فصلنامه علمی تخصصی طب كار
دوره پنجم /شماره دوم /تابستان  /02صفحات 29-31

ارزیابی ادراكات كاركنان نسبت به فرهنگ ایمنی در كارخانه نورد و تولید
قطعات فوالدی بر حسب مدل اعتقاد بهداشتی -سال 09
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 .1دانشجوی دكتری بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک
 .2عضو هیأت علمی گروه آموزش بهداشت دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 .3كارشناس ارشد آموزش بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .4دانشجوی كارشناسی ارشد بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .5پزشك طب صنعتی نفت ،پژوهشکده سالمت صنعت نفت و دانشجوی دكترای مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ دریافت01/96/96 :

تاریخ پذیرش01/90/22 :

چکیده
مقدمه :با توجه به این كه بیشتر حوادث ناشی از كار در نتیجه ادراكات و رفتارهای ناایمن میباشد ضرورت تحقیق در
این زمینه پر واضح است .این پژوهش با هدف ارزیابی ادراكات كاركنان نسبت به فرهنگ ایمنی در یك كارخانه نورد و
تولید قطعات فوالدی بر حسب مدل اعتقاد بهداشتی انجام گرفت.
روش بررسی :این پژوهش مطالعهای مقطعی میباشد .جمعیت مورد مطالعه كلیه كاركنان مشغول به كار در كارخانه نورد و
تولید قطعات فوالدی میباشد كه حجم نمونه آماری  179نفر انتخاب شد .پس از آماده شدن پرسشنامه ،روایی و پایایی
پرسشنامه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .سپس با توجه به حجم نمونه ،اطالعات حاصل از پرسشنامه ،به بانك
اطالعاتی منتقل و آنالیز آماری توسط نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :در این پژوهش تحصیالت بیشتر افراد مورد بررسی زیر دیپلم ( )%63/5و بیشترین فراوانی گروه سنی بین  23تا
 22ساله ( )%34/7بود %74/7 .كاركنان متأهل و  %49/6كاركنان سابقه كاری بین  3تا  5سال داشتند .در این پژوهش در كل
 %64/7كاركنان از ادراكات متوسط و  %22/4از كاركنان از ادراكات خوبی نسبت به ایمنی برخوردار بودند .همچنین با
انجام آزمون كای اسکوئر ارتباط معنیداری بین سازههای مدل اعتقاد بهداشتی مانند ادراک حساسیت با شغل ()p=9/9929
نتیجهگیری :كاركنان مورد بررسی از دانش و نگرشی نسبتاً خوب درباره ایمنی برخوردار بودند .از آنجا كه كاركنان از
گروههای آسیبپذیر محیط كار محسوب میشوند اجرای برنامههای آموزشی و مداخلهای با استفاده از مدل اعتقاد
بهداشتی یا سایر مدلهای آموزشی ،به منظور افزایش ادراكاتشان در خصوص رعایت ایمنی و اصول ایمنی توصیه میشود.
كلید واژهها :ادراكات ،مدل اعتقاد بهداشتی ،كاركنان كارخانه نورد

* نویسنده مسئول :دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تلفن90122402539 :
پست الکترونیکیtaghdisi.mh@gmail.com:
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ادراک حساسیت با واحد كار ( )p= 9/999و ادراک موانع با سابفه كار ( )p= 9/934دیده شد.

مهدی اصغری و همکاران
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مقدمه
همه ساله در جهان میلیونها كارگر قربانی حوادثی

افزایش پیدا كرده است .در صورتی كه اگر هزینههای

میشوند كه منجر به كشته شدن یا از كارافتادگی كلی یا

غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شود این هزینه چهار برابر

جزیی آنان میگردد .مطالعات در ایران نشان میدهد كه

خواهد بود .همچنین بررسی میزان وقوع حوادث ناشی از

در ایران حدود  159هزار مورد صدمات شغلی در سال

كار در ایران نشان میدهد كه بخش فلزات ،صنایع

 1322به ثبت رسیده است كه تعداد  1142مورد منجر به

الکتریکی و صنایع شیمیایی دارای بیشترین حوادث

مرگ شده است( .)1مطابق آمار سازمان بینالمللی كار

بودهاند(.)7

ساالنه  129میلیون حادثه ناشی از كار اتفاق میافتد كه

اصطالح فرهنگ ایمنی برای اولین بار در سال 1027

این حوادث موجب فوت  219هزار نفر و آسیبدیدگی

در گزارش هستهای درباره فاجعه چرنوبیل به كار رفت.

