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ABSTRACT

Background & objective: Safety training is believed to be one of the pioneering safety
measures to improve the safety culture in organizations. The aim of this study was to
determine the impact of training and technical interventions on providing a work environment
with proper safety culture and understanding the risk of dangerous situations at height among
construction workers.
Methods: In this interventional study, 394 workers of different job groups in construction
companies including impact driver operators, masonry workers, ironworkers and concrete
vibrating operators were entered. Data were collected using “demographic”, “safety culture”
and “the risk of dangerous situations at height” questionnaires. Questionnaires were
completed and collected in three stages: before the intervention, two months after the first
intervention and two months after the second intervention (eight months after the first
intervention). The data were analyzed using Bonferron's modulation tests (follow-up tests in
variance analysis) and binary logistic regression test in SPSS version 23 software.
Results: The findings of the present study revealed the significant impact of safety training on
all components of the safety culture and also the empowerment of workers in understanding
of risk of dangerous situations at height. The findings of this study, also revealed the
significant improvements in safety culture, indicating the role of training along with technical
intervensions as crucial factors in improving workers safety in organizations.
Conclusion: Industries can prevent occupational accidents and their consequences by
adopting proper safety and hygiene measures and engineering design through a coherent
training program and achieve a sustainable industrial and development prosperity. In this
regard, the findings of the present study showed that conducting training courses by involving
workers and encouraging group discussion and expressing the importance of safety in the
workplace as well as technical measures can positively influence workers' safety behaviors
and promote safety culture. Exchange of views and sharing experiences, well-designed
training programs, and devoting enough time can also be effective in promoting safe
behaviors.
Keywords: Training Intervention; Technical Intervention; Safety Culture; Working at Height
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ایمنی و درك ریسک فرهنگبهبودبررسی تاثیر مداخالت آموزشی و فنی بر
هاي ساخت و سازهاي خطرناك کار در ارتفاع در میان کارگران پروژهموقعیت
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چکیده
عنـوان یکـی از اقـدامات ایمنـی پیشـگام در زمینـه بهبـود        اعتقاد بر این است که آموزش مسائل ایمنی به هدف:زمینه و 

باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر مداخالت آموزشی و فنی بر فـراهم آوردن محـیط   فرهنگ ایمنی در سازمان می
باشد.هاي خطرناك کار در ارتفاع مینگ ایمنی سالم و درك کارگران از ریسک موقعیتکاري با فره

ریـزي،  کـارگر بـتن  ،زن پـیچ و مهـره  ر از مشاغل مختلف از جمله ایمپکـت کارگ394اي، در این مطالعه مداخله:روش کار
هاي خطرناك منی و درك ریسک موقعیتاي، فرهنگ ایهاي بتن وارد مطالعه شدند. اطالعات زمینهزنآرماتوربند و ویبره

آوري شدند: مرحله قبـل از مداخلـه، دو مـاه بعـد از اولـین      کار در ارتفاع از طریق پرسشنامه در سه مرحله تکمیل و جمع
هاي تعدیل بونفرونی ها با استفاده از آزمونمداخله و دو ماه بعد از دومین مداخله (هشت ماه بعد از اولین مداخله). داده

مورد SPSS-23افزار هاي تعقیبی در تحلیل واریانس) و آزمون رگرسیون لجستیک باینري در محیط نرمز سري آزمون(ا
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

هاي فرهنـگ ایمنـی و توانمندسـازي    دهنده تاثیر چشمگیر آموزش ایمنی بر تمام مؤلفهنتایج مطالعه حاضر نشانها:یافته
تـوان نتیجـه گرفـت کـه بهبـود      هاي خطرناك کار در ارتفاع بود. همچنین مـی درك ریسک موقعیتکارگران در رابطه با

عنوان عوامل اساسی در دهنده نقش بسزاي مداخالت آموزشی به همراه مداخالت فنی به چشمگیر در فرهنگ ایمنی نشان
باشد. بهبود وضعیت ایمنی کارگران در سازمان می

واسطه برنامه آموزشی بهصحیح و طراحی مهندسی اصولیبهداشتیوایمنیتدابیرنند با اتخاذتواصنایع میگیري:نتیجه
دسـت یابنـد. در   پایـدار ايو توسعهکرده و به شکوفایی صنعتیشغلی و پیامدهاي آن جلوگیريحوادثوقوعمنسجم، از

زشی با دخالـت دادن کـارگران در آمـوزش،    هاي آموکه برگزاري کالسندهاي مطالعه حاضر نشان دادهمین راستا یافته
توانـد بـر رفتـار ایمنـی     تشویق به بحث گروهی و بیان اهمیت موضوع ایمنی در محیط کار و همچنین اقـدامات فنـی مـی   

گذارينظر و به اشتراكایمن گردد. تبادلرفتارهايکارگران تاثیر مثبت گذاشته و سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی و بهبود
واقـع  ایمن افـراد مـوثر  رفتارهايارتقاءدرتواندمینیزکافیاختصاص زمانوبرنامه مدون آموزشیافراد،هاي تجربه

گردد. 
مداخله آموزشی، مداخله فنی، فرهنگ ایمنی، کار در ارتفاعکلیدي:واژه هاي
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مقدمه
شـدن و  ورهاي در حال توسعه، مسـئله صـنعتی  در کش

نعتی ی بـه اصـول ایمنـی صـ    عدم مدیریت و توجه کاف
رفتن نرخ حوادث شغلی شده اسـت. حـوادث   باعث باال

گـردد کـه در حـین    ناشی از کار به حوادثی اطالق مـی 
پیوندنـد و  انجام وظیفه در محیط کـار بـه وقـوع مـی    

شـوند  هاي کشنده یا غیرکشـنده مـی  منجر به آسیب
5/3، سـاالنه  جهانیبهداشت. طبق گزارش سازمان]1[

جان خـود را  اثر حوادث شغلیبرجهاندرنفرمیلیون
حـوادث  ایـن ازناشـی خسـارات کهدهنداز دست می

. ]2،3[دالر بـــرآورد گردیـــده اســـت میلیـــارد500
تقریبـاً کـار، المللیبینسازمانهمچنین طبق گزارش

رخحادثـه بـه دلیـل  کارازناشیهايمرگیک سوم
. طبق آخرین گزارش رسمی سـازمان  ]4-6[دهند می

نفـر  21740تعداد 1388تامین اجتماعی ایران در سال 
اند کـه  ران آسیب دیدهبه علت حوادث حین کار در ای

مــورد 234مــورد مــرگ و  110از پیامــدهاي آن
. ]7[افتادگی بوده است ازکار

اند که بیشـترین میـزان و   مطالعات مختلف نشان داده
شدیدترین حوادث بعد از معادن، مربـوط بـه صـنعت    

هـا  . در این خصوص گزارش]8[باشد ساخت و ساز می
حادثـه منجـر بـه    108000دهند که سـاالنه  نشان می

