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 مقاله پژوهشي

 ران مدارسين اصول در مديت ايو رعا يو بهداشت شغل يمنينگرش به اصول ا يبررس
  

  ٤پور ، عليرضا ملک*٣، يوسف محمديان٢ملک پور فاطمه، 1مژده وزيري
 

  25/03/1393تاریخ پذیرش  20/01/1393تاریخ دریافت 

  دهيچک
و  يشغل و بهداشت يمنيااصول  به نگرشت يوضع يبررسن مطالعه با هدف يکننده رفتار انسان است، ا ينيب شيپنکه نگرش يتوجه به ا با و هدف: نهيزم شيپ

  .باشد يم هشترود شهرستان وپرورش آموزش رانيدر مدن اصول يت ايرعا
ن پژوهش از پرسشنامه محقق سـاخته در دو  يانجام ا يکه برا باشد يمنفر  ٧٦مطالعه  ي. نمونه آمارباشد يم يليتحل يفيمطالعه از نوع توص مواد و روش کار:

 يز آماريالآن ياستفاده شد.  برا ٧٨/٠و  ٨٠/٠کرونباخ  يزان آلفايب با ميبه ترت يو بهداشت شغل يمنيت مسائل ايو رعا يو بهداشت شغل يمنيطه نگرش به ايح
  مستقل استفاده شد. tو آزمون  ANOVAرسون، آزمون يپ يهمبستگ يها آزمونو  يفياز آمار توص

ن نگرش به ي. بباشد يمران در حد نامطلوب يو بهداشت در مد يمنيو نگرش به ا يو بهداشت شغل يمنيت مسائل ايزان رعايمطالعه نشان داد م جينتا :ها افتهي
در  يو بهداشت شغل يمنين نگرش به ايانگيم=p=  ۶۲۴/۰.(r ,۰۰۱/۰شد (افت ي يدار يمعن يهمبستگ يمنيت اصول بهداشت و ايبا رعا يو بهداشت شغل يمنيا
ن نگرش به يانگي).مP<٠٥/٠نداشتند ( يدار يمعنتفاوت  متأهلمجرد و  تأهلت يمختلف و وضع يمختلف، سوابق کار يسن يها گروه ت زن و مرد،ين جنسيب
  ).  =p ٠٠٢/٠داشت ( يدار يمعنالت مختلف تفاوت يسطوح تحص در يشغلو بهداشت  يمنيا

 يهـا  دورهن بـا گذاشـتن   يبنـابرا ؛ شـود  يمو بهداشت  يمنيت کمتر اصول ايمنجر به رعا يو بهداشت شغل يمنيبه مسائل ا ينگرش منف :يريگ جهينتبحث و 
و  يمنـ يت اصول ايمن (رعايا يم و متعاقب آن رفتارهايران را بهبود بخشيمد يو بهداشت شغل يمنينگرش ا ميتوان يم يشغل بهداشتو  يمنيمسائل ا يآموزش

  م.يبهداشت) را ارتقاء ده
  وپرورش آموزشران، ي، بهداشت، مديمنينگرش، ا :ها واژه ديکل
  

  373-378 ، ص1393 مرداد، 58 درپی پی، پنجممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره 

 
  ۰۴۴-۳۲۷۵۲۳۰۰دانشگاه علوم پزشکي اروميه، تلفن: ،  دانشکده بهداشت آدرس مكاتبه:

Email: Mohammadian.yousef@yahoo.com 

 

                                                
 دانشيار گروه مديريت آموزشي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران ١

  بهداشت دانشکده ،دانشگاه علوم پزشکي اروميه مديريت آموزشي، مربي،کارشناسي ارشد  ٢
  ران (نويسنده مسئول)يتهران، ا، يد بهشتيشه ي، دانشگاه علوم پزشکيبهداشت حرفه ا يدکتر يدانشجو ٣
  مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزکارشناسي ارشد  ٤

  مقدمه
يکي از پرکاربردترين کلماتي است که در رابطه با انسـان   ايمني
هـايي چـون پزشـکي، صـنعت و مـواردي از ايـن قبيـل         و در زمينه
وتحليـل   اي از علم است که بـه تجزيـه   شود. ايمني شاخه استفاده مي

