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زمينه و هدف :سیستم بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در بیمارستان به لحاظ اقتصادي ،انسانی و اخالقيی از اممیيت بسيیاري برخيرردار
است .جهت پیادهسازي این سیستم در بیمارستان دارابردن آگامی و نگرش مطلرب و بهدنبال آن عملکرد مناسب کارکنان نسيبت بيهایين
مقرله مهم میباشد .این مطالعه بامدف تعیینمیزان آگامی ،نگرش و عملکرد کارکنان درزمینه بهداشت ،ایمنی و محیطزیست انجام گرفت.
روش بررسی :در این مطالعه ترصیفی مقطعی تعداد  534نفير پرسينش شيادش در بیمارسيتان متشيکش از پزشيکان ،پرسيتاران ،کارکنيان
پاراکلینیک و اداري و پشتیبانی به عنران نمرنه انتخاب و پرسشنامهاي  06سؤالی با  06سؤال در مر یک از حيرزه مياي آگيامی ،نگيرش و
عملکرد در زمینه  HSEطراحی گردید و پس از حصرل اطمینان از اعتبار آن ،در اختیار پرسنش مذکرر قرار گرفت.
يافتهها :نتایج تحقیق نشان داد ارتباط مستقیمی بین میزان تحصیالت فرد با میزان نگرش وي وجرد دارد (  .)P<0/05ارتباط معناداري
میان سن با آگامی ،نگرش و عملکرد کارکنان وجرد نداشت(  .)P<0/05عنران شغلی در میزان سطح آگامی ،نگرش و عملکرد پرسينش در
زمینه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست مؤثر برد( )P<0/05و با وجرد داشتن سطح آگامی خرب و نگرش مطلرب ،شامد عملکرد نادرسيت
در حرزه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست بردیم.
بحث و نتيجهگيری :بهترین رامکار جهت اجراي فرمنگ  HSEدر سازمان از طریق آمرزش ماي مستمر ،تقریت رفتار ایمن و شناخت
 HSEبه عنران یک ارزش بنیادي سازمان و شرکت در فعالیتماي روزانه از طرف مدیریت ارشد سازمان می باشد..
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Abstract
Background and Objective: Health, Safety, and Environment (HSE) in hospital settings is of
importance due to the economic, Humanity and ethical issues. To stablish this system in hospital, the
attitude and knowledge, and eventually the practice of hospital staff toward this issue is important.
This study was conducted to assess the knowledge, attitude, ad practice of healthcare workers toward
health, safety, and environment.
Method: The study had a prospective descriptive cross-sectional design. The study population
included 435 physicians, nurses, para-clinic and administrative staff working in a teaching hospital
affiliated by the Iran University of Medical Sciences. Knowledge, attitude, and practice of included
participants were assessed using a standardized 60-item questionnaire.
Findings: The knowledge, attitude, and practice of participants differed between different job
categories and between different hospital wards. In overall, higher level of education found to be
significantly related to the higher attitude toward the health safety and environment (P<0.05). The
knowledge and practice did not show any difference between male and female participants. The age of
participants did not found to be related to knowledge, attitude, or practice. High levels of knowledge
and attitude was not positively correlated with practice.
Period while in the validation period these coefficients were 0.77 and 0.73, respectively.
Conclusion: The findings of the study emphasize a suboptimum level of knowledge and practice in
the field of health safety, and environment among hospital staff. We suggest using continuing
education standards, positive and negative reinforcements, and constant evaluation and monitoring as
effective tools for increasing the knowledge and practice of hospital staff in health safety and
environment.
Keywords: HSE Integrated system; Knowledge, Attitude, Practice, Hospital.
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مقدمه
در بیمارستان عالوه بر آن که نیازماي اولیه درمانی براي تعيداد

