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Background and objective: One of the ways to prevent and control occupational accidents and educate people informing them of the risks and how to
work safely. The aim of this study was to study the effectiveness of educational
interventions to promote safe behavior and knowledge workers is studied.
Methods: A systematic search of PubMed SID database and to obtain titles and
abstracts containing data related to worker safety behaviors by examining the
full text of 22 articles were selected and the results of which were analyzed.
Results: The group of workers includes training class. The impact of educational
interventions: improving the safety of workers and the development of a safety
culture in the workplace can be named. Most of the training programs designed
for group discussion and the principles of adult learning.
Conclusion: summary and analysis of the literature showed the need to promote safe behavior of workers. Since this behavior is very important, intervention is capable of knowledge, attitude, and perceived behavioral control about
unsafe behavior change and improve the performance of their safety.
Paper Type: Review Article.
Keywords: Health education, safe behavior, workers, awareness.
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زمینه و هدف :اکثر مردم جهان در سن کار و تولید هستند .یکی از راهکارهای ارتقای سطح پیشگیری
و کنترل حوادث شغلی ،افزایش سواد سالمت و آموزش مسوولین و کارگران از چگونگی انجام کار ایمن
است .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮرﺳﻲ تعدادی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی اﺳﺖ ﻛﻪ سنجش آگاهی و رفتارهای ایمن
کارگران در ایران و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣـﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ در این زمینه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده است.
مواد و روشها :ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ اطالعاتی  PubMedو  SIDدر طی سالهای اخیر و ﺑﺮاي
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎوي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارتقای رفتارهای ایمن کارگران 22مقاله
مرتبط با بررسی متون انتخاب شدند و نتایج حاصل از آنها در این مطالعه مورد بحث قرار گرفت .از این
مقاالت تعداد 10مورد که در آنها از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ در ارتقای رفتارهای ایمن
کارگران در ایران اﺳﺘﻔﺎده شده بود بصورت جداگانه در جدول ذکر شدند و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است.
یافتهها :گروههای مورد بررسی و یا تحت آموزش ،غالبا قشر عظیم کارگران هستند که در معرض
خطرات ناشی از رفتارهای نا ایمن در محیط کار میباشند.آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه شد در قالب
پنج محور بررسی گردید .از پیامدهای مداخالت آموزشی ،گسترش فرهنگ ایمنی در محیط کار ذکر شده
است .در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آموزشی طراحی شده برای ارتقای رفتار ایمنی و به صورت بحث گروهی
و اصول یادگیری بزرگساالن بوده است.
نتیجهگیری :ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن از تاکید ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارتقای رفتارهای ایمن
کارگران دارد .عوامل انسانی بروز حوادث در محیط کار بسیار حائز اهمیت است و میتوان با مداخلهی
آموزشی ،آگاهی و رفتار ایمنی را در قشر کارگران ارتقاء داد و موجب کاهش رفتار نا ایمن شد.
نوع مقاله :مطالعه مروری.
کلیدواژهها :آموزش بهداشت ،رفتار ایمن ،کارگران ،آگاهی.
 استناد :واحدیان شاهرودی م ،محمدی ف ،طهرانی ه .مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی
و رفتارهای ایمن کارگران در ایران.فصلنامه سواد سالمت .بهار 1395؛.38-25 :)1( 1

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ساالنه حدود 120میلیون

حادثه شغلی در س راسر دنیا رخ م یدهد و ساالنه حداقل 68

میلیون انسان مبتال به بیماریهای ناشی از شغل خود م یش وند

و بیش از  2میلیون کارگر دچار معل ولیت م یش وند .هر سال

حدود 170میلیون روز کاری در س راسر جهان به خاطر ح وادث

ناشی از کار تلف م یش وند و در هر ثانیه حداقل چهار نفر
مجروح م یش وند( .)1بسیاری از اف راد بیش از یک سوم زندگی
پس از بلوغ خود را در محیط کار م یگذرانند و در این زمان با
ان واع مخاط رات شغلی روبه رو هستند .در میان خط رات ناشی

از کار (بیماریهای شغلی ،خستگی ،ح وادث) ،حادثه ناشی از
کار در مقایسه با دو خطر دیگر پدیدهای توجه ب رانگیز ،موثر
در حاالت روانی سایر کارکنان ،در م واردی بسیار پرهزینه و از

نظر انسانی دارای نتایج فاجعه آمیز محسوب م یشود(.)2

ح وادث و بیماریهای شغلی حتی در کشورهای صنعتی که در

سالهای اخیر از نظر بهداشت شغلی ،ایمنی ،مقررات و مداخالت
پیشگی رانه در محی طهای کاری پیشرفت چشمگیری داشته

اند ،جزو عمده مشکالت عمومی سالمت محسوب م یش وند .به

علت هزینههای باالی ناشی از ح وادث شغلی ،در دهههای اخیر
کشورهای مختلف توجه روزافزونی به این ح وادث نشان داده اند .در
این میان بر طبق مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته مشخص

شده است که بیش از 8 0تا  90درصد ح وادث شغلی م ربوط به

رفتار نا ایمن و  10تا  20درصد آن م ربوط به ش رایط نا ایمن

است( .)3در ای ران به دلیل عدم ثبت دقیق ح وادث و بیمه نبودن

همه کارگ ران از کل ح وادث آمار دقیقی در دست نیست .با این
وجود بررس یهای انجام شده بر روی ح وادث ناشی از کار در ای ران
نیز حکایت از ابعاد وسیع ضرر و زیانهای جانی و مالی دارد(.)2
امکانات و استانداردها و ق وانین موجود در محیطهای کار بالخص
در کشورهای در حال توسعه که  %70از نیروهای کار دنیا را در

خود جای داده اند ،از جمله وسایل حفاظت فردی ،آموزشهای
ایمنی و بهداشت،به دلیل عدم وجود عالقه در میان مدی ران سطوح

و بی فایده هستند و همین امر از جمله م وانع اصلی در سالمت
نیروی کار محسوب م یشود .افزایش نگ ران یهای جهانی در زمینه

ایمنی در محیطهای کار ،بیش از هر زمان دیگری بر لزوم ایجاد
یک رویکرد جدید ب رای بهبود و اصالح وضعیت ایمنی در محیط

کار تاکید دارد .این مسئله سبب توجه کارشناسان بهداشت و
ایمنی به است راتژی اصالح و بهبود رفتارها ب رای پیشگیری از

ح وادث در محیطهای کار شده است .در رویکرد جدید ،بر رفتار نا
ایمن اف راد به عنوان مهمت رین علت وقوع ح وادث در محیط کار،
بیش از پیش تاکید م یشود( .)4ع وامل انسانی بروز ح وادث در

محیط کار شامل :عدم آگاهی ،عدم وجود انگیزه کافی ،نگرش
منفی ،باورهای غلط رفتارهای غیر ایمن،عدم صالحیت کاری،

