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   ادراکات، الگوي اعتقاد بهداشتی، کارکنان صنایع مس:واژه هاي کلیدي

                                            
 گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران:نویسنده مسئول   
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  چکیده 
   را از یمنیها فرهنگ ا  شرکتین شود و ای امر مهم در نظر گرفته میک به عنوان صنایع و شرکت ها در یمنیا: مقدمه

   یمن ناايرفتارهایجه ادراکات و  از کار در نتی حوادث ناشیشتر که بینبا توجه به ا.  دانندی خود میدي کلي هایتاولو
 ادراکات کارکنان نسبت به یابی با هدف ارزش پژوهینلذا ا.  پر واضح استینه زمین در ایق باشد ضرورت تحقیم

  .  انجام می گیرد)HBM(ی بر حسب الگوي اعتقاد بهداشت  باهنرید مس شهیع در شرکت صنایمنیفرهنگ ا
کارکنان  یه کلجامعه آماري مورد مطالعه.  استیلی و مقطعیتحل-یفی توصي پژوهش مطالعه اینا: مواد  و روش ها
وایی و پایایی آن، و با بعد از تهیه پرسش نامه و تعیین ر .کارخانه نورد و تولید قطعات فوالدي می باشندمشغول به کار در 

بعد از جمع آوري اطالعات توسط پرسش .  نفر توسط آزمون کوکران تعیین شد215توجه به مطالعه پایلوت، حجم نمونه 
  .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSS vol. 15 نامه، داده ها توسط نرم افزار 

نفر ) 57(و بیشترین فراوانی گروه سنی. رك دیپلم بودند درصد از افراد مورد مطالعه داراي مد53:  یافته ها ي پژوهش
در .  سال داشتند16 درصد کارکنان سابقه کاري باالي 7/43و  متأهل کارکنان درصد 9/81.  ساله بوده اند 40 تا 34بین 

 ایمنی  درصد از کارکنان از ادراکات خوبی نسبت به3/10 درصد کارکنان از ادراکات متوسط و 5/79این پژوهش در کل 
 5/39هم چنین .  درصد از افراد مورد مطالعه افراد شرکت کننده از واحد نورد و لوله مسی بودند4/28. برخوردار بودند

هم .  درصد افراد نمونه از شغل خود به طور متوسط راضی بودند9/54. درصد کارکنان  دچار حادثه ناشی از شغل شدند
 معنی داري بین سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتی مانند ادراك حساسیت با چنین با انجام آزمون کاي اسکوئر ارتباط

   .شغل، واحد کار، حادثه ناشی از کار و  غیره دیده شد
از آن جا که کارکنان . کارکنان مورد بررسی از نگرشی نسبتاً خوب درباره ایمنی برخوردار بودند : بحث و نتیجه گیري

محسوب می شوند اجراي برنامه هاي آموزشی و مداخله اي با استفاده از الگوي از گروه هاي آسیب پذیر محیط کار 
اعتقاد بهداشتی یا سایر الگوي هاي آموزشی، به منظور افزایش ادراکاتشان درخصوص رعایت ایمنی و اصول ایمنی 

    .توصیه می شود
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  مقدمه
 120مطابق آمار سازمان بین المللی کار ساالنه 

میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق می افتد که این 
 نفر و آسیب دیدگی 210000حوادث موجب فوت 

مواره بروز حوادث شغلی ه). 1(،ها نفر می شود میلیون
با صدمات انسانی و خسارت هاي مالی فراوان همراه 

 در کشور ما ساالنه حدود یبه طور کل ).2(،بوده است
ها   دهد که اغلب آنی رخ میچهارده هزار حادثه شغل
 وقوع یزان میشترینب.  استیعمربوط به کارکنان صنا

 از کار با توجه به آمار، در بخش فلزات و یحوادث ناش
 و یمیایی شیع و بعد از آن در صناکیی الکتریعصنا

طبق گزارش  .)3(، استیوسته به وقوع پینساج
 تقریباً یک سوم مرگ) ILO(سازمان بین المللی کار

از  ).4(،هاي ناشی از کار از طریق حادثه رخ می دهد
طرفی مشخص گردیده که میزان حوادث ناشی از کار 

سعه در کشورهاي در حال توسعه باالتر از کشورهاي تو
در ایران نیز حوادث ناشی از کار ). 5(،یافته می باشد

 کرده وساالنه هزاران نفر را با خطرات گوناگون مواجه 
 و یا به درجات کشاندهتعداد کثیري را به کام مرگ 

 به یراندر ا ).2(،دچار می کندمتفاوتی از کار افتاده 
 نبودن کل یمه حوادث و بیقعلل عدم ثبت دق

 از کار در ی از کل حوادث ناشیقیدقکارگران، آمار 
به گزارش دفتر آمار و محاسبات .  باشدیدست نم