نشان میداد مهمترین عاميش حيرادث صينعتی رفتيار نيا ایمين

بیشماري از بیماران فرامم میشرد ،به دلیش وجرد مرقعیتما و

میباشد .ایشان اظهار داشتند که از مر  336اعمال نياایمن07 ،

بخشماي مختلف ،مراد مصرفی و نیز روشماي کياري ،مکيانی

مررد آن به جراحات جزئی و یک مررد بيه جراحيات بزر تير و

براي آمرزش و پيوومش نیيز میباشيد .فهرسيت گسيتردهاي از

از دست رفتن زمان کار میانجاميد .بنيابراین محققيان را بير آن

مخاطرات بالقره نظیر  :پرترما ،مراد شیمیایی سيمی،مخياطرات

داشت که بر روي انسان به عنران عامش حرادث متمرکز شيرند،

بیرلرژیکی ،حرارت ،صدا ،گردو دبار ،استرس و  ...در بیمارستان

چنانچه محیط کار ایمن باشد ولی کارکنيان آگيامی ،نگيرش و

وجرد دارد ،که کلیه کارکنان ،بیمياران ،مالقيات کننيدگان و در

رفتار بهداشتی و ایمن در محیط کار نداشته باشند ممه اقدامات

نهایت جامعه را در معرض این مخاطرات قرار میدمد و به دنبال

ایمنی و بهداشتی ممکن است با شکسيت مراجيه شيرند(9و.)6

آن مزینهمایی جهت زیانماي ميالی مسيتقیم و دیير مسيتقیم

ممچنین در سيال 1779اظهيار داشيتند کيه آگيامی و نگيرش

ناشی از حرادث در محیط کيار را در بير خراميد داشيت1 و.0

کارکنان نسبت به ایمنی از عناصر مررد نیاز جهت ترسعه رفتيار

فاضالب بیمارستانی که علی ردم مشيابهت کیفيی بيا فاضيالب

ایمن میباشد که اجازه میدمد برنامه ماي ایمنی براي محيیط

شهري ،به لحاظ کمیت و مقدار و برخررداري از ترکیبات سيمی

کار طراحی کنیم (.)7

و خطرناک و نیز داشتن عرامش میکروبيی بیمياريزا ،در صيررت

از آنجيایی کييه دسييتیييابی بيه حييد قابييش قبييرلی از معیارميياي

عدم تصفیه و دفع نامناسيب ،مخياطرات زیيادي را بيرسيالمت

مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست و در نهایت بارور کردن

محیط زیست و انسان در جرامع مختلف ایجاد مینمایند(.)3

آن ،مسييتلزم دگرگرنیميياي اساسييی در بیيينش و نگييرش افييراد

در سال  1790پرسشناميه مليی خيدمات بهداشيت شيغلی در

نسبت به مساله سالمت و تندرسيتی اسيت ،بيراي ایين منظيرر

 0066بیمارسييتان حيياکی از میييانگین سييا نه  06صييدمه و 0

ارتقاي سطح آگامی کارکنان مشيادش مختليف ،کيامالً ضيروري

بیماري در میان کارکنان بیمارستان برد ( .)5

میباشد بنابراین جهت پیاده سازي سیستم مدیریت بهداشيت،

ممچنین بخش صنعتی ایا ت کالیفرنیيا بيه دنبيال مطالعيه اي

ایمنی و محیط زیست در بیمارستان ابتدا ميیبایسيت فرمنيگ

بيير روي کارکنييان بیمارسييتان ،اطالعييات بیميياري و صييدمات

سازي کرد ،که زمه آن دارا بردن آگامی و نگرش مطلرب و بيه

سييالماي  1790-1799را منتشيير کييرد کييه بزر تييرین علييش

دنبال آن عملکرد مناسب کارکنان نسبت به این مقرله میباشد.

