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  چكيده

هاي جديد و مؤثر براي بهبود ايمني در محل  گراني جهان شمول در زمينه حوادث كاري و ايمني، نياز به شيوهن

  اين مطالعه به منظور ارتقاي رفتارهاي ايمن كارگران شركت . كار را بيش از پيش محسوس نموده است

  . تئوري محور انجام شدي ذوب آهن اصفهان با مداخله

 آهن ذوب كارگران از نفر 270 شامل نمونه. بود شاهددار ي شده يتصادف از نوع ي تجربي مطالعه حاضر پژوهش  :ها روش
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 از نامه پرسش ييايپا وجش اعتبار  سنيبرا. ديگرد يآور  قبل و بعد از مداخله جمعي  رفتار در دو مرحلهي مشاهده
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  مقدمه

بسياري از افراد، بيش از يك سوم زنـدگي پـس از بلـوغ               

گذرانند و در اين زمان بـا انـواع          خود را در محيط كار مي     

  ).1(رو هستند  مخاطرات شغلي روبه

هـاي شـغلي،     بيمـاري (در ميان خطرات ناشي از كـار        

 ناشي از كار در مقايسه بـا دو     ي  ، حادثه )خستگي، حوادث 

اي توجه برانگيز، مؤثر در حاالت روانـي        خطر ديگر پديده  

ساير كاركنان، در مواردي بسيار پر هزينه و از نظر انـساني            

 .)2(شود  آميز محسوب مي داراي نتايج فاجعه

سازمان جهاني بهداشت ميزان مرگ و مير در حوادث         

 درصـد   9 حـدود    2001را براي هـر دو جـنس در سـال           

  ).3(كند  ها در كل جهان ذكر مي مرگ

در ايران به دليل عدم ثبت دقيق حوادث و بيمه نبودن           

 كارگران، از كـل حـوادث آمـار دقيقـي در دسـت              ي  همه

بـر روي   هـاي انجـام شـده        با اين وجود، بررسـي    . نيست

حوادث ناشي از كار در ايران نيز حكايت از ابعـاد وسـيع             

  .هاي جاني و مالي دارد ضرر و زيان

به طور كلي در كشور ما ساالنه حدود چهـارده هـزار            

هـا مربـوط بـه       دهد كـه اغلـب آن      ي شغلي رخ مي    حادثه

بيشترين ميـزان وقـوع حـوادث      ). 4(كاركنان صنايع است    

بـه آمـار، در بخـش فلـزات و     ناشي از كار كشور با توجه  

ــيميايي و    ــنايع ش ــد از آن در ص ــي و بع ــنايع الكتريك ص

همچنـين صـنعت    ). 5(نساجي بـه وقـوع پيوسـته اسـت          

 ي فلــزات از گــروه مــشاغلي اســت كــه بــاالترين هزينــه

هـاي شـغلي را بـه خـود          هـاي مـرتبط بـا آسـيب        غرامت

  ).6(دهد  اختصاص مي

ات و  بر اساس آمار منتـشر شـده، نـرخ بـروز جراحـ            

 بـه ازاي يكـصد      1992هاي غير كـشنده در سـال         بيماري

 بوده اسـت  7/27كارگر تمام وقت در صنايع آهن و فوالد    

 5/12اين نسبت براي سـاير مـشاغل توليـدي برابـر            ). 7(

در حالي كه در همان سال در صـنايع آهـن و            . بوده است 

 روز 5/212 كـارگر تمـام وقــت   100فـوالد بـه ازاي هــر   

اين مقدار براي ساير    .  وجود داشته است   كاري تلف شده،  

  ).8( روز بوده است 6/124صنايع توليدي 

هـاي كـاري در      از آن جا كه رفتار كارگران و فعاليـت        

بسياري از حـوادث دخيـل اسـت، آمـوزش كـارگران در             

ها به طـور     مورد خطرات محيط كار و چگونگي كنترل آن       

  ).9(دهد تواند ايمني و سالمتي را ارتقا  اي مي فزاينده

 آموزش بهداشت براي رسيدن     ي  امروزه محققان رشته  

هـاي مختلـف     به هدف تغيير رفتار بـا اسـتفاده از تئـوري          

انـد كـه    شناسي و علوم اجتماعي الگوهايي را سـاخته     روان

  ).10(كارساز و مفيد هستند 

ريـزي،    ها و الگوها در مراحـل مختلـف برنامـه          تئوري

د بوده، به درك ماهيـت   اجرا و ارزيابي يك مداخله سودمن     

رفتار بهداشـتي مـورد نظـر، توضـيح پويـايي آن و تـأثير               

تـرين   كند تا مناسـب    عوامل خارجي روي رفتار كمك مي     

