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مقدمه
افراد شاغل در محيطهاي صنعتي به دليل ماهيت كار ،در

و حوادث/خرده حوادث/صدمات به طور مكمل ،نشان دهنده

معرض خطرات و آسيبهاي جدي قرار دارند و به تناسب رشد

عملكرد ايمني ميباشند( .)7با پيشرفت روشهاي بررسي ايمني،

روزافزون تكنولوژي ،خطرات و آسيبها نيز به صورت بالقوه رو به

براي فاصله گرفتن از اندازهگيريهاي ايمني مبتني بر شاخصهاي

گسترش هستند( .)2از نظر آمار و ارقام ،طبق گزارش سازمان

انفعالي از قبيل نرخ وقوع حوادث و هزينه خسارتها ،حركتهاي

بينالمللي كار ساالنه حدود يك سوم مرگهاي ناشي از كار ،در اثر

نويني صورت گرفته است .اين اقدامات به اين دليل بوده كه در

بروز حوادث اتفاق ميافتد و به طور كلي ساالنه  990مليون حادثه

رويكردهاي قديمي مطالعه ايمني سيستمها ،تمركز بر روي نتايج

شغلي در سراسر جهان اتفاق ميافتد و ميزان مرگ و مير در اثر

حوادث دارند كه روشهاي واكنشي يا بعد از حادثه بوده( )1و رفتار

حوادث ناشي از كار 21 ،در يكصد هزار كارگر ميباشد .الزم به ذكر

ناايمن را بعد از وقوع آن سنجش ميكنند( .)2بنابراين بسياري از

است كه ميزان بروز حوادث در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از

رويكردهاي نوين استفاده از شاخصهاي پيشگيرانه يا پيشرو از

كشورهاي توسعه يافته ميباشد .كشور ايران نيز در دو دهه اخير

قبيل اندازهگيري فرهنگ ايمني ،جو ايمني ،شناسايي خطر و/يا

در مسير توسعه گام برداشته و رشد سريعي را از نظر صنعتي و

مشاهده درصد رفتارهاي ايمن را ترجيح ميدهند .اين رويكرد براي

اقتصادي به خود گرفته است كه منجر به تغييرات اقتصادي و

موفقيت سيستم مديريت ايمني بر فعاليتهاي ايمني جاري تكيه

اجتماعي همراه با پيامدهاي خوب و بد آن شده است .يكي از آثار

و تمركز دارد(.)1

ميباشد( )9و بر اساس گزارش سازمان تأمين اجتماعي در سال

است كه توسط افراد در محيط كار انجام ميشود به طوري كه

 2323تعداد  21226مورد حادثه ناشي از كار در بين بيمهشدگان

اعمال آنها مطابق با دستورالعملهاي ايمني باشد( .)20در واقع

تأميناجتماعي رخ داده است كه از اين تعداد  191نفر از كار افتاده

كليه رفتارهاي فردي كه در ارتباط با ايمني سازمان باشد به عنوان

و  292نفر فوت كردهاند .در گزارش اين سازمان علت  61درصد

عملكرد ايمني قلمداد ميشود( .)22رفتارهاي ايمني شامل

حوادث رخ داده ،بي احتياطي مستقيم افراد حادثه ديده ذكر شده

دو حيطه رعايت ايمني( )Safety complianceو مشاركت

است( .)3مطالعاتي كه بر روي شناسايي علل حوادث صورت گرفته

ايمني( )Safety participationميباشد كه به عنوان اجزاء عملكرد

است نشان داده است كه بيش از  19درصد حوادث بعلت اعمال

ايمني ميباشند .رعايت ايمني شامل فعاليتهايي است كه افراد

ناايمن صورت گرفته است و ساير مطالعات ايمني و بهداشت در

بايد انجام دهند تا ايمني و بهداشت شخصي آنها حفظ و افزايش

اين زمينه نشان دادهاند كه علل  19تا  21درصد از حوادث شغلي

يابد .براي مثال پيروي از دستورالعملهاي استاندارد انجام كار و

كه در اثر رفتار ناايمن رخ ميدهد نگرش ،رفتار و فرهنگ است(.)1

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي نمونهاي از اين رفتارها ميباشد.

