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Background and Objective: Despite the advances in occupational safety,
many accidents still occur in the workplace, most of which are due to the
poor safety performance of the workers. The knowledge of the factors
affecting safety performance is a suitable guide regarding the plan
developments for occupational accident prevention. Therefore, this study
was conducted to measure and determine demographic factors affecting the
safety performance of workers
Materials and Methods: This cross-sectional and analytical study was
carried out on 487 workers working at a gas refinery in 2018. The Persian
version of the Neal and Griffin questionnaires were used in order to measure
their safety performance. Moreover, demographic characteristics were
measured by a researcher-made questionnaire. Psychometric properties of
this questionnaire were initially measured to ensure the validity and
reliability of the safety performance questionnaire. In addition, the
relationship between demographic characteristics and safety performance
was assessed using SPSS software (version 23) through one-way ANOVA
and independent sample t-test.
Results: The primary results of this study showed that the safety
performance questionnaire had desirable validity and reliability. Moreover,
the safety performance of workers was at the desired level. According to the
results obtained from the demographic characteristics, safety performance
was correlated significantly with age and job experience (P<0.05). In other
words, low experienced and younger workers had a poor safety performance,
compared to the elderly ones.
Conclusion: Considering the poor safety performance of young and low
experienced workers, compared to the older and high experience ones, it is
necessary to pay more attention to these two groups in the development of
safety plans in the workplace.
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مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد ایمنی کارکنان و عوامل جمعیتشناختی اثرگذار بر آن در یک پاالیشگاه
گازی
فاضل
1
2
3

رجبی1

 ،حمیدرضا مکرمی ،2مهدی

جهانگیری*،3

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
استادیار ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

* نویسنده مسئول :مهدی جهانگیری ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران .ایمیل:
jahangiri_m@sums.ac.ir

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1317/11/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/11/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :با وجود پیشرفتهای حاصلشده در زمینه ایمنی شغلی ،هنوز حوادث شغلی بسیاری در
محیطهای کاری اتفاق میافتند که بیشتر آنها از عملکرد ایمنی ضعیف کارگران ناشی میشوند .شناخت
عوامل اثرگذار بر عملکرد ایمنی ،راهنمای مناسبی برای برنامهریزی پیشگیری از حوادث شغلی خواهد بود .در
این راستا ،مطالعه حاضر با هدف سنجش و تعیین عوامل جمعیتشناختی اثرگذار بر عملکرد ایمنی کارکنان
انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه مقطعی -تحلیلی حاضر در ارتباط با  787نفر از کارکنان یک پاالیشگاه گازی در سال
 1317انجام شد .بهمنظور سنجش عملکرد ایمنی از نسخه فارسی پرسشنامه  Nealو  Griffinبهره گرفته شد
و برای سنجش ویژگیهای جمعیتشناختی از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده گردید .عالوهبراین بهمنظور
اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد ایمنی ،ابتدا ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سنجیده شد و
در ادامه ،ارتباط بین ویژگیهای جمعیتشناختی و عملکرد ایمنی با استفاده از آزمونهای آماری تحلیل
واریانس یکطرفه و آزمون تی مستقل با استفاده از نرمافزار  SPSS 23مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج اولیه مطالعه نشان دادند که پرسشنامه عملکرد ایمنی مورد استفاده از روایی و پایایی الزم
برای انجام مطالعه برخوردار است .نتایج کلی نیز حاکی از آن بودند که عملکرد ایمنی کارکنان وضعیت مطلوبی
دارد .شایان ذکر است که از بین ویژگیهای جمعیتشناختی مورد بررسی ،سن و تجربه کاری ارتباط معناداری
با عملکرد ایمنی داشتند ()P<1/10؛ بدینمعنا که افراد جوان و کم تجربه ،عملکرد ایمنی ضعیفتری داشتند.
نتیجه گیری :با توجه به عملکرد ایمنی ضعیفتر کارکنان جوان و کمتجربه و کارگران مسن و با تجربه باال
الزم است برنامهریزیهای الزم برای ارتقای عملکرد ایمنی این دو گروه از کارکنان صورت گیرد.
واژگان کلیدی :پاالیشگاه گازی؛ عملکرد ایمنی؛ عوامل جمعیتشناختی

مقدمه
حوادث ناشی از کار ،سومین عامل مرگ و میر در جهان و
دومین عامل مرگ و میر در ایران پس از سوانح رانندگی
هستند که پیامدهای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و انسانی
غیرقابلجبرانی را بر افراد و جوامع تحمیل میکنند [ .]1مطابق
با آمارهای سازمان جهانی کار ( ILO: International Labour
 )Organizationسالیانه حدود  211هزار نفر بر اثر حوادث ناشی
از کار جان خود را از دست میدهند [ .]2آمار حوادث ثبتشده
توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایران نشان میدهد که
در یک دوره زمانی هشت ساله (از سال  1381تا سال )1311
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بیش از  8311مورد مرگ و میر در اثر حوادث ناشی از کار اتفاق
افتاده است [.]3
برای کاهش حوادث شغلی الزم است عوامل اثرگذار بر ایجاد
حوادث و جراحات شغلی بهخوبی شناسایی و ارزشیابی شوند
[ .]7،0بر مبنای مطالعات پیشین مشخص شده است که بیشتر
حوادث توسط تعداد کمی از افراد اتفاق میافتند [ .]0،1بین
دانشمندان معتقد هستند که  81تا  11درصد از حوادث شغلی
به دلیل رفتارهای ناایمن رخ میدهند []7-1؛ به همین دلیل،
بررسی رفتارهای انسانی بسیار بااهمیت هستند و امروزه رفتارهای
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سنجش عملکرد ایمنی