عدم وجود ق وانین و دستورالعم لهای مناسب و تقویت رفتارهای
غیر ایمن توسط مدی رانی که مسیر کوتاه و میانبر را ب رای ت ولید

بیشتر تایید م یکنند ،م یباشد( .)5امروزه تئوری ایمنی مبتنی بر
رفتار ،با تمرکز بر اصالح و تداوم رفتارهای مناسب و ایمن در

کارگ ران سعی در به حداقل رساندن وقوع ح وادث در محیطهای

کار دارد .مروجین ب رنامههای ایمنی مبتنی بر رفتار معتقدند که

 80تا 96درصد صدمات در محیط کار به دلیل رفتارهای پرخطر
کارگ ران ایجاد م یشود( .)4بر اساس این اصل که کار مناسب
باید ایمن باشد ،هدف از کار ایمن ایجاد آگاهی جهانی از ابعاد و

ع واقب سوانح و بیماریهای م ربوط به محل کار ،افزودن امنیت
و بهداشت حرفهای است .)3(.بهداشت و سالمت کارگ ران ضامن
سالمت و رشد اقتصادی و به طبع از اجزا ء مهم توسعه است.یک
نیروی کار سالم عالوه بر فایده رساندن به خود به علت تعاملی

که با جامعه و اط رافیان خود دارد ،سالمت جامعه را نیز سبب

م یشود و این مسئله در گرو داشتن آگاهی مناسب در خصوص
مسائل ایمنی و بهداشت کار است ،با وجود آموزش هایی که به

کارگ ران ارائه م یشود به نظر م یرسد هنوز آگاهی کارگ ران در مورد

ایمنی پایین است( .)6ازآنجا که رفتار کارگ ران و فعالی تهای
کاری در بسیاری از ح وادث دخیل است ،آموزش کارگ ران در مورد
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خط رات محیط کار و چگونگی کنترل آنها به طور فزایندهای

م یت واند ایمنی و سالمتی را ارتقا دهد .پیشینهی مطالعات تغییر

رفتار پیشگی رانه در حیطه ایمنی نیز نشان داده است که دانش
و آگاهی و توجه به مخاط رات احتمالی ،ب رای تغییر رفتار کافی

نیست و الزم است به سایر تعیین کنندههای رفتار از قبیل نگرش
ها ،هنجارهای اجتماعی درک شده و ع وامل محیطی،که مانع یا
مشوق رفتار هستند ،نیز پرداخته شود .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﺎل

ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﮔﺮان

در زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺷـﻐﻠﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻳﻤـﻦ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺌـﻮري ﻫـﺎي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ

اﺳـﺖ( .)2نکته حايز اهميت آنست كه بسياري از مردم در مورد

سبك زندگي فعال و تالش ب راي شروع و حفظ آن دچار مشكل
هستند و چگونه مي ت وان عموم کارگ ران را در حالت فعال نگه

اعمال نا ایمن و جو ایمنی محیط کار پرداخته است مورد بررسی

ق رار گرفت.

یافتهها

آﻧﭽﻪ در ب رنامههای آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ارتقای رفتارهای ایمن
کارگ ران درتعدادی از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه م یشود در قالب
پنج محور قابل بررسی است:

 -1ﻣﺤﺘﻮاي آموزشﻫﺎ :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آموزشی طراحی شده به صورت بحث گروهی و

اصول یادگیری بزرگساالن است .در این روش یادگیری از
ﺣﺎﻟﺖ ﻓـﺮدي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻫﺪاﻳﺖ میﺷـﻮ د؛ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ي ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﺎد ﮔﻴﺮﻧﺪه اي ﺧـﻮد را ﻋﻀـﻮ ﮔﺮوﻫـﻲ میبیند و
ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﺷﺘﺮاك ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاي درك و ﺗﻮﻟﻴﺪ

داشت( .)7در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم

ﺗﻼش میﻛﻨـد.

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺟﺰاي ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد

در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت قبل و

ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر و ارتقای رفتارهای ایمنی کارگ ران و
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ،آﻧﻬﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي آﻣﻮزش اﻳﻦ رﻓﺘﺎر در ﻛﺸﻮرﻣﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ.

مواد و روشها

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تمرکز ﺑﺮﺟﺴﺘﺠﻮي نظام ﻣﻨﺪ دو ﺑﺎﻧﻚ اطالعاتی
 PubMedو  SIDﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎوش در ﺑﺎﻧﻚ

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اول ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ،

ﻳﻚ ﺳﺮﻋﻨﻮان (ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  )MeSHﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ مجموعه

 -2نوع مداخالت :براي اﺛﺒﺎت اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ،
بعدی( )before-afterاستفاده شده است و در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻛﺎرآزﻣﺎیی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪه

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ درﺳﺖ ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -3فراگیران :گروههای تحت آموزش قشر عظیم کارگران را
شامل میشود که در کارگاه ها ،کارخانه جات ،معادن و...
مشغول به کار هستند.

 -4آموزش دهندگان :محققین پژوهش ،سرپرستان و مسئولین

ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و در ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ بانک ﻗﺮار داده ﺷﺪه است .ﻟﺬا

ایمنی

ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ به یافتن  315یافته در مجموعه  PubMedشد.

گسترش فرهنگ ایمنی در محیط کار.

از ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  Worker Safety Behaviorاﺳﺘﻔﺎده
محدود کردن م وارد یافت شده به کشور ای ران منجر به یافتن 8

 -5پیامدهای مداخله آموزشی :ارتقای رفتار ایمنی کارگران و
تعدادی از مقاالت که به بررسی اعمال نا ایمن ،جو ایمنی و

مقاله از بانک اطالعاتی مورد نظر شد .در مجموعه دوم ذکر کلید

مداخالت آموزشی در محیط کار پرداخته است که خالصه 22

یافته شد.در مجموع  22مقاله که به رفتارهای ایمنی کارگ ران،

 -مطالعهای توسط ناصر هاشمی نژاد و همکاران با هدف

واژه ایمنی کارگ ران در بانک نش ریات فارسی  ،منجر به یافتن 14

مقاله در این مبحث به شرح زیر ذکر شده است:

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از روشﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه

گری همدان انجام شد .در این پژوهش با بهره گیری از روشهای

و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ و

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ ،اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.نتایج نشان داد که  24/5%رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮان

از ﻧﻮع ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ
واﺣﺪ ﮐﺎري ،ﺷﻐﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ تاهل،سن ،سطح تحصیالت ،ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎر ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد
داشت اما رابطه معنی داری بین روزهای مشاهده و اعمال نا ایمن

مشاهده نشد.بیشترین رفتار نا ایمن در واحد تعمیرات پاالیش و

گروه سنی 36تا 55سال رخ داد و بیشترین نوع رفتار نا ایمن بی

احتیاطی ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم

ﮐﺎرﮔﺮان ،اﺟﺮاي دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ رﻓﺘﺎر برای ارتقای آگاهی کارگران،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻮ

اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد(.)7

هدف بررسی اعمال نا ایمن در بین کارگران کارخانه ریخته
مشاهده و مصاحبه برای جمع آوری دادهها و استفاده از تکنیک
نمونه برداری از رفتار ایمنی ،اعمال نا ایمن کارگران کارخانه

گدازان همدان در سال  1379مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتههای مطالعه نشان داد که بیشتر اعمال کارگران کارخانه
مذکور از نوع نا ایمن است .با توجه به اینکه امروزه مشخص شده
است که عامل اصلی حوادث شغلی اعمال نا ایمن میباشد یافتهها
ی مطالعه بر لزوم تالش برای کاهش اعمال یاد شده تاکید میکند

و برای اینکار بکارگیری اصول ایمنی مبتنی بر رفتار را پیشنهاد

میکند (.)9

 -مطالعهای توسط محمدجواد جعفری و همکاران با هدف

بررسی تاثیر آنالیز ایمنی شغلی بر درک کارگران از ریسکهای
شغلی در مشاغل پرخاطره یک پاالیشگاه انجام شد.ابتدا با استفاده

از روش حذف 5،شغل پرمخاطره پاالیشگاه شناسایی شد.سپس
آنالیز ایمنی شغلی برای این مشاغل انجام گردید.قبل و بعد از

 -مطالعهای توسط صدیقه خدابنده و همکاران با هدف بررسی

انجام آنالیز ایمنی شغلی ،درک ریسک شاغلین توسط پرسشنامه

استان کرمان در طول سالهای  1370الی 1385انجام گرفت.

آنالیز ایمنی شغلی سبب افزایش معنی دار :اعتقاد شاغلین مورد

اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در کارگران معادن زغال سنگ

در این مطالعه توصیفی اطالعات حوادث ثبت شده و تایید شده
موجود در دفاتر معادن زغال سنگ استان کرمان در طی سال

های 70-85جمع آوری و شاخصهای ایمنی استخراج و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در مجموع شاخصهای ایمنی در

طول مدت  16سال در حد انتظار بوده و وضعیت ثابتی داشته
است .به عبارت دیگر تغییری در جهت بهبود و ارتقای آنها
مشاهده نمی گردد .از این رو به منظور دستیابی به استانداردهای
الزم و تامین ایمنی هر چه بیشتر کارگران شاغل در معادن الزم
است سازمانهای ذیربط با همکاری ،هماهنگی و نظارت در جهت

ارتقای شاخصهای ایمنی در معادن زغال سنگ برنامه ریزی و
اقدام نمایند (.)8

استانداردی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که اجرای

مطالعه نسبت به وجود عوامل زیان آوردر محیط کار ،درک
ریسک کلی افراد از حوادث تاسیساتی ،درک ریسک صدمه به

افراد در صورت بروز حوادث ،درک کارگران از احتمال آسیب
دیدگی در محیط کار ،درک کارگران نسبت به موضوع تولید
در مقابل ایمنی ،درک کارگران نسبت به علل حوادث و اعتقاد

آنان نسبت به جهیزات حفاظت فردی میشود .اما این تاثیر در

گروههای شغلی ،سنی ،سابقه کار و تحصیالت متفاوت است
(.)10

 -مطالعهای توسط مریم عمیدی مظاهری و همکاران با عنوان

 :طراحی ،روایی و پایایی مقیاس منطقه مهار ایمنی در کارگران

ذوب آهن اصفهان انجام شد .در این مطالعه 400نفر از کارگران

شاهرودی و همکاران  /مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

 -مطالعهای توسط ایرج محمدفام و علیرضا زمان پرور با

29

30
فصلنامه سواد سالمت  /دورة اول ،شمارة اول ،بهار 1395

ذوب اهن اصفهان شرکت نمودند.پس از انجام مراحل ترجمه

ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮاي وﺻﻮل ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎيﺳﯿﺴﺘﻢ درزﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ اﺑﺘﺪا

و سازه و سنجش اعتماد علمی با همسانی درونی آلفای کرونباخ

اﻓﺮاد در ﭼﻬﺎرﭼﻮبﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر
ﺗﻮأ ًﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮند (.)13

مقیاس منطقه مهار ،سنجش اعتبار علمی با اعتبار صوری ،محتوایی
و دوباره سنجی بررسی شد .تحلیل عامل اکتشافی نشان داد سه

مولفه از گویههای مقیاس استخراج هستند .در بیشتر مطالعات
طراحی مقیاس زمان بر و پر هزینه است .وجود مقیاسهای معتبر

و پایا باعث تسریع روند مطالعات و کاهش هزینهها و اجتناب از

دوباره کاری میگردد (.)11

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮحرﯾﺰي ﺷـﺪه وﺑـﺮاي ﻗـﺮا ر ﮔﺮﻓﺘﻦ

مطالعهای توسط سید باقر مرتضوی با هدف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط

ﻣﻴﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺟﻮ اﻳﻤﻨﻲ و درك رﻳﺴﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ انجام شد.
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺟﻮ ا ﻳﻤﻨﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮ ﻳﻤﻨﻲ وﺑﺮا

مطالعهای توسط رضا جعفری ندوشن و همکاران با هدف

ي ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘـﺎر ﻛـﺎرﮔﺮان در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك از

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد انجام شد .در اﻳﻦ مطالعه ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﺗﺤﻠﻴلی

و دارﺑﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ بیاﻧﮕﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان از

ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ در ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﻲ

132ﻛﺎرﮔﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻣﻮرد بررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

دادهها با استفاده از پرسش نامه مشتمل بر دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻮادث جمع آوری شد .در

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ایجاد ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ،بی احتیاطی
افراد و بیشترین نتیجه حادثه ،بریدگی بود.ارتباط معنی داری بین

فرهنگ ایمنی مثبت و و منفی و سابقه داشتن حادثه به دست آمد.

ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎ ﻣﻪ رﻓﺘـﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﺎر در ﻧﺮدﺑﺎن
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﺎر در ارتفاع آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ
وﻗﻮع ﺣﻮادث رابی ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪم

اﻧﺠﺎم راه کارهاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﻓﻊ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻋﻨﻮان
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ و اداﻣﻪ ﻛـﺎر در
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك را درﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (.)14

مطالعهای توسط زهرا حسینی نوده و همکاران با هدف

از عوامل مهم تهدید کننده منابع انسانی در سازمان ها ،حوادث

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎيﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ

وجود آوردن و تقویت فرهنگ ایمنی است (.)12

شد.در این مطالعه توصیفی – همبستگی 171 ،نفر از زنان کارگر

ناشی از کار هستند و یکی از راههای مهم جلوگیری از حوادث ،به

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان زنﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬایی شهر تهران انجام

مطالعهای توسط غالمحسین حلوانی و همکاران با هدف

شاغل در  4کارخانه مواد غذایی شهر تهران به روش نمونه گیری

اﺳﺘﺎن ﯾﺰد انجام شد.این مطالعه بر روی 244نفر از کارگران

جمعیت شناسی و «پرسش نامه نگرش ایمنی به کار» جمع آوری

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊﻓﻮﻻد

صنایع فوالد صورت گرفته است.در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،از پرسش نامه برای جمع آوری دادهها استفاده شد .در

