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Abstract 

Background and Objective: Safety training, as one of the safety 
interventions, is an important factor in safety climate and safety performance 
improvement within organizations. The aim of this study was to assess the 
impact of training and technical interventions to provide healthy safety 
climate in the workplace. 
Materials and Methods: In this interventional study, 480 workers of 
different job groups in construction Company have entered the study. Data 
were collected using demographic, safety climate, and safety performance 
questionnaires. Questionnaires were completed at three stages, including 
before the intervention, 1 month after the first intervention, and 1 month after 
the second intervention (4 months after the first intervention). Data were 
analyzed by paired t-test, one-way analysis of variance, and Bonferroni test 
using SPSS software (version 23). 
Results: The findings of this study revealed that there was a significant 
improvement in all safety training impact subscales, indicating the 
enhancement of safety performance among employees. The obtained result 
of this study was indicative of significant improvements in the safety 
climate. This means that the training role has been considered crucial in 
improving and supporting employees’ and organization’s safety. 
Conclusion: Overall, the results of the current study paved the way towards 
raising the consciousness about the conceptualization of safety training 
impacts and its influence on safety climate, particularly with regard to the 
improvement of safety performance. However, there is a need for further 
research to investigate the effectiveness of specific safety training 
intervention with the addition of motivational factors, and its relation to 
safety climate over a period of time in various industries . 
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  کیدهچ
 مینهز در پیشگام ایمنی اقدامات از یکی عنوانبه ایمنی مسائل آموزش که است آن بر اعتقاد سابقه و هدف:

 داخالتم تأثیر تعیین هدف با حاضر مطالعه راستا، این در. باشدمی سازمان در ایمنی عملکرد و ایمنی جو بهبود
 .شد انجام سالم ایمنی جو با کاري محیط آوردنفراهم جهت فنی و آموزشی

 اطالعات. گرفتند قرار بررسی مورد مختلف مشاغل از کارگر 480 اي،مداخله مطالعه این در ها:مواد و روش
 در هاپرسشنامه پژوهش این در. گردید آوريجمع پرسشنامه طریق از ایمنی عملکرد و ایمنی جو اي،زمینه

 از بعد ماه یک و مداخله اولین از پس ماه یک مداخله، از قبل مرحله: شدند آوريجمع و تکمیل مرحله سه
 واریانس آنالیز زوجی، تی هايآزمون از استفاده با نیز هاداده). مداخله اولین از پس ماه چهار( مداخله دومین

 .گردیدند تحلیل و تجزیه SPSS 23 افزارنرم محیط در بونفرونی تعدیل و طرفهیک
 و ایمنی جو هايمؤلفه تمام بر ایمنی آموزش چشمگیر تأثیر دهندهنشان حاضر مطالعه هايیافته ها:یافته
 دهندهشانن ایمنی جو چشمگیر بهبود که گفت توانمی نتایج مبناي بر. بودند کارگران ایمنی عملکرد بهبود
 ایمنی وضعیت بهبود در اساسی عوامل عنوانبه فنی مداخالت همراه به آموزشی مداخالت سزايبه نقش

 .باشدمی سازمان در کارگران
 بر نیایم آموزش اثرات به نسبت عمومی درك ارتقاي درصدد حاضر مطالعه نتایج کلی، طوربه گیري:نتیجه

 تايراس در بیشتر هايپژوهش انجام جهت در تالش. بودند ایمنی عملکرد بهبود با رابطه در ویژهبه ایمنی جو
 ختلفم صنایع در ایمنی جو بر آن تأثیر و انگیزشی عوامل افزودن با ایمنی آموزش مداخالت اثربخشی بررسی
 .رسدمی نظر به ضروري

 
 فنی مداخله ؛آموزشی مداخله ؛ایمنی عملکرد ؛ساز و ساخت صنعت ؛ایمنی جو واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 شوندمی حوادثی قربانی جهان در کارگر هامیلیون ساله هر

 موقت یا دائمی افتادگی کار از یا و شدنکشته به منجر که
 حدود ایران در که دهندمی نشان مطالعات. دگردمی هاآن

 رسیده ثبت به 1382 سال در شغلی هايآسیب مورد 150000
. ]1[ است شده مرگ به منجر هاآن از مورد 1148 که است

 میلیون 5/3 ساله هر بهداشت، جهانی سازمان گزارش براساس
 از ناشی خسارات که شوندمی تلف حوادث اثر بر جهان در نفر
  . ]2[ است شده اعالم دالر میلیارد 500 معادل حوادث این

