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مقدمه :ارتقائ فن آوری ،حضور نیروی انسانی در محیطهای صنعتی پررنگتر گردیده است .لذا احتمال مخاطرات و حوادث نیز بیشتر

واژگان کلیدی:

گردید .اهمیت اجرای اصول ایمنی و نیاز به فرهنگ ایمنی بیشتر گردیده است .این مطالعه تأثیر آموزش در ارتقاء فرهنگ ایمنی در استفاده
از وسایل حفاظت فردی در صنعت ریخته گری ارزیابی شده است.
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روش کار :مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در سال  0222شروع گردیده است در این مطالعه ابتدا سطح فرهنگ ایمنی افراد
در ابعاد دوازده گانه با پرسشنامه مورد نظر بررسی گردید .اقدامات آموزشی با برگزاری کالسهای آموزشی و مدیریتی اجرا شده میزان اثر
بخشی مداخالت بصورت مطالعه قبل و بعد با استفاده از آزمونهای آماری مانند تی تست زوجی و همبستگی و نرم افزارهای  SPSS19و
 EXCELمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها :میانگین نمره فرهنگ ایمنی کلیه افراد  922بدست آمده است .از ابعاد دوازده گانه فرهنگ ایمنی ،نمره استفاده از وسایل حفاظت
فردی  91/90نامطلوب بوده است .آموزش ایمنی با کسب نمره  02/19کمتر از نمره مطلوب بوده است .نمره استفاده از وسایل حفاظت
فردی و آموزش ایمنی بعد از انجام مداخالت به سطح مطلوب رسید .میانگین نمره فرهنگ ایمنی بعد از مداخله  900شده است .میزان اثر
بخشی آموزش با مقدار احتمال ( )P = 1/102نشان دهنده بهبود شرایط بوده است.
نتیجه گیری :مداخالت آموزشی ازجمله برگزاری کالسهای آموزشی با حذف شرایط ناایمن در سازمان میتواند باعث بهبود و ارتقا سطح

فرهنگ ایمنی گردد.

مقدمه
فرهنگ سازمانی در یک سازمان میباشد [ .]9عبارت فرهنگ ایمنی
برای اولین بار توسط آژانس جهانی انرژی اتمی بعد از حادثه چرنوبیل
با هدف بررسی علل سازمانی و فردی بیان شده است [ .]2یکی از
تعاریفی که برای فرهنگ ایمنی سازمانی وجود دارد الگوی کلی
اعتقادات ،انتظارات و ارزشها که انتظار میرود بعضاً آگاهانه و بعضاً
ناخودآگاه رفتار اعضای یک سازمان را هدایت کند تعریف میشود [.]2
دستیابی به فرهنگ ایمنی در سازمان در سیستم مدیریتی مناسب
شکل میگیرد که در آن مدیریت متعهد به مسائل و امور ایمنی باشد.
در واقع فرهنگ ایمنی به عنوان بخشی از فرهنگ سازمان بوده که تحت
تأثیر نگرش و رفتار افراد در عملکرد ایمنی و بهداشت میباشد [.]2
رسیدن به فرهنگ ایمنی در سازمان در بستری از سیستم مدیریت
ایمنی که در آن سازمان بوجود آمده شکل میگیرد .فرهنگ ایمنی به
قسمتی از فرهنگ سازمان مرتبط است که متأثر از تأثیر آگاهی ،نگرش
و تعهد افراد در عملکرد ایمنی و بهداشت میباشد [ .]2زمانی که
فرهنگ ایمنی در یک سازمان قوی باشد ،افراد رفتارهای ناایمن کمتری
انجام داده و حوادث کمتری اتفاق می افتد و منجر به کاهش خسارتها
در سازمان میشود .در واقع شناخت اهمیت فرهنگ ایمنی به منظور
جلوگیری از حوادث شغلی به شناسایی و ارزیابی فرهنگ ایمنی در

