیایی ةا ىیاٌگیً رجتَ  4/121و

آىّزقی ةازرؿان ةِغاقث صؼفَای

کيحؼیً درمغ پاؿعگّیی مضیش در اونّیث اول آىّزقی و مغا و ارجؿاش ةا ىیاٌگیً رجتَ  1/325در

در صّزه داٌكگاه ؾهّم پؽقکی

اونّیث ُفحو آىّزقی ىضاؿتَ گؼدیغ ،ارگٌّّىی ،اؿحؼس صؼارجی ،ةیّنّژیک ،پؼجّ ،روقٍایی در رجتة دوم

ایؼان .ةِغاقثکار و ارجلاء ؿالىث

جا رجتَ قكو كؼار گؼفحٍغ.

فؼٍُگدُلان

ؿيیَ،

.327-336 :)4(4 ;1399

وتيجٍگيزی :ةا جّزَ ةَ ؿعش پاییً ىیؽان داٌف ٌيٌَّ پژوُف ،آىّزش ایً افؼاد ةَ ؾٍّان ةازرس ةا
جّزَ ةَ جّاٌيٍغیُای ویژهای کَ دردٌیا ةؼای ایً ككؼ در اةؿاد ىعحهف جؿؼیف ىیگؼدد از اُيیث ویژهای
ةؼ ظّردار اؿث .و ٌیازىٍغ ةؼٌاىَریؽی آىّزقی ىـحيؼ ةؼاؿاس ىعانؿات ٌیازؿٍسی ىیةاقغ.
کليد ياژٌَبٌ :یازؿٍسی ،آىّزشٌ ،گؼش ،ةازرؿان ةِغاقث صؼفَ ای

 2گؼوه ىٍِغؿی ةِغاقث صؼفَای ،داٌكکغه ةِغاقث ،داٌكگاه ؾهّم پؽقکی ایؼان ،جِؼان ،ایؼان
 3گؼوه ةِغاقث صؼفَای و ایيٍی کار ،داٌكکغه ةِغاقث وایيٍی ،داٌكگاه ؾهّم پؽقکی قِیغ ةِكحی ،جِؼان ،ایؼان
 4گؼوه ىٍِغؿی ةِغاقث صؼفَای ،داٌكکغه ةِغاقث ،داٌكگاه ؾهّم پؽقکی جِؼان ،جِؼان ،ایؼان
 *5گؼوه آىّزش زاىؿَ ٌگؼ ٌؼام ؿالىث ،داٌكکغه ىسازی ،ىغیؼیث و آىّزش پؽقکی ،داٌكگاه ؾهّم پؽقکی قِیغ ةِكحی ،جِؼان ،ایؼان
( ٌّیـٍغه ىـئّل)sarehshakerian@gmail.com :
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 1گؼوه ىٍِغؿی ةِغاقث صؼفَای ،داٌكکغه ةِغاقث ،داٌكگاه ؾهّم پؽقکی جِؼان ،جِؼان ،ایؼان

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

گهتاةایی فؼیغه ،اصغیان فؼیتا،

یبفتٍَب :ىیؽان ٌگؼش ةازرؿان ةِغاقث صؼفَای ةا ٌيؼه کم  4/669در صغ ىعهّب كؼار داقث .وضؿیث

فزیدٌ گلببببیی ي َمكبران

ويبسسىجی آمًسشی ببسرسبن بُداشت حزفٍ ای...

مقدمٍ
ةازرؿی از ىضیطُای کاری زؽء اونّیثُای ؿازىان
ةیًانيههی

کار

Labour

International

(ILO:

ٌحایر ىعانؿَ ىؼوری الٌگیٍّس و ُيکاران در راةعَ ةا
صّادث قغهی در ایؼان در کم کاُف کهی در روٌغ ىنغوىیث