 اجتماعی تأمین سازمان توسط منتشرشده آمارهاي براساس
 در ایران در شغلی حوادث دلیل به پرداختی هايهزینه ایران،
 از یکى. است شده برابر یازده 1369 سال به نسبت 1376 سال

. ]4،3[ باشدمی ساز و ساخت صنعت جهان، در پرمخاطره صنایع
 صنعت در دنیا سراسر در مرگ به منجر حادثه 108000 ساالنه
 حوادث کل از درصد 30 معادل که دهدمی روي ساز و ساخت
 ترینبزرگ از یکی صنعت این. باشدمی مرگ به منجر شغلی
 5/4 که طوريبه است؛ متحده ایاالت در آفریناشتغال صنایع
. ]5[ شودمی شامل را آمریکا داخلی ناخالص تولید از درصد

 منجر حادثه 780 ،2012 سال در آمریکا کار اداره آمار براساس
 صنایع در شدهثبت شغلى جراحت 4000 از بیش و فوت به

 کلی، آمار براساس. است شده گزارش کشور این در ساز و ساخت
 شغلی جراحات نرخ و مرگ به منجر حوادث تعداد 2009 سال از
 این وجود، این با. است یافته کاهش ساز و ساخت صنعت در
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 آسیوندزاده و همکار 

 و حمل و کشاورزى صنایع از پس ناایمن صنعت سومین صنعت
 آن گویاي ساختمان صنایع مؤسسه آمار. ]4،3[ باشدمی نقل

 درصد 50 ساز، و ساخت صنایع در حوادث رخداد نرخ که است
 ارک از به منجر که حوادثی نرخ. باشدمی صنایع سایر از باالتر

 .]6[ است باال صنعت این در نیز گردندمی کارگران افتادگی
 دباشمی برخوردار باالیی میر و مرگ نرخ از صنعت این همچنین

 با مطابق .]7[) کارگر هزار 100 هر ازاي به مرگ مورد 36-12(
 اطالعات براساس ساز و ساخت صنعت در شدهثبت حوادث آمار،

 1387 و 1386 هايسال در ایران اجتماعی تأمین سازمان
 نیز 1391 سال در. ]8[ است بوده مورد 4291 و 4171 ترتیببه

 دهرسی ثبت به ساز و ساخت صنایع در کار از ناشی حادثه 5479
 کار از ناشی حوادث کل از درصد 69/26 معادل سهمی که است
 تغییرات کاري، نامناسب شرایط. ]9[ دارد را کشور در شدهثبت

 عوامل وجود مختلف، منابع کاربردنبه کار، محیط در وسیع
 و آب شرایط با مواجهه ،)غبار و گرد و ارتعاش صدا،( آورزیان

 ايهآسیب افزایش سبب سنگین بارهاي حمل و نامطلوب هوایی
 به ساز و ساخت صنایع. ]10[ است شده صنعت این در شغلی
 االب ریسک با صنایع بنديطبقه در حوادث زیاد رخداد نرخ دلیل
 اب همراه ایمنی مدیریت اهمیت بیانگر ارقام این .]11[ دارند قرار

 یمنیا مدیریت سیستم یک ایجاد به جهانی نیاز و ایمنی مهندسی
 در ساز و ساخت صنعت به مربوط ایمنی مسائل .]12[ باشدمی

 نگرانی و عمده مشکل یک عنوانبه همواره کشورها از بسیاري
 جراحات و حوادث عمده دلیل. ]11[ است بوده مطرح اولیه

 ناایمن اعمال و انسانى خطاهاى ساز، و ساخت صنعت در شغلی
 و کافى آگاهى بدون. باشدمی ایمنى هاىبرنامه فقدان دلیل به

 نیز ایمنى هاىبرنامه بهترین حتى مخاطرات، شناسایى
 انددریافته صنایع مدیران امروزه. ]3[ بود نخواهند آمیزموفقیت

 حوادث، نرخ کاهش براي مهم و توجهقابل هايراه از یکی که
 . است ایمنی به توجه

 مورد در کارگران تفکر گیرياندازه براي روشی ایمنی جو
 به و بوده معین زمانی مقطع یک در کار محل در ایمنی فرهنگ

 همچنین و اعمال ها،رویه ها،سیاست از کارکنان مشترك درك
 و دارد اشاره کار محیط در ایمنی واقعی اولویت و کلی اهمیت
 Wu. ]13-16[ گرددمی ایمنی بهبود راستاي در تغییراتی سبب

 در ایمنی فرهنگ از کارکنان ادراك را ایمنی جو همکاران و
 نهایت در و پذیردمی تأثیر فردي و سازمانی عوامل از که سازمان

