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استفبدُ اص ًتبیح طشح ثِ طَس هستقین کِ ثتَاًٌذ  ّبیي افشاد یب گشٍُاًتخبة لطفبً ضوي ) هخاطباى طزح پژٍّشي. 1

 (ثذّیذ ۵تب  ۱، ثِ ّش کذام اص آًْب ٍصى ًوبیٌذ

 (ّب ، سسبًِثیوبساىهشدم، ) سالمت خذمات گیزوذگان      

 (...پضضکبى، داسٍسبصاى، پشستبساى، هبهبّب ٍ ) کىىذگان خذمات سالمت رائٍا      

 غزا ٍ داسٍ، هؼبًٍت ثْذاضتي ٍ ...( سبصهبى ثیوبسستبى، داًطگبُ،  )هذیشاى  گشاران وظام سالمت ي سیاست ذیزانم     

 (...کبسخبًدبت داسٍیي، صٌبیغ غزایي، تدْیضات پضضکي ٍ ) َای تًلیذی اران ي بخصگذ سزمایٍ      

 (هذیشاى خبسج اص ًظبم سالهتثْضیستي، آهَصش ٍ پشٍسش، خیشیي، ، ّبی هشدم ًْبد سبصهبى )هثالً یز مخاطبیهاس      

باشذ؟   تَاًذ اس ًظز اجتواعي، سیاسي ٍ قَاًیي ساسهاى غذا ٍ دارٍ، تبعاتي داشتِ .آیا ایي خبز هي2

 داًن ًوي   خیز   بلِ

 

 

 استخزاج ٍ ًگارش پیام پژٍّشي .3

 کلوِ( 51)حذاکثش  الف. عىًان پیام یا خبز

 ضبغل دس ثخص ّبی اًکَلَطی، اهشی ضشٍسی ٍ الصم است.حوبیت ٍ استقبی سالهت ضغلي پشستبساى 
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 کلوِ( 04 )حذاکثش مًضًع اَمیتمقذمٍ ي ب. 

پشستبساى اًکَلَطی ثب هخبطشات هتؼذد ضغلي هَاخِْ ّستٌذ ٍ فطبسّبی خسوي، سٍاًي ٍ هؼٌَی هضبػفي ثِ سجت 

کٌٌذ. ثب ایي ٍخَد ًیبصّبی سالهت ضغلي ایي پشستبساى هَسد ضٌبسبیي، ثشسسي هبّیت هحیط کبسی ضبى تدشثِ هي 

 .ٍ اًذاصُ گیشی قشاس ًگشفتِ است

 بىًیسیذ:سبان سادٌ بذين استفادٌ اس ياصگان تخصصي ي بٍ را بٍ  پضيَصاصلي َای  پیامَا ي  یافتٍ ج.

  .ثبضذ ّب ثش ػْذُ هدشی طشح هي صحت پیبمهسؤٍلیت  .طشح هوکي است یک یب ثیص اص یک پیبم داضتِ ثبضذتًجٍ: 

 کلوِ( 55)حذاکثش  :ثشای پشستبساى  1پیبم ضوبسُ  

ثبیذ  حفبظت ٍ هشاقجت اص سالهتي خَد دس هحیط کبس سا ثش ػْذُ گیشًذ. ّوچٌیيهسئَلیت  پشستبساى اًکَلَطی ثبیذ 

اختوبػي ٍ پیشٍی اص اصَل اخالق حشفِ ای، آهبدگي -ثب کست داًص ٍ هْبست ّبی تخصصي، ضبیستگي ّبی سٍاًي

 دس خَد ثَخَد ثیبٍسًذ.سا  دس چٌیي ثخص ّبی تخصصيالصم ثشای کبس 

 کلوِ( 55)حذاکثش : ثشای هذیشاى ٍ سیبستگضاساى 2پیبم ضوبسُ 

اختوبػي هَسد ثْیٌِ  -ظش ضشایط فیضیکي، سٍاًي، سبصهبًي ٍ فشٌّگيهحیط کبسی پشستبساى اًکَلَطی ثبیذ اص ً

سبصی قشاس گیشد. ّوچٌیي ثبیذ توْیذات الصم ثشای خَدهشاقجتي دس پشستبساى اًکَلَطی فشاّن ضذُ ٍ ثب تَسؼِ 

 صالحیت حشفِ ای پشستبساى،آهبدگي الصم ثشای هقبثلِ ثب چبلص ّبی هحیط کبسی دس آًبى ثَخَد آیذ. 

 کلوِ( 45)حذاکثش  ىُاد بزای کاربزد وتایجد. پیش

ثِ کبسگیشی اثضاس ًتبیح  داضتِ ثبضذ. اص اًکَلَطی پشستبساى تخصصي هیتَاًذ ًقص هْوي دس تشثیت ًتبیح ایي هطبلؼِ

استقبی سالهت ضغلي ٍ کیفیت هحیط کبسی  یّبثشًبهِ  اخشایدس خْت طشاحي ٍ  ًیبصّبی سالهت ضغلي هیتَاى

 ایي پشستبساى استفبدُ ًوَد.