هـاي   هاي انجام تغيير و نتيجه     ها، روش   اهداف براي برنامه  

 ).11(قابل ارزيابي مشخص شود 

 ي ي مطالعات تغيير رفتـار پيـشگيرانه در حيطـه         پيشينه

ز نشان داده است كه دانش و آگاهي و توجـه بـه             ايمني ني 

مخاطرات احتمالي، براي تغيير رفتار كـافي نيـست و الزم           

هـا،   هاي رفتـار از قبيـل نگـرش        است به ساير تعيين كننده    

هنجارهاي اجتماعي درك شده و عوامل محيطي، كه مـانع    

  ).12(يا مشوق رفتار هستند، نيز پرداخته شود 

هاي اخيـر مطالعـات متعـددي        در همين راستا در سال    

 مخاطرات شـغلي    ي  براي ارتقاي آگاهي كارگران در زمينه     

هـاي   و تشويق آنان به اعمال ايمـن بـا اسـتفاده از تئـوري          

بـه عنـوان مثـال      . آموزش بهداشت صورت گرفتـه اسـت      

 سنائي نسب و همكاران در كـارگران        ي  توان به مطالعه   مي

كه به بررسـي    مجتمع پتروشيمي رازي ماهشهر اشاره كرد       
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 تلفيقــي در ارتقــاي   Precede-Proceedتــأثير الگــوي  

رفتارهاي ايمـن كـارگران پرداختـه بـود و در آن پـس از               

مداخله، ميانگين امتيـازات آگـاهي، نگـرش و رفتارهـاي            

ايمن گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزايش پيدا كـرده       

 مددزاده در كارگران كـك   ي  همچنين در مطالعه  ). 13(بود  

ازي ذوب آهن اصفهان نيز آموزش بـر اسـاس الگـوي            س

Basnef      بر آگاهي، نگرش و عملكـرد كـارگران در مـورد 

  ). 14(استفاده از وسايل حفاظت فردي تأثير مثبت داشت 

يكـي از  ) Health action model(الگوي رفتار سـالم  

 بـه   Tonesالگوهاي ارتقـاي سـالمت اسـت كـه توسـط            

ــراهم آوردن چــارچوب جــا  ــاي منظــور ف معي از متغيره

 تأثير گذار بـر انتخـاب رفتارهـاي سـالم و انجـام           ي  عمده

ها ايجاد شده است و دو بخش عمده دارد؛ بخش اول،            آن

پردازد، سـه   مي) قصد رفتاري(كه به قصد افراد براي رفتار     

بعد شناختي، عـاطفي و هنجـاري دارد و بخـش دوم بـه              

دام منجـر   كنند قصد فـرد بـه اقـ        تمام عواملي كه تعيين مي    

شود و همچنين عـواملي كـه باعـث تـداوم يـا رد اقـدام                

)Relapse ( به عبـارت ديگـر، بخـش       . پردازد شود، مي  مي

بـه  ) سيستم اعتقادي، انگيزشي و هنجـاري     (اول اين الگو    

پردازد و بخـش دوم بـا بررسـي          قصد افراد براي رفتار مي    

  ).15(كند  موانع از اجراي قصد حمايت مي

Rennie    هاي ايـن الگـو را بـراي          سازه 1995 در سال

هاي محل كار به شـرح زيـر توصـيف         استفاده در پژوهش  

  :نموده است

 كـارگران   ي  دانش و آگـاهي پايـه     (سيستم اعتقادي    -1

  ) ايمني، بهداشت شغلي و رفتارهاي ايمني درباره

هنجارها و مقررات محل كـار در       (سيستم هنجاري    -2

  ) ها عملال ها و دستور نامه  ايمني، آييني زمينه

عالقه و تمايل دروني افراد براي      (سيستم انگيزشي    -3

انجام رفتار ايمن، عوامل تـشويق كننـده يـا سـوق            

  ) انجام رفتارهاي ايمن در سازماني دهنده

ها و باورهـاي كـارگران در      ارزش(سيستم اعتقادي    -4

 كـارآيي و سـودمندي ايمنـي و رفتارهـاي           ي  زمينه

  )ايمن

شـرايط و   ( ر ايمـن     رفتـا  ي   عوامل تـسهيل كننـده     -5

بـه  . نماينـد  عواملي كه انجام رفتارهاي ايمن را تسهيل مـي    

عنوان مثال دسترسـي آسـان بـه وسـايل حفاظـت فـردي              

ي براي فعاليت به شكل ايمن      مناسب، اختصاص زمان كاف   

  ).16) (...و 

اي در اسپانيا، به عنـوان چـارچوبي         اين الگو در مطالعه   

ي ايمنـي در كـارگران صـنعت        هـاي آموزشـ              براي برنامـه  

هاي ايـن پـژوهش نـشان                                     يافته. پرورش قارچ استفاده شد   