 ؛]17[ اندکرده تعریف گذارد،می اثر کارکنان ایمنی رفتار بر
 ناپایدار نسبتاً هاآن شرایط که پویا شغلی هايمحیط در بنابراین

 مرتبه عامل عنوانبه ایمنی جو باشند،می تغییر پذیراي و بوده
 در شاخص این رو این از گردد؛می بنديرتبه باال سطوح در اول

 کار به ساز و ساخت هايپروژه جمله از پویا شغلی هايمحیط
 مطالعات، براساس. ]18[ باشدمی اهمیت حائز و شده گرفته

 از یکی عنوانبه را ایمنی جو اهمیت پژوهشگران از بسیاري
 85-98 علل که طوريبه اند؛دانسته حوادث در دخیل عوامل

 جو دهند،می رخ ناایمن رفتار اثر در که شغلی حوادث از درصد
 مطالعه در همکاران و جعفري. ]20،19[ باشدمی ضعیف ایمنی
 اختس صنعت در ایمنی جو آموزش تأثیر اهمیت بر تأکید با خود

 جو فاکتورهاي بهبود سبب ایمنی آموزش که دریافتند ساز و
. ]21[ است شده سازيساختمان شرکت هايکارگاه در ایمنی

Griffin و Neal عنوانبه ایمنی جو که نمودند عنوان نیز 
 درك و کرده عمل ایمنی عملکرد و سازمانی جو بین ايواسطه

 دهدمی توضیح را کار محیط در ایمنی ارزش مورد در افراد
 هايیافته بر تکیه با همکاران و مظاهري راستا، این در. ]14[

 منیای ارتقاي منظوربه که کردند پیشنهاد خود مطالعه از حاصل
 ایمنی آموزش و محورتئوري مداخالت از است بهتر صنایع در

 محمدي پژوهش نتایج زمینه، این در. ]22[ گردد استفاده
 قادر ایمنی آموزش مداخله که دادند نشان همکاران و زیدي
 تغییر ناایمن رفتارهاي درباره را کارگران نگرش و آگاهی است
 ایمنی جو. ]23[ شود هاآن ایمنی عملکرد بهبود موجب و دهد

 عملکرد که کلیدي عامل عنوانبه ساز و ساخت صنعت در
 است شده گرفته نظر در دهدمی قرار تأثیر تحت را ایمنی

 در ایمنی جو ساختار با رابطه در شدهانجام مطالعات. ]24[
 آموزش وجود عدم دلیل به که هستند آن از حاکی هاسازمان

 بیشتر صنایع، در کار بهداشت و ایمنی با ارتباط در مدون
 آگاهی دارد، وجود هاآن کار محیط در که خطراتی از کارگران

 مسائل آموزش که هستند معتقد پژوهشگران. ندارند کافی
 ایمنی جو سطح بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی ایمنی

 و انگیزش و آگاهی ارتقاي سبب آموزش  .باشدمی هاسازمان
 موجب نهایت در و شده فرد نگرش در تغییر آن دنبال به

 اهمیت به توجه با .گرددمی ایمنی عملکرد بهبود و جو ارتقاي
 کاهش و پیشگیري در دخیل عوامل از یکی عنوانبه ایمنی جو

 یمنیا عملکرد بر آن مثبت تأثیر به توجه با نیز و شغلی حوادث
 بر ایمنی آموزش تأثیر ارزیابی هدف با حاضر مطالعه کارگران،

 عمرانی شرکت یک کارگران در ایمنی عملکرد و جو بهبود
 .شد انجام )ابنیه(

 

 هامواد و روش
 )Quasi-Experimental Designs( آزمون طراحی

 با و دارد اشاره پژوهش ايپایه استراتژي به آزمون طراحی
 سیدنر تا تحقیق سؤاالت بررسی به عملیاتی برنامه یک تعیین

 روش به حاضر مطالعه .]26،25[ پردازدمی نهایی نتایج به
) Quasi-Experimental Designs( آزمایشی شبه ايمداخله

 شرکت یک با ارتباط  در آزمونپس -آزمونپیش صورتبه
 پرسشنامه از مطالعه این در. شد انجام 1396 سال در عمرانی

. گردید استفاده پژوهش براي مناسب هايداده آوريجمع براي
 خاص، صنعتی واحد جايبه ایمنی جو ارزیابی براي همچنین
 کارگر جمله از شغل چندین :شامل صنعتی واحد چندین

 ارتفاع، در کار کارگر برش، و خم کارگر آرماتوربند، جوشکاري،
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 آالتینماش اپراتور مکانیک، کارگر بچینگ، کارگر بچینگ، اپراتور
 و کامیون بتون، پمپ لودر، بولدوزر، مکانیکی، بیل( سنگین