اگر مطالعات مربوط به ايمني را به دقت بررسي كنيم دو روش

مشاركت ايمني رفتارهايي را توضيح ميدهد كه به طور مستقيم

متفاوت براي مطالعه عملكرد ايمني در سازمانها بدست ميآيد.

نقشي را در تأمين ايمني افراد ندارد اما كمك ميكنند كه شرايطي

در رويكرد اول بسياري از مطالعات عملكرد ايمني را بر اساس

ايجاد شود كه سطح ايمني و بهداشت را در سازمان افزايش داده و

شاخصهاي حوادث و خرده حوادث و يا جراحات ثبت

از اهداف ايمني سازماني حمايت كند .اين رفتارها شامل مواردي

كرداند( .)2،9،6در رويكرد دوم ،مطالعات رفتارهاي ايمن و غير

از قبيل مشاركت در فعاليتهاي داوطلبانه ايمني ،كمك كردن به

ايمن را مورد بررسي قرار دادهاند و بيشتر آنها رفتارهاي ايمني را

همكاران در موضوعات مربوط به ايمني و شركت در جلسات مربوط

براي اندازهگيري نتايج ايمني انتخاب كردهاند .به هر حال

به ايمني ميباشد( .)7،29،23روشي كه در بسياري از مطالعات

مستندات زيادي وجود دارد كه سنجش رفتارهاي ايمن/غيرايمن

خارج از ايران براي ارزيابي اين دو حيطه از رفتار ايمني به كار برده
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سوء صنعتي شدن افزايش روزافزون تعداد و تنوع حوادث شغلي

رفتار ايمني به عنوان يك متغيير وابسته شامل رفتارهاي واقعي
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شده ،استفاده از پرسشنامه رفتار ايمني ميباشد(-7،20،22،23

