سال سوم | شماره چهارم | زمستان 1398

بهداشت کار و ارتقاء سالمت

بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397
عزت اله حیدری  ،1سمیرا قیاسی  ،*2مسعود مطلبی کاشانی
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چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :به منظور بهبود سطح ایمنی و کنترل حوادث در محیط های کاری بررسی سطح جو ایمنی و
رفتار ایمن ضروری می باشد .هدف این مطالعه ارزیابی جو ایمنی و رفتار ایمن در بین افراد شاغل در
مجتمع پتروشیمی اراک بود.

تاریخ دریافت98/ 04/02 :
تاریخ پذیرش98/ 02/08 :

ارجاع:
حیدری عزت اله ،قیاسی سمیرا،
مطلبی کاشانی مسعود .بررسی
ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن
در مجتمع پتروشیمی اراک در سال
 .1397بهداشت کار و ارتقاء
سالمت .345-352 :3)4( ;1398

روش بررسی :این مطالعه به صورت مقطعی در مجتمع پتروشیمی اراک ا نجام گرفت .بطوریکه تمام افراد
شاغل شامل در این مجتمع بصورت سرشماری ( 122نفر) در سال  1397مورد مطالعه قرار گرفتند .در
این مطالعه برای ارزیابی جو ایمنی و رفتار ایمن بترتیب از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد .از نرم
افزار  SPSS22برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد.
یافتهها :براساس نتایج از بین فاکتورهای جو ایمنی ،فاکتور کفایت رویهها و قوانین ایمنی و بهداشت و
فاکتور مشارکت پرسنل در مسائل ایمنی و بهداشت بترتیب دارای باالترین و پایینترین نمره بودند.
همچنین از بین فاکتورهای رفتار ایمن ،فاکتور مشارکت و فاکتو ر رعایت ایمنی بترتیب دارای نمره 2 / 77
و  2/72بودند .در این مطالعه بین فاکتورهای آموزش و صالحیت و فشار تولید با گروههای سنی ،بین
فاکتورهای فشار تولید و نقض قوانین با سابقه کاری و بین فاکتور آموزش و صالحیت با وضعیت تاهل،
رابطه آماری معنی داری گزارش شد .همچنین بین همه فاکتور جو ایمنی با گروههای شغلی مورد مطالعه
رابطه آماری معنی داری گزارش شد.
نتیجه گیری  :با توجه به وجود ارتباط آماری معنی دار بین جو ایمنی و رفتار ایمن با گروههای شغلی و
مشخصات دموگرافیک ،بیانگر لزوم توجه بیشتر و موثرتر به نیروی انسانی در محیط کار می باشد.

کلید واژه ها :جو ایمنی ،رفتارایمنی ،پتروشیمی

1گروه  ،HSEدانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
*2گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
( نویسنده مسئول) s.ghiasi@iauctb.ac.ir :
 3عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
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مقدمه
رخداد حوادث ناشی از کار ،در محیطهای صنعتی کشورهای

رفتار ایمن مربوط میشود ( .)3،4در راستای آگاهی از وضعیت

در حال توسعه که عمدتآ متکی به نیروی انسانی هستند ،متعدد

جو ایمنی و رفتار ایمن موجود و همچنین ارتباط آنها و شناسایی

میباشد و از طرف دیگر مطالعات دهههای اخیر متخصصان

و بهبود نقاط ضعف ،این مطالعه با هدف " بررسی ارتباط بین جو

ایمنی نشان می دهد که اغلب حوادث (بیش از  88درصد) به

ایمنی و رفتار ایمن در واحد بهره برداری مجتمع پتروشیمی اراک

علت رفتارهای نا ایمن افراد رخ می دهد.برای انجام مطالعه دقیق

در سال  " 1397با استفاده از پرسشنامههای جو ایمنی و رفتار

در زمینه ایمنی و علل وقوع حوادث در هر محیط کاری الزم

ایمن در بهار سال  ،1397انجام گرفت.

