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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

بررسی ابعاد جو ایمنی و عوامل مرتبط با آن دریکی از صنایع کاشی غرب کشور در سال 1398
فیروزه رحمتی ،1مهدی اسمعیلی بید هندی ،2احسان بخشی

*3

چکیده
مقاله پژوهشی

سابقه و هدف :جو ایمنی نامطلوب میتواند عملکرد و سالمتی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث
افزایش هزینههای کلی برای کارفرمایان شود ازاینرو مطالعه حاضر باهدف بررسی جو ایمنی و عوامل
مؤثر بران در کارگران یکی از صنایع غرب کشور انجام گرفت.
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کشور موردبررسی قرار گرفتند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و زمینهای و
پرسشنامه جو ایمنی بود .دادههای حاصل با استفاده از آماره توصیفی و آزمونهای ضریب همبستگی
اسپیرمن ،کروسکال والیس و من وینتی در نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام گرفت.
یافتهها :میانگین امتیاز جو ایمنی  61/37±11به دست آمد و  8/1درصد افراد جو ایمنی را ضعیف،
 78/5درصد متوسط و  13/3درصد آن را قوی گزارش کردند .جو ایمنی با متغیرهای سن ،جنسیت،
سطح تحصیالت ،سابقه کار و وضعیت تأهل رابطه معنیداری نداشت ( .)p<0/05جو ایمنی با واحد
فعالیت رابطه معنیداری داشت ( .)p=0/034میان جو ایمنی و ابعاد آن همبستگی قوی و معنیدار به
دست آمد (.)p>0/05
نتیجهگیری :نتایج مطالعه نشان داد که جو ایمنی تحت تأثیر ویژگیهای دموگرافیک شاغلین نبوده و
بیشتر تحت تأثیر محیط کاری و مدیریت حاکم بر محیط کار میباشد .با توجه به ارتباط جو ایمنی با
کلیه ابعاد آن ،بهبود هر یک از مؤلفهها میتواند به ارتقاء جو ایمنی کمک کند.
کلیدواژه :جو ایمنی ،تعهد مدیریت ،صنعت کاشی

 2گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست،دانشگاه تهران ،تهران،ایران
 3کارشناس ارشد ارگونومی ،مرکز بهداشت کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
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بهداشتکار و ارتقاء سالمت

روش بررسی :این مطالعه بهصورت مقطعی انجام گرفت .تعداد  135نفر از کارگران یکی از صنایع غرب

بررسی ابعاد جو ایمنی و عوامل مرتبط...