ایمنی بهعنوان شاخص عملکرد ایمنی ()Safety Performance
کارکنان محسوب میشوند [.]11،11
عملکرد ایمنی به مجموعه اعمال و رفتارهایی که کارکنان
برای حفظ و ارتقای سطح ایمنی و بهداشتی خود و همکارانشان
انجام میدهند ،اطالق میشود [ .]8،12مطالعات بسیاری نشان
دادهاند که عملکرد ایمنی ارتباط معکوسی با حوادث شغلی دارد
[ .]0،13،17اندازهگیری عملکرد ایمنی کارکنان پایه و اساس
ارزیابی دقیق وضعیت ایمنی محیط کار است .روشهای
گوناگونی برای سنجش عملکرد ایمنی کارکنان وجود دارند
که به دو گروه روشهای واکنشی ()Reactive methods
یا گذشتهنگر ( )Lagging methodsو روشهای آیندهنگر
( )Proactive methodsتقسیم میشوند .روشهای گذشتهنگر
برای سنجش عملکرد ایمنی شامل بررسی و ارزیابی رویدادهای
شغلی (حوادث و شبهحوادث) استفاده میگردد که معموالً از آن
بهعنوان پیامدهای نهایی ایمنی ( )Safety outcomesنام برده
میشود؛ اما روشهای آیندهنگر مبتنی بر سنجش و ارزیابی رفتار
کارکنان در محیط کار میباشند [ .]10-17با توجه به مواردی
نظیر کمبودن تعداد حوادث و شبهحوادث ،عدم گزارش آنها به
دلیل ترس یا نگرش بینتیجهبودن گزارش ،عدم وجود سیستم
گزارشدهی اثرگذار بر سازمانها و عدم همکاری آنها برای ارائه
آمار دقیق و جزئیات مفید در مورد رفتار ایمنی کارکنان ،نرخ
حوادث و شبهحوادث معیاری قطعی برای سنجش عملکرد فرد و
سازمان نمیباشد []11،10،18،11؛ بنابراین تمرکز بر رفتارهای
ایمنی کارکنان ،اطالعات مرتبط و دقیقتری را برای اطمینان از
تأمین و حفظ وضعیت ایمنی محیط کار ارائه خواهد داد.
سنجش عملکرد ایمنی کارکنان مبتنی بر رفتار به شیوههای
گوناگونی شامل :شیوه خودگزارشدهی (خوداظهاری)،
نمونهبرداری ،مشاهده رفتار کارکنان و مصاحبه با سرپرستان
انجام میشود .امروزه روش مشاهده رفتار کارکنان به دلیل
محدودیتهای اجرایی و مالحظات اخالقی ،کمتر مورد استفاده
قرار میگیرد [ .]11شیوه مصاحبه با سرپرستان نیز بهشدت به
دانش و نگرش آنها در مورد مسائل ایمنی وابسته میباشد .این
احتمال وجود دارد که روابط بین سرپرستان و کارکنان و دیدگاه
سرپرستان در مورد آنها بر نتایج ارزیابی عملکرد ایمنی تأثیر
بگذارد [ .]10با توجه به محدودیتهای جدی روشهای یادشده،
امروزه استفاده از شیوههای خودگزارشدهی مبتنی بر رفتار،
رایجترین روش برای سنجش عملکرد ایمنی کارکنان محسوب
میشود [.]21
پرسشنامههای متعددی برای این منظور طراحی شدهاند که
در این میان ،پرسشنامه ارائهشده توسط  Nealو Griffin
رایجترین ابزار برای سنجش عملکرد ایمنی کارکنان میباشد
[ .]21به اعتقاد این دو پژوهشگر ،عملکرد ایمنی دربرگیرنده
تطابق ایمنی ( )Safety complianceو مشارکت ایمنی
( )Safety participationاست و برای اندازهگیری عملکرد
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ایمنی میتوان از این دو بعد رفتاری به شیوه خودگزارشدهی
(که امروزه مورد پذیرش بیشتر پژوهشگران میباشد) استفاده
نمود .تطابق ایمنی به معنای پیروی از قوانین در فعالیتهای
اساسی ایمنی و مشارکت ایمنی شامل فعالیتهای داوطلبانه
جهت ارتقای برنامههای ایمنی محیط کار میباشد .بدیهی است
کارکنانی که بیشتر از قوانین و الزامات ایمنی پیروی میکنند
(تطابق ایمنی) و یا بیشتر در برنامههای ایمنی مشارکت دارند
(مشارکت ایمنی) ،کمتر به حوادث شغلی دچار میشوند
[ .]12،17،22،23بهطور کلی ،تمرکز بر رفتارهای داوطلبانه از
این نظر اهمیت دارد که این رفتارها دارای ماهیت کنشی هستند.
بدینترتیب ،قبل از وقوع حادثه و ایجاد خسارت میتوان از
عملکرد ایمنی کارکنان مطلع شد و با بهکارگیری اقدامات کنترلی
مناسب از ایجاد حادثه جلوگیری کرد .باید خاطرنشان ساخت که
رفتار ،کلید اثربخشی عملکرد ایمنی سازمان بوده و میتواند
بهعنوان شاخصی آیندهنگر ( )Leading indicatorبرای سنجش
عملکرد ایمنی یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد [.]11،17
عوامل مختلفی بر عملکرد ایمنی کارکنان تأثیر میگذارند.
بهطور کلی میتوان این عوامل را به دو دسته عوامل فردی و عوامل
زمینهای تقسیم نمود .عوامل فردی شامل :تفاوتهای فیزیکی (قد،
وزن و آمادگی جسمانی) ،عوامل جمعیتشناختی (سن ،تجربه
کاری ،وضعیت آموزش ،وضعیت روانی و شرایط خانوادگی
و اجتماعی) ،ظرفیتهای شناختی ()Cognitive Capacity
(توجه ،تمرکز ،حافظه و غیره) و ویژگیهای شخصیتی میباشد.
عوامل زمینهای نیز عوامل مدیریتی و سازمانی ،عوامل مرتبط با
نوع شغل و عوامل محیطی را شامل میشود [.]11،10
همانگونه که گفته شد ،بیشتر حوادث شغلی در اثر عملکرد
ایمنی نامناسب کارکنان اتفاق میافتند؛ بنابراین بررسی و
سنجش عملکرد ایمنی کارکنان و عوامل پیشبینیکننده آن
میتواند بهعنوان شاخصی آیندهنگر برای پیشبینی وضعیت
ایمنی سازمان و در نتیجه برنامهریزی برای کاهش حوادث شغلی
مورد استفاده قرار گیرد .با وجود اهمیت این موضوع ،بیشتر
مطالعات در مورد سنجش عملکرد ایمنی کارکنان بر استفاده از
شاخصهای گذشتهنگر و یا بررسی رفتارهای ایمنی متمرکز
شدهاند [ .]27-27همانطور که ذکر شد با توجه به
محدودیتهای متعدد موجود ،این شاخصها نمیتوانند انعکاس
مناسبی از عملکرد ایمنی کارکنان را ارائه دهند .در این راستا،
مطالعه حاضر بهمنظور سنجش عملکرد ایمنی کارکنان و عوامل
جمعیتشناختی اثرگذار بر آن در یک پاالیشگاه گازی طراحی و
انجام شد.
مواد و روشها