صدمات و بیماريما ،اسيترین و کشيیدگی بيیش از حيد انيدام،

اکثر افراد اممیت یک رفتار ایمنی خرب را درک ميیکننيد اميا

سقرط ،گیر گردن میان اشیاء ،سرختگی و مراجهه با مراد سمی،

بدون یک فرمنگ ایمنی خرب ،ابتکارات ایمنيی رفتياري بعیيد

مضر و کشنده برده است( .)4در فلرریدا شیرع سا نه بیماريميا

است به بهبرد پایدار  HSEبیانجامد(16و  .)11فرمنيگ HSE

و صدمات براي کارکنان بیمارستان %16 ،گزارش شده بيرد کيه

بیانگر رفتارماي روي داده بر مبناي رعایيت بهداشيت ،ایمنيی و

این میزان مشابه مرارد گزارش شده براي کارکنان صنایع فليزي

محیط زیست سالم ميیباشيد و کلیيد بهبيرد مسيتمر و پایيدار

و ماشین کاري برد (.)0

 HSEتغییر در فرمنگ است( .)10حال با علم به اممیيت ایين

تا سال  ،1731کارشناسان ایمنی جهت پیشگیري از حيرادث و

مرضرع و انجام مطالعات اندک در این حرزه ،تصمیم بر آن شيد

سرانح به ایمنی تجهیزات تأکید داشتند .آنما معتقد بردند کيه

به تعیین میزان آگامی ،نگيرش و عملکيرد کارکنيان در زمینيه

شرایط ناایمن مهمترین نقش را در این حرادث بازي میکند ،به

بهداشيت ،ایمنيی و محيیط زیسيت در یکيی از بیمارسيتانماي

طرري که آنميا بهتيرین راه را حيذف خطيرات از محيیط کيار

آمرزشی دانشيگاه عليرم پزشيکی ایيران در سيال 1370-1371

میدیدند .بعدما محققی به نام ماینریچ یک تئرري ارایه کرد که

بپردازیم تا بترانیم گامی در جهت ایجاد و بهبرد آن برداریم.
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روش بررسی
این مطالعه از نرع ترصیفی مقطعی برد .ابيزار گيردآوري دادهميا

چهار گزینهاي طراحی شد که از  5گزینه تنها یک گزینه پاسي

یک پرسشنامه در مررد بررسی میزان آگامی ،نگرش و عملکرد

صحیح را به خرد اختصا

کارکنان در زمینه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست برد.

سؤال به صررت دو گزینهاي (بلی ،خیر) و بقیه به صررت چهيار

پرسشنامه شيامش اطالعيات دمرگرافیيک ،نظیير :سين ،سيطح

گزینهاي طراحی شد کيه از  5گزینيه تنهيا یيک گزینيه پاسي

تحصیالت ،عنران شغلی ،وضعیت تأمش ،جنس ،سابقه بیماري ،و

صحیح و از  06سؤال عملکرد 0 ،سؤال به صررت دو گزینيهاي

 06سؤال در حرزه آگامی 06 ،سؤال در حرزه نگرش و 06سؤال

(بلی ،خیر) و بقیه به صررت چهار گزینهاي طراحی شد که از 5

در حرزه عملکرد شامش علم به رفتيار ایمين ،عراميش شيیمیایی،

گزینه تنها یک گزینه پاس صحیح را به خرد اختصا

ميیداد.

ارگرنرمی ،فیزیکيی ،بیرلرژیيک ،روانيی و محيیط زیسيت طير

نحره امتیاز دمی نمرات بدین صررت برد که سؤا ت سه گزینه-

گردید .روایی این پرسشنامه از طریق مشاوره بيا کارشناسيان و

اي به صيررت صيفر ،یيک و دو امتیياز گرفتنيد (اصيالً  :صيفر ،

خبرگان مررد تأیید قرار گرفت و جهت پایایی آن ،مقدار آلفياي

تاحدودي  ، 1 :کامالً  )0 :و سؤا ت دو گزینهاي به صررت صفر

کرونباخ براي  03نفر از افرادي که بيه تصيادف در ابتيداي کيار

و یک (پاس صحیح  :یک و پاس دلط  :صفر) و سيؤا ت چهيار

انتخاب شدند مقدار  6/71به دست آمدکه از پایایی قابش قبيرلی

گزینهاي به صررت صفر و یک (پاس صحیح  :یک و پاس دلط

برخرردار برد .پس از تشکیش جلسات ترجیهی با گيروه ميدیران

 :صفر ) در نظر گرفته شد .دادهميا را وارد سیسيتم نميرده و بيا

ارشد ،اطالعاتی در مررد تعداد و نرع بخشما ،واحدما و کارکنان

بهره گیري از نرم افزار آماري  ،SPSS 10/66مررد آنيالیز قيرار

استخراج و به منظرر اجراي این پيوومش ،در سيال  71-70بيه

دادیم.