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،ارﺗﺒﺎط
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت وﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر معنادار به دست

آمد.در این پژوهش فرهنگ ایمنی با سن ،وضعیت تاهل ،نوع
حادثه،محل درگیری بدن و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ

ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ،
ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ وﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ درﮔﯿﺮي ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪهﺑﻮداﻧﺪام

مرحلهای انتخاب شدند.دادهها با استفاده از پرسش نامه دو قسمتی

گردید.نتایج نشان داد بیشتر زنان کارگر نگرش مثبت در زمینه
ایمنی به کار داشتند.همچنین آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

نشان داد که بین تعداد ازدواج و تعداد فرزندان با نگرش ایمنی
به کار همبستگی وجود داشت.بعالوه استفاده از ازمون همبستگی
پیرسون نشان داد که بین میزان دستمزد و سابقه کار با نگرش
ایمنی به کار به طور منفی همبستگی وجود داشت (.)15

مطالعهای توسط محمد فام و همکاران با هدف ارزیابی رفتار

ایمنی کارگران و تعیین اهمیت هر یک از رفتارهای نا ایمن

ایمن استفاده نامناسب از تجهیزات حفاظت فردی با  ٪32از کل

ﺷﺪه میتواند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﭼﻮب نظری مناسب برای طراحی و

رابطه معنی داری در رفتارهای نا ایمن نیز اعالم شده است .یافته

-فریده حاتمی در مقالهای به بررسی اﺛﺮ ﻳﻚ ﻣﺪاﺧﻠﻪ

 ٪41/8از رفتارهای کارگران نا ایمن بود .شایع ترین رفتار نا

رفتارهای نا ایمن بود .بین سن ،سابقه کار و میزان تحصیالت
نهایی از مطالعه نشان داد که تعداد قابل توجهی از رفتارهای
کارگران ناسالم بوده است که یکی از مقدمات اصلی حوادث
صنعتی میباشد .با توجه به اثرات فاجعه بار حوادث در صنعت
ساخت فوالد ،نتایج بر کاهش رفتارهای نا ایمن تاکید میکندو

توصیه استفاده از اصول ایمنی مبتنی بر رفتار میکند (.)16

رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي شده ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
اجرای مداخالت ایمنی در محل کار به کار رود (.)17

آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ارﺗﻘﺎء رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎجی در

شهر بروجرد پرداخت.اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﭼﻬﺎر ﮔروﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن میباﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﻚ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ انجام شده است.در مجموع  85کارگر

از کل کارگران در بخش تولید کارخانه به عنوان نمونه در این

مطالعهای توسط عیسی محمدی زیدی با عنوان« ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ

مطالعه شرکت داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ به ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 4ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ شدند.

ﺟﻮ اﻳﻤﻨﻲ» انجام شد .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ

دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ وﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ

ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه در ﺑﻬﺒﻮد
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه در ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻮ

اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺰوﻳﻦ طراحی و
اجرا شد.ﺗﻌﺪاد  75ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ

و ﺷﺎﻫﺪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ شرکت ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮ اﻳﻤﻨـﻲ در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ روي میدﻫﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ افراد مشارکت کننده دادهها در

سه مقطع شروع 3،و  6ماه بعد از مداخله از ﻃﺮﻳـﻖ پرسش نامه

خود گزارشی جمع آوری شد.مداخله آموزشی در قالب  4کالس

آموزشی  15-8نفره و مدت زمان 45 -60دقیقهای اجرا شد .پس

از مداخله آموزشی نمره بعد تعهد مدیریت در گروه مداخله در
ارزشیابی ماههای سوم و ششم افزایش معنا داری یافت .همچنین
نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار در ابعاد ارتباطات برای کار

ایمن،محیط ایمن،مسئولیت پذیری،درک خطر،هشیاری و نمره

کل جو ایمنی بود.همچنین یافتهها نشان دهنده تغییر معنادار

میانگین امتیاز نگرش،هنجار انتزاعی،کنترل رفتار درک شده و

قصد در گروه مداخله و عدم تغییر معنادار متغیرهای مذکور در
گروه کنترل بود .ﻧﺘﺎﻳﺞ این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺑﻌﺎد ﺟﻮ اﻳﻤﻨﻲ
و ﺗﺼﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎرﮔﺮان از سیاستها و روﻧﺪﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ طراحی گردید .برنامه این مداخله شامل آموزش،

ﻃﺮاحی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات
و اﻳﺪه ﻫﺎي آنها ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،تشویق ﻛﻼﻣﻲ،

اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻮد .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ ورﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﻤﺎم گروهها ﻳﻚ و ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﻧﺸﺎن داد .ﮔﺮوه 1و  2ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳن اﻣﺘﻴﺎزآﮔﺎﻫﻲ و رﻓﺘﺎر را

داشتند .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﻴﺎن
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ دراﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮ
روي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ و آﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ

ﻛﺎراﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي ارتقا ی
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ را ﺗﺄﻳﻴﺪ میﻛﻨﺪ .ﭘـﺲ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺻﺪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣـﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲﻛﺎﻫﺶ ﻳــﺎﻓﺖ.نتایج این
تحقیق نشان داد اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻣﺪاﺧﻠﺔ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﻳﻖ

روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ایمن ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻨﺠﺮ
میﺷﻮد و اﻳﻦ روش رامی ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ

ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد (.)4

شاهرودی و همکاران  /مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران

در یک شرکت تولید فوالد ایران انجام شد .نتایج نشان داد که

ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﺌﻮري
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 -مطالعهای توسط مریم عمیدی مظاهری با همکاران  ،با

از ﻧﻮع ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ

رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﻛﺎرﮔﺮان در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن با

ﮐﺎر ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد

عنوان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺌﻮري ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي
استفاده از الگوی رفتارسالم انجام گردید .این پژوﻫﺶ یک ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ي ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻫﺪدار ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  270ﻧﻔﺮ
از ﻛﺎرﮔﺮان ذوب آﻫﻦ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮ ي رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ و ﭼﻚ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ي رﻓﺘﺎر در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﻤﻊ
آور ي ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از روش
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه بود .ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم گرفت .در گروه

شاهد آموزشهای معمولﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  spssوآزمونهای آماری متناسب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓت .ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ي رﻓﺘﺎر اﻳﻤﻦ در ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻧﻤﺮات ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداري

اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ( .) P >0/001ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ي ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
و ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه شاهد به ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺗﻐﻴﻴﺮات

گروه شاهد معنی دارنبود .نتیجه این مداخله پیشنهاد میکند به

ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺌﻮري ﻣﺤﻮر و اﺻﻮل
آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(.)2