تعداد پرسنل) ،نمونه مورد نياز از هر صنعت مشخص شد .در نهايت

 .)21در ايران تا كنون مطالعات متعددي بر روي رفتارهاي ايمني

نيز در هر صنعت مورد بررسي ،از ليست كاركنان و به صورت

و شناسايي متغيرهاي مرتبط با آنها انجام شده است .در اين

تصادفي نمونهها انتخاب و وارد مطالعه شدند .معيار ورود به مطالعه

مطالعات از روشهايي مانند بررسي حوادث ،نمونهبرداري ايمني،

نيز داشتن حداقل يك سال سابقه كار در صنعت مربوطه در نظر

مشاهده درصد رفتارهاي ايمني ،چك ليست و غيره استفاده شده

گرفته شد .ابزار گردآوري اطالعات در اين مطالعه پرسشنامهاي

است( )22-99و تا كنون كمتر براي ارزيابي رفتار ايمني از رويكرد

است كه از دو بخش تشكيل شده بود .بخش اول اطالعات فردي

خودگزارشي و پرسشنامه استفاده شده است .رفتار افراد در محيط

و شغلي و بخش دوم پرسشنامه  93سوالي رفتار ايمني بود .مطابق

كار در زمينه ايمني توسط متغيرهاي مختلفي تحت تأثير قرار

آنچه كه ذكر شد ،در اين مطالعه تصميم گرفته شد كه براي

ميگيرد اما ارتباط بين اين متغيرها و رفتار ايمني به صورت قطعي

اندازهگيري عملكرد ايمني ،از پرسشنامه رفتار ايمني كه متشكل

تأييد نشده است ،يا حتياالمكان در همه جوامع صنعتي و صنايع

از  29سوال در حيطه رعايت ايمني و  22سوال در حيطه مشاركت

متنوع با ويژگيهاي مختلف فرهنگي تأييد نشده است .بنابراين

ايمني است ،استفاده شود .اين پرسشنامه با توجه به مطالعات

ارزيابي رفتار ايمني و فاكتورهاي مرتبط با آن در جوامع كارگري

انجام شده ،توسط تيم تحقق تهيه و اعتبار بخشي شد .پايايي

بومي و نحوه و ميزان اثر هر كدام از اين عوامل بر رفتارهاي ايمني

پرسشنامه با روش آزمون-بازآزمون ،شاخص ICCو ضريب آلفاي

كاركنان ،ميتواند گام مفيدي در مديريت منابع جهت كاهش

كرونباخ آزمون شد .پرسشنامه مذكور به صورت پنج درجهاي در

حوادث و خسارتهاي ناشي از آنها باشد .بنابراين اين مطالعه با

مقياس ليكرت درجهبندي شده بود(هرگز ،بندرت ،گاهي ،اغلب،

هدف ارزيابي رفتار ايمني و شناسايي متغيرهاي فردي و شغلي

هميشه) .مقدار شاخص  ICCبراي پرسشنامه برابر با

پيشبيني كننده آن در صنايع استان قم انجام شد.

 )P=0/002(0/799و ضريب همبستگي پيرسون بين نتايج آزمون

اين مطالعه يك مطالعه توصيفي تحليلي از نوع بررسي مقطعي

كرونباخ كل پرسشنامه رفتار ايمني در جامعه مورد مطالعه برابر

است كه بر روي كاركنان صنايع باالي  99نفر پرسنل استان قم

با  0/20به دست آمد كه نشان دهنده پايايي عالي پرسشنامه مورد

انجام شده است .با در نظر گرفتن خطاي نوع اول برابر  ، %9توان

استفاده براي سنجش رفتار ايمني در جامعه مورد مطالعه بود.

مطالعه برابر  %20و حداكثر اختالف همبستگي(دقت مطالعه) برابر

همچنين ضريب آلفاي كرونباخ براي حيطه رعايت ايمني 0/16و

 ،0/9تعداد نمونه مورد نياز براي اين مطالعه برابر  961نفر بدست

براي حيطه مشاركت ايمني 0/17به دست آمد .در اين مطالعه براي

آمد كه در مرحله اجرا  972نفر مورد مطالعه قرار گرفتند .انتخاب

به دست آوردن امتياز رفتار ايمني به جاي استفاده از امتياز خام از

نمونهها در اين مطالعه به اين صورت بود كه ابتدا ليست صنايع

نسبت امتيازات استفاده شده است .به اين منظور براي محاسبه

فعال باالي  99نفر پرسنل استان قم تهيه و با توجه به تعداد

امتياز نهايي ،امتياز حاصل از مجموع تمامي سواالت در هر حيطه

پرسنل(اندازه صنعت) به  1گروه تقسيم شدند .در ادامه با توجه به

رفتار ايمني به تعداد سواالت موجود در آن حيطه تقسيم شد.

تعداد كل صنايع موجود در هر گروه تعداد صنعت مورد نظر براي

بنابراين حداقل و حداكثر امتياز ممكن براي هر متغير(رعايت

بررسي در هر گروه مشخص شد و در مجموع بدون توجه به نوع

ايمني ،مشاركت ايمني ،رفتار ايمني) به ترتيب  2و  9خواهد بود.

صنعت از نظر فرآيند ،تعداد  91صنعت براي مطالعه انتخاب شدند.

الزم به يادآوري است امتياز كل رفتار ايمني از نسبت امتياز تمامي

صنايع انخاب شده شامل صنايع فلزي و ريختهگري ،نساجي،

 93سوال پرسشنامه حاصل گرديده است.

پالستيك ،شيميايي ،صنايع غذايي و توزيع و پخش بودند .با توجه

اطالعات فردي و شغلي مورد ارزيابي در اين مطالعه شامل اندازه

به كل حجم نمونه مورد نياز و تعداد صنايع در هر گروه(از نظر

صنعت ،جنس ،سن ،وضعيت تأهل ،تعداد افراد تحت تكفل ،سطح
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تحصيالت ،مصرف دخانيات ،ابتال به بيماري مزمن ،مصرف دائمي

از افراد مورد مطالعه  29/1درصد مرد و  7/9درصد زن بودند و

دارو ،نوع شغل ،سابقه كار ،شيفت كار ،داشتن شغل دوم ،ساعات

همچنين  23/7درصد مجرد و  16/3درصد هم متأهل بودند91/1 .

