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Abstract 

Background: In institutions of technical and vocational training, trainees are asked to operate 

machinery and engage in high-risk manual activities that may expose them to a wide array of 

potential risks and safety hazards that are unknown to them. Therefore, Job Safety Analysis (JSA) 

was used in this study to identify potential health hazards in one technical and vocational training 

institution in Zahedan. 

Methods: This cross-sectional study was done in one of the technical and vocational 

training institutions in Zahedan in 2011. In this study, 9 technical or vocational 

workshop activities including carpentry, metal turnery, installation, milling, smooth, 

welding of building windows, pipe welding, diesel maintenance, and light vehicle 

maintenance were assessed based on their importance and frequency. All 53 craft 

vocations were divided to 210 specific sequence steps and hazards of each step were 

determined using check list, available documents, observations and interviews. For the 

purpose of risk identification, MIL-STD-882 E matrix table was used. In the final stage, 

corrective and controlling measures for all hazards were proposed in the special sheet. 

Excel 2013 software was used for data analysis and interpretation. 
Results: 524 hazards were determined by JSA. Although it is always difficult to report with 

certainty that there is no risk, the overall results of this study indicated that there was no risk 

involved at an unacceptable level. In general, hazards were found in the following: 65 hazard risks 

level were found to be serious, 257 hazards risk level were found to be acceptable but needed to be 

revised and 202 hazard risk level were found to be low. Carpentry, metal turnery and installation 

with 81, 75, 72 hazards, respectively, were the most hazardous technical working activities. 

Conclusion: Considering the fact that carpentry, metal turnery and installation exist in almost any 

occupational environment, it is crucial to provide advice on preventive and protective measures 

(i.e. health and safety guidelines and detailed Codes of Practice), and to insist upon on-the-job 

training for trainees to reduce the level of risk arising from activities performed in the training 

centers and workplaces.    
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آناليز ايمنی  اي زاهدان به روششناسايی خطرات مرتبط با سالمت در آموزشگاه فنی حرفه

 شغلی

 3خمريعبدالعلی ، 4ابراهيم مراديان ،3لیبابک فض، *2آباديحبيبی راحله هاشم ، 1مهدي محمدي

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران، عضو مرکز تحقیقات ارتقای سالمت، دانشیار آمار حیاتی1
 ، زاهدان، ايرانکی زاهداندانشگاه علوم پزش، ای، عضو مرکز تحقیقات ارتقای سالمتدکترای بهداشت حرفه2
 گاه علوم پزشکی زاهدان، ايراندانش، ای، عضو مرکز تحقیقات ارتقای سالمترفهکارشناس ارشد مهندسی بهداشت ح3
 ، ايرانای دانشگاه علوم پزشکی زاهدانکارشناس بهداشت حرفه4

 چکيده

های پرخطر آالت و فعالیتای از ماشینای با مجموعههای فنی حرفهعنوان شاغلین آينده در کارگاهکارآموزان بهزمينه و هدف: 

از  دريکی المتمرتبط با س ها ناشناخته است. اين مطالعه باهدف شناسايی خطراتهه داشته و ماهیت بسیاری از خطرات برای آنمواج

 انجام شد.آنالیز ايمنی شغلی ای به روش های فنی حرفهآموزشگاه

کارگاه  9که،  نجام گرفت بدين ترتیبا 1390ای زاهدان در سال های فنی حرفه: اين مطالعه مقطعی دريکی از آموزشگاهمواد و روش

سات، های سبک، جوشکاری درب و پنجره، جوشکاری لوله، تأسیآموزشی درودگری، تراشکاری، تعمیرات ديزل، تعمیرات ماشین

حله مشخص مر 210فعالیت شغلی موجود به 53ها موردبررسی قرار گرفتند. فرزکاری و صافکاری بر اساس تکرار و اهمیت فعالیت

شده و ايیلیست، مشاهده، مصاحبه و سوابق موجود، خطرات مرتبط با سالمت هر مرحله شناسم گرديده و با استفاده از چکتقسی

ها در تعیین گرديد. درنهايت اقدامات کنترلی پیشنهادی برای آن MIL-SID882Eها با استفاده از ماتريس ريسک سطح ريسک آن

 ها استفاده گرديد.برای توصیف داده 2013افزار اکسل و از نرمبرگه کار مخصوص اين روش، ارائه گرديد 