 هَسد سا اًتخبة کٌیذ(ثیص اص یک تَاًیذ  )هيکىیذ؟ َای اوتقال پیام را پیشىُاد مي د. کذامیك اس ريش

 ثشای هؼشفي ًتبیح پظٍّص کٌٌذگبى ثبلقَُ ٍ استفبدُ ًفؼبى ریگشٍُ هخبطت، تطکیل خلسِ ثب   ☒

  پظٍّطي داخلي –اًتطبس هقبلِ دس هدالت ػلوي  ☒

 پظٍّطي خبسخي –اًتطبس هقبلِ دس هدالت ػلوي   ☒

 ّب ٍ هدالت کثیشاالًتطبس ًتطبس ًتبیح پظٍّص دس سٍصًبهِا  ☐

 سبصهبًي ّبی دسٍى ّب ٍ ثَلتي اًتطبس ًتبیح دس خجشًبهِ  ☐

 ّب ٍ سویٌبسّبی داخلي اسائِ دس کٌفشاًس  ☒

 ّب ٍ سویٌبسّبی خبسخي اسائِ دس کٌفشاًس  ☒

 ّب ّبی پظٍّص ثِ خجشًگبساى ٍ ضشکت دس هصبحجِ اسائِ یبفتِ  ☐

 ّبی ّذف ثشای گشٍُکبهل گضاسش خالصِ یب اسسبل   ☒

 کٌٌذگبى ثبلقَُ سبیت ثشای دستشسي استفبدُ قشاس دادى خالصِ یب گضاسش کبهل طشح ثش سٍی ٍة  ☐

 ثِ صثبى سبدُ ٍ هتٌبست ثب هخبطجیي ثشٍضَس، کتبثچِ، ٍ غیشُتْیِ ساٌّوب،   ☐

 سبصی ًتبیح پظٍّص )ثجت اختشاع، ػقذ قشاسداد ثب صٌؼت ٍ غیشُ( اًدبم اقذاهبت الصم ثشای تدبسی  ☐



 

 سبیش هَاسد )لطفبً ًبم ثجشیذ(  ☐

 

 :. چكیذُ طزح تحقیقاتي4

هتؼذد ؼغلی هَاخِْ ّعتٌذ ٍ فؽارّای خعوی، رٍاًی ٍ هؼٌَی هضاػفی تِ پرظتاراى اًکَلَشی تا هخاطرات  : مقدمه و هدف پژوهش

ظثة هاّیت هحیط کاری ؼاى تدرتِ هی کٌٌذ. تا ایي ٍخَد ًیازّای ظالهت ؼغلی ایي پرظتاراى هَرد ؼٌاظایی، تررظی ٍ اًذازُ گیری قرار 

ُ گیری ًیازّای ظالهت ؼغلی پرظتاراى اًکَلَشی طراحی ًؽذُ ًگرفتِ اظت. ّوچٌیي تا تَخِ تِ ایٌکِ تاکٌَى اتسار اظتاًذاردی ترای اًذاز

حاضر، تثییي ًیازّای ظالهت ؼغلی پرظتاراى ؼاغل در تخػ ّای  اظت، هاّیت ًیازّای ایي گرٍُ از پرظتاراى رٍؼي ًیعت. ّذف هطالؼِ

 ؼذ.  اًکَلَشی تا اظتفادُ از اتساری رٍا ٍ پایا هی تاؼذ کِ در ایي هطالؼِ طراحی ٍ رٍاى ظٌدی

اًدام ؼذ. در اتتذا تِ هٌظَر  7965-7964ایي هطالؼِ، یک پصٍّػ ترکیثی از ًَع هتَالی اکتؽافی تَد کِ در ظال  :مواد و روش ها

پرظتار  25ًفر) 39تثییي ًیازّای ظالهت ؼغلی پرظتاراى اًکَلَشی از رٍیکرد کیفی اظتفادُ ؼذ. هؽارکت کٌٌذگاى ایي تخػ از پصٍّػ، 

تَدًذ کِ تِ صَرت ّذفوٌذ اًتخاب ؼذًذ. دادُ ّا ازطریق هصاحثِ ّای ًیوِ  (دیگر ًفر افراد هطلغ کلیذی 77ّای ظرطاى ٍ  ؼاغل در تخػ

اًدام ؼذ. ظپط اتسار ظٌدػ ًیازّای  هرظَم کیفی تحلیل هحتَای رٍغ از ّا تا اظتفادُ دادُ ٍ تحلیل ظاختار یافتِ فردی خوغ آٍری ٍ تدسیِ 