كار روزانه بود .جمعآوري اطالعات در هر بخش ،با مراجعه به

درصد افراد مورد مطالعه اعالم كردند دخانيات مصرف ميكنند و

صنعت مربوطه از كاركنان صنعت به طور تصادفي انتخاب و

 2/9درصد افراد اعالم كردند كه به يك بيماري مزمن ابتال دارند.

پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت و در مورد روش تكميل

همچنين  1/2درصد هم به طور دائم يك نوع دارو مصرف

پرسشنامه براي آنها توضيحاتي داده شد .در نهايت افراد شركت

ميكردند .از نظر گروه شغلي نيز  7/1درصد از نمونه مورد مطالعه

كننده در مطالعه پرسشنامه را به صورت خود اظهاري نيمه

كارمند و  29/6درصد كارگر بودند و از كل افراد مورد بررسي تنها

نظارتي تكميل كردند و هر جا ابهامي ايجاد شد توضيحات الزم

 21/3درصد اعالم كردند كه به شغل دوم اشتغال دارند .از نظر

ارائه گرديد .آناليز اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSSويرايش

سطح تحصيالت نيز  12/9درصد افراد زير ديپلم 12/6 ،درصد

 90انجام شد .براي تعيين ارتباط بين اطالعات دموگرافيك و

ديپلمه و  29/1دردصد اعالم كردند كه تحصيالت دانشگاهي دارند.

شغلي كمي(سن ،سابقه كار ،ساعات كار روزانه) با نمره رفتار ايمني

همچنين از نظر ارتباط استخدامي نيز 7/1درصد افراد رسمي،

از از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد .براي بررسي ارتباط

 20/2درصد قراردادي و ارتباط استخدامي  2/3درصد افراد هم

اطالعات دموگرافيك و شغلي كيفي (اندازه صنعت ،جنس ،تأهل،

ساير موارد بود .در مورد شيف كاري هم  12/9درصد اعالم كردند

تعداد افراد تحت تكفل ،تحصيالت ،مصرف دخانيات ،بيماري

كه در شيف ثابت صبح مشغول كار هستند 1 ،درصد شيفت ثابت

مزمن ،مصرف دارو ،نوع شغل ،نوع استخدام ،شيفت كاري ،داشتن

عصر 27/9 ،درصد شب كار و  37/9درصد نيز در سيستم چرخشي

شغل دوم) با رفتارهاي ايمني از آزمون  Tمستقل و آناليز واريانس

مشغول به كار بودند .در جدول  2ميانگين و انحراف معيار امتياز

استفاده شد .براي بررسي همزمان ارتباط متغيرهاي مختلف با

رفتار ايمني و حيطههاي آن ارائه شده است .مطابق نتايج جدول9

رفتار ايمني از رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد.

بين متغيرهاي سن ،سابقه كار و ساعات كار روزانه و امتياز رفتار

نتایج

ايمني همبستگي معنيدار وجود دارد .مطابق نتايج جدول3

نتايج آناليز اطالعات فردي و شغلي نشان داد ميانگين سن افراد

ميانگين امتياز رفتار ايمني در گروههاي مختلف از نظر سطح

شركتكننده در مطالعه 31/21±7/20و ميانگين سابقه كار

تحصيالت ،شيفت كار و اندازه صنعت با هم تفاوت معنيدار دارد.

 29/70±7/19و متوسط ساعات كار روزانه افراد  2/79±9/92بود.
جدول :2ميانگين و انحراف معيار امتياز رفتار ايمني و حيطههاي آن
متغیر
رعایت ایمنی
مشارکت در ایمنی
رفتار ایمنی

2/79
2/36
2/13

9
9
9

3/23
3/60
3/71

0/79
0/72
0/66

جدول :9همبستگي امتياز رفتار ايمني و حيطه هاي آن با مشخصات فردي و شغلي كمي
متغیر

سن

ضريب همبستگي پيرسون 0/93
رعایت ایمنی
0/00
P-value
ضريب همبستگي پيرسون 0/27
مشارکت ایمنی
0/00
P-value
ضريب همبستگي پيرسون 0/91
رفتار ایمنی
0/00
P-value