است ابتدا وضعیت ایمنی آن سازمان ارزیابی شود ( .)1،2عمده

روش بررسی

مطالعات انجام شده در صنایع ایران و بویژه صنایعی که میزان

مطالعه انجام یافته از نوع توصیفی  -تحلیلی میباشد که به

حوادث ناشی از کار باالتر می باشد و همچنین در شرکت های

صورت مقطعی در واحد بهره برداری مجتمع پتروشیمی اراک در

توزیع برق ،بر این امر حکایت دارد که تعداد زیادی از حوادث به

سال  1397انجام گرفته است .جامعه آماری این مطالعه را افراد

دلیل رفتارهای ناایمن شاغلین رخ می دهند ،بطوریکه علت بیش

شاغل مجتمع تشکیل داده و به منظور انتخاب نمونه مطابق

از  85درصد حوادث ،اعمال ناایمن بوده و مطالعات جامعتر نشان

پرسشنامه تنظیم شده و بر اساس نمونه برداری خ وشه ای بطور

دادهاند که علل  85تا  98درصد از حوادث شغلی ،نگرش ،رفتار،

اتفاقی از کارگران واحدهای کاری شامل گروه کارگری ( 38نفر)،

فرهنگ و جو ایمنی است .بر این اساس آمار نشان میدهد ،اگر

گروه خدمات ( 22نفر) ،گروه تکنسین های فنی ( 41نفر) و گروه

چه نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث در جهان روند کاهشی داشته،

سرپرستی ( 21نفر) نمونه ها انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

لیکن در دهه  80شمسی ،تعداد حوادث در ایران مستمرا افزایش

معیارهای ورود به مطالعه را داشتن حداقل یک سال سابقه کار

یافتهاند .اگر مط العات مربوط به ایمنی را به دقت بررسی کنیم

در کارخانه مورد مطالعه و تمایل به همکاری با طرح تا پایان

دو روش متفاوت برای مطالعه عملکرد ایمنی در سازمانها وجود

مطالعه در نظر گرفته ،همچنین داشتن سابقه کاری کمتر از یک

دارد .در رویکرد اول بسیاری از مطالعات عملکرد ایمنی را بر

سال در کارخانه مورد مطالعه ،عدم تمایل به همکاری در مطالعه

اساس روش های واکنشی بررسی نموده و در رویکرد دوم،

در هر یک از مراحل تحقیق و عدم بررسی پرسشنامههای تکمیل

مطالعات رفتارهای ایمن و غیرایمن را ثبت کردهاند و بیشتر آنها

شده ناقص از معیارهای خروج مطالعه محسوب گردید .متغیرهای

رفتارهای ایمن را برای اندازهگیری نتایج ایمنی انتخاب کردهاند.

مطالعه را :سن ،تحصیال ت ،وضعیت تاهل ،سابقه کار ،شغل ،نمره

از سوی دیگر نتایج مطالعات مختلف موید آن بوده است که

جو ایمنی و نمره رفتار ایمن تشکیل داده است .در این مطالعه

رفتارهای ایمن /غیرایمن شاغلین بر فرهنگ سازمانی تاثیر گذار

پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی که توسط سازمان ایمنی و بهداشت

است .یکی از روش هایی که بطور گسترده برای ارزیابی ایمنی

انگلستان که دارای  43سوال میباشد که هشت عامل جو ایمنی:

مورد استفاده قرار میگیرد سنجش جو ایمنی است.جو ایمنی

شامل آموزش و صالحیت ،فشار تولید ،ارتباطات ،مشارکت

بررسی ادراکات و استنباط های کارکنان در مورد محیط کار،

(دخالت) پرسنل در مسائل ایمنی و بهداشت ،تعهد مدیریت،

سطح عالقه مدیریت به ایمنی و اقدامات مربوط به ایمنی و میزان

کفایت رویه ها و قوانین ایمنی وبهداشت ،نقض قوانین و وضعیت

مشارکت در کنترل ریسک میپردازد ( .)3به عبارتی جو ایمنی

ایمنی میباشند را مورد بررسی قرار می دهد ،مورد استفاده قرار

تالشی است در جهت شناسایی نقاط ضعف ایمنی و فرصتهای

گرفته است .پرسشنامه بصورت مقیاس  5بخشی لیکرت (عدد 5

الزم برای اصالح آناهمیت جو ایمنی به قابلیت آن در پیشبینی

برای کامال موافق ،عدد  4برای موافق ،عدد  3برای نظری ندارم،
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عدد  2برای مخالف و عدد  1برای کامال مخالف) تنظیم شده

