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 ده:یچک
ــتورالعمل   ــان از دس ــافی کارکن ــاهی ک ــدم آگ ــی و  ع ــت، ایمن ــاي بهداش ه

 انجام رفتارهاي غیراصـولی آنـان   هاي کاري و متعاقباًزیست در محیطمحیط
کـهگردد. ازآنجاییزیست و کارفرمایان آنان میباعث خسارت به خود، محیط

اد داشته باشـد،  تواند نقش مؤثري در ارتقا آگاهی و تغییر رفتار افرآموزش می
ــا هــدف تعیــین مطالعــه تــأثیر آمــوزش مباحــث ایمنــی، بهداشــت و  «اي ب

کارکنـان یـک کارخانـه صـنعت      زیست بر میزان آگاهی و تغییر رفتـار محیط
پژوهش بـه روش شـبه آزمایشـی بـا یـک گـروه        این انجام پذیرفت. »روي

نفـر از کـارگران واحـد تولیـد شـمش روي یـک        26آزمایش انجام گرفـت.  
گیـري تصـادفی بـه عنـوان گـروه نمونـه       رخانه کشور که از طریق نمونـه کا

انتخاب شده بودند، مورد مداخله آموزشی در زمینه مباحث ایمنی، بهداشـت و  
زیست قرار گرفتند. ابزار گرداوري اطالعات، پرسشنامه محقق سـاخته  محیط

قبـل از   در زمینه آگاهی و رفتار سنجی کارگران بود که روایی و پایایی آنهـا 
 آوريجمـع  جهـت  آمریکـا  OSHAدست آمد و همچنـین فـرم    مطالعه به

هاي داده ثبت براي تعیین میزان عملکرد ایمنی آنها بود. قابل حوادث سوابق
-هـاي اسـمیرنف   از طریـق آزمـون   SPSSافـزار  ها توسـط نـرم  پرسشنامه

نتایج  وابسته و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. tکولموگروف، 
 نشان دادند، نمرات آگـاهی، رفتارسـنجی و   95/0ها با سطح اطمینان آزمون

 رگـذار یتأثارتقا یافته و آمـوزش   از آموزشمیزان عملکرد ایمنی کارگران بعد 
 بوده است.

زیستی، آگاهی، آموزش، ایمنی، بهداشت و محیط :يدیکل يهاواژه
 .رفتار و عملکرد ایمنی، واحد تولید شمش روي

Abstract: 
The lack of sufficient awareness of the employees about 
safety, health and environmental guidelines at the work 
environment and consequently their non-standard 
behaviors in the areas mentioned above results in 
damage to themselves, the environment and their 
employers. Since education can play an effective role in 
promoting awareness and behavioral change among 
individuals, a study was conducted to determine “the 
impact of training on safety, health and environmental 
issues on the level of Awareness and behavior of 
employees in a zinc manufacturing Factory.” The 
present study was carried out using a quasi-experimental 
method with a test group. In this study, 26 employees of 
the ingot manufacturing unit in a Zinc factory who were 
selected by random sampling as a sample group was 
involved in the educational intervention in the areas of 
safety, health, and environment. Information gathering 
tools were researcher-made questionnaires on workers' 
knowledge and behavior, whose validity and reliability 
was obtained before the study, as well as the OSHA 
form for collecting records of recordable events to 
determine their safety performance. The Data analyzed 
by SPSS software version 22. The dependent t and 
Wilcoxon tests were used. The results of the tests 
showed that knowledge scores, behavior measurement, 
and the level of the safety performance of the workers 
after the training were improved and the practice was 
effective. 