روش نمرنه گیري تصادفی ساده از جدول مررگان 534 ،نفير از

براي تجزیه و تحلیش اطالعات جمع آوري شده از  0بخش آميار

مجمرع کارکنان بیمارستان به عنران نمرنه انتخاب گردیدند که

ترصیفی و استنباطی استفاده شد که در قسمت آميار ترصيیفی

متشييکش بردنييد از پزشييکان ،پرسييتاران ،کارکنييان پاراکلینیييک

جدول فراوانی دادهما ،تنظیم و نمردارماي زم رسم گردیيد .در

(فیزیرتراپی ،گفتاردرميانی ،کاردرميانی ،ادیيرمتري ،آزمایشيگاه،

قسمت آمار استنباطی ابتدا نرمال بردن دادهما بررسی و از آنجا

تصریربرداري و  ،) ...کارکنيان پشيتیبانی (حراسيت ،تأسیسيات،

که ممه  -Pمقدارماي به دسيت آميده بيراي متغیرمياي ميررد

خ يدمات ،لنييوري ،تغذیييه ،بهداشييت محييیط) ،کارکنييان اداري

بررسی از  6/64کرچکتر بردند بنابراین نرمال بردن دادهميا رد

(کارگزینی ،حسابداري ،سایت کامپیرتر ،دبیرخانه ،کتابخانه و ...

گردید و در ادامه بيا اسيتفاده از ضيرایب ممبسيتگی اسيپیرمن

) و جهت تکمیش پرسش نامه ،مراجعات حضرري در شیفتماي

جهت متغیرماي سطح تحصیالت و سن که بيا مقیياس ترتیبيی

صبح ،عصر و شب در روزماي مختليف صيررت پيذیرفت .کلیيه

کمی شده اند و کنيدال ،جهيت متغیرمياي جنسيیت و عنيران

پرسشنامهما بدون نام برده و اصرل اخالقی از جمليه محرمانيه

شغلی که با مقیاس اسمی کميی شيده انيد ،بيه بررسيی وجيرد

بردن اطالعات لحاظ گردید .با ترجه به این کيه ،در بیمارسيتان

ارتباط بین متغیرماي ميررد بررسيی پيرداختیم و ممچنيین بيا

ماي آمرزشی ،پوومش ماي زیادي از طریق پرسشناميه انجيام

استفاده از آنالیز واریانس ،اختالف بین بخشماي مختلف ميررد

می شرد ،و با ترجه به حجم با ي کاري پرسنش ،به منظرر جلب

تجزیه و تحلیش قرار گرفت.

مشارکت کارکنان در پوومش ،ترضیحاتی در خصير

ميدف و

نحره تکمیش به مریک از پرسنش داده می شد که نیازمند صيرف
زمان قابش مالحظيهاي بيرد .از  06سيؤال آگيامی 3 ،سيؤال بيه
صررت سه گزینه اي (اصالً ،تا حدودي ،کامالً) و بقیه به صيررت

ميیداد و از  06سيؤال نگيرش13 ،

يافته ها
بر اساس اطالعيات اخيذ شيده از  534نفير ( )% 166جمعیيت
نمرنه آماري به نتایج ذیش دست یافتیم.
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از  534نفر ( )% 166جمعیت مررد مطالعه ،میزان  06/3از آنان

در تحلیش اطالعات بدسيت آميده از پرسيشناميهما ،جيدول ،1

را زنييان و  37/9بيياقیمانييده را مييردان تشييکیش میدادنييد.