مرگ در سراسر دنیا در صـنعت سـاخت و سـاز روي    
درصـد از کـل حـوادث شـغلی     30دهد که معـادل  می

هـاي سـاخت و سـاز    فعالیـت باشد.منجر به مرگ می
سبب گستردگی آن، در بیشتر کشورهاي جهـان در  به

ساز قرار دارد. وجود خطـرات  هاي حادثهصدر فعالیت
ایـن صـنعت را بـه    گوناگون در عملیات ساخت و ساز،

تـرین صـنایع در دنیـا تبـدیل کـرده      یکی از پرمخاطره
درآمریکـا کـار ادارهآمـار اسـاس . بـر ]9،10[است 
حادثه منجـر  780، 2012سال ساز درساخت و صنایع

درشـده ثبتجراحت شغلى4000به فوت و بیش از 
. آمار مؤسسـه  ]11،12[است گزارش شدهکشوراین

دهد که نرخ رخداد حـوادث  صنایع ساختمان نشان می
سـاز بسـیار بـاالتر از سـایر صـنایع      در صنایع ساخت و 

افتـادگی  بـه ازکار باشـد. نـرخ حـوادثی کـه منجـر     می
باشـد  گردد نیز در ایـن صـنعت بـاال مـی    کارگران می

. بر اسـاس اطالعـات ثبـت شـده در سـازمان      ]13،14[
حادثه ناشی 5479، 1391تامین اجتماعی ایران در سال 

ساز به ثبت رسیده است کـه  از کار در صنایع ساخت و 
درصـد از کـل حـوادث ناشـی از     69/26سهمی معادل 

. در]15،16[شود کار ثبت شده در کشور را شامل می
تـرین مهـم ازتفـاع اردرکـار صنعت سـاخت و سـاز،  

سـاختمانی در کـارگران میـر ومـرگ عوامل بـروز 
سـقوط  OSHAاز سازمان است. به نقلگزارش شده

سـاختمانی  هايآسیبوجراحاتاصلیعاملاز ارتفاع
شده از ادارهباشد. همچنین بر اساس آمار گزارشمی
در صـنعت  2007سـال  آمریکـا، در متحدهایاالتکار

بـه مـرگ  ) منجـر %36حادثـه ( 412سـاخت و سـاز  
از ایـن  کهاستشدهگزارشارتفاعازسقوطسبببه

مـورد 69وداربسـت بـه مربـوط مـورد 88رقـم،  
.]17[مربوط به نردبان بوده است.

اند که براي کاهش نرخ امروزه مدیران صنایع دریافته
هاي قابـل توجـه و مهـم، توجـه بـه      حوادث، یکی از راه

متخصصـین 1931ایمنی است. با وجود اینکه تـا سـال  
ــئله   ــه مس ــد ب ــی تاکی ــگیريایمن ــتفاده از  پیش ــا اس ب

و آالتماشـین گـذاري حفاظمانندفیزیکیراهکارهاي
کردنـد  اظهار مـی وشتندغیره داوبازرسیتجهیزات،

حـوادث بـروز دررانقشبیشترینناایمنشرایطکه
عامـل تـرین عمدهکهاستشدهثابتامروزهدارد،

تنهـا  وبـوده )%80(نـاایمن اعمالشغلی،بروز حوادث
. ]18،19[باشـد  مـی نـاایمن شرایطعلتبهدرصد10

دوش کشـورها،  برحوادثهايدلیل سنگینی هزینههب
ایمنـی توجـه   فرهنـگ لـزوم ارتقـاء  بـر روزبـه روز
المللـی  بـین شود. در این خصوص سازمانري میبیشت

سیسـتم ، برقـراري 19شـماره  در ضمیمه1هواپیمایی
شـیکاگو پیمانعضورا در کشورهاي2ایمنیمدیریت

ایـن الزامـات جملـه اسـت؛ از نمـوده الزامـی امـري 

1 International Civil Aviation Organization
2 Safety Management System
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ایمنـی،  باشد. فرهنـگ ایمنی میایجاد فرهنگسیستم،
اي اولـین بـار   عنوان یک اصطالح مرتبط با ایمنـی بـر  به

اي آژانـس هسـته گـزارش چرنوبیل درپس از فاجعه
اسـتفاده گردیـد. پـس از آن،   اتمـی انرژيالمللیبین

نقـایص  مـورد دربـزرگ حـوادث دربـاره سـؤاالتی 
مطرحایمنیمدیریتهايسیستموسازمانیساختار

جهـت کـاهش آمـار حـوادث     بـدین ترتیـب  گردید و
. امـروزه ]20[د شـ تـر برجستهایمنیفرهنگاهمیت
سیسـتم مـدیریت  داخلـی هسـته جزءایمنیفرهنگ

. ]21[است ایمنی
و همکاران در مطالعه خـود بـا تاکیـد بـر     1جینسبورگ

اهمیت تاثیر یک برنامه آموزشـی ایمنـی بـر فرهنـگ     
ایمنی مدیران نشان دادند که فرهنگ ایمنـی مـدیران   
در گـروه مداخلــه در مقایســه بـا قبــل از شــرکت در   

طالعــه . نتــایج م]22[برنامــه آموزشــی، بهبــود یافــت 
پروین و همکاران تایید کرد که اولویت اول جهت خلق 

ــی    ــوزش م ــت، آم ــی مثب ــگ ایمن ــد فرهن . ]23[باش
در مطالعه خود نشان دادند که همکارانوعبدالحمید 

به وقوع اصلیدلیلسهبهساختمانبخشدرحوادث
کـه  نـاایمن شرایطشناساییدرضعف)1پیوندند:می

وداشته باشدوجودفعالیتشروعازمکن است قبلم
عـدم  )2؛فعالیت گسـترش یابـد  شروعازبعدیا اینکه
ناایمن توسـط موقعیتشناسایی یکازبعدکارتوقف
توجـه بدونناایمنعملبه انجامتصمیم)3و ؛کارگر

شده معرفیکار. بر اساس مدلمحیطاولیهشرایطبه
چهـار  بـه همـراه  مـذکور عاملسههادر مطالعه آن

یـا  هـا ) فعالیت1د: گردناایمن عنوان میشرایطمورد
و کارگرانناایمناعمال)2مدیریت؛هايفعالیتعدم

کـه نـاایمن ) شـرایط 4غیرانسانی؛وقایع)3همکاران؛
.]24[شود میمحسوبساختمانیهايطبیعت کارگاه

ایمنیشده در رابطه با ساختار فرهنگانجاممطالعات
عـدم  دلیـل بـه کـه اسـت نآازحاکیهاسازماندر

بهداشـت وایمنیخصوصمدون درآموزشوجود
محیطدرکهخطراتیازکارگرانبیشتردر صنایع،کار

1 Ginsburg

ندارند. پژوهشـگران  کافیآگاهیداردکارشان وجود
عوامـل مهـم  ازیکـی ایمنیمسائلآموزشمعتقدند

