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بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث ناشی از کار در یک پروژه قطار شهری
حمیدرضا نجم آبادی ،1غالمحسین حلوانی ،2علیرضا اسماعیلی ،3حمیده میهن پور
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چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :بیش از  58درصد حوادث به علت اعمال ناايمن صورت گرفتهاند و علل  58تا  85درصد از
حوادث شغلی كه در اثر رفتار ناايمن رخ میدهند نگرش ،رفتار و فرهنگ گزارش شده است .بنابراين
هدف اين مطالعه ،بررسی فرهنگ ايمنی و ارتباط آن با حوادث ناشی از كار در يک پروژه قطار شهری

تاریخ دریافت1382/15/12 :
تاریخ پذیرش1382/18/25 :

میباشد.
روش بررسی :اين پژوهش بر روی  151نفر از كارگران قطار شهری صوررت گرفته است .جهت
جمعآوری دادههای اين مطالعه توصیفی تحلیلی ،از پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ ايمنی كه
مشتمل بر  22سوال مرتبط با  8حوزه آموزش ،محیطكار ،اولويت به ايمنی ،تبادل اطالعات و تعهد

ارجاع:

مديريت میباشد ،استفاده گرديد .دادهها به وسیله نرم افزار  SPSS20آنالیز و ارزيابی شدند.

نجم آبادی حمیدرضا ،حلوانی

یافتهها :میانگین كلی نمره فرهنگ ايمنی در قطار شهری  221/4بود ،كه فرهنگ پروژه مثبت

غالمحسین ،اسماعیلی علیرضا،

ارزيابی میگردد .در بین ابعاد مختلف فرهنگ ايمنی ،كمترين میانگین نمره فرهنگ ايمنی مربوط

میهن پور حمیده  .بررسی فرهنگ

به بعد محیط كار ( 85/8درصد) و بیشترين میانگین نمره فرهنگ ايمنی مربوط به اولويت به ايمنی

ايمنی و ارتباط آن با حوادث ناشی

بود ( 54درصد) 2/7 .درصد افراد سابقه حادثه داشتند كه شايعترين علت حوادث

از كار در يک پروژه قطار شهری.
بهداشت كار و ارتقاء سالمت
.124-78 :)3(1;1382

بیاحتیاطی ( 78درصد) و بیشترين پیامد حوادث صورتگرفته ،آسیبهای سطحی بود
( 22/2درصد) .بین فرهنگ ايمنی با گروههای سنی و رضايتشغلی رابطه معنیدار وجود
داشت (.)P <1/18
نتیجه گیری :با توجه به نتايج ،اولويت دادن به ايمنی در محیطكار و آموزش از مهمترين عوامل
مؤثر در كسب نمره باالی فرهنگ ايمنی پروژه بوده است .از طرفی با توجه به نوع فعالیتكاری،
محیطكار به عنوان عامل اصلی كاهش نمره فرهنگ ايمنی مطرح شده است .مهمترين نکته در
جلوگیری از حوادث جزئی به وجود آمده و ارتقاء فرهنگ ايمنی ،رعايت  5sدر محیط كار میباشد.
کلید واژه ها :فرهنگايمنی ،حوادث ،قطار شهری

 4كارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ،عضو هیئت علمی ،مركز تحقیقات ژنتیک و مخاطرات محیطی ،دانشکده پیراپزشکی ابركوه ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد ،يزد ،ايران
(نويسنده مسئول)h.mihanpour@gmail.com :
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1گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی ،يزد ،ايران
2گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی ،يزد ،ايران
3گروه طب اورژانس ،دانشکده پیراپزشکی ابركوه ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی ،يزد ،ايران

بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث...

حمیدرضا نجمآبادی و همکاران

مقدمه
محیطهای صنعتی به خاطر ماهیت خود در معرض خطرات
و آسیبهای جدی قرار دارند و به تناسب رشد روز افزون

انسانی محسوب میشود ،كلیه خطاهای مربوط به اپراتور و
سازمان بايد به خوبی پوشش داده شود (.)8