واﺣﺪ ﮐﺎري ،ﺷﻐﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ تاهل،سن ،سطح تحصیالت ،ﺳﺎﺑﻘﻪ
داشت اما رابطه معنی داری بین روزهای مشاهده و اعمال نا ایمن

مشاهده نشد.بیشترین رفتار نا ایمن در واحد تعمیرات پاالیش و

گروه سنی 36تا 55سال رخ داد و بیشترین نوع رفتار نا ایمن بی

احتیاطی ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم

ﮐﺎرﮔﺮان ،اﺟﺮاي دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ رﻓﺘﺎر،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد(.)13

مطالعهای توسط منوچهر امیدواری و همکاران با عنوان

بررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺣﻮادث و بیماری
ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در ﯾﮏ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎله

انجام شد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿق از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ توصیفی _ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ گذشته
نگر بوده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت  5ﺳﺎل آﻣﺎر و مستندات ثبت ﺷﺪه

در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم  -ایران به اجرا درآمده

است .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس چکﻟﯿﺴﺖ و ﭘﺮﺳﺶ نامه
ازشرکتهای صنایع غذایی شهر ایالم جمع آوری شده است که

در آن برای تعیین درجه موفقیت برنامههای اﯾﻤﻨﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﺺ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ،ﺷﺎﺧﺺ ممیزهای اﻧﺠﺎم

شده ,شاخص آموزش ایمنی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
زﻣﯿﻨﻪ ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﻮادث از ﺷﺎﺧﺺ

مطالعهای توسط ناصر هاشمی نژاد و همکاران با هدف

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت  -ﻓﺮاواﻧﯽ

و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ شاخصهای

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از روشﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه

و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ ،اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻣﻮرد

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫای یاد شده
با انجام مطالعه پایلوت حجم نمونه مورد نیاز برابر 4014مشاهده

تعیین گردید.نتایج نشان داد که  24/5%رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮان

ﺣﺎدﺛﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺮار بیماریﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در

ﺣﻮادث و ﺷﺎﺧﺺ بیماریهای ناشی از کار در سالهای ﻗﺒﻞ و

ﺑﻌﺪ ازپیادهسازی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای اﯾﻤﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐلی ( )OHSAS18001و استاندارد HACCP

کاهش یافته است ( .)p>0/05نتایج این تحقیق نشان میدهدکه
اﺟﺮای برنامههای اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ شاخصهای
حوادث دارد که این امر نقش خود را به صورت کاهش شاخص

شغلی نشان میدهد و متعاقبا باعث افزایش بهره وری سطح

ﺑﺰﻧﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺑـﺮ روي  (108مورد و شاهد)نفر از

شدت  -فراوانی حوادث وکاهش شاخص تکرار بیماریهای

سازمان میشود(.)18

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل
ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻚ ﺳﺎزي ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.داده ﻫﺎ ﺑﺎ

مطالعهای توسط هرمز سنایی نسب وهمکاران با هدف

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـد .یاﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﻛﻪ

پرسیدپروسید با نظریههای شناختی اجتماعی ویادگیری

ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ،ﻧﮕﺮش و

تعیین میزان تاثیرآموزش ایمنی ازطریق کاربرد تلفیق الگوی
بزرگساالن بر ارتقا رفتارهای ایمن کارگران انجام شد .این

ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻧـﻮع  RCTﺷـﺎﻫﺪدار اﺳـﺖ
ﻛـﻪ بر روي 191ﻧﻔـﺮ از ﻛـﺎرﮔﺮان ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ رازي ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در دوﮔﺮوه (گروه آزمون 96نفر

وگروه شاهد  95نفر) انجام شده است .ﭘﺲاز رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن ،ﻣﺪاﺧﻠـﻪآﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازروش
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .دوﻣﺎه ﺑﻌد از اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،آزﻣﻮن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻫﺎ درﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫـﺎي
آﻣـﺎر ي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ(ﺗـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻞ وﺗـﻲ زوج)و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ
(ﻛـﺎي اﺳﻜﻮﻳﺮ ،وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن وﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ) ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺗﺤﻠﻴﻞﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .پس از مداخله آموزشی ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات

آﮔﺎﻫﻲ ،ﻧﮕﺮش و رﻓتارﻫﺎي اﻳﻤﻦﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎ داري

اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪاﻛﺮد ( )p>0/005در صورتی که این تغییرات
درگروه شاهد معنادار نبود .همچنین ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از

ﻣﺪاﺧﻠﻪآﻣﻮزﺷـﻲ ،ﻛـﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ درﮔﺮوه آزﻣﻮن
ﻣﻌﻨﺎدار میباشد ( ،)P =0/000درصورتی که درگروه شاهد این
اختالف معنی دار نیست .نتایج این مطالعه پیشنهاد میکند برای

افزایش رفتارهای ایمنی در صنایع از برنامههای مداخلهای مشابه

استفاده شود (.)5

ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔـﺎﻫﻲ ،ﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﻜـﺮد
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻮد و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
داری در این مورد دیده میشود.ولی در این مورد تفاوتی در گروه
شاهد دیده نشد .ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داری در

عملکرد دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ

ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه

آﮔﺎﻫﻲ ،ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﮔﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳت .و ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎء اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ

ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺛ ﺮﺗﺮ اﺳﺖ(.)19

مطالعهای توسط سید مهدی هزاوه یی با عنوان بررسی تاثیر

آموزش حفاظت فردی تنفسی از طریق مدل اعتقاد بهداشتی

بر عملکرد ایمنی کارگران انجام شد.این مطالعه یک بررسی

مداخلهای بوده که  88نفر از کارگران مجتمع تولیدی ظریف
مصور شهرستان بروجن در آن شرکت داشتند .نمونه گیری به دو

روش تصادفی ساده در  2مرحله صورت گرفت.روش گردآوری

اطالعات پرسش نامهای مشتمل بر  53سوال و چک لیست
عملکرد بود.بررسی در سه مرحله انجام شد.در مرحله اول قبل
از مداخله آموزشی اطالعات به وسیله تکمیل پرسش نامه و چک
لیست عملکرد به دست آمد.در مرحله دوم مداخله آموزشی برای

گروه مورد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در  5جلسه آموزشی

 55دقیقهای که با استفاده از روشهای آموزشی متنوع از جمله

سخنرانی نمایش فیلم بحث گروهی و پرسش و پاسخ صورت

مطالعهای توسط محمدحسین تقدیسی با عنوان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ

گرفت.و در مرحله سوم یک ماه بعد از مداخله نیز اطالعات مجددا

ﺳﺎزي ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن انجام شد .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي

آگاهی،حساسیت،شدت،منافع و موانع درک شده کارگران در

آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﮔﺮانﻛﻚ

جمع آوری گردید.یافتههای این پژوهش نشان داد که هرچه

شاهرودی و همکاران  /مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران

شدت حوادث ،کاهش شاخص فراوانی حوادث ،کاهش شاخص

ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳـﺖ.
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زمینه عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار و بیماریهای شغلی