Keywords: Training, HSE, Awareness, Safety 
Performance, Ingot Factory. 
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 مقدمه
و  تـرین مهـم  عنوان به وعهممج هر کار نیروي بدیهی است که
 کـاهش  کیفیـت و  افـزایش  کـارایی،  ارتقاي در مؤثرترین عامل

آید. از طرفی دیگر حوادث ناشـی از کـار،   حساب میها بههزینه
هــاي کــاري بــه خصــوص در ناپــذیر از محــیطجزئــی جــدایی

لحاظ وسعت  به این حوادث اما شیوع ،هستندهاي صنایع بخش
است. بهرحال این حـوادث بـا هـر     متفاوت گوناگون، صنایع در

تواند عالوه بر به مخـاطره افکنـدن سـالمت    درجه و شدتی می
 از زیست اطراف او و سـبب جسمانی و روانی فرد، تهدید محیط

. در ایـن  گـردد  جامعه اقتصادي بنیان تنزل و سرمایه رفتن بین
 هـا سازمان و صنایع ايحرفه تبهداش کارشناسان مدیران،راستا 
 ایمنـی  بازرسی، و ایمنی هايسیستم نصب با تا کنندمی تالش

 منتشرشده، مطالعات همچنان اما ،دهند افزایش را کار محیط در
 رفتارهاي و انجام دقتیبی را کار محیط حوادث از بسیاري علت

طـور  بـه  .)DOL,1998 U.S(دهند می نشان کارگران ناایمن
 سـازمان  سـوي  از منتشـره  هـاي گـزارش  1391سـال   درمثال 

 علت به تنها نفر، 5494دهد که می نشان کشور قانونی پزشکی
 418 ایمنـی،  مقررات رعایت عدم دلیل به نفر 683 احتیاطی،بی
 عـدم  دلیـل  بـه  نفـر  336 حفاظـت،  بـدون  وسایل دلیل به نفر

 زا اسـتفاده  دلیـل  بـه  نیـز  نفر 300 و حفاظتی وسایل از استفاده
 تعداد طورکلیبه و اندکارشده از ناشی حادثه دچار معیوب وسایل
 دسـت  از را خـود  جـان  کار از ناشی حوادث اثر در کارگر 1517

 Iranian Legal Medicine،2012( انـــــدداده
Organization(توجـه هـر    سـبب  . این آمارها در حال حاضر

و  اصـالح  اسـتراتژي  به و ایمنی بهداشت کارشناسان چه بیشتر
 از پیشـگیري  براي هاي افرادرفتارها از طریق ارتقا آگاهی بهبود

 سالمت و بهداشتزیرا  ،است کاري شده هايمحیط در حوادث
 مهم اجزاء از طبع،الب و اقتصادي رشد و سالمت ضامن کارگران

 بـه  رسـاندن  فایده بر عالوه سالم کار نیروي یک .است توسعه
 سـالمت  دارد، خود اطرافیان و جامعه با که تعاملی علت به ودخ

 آگـاهی  داشـتن  درگـرو  مسئله این و شودمی سبب نیز را جامعه
 کـار  بهداشـت  زیست وایمن، محیط مسائل خصوص در مناسب
در  مـؤثر  اهکارهـاي ر از ).Hazavehei et al.,2008( اسـت 

 حـوادث  ریسـک  کـاهش  جهت ارتقا آگاهی کارکنان به منظـور 
 باشـد به آنـان مـی   وزش کارآمدآم صنایع، و هاسازمان در شغلی

)Brown, 2002, Abareshi, 2015.( 
 منظـور  بـه  و یـادگیري  بـر  مبتنی است ايتجربه آموزش 
 توانـایی  بتواند تا فرد در ماندگار نسبتاً و تدریجی تغییرات ایجاد

 توانـد مـی  آموزش .بخشد بهبود کارها دادن انجام براي را خود
باشـد   دربرداشـته  را نیسـازما  رفتـار  و دانـش  مهـارت،  تغییـر 

)Yarahmadi et al., 2013.(  اهمیت نقش آموزش در ارتقا
تـوان در  آگاهی و متعاقباً منجـر بـه رفتارهـاي صـحیح را مـی     

نظـران و محققـان یافـت    ها و سخنان بسیاري از صاحبنظریه
 :این گفته ها عبارتند از

آموزش فعالیتی اسـت کـه از طریـق آن، افـراد آگـاهی و       
اي خـود را افـزایش داده و متعاقبـاً رفتارهـاي خـود را      همهارت

). آمـوزش ابـزار   Tones et al., 1994(سـازند  دگرگون مـی 
 ،تحول و توسعه اجتماعی و مـؤثرترین عوامـل در تغییـر رفتـار    