است .بطوریکه میانگین نسبت توافق ( ) CVIدر ارتباط با ساده

است .نحوه محاسبه نمره نهایی پرسشنامه به این صورت میباشد

بودن ،واضح بودن و مرتبط بودن سواالت پرسشنامه برابر با 0 /91

که نمره هر عامل برابر است با مجموع نمره کسب شده توسط

بدست آمد .همچنین نسبت توافق در ارتباط با ضرورت سواالت

سواالت عامل تقسیم بر بیشترین میزانی که یک عامل میت واند

پرسشنامه  0/95بدست آمد .بررسی پایایی پرسشنامه به کمک

بدست آورد ضربدر  .10روایی صوری این پرسشنامه با نظر

شاخص  ،ICCبرابر با  0/75بدست آمد و ضریب آلفای کرونباخ

متخصصین و با محوریت مقیاس هایی چون مرتبط بودن ،ساده

 0/902بدست آمد که نشان دهنده تکرار پذیری ،قابلیت اطمینان

بودن و واضح بودن سواالت مورد تایید قرار گرفته است و روایی

و پایایی بسیار مناسب این پرسشنامه است .لذا پرسشنامه مذکور

محتوایی آن به کمک روش الوشه مورد تایید قرار گرفته است

ابزاری معتبر ،کاربردی و بومی جهت اندازهگیری رفتار ایمنی در

همچنین به منظور ب ررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی

ایران میباشد .تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم

استفاده شده است .بطوریکه میانگین نسبت روایی محتوا در

افزار  SPSS22و  Excel 2010انجام گرفت .از آمار توصیفی

ارتباط با ساده بودن ،واضح بودن و مرتبط بودن سواالت

برای تعیین چگونگی توزیع فراوانی فاکتورهای جو ایمنی و رفتار

پرسشنامه برابر با  78/50بدست آمد .همچنین شاخص روایی

ایمنی

از

محتوا به روش الشه  CVIبرابر با  0/82بدست آمد .بررسی پایایی

آزمون  Kolmogorov-Smirnovجهت بررسی توزیع نرمال

پرسشنامه نیز به دو روش پایایی همسان درونی و پایایی آزمون-

متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد .با توجه به عدم وجود توزیع

باز آزمون صورت گرفته است.بطوریکه ضریب آلفای کرونباخ

نرمال فاکتورهای جو ایمنی و رفتار ایمنی از آزمون آماری

 0/74بدست آمد که نشاندهنده پایایی مناسب این پرسشنامه

کروسکال والیس برای بررسی ارتباط آماری بین فاکتورهای جو

برای ارزیابی جو ایمنی میباشد .در این مطالعه به منظور ارزیا بی

ایمنی و رفتار ایمنی با متغیرهای با بیش از دو حالت (گروه های

رفتار ایمنازپرسشنامه رفتار ایمن شامل  23سوال میباشد که

سنی ،سابقه کاری وگروه های شغلی) و همچنین از آزمون من

 12سوال آن در حیطه رعایت ایمنی و  11سوال در حیطه

ویت نی برای بررسی ارتباط آماری بین فاکتورهای جو ایمنی و

مشارکت ایمنی می باشد استفاده گردید ( .)5پرسشنامه بصورت

رفتار ایمنی با متغییرهای دو حالته (وضعیت تاهل) استفاده شد.

و

متغیرهای

دموگرافیک

استفاده

شد.

 5درجهای ( 5همیشه 4 ،اغلب 3 ،گاهی 2 ،به ندرت و  1هرگز)

یافته ها

درجهبندی شده است .در این پرسشنامه نمره باالتر نشاندهنده

یافته های مطالعه در دو بخش ارزیابی فاکتورهای جو ایمنی

رفتار ایمنتر میباشد .نحوه محاسبه نمره نهایی پرسشنامه

و ارزیابی فاکتورهای رفتار ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

بصورت نسبت نمرات میباشد ،بدین صورت که امتیاز حاصل از

 -ارزیابی فاکتورهای جو ایمنی

مجموع تمامی سواالت در هر حیطه رفتار ایمنی به تعداد سواالت

به منظور ارزیابی فاکتورهای جو ایمنی  ،تعیین میانگین و

موجود در آن حیطه تقسیم میشود ،بنابراین حداقل و حداکثر

انحراف معیار نمرات فاکتورهای جو ایمنی  ،انجام آزمون کروسکال

امتیاز ممکن برای هر متغیر (رعایت ایمنی ،مشارکت ایمنی ،نمره

والیس بین فاکتورهای جو ایمنی ومتغیرهایی از قبیل :نتایج کلی

کل رفتار ایمنی) به ترتیب  1و  5خواهد بود .روایی صوری این

و سنجش کروسکال والیس بین فاکتورهای جو ایمنی و گروه های

پرسشنامه با نظر متخصصین و با محوریت مقیاسهایی چون

شغلی در جدول  3،4، 2 ،1نشان داده شده است.