میلیونها نفر میشود( .)2بروز حوادث شغلی همواره با

بعد از آن سال ،سواالتی درباره حوادث بزرگ مانند

صدمات انسانی و خسارتهای مالی فراوان همراه بوده

آتشسوزی كینگ كروس و پایپر آلفا در مورد نقایص

است( .)3طبق گزارش سازمان بینالمللی كار ILO

ساختار سازمانی و سیستمهای مدیریت ایمنی مطرح شد

) )International Labour Organizationتقریباً یك

كه بدین وسیله اهمیت فرهنگ ایمنی برجستهتر شد(.)2

سوم مرگهای ناشی از كار از طریق حادثه رخ

گزارشها نشان میدهد كه بسیاری از این وقایع نامطلوب

میدهد( .)4با در نظر گرفتن ضرایب خطا و انجام

قابل اجتناب هستند كه این وقایع چه برای افراد و چه

تصحیحات الزم ،تخمین زده میشود كه در هر سال 1/1

برای سازمان خدمات دهنده بسیار هزینه سازند(.)0

میلیون حادثه شغلی منجر به مرگ در سراسر جهان رخ

بعد از فاجعه چرنوبیل تعاریف زیادی از فرهنگ

میدهد .این بدان معنا است كه در هر روز سه هزار نفر

ایمنی شده است .در سال  1002كمیسیون بهداشت و

در محیطهای شغلی جان میسپارند .هزینههای مربوط به

ایمنی بریتانیا فرهنگ ایمنی را بدین صورت تعریف كرد:

این حوادث ،كه به علت از دست رفتن نیروی انسانی،

فرهنگ ایمنی محصول ارزشهای فردی و گروهی،

مواد ،تجهیزات و زمان است در هر سال متجاوز از پنج

گرایشها ،كارآمدی و الگوی رفتاری است كه میزان تعهد

میلیون دالر برآورد میشود( )5از طرفی مشخص گردیده

و توانمندی و كارایی یك برنامه بهداشتی و ایمنی سازمان

كه میزان حوادث ناشی از كار در كشورهای در حال

را تعیین میكند( .)19فرهنگ ایمنی چیزی است كه هر

توسعه باالتر از كشورهای توسعه یافته میباشد(.)6

كسی در آن قرار میگیرد نگران مسایل ایمنی است(.)11

با خطرات گوناگون مواجه میسازد تعداد كثیری را به كام

ایمنی را مینوازد .در یك فرهنگ ایمنی مثبت ،خود

مرگ برده و یا به درجات متفاوتی از كار افتاده

فرهنگ فضایی را ایجاد میكند كه در آن هر آنچه كه

میكند(.)3

مربوط به ایمنی است مهم محسوب میشود( .)12داشتن

در ایران به علل عدم ثبت دقیق حوادث و بیمه نبودن

فرهنگ ایمنی مطلوب خواسته تمام سازمانها و حتی

كل كارگران ،آمار دقیقی از كل حوادث ناشی از كار در

جوامع انسانی میباشد .متخصصان ایمنی دریافتهاند كه

دست نمیباشد .به گزارش دفتر آمار و محاسبات

 29تا  %09حوادث ناشی از كار به علت رفتارهای ناایمن

اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در سال  ،1322هزینه

رخ میدهد و با وجود تالشهای فنی و وضع قوانین

خسارتهای ناشی از حوادث شغلی از  4/5میلیارد ریال

هزینههای حوادث همچنان بر دوش صنایع سنگینی

در سال  1379به  42/5میلیارد ریال در سال 1329

میكند به همین دلیل فرهنگ ایمنی به عنوان یك رویکرد
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در ایران نیز حوادث ناشی از كار ساالنه هزاران نفر را

فرهنگ یك سازمان آهنگ انجام هر كاری در عرصه

 /22ارزیابی ادراكات كاركنان نسبت به فرهنگ ایمنی در كارخانه نورد و.....