تکنولوژی ،خطرات و آسیبها نیز به صورت بالقوه رو به گسترش

نتايج مطالعات انجام شده در خصوص بررسی فرهنگ ايمنی،

هستند .مطالعاتی كه بر روی شناسايی علل حوادث صورت گرفته

نشان میدهد كه به طور مشخص سیستم مديريت ايمنی و

است نشان داده است كه بیش از  58درصد حوادث به علت اعمال

فرهنگ ايمنی نقش مهم و تاثیرگذاری بر ايمنی مبتنی بر رفتار

ناايمن صورت گرفتهاند كه نگرش ،رفتار و فرهنگ علل اصلی

و آمار حوادث دارد ( .)7-2كمیسیون بهداشت و ايمنی بريتانیا

حوادث ناشی از رفتار ناايمن بودهاند (.)1

در سال  1885فرهنگ ايمنی را بدين صورت تعريف كرده است:

به دنبال بررسی هنريچ در سال  1831و ارايه مدل دومینوی

« فرهنگ ايمنی محصول ارزشهای فردی و گروهی ،گرايشها،

وی اين انديشه شکل گرفت كه مهمترين عامل بروز حادثه ،انسان

كارآمدی و الگوی رفتاری است كه میزان تعهد و توانمندی و

است .طبق گفته وی در بروز حوادث  55درصد رفتار ناايمن11 ،

كارايی يک برنامه بهداشتی و ايمنی سازمان را تعیین میكند »

درصد شرايط ناايمن و  2درصد نیز فاكتورهای پیشبینی نشده

( .)8-5فرهنگ ايمنى يک ساختار پیچیدهاى در سازمان است

نقش دارند .سپس تالش برای ارتقاء سطح ايمنی صنايع بر پايه

كه شامل نگرشها ،ارزشها و رفتار ايمنى اعضاى يک سازمان

نگرشهای سخت افزاری (حفاظت فنی و بهبود محیط فیزيکی

مىباشد كه اكثر آنها به طور بالقوه قابل تغییر هستند (-11-4

كارگاهها) و نرم افزاری (آموزش ،دستورالعملها ،خط مشی و

 .)11به عبارت ديگر ،فرهنگ ايمنی يک ابزار مديريتی مهم است

برنامه ريزی برای كاهش حوادث) صورت گرفت (.)3-2

كه به كنترل عقايد ،نگرشها و رفتارهای مربوط به ايمنی

بر طبق نظر دفتر بین المللى كار ،مهمترين اصل در پیشرفت

كارگرها كمک میكند (.)12

يکپارچه اصول ايمنى و بازتاب آن در محیط كار توجه به جنبه-

تجربه نشان داده است كه ايجاد يک فرهنگ ايمنی قوی برای

هاى فرهنگى و اجتماعى يا ديدگاه زيست افزارى است .به عبارت

كلیه سطوح كاری در جامعه مانند كارگران ،كارفرمايان و

ديگر در يک سیستم ،بافت و زمینه فرهنگى ،ايمنى عملیات

همچنین دولتها به يک اندازه مفید و ضروری است .اِعمال

كارى را تحت تاثیر قرار مىدهد ،بنابراين امروزه مقولهاى به نام

روشهای پیشگیری در زمینه ايمنی تأثیر بسزايی در جلوگیری

فرهنگی ايمنى مطرح است .عبارت فرهنگ ايمنى اولین بار به

از بروز حوادث دارد و به اثبات رسیده است كه يکی از

دنبال فاجعه نیروگاه هستهاى چرنوبیل درسال  1852توسط

روشهای قطعی كاهش حوادث ،ارتقای فرهنگ ايمنی

گروه مشاورين بین المللى ايمنى هستهاى مورد استفاده قرار

میباشد (.)13

چرنوبیل فقدان فرهنگ ايمنى ،منجر به تقويت رفتارهاى ناامن

كاركنان از خطرات موجود آگاه شده و به طور پیوسته در مقابل

شده و در نهايت به وقوع حادثه كمک كرده است .پنج سال پس

آنها محافظت گرديده و از انجام اعمال ناايمن اجتناب كنند.

از آن گروه مشاورين ،فرهنگ ايمنى را به صورت مجموعهاى از

بررسی حوادث نشان میدهد كه وقوع بیش از  81درصد حوادث

ويژگىها و نگرشها در سازمانها و افراد تعريف كردند كه به

صنعتی به عامل انسانی مربوط است و تنها بر پايه اقدامات فنی

عنوان يک اولويت مهم بايد پذيرفته شود ( .)4بر اساس نظريه

مهندسی و وضع قوانین و مقررات ايمنی نمیتوان رفتارهای ايمن

متخصصان ،در فاجعه مذكور موضوع خطاهای انسانی از علتهای

را در صنايع نهادينه نمود .بنابراين با ايجاد يک فرهنگ مثبت و

اصلی حادثه بود ،لذا در مورد فرهنگ ايمنی كه جزء فاكتورهای

موثر ايمنی است كه میتوان افراد را از خطرات موجود آگاه نمود
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گرفت .در اين میان كارشناسان گزارش كردند كه در كارخانه

وجود فرهنگ ايمنی مثبت در سازمان باعث میگردد كه

بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث...