توانـد بـه عنـوان راهنمـا در        داد كه الگوي رفتار سالم مـي      

هـاي مختلـف     طراحي مطالب آموزشي ايمني در مجموعه     

هاي متفاوت مخاطبـان در صـنايع توليـدي مـورد            با گروه 

 ).17(ار گيرد استفاده قر

صنعت فوالد از جمله صنايعي است كه پايه و محـور           

 و گذشـته      دهـد  را تشكيل مي   هاي صنعتي    ي كشور  توسعه

از بعد فني، از نظر سياسـي و اقتـصادي نيـز بـسيار حـايز        

 آهــن اصـفهان بــا   شــركت سـهامي ذوب . اهميـت اسـت  

باشد و نقـش قابـل       ي فوالد كشور مي    ترين كارخانه  سابقه

 در شكوفايي و رشد صنعت و اقتصاد كـشور دارد   توجهي

)18.(  

گيـر ايـن كارخانـه، بـه دليـل           معضالت دامـن   يكي از   

. باشــد ماهيــت كــار و فــشار توليــد، حــوادث كــاري مــي

انـد كـه كارگـاه فـوالد سـازي و            مطالعات قبلي نشان داده   

هـاي كارخانـه     ترين قسمت  بخش مهندسي نورد، پر حادثه    

و قطـع    شكستگي، ضرب ديـدگي     حوادثي نظير    هستند و   

لـذا ايـن دو     ). 19 ( دهـد  اندام در ايـن دو بخـش رخ مـي         

 و الگوي رفتـار سـالم       بخش به عنوان محل انجام پژوهش     
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به عنوان اساس تئوريك مداخله انتخاب شد؛ چرا كه ايـن           

هاي مختلـف دخيـل در اقـدام افـراد، نقـش             الگو به جنبه  

... ، محيط و    )اريسيستم اعتقادي، انگيزشي و هنج    (انسان  

  .پردازد مي

از طرفي بـراي پيـشگيري از وقـوع حـوادث، هـدف             

اصلي، ارتقاي رفتارهاي ايمني است كه بايد توسـط افـراد           

انتخاب و پذيرفته شود؛ اين الگو بـا رويكـردي جديـد و             

تلفيقي بـر اسـاس اهـداف ارتقـاي سـالمت بـا موضـوع               

نـين  همچ. پـردازد  گيري، قصد و در نهايت اقدام مي       شكل

هاي توانمندسازي و ارتقـاي سـالمت        در اين الگو به مدل    

كننـده و حمايـت      توجه شده، با پرداختن به عوامل تسهيل      

در ) پايـداري آمـوزش   (از رفتار ايجاد شده، رفتار مطلوب       

 .شود آن لحاظ مي

  

  ها روش

 تجربي به صورت قبل و بعد در دو گـروه           ي  اين مطالعه 

 الگوي آموزشي رفتـار  ي آزمون و شاهد به منظور توسعه  

  .هاي ايمن در كارگران انجام شد سالم در ارتقاي رفتار

 مــؤثر، پــس از ي ابتــدا بــه منظــور طراحــي مداخلــه

هاي الزم، اطالعات مربوط به حـوادث كـاري          هماهنگي

 سـال گذشـته مـورد بررسـي قـرار گرفـت و پـر                5طي  

كارگاه فـوالد سـازي و      ( هاي كارخانه    ترين قسمت  حادثه 

  . براي انجام مطالعه انتخاب گرديد) هندسي نوردبخش م

هـاي مـورد نظـر مراجعـه و از ميـان             ابتدا به كارگـاه   

 مـورد نيـاز     ي   كارگران هر كارگـاه، تعـداد نمونـه        ي  كليه

بـا اسـتفاده از جـدول اعـداد       )  نفر در هـر كارگـاه      135(

 طـور  بهسپس كارگاه فوالد سازي . تصادفي انتخاب شد

 بـه  650 آزمون و مهندسي نـورد  به عنوان گروه تصادفي

آوري  روش جمـع  . عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد      

 خـود ايفـا و      ي  نامـه  اطالعات در ايـن تحقيـق، پرسـش       

 قبـل و  ي  مستقيم رفتار بود كـه در دو مرحلـه        ي  مشاهده

  .  آوري گرديد بعد از مداخله جمع

 تحقيق در چارچوب الگوي رفتار سالم       ي  نامه پرسش

 مشخـصات  ي  كه شامل سؤاالتي در زمينه     طراحي گرديد 

بـراي  . هاي الگـو بـود    جمعيتي و سؤاالتي مرتبط با سازه     

ــار پرســش ــار صــوري  ســنجش اعتب ــه از روش اعتب   نام

)Face validity( و محتوا )(Content validity   اسـتفاده

نامه بـراي    بدين منظور پس از طراحي اوليه، پرسش      . شد

وزش بهداشــت، هــاي آمــ  نفــر از متخصــصين رشــته10

اي و طب كار ارسال و نظرات اصـالحي          بهداشت حرفه 

  .نامه لحاظ گرديد ها در اين پرسش آن

 ابـزار طراحـي شـده از        ي  جهت تعيين پايـايي اوليـه     

 نفـر از  53براي ايـن منظـور     . آلفاي كرونباخ استفاده شد   

هاي مختلف شركت سهامي ذوب آهـن        كارگران قسمت 

نتـايج آن از ايـن قـرار    نامـه را تكميـل كردندكـه        پرسش

ي  ، سـازه α  =63/0ي سيـستم اعتقـادي بـا     سـازه : است

ي سيـستم هنجـاري    ، سـازه α=  74/0سيستم نگرشي با 

 تبديل قـصد  ي ي عوامل تسهيل كننده ، سازه α  =72/0با 

ــا  ــا   و ســازهα = 63/0بــه رفتــار ب   ي قــصد رفتــاري ب

83/0 = α.  