 ).Lahijanian, 2011اسـت ( بینش و نگرش منـابع انسـانی   
زیســت از ســوي ســازمان فرهنگــی، علمــی و آمــوزش محــیط

یونسکو) به عنـوان یـک فراینـد یـادگیري     (ل متحد آموزشی مل
ــاره   تعریــف گردیــده اســت کــه آگــاهی و دانــش افــراد را درب

دهـد و  هاي مـرتبط بـه آن افـزایش مـی    زیست و چالشمحیط
ها را گسـترش  ها و تخصص الزم براي مواجهه با چالشمهارت

گیري تصمیمات آگاهانه و عمل مسـئوالنه را  داده و سبب شکل
 ). آمـوزش Abd El-Salam et al., 2009( یدنمافراهم می

 انسـان  رفتـار  و نگـرش  طرز دگرگونی در مؤثر عامل ترینمهم
 ایجـاد  زنـدگی،  کیفیـت  بهبود اقتصادي، رشد مسیر در که است
 جامعه تولید افزایش و شغلی هايفرصت تأمین مهارت، و دانش

). Faham and Rezvanfar, 2015(شـود  می گرفته کار به
 ایجـاد  بـراي  راهـی  آمـوزش  نظـران دیگـري،  قیده صاحببه ع

 و افـراد  میـان  در آگـاهی  و توانـایی  مهـارت،  درك، دانـش، 
 موضـوعی اسـت   هـر  بـه  نسـبت  اجتمـاعی  مختلـف  هايگروه

)Salehi and Hemmati Gouyomi, 2012  همچنـین .(
) نیز نقـش  Farahmand et al., 2014( فرهمند و همکاران

 دانند.محیطزیستی را ضروري می آگاهی در انجام رفتارهاي
 تـرین مهـم  از یکـی  شـک بـی بنـابر ایـده اندیشـمندان،    

 از جلـوگیري  و زیسـت محـیط  از حمایت و حفاظت هايراهکار
 تا است آموزشی هايفعالیت از منديبهره آن، آلودگی و تخریب

ارتقـا بخشـید    بینش افـراد را  و دانش سطح بتوان طریق این از
)Azizi et al., 2013.( هاي اخیر نگرانی بیشتر افراد در سال

ها، افزایش مصرف منابع و درنتیجـه تخریـب بیشـتر    و سازمان
زیست توسط محیط آموزشاین راستا  درباشد. زیست میمحیط
در  تواندموزشی میي آاي دقیق برنامهرهاي مختلف با اجارگان

 Izadi et( بسـیار مـؤثر باشـد    زیستکاهش تخریب به محیط
al., 2013(.   رضـایی و همکـاران )Rezaei et al., 2017 (
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یز معتقدند بهترین راهکـار جهـت اجـراي فرهنـگ بهداشـت،      ن
هـاي  ) در سازمان، اجراي آمـوزش HSE(زیست ایمنی و محیط

بـه عنـوان یـک     HSE مستمر، تقویت رفتار ایمـن و شـناخت  
 باشد.ارزش بنیادي سازمان می

زیسـت تحـت   محـیط گسترده در آموزش  طوربهمدلی که  
رود، چنـین  مـی  کـار بـه  »يرفتـار سیسـتم تغییـر   «مدل عنوان 

شود که کسب علم باعث تولید آگـاهی مطلـوب در   توصیف می
ییـر رفتـار و   تغگردد و این موضوع به نوبه خـود باعـث   فرد می

 Shobeiri & Abdollahiشــود (یفیــت مــیباکفعــالیتی 
2009.( 
 کـه  اسـت  دهشـ  مشـخص  متفـاوت،  مطالعات به توجه با 

 بـه  مربـوط  مختلـف،  مشـاغل  بـین  در حوادث میزان بیشترین
 Almassi et( باشـد مـی  تولیـدى  سپس و مشاغل ساختمانى

al., 2012.(      .صنعت روي نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت 
صنایع تولید روي نیز به دلیل تولید پسماندهاي شیمیایی، ذرات 