طری در سطح خطر شناسايی گرديد که در اين میان هیچ خ 524وتحلیل خطرات به روش آنالیز ايمنی شغلی، پس از تجزيه ها:يافته

قبول خطر قابل202دنظر و د تجديقبول ولی نیازمنخطر در سطح قابل 257خطر در سطح نامطلوب، 65شد، نقبول شناسايی غیرقابل

 های شغلی شناسايی گرديدند.خطر در رأس پرخطرترين فعالیت 72و 75، 81بودند. درودگری، تراشکاری و تأسیسات به ترتیب با

های شغلی وجود های پرخطر ازجمله درودگری، تراشکاری و تأسیسات در اکثر محیط: با توجه به اينکه کارگاهگيريبحث و نتيجه

ها و انجام ی کارگاهآورند، آموزش حین انجام کار و اقداماتی از قبیل تهیه دستورالعمل، برگزاراشته و حوادث زيادی را به بار مید

 اصالحات در جهت انجام کار به طريق ايمن بسیار ضروری و مفید هست.

 ر، آموزش حین انجام کاحادثهارزيابی ريسک،  واژگان کليدي:

                                                           
 _m@yahoo.co568habybabady،  دانشکده بهداشت، پرديس علوم پزشکی ،میدان حسابی، زاهدان، آباديحبيبی راحله هاشمنويسنده مسئول:  *
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 مقدمه

یشرفت فنّاوری در صنايع، ساالنه با وقايع و در راستای پ

ناپذيری در جوامع مختلف روبرو هستیم های جبرانبیماری

نظر از میزان ها صرفهای وقوع آنکه واکاوی علت

دهد، عوامل اصلی وقوع پیشرفته بودن کشورها، نشان می

ها، خطاهای انسانی، ناايمن بودن حوادث و بیماری

سب ، فقدان آمادگی در شرايط تسهیالت، طراحی نامنا

اضطراری و عدم وجود استانداردهای ايمنی و بهداشت و 

 100. طبق آمار جهانی، از هر (1)باشند زيست میمحیط

کنند و در نفر در اثر حوادث شغلی فوت می 14نفر کارگر، 

درصد  1/23آسیا نرخ حوادث شغلی منجر به فوت، حدود 

ری از حوادث و های پیشگی(. يکی از راه2است )

های ناشی از کار، شناسايی خطرات بالقوه و ارزيابی بیماری

. درواقع جهت پیشگیری از وقوع حوادث و (3)ها است آن

حفظ سالمت کارکنان، شناسايی و ارزشیابی خطرات از 

های اساسی به شمار رفته و محققین بر اين باورند اولويت

مديريت که ارزيابی ريسک خطرات، قلب سیستم های 

باشد و تا زمانی که نتوان ای میايمنی و بهداشت حرفه

خطرات موجود در هر محیط کاری را شناسايی نمود 

ها را جهت توان راه مقابله با خطرات و يا حذف آننمی

های حفظ سالمت جسمی و روحی کارکنان، در برنامه

. مراحل انجام (5، 4، 2)ايمنی و بهداشتی تنظیم نمود 

ريسک در يک محیط يا صنعت و مشاغل مرتبط با ارزيابی 

آن شامل مراحل شناسايی خطرات در يک فرايند يا شغل، 

ها و ارائه اقدامات کنترلی مناسب محاسبه عدد ريسک آن

توان توالی ارزيابی ها می باشد. درواقع میجهت کنترل آن

ريسک را به سه مرحله شناسايی کل خطرات، محاسبه 

 .(6)بندی کرد کارهای کنترلی تقسیمريسک و ارائه راه

روزه حوادث زيادی رخ های کاری صنعتی همهدر محیط

ناپذير، مرگ و آسیب دهند که منجر به خسارات جبرانمی

شوند بطوريکه طبق آمار رسمی سازمان بهداشت می

WHO(World Health Organization )جهانی

سال در افراد باالی ده  %58جمعیت دنیا و  %45تقريباً 

شود بیش از شمار نیروی کار جهانی قرار دارند و برآورد می

نوعی مشغول فعالیت کاری در جمعیت کشور ايران به 35%

 . بررسی میزان باالئی (7)باشند مشاغل گوناگون می

 وان به يک ــــاز حوادث در میان کارگران ج

 داشت عمومی تبديلــــد بهــوع مهم از ديـــــموض

 IOSH ی و بهداشت شغلیـــاست. اتحاديه ايمن دهــــش

(Incorporating Occupational Safety and health) 
سازی و هايی را درزمینه ايمنی در جهت بهینهبرنامه  

