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 SAFE BEHAVIORS OF WORKERS

 

A review of studies in the field of knowledge and safe
 behaviors of workers in Iran

ABSTRACT
Background and objective: One of the ways to prevent and control occupa-
tional 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 pro-
mote safe behavior of workers. Since this behavior is very important, interven-
tion 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.

 Citation:Vahedian-Shahroodi M, Mohammadi F, Tehtani H. A review of stud-
ies in the field of knowledge and safe behaviors of workers in Iran. Journal of 
Health Literacy.Spring 2016;1(1):25-38.
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رفتارهای ایمن کارگران 

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

چکیده
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 
ایمن  رفتارهای  و  آگاهی  سنجش  که  است  مطالعاتی  از  تعدادی  بررسي  پژوهش،  این  از  هدف  است. 

کارگران در ایران و اثربخشي مـداخالت آموزشـي در این زمینه را مورد بررسي قرار داده است.
مواد و روش ها: با جستجوي نظام مند بانك اطالعاتی PubMed و SID  در طی سالهای اخیر و براي 
به دست آوردن عناوین و خالصه مقاالت حاوي نتایج مرتبط با ارتقای رفتارهای ایمن کارگران22 مقاله 
مرتبط با بررسی متون انتخاب شدند و نتایج حاصل از آنها در این مطالعه مورد بحث قرار گرفت. از این 
مقاالت تعداد10 مورد که در آنها از نظریه ها و الگوها در مداخالت آموزشي در ارتقای رفتار های ایمن 
کارگران در ایران استفاده شده بود بصورت جداگانه در جدول ذکر شدند و اثر بخشي آنها مورد ارزیابي 

و تحلیل قرار گرفته  است.
معرض  در  که  هستند  کارگران  عظیم  قشر  غالبا  آموزش،  تحت  یا  و  بررسی  مورد  گروه های  یافته ها: 
خطرات ناشی از رفتارهای نا ایمن در محیط کار می باشند.آنچه در مقاالت منتخب مشاهده شد در قالب 
پنج محور بررسی گردید. از پیامدهای مداخالت آموزشی، گسترش فرهنگ ایمنی در محیط کار ذکر شده 
است. در اکثر موارد، برنامه هاي آموزشی طراحی شده برای ارتقای رفتار ایمنی و به صورت بحث گروهی 

و اصول یادگیری بزرگساالن بوده است.
نتیجه گیری: جمع  بندي مقاالت 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 می توان با مداخله ی 

آموزشی، آگاهی و رفتار ایمنی را در قشر کارگران ارتقاء داد و موجب کاهش رفتار نا ایمن شد.
نوع مقاله: مطالعه مروری.

کلیدواژه ها: 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؛1 )1(: 38-25.

محمد واحدیان شاهرودی
و  سالمت  ارتقای  و  بهداشت  آموزش  گروه  استادیار 
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد، دانشکده بهداشت، 

دانشگاه علوم پزشکي مشهد. 
فائزه محمدی

ارتقای  و  بهداشت  آموزش  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
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مقدمه 
بر اساس گزارش سازمان  جهانی بهداشت ساالنه حدود 120میلیون 
 68 حداقل  ساالنه  و  می دهد  رخ  دنیا  سراسر  در  شغلی  حادثه 
ناشی از شغل خود می شوند  بیماری های  به  انسان مبتال  میلیون 
سال  هر  می شوند.  معلولیت  دچار  کارگر  میلیون   2 از  بیش  و 
حوادث  خاطر  به  جهان  سراسر  در  کاری  روز  170میلیون  حدود 
نفر  چهار  حداقل  ثانیه  هر  در  و  می شوند  تلف  کار  از  ناشی 
زندگی  سوم  یک  از  بیش  افراد  از  بسیاری  می شوند)1(.  مجروح 
پس از بلوغ خود را در محیط کار می گذرانند و در این زمان با 
ناشی  خطرات  میان  در  هستند.  رو  روبه  شغلی  مخاطرات  انواع 
از  ناشی  حادثه  حوادث(،  خستگی،  شغلی،  )بیماری های  کار  از 
موثر  برانگیز،  توجه  پدیده ای  دیگر  خطر  دو  با  مقایسه  در  کار 
از  و  پرهزینه  بسیار  مواردی  در  کارکنان،  سایر  روانی  حاالت  در 
می شود)2(.  محسوب  آمیز  فاجعه  نتایج  دارای  انسانی  نظر 
در  که  در کشورهای صنعتی  بیماری های شغلی حتی  و  حوادث 
سال های اخیر از نظر بهداشت شغلی، ایمنی، مقررات و مداخالت 
داشته  چشمگیری  پیشرفت  کاری  محیط های  در  پیشگیرانه 
به  می شوند.  محسوب  عمومی سالمت  مشکالت  عمده  جزو  اند، 
اخیر  دهه های  در  شغلی،  حوادث  از  ناشی  باالی  هزینه های  علت 
کشورهای مختلف توجه روزافزونی به این حوادث نشان داده اند. در 
این میان بر طبق مطالعات و پژوهش های صورت گرفته مشخص 
شده است که بیش از0 8 تا 90 درصد حوادث شغلی مربوط به 
ایمن  نا  شرایط  به  مربوط  آن  درصد   20 تا   10 و  ایمن  نا  رفتار 
است)3(. در ایران به دلیل عدم ثبت دقیق حوادث و بیمه نبودن 
همه کارگران از کل حوادث آمار دقیقی در دست نیست. با این 
وجود بررسی های انجام شده بر روی حوادث ناشی از کار در ایران 
نیز حکایت از ابعاد وسیع ضرر و زیان های جانی و مالی دارد)2(. 
امکانات و استانداردها و قوانین موجود در محیطهای کار بالخص 
در کشورهای در حال توسعه که 70% از نیروهای کار دنیا را در 
آموزش های  فردی،  حفاظت  وسایل  جمله  از  اند،  داده  جای  خود 
ایمنی و بهداشت،به دلیل عدم وجود عالقه در میان مدیران سطوح 

میانی و نیز فقدان قوانین الزم االجرای ایمنی عمال بدون استفاده 
و بی فایده هستند و همین امر از جمله موانع اصلی در سالمت 
نیروی کار محسوب می شود. افزایش نگرانی های جهانی در زمینه 
ایمنی در محیطهای کار، بیش از هر زمان دیگری بر لزوم ایجاد 
یک رویکرد جدید برای بهبود و اصالح وضعیت ایمنی در محیط 
و  بهداشت  کارشناسان  توجه  سبب  مسئله  این  دارد.  تاکید  کار 
از  پیشگیری  برای  رفتارها  بهبود  و  اصالح  استراتژی  به  ایمنی 
حوادث در محیطهای کار شده است. در رویکرد جدید، بر رفتار نا 
ایمن افراد به عنوان مهمترین علت وقوع حوادث در محیط کار، 
بیش از پیش تاکید می شود)4(. عوامل انسانی بروز حوادث در 
نگرش  کافی،  انگیزه  وجود  عدم  آگاهی،  عدم  شامل:  کار  محیط 
کاری،  صالحیت  ایمن،عدم  غیر  رفتارهای  غلط  باورهای  منفی، 
عدم وجود قوانین و دستورالعمل های مناسب و تقویت رفتارهای 
غیر ایمن توسط مدیرانی که مسیر کوتاه و میانبر را برای تولید 
بیشتر تایید می کنند، می باشد)5(. امروزه تئوری ایمنی مبتنی بر 
در  ایمن  و  مناسب  رفتارهای  تداوم  و  اصالح  بر  تمرکز  با  رفتار، 
محیطهای  در  وقوع حوادث  رساندن  به حداقل  در  کارگران سعی 
کار دارد. مروجین برنامه های ایمنی مبتنی بر رفتار معتقدند که  
80 تا 96درصد صدمات در محیط کار به دلیل رفتارهای پرخطر 
مناسب  کار  که  اصل  این  اساس  بر  می شود)4(.  ایجاد  کارگران 
باید ایمن باشد، هدف از کار ایمن ایجاد آگاهی جهانی از ابعاد و 
امنیت  افزودن  به محل کار،  بیماری های مربوط  عواقب سوانح و 
و بهداشت حرفه ای است.)3(. بهداشت و سالمت کارگران ضامن 
سالمت و رشد اقتصادی و به طبع از اجزا ء مهم توسعه است.یک 
به علت تعاملی  به خود  بر فایده رساندن  نیروی کار سالم عالوه 
سبب  نیز  را  جامعه  سالمت  دارد،  خود  اطرافیان  و  جامعه  با  که 
می شود و این مسئله در گرو داشتن آگاهی مناسب در خصوص 
مسائل ایمنی و بهداشت کار است، با وجود آموزش هایی که به 
کارگران ارائه می شود به نظر می رسد هنوز آگاهی کارگران در مورد 
فعالیت های  و  کارگران  رفتار  که  ازآنجا  است)6(.  پایین  ایمنی 
کاری در بسیاری از حوادث دخیل است، آموزش کارگران در مورد 
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فزاینده ای  طور  به  آنها  کنترل  چگونگی  و  کار  محیط  خطرات 
می تواند ایمنی و سالمتی را ارتقا دهد. پیشینه ی مطالعات تغییر 
دانش  داده است که  نشان  نیز  ایمنی  پیشگیرانه در حیطه  رفتار 
و آگاهی و توجه به مخاطرات احتمالی، برای تغییر رفتار کافی 
نیست و الزم است به سایر تعیین کننده های رفتار از قبیل نگرش 
یا  مانع  محیطی،که  عوامل  و  اجتماعی درک شده  هنجارهای  ها، 
سال  در  راستا  همین  در  پرداخته شود.  نیز  هستند،  رفتار  مشوق 
کارگران  آگاهي  ارتقاي  براي  متعـددي  مطالعـات  اخیـر  هاي 
ایمـن  به اعمال  در زمینه ي مخاطرات شـغلي  و تشویق آنان 
گرفتـه  بهداشت صورت  آموزش  هـاي  تئـوري  از  اسـتفاده  بـا 
اسـت)2(.  نکته حایز اهمیت آنست که بسیاري از مردم در مورد 
سبک زندگي فعال و تالش براي شروع و حفظ آن دچار مشکل 
هستند و چگونه مي توان عموم کارگران را در حالت فعال نگه 
داشت)7(. در این  مقاله سعي شده است با بررسي مطالعات انجام 
شده در زمینه آموزش رفتار و ارتقای رفتارهای ایمنی کارگران و 
تحلیل اجزاي ارتباط آموزشي این مطالعات، اثر بخشي آنها مورد 
ارزیابي و تحلیل قرار گرفته  و با دسته بندي و تحلیل  به ،آنها 