فراوانی مطلق و نسبی میزان آگامی کارکنيان ميررد مطالعيه را

بیشترین میزان تراکم جمعیيت از میيان دو گيروه در ردهمياي

برحسب نرع شغش در چهار طبقه نشان ميی دميد کيه بيا ترین

سنی  31-56و  01-36سال به ترتیب  % 30/7و  % 30/5بيرده

درصد آگامی متعلق بيه گيروه پرسيتاري و پيایینتيرین درصيد

است 07/4 .درصد جمعیت مررد مطالعه مجيرد و  96/4درصيد

متعلق به گروه اداري ميی باشيد و جيدول  ،0فراوانيی مطليق و

متأمش ،که از این تعداد  41/4درصد فاقد فرزنيد بردنيد .از نظير

نسبی میزان نگرش کارکنان مررد مطالعه را بر حسب نرع شغش

سطح تحصیالت ،تعداد  94نفير ( ) %19/0زیير دیيپلم 67 ،نفير

نشان می دميد کيه بيا ترین سيطح نگيرش در زمینيه HSE

( )%06/5دیپلم و  36نفر ( ) %0/7فرق دیپلم 167 ،نفر()%53/4

مربرط به گروه پاراکلینیک و ضعیفترین نگرش متعلق به گروه

لیسانس و باقیمانده آنان که  40نفير ( )%10میشيدند ،سيطح

اداري مييی باشييد و جييدول  ،3فراوانييی مطلييق و نسييبی میييزان

میدادند .از

عملکرد کارکنان بر حسب نيرع شيغش اسيت کيه صيحیحتيرین

این نتایج در مییيابیم کيه از میيان پينج گيروه ميذکرر ،بخيش

عملکرد مربرط به گروه پرستاري و نادرستترین عملکرد متعلق

عظیمی از کارکنان تحصیالت آکادمیک لیسانس داشته که خرد

به گروه اداري می باشيد .جيدول  ،5فراوانيی مطليق و نسيبی و

نشان دمنيده ارزش بيا ي علميی پاسي سيؤا ت میباشيد .در

تحلیش میزان آگامی ،نگرش و عملکرد کارکنان مررد مطالعيه را

تقسیم بندي مشادش بیمارستانی گروه ماي پشتیبانی  161نفر،

نسبت به بهداشت ،ایمنی و محیط زیست نشيان ميی دميد کيه

پرستاري 100نفر ،اداري  30نفر ،پاراکلینیک  31نفر و پزشکان

نشان دمنده آگامی خرب ،نگرش مطلرب و عملکيرد نادرسيت

04نفر را شامش می شدند .از نظر مصرف سيیگار تنهيا  %3افيراد

کارکنان می باشند.

تحصیالت فرق لیسانس و با تر را به خرد اختصا

مررد مطالعه سیگاري و  %79دیرسیگاري بردند.
جدول  -2فراوانی مطلق و نسبی ميزان آگاهی کارکنان مورد مطالعه بر حسب نوع شغل
Table 1- Absolute and Relative frequency of employees awarness based on the type of job

پزشکان

نوع شغل
وضعيت آگاهی

پاراکلينيك

پرستاری

پشتيبانی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

اداری

درصد تعداد

درصد

عالی (با ي )16

5

10

57

36/0

4

10/1

00

15/5

0

0/3

خرب ()10-77/19

17

90

79

47/7

00

91

104

07/1

19

43/1

مترسط ()0-77/11

0

6

10

7/7

5

10/7

09

15/7

10

39/4

ضعیف (کمتر از )0

6

6

6

6

6

6

3

1/9

1

3/1

جمع

04

166

100

166

31

166

161

166

30

166
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جدول  -1فراوانی مطلق و نسبی ميزان نگرش کارکنان مورد مطالعه بر حسب نوع شغل
Table 2- Absolute and Relative frequency of employees attitude based on the type of job

پزشکان

نوع شغل
وضعيت نگرش

پاراکلينيك

پرستاری

اداری

پشتيبانی

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

مطلرب (نمره با ي )14

01

65

76

44/0

06

76/3

64

59

14

50/7

ضعیف (نمره کرچک تر مساوي )14

5

10

90

55/5

3

7/9

70

43

19

43/1

جمع

04

166

100

166

31

166

161

166

30

166

جدول  -9فراوانی مطلق و نسبی ميزان عملکرد کارکنان مورد مطالعه بر حسب نوع شغل
Table 3-Absolute and Relative frequency of employees performance based on the type of job