فیروزه رحمتی و همکاران

مقدمه
تأثیر عوامل سازمانی بر ایمنی محیط کار طی دهههای

در ایران ،بخشهای صنعتی ،با توجه به توسعه صنایع در

گذشته ،که به دوره ایمنی معروف بوده ،بهخوبی درک شده و

قرن  21نقش مهمی در رشد اقتصادی را ایفا میکنند اما باید

موردتوجه فراوان قرارگرفته است بهطوریکه بیشتر فعالیتهای

توجه داشت که این رشد اقتصادی همراه با هزینههای باالی

انجامشده درزمینه ایمنی بر روی سازههای فرهنگ ایمنی و جو

بیماریهای شغلی ،ناتوانیها و مرگ در بخشهای تولیدی بوده

ایمنی متمرکزشده است ( .)1جو ایمنی بهعنوان شاخص مهمی

است تحقیقاتی که در ایران در خصوص حوادث انجامشده است

از عملکرد ایمن در مقایسه با شاخصهای کاهشدهنده ،از

بیشتر بر تجزیهوتحلیل پس از حادثه متمرکز بوده است و

قبیل زمان آسیبهای ازدسترفته شناختهشده است (.)2

ایدهای مبنی بر پیشگیری حوادث در قالب فعالیتهای ایمنی

 Zoharمفهوم جو ایمنی را درک کارکنان از ارزش و نقش

ارائه نکردهاند ( .)9در یک سازمان ارتباط مستقیمی بین جو

ایمنی در سازمان توصیف میکند .بهطور مشخص ،جو ایمنی

ایمنی و عملکرد وجود دارد و نتایج تحقیقات انجامگرفته در

بهعنوان درک مشترک کارکنان از اهمیت و اولویت ایمنی،

صنایع پتروشیمی نشان میدهد که اگر جو ایمنی بهطور مرتب

سیاستهای ایمنی ،محصوالت و شیوهها در سازمان تعریف

بررسی شود حوادث کمتری نیز رخ میدهد (.)1

ایمنی ،آسیبها و حوادث) در مکانهای مختلف کاری

نشان میدهد که بررسی جو ایمنی و عوامل مؤثر بر آن ابزار

موردبررسی قرارگرفته است ( )3ایمنی یکی از نگرانیهای بزرگ

مؤثری برای تأمین ایمنی میباشد ( .)10نتایج مطالعه

برای سازمان است که باعث ایجاد هزینههای مستقیم و

 UntoVaronenدر صنعت چوبسازی نشان میدهد که جو

غیرمستقیم میشود (.)4

ایمنی با سطح ایمنی و روشها و سیاستهای ایمنی همبستگی

هرساله حوادث شغلی سالمتی کارگران را تحت تأثیر قرار داده

دارد و این همبستگی با سطح ایمنی محیط کار قویتر بود

که بهطور قابلمالحظهای باعث مرگومیر ،ازکارافتادگی و ایجاد رنج

( Zahoor.)11و همکاران در مطالعهای میان کارکنان یکی از

و ناراحتی برای کارگران و خانوادههای آنها میشود و هزینههای

صنایع نشان دادند که جو ایمنی با جراحات و حوادثی که در

زیادی را نیز بر کارفرمایان تحمیل میکند ،یکی از عوامل

محیط کار اتفاق افتاده است رابطه معکوس وجود دارد ()12

تعیینکننده ایمنی و سالمت شغلی ،عوامل خطرساز سازمانی از

نتایج بررسی  Borgheipourدر کارگران ایرانی یکی از صنایع

قبیل جو ایمنی میباشد ( )6 ,5وضعیت جو ایمنی میتواند پیشگو

سیمان حاکی از رابطه قوی میان جو ایمنی با عملکرد ایمن

کننده مناسبی برای وقوع جراحات و حوادث در آینده باشد (.)7

بود (.)13

غیبت های ناشی از کار به منظور بهره برداری اقتصادی و

ارزشهای مدیریتی ( نگرانی مدیران در رابطه با رفاه کارکنان)،

کاهش هزینه ها تمرکز دارد .برنامه های ارتقاء سالمت در

فعالیتهای سازمانی و مدیریتی ،ارتباطات و مشارکت شاغلین

محیط کار در راستای کاهش هزینه ها برای کارفرما شامل

در برنامههای ایمنی و بهداشتی است که در این میان بعد تعهد

کاهش مطالبه های سالمتی ،هزینه های درمان که در

مدیریت نسبت به ایمنی در اجرای برنامههای موفق ایمنی مهم

بیمارستان و یا سایر مراکز درمانی صرف می شود ،غیبت های

بوده است( )10اما باید توجه داشت که ابعاد جو ایمنی در

ناشی از کار و هزینه های بیمه زندگی می شود (.)8

مطالعههای انجامگرفته تا حدودی متفاوت بوده است در این
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مدیریت به طورمعمول روی منابع انسانی از قبیل کاهش

ابعاد متعددی جو ایمنی را تشکیل میدهند این ابعاد شامل
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میکند و بهعنوان یک پیششرط مهم در عملکرد ایمنی (رفتار

در ایران نتایج مطالعه جعفری در صنعت ساختمانسازی

فیروزه رحمتی و همکاران

بررسی ابعاد جو ایمنی و عوامل مرتبط...