نتایج کاربردي براي آموزش این رفتار در کشورمان دست یابیم.

موادوروشها
بانک اطالعاتی  در این مطالعه تمرکز  برجستجوي نظام مند دو 
بانک  در  کاوش  هنگام  در   . گرفت  قرار    SID و   PubMed

اطالعاتي اول مشخص شد که براي تسهیل جستجو در این زمینه، 
یک سرعنوان  )مجموعه MeSH( توسط گردانندگان این مجموعه  
ارزشمند تعریف و در فرهنگنامه بانک  قرار داده شده است.  لذا 
استفاده    Worker Safety Behavior تعریف شده  عبارت  از 
گردید که منجر به یافتن 315 یافته در مجموعه PubMed شد. 
یافتن 8  به  ایران منجر  به کشور  محدود کردن موارد یافت شده 
مقاله از بانک اطالعاتی مورد نظر شد. در مجموعه دوم  ذکر کلید 
واژه ایمنی کارگران در بانک نشریات فارسی ، منجر به یافتن 14 
کارگران،  ایمنی  رفتارهای  به  که  مقاله   22 مجموع  شد.در  یافته 

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

یافتهها
ایمن  رفتار های  ارتقای  هدف  با  آموزشي  برنامه های  در  آنچه 
قالب  در  می شود  مشاهده  منتخب  مقاالت  از  درتعدادی  کارگران 

پنج محور قابل بررسی است:
موارد  اکثر  در  که  می دهد  نشان  نتایج  آموزشها:  محتواي   -1
برنامه هاي آموزشی طراحی شده به صورت بحث گروهی و 
اصول یادگیری بزرگساالن است. در این روش یادگیری از 
حالت فـردي  به حالت جمعي هدایت می شـو د؛ بـه طـور 
ي کـه هـر یـاد گیرنده اي خـود را عضـو گروهـي میبیند و 
مشـتاقانه در اشتراک مساعي با دیگران براي درک و تولید 

تالش میکنـد.
آموزشي،  مداخالت  اثربخشي  اثبات  براي  مداخالت:  نوع   -2
در بیشتر مقاالت از مطالعات نیمه تجربي به صورت قبل و 
بعدی)before-after( استفاده شده است و در مواردي نیز 
با انتخاب گروه شاهد مناسب، کارآزمایی بالیني تصادفي شده 
مورد توجه قرار گرفته است تا امکان توجیه درست پي آمدها 

وجود داشته باشد.
را  کارگران  عظیم  قشر  آموزش  تحت  فراگیران: گروه های   -3
و... معادن  ها، کارخانه جات،  در کارگاه  شامل می شود که 

مشغول به کار هستند.
4- آموزش دهندگان: محققین پژوهش، سرپرستان و مسئولین 

ایمنی
5- پیامدهای مداخله آموزشی: ارتقای رفتار ایمنی کارگران و 

گسترش فرهنگ ایمنی در محیط کار.
تعدادی از مقاالت که به بررسی اعمال نا ایمن، جو ایمنی و 
مداخالت آموزشی در محیط کار پرداخته است  که خالصه 22 

مقاله در این مبحث به شرح زیر ذکر شده است:
هدف  با  همکاران  و  نژاد  هاشمی  ناصر  توسط  مطالعه ای   -
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شناسایي انواع رفتارهاي ناایمن کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه  
و ارائه راهکارهایي جهت کاهش اینگونه رفتارها انجام گرفت. 
در این مطالعه توصیفي-مقطعي با بهرهگیري از روشهاي مشاهده 
و  دادهها  آوري  لیست جهت جمع  از چک  استفاده  و  و مصاحبه 
استفاده از تکنیک نمونهبرداري از رفتار ایمن، اعمال ناایمن مورد 
ارزیابي قرار گرفت.نتایج نشان داد که %24/5 رفتارهاي کارگران 
با  کارگران  ناایمن  اعمال  بین  همچنین  ميباشد.  ناایمن  نوع  از 
سابقه  تحصیالت،  تاهل،سن، سطح  کاري، شغل، وضعیت  واحد 
وجود  معنيداري  رابطه  مشاهده  ساعت  قبلي  حادثه  سابقه  کار، 
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 36تا55 سال رخ داد و بیشترین نوع رفتار نا ایمن بی 
احتیاطی بود لذا به منظور کاهش اینگونه رفتارها، پایش مداوم 
کارگران، اجراي دورههاي آموزشي بر اساس اصول ایمني مبتني 
بر رفتار برای ارتقای آگاهی کارگران،ایجاد فرهنگ ایمني و جو 
دانشگاهي  محققان  علمي  تجربیات  از  استفاده  و  مناسب  ایمني 

پیشنهاد ميگردد)7(.
- مطالعه ای توسط صدیقه خدابنده و همکاران با هدف بررسی 
اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در کارگران معادن زغال سنگ 
استان کرمان در طول  سال های 1370 الی 1385انجام گرفت. 
در این مطالعه توصیفی اطالعات حوادث ثبت شده و تایید شده 
سال  طی  در  کرمان  استان  سنگ  زغال  معادن  دفاتر  در  موجود 
ایمنی استخراج و مورد  های85-70 جمع آوری و شاخص های 
در  ایمنی  مجموع شاخص های  در  گرفتند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه 
داشته  ثابتی  بوده و وضعیت  انتظار  طول مدت 16 سال در حد 
آن ها  ارتقای  و  بهبود  جهت  در  تغییری  دیگر  عبارت  به  است. 
مشاهده نمی گردد. از این رو به منظور دستیابی به استانداردهای 
الزم و تامین ایمنی هر چه بیشتر کارگران شاغل در معادن الزم 
است سازمان های ذیربط با همکاری، هماهنگی و نظارت در جهت 
ارتقای شاخص های ایمنی در معادن زغال سنگ برنامه ریزی و 

اقدام نمایند )8(.