) Organizationاز زىان جأؿیؾ درؿال  1919ةّده اؿث .در

را در ظّل 7ؿال ىعانؿَ ٌكان داد ؾالوه ةؼ ایً ،ىكاُغه قغ

اول ژاٌّیَ ؿال  146 ،2019کكّر (ٌؽدیک ةَ  80درمغ از

کَ ةیاصحیاظی دنیم امهی صّادث در ایؼان اؿث و دالیم دیگؼ

کكّرُای ؾضّ  )ILOکٍّاٌـیّن ةازرؿی کار ؿال  1947را کَ

قاىم ؾغم رؾایث ىلؼرات ایيٍی و ؾغم اؿحفاده از اةؽارُای

قاىم ةازرؿی کارآىغ کارظاٌَُا و ارائَ ظغىات دونحی زِث

صفاػحی در ىضیط کار ىیةاقغ(ٌ .)5حایر ىعانؿَ مادكی در

ىضافؼث از ؿالىث و ایيٍی کارگؼان ةّد را جنّیب کؼدهاٌغ .از

ایفای ٌلف ةازرؿی اونّیثةٍغی قغه در کٍحؼل ىعاظؼات

ایً رو جلؼیتاً ُيَ کكّرُای زِان اکٍّن ٌّؾی ةازرؿی ىضیط

ؿالىحی قغهی ٌكان داد كتم و ةؿغ از قؼوع "ةازرؿی

کار دارٌغ کَ ةیكحؼ ازُيَ ةعفُای اقحغال رؿيی را درةؼ

اونّیثةٍغی" جفاوت ىؿٍیداری وزّد دارد (.)P =0/084

ىیگیؼد ( .)1ةَ ظّریکَ ،اکٍّن جّؿؿَ ؿعش ةازرؿی ىضیط

کٍحؼل ؿؼ و مغا  ،دود و جأىیً روقٍایی ىٍاؿب ةَجؼجیب از 8

کار ٌكاٌگؼ و قاظل ىیؽان رقغ اكحنادی و ازحياؾی یک

ةَ  10درمغ 9 ،جا  9.5درمغ 9/12 ،جا  15/4درمغ در

کكّر قٍاؿایی ىیقّد .ةَ ؾٍّان ىذالُ ،ؽیٍَ صّادث ٌاقی از

اؿحانُای جضث ىعانؿَ در ؿال ٌ 2012ـتث ةَ ؿال 2011

کار و ؿالىحی ةـیار زیاد اؿث ةَ ظّریکَ ُؽیٍَ ُای زِاٌی

افؽایف یافحَ اؿث (ٌ .)6حایر ىعانؿَ فاظيی ٌكان داد ٌؼام

آن صغود  4جا  5درمغ از جّنیغ ٌاظانل داظهی زِاٌی ةؼآورد

ىؼاكتث ىؤدؼ در کارظاٌسات مٍؿحی ایؼان در ىٍعلَ ىّرد

ىیقّد .ةا وزّد یک ةازرؿی ىؤدؼ ىضیط کار ،چٍیً صّادث و

ىعانؿَ وزّد ٌغارد (.)7

رؿيی ؿازىان ةِغاقث زِاٌی ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ جلؼیتاً 45

اؿحاٌغاردُای ىهی کار در ىضیط کار را ةؼرؿی ىی کٍٍغ و ةَ

درمغ زيؿیث دٌیا و  58درمغ افؼاد ةاالی  10ؿال در قيار

کارفؼىایان و کارگؼان جّمیَ ىیکٍٍغ کَ چگٌَّ ىیجّاٌٍغ در

ٌیؼوی کار زِاٌی كؼار دارٌغ و ةؼآورد ىیقّد ةیف از  35درمغ

ازؼای ةؼٌاىَُای ىهی در زىیٍَُایی ىاٌٍغ زىان کار،

زيؿیث کكّر ةَ ٌّؾی ىكغّل فؿانیث کاری ةاقٍغ ( .)3 ,2کَ

دؿحيؽدُا ،ایيٍی و ةِغاقث قغهی و کار کّدکان ةِتّد یاةٍغ.

ایً افؼاد ةَ ٌضّی در ىضیط کار ظّد در ىؿؼض یکی از ؾّاىم

آٌِا ٌلف ىِيی در صنّل اظيیٍان از ازؼای كاٌّن کار ةؼای

زیانآور فیؽیکی ،قیيیایی ،ةیّنّژیک و ارگٌّّىیک یا

ُيَ کارفؼىایان و کارگؼان را دارٌغ .ؾالوه ةؼ ایً ،ةازرؿی یک

اؿحؼسُای رواٌی و فكار کار ةیف از صغ كؼار دارٌغ .ظتق

جعنل اؿث .یک فؼایٍغ اٌضتاظی اؿث کَ ةا ةؼٌاىَ ریؽی

ةؼآورد ؿازىان ةِغاقث زِاٌی ؿانیاٌَ  68جا  157ىیهیّن ٌفؼ

اؿحؼاجژیک آغاز ىیقّد ،ةَ دٌتال آن ةؼای آىاده ؿازی ةازرؿی،

ةَ ةیياریُای قغهی ىتحال ىی قٌّغ کَ صغود  30جا  %40آٌِا

ظّد ةازرؿی و پیگیؼی جکيیم ىیگؼدد .ؾٍامؼ ىِو فؼایٍغ

ةَ ةیياریُای ىؽىً و صغود  %10آٌِا دچار ٌاجّاٌیُای دائيی

قاىم :درك کاىهی از ُيَ زٍتَُای صلّكی و ىِارتُای ؾانی

ىیقٌّغُ .يچٍیً%20کم ؿؼظانُا ٌاقی از ؾّاىم ؿؼظانزای

در زىیٍَ ارجتاط و ُياٍُگی اؿث ( .)8ةازرس اؿاؿاً ةایغ

ىضیط کار اؿث ( .)2-4ةٍاةؼایً رؾایث ضّاةط و ىلؼرات

مالصیث ارزیاةی کفایث جعاةق ىضیط کار ةا کهیَ اؿحاٌغادُای

ةِغاقث صؼفَای و ایيٍی ىیجّاٌغ ٌلف اؿاؿی در جأىیً یک

ؾٍامؼؿیـحو ىغیؼیث ایيٍی و ؿالىث ىضیط کار را داقحَ

زٌغگی ؿانو و ةارور را ةؼای ُيَ زّاىؽ و اٌـانُا فؼاُو کٍغ.

ةاقغ .در امم ،ایً ؾٍامؼ قاىم درك فؼآیٍغُای ىٍِغؿی
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ؿتب ةِتّد ةِؼهوری و ارجلاء پحاٌـیم اقحغال گؼدد ( .)1آىار

ىؤدؼ ىضیط کار ةـحگی دارد .ةازرؿان کار چگٌّگی اؿحفاده از
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ىعاظؼات ؿالىحی ىیجّاٌغ ةَ ىیؽان كاةم جّزِی کاُف یاةغ و

اؿحفاده مضیش از كاٌّن و ىلؼرات ىضیط کار ةَ یک ةازرس

فزیدٌ گلببببیی ي َمكبران

ويبسسىجی آمًسشی ببسرسبن بُداشت حزفٍ ای...