حمیدرضا نجمآبادی و همکاران

و حوادث را در محیط كار كاهش داد ،لذا بايد شرايط موجود را

شاخصهايی ارزيابی میشوند كه میتوانند برنامه ايمنی را ايجاد

اندازه گیری و ارزيابی كرد (.)3

و تقويت كنند .هدف از انجام اين مطالعه ،بررسی فرهنگ ايمنی،

برای ايجاد رفتارهای ايمن ،حداقل دو عامل تعهد مديريت به
ايمنی و ابراز اين تعهد در گفتهها و اعمال مدير اهمیت دارند ،به

عوامل موثر بر آن و همچنین ارتباط فرهنگ ايمنی كلی با حوادث
رخ داده در شركت منتخب میباشد.

گونهای كه برای كارگر موثر و قابل درك باشند .اين نتیجه نشان

روش بررسی

میدهد كه تنها تجهیزات ،قوانین نوشته شده و آموزش نمی-

پژوهش حاضر يک مطالعه توصیفی تحلیلی میباشد كه در

توانند موجب اصالح رفتار شوند بلکه كارگرها بايد بیشتر به اين

سال  88بر روی  211نفر از پرسنل پروژه قطار شهری مشهد كه

نتیجه برسند كه مدير ،رعايت ايمنی را يک ارزش واال میداند.

به روش سرشماری انتخاب شدند ،انجام گرفت .برای اجرای اين

عالوه بر اين ،ايجاد ارتباط مثبت با كارگرها ،مبادله اطالعات و

مطالعه و جمع آوری اطالعات ،از پرسشنامه استاندارد فرهنگ

مشورت با آنها درتصمیمگیری و خواستن راه حل از آنها موجب

ايمنی كه توسط نوری پركستانی و همکارانش در سال 2111

ايجاد حس مالکیت در اين افراد خواهد شد .تمام اين موارد می-

طراحی شده بود ،استفاده شد ( .)3پرسشنامه دارای دو قسمت

توانند منجر به ايمن شدن رفتار و مثبت شدن فرهنگ ايمنی

بود كه قسمت اول اطالعات دموگرافیک و شغلی كارگران (سن،

شوند ( .)18-14فرهنگ ايمنی در يک سازمان ،بیانگر نگرش

جنس ،شغل ،تحصیالت ،سابقه كار ،حادثه و  )...را اخذ میكرد و

كلی سازمان نسبت به ايمنی است .فرهنگ ايمنی مطلوب ،عاملی

قسمت دوم ،پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ ايمنی بود كه

است كه به موجب آن كلیه كاركنان ،اعم از مدير عامل تا كارگران

سواالت پنج حیطه فرهنگ ايمنی شامل تعهد مديريت ،تبادل

ساده ،متعهد میشوند كه سهم عمدهای را در ايمنی خود و

اطالعات ،آموزش ،محیط حمايتی و اولويت به ايمنی را در بر

همکاران ديگر داشته باشند (.)18

میگرفت (.)3

پرسشنامه ،مشاهده و بررسی اسناد بارها و بارها برای سنجش و

پرسشنامه فرهنگ ايمنی ،به ترتیب از رواسازی زبانی ،ضريب

ارزيابی فرهنگ ايمنی در پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی

آلفای كرونباخ و تحلیل عاملی اكتشافی استفاده شد ،بدين منظور

استفاده شده است ،اما عدم آگاهی برخی محققها نسبت به نکته-

از نظريات كارشناسان و متخصصان حوزه ايمنی و بهداشت،

های اصلى هر روش موجب شده تا نتايج به دست آمده قابل

دانشجويان و كاركنان استفاده شد .ضريب آلفای كرونباخ برای

اعتماد نباشند ،بنابراين برای سنجش فرهنگ ايمنی بايد از يک

كل پرسشنامه  1/82به دست آمده كه بسیار مطلوب میباشد

ابزار قابل اطمینان استفاده شود ( .)12-3-2بررسی مطالعات

( .)3در اين پژوهش ،سواالت پرسشنامه مطابق با مقیاس لیکرت

مربوط به فرهنگ ايمنی روشن میسازد كه برداشت كاركنان از

 8درجهای نمره دهی شد و نمره كلی فرهنگ ايمنی به دست

مجموع نگرشها و رفتارهای مديريت نسبت به ايمنی ،تولید،

آمد .آزمودنیها نظر خويش را به صورت پاسخهای (كامالً موافقم،

برنامهريزی و غیره يکی از موفقترين عناصر برای سنجش

موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و كامالً مخالفم) در برابر هر يک از