صنایع ریخته گری از جمله صنایعی میباشند که در آن حوادث شغلی
زیادی اتفاق می افتد نگرش و روش سنتی در سیستم مدیریت ایمنی
در تاسیسات صنعتی پاسخگو در کاهش حوادث نبوده چرا که در آن
عوامل انسانی و سازمانی و فرهنگی دیده نشده است و تاکید بر حذف
شرایط ناایمن با توجه به طراحی ایمن و مناسب میباشد و این در حالی
است که در شرایط اضطراری ضعف این سیستمها نمایانگر میگردد .بر
اساس آمار سازمان  OSHAضریب تکرار حوادث برای حوادث غیر
فوتی به ازای  011کارگر تمام وقت در کل صنایع ریخته گری امریکا
در سالهای  9112،9112 ،9112و  9112به ترتیب ،02 ،0/02 ،2/00
 2/02در کارخانجات ریخته گری آلومینیوم برابر با 9/02 ،7/0،01/09
و  2/02بوده است .براساس آمار همین سازمان وقوع یک مرگ در یک
کارخانه ریخته گری میتواند هزینه انسانی معادل  009111دالر را به
سیستم تحمیل نماید [ .]0گرش نوین و پیشگیرانه به نقش انسان و
خطاهای انسانی در بوجود آمدن حوادث تاکید دارد و معتقد است با
وجود شرایط ناایمن و ضعف در طراحی و داشتن فرهنگ ایمنی در
سازمان میتوان سبب کاهش حادثه شد .فرهنگ ایمنی به عنوان
شاخص ایمنی فعال در ایمنی مدرن و یکی از راهکارهای اساسی و مهم
در کنترل حوادث ارتقای فرهنگ ایمنی میباشد که نشات گرفته از
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روش کار
مطالعه حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده است که در سالهای 0222
الی شش ماهه اول سال  0222در یکی از صنایع ریخته گری صورت
گرفته است .تعداد افراد  011نفر بوده که شامل کلیه افراد صنعت مورد
مطالعه است سه مرحله اساسی برای اجرای مطالعه صورت گرفته است
که به شرح ذیل صورت بیان گردیه است:
مرحله اول :اندازه گیری سنجش سطح فرهنگ ایمنی صنعت
برای سنجش سطح فرهنگ ایمنی در صنعت از پرسشنامه استاندارد
 HSEو پرسشنامه استاندارد نوردیک فرهنگ ایمنی در  09بعد استفاده
گردید .پرسشنامه استاندارد  HSEبا روایی  1/27و پرسشنامه نوردیک
با روایی  1/02بیان گردیده است .پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش
اصلی شامل سؤاالت زمینهای مانند سن ،سابقه کار ،وضعیت تأهل و
داشتن حادثه و نوع شغل تشکیل شده است هم چنین سؤاالت اصلی
که به تعداد  71سؤال در  09بعد اصلی میباشد .که در جدول  0آمده
است.

تصویر  :0ارتقای فرهنگ ایمنی
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سازمانها بر میگردد لذا بررسی مؤلفهها و ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی
باید در سازمانها مشخص شود و میبایست هر سازمانی با توجه به
نقاط ضعف خود ،برنامه مداخلهای را به منظور بهبود فرهنگ ایمنی
اجرا نماید .]7[ .از جمله راهکارهای مؤثر و زیر ساختی به منظور ارتقا
فرهنگ ایمنی در سازمانها اجرای برنامههای آموزشی بر اساس
نیازسنجیهای آموزشی میباشد .رویکرد پیشگیرانه مدیریت ایمنی
تحت تأثیر اثربخشی برنامههای آموزشی قرار دارد که بر مهارت و دانش
افراد تاکید دارد [ .]0لزوم اجرای آموزشهای هدفمندانه و بهبود شرایط
ناایمن و کنترل و حذف خطرات بعنوان اصلیترین راهکارهای مدیریتی
و فنی مهندسی میباشد که منجر به تقویت فرهنگ ایمنی مثبت در
سازمان میگردد [ .]2در واقع با ارائه برنامههای آموزشی منسجم،
مشارکتی و یکپارچه میتوان آموزش کافی را به افراد داد تا بتوانند در
مسیر تغییر به سوی فرهنگ ایمنی مثبت حرکت نمود .آموزش زیربنای
اصلی این روند محسوب میگردد [ .]01زیرا منجر به افزایش آگاهی
افراد شده و منجر به شکل نگرش در افراد نهادینه گردد که در شکل
یک نشان داده شده است.
اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی به حدی میباشد که در ماده
 20قانون کار به وضوح کارفرمایان را موظف به تأمین حفاظت و سالمت
کارکنان کرده و باید کلیه وسایل حفاظت فردی را تهیه و در اختیار انها
قرار داده و نحوه صحیح استفاده آنرا آموزش دهند [ .]00استقرار
فرهنگ ایمنی و بهبود و ارتقائ آن در سازمانها از طریق ایجاد
محیطهای ایمن صورت میپذیرد به منظور دستیابی به این هدف باید
سطح دانش ،مهارت و نگرش عملکردی ایمنی افراد افزایش یابد و این