آنـاليز کـرده و راهکارهـاي     آن راپـردازد و   آميـز مـي   عوامل مخاطره
د. ايمني عبارت است از ميزان کن پيگيري مي آن راکنترل و کاهش 

 آمـوزي  دانـش  جمعيت با ايران كشور .)۱(يا درجه دور بودن از خطر
در  لـذا  و باشـد  يمـ  معاصر جوامع ينتر جوان از يكي نفر، ميليون ۱۸

 مهم موضوع دو آموزش، و بهداشت ساختار جمعيتي، اين با اي جامعه

 خـانواده،  از بعـد  .خواهـد  گـذاران  سياسـت  و ريـزان  برنامه پيشروي

در  آمـوز  دانـش .  دارد كـودك  سـالمت  در را نقـش  ينتر مهم مدرسه
 ها نگرش ،ها دانش نوشتن و خواندن مهارت يادگيري بر عالوه مدرسه

 سـالمت  بر يرتأث بر عالوه رفتارها اين آموزد يم را جديد رفتارهاي و

 بـراي .  دارد جامعـه  و خـانواده  در سالمت کننده يينتع نقش فردي،

 افـراد  و هـا  خـانواده  مدرسـه،  و کارکنان آموزان دانش سالمت توسعه

 تصـويب  بـا  حاضـر  درحـال  .)۲است ( اي ويژه جايگاه مدرسه جامعه

 پزشـكي  و آمـوزش  درمان بهداشت وزارت جديد تشكيالتي ساختار

 مدارس و جوانان سالمت دفتر به عهده قانونا مدارس بهداشت وظيفه

ي بهداشت مـدارس، تـدارک و نظـارت بـر     ها برنامهيکي از  .باشد يم
  و آن بهسازي محيط، كنترل بهداشت و ايمني محيط مدرسه مي باد.
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 كـه  اسـت  عـاملي  ينتـر  مهـم  محيط در مناسب شرايط ايجاد

 بهداشـتي  محـيط  ايجـاد  .کنـد  يم تضمين را آموزان دانش سالمت

 التيو تسـه  فضاها از نگهداري و صحيح استفاده آموزش و مناسب

 مدارس بهداشتي محيط بهبود و در حفظ اساسي اصل دو اختيار در

 الزم ط مـدارس، يبهداشت مح يارهايمع ۳. بر اساس ماده هستند

 اسـاس  بـر  بهداشتي معيارهاي نظر ساز مدار ساختماني نقشه است

 سازمان به مربوط فضاها طراحي نامه نييدر آ موجود استانداردهاي

 در مقـاطع  يا و حرفـه  محـيط  بهداشـت  واحـد  و مـدارس  نوسازي

  ).۲شود ( نظر گرفته در مختلف
اسـت کـه آمـوزش، پـرورش و      يخاص ياجتماع يمدرسه فضا

 يهـا  روشنـد، در پنـاه   يفردا ساز جامعهت کودکان که يرشد شخص
 يط روانـ يمطلـوب و محـ   يکيزيف يح و مناسب آموزش، فضايصح

  .)۴, ۳(و اداره خواهد شد يگذار هيپامساعد آن 
و  يســطح ســالمت يدر حفــظ و ارتقــا مــؤثراز عوامــل  يکــي 
, ۵( مدارس است يمنيان، بهداشت و اآموز دانشاستعداد  ييشکوفا

از حوادث  ياريان شد که بسيون و همکاران بيل يها يبررسدر  .)۶
ر در ييـ ق تغيـ در مـدارس از طر  ياسـتخوان  يها يشکستگمنجر به 

ن در مطالعـات  يهمچنـ  .)۷(اسـت  يريشگيپ قابل يطيت محيوضع
ن يو و همکــاران مشــخص شــد کــه بــيتوســط روالســ شــده انجــام

ان آموز دانش يمدارس  و مشکالت رفتار يکيزيف يات فضايخصوص
  .)۸(م وجود دارديرابطه مستق

ت يوضـع  يکه قربان پـور و همکـاران در بررسـ    يا مطالعهدر  
 اكثرج نشان داد که يمدارس شهرستان کالله انجام دادند نتا يمنيا

اط، محـل  يـ ، پوشـش ح هـا  پنجـره حفـاظ  ايمنـي (  ازنظـر  مدارس
ج ينتـا  يمبنـا  نداشـتند. بـر   يت مطلـوب يسـوخت) وضـع   ينگهدار