 .شدند انتخاب ساده کارگران و برق و تأسیسات کارگر ،)غیره
 
 هانمونه

 کارگران تمام شامل حاضر پژوهش در مطالعه مورد جمعیت
 جمعیت انتخاب. بود عمرانی شرکت مختلف هايبخش در شاغل
 آموزش کارکنان تمامی که شد انجام واقعیت این براساس هدف
 داراي هدف گروه که است ذکر شایان. اندکرده دریافت را ایمنی

 هايمحیط از بسیاري در که بودند متنوعی حوادث و خطرات
 براي تصادفی گیرينمونه فرایند. باشندمی شایع نیز دیگر کاري

 کارگر 480 نهایت در و شد اجرا بخش هر در کارگران انتخاب
 کنندهشرکت عنوانبه داشتند، قرار شغلی خطرات معرض در که

 یآگاه با هاآزمودنی که ساخت خاطرنشان باید. شدند مطالعه وارد
 مطالعه وارد نامهرضایت فرم تکمیل با و مطالعه اهداف از کامل
 محرمانه صورتبه اطالعات که شد داده اطمینان هاآن به و شدند

 مشکل گونههیچ هاآن هايپاسخ و مانده باقی پژوهشگران نزد
 .آورد نخواهد وجود به هاآن براي را شغلی
 

شنامه  پرس
 بخش سه شامل حاضر مطالعه در استفاده مورد پرسشنامه

 سن،( کارگران ايزمینه اطالعات به مربوط اول بخش: بود مجزا
 وضعیت شغلی، رده کار، سابقه تحصیالت، تأهل، وضعیت

 کد( عمومی اطالعات و) قبلی حادثه سابقه و استخدامی
 در ؛)پرسشنامه تکمیل ساعت و تاریخ کارگر، هر براي پرسشنامه

 جو پرسشنامه از کارگران ایمنی جو سنجش براي دوم بخش
) HSE )Health and Safety Executive سازمان ایمنی

 متشکل سؤال 43 حاوي پرسشنامه این. گردید استفاده انگلستان
 شناخت و آگاهی مدیریت، تعهد: شامل ایمنی جو مؤلفه 11 از

 ،ایمنی قوانین نقض ایمنی، زمینه در ارتباطات ایمنی، مقررات
 ی،ایمن در کارکنان مداخله تأثیر ایمنی، مقررات و قوانین بهبود

 یمنی،ا براي تشویق ایمنی، مقررات و قوانین مجوز، صدور سیستم
 براساس هاپرسش. باشدمی خطر درك و ایمنی بهبود در مشارکت
 نمره حداقل تا) موافقم کامالً( 5 نمره حداکثر با لیکرت مقیاس

 هنسخ اعتباربخشی وجود با. شوندمی دهینمره) مخالفم کامالً( 1
 ترجمه مجدداً حاضر مطالعه در ایران، در پرسشنامه این اصلی

 مورد )Reliability( پایایی و روایی نظر از پرسشنامه فارسی
 روش از پرسشنامه پایایی سنجش جهت. گرفت قرار آزمون

 از استفاده با) α=85/0( کرونباخ آلفاي محاسبه با درونی همسانی
 سنجش منظوربه براینعالوه. گردید استفاده SPSS افزارنرم

 رد و شد آوريجمع متخصصان اصالحی نظرات پرسشنامه، روایی
 عملکرد ارزیابی جهت سوم بخش در گردید؛ اعمال پرسشنامه

 که تاس ذکر شایان. شد استفاده سؤالی هفت پرسشنامه از ایمنی
). α=872/0( گردید اعتبارسنجی حاضر مطالعه در پرسشنامه این

 میزان و ایمنی رعایت به مربوط سؤال چهار سؤال، هفت این از
 فردي هايمشارکت حد سؤال سه و بود ایمنی هايروش با انطباق
 . نمودمی ارزیابی را ایمنی هايفعالیت با مرتبط
 

 فنی و آموزشی مداخالت انجام مراحل
 اول مرحله: بودند مرحله دو شامل فنی و آموزشی مداخالت

 مداخله تکرار همراه به فنی مداخله دوم مرحله و آموزشی مداخله
 براي توجیهی جلسه یک مداخالت، آغاز از پیش. آموزشی