فرهنگ با جو ايمنی يک سازمان میباشد .همچنین تحقیقات

اظهارنظرها مشخص نمودند كه به ترتیب امتیازهای ،4 ،3 ،2 ،1

مؤيد آن است كه سطوح مختلف مديريتی روندهای ايمنی و

و  8به آنها تعلق گرفت .برای ارزيابی نمره فرهنگ ايمنی از

بهداشت را از جنبههای مختلفی تحت تأثیر قرار میدهند (-17

رابطه  1استفاده شد ،كه در اين رابطه  Kتعداد سواالت و  µنمره

 .)15نقطه آغازين دستیابی به فرهنگ مؤثر ايمنی ،انجام يک

فرهنگ ايمنی می باشد.

ارزيابی از فرهنگ جاری سازمان است .در ارزيابی فرهنگ،
611
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به طور كلی روشها و ابزارهای گوناگونی شامل مصاحبه،

در مطالعه نوری پركستانی برای بررسی پايايی و روايی

حمیدرضا نجمآبادی و همکاران

بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث...

با توجه به رابطه  1و نظر به اينکه تعداد سواالت پرسشنامه

مورد سابقه كاری بین  1-25سال متغیر و میانگین  2سال

 22عدد بوده است ،بنابراين پرسنلی كه دارای نمره فرهنگ

مشاهده شد .اطالعات دموگرافیک شركت كنندگان به طور كامل

ايمنی بیشتر از  152بودند ،فرهنگ ايمنی آنان مثبت و پرسنلی

در جدول  1شرح داده شده است 83/3 .درصد افراد از شغل خود

كه نمره كلی آنان كمتر از  152شد ،فرهنگ ايمنی آنان منفی

رضايت داشتند ،كه اين درصد باال ،ارتباط معنیدار با نمره

ارزيابی شد .در مرحله دوم به منظور بررسی ارتباط بین فرهنگ

فرهنگ ايمنی مثبت پروژه داشت .بیشترين گروه شغلی شركت

ايمنی با حوادث رخداده در پروژه در سال  ،1388ويژگیهای

كننده مربوط به گروه آرماتور بند و قالب بند بودند ( 45/3درصد).

دموگرافیک از قبیل سن ،تحصیالت ،سابقه كار ،شغل و  ...و

میانگین كلی نمره فرهنگ ايمنی (مجموع  8بعد فرهنگ) در

همچنین تعداد حوادث كارگاههای مورد نظر جمع آوری شد و

 151نفر  221/4به دست آمده است ،در حالیکه در بهترين حالت

نسبت به درصد فرهنگ ايمنی افراد مورد بررسی قرار گرفت.