ي رفتــار شــامل دو قــسمت  چــك ليــست مــشاهده

. تفاده از وسايل حفاظت فردي و رفتارهاي ايمن بـود         اس

 رفتار در هر كارگاه دو نفـر از مـسؤولين   ي  براي مشاهده 

منـد بـه همكـاري بودنـد، انتخـاب و            ايمني، كـه عالقـه    

 اهــداف و روش مطالعــه توجيــه شــدند و در ي دربــاره

 رفتـار آمـوزش      ي  هـاي مـشاهده    ي فنون و تكنيك    زمينه

مي كـارگران مـورد مطالعـه در    سپس فهرست اسا . ديدند

اختيار ايشان قرار گرفت و از آنان درخواسـت شـد كـه             

 دقيقـه تحـت     15 الـي    10كارگران مورد نظر را به مدت       

نظر بگيرند و موارد استفاده از وسايل حفاظـت فـردي و     
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اعمال ايمني را با توجه به نوع شغل فرد در چك ليست            

  . ثبت نمايند

 آموزشـي   ي  ، مداخلـه  بر اساس نتايج به دست آمـده      

در گروه شاهد هيچ    . طراحي و در گروه آزمون اجرا شد      

هـاي معمـول     اي صورت نگرفت و فقط آموزش      مداخله

سه ماه بعد از مداخله، دوباره      . كارخانه را دريافت كردند   

هـاي آمـاري     آوري گرديـد و بـا آزمـون        اطالعات جمـع  

2(  مناســب
χ ،tمــستقل   ،t زوجــي و Wilcoxon ( مــورد

 .يه و تحليل قرار گرفتتجز

 به دست آمـده از       بر اساس نتايج  : ي آموزشي  مداخله

 اين پـژوهش در قالـب آمـوزش         ي  پيش آزمون، مداخله  

كارگران و تـدابير ايجـاد تغييـر در سيـستم هنجـاري و              

  . عوامل تسهيل كننده تبديل قصد به رفتار انجام شد

بـراي آمـوزش از تكنيـك       :  آموزش كـارگران   -الف

. ي و اصول يادگيري بزرگساالن استفاده شـد   بحث گروه 

هـاي فراگيـران،    آموزش بزرگساالن براي توسعه توانـايي  

هـاي فنـي و      ها، بهبـود صـالحيت     غني ساختن دانش آن   

گـرايش   اي در جهتي نو و ايجاد تغيير در رفتـار و           حرفه

  ).20(  ها صورت گرفت آن

يادگيري بايد از حالت فـردي      در آموزش بزرگساالن    

  هـر يـاد   كـه  طـوري ؛ بـه لت جمعي هدايت شـود  به حا 

ينـد و مـشتاقانه در      باي خـود را عـضو گروهـي ب          گيرنده

   اشتراك مساعي با ديگران براي درك و توليد تالش كنـد  

)21(.  