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-0100113

امر از طریق مداخالت آموزشی و مدیریتی امکان پذیر میباشد این
مطالعه نیز به منظور بهبود و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی افراد در
سازمان مورد مطالعه صورت گرفته است تا بتوان با استفاده از شناسایی
نقاط ضعف و بررسی و رفع آن از طریق آموزش و کنترل شرایط ناایمن
به بهبود و ارتقای سطح آموزش که خود یکی از ابعاد فرهنگ ایمنی
بوده و ارتقا آن نیز موجب بهبود سطح ایمنی در صنعت میگردد ،دست
یافت.
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پرسشنامه ها در بین کلیه افراد توزیع و تکمیل گردیده است نحوه اجرای
پرسشنامه ،خود اجرای بدون نظارت بوده است این بدان معنی است که
افراد خودشان سؤاالت را خوانده و به آن جواب میدهند .برخی از
سؤاالت مثبت و برخی منفی بوده است و در مقیاس  2درجهای لیکرت
بوده است یعنی از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم با امتیاز دهی به ترتیب
 2تا  0در نظر گرفته شده است .بعد از جمع آوری دادهها برای ارزیابی
نمره فرهنگ ایمنی از رابطه  0استفاده گردید .چنانچه بر طبق این
رابطه نمره فردی از  901بیشتر بوده فرهنگ ایمنی مثبت و چنانچه
کمتر از  901باشد فرهنگ ایمنی منفی ارزیابی میگردد .سپس با کمک
نرم افزارهای  SPSSو  EXCELدادههای مربوطه مورد واکاوی و
بررسی قرار گرفت .استفاده از این دو نرم افرار برای وارد کردن اطالعات
موجود در پرشسنامه و رسم نمودار بکار رفته است.
رابطه :0
𝐾 5𝐾 +
=𝜇
2
 = µمیانگین نمره
 = Kتعداد سؤاالت پرسشنامه
مرحله دوم :شناسایی موارد قابل بهبود و اجرای مداخالت آموزش
این مرحله در دو گام صورت گرفت که در زیر بیان گردیده است
گام اول :در این مرحله ابتدا شناسنامه شغل افراد تدوین گردید .در
شناسنامه شغل افراد به بررسی عوامل زیان آور محیط کار و مدت
مواجهه در طول شیفت کاری پرداخته شد سپس با بررسی پرونده
شغلی و تحلیل حوادث موجود وبا توجه به نتایج حاصله از پرسشنامه
فرهنگ ایمنی اقدام به آموزش افراد گردید .کالسهای آموزشی در
دورههای نیم ساعته در ده دوره آموزشی همراه با پذیرایی و مشارکت،
پرسش و پاسخ و نمایش فیلم صورت گرفته است عمده مباحث آموزشی
در خصوص ضرورت و اهمیت ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی
گوناگون و نحوه استفاده صحیح و نگهداری آنها بوده است.
گام دوم :ابتدا شرایط موجود از لحاظ تناسب نوع شغل و وسایل حفاظت
فردی که کارکنان استفاده میکنند مورد بررسی قرار گرفته است سپس
دستورالعمل اجرایی با هدف تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی
مورد بررسی قرار گرفته است.
مرحله سوم :اندازه گیری مجدد سطح فرهنگ ایمنی صنعت
بعد از مراحل صورت گرفته پس از یک سال مجدداً سطح فرهنگ ایمنی
صنعت مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت دادههای به دست آمده با