بهداشـت مـدارس    يارهايدر مدارس با مع يمنيت ايپژوهش، وضع
  .)۹(ستين برخوردارط مطلوب يفاصله دارد و از شرا

درصـد   ۸۸د که يجه رسين نتيقات خود به ايچ در تحقينريها
و  يعدم آگـاه ( دهد يم يافراد رو يمنينااعملکرد  به علتحوادث 

و  يمنـ يارتقـاء ا  يتـالش بـرا   ازآن پـس ). يمنـ يبـه ا  ينگرش منفـ 
ــر پا   ــوادث ب ــاهش ح ــت و ک ــبهداش ــاخت  ي ــرش س ــزاره نگ  ياف

) صورت گرفت و نگـرش  يکيزيط فيو بهبود مح يفن يها (حفاظت
 يبـرا  يزيـ ر برنامـه ، يمشـ  خط، ها دستورالعملآموزش، ( يافزار نرم

کــه  ييهــا تـالش تمــام  بـاوجود کـاهش حــوادث) صـورت گرفــت.   
ن و يسـنگ  يامـدها يپعملکرد انسـان در بـروز    تياهماز  شده انجام

ن موضـوع باعـث شـد،    يحادثـه کـم نشـد. همـ     ريناپذ جبران يگاه
 يست افـزار يان به نگرش زياز ز يريشگيپ يبرا يمنيا متخصصان

 نيتـر  مهـم  عنوان بهر رفتار انسان،  ييکه به تغ ياورند. نگرشيب يرو
از حـوادث   يريشـگ يپ که ييازآنجا ).۱(عامل بروز حادثه توجه دارد

بر درمان مقدم است، مطالعات قبل  يريشگيدارد و پ ياديت زياهم

ت ياز حوادث اهم يريشگيدارد و در پ ياديت زيحادثه اهموقوع از 
مـوارد   توانـد  يمناايمن  يرفتارهاداليل بروز  نيتر مهم .دارد ياديز

ايمـن آشـنا نيسـتند     يهـا  روشافـراد بـا نحـوه اجـراي      زير باشد:
 -(نگـرش)   شود ينمضرورت انجام عمل ايمن احساس  -مهارت) (

وارد  هـا  آنکه انجام اعمـال نـاايمن آسـيبي بـه      کنند يمافراد فکر 
  .)۱۰(باور)( سازد ينم

 يهـا  نگـرش ن يـي کـه بـا هـدف تع    يراندمو و هال در پژوهشـ 
حوادث انجام دادند، بـا   يريشگيو پ يشغل يمنيران نسبت به ايمد

افتنـد کـه   يجـه دسـت   ين نتيبه ا ينفر ۲۱۰ک نمونه ياستفاده از 
و  يمقاصد رفتار يعامل مهم برا کي يکار يمنينگرش مثبت به ا

  .)۱۱(باشد يمران ين رفتار مديهمچن
جـه  ين نتيکارکنان" به ا يريبا عنوان "درگ يامز در پژوهشيليو

، يمنـ ينه ايکارکنان در زم يريش درگين گام در افزايد که اوليرس
که  ياست، کسان يکار باوجدانو  ريپذ تيمسئولاستخدام کارکنان 

  .)۱۲(هستند يمنينگران ا
اسـت کـه در بـاال     ينگرشـ  يکار يمنيت موارد ايتوجه به رعا
ــا  ــردن رفتاره ــاهش    يا يب ــوادث را ک ــامد ح ــر دارد و بس ــن اث م

  .)۱۱(دهد يم
 مـدارس از و بهداشـت در   يمنـ يت نامطلوب ايبا توجه به وضع

کمبـود مطالعـات در    و رياخ يها سالمدارس در  يسوز آتش ليقب
و بهداشت   يمنيو بهداشت و  نگرش به ا يمنيت اصول اينه رعايزم

ت يـ زان رعايـ م ين مطالعه با هدف بررسـ يران مدارس ايتوسط مد
ران يمـد  و بهداشـت در  يمنيو بهداشت و نگرش به ا يمنياصول  ا