 نفـره تقـسيم   13 گـروه  10كارگران گروه آزمون بـه   

شدند و هر گروه در سه جلسه بحث گروهي بـه مـدت             

ي اول،   جلــسهدر. يــك و نــيم ســاعت شــركت كردنــد

هـا خواسـته شـد     از آنمطابق تئوري آموزش بزرگساالن    

خطاهـاي   علـت حـوادث و نقـش    و  ايمنـي ي دربارهتا 

ــساني در ــروز حــوادث ان ــشكالت و، ب و مخــاطرات  م

. ننـد شغل خود بحـث ك    وسايل حفاظت فردي مورد نياز    

 رفتارهــاي ايمــن و نــاايمن ي ، دربــاره دومي در جلــسه

  مـشكالت يـاد    ي  دربارهست شد   خوا از افراد در   بحث و 

هـا    حـل   حل ارايه نماينـد؛ سـپس فهرسـت راه           راه   شده

اي از   در ضمن به هر كدام از كارگران نـسخه        . نوشته شد 

آميز كه در آخرين ارزيـابي ريـسك         ليست موارد مخاطره  

در كارگاه فوالد سـازي تنظـيم شـده بـود، داده شـد تـا                

ــه شــغل خــود را بخوا  ننــد و هركــدام مــوارد مربــوط ب

 اقدام كنترلي مناسب بـراي رفـع مخـاطرات تـا            ي  درباره

هـاي   حـل   سـوم، راه ي در جلـسه  . جلسه بعـد بينديـشند    

هايي كه مربوط    ي قبل بررسي و آن     مطرح شده در جلسه   

 موانـع  ي افـراد دربـاره   . به رفتار كارگران بود، جـدا شـد       

كنـد   انجام و عواملي كه به اجراي اين رفتارها كمك مـي          

) HAM( كننده در الگـوي رفتـار سـالم           تسهيلو عوامل   

بحث كردند و در نهايت متعهد شدند كه ايـن مـوارد را             

در تمام جلسات سعي بر اين بـود ارتبـاط          . رعايت كنند 

مناسبي ميان آموزش دهنـده و كـارگران برقـرار شـود و           

كارگران به مشاركت هر چه بيشتر در بحث و يـادآوري           

  .عمولشان تشويق شوندها، تجارب و رفتارهاي م ايده

ــستم هنجــاري  -ب ــدابيرتغيير در سي ــتاي : ت در راس

 تبـديل   ي  تغيير سيستم هنجاري و عوامل تـسهيل كننـده        

تـوان بـه     قصد به رفتار اقداماتي صورت گرفت كـه مـي         

  :  موارد زير اشاره كرد

هـاي   آموزش مسؤوالن ايمني كارگاه در مورد شـيوه        

هـا در     نقـش آن   صحيح ارتباط با كـارگران و تأكيـد بـر         

هاي ايمنـي كارگـاه، حـضور مـسؤوالن          ارتقاي شاخص 

ــا   ــود تعامــل ايــشان ب ايمنــي در جلــسات بحــث و بهب

تر، توزيـع   كارگران، تأمين وسايل حفاظت فردي مرغوب 

 آموزشي،  ي   جزوه ي  صحيح وسايل حفاظت فردي، ارايه    

آموزش مسؤوالن شيفت در جهـت ارايـه صـحيح و بـه          
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 بــه كــارگران، آمــوزش موقــع وســايل حفاظــت فــردي

هـا در ايمنـي و       سرپرستان و مديران در مـورد نقـش آن        

عملكرد ايمن كارگران، تـشويق مـشاركت كـارگران در          

 پيشنهادهاي بهبود ايمنـي،  ي  گزارش شبه حوادث و ارائه    

  .هاي از قبل تعيين نشده انجام بازرسي

 
 ها يافته

هـاي جمعيتـي، ميـانگين سـن كـارگران در            از نظر متغير  

 سال بـه    85/34 و    32/33وه آزمون و شاهد به ترتيب       گر

دست آمد كه بيانگر جوان بـودن جامعـه مـورد مطالعـه             

 درصد افراد هر دو گروه      80به طوري كه نزديك به      . بود

ي   كار، ميانگين سابقه   ي    از نظر سابقه  .  سال بودند  40زير  

 و 85/7كار افراد در گـروه آزمـون و شـاهد بـه ترتيـب              

از نظر وضعيت تأهل اكثـر افـراد متأهـل       . ود سال ب  95/8

  . بودند

2ي دو گروه با آزمون       مقايسه
χ      نشان داد كه در مورد 

متغيرهـــاي وضـــعيت اســـتخدام، وضـــعيت تأهـــل و 

  كـاري دو گـروه تفـاوت       ي       حادثه ي  تحصيالت و سابقه  
  

  .داري نداشتند معني

 كـار دو    ي  ي ميانگين سـن و سـابقه       همچنين مقايسه 

 مستقل نشان داد كـه دو گـروه تفـاوت           tون  گروه با آزم  

  .داري با هم ندارند معني

هـاي   هاي آزمون و شاهد از نظر متغير       همچنين گروه 

ــستم   ــستم نگرشــي، سي ــادي، سي ــستم اعتق ــاهي، سي آگ

 تبديل قصد بـه رفتـار،   ي  هنجاري و عوامل تسهيل كننده    

هاي اصلي مـورد مطالعـه بودنـد، بـر اسـاس        كه از متغير  

داري   مستقل قبل از مداخله تفاوت معنـي       t آزمون آماري 

هـا در    با هم نداشتند؛ بنابراين دو گروه از نظر اين متغيـر          

  . پيش آزمون با هم يكسان بودي مرحله

 ي  هـا در دو مرحلـه      ي ميانگين نمرات گـروه     مقايسه

قبــل و بعــد از مداخلــه نــشان داد كــه بعــد از مداخلــه  

هـاي سيـستم     ميانگين نمرات گروه آزمون به جـز سـازه        

داري يافته   اعتقادي و نگرشي نسبت به قبل افزايش معني       

دار نبود   است و در گروه شاهد تغييرات ايجاد شده معني        

  ). 1جدول ( 

  هاي آزمون و شاهد قبل و بعد از مداخله هاي الگوي رفتار سالم در كارگران در گروه  ميانگين نمرات سازهي مقايسه. 1جدول 

  متغير  بعد از مداخله  هقبل از مداخل

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

 P-value  زوجيtآزمون 

  آگاهي  ≥ 001/0  -22/6  5/3  01/11  5/3  86/8  آزمون

  388/0  867/0  5/2  37/8  6/2  13/8  شاهد

  سيستم اعتقادي  045/0  -021/2  61/2  5/30  9/2  04/30  آزمون

  069/0  836/1  64/2  13/30  6/2  03/30  شاهد

  سيستم نگرشي  003/0  -07/3  3/3  9/31  5/3  02/31  آزمون

  241/0  177/1  1/4  49/31  52/3  77/31  شاهد

  سيستم هنجاري 028/0 -22/2  7/4  01/33  4/5  76/31  آزمون

 103/0 -64/1  1/6  62/30  1/6  56/30  شاهد

  ها تسهيل كننده ≥ 001/0 -86/5  6/4  46/30  8/4  2/28  آزمون

 088/0 71/1  7/4  79/27  7/4  84/27  شاهد

  قصد رفتاري  003/0  -06/3  04/3  08/32  1/3  2/31  آزمون

  096/0  -67/1  1/3  09/31  2/3  01/31  شاهد

  

