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Abstract
Background and aims: The first step in planning a workplace health promotion
program is the needs assessment or determining the current situation. There
are two dominant approaches in evaluating a program, one is the evaluation by
the presenters of the program, which is called internal evaluation, and the other
one is program evaluation by peers or as called, the external evaluation. The
purpose of this study is to assess the status of the workplace health promotion,
through internal and external evaluation in volunteer organizations of Tehran.
Methods: The present study is a cross-sectional study conducted on 30
volunteer organizations of Tehran in 2019. Data were collected using a standard
workplace health situation assessment tool including 9 domains, 30 levels, and
85 questions. EXCEL, the 22nd version of SPSS software, and the paired t-test
were used for data analysis.
Results: Data analysis using paired t-test, indicates that the mean difference
between the internal and external evaluation in industrial organizations, was
175.071 with a standard deviation=116.043 and P<0.05, which is significant. The
mean difference between the internal and external evaluation in non-industrial
organizations, was 43 with a standard deviation=173.775 and P=0.338, which is
not significant; and only the two domains of social environment of workplace
and providing services, had a significant mean difference between internal and
external evaluation.
Conclusion: The results indicated that the organization’s health professionals
do not have the necessary information about the concepts of health promotion,
most officials try to show the performance of their organization above its actual
level in internal evaluations.
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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION
An unhealthy lifestyle is one of the critical factors affecting chronic diseases in developed countries (1). Moreover, poor nutrition and exposure
to harmful factors, could cause disease. People
encounter illness due to contact with harmful
agents in any place, thus, they may suffer from
occupational diseases if these factors occur in
the workplace (2). The health status of employees
may be affected in the workplace through different situations, such as working in an unhealthy
workplace, lack of sufficient skills and competence, lack of mutual support from colleagues.
Further, a workplace can serve as a source for
individual growth and personal skills (3). According to relevant studies, unhealthy staffs provide less productivity, have less ability to do their
tasks, and have higher absenteeism because of
illness (4). According to International Labor Organization (ILO), accidents cause one-third of
the work-related deaths (5). There are millions of
Iranians who face many dangers caused by workrelated accidents, many die or suffer from disability each year (6).
In 1931, insecure actions (88%) and insecure situations (10%) were introduced as the
most common reasons of industrial accidents
(7). Moreover, results of etiological studies on
work-related accidents indicated that 85%-98% of
the occupational accidents are caused by unsafe
behaviors stem from the attitude, behavior, and
culture of the employees (8). Now, the advent
of some concepts such as health promotion and
workplace health promotion, has made experts
redirect their approaches from individual risk
factors, workplace safety, and harmful physical
agents, towards health-promoting environments
(9). In health-promoting workplaces, employees
and managers are collaborating within a continuous improvement process, taking steps to protect and promote the health and safety of staff
and reaching a stable workplace (10). Workplace
health promotion, tends to improve the employees’ health (11). “Workplace health promotion”
is influenced by “occupational health” measures
and the general concepts of “health promotion”.
Work health promotion means using concepts,
principles, and strategies designed by the Ottawa
Charter for Health Promotion of staff and managers, based on all aspects of the workplace (12).
As a place accessible to a large population, who
spend about two-thirds of their lives there, the
workplace is an appropriate atmosphere for the
health promotion programs (1). There are many
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natural social networks in the workplace; hence,
it is possible to provide health promotion sites for
about 85% of adults per year, while 3 years is the
time required to contact 755 of the USA population through GPs. There is higher accessibility
to adults in the workplace, even in comparison
with 1500 hours of education in schools per year.
Workplace health promotion, covers all the activities in the workplace and aims to improve and
support the health and wellbeing of employees,
either by themselves, employers, or society (13).
Requirements and preferences must be determined to design various workplace health
promotion programs, including comprehensive
health education, providing services for employees, creating a supportive physical-social environment for health promotion, screening employees,
and giving suitable treatments and follow-up, as
well as integrating health with an organizational
culture. Needs assessment is done to outline an
overview of the current situation, to plan and
improve the future situation. There are two core
approaches to the evaluation or assessment of a
program; one is performed by executors of the
program that is named internal evaluation, and
the other approach, called the external evaluation, is done by external peers (14-17). Internal
evaluation paves the way to illustrate the quality
of the program or institution. It also allows the
educational organization to achieve its long-term
objectives (18). Validation, is usually considered
as the synonym of external evaluation, in which
the quality improvements and responsiveness,
are its purposes (19). Various models have been
designed in Iran to evaluate the health promotion
aspect of workplaces, while the health promotion
aspects and lifestyle have been ignored in these
models. Evaluation tool for the workplace health
promotion status, is one of the most comprehensive and practical health promotion models
indigenized in Iran (10, 20). The present study
was conducted to evaluate the workplace health
promotion status through internal and external
evaluation in volunteer organizations in Tehran,
Iran.
METHODOLOGY
The present study is a cross-sectional study
conducted on 30 volunteer organizations (Including 14 industrial, 5 administrative, 2 medical,
2 business organizations, and 7 service-based organizations that were divided into two categories
for the logical analysis: industrial and non-industrial) in Tehran in 2019. The data collector tool
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includes 9 domains, 30 levels, and 85 questions.
These 9 domains are: management and leadership (6 questions), organization (12 questions),
psychological environment of the workplace (6
questions), physicochemical and biological environment (9 questions), social environment
of the workplace (5 questions), planning of the
monitoring implementation and assessment (16
questions), employees (9 questions), providing
services (13 questions), health and safety behaviors and health situation (9 questions). In this
tool, for each of the mentioned domains, necessary criteria and actions have been determined
and a question has been asked about it. In order
to facilitate the evaluation process, tips have been
also provided as a guide to action; using these
tips, evaluators can check and judge the evidence
presented in the organization in a more proper
way. Evaluators also identify the strengths and
opportunities of organizations improvements
that can be used to plan the workplace health
promotion programs. In order to achieve a quantitative approach, evaluators rate their opinion
about the materialization degree of necessary
actions in the organization in a four-part set of
a 10-point range. On this basis, the maximum
and minimum score that each organization can
get from the evaluator, is between 0-850. Validity and reliability of the workplace health promotion situation assessment tool, were evaluated in
a study that was conducted by an article entitled
“Explanation and Design of Workplace Health
Promotion Situation Assessment Tool in Iran
and its Validation and Utilization”. After receiving the code of ethics from Committee for Ethics in Research of Tehran University of Medical
Sciences, all organizations in Tehran, including
state, private, corporate, industrial, manufacturing organizations and headquarters were called
to participate in the research study. These organizations were among the organizations (32 organization) that announced their readiness within the
first month of the call, and entered the research
voluntarily while explaining the objectives of the
research and signing the informed consent form
for participation in the research project. They
were also informed about the possibility of cancelation and leaving the study at any time, and
the confidentiality of the letters. Collected data
from this study were analyzed using EXCEL, the
22nd version of SPSS software, and the statistical
paired t-test.