فصلنامه علمی تخصصی طب کار

سابقه کار

ساعت کار روزانه

0/92
0/00
0/21
0/02
0/91
0/00

-0/27
0/00
-0/02
0/19
-0/20
0/07
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مطابق نتايج جدول ،1از تمامي متغيرهاي فردي و شغلي وارد

بخش به دليل وجود همبستگي زياد بين متغير سن و سابقه كار و

شده به مدل رگرسيون ،سه متغير اندازه صنعت ،سابقه كار و

وجود همخطي بين اين دو متغير تصميم گرفته شد كه متغير سن

تحصيالت داراي ارتباط معنيدار با رفتار ايمني ميباشند و در

وارد مدل رگرسيون نشود .در نمودار 2نيز تجمع زياد نقاط حول خط

مجموع  29/3درصد از تغييرات امتياز رفتار ايمني توسط اين سه

 19درجه نشان دهنده اين است كه با استفاده از مدل رگرسيوني

متغير تبيين ميشود .از اين سه متغير ،سابقه كار داراي بيشترين اثر

ارائه شده ،ميتوان با دقت زيادي امتياز رفتار ايمني را با توجه به

بر روي تغيير رفتار ايمني افراد ميباشد .الزم به ذكر است كه در اين

متغيرهاي مستقل پيشبيني كرد.

جدول :3ارتباط رفتار ايمني و حيطههاي آن با مشخصات فردي و شغلي كيفي
متغیر

مرد

991

3/26±0/76

زن
مجرد
متآهل
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
كارگر
كارمند
ندارد
دارد
زير ديپلم
ديپلم
تحصيالت دانشگاهي
صبح
عصر
شب
شيفت در گردش
99تا90نفر
90تا 200نفر
200تا نفر290
بيشتر از  290نفر

90
31
910
906
61
912
96
992
99
992
90
993
90
229
226
13
223
22
11
209
17
76
96
92

3/17±0/71
3/72±0/77
3/22±0/79
3/12±0/79
1/21±0/72
3/22±0/76
1/22±0/70
3/29±0/76
1/96±0/66
3/29±0/76
3/17±0/72
3/26±0/76
3/19±0/71
1/23±0/71
3/19±0/79
3/76±0/66
3/73±0/67
3/62±0/13
1/71±0/11
3/19±0/73
3/70±0/61
3/71±0/66
3/67±0/72
1/99±0/71

مصرف
دخانيات
بيماري
مزمن
مصرف
دارو
نوع شغل
شغل دوم
تحصيالت

شيفت كار

اندازه
صنعت

P-value

0/63
0/01
0/09
0/07
0/03
0/66
0/39
0/00

0/00

0/00

))mean±SD
3/69±0/72
3/17±0/11
3/32±0/79
3/61±0/10
3/62±0/12
3/62±0/71
3/62±0/72
3/99±0/71
3/60±0/10
3/73±0/12
3/91±0/77
3/20±0/29
3/91±0/71
3/72±0/12
3/73±0/19
3/92±0/72
3/90±0/11
3/69±0/17
1/01±0/99
3/16±0/17
3/19±0/12
3/62±0/76
3/12±0/11
3/11±0/77
3/93±0/77

0/12
0/09
0/27
0/11
0/11
0/21
0/32
0/06

0/00

0/07

))mean±SD
3/71±0/69
3/62±0/62
3/96±0/66
3/19±0/69
3/79±0/67
3/19±0/69
3/76±0/66
3/11±0/61
3/79±0/66
3/21±0/69
3/76±0/61
3/22±0/79
3/77±0/69
3/79±0/70
3/29±0/66
3/67±0/63
3/61±0/62
3/61±0/67
3/11±0/92
1/39±0/32
3/69±0/61
3/62±0/99
3/61±0/66
3/79±0/67
3/22±0/61

0/92
0/09
0/97
0/99
0/29
0/96
0/77
0/00

0/00

0/09

جدول : 1نتايج آناليز رگرسيون خطي ارتباط رفتار ايمني با مشخصات فردي و شغلي
 %99فاصله اطمینان براي B

متغیر مستقل*

B

خطاي استاندارد

Beta

T

Sig.