 هايکالس برگزاري جهت هابخش تمامی ایمنی کارشناسان
 جزوات جلسه این در که گردید برگزار کارگران براي آموزشی
 هايپاورپوینت و عکس فیلم، ها،دستورالعمل ها،کتابچه آموزشی،
 براساس آموزشی دوره محتواي. شد ارائه کارشناسان به آموزشی
 هايریسک ارزیابی ها،آن بروز علل و دادهرخ حوادث بررسی

 جهت( مصاحبه و شغلی رده هر در موجود خطرات شده،انجام
 مواردي شامل که شد تهیه) کارگران و کارشناسان از نظرسنجی

 کار، محیط در خطرناك شرایط و آورزیان عوامل: همچون
 شرایط و عوامل با برخورد نحوه مورد در هاآن توانمندسازي

 استفاده نحوه و فردي حفاظت وسایل انواع کار، محیط خطرناك
 و ایمن رفتارهاي مورد در کارگران آگاهی ها،آن از صحیح
 رعایت فواید و ناایمن رفتارهاي تغییر تأثیرگذاري و ناایمن

 تشخیص جهت کارگران توانمندسازي ایمن، رفتارهاي
 هايایستگاه از ناشی هايزیان از آگاهی ناایمن، رفتارهاي
 طمحی در مناسب کاري ایستگاه تنظیم نحوه و کاري نامناسب

 هاآن تشویق و کار بین مدتکوتاه هاياستراحت ضرورت کار،
 رد آموزشی، جلسه هر شروع از پیش. بود پذیريمسئولیت به

 با رابطه در کارگران با دقیقه 15 مدت به توجیهی جلسه یک
 هاآن سوي از شدهگزارش اطالعات بودنمحرمانه و مطالعه اهداف

 گرانکار گروهی استقبال جلسات، تمامی در تقریباً و شد صحبت
 هايگروه به کارگران ادامه، در .گردید مشاهده شفاهی صورتبه

 مشاغل تمامی از گروه هر در که گروه 12( شدند تقسیم نفره 40
 هر در که بود مرحله دو شامل آموزشی مداخالت). داشتند حضور

 طول در ساعته دو جلسه 12 در مجموع در مداخالت مرحله،
 هاآموزش. شدند انجام) متفاوت روز دو در هفته هر( هفته شش

 به وزشیآم تخته و بزرگ مانیتور کامپیوتر، سیستم از استفاده با
 نظرسنجی آموزش، در کارگران دادندخالت و گروهی بحث شیوه

 به تشویق و شرایط بهبود و ایمن رفتارهاي مورد در هاآن از
 شامل که فنی مداخله. شد انجام شدهمطرح مباحث به کردنعمل

 موارد تکرار( آموزش دوم مرحله با همزمان بود، کنترلی اقدامات
 مداخله اولین از بعد ماه سه فاصله به) اول مرحله در شدهمطرح

 لقبی از کنترلی اقدامات: شامل فنی مداخالت. شد انجام آموزشی
 سازيپیاده انبارها، در حریق اعالم هايسیستم نصب و طراحی
 سرپرستان توسط سالم فردي حفاظت وسایل تهیه و 5S سیستم

 هس در هاپرسشنامه مطالعه این در .بود شرکت ایمنی مسئوالن و
 دوم مرحله مداخالت، از قبل اول مرحله: شدند آوريجمع مرحله
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 از پس ماه یک سوم مرحله و آموزشی دوره اولین از پس ماه یک
 ماه چهار( آموزشی دوره دومین برگزاري و فنی مداخالت اجراي

 ).آموزشی مداخله اولین از بعد

 
 هاداده آماري تحلیل و تجزیه

 افزارنرم در هاآن کدبندي اطالعات، آوريجمع از پس
SPSS 23 اطالعات معیار انحراف و میانگین ابتدا .شد انجام 
 نظورمبه. گردید تعیین ایمنی عملکرد و جو نمرات و دموگرافیک

 ایمنی عملکرد و ایمنی جو بر مداخالت تأثیر میزان بررسی
 فنی و آموزشی مداخالت از پس ماه چهار و یک قبل، کارگران

 جهت .شد استفاده) بونفرونی تعدیل( مراحل دو به دو مقایسه از
 قبل( ایمنی عملکرد و ایمنی جو بر دموگرافیک عوامل اثر بررسی

 و طرفهیک واریانس آنالیز آماري آزمون نیز) مداخله از بعد و
 نیز معناداري سطح. گرفت قرار استفاده مورد زوجی تی آزمون
 .شد گرفته نظر در 05/0 معادل
 

 هایافته
 نمیانگی. بودند مرد حاضر مطالعه در کنندگانشرکت تمامی

 آن تغییرات دامنه و سال 3/42 معادل شرکت در کارگران سنی
 سال 63/10 نیز کارگران کاري سابقه میانگین. بود سال 66-24
 عبارت نیز کارگران تحصیالت سطح. بود 98/2 معیار انحراف با