 گر انجام شده است.يکديبا  ها آنمدارس  و ارتباط 
 

  ها روشمواد و 
. باشـد  يمـ  يو مقطعـ  يلـ يتحل – يفين مطالعه از نـوع توصـ  يا

شهرسـتان   وپرورش آموزشران يپژوهش مد نيا موردمطالعهجامعه 
نفر با اسـتفاده از   ۷۶ر مدرسه يمد ۹۳ن يکه از ب باشد يمهشترود 

نمونـه جهـت مطالعـه     عنـوان  بـه  يتصادف صورت بهجدول مورگان 
ک سـال  يـ ار ورود به مطالعـات داشـتن حـداقل    يانتخاب شدند. مع

. البتـه قبـل از شـروع مطالعـه     باشد يمدر مدارس  يتيريسابقه مد
بـه   سـؤاالت ح معلمـان بـه   يب دادن صـح نان از جواياطم منظور به

در  يشــد کـه نوشــتن نــام و نــام خــانوادگ  يرســان اطــالعمعلمـان  
اطالعـات از پرسشـنامه    يآور جمـع  يسـت. بـرا  يپرسشنامه الزم ن

 ياســتفاده شــد، پرسشــنامه بــر اســاس مطالعــات گذشــته طراحــ 
ک، يـ . پرسشنامه بر سـه بخـش اسـت: اطالعـات دموگراف    )۱۳(شد
شـه،  يهم -۱:  يا نـه يگز ۳( يو بهداشت شغل يمنيت مسائل ايرعا
 ۵( يو بهداشـت شـغل   يمنـ يهرگز)، نگرش بـه ا  -۳، يهرازگاه -۲

 -۴ندارم،  ينظر -۳موافقم،  -۲موافقم،  کامالً -۱کرت: يل يا نهيگز
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ک سن، سـابقه،  يمخالفم). در پرسشنامه دموگراف کامالً -۵مخالفم، 
ت يآورده شده است. رعا يليو مدرک تحصتأهل ت يت، وضعيجنس

شـده   يبررسـ  سؤال ۹با استفاده از  يو بهداشت شغل يمنيمسائل ا
و  يمنـ يت کمتر مسائل ايبه باال نشان رعا ۵/۱ن نمره يانگياست. م

 تيدهنده رعا نشان ۱/ ۵از  تر نييپان نمره يانگيو م يبهداشت شغل
. در پرسشـنامه  باشـد  يمـ  يو بهداشـت شـغل   يمنـ يشتر مسائل ايب

ران بـه  ينگرش مـد  ؤالس ۱۰، با يو بهداشت شغل يمنينگرش به ا
ن نمـره بـاالتر   يانگيـ شده اسـت. م  يو بهداشت بررس يمنيمسائل ا

و بهداشت  يمنينگرش مثبت به مسائل ا دهنده نشان ۵/۲ن از ييپا
و  يمنـ يبه مسائل ا ينگرش منف دهنده نشان ۵/۲شتر از يو ب يشغل

 يو صـور  ييمحتـوا  يين رواييتع منظور به.باشد يم يبهداشت شغل
و بهداشـت و علـوم    يمنـ ينـه ا ين در زمياز متخصصـ  ها پرسشنامه

ن اعتبار پرسشـنامه از روش آزمـون   ييتع ياستفاده شد. برا يتيترب
 ينفر اسـتفاده شـد. مقـدار آلفـا     ۳۰ يکرونباخ بر رو يآلفا يآمار

و نگـرش بـه    يو بهداشت شـغل  يمنيت مسائل ايرعا يکرونباخ برا
  آمد. به دست ۸۰/۰و  ۷۸/۰ب يبه ترت يو بهداشت شغل يمنيا

 يو اســتنباط يفياز آمــار توصــ هــا داده ليــوتحل هيــتجز يبــرا
 يهمبستگ يبررس يرسون برايپ ياستفاده شد. از آزمون همبستگ

و  يمنـ يبـا نگـرش بـه ا    يو بهداشت شغل يمنيت مسائل اين رعايب
ن نگـرش  يانگيـ سه ميمقا يمستقل برا  tآزمون  از ،يبهداشت شغل

 تأهـل ت يت زن و مـرد، وضـع  يدر جنس يهداشت شغلو ب يمنيبه ا
سـه  يمقا يبـرا ANOVAاستفاده شد و از آزمـون    متأهلمجرد و 