3

RESULT
In this study, first, the 81 organizations based
in Tehran were called to participate in the study,
of which, 68 organizations responded to the call.
After negotiations over the phone with the relevant authorities, 29 organizations were reluctant to participate in the study. After two or three
face-to-face negotiations, with the 39 remaining
organizations, 32 organizations expressed their
willingness to participate in the research, voluntarily. Two of the organizations dropped the
study halfway through, due to the replacement of
their CEO, and the outbreak of coronavirus disease. Collected data from 30 organizations were
analyzed by the workplace health promotion
situation assessment tool, in the form of internal
evaluation and external evaluation. The results
indicated that 14 (47%) and 16 (53%) organizations, out of the total participating organizations
in the study, were industrial and non-industrial,
respectively.
Figure 1, depicts the comparison between the
internal and external evaluation of non-industrial organizations. As can be seen in this figure, the
highest and lowest mean differences between the
internal and external evaluation of non-industrial organizations, equaled 38% and 5%, respectively.
Organization 5 obtained the lowest scores of the
workplace health promotion, through internal
[174 (20%)] and external [306 (36%)] evaluation
of non-industrial organizations. The highest
scores were related to the two organizations, 14
[829 (98%)] and 15 [834 (98%)] based on internal
evaluation. Organization 14, also obtained the
highest score of 620 (73%), based on the external
evaluation.
Figure 2, illustrates the comparison between
the internal and external evaluation of industrial
organizations. As can be seen in this figure, the
highest and lowest mean differences between the
internal and external evaluation, equaled 37% and
10%, respectively. Organization 3, obtained the
lowest scores of the workplace health promotion
through internal [277 (33%)] and external [418
(49%)] evaluation in industrial organizations. The
highest scores were obtained by organization 13
[831(98%)], based on the internal evaluation. Organization 2, also obtained the highest score of
637(75%) based on external evaluation.
As shown in table 1, in 30 under study organizations, the minimum score obtained by the organizations through the internal evaluation and
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Figure 1. Comparison of health promotion status of non-industrial organizations through internal and external
evaluation

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 9:33 IRDT on Wednesday July 6th 2022

Karami S, et al.

Figure 1. Comparison of health promotion status of non-industrial organizations through internal and external evaluation

Figure
2.Comparison
Comparison of health
promotion
status
of industrial
organizations
through
internal
and external
evaluations
Table 1:
internal
and external
evaluation
mean
of the health
promotion
situation
of organizations

Figure 2. Comparison of health promotion status of industrial organizations through internal and
external evaluations
Table 1. Comparison of internal and external evaluation mean of the health promotion situation of organizations

Internal Evaluation
174
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Internal Evaluation
Mean

External Evaluation
306

External Evaluation
Mean

Internal Evaluation
834

Mean Difference
Between Internal and
External Evaluation

External Evaluation
637

Standard Deviation

Min
P-value

Max

0.001

161.7

104.633

516.3

620.93
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external evaluation is 174 and 306, respectively,
and the maximum score obtained through the internal and external evaluation is 834 and 637, respectively. The mean of internal evaluation of the
workplace health promotion condition, is 620.93,
and 516.3 for the external evaluation. Considering that the P-value is less than 0.05 and equal to
0.001, the mean difference between the internal
and external evaluation, is 633.104, with a standard deviation of 161.7.
DISCUSSION
Results indicated that, among the 30 studied
organizations, 14(47%) were industrial, while
16(53%) were non-industrial organizations. There
were 30 organizations out of the invited 81 in
the study. The low participation rate, stems from
the lack of legal requirements, the gap between
organizational guidelines and cooperation with
academic researches, absence of workshops and
factories in Tehran, considering prerequisite
for project participation such as referencing the
name of managers in published papers, lack of
collaboration between staffs, insufficient time,
COVID-19 pandemic, and the CEO replacement.
According to Figure 2, the highest and lowest mean differences between the internal and
external evaluation of non-industrial organizations, equaled 38% and 5%, respectively. Figure 3,
showed the highest and lowest mean differences
between the internal and external evaluation,
equaled 37% and 10%, respectively. Some of the
participants gave a score lower or higher than the
real rate to their organizations, while the internal
evaluations by an expert team was performed.
The reasons for such bias, are as follows: lack of
knowledge about the concepts related to assessment tools for the workplace health promotion,
lack of sufficient time spent on the organization
assessment, lack of cooperation between different

parts of the organization, concerns about being
criticized by managers. On the other hand, the
survey was filled out by those who were not familiar with their organization.
CONCLUSIONS
While designing and implementing health
promotion programs in industrial workplaces, it
is essential to pay more attention to design and
train concepts related to the workplace health
promotion. The obtained results indicated a
health gap in programs designed for industrial
organizations. Although non-industrial organizations have some conceptual knowledge about
the health promotion, they should formulate
further interventions and contexts associated
with workplace health promotions regarding
the social environment of work and provided
services.
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سمیه کرمی :کارشناسی ارشد ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
حسن تأمینی لیچایی *( :نویسنده مسئول) استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایرانntamini@yahoo.com .
مسعود مطلبی قاین :استادیار مرکز تحقیقات بهداشت کار ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
کمال اعظم :دانشیار گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
ابوالقاسم پوررضا :استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :اولين قدم براي طراحی يک برنامه ارتقای سالمت در محل کار ،ارزيابی نيازها یا تعیین وضعیت موجود مي باشد.
در ارزیابی یک برنامه دو رویکرد غالب وجود دارد ،یکی انجام ارزیابی توسط مجریان برنامه که آن را ارزیابی درونی می نامیم و
دیگری ارزیابی برنامه توسط همگنان یا ارزیابی بیرونی .استفاده از ابزارهای ارزیابی عملکرد به منظور پایش و ارزشیابی اقدامات
سالمت امری متداول است .اما مشاهده می گردد به دلیل برخی محدودیت ها و معذوریت های شغلی و حرفه ای در سازمان ها؛
اغلب این ارزیابی ها کم تاثیر و پر از تعارفات معمول سازمانی می باشد .هدف از این مطالعه سنجش وضعیت ارتقای سالمت محل
کار از طریق ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی در سازمان های داوطلب شهر تهران و مقایسه ی نتایج آن به منظور تعیین تفاوت
در نتایج بین این دو ارزیابی و بررسی رویکرد های منتهی به انجام بهینه ی ارزیابی های ارتقای سالمت در محل کار سازمان
ها می باشد.
روش بررسی :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی در  30سازمان داوطلب شهر تهران در سال  1398صورت گرفته است .داده ها
به وسیله ابزار استاندار سنجش وضعیت ارتقای سالمت محل کار که شامل  9بعد 30 ،طبقه و  85سوال است ،گردآوری شده است.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  EXCELو  SPSSنسخه  22و آزمون آماری تی زوجی استفاده گردیده است..
یافته ها :از  30سازمان مورد مطالعه 14)%47( ،سازمان صنعتی و ( 16)%53سازمان غیر صنعتی می باشد .تحلیل داده ها با
استفاده از آزمون تی زوجی نشان داده که اختالف میانگین ارزیابی درونی و بیرونی در سازمان های صنعتی 175/071با انحراف
معیار= 116/043و  Pکمتر از  0/05معنادار و همچنین تمامی ابعاد مورد بررسی توسط ابزار ،دارای اختالف میانگین معناداری
بین ارزیابی درونی و بیرونی بوده است .اختالف میانگین ارزیابی درونی و بیرونی در سازمان های غیرصنعتی  43با انحراف معیار
 173/775و  P=0/338معنادار نیست و تنها در دو بعد محیط اجتماعی کار و ارایه خدمات دارای اختالف میانگین معنادار بین
ارزیابی درونی و بیرونی بوده اند.
نتیجه گیری :نتایج نشان داده دست اندرکاران حوزه ی سالمت سازمان ها نسبت به مفاهیم ارتقای سالمت اطالعات
الزم را ندارند ،اما در ارزیابی های ارتقای سالمت در محل کار سازمان ،اغلب مسئوالن مربوطه درصدد نشان دادن
وضعیت عملکرد سازمان خود باالتر از سطح واقعی آن می باشند.
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از دید سازمان ﺟﻬانی بﻬداشت »به زیستﻦ /رﻓاه
کامل ﺟسمی ،روانی ،اﺟتماعی و نه ﻓقﻂ نبودن بیماری
و ناتوانی« به عنوان تعریﻒ سالمت مطرح شده است).(21
با نﮕاهی به شرایﻂ کنونی ،متعارف تریﻦ تعریﻒ از کار و
سالمت ،به محل کار به عنوان منبﻊ عوامل بیماری زا نﮕاه
می کند که ایﻦ عوامل از اضطراب عمومی کار تا خطرات
خاص کارهای صنعتی مانند سوانح و سرطان ها در نوسان
است) .(13سومیﻦ علت مرگ و میر در ﺟﻬان و دومیﻦ
علت مرگ و میر در ایران بعد از تﺼادﻓات رانندﮔی ،حوادث
ناشی از کار است) (22که در کشورهای توسعه یاﻓته و
درحال توسعه یکی از مﻬمتریﻦ عوامل خطر بﻬداشتی،
اﺟتماعی و اقتﺼادی محسوب می شود).(23
در ﺟﻬان ساالنه  2/34میلیون نفر در اﺛر بیماری ها و
حوادث ناشی از کار ﺟان خود را از دست می دهند5500 .
مورد از  6300مرﮔی که در هر روز اتفاق می اﻓتند به
علت انواع بیماری های شﻐلی مﺨتلﻒ می باشند).(25 ,24
به ﮔﺰارش وزارت کار ،تعاون و رﻓاه اﺟتماعی  297مورد
مرگ ناشی از حوادث کار تا ﭘایان مﻬر ماه سال  1394به
مراکﺰ ﭘﺰشکی قانونی تﻬران ارﺟاع شده است که ایﻦ میﺰان
در مدت مشابه سال ﮔﺬشته آن 282 ،مورد مرگ ناشی از
حوادث کار ﮔﺰارش شده بود که نشان دهنده ی رشد 5/3
درصدی در سال  1394می باشد.(26).
سازمان ﺟﻬانی بﻬداشت ) (WHOدر منشور اوتاوا،
ارتقاء سالمت را ﻓرآیند توانمند سازی مردم برای شناخت
و کنترل عوامل تاﺛیر ﮔﺬار بر سالمت ﻓردی ،اﺟتماعﯽ
اتﺨاذ شیوه ساﻟم زندﮔﯽ ،تعریﻒ می کند) .(27تحقیقات
نشان داده است که کارکنان ناساﻟم و اﻓرادی که سبﮏ
زندﮔی ناساﻟم دارند ،در کار بﻬره وری ﭘاییﻦ دارند ،توانایی
کار کاهﺶ یاﻓته و روزهای بیشتری بیمار می شوند),4
 .(28و همﭽنیﻦ،کارﻓرمایان با اﻓﺰایﺶ هﺰینه های مراقبت
های بﻬداشتی و بﻬره وری از بیماری های مﺰمﻦ در میان
کارﮔران مواﺟه هستند) .(29محل کار یﮏ محیﻂ ایدهآل
برای ترویج و اراﺋه ﻓعاﻟیت های ارتقا دهنده سالمت است
زیرا بر موانعی مانند کمبود وقت غلبه می کند) (30و ایﻦ
امکان را برای ارتقاء دهندﮔان سالمت ﻓراهم می کند که
به نسبتی کاﻓی از ﺟمعیت بﺰرﮔسال دست یابند.(31) .
ارتقای سالمت محل کار به طور معمول خطرات
بﻬداشتی در محل کار ،شیوه زندﮔی و ﮔاهی اوقات
تشﺨیﺺ زود هنﮕام را ارزیابی می کند ،اما ممکﻦ است
در اصل شامل مساﺋل ﮔسترده تر از ﺟمله بﻬبود شرایﻂ
ﺟسمی ،روحی و اﺟتماعی در محل کار و کیفیت زندﮔی

