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Abstract 
Introduction: The main cause of most accidents in the workplace has been unsafe behaviors of 
individuals with a Weakness of the safety culture in the organization.The purpose of the present 
study is to assess Investigation of the relationship between safety culture and unsafe Behavior 
among the workers case study of the profiling industry Ekbatan. 
Methods: This study was descriptive-analytic- Cross sectional and was conducted in a metal 
industry. Safety culture was investigated through a questionnaire developed in ten aspects. To 
measure the rate of unsafe behavior Safety Sampling Behavior was used. The data were analyzed 
by SPSS 16 and Excel software. 
Results: The mean score of safety culture was obtained to be 287 ± 43.42.The mean for the rate 
of unsafe behaviours of workers was 46%. The highest and the lowest rate of unsafe behaviours 
were respectively related to failure to frequently apply headphones and throwing tools. 
Conclusions: Mean score of safety culture of workers was estimated to be positive. The results 
of the study showed that there is a significant relationship between the score of safety culture and 
The percentage of unsafe behavior of workers (P = 0.032). This means that with the increase of 
the safety culture due to reduced unsafe behaviors. It can be concluded that improvement of 
secure behaviours will promote safety culture. In order to improve safety culture and secure 
behaviours it is suggested to develop and implement educational programs based on need analysis 
and also to actively and collaboratively examine the effectiveness programs. 
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 چکیده

باشد که منتج شده از ضعف فرهنگ ایمنی در های کاری، رفتارهای ناایمن افراد میحوادث در محیط عامل اصلی اغلب :مقدمه

باشد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی فرهنگ ایمنی و بررسی ارتباط آن با نرخ رفتارهای ناایمن به صورت مطالعه موردی ها میسازمان

 در یک صنعت پروفیل سازی بوده است.

مقطعی بوده و به صورت موردی در یک صنعت فلزی انجام شده است. فرهنگ ایمنی از  -تحلیلی-مذکور توصیفیمطالعه  روش کار:

 safety behavior samplingنامه تدوین شده در ده بعد مورد بررسی قرار گرفت. جهت نرخ اعمال ناایمن از روش طریق پرسش

 واکاوی گردید. 71Excel, SPSSها با نرم افزارهای استفاده گردیده است. داده

برآورد گردید  %31درصد نرخ رفتارهای ناایمن افراد به دست آمد.  201 ± 30/32میانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد با مقدار  ها:یافته

ست. ا ترین اعمال ناایمن به ترتیب مربوط به عدم استفاده از گوشی حفاظتی به طور مداوم و پرت نمودن ابزار بودهترین وکمکه بیش

تباط درصد رفتارهای ناایمن افراد ار نتایج نشان داد بین نمره فرهنگ ایمنی ومیانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد مثبت ارزیابی گردید. 

 .یابد. این بدان مفهوم است که با افزایش نمره فرهنگ ایمنی درصد رفتار ناایمن افراد کاهش می(P=  302/3معناداری وجود دارد )

توان نتیجه گرفت برای ارتقا فرهنگ ایمنی، بهبود رفتار ایمن مؤثر خواهد بود. در راستای بهبود فرهنگ ایمنی می گیری:نتیجه 

النه ها به صورت فعاهای آموزشی بر اساس نیازسنجی و پیگیری اثربخش بودن برنامهوکاهش رفتارهای نا ایمن، تدوین و اجرای برنامه