ممکن نمره  311به دست خواهد آمد .اين نشان میدهد میزان

5k  k (5  62)  62

 186
رابطه :1
2
2
روش اجرای پژوهش از نوع خود اجرايی نیمه نظارتی بود .در



اين روش ،پرسشنامهها بین  211نفر از پرسنل توزيع گرديد ،در
مواردی كه پاسخ دهندهها با سوالی مبهم روبرو میشدند در
اجرای نیمه نظارتی از پژوهشگر سواالت پرسیده میشد .پس از
جمعآوری دادهها و انجام كنترلهای الزم ،به منظور تحلیل
آماری دادهها از نرم افزار  SPSS20استفاده شد .برای تعیین
همبستگی بین زير مقیاسهای فرهنگ ايمنی و تعیین
همبستگی اين زيرمقیاسها و فرهنگ ايمنی كلی با حوادث
شغلی ،در صورت نرمال بودن دادهها از آزمون همبستگی پیرسون
و در صورت نرمال نبودن دادهها از آزمون همبستگی اسپیرمن
استفاده شد .جهت مقايسه میانگینهای نمرات فرهنگ ايمنی
بین دو گروه ،آزمون  T-Testو مقايسه میانگینهای بیش از دو
گروه آنالیز واريانس ) (ANOVAبه كار رفت و همچنین برای
بررسی ارتباط بین متغیرهای كیفی از آزمونهای كای اسکور
 88درصد مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
از میان  211پرسشنامه توزيع شده 151 ،پرسشنامه تکمیل
شده جمع آوری گرديد .تمامی پرسنل پروژه مرد بوده و به صورت
قراردادی مشغول به فعالیت بودند .آنالیز اطالعات نشان داد ،سن
افراد بین  15-87متغیر و میانگین سنی افراد  28سال بود .در
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مثبت در  88/4افراد نیز گواه بر اين موضوع میباشد (88/4
درصد افراد نمره باالی  152دارند).
بین نمره كلی فرهنگ ايمنی با سن ارتباط معنیدار وجود
داشت (جدول ،)2بدين معنی كه با افزايش سن ،نمره فرهنگ
ايمنی كاهش يافته است ،ولی بین ابعاد فرهنگ ايمنی با سن
ارتباط معنیداری مشاهده نشد .تقريبا بین تمام ابعاد فرهنگ
ايمنی با يکديگر همبستگی مثبت و قوی مشاهده شد كه با
افزايش نمره يک بعد ،نمره ابعاد ديگر نیز افزايش يافته است .اما
همبستگی نمره محیط كار با تعهد مديريت و آموزش منفی به
دست آمد ،همچنین اولويت به ايمنی با تعهد مديريت ،اطالعات
و محیط كار همبستگی وجود نداشت و فقط با آموزش همبستگی
دارد ،بدين معنی كه با افزايش سطح آموزش ،بعد اولويت به
ايمنی افزايش می يابد .بین نمره كلی فرهنگ ايمنی با تمام ابعاد
خود همبستگی قوی مشاهده شد (جدول .)3
بین فرهنگ ايمنی كلی و هیچ يک از ابعاد فرهنگ ايمنی با
وضعیت تاهل ،سابقه حادثه ،سن ،سابقه كار و گروههای شغلی
ارتباطی مشاهده نشد .در بین ابعاد مختلف فرهنگ ايمنی،
بعدهای تعهد مديريت و آموزش با رضايت شغلی ارتباط معنیدار
داشتند ،يعنی در افرادی كه رضايت شغلی دارند نمره اين دو بعد
بیشتر شده است ،ولی در ساير ابعاد ارتباطی مشاهده نشد (جدول
 .)4همچنین بین نمره فرهنگ ايمنی كلی با رضايت شغلی
ارتباط معنیدار يافت شد .بعد آموزش با سطح تحصیالت ارتباط
611
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( (Chi-Squareو من ويتنی استفاده شد .نتايج با سطح اطمینان

نمره كسب شده باال میباشد ،از طرفی وجود فرهنگ ايمنی

بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث...

حمیدرضا نجمآبادی و همکاران

معنیدار داشت يعنی با افزايش سطح تحصیالت ،نمره بعد

بدين معنی كه با افزايش سن و سابقه كاری ،سابقه حادثه در

آموزش بیشتر شده است ،اما بین ساير ابعاد با سطح تحصیالت

افراد بیشتر شده است .سابقه كار و سن با رضايت شغلی رابطه

ارتباطی مشاهده نشد .بین متغیرهای میانگین سن و سابقه كار

معنیدار نداشتند .بین سابقه كار با سابقه حادثه رابطه معنیدار

با وضعیت تاهل ارتباط معنیدار مشاهده گرديد ،بدين معنی كه

مشاهده شد (جدول  ،)8ولی بین متغیر سن با سابقه حادثه

سن و سابقه كار در افراد متاهل باالتر بود .بین متغیرهای میانگین

ارتباط معنیداری وجود نداشت.

سن و سابقه كار با سابقه حادثه ارتباط معنیدار مشاهده شد،
جدول  :1مشخصات دموگرافیک كاركنان مورد پژوهش
متغیر ها

سن

سابقه کار

تحصیالت

وضعیت تاهل
مجموع

15 – 28

82

28

28 – 31

82

31

28 – 38

41

22

 38به باال

32

15

1–3

71

8/38

3–2

42

23/3

2 – 11

38

18/8

بیشتر از 11

32

17/7

ابتدايی

1

1/8

راهنمايی

7

4

ديپلم

132

78/8

فوق ديپلم

21

11/7

لیسانس و باالتر

18

5/3

مجرد

21

33/5

متاهل

118

22/2

151

111
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تعداد

درصد

حمیدرضا نجمآبادی و همکاران

بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث...