ویژه در مدیریت ایمنی روز به روز بیشتر مورد توجه قرار

همکاران اشاره كرد كه به بررسی تأثیر آموزش حفاظت

گرفته است(.)13

فردی تنفسی از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد

اگر ایمنی به وسیله تمام كاركنان به عنوان یك ارزش

ایمنی كارگران پرداختند .در این مطالعه نمره آگاهی،

كلیدی در سازمان درک شود فرهنگ ایمنی آشکار

منافع و موانع درک شده كارگران قبل از مداخله آموزشی

میگردد( .)12فرهنگ ایمنی یك ساختار پیچیدهای در

در حد متوسط بود( .)10در مطالعه  Haghighiنیز كه

سازمان است كه شامل نگرشها ،ارزشها و رفتار ایمنی

ارزیابی ادراكات كاركنان پاالیشگاه نفت نسبت به فرهنگ

اعضای یك سازمان میباشد كه اكثر آنها به طور بالقوه

ایمنی بر حسب مدل اعتقاد بهداشتی بود كاركنان از

قابل تغییر هستند و با رفتار واقعی حادثهساز در ارتباط

ادراک منافع خوب و ادراک حساسیت متوسطی نسبت به

هستند( .)14،15ایجاد فرهنگ ایمنی به وسیله تغییر

اصول ایمنی برخوردار بودند(.)29

انگیزههای افراد بدون توجه به جنبههای شغلی و سازمانی

ایمنی در صنایع و شركتها به عنوان یك امر مهم در

و یا تغییر رفتار افراد بدون توجه به انگیزههای آنها و

نظر گرفته میشود و این شركتها و صنایع فرهنگ ایمنی

سیستمهای سازمانی و نیز تغییر سیستمها بدون در نظر

را از اولویتهای كلیدی خود میدانند .با توجه به این كه

گرفتن به هم كنش عوامل روانشناختی رفتاری و سازمانی

بیشتر حوادث ناشی از كار در نتیجه رفتارهای ناایمن

محکوم به شکست خواهد بود(.)16

میباشد ضرورت تحقیق در این زمینه پرواضح است .از

روانشناسان اجتماعی پس از انجام تحقیقات متعدد به

طرفی اساس كار آموزش بهداشت به كارگیری نظریهها و

این نتیجه رسیدهاند كه نگرش افراد مهمترین فاكتور برای

الگوهای تغییر رفتار برای برنامهریزی موثرتر و مداخله

پیشبینی رفتارهای آنها میباشد ،مطالعات انجام شده در

آموزشی با موفقیت بیشتر است.

خصوص نگرش ایمنی نشان داده است كه افراد با نگرش

بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی اتخاذ رفتار بستگی به

ایمنی منفی برای خود و دیگران خطرناک هستند برای

این دارد كه افراد؛ اعتقاد داشته باشند كه نسبت به یك

مثال در حوادث رانندگی نگرش ایمنی منفی افراد اغلب

مشکل و مساله خاص بهداشتی حساس بوده و مستعد

منجر به اعمال ناایمن و در نهایت بروز حوادث

پذیرش آن هستند؛ مشکل مذكور را به عنوان یك مشکل

میگردد(.)17

جدی مورد توجه قرار دهند؛ متقاعد شده باشند كه

امروزه محققان برای رسیدن به هدف تغییر رفتار با
استفاده از تئوریهای مختلف روانشناسی و علوم

فعالیتهای پیشگیری در عین حال كه موثر هستند؛ گران
نیستند و اقدام بهداشتی را سریعاً و بیدرنگ انجام دهند.

پیشینه مطالعات تغییر رفتار پیشگیرانه در حیطه ایمنی

این پژوهش با هدف بررسی ادراكات كاركنان كارخانه

نشان داده است كه دانش و آگاهی و توجه به مخاطرات

نورد و تولید قطعات فوالدی نسبت به فرهنگ ایمنی بر

احتمالی برای تغییر رفتار كافی نیست .در همین راستا در

حسب مدل اعتقاد بهداشتی میباشد كه از نتایج آن

سالهای اخیر مطالعات متعددی برای ارتقای آگاهی

میتوان در جهت انجام مطالعات مداخلهای بعدی به كار

كارگران در زمینه ایمنی و اعمال ایمن با استفاده از

برد .قابل ذكر است كه بحث ادراكات كاركنان فقط یکی

تئوریهای آموزش بهداشت صورت گرفته است(.)12

از سازههای مختلف فرهنگ ایمنی است كه در این مطالعه

یکی از مدلهای موثر در آموزش بهداشت و
خصوصاً آموزش ایمنی به كارگران ،مدل اعتقاد بهداشتی
میباشد .به عنوان مثال میتوان به مطالعه  Hazaveheiو

مورد بررسی قرار گرفته است.
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اجتماعی الگوهایی ساختند كه كارساز و مفید هستند.

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء سالمت در كارگران
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مهدی اصغری و همکاران

روش بررسی
این پژوهش یك مطالعه توصیفی -تحلیلی مقطعی بر

نکردن آن كه شامل ارزیابی پیامدهای پزشکی و كلینیکی،

اساس مدل اعتقاد بهداشتی است كه به منظور تعیین میزان

از قبیل مرگ و ناتوانی و احتمال پیامدهای اجتماعی

ادراكات كاركنان كارخانه نورد و تولید قطعات فوالدی

است.