 ست.و مشارکتی پیشنهاد گردیده ا

 :کلیدی واژگان

 یمنیفرهنگ ا

 منیرفتار ناا

 حادثه

 یساز لیپروف
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

های با روند توسعه تکنولوژی، حضور و نقش نیروی انسانی در محیط

تر گردیده و لذا احتمال مخاطرات و حوادث کاری و صنعتی پررنگ

آمیز از بررسی حوادث فاجعهگردد. هایی زیادتر میدرچنین محیط

( با 7301(، چرنوبیل )7303(، بوپال )7313تری مایل آیلند )جمله

انی، اقتصادی و زیست محیطی نشانگر تأثیر پیامدهای بحرانی انس

عوامل مختلف از جمله خطاهای مدیریتی، فاکتورهای انسانی، طراحی 

های ایمنی و طراحی نامناسب نامناسب تبادل انسان و ماشین، ضعف

تر، ضعف در فرهنگ ایمنی در بروز حوادث سامانه و به عبارت جامع

همچنین حوادث و فجایع شغلی در کشورهای در حال  .[7]بوده است 

ها . بررسی[2] باشدبرابر کشورهای توسعه یافته می 3الی  0ه توسع

 شوددرصد حوادث شغلی به رفتار افراد مرتبط می 39دهد که نشان می

دهد که هر دو میلیون رفتار ناایمن منجر به ها نشان می. بررسی[0]

 نتایج مطالعات صورت گرفته .[3] گرددیک حادثه اصلی و فاجعه بار می

ی کاری، رفتارها هایدر محیط حوادث اغلب اصلی دهد عاملمی نشان

نی های ایمکه به علت تخطی کارگر از دستورالعمل باشدافراد می ناایمن

مدیریت ایمنی  در یک محیط کاری باشود که معموالً در کار انجام می

در همین راستا یکی از  .[9] اندو فرهنگ ایمنی نامناسب شکل گرفته

های قطعی در کاهش حوادث، کنترل نرخ رفتارهای ناایمن در روش

باشد که از طریق ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عملی میان کارکنان می

های الزم در زمینه فرهنگ ایمنی شامل اعمال کلیه ارزش .[1] باشدمی

مفید در این زمینه، به کارگیری قوانین،  های مؤثر وایمنی، نگرش

کاری  های مدیریتی و مشارکت در جهت ایجاد محیطها و روشسیستم

باشد که سبب بهبود فرهنگ ایمنی شده و در رفتار سالم و ایمن می

در واقع این بهبود، تمرکز بر روی  .[1]ایمن افراد نمایانگر خواهد شد 

مسائل مرتبط با رفتار ایمنی دارد که آغازگر تغییرات اساسی در ایمنی 

 .[0]باشد است که به طور مؤثر و کارا در جهت ارتقای ایمنی می

ه به مطالعات انجام گرفته کارشناسان ایمنی، بیش از پیش به با توج 

های اهمیت اعمال ناایمن پی بردند و بر روی رفتارهای افراد در محیط

گیری های علوم رفتاری برای اندازهکاری تاکید نمودند و از روش

اند. البته بهبود اعمال ناایمن و کنترل رفتارهای وکنترل آن بهره گرفته

ید های مفبا ایجاد فرهنگ ایمنی مثبت در محیط کار و نگرشکارگران 

سامانه مدیریتی و مشارکتی در ایجاد  و موثر و با به کارگیری قوانین و
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 سپهرو ی اسحاق