یافته ها
بررسی اطالعات جمعیت شناختی و دموگرافیکی افراد نشان داد
میانگین سن افراد  92/20 ± 00/22سال و همچنین سابقه کاری
افراد  2/2 ± 2/0سال بوده است .میانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد قبل
از مداخله  922و بعد از مداخله  900اندازه گیری شده است .میزان اثر
بخشی مداخالت با آزمون آماری تیتست زوجی با ( )P = 1/102نشان
داده شده است .بیشترین نمرهای که میتوانست از میانگین نمره
فرهنگ ایمنی به دست آید برابر  221میباشد که در این تحقیق
بیشینه مقدار به دست آمده معادل  209بوده است .کمینه امتیاز نمره
فرهنگ ایمنی میتوانست  71باشد که در این مطالعه  027به دست
آمده است .از ابعاد دوازده گانه فرهنگ ایمنی ،بعد استفاده از وسایل
حفاظت فردی نمره  91/90را کسب کرده که نسبت به نمره مطلوب
( )92کمتر بوده است همچنین آموزش ایمنی با نمره  02/19کمتر از
نمره مطلوب ( )02بوده است .که البته نمره استفاده از وسایل حفاظت
فردی و آموزش ایمنی بعد از مداخالت به سطح مطلوب رسید.
نتایج نشان داد بین فرهنگ ایمنی و سن ،ارتباط و همبستگی قابل
قبولی ( )P = 1/112 ،r = 1/707وجود دارد و این نشان دهنده آن
است که با افزایش سن نمره فرهنگ ایمنی نیز افزایش یافته است .نتایج
بررسی تأثیر نمره فرهنگ ایمنی و وضعیت تأهل نشان داد ارتباط
معناداری بین این دو عامل وجود ندارد ( .)P = 1/992آزمون آماری
تی تست مستقل نمره فرهنگ ایمنی وچرخش شغلی نشان داد ارتباط
معناداری بین این دو عامل وجود دارد ( )P = 1/190بدین معنا که
افراد نوبتکار نمره فرهنگ ایمنی کمتری نسبت به افراد صبحکار دارند.
ارتباط و همبستگی بین فرهنگ ایمنی و سابقه کار نشان داد با افزایش
سابقه ،نمره فرهنگ ایمنی نیز افزایش یافته است (1/110 ،r = 1/097
=  .)Pهمچنین نتایج حاصل از جدول  9نشان میدهند ،تمامی
شاخصهای دوازده گانه فرهنگ ایمنی نیز پس از انجام مداخالت به
میزان قابل توجهی افزایش یافته اندکه نمره ابعاد را قبل و بعد از مداخله
نشان میدهد .انجام آزمون آماری تی تست زوجی نشان داد مداخالت
جهت بهبود فرهنگ ایمنی مؤثر بوده است (.)P = 1/112
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استفاده از پردازشهای آماری و انجام آزمونهای مربوطه ،اثر بخشی
مداخالت و ارتقای فرهنگ ایمنی با آزمون آماری تی تست زوجی و
رگرسیون با نرم افزارهای  SPSS ،Excelمورد واکاوی قرار گرفته
است.
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جدول  :0ابعاد فرهنگ ایمنی

دوره  ،01شماره  ،0بهار 0317

مجله علوم پزشکی خراسان شمالی

موارد

میانگین نمرات بدست

میانگین نمرات

نتیجه

میانگین نمرات بدست

آمده قبل از مداخله

مطلوب

ارزیابی

آمده بعد از مداخله

P value

نتیجه
ارزیابی

اطالعات عمومی در مورد ایمنی

02/22

02

مطلوب

91/02

1/112

مطلوب

مشارکت در ایمنی

92/02

00

مطلوب

92/72

1/111

مطلوب

سرمایه گذاری در ایمنی

00/20

02

مطلوب

02/20

1/102

مطلوب

مسولیت پذیری مدیریت

02/12

00

مطلوب

91/22

1/122

مطلوب

وضعیت دستورالعملها ،قوانین

91/22

02

مطلوب

99/09

1/102

مطلوب

به کارگیری وسایل حفاظت فردی
ثبت حوادث و شبه حوادث
نظارت در مسائل ایمنی
ارتباطات
رضایت مندی از ایمن سازی
بررسی شرایط ناایمن