پزشکان

نوع شغل
وضعيت عملکرد

پرستاری

پاراکلينيك

اداری

پشتيبانی

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

صحیح

6

30

00

56/9

6

04/6

56

00/4

0

0/3

19

06

70

47/3

03

95/0

133

93/4

36

73/9

04

166

100

166

31

166

161

166

30

166

(نمره با ي)16
نادرست
(نمره پایین تر مساوي)16
جمع

جدول  -2فراوانی مطلق و نسبی و تحليل ميزان سه حوزه مورد مطالعه
Table 4-Absolute and Relative frequency of for analysis of the three areas studied

حوزه
مطالعه
وضعيت کل نمونه

آگاهی
تعداد درصد

عالی (با ي )16

69

06

خرب ()10-77/19

060

05/6

مترسط ()0-77/11

00

15/3

ضعیف (کمتر از )0

5

6/7

جمع

534

166

نگرش
درصد

تعداد

مطلرب
(نمره با ي )14

عملکرد
تعداد درصد
053

44/7

ضعیف
(نمره کرچکتر مساوي

تعداد

صحیح
(نمره با ي)16

133

36/0

نادرست
170

55/1

)14

جمع

درصد

تعداد درصد

(نمره پایین تر

360

07/5

مساوي)16

534

166

جمع

534

166
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در بررسييی رابطييه متغیرمييا ،ارتبيياط مسييتقیمی بييین میييزان

نریسد :صرف داشتن علم و آگامی منجر به عملکرد خرب نميی

تحصیالت فرد با میزان نگرش وي وجرد دارد ،اما در ارتبياط بيا

شرد بلکه باید ساختار باورماي افراد عمیق و علميی پایيهریيزي

میزان تحصیالت با دو متغیر آگامی و عملکرد رابطهاي بير قيرار

شرد تا عملکرد مناسب بروز کند(.)19

نمیباشد .بین جنسیت و میزان نگرش کارکنان ارتباط معکرس

میزان سطح نگرش پرستاران در مررد کنترل عفرنت بیمارستانی

وجرد داشت به طرري که میزان نگرش خانم ما با تر از آقایيان

ضعیف برده در حالیکه سيطح نگيرش پرسيتاران ميا در حيرزه

برد .ارتباط معناداري میان سين بيا آگيامی ،نگيرش و عملکيرد

 HSEدر وضعیت مطلرب قرار داشت(.)15

کارکنان وجرد نداشت .عنران شيغلی در میيزان سيطح آگيامی،

کارکنان بیمارستان مررد مطالعه داراي آگامی خيرب ،نگيرش

نگرش و عملکرد پرسنش در زمینيه بهداشيت ،ایمنيی و محيیط

مطلرب و عملکرد نادرست می باشند و با ترین سطح نگرش در

زیست مؤثر برد و ممچنین به این نتیجه دست یافتیم که میزان

زمینه  HSEمربرط به گروه پاراکلینیيک بيرد در حيالیکيه در

سطح آگامی ،نگرش و عملکرد پرسنش در زمینه بهداشت ،ایمنی

پوومشی که در سال  1367در خصر

بررسی نگيرش ایمنيی

و محیط زیست در بخشماي مختلف بیمارستان ميررد مطالعيه

کارکنان یک مرکز پزشکی ،آمرزشيی و درميانی ترسيط جميال

یکسان نمیباشد.