باشد که این فرهنگ ایمنی مثبت باعث محیط کاری سالم و ایمن می

ر باشد. رفتاحفظ و بقای امنیت شغلی با توجه به رفتارهای ایمن می

(Behaviorشامل ) ترکیبی از  بررسی است و عملکرد قابل مشاهده و

های متفاوت است. رفتار از آگاهی و گرایش با سایر عوامل به نسبت

امکانات عملی، مسائل جاری و دیگر عوامل به وجود  عوامل اتفاقی،

باشد و به صورت رفتارهای ایمن و ناایمن مورد پیچیده می آید ومی

 Safe Behavior orرفتار ایمن ) .[3] گیردبررسی و ارزیابی قرار می

Safe Act )فتارهای کارگر بر اساس مطابقت با ر به در محیط کار

 Unsafe Act)رفتارناایمن شود. های ایمنی کاری گفته میدستورالعمل

or Unsafe Behaviourشود ( به خطاهایی که توسط کارگر انجام می

های ایمنی در کار اطالق به عبارت دیگر تخطی کارگر از دستورالعمل

 گردد.می

اساسی در بروز حوادث دارد بنابراین  از آنجایی که رفتار ناایمن نقش

دف ههای رفتار به سوی تغییرات رفتاری ایمن پیش رفته است. برنامه

اصلی ایمنی مبتنی بر رفتار کاهش رفتارهای ناایمن است که منجر به 

گردد. در این فرآیند، رفتارهای ایمنی تقویت و کاهش حوادث می

های اول در یکی از قدم یابد.رفتارهای ناایمن شناسایی و کاهش می

محیط کار  شناسایی رفتارهای ناایمن در فرایند تغییر رفتار ایمنی،

های مختلف را که باشد. از این رو هر سازمانی بسیاری از فعالیتمی

گیرد تا بهبود در مسئله رفتاری علت حادثه در سازمان است در نظر می

ار نمودن رفتارها به بنابراین محققین به دنبال هدفد را داشته باشد.

تغییر رفتار به عنوان یک ابزار برای درک  اند. در واقع،سوی ایمنی نموده

تأثیر رفتار افراد بر . باید ذکر نمود [0]باشدمفهوم عملکرد ایمنی می و

د و فرهنگ ایمنی در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. عملکر

دهد ابعاد فرهنگ ایمنی، نقش کلیدی نتایج تحقیق محققین نشان می

وی تواند بر ردر ارتقاء رفتار ایمن کارگران داشته و به طور مستقیم می

 2331مطالعه سیلوا و همکاران در سال  .[3] نگرش و رفتار اثر بگذارد

سوالی جهت ارزیابی فرهنگ ایمنی نشان  10با استفاده از پرسشنامه 

ا افزایش نمره فرهنگ ایمنی، رفتارهای ناایمن، حوادث و شدت داد ب

. هرچند بین فرهنگ و ارتباط آن با رفتار یک شودحوادث کمتر می

 اند فرهنگسؤال اساسی وجود دارد ولی بسیاری از محققین بیان نموده

کننده رفتار است. مطالعه حاضر گامی در این راستا بوده و بررسی تعیین

ایمنی و رفتارهای ناایمن پرداخته است. به طور کلی  ارتباط فرهنگ

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی فرهنگ ایمنی در صنعت مورد نظر و یافتن 

رفتارهای ناایمن افراد با استفاده از تکنیک نمونه برداری رفتار نرخ 

 باشد که به صورتناایمن و سپس بررسی ارتباط بین این دو عامل می

 از صنایع فلزی ایران انجام گردیده است. مطالعه موردی در یکی

 روش کار

مقطعی بوده که به صورت موردی  -تحلیلی  -تحقیق حاضر توصیفی

انجام شده  7039در بین کلیه کارکنان یکی از صنایع فلزی در سال 

 فرهنگ ایمنی از چارچوب اصلی است. در این مطالعه جهت ارزیابی

استفاده گردیده است. که این چارچوب اصلی شامل  HSEاستاندارد 

وضعیت آموزش و  -7سؤاالت اصلی در ده شاخص بوده است که شامل:

وضعیت ارتباطات -0نسبت ارجحیت بین تولید و ایمنی -2صالحیت 

حوادث و سوانح و شبه حوادث -9وضعیت میزان مشارکت کارکنان -3

ستان، مدیران و وضعیت سرپر-1تعهد سازمانی و تعهد مدیریت -1

-3وضعیت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت -0مدیران خط تولید 

وضعیت -73وضعیت نادیده گرفتن قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت 

 نگرش کلی کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی بوده است. سؤاالت