اندازه صنعت

0/01

0/01

0/21

9/33

0/09

0/29

تحصیالت

-0/26

0/02

-0/21

0/03 -9/22

-0/02

-0/39

0/02

0/03

0/00

0/90
0/01
0/02
سابقه کار
* نتايج موجود در گام 29آناليز رگرسيون خطي حاصل شده است.
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9/99

باالتر

پایینتر

0/02

دوره نهم ،شماره سوم ،پاییز 9396

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-07-05

تعداد

جنس
تأهل

رعایت ایمنی

))mean±SD

مشارکت ایمنی
P-value

رفتار ایمنی
P-value

97

محسن مهدينیا و همكاران

نمودار :2نمودار باقيماندهها

بحث و نتیجهگیري
 0/66به دست آمد كه بزرگتر از متوسط امتياز در نظر گرفته

ايمني را  3/6و ميانگين امتياز در حيطه مشاركت ايمني را

شده براي پرسشنامه بود .همچنين ميانگين امتياز در حيطه

3/99به دست آورد( .)93همبستگي بين متغيرهاي سن ،سابقه

رعايت ايمني  3/29±0/76و در حيطه مشاركت ايمني

كار و ساعات كار روزانه با رفتار ايمني نشان داد كه رفتار ايمني

 3/62±0/72بود كه نشان دهنده اين امر است كه رفتار ايمني

با سن و سابقه كار داراي همبستگي مثبت معنيدار()P>0/09

در حيطه مشاركت به طور معنيدار( )P>0/02پايينتر از عملكرد

است و با افزايش سن و سابقه كار ،رفتار ايمني نيز افزايش

ايمني در حيطه رعايت ايمني ميباشد .با توجه به اينكه مشاركت

مييابد .از طرفي همبستگي رفتار ايمني با ساعات كار روزانه

در ايمني باعث تقويت رفتارهاي مرتبط با ايمني فردي نيز

معكوس و معنيدار بود( .)P>0/09بنابراين با افزايش ساعات كار

ميشود ،نياز است كه برنامههايي تدارك ديده شود كه بتواند

روزانه رفتار ايمني كاهش مييابد .در مورد ساير متغيرهاي كيفي

باعث تشويق كاركنان به مشاركت در فعاليتهايي از قبيل

نيز آزمون  Tمستقل و  ANOVAمشخص كرد كه متغيرهاي

برنامههاي آموزشي ،تشويق همكاران به رعايت ايمني و شركت

تحصيالت ،شيفت كار و اندازه صنعت با رفتار ايمني داراي ارتباط

در جلسات ايمني شود Smith .نيز در مطالعه خود بر روي

معنيدار ميباشند( .)P>0/09امتياز رفتار ايمني در افرادي كه

آتشنشانان با استفاده از پرسشنامه  6آيتمي رفتار ايمني(3

تحصيالت زير ديپلم دارند به طور معنيدار ( )P>0/09باالتر از

سوال در هر حيطه) امتياز خام رفتار ايمني در حيطه رعايت

افراد ديپلمه و افراد داراي تحصيالت دانشگاهي ميباشد.

ايمني را  23/03و حيطه مشاركت ايمني را  22/16به دست

همچنين نتايج نشان داد كه امتياز رفتار ايمني در صنايع با تعداد

آورد .در آن مطالعه نيز امتياز رعايت ايمني باالتر از حيطه

پرسنل باالي  290نفر به طور معنيدار( )P-value>0/09باالتر

مشاركت ايمني بود( Chughtai .)26نيز در مطالعه خود بر روي

از ساير گروههاي صنايع ميباشد .از نظر شيفت كار نيز در افرادي

 272نفر از پزشكان پاكستاني عملكرد ايمني ار با استفاده از

كه در شيفت ثابت شب كار ميكنند امتياز رفتار ايمني به طور
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دوره نهم ،شماره سوم ،پاییز 9396