الدین طبیبی و ممکاران صررت گرفت حياکی از امتیياز پيایین

بحث و نتيجه گيری
از آنجا که مشادش متنيرع مراکيز بهداشيتی درميانی در معيرض
گستره وسيیعی از مخياطرات بيالقره میباشيند ،ارتقياي سيطح
فرمنگ بهداشيت ،ایمنيی و محيیط زیسيت سيازمانی از طریيق
افييزایش میييزان آگييامی ،نگييرش و عملکييرد کارکنييان ضييروري
میباشد .چنانچه اگر در یک محیط کار ایمن ،کارکنان دانيش،
نگرش و رفتار ایمن ،نداشته باشند تمامی تالشما براي دوري از
حرادث محش کار بیهيرده خراميد بيرد( .)13در مطالعيه حاضير
سطح آگامی ما در حرزه  HSEدر وضعیت خيرب قيرار داشيت
در حالیکه در تحقیقی کيه بير روي پرسيتاران دانشيگاه عليرم
پزشکی گلستان در مررد کنترل عفرنت بیمارستانی کيه ترسيط
آقاي عبدالهی و ممکارانش در سال  60صررت پيذیرفت میيزان
سييطح آگييامی پرسييتاران در حييد مترسييط و میييزان سييطح
عملکردشان ضعیف برد ،ممچنین سطح عملکرد پرستاران مررد
تحقیييق نیييز در حييرزه  HSEدر وضييعیت نييامطلربی قييرار
داشت( .)15ممچنین با نگاه بر تحقیقی در جامائیکيا نشيان داد
که  64درصد پرستاران علیردم داشتن علم و آگيامی ،احتیياط
کامييش ایمنييی را منگييام انجييام تکنیکميياي پرسييتاري انجييام
نمیدادند( .)14به طرريکه نتایج تحقیق لیندن ( )1771نشيان
داد که بین دانش و عملکرد پرستاران در ميررد کنتيرل عفرنيت
رابطه معنیداري وجرد نداشت( .)10چنيانکيه محميردي ميی

نگرش کارکنان در ممه مشادش نسبت به بعيد جير ایمنيی ميی
باشد که با ترین میزان نگيرش مثبيت بيه جير ایمنيی مماننيد
تحقیق ما متعلق به کارکنان بخش پاراکلینیک برد(.)16
در ارتباط با احتمال تأثیرگذاري سيطح تحصيیالت بير آگيامی،
نگرش و عملکرد افراد ،نتایج مطالعه ميا نشيان داد کيه ارتبياط
مستقیمی بین سطح تحصیالت و نگرش کارکنيان برقيرار ميی-
باشييد .ممچنييین در تحقیقييی کييه ترسييط آقيياي عبييدالهی و
ممکارانش بر روي پرستاران دانشگاه علرم پزشيکی گلسيتان در
مررد کنترل عفرنت بیمارستانی در سيال  60صيررت پيذیرفت،
ممانند تحقیق ما حاکی از ارتباط معنادار بین نگيرش و ميدرک
تحصیلی برد که این پوومش با مطالعه گرلد ( )1775در آمریکا
ممخرانی داشت ،او نشان داد کيه تحصيیالت بيیشتير مرجيب
نگرش مثبت نسبت به کنترل عفرنت می شرد ( .)17مک برایيد
در امریکا نیيز اعيالم کيرد کيه بيین نگيرش مثبيت و میيزان
تحصیالت ارتباط معنیداري وجرد دارد( .)06به طرريکه گرليد
( )1775می نریسد که ادلب پرستاران در حین کيار کيمتير بيه
مطالبی که آمرزش دیدهاند عمش ميیکننيد زیيرا آمرختيهميا را
فرامرش میکنند ،وي به لزوم استمرار دوره آمرزشی تأکید ميی
نماید(.)01
در ارتباط با مؤثر بيردن جنسيیت بير میيزان آگيامی ،نگيرش و
عملکرد کارکنان در زمینه بهداشت ،ایمنی و محيیط زیسيت در
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تحقیق حاضر بین جنسیت و نگرش کارکنان ارتبياط معنياداري

حفاظت کارکنان مراکز بهداشيتی-درميانی .تهيران :

وجييرد داشييت ولييی در تحقیييق سييال 1360کييه بيير روي

انتشارات فنآوران.)1376( .

پرسييتاران دانشييگاه علييرم پزشييکی گلسييتان در مييررد کنتييرل

2- AMA (1958). Guiding principles for
an occupational health program in a
hospital employee group. Chicago, IL:
American
Medical
Association,
Council on Occupational Health.
 -3منصرري ،نبی ا ...آلردگی محيیط زیسيت (ميرا ،آب،

از آگامی بیشتري نسبت به پرستارما برخرردار بردنيد و در مير

پسماند ،فاضالب) .چاپ اول .تهيران  :انتشيارات آراد

دو تحقیق بین آگامی ،نگرش و عملکرد پرستاران با بخش محش

کتاب.)1376( .