کار، مسئولیت شغلی، گردش  سابقه ای پرسشنامه شامل سن،زمینه

 یالت، وضعیت تأهل و تعداد حوادث شغلی بوده است.شغل، میزان تحص

نامه، اقدام به توزیع و تکمیل بعد از تصدیق روایی و پایایی پرسش

 پژوهش از اجرای روش .[73] ها توسط پرسنل گردیده استپرسشنامه

 دهینمره برای شد. همچنین گرفته نظر در نظارتی نیمه اجرایی خود نوع

لیکرت پنج  مقیاس از نامهپرسش این در ایمنی سنجش فرهنگ و

 به صورت را خود افراد نظرات که ترتیب به این .گردید استفاده ایدرجه

 مخالفم کامالً و ندارم، مخالفم نظری موافقم، موافقم، کامالً" هایپاسخ

نمره فرهنگ  ارزیابی اند. براینموده سؤاالت مشخص از یک هر برابر در"

 ایمنی محاسبه فرهنگ نمره چهچنانگردید.  استفاده 7 رابطه از ایمنی

 217از  ترچنانچه کم و مثبت ایمنی فرهنگ باشد، 217 از ترشده، بیش

 .شودمی ارزیابی منفی ایمنی فرهنگ باشد

 7ی رابطه

𝜇 =
5𝐾 + 𝐾

2
 

µ میانگین نمره فرهنگ ایمنی = 

K تعداد سؤاالت پرسشنامه = 

از  بردارینهدر گام بعدی، جهت بررسی اعمال ناایمن از روش نمو

استفاده  (SBS: Sampling Safety Behaviourرفتارهای ایمنی )

، حدود اطمینان %9تعداد مشاهدات نیز با در نظر گرفتن دقت گردید. 

و نسبت اعمال ناایمن برآورد شده است. سپس جهت محاسبه  39%

 .[77] محاسبه گردید 2تعداد مشاهدات کلی از رفتار از رابطه 

 2رابطه 

𝑁 =
𝑘2 ∗ (1 − 𝑝)

𝑠2(𝑝)
 

N تعداد کل مشاهدات مورد نیاز از رفتار = 

K  مقدار به دست آمده از جداول نرمال استاندارد برای حدود اطمینان =

 مورد نظر

S دقت مورد نیاز = 

P: نسبت مشاهده رفتار ناایمن به مشاهده کل 

منبع برای تهیه لیست اعمال ناایمن مراجعه به مقررات کاری و اولین 

های ایمنی تدوین شده موجود در صنعت برای مشاغل و دستورالعمل

های مختلف بود که با مطالعه و بررسی آنها موارد تخطی فعالیت

د. انشناسایی شده و بدین ترتیب رفتارهای ناایمن شناسایی شده

در زمینه خطرات کاری موجود و حوادثی  چنین مصاحبه با کارگرانهم

که برای آنها اتفاق افتاده بود و یا شاهد آن بودند و مشاهده کارگران 

درحین انجام کار و رفتارهای ناایمن متداول در صنعت از نظر کارکنان، 

های مورد استفاده برای تهیه لیست اعمال ناایمن بوده از جمله روش

 است.

 Safetyاساس نمونه برداری ایمنی ) تعداد رفتارهای الزم بر

Sampling تعیین شده است. در این روش  2( بر اساس رابطه شماره

های تصادفی از پیش تعیین شده، با مشاهده رفتار کارگران در زمان

ماه اجرای مطالعه  2. در طول [72]نماینداعمال ناایمن را مشخص می

 که قرار گرفته مورد مشاهدهکارکنان به صورت تصادفی رفتار اصلی، 
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ه است. زمان توصیه شده بر اساس مرور ثانیه بود 3 هر مشاهده مدت

های گذشته در این زمینه، مشورت با اساتید و فراهم آوردن پژوهش

 در لحظهگر اتخاذ و عمل فرد گیری برای مشاهدهفرصت تصمیم

گردید. کارکنانی که رفتار آنها مورد مشاهده قرار خواهد گرفت  مشاهده

مورد نظر فعالیت  در صنعت کهکارکنانی از میان  به طور تصادفی

نمودند انتخاب گردیدند. الزم به ذکر است به لحاظ مالحظات می

کلیه افراد صنعت مورد مطالعه از اجرای این مطالعه و اهداف و اخالقی 

اند. در نهایت با توجه به فهرست مورد مشاهده گرفتن اطالع داشته

ه دست های بنهایی اعمال ناایمن در برگه مربوطه ثبت گردید. داده

مورد واکاوی قرار  SPSS 16, Excelنرم افزارهای آمده با استفاده از 

های آماری و های به دست آمده با استفاده از پردازشداده گرفته است.