اصالح شرايط کاری با در نظر گرفتن خطرات شغلی 

( apprenticeshipموجود در صنايع برای افراد کارآموز )

 ( 8)تدوين کرده است قبل از ورود به مشاغل 

 JSA (Job Safetyروش آنالیز ايمنی شغلی 

Analysis) عنوان که گاهی اوقات بهTHA (Task 

Hazard Analysis)   و JHA ( Job Hazard 

Analysis) شود، يک روش مؤثر ارزيابی و نیز نامیده می

روش مطالعه  . JSAباشدآنالیز ايمنی شغلی در صنايع می

ک جهت شناسايی و ارزيابی خطرات دقیق و سیستماتی

. از (10، 9، 2موجود يا بالقوه در هر فرايند يا شغل است )

مشخصات ديگر اين فرايند شامل آنالیز دقیق کلیه وظايف 

بالقوه ايمنی و  شغل شناسايی خطراتموجود در يک 

های عملی و بهداشت در هر مرحله و تعیین مکانیسم

شده طرات شناسايیکاربردی برای حذف و يا کنترل خ

توان پس از انجام بنابراين در مورد هر شغلی می است.

آنالیز ايمنی شغلی، اقدامات کنترلی فنی را همراه با ارائه 

. (11) سازی کردهای اجرايی پیادهها و دستورالعملآموزش

صورت سلسله درپی و بهدر اين روش شغل به مراحل پی

شود و در مرحله بعد ( شکسته میhierarchical) مراتبی

خطرات هر مرحله از شغل، وظیفه و زير وظیفه شناسايی و 

آيد و درنهايت راهکارهای ها به دست میعدد ريسک آن

 .(12) گرددکنترلی ارائه می

با  JSAبه دلیل اينکه اجرا و ارزيابی آنالیز شغلی به روش 

کمترين منابع انسانی و مالی موردنیاز و حداقل تجهیزات و 

مکانات و تنها بامطالعه دقیق و بر اساس توانايی تیم ا

شوندگان کارگران و اپراتورها کننده و تجربه مصاحبهارزيابی

گیرد، کلیه افراد با توجه به میزان اطالعات و انجام می



 و همکاران مهدی محمدی                                                                                               1396 بهار، 2، شماره 5دوره  /60

smsj.sums.ac.ir 

 

مند خواهند درکشان از فرايند کاری خود، از نتايج آن بهره

نسبت به مندی سبب افزايش درک شاغلین شد و اين بهره

ها خواهد سطح ريسک شده و تأثیر مثبت بر رفتار آن

برخالف بعضی  JSA. همچنین روش (13)گذاشت 

 HAZOP (Hazard andهای پیچیده نظیر روشروش

Operability study بسیار ساده اما کاربردی است ،)

(14) . 

های پژوهش شغلی، ايمنی آنالیز روش کاربرد در ارتباط با

يع و فرايندهای صنعتی در کشور ما و ساير فراوانی در صنا

 انتشاريافته متعددی مقاالت و گرفتهنقاط جهان انجام

توان به مقاله ازجمله می .(17-15)است

اشاره نمود 2000( و همکاران در سال Ninnessنیننس)