کارکنان ،کاهﺶ رﻓتارهای ناساﻟم و هﺰینه های مربوط به
سوانح ،درمان و ناتوانی کارکنان باشد) .(11ارتقا سالمت
محل کار در ﭘیشﮕیری از بیماری های غیر واﮔیر در بیﻦ
کارمندان و کارکنان مﻬم است .به عنوان مﺜال ،برنامه
های ارتقا سالمت محل کار با بﻬبود سطح ﻓشار خون
کارکنان) ،(32کاهﺶ شیوع بیماری های متابوﻟیﮏ)،(33
کاهﺶ استرس) ،(34کاهﺶ غیبت از کار به علت
بیماری) (35و اﻓﺰایﺶ کارایی ،مناﻓﻊ زیادی را نشان می
دهد) .(36ﻓعاﻟیت های ارتقای سالمت در محل کار بر
سطوح ﻓردی و سازمانی متمرکﺰ است .در سطح ﻓردی،
تﻐییر رﻓتار ﻓردي و در سطوح سازمانﯽ ،ایﺠاد سیاست ها و
محیﻂ هاي ﻓیﺰیکﯽ و اﺟتماعﯽ که از رﻓتارهاي بﻬداشتﯽ
حمایت مﯽ کنند ،هدف قرار می دهند) .(4به همیﻦ دﻟیل
در تبییﻦ ﭼارﭼوب مفﻬومی مسئوﻟیت ﭘﺬیری در برابر
سالمت سازمان ها در ایران ،سالمت کارکنان مورد تاکید
قرار ﮔرﻓته است).(37
اوﻟیﻦ قدم براي طراحی یﮏ برنامه ارتقای سالمت،
ارزیابی نیازها یا وضعیت موﺟود مﯽ باشد .در واقﻊ ﻟﺰوم
انﺠام ارزیابی نیازها عبارت است از »بدست آوردن یﮏ
ﭼشم انداز کلی از وضعیت موﺟود در زمان حال برای برنامه
ریﺰی و بﻬبود وضعیت در آینده«) .(16 ,15در ارزشیابی یا
ارزیابی یﮏ برنامه دو رویکرد غاﻟب وﺟود دارد ،یکی انﺠام
ارزیابی توسﻂ مﺠریان برنامه که آن را ارزیابی درونی می
نامیم و دیﮕری ارزیابی یا ارزشیابی برنامه توسﻂ همﮕنان
بیرونی یا ارزیابی بیرونی) .(17ارزیابی درونی را می توان،
ﻓرآیند ارزیابی عناصر ،ﻓرآیندها و ﭘیامدهای موﺟود در یﮏ
نﻈام توسﻂ عناصر همان نﻈام به منﻈور شناسایی نقاط
قوت و ضعﻒ ،تﻬدیدها و ﻓرصت های خود دانست).(38
نکته اصلی در ارزیابی درونی رغبت و همکاری اعﻀای
سازمان ﺟﻬت انﺠام آن است .بنابرایﻦ به عنوان ساز و
کاری که سازمان را از طریﻖ ﻓرآیند های تعاملی مشارکتی
به بررسی و ارزش ﮔﺬاری ﻓرآیندهایشان ترغیب می نماید،
توصیﻒ می شود) .(39معموالً اعتبار بﺨشی مترادف با
ارزشیابی بیرونی در نﻈر ﮔرﻓته می شود و هدف آن بﻬبود
کیفیت  /ﭘاسﺨﮕویی است .با توﺟه به ارتباط و ﭘیوستﮕی
ارزیابی درونی و ارزشیابی بیرونی و نقﺶ ﮔﺰارش ارزیابی
درونی در ﻓرآیند انﺠام ارزشیابی بیرونی ،واضح است انﺠام
ارزشیابی بیرونی مبتنی بر ارزشیابی درونی و اتمام آن و
وﺟود استاندارد های از ﭘیﺶ تعییﻦ شده و یا تدویﻦ و
تواﻓﻖ بر مﺠموعه ای از اﻟﺰامات می باشد).(40 ,19
محققان متعددی در کشورهای مﺨتلﻒ برای
نیازسنﺠی و تﻬیه برنامه های ارتقای سالمت و ایمنی در