و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻛﺎرﮔﺮان ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻮرد ﺳﺎزي در ﺷﻬﺮ

در استفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی بیشتر بوده است.در

ميانگين سطح شاخص نهايي فرهنگ ايمني كارگران مورد مطالعه

تنفسی و وسایل حفاظت فردی تنفسی باالتر باشد عملکرد آنها
راستای آموزش ایمنی توجه به راهنماها برای عمل از اهمیت

زیادی برخوردار میباشد.لذا یافتههای این بررسی تاثیر و کارایی

آموزش ایمنی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی را بر عوامل موثر بر
رفتار کارگران در زمینه بهبود عملکرد استفاده از وسایل حفاظت
فردی تنفسی را مشخص و تایید میکند(.)6

مطالعهای توسط محمد جواد جعفری و همکاران با هدف تاثیر

اجرای آنالیز ایمنی شغلی بر درک ریسک کارگران مشاغل پر
مخاطره یک پاالیشگاه انجام شد.ابتدا با استفاده از روش حذف،

5شغل پر مخاطره پاالیشگاه شناسایی شد.سپس آنالیز ایمنی شغلی
برای این مشاغل انجام گردید.قبل و بعد از انجام آنالیز ایمنی

شغلی ،درک ریسک شاغلین توسط پرسش نامه استانداردی مورد
ارزیابی قرار گرفت.یافتهها نشان داد اجرای آنالیز ایمنی شغلی
تاثیر معنی داری بر بهبود درک ریسک کارگران دارد.)20(.

همدان صورت گرفت .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهند
قبل از انجام مداخالت مهندسي و مديريتي پس از انجام مداخالت

ارتقاء يافته است .همچنين نتايج نشان مي دهند تمامي شاخص

هاي دهگانه فرهنگ ايمني نيز پس از انجام مداخالت به ميزان
قابل توجهي افزايش يافته اند (.)22

بحث و نتیجه گیری

ﺳﻼﻣﺖ زﻳﺴﺘﻦ در دﻧﻴﺎي ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
ﺑﻪ ﺳﻮي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻲدارد ،از اﻫﻤﻴﺖ

وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺷﻌﺎر اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﺳﺎلم(  )Healty Workers in Healthy Workplaceس رلوحه
بسیاری از صنایع ق رار گرفته است( )2و سواد سالمت و آگاهی

الزم را م یطلبد .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔـ ﺰارش م یﻛﻨـﺪ

ﻛـﻪ %94از ﺗﻤـﺎم آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ

مطالعهای توسط سید باقر مرتضوی و همکاران با هدف

ی دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ رخ م 

خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران ساختمانی انجام گرفته

اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا نمی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻻﻳﻞ

بررسی فاکتورهای جو ایمنی و رفتار کارگران در موقعیتهای
است .برای ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺟﻮ اﻳﻤﻨﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮ اﻳﻤﻨﻲ
و برای ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘـﺎر ﻛـﺎرﮔﺮان در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك

از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎ ﻣﻪ رﻓﺘـﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﺎر در

ﻧﺮدﺑﺎن و دارﺑﺴﺖ استفاده شده است.ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ بیانگر آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺎرﮔﺮان از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﺎر در ارتفاع آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ
اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ وﻗﻮع ﺣﻮادث را بی ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺑـﻪ

ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻫﺎ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم راه کارهاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﻓﻊ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ و اداﻣﻪ ﻛـﺎر در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك را
درﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ(.)21

مطالعهای توسط سپهر و همکاران با هدف ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

اﻳﻤﻨﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـ ﺰان آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ بیماریها موثر ﺑﻮده
رﻓﺘﺎر ﻧﺎاﻳﻤﻦ ا ﻓﺮاد را ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﻳﻤﻦ وﺟﻮد

دارد ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎید .)4(.رﻓﺘﺎر ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرج از

ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،م یت واند
سطح ایمنی سیستم را تحت تاثیر ق رار دهد .یکی از راه ﻫﺎي
ﻣـﺆﺛﺮ در ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن ﻛﺎرﮔﺮان

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻛﺎر و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در
آﻧﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر اﻳﻤـﻦ از ط ریق آموزش است .ﺑﺮاي آﻣﻮزش
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷـﻮد ﺗﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ

و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ( .)2رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه

در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺎري و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻦ در
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر م یﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ

اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑـﺮ ر وي آﮔــﺎﻫﻲ و اﺳــﺘﻔﺎده ﻛــﺎرﮔﺮان

در رﻓﺘﺎرهای موثر در انجام وظایف آنها گردد از مسئ ولی تهای
ﻣﺤﻴﻂهای کار م یباشد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲت رین راﻫﻬﺎي

اﻓـ ﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﻳﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺮﻏﻴﺐ

ﻛـﺎرﮔﺮان ﺑـﻪ اﺗﺨـﺎذ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ در ﻣﺤﻴﻂ کار م ی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛـﺎرﮔﺮان در ﻣـﻮرد ایمنی و وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻛﻢ اﺳﺖ.

ﺟﻮﺷــﻜﺎر از وﺳــﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه

اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن میدهد 31/4 ،درصد آنها درباره وسایل حفاظت

فردی از آگاهی کم و  50/3درصد آنها از آگاهی متوسط

( )4ﻓﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان رﻓﺘﺎرﺷﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ م یدﻫﻨﺪ،

برخوردار بودند (.)19

علت محسوب نکردن روان شناسی تغییر با شکست م واجه شده

انجام شد نشان میدهد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﺴبﺖ

اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد.بیشتر تالشها جهت تغییر سازمانی به
است.در بسیاری از ب رنامههای اموزشی ارگونومی ،توجه به پیش

بینی کنندههای مهم تغییر رفتار مبذول شده است و این قصور
منجر به اثر بخشی کمتر مداخالت ارگونومی شده است .بناب راین

فقط ارائه دانش و پیام ها ،ب رای تغییر رفتار،بسنده نیست و فهم
ع وامل واسطه بالقوه که ممکن است باعث موفقیت در دسترسی

به تغیی رات رفتاری شود ،اهمیت دارد( .)23رفتار ﻛﺎرﮔﺮان و

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎري ﻧﻴـﺰ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﺣـ ﻮادث دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،آﻣﻮزش ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣـﻮرد ﺧﻄﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر و
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘـﺮل آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي م یت واند ایمنی و
سالمتی را ارتقا دهد (.)24

حوادث را میتوان از طریق استفاده از وسایل حفاظت ﻓﺮدي

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﺮد.ﺑﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ وﺳـﺎﻳﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب ،ﭘﻮﺷـﻴﺪه ،و نگهداری شوند.اما

نتایج مطالعهای که در کارخانه ککسازی ذوب آهن اصفهان

ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧــــــﻠﻪ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨــﻲ داري
داﺷﺘـــــﻪ اﺳــﺖ .در حالی ﻛــﻪ ﻗﺒــﻞ از اﺟــﺮاي ﻣﺪاﺧﻠــﻪ
ﻣﻴــــــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـــﺮه آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت آﺷﻜـــــﺎري

ﻧﺪاﺷـﺘﻪ است ( .)19مطالعه فریده حاتمی( ،)4مریم عمیدی

مظاهری( )2و سنایی نسب ( )5نیز این نتایج را تایید میکند.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن از ﺿﺮورت

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارتقای رفتارهای ایمن کارگران دارد .از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ

رﻓﺘﺎر بسیار حائز اهمیت است مداخلهی آموزشی قادر است

آگاهی ،نگرش ،هنجارانتزاعی و کنترل رفتاری درک شده
کارگران را درباره رفتار نا ایمن تغییر دهد و موجب بهبود عملکرد
ایمنی آنها شود .تعدادی از مطالعاتی که در آنها ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ

ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد این رفتار در کارگران میپردازد
در جدول شماره  1آورده شده است.