نسبت به فرهنگ ایمنی انجام گرفته است .در ایــن

منافع درک شده :اعتقاد و درک فرد درباره مفید بودن

مطالعه مقطعی جامعه مورد مطالعه كلیـــه كاركنان

اقدام شخص در جهت كاهش خطر بیماری یا درک فواید

مشغول به كار در كارخانه نـــورد و تولید قطعات

حاصل از اقدام بهداشتی.
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 n آن  179نفر انتخاب شد.

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود كه شامل
اطالعات دموگرافیك ( 0سوال) و سازههای مدل اعتقاد
بهداشتی شامل حساسیت درک شده ( 5سوال) ،شدت
درک شده ( 5سوال) ،موانع درک شده ( 7سوال) ،منافع
درک شده ( 6سوال) و راهنمای عمل ( 2سوال) است كه
منظور از سازههای مدل اعتقاد بهداشتی به شرح زیر
است:
حساسیت درک شده :به درک ذهنی از خطری كه به
سالمتی لطمه میزند ،اطالق میشود .در مورد بیماری كه
از لحاظ پزشکی شناخته شده است این امر شامل
تشخیص و برآورد شخصی از مستعد بودن به بیماری یا
آسیب و در معرض خطر قرار گرفتن مجدد میباشد.
شدت درک شده :احساسهایی را در بر میگیرد كه
درباره توجه به جدی بودن ابتالء به یك بیماری یا درمان

موانع درک شده :عوامل بالقوه منفی یك عمل خاص
بهداشتی ،یا موانع درک شدهای كه امکان دارد رفتار
پیشنهاد شده را مانع شوند.
راهنما برای عمل :شامل پیامهای بهداشتی ،ارتباطات
جمعی و فردی میباشد .میتوان برای ارائه پیامهای
بهداشتی به مردم از افراد مورد قبول جامعه نظیر پزشکان،
رهبران سیاسی و مذهبی و همچنین از وسایل ارتباط
جمعی مورد اعتماد جامعه استفاده كرد.
امتیازدهی سواالت پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت
است .برای پاسخ صحیح باالترین امتیاز ( نمره  ) 5و
چهار پاسخ بعد از آن به ترتیب نمرههای  3 ،2 ،1و  4در
نظر گرفته شد.
نمره ادراكات كاركنان با توجه به مجموع امتیازات
پاسخها محاسبه و بر اساس معیار انحراف معیار ±
میانگین به ادراک خوب ،متوسط و ضعیف بر حسب
جدول زیر دستهبندی شد.

جدول  -1امتیازات ادراكات كاركنان در سازههای مدل اعتقاد بهداشتی
سازه

مقیاس

حساسیت درک شده

بیشتر از 03

از  67تا 03

كمتر از 67

شدت درک شده

بیشتر از23

از  64تا 23

كمتر از 64

موانع درک شده

بیشتر از 04

از  60تا 04

كمتر از 60

منافع درک شده

بیشتر از 02

از  72تا 02

كمتر از 72
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خوب(درصد)

متوسط(درصد)

ضعیف(درصد)
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روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با روش اعتبار

طریق پرسشنامه در مورد ادراكات افراد به طور محرمانه

محتوا و آزمون مجدد كسب شد .بدین ترتیب كه

نگهداری شدند و آنالیز آنها از طریق كدبندی پرسشنامه

پرسشنامه طراحی شده با استفاده از منابع و مقالههای

انجام گرفت.

معتبر علمی ،در پانلی از متخصصین بررسی شد و
اصالحات الزم در آن اعمال شد سپس در یك مطالعه

یافتهها

مقدماتی در  39نفر از كاركنان غیر از نمونه تکمیل و از

بر اساس یافتههای این پژوهش میانگین سنی افراد

طریق ضریب آلفای كرونباخ ( )cut off r=9/75پایایی آن

مورد مطالعه  31/51سال و با انحراف معیار  5/07بود كه

كسب شد .دادههای به دست آمده با استفاده از ویرایش 15

بیشترین گروه شركتكننده بین گروه سنی  23تا  22ساله

نرمافزار  SPSSو آزمونهای توصیفی و كای دو تجزیه و

( )%34/7بودند .در این مطالعه  %74/7افراد متأهل بودند.

تحلیل شد.

 %63/5كاركنان دارای تحصیالت زیردیپلم و %22/2

در این مطالعه رضایتنامه كتبی از افرد شركت كننده
در مطالعه اخذ گردید .همچنین اطالعات اخذ شده از

كاركنان تحصیالت دیپلم و  %7/7تحصیالت فوقدیپلم به
باال داشتند.