سمیه کرمی و همکاران

روش بررسی

مطاﻟعه حاضر یﮏ مطاﻟعه مقطعی در  30سازمان
داوطلب شﻬر تﻬران )شامل  14صنعتی 5 ،اداری2 ،
درمانی 2 ،تﺠاری و  7خدماتی که به منﻈور تحلیل منطقی
به دو دسته صنعتی و غیر صنعتی تقسیم بندی شده اند(
در سال  1398صورت ﮔرﻓته است .ابﺰار ﺟمﻊ آوری داده
ها شامل  9بعد 30 ،طبقه و  85سوال می باشد که ایﻦ
 9بعد عبارتند از :بعد مدیریت و رهبری) 6سوال( ،بعد
8
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محل کار ابﺰارهای مﺨتلﻒ را طراحی و بکار بسته اند که
اوﻟیﻦ آنﻬا بسته خدمتی ارتقای سالمت محل کار توسﻂ
شبکه اروﭘایی ارتقای سالمت در محیﻂ کار در سال 1988
ارایه شده است .ﭘﺲ از آن در تایلند سال ،2002سال
 2004در کانادا ،سال  2007سازمان بیﻦ اﻟمللی کار ،سال
 2010سازمان ﺟﻬانی بﻬداشت ،سال  2010در دانشﮕاه
کاروﻟینسکا سوﺋد ،سال  2011کاﻟج آمریکایی طب
ورزشی ،سال  2012در صنایﻊ شمال هند ،سال 2013
در دانشﮕاه سیدنی استراﻟیا .از ﺟمله ﭘﮋوهﺶ های دیﮕری
در ارتباط با طراحی و بکارﮔیری ابﺰارهای سنﺠﺶ ارتقای
سالمت در محل کار می باشند).(41
نﮕاهی ﮔﺬرا به تحقیقات ﭘیشیﻦ نشان می دهد که در
ایران مدل های مﺨتلفی در ﺟﻬت ارزیابی محیﻂ های کار
ارتقا دهندة سالمت مطرح شده؛ اما در اغلب ایﻦ مدل ها
به ﺟنبه های ارتقای سالمت و شیوة زندﮔی کمتر توﺟه
شده است .یکی از ابﺰارهای ﺟامﻊ و کاربردی ارتقاء دهنده
ی سالمت که در ایران بومی سازی شده ،ابﺰار سنﺠﺶ
وضعیت ارتقاء سالمت محیﻂ کار در ایران است .ایﻦ ابﺰار
برای توسعه برنامه های ارتقای سالمت در محیﻂ کار
بر ابعاد مدیریت و رهبری ،سازماندهی ،محیﻂ ﻓیﺰیکی
شیمیایی ،محیﻂ روانی ،محیﻂ اﺟتماعی ،برنامه های
سازمان ،حوزه کارکنان ،اراﺋه خدمات و رﻓتارهای سالمت
در سازمان تاکید دارد) .(20 ,10استفاده از ابﺰارهای
ارزیابی عملکرد به منﻈور ﭘایﺶ و ارزشیابی اقدامات
سالمت امری متداول است .اما مشاهده می ﮔردد به دﻟیل
برخی محدودیت ها و معﺬوریت های شﻐلی و حرﻓه ای
در سازمان ها ،و همﭽنیﻦ عدم مﻬارت و دانﺶ ،ﻓردی که
ایﻦ مسئوﻟیت را برعﻬده دارد؛ اغلب ایﻦ ارزیابی ها کم
تاﺛیر و ﭘر ار تعارﻓات معمول سازمانی می باشد .با توﺟه
به موارد مﺬکور و ﻟﺰوم انﺠام ایﻦ مطاﻟعه ،ایﻦ مطاﻟعه با
هدف سنﺠﺶ وضعیت ارتقای سالمت محل کار از طریﻖ
ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی در سازمان های داوطلب
شﻬر تﻬران اﺟرا ﮔردیده است.

سازماندهی) 12سوال( ،بعد محیﻂ روان شناختی کار)6
سوال( ،بعد محیﻂ ﻓیﺰیکی شیمیایی و بیوﻟوژیﮏ) 9سوال(،
بعد محیﻂ اﺟتماعی کار) 5سوال( ،بعد برنامه ریﺰی اﺟرا
ﭘایﺶ و ارزشیابی) 16سوال( ،بعد کارکنان) 9سوال( ،بعد
ارایه خدمات) 13سوال( ،و بعد رﻓتارهای ایمنی و بﻬداشتی
و وضعیت سالمت) 9سوال( .در ایﻦ ابﺰار برای هر کدام از
ابعاد ذکر شده ،معیار ها و اقدام های الزم تعییﻦ و برای آن
یﮏ ﭘرسﺶ مطرح شده است .به منﻈور راحتی در ﻓرآیند
ارزیابی ،نکاتی به عنوان راهنمای اقدامات نیﺰ مطرح شده
است؛که ارزیابان با استفاده از ایﻦ نکات می توانند به شیوه
ی درست تری به بررسی شواهد ارایه شده در سازمان
ﭘرداخته و قﻀاوت نمایند .همﭽنیﻦ ارزیابان نقاط قوت و
ﻓرصت های بﻬبود سازمان ها را شناسایی می نمایند که از
آن ها برای طراحی برنامه های ارتقای سالمت در محل کار
می توان استفاده نمود .برای دستیابی به یﮏ معیار کمی
از ارزیابی خود مراقبتی سازمانی ،بر اساس شواهد ارایه
شده ارزیاب در یﮏ مﺠموعه ﭼﻬار قسمتی از یﮏ طیﻒ
 10نمره ای قﻀاوت خود را در مورد میﺰان تحقﻖ اقدامات
الزم در سازمان را نیﺰ تعییﻦ می نماید .به ایﻦ منﻈور برای
درﺟاتی که در زیر صفحات ﭘرسشنامه ها مشﺨﺺ شده
است با توﺟه به توضیحاتی که در زیر آمده است ،باید
مناسب تریﻦ امتیاز را انتﺨاب نمود .بنابرایﻦ ارزیاب ﭘﺲ
از دریاﻓت اطالعات ،شواهد و مﺼادیﻖ مرتبﻂ با ﭘاسﺦ هر
سوال با در نﻈر ﮔرﻓتﻦ مفاهیم زیر اقدام به امتیاز دهی می
نماید .کامال محقﻖ شده :مطابﻖ نکات راهنمای ارزیابی،
سازمان اقدام های ارتقای سالمت در محیﻂ کار را برای
تمام موارد مرتبﻂ با موضوع ﭘرسﺶ انﺠام داده و شواهد
کاﻓی از دستیابی به نتایج آن را ارایه می نماید .ﭘیشرﻓت
قابل مالحﻈه :شواهد روشنی مبنی بر اﺟرای برنامه های
ارتقای سالمت در محیﻂ کار را برای تمام موارد مرتبﻂ با
هر ﭘرسﺶ و دستیابی به نتایج حاصل از آن وﺟود دارد.
ﭘیشرﻓت های ﺟﺰﺋی :شواهدی مبنی بر آغاز برخی ﻓعاﻟیت
های ارتقای سالمت در محیﻂ کار مرتبﻂ با موضوع ﭘرسﺶ
مشاهده می ﮔردد و نتایج مناسب با اﺟرای موﻓقیت آمیﺰ
برنامه ها به صورت ﭘراکنده وﺟود دارد .شروع نشده:
شواهد ناﭼیﺰی از اﺟرای برنامه های ارتقای سالمت در
محیﻂ کار موﺟود است یا هیﭻ ﮔونه اقدام ﺟدی مرتبﻂ با
ﭘرسﺶ ارزیابی وﺟود ندارد .بر ایﻦ اساس حداکﺜر و حداقل
نمره ای که هر سازمان از ارزیاب می تواند اخﺬ کند بیﻦ
 0-850می باشد .روایی و ﭘایایی ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت
ارتقای سالمت محل کار در ﭘﮋوهشی که توسﻂ مطلبی
تحت عنوان تبییﻦ و طراحی ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت ارتقای
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یاﻓته ها