 ،1382 در سال ی اجتماعتأمین سازمان ياقتصاد
 5/4 از ی از حوادث شغلی ناشي خسارت هاینههز
 در یال ریلیارد م5/42 به 1370 در سال یال ریلیاردم

 ینه که اگر هزی صورتدر  کردهیدا پیش افزا1380سال 
 ینه هزین در نظر گرفته شود ایز نیممستقیر غيها

 وقوع یزان می بررسینچن هم. چهار برابر خواهد بود
 دهد که بخش ی نشان میران ادر از کار یحوادث ناش

 ي دارایمیایی شیع و صنایکی الکتریعفلزات، صنا
ی منیاصطالح فرهنگ ا. )6(، حوادث بوده اندیشترینب

در گزارش هسته اي در  1987 بار در سال نی اولبراي
 1998در سال   وباره فاجعه چرنوبیل به کار رفت

کمیسیون بهداشت و ایمنی بریتانیا فرهنگ ایمنی را 
فرهنگ ایمنی محصول  :بدین صورت تعریف کرد

ها، کارآمدي، و  هاي فردي و گروهی، گرایش ارزش
 و توانمنديتعهد و میزان الگوي رفتاري است که 

 و ایمنی سازمان را تعیین یبهداشتکارایی یک برنامه 

فرهنگ ایمنی چیزي است که در آن هر ). 7(،می کند
). 8(،نگران مسایل ایمنی استقرار می گیرد کسی 
می دهد که بسیاري از وقایع نامطلوب  ها نشان گزارش

 و چه افراداین وقایع چه براي که قابل اجتناب هستند 
). 9(،ازندبراي سازمان خدمات دهنده بسیار هزینه س

فرهنگ یک سازمان آهنگ انجام هر کاري در عرصه 
در یک فرهنگ ایمنی مثبت، خود . ایمنی را می نوازد

چه   فضایی را ایجاد می کند که در آن هر آن،فرهنگ
). 10(،که مربوط به ایمنی است مهم محسوب می شود

داشتن فرهنگ ایمنی مطلوب خواسته تمام سازمان ها 
متخصصان ایمنی .  می باشدو حتی جوامع انسانی

 درصد حوادث ناشی از کار به 90 تا 80دریافته اند که 
 علت رفتار هاي ناایمن رخ می دهد و با وجود تالش

چنان  هاي فنی و وضع قوانین هزینه هاي حوادث هم
بر دوش صنایع سنگینی می کند به همین دلیل 
فرهنگ ایمنی به عنوان یک رویکرد ویژه در مدیریت 

 روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته ایمنی
وسیله تمام کارکنان به عنوان ه اگر ایمنی ب). 11(،است

یک ارزش کلیدي در سازمان درك شود فرهنگ 
 کی یمنیفرهنگ ا). 10(می گردد،ایمنی آشکار 

  در سازمان است که شامل نگرشي ادهیچیساختار پ
ان می  و رفتار ایمنی از اعضاي یک سازمها ها و ارزش

 با که رییها به طور بالقوه قابل تغ  که اکثر آنباشد
. )12،13(،هستند ارتباط ساز در حادثه یرفتار واقع

ایجاد فرهنگ ایمنی به وسیله تغییر انگیزه هاي افراد 
بدون توجه به جنبه هاي شغلی و سازمانی و یا تغییر 

 ها و سیستم رفتار افراد بدون توجه به انگیزه هاي آن
ها بدون در نظر  ازمانی و نیز تغییر سیستمهاي س

شناختی رفتاري و  گرفتن به هم کنش عوامل روان
 روان ).14(،سازمانی محکوم به شکست خواهد بود

شناسان اجتماعی پس از انجام تحقیقات متعدد به این 
 براي عاملترین  نتیجه رسیده اند که نگرش افراد مهم

مطالعات انجام  می باشد، آن هاپیش بینی رفتارهاي 
شده در خصوص نگرش ایمنی نشان داده است که 
افراد با نگرش ایمنی منفی براي خود و دیگران 
خطرناك هستند براي مثال در حوادث رانندگی نگرش 
ایمنی منفی افراد اغلب منجر به اعمال ناایمن و در 

امروزه محققان ). 15(،نهایت بروز حوادث می گردد
نظریه یر رفتار با استفاده از براي رسیدن به هدف تغی
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شناسی و علوم اجتماعی الگوهایی   مختلف روانهاي
پیشینه مطالعات . ساختند که کارساز و مفید هستند

تغییر رفتار پیشگیرانه در حیطه ایمنی نشان داده است 
که دانش و آگاهی و توجه به مخاطرات احتمالی براي 

هاي   سالدر همین راستا در. تغییر رفتار کافی نیست
اخیر مطالعات متعددي براي ارتقاء آگاهی کارگران در 

 نظریه هايزمینه ایمنی و اعمال ایمن با استفاده از 
هاي الگویکی از . آموزش بهداشت صورت گرفته است

ثر در آموزش بهداشت و خصوصاً آموزش ایمنی به ؤم
به عنوان .  اعتقاد بهداشتی می باشدالگويکارگران، 