قیيی ةؼای مٍایؽ ،امّل ىٍِغؿی ىکاٌیک ،رفحار ىّاد

کارکٍان قٌّغ .آىّزش صؼفَای ةَ ؾٍّان یک اةؽار اؿحؼاجژیک

ظعؼٌاك و ادؼات آٌِا ةؼ روی افؼاد و ىضیط زیـث ،جکٍیکُای

در مٍؿث ةِغاقحی ،قاغالن ةِغاقث صؼفَای را ةَ روز ؿاظحَ

قٍاؿایی ظعؼات و ارزیاةی پیاىغُا ،امّل رواٌكٍاظحی ،رفحار

و آٌِا را ةّاؿعَ اجعاذ داٌف ،ىِارت و ٌگؼشُای زغیغ كادر

ؿازىاٌی و ةؼٌاىَریؽی اضعؼاری ىیةاقغ .ةؼای چٍیً وػیفَای،

ةَ ؾيهکؼد ىعهّبجؼ و ىحؿاكتاً صفغ اؿحاٌغاردُای ىؼاكتث،

ةازرؿان ةَ ؿعضی از اىحیاز و ىؿیار از مالصیثُای ىعحهف

ةِتّد ؿالىث زاىؿَ ،ایساد اٌگیؽه و جضيیً کیفیث ةاالی

قعنیحی .داٌف صؼفَای ،قایـحگیُا و ىِارتُا اصحیاج

کاری ىیؿازد ( .)12در کكّر جعننی ةَ ٌام ةازرؿان ةِغاقث

دارٌغ (.)8 ,1

صؼفَای ةَ ؾٍّان یک رقحَ جعننی ىسؽا وزّد ٌغارد .ایً

ؿازد .ؿیاؿث ،ظؼاصی و ازؼای آىّزش ةایغ کاىالً ىعاةق ةا

واصغُای ةِغاقث صؼفَای در وزارت ةِغاقث درىان آىّزش

کارکؼدُا و وػایف ةازرؿان کار و ُيچٍیً انؽاىات كاٌّن

پؽقکی و داٌكگاهُای ؾهّم پؽقکی گؼدیغه و ةؿٍّان ةازرؿیً

ىؼةّظَ ةاقغ .ةؼرؿی و قٍاظث ٌیازُای آىّزقی پیف ٌیاز

ةِغاقث صؼفَای قٍاظحَ ىیقٌّغ .ةؼ ایً اؿاس و ةا جّزَ ةَ

یک ؿیـحو آىّزقی ىّفق ةّده و در واكؽ ٌعـحیً ؾاىم ایساد

ایٍکَ در ؾنؼ صاضؼ پیكؼفثُای چكيگیؼی در ؾهو ةِغاقث

و جضيیً ادؼةعكی ةؼٌاىَُای آىّزقی و ةِـازی ٌیؼوُای ىاُؼ

صؼفَای در صّزه ةازرؿی رخ داده اؿثٌ .یؽ ةا جّزَ ةَ جاکیغ

و ىحعنل اؿث کَ اگؼ ةَ درؿحی اٌسام قّد اصحيال جعاةق و

ظامی ةؼزٍتَُای ىعحهف ةازرؿی و ٌؼارت در زىیٍَ ةِغاقث

کارایی آن ةا ٌیازُای صؼفَای زاىؿَ ةِغاقحی افؽایف ظّاٍُغ

کار و کارگؼان و داقحً یک ٌؼام ةازرؿی زاىؽ ،پّیا و کارآىغ

یافث ( .)9ارائَ ُؼ گٌَّ ةؼٌاىَ آىّزقی ةغون جّزَ ةَ

در ؿیـحو ٌؼارجی ةِغاقث صؼفَای کكّر ،ىعانؿَ صاضؼ ةا

ٌیازؿٍسی آىّزقی و جسؽیَ و جضهیم دكیق ٌیازُا و

ُغف ٌیازؿٍسی آىّزقی ةازرؿان ةِغاقث صؼفَای داٌكگاه

اونّیثةٍغی آٌِا ىّزب ىیقّد ةؼٌاىَ آىّزقی ةؼ پایَ واكؿیات

ؾهّم پؽقکی ایؼان ةَ ىٍؼّر ارجلاء داٌفٌ ،گؼش و جؿییً

و ٌیازُای زاىؿَ ُغف ٌتّده و در ٌحیسَ آىّزش ارائَ قغه

اونّیثُای آىّزقی ةازرؿان ةِغاقث صؼفَای اٌسام قغه اؿث.