مطالعه ابعاد تعهد مدیرت ،ارتباطات ایمنی ،محیط ایمن،

موجود در محیط کار) و رضایت شغلی میباشد .طیف

پاسخگویی مدیران ،درک خطر ،هشیاری و آگاهی از مسائل

پاسخگویی آن از نوع لیکرت ،مخالفم با امتیاز  1تا کامالً

ایمنی و رضایت شغلی موردبررسی قرار میگیرند .با توجه به

موافقم با امتیاز  5میباشد .نمره باال در این پرسشنامه

اهمیت جو ایمنی که میتواند تأثیر زیادی بر حوادث و جراحات

نشاندهنده جو ایمنی خوب میباشد ( )9بهمنظور اطمینان از

و درنتیجه پیامدهای منفی برای کارگران و کارفرمایان داشته

پایایی پرسشنامه ،قبل از شروع تحقیق در جمعیت  30نفری

باشد و تأثیری که ممکن است بر سالمتی افراد ،افزایش

ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  0/84به دست

هزینههای درمانی ناشی از حوادث و درنتیجه کاهش بهرهوری،

آمد.

زیانهای اقتصادی و عملکرد ایمن داشته باشد انجام این
مطالعه ضروری به نظر رسید لذا این مطالعه باهدف بررسی
ابعاد جو ایمنی و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفت.

مکان و تعداد نمونه :جمعیت موردمطالعه در این تحقیق
کارگران یکی از کارخانههای سازنده کاشی در غرب کشور بود
تعیین و تعداد حجم نمونه :در این کارخانه حدود  300نفر

روش بررسی

مشغول به کار میباشند با توجه به شرایط کاری و محیط کار و

این مطالعه از نوع توصیفی بود که بهصورت مقطعی انجام

عدم دسترسی بهکل کارگران و کارکنان با لحاظ کردن سطح

شد.
ابزار جمعآوری دادهها :برای این منظور از پرسشنامههای

اطمینان  %95حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر  171نفر
تعیین گردید.

مشخصات دموگرافیک و جو ایمنی استفاده شد
 .1پرسشنامه مشخصات دموگرافیک شامل سوالتی در مورد
واحد فعالیت بود.
 .2پرسشنامه سنجش جو ایمنی محیط کار ( Safety

با استفاده از فرمول زیر تعداد موردنیاز به  110نفر کاهش
یافت.

:)climate measurement questionnaire at workplace

این پرسشنامه توسط محمدی زیدی و همکاران برای سنجش
جو ایمنی محیط کار طراحی ،پایایی و روایی شده است و
ضریب پایایی برای مؤلفههای آن را باالی  0/70اعالم کرد .این

بااینوجود به خاطر باال بردن ضریب اطمینان و محاسبه 20

پرسشنامه دارای  20سؤال و  7مؤلفه میباشد .مؤلفه این

درصد ضریب ریزش حجم نمونه موردبررسی  135نفر در نظر

پرسشنامه شامل تعهد مدیریت (اهمیت مسائل ایمنی برای

گرفته شد.

ایمنی و رعایت آن)  ،محیط ایمن(حذف عوامل حادثهساز در

هماهنگی به عمل آمد و پس از آموزش از اهداف تحقیق

محیط کار)  ،پاسخگویی مدیران (نظارت و پایش مستمر از

پرسشنامه بدون نام و نام خانوادگی در اختیار کارگران قرار

محیط کار و مسائل ایمنی و شرکت در طراحی برنامههای

گرفت و به آنان اطمینان داده شد که اطالعات حاصل کامالً

ایمنی)  ،درک خطر( عواملی که ممکن است باعث ایجاد

محرمانه میباشد و پس از موعود مقرر پرسشنامهها جمعآوری

جراحات و حوادث شوند برای کارگران شناختهشده است) ،

شدند .شرط ورود به مطالعه رضایت آگاهانه و سابقه کاری

هشیاری و آگاهی از مسائل ایمنی (آگاهی افراد از خطرات

باالی یک سال بود.
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مدیر) ،ارتباطات ایمنی(توجه کارکنان و کارگران به مسائل

مالحظات اخالقی :قبل از شروع کار با مسئولین مربوطه
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سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،سابقه کاری و

با اعمال ضریب تصحیح جامعه محدود در برآورد حجم نمونه

فیروزه رحمتی و همکاران

آزمونهای آماری :برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از

بررسی ابعاد جو ایمنی و عوامل مرتبط...