جدول  -2میانگین و انحراف معیار ادراكات الگوی اعتقاد بهداشتی در كاركنان شركت نورد– سال 1309
ادراکها

میانگین

انحراف معیار

حداقل امتیاز كسب شده

حداكثر امتیاز كسب شده

حساسیت درک شده

10/30

2/64

12

25

شدت درک شده

12/46

2/31

12

25

موانع درک شده

12/46

4/61

16

35

منافع درک شده

26/50

3/90

12

39

جدول  -3توزیع درصد فراوانی دستهبندی ادراكات الگوی اعتقاد بهداشتی در كاركنان شركت نورد -سال 1309
دستهبندی ادراكات

خوب

متوسط

ضعیف

حساسیت

23/5

57/6

12/2

شدت

21/2

57/6

29/6

موانع

29/6

61/2

17/6

منافع

43/5

59

6/5

جدول  -4توزیع درصد فراوانی راهنمای عمل در كاركنان شركت نورد
مدیریت شركت

10

19/6

رادیو و تلویزیون

25

14/1

اینترنت

9

9

سرپرست بخش

21

47

روزنامهها و نشریات علمی

12

6/5

مواد آموزشی ارائه شده در شركت (جزوه ،كتابچه  ،پوستر و)...

150

03/5
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تعداد

درصد
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جدول  -5رابطه متغیرها با ادراكات كاركنان بر اساس سازههای مدل اعتقاد بهداشتی با استفاده از آزمون كای اسکوئر
ادراكات
متغیرها

سن
وضعیت تاهل
تحصیالت
شغل
سابقه كاری
واحد كاری

شدت درک شده

حساسیت درک شده

منافع درک شده

موانع درک شده

خوب

متوسط

ضعیف

P-value

خوب

متوسط

ضعیف

P-value

خوب

متوسط

ضعیف

P-value

خوب

متوسط

ضعیف

P-value

39/52

51/46

12/92

9/390

12/27

52/13

20/69

9/230

10/62

50/34

21/94

9/347

30/55

47/69

12/25

9/124

20/13

46/39

24/57

9/154

22/64

55/20

22/97

9/413

32/13

46/27

21/99

9/210

42/97

41/02

19/91

9/312

23/52

50/23

17/25

9/127

29/21

69/22

12/01

9/271

26/74

40/29

23/46

9/927

44/52

45/06

13/52

9/999

23/50

56/23

29/12

9/991

21/56

42/23

39/21

9/127

24/52

54/60

29/52

9/991

43/52

45/41

11/97

9/999

21/20

50/14

12/07

9/229

10/49

52/36

22/24

9/391

29/54

61/22

17/64

9/934

35/23

59/62

14/15

9/423

23/52

52/23

12/57

9/999

12/27

52/13

20/69

9/260

29/52

56/47

22/04

9/991

43/52

46/06

13/52

9/999

24/45

56/64

12/01

/9929

24/23

53/56

22/21

9/156

22/67

52/70

12/54

9/311

39/75

51/27

17/36

9/125

10/25

61/10

12/06

9/120

22/69

%57/69

10/29

9/235

21/24

50/02

%12/70

9/121

21/20

50/14

12/07

9/242

21/40

50/69

12/01

9/612

22/56

56/42

21/92

9/102

22/59

69/09

16/69

9/490

29/52

61/76

17/66

9/915

حادثه ناشی از

نوع استخدامی
رضایت از شغل
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بیشتر شركتكنندگان در این مطالعه از كارگران كوره

نمرات فرهنگ ایمنی دیده نشد .بیشتر شركتكنندگان در

و ذوب ( )%21/2و از واحد ذوب ( )%35/3بودند.

این مطالعه افراد متأهل بودند كه بین وضعیت تأهل

همچنین بر اساس یافتههای این پژوهش سابقه اشتغال

كاركنان و سازههای مدل رابطه معنیداری به دست نیامد

كاركنان بدین صورت بود كه  %10/4آنها دارای سابقه بین

ولی افراد متأهل نسبت به افراد مجرد از نگرش بهتری

1تا 2سال %49/6 ،آنان بین  3تا  5سال %26/5 ،بین  6تا

نسبت به ایمنی و اصول ایمنی برخوردار بودندHalvani .

 19و  %13/5آنها بیش از 11سال سابقه كار داشتند .بیشتر

و  Mohamad famنیز بین وضعیت تأهل با فرهنگ

كاركنان به صورت قراردادی مشغول به كار بودند ()%79

ایمنی رابطهای به دست نیاوردند(.)22،25

و  %65/0از كاركنان اظهار داشتند كه سابقه ناشی از

آزمون كای اسکوئر رابطه معنیداری را بین سطح

حوادث كار را داشتند %59/6 .از كاركنان مورد مطالعه به

تحصیالت و منافع درک شده در این مطالعه را نشان داد.