ؿتب افؽایف ُؽیٍَُا قغه و ُيچٍیً ارجلاء ؿعش داٌف،

ريش بزرسی

ىِارت و اٌگیؽه فؼاگیؼان را ٌیؽ ةغٌتال ٌعّاُغ داقث (.)10

ىعانؿَ صاضؼ یک ىعانؿَ جّمیفی ىلعؿی پیيایكی از ٌّع

ىعانؿات ٌكان دادٌغ ،ةازرؿان ؾيّىی کَ ةَ ظّةی آىّزش

ٌیازؿٍسی آىّزقی اؿث .زيؿیث ىّرد ىعانؿَ کهیَ ةازرؿان

دیغه اٌغ ،مالصیث قٍاؿایی ىعاظؼات و ارزیاةی ُای اونیَ را

ةِغاقث صؼفَای داٌكگاه ؾهّم پؽقکی ایؼان ةَ جؿغاد ٌ 80فؼ ةا

داقحَ و كادرظّاٍُغ ةّد جا درىّرد آٌچَ در آیٍغه ةایغ اٌسام

ورود داوظهتاٌَ ىیةاقٍغ کَ در ىؼاکؽ ةِغاقث داٌكگاه ؾهّم

قّد جنيیوگیؼی کٍٍغ (.)11

پؽقکی ةا ىیؽان پاؿگّیی  100درمغ اٌسام گؼدیغٌ .کات

ىحّنی ؿالىث ٌیؼوی کار در کكّر ةؼ ؾِغه وزارت ةِغاقث

اظالكی پژوُف از زٍتَُای ىضؼىاٌَ ىاٌغن اظالؾات قؼکث

ىاُؼ دررقحَ ةِغاقث صؼفَای جّؿط وزارت ةِغاقث درىان

گؼدیغ .ةَ ىٍؼّر جؿییً اونّیثُای آىّزقی از روش جضهیم

وآىّزش پؽقکی درچِار ىلعؽ جضنیهی ،از کارداٌی جا دکحؼای

وػایف ىضّنَ ةَ ةازرؿان ةِغاقث صؼفَای در ةعف داٌكی ةؼ

ةِغاقث صؼفَای ،مّرت ىیگیؼد .ةِغاقث صؼفَ ای ،ةؼ پیف

اؿاس دؿحّرانؿيم و چک نیـث وزارت ةِغاقث کَ ایً گؼوه

ةیٍی ،جكعیل ،ارزقیاةی و کٍحؼل ؾّاىم ىضیعی یا فكارُای

قغهی ىّػف ةَ اٌسام آن در زىان ةازرؿی کارگاهُا ُـحٍغ

ىضیط کار ىحيؼکؽ اؿث کَ ىی جّاٌٍغ ؿتب آؿیب یا ةیياری

اكغام گؼدیغ .اةؽار گؼدآوری دادهُا پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ و
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درىان وآىّزش پؽقکی اؿث .کَ ةا جؼةیث کادر ىحعنل و

کٍٍغکان و ورود و ظؼوج ازاداٌَ اٌِا در ظی پژوُف رؾایث
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ةٍاةؼایً ،آىّزش ةازرؿان ةایغ ایً ٌیازُای ظاص را ةؼآورده

ٌیؼوُا از فارغانحضنیالن ةِغاقث صؼفَای اٌحعاب و زػب

ويبسسىجی آمًسشی ببسرسبن بُداشت حزفٍ ای...

فزیدٌ گلببببیی ي َمكبران

ىعانؿاجی ىؿحتؼ ارایَ قغه درکّریکّنّم آىّزقی ىنّب اةالغ

ؿئّاالت آزىّن ُؼ صّزه کَ ةا دو گؽیٍَ درؿث و غهط ظؼاصی

قغه ةَ کهیَ داٌكگاهُای ؾهّم پؽقکی کكّر ةؼ اؿاس

گؼدیغٌغ ةا آزىّن کّدر ریچارد ؿّن در ُؼ صعیَ (ةا ىلغار

صیعَُای ىّزّد در فؼم ةازرؿی ىنّب وزارت ةِغاقث کَ

صغاكم روایی  %82و صغاکذؼ  )%86ىّرد جاییغ كؼار گؼفحٍغ

قاىم صیعَ ؾّاىم فیؽیکی ،ؾّاىم قیيیایی ،ؾّاىم

( .)14دادهُای صامم از ىعانؿَ ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار SPSS

ارگٌّّىیکی و ةیّنّژیکی اؿث ،جِیَ و ظؼاصی گؼدیغ .ةَ

 ،V:21.0ةؼای ُؼ یک از ىحغیؼُای جضلیق ىّرد جسؽیَ و

ىٍؼّر ظؼاصی اةؽار جضلیق از افؼاد ظتؼه در ُؼ صّزه قاىم

جضهیم كؼار گؼفث .ةَ ىٍؼّر پاؿط ةَ ؿؤاالت جضلیق از

اؿاجیغ ،داٌكسّیان دکحؼا و جؿغادی از افؼاد ازؼایی و ٌؼارجی

آزىّنُای آىاری ىعحهفی ىاٌٍغ ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىؿیار ،جؿغاد

واصغ ةِغاقث صؼفَای از ىؿاوٌثُای ةِغاقحی داٌكگاه ؾهّم

و درمغ و آىاره آزىّن فؼیغىً ةؼای اونّیث ةٍغی ٌیاز آىّزقی

پؽقکی ایؼان ،قِیغ ةِكحی و کارقٍاؿان ىؼکؽ ؿالىث ىضیط

ةِؼه گؼفحَ قغ.

و کار وزارت ةِغاقث ظی جكکیم کار گؼوهُای جعننی در

یبفتٍَب

ظی زهـات ىحؿغد اؿحفاده گؼدیغ .روایی ىضحّایی اةؽار ةا

یافحَُای ةغؿث آىغه از ىعانؿَ صاضؼٌكان داد ،ىیاٌگیً و

اؿحفاده از دو قیّه کیفی و کيی جؿییً گؼدیغ .در قیّه کیفی

اٌضؼاف ىؿیار ٌگؼش ةازرؿان ةِغاقث صؼفَای ٌـتث ةَ

از ٌؼؼات ظتؼگان ةا قیّه فّکّس گؼوپ در صیعَُای ىّرد

وػایفكان (زغول )1در پیّؿحار ارزیاةی (ٌاىعهّبٌ ،ـتحا

ٌؼؼ ةَ مّرت نّکال (اؿحان جِؼان) و ؿپؾ اٌسام ؿَ دوره

ىعهّب و ىعهّب ) ،در ظیف 5جایی نیکؼت ىیاٌگیً  1جا 2/33

دنفی در داٌكگاهُای ىادر در کكّر اؿحفاده قغ .ةؼای ةؼرؿی

(ؿعش ٌاىعهّب) 2/34 ،جا ( 3/66ؿعش ٌـتحا ىعهّب) و 3/67

روایی ىضحّایی ةَ روش کيی ٌیؽ ،از دو ضؼیب قاظل ٌـتی

جا ( 5ؿعش ىعهّب) .،ةا ىیاٌگیً  4/7درؿعش ىعهّب ةؼآورد

روایی ىضحّایی ( )Content Validity Ratio- CVRو

گؼدیغ .ةؿتارجی ةا جّزَ ةَ ظیف ظّاؿحَ قغه ةؼای قؼکث

قاظل روایی ىضحّایی )(Content Validity Index- CVI

کٍٍغگان (کاىالً ىعانف1 :؛ ىعانف2 :؛ ةیٍاةیٍی3 :؛ ىّافق4 :؛

اؿحفاده قغ .کَ ةَ جؼجیب  CVRةا ؾغد ( 0/54ةؼاؿاس ٌؼؼات

کاىالً ىّافقٌ )5 :كان از ىذتث ةّدن ٌگؼش آٌِا در راةعَ ةا

ٌ 13فؼظتؼه ) و  CVIةا  0/79ىّرد جاییغ واكؽ قغ[ .]13اةؽار

وػایفكان ىیةاقغ.