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكارانمريم عميدي مظاهري   ...  آموزشي تئوري محوري بررسي تأثير مداخله

 1388بهمن / 102شماره /  سال بيست و هفتم –مجله دانشكده پزشكي اصفهان  804

  هاي آزمون و شاهد قبل و بعد از مداخله ي وضعيت رفتار مشاهده شده در كارگران در گروه مقايسه. 2جدول 
  

  گروه  شاهد  آزمون

  درصد  دادتع  درصد  تعداد  رفتار

2آزمون 
χ 

    4/64  87  5/59  79  نامناسب

  قبل از مداخله

  6/35  48  5/41  56  مناسب

191/0 = P  

    4/75  89  30  39  نامناسب

  سه ماه بعد از مداخله

  6/24  29  70  91  مناسب

001/0 < P  

 Wilcoxon 164/6- = Zآزمون 

001/0 < P  

94/1- = Z 

054/0 < P  

  

  

ن و شـاهد سـه      ي ميانگين نمرات گروه آزمو     مقايسه

هـاي   ماه پس از مداخله نشان داد كه در مورد تمام سـازه   

الگوي رفتار سالم، بـه جـز سيـستم اعتقـادي و سيـستم              

  .)2جدول (داري وجود داشت  نگرشي، تفاوت معني

  

  بحث

دنياي علم و تكنولوژي در جهاني كه  سالمت زيستن در

 چه بيـشتر گـام بـر       هم اكنون به سوي صنعتي شدن هر      

 و امـروزه    اسـت اي برخـوردار     رد، از اهميت ويـژه    دا مي 

ــسان ســـالم در   ــعار انـ ــار ســـال   شـ   م محـــيط كـ

)Healthy Workers in Healthy Workplace( ســر 

  ).22 (گرفته است  بسياري از صنايع قراري لوحه

ــاايمن عملــي اســت كــه خــارج از حــدود   رفتــار ن

توانـد   استاندارد و تعريف شده در سيستم قرار داشته، مي        

  ).23( ايمني سيستم را تحت تأثير قرار دهد سطح

هاي مـؤثر در كنتـرل رفتارهـاي نـاايمن،           يكي از راه  

هاي ايمني و بهداشـت      مشاركت دادن كارگران در برنامه    

كار و نيز ايجاد انگيزه در آنان براي انجام رفتار ايمـن از             

  ).24(طريق آموزش است 

هـاي موجـود بـا       براي آموزش مؤثر بايد شايـستگي     

هـاي   هاي مورد انتظار مقايسه شـود تـا فاصـله          ايستگيش

 ).25(مربوط به شايستگي تعيين و ثبت گردد 

در اين پژوهش بر اساس الگوي مورد اسـتفاده، قبـل     

از مداخله ميـزان آگـاهي، سيـستم نگرشـي، اعتقـادي و             

هنجاري مورد بررسي قرار گرفت و مـشخص شـد كـه            

لـوبي دارنـد،    افراد از نظر قصد رفتار ايمني وضـعيت مط        

اما نمرات آگاهي و رفتار مشاهده شده آنان در حد مورد           

 ي  لذا مداخلـه بـر ارتقـاي آگـاهي در زمينـه           . انتظار نبود 

مخاطرات شغلي و ساير عوامل تبـديل كننـده قـصد بـه             

  .رفتار متمركز گرديد

پــس از مداخلــه، ميــانگين نمــرات آگــاهي و قــصد 

ز مداخلـه و    رفتاري افراد گروه آزمون نـسبت بـه قبـل ا          

داري  همچنين نمرات افراد گـروه شـاهد تفـاوت معنـي          

نشان داد كه بيانگر تأثير مثبت برنامه آموزشي بر ارتقـاي           

هاي مطالعات داخلي    باشد و مشابه يافته    سطح آگاهي مي  

 ). 13-14(باشد  و خارجي در اين زمينه مي

 عوامل اجتمـاعي و   ي  هاي اين پژوهش در زمينه     فتهاي

   نشان داد كه پـس از      مني اعمال ا  ي  كننده لي تسه يطيمح
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مداخله، ميانگين نمـرات افـراد گـروه آزمـون بـه طـور              