جدول  :2مقايسه میانگین نمره فرهنگ ايمنی كلی بر حسب متغیرهای كیفی بیش از دو حالت
تعداد

Mean Rank

 15تا  28سال

82

117/32

 28تا  31سال

82

53/37

 31تا  38سال

41

57/25

بیش از  38سال

32

78/28

 1تا  3سال

71

111/31

 3تا  2سال

42

75/23

 2تا  11سال

38

52/13

بیش از  11سال

32

84

متغیر

سن

سابقه كار

ابتدايی

1

123

راهنمايی

7

114/32

ديپلم

132

84/28

فوق ديپلم

21

28/85

لیسانس و باالتر

18

25/3

آرماتور و قالبند

57

81/11

اداری

15

74/17

انباردار

5

54/78

بنا

18

52/22

جوشکار

2

72/17

بتنريزی

18

118

سطح تحصیالت

شغل

تعمیرات

13

74/28

اپراتورماشین آالت

5

118/8

سرپرست تولید

2

131/8

* p-value

1/142

1/117

1/128

0/212

* kruskal wallis

جدول  :3میزان همبستگی درونی بین ابعاد فرهنگ ايمنی
مدیریت تعهد
مدیریت تعهد

1
1/238

**

1

آموزش

1/228

**

**

1/224

محیط كار

-1/182

**

1/478

**

اولويت به ايمنی
فرهنگ كلی

1/347
1/51

**

1/122
1/838

**

1
**

1

**

1/138

-1/22

1/282

**

1/271

1/228

**

1
1/428

**

1

* وجود همبستگی با سطح اطمینان ( 1/18دوطرفه)
**وجود همبستگی با سطح اطمینان ( 1/11دوطرفه)
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تبادل اطالعات

تبادل اطالعات

آموزش

محیط کار

اولویت ایمنی

فرهنگ کلی

بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث...

حمیدرضا نجمآبادی و همکاران

جدول  :4میانگین و انحراف معیار ابعاد فرهنگ ايمنی بر حسب رضايت شغلی
وضعیت تأهل

ندارد ( 61نفر)

دارد ( 611نفر)

*p-value

متغیر

میانگین

S.D

میانگین

S.D

سن

25/5

2/85

31/53

8/44

1/288

سابقه كار

8/23

8/78

2/82

8/51

1/482

مديريت تعهد

111/17

11/25

53/15

17/18

1/114

تبادل اطالعات

41/28

2/32

41/28

8/12

1/85

آموزش

35/13

4/83

32/42

7/12

1/115

محیط كار

21/38

8/58

23/85

4/85

1/127

اولويت به ايمنی

21/13

2/84

21/33

3/38

1/371
*T-Test

جدول  :8ارتباط دو متغیر سابقه كار و سابقه حادثه
سابقه کار
حوادث
دارد

 0تا  9سال

 9تا  1سال

بیشتر از  60سال

 1تا  60سال

مجموع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

5/3

8

41/7

1

5/3

8

41/7

12

111

ندارد

71

41/7

37

22

34

21/2

27

12/1

125

111

مجموع

71

38/4

42

23/3

38

18/4

32

17/5

151

111

*p-value

1/118

*Chi square

بحث
اقدامات مديريت ايمنی و حوادث در سازمانها و صنايع بوده و تا

به دست آمده بین گروههای سنی با نمره فرهنگ ايمنی كلی

حدودی بیان كننده نگرش كلی سیستم نسبت به ايمنی باشد

رابطه معنیدار وجود دارد ،يعنی با افزايش سن ،فرهنگ ايمنی

كه به موجب نتايج حاصل از آن میتوان فهمید نقش كلیه گروه-

مثبت كاهش يافته است و میتواند بیانگر اين مطلب باشد كه باال

های كاری در قبال ايمنی سیستم چگونه بوده و هر يک به نوبه

رفتن سن و در پی آن سابقه كاری ،سبب غرور كاذب در دانش

خود در اين راستا چه سهمی را به خود اختصاص دادهاند .در هر

و توانايی میشود كه منجر به بروز برخی حوادث میگردد .اين

محیط كاری وضعیت فرهنگ ايمنی متفاوت است و پروژههای

يافته با يافتههای شیرالی و شکاری ( ،)18علیمحمدی و امینی

عمرانی و سازهای نسبت به ديگر صنايع فرآيندی شرايط بسیار

( ،)21حلوانی و همکاران ( )21و جعفری ندوشن ( )22مطابقت

پیچیدهتری دارند ( .)4نتايج مطالعه حاضر ،مشخص مینمايد كه

ندارد اما با يافتههای نوری پركستانی ( ،)23محمد فام و

فرهنگ ايمنی كلی پروژه مثبت بوده است .با توجه به میانگین

محمودی ( )24و سیوآ ) )28( (Siuaمطابقت دارد.