های مربوطه از قبیل همبستگی و رگرسیون خطی مورد انجام آزمون

 بررسی قرار گرفت.

 هایافته

بوده است  00/1معیار سال با انحراف  31/07میانگین سن افراد 

و سابقه کار افراد در  1/3با انحراف معیار  0/1همچنین سابقه کلی کار 

با  0/7سال با انحراف معیار  3/0این مجموعه و صنعت مورد مطالعه 

واحد سال بوده است. الزم به ذکر است کلیه افراد این مجموعه به جزء 

اهدات برای نمونه باشند. تعدادکل مشایمنی و بهداشت مرد میمسئول 

مشاهده بوده است.  2933برداری رفتار ناایمن از کلیه پرسنل تولید 

 هایسه شیفت کاری در صنعت وجود داشته که با توجه به محدودیت

توزیع  موجود فقط نمونه برداری در یک شیفت صبح انجام گردید.

 یافراد با گروه سنهای سنی نشان داد رفتارهای ناایمن بر اساس گروه

به ترتیب  %2/23با  93_39و گروه سنی  %3/13سال با  03-29

. اندترین درصد اعمال ناایمن را به خود اختصاص دادهترین و کمبیش

و با  -303/3ضریب همبستگی ارتباط بین رفتارهای ناایمن و سن با 

میانگین نمره فرهنگ ایمنی مشخص گردید.  327/3سطح معنی داری 

ارزیابی  30/32با انحراف معیار  201معادل  افراد در این تحقیق،

توانست از میانگین نمره فرهنگ ایمنی ترین عددی که میگردید. بیش

باشد که در این تحقیق بیشینه مقدار به می 309به دست آید برابر 

بوده است. کمینه امتیاز نمره فرهنگ ایمنی  013دست آمده معادل 

به دست آمده است که در  233ه باشد که در این مطالع 01توانست می

 ارائه گردید. 7تصویر 

 

 
 مقایسه نمرات به دست آمده فرهنگ ایمنی با مقادیر مطلوب :0تصویر 

است.  %31افراد برابر رفتارهای ناایمن درصد نرخ نتایج نشان داد 

ترین اعمال ناایمن مربوط به عدم استفاده از گوشی به ترین وکمبیش

( بوده است که در %337/3( و پرت نمودن ابزار )%9/73طور مداوم )

 به تفکیک اعمال ناایمن نشان داده شده است. 2تصویر 

 

 
 توزیع اعمال ناایمن برحسب نوع عمل ناایمن: 2تصویر 

 

نمره مطلوب

نمره به دست آمده
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 ترین نرختوزیع رفتارهای ناایمن بر اساس واحد کاری نشان داد بیش

های مختلف صنعت مورد مطالعه به رفتار ناایمن با توجه به بخش

اختصاص  %3ترین به قسمت انبار با و کم %3/32سرپرست سالن با 

 ارائه شده است. 0تصویر یافته که در 

 

 
 توزیع رفتار ناایمن بر اساس محل کار در صنعت :3تصویر 

ن تریهای کاری نشان داد بیشتوزیع رفتارهای ناایمن بر اساس ساعت

ترین در ساعت و کم %97با  72-77های ناایمن در ساعتنرخ رفتار 

نتایج بررسی تأثیر  (.3تصویر صورت گرفته است ) %0/00با  9_3

 (Chi-Square Testsروزهای کاری با انجام آزمون آماری کای دو )

 391/3)نشان داد روزهای کاری تاثیری بر درصد اعمال ناایمن ندارند 

 =P-Value)  یعنی نرخ رفتار ناایمن در روز شنبه با یکشنبه یا دوشنبه

 و یا دیگر روزهای هفته تفاوت خاصی ندارد.