باشد.میهاسازمانایمنیفرهنگسطحبرتأثیرگذار
ـ   وانگیـزش وارتقـاء آگـاهی  ی سـبب آمـوزش ایمن

سـبب نهایـت درونگرش فـرد درتغییرآندنبالبه
بـه اهمیـت  توجـه بـا گـردد. میایمنیفرهنگارتقاء

دردخیـل عوامـل ازیکـی عنـوان بـه  ایمنـی فرهنگ
بـا حاضـر مطالعـه شـغلی، حـوادث وکاهشپیشگیري

فرهنـگ بهبودبرایمنیتأثیر آموزشبررسیهدف
هـاي خطرنـاك کـار در    رك ریسک موقعیتایمنی و د

هـاي سـاخت و سـاز   ارتفاع در میان کـارگران پـروژه  
پذیرفت.صورت

کارروش
2طراحی پژوهش

جهت به تحقق پیوستن اهداف پژوهش و دسـتیابی بـه   
نتیجه کاربردي بایستی از یک استراتژي اصـولی و یـک   
برنامه عملیاتی بهره گرفت. با تمرکز بر ایـن مسـئله،   

3اي شـبه آزمایشـی  العه حاضـر بـه روش مداخلـه   مط

شـرکت  یـک آزمـون در پـس -آزمـون بصورت پیش
آوري انجـام شـد. ابـزار جمـع    1397سـال  درعمرانی

، پرسشنامه و چک لیست بود. بدین صورت کـه  هاداده
ــی،     ــی و فن ــداخالت آموزش ــام م ــد از انج ــل و بع قب

آوري شـدند و از  ها توزیـع، تکمیـل و جمـع   پرسشنامه
لیست نیز جهت مقایسه درصد پاسخ کارگران بـه  چک

ي خطرناك قبـل، دو و هشـت مـاه    هاریسک موقعیت
در این تحقیـق،  بعد از انجام مداخالت استفاده گردید.

واحـد کـار در   کـارگران ایمنـی، ارزیابی فرهنگجهت
ارتفاع انتخاب شدند.

حجم نمونه
جمعیت مورد مطالعه در پژوهش حاضر شـامل تمـام   

ان شاغل در واحد کار در ارتفاع از جمله کار بـر  کارگر
روي داربست و نردبان در یک شرکت عمرانـی بـود.   

2 Research Design
3 Quasi-experimental Designs

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
j.h

ea
lth

.1
1.

1.
10

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/j.health.11.1.109
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2122-en.html


113احسان آسیوندزاده و همکاران ...بررسی تاثیر مداخالت آموزشی

از اساس این واقعیت بود که انتخاب جمعیت هدف بر
گــروه هــدف داراي خطــرات و حــوادث  کــه آنجــایی

رگران آمـوزش ایمنـی را   تمـامی کـا  متنوعی بودنـد،  
ايبـر گیـري آسـان  فرآینـد نمونـه  .دریافت کردنـد 
نفر از 394در مجموع، وگردیداجراانتخاب کارگران

زن پـیچ و  کارگران مشـاغل مختلـف از جملـه ایمپکـت    
هـاي  زنریزي، آرماتوربنـد و ویبـره  گر بتنکار،مهره

بودند،شغلی کار در ارتفاعخطراتدر معرضکهبتن
هـا بـا   انتخاب شدند. آزمودنیکنندهشرکتعنوانبه 

خالقی در پژوهش از جمله آگاهی رعایت کامل اصول ا
نامه وارد کامل از اهداف مطالعه و تکمیل فرم رضایت

که اطالعاتشددادهمطالعه شدند و به آنها اطمینان
مانـده و  بـاقی پژوهشـگران نـزد محرمانهصورتبه

آنان هیچگونه مشکل شغلی براي آنان ایجاد هايپاسخ
نخواهد کرد.

مالحظات اخالقی 
اختیـاري  ها در ایـن مطالعـه کـامالً   ودنیمشارکت آزم

بود و در صورت شرکت در مطالعـه ملـزم بـه ادامـه     
همکاري با گـروه تحقیـق نبودنـد و در هـر بخـش از      
مطالعه که تمایل به خروج داشتند هـیچ مـانعی بـراي    
خـــروج، وجـــود نداشـــت. جهـــت اطمینـــان خـــاطر 

نـام بودنـد. رضـایت    ها بـدون  ها پرسشنامهآزمودنی
ها با آگاهی از اهداف مطالعه و عـدم ایجـاد   یآزمودن

هرگونه مشکالت شغلی در مطالعه دریافت شد.
پرسشنامه

بخش مجـزا: بخـش   3پرسشنامه مورد استفاده شامل 
ــه   ــات زمین ــه اطالع ــوط ب ــک اول مرب اي و دموگرافی

سـابقه کـار،   تحصـیالت، تاهـل، کارگران (سن، وضعیت
قبلـی) و  ثـه حادسابقهاستخدامی،رده شغلی، وضعیت

اطالعات عمومی (کد پرسشنامه براي هر کارگر، تاریخ 
و ساعت تکمیل پرسشنامه) بود.

در بخش دوم، جهت سنجش فرهنگ ایمنی کارگران از 
فاده گردیــد. جهــت اســتHSEپرسشــنامه اســتاندارد 

بــودن پرسشــنامه، روایــی و پایــایی اطمینــان از بــومی
مجــدد آن در مطالعــه حاضــر مــورد ســنجش قــرار 

ترجمه صورت گرفته از 1گیلمینگرفت. طبق پیشنهاد
توسـط دو متـرجم مختلـف بررسـی     HSEپرسشنامه 

هاي مهم گردید تا خطاها و تعابیر متفاوتی که از گزینه
متن اصلی پرسشنامه شده بـود، تشـخیص داده شـود    

4و داونز3کی، 2جونز. تکنیک ترجمه مجدد توسط]25[

.]26[نیز تأیید شده است 
جهت استانداردسازي پرسشـنامه مطـابق بـا فرهنـگ     

گیــري از روش ی، بــا بهــرهــــعه مــورد بررســـــجام
Expert Panel   نفــــر از 20از نظـــرات اصـــالحی

نهایـت پـس از   متخصصین ایمنی استفاده گردید و در
اعمال تغییرات جزئـی در سـواالت پرسشـنامه، روایـی     

پرسشــنامه مــورد تأییــد قــرار 6و محتــوایی5صــوري
ــایی  ــنجش پای ــت س ــت. جه ــنامه از روش 7گرف پرسش

) با α=91/0همسانی درونی با محاسبه آلفاي کرونباخ (
ــزار   ــرم اف ــتفاده از ن ــد. SPSS-23اس ــتفاده گردی اس
) وضـعیت  1باشد: بعد می10پرسشنامه مذکور داراي 

) نسبت ارجحیـت بـین تولیـد و    2؛آموزش و صالحیت
میــزان ) وضــعیت 4؛) وضــعیت ارتباطــات 3؛ایمنــی