 درصد 5/30 راهنمایی، درصد 3/28 سیکل، درصد 4/19: از بود
 هايویژگی به مربوط اطالعات. دیپلم از باالتر درصد 8/21 و دیپلم

 .است شده ارائه 1 جدول در کنندگانشرکت دموگرافیک
 
ج  مداخالت انجام از قبل نتای

 با 21/3 ایمنی جو هايمؤلفه نمرات میانگین :ایمنی جو
 جو هايمؤلفه بین از. بود نمره 5 مجموع از 4/0 معیار انحراف
 نمره بیشترین "ایمنی مقررات و قوانین" مؤلفه ایمنی،

 نمره کمترین "ایمنی براي تشویق" مؤلفه و) 9/0+612/3(
 .دادند اختصاص خود به را )324/0+411/2(

کرد  07/3 معادل ایمنی عملکرد نمره میانگین :ایمنی عمل
 .بود نمره 5 مجموع از 37/0 معیار انحراف با

 
ج ک نتای  آموزشی مداخله اولین از پس ماه ی
 وج نمرات میانگین بین معناداري اختالف نتایج مبناي بر
 مشاهده آموزشی مداخله از پس ماه یک و قبل مرحله بین ایمنی

 مرحله بین ایمنی عملکرد نمرات میانگین بین اختالف اما شد؛
 .نبود معنادار آموزشی مداخله از پس ماه یک و قبل

 56/3 معادل ایمنی جو هايمؤلفه نمرات میانگین :ایمنی جو
 جو هايمؤلفه بین از. بود نمره 5 مجموع از 29/0 معیار انحراف با

 نمره بیشترین "ایمنی زمینه در ارتباطات" مؤلفه ایمنی،
 نمره کمترین "تولید فشار" مؤلفه و) 748/0+201/4(
 .دادند اختصاص خود به را) 906/0+513/2(

کرد  14/3 معادل ایمنی عملکرد نمره میانگین :ایمنی عمل
 .بود نمره 5 مجموع از 11/0 معیار انحراف با

 
ج ک نتای  همراه به آموزشی مداخله دومین از پس ماه ی

 )آموزشی مداخله اولین از پس ماه چهار( فنی مداخله
 بین معناداري اختالف مداخالت، دوم مرحله انجام از پس
 از پس ماه یک بین ایمنی عملکرد و ایمنی جو نمرات میانگین

 مداخالت دوم مرحله از پس ماه یک و مداخالت اول مرحله
 .شد مشاهده
 معادل ایمنی جو هايمؤلفه نمرات میانگین :ایمنی جو

 بین از. بود نمره 5 مجموع از 31/0 معیار انحراف با 02/4
 مرهن بیشترین "ایمنی پیشرفت" مؤلفه ایمنی، جو هايمؤلفه

 نمره کمترین "ایمنی قوانین نقض" مؤلفه و) 502/0+34/4(
 .دادند اختصاص خود به را) 01/1+09/2(

کرد  91/3 معادل ایمنی عملکرد نمره میانگین :ایمنی عمل
 .بود نمره 5 مجموع از 42/0 معیار انحراف با

 همرحل( مداخالت از بعد و قبل نمرات معیار انحراف و میانگین
 .است شده داده ننشا 2 جدول در) مرحله به

 
 کنندگانشرکت دموگرافیک اطالعات :1 جدول

 متغیر
 میانگین

 )معیار انحراف(
 بنديدسته

 متغیر
 درصد

 سن
3/42 
)39/6(   

 کار سابقه
63/10 

)98/2(   

  تأهل وضعیت
 مجرد
 متأهل

3/34 
7/65 

  تحصیالت سطح
 سیکل
 دیپلم

 دیپلم از باالتر

7/47 
5/30 
8/21 
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 منیا عملکرد و یمنیا جو بر یآموزش مداخالت ریاثت                             

 مداخله از پس ماه چهار و یک قبل، کارگران؛ ایمنی جو هايمؤلفه نمرات میانگین مقایسه: 2 جدول

 ایمنی جو هايمؤلفه
 قبل نمره میانگین

 مداخالت انجام از
 پس ماه یک نمره میانگین

 آموزشی مداخله اولین از
 مرحله دومین از پس ماه یک نمره میانگین

 )آموزشی مداخله اولین از پس ماه چهار( مداخالت
 861/3+734/0 143/3+238/0 547/3+225/0 مدیریت تعهد