 

 
 های کاریتوزیع رفتار ناایمن برحسب ساعت: 4تصویر 

ل، ارتباط بین رفتار ناایمن و داشتن حادثه آزمون آماری تی تست مستق

=  311/3نشان داد ارتباط معناداری بین این دو پارامتر وجود ندارد )

P-Valueچنین بین رفتار ناایمن و وضعیت تأهل نشان داد ارتباط (. هم

(. آزمون P-Value=  731/3معناداری بین این دو عامل وجود ندارد )

ار ناایمن و گردش شغلی نشان داد تست مستقل بین رفتآماری تی

( P-Value=  331/3ارتباط معناداری بین این دو عامل وجود دارد )

ه افراد تری نسبت بکار درصد رفتار ناایمن بیشبدین معنا که افراد نوبت

 کار دارند.صبح

( نشان ANOVAطرفه )با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک

داده شد بین رفتار ناایمن و تحصیالت ارتباط معناداری وجود ندارد 

(01/3  =P-Value.) 

حاکی از آن است که ارتباط بین فرهنگ ایمنی و رفتار ناایمن نتایج 

میان فرهنگ ایمنی  -311/3ضریب همبستگی یک ارتباط منطقی با 

 9تصویر که در (. P=  302/3)رفتارهای ناایمن افراد وجود دارد و نرخ 

 ارائه شده است.

 بحث

توان نرخ رفتارهای ناایمن افراد را کاهش با ارتقای فرهنگ ایمنی می

داد و در نتیجه با کاهش رفتارهای ناایمن به عنوان عامل مهم حوادث 

های کاری تقلیل داد و در حفظ صیانت توان حوادث را در محیطمی

اساس سن نشان های ناایمن بر توزیع رفتار. [70] باشدنیروی کار مؤثر 

تر شده است. با افزایش سن، تعداد رفتارهای ناایمن افراد نیز کمداد 

مطالعه انجام شده در خصوص تفاوت سن در نگرش شغلی بین کارگران 

تر و تر به علت تجربه بیشکنک نشان داد افراد مسنساختمانی هنگ

فتار تر دچار رکم تری داشته وتر، نگرش ایمنی مثبتفرصت شغلی کم

شوند و نتایج بین دو عامل را به صورت رابطه خطی ارائه نمود ناایمن می

. همچنین مطالعه آقای هاشمی نژاد در پاالیشگاه نفت کرمانشاه [73]

نشان داد که بین رفتار ناایمن و سن و سابقه کار و واحد کاری ارتباط 

 .[79] معنی داری وجود دارد

حاضر نشان داد با افزایش سن، نمره فرهنگ ایمنی نیز افزایش  مطالعه

 تری در خصوصتر، تجربیات بیشکه افراد مسناز آنجایی .یافته است
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ت به تری نسبحوادث برای خود و دیگران دارند بنابراین دید واقع بینانه

های این مطالعه دهند. همچنین یافتهمسائل ایمنی از خود نشان می

نشان داد با افزایش سابقه کاری، نمره فرهنگ ایمنی نیز افزایش یافته 

بررسی صورت گرفته در ارتباط با جو ایمنی نشان داد بین است. البته 

. [71]های سنی تفاوت معناداری از لحاظ جو ایمنی وجود ندارد گروه

نتایج بررسی بین وضعیت تأهل و رفتار ناایمن در این مطالعه نشان داد 

توان بین تأهل و درصد اعمال ناایمن ارتباطی وجود ندارد و نمی

. شوندتری میاستنباط نمود افراد مجرد مرتکب رفتار ناایمن بیش

ل مؤثر بر رفتار ناایمن شامل عدم اطالعات مطالعه رونلند نشان داد عوام

باشد و بین تأهل و درصد ای و فرهنگی میو دانش کافی و عوامل زمینه

 .[71]وجود ندارداعمال ناایمن ارتباطی 

 