ٌِایی صامم دارای  56ؿئّال اؿث کَ قاىم 14ؿئّال در

یافحَُای پژوُف در ظنّص ؿؤاالت داٌكی ٌكان داد کَ،

صیعَ ٌگؼش و  42ؿئّال آزىّن در چِار صیعَ ؾّاىم زیان

ىسيّع پاؿطُای مضیش ةاالی  70درمغ ةّد و ىسيّع

آور ىضیط کار قاىم ؾّاىم فیؽیکی (مغا و ارجؿاش -روقٍایی-

پاؿطُای مضیش

ةعف مغا و ارجؿاش  ،%21/4روقٍایی

پؼجّ -اؿحؼس صؼارجی)  23ؿئّال  ،ؾّاىم قیيیایی 12ؿئّال ،

 ،%11/1پؼجّ ،%25/2

ؾّاىم ارگٌّّىیکی  5ؿئّال و ةیّنّژیکی 2ؿئّال ىی ةاقغ.

قیيیایی  ،%18/5ؾّاىم ةیّنّژیک  %20و ٌِایحا ارگٌّّىی

پایایی اةؽار ةَ وؿیهَ ىضاؿتَ آنفای کؼو ٌتاخ ةؼای ؿئّاالت

 %25/4جؿییً گؼدیغ (زغول .)2

اؿحؼس صؼارجی ،%20/5

ؾّاىم
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ؿئّاالت آزىّن ةؼ اؿاس اُغاف آىّزقی دروس و ىٍاةؽ

گؼفث کَ ةا ؾغد  0/876ىّرد جاییغ كؼار گؼفث و پایایی

ٌگؼقی کَ ةَ مّرت نیکؼت ىلیاس ةٍغی قغه ةّدٌغ مّرت
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فزیدٌ گلببببیی ي َمكبران
زغولٌ :1حایر صامم از جضهیم ؿئّاالت ٌگؼقی

ميبوگيه
4/88

اوحزاف استبودارد
0/31

سؤاالت وگزشی
فکؼ ىیکٍو ارجتاط ظّةی ةا افؼاد در ىضم ةازرؿی ةؼكؼار ىیکٍو

4/67

0/47

ُيّاره ةَ صفغ اؿؼار و اظالؾاجی کَ ةَ ىلحضای قغم ظّد ةغؿث ىی آورم صـاس ُـحو

4/82

0/38

رؾایث كّاٌیً ةؼایو اونّیث دارد

4/71

0/50

ةازظّردُای ىٍاؿب (رازؽ ةَ ظّد) در ىضم ةازرؿی را ىی پػیؼم

4/56

0/61

فؼمُا را ةا صـاؿیث و دكث پؼ ىیکٍو

4/62

0/60

اٌسام درؿث وػایف ىضّنَ در ٍُگام ةازرؿی ةؼایو اُيیث دارد

4/78

0/44

پیكٍِاد ُیچ ٌّع ُغیَای از ؿّی کارفؼىا را كتّل ٌيیکٍو

4/92

0/30

در ٍُگام ٌگارش گؽارقات ةازرؿی،رؾایث اظالق و مغاكث ةؼایو ىِو اؿث

4/90

0/30

در ىٍعلَ جضث پّقف ظّد ُيّاره اكغام ةَ قٍاؿایی کارگاهُای زغیغ ىی ٌيایو

4/61

0/64

دؿحّرانؿيمُای زغیغ ةازرؿی را ةا ؾالكَ ىعانؿَ ىیکٍو

4/53

0/59

ُيیكَ در کالسُای ةازاىّزی ةا ؾالكَ قؼکث ىیکٍو

4/58

0/63

داٌـحً ؾهّم زغیغ ةِغاقث صؼفَای ةؼایو ىِو اؿث

4/75

0/49

ُيیكَ در ةازرؿیُا ةَ مّرت چِؼه ةَ چِؼه ةا ؿؿَ مغر و صّمهَ آىّزش ىیدُو

4/78

0/44

4/66

0/78

ٌـتث ةَ قغهو اصـاس ىـئّنیث ىیکٍو

قاظل کم

زغول :2ىیؽان پاؿعگّیی مضیش افؼاد ىعانؿَ ةَ ؿئّاالت ازىّن در زيؿیث پژوُف در اؿحاٌَ

مغا و ارجؿاش
روقٍایی
پؼجّ
اؿحؼس صؼارجی
ؾّاىم قیيیایی
ةیّنّژیک
ارگٌّّىی

0/40
0/31
0/41
0/40
0/25
0/38
0/36

0/21
0/11
0/25
0/21
0/19
0/20
0/25

30
25
33
30
20
30
29

17
9
20
16
15
16
20

زغولٌ : 3حایر انّیث ٌیاز آىّزقی ةؼ اؿاس آزىّن در زيؿیث پژوُف ةؼ اؿاس ىیؽان  50درمغ پاؿط ُای مضیش
حيطٍ َبی سئًال

999

4/121
3/521
3/108
2/965
2/555
2/132
1/325

1
2
3
4
5
6
7
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ؾّاىم قیيیایی
ارگٌّّىی
اؿحؼس صؼارجی
ةیّنّژیک
پؼجّ
روقٍایی
مغاو ارجؿاش

ميبوگيه رتبٍ

ايلًیت
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حيطٍَبی
سئًال

03ي 03درصد
 03درصد
درصد
تعداد

03درصد
درصد
تعداد

ويبسسىجی آمًسشی ببسرسبن بُداشت حزفٍ ای...