های شرکت براى را شغلی ايمنی آنالیز مطالعات که

( Shell( و شل )Kodakکوداک ); متعددی  ازجمله

، راماسی 2005همچنین در سال  (18) دادند انجام

(Ramsayو همکاران از دانشگاه ) پنسیلوانیا از روش 

پرستارى بخش  مشاغل جهت آنالیز شغلى ايمنى آنالیز

 درک عنوان با ای. در مطالعه(19)اورژانش بهره بردند

توسط  نیوزلند جنگلى صنايع در اندازها درخت ايمنى

 شغل مهم فاکتورهاى خطر همکاران، و (Bentley) بنتلی

 شناسايى گرديده ماشینى - دستى روش اندازى در درخت

 سال 5 حوادث آمار آنالیز آمده ازدستاطالعات به سپس و

آنالیز ايمنی شغلی   طريق از آمدهدستبه هایداده با قبل

. چالت (20)درخت اندازی مقايسه  گرديده است

(Schulteو همکاران، ريسک ) های ايمنی شغلی را با در

های ناشی از کار نظر گرفتن میزان بروز حوادث و بیماری

ها بیان کردند که هیچ نوع موردبررسی قراردادند. آن

های آماری جامعی در مورد آسیب و صدمات داده

ای و ارزيابی های فنی حرفهکارآموزان در صنايع و بخش

جود ندارد.بنا های اشتغال کارآموزان وريسک ايمنی محل

ای کبک کانادا، کارآموزان بر گزارش سازمان فنی و حرفه

کارآموز هرساله دچار قطع  1در بخش ساختمانی، تقريباً 

 .(8) شودانگشت در طول آموزش می

ای، مراکز آموزش نیروهای های فنی و حرفهآموزشگاه

عنوان شاغلین آينده هستند از طرفی نفس بهجوان و تازه

های کاری پرخطر و از ها و روشها، فعالیتگاهتنوع دست

تر عدم توجه کافی به اصول ايمنی و بهداشتی در همه مهم

ها سبب شده که اين مراکز ناخواسته به تربیت نیروهای آن

کاری بپردازند که در معرض انواع خطرات و حوادث شغلی 

ای قرا داشته اما با رعايت اصول ايمنی و بهداشت حرفه

های اند و نتیجه اين امر افزايش حوادث در محیطبیگانه

(. بدين منظور اين مطالعه 8) کاری آينده خواهد بود

ای به باهدف شناسايی خطرات يک آموزشگاه فنی حرفه

گرفته است تا بتوان انجام (JSA) روش آنالیز ايمنی شغلی

های مختلف و با تعیین سطح ريسک خطرات در کارگاه

های با خطرات اين دسته از محیط آشنايی کارآموزان

های شغلی ها را برای انجام کار ايمن در محیطآموزشی، آن

واقعی که در آينده با آن روبرو هستند آگاه نموده و با 

های کارهای کنترلی در کاهش حوادث محیطپیشنهاد راه

ای، گامی در بهبود وضعیت ايمنی آموزشی فنی و حرفه

 برداشت.اين دسته از کارآموزان 

 

 مواد و روش 

ای های فنی حرفهاين مطالعه مقطعی دريکی از آموزشگاه

انجام گرفت. جامعه موردمطالعه،  1390زاهدان در سال 

های خطرزا و با تکرار نفر از کارآموزان مشغول فعالیت 53

کارگاه آموزشی از قبیل: کارگاه درودگری،  9باال در 

اری، جوشکاری درو تراشکاری، تأسیسات، فرزکاری، صافک

پنجره، جوشکاری لوله، تعمیرات ديزل، تعمیرات 

ای شهر زاهدان های سبک آموزشگاه فنی و حرفهماشین

عنوان روش و به   JSAبوده و برگه کار مربوط به روش 

 شده است.ها استفادهآوری دادهابزار جمع

( ابتدا هدف از انجام 1054 در اين مطالعه ) کد مصوب 

ها رای مديران و کارکنان توضیح داده شد و به آنمطالعه ب

برداری از اطمینان داده شد که هرگونه مصاحبه و يا عکس

ها بدون هماهنگی انجام نگرديده، فعالیت شغلی آن

ها در برگه کار گونه اطالعات فردی از قبیل نام آنهیچ
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نشده و هیچ گزارشی ازجمله اعالم خطای شغلی ثبت

 تدوين نخواهد شد.  مراتب باالتربه

خطرات از طريق مشاهده، مصاحبه با کارآموزان و 

سرپرستان، چک لیستهای ايمنی مربوط به دستگاه و 

تجهیزات مانند چک لیست ايمنی کار با ماشین تراش، 

جوشکاری با برق، فرزکاری و غیره ، چک لیست ايستگاه 

کاری مانند چک لیست پوسچر و وضعیت قرارگیری بدن 

در هنگام کار، چک لیست محیط کارگاه و مواد افراد 

مورداستفاده مانند چک لیست ايمنی برق و حريق و غیره 

های (، برگه اطالعاتی ايمنی مواد، آمار حوادث و کمک21)