داري افزايش يافته بـود  و بـا نمـرات افـراد گـروه             معني

  .داري داشت شاهد نيز تفاوت معني

حمايت سرپرستان يعني ميزاني كه رفتار سرپرسـت،        

ــش  ــه اســتفاده از دان ــشويق ب ــارگران را ت  ، مهــارت و ك

كند، نيز يكي از     هاي به دست آمده از آموزش مي       نگرش

در ). 26(گذار بـر نتـايج آمـوزش اسـت           هاي تأثير  مؤلفه

زاده در ذوب آهـن اصـفهان سرپرسـتان و            مدد ي  مطالعه

مسؤوالن شيفت، كارشناسان ايمنـي را بـه عنـوان افـراد            

  ).14(گذار بر اقدامات خويش عنوان كرده بودند  تأثير

 براي تغيير در سيستم هنجـاري در        در اين پژوهش  

ــت   ــب حماي ــداماتي در راســتاي جل ــون اق گــروه آزم

سرپرســتان و مــسؤوالن شــيفت و آمــوزش مــسؤوالن 

ايمني انجام شد و نتايج پس از مداخلـه نـشان داد كـه              

داري  ميانگين نمرات افراد گروه آزمـون افـزايش معنـي      

داشته است و همچنين بـا نمـرات افـراد گـروه شـاهد              

  ).داري داشت  معنيتفاوت

 فرهنگ ايمني نشان داده است كـه        ي  مطالعات حوزه 

ها و رفتارهاي مديران و سرپرسـتان در         ها، نگرش  ادراك

ارتباط بـا ايمنـي و سـالمتي نيـروي كـار، مبنـاي رفتـار         

  ).27(باشد  كارگران مي

بررســي وضــعيت رفتارهــاي ايمــن كــارگران در دو 

ــه   ــشان داد ك ــه ن ــل از مداخل  درصــد از 5/59گــروه قب

 درصد از كـارگران گـروه       4/64كارگران گروه آزمون و     

 ي  در مطالعـه  . مطلـوب داشـتند    شاهد وضعيت رفتاري نا   

ي   گـري كارخانـه    محمد فام و همكار در كارگران ريخته      

گدازان نيز درصد بااليي از رفتارهـاي مـشاهده شـده از             

  ).23(نوع ناايمن بود 

اري در وضـعيت    د بعد از انجام مداخله، تفاوت معني     

رفتارهاي گروه آزمون ديده شد؛ به طوري كه كـارگراني          

 درصد بـه    5/59كه وضعيت رفتاري نامناسب داشتند، از       

 درصد كاهش يافتنـد و ايـن كـاهش از نظـر آمـاري               30

ها بعـد از مداخلـه        گروه ي  همچنين مقايسه . دار بود  معني

نشان داد كه دو گروه آزمون و شـاهد از نظـر وضـعيت              

هـا مـشابه     ؛ ايـن يافتـه     داري دارنـد   رها تفاوت معنـي   رفتا

 ي  توان به مطالعـه    مطالعات پيشين بود كه از آن جمله مي       

، )14(مـددزاده   ي    ، مطالعـه  )13(نسب و همكاران     سنايي

و همچنـين   ) 28( و همكاران در سـوئد       Stave ي  مطالعه

  .اشاره نمود) 29( در فنالند Salminen ي مطالعه

داري در    از مداخله، تفاوت معني    در اين پژوهش بعد   

ميانگين نمرات سيستم اعتقادي و نگرشي افراد دو گروه         

توان گفت كه تغييـر اعتقـادات و نگـرش           ديده نشد؛ مي  

باشـد و ايـن امـر مـستلزم          افراد به سادگي مقـدور نمـي      

تغييـر در  (تـر و گذشـت زمـان بيـشتر         مداخالت وسـيع  

  . باشد مي) فرهنگ ايمني

دار در نمـرات سيـستم       ييـر معنـي   با وجـود عـدم تغ     

اعتقادي و نگرشي، تغييرات سيستم هنجـاري و عوامـل          

ــر   ــه تغيي ــزايش آگــاهي كــارگران ب ــده و اف ــسهيل كنن ت

داري در رفتار مشاهده شده در گروه آزمون منجـر            معني

توانـد نـوع     يكي از داليل اين تغيير رفتار آشكار مي       . شد

بحـث  (وهش  آموزشي استفاده شده در اين پـژ ي  مداخله

. باشـد ) گروهي و استفاده از اصول آموزش بزرگـساالن       

چراغي و همكاران به بررسـي تـأثير آمـوزش ايمنـي و              

بهداشت كار به دو روش جاري و بحث گروهي جهـت           

ارتقاي سـطح دانـش و نگـرش كـارگران معـادن شـرق             

 ي اصفهان پرداختند و نتيجه گرفتند كـه پـس از مداخلـه          

ش و نگرش كارگران تحـت      آموزشي، ميانگين سطح دان   

آموزش با روش بحث گروهي باالتر از كـارگران تحـت         

آموزش با روش جاري شد و اين اختالف از نظر آماري           

  ).30(دار بود  معني
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در فنالنـد، كـه در راسـتاي         Salminen ي  در مطالعه 