ي و همکاران اشاره ا به مطالعه هزاوه مثال می توان
 آموزش حفاظت فردي تنفسی تأثیرکرد که به بررسی 

 ایمنی عملکرد اعتقاد بهداشتی بر الگوياز طریق 
کارگران پرداختند در این مطالعه نمره آگاهی، منافع و 
موانع درك شده کارگران قبل از مداخله آموزشی در 

ی نیز که در مطالعه حقیق ).16(،حد متوسط بود
 نفت نسبت به یشگاه ادراکات کارکنان پاالیابیارز

ی بود  اعتقاد بهداشتالگوي برحسب یمنیفرهنگ ا
کارکنان از ادراك منافع خوب و ادراك حساسیت 

 ).17(،متوسطی نسبت به اصول ایمنی برخوردار بودند
ها به عنوان یک امر مهم در  ایمنی در صنایع و شرکت
ها و صنایع فرهنگ  ن شرکتنظر گرفته می شود و ای

با توجه . ایمنی را از اولویت هاي کلیدي خود می دانند
به این که بیشتر حوادث ناشی از کار در نتیجه 
رفتارهاي ناایمن می باشد ضرورت تحقیق در این 

 کار آموزش طرفی اساساز . زمینه پر واضح است
 به کارگیري نظریه ها و الگوهاي تغییر رفتار ،بهداشت

ثرتر و مداخله آموزشی با موفقیت ؤي برنامه ریزي مبرا
 اعتقاد بهداشتی اتخاذ الگويبر اساس . بیشتر است

؛ اعتقاد داشته باشند  این دارد که افرادرفتار بستگی به
که نسبت به یک مشکل و مساله خاص بهداشتی 
حساس بوده و مستعد پذیرش آن هستند؛ مشکل 

رد توجه قرار مذکور را به عنوان یک مشکل جدي مو

دهند؛ متقاعد شده باشند که فعالیت هاي پیشگیري 
 هستند؛ گران نیستند و اقدام مؤثردر عین حال که 
با توجه به .  و بی درنگ انجام دهندبهداشتی را سریعاً

این پژوهش اهمیت حفظ و ارتقاء سالمت در کارگران 
 شرکت صنایع مسبررسی ادراکات کارکنان با هدف 

 اعتقاد الگويگ ایمنی بر حسب نسبت به فرهن
می باشد که از نتایج آن می توان در جهت  بهداشتی

قابل ذکر . انجام مطالعات مداخله اي بعدي به کار برد
است که بحث ادراکات کارکنان فقط یکی از سازه هاي 
مختلف فرهنگ ایمنی است که در این مطالعه مورد 

  . بررسی قرار گرفته است
  مواد و روش ها

 بر  مقطی و تحلیلی-توصیفیپژوهش یک مطالعه این 
 اعتقاد بهداشتی است که به منظور تعیین الگوياساس 

 نسبت به شرکت صنایع مسمیزان ادراکات کارکنان 
در این مطالعه .  انجام گرفته استفرهنگ ایمنی

کارکنان  یه کلماري تحقیق شامل آجامعه مقطعی 
 که  باشدی مشرکت صنایع مسمشغول به کار در 

 نفر 215حجم نمونه با استفاده از آزمون کوکران 
نامه  براي گردآوري داده ها از پرسش .تعیین گردید
) الوس 9(که شامل اطالعات دموگرافیکاستفاده شده 
 اعتقاد بهداشتی شامل حساسیت الگويو سازه هاي 

، موانع )الوس 5(، شدت درك شده)الوس 5(درك شده
، و )الوس 6( شده، منافع درك)الوس 7(درك شده

ت االوسامتیاز دهی . است) الوس 2(راهنماي عمل
 .انتخاب شده است کرتی لطیف اساس نامه بر پرسش

و چهار ) 5نمره (پاسخ صحیح باالترین امتیاز يبرا
در  1 و 2، 3، 4هاي   به ترتیب نمرهقبل از آنپاسخ 

با توجه به  کارکنان ت ادراکانمره. نظر گرفته شد
 اساس معیار ها محاسبه و بر ت پاسخمجموع امتیازا

M±SD به ادراك خوب، متوسط و ضعیف دسته 
 شدي دسته بندیرحسب جدول زبر بندي شد

.   
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   امتیازبندي نمره ادراکات.1ه جدول شمار
  

  ضعیف  متوسط  خوب   مقیاس                             سازه            
  %66 کمتر از  %91 تا %66 بین   %91بیشتر از  حساسیت درك شده 

  %65کمتر از   %84تا % 65 بین   %84بیشتر از  شدت درك شده
  %70کمتر از   %94 تا %70 بین  %94بیشتر از   موانع درك شده
  %76کمتر از   %96 تا %76 بین   %96بیشتر از   منافع درك شده