در ایﻦ مطاﻟعه ابتدا برای  81سازمان واقﻊ در شﻬر
تﻬران ﻓراخوان شرکت در ﭘﮋوهﺶ ﻓرستاده شده که 68
سازمان به ﻓراخوان ﭘاسﺦ داده اند .بعد از انﺠام مﺬاکرات
تلفنی با مسئوﻟیﻦ مربوطه  29سازمان تمایل به مشارکت
در مطاﻟعه نداشته اند ،بعد از انﺠام دو تا سه نوبت مﺬاکره
حﻀوری با  39سازمان باقی مانده 32 ،سازمان تمایل خود
را برای مشارکت در ﭘﮋوهﺶ بﺼورت داوطلب اعالم کرده
اند 2 .سازمان در اواسﻂ کار به علت های همﭽون عوض
شدن مدیرعامل ،و بروز بیماری کرونا از مطاﻟعه خارج شده
اند .داده های ﺟمﻊ آوری شده از  30سازمان به وسیله ابﺰار
سنﺠﺶ وضعیت ارتقای سالمت محل کار به دو صورت
ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی مورد تﺠﺰیه و تحلیل
قرار ﮔرﻓته اند .نتایج نشان می دهد که از سازمان های
مشارکت کننده در مطاﻟعه (%47)14 ،سازمان صنعتی و
 (%53)16سازمان غیر صنعتی بوده اند.
همانﮕونه که در )ﺟدول  (1مالحﻈه می شود در 30
سازمان مورد مطاﻟعه حداقل نمره کسب شده توسﻂ
سازمان ها به وسیله ی ارزیابی درونی  174و به وسیله ی
ارزیابی بیرونی  306است و حداکﺜر نمره کسب شده به
وسیله ی ارزیابی درونی  834و به وسیله ارزیابی بیرونی
 637می باشد .میانﮕیﻦ ارزیابی درونی وضعیت ارتقای
سالمت محل کار  620/93و میانﮕیﻦ ارزیابی بیرونی
وضعیت ارتقای سالمت محل کار  516/3است .با توﺟه
به مقدار  P=0/001که کمتر از  0/05می باشد ،اختالف
میانﮕیﻦ ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی  104/633با
انحراف معیار=  161/7معنادار می باشد.
)ﺟدول  (2نشان می دهد که اختالف میانﮕیﻦ بیﻦ
ارزیابی درونی و بیرونی در  30سازمان مشارکت کننده
 104/633با انحراف معیار= 161/7و  P=0/001معنادار
است .در بررسی ابعاد مورد بررسی توسﻂ ابﺰار سنﺠﺶ
وضعیت ارتقای سالمت محل کار ،اختالف میانﮕیﻦ بیﻦ
ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی در  9بعد مورد بررسی
توسﻂ ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت ارتقای سالمت محل کار
در سازمان ها معنادار می باشد .بیشتریﻦ اختالف بیﻦ
میانﮕیﻦ بیﻦ ارزیابی درونی و بیرونی در  30سازمان ،بعد
ارایه خدمات و کمتریﻦ اختالف بیﻦ میانﮕیﻦ بیﻦ ارزیابی
درونی و بیرونی را بعد مدیریت و رهبری داراست.
)ﺟدول  (3نشان می دهد ،اختالف میانﮕیﻦ ارزیابی
درونی و ارزیابی بیرونی در سازمان های غیرصنعتی 43
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سالمت محیﻂ کار در ایران ،و اعتبار سنﺠی و بکارﮔیری
آن انﺠام ﮔردید بررسی شد که برای بررسی روایی صوری
ابﺰار از شیوه برﮔﺰاری ﭘنل متﺨﺼﺼان استفاده شده
بود؛ که در ایﻦ ﭘنل از نﻈر  3نفر آموزش بﻬداشتی5 ،
نفر بﻬداشت حرﻓه ای 2 ،نفر مدیریت) خدمات/سیستم
ها( و  1نفر با تﺨﺼﺺ ﻓنی و مﻬندسی بﻬره ﮔیری شد.
برای بررسی روایی محتوای ابﺰار ،متوسﻂ شاخﺺ روایی
محتوی  S-CVI Aveبرای کل ابﺰار محاسبه شده که برابر
 0/9بوده است و در محدوده قابل قبول قرار دارد .ﺟﻬت
بررسی ﭘایایی ابﺰار در دو شرکت داوطلب ،ابﺰار در اختیار
دو نفر از همکاران آموزش دیده قرار ﮔرﻓته شده بود و
میﺰان ﭘایایی تواﻓﻖ مشاهده ﮔران با محاسبه ضریب تواﻓﻖ
کاﭘا در سازمان شماره یﮏ  K=0/611و مقدار sig<0/01
و  p=0/01و با همان مشاهده ﮔران در سازمان شماره دو
 K=0/646و مقدار  sig<0/01و  p=0/01از نﻈر آماری
در سطح معنی دار بوده است .ﭘﺲ از دریاﻓت کد اخالق
از کمیته اخالق ﭘﮋوهشی دانشﮕاه علوم ﭘﺰشکی تﻬران ،به
کلیه سازما های شﻬر تﻬران اعم از سازمان های دوﻟتی،
خﺼوصی ،شرکتی ،صنعتی ،توﻟیدی و ستادی ﺟﻬت
شرکت در مطاﻟعه ﭘﮋوهشی ﻓراخوان داده شد ،که از
بیﻦ سازمان هایی ) 32سازمان( که ﻇرﻓت مدت یﮏ
ماه اول ﻓراخوان اعالم آمادﮔی نموده اند ،ضمﻦ توضیح
اهداف ﭘﮋوهﺶ و امﻀای ﻓرم رضایت آﮔاهانه مشارکت در
طرح ﭘﮋوهشی ،بﺼورت داوطلب به ﭘﮋوهﺶ وارد شده اند.
همﭽنیﻦ اطالع رسانی درخﺼوص امکان انﺼراف و خروج
از مطاﻟعه در هر زمان و محرمانه بودن نام سازمان ها
یادآوری ﮔردیده است .تیم تﺨﺼﺼی سازمان های داوطلب
شامل اﻓراد دست اندرکار در امور ) HSEایمنی،بﻬداشت
و محیﻂ زیست( و مسئول امور کارکنان و مسئول امور
سیستم ها )ایﺰو( می باشد .در ابتدا ،ﭘﺲ از هماهنﮕی های
الزم با سازمان های داوطلب و تیم های تﺨﺼﺼی سازمان
های مﺬکور ،ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت ارتقای سالمت محیﻂ
کار ﺟﻬت بکارﮔیری ،در اختیار دست اندرکاران حوزه
سالمت سازمان قرار ﮔرﻓته و توسﻂ تیم تﺨﺼﺼی سازمان
تکمیل ﮔردیده است ،در مرحله بعد تیم تحقیﻖ نیﺰ همان
سازمان ها را ارزیابی و ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت ارتقای سالمت
محیﻂ کار را برای سازمان های داوطلب تکمیل کرده اند.
نتایج دو ارزیابی درونی و بیرونی به صورت هماهنﮓ با
یکدیﮕر مقایسه و سازمان های مﺬکور به منﻈور بررسی
مناسب به دو دسته صنعتی و غیر صنعتی تقسیم ﮔردیده
اند .داده های ﺟمﻊ آوری شده در ایﻦ مطاﻟعه توسﻂ نرم
اﻓﺰارهای  EXCELو  SPSSنسﺨه  22و آزمون آماری تی

زوﺟی تﺠﺰیه و تحلیل شده است.