جدول  .1تعدادی از مطالعاتی که در آنها از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ در ارتقای رفتارهای ایمن کارگران در ایران اﺳﺘﻔﺎده
شده است
جمعیت هدف

نوع مداخله آموزشی

مقایسه

نتایج مداخله آموزشی

ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘـﺎر پس از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤﺮه ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ مطالعه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺑﻌﺎد ﺟﻮ اﻳﻤﻨﻲ
ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺰوﻳﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪر ﻳـﺰي شده انجام شد .روشهای مداخله شامل :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺗﺼﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎرﮔﺮان از سیا ﺳﺖﻫﺎ و
بحث گروهی،نمایش اسالید ،کتابچه آموزشی ،حضور ﻣﺎه ﻫﺎي سوم و ششم افزایش معناداری روﻧﺪﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ

1

سرپرستان مدیریت و ایمنی بود.

داشت.همچنین یافتهها نشان دهنده تغییر آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر
معنادار میانگین امتیاز نگرش،هنجار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻮد ﺷﺪ.
انتزاعی،کنترل رفتاری درک شده و قصد
در گروه مداخله و عدم تغییر معنادار
متغیرهای مذکور در گروه کنترل بود.

شاهرودی و همکاران  /مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ

با وجود آموزش هایی که به ﻛﺎرﮔﺮان اراﻳﻪ میﺷﻮد ﻫﻨﻮز آﮔـﺎﻫﻲ

35
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ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎجی در شهر
بروجرد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮي ﭘﺮﺳﻴﺪ  -ﭘﺮوﺳـﻴﺪ و میانگین امتیاز آگاهی و رفتارهای ایمنی ،رفتارهای ایمن به میزان چشمگیری در میان
ﺗﺌـﻮري ﻗـﺼﺪ رﻓﺘـﺎري ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ بهبود معناداری را در تمام گروه ها،یک تمامی شرکت کنندگان پس از مشارکت
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ و

اﻳﻤﻨﻲ رﻓﺘﺎري و سه ماه بعد از مداخله نشان داد.گروه در این مداخله افزایش یافت .اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ،ﻃﺮاﺣـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 1و2بررسی باالترین امتیاز آگاهی و رفتار ﻣﺪاﺧﻠﺔ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﻳﻖ روﻳﻜﺮد
2

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ را داشتند.

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ایمن کارگران

اﻳﺪه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻼﻣﻲ و

نساجی منجر میشود.

ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اراﺋﻪ ﺑـﺎزﺧﻮرد رﻓﺘﺎري به ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺑﺮاي
ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺪاﺧﻠـﻪ آﻣﻮزﺷﻲ میﺷد ،به
مورد اجرا گذاشته شد.
کارگران شرکت سهامی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟـﺐ آﻣـﻮزش ﻛﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي ﺗﺌﻮري
و ﺗـﺪاﺑﻴﺮ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﻨﺠـﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ي رﻓﺘﺎر ﻣﺤﻮر در ارﺗﻘﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد

ذوب آهن اصفهان

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ رﻓﺘار انجام شد .ﺑـﺮاي اﻳﻤﻦ در ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ میﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ
آﻣـﻮزش از ﺗﻜﻨﻴـﻚ
3

ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و اﺻﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻧﻤﺮات ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه از ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺌﻮري ﻣﺤﻮر و اﺻﻮل آﻣﻮزش

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺘﻔﺎده شد .در راستای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داری افزایش یافته بزرگساالن استفاده شود.
ﻫﻨﺠﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ي ﺗﺒـﺪﻳل قصد به بود .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه
رفتار اقداماتی در خصوص آموزش مسئولین ایمنی ﺷﺪه ي ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه آ زﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ

کارگاهها صورت گرفت.

ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داری متفاوت بود.
کارگران کارگاه نوسازی روش انتخابی برای آموزش همسانان آموزش دهنده افزایش معناداری در میانگین نمرات مداخله آموزشی از طریق همسانان بر افزایش

4

دستگاههای بحث گروهی بود .برای جلسات آموزشی همسانان نیز رفتار کارگران سه ماه بعد از مداخله در رفتارهای ایمن کارگران موثر بوده است.

سازهها

و

شرکت

پاالیش

نفت از شیوه بحث گروهی استفاده شد .مباحث مورد بحث مقایسه با قبل از مداخله آموزشی مشاهده با توجه به ویژگیهای این شیوه آموزشی،

بندرعباس

در جلسات بحث گروهی آموزش همسانان آموزش شد.

استفاده از همسانان در برنامههای آموزشی

دهنده و جلسات آموزشی همسانان عناوین بکار رفته

مسائل مربوط به ایمنی در محیطهای کاری

در درس نامهها بود .بعد از پایان آموزش همسانان،

به عنوان یکی از راه کارهای ارتقاء رفتارهای

درس نامهها در هر گروه شغلی در اختیار تک تک

ایمن پیشنهاد میگردد.

همسانان قرار گرفت.
کارکنان صنایع غذایی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ توصیفی-تحلیلی گذشته نگر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ شاخصهای حوادث و شاخص نتاﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای برنامههای
بوده و بر اساس اطالعات  5سال آمار و مستندات بیماریهای ناشی از کار در سالهای قبل ایمنی ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ شاخصهای

استان ایالم

ثبت شده در صنایع غذایی مستقر در استان ایالم به و بعد از پیادهسازی برنامههای ایمنی حوادث داردکه این امر نقش خود را به
اجرا در آمده است .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس در چارچوب سیستم ارزیابی ایمنی و صورت کاهش شاخص شدت حوادث،
5

کارگران
پیمانکاری

چک لیست و پرسش نامه از شرکتهای صنایع غذایی بهداشت شغلی کاهش یافته است.