ای و راهنمای ايمنی اولیه در آموزشگاه فنی و حرفه

تجهیزات، شناسايی گرديدند. اطالعات نهايی مربوط به 

ربوط به هر فعالیت در برگه کار شناسايی خطرات م

تکمیل گرديد به اين صورت که،  JSAمخصوص 

دهنده آن های کاری در هر کارگاه به مراحل تشکیلفعالیت

شکسته شده و خطرات مربوط به هر مرحله، نوع خطرات، 

های احتمالی بالفعل شدن خطر، احتمال، شدت، علت

يد. پیامد، سطح ريسک در برگه کار مربوطه ثبت گرد

شده با توجه به سطح ريسک درنهايت خطرات شناسايی

  MIL-SID882Eآمده مطابق با استاندارددستبه

بندی شدند. در اين استاندارد جداولی در خصوص گروه

تعیین سطح ريسک ارائه گرديده است که در آن،  شدت 

آمیز، بحرانی، گروه فاجعه 4آسیب ناشی از خطرات  به 

گروه مکرر،  5ل وقوع خطرات به مرزی، جزئی و احتما

گاه، خیلی کم، غیرمحتمل و دور از ذهن محتمل، گاه

آمده از دستگردند سپس سطح ريسک بهبندی میطبقه

صورت کیفی، ترکیب شدت و احتمال خطرات موجود، به

قبول ولی نیاز قابل -2خطرات جزئی  -1گروه شامل  4در 

بندی ول طبقهقبغیرقابل -4نامطلوب  -3به تجديدنظر 

الزم به ذکر است شدت و احتمال خطرات  .(22)گردند می

شده در های اولیه ثبتبا توجه به آمار حوادث و کمک

ای و صنايع مشابه آن های آموزشگاه فنی حرفهکارگاه

های بالقوه وقوع تعیین گرديدند. درنهايت با توجه به علت

را کاهش حوادث، اقدامات کنترلی که قادرند سطح ريسک 

ها پیشگیری نمايند،  در دهند و از وقوع حوادث و بیماری

صورت ها بهبندی گرديدند دادهبرگه کار پیشنهاد و جمع

وتحلیل مورد تجزيه  2013افزار اکسل توصیفی توسط نرم

 .قرار گرفتند

 

 ها يافته

فراوانی خطرات و همچنین فراوانی باالترين سطح ريسک 

مشخص گرديده  1ها در جدول رگاهنامطلوب به تفکیک کا

شده به ترتیب است. ازنظر تعداد خطرات مشاهده

 31/14تراشکاری ) (،درصد 46/15های درودگری )کارگاه

درصد(، تعمیرات ديزل 74/13درصد(، تأسیسات )

درصد(، 6/12درصد(، تعمیرات ماشین سبک )17/13)

درصد( و ازنظر درصد  83/11جوشکاری درب و پنجره )

های درودگری ت با سطح ريسک نامطلوب کارگاهخطرا

درصد(، تأسیسات 31/12درصد(، تراشکاری) 38/35)

درصد(، جوشکاری 23/9درصد(، تعمیرات ديزل )77/10)

درصد(، تعمیرات ماشین سبک 23/9درب و پنجره )

  درصد( در درجه اول اهمیت قرار گرفتند.6/4)

رديد گها شناسايی خطر در کلیه فعالیت 524درمجموع 

خطرات در سطح  %0شده، که از بین خطرات شناسايی

در سطح  %49در سطح نامطلوب،  %12قبول، غیرقابل

قبول بودند قابل %39قبول ولی نیازمند تجديدنظر و قابل

خطر، قبل و بعد  524سطح ريسک را درمجموع  1نمودار

کند بطوريکه پس از های کنترلی مقايسه میاز پیشنهاد راه

و  %2های کنترلی  سطح ريسک نامطلوب به راه پیشنهاد

 %16قبول ولی نیاز به تجديدنظر به سطح ريسک قابل

به  %39که سطح ريسک جزئی از يافته است درحالیکاهش

و  درودگری، تراشکاریهای افزايش يافت. کارگاه 82%

خطر در رأس  72و 75، 81تأسیسات به ترتیب با

 دند.سايی گرديهای شغلی شناپرخطرترين فعالیت
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 هابه تفکیک کارگاه )فراوانی خطرات و باالترين سطح ريسک )نامطلوب. 1جدول 

 درصد خطرات تعداد خطرات نام کارگاه
 خطرات با سطح ريسک نامطلوب

 درصد تعداد

 38/35 23 46/15 81 درودگري

 31/12 8 31/14 75 تراشکاري

 77/10 7 74/13 72 تأسيسات

 23/9 6 17/13 69 تعميرات ديزل

 62/4 3 60/12 66 تعميرات ماشين سبک

 23/9 6 83/11 62 جوشکاري درب و پنجره

 15/6 4 63/7 40 جوشکاري لوله

 69/7 5 25/7 38 فرزکاري

 62/4 3 01/4 21 صافکاري

 100 65 100 524 جمع کل

 