با  پرور  زمان  علیرضا  و  محمدفام  ایرج  توسط  مطالعه ای   -
ریخته  کارخانه  کارگران  بین  در  ایمن  نا  اعمال  بررسی  هدف 
گری همدان انجام شد. در این پژوهش با بهره گیری از روش های 
مشاهده و مصاحبه برای جمع آوری داده ها و استفاده از تکنیک 
کارخانه  کارگران  ایمن  نا  اعمال  ایمنی،  رفتار  از  برداری  نمونه 
گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد   1379 سال  در  همدان  گدازان 
کارخانه  کارگران  اعمال  بیشتر  که  داد  نشان  مطالعه  یافته های 
مذکور از نوع نا ایمن است. با توجه به اینکه امروزه مشخص شده 
است که عامل اصلی حوادث شغلی اعمال نا ایمن می باشد یافته ها 
ی مطالعه بر لزوم تالش برای کاهش اعمال یاد شده تاکید می کند 
و برای اینکار بکارگیری اصول ایمنی مبتنی بر رفتار را پیشنهاد 

می کند )9(.
هدف  با  همکاران  و  جعفری  محمدجواد  توسط  مطالعه ای   -
بررسی تاثیر آنالیز ایمنی شغلی بر درک کارگران از ریسک های 
شغلی در مشاغل پرخاطره یک پاالیشگاه انجام شد.ابتدا با استفاده 
پاالیشگاه شناسایی شد.سپس  پرمخاطره  از روش حذف،5 شغل 
از  بعد  انجام گردید.قبل و  این مشاغل  برای  ایمنی شغلی  آنالیز 
انجام آنالیز ایمنی شغلی، درک ریسک شاغلین توسط پرسشنامه 
استانداردی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که اجرای 
آنالیز ایمنی شغلی سبب افزایش معنی دار: اعتقاد شاغلین مورد 
درک  کار،  محیط  آوردر  زیان  عوامل  وجود  به  نسبت  مطالعه 
ریسک کلی افراد از حوادث تاسیساتی، درک ریسک صدمه به 
افراد در صورت بروز حوادث، درک کارگران از احتمال آسیب 
تولید  موضوع  به  نسبت  کارگران  درک  کار،  محیط  در  دیدگی 
در مقابل ایمنی، درک کارگران نسبت به علل حوادث و اعتقاد 
تاثیر در  این  اما  به جهیزات حفاظت فردی می شود.  آنان نسبت 
است  متفاوت  تحصیالت  و  کار  سابقه  سنی،  شغلی،  گروه های 

.)10(
- مطالعه ای 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 
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ترجمه  مراحل  انجام  از  نمودند.پس  شرکت  اصفهان  اهن  ذوب 
مقیاس منطقه مهار، سنجش اعتبار علمی با اعتبار صوری، محتوایی 
و سازه و سنجش اعتماد علمی با همسانی درونی آلفای کرونباخ 
و دوباره سنجی بررسی شد. تحلیل عامل اکتشافی نشان داد سه 
مطالعات  بیشتر  در  هستند.  استخراج  مقیاس  گویه های  از  مولفه 
طراحی مقیاس زمان بر و پر هزینه است. وجود مقیاس های معتبر 
و پایا باعث تسریع روند مطالعات و کاهش هزینه ها و اجتناب از 

دوباره کاری می گردد )11(.
هدف  با  همکاران  و  ندوشن  جعفری  رضا  توسط  مطالعه ای 
نساجي  کارگران  در  ایمني  فرهنگ  با  حادثه  ارتباط  بررسي 
تحلیلی  توصیفي-  مطالعه  این  در  شد.  انجام  یزد  شهرستان 
132کارگر صنایع نساجي استان یزد مورد بررسی  قرار گرفتند. 
داده ها با استفاده از پرسش نامه مشتمل بر دو  قسمت پرسشنامه 
استاندارد فرهنگ ایمني و پرسشنامه حوادث جمع آوری شد. در 
احتیاطی  بی  شغلي،  حوادث   ایجاد  علت  بیشترین  مطالعه   این 
افراد و بیشترین نتیجه حادثه ،بریدگی بود.ارتباط معنی داری بین 
فرهنگ ایمنی مثبت و و منفی و سابقه داشتن حادثه به دست آمد.

از عوامل مهم تهدید کننده منابع انسانی در سازمان ها، حوادث 
ناشی از کار هستند و یکی از راه های مهم جلوگیری از حوادث، به 

وجود آوردن و تقویت فرهنگ ایمنی است )12(.
هدف  با  همکاران  و  حلوانی  غالمحسین  توسط  مطالعه ای 
صنایعفوالد  کارگران  در  ایمني  برفرهنگ  عواملمؤثر  بررسي 
کارگران  از  244نفر  روی  بر  مطالعه  شد.این  انجام  یزد  استان 
توصیفي  مطالعه  این  است.در  گرفته  صورت  فوالد  صنایع 
-تحلیلي، از پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. در 
مطالعه صورت گرفته با توجه به آنالیز آماري انجام شده،ارتباط 
فرهنگ ایمني با میزان تحصیالت وسابقه کـار معنادار به دست 
نوع  تاهل،  با سن، وضعیت  ایمنی  فرهنگ  پژوهش  این  آمد.در 
رابطه  آماري  لحاظ  از  حادثه  پیامد  و  بدن  درگیری  حادثه،محل 
نتیجـه حادثـه،   بیشترین  این مطالعه  معناداري وجود نداشت.در 
شکسـتگي  وبیشـترین  محل درگیري که دچار حادثه شدهبوداندام 

ابتدا  فوقاني بود. براي وصول خواستههايسیستم درزمینه ایمني 
بایستي ساختاري مناسب طرحریزي شـده  وبـراي قـرا ر گرفتن 
افراد در چهارچوبساختاري مورد نظر تغییر فرهنگ وتغییر رفتار 

توأمًا مورد استفاده قرار گیرند )13(.
ارتباط  بررسي  با هدف  باقر مرتضوی  مطالعه ای توسط سید 
هاي  موقعیت  ریسک  درک  و  ایمني  جو  فاکتورهاي  میان 
خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران ساختماني انجام شد. 
براي بررسي فاکتورهاي جو ا یمني از پرسشنامه جو یمني وبرا 
ي بررسي    رفتـار کـارگران در موقعیـت  هـاي خطرنـاک از 
پرسشـنا مه رفتـاري شـامل موقعیتهاي خطرناک کار در نردبان 
و داربست استفاده شده. یافته ها بیانگرآن است که کارگران از 
موقعیت هاي خطرناک کار در ارتفاع آگاهي  دارند اما شاید دلیل 
ایمني و عدم  بـه مسـائل  مـدیریت  توجهي  رابی  وقوع حوادث 
انجام راه کارهاي مهندسي  در رفع موقعیتهاي خطرناک عنوان  
در  ادامه کـار  و  ایمني  به مسائل  توجهي  کارگران  بي  کرد که 

موقعیـت هـاي خطرنـاک را درپي خواهد داشت )14(. 
هدف  با  همکاران  و  نوده  حسینی  زهرا  توسط  مطالعه ای 
ایمني  نگرش  و  شناسي  هايجمعیت  ویژگي  همبستگي  بررسي 
انجام  تهران  شهر  غذایی  مواد  هاي  زنکارخانه  کارگران  کار  به 
شد.در این مطالعه توصیفی – همبستگی، 171 نفر از زنان کارگر 
شاغل در 4 کارخانه مواد غذایی شهر تهران به روش نمونه گیری 
مرحله ای انتخاب شدند.داده ها با استفاده از پرسش نامه دو قسمتی 
جمعیت شناسی و »پرسش نامه نگرش ایمنی به کار« جمع آوری 
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 
با نگرش  بین میزان دستمزد و سابقه کار  پیرسون نشان داد که 

ایمنی به کار به طور منفی همبستگی وجود داشت )15(.
مطالعه ای توسط محمد فام و همکاران با هدف ارزیابی رفتار 
ایمن  نا  رفتارهای  از  یک  هر  اهمیت  تعیین  و  کارگران  ایمنی 
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نتایج نشان داد که   انجام شد.  ایران  در یک شرکت تولید فوالد 
41/8% از رفتارهای کارگران نا ایمن بود. شایع ترین رفتار نا 
ایمن استفاده نامناسب از تجهیزات حفاظت فردی با 32% از کل 
تحصیالت  میزان  و  کار  سابقه  سن،  بین  بود.  ایمن  نا  رفتارهای 
رابطه معنی داری در رفتارهای نا ایمن نیز اعالم شده است. یافته 
رفتارهای  از  توجهی  قابل  تعداد  که  داد  نشان  مطالعه  از  نهایی 
حوادث  اصلی  مقدمات  از  یکی  که  است  بوده  ناسالم  کارگران 
در صنعت  بار حوادث  فاجعه  اثرات  به  توجه  با  میباشد.  صنعتی 
ساخت فوالد، نتایج بر کاهش رفتارهای نا ایمن تاکید می کندو 