) تعهـد  6؛شبه حوادث) حوادث و5؛مشارکت کارگران
) وضـعیت سرپرسـتان و   7؛سازمانی و تعهد مـدیریت 

ــدیران ــی و    8؛م ــررات ایمن ــوانین و مق ــعیت ق ) وض
گــرفتن قــوانین و ) وضــعیت نادیــده9؛ بهداشــت کــار

) وضـعیت نگـرش   10و ؛مقررات ایمنی و بهداشت کار
ــی.   ــگ ایمن ــه فرهن ــان نســبت ب ــی کارکن ــندرکل ای

فرهنـگ هـاي شاخصسطحارزیابیجهتپرسشنامه
گردیـد.  اسـتفاده لیکـرت ايدرجـه 5مقیاسایمنی از

صـورت بـه راخـود نظـرات کـه افـراد  ترتیببدین
مخالفمندارم،نظريموافقم، موافقم،کامالً«هايپاسخ

مشـخص سواالتیک ازهربرابردر»مخالفمکامالًو
بررسـی رسشنامه بـراي نمودند. در بخش سوم پمی

1 Guillemin
2 Jones
3 Kay
4 Downs
5 Face Validity
6 Content Validity
7 Reliability
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هايموقعیتموردششازشدهریسک دركمیزان
شدهاستفادهنردبانوبر روي داربستکارخطرناك

نسـبت راخودارزیابیتاخواسته شدهکارگرانازکه
یـا متوسـط کم،ها (بصورتموقعیتریسکسطحبه

.]27[کنند بیانزیاد)
وخطرناك کـار در ارتفـاع (داربسـت   يهاموقعیت
نردبان)

نشـده گـذاري تختـه به خـوبی کهداربستیباکار)1
است.

ازحفاظـت وگاردریـل نبـدو کهداربستیبا) کار2
است.هالبه

ازرفـتن پـائین وبـاال بـا داربسـت، بـه دسترسـی )3
اتصاالت.

است.نشدهمحکمکهنردبانی)4
است.کوتاهنظرمورداستفادهبرايکهنردبانی)5
خراب.یاشکستهنردبانازاستفاده)6

مراحل انجام مداخالت آموزشی و فنی
ل دو مرحلـه بودنـد.   مداخالت آموزشی و فنـی شـام  

مرحلــه اول مداخلــه آموزشــی و مرحلــه دوم تکــرار  
همراه مداخله فنـی. قبـل از آغـاز    مداخله آموزشی به

مداخالت یک جلسه تـوجیهی بـراي کارشناسـان ایمنـی     
هاي آموزشی براي ها جهت برگزاري کالستمام واحد

کارگران برگـزار گردیـد کـه در ایـن جلسـه جـزوات       
هـا، فـیلم، عکـس و    ، دسـتورالعمل هـا آموزشی، کتابچه

هاي آموزشی بـه کارشناسـان تحویـل داده    پاورپوینت
شد. محتواي دوره آموزشی بر اساس بررسی حوادث 

هــاي ز حــوادث، ارزیــابی ریســکرخ داده و علــل بــرو
شــده، خطــرات موجــود در هــر رده شــغلی و  انجــام

مصاحبه (جهت نظرسنجی از کارشناسـان و کـارگران)   
ه شـامل مـواردي همچـون: عوامـل و     تهیه گردید کـ 

شرایط خطرناك در محیط کار، توانمندسازي افراد در
خصوص نحوه برخورد با عوامـل و شـرایط خطرنـاك    
در محیط کار، انـواع وسـایل حفاظـت فـردي و نحـوه      
استفاده صحیح از آنهـا، آگـاهی کـارگران درخصـوص     
رفتارهاي ایمن و ناایمن، تاثیرگذاري تغییـر رفتارهـاي   

ایمن، توانمندسـازي رفتارهايیمن و فواید رعایتناا
آگـاهی از  کارگران جهت تشخیص رفتارهـاي نـاایمن،  

هاي نامناسب کـاري و نحـوه   هاي ناشی از ایستگاهزیان
کاري مناسـب در محـیط کـار، ضـرورت     تنظیم ایستگاه

مدت بین کار و تشـویق آنـان بـه   هاي کوتاهاستراحت
ــئولیت ــر مس ــل از ش ــود. قب ــذیري ب ــه پ ــر جلس وع ه

دقیقه بـا  15آموزشی، در یک جلسه توجیهی به مدت 
بـودن  رابطه با اهداف مطالعه و محرمانهکارگران در 

اطالعات گزارش شده از سوي آنان صحبت شد. ابتـدا  
12نفـره تقسـیم شـدند (   33هـاي  کارگران به گـروه 

گروه که در هر گـروه از تمـامی مشـاغل مـوردنظر     
آموزشی شـامل دو مرحلـه   حضور داشتند). مداخالت 

جلسه 12در بود که در هر مرحله، مداخالت مجموعاً
هفتـه (دو روز مختلـف در هـر    6دو ساعته در طـول  

هـا بـا اسـتفاده از سیسـتم     هفته) تشکیل شد. آمـوزش 
کامپیوتر، مانیتور بزرگ و تختـه آموزشـی بـه شـیوه     
بحث گروهـی، دخالـت دادن کـارگران در آمـوزش،     

یمـن، بهبـود   در جهـت رفتارهـاي ا  نظرسنجی از آنان
کردن به مباحث مطرح شده شرایط و تشویق به عمل

بود. مداخله فنی شامل اقدامات کنترلی از قبیل: تعبیـه  
هاي حفاظتی جهت پیشگیري از سقوط، بکـارگیري  نرده

ـ  ده، بکـار بـردن کـارابین (قـالب     تجهیزات متوقف کنن
در هـاي کـار  شونده) جهت اتصـال اجـزاء سـامانه   قفل

هـاي ایمـن و تهیـه    ارتفاع به یکدیگر، استفاده از طنـاب 
وسایل حفاظت فردي سـالم توسـط مسـئولین ایمنـی     
ــرار    ــوزش (تک ــه دوم آم ــا مرحل ــان ب ــرکت همزم ش

هاي مطرح شده در مرحلـه اول) بـه فاصـله    آموزش
شش ماه بعد از اولین مداخلـه آموزشـی انجـام شـد.     