سمیه کرمی و همکاران

ﺟﺪول  :1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

جدول  :1مقایسه میانگین ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی وضعیت ارتقای سالمت سازمان ها
ﺣﺪاﻛﺜﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ
دروﻧﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ
دروﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر

p‐value

ارزﻳﺎﺑﻲ
دروﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ

620/93

516/3

104/633

161/7

0/001

174

306

834

637

ﺑﻌﺪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ
دروﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي

44/57

ﻣﺤﻴﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎر

40/6

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ،اﺟﺮا و ﭘﺎﻳﺶ،
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﻛﺎرﻛﻨﺎن

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

رﻓﺘﺎرﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ
در ﻛﻞ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ

و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ

ﺑﻴﺮوﻧﻲ

7/267

37/3

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
12/329

p‐value
0/003

89/77

78/6

11/167

27/012

0/031

96/37

59/63

9/733

17/732

0/005

38/13

29/7

9/067

8/913

0/000

118/23

103/5

14/733

34/495

0/026

62/77

50/97

11/8

21/067

17/738

23/891

0/001

65/23

54/43

10/8

16/181

0/001

620/93

516/3

104/633

161/7

0/001

92/27

9

31/6

71/2

11/771

0/000

0/000

ﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن
ارزیابیﺑﻴﺮوﻧﻲ
درونیو وارزﻳﺎﺑﻲ
ارزیابی دروﻧﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺟﺪول :3
ﺻﻨﻌﺘﻲصنعتی
های غیر
سازمان
بیرونی
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪبینﺑﻴﻦمیانگین
مقایسه
جدول :3
ﺑﻌﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻣﺤﻴﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎر
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ،اﺟﺮا و ﭘﺎﻳﺶ ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و
ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
رﻓﺘﺎرﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
در ﻛﻞ

14/1

0/274

30/535

0/847
0/091
0/705
0/023

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ

39/13

35/13

76/31

74/81

1/5

37
60/06
34/5

31/56
58/19
28/25

5/438
1/875
6/25

12/055
19/435
9/903

100/44

99/56

0/875

38/128

0/928

58/69
80/88
55/13
542/13

52/81
68/38
50/44
499/13

5/875
12/5
4/688
43

17/884
22/497
17/335
173/775

0/209
0/042
0/296
0/338

نیست.

با انحراف معیار 173/775و  P=0/338معنادار
در بررسی تﮏ تﮏ ابعاد مورد بررسی توسﻂ ابﺰار سنﺠﺶ
وضعیت ارتقای سالمت محل کار ،تنﻬا دو بعد محیﻂ
اﺟتماعی کار و ارایه خدمات دارای اختالف میانﮕیﻦ
معنادار بیﻦ ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی در سازمان
های غیرصنعتی است و بقیه ابعاد اختالف میانﮕیﻦ
معناداری بیﻦ ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی ندارند.
)ﺟدول  (4نشان می دهد ،اختالف میانﮕیﻦ ارزیابی
درونی و ارزیابی بیرونی در سازمان های صنعتی
 175/071با انحراف معیار= 116/043و  Pکمتر از 0/05
10

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ
و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ
4

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

p‐value

معنادار است .در بررسی تﮏ تﮏ ابعاد مورد بررسی توسﻂ
ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت ارتقای سالمت محل کار ،تمامی
ابعاد دارای اختالف میانﮕیﻦ معنادار بیﻦ ارزیابی درونی و
بیرونی در سازمان های صنعتی است.

بحﺚ

در بررسی بانﮏ های اطالعاتی و مرور متون هیﭻ مورد
مشابﻬی که به مقایسه ارزیابی درونی و بیرونی محل کار
ﭘرداخته باشد یاﻓت نﮕردید؛ همﭽنیﻦ مشاهده می ﮔردد
در ارزیابی های سالمت و ایمنی در محل های کار مدل یا
Iran Occupational Health. 2022 (01 Mar);19: 5.
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ﺟﺪول  :2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ  30ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه

جدول  :2مقایسه ی بین میانگین ارزیابی درونی و بیرونی  30سازمان مشارکت کننده

مقایسه ارزیابی درونی و بیرونی برنامه های ارتقای سالمت محل کار ...
ﺟﺪول  :4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻨﻌﺘﻲصنعتی
ﻫﺎيهای
سازمان
جدول  :4مقایسه بین میانگین ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی

11

9/03
17/476

0/000
0/000

ﺑﻌﺪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي

50/79

39/79

105/14

82/93

22/214

44/71

31/64

13/071

10/388

80

61/29

18/714

10/133

0/000

42/29

30

12/286

6/568

0/000

138/57

108

30/571

21/693

0/000

67/43

105/29

48/86

74/43

18/571

15/5

20/565

0/001

0/000

76/79

59

17/786

11/781

0/000

711

535/93

175/071

116/043

0/000

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻣﺤﻴﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎر
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ،اﺟﺮا و ﭘﺎﻳﺶ،
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﻛﺎرﻛﻨﺎن

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

رﻓﺘﺎرﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ
در ﻛﻞ

ﺑﻴﺮوﻧﻲ

اﻟﮕوی های متفاوتی به کار ﮔرﻓته شده اند و در اغلب موارد
بر تمامی ابعاد مورد بررسی توسﻂ ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت
ارتقای سالمت محل کار منطبﻖ نمی باشند و برروی
برخی از ﻓاکتورها و ابعاد آن توﺟه شده است.
به عنوان نمونه سورنسﻦ و همکاران ﭘﮋوهشی را بمنﻈور
بررسی شاخﺺ و معیارهای ارتقای سالمت و حفاﻇت از
سالمت در محل کار انﺠام دادند ،که نتایج نشان داد از
ﺟمله شاخﺺ های تاﺛیر ﮔﺬار در ارتقای سالمت محل کار
رهبری و تعﻬد سازمانی است) .(42همﭽنیﻦ در مطاﻟعه
میلنر و همکاران نیﺰ مشﺨﺺ شد که حمایت رهبری از
برنامه های ارتقای سالمت در محل کار موﺟب بﻬبود رﻓاه
کارکنان و ترویج ارتقای سالمت به آن ها می ﮔردد).(43
مطاﻟعه ﭘلرون و همکاران نشان داد که بﻬﺰیستی در محل
کار به سالمت روان اﻓراد مربوط می شود ،زیرا کارکنانی
که از نﻈر روانشناختی ساﻟم هستند می توانند زمان خود
را مدیریت و استرس را بطور موﺛر کنترل کنند).(44
اریکسون و همکاران در مطاﻟعه خود رویکردهای مدیریت
و رهبری برای ارتقای سالمت و محیﻂ های کاری ﭘایدار
را بررسی کردند) .(45سیتیسارانکل و همکاران به
بررسی شاخﺺ های محل کار ساﻟم در تایلند ﭘرداختند،
که شاخﺺ های ارتقای سالمت محل کار را در  6ﮔروه
سیاست ارتقای سالمت در محل کار ،محیﻂ کار ساﻟم،
محیﻂ ﻓیﺰیکی ،شیوه زندﮔی و مﻬارت سالمت کارکنان،
سرویﺲ خدمات سالمت ،اﺛرات محیﻂ خارﺟی تعییﻦ
نمودند) .(46در ایﻦ مطاﻟعات ﻓقﻂ به یﮏ یا ﭼند ﻓاکتور
از ﻓاکتورهای مورد بررسی در ایﻦ ﭘﮋوهﺶ توﺟه ﮔردیده
است.
Iran Occupational Health. 2022 (01 Mar);19: 5.

دروﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ

30/875

0/001

نتایج مطاﻟعه حاضر نشان می دهد که از  30سازمان
مورد مطاﻟعه (%47)14 ،سازمان صنعتی و (% 53)16
سازمان غیرصنعتی بوده اند .از  81سازمان ﻓراخوانده شده
به ﭘﮋوهﺶ 68 ،سازمان به ﻓراخوان ﭘاسﺦ داده اند ،که به
علت های :نبود اﻟﺰامات قانونی ،عدم وﺟود دستوراﻟعمل
های سازمانی مبنی بر همکاری با ﭘﮋوهﺶ های دانشﮕاهی،
تمایل نداشتﻦ به شناساندن سازمان ،نبود اعتماد و ذهنیت
منفی نسبت به ﭘﮋوهﺶ های دانشﮕاهی؛  13سازمان به
ﻓراخوان ﭘاسﺦ نداده اند .از  68سازمانی که به ﻓراخوان
ﭘاسﺦ داده اند ﭘﺲ از مﺬاکرات تلفنی و اراﺋه ی توضیحات
تکمیلی درخﺼوص مطاﻟعه 39 ،سازمان برای شرکت در
مطاﻟعه تمایل نشان داده اند که از ﺟمله علت های عدم
تمایل  29سازمان دیﮕر برای شرکت در ﭘﮋوهﺶ میتوان به
نبود کارﮔاه یا کارخانه در سطح شﻬر تﻬران اشاره کرد ،ایﻦ
سازمان ها ﻓقﻂ یﮏ دﻓتر در تﻬران داشتند که کارخانه و
دﻓتر اصلی در خارج از تﻬران قرار داشت .از علت های دیﮕر
قرار دادن ﭘیﺶ شرط برای مشارکت در طرح مانند ذکر
نام یکی از مدیران سازمان در مقاالت ﭼاپ شده ﭘﮋوهﺶ،
می توان نام برد .از  39سازمانی که برای مشارکت در
مطاﻟعه تمایل نشان داده اند ﭘﺲ از ﭘیﮕیری های حﻀوری
 30سازمان تا انتﻬای مطاﻟعه حﻀور داشته اند که برای
ایﻦ عدم حﻀور به دالیلی همﭽون عدم همکاری ﭘرسنل
و عدم در اختیار قراردادن وقت کاﻓی می توان اشاره کرد.
همﭽنیﻦ برخی از سازمان ها اﺟازه ی ارزیابی بیرونی را
داده بودند اما مﺠوز برای تشکیل تیم تﺨﺼﺼی در داخل
سازمان برای انﺠام ارزیابی درونی به علت عدم ﭘرسنل و
زمان کاﻓی و عدم اﺟازه مدیریت داده نشد .ترس از کرونا و
11
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

p‐value
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عوض شدن مدیری عامل از ﺟمله علت های عدم همکاری
سازمان ها در ﭘﮋوهﺶ می باشد.
در مطاﻟعه ای که توسﻂ یاراحمدی و همکاران در سال
 99انﺠام شد ،مشﺨﺺ ﮔردید که درصد زیادی از تحقیقات
در زمینﮥ  HSEبه ارزیابی و بررسی ایمنی شﻐلی ﭘرداخته
است .ارزیابی ایمنی شﻐلی به مطاﻟعات  HSEمحدود
نبوده؛ بلکه در ﭘﮋوهﺶ های انﺠام شده در حوزه های دیﮕر
نیﺰ صورت ﮔرﻓته است) .(47صدرا و همکاران در تحقیقی
با عنوان اوﻟویت های ﭘﮋوهشی سالمت شﻐلی در ماﻟﺰی
انﺠام دادند ،نشان داد که بررسی مواد خطرناك شیمیایی
و حوادث کار در محل کار اوﻟویت باالیی داشت) .(48نتایج
مطاﻟعه ما نشان داده است که در سازمان های صنعتی
توسﻂ ارزیابی درونی بعد رﻓتارها و وضعیت ایمنی و
بﻬداشت بیشتریﻦ امتیاز و بعد محیﻂ روانشناختی کار
کمتریﻦ امتیاز کسب شده را دارا می باشد .که ایﻦ نشان
دهنده توﺟه بیشتر برنامه های سالمت در محل کار به
حوزه های ایمنی و بﻬداشتی است و حوزه های دیﮕر
ارتقای سالمت کمتر مورد توﺟه دست اندرکاران سالمت
سازمان ها قرار دارد.
در سازمان های غیر صنعتی توسﻂ ارزیابی درونی بعد
رﻓتارها و وضعیت ایمنی و بﻬداشت کمتریﻦ امتیاز و بعد
محیﻂ اﺟتماعی کار بیشتریﻦ امتیاز کسب شده را دارد.
در سازمان های غیر صنعتی توسﻂ ارزیابی بیرونی ابعاد
محیﻂ روانشناختی کار و ارایه خدمات کمتریﻦ امتیاز
کسب شده و بعد محیﻂ ﻓیﺰیکی ،شیمیایی و بیوﻟوژیﮏ
بیشتریﻦ امتیاز کسب شده را را دارد .در سازمان های
صنعتی توسﻂ ارزیابی بیرونی بعد محیﻂ روانشناختی
کار کمتریﻦ امتیاز کسب شده و بعد سازماندهی بیشتریﻦ
امتیاز کسب شده را دارد .همﭽنیﻦ در ﭘﮋوهشی با عنوان
تبییﻦ و طراحی ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت ارتقای سالمت
محیﻂ کار در ایران ،و اعتبار سنﺠی و بکارﮔیری آن که
توسﻂ مطلبی در سال 1395و در ﭘایلوت ابﺰار سنﺠﺶ
وضعیت ارتقای سالمت انﺠام شد ،نتایج بدست آمده نشان
داد که بعد محیﻂ ﻓیﺰیکی ،شیمیایی و بیوﻟوژیﮏ بیشتریﻦ
امتیاز و ابعاد محیﻂ روانشناختی کار؛ برنامه ریﺰی ،اﺟرا
و ﭘایﺶ ،بازنﮕری و ارزشیابی؛ رﻓتارها و وضعیت ایمنی
بﻬداشت کمتریﻦ امتیاز را در ارزیابی به وسیله محقﻖ
کسب کرده است) .(41برخی از سازمان های مشارکت
کننده در انﺠام ارزیابی به روش درونی و توسﻂ تیم
تﺨﺼﺼی سازمان ،به سازمان خود امتیازی باالتر یا ﭘاییﻦ
تر از سطح واقعی اختﺼاص داده بودند که ایﻦ امر بنﻈر می
رسد به علت هایی همﭽون آشنا نبودن با مفاهیم بکار رﻓته