توصیه استفاده از اصول ایمنی مبتنی بر رفتار می کند )16(. 
مطالعه ای توسط عیسی محمدی زیدی با عنوان» بررسي تاثیر 
مداخله آموزشي بر اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده در بهبود 
جو ایمني« انجام شد. این مطالعه با هدف بررسي  تـاثیر مداخله 
جو  بهبود  در  شده  ریزي  برنامه  رفتار  تئوري  بر  مبتني  آموزشي 
و  طراحی  قزوین  صنعتي  شهرک  چیني  صنایع  کارگران  ایمني 
اجرا شد.تعداد 75 نفر کارگر در هر یک از گروه  هاي  مداخله 
به  با  توجه  نیمه تجربي شرکت کردند.  و شاهد در یک مطالعه 
و  می دهد  روي  طوالني  زماني  دوره  در  ایمنـي  جو  تغییر  اینکه 
در  داده ها  کننده  مشارکت  افراد  تر  طوالني  پیگیري  منظور  به 
سه مقطع شروع،3 و 6 ماه بعد از مداخله از طریـق پرسش نامه 
خود گزارشی جمع آوری شد.مداخله آموزشی در قالب 4 کالس 
آموزشی 8-15 نفره و مدت زمان 60- 45دقیقه ای اجرا شد. پس 
در  مداخله  در گروه  مدیریت  تعهد  بعد  نمره  آموزشی  مداخله  از 
ارزشیابی ماه های سوم و ششم افزایش معنا داری یافت. همچنین 
نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار در ابعاد ارتباطات برای کار 
نمره  و  خطر،هشیاری  پذیری،درک  ایمن،مسئولیت  ایمن،محیط 
معنادار  تغییر  دهنده  نشان  یافته ها  بود.همچنین  ایمنی  جو  کل 
رفتار درک شده و  انتزاعی،کنترل  نگرش،هنجار  امتیاز  میانگین 
قصد در گروه مداخله و عدم تغییر معنادار متغیرهای مذکور در 
گروه  کنترل بود. نتایج این مطالعه نشانگر بهبود ابعاد جو ایمني 
در  ایمني  روندهاي  و  سیاست ها  از  کارگران  مشترک  تصور  و 

تئوري  سازههاي  بـر  مبتنـي  آموزشي   مداخله  اثر  بر  کار  محل 
ریزي  برنامه  رفتار  تئوري  بنابراین،  بود.  برنامهریزي شده  رفتار 
شده می تواند به عنوان چهارچوب نظری مناسب برای طراحی و 

اجرای مداخالت ایمنی در محل کار به کار رود )17(.
مداخله  یک  اثر  بررسی  به  مقاله ای  در  حاتمی  -فریده 
در  نساجی  کارگران  ایمن  رفتارهاي  ارتقاء  امکان  بر  آموزشي 
با  تجربي  نیمه  مطالعه  یک  تحقیق  پرداخت.این  بروجرد  شهر 
صورت  به  که  می باشد  سالمون  گروهي  چهار  طرح  از  استفاده 
کارگر   85 مجموع  است.در  شده  انجام  بعد  و  قبل  مداخلة  یک 
از کل کارگران در بخش تولید کارخانه به عنوان نمونه در این 
مطالعه شرکت داشتندکه به طور تصادفي به4 گروه تقسیم شدند. 
پرسشنامه و چک لیست مشاهده رفتار در این مطالعه بر اساس 
ارزیابي  ونیز  محققین   اساتید،  همکاري  با  و  مشارکتي  دیدگاه 
آموزش،  شامل  مداخله  این  برنامه  گردید.  طراحی  آموزشي  نیاز 
طراحی، برنامه مشارکتي با حضور کارگران و استفاده از نظرات 
کالمي،  تشویق  برنامه،  بهبود  و  اصالح  براي  آنها  هاي  ایده  و 
شرکت  کارگران  براي  ترسیمي  شکل  به  رفتاري  بازخورد  ارائه 
ایمني  ورفتارهاي  آگاهي  امتیاز  میانگین  بود.  مداخله  در  کننده 
بهبود معني داري را در تمام گروه ها یک و سه ماه پس از مداخله 
امتیازآگاهي و رفتار را  باالترین  بررسي   نشان داد. گروه1 و 2 
میان  در  چشمگیري  میزان  به  ایمن  رفتارهاي  همچنین  داشتند. 
تمامي شرکت کنندگان پس از مشارکت دراین مداخله افزایش 
بر  ترکیبي  مدل  انطباق  دهنده ی  نشان  بررسي  هاي  یافته  یافت. 
محیط  در  ایمني  مسائل  مورد  در  آگاهي  و  ایمني  عملکرد  روي 
کاراست. این مطالعه ایده استفاده ازبرنامه مداخله براي ارتقا ی 
درصد  برنامه  اجراي  از  پـس  می کند.  تأیید  را  ایمن  رفتارهاي 
رفتارهاي ناایمن  به مـیزان قابل توجهيکاهش یــافت.نتایج این 
تحقیق نشان داد اجراي برنامة مداخلة آموزشي مناسب از طریق 
رویکرد مشارکتي به بهبود رفتارهاي ایمن کارگران نساجي منجر 
می شود و این روش رامی توان به گروههاي مشابه در دیگر صنایع 

نیز تعمیم داد )4(.
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با   ، همکاران  با  مظاهری  عمیدی  مریم  توسط  مطالعه ای   -
ارتقاي  بر  تئوري محور  تأثیر مداخله ي آموزشي  بررسي  عنوان 
رفتارهاي ایمن کارگران در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان با 
استفاده از الگوی رفتارسالم انجام گردید. این پژوهش یک مطالعه 
ي تجربي از نوع تصادفي شده شاهددار بود. نمونه شامل 270 نفر 
از کارگران ذوب آهن در دو گروه آزمون و شاهد بود. اطالعات 
با پرسش نامه ي محقق ساخته بر اساس الگو ي رفتار سالم و چک 
لیست مشاهده ي رفتار در دو مرحله ي قبل و بعد از مداخله جمع 
آور ي گردید. براي سنجش اعتبار و پایایي پرسش نامه از روش 
اعتبار محتوي و آلفاي کرونباخ استفاده شده بود. مداخله بر اساس 
گروه  در  گرفت.  انجام  آزمون  گروه  در  تنها  سالم  رفتار  الگوي 
شاهد آموزش های معمولکارخانه اجرا شد. اطالعات با نرم افزار 
قرار  بررسي  مورد  متناسب  آماری  وآزمون های   spss متناسب 
گرفت. پس از مداخله، میانگین نمرات آگاهي، هنجارها و عوامل 
تسهیل کننده ي رفتار ایمن در کارگران گروه آزمون نسبت به 
قبل از مداخله و نمرات کارگران گروه شاهد به طور معنيداري 
بود )P >0/001 (. همچنین وضعیت رفتارهاي  یافته  افزایش 
مداخله  از  قبل  به  نسبت  مشاهده شده ي کارگران گروه آزمون 
و کارگران گروه شاهد به طور معني داري متفاوت بود. تغییرات 
به  می کند  پیشنهاد  مداخله  این  نتیجه  دارنبود.  معنی  شاهد  گروه 
منظور ارتقاي ایمني در صنایع از مداخالت تئوري محور و اصول 

آموزش بزرگساالن استفاده شود)2(.
هدف  با  همکاران  و  نژاد  هاشمی  ناصر  توسط  مطالعه ای 
شناسایي انواع رفتارهاي ناایمن کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه 
و ارائه راهکارهایي جهت کاهش اینگونه رفتارها انجام گرفت. 
در این مطالعه توصیفي-مقطعي با بهرهگیري از روشهاي مشاهده 
و  دادهها  آوري  جمع  جهت  چکلیست  از  استفاده  و  مصاحبه  و 
استفاده از تکنیک نمونهبرداري از رفتار ایمن، اعمال ناایمن مورد 
ارزیابي قرار گرفت.براي تعیین میزان و انواع رفتارهای یاد شده 
با انجام مطالعه پایلوت حجم نمونه مورد نیاز برابر 4014مشاهده 
کارگران  رفتارهاي   24/5% که  داد  نشان  گردید.نتایج  تعیین 

با  کارگران  ناایمن  اعمال  بین  همچنین  ميباشد.  ناایمن  نوع  از 
سابقه  تحصیالت،  تاهل،سن، سطح  کاري، شغل، وضعیت  واحد 
وجود  معنيداري  رابطه  مشاهده  ساعت  قبلي  حادثه  سابقه  کار، 
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 36تا55 سال رخ داد و بیشترین نوع رفتار نا ایمن بی 
احتیاطی بود لذا به منظور کاهش اینگونه رفتارها، پایش مداوم 
کارگران، اجراي دورههاي آموزشي بر اساس اصول ایمني مبتني 
از  استفاده  و  مناسب  ایمني  جو  و  ایمني  فرهنگ  رفتار،ایجاد  بر 