  
نامه به ترتیب با روش اعتبار  روایی و پایایی پرسش

بدین ترتیب که . کسب شدمحتوا و آزمون مجدد 
نامه طراحی شده با استفاده از منابع و مقاله  پرسش

در پانلی از متخصصین بررسی شد و هاي معتبر علمی، 
اصالحات الزم در آن اعمال شد سپس در یک مطالعه 

 نفر از کارکنان غیر از نمونه تکمیل و 30مقدماتی در 
آن  پایایی )r=0.82( کرون باخي آزمون آلفااز طریق
نامه  وري شده از پرسشآجمع  داده هاي .شدکسب 

هاي  آزمون از و .گردید SPSS vol. 15 وارد نرم افزار
  تجزیه و تحلیلآزمون کاي اسکوئرجهت و توصیفی

رضایت نامه کتبی در این مطالعه  .داده ها استفاده شد
نامه در مورد   اطالعات اخذ شده از طریق پرسشواخذ 

 آن هار محرمانه نگهداري و آنالیز ادراکات افراد به طو
   .نامه انجام گرفت از طریق کدبندي پرسش

  ي پژوهشیافته ها
 درصد 3/15 ،متأهلدرصد افراد  9/81در این مطالعه 

 درصد 53 ،کارکنان داراي تحصیالت زیر دیپلم
 درصد تحصیالت 7/31کارکنان تحصیالت دیپلم و 
ت شرک  درصد5/39. فوق دیپلم به باال داشتند

 4/28 کنندگان در این مطالعه از کارکنان اپراتور و
بر اساس یافته .  از واحد نورد و لوله مسی بودنددرصد

مطالعه  افراد مورد یسنهاي این پژوهش میانگین 

چنین بر  هم.  بود91/8سال و با انحراف معیار  22/37
  درصد افراد نمونه7/43اساس یافته هاي این پژوهش 

درصد از  9/54. ال به باال بودند س16داراي سابقه 
کارکنان مورد مطالعه به طور متوسط از شغل خود 

 صورت  به از افراد نمونه درصد7/24و راضی بودند 
 درصد به صورت کم از شغل خود راضی 5/20زیاد و 

 به  در این مطالعهکارکنان درصد از 9/60. بودند
 ز درصد ا5/39صورت قراردادي مشغول به کار بودند و 

میانگین نمره  .دچار حادثه ناشی از کار شدندکارکنان 
، ) درصد79/18(ادراك ها در حساسیت درك شده

موانع درك ، ) درصد40/17(شدت درك شده
 97/25(و در منافع درك شده)  درصد51/26(شده

ترین  و مهم) 3 و 2 شماره ولاجد(، بود)درصد
ده مواد آموزشی ارائه ش :ي عمل عبارت بودند ازراهنما

 52/77(....جزوه، کتابچه ، پوستر ومانند در شرکت 
از بین متغیرهاي جمعیت ) 4جدول شماره )(درصد

هل، تحصیالت، سابقه أشناختی و زمینه اي، وضعیت ت
کاري و نوع استخدامی با موانع درك شده ارتباط 

چنین سابقه کاري، واحد  هم. معنی داري داشتند
غل با منافع درك کاري، نوع استخدامی و رضایت از ش

جدول شماره .(شده رابطه معناداري را نشان داده است
5(
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    میانگین و انحراف معیار ادراکات الگوي اعتقاد بهداشتی در کارکنان شرکت مس .2 جدول شماره

  حداکثر امتیاز کسب شده حداقل امتیاز کسب شده  انحراف معیار  میانگین  ادراك ها

  24  10  49/2  79/18  حساسیت درك شده

  23  12  64/2  40/17  شدت درك شده

  35  15  14/5  51/26  موانع درك شده

  30  17  91/2  59/26  منافع درك شده

  
  ادراکات الگوي اعتقاد بهداشتی در کارکنان شرکت مس  توزیع درصد فراوانی دسته بندي  .3شماره جدول 

  دسته بندي                  
  ادراکات

  ضعیف  متوسط خوب

  5/19  2/50  2/30  حساسیت

  1/38  6/52  3/9  شدت
  7/17  7/70  6/11  موانع
  4/8  4/74  2/17  منافع

  
   توزیع درصد فراوانی راهنماي عمل در کارکنان شرکت مس .4جدول شماره 

  درصد  تعداد  راهنماي عمل

  54/18  33   شرکتتیریمد
  60/14/  26   و تلویزیونرادیو

 54/18  33  اینترنت

 79/11  21   بخشسرپرست

 93/3  7   ها و نشریات علمیروزنامه

 52/77  138  )...جزوه، کتابچه ، پوستر و( آموزشی ارائه شده در شرکت مواد

    
  
  
 

   اعتقاد بهداشتی با استفاده از آزمون کاي اسکوئرالگويیرها با ادراکات کارکنان بر اساس سازه هاي رابطه متغ . 5جدول شماره 