هـاي  پسـاب  و تولیـد  گـري ریختـه و گازهاي خروجی ناشـی از  
باشند. همچنین با توجه بـه اسـتفاده از   صنعتی درخور توجه می

انواع اسیدها در خط تولیـد و حـذف عناصـر مـزاحم در فراینـد      
استخراج روي، پسماندهایی تولیدشـده کـه بـا عنـوان عمـومی      

شوند که در صورت عـدم مـدیریت در   کیک صنعتی شناخته می
هـاي سـطحی،   گی آبدپو و نگهداري اصولی آنها موجبات آلود

هاي زیرزمینی، خاك و هوا را فراهم خواهند نمود. همچنین آب
 گـري ریختـه هاي روي و تولید شمش روي در واحـد  ذوب ورق

شـــود کـــه در باعـــث تولیـــد ذرات و گازهـــاي ســـمی مـــی
هاي خروجی دودکش نیز دال بر بـاال بـودن مقـدار    گیرياندازه

هداري سیستم اسـکرابر  نگ باشد. حفظ وها میمجاز این آالینده
هـاي  و بگ فیلتر این واحد، عالوه بـر کنتـرل غلظـت آالینـده    

خروجی، سبب بازیافت بخشی از رسوبات داراي عناصر با عیـار  
شـده کـه    هـاي تمیزکننـده  این سیسـتم  نشین شده درباالي ته

باشد. در صـورت عـدم رعایـت    فروش و استفاده میقابل مجدداً
ها گرفته تـا  ، از مصرف بهینه انرژيهاي بارز محیطزیستیجنبه

هـا، منهـاي ضـررهاي اقتصـادي،     مدیریت پسماندها و آلـودگی 
اي محیط کار و اطراف آن را با مشکالت و مخـاطرات گسـترده  

سازد. همچنین عدم رعایت اصول ایمنـی و بهداشـت   روبرو می
گـردد.  هاي شغلی کارکنان آن مـی سبب وقوع حوادث و بیماري

هاي تولید روي کشـور  ضر نیز یکی از کارخانهمکان پژوهش حا
عمده است: مرحلـه   مرحله 4شامل این کارخانه  فرایندباشد. می

 سـازي. اول: انحالل یا لیچینگ. مرحله دوم: تصفیه یا خـالص 

مرحلـــه چهـــارم: ذوب و و مرحلـــه ســـوم: تولیـــد ورق روي 
باشـد. هـر کـدام از ایـن     مـی یا تولید شـمش روي   گريریخته

زیسـت  هاي ایمنی، بهداشت و محـیط داراي دستورالعملمراحل 
یا تولید شمش  گريریختهباشند. کارکنان مرحله خاص خود می

در روي به عنوان جامعه آماري پژوهش حاضر انتخاب گردیدند. 
شـده از واحـد الکترولیـز،    هاي روي استحصـال ورقاین مرحله 

مـواد  شـوند و بعـد از ذوب شـدن،    درون کوره ذوب ریخته مـی 
ریزند و پـس از  می گريریختههاي مذاب حاصل را داخل قالب

هـا خـارج و   سرد شدن، فلـز روي بـه صـورت شـمش از قالـب     
واحـد  این در . شوندبندي و سپس آماده عرضه به بازار میبسته
پس از  و شدهيآورجمع ، با دقت،سرباره هاي ناشی از ذوبنیز 

ـ  ه وجـامبو ریختـه شـد    يهـا سـه یسرند در داخل ک فـروش  ه ب
هاي بگ فیلتر نیز خروجی رسوبات حاصل از اسکرابر و رسد.می

به محل ایزولـه   ها ریخته شده وتوسط کارگران در داخل بشکه
وپـاش  جلـوگیري از ریخـت   .شـود دپوي پسماندها منتقـل مـی  

کـارگران   منوط بـه دقـت کـار    آنهاسرریز و همچنین  پسماندها
دد کـه کارخانـه فـوق داراي    گریادآور میضمن اینکه  باشد.می