نمره فرهنگ ايمنی كلی كاركنان كه  221/4بوده است و طبق

در مطالعه حاضر بین بعد مديريت و رضايت شغلی ارتباط

قاعده تعريف شده ،نمره باالتر از  152به عنوان فرهنگ ايمنی

معنیداری قوی مشاهده شد كه حاكی از قاطعیت مديريت در

مثبت تلقی میگردد ،لذا به طور كلی فرهنگ ايمنی پروژه مثبت

مورد مسائل ايمنی ،پیشگیرانه عمل كردن در مورد حوادث،

ارزيابی میشود.

اصالح فوری مشکالت ايمنی از سوی مديريت ،عالقهمندی

در اين مطالعه بین رضايت شغلی و نمره فرهنگ ايمنی كلی

سرپرستان نسبت به رعايت اصول ايمنی از سوی كاركنان و اظهار

ارتباط معنیدار وجود دارد بدين معنی كه در افراد دارای رضايت

نگرانی مديران و بازرسان در مورد عدم رعايت دستورالعملهای

610
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مطالعه و ارزيابی فرهنگ ايمنی میتواند پايش كننده كلیه

شغلی ،نمره فرهنگ ايمنی بیشتر بوده است .بر اساس يافتههای

بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث...

حمیدرضا نجمآبادی و همکاران

ايمنی میباشد ( .)28كاهش فشار تولید و توجه بیشتر به الزامات

ايمنی حاكم بر سايتها مطابق با استانداردهای كاری بوده ،برای

ايمنی میتواند باعث شود پرسنل احساس كنند كه ايمنی اولويت

پرسنل تشريح شده و بر اجرای درست آنها نظارت شود (-34

بیشتری نسبت به تولید دارد و اين احساس در اولويت قرار داشتن

.)38

ايمنی كه در واقع خود تعريفی از فرهنگ ايمنی است باعث بهبود

نتیجه گیری

فرهنگ ايمنی میگردد (.)22

با توجه به يافتههای اين مطالعه ،میزان تحصیالت ،وضعیت

بین فرهنگ ايمنی و سابقه حادثه ارتباط معنیداری يافت

تاهل ،نوع شغل و سابقهكاری تاثیری در فرهنگ ايمنی پروژه

نشد ،در صورتیکه جانسون ( )Johnsonو همکارانش دريافتند

نداشته است .از طرفی با توجه آنالیزهایهای آماری سن و رضايت

در محیطهايی كه جو ايمنی پايین است ،نرخ حوادث و شدت

شغلی میتوانند دو عامل موثر در ارتقای فرهنگ ايمنی پروژه

آنها باالست .البته چون رابطه بین نرخ حوادث و فرهنگ ايمنی

باشند .نتايج اين مطالعه میتواند به عنوان يک شاخص پیشگیرانه

توسط رفتار ناايمن میانجی میشود ممکن است مستقیما روی

برای تدوين خط مشی و ارزيابی عملکرد ايمنی سازمان به كار

نرخ حوادث تاثیر نداشته باشند ( .)27نتايج آنالیز آماری مشخص

گرفته شود و از آن در بهبود ايمنی سازمان استفاده گردد .در

نمود بین گروههای شغلی با نمره فرهنگ ايمنی كلی رابطهای

مطالعات مختلف نتايج مختلفی به دست آمده كه میتواند نشان

وجود ندارد ،كه اين يافته با نتايج مطالعات نوری پركستانی

دهندهی پیچیدگی گسترده مقوله فرهنگ ايمنی در محیطهای

مطابقت داشته ولی با يافتههای مک دونالد ()25( (McDonald

كاری مختلف باشد .از طرفی عوامل بسیار زياد و متنوعی با توجه

و كاكس ( (Coxو چین ) )28( (Cheyeneمطابقت ندارد.