 
 ارتباط بین فرهنگ ایمنی و نرخ اعمال نا ایمن :5تصویر 

ن تریهای کاری نشان داد بیشتوزیع رفتارهای ناایمن بر اساس ساعت

صورت عصر ترین نرخ رفتار ناایمن در ساعات قبل از ظهر و در و کم

های صورت گرفته نشان داد افراد در ساعات نزدیک گرفته است. بررسی

تری ظهر به علت گرسنگی و خستگی ناشی از کار، اعمال ناایمن بیش

به علت ساعات  های بی مورد و در عصرند مانند شوخیدهانجام می

ن اعمال ناایم پایانی کار، مشغول حاضر شدن جهت رفتن به منزل بوده و

 زند.تر با سایر همکاران از آنها سر میتری به علت تعامالت کمکم

میانگین نمره تحصیالت بر روی دهد ها نشان میچنین بررسیهم

تری و افراد با تحصیالت باالتر نگرش مثبتفرهنگ ایمنی تأثیر داشته 

در صنعت  از آنجایی که .[70] به فرهنگ ایمنی و رفتارهای ایمن دارد

اند افراد به طور میانگین در یک رده تحصیلی قرار داشتهمورد مطالعه 

نمره فرهنگ ایمنی افراد با تحصیالت آزمون آماری تفاوتی بین لذا 

مختلف نشان نداده است. مطالعه محمدفام و همکاران در خصوص نرخ 

عناداری بین تأهل رفتار ناایمن در صنعت خودروسازی نشان داد رابطه م

و درصد اعمال ناایمن وجود نداشته و بین اعمال ناایمن و سن و سابقه 

نشان و همکاران  مطالعه وندی .[73]کار ارتباط معناداری وجود ندارد 

داد بین تمام وقت بودن و تعداد حادثه و رفتار ناایمن رابطه معنادار 

نشان داد ارتباطی  مطالعه حاضر نتایج تحقیق .[23] نبوده است

معناداری بین گردش شغلی و اعمال ناایمن وجود دارند. چراکه گردش 

شغلی در این صنعت برای اپراتورها و کمک اپراتورها بوده است و 

باشند بنابراین گروه ذکر شده به خاطر در شیفت ثابت میسرپرستان 

تری خواهند داشت. تجربه کم و نداشتن سرپرست، اعمال ناایمن بیش

ترین عمل ناایمن در این مطالعه مربوط به عدم استفاده مرتب و بیش

مداوم از گوشی حفاظتی بوده است که به علت سنگینی کار و استفاده 

ارگران احساس مزاحمت و ناراحتی نموده و های هدفونی، کاز گوشی

ایلور مطالعه تنمایند. بنابراین از این وسیله حفاظت فردی استفاده نمی

ترین میزان اعمال ناایمن به علت در کارخانه فلزکاری نشان داد بیش

نتایج . [27]بوده است  %21عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی با نرخ 

مطالعه درخصوص بررسی اعمال ناایمن در کارگران یک کارخانه 

ترین عمل ناایمن در این کارخانه گری در همدان نشان داد مهمریخته

از کل اعمال ناایمن  %93عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی بود که 