کاهش شاخص فراوانی حوادث ،کاهش

جمع آوری شده است که در آن برای تعیین درجه

شاخص شدت -فراوانی حوادث و کاهش

موفقیت برنامههای ایمنی از شاخصهای مهم ایمنی،

شاخص تکرار بیماریهای شغلی نشان

شاخص آموزش ایمنی کارکنان ،شاخص سرمایه گذاری

میدهد و متعاقبا باعث افزایش سطح بهره

در زمینه لوازم حفاظت فردی استفاده شده است.

وری سازمان میشود.

شرکتهای این پژوهش یک مطالعه تجربی از نوع RCTشاهد دار پس از 2ماه از انجام مداخله آموزشی ،نتایج تحقیق نشان میدهد که کاربرد تلفیق
مجتمع است .روش ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ میانگین امتیازات آگاهی ،نگرش و الگوی پرسید پروسید با نظریههای شناختی

پتروشیمی رازی ماهشهر

ﻛﺎرﮔﺮان ،ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﻧﻈﺮﻳـﻪ رفتارهای ایمن گروه آزمون به طور اجتماعی و یادگیری بزرگساالن بر ارتقای
آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑـﻮد .آﻣﻮزش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :ﺑﺮاي معناداری افزایش پیدا کرد.پس از رفتارهای ایمنی کارگران ،مثبت و قابل قبول

6

اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آﻣﻮزش ،دو ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻳﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ مداخله آموزشی ،کاهش رفتارهای غیر میباشد.بنابراین پیشنهاد میشود برای انجام
اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و دوﻣﻲ درزﻣﻴﻨﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ایمن در گروه آزمون معنادار میباشد.
ﻓﺮدي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗـﺎ ﻛـﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ

آن ﻫــﺎ  ،اﻃﻼﻋــﺎت و داﻧــﺶ ﺧــﻮد را در زﻣﻴﻨــﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.آموزش از طریق الگوها
در محیط کار.

برنامههای مداخلهای برای افزایش رفتارهای
ایمن در صنایع مشابه مورد استفاده قرار
گیرد.

37
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اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳـﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔـﺎﻫﻲ ،ﻧﮕـﺮش ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﻋﻤﻠﻜـﺮدﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ،ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد
مدل بزنف طراحی شده بود انجام گرفت.آﻣــﻮزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ،ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﮔﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ

7

ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﺳﻼﻳﺪ و ﺗﺨﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻮد و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎء
ﺑـﻪ روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻔـﺎوت معنی داری در این مورد دیده اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

میشود.

ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ.

کارگران مجتمع تولیدی مداخله آموزشی برای گروه مورد بر اساس مدل اعتقاد نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی ،یافتههای این پژهش نشان داد که هرچه
ظریف مصور شهرستان بهداشتی در  5جلسه آموزشی که با استفاده از روشهای منافع و موانع درک شده کارگران قبل از آگاهی ،حساسیت ،شدت ،منافع و موانع
بروجن

آموزشی متنوع از جمله :سخنرانی ،نمایش فیلم ،بحث مداخله آموزشی در حد متوسط و نمره درک شده کارگران در زمینه عوامل زیان
گروهی و پرسش و پاسخ صورت گرفت.

عملکرد پایین تر از متوسط بود.اما بعد آور شیمیایی محیط کار و بیماریهای شغلی
از مداخله آموزشی نتایج این بررسی تنفسی و وسایل حفاظت فردی تنفسی باالتر

8

نشان داد که میانگین نمره آگاهی ،باشد عملکرد آنها در استفاده از وسایل
حساسیت،شدت ،منافع و موانع درک حفاظت فردی تنفسی بیشتر بوده است.
شده و عملکرد کارگران گروه مورد در
مقایسه با گروه شاهد به طور عمده و
معنی داری افزایش یافته است.
كارگران يك كارخانه لوله در يك مطالعه توصيفي -تحليلي به روش قبل و بعد ،نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي نتايج مطالعات گوناگون نشان مي دهند
نورد سازي در شهر همدان بر روي كليه كارگران يك كارخانه لوله نورد سازي دهند ميانگين سطح شاخص نهايي اولويت اوليه جهت خلق فرهنگ ايمني مثبت،
در شهر همدان به منظور بررسي سطح شاخص هاي فرهنگ ايمني كارگران مورد مطالعه قبل آموزش مي باشد كه اين مهم پس از انجام
فرهنگ ايمني ،قبل و بعد از انجام مداخالت مهندسي و از انجام مداخالت مهندسي و مديريتي مداخالت در كارخانه مذكور ميسر و واحد
مديريتي از نسخه فارسي پرسشنامه استاندارد  Healthپس از انجام مداخالت ارتقاء يافته آموزش تاسيس و شرح وظايف آن مشخص

9

 )and Safety Executive) HSEاستفاده گرديد .است .همچنين نتايج نشان مي دهند گرديد .نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان
"
تمامي شاخص هاي دهگانه فرهنگ مي دهند كه با افزايش سن و سابقه كار،
ايمني نيز پس از انجام مداخالت به سطح شاخص نهايي فرهنگ ايمني كارگران
ميزان قابل توجهي افزايش يافته اند.

افزايش يافته است.

کارگران ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ در این مطالعه سعی شد،تاثیر اموزش اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ پیش از مداخله  78/29درصد افراد یافتهها نشان دادن که ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش اﻳﻤﻨ ﻲ
ﻛﻨﻨﺪه محصوالت آزبستی رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮاﻳﻤﻦ ﻛﺎرﮔﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رفتارهای غیر ایمن داشتند.در حالی که در ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ایمنی معنی دار بود.
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .پس از مداخله در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ولی تاثیر آن با گذشت زمان کاهش یافت.
درﻓﺎز اول اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ ﻛﺎرگران در درصد افراد دارای رفتارهای غیر ایمن با توجه به تاثیر مثبت مداخله آموزشی و
10

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ به ترتیب به 67/96 ،39/12 ،26/5 :نقش زمان در کاهش تاثیر آموزش بر رفتار
ﻓﺮدي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ثبت گردید .ﺳﭙﺲ ﻳﻚ دوره ﺟﺎﻣﻊ درصد رسید.

ایمنی کارگران،پیشنهاد میشود برنامههای

آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮاي

آموزشی همراه با نظارت بعدی مدیران به

اﻳﺸﺎن برگزار و مجددا رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ایمن آنهادر ﺳﻪ

طور دورهای و منظم برگزار گردند.

ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺛﺒﺖ گردید.

با توجه به اهمیت توجه به برنامههای ایمنی که مداخالت

ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪرن و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻼت در

جایگاه ویژهای در آن دارد ،استفاده از تجارب پژوهشهای انجام

اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم

آموزشی برای ارتقای رفتارهای ایمن و ترویج فرهنگ ایمنی
شده برای ترویج این رفتار در بین کارگران ضرورتی غیر قابل
انکار است .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاﺧﻼت آموزشی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
اﺳﺖ ،میﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ قرار ﮔﻴﺮد.با

این وجود با توجه به ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ در

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺮ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
اﻳﻦ رﻓﺘارها میﺗﻮاﻧﺪ در پژوهش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.
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