طور متوسط از شغل خود راضی بودند و به ترتیب

به عبارت دیگر با باال رفتن سطح تحصیالت كاركنان،

 %44/1به صورت زیاد و  %5/3به صورت كم از شغل

میزان منافع درک شده آنها نسبت به رعایت اصول ایمنی

خود راضی بودند.

و ایمنی بیشتر بود .مطالعات انجام شده در آمریکا نشان

میانگین نمره ادراکها در حساسیت درک شده

میدهد كه آموزش و آگاهی در سالمت نقش بسزایی

( ،)%17/60شدت درک شده ( ،)%17/20موانع درک شده

دارد و بیسوادی میتواند موجب احساس عدم مسئولیت

( )%26/14متوسط و در منافع درک شده (،)%26/06

نسبت به امور بهداشتی و درمانی گردد(.)26

خوب بود (جدول2و )3و مهمترین راهنماهای عمل

 Dargahiدر مطالعه خود رابطه معنیداری بین آگاهی

عبارت بودند از مواد آموزشی ارائه شده در شركت مانند

و نگرش آرایشگران زن شهرستان كرمانشاه با سطح

جزوه ،كتابچه ،پوستر و غیره (( )%03/5جدول .)4

تحصیالت را نشان داد( Emamy )27نیز رابطه

همچنین رابطههای به دست آمده در این مطالعه بر اساس

معنیداری بین سطح تحصیالت و نگرش كارگران

آزمون كای اسکوئر بین متغیرها طبق جدول  5میباشد.

كارخانجات كاشیسازی نسبت به بیماریهای تنفسی را

در این پژوهش در كل  %22/4كاركنان از ادراكات خوب

نشان داد(.)22

و  %64/7از كاركنان از ادراكات متوسطی نسبت به ایمنی
و رعایت اصول ایمنی برخوردار بودند.

بحث

دوگاس مینویسد :افراد تحصیلکرده اطالعاتشان در
مورد عالئم و نشانههای بیماری نسبت به سایر افراد
جامعه بیشتر بوده و تمایل بیشتری به دریافت خدمات
بهداشتی دارند( .)22علت این امر را میتوان به تأثیر

روی  179نفر از كاركنان شركت نورد با هدف تعیین

واقع هر چه میزان تحصیالت افراد باالتر باشد نگرش فرد

میزان ادراكات درک شده كاركنان درباره ایمنی بر مبنای

نسبت به ایمنی مثبت و به تبع آن انجام اعمال ناایمن

مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد ،رابطه معنیداری بین نمره

كاهش مییابد ،چرا كه افراد با تحصیالت باالتر آگاهی

ادراكات و سازههای مدل اعتقاد بهداشتی با سن كاركنان

بیشتری در خصوص مسائل ایمنی داشته ،آموزشهای

دیده نشد ولی با افزایش سن كاركنان ،نگرش كاركنان نیز

ایمنی را به صورت موثرتری درک نموده و همچنین

نسبت به ایمنی و اصول ایمنی افزایش داشت .در مطالعه

دستورالعملهای ایمنی تهیه شده در پستهای كاری

Alizade ،)22( Halvani ،)11( Boduri ،)21( zeydi

( )24( Taghdisi ،)23نیز تفاوت معنیداری بین سن و

مختلف را به شکل مطلوبتری درک و در حین كار اجرا
مینماید.
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بر اساس یافتههای این پژوهش توصیفی تحلیلی كه

میزان تحصیالت در نگرش ایمنی افراد مربوط دانست در
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با توجه به یافتهها بین وضعیت استخدامی كاركنان و

چشمگیر كاهش پیدا میكند كه به نظر میرسد احتماالً به

سازههای مدل رابطه معنیداری به دست نیامد .با این حال

خاطر كاهش سطح سواد در این گروه میباشد.

در مجموع افرادی كه به صورت قراردادی مشغول به كار

 Arghamiو  Heydariنیز در مطالعات خود بین

بودند از نگرش بهتری نسبت به ایمنی و اصول ایمنی

وضعیت سابقه كاری و رفتارهای ایمن به نتایج معنیداری

برخوردار بودند .در مطالعه  Haghighiدر پاالیشگاه نیز

دست یافتند(.)39،31

افرادی كه به صورت قراردادی مشغول به كار بودند از

وجود رابطه معنیدار بین سابقه كاری و موانع درک

نگرش بهتری نسبت به ایمنی و اصول ایمنی برخوردار

شده كاركنان ،میتواند بر این مساله داللت داشته باشد كه

بودند( .)29در مطالعه  Alizadeو  Taghdisiنیز رابطه

با افزایش میزان سابقه كاری ،افراد با احتیاط بیشتری كار

معنیداری بین نوع استخدامی و نگرش كاركنان نسبت به

میكنند و میزان ریسكپذیری آنها پایین میآید .همچنین

ایمنی وجود نداشت ( .)23،24به نظر میرسد كه در این

در این مطالعه رابطه معنیداری بین نمره ادراک حساسیت

زمینه باید بیشتر كار شود تا ایمنی به صورت یك ارزش

و سابقه ناشی از حوادث كار در كاركنان دیده شد .به این

خود را نشان دهد.