فزیدٌ گلببببیی ي َمكبران

ةا جّزَ ةَ ىیاٌگیً رجتَ ةغؿث آىغه ةؼای ُؼ یک از ىحغیؼُای

ٌحیسَای ىكاةَ درظنّص اونّیث اول (ؾّاىم قیيیایی) ةا

جضلیق ،چٍیً اؿحٍحاج ىیقّد کَ ؾّاىم قیيیایی ةا ىیاٌگیً

ٌحایر ىعانؿَ صـیً ىكفق و ُيا ظیؼی ةغؿث آىغه اؿث .در

رجتَ  4/121در اونّیث اول آىّزقی كؼار دارد .ارگٌّّىی ةا ىیاٌگیً

ایً ىعانؿَ ازکارقٍاؿان ةِغاقث صؼفَایٌ ،یازؿٍسی ٌـتث ةَ

 3/521در رجتة دوم ،اؿحؼس صؼارجی ةا ىیاٌگیً  3/108در رجتة

ٌیازُای آىّزقی قان ةنّرت ةارش افکار و ظّد اػِاری ،اٌسام

ؿّم ،ةیّنّژیک ةا ىیاٌگیً  2/965در رجتَ چِارم ،پؼجّ ةا ىیاٌگیً

گؼدیغ ٌحایر ىعانؿَ اونیً ٌیاز آىّزقی را در صیعَ ؾّاىم

 2/555در رجتَ پٍسو ،روقٍایی ةا ىیاٌگیً  2/132در رجتَ قكو و

قیيیایی ٌكان دادٌغ (ٌ .)15حایر ىعانؿَ فاظيی و ُيکاران در

ُيچٍیً مغا و ارجؿاش ةا ىیاٌگیً رجتَ  1/325در اونّیث ُفحو

ىٍعلَ مٍؿحی کِؼیؽك قِؼ ری ؿعش پاییً ایيٍی

آىّزقی كؼار دارد (زغول.)3

کارظاٌسات و ٌیؽ ضؿف ؿیـحو ٌؼام ىؼاكتث ىّدؼ در ةؼاةؼ

بحث

صّادث قیيیایی کارظاٌسات ىٍعلَ را ٌكان داد ( .)7ةا جّزَ

یافحَُای ىعانؿَ در راةعَ ةا وضؿیث داٌف ةازرؿان ةِغاقث

ةَ اُيیث ىّضّع ،ؿازىان ةِغاقث زِاٌی در دؿاىتؼ ؿال

صؼفَای درصیعَُای ةازرؿی ىّزّد در فؼم ةازرؿی وزارت

 ،2001جلّیث و آىادگی ةؼای واکٍف ةَ صّادث قیيیایی را در

ةِغاقث در اؿحاٌَ  50و 70درمغ پاؿط ُای مضیش از کم ،در

ؿعّح ىهی و زِاٌی ةَ ؾٍّان اونّیث ىؿؼفی کؼد (.)17

ىیةاقغٌ .حایر ىعانؿَ صاضؼُو ؿّ ةّد ةا ٌحایر ىعانؿَ ىكفق و

ةیياریُای قغهی ،ةیكحؼیً آىار ىؼةّط ةَ ةیياریُای قغهی

ُيکاران کَ در قتکَ ُا و ىؼاکؽةِغاقحی غؼب جِؼان اٌسام

ٌاقی از ؾّاىم فیؽیکی (از كتیم مغا و ارجؿاش  ،پؼجّ و  )...و ةؿغ

گؼدیغ .درایً ىعانؿَ جؿییً ٌیازُای آىّزقی و ىِارجی ىّرد

ٌاقی از ؾّاىم ارگٌّّىیک ىیةاقغ و کيحؼیً آن ىؼةّط ةَ

ٌیازکارقٍاؿان ةِغاقث صؼفَای از ضؼوریات اؾالم گؼدیغ (. )15

ةیياریُای قغهی ٌاقی از ؾّاىم قیيیایی ىیةاقغ ایً آىار ىّیغ

ٌحایر جضلیق انِی در ؿال ٌ 1391كان داد کَ ةازرؿان ةِغاقث

آن اؿث کَ اونّیث ٌیاز آىّزقی ؾّاىم قیيیایی در رجتَ اول كؼار

ىضیط درظنّص ؾّاىم زیانآور ىضیط کاردر راةعَ ةا

دارد .ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ یکی از دالیم پاییً ةّدن آىار ةیياریُای

صیعَُای ةازرؿی دارای ؿعش داٌف پاییً ةّدٌغ .انِی و

ٌاقی از ؾّاىم قیيیایی در کارگاه ُای جضث پّقف ىیجّاٌغ

ُيکاران در ىعانؿَ ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ اؿحفاده از

ٌاقی از آن ةاقغ کَ ؾّاىم زیانآور قیيیایی ىضیط کار از ؿّی

روشُای ىٍاؿب ٌیازؿٍسی و جّزَ ةَ جعاةق ىضحّای آىّزقی

ةازرس ةِغاقث صؼفَای كاةم پیفةیٍی و قٍاظث ٌتّده کَ

ةا ٌیاز آىّزقی ةازرؿان در جغویً ةؼٌاىَُای آىّزقی ؿتب ارجلاء

ةحّاٌغکارفؼىا را ىهؽم ةَ اٌغازه گیؼی آالیٍغه ُای قیيیایی ٌيایغ.