         ادراکات  منافع درك شده  موانع درك شده  شدت درك شده  رك شدهحساسیت د
  P  P  P  P  هامتغیر
  175/0  337/0  139/0  210/0  سن

  115/0  004/0  314/0  164/0  وضعیت تاهل
  282/0  015/0  211/0  174/0  تحصیالت

  401/0  189/0  016/0  235/0  شغل
  007/0  019/0  321/0  290/0  سابقه کاري
  000/0  208/0  147/0  013/0  واحد کاري

  167/0  311/0  038/0  193/0  ادثه ناشی از کارح
  016/0  001/0  235/0  306/0  نوع استخدامی
  005/0  409/0  288/0  002/0  رضایت از شغل
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    و نتیجه گیريبحث
که روي  مقطعی  وتحلیلی-در این پژوهش توصیفی

کارکنان شرکت صنایع مس شهید باهنر  نفر از 215
ت درك شده ادراکا میزان تعیین با هدف کرمان

  اعتقاد بهداشتیالگويمبناي  کارکنان درباره ایمنی بر
، یافته هاي حاصل از این گرفت انجام 90-91سال در 

 که بیشتر افراد شرکت کننده داراي دادپژوهش نشان 
کاي آزمون .  بودنددرصد 53 به میزان مدرك دیپلم

 و یالت سطح تحصین را بي داری رابطه معناسکوئر
به عبارت دیگر با باال . ه را نشان دادموانع درك شد

رفتن سطح تحصیالت کارکنان، میزان موانع درك 
 نسبت به رعایت اصول ایمنی و ایمنی آن هاشده 

 ی نشان میکامطالعات انجام شده در آمر. بیشتر است
 ییسزاه  در سالمت نقش بیدهد که آموزش و آگاه

 تواند موجب احساس عدم ی مسوادي یدارد و ب
 ).18(، گرددی و درمانی نسب به امور بهداشتیتلمسئو

 ی، آگاهین بي داری در مطالعه خود رابطه معنیاهگدر
 زن یشگراننگرش و عملکرد و سطح سواد آرا

 را نشان یالتشهرستان کرمانشاه با سطح تحص
میبدي نیز رابطه معنی داري بین سطح  .)19(،داد

 تحصیالت و نگرش کارگران کارخانجات کاشی سازي
). 20(،هاي تنفسی را نشان داد نسبت به بیماري

شواهد متعددي مبنی بر باال بودن حوادث و پیامدهاي 
براي . آن در بین افراد بی سواد و کم سواد وجود دارد

نمونه، ارزیابی حوادث رانندگی منجر به مرگ در ایران 
دهنده وجود رابطه معکوس بین میزان  نشان

علت ). 21(،ان استتحصیالت و فراوانی کشته شدگ
 میزان تحصیالت در نگرش تأثیرتوان به  این امر را می

چه میزان  ایمنی افراد مربوط دانست در واقع هر
تحصیالت افراد باالتر باشد نگرش فرد نسبت به ایمنی 
. مثبت و به تبع آن انجام اعمال ناایمن کاهش می یابد
 چرا که افراد با تحصیالت باالتر آگاهی بیشتري در

هاي ایمنی را  خصوص مسائل ایمنی داشته، آموزش
چنین  تري درك نموده و هممؤثربه صورت 

  دستورالعمل هاي ایمنی تهیه شده در 
پست هاي کاري مختلف را به شکل مطلوب تري درك 

شرکت  درصد 9/81. و در حین کار اجرا می نماید
 که با توجه  بودندمتأهلکنندگان در این مطالعه افراد 

هل أ آزمون ضریب همبستگی بین وضعیت تبه با
 متأهل افراد نشان دادکارکنان و سازه موانع درك شده 

نسبت به افراد مجرد از نگرش بهتري نسبت به ایمنی 
 ولی در مطالعه حلوانی. و اصول ایمنی برخوردار بودند

هل با فرهنگ ایمنی رابطه أبین وضعیت تمحمد فام  و
 بین  این مطالعهدر). 22،23(،نیامداي به دست 

وضعیت استخدامی کارکنان و سازه هاي موانع و منافع 
درك شده رابطه معنی داري به دست آمد به این 
معنی افرادي که به صورت رسمی مشغول به کار بودند 
از نگرش بهتري نسبت به ایمنی و اصول ایمنی 

در مطالعه حقیقی در پاالیشگاه نیز . برخوردار بودند
ري بین نوع استخدامی و نگرش ایمنی رابطه معنی دا

 افرادي که به صورت غیر رسمی مشغول .به دست آمد
منی و اصول به کار بودند از نگرش بهتري نسبت به ای

در مطالعه علیزاده رابطه ). 24(ایمنی برخوردار بودند،
معنی داري بین نوع استخدامی و نگرش کارکنان 

ود نسبت به ایمنی قبل از مداخله آموزشی وج
به نظر می رسد که در این زمینه باید ). 25(،نداشت