معنی كه افرادی كه سابقه ناشی از حوادث كار داشتند از

همچنین آزمون كای اسکوئر رابطه معنیداری را بین

ادراک حساسیت بیشتری برخوردار بودند .بر اساس

واحدهای كاری و وضعیت شغلی با حساسیت ،منافع،

یافتهها بیشتر كاركنان به طور متوسط از شغل خود راضی

موانع درک شده را نشان داد به این معنی كه در سازه های

بودند.

حساسیت ،شدت ،موانع و همچنین مجموع ادراكات،

با توجه به آزمون كای اسکوئر رابطه معنیداری بین

كاركنان كوره و ذوب از نگرش بیشتری نسبت به كاركنان

نمره ادراک موانع و رضایت از شغل كاركنان دیده شد.

دیگر برخوردار بودند .در مطالعه  Mohamad famدر

رضایتمندی شغلی پرسنل سازمان ،ارتباط نزدیکی را با

كارخانه نورد و همچنین  Nuriدر پاالیشگاه نفت بین نوع

بهداشت روانی این پرسنل و بهبود عملکرد آنها در درون

شغل و واحدهای كاری با نگرش و رفتارهای ناایمن

مجموعه سازمان را نشان میدهد( .)32رضایت شغلی یك

ارتباط معنی داری وجود داشت (.)13،25،20

واكنش احساسی به كار ،شرایط فیزیکی و اجتماعی محل

ساختن فرهنگ ایمنی و ایجاد جو ایمن به هنگام انجام

مثبت و لذتبخش است كه از نتیجه كار فرد یا تجربه

كار باید نظارت بر انجام كلیه دستورالعملهای ایمنی

شغلی او به دست میآید .رضایت شغلی یکی از عوامل

مربوط به هر شغل صورت گرفته و با به كارگیری

مهم در پیشرفت كار یك سازمان میباشد و بررسیها

راهکارهای مختلف در راستای تقویت رفتارهای ایمن و

همچنین نشان دادهاند كه با افزایش میزان رضایت شغلی

نهادینه كردن نگرش ایمنی مثبت در گروههای شغلی

خالقیت و مولد بودن فرد نیز افزایش مییابد ،انگیزههای

مختلف كوشش نمود و انجام اعمال ناایمن را در همه

كاری بیشتر و غیبت از كار كاهش مییابد( .)33نتایج

مشاغل به حداقل رساند.

نشان داد كه سطح رضایت شغلی جامعه مورد مطالعه

بر اساس یافتههای مطالعه ،رابطه معنیداری بین

متوسط میباشند ،با این وجود پیشنهاد میشود

وضعیت سابقه كاری و موانع درک شده كاركنان وجود

رویکردهایی مبتنی بر بهبود شرایط كار و تأمین نیازهای

دارد ،به این معنی كه با افزایش میزان سابقه كاری ،نگرش

كاركنان در جهت حفظ و ارتقاء رضایتمندی و افزایش

كاركنان افزایش پیدا میكند .الزم به ذكر است در گروه

بهرهوری سازمانی اتخاذ گردد.

سابقه كاری باالی  11سال نگرش كاركنان به طور
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باید به این نکته توجه داشت كه به منظور حاكم

كار است .به عبارت دیگر رضایت شغلی یك احساس
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در این مطالعه كاركنان از حساسیت درک شده

برنامههای مداخلهای برای اتخاذ رفتارهای پیشگیری از

متوسطی نسبت به ایمنی و اصول ایمنی برخوردار بودند.