 يسـن  يهـا  گـروه در  يو بهداشـت شـغل   يمنـ ين نگرش به ايانگيم
مختلـف و سـوابق مختلـف اســتفاده     يالتيمختلـف، سـطوح تحصـ   

اسـتفاده شـد. سـطح      SPSS 16 افزار نرماز  يز آماريآنال يشد.برا
 .باشد يم ۰۵/۰آزمون  يدار يمعن

  
  ها افتهي

ـ  شان يسنگروه  رانيمددرصد ۷۰/۵۹ . باشـد  يمـ  ۴۰-۵۰ن يب
سال سابقه کار دارنـد.   ۲۰تا  ۱۰ن يدرصد) ب ۶۲/۷۴ران (ياکثر مد

و اکثـر   باشد يمسانس يالتشان ليران سطح تحصيدرصد مد ۵۷/۸۶
  ).۱جدول هستند ( متأهلران يمد

  

 مدارس موردمطالعهران يک مديدموگرافات يخصوص): ۱(جدول 
)۷۶ n=(.  

  درصد% )( يفراوان  ريمتغ
 سال)( يسن  يها گروه

۳۰-۲۰ 

۳۰-۴۰  
۵۰-۴۰  

۵۰>  

  
۵)۵۷/۶( 

۲۰)۸۵/۲۹(  
۴۰)۷۰/۵۹(  
۱۱)۴۱/۱۶(  

 سال )(سوابق  يها گروه

۱۰-۱ 

۲۰-۱۰  
۳۰-۲۰  

  

  
۱۰)۹۲/۱۴( 

۵۰)۶۲/۷۴(  
۱۶)۳۶/۲۲(  

  
  تأهلت يوضع

  مجرد / بدون همسر
  متأهل

  
۱۶)۰۵/۲۱(  
۶۰ )۹۴/۷۸(  

  التيسطح تحص
  پلميد فوق

  سانسيل
  سانسيل فوق

  
۱۰)۹۲/۱۴(  
۵۸)۵۷/۸۶(  
۸)۸۶/۲۶( 

  تيجنس
  مرد
  زن

  
۵۰)۷۹/۶۵(  
۲۶)۸۰/۳۸(  

  
و  يمنـ يت مسـائل ا يـ رعا يرهـا يمتغار ين و انحراف معيانگيم

در  يو بهداشـت شـغل   يمنـ ي، آموزش  و نگرش به ايبهداشت شغل
ن ير در بــيــن متغيــن ايانگيــم نشــان داده شــده اســت. ۲جــدول 
ن اسـت کـه   ينشانگر ا ؛ کهباشد يم ۶/۲در مطالعه  کنندگان شرکت

. شـود  يمـ ت يـ ران کمتر رعايدر مد يو بهداشت شغل يمنيمسائل ا
ــم ــه ايــن متغيانگي ــير نگــرش ب ــ يو بهداشــت شــغل يمن ن يدر ب

ن اسـت  يـ ا دهنده ننشاکه  باشد يم۱/۴در مطالعه  کنندگان شرکت
 يمنفـ  يو بهداشت شغل يمنيران نسبت به مسائل ايکه  نگرش مد

  .باشد يم

 
  و  يو بهداشت شغل يمنيت مسائل ايرعا يرهايمتغار ين و انحراف معيانگيم ):۲(جدول 

  ).=n ۷۶( موردمطالعهران يدر مد يو بهداشت شغل يمنيبه انگرش 
  ار)يانحراف مع(ن يانگيم  ريمتغ

  )۱۵/۰(۶/۲  يو بهداشت شغل يمنيت  مسائل ايرعا
  )۳/۰(۱/۴  يو بهداشت شغل يمنينگرش به ا
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 و   مستقل tبا استفاده از آزمون  يز آماريج حاصل از آنالينتا

ANOVAيو بهداشت شـغل  يمنين نگرش به ايانگينشان داد که م 
نـدارد   يدار يمعنـ تفاوت  يآمار ازلحاظمختلف  يسن يها گروهدر 

)۲۹۵/۰P=.( ــه ايانگيــم در  يو بهداشــت شــغل يمنــين نگــرش ب
ندارنـد   يدار يمعنـ تفـاوت   يآمار ازلحاظمختلف سوابق  يها گروه