طرح پژوهش و جمعیت مورد مطالعه
مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر در سال  1317در ارتباط با
یک پاالیشگاه گازی در جنوب ایران انجام شد .جامعه آماری این
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رجبی و همکاران

پژوهش شامل  811نفر از کارکنان عملیاتی پاالیشگاه با سابقه
کار حداقل یک سال بود که از میان آنها  032نفر حاضر به
شرکت در مطالعه شدند .الزم به ذکر است که  70پرسشنامه به
دلیل دادههای مفقود بیش از  21درصد ،پاسخهای مخدوششده
و پاسخ تصدیق ،مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار نگرفتند؛
بنابراین نمونه آماری نهایی مطالعه شامل  787نفر از کارکنان
عملیاتی یک پاالیشگاه گازی با سابقه کار حداقل یک سال بود.
پیش از تکمیل پرسشنامه ،هدف از انجام مطالعه ،نحوه
پاسخگویی به سؤاالت و تعهدات اخالقی پژوهشگر در قبال
پرسشنامههای تکمیلشده برای کارکنان شرح داده شد .ذکر این
نکته ضرورت دارد که شرکت در مطالعه برای تمامی کارکنان
داوطلبانه بود و تمام پرسشنامهها بدون ذکر نام و بهصورت کلی
تجزیه و تحلیل شدند.

روش اجرای مطالعه
ترجمه پرسشنامه
برای انجام این مطالعه ،ابتدا نسخه انگلیسی پرسشنامه بهطور
مستقل توسط دو متخصص ایمنی و آشنا به زبان انگلیسی به
فارسی ترجمه شد .سپس با حضور همزمان دو مترجم و اعضای
تیم پژوهش ،یک نسخه واحد از پرسشنامه تهیه گردید .این نسخه
ترجمهشده در مرحله بازترجمه توسط دو مترجم مستقل از
مترجمان مرحله اول که هیچگونه اطالعی از نسخه اصلی
نداشتند ،به زبان انگلیسی برگردانده شد .در نهایت طی جلسهای
با حضور مترجمان و تیم پژوهش ،تفاوتهای موجود بررسی
گردید و پس از انجام اصالحات و انطباق نسخه اصلی با نسخه
ترجمهشده ،نسخه فارسی پرسشنامه تهیه شد.

سنجش روایی پرسشنامه
ابزار مطالعه
پرسشنامه عملکرد ایمنی
برای سنجش عملکرد ایمنی در این مطالعه از پرسشنامه
 Nealو  Griffinاستفاده شد [ .]17از آنجایی که در زمان انجام
پژوهش ،مطالعهای در مورد اعتبارسنجی این پرسشنامه یافت
نشد ،ابتدا این پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه و اعتبارسنجی
گردید .پرسشنامه مذکور دارای دو بعد مشارکت ایمنی و تطابق
ایمنی است که هرکدام از این ابعاد دارای چهار گویه هستند و
پاسخهای هریک از گویهها در یک طیف لیکرت چهار درجهای از
"بسیار مخالفم (امتیاز  )1تا بسیار موافقم (امتیاز  ")7امتیازدهی
میشود .شایان ذکر میباشد که این پرسشنامه فاقد گویه معکوس
است؛ بدینترتیب ،گستره امتیاز مربوط به عملکرد ایمنی از  8تا
 32و برای هریک از ابعاد از  7تا  11میباشد.

پرسشنامه دانش و انگیزش ایمنی
در این مطالعه از پرسشنامه دانش و انگیزش ایمنی بهمنظور
سنجش روایی همزمان پرسشنامه عملکرد ایمنی استفاده شد.
این پرسشنامه که دارای  12گویه (شش گویه دانش ایمنی و
شش گویه انگیزش ایمنی) میباشد ،توسط  Vindkumarو
 Bhasiتدوین شده است [ .]28الزم به ذکر میباشد که این
پرسشنامه توسط ارشدی و همکاران به زبان فارسی ترجمه شده
و اعتبارسنجی گردیده است [.]21