حوادث و همچنین رعایت اصول ایمنی كاركنان مورد

 Carmelبا بررسی  46مطالعه انجام شده با استفاده از

مطالعه ،باید بر استفاده از این اداراكات تاكید شود .نتایج

الگوی اعتقاد بهداشتی به این نتیجه رسید كه حساسیت

حاصل از این پژوهش نشان داد كه بیشترین منابع كسب

درک شده بیشترین قدرت را در پیشبینی رفتار بر عهده

آگاهی در رابطه با ایمنی و فرهنگ ایمنی %03/5 ،از طریق

دارد(.)34

مواد آموزشی ارائه شده در شركت ( جزوه ،كتابچه و

 Karimiهم در مطالعه خود قبل از مداخله آموزشی

غیره) میباشد كه با مطالعه حقیقی در پاالیشگاه نفت

نشان داد كه جامعه مورد پژوهش از حساسیت ضعیفی

همخوانی دارد( )29و این نشاندهنده این است كه مواد

نسبت به بیماری ایدز برخوردار است( )35كه در مشاغل

آموزشی ارائه شده در شركت نقش مهمی در این زمینه

دیگر از جمله پرستاران درک خطر باال برای ابتال ذكر

ایفا میكنند و كاركنان را به سمت ایمنی و رعایت اصول

شده است(.)36

ایمنی ترغیب میكنند .بنابراین استفاده از مواد آموزشی

اگر یك فرد نسبت به یك مسئله بهداشتی حساس

توسط شركت نورد برای ترغیب هر چه بیشتر كاركنان

بوده و معتقد باشد كه بدون داشتن عالئم بیماری میتواند

برای رعایت اصول ایمنی و ایجاد دیدگاه ایمنی به عنوان

مبتال به بیماری باشد ،این حساسیت میتواند منجر به

یك ارزش توصیه میگردد.

پیشگیری از رفتارهای پرخطر و ابتالء به حادثه یا آسیب
شود .در نهایت ارتقاء ادراكات كاركنان مورد بررسی به

نتیجهگیری

طوری كه خود را در برابر ابتال به حادثه یا آسیب حساس

به طور كلی از بررسی ادراكات كاركنان در كارخانه

بدانند مهم است و باید در برنامههای مداخلهای آموزشی

نورد و تولید قطعات فوالدی براساس الگوی اعتقاد

به این نکته توجه شود.

بهداشتی نتیجهگیری میشود ادراكات حساسیت ،شدت،

بر اساس یافتهها در این مطالعه كاركنان از شدت

منافع و موانع كاركنان نسبت به ایمنی نسبتاً خوب است و

درک شده متوسطی نسبت به رعایت ایمنی و اصول ایمنی

در برنامههای مداخلهای برای ارتقاء رفتارهای ایمن

برخوردار بودند.

میتوان از این ادراكات استفاده كرد .روی هم رفته نتایج

در مطالعه  Emamyكارگران از شدت درک شده

این مطالعه در طراحی و برنامهریزی مداخالت برای

خوبی برخوردار بودند( .)22در مطالعه  Karimiهم

ارتقاء رفتارهای ایمن در بین كاركنان كاربرد دارد.

شدت درک شده افراد آسیبپذیر نسبت به بیماری ایدز

نویسندگان این مقاله معتقدند كه با تمركز بر روی

قبل از مداخله آموزشی خوب بود(.)35

سازههای مدل اعتقاد بهداشتی میتوان در جهت افزایش

طوری كه خود را در برابر میزان شدت عوارض آسیب یا

كاركنان اقدام نمود كه برای تحقق این اهداف میتوان از

حادثه در صورت رعایت نکردن ایمنی حساس بدانند مهم

اجرای برنامههای آموزشی و مداخلهای با استفاده از مدل

است و باید در برنامههای مداخلهای آموزشی به این نکته

اعتقاد بهداشتی یا سایر مدلهای آموزشی بهره برد.

توجه شود .همچنین در این مطالعه كاركنان از موانع و

در این مطالعه سازه خودكارآمدی (اطمینانی است كه

منافع درک شده نسبتاً خوبی برخوردار بودند .در مطالعه

افراد نسبت به توانایی خود در مقابله با یك موقعیت

 Emamyنیز كارگران از موانع درک شده نسبتاً خوبی و

خطرزا (بدون بازگشت به عادت خطرزا یا غیربهداشتی

منافع درک شده خوبی برخوردار بودند( .)22بنابراین در

قبلی خود) دارند) جزو سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی
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در نهایت ارتقاء ادراک شدت كاركنان مورد بررسی به

هر چه بیشتر ادراكات و در راستای آن رفتارهای ایمن
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تقدیر و تشکر

در نظر گرفته نشده است و این مورد جزو محدودیتهای

-92-09 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به كد طرح

مطالعه حاضر است همچنین روش نمونهگیری و حجم

 مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم12065-132

نمونه محدود از جمله دیگر ویژگیها و محدودیتهای

 بدین وسیله از مسئوالن این.پزشکی تهران میباشد

.مطالعه حاضر است

معاونت و مركز تحقیقات بهداشت كار و همچنین
.مسئوالن شركت نورد تقدیر و تشکر میشود

شایان ذكر است مطالعه روی كاركنان كارخانه نورد و
بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی از نقاط مثبت مطالعه
.میباشد
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