 254/4+325/1 95/3+01/1 63/2+197/0 ایمنی مسائل آموزش
 18/4+571/0 301/4+748/0 416/3+14/0 ایمنی زمینه در ارتباطات

 942/2+257/0 513/2+906/0 303/2+511/0 تولید فشار
 34/4+502/0 1/4+472/0 461/2+28/1 ایمنی پیشرفت

 054/4+703/0 204/4+31/0 43/3+759/0 یایمن در کارکنان مداخله تأثیر
 882/2+143/1 857/2+601/1 13/3+624/0 مجوز صدور سیستم
 219/4+687/0 992/3+85/0 612/3+9/0 ایمنی مقررات و قوانین
 289/4+35/0 522/3+479/0 411/2+324/0 ایمنی براي تشویق

 757/2+84/0 769/2+623/0 48/3+153/0 حفاظت کمیته نقش
 09/2+01/1 471/2+284/0 512/2+24/0 ایمنی قوانین نقض
 

 مداخله از پس ماه چهار و یک قبل، کارگران؛ ایمنی عملکرد نمرات میانگین مقایسه :3 جدول

 متغیر
 قبل نمره میانگین

 مداخالت انجام از
 از پس ماه یک نمره میانگین
 آموزشی مداخله اولین

 مداخالت مرحله دومین از پس ماه یک نمره میانگین
 )آموزشی مداخله اولین از پس ماه چهار(

 15/4+74/0 736/3+514/0 27/3+082/0 ایمنی عملکرد
 

 آموزشی مداخله از پس ماه سه و دو قبل، ؛یمنیا عملکرد و یمنیا جو نمرات دو به دو مقایسه :4 جدول
 معناداري سطح مرحله متغیر

 ایمنی جو
 03/0 مداخله اولین از پس ماه یک با مداخله از قبل
 000/0 مداخله دومین از پس ماه یک با مداخله از قبل

 01/0 مداخله دومین از بعد ماه یک با مداخله اولین از پس ماه یک

 ایمنی عملکرد
 05/0 مداخله اولین از پس ماه یک با مداخله از قبل
 01/0 مداخله دومین از پس ماه یک با مداخله از قبل

 000/0 مداخله دومین از پس ماه یک با مداخله اولین از بعد ماه یک
 

 و جو بر آموزشی مداخالت تأثیر میزان سنجش جهت
 مداخله از پس ماه یک قبل، مرحله بین کارگران ایمنی عملکرد
 پس ماه چهار( مداخالت مرحله دومین از بعد ماه یک و آموزشی

 تعدیل( مراحل دو به دو مقایسه از )آموزشی مداخله اولین از
 نشان 4 و 3 جداول در آن جینتا که گردید استفاده )بونفرونی

 دهندهنشان آزمون این از حاصل هايیافته اساسبر .اندشده داده
 از قبل ایمنی عملکرد و ایمنی جو نمرات بین معنادار اختالف
 معنادار اختالف همچنین و مداخله اولین از پس ماه یک و مداخله

 مداخله دومین از بعد ماه یک و مداخله اولین از پس ماه یک بین
 نیز مداخله دومین از پس ماه یک و مداخله از قبل بین. بود

 .آمد دستبه معناداري اختالف
 

 بحث
 آموزشی مداخالت تأثیر بررسی حاضر، مطالعه انجام از هدف

 ساخت صنعت در کارگران ایمنی عملکرد و ایمنی جو بر فنی و
 آموزشی مداخالت که داد نشان مداخله از حاصل نتایج. بود ساز و
 وج بهبود بر چشمگیري تأثیر فنی، مداخالت با همراه ویژهبه و

 مراتن میانگین که طوريبه دارد؛ کارگران ایمنی عملکرد و ایمنی
 افزایش مداخالت دوم و اول مرحله در ایمنی عملکرد و ایمنی جو

 زشآمو مثبت تأثیر دهندهنشان مسأله این که داشتند معناداري
. دباشمی کارگران ایمنی عملکرد و ایمنی جو بر ایمنی اقدامات و

 بر تمرکز و ایمنی مسائل زمینه در روزافزون هايپیشرفت
 کارگران تشویق براي را جدیدي هايفرصت اي،مداخله مطالعات

 کاهش آن متعاقب و ایمنی مورد در مثبت نگرش به نسبت
 اصول براساس آموزش که صورتی در .آورد خواهد فراهم حوادث
 بسیار عامل تواندمی ،گردد اجرا دقیق ریزيبرنامه با و صحیح
 نتایج با راستاهم. باشد جامعه و کارگران ایمنی ارتقاي در مهمی
 که داد نشان همکاران و تقدیسی پژوهش نتایج حاضر، مطالعه
 .]27[ دارد ایمنی عملکرد بر مثبتی تأثیر آموزشی مداخله