بیشتر کار شود تا ایمنی به صورت یک ارزش خود را 
 درصد از کارکنان اپراتور 5/39چنین  هم .نشان دهد

بودند که بیشترین گروه شغلی شرکت کننده در این 
 را ي داری رابطه معنکاي اسکوئرآزمون . پژوهش بودند

به . ت درك شده نشان دادشد وضعیت شغلی و ینب
این معنی که در سازه شدت درك شده کارکنان 
تعمیرات از نگرش بیشتري نسبت به کارکنان دیگر 
برخوردار بودند و کارکنان اپراتور کمترین میزان نگرش 

در مطالعه محمد فام نیز . نسبت به ایمنی را داشتند
بین نوع شغل و نگرش و رفتارهاي ناایمن ارتباط معنی 

نوري نیز رابطه معنی داري ). 23(،اري وجود داشتد
بین فرهنگ ایمنی و نوع شغل در کارکنان پاالیشی 

باید به این نکته توجه داشت که به ). 11(،نشان داد
منظور حاکم ساختن فرهنگ ایمنی و ایجاد جو ایمن 
به هنگام انجام کار باید نظارت بر انجام کلیه 

 هر شغل صورت دستورالعمل هاي ایمنی مربوط به
به کار گیري راهکارهاي مختلف در راستاي  گرفته و با

تقویت رفتارهاي ایمن و نهادینه کردن نگرش ایمنی 
هاي شغلی مختلف کوشش نمود و  مثبت در گروه

. انجام اعمال ناایمن را در همه مشاغل به حداقل رساند
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بر اساس یافته هاي پژوهش میانگین سابقه کاري 
 رابطه  که بود18/8با انحراف معیار  10/13کارکنان 

موانع و منافع  وضعیت سابقه کاري و ین بي داریمعن
به . به دست آمددرك شده کارکنان در این مطالعه 

این معنی که با افزایش میزان سابقه کاري، نگرش 
ارقامی نیز در مطالعه . کارکنان افزایش پیدا می کند

ابلوهاي ایمنی  کاربرد تتأثیرخود تحت عنوان ارزیابی 
بر اصالح رفتارهاي ناایمن رابطه معنی داري بین 

و کاهش رفتارهاي ناایمن نشان افزایش سابقه کاري 
 حیدري نیز در مطالعه خود همبستگی بین ).26(،داد

جو ایمنی و سابقه کار به دست نیاورد ولی همبستگی 
 ایمن با سابقه کاري به دست آشکاري را بین رفتارهاي

وجود رابطه معنی دار بین سابقه کاري و . )27(،آورد
له أموانع درك شده کارکنان، می تواند بر این مس

داللت داشته باشد که با افزایش میزان سابقه کاري، 
افراد با احتیاط بیشتري کار می کنند و میزان ریسک 

با توجه به یافته ها در این .  پایین می آیدآن هاپذیري 
حساسیت و منافع  وپژوهش بین واحدهاي کاري 

دیده شد به این معنی،  ي داریرابطه معندرك شده 
افرادي که در واحد نورد و اکستروژن مشغول به کار 
. بودند از نگرش بهتري نسبت به ایمنی برخوردار بودند

محمد فام در مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی رابطه 
رفتارهاي ناایمن با حوادث شغلی در یک شرکت 

که بین محل کار و رفتارهاي ي نشان داد خودرو ساز
درصد  5/39). 28(،ناایمن رابطه معنی داري وجود دارد

با . از کارکنان سابقه ناشی از حوادث کار را داشتند
 رابطه معنی داري ،توجه به آزمون ضریب همبستگی

بین نمره ادراك شدت درك شده و سابقه ناشی از 
ین معنی افرادي به ا. حوادث کار در کارکنان دیده شد

که سابقه ناشی از حوادث کار داشتند از ادراك شدت 
بیشتر کارکنان به طور . بیشتري برخوردار بودند

با توجه به آزمون . متوسط از شغل خود راضی بودند
ضریب همبستگی رابطه معنی داري بین نمره ادراك 

در مطالعه . شدت و رضایت از شغل کارکنان دیده شد
 بین رضایت شغلی وداري  وت معنیتفا محمدي زیدي

 يتمندی رضایاز طرف). 29(،نمرات جو ایمنی دیده شد
 را با بهداشت یکی پرسنل سازمان، ارتباط نزدیشغل
 در درون آن ها پرسنل و بهبود عملکرد نی ایروان

 ی شغلیترضا .)30(، دهدیمجموعه سازمان را نشان م

 و یزیکی فیط به کار، شرای واکنش احساسیک
 ی شغلیت رضایگربه عبارت د.  محل کار استیماعاجت
 کار یجه احساس مثبت و لذت بخش است که از نتیک

رضایت شغلی . ید آی او بدست می تجربه شغلیافرد 
یکی از عوامل مهم در پیشرفت کار یک سازمان می 