کیفیث و ادؼةعكی ةؼٌاىَ ُای آىّزقی ىیقّد ( .)16یافحَُای

در ٌحیسَ پیؼو آن ىؿایٍات قغهی اظحنامی مّرت ٌگؼفحَ و

ىعانؿَ صاضؼ در ةازه  50درمغ پاؿطُای مضیش زِث

ةیياریاةی اٌسام ٌكغه اؿث و ایً در صانیـث کَ ظتق ةؼرؿی

اونّیثُای اىّزقی ةازرؿان ةِغاقث صؼفَ ای ،صیعَ ؾّاىم

ؿازىان صفاػث ىضیط زیـث آىؼیکا) ( 84000EPAىاده

قیيیایی ةا ىیاٌگیً رجتَ  4/121و کيحؼیً درمغ پاؿعگّیی

قیيیایی دتث قغه درچؼظَ ی جسارت زِاٌی وزّد دارد (.)18

مضیش در اونّیث اول آىّزقی و مغا و ارجؿاش ةا ىیاٌگیً رجتَ

ٌحایر ىعانؿَ ىغاظهَای جّؿط زاةهی در  4کارظاٌَ در ایؼان ،

 1/325در اونّیث ُفحو آىّزقی ىضاؿتَ گؼدیغ ،ارگٌّّىی،

ىعانؿَ نی و ُيکاران درکكّر ىانؽی و ىعانؿَ زٌگا و ُيکاران

اؿحؼس صؼارجی  ،ةیّنّژیک ،پؼجّ ،روقٍایی در رجتة دوم جا رجتَ

درکكّر چیً ٌكان دادٌغ اٌسام ةازرؿیُا و اؿحلؼار ؿیـحوُای

قكو كؼارگؼفحٍغ.

ىغیؼیث ایيٍی و ةِغاقث صؼفَای و ىغیؼیث زیـث ىضیعی
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ؿعش پاییٍی كؼار داقث .کَ ایً ىلادیؼدراؿحاٌَ 70درمغ ،در

ةٍا ةَ آىار ؿال ُای  1394و  1395ىؿاوٌث ةِغاقحی داٌكگاه

ويبسسىجی آمًسشی ببسرسبن بُداشت حزفٍ ای...

فزیدٌ گلببببیی ي َمكبران

ؿتب ةِـازی ىضیط کاراز آالیٍغهُای قغهی در جيام اةؿاد و در

ىعاظؼات قغهی ىضیط کار ،اؿاؿاً یک جعنل چٍغ رقحَای اؿث

ٌحیسَ ةِـازی ىضیط و رضایث قغهی کارکٍان رادر ةؼظّاُغ

و مالصیثُای ُؼ یک از ایً رقحَ ُا ةَ ظّر کهی از ظؼیق جسؼةَ

داقث (.)19-21

و آىّزش کـب ىیقّد.ةَ ُيیً دنیم و ةا جّزَ ةَ پیاىغُای

وضؿیث ٌگؼش قؼکثکٍٍغگان در ظنّص ایً ؿّاالت در

کـب ىِارتُا وقایـحگیُای ىؤدؼُـحٍغ .جسؽیَ و جضهیم

پیّؿحار ارزیاةی ،در ظیف  5جایی نیکؼت ةا ىیاٌگیً  4/7درؿعش

ٌیازُای آىّزقی ٌكان ىی دُغ کَ در کغام ىتاصخ ةازرؿان ٌیاز

ىعهّب كؼار گؼفحَ اؿث .در ةؿغ ٌگؼش ٌیؽ دالیم اصحيانی کَ

ةَ آىّزش دارٌغ .از ظؼفی ،ایساد و صفغ یک ةازرؿی کار یکپارچَ

ؿتب ظّاُغ قغ اىحیازُای ةغؿث اىغه از گّیَ ُای  1-14ایً

ىّدؼٌ ،یازىٍغ جؿِغ ُيَ ذیٍفؿان اؿث .ؿازىاٌِای کارفؼىایی و

ىعانؿَ ةحّاٌغ ةَ واكؿیث ٌؽدیک ةّده و ُيچٍیً از ایً ىیؽان

کارگؼی و ؿایؼ ذیٍفؿان ةایغ در ازؼای آٌِا ؿِو فؿال داقحَ

اىحیاز (ٌ )4/7یؽ افؽایف یاةغ قاىم :ةازةیٍی كّاٌیً کار از ؿّی

ةاقٍغ .ایساد قتکَ ُا و ارجتاظات فؿال ةَ ؾٍّان اةؽاری ةؼای ازؼای

كاٌٌّگػار ،امالح فؼمُای ةازرؿیُای ىّزّد در زِث پاؿعگّ

گفحگّی ازحياؾی ،ةایغ ةَ ؾٍّان یک فؼایٍغ ىٍؼو ارجتاظی ةا گؼوه

ةّدن ةازرؿی زاىؽ ،ارزش ٌِادن ؿیـحو ةازرؿی ةَ کیفیث

ُای ُغف ةازرؿی کار ؿازىاٌغُی قّد .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةازرؿی

ةازرؿی و ىحيؼکؽ ٌتّدن ةَ کيیث آىاری کارگاهُای ةازرؿی

ةِغاقث صؼفَای در کكّر ةَ ؾٍّان یک رقحَ ىسؽا ٌیـث و از

قغهٌ ،یاز ؿٍسی آىّزقی پیف از ةؼٌاىَ ریؽی دورهُای ةاز

فارغ انحضنیالن رقحَ ةِغاقث صؼفَای اٌحعاب ىیقٌّغ اىّزش

آىّزی ىیةاقغٌ .گؼش ىعهّب ىضؼك ؾيهکؼد اؿث .اُيیث

ایً افؼاد ةَ ؾٍّان ةازرس ةا جّزَ ةَ جّاٌيٍغیِای ویژهای کَ در

ٌگؼش ىعهّب در ةِتّد ؾيهکؼد درىعانؿات ىحؿغدی درصّزهُای

دٌیا ةؼای ایً ككؼ در اةؿاد ىعحهف جؿؼیف ىی گؼدد از اُيیث

ىعحهف ٌكان داده قغه اؿث کَ در ةـیاری ىّارد ةا وزّد ؿعش

ویژهای ةؼ ظّردار اؿث .و جّزَ ظاص ىغیؼان و ؿیاؿحگؽاران را

داٌف ىعهّب ةَ دنیم ؿعش ٌگؼش ضؿیف ،ؾيهکؼد درؿعش

درایً صّزه صـاس ىیظهتغ.