: مرحلـه  آوري شدندها در سه مرحله جمعپرسشنامه
اول، قبل از مداخالت، مرحله دوم دو ماه بعد از اولـین  
دوره آموزشی، مرحلـه سـوم دو مـاه بعـد از اجـراي      
مــداخالت فنــی و برگــزاري دومــین دوره آموزشــی  

(هشت ماه بعد از اولین مداخله آموزشی).
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هاتجزیه و تحلیل آماري داده
هـا، فرآینـد تجزیـه و تحلیـل     آوري دادهپس از جمـع 

انجـام شـد. در   SPSS-23افزار ها در محیط نرمهداد
معیـار اطالعـات دموگرافیـک،    ابتدا میانگین و انحـراف 

هــاي فرهنــگ ایمنــی و درصــد پاســخ میــانگین مؤلفــه
هـاي خطرنـاك تعیـین گردیـد.     کارگران بـه موقعیـت  

فرهنـگ  مداخالت برتأثیرمیزانسپس جهت بررسی
ــی و درك ــت ایمن ــه موقعی ــبت ب ــارگران نس ــک ايه

ماه بعـد از اولـین دوره   دوخطرناك قبل از مداخالت،
مداخالت آموزشی و فنـی، بعد ازدو ماهوآموزشی

بـونفرونی)  مراحـل (تعـدیل  دويبـه دومقایسـه از
بــونفرونی یکــی از اســتفاده گردیــد. آزمــون تعــدیل

باشـد کـه   هاي تعقیبی در تحلیل واریـانس مـی  آزمون
رود تا دقیقـاً به کار میها براي مقایسه دو به دو گروه

ها هسـتند کـه بـا    معلوم شود که کدامیک از دو گروه
کارگرانرفتاراینکه آیابررسیهم تفاوت دارند. براي

فرهنـگ  ازخطرناك ناشیهايموقعیتبامواجههدر
رگرسـیون  از آزمـون نـه یـا باشـد مـی هـا آنایمنی

استفاده شد. مدل رگرسیون لجستیک لجستیک باینري
ینري، یکی از اقسـام رگرسـیون لجسـتیک بـوده کـه      با

ي متغیــر پاسـخ در ایـن مـدل دو     هابنديتعداد طبقه
ها بیش از دو بنديباشد؛ اگر این تعداد طبقهدسته می

دسته باشد، آنگاه با توجه به جنس متغیر پاسـخ (یعنـی   
هاي رگرسیون لجستیک اسمی و اسمی و ترتیبی) مدل

ازمطالعـه حاضـر هـدف   ترتیبی حاصل می شـود. در  
از کـدام هـر مستقلاثراتآزمون، ارزیابیاینانجام

کــارگران نســبت بــه هــاي فرهنــگ بــر دركمؤلفــه
دیگـر، عبـارت باشـد. بـه  مـی خطرناكهايموقعیت
ووابسـته متغیرهـاي عنـوان بههاي مذکورموقعیت

مسـتقل متغیرهايعنوانفرهنگ ایمنی بههايمؤلفه
اتخـاذ  01/0سطح معناداري نیز گرفته شد و نظردر

گردید.

هایافته
کنندگان در مطالعه حاضـر مـرد بودنـد.    تمام شرکت

ــه ــه خصوصــیات دموگرافیــک     یافت هــاي مربــوط ب
ارائـه شـده اسـت. نتـایج     1کنندگان در جدول شرکت

سـنی دهـد کـه میـانگین   نشان مـی 1حاصل از جدول 
ـ سـال و دام 8/39رکت ــکارگران در ش نه تغییـرات ــ

ــارگران   64-22 ــاري کـ ــابقه کـ ــانگین سـ ــال، میـ سـ
بــود و ســطح تحصــیالت کــارگران  ســال 14/2±29/8

درصـد  8/9درصد دیپلم و 8/28درصد سیکل، 4/61
باالتر از دیپلم بود.

کنندگان. اطالعات دموگرافیک مربوط به شرکت1جدول 
میانگینمتغیر

8/39±1/5سن
29/8±14/2سابقه کار

درصد

مجرداهلوضعیت ت
متاهل

6/59
4/40

سطح تحصیالت
سیکل
دیپلم

باالتر از دیپلم

4/61
8/28

8/9

قبل از انجام مداخالتنتایج
از مطالعـه  حاصـل با توجـه بـه نتـایج   :فرهنگ ایمنی-

شاخص نهاییسطححاضر مالحظه گردید که میانگین
انجـام  ازقبـل مطالعـه مـورد کارگرانایمنیفرهنگ
که این نمره 82/149±16/44ه معادل مداخلهرگونه

بر اساس تعریـف فرهنـگ ایمنـی، نمـره منفـی تلقـی       
هـاي فرهنـگ ایمنـی    گردد. میانگین نمرات مؤلفـه می

ارائـه شـده   2بصورت مرحلـه بـه مرحلـه در جـدول     
، قبـل از  2است. بر اساس نتایج ارائه شـده در جـدول   

هــاي فرهنــگ ایمنــی، انجـام مــداخالت، از بــین مؤلفـه  
وضـعیت  «و »صالحیتوآموزشوضعیت«هاي فهمؤل

»بهداشـت وایمنـی و مقـررات قـوانین گرفتنهنادید
میـزان وضـعیت «ترین وضعیت را و مؤلفـه  نامطلوب
ترین وضعیت را نسبت بـه  مطلوب»کارگرانمشارکت

ها دارند.سایر مؤلفه
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هاي خطرناك کـار در ارتفـاع:   درك ریسک موقعیت-
ارگران نســبت بــه ریســک نتــایج مربــوط بــه درك کــ

3هاي خطرناك، بصـورت درصـد در جـدول    موقعیت
ارائه شـده اسـت. همـانطور کـه از نتـایج برگرفتـه از       

هــاي کــارگران مشــخص اســت، قبــل از انجــام  پاســخ
مداخالت، کارگران درك صـحیح و منطقـی از ریسـک    

هاي خطرناك کار در ارتفاع ندارنـد؛ بـه ایـن    موقعیت
قض به فاکتورهاي اشاره شـده  هاي متنادلیل که پاسخ

اند.داده
دو ماه بعد از اولین مداخله آموزشینتایج

، اخــتالف 4بــا توجــه بــه نتــایج ارائــه شــده در جــدول 
داري بـین میـانگین نمـرات فرهنـگ ایمنـی بـین       معنی

مرحله قبل و دو ماه بعد از اولـین مداخلـه آموزشـی    
درك کـارگران از ریسـک   بـین اختالفیافت شد؛ ولی

هاي خطرناك کار در ارتفاع بین مرحله قبل و موقعیت
نبود.داردو ماه بعد از اولین مداخله آموزشی معنی

فرهنگ ایمنی: میانگین سطح نهایی شـاخص فرهنـگ   -
ایمنی پـس از انجـام اولـین مرحلـه از مداخلـه (صـرفاً      

افـزایش  29/288±1/41مداخله آموزشی) بـه نمـره   
نوان فرهنگ ایمنـی مثبـت   عپیدا کرد که این مقدار به

مالحظـه  2همـانطور کـه در جـدول    گـردد. تلقی می
هـاي فرهنـگ ایمنـی، مؤلفـه     گردد، از بـین مؤلفـه  می

تــرین نــامطلوب»تعهــد ســازمانی و تعهــد مــدیریت«
ــه   ــعیت و مؤلف ــالحیت «وض ــوزش و ص ــعیت آم »وض