تجربیات علمي محققان دانشگاهي پیشنهاد ميگردد)13(.
عنوان  با  همکاران  و  امیدواری  منوچهر  توسط  مطالعه ای 
بررسي تأثیر برنامه های ایمني بر شاخص های حوادث و بیماری 
های شغلي در صنایع غذایي استان ایالم در یک دوره پنج ساله 
_ تحلیلي گذشته  از نوع تحقیق توصیفی  این تحقیق  انجام شد. 
نگر بوده و بر اساس اطالعات 5 سال آمار و مستندات ثبت شده 
اجرا درآمده  به  ایران  ایالم -  استان  در صنایع غذایي مستقر در 
است. در این تحقیق اطالعات بر اساس چکلیست و پرسش نامه 
ازشرکت های صنایع غذایی شهر ایالم جمع آوری شده است که 
در آن برای تعیین درجه موفقیت برنامه های ایمني از شاخص های 
مهم ایمني مثل شاخص ارزیابي ریسک، شاخص ممیزهای انجام 
شده, شاخص آموزش ایمنی کارکنان، شاخص سرمایهگذاری در 
زمینه لوازم حفاظت فردی و برای تعیین درجه حوادث از شاخص 
فراواني   - شدت  شاخص  حادثه،  شدت  شاخص  حادثه،  فراواني 
حادثه و شاخص ضریب تکرار بیماریهای شغلي استفاده شده و در 
این پنج سال مورد تحلیل قرار گرفته است. میانگین شاخص های 
حوادث و شاخص بیماری های ناشی از کار در سال های  قبل و 
ارزیابي  ایمني در چارچوب سیستم  برنامه های  ازپیاده سازی  بعد 
  HACCP و استاندارد )OHSAS18001( ایمني و بهداشت شغلی
کاهش یافته است )p>0/05(. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه 
شاخص های  کاهش  بر  مثبت  تاثیرات  ایمني  برنامه های  اجرای 
حوادث دارد که این امر نقش خود را به صورت کاهش شاخص 
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شدت حوادث، کاهش شاخص فراوانی حوادث، کاهش شاخص  
بیماری های  تکرار  شاخص  وکاهش  حوادث  فراوانی   - شدت 
سطح  وری  بهره  افزایش  باعث  متعاقبا  و  می دهد  نشان  شغلی 

سازمان می شود)18(.
هدف  با  وهمکاران  نسب  سنایی  هرمز  توسط  مطالعه ای 
الگوی  تلفیق  کاربرد  ازطریق  ایمنی  تاثیرآموزش  میزان  تعیین 
ویادگیری  اجتماعی  شناختی  نظریه های  با  پرسیدپروسید 
این  شد.  انجام  کارگران  ایمن  رفتارهای  ارتقا  بر  بزرگساالن 
اسـت  شـاهددار    RCT نـوع  از  تجربي  مطالعه  یک  پژوهش 
کـه بر روي191  نفـر از کـارگران شـرکت هـاي پیمانکاري 
مجتمع پتروشیمي رازي ماهشهر در دوگروه )گروه آزمون 96نفر 
پایایي  انجام شده است. پساز روایـي و  نفر(  وگروه شاهد 95 
از  دستآمده  به  اطالعات  اساس  بر  و  ساخته  محقق  پرسشنامه 
ازروش  اسـتفاده  بـا  مداخلـهآموزشـي  آزمـون،  پـیش  مرحله 
هاي مختلف انجام شد. دوماه بعد از انجام مداخله، آزمون ثانویه 
نوع  به  توجه  با  شده  جمعآوري  اطالعات  سپس  گرفت.  انجام 
متغیرها و نحوه توزیع آن ها درگروه ها با استفاده از آزمونهـاي 
ناپارامتریـک  پارامتریـک)تـي مسـتقل وتـي زوج(و  آمـار ي 
و  تجزیه  مورد  ویتني(  ومن  ویلکاکسون  اسکویر،  )کـاي 
امتیازات  میانگین  آموزشی،  مداخله  از  پس  تحلیلقرارگرفت. 
آگاهي، نگرش و رفتارهاي ایمنگروه آزمون به طور معنا داري 
تغییرات  این  که  صورتی  در   )p>0/005( پیداکرد  افزایش 
از  نتایج نشان داد که پس  نبود. همچنین  درگروه شاهد معنادار 
آزمون  درگروه  ایمن  غیر  رفتارهاي  کـاهش  مداخلهآموزشـي، 
معنادار می باشد )P =0/000(، درصورتی که درگروه شاهد این 
اختالف معنی دار نیست. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند برای 
افزایش رفتارهای ایمنی در صنایع از برنامه های مداخله ای مشابه 

استفاده شود )5(. 
مطالعه ای توسط محمدحسین تقدیسی با عنوان تاثیر مداخله 
کارگرانکک  ایمني  عملکرد  بر  بزنف  مدل  اساس  بر  آموزشي 
سازي ذوب آهن اصفهان انجام شد. این مطالعه از نوع مداخله اي 

نیمه تجربي آینده نگر است و بصورت قبل و بعد اجرا شده اسـت. 
در این مطالعه ، مداخله بصورت برنامه آموزشي که بر اساس مدل 
از  شاهد(نفر  و  مورد   (108 روي  بـر  بـود  شـده  طراحي  بزنف 
با  کارگران کک سازي ذوب آهن اصفهان انجام گرفت.داده ها 
استفاده از پرسشـنامه جمـع آوري شـد. یافته ها نشان می دهد که 
قبل از اجراي مداخله میانگین نمـره آگـاهي، نگـرش و عملکـرد 
و  نگرش  آگاهي،  نمره  میانگین  از  کمتر  مورد  گروه  کارگران 
عملکرد بعـد از مداخلـه بـود و بعـد از مداخلـه تفـاوت معني 
داری در این مورد دیده می شود.ولی در این مورد تفاوتی در گروه 
شاهد دیده نشد. یک ماه بعد از مداخله نیز تفاوت معني داری در 
عملکرد دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد. تجزیه و تحلیل داده ها 
نشان داد که مداخله آموزشي بر اساس مدل بزنف بر میانگین نمره 
آگاهي، نگرش و عملکرد کارگران در رابطه با استفاده از وسایل 
حفاظت فردي موثر بوده است. و براي ارتقـاء  ایمني یک شرکت 
طراحي آموزشي بر اساس مدلهاي تغییر رفتار موث رتر است)19(.

مطالعه ای توسط سید مهدی هزاوه یی با عنوان بررسی تاثیر 
بهداشتی  اعتقاد  مدل  طریق  از  تنفسی  فردی  حفاظت  آموزش 
بررسی  یک  مطالعه  شد.این  انجام  کارگران  ایمنی  عملکرد  بر 
ظریف  تولیدی  مجتمع  کارگران  از  نفر   88 که  بوده  مداخله ای 
مصور شهرستان بروجن در آن شرکت داشتند. نمونه گیری به دو 
روش تصادفی ساده در 2 مرحله صورت گرفت.روش گردآوری 
لیست  چک  و  سوال   53 بر  مشتمل  نامه ای  پرسش  اطالعات 
قبل  اول  مرحله  شد.در  انجام  مرحله  سه  در  بود.بررسی  عملکرد 
از مداخله آموزشی اطالعات به وسیله تکمیل پرسش نامه و چک 
لیست عملکرد به دست آمد.در مرحله دوم مداخله آموزشی برای 
آموزشی  بهداشتی در 5 جلسه  اعتقاد  اساس مدل  بر  گروه مورد 
جمله  از  متنوع  آموزشی  روشهای  از  استفاده  با  که  دقیقه ای   55
پاسخ صورت  و  پرسش  و  گروهی  بحث  فیلم  نمایش  سخنرانی 
گرفت.و در مرحله سوم یک ماه بعد از مداخله نیز اطالعات مجددا 
هرچه  که  داد  نشان  پژوهش  این  گردید.یافته های  آوری  جمع 
در  کارگران  شده  درک  موانع  و  آگاهی،حساسیت،شدت،منافع 
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زمینه عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار و بیماری های شغلی 
آنها  باشد عملکرد  باالتر  تنفسی  تنفسی و وسایل حفاظت فردی 
در استفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی بیشتر بوده است.در 
اهمیت  از  عمل  برای  راهنماها  به  توجه  ایمنی  آموزش  راستای 
زیادی برخوردار می باشد.لذا یافته های 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 می کند)6(.
مطالعه ای توسط محمد جواد جعفری و همکاران با هدف تاثیر 
ایمنی شغلی بر درک ریسک کارگران مشاغل پر  اجرای آنالیز 
مخاطره یک پاالیشگاه انجام شد.ابتدا با استفاده از روش حذف، 
5شغل پر مخاطره پاالیشگاه شناسایی شد.سپس آنالیز ایمنی شغلی 
ایمنی  آنالیز  انجام  از  بعد  و  انجام گردید.قبل  این مشاغل  برای 
شغلی، درک ریسک شاغلین توسط پرسش نامه استانداردی مورد 
ایمنی شغلی  ارزیابی قرار گرفت.یافته ها نشان داد اجرای آنالیز 