به شرايط محیط كار و نوع فعالیت میتوانند بر روی فرهنگ

همچنین مشاهده شد بین سطح تحصیالت با نمره فرهنگ ايمنی

ايمنی يک سازمان موثر باشند .فرهنگ ايمنی يک مجموعه از

كلی ارتباط معنیدار وجود ندارد كه اين يافته با مطالعات لی

پارامترهای مختلفی تأثیرپذير میباشد كه میتوان با ارتقاء هر

) )Leeو همکاران ( )31و حیدری در صنعت فوالد اراك ()14

يک از عوامل موثر ،كنترل و پیشگیریهای الزم را در زمینه

مطابقت دارد ولی با يافته های فانگ ( ،)31( (Fungآرمیتاج

حوادث شغلی انجام داد.

) (Armitageو كونر ) )32( (Connerو جمشیدی ()33
مطابقت ندارد.

در بررسی نمره ابعاد مختلف ،كمترين نمره میانگین مربوط
به بعد محیط كار میباشد كه با توجه به پروژهای بودن فعالیت

بیانگر اين مسئله باشد كه آموزش مسائل ايمنی و همچنین

حوادث جزئی) و ارتقاء سطح فرهنگ ايمنی سازمان ،رعايت نظم

رويهها و قوانین ايمنی میتواند موجب كاهش نقض قوانین محیط

و انضباط در محیط كار ( )5Sمیباشد .بیشترين نمره مربوط به

كار گردد .هر چقدر افراد از مسائل ايمنی آگاهتر باشند كمتر

بعد آموزش میباشد كه با توجه به آموزشهای مستمر بدو

قوانین و رويههای ايمنی را زير پا میگذارند ،میتوان چنین

استخدام و دورهای برگزار شده در محل پروژه نمره بعد آموزش،

نتیجه گرفت كه عدم آگاهی خود عامل نقض قوانین ايمنی است.

نقش بسزايی در ارتقاء سطح فرهنگ سازمان داشته است .شركت

آموزش مسائل ايمنی از مهمترين ابعاد فرهنگ ايمنی است و با

دادن پرسنل در مسائل ايمنی مربوط به حوزه كاريشان نه تنها

بهبود سیستم آموزشی ،مطالب آموزشی و همچنین كیفیت

به شناخت بهتر مخاطرات كمک میكند بلکه باعث میشود اين

آموزش جو ايمنی به طور قابل توجهی بهبود خواهد يافت ،قوانین

موضوع را بفهمند كه مديريت نگران ايمنی و سالمت آنهاست.

و رويههای ايمنی عامل مهم ديگری است كه رابطه قوی با ساير

تشويق پرسنل برای رعايت مسائل ايمنی و سالمت موجب باال

فاكتورها دارد .برای ارتقاء فرهنگ ايمنی بايد قوانین و مقررات

رفتن انگیزه برای رعايت مسائل ايمنی و سالمت شده رفتارهای
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Survey of Safety Culture and Its Relation to Work-Related
Accidents in a City Train Project
Hamidreza NAJMABADI1, Gholamhossein HALVANI2, Alireza ESMAEILI3, Hamideh MIHANPOUR4*

Abstract

Original Article

Introduction: More than 85% of accidents are due to unsafety working and
causes of 85 to 98% of occupational accidents are perspectives, behavior and
culture. Therefore, the purpose of this study is to survey of safety culture and
its relation with work-related accidents in an urban train project.
Methods: This study was conducted on 180 workers. To collect data, were used a
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standard safety culture questionnaire that contains 62 questions related to 5 areas

Accepted: 2017/12/19

of education, work environment, priority to safety, information exchange and
commitment management. Data were analyzed by SPSS-20 software.

Citation:

Results: The overall average of safety culture score in the urban train was

Najmabadi H, Halvani Gh,

2,420, which is a positive project culture. Among the different dimensions of

Esmaeili A, Mihanpour H.

the safety culture, the lowest mean safety culture score was related to the work

Survey of Safety Culture

environment dimension (58.5%) and the highest average was priority to safety

and Its Relation to Work-

(84%). The most common cause of accidents was surface damage (66.6%).

Related Accidents in a City

There was a significant relationship between safety culture with age groups

Train

Project.

Occupational Hygiene and
Health Promotion Journal
2018; 1(3): 164-75.

and job satisfaction (P <0.05).
Conclusion: According to the results, prioritizing safety at work and education
has been one of the most important factors in achieving a high score on the
safety culture of the project. On the other hand, due to the type of work activity,
the work environment has been considered as the main factor in reducing the
safety culture score. The most important thing in preventing minor accidents
has arisen and promotion of safety culture, observing 5s in the workplace.
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