ترین وضعیت را دارند. مطلوب
: بـا  هاي خطرناك کار در ارتفـاع درك ریسک موقعیت

مالحظـه  3هـاي کـارگران در جـدول    توجه بـه پاسـخ  
گردد کـه دو مـاه بعـد از انجـام اولـین مرحلـه از       می

ــک    ــارگران از ریسـ ــی، درك کـ ــداخالت آموزشـ مـ
هاي خطرناك کـار در ارتفـاع افـزایش یافتـه     موقعیت

است.
دو ماه بعد از دومین مرحله از مداخالت (هشت نتایج

خالت شـامل مـدا  شی)،ه بعد از اولین مداخله آموزما
آموزشی به همراه مداخله فنی

، پـس از انجـام مرحلـه دوم    4با دقت در نتایج جدول 
ــانگین نمــرات مــداخالت، اخــتالف معنــی ــین می داري ب

هاي فرهنگ ایمنی و درك کارگران از ریسک موقعیت
خطرنــاك کــار در ارتفــاع دو مــاه بعــد از مرحلــه اول 

ــه    ــد از مرحل ــاه بع ــداخالت و دو م ــداخالت م دوم م
گردد.مشاهده می

فرهنگ ایمنی: میانگین سطح نهایی شـاخص فرهنـگ   -
ــداخالت     ــه از م ــین مرحل ــام دوم ــس از انج ــی پ ایمن

82/349±17/40(مداخالت آموزشی و فنی) به نمـره  
عنوان فرهنگ ایمنـی مثبـت و   افزایش پیدا کرد که به 

گردد. همچنین نتایج ارائـه شـده در   مطلوب تلقی می
هـاي  تمـامی مؤلفـه  مؤید آن است که تقریبا2ًجدول 

فرهنگ ایمنی فاصله بسیار نزدیکی نسبت بـه میـانگین   
ــه    ــتند و مؤلف ــی داش ــگ ایمن ــوب فرهن ــاخص مطل ش

»ایمنیفرهنگبهنسبتکارکنانکلینگرشوضعیت«
ترین وضـعیت  مطلوب»ایمنیوتولیدبینارجحیت«و 

را داشتند.
کـار در ارتفـاع:   هاي خطرناكدرك ریسک موقعیت-

هـاي موقعیـت بـه کـارگران پاسـخ بـه مربـوط نتایج
دهد که دو ماه بعد از نشان می3خطرناك در جدول 

انجام دومین مرحله از مـداخالت، کـارگران بـه درك    
هــاي خطرنــاك کــار در صــحیحی از ریســک موقعیــت

انـد و توانـایی آنـان در رابطـه بـا      ارتفاع دسـت یافتـه  
شرایط مواجهـه بـا عوامـل یـا     گیري صحیح در تصمیم

شرایط خطرنـاك ارتقـاء یافتـه و بـه سـطح مطلـوبی       
رسیده است. نتایج حاصل از آزمون تعدیل بـونفرونی  

هــاي حاصــل از ارائــه شــده اســت. یافتــه4در جــدول 
معنـادار  اخـتالف دهندهبونفرونی نشانآزمون تعدیل

هاي و درك ریسک موقعیتنمرات فرهنگ ایمنیبین
ر در ارتفاع قبل از مداخله و دو ماه بعد از خطرناك کا

اولین مداخله و همچنین اختالف معنـادار بـین دو مـاه    
بعد از اولین مداخله و دو ماه بعد از دومین مداخله و 
اختالف معنادار بـین قبـل از مداخلـه و دو مـاه بعـد از      

رگرسـیون دومین مداخله یافـت شـد. نتـایج آزمـون    
ارائه شده است. با دقـت  5باینري در جدول لجستیک
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یابیم که قبـل از انجـام   در نتایج حاصل از جدول درمی
نشـده محکـم کـه نردبـانی «هـاي  مداخالت، موقعیت

از رفـتن پـائین وبـاال باداربستبهدسترسی«، »است
گـذاري  کار با داربستی که به خوبی تختـه «و »اتصاالت

دار و معکـوس بـا فرهنـگ    رابطـه معنـی  » نشده است
ی دارند. پس از انجـام اولـین مرحلـه از مـداخالت     ایمن

اسـتفاده  «هاي دار و معکوس بین موقعیتارتباط معنی
نردبـانی کـه   «، »از نردبانی که شکسته یا خـراب اسـت  

سترسی بـه داربسـت بـا بـاال و     د«، »محکم نشده است
کار با داربسـتی کـه بخـوبی    «و »رفتن از اتصاالتپایین
رهنگ ایمنـی یافـت شـد.   و ف»گذاري نشده استتخته

گردد کـه پـس از انجـام دومـین     همچنین مالحظه می
دار و معکـوس بـین   مرحله از مـداخالت ارتبـاط معنـی   

هاي خطرناك و فرهنـگ ایمنـی یافـت    تمامی موقعیت
شد.

مداخالتازبعدماههشتوقبل، دوهاي فرهنگ ایمنی کارگرانشاخص مؤلفهمیانگین. مقایسه2جدول 

میانگین شاخص ي فرهنگ ایمنیهامؤلفه
مطلوب

میانگین شاخص قبل از 
انجام مداخالت

میانگین شاخص 
ماه بعد از دو

اولین مداخله

ماه میانگین شاخص دو
بعد از دومین مرحله 

مداخالت
21535/2912/31وضعیت آموزش و صالحیت

1584/2241/29نسبت ارجحیت بین تولید و ایمنی
18951/2009/21وضعیت ارتباطات

1511187/19وضعیت میزان مشارکت کارگران
241827/2891/30حوادث وشبه حوادث

422508/4928/51تعهد سازمانی و تعهد مدیریت
18103/2224وضعیت سرپرستان و مدیران خط تولید

4723528/57وضعیت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار
9333/1267/15گرفتن قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کاروضعیت نادیده

573101/7681وضعیت نگرش کلی کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی

انجام مداخالتازبعدماههشتوقبل، دوهاي خطرناكریسک موقعیتدرصد پاسخ کارگران به. مقایسه3جدول 

هاي خطرناك کار در ارتفاعموقعیت

باشد)ها (اعداد داخل جدول مربوط به باالترین درصدها میاسخدرصد پ

دو ماه بعد از اولین قبل از انجام مداخالت
مداخله

دو ماه بعد از دومین مرحله 
از مداخالت

زیادمتوسط  کمزیادمتوسطکمزیادمتوسط   کم  
748699استخرابیاشکستهکهنردبانیازاستفاده

898782استنشدهمحکمکهبانینرد
776661اتصاالتازرفتنپائینوباالباداربستبهدسترسی

917391استهالبهازحفاظتوگاردریلبدونکهداربستیباکار
656997استنشدهگذاريتختهبخوبیکهداربستیباکار