تاثیر معنی داری بر بهبود درک ریسک کارگران دارد.)20(.
هدف  با  همکاران  و  مرتضوی  باقر  سید  توسط  مطالعه ای 
بررسی فاکتورهای جو ایمنی و رفتار کارگران در موقعیت های 
خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران ساختمانی انجام گرفته 
است. برای بررسي فاکتورهاي  جو ایمني از پرسشنامه جو ایمني 
و برای بررسي  رفتـار کـارگران در موقعیـت  هـاي   خطرنـاک 
از پرسشـنا مه رفتـاري   شـامل موقعیتهاي خطرناک کار در 
نردبان و داربست استفاده شده است.یافته ها بیانگر  آن است که 
کارگران از موقعیت هاي خطرناک کار در ارتفاع آگاهي  دارند 
بـه  مـدیریت     توجهي   بی  را  حوادث  وقوع  دلیل   شاید  اما 
مسـائل ایمني کارها و عدم انجام راه کارهاي مهندسي  در رفع 
موقعیتهاي  خطرناک عنوان  کرد که بي توجهي  کارگران به 
را  خطرنـاک  هـاي    موقعیـت  در  کـار  ادامه  و  ایمني  مسائل 

درپي خواهد داشت)21(.
سطح  ارتقاء  هدف  با  همکاران  و  سپهر  توسط  مطالعه ای    
مهندسي  مداخالت  اجراي  بر  مبتني  ایمني  فرهنگ  هاي  شاخص 

شهر  در  سازي  نورد  لوله  کارخانه  یک  کارگران  در  مدیریتي  و 
همدان صورت گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مي دهند 
میانگین سطح شاخص نهایي فرهنگ ایمني کارگران مورد مطالعه 
قبل از انجام مداخالت مهندسي و مدیریتي پس از انجام مداخالت 
ارتقاء یافته است. همچنین نتایج نشان مي دهند تمامي شاخص 
به میزان  انجام مداخالت  از  نیز پس  ایمني  هاي دهگانه فرهنگ 

قابل توجهي افزایش یافته اند )22(.

بحثونتیجهگیری
سالمت زیستن در دنیاي علم و تکنولوژي در جهاني که هم اکنون 
اهمیت  از  برمي دارد،  گام  بیشتر  چه  هر  شدن  صنعتي  سوي  به 
ویژه اي برخوردار است و امروزه  شعار انسان سالم در محیط کار 
سالم) Healty  Workers in Healthy Workplace( سرلوحه 
بسیاری از صنایع قرار گرفته است)2( و سواد سالمت و آگاهی 
می کنـد  گـزارش  آمریکا  ایمني  ملي  انجمن  می طلبد.  را  الزم 
کـه94% از تمـام آسیب ها و بیماري ها در محیط کار به دلیل 
بنابراین اگرچه اقدامات مهندسي  رفتارهاي انساني رخ می  دهند. 
ایمني در کاهش میـزان آسیب هاي شغلي بیماری ها موثر بوده 
است، اما به تنهایي کافي نیست. زیرا نمی تواند به خوبي دالیل 
رفتار ناایمن ا فراد را هنگامي  که امکانات انجام کار ایمن وجود 
از  خارج  که  است  عملي  ناایمن  رفتار  نماید.)4(.  توجیه  دارد، 
می تواند  داشته،  قرار  در سیستم  تعریف شده  و  استاندارد  حدود  
هاي  راه  از  یکی  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  سیستم  ایمنی  سطح 
کارگران  دادن  مشارکت  نـاایمن،  رفتارهـاي  کنتـرل  در  مـؤثر 
در  انگیزه  ایجاد  نیز  و  کار  بهداشـت   و  ایمني  هاي  برنامه  در 
آنان براي انجام رفتار ایمـن از طریق آموزش است. براي آموزش 
مورد  هاي  شایستگي  بـا  موجـود  هـاي  شایستگي   باید  مؤثر 
انتظار مقایسه شـود تا فاصـله هـاي مربوط به شایستگي تعیین 
تعیین کننده  عاملي  ایمن کارکنان  رفتارهاي  ثبت گردد )2(.  و 
در  ایمن  شرایط  تحقق  جمله  از  و  کاري  فعالیت هاي  کلیه   در 
تغییر  بر  تأثیرگذار  اصلي  عوامل  شناخت  می باشد.  کار  محیط 
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رفتارهاي ناایمن کارکنان و نیز ایجاد شرایطي کـه منجر به تغییر  
مسئولیت های  از  آنها گردد  انجام وظایف  در  موثر  رفتار های  در 
در  بهداشت  و  ایمني  مسئولین  و  سرپرستان  مدیران،  اصلي 
محیط های کار می باشد. از جمله مهمترین و اساسي ترین راههاي 
افـزایش رفتارهـاي ایمن برنامه هاي مداخله اي مناسب در ترغیب 
باشد. می   کار  در محیط   ایمن  رفتارهاي  اتخـاذ  بـه  کـارگران 

می دهند،  تغییر  را  رفتارشان  کارگران  که  مکانیسمي  فهم   )4(
به  سازمانی  تغییر  جهت  تالش ها  دارد.بیشتر  فراواني  اهمیت 
علت محسوب نکردن روان شناسی تغییر با شکست مواجه شده 
به پیش  برنامه های اموزشی ارگونومی، توجه  از  است.در بسیاری 
بینی کننده های مهم تغییر رفتار مبذول شده است و این قصور 
منجر به اثر بخشی کمتر مداخالت ارگونومی شده است. بنابراین 
فقط ارائه دانش و پیام ها، برای تغییر رفتار،بسنده نیست و فهم 
عوامل واسطه بالقوه که ممکن است باعث موفقیت در دسترسی 
و  کارگران  رفتار  دارد)23(.  اهمیت  شود،  رفتاری  تغییرات  به 
فعالیتهاي کاري نیـز در بسـیاري از حـوادث  دخیل هستند. در 
اغلب موارد، آموزش کارگران در مـورد  خطرات محیط کـار و 
چگـونگي کنتـرل آنهـا بـه طـور  فزاینده اي می تواند ایمنی و 

سالمتی را ارتقا دهد )24(.
حوادث را می توان از طریق استفاده از وسایل حفاظت فردي 
باشند  مؤثر  وسـایل   ایـن  اینکـه  کرد.براي  پیشگیري  مناسب 
بایـد به طـور مناسـب انتخـاب، پوشـیده، و نگهداری شوند.اما 

با وجود آموزش هایی که به  کارگران ارایه می شود هنوز آگـاهي 
است. کم  فردي  حفاظت  وسایل  و  ایمنی  مـورد  در  کـارگران 

نتایج مطالعه اي که بـر ر وي آگــاهي و اســتفاده کــارگران 
جوشــکار از وســایل حفاظت فردي در شهر کرمان انجام شـده 
اسـت نشـان می دهد، 31/4 درصد آنها درباره وسایل حفاظت 
متوسط  آگاهی  از  آنها  درصد   50/3 و  کم  آگاهی  از  فردی 

برخوردار بودند )19(.
نتایج مطالعه ای که در کارخانه کک سازی ذوب آهن اصفهان 
انجام شد نشان می دهد میـانگین  نمره آگاهي گروه مورد نسبت 
داري  معنــي  افــزایش  مداخــــــله  از  بعـد  شـاهد  بـه 
داشتـــــه اســت. در حالی کــه قبــل از اجــراي مداخلــه 
میــــــانگین نمـــره آگاهي آنان با هم تفاوت آشکـــــاري 
عمیدی  مریم  حاتمی)4(،  فریده  مطالعه   .)19( است  نداشـته 

مظاهری)2( و سنایی نسب )5( نیز این نتایج را تایید می کند.
جمع  بندي و تحلیل مقاالت مورد بررسي نشان از ضرورت 
توجه به ارتقای رفتار های ایمن کارگران دارد. از آن جا که این 
است  قادر  آموزشی  مداخله ی  است  اهمیت  حائز  بسیار  رفتار 
شده  درک  رفتاری  کنترل  و  هنجارانتزاعی  نگرش،  آگاهی، 
کارگران را درباره رفتار نا ایمن تغییر دهد و موجب بهبود عملکرد 
ایمنی آن ها شود. تعدادی از مطالعاتی که در آنها به بررسي نقش 
مداخالت آموزشي براي ایجاد این رفتار در کارگران می پردازد 

در جدول شماره 1 آورده شده است.