مرتبط بودن ،ساده بودن و واضح بودن سواالت مورد تایید قرار

 -نتایج کلی فاکتورهای رفتار ایمنی

گرفته است و روایی محتوایی آن به کمک روش الوشه که از

در ارتباط با ارزیابی فاکتورهای رفتار ایمنی متغیرهایی از

روشهای کمی تعیین محتوا میباشد ،مورد تایید قرار گرفته

قبیل میانگین و انحراف معیار فکتور رفتار ایمنی  ،و همچنین
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انجام آزمون کروسکال بین فاکتور رفتار ایمنی و گروههای سنی
 ،سابقه کار  ،گروه شغلی مورد اریابی قرار گرفت که نتایج در
جداول  3،4ارائه گردیده است.
جدول  :1نتایج کلی فاکتورهای جو ایمنی در بین افراد مورد مطالعه
فاکتور جو ایمنی
کفایت رویهها و قوانین ایمنی وبهداشت
آموزش و صالحیت
فشار تولید
وضعیت ایمنی
نقض قوانین
ارتباطات
تعهد مدیریت
مشارکت (دخالت) پرسنل در مسائل ایمنی و بهداشت

میانگین

انحراف معیار

3/38
3/28
3/28
3/13
2/98
2/88
2/82
2/66

0/58
0/85
0/36
0/30
0/18
0/64
0/44
0/98

جدول  : 2نتایج سنجش کروسکال والیس بین فاکتورهای جو ایمنی و گروه های شغلی
فاکتور جو ایمنی

کفایت رویه ها و قوانین ایمنی وبهداشت
آموزش و صالحیت
فشار تولید
وضعیت ایمنی
نقض قوانین
ارتباطات
تعهد مدیریت
مشارکت (دخالت) پرسنل در
مسائل ایمنی و بهداشت

کارگر n=38

خدماتی n=20

تکنسین فنی n=41

سرپرستی n=21

میانگین
(انحراف
معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

(2/ 82)0/36
(2/ 69)0/83
(3/ 42)0/40
(2/ 86)0/27
(3/ 03)0/07
(2/ 42)0/60
(2/ 38)0/36
(1/ 70)0/76

(3/21)0/39
(2/95)0/69
(3/35)0/39
(3/21)0/29
(3/12)0/10
(2/82)0/59
(2/75)0/32
(2/50)0/57

(3/60)0/ 31
(3/48)0/ 37
(3/10)0/ 25
(3/29)0/ 20
(2/95)0/ 23
(3/13)0/ 57
(3/04)0/ 30
(3/12)0/ 68

(4/ 11)0/36
(4/ 28)0/66
(3/ 31)0/32
(3/ 25)0/19
(2/ 80)0/15
(3/ 28)0/25
(3/ 25)0/06
(3/ 68)0/32

P- value

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

جدول  :3نتایج کلی فاکتورهای رفتار ایمنی در بین افراد مورد مطالعه
فاکتور رفتار ایمنی

میانگین

انحراف معیار

رعایت ایمنی
مشارکت ایمنی

2/72
2/77

0/97
0/99
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جدول  :4نتایج سنجش کروسکال والیس بین فاکتورهای رفتار ایمنی و گروه های شغلی
فاکتور رفتار
ایمنی

کارگری n=38

خدماتی n=20

تکنسین فنی n=41

سرپرستی n=21

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

رعایت ایمنی
مشارکت ایمنی

(1/96)0/75
(2/14)0/96

(2/35)0/70
(2/48)0/96

(3/01)0/58
(2/98)0/55

(3/86)0/80
(3/81)0/76

P- value
0/001
0/001

بحث
در ارتباط با ارزیابی نتایج فاکتورهای جو ایمنی با متغیرهای

در یک معدن که در حد متوسط گزارش گردید ( )8و مطالع ه

مورد بررسی  ،همانطوریکه در جدو.ل  1نشان داده شده است،

عدل و همکاران که در یک صنعت فوالد جو ایمنی را در سطح

فاکتورهای کفایت رویه ها و قوانین ایمنی و بهداشت ،آموزش و

متوسط گزارش کردند )9(،و همچنین شیرالی و خادمیان در

صالحیت و فشار تولید بترتیب دارای بیشترین میانگین نمره می

مطالعه خود با عنوان تجزیه و تحلیل جو ایمنی محیط کار،

باشند .در بررسی ارتباط بین نمرات فاکتورهای جو ایمنی در بین

سطح ضعیفی را از جو ایمنی گزارش کردند ،قابل مقایسه می

گروه های سنی مختلف با استفاده از آزمون کروسکال والیس ،

باشد ( .)10نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه حیدری و همکاران