اجـرا و   به خـوبی  باشد و الزامات آنمی HSEسیستم مدیریت 
 (بر اساس اسناد و مـدارك)،  ردیگینیز قرار مدقیق مورد نظارت 
ی از ربهداشـت یغو  منینـاا بعضی رفتارهـاي   کهنیاما به لحاظ ا

لـزوم  دیگر،  از طرفیو  شدیممشاهده  سوي کارگران همچنان
هـا،  الحظات محیطزیستی در امر مدیریت انرژيمدقیق رعایت 

باشد توسط کارگران، حائز اهمیت می هاپسماند و کنترل آلودگی
نظران در زمینه هاي تحقیق و عقاید صاحبو با توجه به پیشینه

نقش و تأثیر آموزش بر ارتقا آگاهی و تغییـر رفتـار افـراد، ایـن     
منی، بهداشـت و  تأثیر آموزش مباحث ای«مطالعه با هدف تعیین 

زیست بر میزان آگـاهی و رفتـار کـارگران بخـش تولیـد      محیط
بنابراین محقق در این مقاله در پـی  ؛ انجام گرفت »يروشمش 

 پاسخگویی به این سؤاالت است که:
آیا آموزش بر میزان آگاهی کارکنان کارخانـه روي در سـه    .1

 تأثیر دارد؟به تفکیک) زیست (حوزه ایمنی، بهداشت و محیط
یا آموزش بر تغییـر رفتـار کارکنـان کارخانـه روي در سـه      آ .2

 تأثیر دارد؟ به تفکیک)زیست (حوزه ایمنی، بهداشت و محیط
آیا آموزش بر میزان عملکرد ایمنی (ضـریب شـدت تکـرار     .3

 حادثه) کارکنان تأثیر دارد؟
گرفته در زمینه تأثیر آموزش بـر ارتقـا   در ادامه، مطالعات انجام 

زیستی افراد، ذکـر  تار ایمنی، بهداشت و محیطآگاهی و تغییر رف
 گردند:می
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عنوان تحت ) 2018همکاران (اي و هاي مطالعه هزاوهیافته
 »پرسـتاران تأثیر مداخالت آموزشی بر کاهش استرس شـغلی  «

آشکار نمود که مداخالت آموزشی بـر کـاهش اسـترس شـغلی     
 هـاي آمـوزش بهداشـتی و چـه    پرستاران چه با استفاده از مدل

کـه   هرچنـد ها، تأثیرگذار بوده اسـت.  بدون استفاده از این مدل
 .بـود  شـده واقـع  مـؤثرتر هاي آموزشی بهداشتی استفاده از مدل

اي تحت عنـوان  مطالعه )،2017(همچنین عسگري و همکاران 
تأثیر آموزش ایمنی شغلی بر آگاهی و بهبود عملکرد کارکنـان  «

انجام دادند که  »رانهاي مراقبت ویژه حین جابجایی بیمابخش
هاي ایمنـی و بهداشـت   نتایج آن نشان داد آموزش دستورالعمل

شغلی بر ارتقا میزان آگاهی از اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی و    
مطالعه دیگري  نحوه صحیح جابجایی بیماران تأثیر داشته است.

ـ بـر م عمل  اتاق خطرات مدیریت آموزش تأثیر«عنوان با   زانی
هـاي  عمـل بیمارسـتان   اتـاق  کارکنـان  عملکـرد  نحوه و دانش

 »تهـران وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحـد علـوم پزشـکی    
 داد کـه آمـوزش   نشان )2016همکاران (توسط صالحی زاده و 

 نحوه و دانش افزایش میزان سبب عمل اتاق خطرات مدیریت
 مطالعـه  ،2015در سـال   .شده بـود  عمل اتاق کارکنان عملکرد

 و ایمنی سطح برافزایش ایمنی فرهنگ و یزشانگ ارتقاء ریتأث«
 Barati( براتـی گـودرزي   توسط »کوچک عیدر صنا بهداشت

Gudarzi et al( در  بیشـترین نقـش را   نشان داد که آموزش
 عدم دهندهنشاننتیجه  این باشد.می دارا نگرش کارکنان رییتغ