)۸۰۲/۰P=.( در دو  يبهداشـت شـغل  و  يمنـ ين نگرش بـه ا يانگيم
نداشــت  يدار يمعنــتفــاوت  يآمــار ازلحــاظت زن و مــرد يجنســ

)۸۶۹/۰P=ــ). م ــه ايانگي ــين نگــرش ب در  يو بهداشــت شــغل يمن
 يدار يمعنـ تفـاوت   يآمـار  ازلحـاظ و مجـرد   متأهل تأهلت يوضع

در  يو بهداشت شـغل  يمنين نگرش به ايانگي).م=۹۵۵/۰Pنداشت (
داشتند  يدار يمعنتفاوت  يآمار ازلحاظمختلف  يالتيسطوح تحص

)۰۰۲/۰P=) .( رسون نشان داد کـه  يپ ي). آزمون همبستگ۴جدول
و  يمنـ يبـا نگـرش بـه ا    يو بهداشت شغل يمنيت مسائل اين رعايب

وجـود   يدار يمعنـ مثبت  يهمبستگ يآمار ازلحاظ يبهداشت شغل
که نگرش به  يرانيمد گريد عبارت به؛ =p=  ۶۲۴/۰(r ,۰۰۱/۰دارد (

شـتر  يرا ب يو بهداشـت شـغل   يمنـ يداشتند، اصـول ا  يمثبت يمنيا
  .کردند يمت يرعا

 
 t يبا استفاده از آزمون آمار موردمطالعهران يک مديدموگراف يرهايمتغبا توجه به  يو بهداشت شغل يمنين نگرش به ايانگيسه ميمقا ):۳(جدول 

  ).=n ۷۶( باشد يم ۰۵/۰ ها آزمون يدار يمعنسطح  ANOVAمستقل و   
نگرش به  – تأهلت يوضع  ريمتغ

  يو بهداشت شغل يمنيا

 يمنيا به نگرش – تيجنس

  يو بهداشت شغل

–الت يزان تحصيم

و  يمنينگرش به ا

  يبهداشت شغل

سوابق  يها گروه

 يمنينگرش به ا–مختلف

  يو بهداشت شغل

–مختلف يسن يها گروه

و  يمنينگرش به ا

  يبهداشت شغل

  ۲۹۵/۰  ۸۰۲/۰ *۰۰۲/۰  ۸۶۹/۰  ۹۵۵/۰  يدار يمعنسطح 

 .باشد يم يدار يمعنسطح  دهنده نشان: *
  

 يريگ جهينتو بحث 
بهداشـت و   و يمنـ يت ايريت مـد يوضع ين مطالعه بررسيهدف از ا

ران آموزش پـرورش  ين مديدر ب يو بهداشت شغل يمنينگرش به ا
ت يکـه بـا اسـتفاده از پرسشـنامه محقـق سـاخته وضـع        باشـد  يم

 شد. يبررس الذکر فوق يرهايمتغ
و بهداشـت   يمنيمتوسط نگرش به ا طور بهج مطالعه نشان داد ينتا

و بهداشـت   يمنـ ياکثر اصـول ا  ؛ وباشد يم يران منفيدر مد يشغل
گرششـان بـه   که ن يرانيمد ؛ وشود ينمت يران رعايتوسط مد يشغل

را  يو بهداشت شـغل  يمني، اصول اباشد يم يو بهداشت منف يمنيا
. همسو با مطالعه حاضر در مطالعه ملک پور و کنند يمت يکمتر رعا

ارتباط  زيآم مخاطره يو انجام رفتارها يمنين نگرش به ايهمکاران ب
  ).۱۳است (افت شده ي يدار يمعن

در نگـرش بـه    کننـده  نيـي تعک فاکتور ي تواند يمالت يزان تحصيم
کـه   يمتوسط  افراد طور به يعني؛ باشد يم يو بهداشت شغل يمنيا

نسبت به افراد  يبهتر يمنيدارند، نگرش به ا يباالتر يمدرک علم
ن دارند. همسو با مطالعه حاضر در مطالعه ملک ييپا يبا مدرک علم

ارتبـاط   يمنـ يالت و نگـرش بـه ا  ين سطح تحصـ يپور و همکاران ب
که هاشم وند و همکـارانش   يا مطالعه .در)۱۳(افت شدي يدار يمعن