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-07-05

در اين مطالعه ميانگين امتياز رفتار ايمني 3/72با انحراف معيار

پرسش نامه  6آيتمي ارزيابي كرد و ميانگين امتياز حيطه رعايت
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معنيدار باالتر از ساير شيفتها ميباشد .در اين مورد مطالعه

رسيد كه با افزايش اندازه صنايع از نظر تعداد پرسنل ،فرهنگ

مشابهي كه به بررسي ارتباط رفتار ايمني و شيفت كار پرداخته

ايمني افزايش مييابد و صنايع بزرگ نسبت به صنايع كوچك و

باشد ،يافت نشد .در مرحله بعد آناليز رگرسيون خطي نشان داد

متوسط داراي امتياز فرهنگ ايمني باالتري هستند اما در صنايع

متغيرهاي اندازه صنعت ،سابقه كار و تحصيالت با رفتار ايمني

كوچك و متوسط امتياز فرهنگ ايمني تفاومت معنيداري

داراي ارتباط معنيدار ميباشند( )P>0/09و اين سه متغير از

ندارد( .)96در مورد تحصيالت نتايج نشان داد كه با افزايش سطح

متغيرهاي پيشبين رفتار ايمني ميباشند و روي هم  29/3درصد

تحصيالت رفتار ايمني كاهش ميبايد و در افراد با تحصيالت

از تغييرات رفتار ايمني را تبيين ميكنند .ارتباط موجود در مورد

ديپلم و باالتر ميانگين امتياز رفتار ايمني پايينتر است .پايين

اندازه صنعت و سابقه كار به صورت مستقيم و در مورد سطح

بودن امتيار رفتار ايمني در افرادي كه تحصيالت باالتر دارند شايد

تحصيالت به صورت معكوس ميباشد .از نظر اندازه اثر اين

دليلي بر اين موضوع باشد كه تنها افزايش آموزشهاي تحصيلي

متغيرها بر رفتار ايمني نيز سابقه كار داراي بيشترين اثر بر رفتار

ضامن عملكرد و رفتار ايمن افراد در و تطابق رفتارهاي آنها با

ايمني مي باشد و تحصيالت و اندازه صنعت نيز اثر برابري بر

اصول ايمني نميباشد .بنابراين براي افزايش رفتارهاي ايمن الزم

كاهش يا افزايش رفتار ايمني دارند .با افزايش سابقه كار سطح

است كه هر فردي ضمت آموزش در حوزههاي تخصصي،

رفتار ايمني نيز بهبود مييابد و افرادي كه با سابقهتر هستند

آموزشهاي مبتني بر ايمني را نيز ديده باشد و اين آموزشها در

امتياز رفتار ايمني آنها افزايش مييابد .در اين مورد نتايج مطالعه

حدي باشد كه باعث تغيير رفتا فرد شود .در اين خصوص حيدري

حاضر با نتايج برخي مطالعات مشابه همخواني دارد .هاشمينژاد

در مطالعه خود ارتباط معنيداري بين رفتارهاي ايمني و سطح

در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه با افزايش سابقه كار شانس

تحصيالت به دست نياورد( .)99همچنين محمدفام در مطالعه

انجام رفتار ناايمن كاهش مييابد و آزمون رگرسيون نشان داد

خود به اين نتيجه رسيد كه با افزايش سطح تحصيالت ميزان

كه با افزايش يك سال سابقه كار شانس انجام رفتار ناايمن به

رفتارهاي ناايمن كاهش مييابد و در واقع رفتارهاي ايمن افزايش

اندازه  0/27كاهش مييابد( .)91حيدري نيز در مطالعه خود

مييابد(.)22

ارتباط معنيدار مثبت بين سابقه كار و رفتارهاي ايمني به دست

آنچه كه مسلم است در محيطهاي كاري فاكتورهاي مختلفي

آورد( .)99با افزايش سابقه كار افراد با شرايط كار و اصول ايمني

بر كيفيت عملكرد افراد اثر ميگذارد كه عملكرد ايمني و نوع

در محيط كار بيشتر آشنا ميشوند و از طرفي با مشاهده حوادث

رفتار كاركنان در زمينه ايمني نيز از اين قاعده مستثني نيست.