 .باشـد آن مـی  دانسـتن  بـه  نیاز احساس و ایمنی از افراد آگاهی
 خواسـتار برگـزاري   مدیریت از افراد، %57 بیش از که وريطبه

از  حاصل شدند. نتایج ایمنی سازيفرهنگ و آموزشی هايدوره
 دیتولارتقاي  جهت در گامی HSE آموزش و بررسی فرهنگ«
 »جنـوبی)  پـارس  مجتمع گـازي  دوم پاالیشگاه موردي مطالعه(

 و داد کـه آمـوزش   نشـان  )2015( یکرمـ توسط محمـودي و  
 کـاهش  انسـانی،  خطـاي  باعث کـاهش  ،HSE سازيهنگفر

 مروري«نتیجه تحقیق  .تولید است مسیر در هاهزینه و خسارات
حیدري و  توسط »HSE مدیریت عملکرد ارزیابی هايروش بر

 هـاي شـاخص  بنـدي رتبـه  داد کـه در  ) نشان2015( قیسوندي
 تـرین مهـم  زیسـت محـیط  و سالمت، ایمنـی  مدیریت عملکرد
 هـاي کمیتـه  تعـداد  از: انـد اولویت عبـارت  ترتیب به هاشاخص
HSE تعداد مطالعات، تعداد ،شدهانجام هايآموزش ،برگزارشده 

در  .حادثـه  هر از خسارت ناشی میانگین و ها پایش و هايزیمم
عنـوان  بـا   )2014( اي که توسـط سـرتیاك و همکـاران   مطالعه

مشــارکتی در  و هــاي کالســیکآمــوزش یاثربخشــ یابیــارز«

 کارخانــه HSE حـوزه در  کارکنــانفـزایش آگــاهی و نگـرش   ا
کـه   دهـد مـی نشان شد،  انجام» مارونبازیابی اتان پتروشیمی 

آموزش چه به صورت کالسیک و چـه بـه صـورت مشـارکتی،     
اي در مطالعـه  .دهـد میزان آگاهی و نگرش افراد را افزایش مـی 

نیازسـنجی  «عنـوان   تحـت ) 2013( ینیحسـ کـه توسـط حـاج    
در صنعت ساختمان و نقش آمـوزش در کـاهش    E HSآموزش
انجام شد، مشخص گردید به ازاي چـاپ هـر پوسـتر،     »حوادث

به توسعه فرهنگ ایمنی کمک کردند و به ازاي افـزایش   5/1%
درصـد   18هـا، حـوادث حـدود    ها و دسـتورالعمل بخشنامه 50%

توسـعه و افـزایش نشـان     %12کاهش و فرهنگ ایمنی حـدود  
 بـا  یسـازمان فرهنگ رابطه«یق دیگري چون . نتیجه تحقدادند

 مطالعـه  کارکنـان،  زیسـت محـیط  و بهداشـت  ایمنـى،  عملکرد
توسـط   1391در سـال   »سـایپا  خودروسـازى  شـرکت  مـوردى: 
 نشان داد که هرچـه  ینیالدتاجنیکومرام، غفارى و پور،  نصیرى

گـردد،   مبـذول  بیشـترى  توجه یسازمانفرهنگ هاىشاخص به
 قبیـل  از اقـداماتى  یابد و بـا می بهبود نکارکنا HSEعملکرد 

 بـر  را تـأثیر  بیشترین که فرهنگى هاىشاخص تقویت و بهبود
 بیشـتر  بهبـود  شـاهد  تـوان دارند، مـی  کارکنان HSE عملکرد
بـود   سـازمان  ایـن  کارکنـان  HSEعملکرد  و سازمانیفرهنگ

)Nasiripour et al., 2012.( 
 در سک ارگونومیری میزان بر ارگونومی آموزش اثر تعیین«

 2012 سال در »گنبدکاووسسازي ساختمان آرماتوربند کارگران
 اصـول  آموزش هرچندنشان داد که  توسط غالمی و همکاران