زیر دیپلم 44 ،نفر ( 32/59درصد) دیپلم 20 ،نفر ( 14/8درصد)

آماره توصیفی و آزمون کروسکال والیس و من ویتنی در سطح

فوقدیپلم 34 ،نفر ( 25/18درصد) لیسانس و  11نفر ()8/14

معنیداری  95درصد و نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده

درصد فوقلیسانس داشتند .همچنین  21نفر ( 15/6درصد) در

شد.

قسمت اداری مشغول به کار بودند و  114نفر ( 84/4درصد) در

یافتهها

قسمت تولید فعالیت داشتند.

اطالعات دموگرافیک جمعیت موردپژوهش

آماره توصیفی جو ایمنی و ابعاد آن

در این بررسی ،میانگین سن شرکتکنندگان 35/36±11/66

در این بررسی میانگین (انحراف معیار) جو ایمنی

بود و میانگین سابقه کاری  7/30±5سال بود .از  135نفری که

 ،)11(61/37تعهدات مدیران  ،)4(9/98ارتباطات ایمن
محیط

ایمن

،)2/24(8/60

پاسخگویی

موردبررسی قرار گرفتند تعداد  116نفر ( 85/5درصد) مرد و

،)2/57(9/82

مابقی زن بودند .تعداد  42نفر ( 31/1درصد) مجرد و  92نفر

 ،)2/89(8/37درک خطر  ،)3(7/50هشیاری  )1/69(8و

( 69/9درصد) متأهل بودند و  26نفر ( 19/25درصد) تحصیالت

رضایت شغلی  )2/12(6/88به دست آمد (جدول )1

جدول  :1میانگین و انحراف معیار جو ایمنی و ابعاد آن
متغیر

9/98
9/82
8/60
8/37
7/50
8
6/88
61/37

4
2/57
2/24
2/89
3
1/69
2/12
11

4-20
3-15
3-15
3-15
3-15
2-10
2-10
20-100

وضعیت جو ایمنی توسط  11نفر ( 8/1درصد) ضعیف106 ،
نفر ( 78/5درصد) متوسط و  18نفر ( 13/3درصد) قوی
توصیف شد.
ارتباط جو ایمنی با عوامل دموگرافیک و زمینهای

معناداری ندارد .ارتباط جو ایمنی با عوامل دمواگرافیک و
زمینهای در جدول  3آورده شده است.
بررسی ارتباط ابعاد جو ایمنی با همدیگر
ضریب همبستگی نشان داد که مؤلفه تعهدات مدیریت با

با استفاده از آزمون من ویتنی مشخص شد که وضعیت جو

رضایت شغلی ،محیط ایمن و آگاهی و هوشیاری رابطه معنیدار

ایمنی در بخش اداری تفاوت معنیداری با بخش تولید داشت و

دارد ( .)p>0/05همچنین میان درک خطر با محیط ایمن و

سطح جو ایمنی در بخش اداری قویتر بود آن باالتر بود

آگاهی و هوشیاری رابطه معنیدار به دست آمد (.)p >0/05

سطح تحصیالت رابطه معنیداری ندارد ( )p=0/103ضریب

ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد جو ایمنی با تمام

همبستگی اسپیرمن مشخص کرد که جو ایمن با سن (-0/044

مؤلفههای جو ایمنی همبستگی قوی و معنیدار دارد

= rو  )p=0/610و سابقه کاری ( r=-0/042و  )p=0/628رابطه

( )p=0/000جدول .4
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تعهدات مدیران
ارتباطات ایمن
محیط ایمن
پاسخگویی
درک خطر
هشیاری
رضایت شغلی
جو ایمنی

میانگین

انحراف معیار

دامنه نمره

فیروزه رحمتی و همکاران

بررسی ابعاد جو ایمنی و عوامل مرتبط...