 

 
 های کنترلیهاد راهسطح ريسک قبل و بعد از پیشن .1نمودار
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مورد از  2توزيع فراوانی سطح ريسک را در 3و 2نمودارهای

ها )درودگری و تراشکاری( به تفکیک ترين کارگاهمهم

های ها نشان داده است. در کارگاه درودگری فعالیتفعالیت

برش طولی قطعات با اره فارسی بر )از باال به پايین( و در 

ی بريدن قطعات با قیچی ورقی هاکارگاه تراشکاری فعالیت

ترين لنگ مهمرومیزی، بريدن قطعه با سنگ سمباده و اره

ها در ها ازنظر سطح ريسک بوده و ساير فعالیتفعالیت

 درجه بعدی اهمیت قرار داشتند.

 

 های کنترلیا قبل از پیشنهاد راههتوزيع فراوانی سطح ريسک در کارگاه درودگری به تفکیک فعالیت. 2 نمودار
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قابل قبول ولی نیاز به تجديد نظر

جزئی

 
 های کنترلیها قبل از پیشنهاد راهتوزيع فراوانی سطح ريسک در کارگاه تراشکاری به تفکیک فعالیت .3نمودار
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 بحث

های درودگری و بر اساس نتايج اين مطالعه،کارگاه

لحاظ سطح تراشکاری هم ازلحاظ فراوانی خطرات و هم از 

ر قرار داشتند و دلیل های پرخطريسک در رأس کارگاه

توان چنین توجیه نمود که، احتمالی اين نتیجه را می

بیشتر کارآموزان قسمت اعظم کارآموزی خود را در اين 

ها سپری کرده و طبیعتاً احتمال بروز حوادث بیش کارگاه

يج ها بوده است از طرفی با توجه به نتااز ساير کارگاه

های وقوع خطرات، وجود مشاهدات و ارزيابی علت

ها به های بدون حفاظ،عدم اتصال مناسب دستگاهدستگاه

ها قبل از کار، سیستم ارت، عدم بازرسی فنی دستگاه

های کاری نامناسب، عدم استفاده از وسايل ايستگاه

آور فیزيکی حفاظت فردی، عدم کنترل مناسب عوامل زيان

تسلط کافی کارآموزان به دستگاه و از و شیمیايی، عدم 

تر عدم آموزش موازين ايمنی و بهداشتی و عدم مهمهمه 

تواند  باال بودن احتمال و های ايمنی میوجود دستورالعمل

ها را توجیه نمايد. نصیری و شدت حوادث در اين کارگاه

همکاران ارزيابی ايمنی شغلی را در يک کارگاه تولیدی به 

م دادند و به اين نتیجه رسیدند که آموزش انجا JSAروش 

 نظارت و از خطرات هاآن آگاهی سطح بردن باال کارگران،

ها و رعايت اصول بهداشت صنعتی آن کار بر مستمر

باشد فاکتورهای مهم در باال بردن ايمنی کارگاهی می

(.  همچنین غالمی و همکاران در شناسايی و ارزيابی 23)

، نقش JSAره آجرپزی به روش خطرات موجود در يک کو

آموزش ايمنی را در باال بردن سطح فرهنگ ايمنی و 

(. البته در کارگاه 24کاهش حوادث مؤثر دانستند )

ها تقريبًا دارای حفاظ بوده و تنوع تراشکاری دستگاه

ها نسبت به کارگاه درودگری کمتراست ولی فعالیت

اير های پرخطر در بین سهمچنان دربردارنده فعالیت

طورکلی، با توجه به سطح ريسک بهباشد. ها میکارگاه

منظور پیشنهاد ها بهآمده  اولويت کارگاهدستنامطلوب به

اند از: درودگری، تراشکاری، کارهای کنترلی عبارتراه

ساير تأسیسات، جوشکاری درب و پنجره و تعمیرات ديزل. 

ها و حضور ها، فعالیتدلیل تنوع کمتر دستگاه ها بهکارگاه

کمتر کارآموزان ازنظر سطح ريسک در درجه اهمیت 

 کمتری قرار دارند.