 با هچنین نشان داده اند ک باشد و بررسی ها هم
افزایش میزان رضایت شغلی خالقیت و مولد بودن فرد 
نیز افزایش می یابد، انگیزه هاي کاري بیشتر و غیبت 

 نشان داد که سطح جینتا ).31(،از کار کاهش می یابد
 باشند، ی ممتوسط جامعه مورد مطالعه ی شغلتیرضا
 بر ی مبتنییکردهای شود روی مشنهادی وجود پنیبا ا

 کارکنان در جهت يازهای نتأمینو  کار طیبهبود شرا
 ی سازماني بهره ورشی و افزايتمندیرضا حفظ و ارتقاء
 درك یت پژوهش در بعد حساسیندر ا .اتخاذ گردد

 کارکنان نمره به دست آمده از ادراکات یانگینشده م
 بود که 49/2 یار با انحراف مع79/18مورد مطالعه 

در . بود 10 نمره ین و کمتر25 از 24 نمره یشترینب
 نسبت متوسطی درك شده یت از حساسکارکنانکل 
کارمل با .  برخوردار بودندایمنی و اصول ایمنیبه 

 ي مطالعه انجام شده با استفاده از الگو46 یبررس
 یت که حساسید رسیجه نتین به ایاعتقاد بهداشت

 رفتار بر ینی بیش قدرت را در پیشتریندرك شده ب
ر مطالعه خود قبل از  هم دیمیکر. )32(،عهده دارد

 نشان داد که جامعه مورد پژوهش از یمداخله آموزش
 برخوردار یدز ایماري نسبت به بیفی ضعیتحساس
 یله بهداشتأ مسیک فرد نسبت به یکاگر ). 33(،است

 که بدون داشتن عالئم باشدحساس بوده و معتقد 
 یت حساسین باشد، ایماري تواند مبتال به بی میماريب
 پرخطر و ي از رفتارهایشگیرينجر به پ تواند میم

 ارتقاء ادراکات یتدر نها.  شودحادثه یا آسیبابتالء به 
 که خود را در برابر ي به طوری مورد بررسکارکنان
 اید حساس بدانند مهم است و بحادثه یا آسیبابتال به 

 نکته توجه ین به ای آموزشي مداخله ايدر برنامه ها
 نمره به دست یانگینم بعد شدت درك شده در .شود

 با 40/17 مورد مطالعه کارکنانآمده از ادراکات 
 و 25 از 23 نمره یشترین بود که ب64/2 یارانحراف مع

 از شدت درك کارکناندر کل .  بود9 نمره ینکمتر
 رعایت ایمنی و اصول ایمنی نسبت به متوسطیشده 

در مطالعه میبدي کارگران از شدت . برخوردار بودند
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در مطالعه ). 20(، خوبی برخوردار بودنددرك شده
 نسبت یر پذیب هم  شدت درك شده افراد آسیمیکر

 خوب ی قبل از مداخله آموزشیدز ایماريبه ب
 کارکنان مورد  شدت ارتقاء ادراكیتدر نها). 33(،بود

 میزان شدید بودن که خود را در برابر ي به طوریبررس
 ن ایمنیآسیب یا حادثه در صورت رعایت نکردعوارض 

 مداخله ي در برنامه هایدحساس بدانند مهم است و با
 بعد موانع درك در . نکته توجه شودین به ای آموزشيا

 کارکنان نمره به دست آمده از ادراکات یانگینشده م
 بود که 14/5 یار با انحراف مع51/26مورد مطالعه 

در .  بود10 نمره ین و کمتر35 از 35 نمره یشترینب
 از موانع درك شده متوسط به باال نسبت کارکنانکل 

 در مطالعه هزاوه یی نیز ادراك موانع .برخوردار بودند
کارکنان قبل از مداخله آموزشی در استفاده از وسایل 

در  ).16(،حفاظت فردي تنفسی به طور متوسط بود
مطالعه میبدي کارگران از موانع درك شده نسبتاً 

 ي در برنامه هاینا رب بنا). 20(،خوبی برخوردار بودند
 کارکنان ین در اایمن ي ارتقاء رفتارهاي برايمداخله ا

 بعد در.  شودید ادراکات آنان تاکین ایش بر افزایدبا
 نمره به دست آمده از یانگینمنافع درك شده م

 یار با انحراف مع59/26 مورد مطالعه کارکنانادراکات 
نمره  ین و کمتر30 از 30 نمره یشترین بود که ب09/3
متوسط به  از منافع درك شده کارکناندر کل .  بود12
. برخوردار بودندایمنی و رعایت اصول ایمنی  درباره باال

 یان دانشجوین در بی که کالئيدر مطالعه ا
 دانشگاه تهران انجام داد نشان داد که یدالورودجد

 یدز ایماري نسبت به بیی از منافع درك باالیاندانشجو
در مطالعه میبدي نیز ). 34(،شند بایبرخوردار م

کارگران از منافع درك شده خوبی در استفاده از اصول 
هاي تنفسی برخوردار  ایمنی براي پیشگیري از بیماري