جدول 1. تعدادی از مطالعاتی که در آنها از نظریه ها و الگوها در مداخالت آموزشي در ارتقای رفتار های ایمن کارگران در ایران استفاده 
شده است

  نتایج مداخله آموزشی        مقایسهنوع مداخله آموزشیجمعیت هدف

1

چیني  صنایع  کارگران 
شهرك صنعتي قزوین

رفتـار   تئوري   سازههاي  اساس  بر  آموزشي  مداخلـه 
برنامـهر یـزي شده انجام شد. روشهای مداخله شامل: 
حضور  آموزشی،  کتابچه  اسالید،  گروهی،نمایش  بحث 

سرپرستان مدیریت و ایمنی بود.

تعهد  بعد  نمره  آموزشي  مداخله  از  پس 
ارزشیابي  در  مداخله  گروه  در  مدیریت 
افزایش معناداری  ماه هاي سوم و ششم 
داشت.همچنین یافته ها نشان دهنده تغییر 
نگرش،هنجار  امتیاز  میانگین  معنادار 
انتزاعی،کنترل رفتاری درك شده و قصد 
معنادار  تغییر  عدم  و  مداخله  گروه  در 

متغیرهای مذکور در گروه کنترل بود.

ایمني   جو  ابعاد  بهبود  نشانگر  مطالعه  نتایج 
و  ستها  سیا  از  کارگران  مشترك  تصور  و 
مداخله  اثر  بر  کار  در محل  ایمني  روندهاي 
آموزشي  مبتنـي  بـر سازههاي تئوري رفتار 

برنامهریزي بود شد.
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2

شهر  در  نساجی  کارگران 
بروجرد

و  پروسـید   - پرسید  الگوي  چارچوب  به  توجه  با   
تئـوري قـصد رفتـاري محتواي بسته مداخله آموزشي 
رفتاري  ایمني  و      مـشارکتي  مـدیریت  براسـاس 
برنامـه  طراحـي  آموزش،  شامل  که  گردید  طراحي 
مشارکتي با مشارکت کارگران در توسعه برنامه و ارائه 
و  تشویق کالمي  برنامه،  بهبود  براي  نظرات  و  ها  ایده 
براي  ترسیمي  شکل  به  رفتاري  بـازخورد  ارائه  نهایتا 
کارگران شرکتکننده در مداخلـه آموزشي می شد، به 

مورد اجرا گذاشته شد.

ایمنی،  و رفتارهای  امتیاز آگاهی  میانگین 
ها،یك  گروه  تمام  در  را  معناداری  بهبود 
داد.گروه  نشان  مداخله  از  بعد  ماه  و سه 
1و2بررسی باالترین امتیاز آگاهی و رفتار 

را داشتند.

 رفتارهای ایمن به میزان چشمگیری در میان 
مشارکت  از  پس  کنندگان  شرکت  تمامی 
برنامة  یافت. اجراي  افزایش  این مداخله  در 
رویکرد  طریق  از  مناسب  آموزشي  مداخلة 
کارگران  ایمن  رفتارهاي  بهبود  به  مشارکتي 

نساجی منجر می شود. 

3

سهامی  شرکت  کارگران 
ذوب آهن اصفهان

مداخله ي این پـژوهش در قالـب آمـوزش    کارگران 
و تـدابیر ایجـاد تغییـر در سیسـتم هنجـاري و عوامل 
بـراي  شد.  انجام  رفتار  به  قصد  تبدیل  کننده  تسهیل 
آمـوزش از تکنیـك    بحث گروهي و اصول یادگیري 
سیستم  تغییر  راستای  در  شد.  استفاده  بزرگساالن 
به  تبـدیل قصد  کننـده ي  تسـهیل  عوامل  و  هنجاري 
ایمنی  مسئولین  آموزش  خصوص  در  اقداماتی  رفتار 

کارگاه ها صورت گرفت.

آگاهي،  نمرات  میانگین  مداخله،  از  پس 
هنجارها و عوامل تسهیل کننده ي رفتار 
ایمن در کارگران گروه آزمون نسبت به 
گروه  کارگران  نمرات  و  مداخله  از  قبل 
یافته  افزایش  داری  معني  طور  به  شاهد 
بود. همچنین وضعیت رفتارهاي مشاهده 
شده ي کارگران گروه آ زمون نسبت به 
قبل از مداخله و کارگران گروه شاهد به 

طور معني داری متفاوت بود.

تئوري  ي  مداخله  مثبت  تأثیر  به  توجه  با 
پیشنهاد  ایمن  رفتارهاي  ارتقاي  در  محور 
صنایع  در  ایمني  ارتقاي  منظور  به  می گردد 
آموزش  اصول  و  محور  تئوري  مداخالت  از 

بزرگساالن استفاده شود.

4

نوسازی  کارگاه  کارگران 
دستگاه های  و  سازه ها 
نفت  پاالیش  شرکت 

بندرعباس

دهنده  آموزش  همسانان  آموزش  برای  انتخابی  روش 
بحث گروهی بود. برای جلسات آموزشی همسانان نیز 
از شیوه بحث گروهی استفاده شد. مباحث مورد بحث 
آموزش  همسانان  آموزش  گروهی  بحث  جلسات  در 
رفته  بکار  دهنده و جلسات آموزشی همسانان عناوین 
همسانان،  آموزش  پایان  از  بعد  بود.  نامه ها  درس  در 
تك  تك  اختیار  در  شغلی  گروه  هر  در  نامه ها  درس 

همسانان قرار گرفت.

نمرات  میانگین  در  معناداری  افزایش 
رفتار کارگران سه ماه بعد از مداخله در 
مقایسه با قبل از مداخله آموزشی مشاهده 

شد.

مداخله آموزشی از طریق همسانان بر افزایش 
است.  بوده  موثر  کارگران  ایمن  رفتارهای 
آموزشی،  شیوه  این  ویژگی های  به  توجه  با 
آموزشی  برنامه های  در  همسانان  از  استفاده 
مسائل مربوط به ایمنی در محیط های کاری 
به عنوان یکی از راه کارهای ارتقاء رفتارهای 

ایمن پیشنهاد می گردد.

5

غذایی  صنایع  کارکنان 
استان ایالم

نگر  نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی گذشته  از  این تحقیق 
مستندات  و  آمار  سال   5 اطالعات  اساس  بر  و  بوده 
به  ایالم  استان  ثبت شده در صنایع غذایی مستقر در 
اجرا در آمده است. در این تحقیق اطالعات بر اساس 
چك لیست و پرسش نامه از شرکت های صنایع غذایی 
درجه  تعیین  برای  آن  در  که  است  شده  آوری  جمع 
ایمنی،  مهم  شاخص های  از  ایمنی  برنامه های  موفقیت 
شاخص آموزش ایمنی کارکنان، شاخص سرمایه گذاری 

در زمینه لوازم حفاظت فردی استفاده شده است.

شاخص  و  حوادث  شاخص های  میانگین 
از کار در سالهای قبل  بیماری های ناشی 
ایمنی  برنامه های  پیاده سازی  از  بعد  و 
و  ایمنی  ارزیابی  سیستم  چارچوب  در 

بهداشت شغلی کاهش یافته است.

نتایج نشان داده است که اجرای برنامه های 
کاهش شاخص های  بر  مثبت  تاثیرات  ایمنی 
به  را  خود  نقش  امر  این  داردکه  حوادث 
حوادث،  شدت  شاخص  کاهش  صورت 
کاهش  حوادث،  فراوانی  شاخص  کاهش 
کاهش  و  حوادث  فراوانی  شدت-  شاخص 
نشان  شغلی  بیماری های  تکرار  شاخص 
بهره  سطح  افزایش  باعث  متعاقبا  و  می دهد 

وری سازمان می شود.

6

شرکت های  کارگران 
مجتمع  پیمانکاری 

پتروشیمی رازی ماهشهر

این پژوهش یك مطالعه تجربی از نوع RCTشاهد دار 
مستقیم  آمـوزش  بـراي  اسـتفاده  مورد  روش  است. 
نظریـه  اصول  از  استفاده  و  گروهي  بحث  کارگران، 
:براي  غیرمستقیم  آموزش  بـود.  بزرگساالن  آموزش 
زمینه  در  یکي  آموزشي،  جزوه  دو  آموزش،  این  انجام 
ایمني و بهداشت کار و دومي درزمینه وسایل حفاظت 
فردي تهیه گردید تـا کـارگران بـا            مطالعــه 
آن هــا ، اطالعــات و دانــش خــود را در زمینــه 
الگوها  طریق  از  دهند.آموزش  افزایش  ایمن  رفتارهاي 

در محیط کار.