 يمنـ يالت و نگرش بـه ا ين تحصيج نشان داد که بيانجام دادند نتا
افتـه مطالعـه حاضـر    ير بـا  يکـه مغـا   افت نشـد ي يدار يمعنارتباط 

  .)۱۴(باشد يم

و بهداشـت   يمنـ يدر نگـرش بـه ا   يريتـأث ج نشان داد که سن ينتا
که هاشم وند  يا مطالعهرهمسو با مطالعه حاضر در يدارد. غن يشغل

ن سن و نگـرش بـه   يج نشان داد که بيو همکارانش انجام دادند نتا
. همسو با مطالعـه حاضـر   )۱۴(وجود دارد يدار يمعنارتباط  يمنيا

 يمنـ ين سن و نگـرش بـه ا  يو همکاران نشان دادند که ب يزراوشان
  .)۱۵(وجود ندارد يدار يمعنرابطه 
 و يمنـ يبر نگرش به ا  يريتأثو سابقه   تأهلت  يو وضع  تيجنس

همسو با مطالعه حاضر در مطالعه ملک پـور   ندارند. يبهداشت شغل
 يدار يمعنـ ارتبـاط   يمنيو نگرش به ا ين سابقه کاريو همکاران ب

  .)۱۳(افت شدي
 يت نامطلوبيرسه در وضعران مديو بهداشت در مد يمنينگرش به ا

افراد و متعاقـب آن   يمنيبر نگرش به ا مؤثراز عوامل  يکي باشد يم
) باال بردن سـطح دانـش و   يمنيت اصول اي(رعا يمنيا يبر رفتارها

ر در رفتـار بـه   ييتغ ياست که آموزش برا بديهينگرش افراد است. 
از بروز حـوادث،   يريشگيو پ يمنيت اصول و مقررات ايسمت  رعا
 يو حفظ سـالمت، ذاتـ   يمنيا يکارها يرا دارد و اجرا ينقش مهم

 تجـارب،  و کسـب  آموزشـي  اصـول  بـا  ييآشـنا  جهت نيبد .ستين

 آمـوزش  بـدون  ،در مدارس رگذاريتأث بهداشت ارتقاء .است ضروري

 يها دورهن با گذاشتن يبنابرا؛ بود دشوار خواهد درگير، افراد مناسب
و  يمنـ ينگرش ا ميتوان يم يشغل بهداشتو  يمنيمسائل ا يآموزش
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 م.يو بهداشت) را ارتقاء ده يمنيت اصول ايمن (رعايا يم و متعاقـب آن رفتارهـا  يران را بهبـود بخشـ  يمد يبهداشت شغل
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Original Article 

ASSESSMENT OF ATTITUDE TO SAFETY AND OCCUPATIONAL 
HEALTH AND OBSERVANCE OF THEM IN SCHOOL MANAGERS 

 
Vaziri M1,  Malekpour F2, MohammadianY3* , Malekpour AR4 

 

Received: 9 Apr , 2014; Accepted: 15 June , 2014 
Abstract 
Background & Aims: Attitude is the predicator of human behaviors. This study tries to assess the 
attitude of the school managers of Hashtrud city toward safety and occupational health.  
Material & methods: The study is a descriptive and analytical one. 76 managers participated at the 
study. To perform this study, a questionnaire with two aspects of attitudes to safety and occupational 
health (alpha Chronbakh 0.80), and observance of safety and occupational health alpha (Chronbakh 
0.78) were used. To analyze the data, descriptive analysis, Pierson correlation, Independents t- test, 
and ANOVA test were used.  
 Results: The results showed that observance of safety and health rules and attitude to safety and 
health were in an undesirable status. There was a significant correlation (r= 0.624, P = 0/001) between 
attitudes to occupational health and safety, and observance of safety and health rules. The mean 
difference of attitude to occupational health and safety between male and female, among age groups, 
among years of experience groups, and between marital status were not significant (p>0/05). There 
was a significant difference (P = 0/002) among different educational levels in the mean attitude to 
occupational health and safety.   
Conclusion: Negative attitude to safety and occupational health result in less observance of safety and 
occupational health rules. Putting safety and health training program can improve the attitude of 
managers to safety.  
Key words: attitude, safety, health, manager, education 
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