اًکَلَشی تا اظتفادُ از ًتایح هرحلِ کیفی ٍ هرٍر هتَى تذٍیي ؼذ. در هرحلِ کوی هطالؼِ، اتسار تا اظتفادُ از هؼیارّای  ظالهت ؼغلی پرظتاراى

رٍایی صَری، هحتَا، ظازُ)تحلیل ػاهلی اکتؽافی،ّوگرا، ٍاگرا( ٍ پایایی )ّوعاًی درًٍی ٍ ثثات( هَرد رٍاًعٌدی قرار گرفت. ظپط دادُ 

 تحلیل گردیذ. 73ًعخِ  spssلیل ػاهلی تا اظتفادُ از ًرم افسار ّای حاصل از هرحلِ تح

هفاّین اظتخراج ؼذُ در هرحلِ کیفی پصٍّػ در قالة ظِ طثقِ اصلی قرار گرفت. طثقات اصلی ؼاهل حفاظت ٍ هراقثت از خَد،  یافته ها:

ایح تحلیل دادُ ّا ًؽاى داد کِ هقذار ضریة آلفای ّای پرظتاراى اًکَلَشی ٍ ًیازّای هحیط کار ظالن تَد. در هرحلِ کوی، ًتتَاًوٌذی

( کِ تا رٍغ 65/3تَد. ّوچٌیي ثثات اتسار) 65/3ًفری از پرظتاراى اًکَلَشی کؽَر،  933کرًٍثاخ ترای اتسار طراحی ؼذُ در حدن ًوًَِ 

د.ّوچٌیي رٍایی ظازُ از طریق تکویل تَ 62/3آزهَى هدذد تَد، تأییذی تر پایایی هطلَب اتسار داؼت. هتَظط ؼاخص رٍایی هحتَا اتسار 

 36ًفر از پرظتاراى اًکَلَشی تا اظتفادُ از تحلیل ػاهلی اکتؽافی اًدام ؼذ. ًتایح رٍایی ظازُ ًؽاى داد کِ ایي اتسار دارای  933اتسار تَظط 

اختواػی هحیط کار ٍ  -ت رٍاًیگَیِ ٍ چْار ػاهل تحت ػٌاٍیي حوایت ظازهاًی ٍ حرفِ ای، ؼایعتگی ّای رٍاًؽٌاختی ٍ اخالقی، اهٌی

درصذ ٍاریاًط را تثییي هی کٌذ. ًتایح تررظی رٍایی ّن گرا حاکی از ٍخَد ّوثعتگی هثثت  55/32ػاهلیت در خَد هراقثتی هی تاؼذ کِ

ی ٍاگرا حاکی ٍ ًتایح رٍای =p ٍ03/3(r <3337/3هؼٌی داری  تیي هیاًگیي ًورُ ًیازّای ظالهت ؼغلی تا هیاًگیي ًورُ اظترض ؼغلی تَد)

 =p 37/3از ٍخَد ّوثعتگی هٌفی هؼٌی داری تیي هیاًگیي ًورُ ًیازّای ظالهت ؼغلی ٍ هیاًگیي ًورُ توایل تِ هاًذگاری ؼغلی تَد)

ٍ79/3- (r=.ًتایح هرحلِ کوی پصٍّػ ًؽاى داد کِ هیاًگیي ًورُ ًیازّای ظالهت ؼغلی اغلة پرظتاراى اًکَلَشی در حذ هتَظط تَد . 

اختواػی هَرد تْیٌِ ظازی قرار  -هحیط کاری پرظتاراى اًکَلَشی تایذ از ًظر ؼرایط فیسیکی، رٍاًی، ظازهاًی ٍ فرٌّگی :رينتیجه گی

 گیرد. ّوچٌیي هی تَاى از طریق تؽَیق پرظتاراى تِ خَد هراقثتی ٍ تَظؼِ تَاًوٌذی ّای حرفِ ای آًاى، ظالهت ؼغلی ایي گرٍُ از پرظتاراى

کلی ترکیة ٍ ادغام ًتایح ّر دٍ هرحلِ کیفی ٍ کوی پصٍّػ ًؽاى داد کِ  اتسار طراحی ؼذُ، اتساری اظت کِ  را فراّن ًوَد. تِ طَر

خصَصیات رٍاًعٌدی آى ًؽاى دٌّذُ اػتواد تِ دادُ ّای حاصل از ایي اتسار در راظتای ارزیاتی ًیازّای ظالهت ؼغلی پرظتاراى اًکَلَشی 

 اظت.

  ری اًکَلَشی، ظرطاى، رٍاًعٌدی، پرظؽٌاهِ، هطالؼِ ترکیثیظالهت ؼغلی، پرظتا َا: کلیذياصٌ
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