پرسشنامه ویژگیهای اجتماعی -جمعیتشناختی
برای ارزیابی این عوامل از پرسشنامهای که توسط
پژوهشگران ساخته شده بود ،استفاده گردید .این پرسشنامه
وضعیت سن ،تجربه کاری ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت،
وضعیت نوبت کاری ،تعداد حوادث شغلی تجربهشده ،تعداد
گزارشات حوادث شغلی ،تعداد شبهحوادث تجربهشده در محیط
کار و تعداد گزارشات شبهحوادث را شامل میشد.
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روایی محتوایی
برای بررسی روایی محتوای کیفی از نظرات  21متخصص و
صاحبنظر در حوزه پژوهش استفاده گردید و از آنها خواسته
شد رعایت دستور زبان ،جملهبندی و قرارگیری عبارات در جای
مناسب را برای هر گویه بررسی نمایند و در صورت عدم رعایت
این اصول ،پیشنهادات خود را برای بهبود گویهها ذکر کنند.
عالوهبراین ،برای رفع ابهامهای احتمالی و درک راحت گویهها از
 10نفر از کارکنان شرکت مورد پژوهش نظرخواهی گردید .برای
بررسی روایی محتوایی کمی نیز از شاخص روایی محتوا ( CVI:
 )Content Validity Indexاستفاده شد .برای این منظور ،از
 11متخصص ایمنی و بهداشت حرفهای و روانشناسان صنعتی
درخواست شد تا گویهها را براساس سه معیار میزان تناسب با
حیطه ،میزان وضوح و میزان سادگی بررسی کنند [ .]31مطابق
با دستورالعمل CVI ،بیشتر از  1/71مناسب ،بین  1/7تا 1/71
نیازمند بازبینی و کمتر از  1/7غیرقابلقبول بوده و گویه باید
حذف شود [.]31

روایی سازه
برای بررسی روایی سازه از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی
( )EFA: Exploratory Factor Analysisبر مبنای روش
تحلیل مؤلفههای اصلی و روش تحلیل عاملی تأییدی ( CFA:
 )Confirmatory Factor Analysisبا استفاده از روش حداقل
مربعات وزن تعلقگرفته بهره گرفته شد .بدینمنظور ،ابتدا کل
دادهها ( 787نفر) با استفاده از نرمافزار  SPSSبهطور تصادفی به
دو دسته تقسیم شدند .برای اطمینان از عدم وجود اختالف
معناردار بین دو زیرنمونه از آزمونهای  tمستقل و مجذور کای
استفاده گردید و عدم وجود اختالف معناردار بین دو نمونه مورد
تأیید قرار گرفت .شایان ذکر است که حجم نمونه مناسب حداقل
برای انجام تحلیل عاملی معادل  211تا  711نفر میباشد [.]31
پیش از انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون KMO
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( )Kaiser-Mayer-Olkinبرای اطمینان از کفایت نمونهبرداری
و آزمون  Bartlettبرای اطمینان از همبستگی مناسب بین
متغیرها استفاده گردید .سپس  EFAبرای نمونه تصادفی اول
( 277نفر) انجام شد .برای تعیین این مطلب که مجموعه گویهها
از چند عامل معنادار اشباع شده است از سه شاخص ارزش ویژه،
نسبت واریانس تبیینشده توسط هر عامل و نمودار چرخشیافته
ارزشهای ویژه که نمودار صخرهای ( )Screeplotنامیده میشود،
بهره گرفته شد .در نمودار صخرهای ،مقادیر ویژه باالی 1
نشاندهنده تعداد ابعاد پرسشنامه میباشد [ .]32باید خاطرنشان
ساخت گویههایی که بار عاملی ( )Factor Loadingآنها بیش
از  1/7بود ،قابلقبول در نظر گرفته شدند [.]33،37
در این مطالعه از نمونه تصادفی دوم برای تحلیل عاملی
تأییدی ( )CFAاستفاده شد .همچنین بهمنظور سنجش برازش
مدل از شاخصهای ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
(،)RMSEA: Mean Square Error of Approximation
شاخص برازش تطبیقی (،)CFI: Comparative Fit Index
شاخص نیکویی برازش اصالحشده ( AGFI: the Adjusted
 ،)Goodness-of-Fit Indexشاخص نیکویی برازش ( GFI:
 )Goodness-of-Fit Indexو مجذور کای/درجه آزادی ()χ2/df
استفاده گردید .الزم به ذکر است در صورتی که مقدار  CFIمعادل
 1/10یا باالتر باشد ،مقدار  RMSEAکمتر از  1/18باشد ،مقدار
 GFIو  AGFIمعادل  1/8یا  1/1بوده و مقدار  χ2/dfکمتر از 0
باشد ،برازش مدل مناسب در نظر گرفته میشود [.]33،30

روایی همزمان
برای سنجش روایی همزمان ()Concurrent Validity
پرسشنامه عملکرد ایمنی از پرسشنامههای دانش ایمنی و
انگیزش ایمنی استفاده شد .بسیاری از مطالعات پیشین ارتباط
نزدیک بین عملکرد دانش ایمنی و عملکرد ایمنی را نشان
دادهاند و این دو شاخص را بهعنوان پیشآیندهای نزدیک
( )Proximal Antecedentعملکرد ایمنی معرفی نمودهاند
[]13،21،23،28،21،31؛ به همین دلیل دانش و انگیزش ایمنی،
شاخصهای مناسبی برای سنجش روایی همزمان پرسشنامه
عملکرد ایمنی هستند و در این مطالعه این دو پرسشنامه بهطور
همزمان توسط شرکتکنندگان تکمیل شدند .برای تعیین ارتباط
بین عملکرد ایمنی با دانش و انگیزش ایمنی از ضریب همبستگی
 Pearsonاستفاده شد.