788468استکوتاهنظرمورداستفادهايبرکهنردبانیازاستفاده
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مداخله آموزشیازبعدماهسهودوخطرناك قبل،هايکارگران نسبت به موقعیتفرهنگ ایمنی و دركنمراتدويبهدو. مقایسه4جدول 
P-Valueمراحل پژوهشمتغیر

ایمنیفرهنگ
006/0قبل از مداخله / دو ماه بعد از اولین مداخله

000/0قبل از مداخله / دو ماه بعد از دومین مداخله
009/0دو ماه بعد از اولین مداخله / دو ماه بعد از دومین مداخله

هاي خطرناكدرك کارگران نسبت به موقعیت
01/0قبل از مداخله / دو ماه بعد از اولین مداخله

000/0قبل از مداخله / دو ماه بعد از دومین مداخله
002/0دو ماه بعد از اولین مداخله / دو ماه بعد از دومین مداخله

مداخالتازبعدماههشتوقبل، دوهاي خطرناك و فرهنگ ایمنی. نتایج رگرسیون لجستیک ریسک موقعیت5جدول 

هاي خطرناكریسک موقعیت
فرهنگ ایمنی

قبل از انجام مداخالت
BWaldP-Value

از اولین مداخلهدو ماه بعد
BWaldP-Value

دو ماه بعد از دومین مرحله مداخالت
BWaldP-Value

یاشکستهکهنردبانیازاستفاده
157/4007/0- 64/2004/0406/0- 043/008/1080/0801/0استخراب

06/3012/0- 025/7000/0398/0-10/4002/062/0-11/0استنشدهمحکمکهنردبانی
پایینوباالباداربستبهدسترسی

284/8009/0- 18/4003/0321/0- 201/0000/0065/0-08/0اتصاالتازرفتن

گاردریلبدونکهداربستیباکار
259/1000/0- 88/1051/0924/0- 348/091/117/0214/0استهالبهازحفاظتو

خوبیبکهداربستیباکار
518/6000/0- 947/0009/0701/0- 019/5007/0539/0-95/0استنشدهگذاريتخته

استفادهبرايکهنردبانیازاستفاده
026/2006/0- 007/340/0468/0- 29/3049/0083/0- 067/0استکوتاهنظرمورد

بحث
هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسـی تـاثیر مـداخالت    

ی بــر فرهنــگ ایمنــی و درك ریســک آموزشــی و فنــ
هاي خطرناك کار در ارتفاع در میان کارگران موقعیت

هاي ساخت و ساز بود. نتایج حاصـل از مداخلـه   پروژه
که مداخالت آموزشی و بخصوص همـراه  ندنشان داد

با مداخالت فنی، تـاثیر چشـمگیري در بهبـود فرهنـگ     
هايایمنی و افزایش درك کارگران نسبت به موقعیت

که با توجـه بـه   خطرناك کار در ارتفاع دارد؛ به طوري
هـاي  ، میـانگین شـاخص مؤلفـه   2نتایج حاصل از جدول 

فرهنگ ایمنی در مرحله اول و دوم مداخالت افـزایش  
دهنـده تـاثیر   معناداري داشتند که ایـن مسـئله نشـان   

مثبــت آمــوزش و اقــدامات فنــی بــر فرهنــگ ایمنــی 
قبل از انجام مداخالت که صورتیباشد. درکارگران می

وضیت نامطلوبی »وضعیت آموزش و صالحیت«مؤلفه 
توان ناشی از عدم توجیـه  را داشتند و این مسئله را می

مسئولین در رابطه با تاثیر آموزش و آگاهی دادن به 
خصـوص رعایـت مسـائل ایمنـی و عـدم      کارگران در

اختصاص یک واحد جداگانه جهت نیازسنجی آموزشـی  
اي آموزش براي کـارگران، دانسـت.   دورهو برگزاري 

این عـدم توجـه منجـر بـه نادیـده گـرفتن قـوانین و        
اي شـده و همـانطور   مقررات ایمنی و بهداشت حرفـه 

ــایج مشــاهده مــی  ــه از نت ــه ک ــعیت «گــردد مؤلف وض
در »بهداشتوایمنیو مقرراتقوانینگرفتننادیده

باشد. پس از اتمام پژوهش ترین وضعیت مینامطلوب
و ارائه نتایج و پیشـنهادات بـه واحـد مـدیریت، واحـد      
مجزا جهت نیازسنجی و آموزش مسائل ایمنی تاسیس 
و بودجه الزم بـراي ایـن واحـد تخصـیص داده شـد و      
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وظایف هر یـک از افـراد در واحـد مـذکور مشـخص      
خصوص در3گردید. همچنین با دقت در نتایج جدول 

طرنـاك  هـاي خ کنندگان به موقعیتهاي شرکتپاسخ
گردد که پس از انجام مداخالت آموزشی مشاهده می

کارگران به طور نسبی به آگـاهی و درك صـحیحی از   
هاي خطرناك کار در ارتفاع رسیدند و پس از موقعیت

اجراي مداخالت فنی اهمیت موضـوع بـراي کـارگران    
بطور کامل روشن شد و توانایی لمس و درك عمیـق  

دنـد و در مراحـل   هاي خطرنـاك را پیـدا کر  موقعیت
گردیـد کـه کـارگران در    نهایی پژوهش مشاهده مـی 

هـا شناسایی خطرات و بحث و گفتگو در رابطـه بـا آن  
مشارکت داشتند و انگیـزه قـوي بـراي انجـام کـار بـا       
کیفیت باالتر و با اهمیت دادن به سالمت خـود را پیـدا   
کردند. مسئله جالـب توجـه و حـائز اهمیـت در نتـایج      

حاضـر ایـن بـود کـه تعـداد حـوادث       ه حاصل از مطالع
شده (به صورت ارائه گزارش محرمانـه از سـوي   ثبت

مسئوالن) بعد از انجام مداخالت آموزشـی و فنـی بـه    
طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد و اجراي کامـل ایـن   
پژوهش تاثیر مثبت چشـمگیري بـر روحیـه کـارگران     

در روزافزونهايبراي انجام وظایف داشت. پیشرفت
اي،مداخلـه مطالعاتتمرکز برومسائل ایمنیینهزم

را بـراي تشـویق کـارگران بـه     جدیـدي هـاي فرصـت 
حـوادث کاهشنگرش مثبت نسبت به ایمنی و متعاقباً

و INSAGآورد. همـانطور کـه سـازمان    مـی فـراهم 
HSE  جهـت ایجـاد  اولیـه اولویـت انـد، عنـوان کـرده

. در]28،29[باشـد  مـی آموزشمثبت،ایمنیفرهنگ
اساس اصول صحیح و منطقی وآموزش برکهصورتی

بسیارتواند عاملمیریزي دقیق اجرا گردد،برنامهبا
جامعه باشد. وکارگرانفرهنگ ایمنیارتقاءدرمهمی