پاییٍی كؼار دارد ( .)22-25از ىضغودیثُای پژوُف صاضؼ ؾغم

تشكز ي قدرداوی

وزّد ىعانؿَ کافی درصّزه ٌیاز ؿٍسی آىّزقی ةازرؿان ةِغاقث

ىلانَ صاضؼ ةؼگؼفحَ از پایانٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ رقحَ آىّزش

صؼفَای در کكّر ةّدُ .يچٍیً پاییً ةّدن ٌيٌَّ پژوُف و وٌیؽ

پؽقکی ةا کغ ( )9219داٌكگاه ؾهّم پؽقکی قِیغ ةِكحی

ٌيٌَّ گیؼی ةا قیّه غیؼ اصحيانی و ىضغود ةَ زىان و ىکان ظاص

ىیةاقغٌّ .یـٍغگان ىلانَ ىؼاجب ؿپاس و كغرداٌی ظّد را از

ؿتب ؾغم جؿيیوپػیؼی ٌحایر پژوُف ىیگؼدد .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ

زصيات کهیَ اؿاجیغ و داٌكسّةان ؾؽیؽ در ؿؼاؿؼ کكّر اؾالم

ىعانؿات اٌغکی در ایً ظنّص اٌسام قغه اؿث .پیكٍِاد ىیگؼدد

ىیدارٌغ.

ىعانؿاجی ىحؿغدی در ٌلاط ىعحهف کكّر ةا نضاظ ٌيّدن اةؿاد

مشبرکت وًیسىدگبن

ىعحهف جّاٌيٍغیُای جؿؼیف قغه یک ةازرس در دٌیا قاىم

ظؼاصی پژوُف :س.ش ،ف.گ ،ف.ا

مالصیثُای قعنیحی ،قایـحگیُا و ىِارتُا ؾالوه ةؼ اةؿاد

زيؽآوری داده :ف.ا ،س.فص ،ع.ص

ٌگؼقی و داٌكی اٌسام گؼدد.

جضهیم داده :س.ش ،ف.گ ،ف.ا ،س.فص

ٌحایر ىعانؿَ صاضؼ ٌكان داد ،زيؿیث پژوُف در جياىی

تعبرض مىبفع

صیعَُای ةازرؿی ىّزّد در فؼم ةازرؿی وزارت ةِغاقث دارای
اگاُی پاییً و در ةؿضی ىّارد ظیهی پاییً ىیةاقغ .کٍحؼل
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ُیچگٌَّ جؿارض ىٍافؿی در راةعَ ةا ىلانَ صاضؼ ةؼای
ٌّیـٍغگان وزّد ٌغارد.

بُداشت کبر ي ارتقبء سالمت | سبل چُبرم | شمبرٌ چُبرم | سمستبن 9911

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v4i4.5445

وتيجٍگيزی

ٌگارش و امالح ىلانَ :س.ش ،س.فص

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

یافحَُای ةغؿث آىغه از ىعانؿَ صاضؼٌكان ىیدُغ کَ

كاةم جّزَ ٌلف ةازرؿان کار در ىضیطُای قغهی آٌِا ٌیازىٍغ
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Educational Need Assessment of Occupational Health Inspectors in Tehran province
Farideh GOLBABEAIl1, Fariba AHADIYAN2, Somayyeh FARHANG DEHGHAN3,
Alireza SEDDIGH4, Sareh SHAKERIAN5*

Abstract

Original Article

Introduction: Today, improvement of a labor inspectorate is an indicator of a
country's economic and social growth development. So, inspectors need to
perform a level of competence, professional knowledge, and skills. Training
should meet these particular needs.
Methods: This cross-sectional study was conducted to assess the educational
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priorities over 80 occupational health inspectors in Tehran province. The
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study tools included an attitude questionnaire and a knowledge test in
occupational health based on the instructions provided by Ministry of Health
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inspection. The reliability and validity of these tools were evaluated and

GOLBABEAIl

F,

confirmed by quantitative and qualitative (Delphi) methods by experts in

AHADIYAN

F,

each field.

FARHANG DEHGHAN

Results: The attitude of inspectors was in the desirable range (total score of

S,

A,

4.669). Knowledge status was low in all fields (in the 70% threshold) and

Educational

Need

very low in some cases. Regarding the educational priorities, chemical agents

Assessment

of

with an average of 4.121 and the lowest percentage of correct response were

Health

placed at the first priority of education. The sound and vibration with an

Tehran

average of 1.325 were laced at the seventh priority of education. Moreover,

province.

Occupational

ergonomics, thermal stress, biological, and radiation were placed from the

Hygiene

and

second to sixth levels of priority.

SEDDIGH

Occupational
Inspectors

in

Health

Promotion 2021; 4(4):

Conclusion: Due to the low knowledge level of the studied participants and

327-336.

their abilities, these workers should be trained as inspectors in the realm of
sound. To this end, continuous educational planning is required based on
needs assessment studies.
Keywords: Needs Assessment, Education, Occupational Health, Inspectors
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