سنجش اعتبار
برای بررسی همسانی درونی پرسشنامهها از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید و ضرایب باالتر از  1/7بهعنوان میزان
قابلقبول در نظر گرفته شدند ] .[31باید خاطرنشان ساخت که
اعتبار آزمون -بازآزمون شاخص در یک نمونه  31نفری از کارکنان
بررسی گردید و پرسشنامهها در دو نوبت به فاصله زمانی سه هفته
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تکمیل شدند .در ادامه ،همبستگی نتایج مرحله اول و دوم با
استفاده از آزمون همبستگی  Pearsonمورد بررسی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری نتایج
در این مطالعه از نرم افزار  Excel 2013برای تحلیل نتایج
مربوط به سنجش روایی محتوایی استفاده شد ،نرم افزار
 AMOS 23برای تحلیل نتایج تحلیل عاملی تأییدی به کار رفت
و از نرمافزار  SPSS 23بهمنظور تحلیل سایر یافتههای پژوهش
استفاده گردید .عالوهبراین ،برای بیان ویژگیهای جمعیتشناختی
و سایر نتایج توصیفی پژوهش از روشهای آماری توصیفی بهره
گرفته شد و بهمنظور بررسی ارتباط بین ویژگیهای اجتماعی و
جمعیتشناختی با عملکرد ایمنی کارکنان از آزمون  tمستقل و
تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAاستفاده گردید.
یافتهها
در پژوهش حاضر شاخص  CVIبرای محاسبه روایی
محتوایی پرسشنامه عملکرد ایمنی معادل  1/120محاسبه شد؛
از این رو روایی محتوایی پرسشنامه تأیید گردید .همانگونه که
بیان شد ،در این مطالعه برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید .پیش از انجام
تحلیل عاملی ،کفایت نمونهبرداری با استفاده از شاخص KMO
و همبستگی بین گویهها با استفاده از آزمون  Bartlettبررسی
شدند .در این مطالعه مقدار شاخص  KMOمعادل 1/811
بهدست آمد؛ از این رو کفایت نمونهبرداری برای انجام تحلیل
عاملی مورد تأیید قرار گرفت (مقدار قابل قبول این شاخص بیشتر
از  1/0میباشد) [ .]31شایان ذکر است که نتایج آزمون Bartlett
در سطح  1/111معنادار بود (جدول .)1
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAبا استفاده از روش
چرخش مؤلفههای اصلی ( PCA: Principal Component
 )Analysisنشان دادند که عملکرد ایمنی دارای دو عامل (بعد)
اصلی است .نمودار سنگریزه نیز این موضوع را تأیید نمود
(شکل  .)1این سه عامل در مجموع  10درصد از واریانس بین
عوامل اولیه را تبیین میکنند .سایر نتایج مربوط به  EFAدر
جدول  2ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،مقادیر
بار عاملی محاسبهشده با استفاده از روش چرخش داده برای
گویههای بعد اول در محدوده  1/737تا  1/817و برای بعد دوم
در گستره  1/181تا  1/828قرار داشت .عالوهبراین ،مقدار
جدول  :1نتایج شاخص  KMOو آزمون  Bartlettبرای انجام تحلیل
عاملی عملکرد ایمنی
کفایت نمونهبرداری ()KMO
آزمون
Bartlett

تقریب مجذور کای
درجه آزادی
سطح معناداری

1/811
2100/178
78
1/111
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رجبی و همکاران

همبستگی هر گویه با کل گویهها در گستره  1/022تا  1/111قرار
داشت ،آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه در گستره  1/871تا
 1/801بود و میزان اشتراک گویهها (مقدار قابلقبول آن بیش از
 1/7میباشد [ )]37در گستره  1/121تا  1/717محاسبه شد .شایان
ذکر است که مقادیر مذکور در گستره مطلوبی قرار دارند.
در پژوهش حاضر نتایج  ،CFAساختار دو بعدی پرسشنامه
عملکرد ایمنی را تأیید کرد .در شکل  2دیاگرام مسیر بارهای
عاملی استانداردشده و خطای اندازهگیری بهدستآمده از نتایج
 CFAارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،مقادیر بار
عاملی استانداردشده برای گویههای پرسشنامه در گستره  1/10تا
 1/83محاسبه شدهاند .در جدول  3نیز شاخصهای برازش مدل

شکل  :1نمودار سنگریزه برای تعیین عوامل پرسشنامه عملکرد ایمنی

جدول  :2نتایج  EFAپرسشنامه عملکرد ایمنی با روش PCA

گویه
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q65
Q7
Q8

بار عاملی

همبستگی گویه با کل

آلفای کرونباخ در صورت

میزان اشتراک

گویهها

حذف گویه

گویهها

بعد یک

1/118
1/107
1/111
1/138
1/112
1/011
1/022
1/110

1/877
1/871
1/871
1/877
1/871
1/871
1/801
1/877

1/117
1/711
1/718
1/133
1/121
1/717
1/018
1/178

1/817
1/811
1/811
1/737

بعد دو

1/732
1/828
1/181
1/710

شکل  :2دیاگرام مسیر بارهای عاملی استانداردشده و خطای اندازهگیری عملکرد ایمنی
جدول  :3شاخصهای برازش مدل  CFAپرسشنامه عملکرد ایمنی
شاخص برازش
X2/Df

آستانه قابلقبول

مقدار برآوردشده

شاخص برازش

آستانه قابلقبول

مقدار برآوردشده

>0

1/122
1/181
1/171
1/182

CFI

 1/1یا <1/10

TLI

<1/10

RMR

>1/0

RMSEA

>1/181

1/113
1/188
1/111
1/137

GFI

 1/8یا < 1/1

AGFI

 1/8یا < 1/1

NFI

<1/1
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAدر مورد
بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتشناختی با عملکرد ایمنی
نشان دادند که متغیرهای سن و تجربه کاری ،ارتباط معناداری با
عملکرد ایمنی دارند .بدینصورت که عملکرد ایمنی کارکنان
دارای تجربه متوسط ،بهتر از عملکرد ایمنی کارکنان کمتجربه و
با تجربه باال بود .همچنین کارکنان جوان عملکرد ایمنی
ضعیفتری نسبت به کارکنان میانسال و مسنتر داشتند .البته با
باالرفتن سن ،تا حدودی عملکرد ایمنی کارکنان کاهش یافته
بود؛ اما این ارتباط معناردار نبود (شکل  .)3عالوهبراین ،نتایج
آزمون  ANOVAنشان دادند که افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی ،عملکرد ایمنی ضعیفتری دارند .نتایج آزمون تی
مستقل نیز گویای آن بودند که افراد دارای نوبت کاری گردشی،
تطابق ایمنی بهتری نسبت به افراد بدون نوبت کاری داشتند .الزم
به ذکر است که ارتباطی بین سایر متغیرهای مورد بررسی در این
مطالعه با عملکرد ایمنی مشاهده نگردید (جدول .)0