 به اما شد کارگران در ارگونومی کاهش ریسک سبب ارگونومی،
 در افـراد  اکثـر  نیـز  آمـوزش  از اجراي پس بودن، مقطعی دلیل
پیشنهاد گردیـد کـه    تیرنهادگرفتند و  قرار متوسط خطر سطح

تئوري و عملی در زمـان   به صورتهاي آموزشی برگزاري دوره
هـاي ایمنـی بـر    بررسی اثربخشی آمـوزش «تري باشد. طوالنی

اصـفهان نسـبت بـه     آهـن ذوبتغییر نگرش کارکنـان شـرکت   
سـماواتیان، عبـدیان،    توسـط کیـانی،   »آنایمنی و ابعاد  مسائل

در مقایسه با نشان داد که  1389در سال و جعفري  منصور نژاد
داري بـر تغییـر   هاي ایمنی اثر مثبت معنیآموزش گروه کنترل،

ل ایمنی دارد. همچنین این ئکلی کارکنان نسبت به مسا نگرش
طور معناداري تنها بر ابعاد هوشیاري ایمنی، رهبـري،  آموزش به

ادراك از اقدامات ایمنی سرپرسـت و ادراك از اقـدامات ایمنـی    
 ).Kiyani et al., 2010( ریت مؤثر بودمدی
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 شناسی پژوهشروش
 شـبه  از لحاظ روش اجرا، و کاربردي هدف، نوع از تحقیق این 

 یـک  و داراي آزمونپس آزمون وپیش تحقیق طرح با آزمایشی
 تولیـد « این تحقیق، واحـد جامعه آماري  باشد.گروه آزمایش می

وي کشـور در  یک کارخانه صنعت ر )گريریخته( »يروشمش 
 يروباشد. از بین کارگران واحـد تولیـد شـمش    می 1395سال 

بودند طبق جدول کرجسـی و   نفر 41) که به تعداد گريریخته(
که به دلیل عـدم  تصادفی انتخاب شدند  طوربهنفر  36مورگان، 

 نفر انجام شـد.  26روي  ،، آزمایشاز آنها نفر 10 يادامه همکار
و رفتـار   آگـاهی  سـنجش  پرسشنامه هاي الزم،بعد از هماهنگی

گـروه   میـان  در زیسـت سنجی مباحث ایمنی، بهداشت و محیط
سـپس اطالعـات آنهـا اسـتخراج شـد.       و گردیـد  توزیـع  نمونه

سؤال کلی، به تفکیـک هـر    60 يداراپرسشنامه آگاهی سنجی 
سؤال براي بخش  20سؤال براي بخش ایمنی،  20حوزه یعنی 
 4زیسـت در قالـب   حـیط سـؤال بـراي بخـش م    20بهداشت و 

جـواب کـامالً اشـتباه     3اي یعنی یـک جـواب صـحیح و    گزینه
بنابراین حداقل نمره یک فـرد از یـک گزینـه صـفر و     ؛ باشدمی

اما پرسشنامه رفتار سـنجی نیـز    ؛ وباشدحداکثر نمره او یک می
سـؤال در   20 يداراسؤال کلی، به تفکیک هر حـوزه   60 يدارا

همیشـه، معمـوالً، بعضـی    «هـاي  قالب طیف لیکرت بـا گزینـه  
گـذاري  ارزش 1تـا   5که به ترتیب از  »اصالندرت و ها، بهوقت
 20ارزش هر پرسشنامه در این بخـش   حداقل باشد.اند، میشده

هـاي سـؤاالت در قسـمت بحـث     باشد. (آیتممی 100و حداکثر 
نفر از متخصصان،  15ها در اختیار پرسشنامهاین اند). آورده شده

در  هـا هـاي روي و اسـاتید دانشـگاه   کارخانه HSEاسان کارشن
 اعمـال  بـا  زیست قرار گرفتنـد و ایمنی، بهداشت و محیط حوزه

 زا ابزارهـاي تحقیـق   کـه  شد حاصل اطمینان ،آنها هايدیدگاه
ـ دار مناسـبی  وضـعیت  ،روایی لحاظ  درونـی  پایـایی سـپس   د.ن