فاکتورهای آموزش و صالحیت

که بین رفتار ایمن و سابقه کار رابطه معنی داری گزارش کردند

( ) P- value <0/033و فشار تولید ( )P- value <0/001با

همخوانی دارد (.)11ارقامی و همکارانش در مطالعه خود ارتباط

گروه های سنی دارای رابطه آماری معنی داری بودند .همچنین

آماری معنی دار ی را بین فاکتورهای رفتار ایمنی و وضعیت

براساس نتایج جدول مربوط به ارتباط نمرات فاکتورهای جو

تاهل ارتباط گزارش نکرده اند ( .)12همچنین در مطالعه

ایمنی و سابقه کار  ،فاکتورهای فشار تولید (P- value 0/001

هاشمی نژاد و همکاران Kirschenbaum -و همکاران () 13

< ) و نقض قوانین ( ) ) P- value <0/014با سابقه کاری دارای

ارتباط آماری معنی دار ی بین رفتارهای ایمن و وضعیت تاهل

رابطه آماری معنا داری بودند.

گزارش کردند ،بطوریکه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد

نتایج مطابق جدول ، 2

در ارزیابی فاکتورهای رفتار ایمنی با متغیرهای مورد بررسی

(.)14 ،13

 ،با توجه به نتایج جدول  ،3میانگین و انحراف معیار نمرات مقادیر

در مطالعه  vindokummarو همکاران در سال  2009به

مربوط به هر دو فاکتور رعایت ایمنی و مشارکت ایمنی تقریبا

منظور تعیین فاکتورهای جو ایمنی در صنایع شیمیایی در کراال

یکسان گزارش گردید .ضمن اینکه بر اساس یافته های جدول

هندوستان و تکمیل پرسشنامه در بین  2536کارگر مربوط به

4مربوط به ارتباط بین فاکتورهای رفتار ایمنی با گروههای شغلی

ارزیابی سوابق بروز  8حادثه خ طرناک رخ داده و ارتباط آن با

 ،همه فاکتورها دارای ارتباط معنی دار بودند (P- value 0/001

متغیرهای جو ایمنی با آزمون  ، ANOVAنتایج نشان داد ه بر

<) .نتایج مطالعه انجام شده با سایر مطالعات مرتبط قابل بررسی

اساس سطوح جو ایمنی  ،بروز حادثه مت فاوت بوده است  .در این

و انطباق می باشد  ،بطوریکه نتایج با مطالعه مرتضوی و همکاران

مطالعه سایر پارامترهای کیفی از قبیل سن  ،مشخصات شغلی و

که جو ایمنی ضعیفی را در بین کارگران ساختمانی نشان

سوابق پرسش شوندگان بر روی میزان آگاهی و

دادند(، )6و همچنین در مطالعه  Moodyجو ایمنی را در سطح

رفتار آنها در ارتباط با موضوع ایمنی مورد بررسی قرار گرفته

پایینی گزارش شد ،همخوانی ندارد( .)7این در حالیست که نتایج

است (.)15

با مطالعه فیروزی چاهک و همکاران مربوط به مطالعه جو ایمنی
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Investigating the Relationship between Safety Climate and Safe Behavior in Arak
Petrochemical Complex in 2018
Ezatollah HEIDARI 1, Samira GHIYASI2*, Massoud MOTALEBI KASHANI3

Abstract

Original Article

Introduction: In order to improve the level of safety and control accidents in
the workplaces, it is essential to check the level of safety and safe behavior.
The purpose of this study was to evaluate the safety climate and safe behavior
among the personnel of Arak petrochemical complex.
Methods: This cross-sectional study was carried out at Arak Petrochemical
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Complex in 2018. All personnel of this complex (n = 122) were selected using
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the census method. In order to assess the safety climate and safe behavior,
standard questionnaires were used. Data analysis was performed using the
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Results: Among the factors affecting on safety climate, adequacy of health and
safety procedures and rules as well as personnel participation in safety and
health issues were the highest and lowest scores, respectively. Furthermore,
among the factors of safe behavior, participation and safety observance factors
received 2.77 and 2.72 scores, respectively. In this study, education,
competency, and production pressure factors had a significant relationship with
age groups. Moreover, production pressure and violations of rules factors had
a significant association with work experience. Education and competency
factors were also significantly correlated with marital status. In addition, a
significant relationship was found between all safety climate factors and the
occupational groups.
Conclusion: Considering the significant statistical relationship between safety
climate and safe behavior with occupational groups and demographic
characteristics, more effective attention should be paid to workforce in the
workplace.
Keywords: Safety climate, Safe Behavior, Petrochemical
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