عفرنت بیمارسيتانی ،میيزان سيطح آگيامی ،نگيرش و عملکيرد
پرستاران با جنس رابطه معنیداري نداشت و در خصير

نيرع

شغش ممانند تحقیق ما سطح آگامی پرستاران با سيمت شيغلی
رابطه معنیداري داشت ،به طرريکه سرپرستارما و سرپروایزرما

خدمت ارتباط معناداري وجرد داشت(.)15

 -5درویش زاده ،نگار( .کارشناسی ارشد) بهداشت حرفه

یافتهماي این پوومش نشان میدمد که با وجرد داشتن آگيامی

اي ،دانشگاه علرم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

خييرب و نگييرش مطلييرب ،شييامد عملکييرد نادرسييت در حييرزه

تهييران .دانشييکده بهداشييت ارزیييابی آلييردگی مييرا

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست مستیم ،کيه ميیتيران یکيی از

(آئروسش ما و بیرآئروسش ما) در بخشمياي مختليف

مهمترین مشکالت در سازمان را ایجاد تغییر رفتيار دانسيت کيه

یکی از بیمارستانماي شهر تهران.)1367( .

بهترین راهکار و پیشنهاد در بهبرد رویه فرقالذکر که منجير بيه
عملکرد مناسيب گيردد ،اجيراي فرمنيگ  HSEدر سيازمان از
طریق آمرزشماي مستمر ،ترانمند سازي کارکنان ،تقریت رفتار
ایمن ،تنبیه و جریمه رفتارماي نا ایمن ،شناسایی نقاط ضيعف و
قرت ميدیریت  HSEقبيش از وقيرع حادثيه از طریيق سیسيتم
گزارش دمی و شيناخت  HSEبيه عنيران یيک ارزش بنیيادي
سازمان و شرکت در فعالیتماي روزانه از طرف ميدیریت ارشيد
سازمان می باشد تا یک نگرش ناشيی از عالقيه بيه  HSEرا در
کارکنان ایجاد و آنرا نه به عنران یک وظیفيه کياري ،بلکيه بيه
عنران یک حق و وظیفه ممگانی تلقی نمایند.
تشکر و قدردانی
از دانشگاه آزاد واحد علرم و تحقیقات تهران به دلیش حمایيت از
انجام این پوومش و ممچنین ممکاري دانشيگاه عليرم پزشيکی
ایران در اجراي آن سپاسگذاري میگردد.
منابع
 -1درویش زاده ،نگار .گلبابایی ،فریيده .اصيرل ایمنيی و
بهداشت شغلی در بیمارسيتان :رمنمردميایی جهيت

5- California Department of Industrial
Relations (1978). Work injuries and
illnesses in California (quarterly),
1975-1976. Sacramento, CA: The
Department, Division of Labor
Statistics and Research.
6- American Journal of Nursing (1982).
Hospital hazards to be examined by
Florida nurses. American Journal of
Nursing 1:2-10.
7- Raouf A, Dhillon BS (1995). Safety
assessment.Luis Publisher, London, 110.
8- Cooper
MD.
Phillips
RA
(1994).Validation of a safety Climate
measure. The British Psychological
Society,
Annual
Occupational
Psychology Conference: 3-5 Jan,
Birmingham
9- Feyer AM. Williamson A (1997). The
involvement of human behavior in
occupational accidents: errors in
context. Safety Science, 25: 55-65
 -16رافتيرن  ،جیمييز  ،اي  ،مرکرریيير  ،جیمييز ..ترجمييه
نصیري  ،پروین و ممکياران  ،ترسيعه فرمنيگ ميرثر
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ایمنی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علرم تحقیقيات ،

محمردي شن ،دالمرضا .آگامی ،نگيرش و عملکيرد 17-

جلد دوم)1369( .

آرایشگران زن و مرد در پیشگیري از بیماري ایدز در

 -11نصیري  ،پروین و ممکاران  ..ترسيعه ميرثر فرمنيگ

شهر گرگيان .مجليه علميی دانشيگاه عليرم پزشيکی

ایمنی  ،جلد اول  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد عليرم
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