جدول  :2ارتباط جو ایمنی با متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،محل خدمت
میانگین

انحراف معیار

p

نوع آزمون

جنسیت

مرد
زن

61/81
58/73

11/44
8

0/224

من ویتنی

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

61/83
10/30

12/6
61/17

0/482

من ویتنی

سطح تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس

61/11
63/97
63/80
55/82

10/70
11/20
12/83
10

0/103

کروسکال والیس

محل خدمت

اداری
تولید

66/09
60/50

10/64
10/55

0/034

من ویتنی

متغیر

جدول  :3ارتباط ابعاد جو ایمنی با همدیگر (ضریب همبستگی اسپیرمن)
تعهدات
مدیران

متغیر
تعهدات
مدیران

محیط ایمن
پاسخگویی
درک خطر
هشیاری

r

0/000
0/321

0/000
0/409

0/000
0/722

0/987
0/000

0/020
0/264

0/000
0/374

0/45
0/066

0/002
0/295

0/000
0/315

0/000
0/510

0/000
0/313

0/000
0/414

0/000
0/393
0/000
0/679

0/85
0/149
0/000
0/344
0/002
0/256

0/520
0/168
0/000
0/334
0/000
0/362
0/000
0/333

p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r
p-value
r

جدول  :4ارتباط جو ایمنی با مؤلفههای آن ( ضریب همبستگی اسپیرمن)

جو ایمنی

r
p

تعهدات مدیران

ارتباطات ایمن

محیط ایمن

پاسخگویی

درک خطر

هشیاری

رضایت شغلی

0/840
0/000

0/592
0/000

0/526
0/000

0/784
0/000

0/822
0/000

0/540
0/000

0/564
0/000
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ارتباطات
ایمن

p-value

ارتباطات ایمن

محیط ایمن

پاسخگویی

درک خطر

هشیاری

رضایت
شغلی

بررسی ابعاد جو ایمنی و عوامل مرتبط...

فیروزه رحمتی و همکاران

نمودار میانگین ابعاد جو ایمنی

بحث
نتایج مطالعه نشان داد که شرایط جو ایمنی در محیط کاری

اما نسبت به مطالعه فیروزی در سطح باالتری میباشد ( .)17با

شرکتکنندگان در طرح متوسط به باال میباشد و شرایط جو

توجه به نتایج مطالعه آیتمهای موردبررسی و مدیریت حاکم

ایمنی در کارکنان بخش اداری بهطور معنیداری بهتر از کارگران

میتوانند تفسیر مهمی برای این اختالف باشد.

تولید باشد .در این مطالعه افراد با سن ،سابقه کار ،وضعیت تأهل

با آن است ( )18در بررسی  Tsung-Chih Wuارتباط

و سطح تحصیالت متفاوت وضعیت جو اینی یکسانی را درک

معنیدار میان جو ایمنی با سن وجود داشت که مطالعه حاضر

کردند بهطوریکه تفاوت معنیداری بین افراد با ویژگیهای

در تضاد با آن است اما ازنظر ارتباط جو ایمنی با مکان کاری و

دموگرافیک متفاوت وجود نداشت .در این بررسی جو ایمنی

جنسیت همسو میباشند ( )14مطالعاتی در خصوص جو ایمنی

محیط کار تحت تأثیر کلیه ابعاد جو ایمنی قرار داشت بنابراین با

در جوامع مختلف کاری در ایران نیز انجامگرفته است در این

ارتقا هرکدام از مؤلفهها شرایط جو ایمنی قویتر خواهد شد

مطالعه سن و تحصیالت با جو ایمنی ارتباط نداشت که همسو

همچنین ابعاد هشیاری و رضایت شغلی باالترین درصد امتیاز جو

بامطالعه حیدری و ازنظر ارتباط سن و جو ایمنی در تضاد با آن

ایمنی و محیط ایمن ،درک خطر و تعهد مدیریت کمترین امتیاز

است ( )19و از طرفی ازنظر ارتباط سن ،سطح تحصیالت،

را داشتند بنابراین ضروری است که نسبت به مسائل ایمنی

سابقه کار ،وضعیت تأهل و جنسیت با جو ایمنی همسو

محیط کار اهمیت بیشتری داده شود و محیط کاری ایمن را با

بامطالعه محمدی میباشد ( .)5در مطالعه شیرالی میان جو

حذف عوامل خطر از قبیل بهسازی سطوح لغزنده و تدارک

ایمنی با سن ،سابقه کار رابطه معنیدار به دست آمد که مطالعه

تجهیزات ایمن و آموزش کافی به کارگران در خصوص درک

حاضر در تضاد با آن است اما ازنظر ارتباط جو ایمنی با موقعیت

عوامل خطر ،جو ایمنی ارتقا داده شود.