 افزایش که بودند آن از حاکی رحمانی مطالعه نتایج همچنین،
 از پس ماه سه کارگران، رفتار نمرات میانگین در يمعنادار
  .]28[ دارد وجود مداخله از قبل به نسبت مداخله
 دادند نشان همکاران و جعفري مطالعه نتایج رابطه، این در

 تعهد نمرات میانگین معنادار افزایش سبب آموزشی مداخله که
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 ایمنی، زمینه در ارتباطات ایمنی، مسائل آموزش مدیریت،
 و قوانین مجوز، صدور سیستم ایمنی، در کارکنان مداخله
 .]21[ گرددمی ایمنی قوانین نقض و ایمنی مقررات

 وضعیت مداخله اول مرحله در مطالعه، این جنتای براساس
 پیشرفت" مداخله دوم مرحله در و "ایمنی زمینه در ارتباطات"

 کمیمح تأیید مسأله این که داشتند چشمگیري افزایش "ایمنی
 لکردعم و جو بهبود بر فنی و آموزشی مداخالت افزایشی تأثیر بر

 ویقتش سبب ایمنی زمینه در ارتباطات افزایش .باشدمی ایمنی
 مطالعه هايیافته به توجه با و گرددمی ایمن رفتارهاي به کارگران

 قوانین نقض مداخالت، انجام از پس که گرددمی مالحظه حاضر
 معنادار تغییر. است یافته کاهش چشمگیري میزان به ایمنی

 عمده طوربه مداخالت، انجام از پس کارگران ایمنی عملکرد
 . بود کارگران کار محیط ایمنی جو بهبود با مرتبط

 

 گیرينتیجه
 عواقب و کار از ناشی حوادث مورد در موجود آمار به توجه با

 و اهمیت به توانمی آن از ناشی اجتماعی و فردي آمیزمخاطره
 رو این از برد؛ پی ایمنی موضوع با رابطه در افراد آموزش نقش

 به صحیح بهداشتی و ایمنی تدابیر اتخاذ با بایستمی صنایع
 به جلوگیري کار حوادث وقوع از مؤثر و مفید آموزش واسطه

 هک گرفت نتیجه توانمی حاضر مطالعه هايیافته از. آورند عمل
 آموزش در کارگران دادندخالت با آموزشی هايکالس برگزاري

 طمحی در ایمنی موضوع اهمیت بیان و گروهی بحث به تشویق و
 أثیرت کارگران ایمنی رفتار بر تواندمی فنی اقدامات همچنین و کار

 بهبود و سازمانی فرهنگ ارتقاي سبب و گذاشته مثبت
 گذارياشتراك و نظر تبادل .گردد ایمنی جو فاکتورهاي

 کافی زمان اختصاص و آموزشی مدون برنامه افراد، هايتجربه
 .گردد واقع مؤثر افراد ایمن رفتارهاي ارتقاي در تواندمی نیز

 پاسخگویی امکان حاضر، مطالعه هايمحدودیت از یکی
 خصیش عقاید و باورها تأثیر تحت پرسشنامه سؤاالت به کارگران

 محدودیت. بود غیرواقعی صورتبه افراد روانی -روحی وضعیت و
 دلیل به کنترل گروه يرو بر مطالعه ياجرا امکان عدم دیگر،

 یارزیاب محدودیت، این رفع براي که بود شرکت در موجود شرایط
 پس ماه چهار و یک متفاوت، زمانی فواصل و مختلف هاينوبت در
 بتوان باالتري اطمینان ضریب با تا گرفت صورت مداخله از

 مشکالت از دیگر یکی. کرد بررسی را گرفتهصورت تغییرات
 جهت پژوهشگران و کارگران مسئوالن، بین هماهنگی پژوهش،
 حمایت با نیز مشکل این که بود آموزشی هايکالس برگزاري
 ینا در. گردید مرتفع بهداشت و ایمنی بخش و شرکت مسئوالن

 ترلکن گروه داشتن با و مشابه شرایط در مطالعاتی انجام راستا،
 .رسدمی نظر به ضروري

 

 تشکر و قدردانی
 از سپاس ضمن دارندمی ملزم را خود مقاله نویسندگان

 عمل به را الزم هايهمکاري مطالعه این در که کارگرانی تمامی
 راستاي در همکاري جهت شرکت ایمنی مسئوالن از آوردند،
 د.نماین تشکر صمیمانه پژوهش اجراي
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