آموزشی،  مداخله  انجام  از  از 2ماه  پس 
و  نگرش  آگاهی،  امتیازات  میانگین 
طور  به  آزمون  گروه  ایمن  رفتارهای 
از  کرد.پس  پیدا  افزایش  معناداری 
غیر  رفتارهای  کاهش  آموزشی،  مداخله 

ایمن در گروه آزمون معنادار می باشد.

تلفیق  نتایج تحقیق نشان می دهد که کاربرد 
شناختی  نظریه های  با  پروسید  پرسید  الگوی 
ارتقای  بر  بزرگساالن  یادگیری  و  اجتماعی 
رفتارهای ایمنی کارگران، مثبت و قابل قبول 
می باشد.بنابراین پیشنهاد می شود برای انجام 
برنامه های مداخله ای برای افزایش رفتارهای 
قرار  استفاده  مورد  مشابه  صنایع  در  ایمن 

گیرد.
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7

ذوب  سازي  کك  کارگران 
آهن اصفهان

نگر  آینده  تجربي  نیمه  اي  نوع مداخله  از  مطالعه  این 
این  در  اسـت.  شده  اجرا  بعد  و  قبل  بصورت  و  است 
مطالعه ، مداخله بصورت برنامه آموزشي که بر اساس 
گرفت.آمــوزش  انجام  بود  شده  طراحی  بزنف  مدل 
آموزشي  تخته  و  اسالید  و  کامپیوتر  از  اســتفاده  بــا 
گروهي  بحث  و  پاسخ  و  پرسش  روش سـخنراني،  بـه 

انجام شد.

یافته ها نشان می دهد که قبل از اجراي 
مداخله میانگین نمـره آگـاهي، نگـرش 
از  و عملکـردکارگران گروه مورد کمتر 
عملکرد  و  نگرش  آگاهي،  نمره  میانگین 
بعـد از مداخلـه بـود و بعـد از مداخلـه 
دیده  مورد  این  در  داری  معنی  تفـاوت 

می شود.

که  می دهد  نشان  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه 
بر  بزنف  مدل  اساس  بر  آموزشي  مداخله 
عملکرد  و  نگرش  آگاهي،  نمره  میانگین 
وسایل  از  استفاده  با  رابطه  در  کارگران 
حفاظت فردي موثر بوده است. و براي ارتقـاء 
ایمني یك شرکت طراحي آموزشي بر اساس 

مدلهاي تغییر رفتار موثرتر است.

8

تولیدی  مجتمع  کارگران 
شهرستان  مصور  ظریف 

بروجن

مداخله آموزشی برای گروه مورد بر اساس مدل اعتقاد 
بهداشتی در 5 جلسه آموزشی که با استفاده از روشهای 
آموزشی متنوع از جمله :سخنرانی، نمایش فیلم، بحث 

گروهی و پرسش و  پاسخ صورت گرفت.

نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی، 
منافع و موانع درك شده کارگران قبل از 
مداخله آموزشی در حد متوسط و نمره 
بود.اما بعد  از متوسط  پایین تر  عملکرد 
بررسی  این  نتایج  آموزشی  مداخله  از 
آگاهی،  نمره  میانگین  که  داد  نشان 
درك  موانع  و  منافع  حساسیت،شدت، 
شده و عملکرد کارگران گروه مورد در 
و  عمده  طور  به  شاهد  گروه  با  مقایسه 

معنی داری افزایش یافته است.

هرچه  که  داد  نشان  پژهش  این  یافته های 
موانع  و  منافع  شدت،  حساسیت،  آگاهی، 
زیان  عوامل  زمینه  در  کارگران  شده  درك 
آور شیمیایی محیط کار و بیماری های شغلی 
تنفسی و وسایل حفاظت فردی تنفسی باالتر 
وسایل  از  استفاده  در  آن ها  عملکرد  باشد 

حفاظت فردی تنفسی بیشتر بوده است.

9

لوله  کارخانه  یك  کارگران 
نورد سازي در شهر همدان

در یك مطالعه توصیفي- تحلیلي به روش قبل و بعد، 
سازي  نورد  لوله  کارخانه  یك  کارگران  کلیه  روي  بر 
هاي  بررسي سطح شاخص  منظور  به  همدان  در شهر 
فرهنگ ایمني، قبل و بعد از انجام مداخالت مهندسي و 
 Health مدیریتي از نسخه فارسي پرسشنامه استاندارد
گردید.  استفاده   )and Safety Executive( HSE"

مي  نشان  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج 
نهایي  شاخص  سطح  میانگین  دهند 
فرهنگ ایمني کارگران مورد مطالعه قبل 
انجام مداخالت مهندسي و مدیریتي  از 
یافته  ارتقاء  مداخالت  انجام  از  پس 
دهند  مي  نشان  نتایج  همچنین  است. 
فرهنگ  دهگانه  هاي  شاخص  تمامي 
به  مداخالت  انجام  از  پس  نیز  ایمني 

میزان قابل توجهي افزایش یافته اند.

دهند  مي  نشان  گوناگون  مطالعات  نتایج 
اولویت اولیه جهت خلق فرهنگ ایمني مثبت، 
آموزش مي باشد که این مهم پس از انجام 
واحد  و  میسر  مذکور  کارخانه  در  مداخالت 
آموزش تاسیس و شرح وظایف آن مشخص 
نشان  مطالعه حاضر  از  نتایج حاصل  گردید. 
کار،  سابقه  و  سن  افزایش  با  که  دهند  مي 
کارگران  ایمني  فرهنگ  نهایي  سطح شاخص 

افزایش یافته است.

10

کارگران  کارخانجات تولید 
کننده  محصوالت آزبستی

در این مطالعه سعی شد،تاثیر اموزش ایمني بر کاهش 
از  استفاده  با  رابطه  در  کارگران  غیرایمن  رفتارهاي 
تجهیزات حفاظت فردي تنفسي مورد بررسي قرار گیرد. 
درفاز اول این مطالعه رفتارهاي غیر ایمن کارگران در 
رابطه با کاربرد و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت 
جامع  دوره  یك  سپس  گردید.  ثبت  و  تعیین  فردي 
آموزش ایمني با موضوع تجهیزات حفاظت فردي براي 
ایشان برگزار و مجددا   رفتارهاي غیر ایمن آنهادر سه 

ماه متوالي ثبت  گردید.

افراد  درصد   78/29 مداخله  از  پیش 
رفتارهای غیر ایمن داشتند.در حالی که 
متوالي  ماه  سه  طي  در  مداخله  از  پس 
ایمن  غیر  رفتارهای  دارای  افراد  درصد 
 67/96  ،39/12  ،26/5 به:  ترتیب  به 

درصد رسید.

یافته ها نشان دادن که نقش آموزش ایمن ي 
در کاهش رفتارهاي غیر ایمنی معنی دار بود. 
یافت. با گذشت زمان کاهش  تاثیر آن  ولی 

و  آموزشی  مداخله  مثبت  تاثیر  به  توجه  با 
نقش زمان در کاهش تاثیر آموزش بر رفتار 
برنامه های  می شود  کارگران،پیشنهاد  ایمنی 
به  مدیران  بعدی  نظارت  با  همراه  آموزشی 

طور دوره ای و منظم برگزار گردند. 

مداخالت  که  ایمنی  برنامه های  به  توجه  اهمیت  به  توجه  با 
ایمنی  فرهنگ  ترویج  و  ایمن  رفتارهای  ارتقای  برای  آموزشی 
جایگاه ویژه ای در آن دارد، استفاده از تجارب پژوهش های انجام 
شده برای ترویج این رفتار در بین کارگران ضرورتی غیر قابل 
به هزینه   با توجه  از مداخالت آموزشی که  استفاده  انکار است.  
هاي صرف شده در مقایسه با منافع حاصل از آن، مقرون به صرفه 
گیرد.با  قرار  توجه  مورد  نظام سالمت کشور  در  می تواند  است، 
این وجود با توجه به  ضرورت استفاده از نظریه ها و الگوها در 

مداخالت آموزشي مدرن و اثربخشي باالي این نوع مداخالت در 
مقایسه با مداخالت آموزشي سنتي  تر، بررسي کارایي و اثربخشي 
استفاده از الگوها و نظریه  هاي رفتاري در انتقال مهارت انجام 

این رفتارها  می تواند در پژوهش  هاي دیگر بررسي گردد.

سپاسگزاری
از کلیه افرادی که در انجام این مطالعه محققین را یاری نموده اند 

کمال تشکر را داریم.
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