در ابﺰار سنﺠﺶ وضعیت ارتقای سالمت محل کار ،عدم
اختﺼاص دادن زمان کاﻓی به انﺠام ارزیابی سازمان ،عدم
همکاری بیﻦ بﺨﺶ های مﺨتلﻒ سازمان ،ترس از مورد
بازخواست قرارﮔرﻓتﻦ توسﻂ مدیریت ،تکمیل ابﺰار توسﻂ
اﻓراد یا ﻓردی که به سازمان خود تسلﻂ کامل نداشته
است ،باشد.
در بررسی یاﻓته ها ایﻦ نکته مشﺨﺺ می ﮔردد که
هیﭻ یﮏ از  30سازمان مشارکت کننده در ﭘﮋوهﺶ نمره
کامل  (%100)850را از ارزیابی درونی و بیرونی کسب
نکرده اند .در  30سازمان مورد مطاﻟعه حداقل نمره کسب
شده توسﻂ سازمان ها به وسیله ی ارزیابی درونی 174
و به وسیله ی ارزیابی بیرونی  306است و حداکﺜر نمره
کسب شده به وسیله ی ارزیابی درونی  834و به وسیله
ارزیابی بیرونی  637می باشد .با توﺟه به اینکه میانﮕیﻦ
ارزیابی درونی وضعیت ارتقای سالمت محل کار 620/93
و میانﮕیﻦ ارزیابی بیرونی وضعیت ارتقای سالمت محل
کار  516/3است ،می توان اذعان داشت علیرغم شرایﻂ
اقتﺼادی حاکم بر کشور ،کمبود منابﻊ ماﻟی در دسترس
برای مدیران ،توﺟه مطلﻖ به سودآوری حداکﺜری ،عدم
بکار ﮔیری نیروهای متﺨﺼﺺ و آموزش دیده؛ توﺟه به امر
ارتقای سالمت محل کار و تالش برای آن از اوﻟویت های
سازمان ها بشمار می رود.
نتایج ایﻦ مطاﻟعه نشان می دهد که اختالف بیﻦ
میانﮕیﻦ ارزیابی درونی و بیرونی در  30سازمان مورد
مطاﻟعه معنادار می باشد .همﭽنیﻦ اختالف بیﻦ میانﮕیﻦ
ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی در سازمان های صنعتی
معنادار است .اختالف بیﻦ میانﮕیﻦ ارزیابی درونی و
ارزیابی بیرونی در سازمان های غیرصنعتی معنادار نیست.
در بررسی تﮏ تﮏ ابعاد مورد بررسی توسﻂ ابﺰار سنﺠﺶ
وضعیت ارتقای سالمت محل کار ،اختالف میانﮕیﻦ بیﻦ
ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی در  9بعد ابﺰار سنﺠﺶ
وضعیت ارتقای سالمت محل کار در سازمان های صنعتی
معنادار می باشد .تنﻬا دو بعد محیﻂ اﺟتماعی کار و ارایه
خدمات دارای اختالف میانﮕیﻦ معنادار بیﻦ ارزیابی
درونی و ارزیابی بیرونی در سازمان های غیرصنعتی است
و بقیه ابعاد اختالف میانﮕیﻦ معناداری بیﻦ ارزیابی درونی
و ارزیابی بیرونی ندارند .اختالف معنادار بیﻦ ارزیابی
درونی و بیرونی نشان می دهد که دست اندرکاران حوزه
ی سالمت سازمان ها نسبت به مفاهیم ارتقای سالمت
اطالعات الزم را ندارند ،همﭽنیﻦ می توان اذعان داشت
در ارزیابی های سازمانی ،اغلب مسئوالن مربوطه درصدد
نشان دادن وضعیت عملکرد سازمان خود باالتر از سطح

مقایسه ارزیابی درونی و بیرونی برنامه های ارتقای سالمت محل کار ...

واقعی آن هستند.

نتیﺠه ﮔیری

نتایج مطاﻟعه حاضر نشان داده است که دست اندرکاران
حوزه ی سالمت سازمان ها نسبت به مفاهیم ارتقای
سالمت در محل کار اطالعات الزم را ندارند ،همﭽنیﻦ می
توان اذعان داشت در ارزیابی های سازمانی ،اغلب مسئوالن
مربوطه درصدد نشان دادن وضعیت عملکرد سازمان خود
باالتر از سطح واقعی آن می باشند .همﭽنیﻦ ،برنامه های
حوزه ی سالمت سازمان ها از رویکردهای ارتقای سالمت
دور بوده ،و اﻟﺰاما تمام مستنداتی که سازمان ها برای ارزیابی
ارایه می دهند ،منطبﻖ با خواسته های برنامه های ارتقای
سالمت در محل کار نمی باشد .در طراحی و اﺟرای برنامه
های ارتقای سالمت در محل های های کار صنعتی الزم
است به طراحی برنامه و آموزش مفاهیم ارتقای سالمت
Iran Occupational Health. 2022 (01 Mar);19: 5.

تشکر و قدردانی

ایﻦ مقاﻟه حاصل ﭘایان نامه ارشد با عنوان بررسی
مقایسه ای ارزیابی درونی و بیرونی وضعیت ارتقای
سالمت محیﻂ کار و طراحی مداخله آموزشی به منﻈور
بﻬبود ﻓرآیند ارزیابی در سازمان های داوطلب شﻬر تﻬران
می باشد که در سال  1398و در دانشﮕاه علوم ﭘﺰشکی
تﻬران با کد اخالق IR.TUMS.SPH.REC.1398.125
تﺼویب ﮔردید .بدیﻦ وسیله از مسئوالن ایﻦ دانشﮕاه و
مرکﺰ تحقیقات بﻬداشت کار دانشﮕاه علوم ﭘﺰشکی ایران
و همﭽنیﻦ مسئوالن و دست اندرکاران حوزه ی سالمت
سازمان های مشارکت کننده در ایﻦ مطاﻟعه تقدیر و تشکر
می شود.
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محدودیت های اصلی مطاﻟعه ایﻦ بود که برنامه های
حوزه ی سالمت سازمان ها از رویکردهای ارتقای سالمت
دور بوده ،و اﻟﺰاما تمام مستنداتی که سازمان ها برای
ارزیابی ارایه می دهند ،منطبﻖ با خواسته های برنامه های
ارتقای سالمت در محل کار نمی باشد .مشﻐله زیاد ﭘرسنل
و به ویﮋه سطوح مدیریتی سازمان ها سبب شد در برﮔﺰاری
ﺟلسات توﺟیﻬی محدودیت زمانی وﺟود داشته باشد .با
توﺟه به نتایج بدست آمده ﭘیشنﻬاد می ﮔردد ﭘﮋوهشﮕران
عالقه مند به مطاﻟعه در محل های کار ،تحقیقات بعدی را
بر ﭘیدا کردن راه حل هایی برای اﻓﺰایﺶ مشارکت سازمان
ها متمرکﺰ نمایند .توصیه می ﮔردد در ﭘﮋوهﺶ های
بعدی با هدف ارزیابی بیرونی سازمان ها از ﻟحاظ ارتقای
سالمت محل کار ،ارزیابی توسﻂ اﻓراد متفاوت و ترﺟیحاً
توسﻂ یﮏ ﮔروه انﺠام و با یکدیﮕر مقایسه ﮔردد .همﭽنیﻦ
توصیه می ﮔردد ،محققان عالقه مند به موضوعات ارتقای
سالمت در محل کار تحقیقات بعدی را بر ارزیابی وضعیت
ارتقای سالمت از محل های کار مﺨتلﻒ و ارایه راهکارها به
منﻈور بﻬبود وضعیت موﺟود متمرکﺰ نمایند .محتواهای
علمی و آموزشی برای هریﮏ از مﺨاطبان سیاستﮕﺰار،
مدیران اﺟرایی حوزه سالمت ،مدیران اﺟرایی سازمان ها
و همﭽنیﻦ کارکنان به منﻈور آشنایی آنان با مفاهیم و
رویکرد محیﻂ کار ارتقاء دهنده سالمت و ایﺠاد یﮏ درك
مشترك از ارتقای سالمت در محیﻂ کار تﻬیه شود .در
سیاست ها ،قوانیﻦ و مقررات حوزه سالمت محیﻂ کار
وزارت بﻬداشت و وزارت کار با توﺟه به رویکرد محیﻂ کار
ارتقاء دهنده سالمت بازنﮕری انﺠام شود.

در محل کار بیشتر توﺟه شود زیرا با توﺟه به نتایج مطاﻟعه
بنﻈر می رسد برخی از برنامه های سازمان های صنعتی
مبتنی بر سالمت نیست .با ایﻦ حال که سازمان های
غیرصنعتی مفاهیم ارتقای سالمت را بیشتر می شناسند
اما ایﻦ سازمان ها نیﺰ در دو بعد محیﻂ اﺟتماعی کار و
اراﺋه ی خدمات نیاز بیشتری به طراحی مداخله و آموزش
مفاهیم ارتقای سالمت در محل کار دارند .برنامه ریﺰی و
انﺠام مداخالت سالمت با رویکردهای ارتقای سالمت در
محل های کار ضمﻦ داشتﻦ کارکنان ساﻟم و توانمند ،ﮔام
موﺛری در ﺟﻬت حرکت به سوی سازمان های ﭘویا ،ساﻟم،
ﻓعال و ﭘایدار برداشته می شود.
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