 CFAبرای ساختار دو بعدی عملکرد ایمنی نشان داده شده است.
نتایج بررسی روایی همزمان پرسشنامه عملکرد ایمنی نشان
دادند که عملکرد ایمنی با دانش ایمنی ( )β=1/38و انگیزش
ایمنی ( )β=1/21ارتباط دارد؛ بنابراین روایی همزمان پرسشنامه
تأیید میشود .ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی
پرسشنامه برای بعد تطابق ایمنی معادل  ،1/811برای بعد
مشارکت ایمنی برابر با  1/820و برای کل پرسشنامه معادل 1/88
محاسبه شد .همچنین ضریب  Pearsonبرای تعیین اعتبار
آزمون -بازآزمون پرسشنامه معادل  1/81بهدست آمد؛ بنابراین
اعتبار پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
در جدول  7ویژگیهای دموگرافیک و نمره عملکرد ایمنی
شرکتکنندگان در مطالعه ارائه شده است .همانگونه که مشاهده
میشود ،میانگین نمرات کسبشده کل و میانگین نمرات برای
هریک از ابعاد عملکرد ایمنی در هر طبقه بیش از  81درصد امتیاز
قابلکسب میباشد.

جدول  :5ویژگیهای دموگرافیک و نمره عملکرد ایمنی شرکتکنندگان در مطالعه ()n=787
وضعیت

متغیرها

نمره عملکرد ایمنی

تعداد

درصد

سن

 31سال و کمتر
 31-30سال
 31-71سال
 71سال و بیشتر

77
171
133
111

10
30
27
23

12/88
13/82
17/23
17/12

تجربه کاری

 7سال و کمتر
 0-7سال
 8-11سال
بیشتر از  11سال

11
171
123
18

18
31
20
21

13/2
17/17
17/17
13/8

13/11
13/81
13/11
13/37

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

12
310

18/1
81/1

13/77
13/88

13/11
13/01

27/73
27/38

تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر

111
171
11
133

22
31
17
27

17/38
13/8
13/71
13/72

17/11
13/37
13/78
13/3

28/71
27/17
21/17
27/12

وضعیت نوبت
کاری

شیفت ثابت
شیفت گردشی

731
78

11
11

13/81
17/27

13/78
17/12

27/21
28/21

گروه شغلی

اپراتورها و ناظران
تکنسینهای بازرسی فنی
کارکنان تعمیراتی

77
82
328

18/8
11/8
17/7

17/1
17/17
13/71

13/77
13/71
13/71

27/87
27/02
27/20

سابقه حادثه
شغلی

بدون حادثه
حادثهدیده

332
100

18
22

13/82
13/17

13/01
13/11

27/32
27/03

بحث
در این مطالعه بهمنظور سنجش جو ایمنی از نسخه فارسی
پرسشنامه عملکرد ایمنی  Nealو  Griffinاستفاده شد .این
پرسشنامه اخیراً توسط کلته و همکاران به فارسی ترجمه و
اعتبارسنجی شده است [ .]37نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که
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بعد تطابق ایمنی

بعد مشارکت ایمنی

کل

12/1
13/18
13/11
13/10

20/78
27/0
27/8
27/77
21/21
21/87
27/70
27/17

روایی محتوایی پرسشنامه مورد استفاده مناسب میباشد .نتایج
 EFAو  CFAنیز نشان از آن داشتند که پرسشنامه عملکرد
ایمنی ،دو بعدی میباشد .باید خاطرنشان ساخت که مقادیر بار
عاملی تمامی گویههای پرسشنامه ،بسیار قوی (بیش از )1/1
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 71سال و بیشتر

 71-31سال

 30-31سال

نمره عملکرد ایمنی

28
27.5
27
26.5
26
25.5
25
24.5
 31سال و کمتر

گروه های سنی
الف

بیشتر از  11سال

 7-0سال

 11-8سال

نمره عملکرد ایمنی

31
30
29
28
27
26
25
24
 7سال و کمتر

تجربه کاری
ب

شکل  :3الگوی عملکرد ایمنی کارکنان با افزایش سن (نمودار الف) و تجربه کاری (نمودار ب)
جدول  :3نتایج بررسی روابط بین متغیرهای جمعیتشناختی و عملکرد ایمنی
متغیر
گروههای سنی
تجربه کاری
وضعیت تأهل
سطح تحصیالت
وضعیت نوبت کاری
نوع شغل
سابقه حادثه شغلی
سابقه شبهحادثه شغلی

تطابق ایمنی

مشارکت ایمنی

*

1/111
*1/111
1/117
*1/121
*1/133
1/313
1/113
1/011

*

1/133
*1/137
1/010
*1/111
1/170
1/01
1/111
1/710

عملکرد ایمنی (کل)
*

1/111
*1/111
1/117
*1/110
1/170
1/381
1/012
1/080

آزمون مورد استفاده
One way ANOVA
One way ANOVA
Independent sample t-test
One way ANOVA
Independent sample t-test
One way ANOVA
Independent sample t-test
Independent sample t-test