اتفاق افتاده در محيطهاي كار بريي خود يا همكاران بيشتر به

بخشي از اين عوامل اثرگذار متغيرهايي است كه از خصوصيات

لزوم رعايت ايمني ايمني را درك كرده و مقيد به انجام آن شده

فرد يا محيط كار بوده و درصدي از تغييرات رفتار و به طور ويژه

باشند.

رفتار ايمني را به خود اختصاص ميدهند .در اين مطالعه نيز

در صنايع بزرگتر ميانگين امتياز رفتار ايمني باالتر ميباشد.

اندازه صنعت ،سابقه كار و تحصيالت به طور معنيدار مسبب

دليل اين نتايج بيشتر به اين موضوع مربوط ميشود كه در صنايع

تغييرات رفتار ايمني كاركنان ميباشند .بنابراين در نظر گرفتن

بزرگتر ساختار و تشكيالت ايمني و بهداشت گستردهتر و

اين عوامل در طراحي برنامههاي مختلف جهت ارتقاء عملكرد

برنامههايي كه باعث ارتقاء ايمني در سازمان ميشود به شكل

ايمني ،به بهينه شدن اقدامات كمك خواهد كرد.

بهتر سازماندهي و اجرا ميشود و بنابراين عملكرد ايمني كاركنان

يكي از محـدوديتهاي انجـام مطالعه حاضـر عدم همكاري

بهبود مييابد .در اين خصوص مطالعه كامالً مشابهي به دست

مسئولين برخي از صنايع بود كه همكاري الزم جهت انجام

نيامد اما اوشكسرايي در مطالعه خود در صنايع فلزي به اين نتيجه

مطالعه را به عمل نميآوردند .ديگر محدوديت اين مطالعه اين
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 نفر پرسنل وارد99  تنها صنايع باالي،بود به دليل شرايط اجرايي

اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي

مطالعه شدند و صنايع كوچكتر مورد بررسي قرار نگرفتند و

 لذا از معاونت پژوهشي. ميباشد92921 قم با كد پژوهشي

 بنابراين.ممكن است شرايط در صنايع كوچك متفاوت باشد

دانشگاه علوم پزشكي قم به خاطر حمايت مالي از اين مطالعه

پيشنهاد ميشود در مطالعات آينده مطالعه بر روي صنايع كوچك

.تقدير و تشكر به عمل ميآيد

.و ديگر مشاغل نيز صورت گيرد
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Abstract
Introduction: Safety behavior is actual behaviors that done in accordance with safety instructions and it

consists of both safety compliance and safety participant. Safety behavior assessment and identification of its
related factors in the local labor communities is an important step in reducing accidents. This study aimed to
evaluate the safety behavior and its predictive individual and occupational variables in different industries in
Qom province.
Materials and Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 279 employees in different

industries of Qom province. Data were collected through the following questionnaires: the demographic and
occupational questionnaire and the safety behavior questionnaire consisting of 12 items related to safety
compliance and 11 items related to safety participation. Data analysis was performed using SPSS software
(ver. 20), T test, ANOVA and multiple linear regressions.
Results: Mean and standard deviation of safety behavior were 3.79 and 0.66, respectively and was greater

than the average scores intended for the questionnaire. Mean score of safety compliance and safety
participation was 3.95±0.76 and 3.61±0.79, respectively. Three variables, including size of the industry, work
experience and educational level have a significant relationship with safety behavior and explained 15.3% of
the total variance.
Conclusion: According to the result of this study and other similar studies, some of the individual and
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occupational variables can affect safety behavior changes. Therefore, considering these factors in the design
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of programs for improving safety will help to improve safety performance.
Keywords: Safety performance; Safety rules; Unsafe behavior; Accident

This paper should be cited as:
Mahdinia M, Arsang jang Sh, Sadeghi A, Karimi A. Assessment of safety behavior and determination of its predictive
individual and occupational variables. Occupational Medicine Quarterly Journal 2017; 9(3): 22-31.
* Corresponding Author: Tel: +982537745265, Email: Mohsen.mahdinia@yahoo.com

9396  پاییز، شماره سوم،دوره نهم

فصلنامه علمی تخصصی طب کار