تک خطرات در در تحقیق حاضر با شناسايی تک

ايم  نیازهای کنترلی را در هر های مختلف توانستهفعالیت

فعالیت تعیین نموده و با در نظر گرفتن امکانات و شرايط 

اجرايی را  های کنترلی قابلموجود در اين مرکز راه

گويانه پیشنهاد دهیم که با يک بررسی کیفی پیش

های کنترلی از قبیل: مشخص گرديد، با پیاده کردن راه

های آموزش موازين ايمنی و بهداشتی، تهیه دستورالعمل

های ايمن، های فرسوده با دستگاهايمنی، جايگزينی دستگاه

ها، های فنی مثل حفاظ گذاری مناسب دستگاهکنترل

ها به سیستم ارت، کنترل مناسب تصال مناسب دستگاها

عوامل فیزيکی، شیمیايی، ارگونومیکی و تهیه وسايل 

 توان سطح ريسک را کاهش داد.حفاظت فردی مناسب می

های وقوع خطرات ، شرايط ناايمن پس از با توجه به علت 

های وقوع خطرات ترين علتآموزش ناکافی، جزو مهم

ن مطالعه بامطالعه فرشاد و همکاران که ارزيابی گرديد. اي

نگاری آنالیز ايمنی شغلی را برای کارکنان شرکت لرزه

انجام دادند و نقش شرايط ناايمن را در بروز حادثه بیان 

. بر اساس نتايج اين مطالعه (25)کردند همخوانی دارد 

ای حجم کاری کارآموزان اگرچه در آموزشگاه فنی و حرفه

زرگ کمتر بوده و کارآموزان مواجهه نسبت به صنايع ب

خطرات در سطح  %61کمتری با خطرات دارند اما 

 قبولنامطلوب و قابل

نیاز به تجديدنظر، قرار گرفتند. درواقع نوع کاری که به  

شود دقیقاً مشابه صنايع بزرگ اين افراد آموزش داده می

های کاری بوده و خطرات موجود در اين دسته از محیط

ها، های وقوع و پیامد ناشی از وقوع آننوع، علتازلحاظ 

تفاوتی با صنايع بزرگ ندارد. بنابراين هرگز نبايد واکاوی و 

ها را ناديده گرفت های پیشگیری از خطرات آموزشگاهراه

بسا که آموزش و ارتقای آگاهی کارآموزان منجر به چه

ارتقای فرهنگ ايمنی و کاهش سطح حوادث در اين دسته 

یروهای کاری آينده خواهد شد. درواقع واکاوی و آنالیز از ن

تواند ها میهمگام با انجام فعالیت JSAخطرات به روش 
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 OJT (On the Jobعنوان يک ابزار آموزشی هنگام کاربه

Training اما بايد توجه داشت که  (.26)( بکار رود

ماه در  8تا  3های صنعتی هر کارآموز بین برخالف محیط

بیند بنابراين با ورود ای آموزش میهای فنی حرفهکارگاه

های آموزشی اصول ايمنی و کارآموزان جديد برنامه

طور مستمر تکرار شود و اقداماتی از قبیل بهداشتی بايد به

ها و انجام اصالحات در تهیه دستورالعمل، برگزاری کارگاه

جهت انجام کار به طريق ايمن بسیار ضروری و مفید 

 .باشدمی

توان به عدم ثبت صحیح های اين مطالعه میاز محدوديت

های فنی و های اولیه در آموزشگاهو کامل حوادث و کمک

ای اشاره نمود که محقق را در تعیین دقیق شدت و حرفه

 احتمال وقوع خطرات دچار مشکل ساخته است.

 

 گيرينتيجه

با توجه به اينکه کارآموزان شاغلین آينده کشور هستند 

وجه به ارتقای فرهنگ ايمنی و بهداشت و بخصوص ت

سیستم ثبت دقیق حوادث، ارزيابی صحیح خطرات و 

اعمال راهکارهای کنترلی جهت کاهش حوادث و مخاطرات 

باشد و مسئولین و مديران در بهداشتی، بسیار ضروری می

ای و برطرف های فنی و حرفهارتقای سطح ايمنی آموزشگاه

 .نقش مهمی خواهند داشتنمودن شرايط ناايمن 

 

 تقدير و تشکر 

نويسندگان مقاله از همکاری و حمايت مديريت سازمان 

ای شهر زاهدان در خصوص انجام طرح فنی حرفه

کمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه علوم  مصوبتحقیقاتی 

مذکور و دسترسی به  (1054 )کد مصوب پزشکی زاهدان 

ت تشکر و قدردانی را های آموزشی اين سازمان نهايکارگاه

 دارد.
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