* ()P<1/10

محاسبه شدند .ذکر این نکته ضرورت دارد که در تحلیل عاملی،
آیتم بار عاملی کمتر از ( 1/32و در برخی از مطالعات کمتر از
 )1/7ضعیف ،بار عاملی بین  1/32تا  1/1قابلقبول و بار عاملی
بیشتر از  1/1قوی در نظر گرفته میشود [.]32،37
در پژوهش حاضر شاخصهای برازش مدل  CFAبرای مدل دو
عاملی معادل ،GFI=1/181 ،RMSEA=1/137 ،x2/df=1/12
 TLI=1/188 ،CFI=1/113 ،AGFI=1/171و IFI=1/113
محاسبه شد .دوبعدیبودن پرسشنامه عملکرد ایمنی  Nealو
 Griffinتقریباً در تمامی مطالعات انجامشده با استفاده از این
پرسشنامه تأیید شده است []13، 17،21، 22؛ اما نتایج مطالعه
کلته و همکاران حاکی از آن بودند که این پرسشنامه تکبعدی
میباشد [ .]37در مطالعه مذکور شاخصهای برازش معادل
،AGFI=1/81 ،GFI=1/17 ،RMSEA=1/11 ،x2/df=2/22
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 TLI=1/81 ،CFI=1/13و  IFI=1/13محاسبه شده بود.
همانطور که مشاهده میشود ،شاخصهای برازش در مطالعه
حاضر بهطور قابلمالحظهای نسبت به مطالعه کلته بهبود یافته
است .نتایج بررسی روایی همزمان پرسشنامه عملکرد ایمنی نیز
نشان دادند که عملکرد ایمنی با دانش ایمنی ( )β=1/38و
انگیزش ایمنی ( )β=1/21ارتباط دارد .شدت این ارتباط با مقادیر
بهدستآمده از مطالعات متعدد انجامشده با استفاده از نسخه
اصلی پرسشنامه در زمینه ارتباط عملکرد ایمنی با دانش و
انگیزش ایمنی ،تقریباً برابر بود []13،21،23،28،21،31؛ بنابراین
روایی همزمان پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .از سوی دیگر،
ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برای تعیین همسانی درونی
آن معادل  1/880محاسبه شد که نشان از همسانی درونی
پرسشنامه داشت؛ اما نسبت به مقادیر محاسبهشده در مطالعه
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سنجش عملکرد ایمنی

کلته و همکاران ( )α=1/1کمی پایینتر بود.
نتایج کلی مطالعه نشان دادند که میانگین نمره عملکرد
ایمنی کارکنان در تمامی گروههای شغلی حدوداً  80درصد از
حداکثر امتیاز قابلکسب میباشد؛ بنابراین چنین استنباط
میشود که عملکرد ایمنی کارکنان این پاالیشگاه وضعیت
مطلوبی دارد .این موضوع با یافتههای خالقینژاد و ضیاءالدینی
در ارتباط با مجتمع مس سرچشمه [ ،]31نتایج پژوهش ارشدی
و همکاران در ارتباط با شرکت صنعتی [ ]21و یافتههای مواجی
و همکاران در مورد صنعت سیمان [ ]38همخوانی داشت .در
این سه مطالعه نمره عملکرد ایمنی کارکنان بهترتیب  10 ،70و
 71درصد از حداکثر نمره قابلکسب محاسبه گردید؛ اگرچه در
هر سه مطالعه مذکور همانند پژوهش حاضر نقطه برشی برای
تعیین عملکرد ایمنی تعیین نشده بود .پیادهسازی برنامههای
آموزشی و انگیزشی اثرگذار بر سطح پاالیشگاه مورد بررسی که
بهمنظور بهبود جو ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی انجام میشود
و نیز وجود سامانه فعال نظارت و پایش کارکنان در واحدهای
مختلف پاالیشگاه ،دالیل احتمالی عملکرد ایمنی مطلوب
کارکنان میباشند.
بررسی تأثیر ویژگیهای جمعیتشناختی بر عملکرد ایمنی
کارکنان یکی دیگر از اهداف مطالعه حاضر بود .اگرچه تاکنون
مطالعات اندکی بهمنظور بررسی تأثیر این عوامل بر عملکرد ایمنی
انجام شده است؛ اما از آنجایی که سنجش عملکرد ایمنی در این
مطالعه براساس شاخصهای مبتنی بر رفتار صورت گرفت و نیز
با توجه به اثبات وجود ارتباط معکوس بین رفتار ایمنی و حوادث
شغلی در مطالعات پیشین [ ،]11،12،13،31،71نتایج پژوهش
حاضر با یافتههای مطالعات انجامشده در زمینه بررسی
ویژگیهای جمعیتشناختی مؤثر بر رفتارهای ایمنی و حوادث
شغلی ،قابلمقایسه خواهد بود.
از سوی دیگر ،نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان
دادند که سن و تجربه کاری ،ارتباط معنارداری با ابعاد عملکرد
ایمنی دارند .بدینصورت که عملکرد ایمنی افراد میانسال با تجربه
کاری متوسط نسبت به سایر گروههای سنی با تجربه کاری
مختلف ،بهتر بود .این اختالف با مقایسه عملکرد ایمنی کارکنان
جوان و کمسابقه با گروه سنی میانسال بیشتر نمایان بود؛ بنابراین
وضعیت عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به افزایش تجربه کاری
از نمودار خمیدهای شکل (شکل  )3تبعیت میکند .این یافتهها
با نتایج مطالعه جهانگیری و همکاران همخوانی دارد [ .]71این
درحالی است که برخی از مطالعات نشان دادهاند که نرخ حوادث
در افراد جوان و کمتجربه ،بیشتر میباشد [ .]72-71برخی از
مطالعات دیگر نیز حاکی از آن هستند که نرخ حوادث در افراد
مسنتر ،بیشتر است [.]77،78
عالوهبراین ،نتایج این مطالعه نشان دادند که نوع شغل بر
عملکرد ایمنی کارکنان اثرگذار نمیباشد .علت این موضوع
میتواند عدم تنوع مشاغل مورد بررسی در این مطالعه و تأثیر
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عوامل سازمانی مشترک نظیر جو ایمنی بر عملکرد ایمنی
کارکنان باشد.
از سوی دیگر ،نتایج آزمون  ANOVAنشان دادند که ارتباط
معکوسی بین سطح تحصیالت و عملکرد ایمنی وجود دارد که
این موضوع با نتایج بسیاری از مطالعات مغایرت داشت
[]73،70،71؛ اما با نتایج مطالعه  Gressgårdمبنی بر وجود
ارتباط معکوس بین سطح تحصیالت و رفتارهای تبادل دانش بین
واحدها و نیز نتایج مطالعه جهانگیری و همکاران در مورد ارتباط
معکوس سطح تحصیالت با تطابق ایمنی همخوانی داشت
[ .]71،71مطابق با نتایج مطالعه حاضر کارکنان دارای مدرک
کاردانی ،عملکرد ایمنی ضعیفتری نسبت به سایرین داشتند که
این موضوع بر خالف انتظار بود و به نظر میرسد عوامل دیگری
در این رابطه تأثیرگذار باشند .ناهمگونبودن نمونه مورد مطالعه
از نظر سطح تحصیالت و نوع کار ،تمرکز و تأکید بیشتر برنامههای
آموزشی و انگیزشی و نظارت بر کارکنان مشاغل سطح پایین و
دارای ریسک فراوان که عموماً سطح تحصیالت پایینتری دارند،
از جمله دالیل احتمالی عملکرد ایمنی بهتر کارکنان با تحصیالت
پایین هستند.
عالوهبراین ،نتایج آزمون تی مستقل حاکی از آن بودند که
بین نظام نوبت کاری گردشی و افراد بدون نوبت کاری (روزکار)
با نمره کل عملکرد ایمنی و بعد مشارکت ایمنی ارتباط معناداری
وجود ندارد ()P<1/10؛ اما افراد دارای نظام نوبت کاری گردشی،
تطابق ایمنی بهتری نسبت به سایر افراد داشتند که این موضع
بر خالف نتایج مطالعات پیشین میباشد []01،01؛ اما به نظر
میرسد که عوامل دیگری نظیر ماهیت وظیفه نوبتکاران دلیل
اصلی عملکرد ایمنی بهتر این گروه از کارکنان باشد.
نتایج گویای آن بودند که وضعیت تأهل اثری بر عملکرد
ایمنی کارکنان ندارد .در مطالعه علیزاده و همکاران نیز حوادث
شغلی ارتباطی با وضعیت تأهل نداشتند [ ]70که از این نظر با
مطالعه حاضر همخوان میباشد .برخی از مطالعات نشان دادهاند
که عملکرد ایمنی در کارگران متأهل ،بهتر است [.]71،71
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر سابقه حوادث و
شبهحوادث شغلی بر عملکرد ایمنی ،کارکنان به دو گروه کلی
بدون سابقه حادثه یا شبهحادثه و گروه دارای سابقه حداقل یک
بار حادثه یا شبهحادثه تقسیم گردیدند و ارتباط بین دو گروه با
استفاده از آزمون  tمستقل سنجیده شد .نتایج نشان دادند که
ارتباط معناداری بین دو گروه وجود ندارد ( .)P<1/10در مطالعه
جهانگیری و همکاران نیز ارتباط معناداری بین سابقه حوادث
شغلی با رفتارهای ایمنی مشاهده نشد که از این منظر با یافتههای
مطالعه حاضر تطابق دارد [.]71