 بزرگ برق بـا  ي بهبود ايمني ترافيك كاركنان دو كارخانه   

جام شد نيز نتايج نـشان  استفاده از روش بحث گروهي ان     

داد كه وضعيت ايمني بهتر شده و روش بحث گروهـي           

 راهكارهـا شـده    ي  باعث مشخص شدن مـسائل و ارايـه       

بود؛ افراد مصمم به تغيير شده بودند و فـشار گـروه بـه              

  ).29(پايداري اين تغييرات كمك كرده بود 

 و همكاران در سوئد نيز كـه بـه          Stave ي  در مطالعه 

 آموزشي بر نگـرش و رفتارهـاي        ي  ر مداخله ارزيابي تأثي 

هـاي اجتمـاعي     ايمني كارگران كشاورز با ايجـاد شـبكه       

حمايتي، تشويق بحث وگفتگو و بازخورد با تمركـز بـر           

 امور ايمني در ميان كارگران پرداخته بود،        ي  قابليت اداره 

هاي ايمني كـارگران ديـده       داري در فعاليت   افزايش معني 

 ).28(شد 

 داليل موفقيت چشمگير ايـن مداخلـه،        يكي ديگر از  

ــود    ــالم ب ــار س ــوي رفت ــتفاده از الگ ــه. اس    ي در مطالع

Nieto-Montenegro          و همكاران نيز كـه از مـدل رفتـار

هـاي آموزشـي     سالم به عنوان چهار چوبي بـراي برنامـه        

ايمني استفاده شده بود، مشاهده شـد كـه ايـن الگـو بـه               

 مـؤثر بـر     خوبي قادر بـه تعيـين و توصـيف متغيرهـاي          

 ).17(باشد  رفتارهاي ايمني مي

هاي تغييـر رفتـار و       توان گفت كه استفاده از الگو      مي

ـ  الگوها موفق  ني مداخالت بر اساس ا    يطراح ـ  ب تي  شتري

  .  خواهد داشتيمداخالت را در پ

هاي كاري با افـزايش تعـداد    با توجه به اين كه در محيط     

ر و  هـاي ناشـي از كـا       رفتارهاي ايمن، حـوادث، آسـيب     

و نيـز بـا     ) 13(يابـد    هاي مرتبط با آن كـاهش مـي        هزينه

توجه به موفقيت اين الگو در ارتقـاي رفتارهـاي ايمـن،            

ــي ــشنهاد م ــارگران در    پي ــوزش ك ــراي آم ــه ب ــردد ك گ

  .هاي صنعتي از اين الگو استفاده شود محيط

ــدوديت  ــي از مح ــان    يك ــژوهش، امك ــن پ ــاي اي ه

تحـت تـأثير    نامه   پاسخگويي كارگران به سؤاالت پرسش    

  روانـي، باورهـاو عقايـد   -وضعيت شخـصيتي، روحـي  

شخصي، به صورت غير واقعي بود؛ بـه ويـژه كـارگران            

شركتي كه امنيت شغلي چنـداني نداشـتند و بـه شـدت             

همچنين تداخل برگـزاري    . دادند محافظه كارانه پاسخ مي   

ها نيـز   با كار و فشار توليد در كارگاه هاي آموزشي كالس

 پيش رو بود كه با رايزني و همـاهنگي        يكي از مشكالت  

با مسؤولين كارگاه و قسمت ايمني و بهداشـت شـركت           

  .مرتفع گرديد

  

  تشكر و قدرداني

وســيله از تمــامي كــارگراني كــه در ايــن مطالعــه  بــدين 

شركت داشـتند، مـديريت ايمنـي و بهداشـت و محـيط             

زيــست و نيــز مــديران، سرپرســتان و مــسؤوالن ايمنــي 

ازي و مهندسي نورد شركت ذوب آهـن        كارگاه فوالد س  

  .گردد اصفهان صميمانه قدرداني مي
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Abstract 
The word wide concern for safety has created a need for new and 
effective methods to improve safety in the workplace. The aim of this 
study was to promote safe behavior in Isfahan Steel Company workers 
by theory-based intervention. 

Background: 

This randomized control trial consisted of two case and control groups. 
The case group received intervention based on Health Action Model. 
Control group did not receive any intervention except participating in the 
current safety courses of company. The sample size was 270 worker who 
were randomly selected and divided into two equal groups (n = 135). 
Data was collected using a questionnaire and a checklist after and before 
the intervention and were analyzed based on distribution of variables, 
parametric (t-test, paired t-test) or nonparametric (chi-square, Wilcoxon) 
tests. 

Methods:  

The mean scores of knowledge, attitude and behaviors of safe behaviors 
in case group increased statistically significant and the observed 
difference in control group was not significant. The results also indicated 
that unsafe behaviors in the case group decreased, following the 
educational intervention. The difference, again, was not statistically 
significant in the control group. 

Findings: 

The results showed that application of Health Action Model has an 
acceptable and positive influence on promoting safe behaviors of 
workers in Isfahan steel Company. It is, therefore, recommended that 
same theory based intervention can be useful for other and similar 
industries. 

Conclusion: 

 

Intervention study, Health Action Model, Safe behavior, Steel 
Making, Roll Mill. 
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