شغلی و تحصیالت همسو میباشد ( .)4همچنین در مطالعه

نمره کلی جو ایمنی نسبت به مطالعات ،Tsung-Chih

شکوهی و همکاران متغیرهای سن ،سابقه کار و تحصیالت

 Wu and Kangو احمدی در سطح پایینتری است ()16-14

ارتباطی با جو ایمنی نداشتند که مطالعه حاضر در راستای آن
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ریسک فاکتورهای جو ایمنی در قسمت اداری کمتر از بخش

تحصیالت رابطه معنیدار یافت شد که مطالعه حاضر در تضاد
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بخش تولید بود تفسیر ممکن برای این حالت این است که

در مطالعه هان و همکاران میان جو ایمنی با سن ،جنسیت و

فیروزه رحمتی و همکاران

بررسی ابعاد جو ایمنی و عوامل مرتبط...

میباشد( )20نتایج مطالعات متعدد حاکی از نتایج مختلف

اشاره کرد زیرا تعداد آیتمهای جو ایمنی با توجه به مطالعات

رابطه میان ویژگیهای دموگرافیک و جو ایمنی میباشد ممکن

مختلف متفاوت میباشد .بهمنظور دستیابی به نتایج بهتر

است شرایط محیط کار و حجم کاری ،ویژگیهای فرهنگی و

ممکن است بررسی عوا ملی که از جو ایمنی ناشی میشوند

جغرافیایی متفاوت ،نوع نگرش مختلف افراد در این خصوص

مانند حوادث و جراحات میتوان درک بهتری از جو ایمنی

قابلتأمل باشد .اما در کل میتوان گفت عوامل دموگرافیک

داشت بااینوجود نیز با استناد به همین نتایج میتوان تصور

نقش چندانی در شرایط جو ایمنی ندارند.

کلی از جو ایمنی داشت و ا قدامات الزم را برای ارتقا آن انجام

در این بررسی میان کلیه ابعاد جو ایمنی به استثنا درک

داد.

خطر با همدیگر ارتباط معنی وجود داشت و آیتم تعهد مدیریت

نتیجهگیری

موضع درجه اول در ارزیابی جو ایمنی در اکثر بررسیها

وضعیت جو ایمنی در این مطالعه متوسط به باال میباشد با

میباشد ( )21چنانکه شکوهی در مطالعه خود مدیریت حاکم

توجه به اینکه ارتقاء هرکدام از مؤلفههای جو ایمنی میتوان بر

بر محیط کار را عامل مهم تأثیرگذار بر جو ایمنی بیان میکند

بهبود آن تأثیر بگذارد بنابراین ضروری است با اقداماتی از قبیل

( )20بنابراین میتوان گفت اگر چنانچه مدیریت به کلیه ابعاد

آموزش به کارگران در خصوص رعایت اصول ایمنی ،حذف

جو ایمنی آشنایی داشته باشد و در راستای بهبود هرکدام از

عوامل خطرآفرین از محیط کار ،برقراری ارتباط با کارگران و

آنها اقداماتی انجام دهد جو ایمنی بهتر خواهد شد.

یافتن راهحل برای مداخالت ازآنجاییکه جو ایمنی میتواند

اما باید گفت که رضایت شغلی عالوه بر تعهد مدیریت که در این

انجام بررسیهای بیشتر نسبت به ارتقاء جو ایمنی اقدام کرد.