91/90
02/22
92/02
90/20
90/27
91/20

92
00
90
00
00
02

نامطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

92/10
91/22
92/07
99/22
99/21
90/27

1/111
1/112
1/109
1/112
1/190
1/100

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

و مقررات ایمنی

ارتباط بین فرهنگ ایمنی و سن وجود دارد یعنی با افزایش سن نمره
فرهنگ ایمنی نیز افزایش یافته است .مطالعه  Oi-ling Siuو همکاران
در بین کارگران صنعت ساختمانی هونگ کونک صورت گرفت نشان
داد افراد مسنتر بعلت تجربه بیشتر و فرصت شغلی کمتر نگرش ایمنی
مثبتتری داشته و و دارای فرهنگ ایمنی مثبتتری میباشند .سپس
نتایج بین دو پارامتر را بصورت رابطه خطی ارائه نمود [ ]02مطالعه
حاضر نیز نشان داد ارتباط معنی داری بین افزایش سن و نمره فرهنگ
ایمنی وجود دارد .از آنجایی که افراد مسنتر تجربیات بیشتری در
خصوص حوادث برای خود و دیگران دارند لذا دید واقع بینانه تری
نسبت به مسائل ایمنی از خود نشان میدهند .همچنین در این مطالعه
نشان داده شد که با افزایش سابقه کاری ،نمره فرهنگ ایمنی نیز
افزایش یافته است .بررسی صورت گرفته در مطالعه  Si-Hao Linدر
ارتباط با جو ایمنی در چین نشان داد بین گروههای سنی تفاوت معنی
داری از لحاظ جو ایمنی وجود ندارد [ ]07دلیل آن را میتواند به وجود
گروههای هم سن نسبت داد .از محدودیتهای موجود در این مطالعه
میتوان عدم همکاری برخی از افراد در تکمیل و پر نمودن کلیه سؤاالت
را بیان نمود .که با پیگیر یهای مداوم محقق برطرف گردید.

بحث
برای ارتقای فرهنگ ایمنی در سیستم مدیریت ایمنی سازمانها نیاز به
تعهد مدیریت سازمان و مشارکت کلیه کارکنان میباشد [ .]09مطالعه
حاضر به بررسی فرهنگ ایمنی و ارتقای آن با تاکید بر تأثیر آموزش در
استفاده از وسایل حفاظت فردی صورت گرفته است .نتایج حاصله از
میانگین نمره فرهنگ ایمنی قبل از انجام مداخالت  922بوده است که
این بیانگر فرهنگ ایمنی مثبت میباشد اما میتوان به ضعف در بعد
آ موزشی بدلیل نبود مسئول آموزش ،ضعف آگاهی و درک افراد و عدم
مشارکت اشاره نمود .در مطالعهای که توسط Beatriz Fernández
و همکاران در یکی ازشرکتهای اسپانیایی صورت گرفته است نتایج
میانگین نمره فرهنگ ایمنی مثبت ارزیابی گردیده است .سیستم
مدیریت ایمنی ،تعهدات مدیریت و مشارکت کارگران را بعنوان ارکان
اساسی در فرهنگ ایمنی سازمان معرفی نمود .نتایج بررسی نشان داد
درصورتی که مدیران ،تعهدات به مسائل ایمنی را داشته باشند پرسنل
عالقه بیشتری نسبت به مسائل ایمنی پیدا مینمایند [ .]2در این
مطالعه کمترین نمره مربوط به بعد وسایل حفاظت فردی و عدم استفاده
صحیح آن میباشد و بصورت وضعیت نامطلوب ارائه گشته است .مطالعه
تایلور در کارخانه فلز کاری نشان داد بیشترین میزان اعمال ناایمن بعلت
عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی با نرخ  %97بوده است [ ]02نتایج
یک مطالعه درخصوص بررسی اعمال ناایمن در کارگران یک کارخانه
ریخته گری گدازان همدان در سال  0272نشان داد که مهمترین عمل
ناایمن در این کارخانه عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی بود که
 %21از کل اعمال ناایمن را به خود اختصاص داد [ .]02نمره بعد
آموزشی در صنعت مورد مطالعه منفی بوده است لذا از مداخالت
آموزشی به منظور افزایش آگاهی و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی استفاده
گردیده است .در سال  9112پروژهای در راه آهن به منظور شناسایی
مشکالت ایمنی در خ صوص ارتقاء و بهبود فرهنگ ایمنی انجام گرفت
و از نتایج آن بیان این مسئله است که فرهنگ ایمنی جدای از فرهنگ
سازمانی نمیباشد و برای رسیدن به آن باید متوسل به اقدامات آموزشی
و سیستم آموزش مدون شد [ ]02در این مطالعه نیز نشان داده شد که