محدودیتهای مطالعه
با توجه به اینکه مطالعه حاضر در ارتباط با یک پاالیشگاه
گازی انجام شد ،در تعمیم نتایج آن به سایر سازمانها و شرکتها
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،مطالعه در مورد سنجش روایی همزمان پرسشنامه نشان دادند
دانش و انگیزش ایمنی ارتباط مثبت و مستقیمی با عملکرد ایمنی
کارکنان دارد؛ از این رو استفاده از رویههای انگیزشی نظیر
،شناسایی افراد دارای عملکرد ایمنی بهتر و اعطای جوایز به آنها
 تبادل اطالعات با آنها و،ایجاد ارتباط مثبت با کارکنان
دخالتدادن آنها در تصمیمگیریهای مربوطه و پیادهسازی
برنامههای آموزشی همچون برگزاری کالسهای آموزشی و
آموزشهای کوتاهمدت قبل از شروع کار با استفاده از ابزارهای
 تهیه و توزیع،دیداری و شنیداری مانند فیلمهای آموزشی
پمفلتها و نصب پوسترهای آموزشی بهمنظور افزایش سطح
دانش و آگاهی کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد ایمنی آنها
.توصیه میشود
تشکر و قدردانی
این مطالعه بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد به شماره
 میباشد که تحت حمایت مالی10712-17-11-1311 طرح
، نویسندگان مقاله.دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است
مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی
شیراز و کارکنان و مسئولین پاالیشگاه دوم گازی عسلویه بهدلیل
.همکاری صمیمانه در اجرای طرح اعالم میکنند

 در این مطالعه برای سنجش.باید جوانب احتیاط را رعایت گردد
 همانگونه که.عملکرد ایمنی از شیوه خودگزارشی استفاده شد
 امروزه استفاده از این روش سنجش عملکرد به دلیل،بیان گردید
مشکالت و محدودیتهای جدی که در سایر روشهای سنجش
 برای افزایش، با این وجود. بسیار رایج است،عملکرد وجود دارد
اعتبار و قابلیت اطمینان به نتایج سنجش عملکرد ایمنی توصیه
میشود که در مطالعات آینده از مصاحبه با سرپرستان به همراه
.شیوه خودگزارشدهی استفاده شود
نتیجهگیری
نتایج اولیه این مطالعه نشان دادند که پایایی و روایی
 مناسب است؛ بنابراین،پرسشنامه عملکرد ایمنی ترجمهشده
میتواند بهعنوان ابزاری برای سنجش عملکرد ایمنی در
 همچنین نتایج کلی.محیطهای کاری مورد استفاده قرار گیرد
این مطالعه حاکی از آن بودند که عملکرد ایمنی کارکنان
 شایان ذکر است.پاالیشگاه گازی مورد مطالعه مطلوب میباشد
 عملکرد ایمنی، کارگران جوان و کمتجربه،که بر مبنای نتایج
ضعیفتری نسبت به افراد میانسال و با تجربه متوسط داشتند؛
بنابراین الزم است برنامهریزیهای مورد نیاز برای ارتقای عملکرد
 همانطور که نتایج.ایمنی کارگران جوان و کمتجربه صورت گیرد
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