بررسی از عوامل مؤثر بر آن بود تحت تأثیر عوامل دیگری ازجمله

شرایط محیط کار در کارکنان اداری با کارگران بخشهای

طراحی شغل و کیفیت زندگی کاری نیز میباشد ()23 ,22

تولیدی متفاوت میباشد بهطوریکه جو ایمنی در بخش

بااینحال میتوان چنین فرض نمود که بعضی آیتمهای جو ایمنی

تولیدی کمتر بود و این نشاندهنده تأثیر محیط و شرایط کاری

عالوه بر تعهد مدیریت که از عوامل مهم در جو ایمنی است تحت

است بنابراین توصیه میشود.

تأثیر عوامل دیگر سازمانی و شغلی قرار داشته باشد بنابراین برای

تقدیر و تشکر

ارزیابی جو ایمنی و ارتقا آن بررسی کلیه آیتمها و عوامل مؤثر بر

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از کلیه شرکتکنندگان در

آنها ضروری میباشد .جو ایمنی از عوامل مهم در حوادث و

این طرح که ما را در انجام پروژه همراهی کردهاند تشکر و

جراحات است برای پیشگیری از وقوع جراحات و حوادث میتوان

قدردانی نمایند.

هزینهای بهمراتب کمتر از هزینه بهجامانده از حوادث را صرف

مشارکت نویسندگان:

پیشگیری از آن با بهبود جو ایمنی کرد.

طراحی پژوهش :ف.ر ،ا.ب

این مطالعه دارای محدودیتهای بود اول اینکه مطالعه

جمع آوری داده :ف.ر

تأثیر عوامل مؤثر بر جو ایمنی را تائید کرد دوم اینکه ارزیابی

نگارش و اصالح مقاله :ف.ر ،ا.ب،م.ا

جو ایمنی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت سومین

تضاد در منافع

محدودیت را میتوان به آیتمهای موردبررسی در جو ایمنی

هیچگونه تضادی در منافع دیده نمیشود.
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بهصورت مقطعی انجام گرفت که نمیتوان با قاطعیت صحت

تحلیل داده ها :ا.ب
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رضایت شغلی یکی از آیتمهای مورد برسی در این مطالعه بود

عملکرد افراد و سالمت افراد را تحت تأثیر قرار دهد الزم است با
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Investigation of safety climate dimensions and its determinants in one of the
tile industries in the west of Iran 2019
Firoze RAHMATI1, Mehdi ESMAEILI BIDEHENDI2, Ehsan BAKHSHI3*

Abstract

Original Article

Background and Objectives: Unfavorable safety climate can effect
performance and health of workers negatively and increase costs of their
treatment for employers. Current study was performed with the aim of
surveying safety climate and its determinants among workers in one of the
industrial in west of country.

Received: 2019/06/24

Methods: This cross-sectional study was conducted on 135 people in one

Accepted: 2019/12/31

of the industries in the west of Iran. Data collection tools were
demographics, and contextual and safety climate questionnaire. Data were

Citation:

analyzed by descriptive statistics, Spearman’s correlation-coefficient,

RAHMATI

F,

Mehdi

ESMAEILI BIDEHENDI

Result: The mean and standard deviation of safety climate score was

M,

E.

61.37±11. 8.11% of participants reported unfavorable safety climate, 78.5%

safety

moderate and 13.35% favorable. Safety climate had no significant

BAKHSHI

Investigation

of

climate dimensions and its
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Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis test.

determinants in one of
the

tile

industries

in

correlation with age, gender, level of education, work experience and
marital status (p>0.05). However, the relationship between safety climate
and work unit was significant (p=0.034). Safety climate was influenced by
each dimension of the work unit (p<0.05).

the west of Iran 2019

Conclusion: The results of the study showed that the safety climate is not

Occupational Hygiene and

affected by the demographic characteristics and is more affected by the

Health Promotion 2020;

work environment and the management of the work environment.

4(2): 120-129.

Regarding the relationship of safety climate and the dimensions of work
unit characteristics, the improvement in any of its dimensions can be
helpful to improve safety climate.

[ DOI: 10.18502/ohhp.v4i2.3987 ]
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