نتیجه گیری
یافتههای مطالعه نشان میدهد افراد در بعد آموزش ضعف داشتهاند که
با استفاده از پرسشنامه فرهنگ ایمنی این ضعف شناسایی گردید .در
ابتدا نیاز است آموزش افراد در بدو استخدام با توجه به شرایط محیطی
و کاری بیشتر مدنظر قرار بگیرد .همچنین نیاز است آموزشهای
دورهای و مستمر با توجه مستندات و شناسنامه شغل و نیاز سنجی
آموزشی شغل صورت بگیرد .با توجه به نیازسنجی نیز باید دورههای
آموزشی اختصاصی افراد نیز باید تاکید گردد .اقدامات صورت گرفته در
این مطالعه از جمله برگزاری کالسهای آموزشی مدون و منسجم و
همچنین تهیه وسایل حفاظت فردی به منظور حذف شرایط ناایمن
منجر به بهبود بعد آموزش ایمنی گردیده است و بهبود آموزش ایمنی
نیز منجر به دستیابی فرهنگ ایمنی مثبت در سازمان گردید .در
مجموع یافته های این مطالعه نشان داد یکی از ارکان اصلی و مهم در
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آموزش ایمنی

02/19

02

نامطلوب

07/92

1/12

مطلوب
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سپهر

 مبحث آموزشی میباشد که میتواند سبب،ارتقای فرهنگ ایمنی
افزایش دانش و مهارت و نگرش مثبت افراد به ایمنی و مسائل ایمنی
 در راستای برنامههای آموزشی مداخالت فنی و مشارکتی.سازمان گردد
نیز مورد بررسی قرار گرفت که در مطالعات آتی مورد بحث قرار
.میگیرند

سپاسگزاری
نویسندگان مراتب تقدیر و سپاس خود را از مدیریت وکارکنان ریخته
گری که در طول انجام تحقیق کمال همکاری را داشتهاند اعالم
.میدارند
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Abstract
Introduction: While technology has developed and extended, presence and role of
manpower force in industrial environments has become bolder so possibility of work
hazards and accidents has increased. Therefore, the importance of implementing safety
principles and the need for a safety culture has also increased. This study investigated
promotion of safety culture by emphasizing on training effect on using individual
protection instruments in a casting industry.
Methods: This study was analytical descriptive and was done during year 2015. In this
study, first, individual’s safety culture was investigated and safety culture level was
assessed in twelve dimensions. Then, management and educational proceedings were
performed. Next, effectiveness of interventions was analyzed through before and after
study by using some statistical tests, such as paired T test correlation with the SPSS 19
and Excel software.
Results: Average score of individual’s safety culture was 243. After using personal
protection equipment, twelve dimensions of safety culture obtained a score of 20/21,
which was lower than the favorable score. Also, safety training with a score of 13/02 was
lower than the favorable score. Indeed, score of using personal protection equipment and
safety training reached the desired level after score 26/08 interventions. Average score of
individual’s safety culture after interventions was 281. Effectiveness was illustrated by
the probability score (p=0.015).
Conclusions: Educational interventions, such as holding training classes by removing
unsafe conditions in the organization, can improve and enhance the level of safety
culture.