ترین نرخ رفتار ناایمن با توجه به بیش .[22]را به خود اختصاص داد 

واحدهای مختلف صنعت مورد مطالعه به سرپرست سالن اختصاص 

توان حاکی از آن دانست که مسئولی، اعمال یافته است. این نتیجه را می

 دهد.ناایمن سرپرست سالن را مورد بررسی قرار نمی

نمره فرهنگ ایمنی در این مطالعه مثبت ارزیابی گردیده است. میانگین 

همچنین مطالعه علی محمدی در خصوص ارزیابی فرهنگ ایمنی در 

مطالعه حلوانی در بین کارگران  .[20]شرکت شوینده مثبت بوده است 

درصد افراد دارای فرهنگ ایمنی مثبت  11صنایع فوالد نشان داد 

توسط فرناندز و همکاران با عنوان ده در مطالعات انجام ش .[23]اند بوده

 نفر نشان داد سه عامل 93های زیر بررسی فرهنگ ایمنی در کارخانه

اساسی در فرهنگ ایمنی سازمان را تعهدات مدیریت، مشارکت کارگران 

و سیستم مدیریت ایمنی عنوان نمودند. نتایج بررسی نشان داد 

داشته باشند افراد که مدیران، تعهدات و الزامات حمایتی درصورتی

من تری به اعمال ناایتری به ایمنی پیدا نموده و تمایل کمگرایش بیش

های . در مطالعه حاضر و براساس بررسی مدل[29] خواهند داشت

، اتید روانشناسمختلف در زمینه فرهنگ ایمنی و نظر کارشناسان و اس

 ایمنی، مدیریت در ده بعد مورد بررسی قرار گرفت.

نمره  نشان داد با افزایشارتباط بین فرهنگ ایمنی با رفتار ناایمن نتایج 

این امر به این  یابدفرهنگ ایمنی درصد رفتار ناایمن افراد کاهش می
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العه مطنماید. باشد که تجلی فرهنگ ایمنی در رفتار بروز میدلیل می

Silva  جهت ارزیابی فرهنگ ایمنی نشان داد  2331و همکاران در سال

که با افزایش نمره فرهنگ ایمنی، رفتارهای ناایمن، حوادث و شدت 

های مطالعه حاضر تأیید کننده یافته که .[21]یابد حوادث کاهش می

ای هباشد. مطالعات انجام شده توسط محققان نشان داد ایجاد برنامهمی

ایمنی مبتنی بر رفتار باعث بهبود درصد اعمال ناایمن و کاهش نرخ 

توان از ها میدر راستای افزایش اثربخش برنامه. [21] گرددحوادث می

ت تعامالهای مشارکتی فعاالنه و به صورت ایجاد روابط بهینه و برنامه

نتایج به دست مناسب در جهت بهبود رفتارهای ایمن استفاده نمود. 

دهد آموزش سبب های ایمنی در صنایع نشان میبرنامه جرایآمده از ا

افزایش آگاهی و نگرش کلیه افراد و توسعه فرهنگ ایمنی گردیده و 

توان . می[20] باعث کاهش نرخ حوادث و رفتار ناایمن گردیده است

گفت فرهنگ ایمنی دارای خصوصیاتی از جمله انتقال پذیری، همگانی 

و آموختنی است. به این معنی است فرهنگ دستاورد فردی نبوده و در 

یت باشد و قابلیک اجتماع به صورت ویژگی اکتسابی در افراد جامعه می

مود با آموزش افراد بتوان به توان استنتاج نانتقال را دارد بنابراین می

فرهنگ مناسبی دست یافت. هرچند بایستی اذعان داشت این فرایند 

ر دطوالنی مدت بوده و باید به صورت اهداف کالن درنظر گرفته شود. 

های آموزشی بر راستای بهبود فرهنگ ایمنی و رفتارهای ایمن، برنامه

 و مشارکتی اساس نیازسنجی و پیگیری اثربخش به صورت فعاالنه

توان به عدم های مطالعه مذکور مینهاد گردیده است. از محدودیتپیش

 نمونه برداری از نرخ رفتار ناایمن در نوبت شب اشاره نمود.

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت برای ارتقا فرهنگ ایمنی، بهبود رفتار ایمن مؤثر می

رهای نا ایمن، در راستای بهبود فرهنگ ایمنی وکاهش رفتاخواهد بود. 

های آموزشی بر اساس نیازسنجی و پیگیری تدوین و اجرای برنامه

ها به صورت فعاالنه و مشارکتی پیشنهاد گردیده اثربخش بودن برنامه

 است.

 سپاسگزاری

از مدیریت محترم و کلیه پرسنل صنعت مورد مطالعه که در طی انجام 

 گردد.قدردانی میاند تشکر نموده و تحقیق کمال همکاری را داشته
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