موفـق زمانیزمانسایکبر اساس مطالعات مختلف،
ودانـش آمـوزش بـراي راکارکنـان کهبودخواهد
. ]30،31[نمایـد  ترغیـب جدیـد کاربرديهايمهارت

مطالعـه سـپهر و   نتـایج ،حاضرراستا با نتایج مطالعه هم
فرهنـگ هـاي شـاخص داد که تمـامی همکاران نشان

تـوجهی قابـل میـزان بهمداخالتانجامازایمنی پس

و 1کوپردر همین راستا مطالعه.]23[اند یافتهافزایش
همکاران با ارائه مدلی جهـت بررسـی تـاثیر آمـوزش     

ایمنــی، موفــق بــه اثبــات فرضــیه ایمنــی بــر فرهنــگ 
ــورد ــه   نظر دم ــد ک ــوان کردن ــده و عن ــه ش ر مطالع

توانـد بـر فرهنـگ ایمنـی و     آموزش مسائل ایمنی می
و پیشـنهاد  بگـذارد عملکرد کارکنان تاثیر مثبت متعاقباً

اي درکردنــد کــه مشــکل کمبــود مطالعــات مداخلــه 
خصوص تاثیر آموزش ایمنی بر فرهنگ ایمنی بایسـتی  

همچنین مطالعه رحمانی نشـان داد  .]32[گردد مرتفع 
نمـرات رفتـار  میـانگین درمعنـاداري کـه افـزایش  

مداخلـه نسـبت بـه قبـل از     ازبعـد مـاه سهکارگران
جعفري و همکـاران  مطالعه.]33[داشت مداخله وجود 

سـبب آموزشـی مداخلـه کهداددر این رابطه نشان
ـ   مـدیریت، نمـرات تعهـد  میـانگین داریافـزایش معن

ایمنـی، زمینـه درایمنـی، ارتباطـات  مسـائل آموزش
مجـوز، صـدور سیسـتم ایمنـی، درکارکنـان مداخلـه 
ایمنـی قـوانین نقـض وایمنـی و مقـررات قـوانین 

. همچنـین مطالعـه پـاکزاد و همکـاران     ]34[گـردد  می
ایمنـی  نشان داد که بعد از مداخله آموزشی، فرهنـگ 

داري افـزایش یافـت   گان بـه طـور معنـی   کنندشرکت
نشـان داد کـه آمـوزش    2تومـاس مطالعـه  نتایج.]35[

توانـد تـاثیر چشـمگیري بـر فرهنـگ      مسائل ایمنی می
نتـایج اسـاس بـر .]36[باشـد  ایمنی کارکنـان داشـته   

وضـعیت  «مطالعه حاضر، در مرحله اول مداخله، مؤلفه 
و در مرحلــه دوم مداخلـــه،  »آمــوزش و صـــالحیت 

بـه نسـبت کارکنـان کلـی نگرشوضعیت«هاي مؤلفه
افزایش »ایمنیوتولیدبینارجحیت«و »ایمنیفرهنگ

این مسئله تایید محکمی بر تاثیر چشمگیري داشتند که
افزایشی مداخالت آموزشی و فنی در بهبـود فرهنـگ   

هـاي خطرنـاك کـار در    ایمنی و درك ریسک موقعیت
باشـد. بـا اسـتناد بـه نتـایج      ارتفاع توسط کارگران مـی 

توان اظهار داشت یمطالعات گذشته و مطالعه حاضر م
دادن کردن فرهنـگ آمـوزش و شـرکت   که با نهادینه

1 Cooper
2 Thomas
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کارگران در شناسایی خطر و نحوه برخـورد ایمـن بـا    
تـوان سـبب ارتقـاء فرهنـگ     خطرات در سـازمان مـی  

ایمنی شده که این مسئله موجـب افـزایش رفتارهـاي    
ایمن کارگران و کاهش حـوادث شـغلی و روزهـاي از    

گردد.دست رفته کاري می

گیرينتیجه
فرديپیامدهايوي ناشی از حوادث شغلیهاگزارش

اهمیـت موضـوع  دهندهنشانآن،ناشی ازجتماعیاو
در بهبـود نگـرش کـارگران بـه     آموزش و نقـش آن 

تدابیرتوانند با اتخاذباشد. صنایع میمسائل ایمنی می
بهصحیح و طراحی مهندسی اصولیبهداشتیوایمنی

حـوادث وقـوع واسطه برنامه آموزشـی منسـجم، از  
ـ شغلی و پیامدهاي آن جلوگیري ه شـکوفایی  کرده و ب

دست یابند. در همین راسـتا  پایدارايو توسعهصنعتی
هــاي مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه برگــزاري  یافتــه

هــاي آموزشــی بــا دخالــت دادن کــارگران در کــالس
آموزش و تشویق بـه بحـث گروهـی و بیـان اهمیـت      
موضوع ایمنی در محیط کار و همچنین اقـدامات فنـی   

ان تاثیر مثبت گذاشته و تواند بر رفتار ایمنی کارگرمی
ایمـن  رفتارهايسبب ارتقاء فرهنگ سازمانی و بهبود

هاي افـراد، تجربهگذارينظر و اشتراكگردد. تبادل
نیـز کـافی اختصاص زمـان وبرنامه مدون آموزشی

واقـع  ایمـن افـراد مـوثر   رفتارهايارتقاءدرتواندمی
گردد. 

ـ    یکی از محدودیت ین هاي مطالعـه حاضـر همـاهنگی ب
مســئولین، کــارگران و محققــین جهــت برگــزاري     

هاي آموزشی بود که این مشکل با حمایت واحد کالس
اي شرکت مرتفـع  مدیریت و مسئولین بهداشت حرفه

گردید. از دیگـر مشـکالت مطالعـه، امکـان پاسـخگویی      
روانی، -کارگران به سئواالت تحت تاثیر شرایط روحی

امکـان اجـراي   باورها و مسائل شخصی کارگران، عدم 
مطالعه بر روي گروه کنترل به دلیل شـرایط موجـود   
در شرکت بود که جهت رفع این محـدودیت ارزیـابی   

هاي مختلف و فواصل زمانی متفاوت صورت در نوبت
گرفت تا با ضـریب اطمینـان بـاالتري بتـوان تغییـرات      
صورت گرفتـه را بررسـی کـرد. نویسـندگان مطالعـه      

مطالعاتی در شرایط مشـابه  کنند در آیندهپیشنهاد می
و در زمینه آموزش مسائل ایمنی و بـا داشـتن گـروه    

رسد.کنترل ضروري به نظر می

تشکر و قدردانی
سپاسدارند ضمننویسندگان مقاله خود را ملزم می

هـاي  مطالعـه همکـاري  ایـن درکهکارگرانیتمامیاز
مسئوالنواحد مدیریت و الزم را به عمل آوردند، از

درهمکـاري شرکت جهتHSEاشت حرفه اي و بهد
نمایند.تشکرصمیمانهپژوهشاجراي
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