 ي براي مداخله اي در برنامه هاینا بر بنا). 20(،بودند
حوادث و همچنین رعایت  از یشگیري پياتخاذ رفتارها
 ز بر استفاده ا، باید مورد مطالعهکارکنان اصول ایمنی

 ادراکات ی از بررسیتدر نها . شودیدکأ اداراکات تینا

 بر  در شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمانکارکنان
 شود ی میري گیجهنت ی اعتقاد بهداشتيوگاساس ال
کارکنان  منافع و موانع  حساسیت، شدت،ادراکات

 ي خوب است و در برنامه ها نسبتاًنسبت به ایمنی
 ین توان از ای مایمن ي ارتقاء رفتارهاي برايمداخله ا

 مطالعه ین ایج هم رفته نتايرو.  کردفادهادراکات است
 ارتقاء براي مداخالت یزي و برنامه ریدرطراح
 یجنتا.  کاربرد داردایمن در بین کارکنان يرفتارها

 منابع یشترین پژوهش نشان داد که بینحاصل از ا
 فرهنگ ایمنی، ایمنی و در رابطه با یکسب آگاه

 درصد از طریق مواد آموزشی ارائه شده در 52/77
که با مطالعه . می باشد...) جزوه، کتابچه و (شرکت

 ینو ا ،)17(،خوانی دارد حقیقی در پاالیشگاه نفت هم
 مواد آموزشی ارائه شده در  است کهیننشان دهنده ا

 و کنندی  میفا اینه زمین در اینقش مهمشرکت 
 سمت ایمنی و رعایت اصول ایمنی کارکنان را به

 ین استفاده از مواد آموزشیا بر بنا. ترغیب می کنند
توسط شرکت نورد براي ترغیب هر چه بیشتر کارکنان 
براي رعایت اصول ایمنی و ایجاد دیدگاه ایمنی به 

  . عنوان یک ارزش توصیه می گردد
 مطالعه حاضر دال بر آن است ي هایافته مجموع در

 ایمنی در مورد خوب نسبتاً ی از نگرشکارکنانکه 
 يها  از گروهکارگرانجا که  آن از. برخوردار بودند

 ي شوند اجرای محسوب میر محیط کار پذیبآس
 یش به منظور افزاي و مداخله ای آموزشيبرنامه ها

 آسیب و حادثه از یريشگی پینهادراکات آنان در زم
 شود آموزش درخصوص ی مپیشنهاد.  شودی مصیهتو

 ی فنیم بر اصول و مفاهیطور مرتب و مبنه  بایمنی
 يمانند الگو( رفتارییر تغي هاالگويآموزش بهداشت و 

 ي راستا همکارینباشد که در ا) یاعتقاد بهداشت
 یافته توجه به با.  ضرورت استمسئوالن کارخانه یک

 کارخانه توسط ی مواد آموزش از پژوهش، استفادهيها
 احتمال کارکنان در یمنیا مربوط به يدر آموزش ها

  . خواهد کردیشتر آموزش را بیاثر بخش
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Abstract 

Introduction:  Industrial safety is an 
important issue that should be considered as 
a priority in the safety culture of 
companies. Given that the most of working 
accidents are arose from insecure 
perceptions and behaviors, it is necessary to 
conduct more researches in this field. The 
current study aimed to assess employees' 
perceptions of safety culture in Bahonar 
Copper Industries Co. using the health 
belief model (HBM). 
 
Materials & Methods: The current study 
was a descriptive cross-sectional study. All 
employees working in the rolling mill and 
steel parts manufacturing plant comprised 
the statistical population of the study. After 
preparing an appropriate questionnaire and 
confirming its validity and reliability, and 
also according to a pilot study, 215 subjects 
were determined for the study through 
statistical consultation. Gathered data were 
analyzed by SPSS software (version 16). 
 
Findings: In this study, most of the 
employees had under diploma degrees (53 
%) and the highest frequency of age groups  
was  34 to 40 years (57 people). 9.81 

percent of them were married and 43.7  
percent had over 16 years work experience. 
In this study, 79.5 % of the employees had 
a moderate perception and 10.3 % of them 
had a good perception toward the safety at 
work. Most participants were from the 
rolling mill and copper tube plant (28.4 %). 
Also, 5.39% of employees had a history of 
job-related accidents. In this study, 54.9 % 
of participants were averagely satisfied with 
their jobs. Finally, chi-square test showed a 
significant association between HBM 
constructs such as perceived susceptibility 
and occupation, work unit or work injury. 
 
Discussion &Conclusion: The employees 
had a relatively good attitude toward the 
safety at workplace. Since workers are 
vulnerable employees at workplaces, 
execution of educational and interventional 
programs using health belief model or other 
educational models is recommended to 
enhance the perception of workers to 
adhere to safety principals at workplaces. 
 
Keywords: Perception, Health Belief Model, 
The copper industry employees, Kerman 
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