نفـري   20اجراي آزمایشی بر روي یک گروه  با نیز هاپرسشنامه
بـراي   78/0ل معـاد  کـه  کرونبـاخ  آلفـاي  ضـریب  از استفادهبا 

ي پرسشنامه رفتار سـنجی  برا 82/0پرسشنامه آگاهی سنجی و 
هـا  همچنین براي تعیین پایایی بیرونی پرسشنامهآمد.  به دست
 15که در دو مرحله بـه فاصـله    شدهاستفاده آزمایی بازاز روش 

از ضـریب  تمـامی آنهـا   ه ک ندنتایج نشان داد ند.تکمیل شدروز 
ایـن نتـایج بـدین شـرح      برخـوردار بودنـد.   یهمبستگی مطلـوب 

 =R 84/0( هـاي آگـاهی سـنجی شـامل:    : پرسشـنامه باشندمی
بـراي   =R 81/0براي ایمنی و =R 82/0براي حیطه بهداشت، 

 =R 86/0(شـامل:   یرفتار سنجهاي زیست) و پرسشنامهمحیط
 براي =R 85/0منی و براي ای =R 81/0براي حیطه بهداشت، 

بـه  سـاعت   19جلسات آموزشی به مدت  متعاقباً ).زیستمحیط
و در هـر جلسـه از روش    برگـزار شـد  تئـوري و عملـی    صورت

تدریس مخصوص و مرتبط با محتوا و هدف آموزشـی اسـتفاده   
هـا چـون سـخنرانی، پرسـش و پاسـخ و بحـث       شد. این روش
وسط محقـق از  است محتواي آموزشی ت ذکرقابلگروهی بودند. 

هاي آموزشی سازمان حفاظـت  منابع دانشگاهی، جزوات و کتاب
هــاي زیســت، وزارت بهداشــت و درمــان و دســتورالعملمحـیط 

در صـنعت روي تهیـه    HSE توسط متخصصـان  استانداردشده
 .2مســئله مفـاهیم و اهمیــت   .1 حیطــه شــامل: 3گردیـد و در  

حظـات ایمنـی،   مخاطرات و پیامدها (مانند تأثیر عدم رعایت مال
 .3زیسـت و انسـان)   بهداشت و محیطزیسـتی بـر روي محـیط   

بندي گردید. بعد از اتمام جلسات آموزشی، فصل ها،دستورالعمل
البتـه پـس آزمـون رفتـار     برگـزار شـد (  ها براي آنها پس آزمون

اطالعـات آزمـون اسـتخراج     مجـدداً سنجی بعد از شش ماه) و 
ل بـودن توزیـع آنهـا، بـا     ها جهت تأیید نرمـا گردید. سپس داده

مورد تجزیـه و تحلیـل از    22نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم
قرار گرفت. در  کولموگروف-اسمیرنف  يآمارهاي طریق آزمون

هـاي آمـاري پارامتریـک    ادامه محقق، مجاز گردید که از آزمون
جهت مقایسه بین میـانگین نمـرات آگـاهی و     وابستهچون تی 

 بـه در ادامـه  . و بعد از آزمون استفاده کنـد رفتار سنجی در قبل 
آوري اطالعات بـراي آزمـون سـؤال سـوم تحقیـق      منظور جمع

آوري سوابق حوادث قابل ثبت بدین گونه عمل شد: جهت جمع
در یک سـال قبـل و بعـد از آمـوزش، از فـرم گـزارش حادثـه        

1OSHA   استفاده گردید. این فرم استاندارد که توسط سـازمان
اي آمریکا منتشر شده است، شـامل سـه   شت حرفهایمنی و بهدا

آدرس، سـن،  (دیـده  اطالعـات شخصـی فـرد آسـیب     .1بخش: 
نوع درمان پزشـکی بـراي    .2جنس، نوع شغل و سابقه خدمت) 

حوادث کلـی،  (اطالعات در مورد نوع حادثه  .3بهبود جراحت و 
کننده، حـوادث منجـر بـه مـرگ و     حوادث جزئی، حوادث ناتوان

باشـد. سـپس بـا اسـتفاده از اطالعـات      شـده) مـی  روزهاي تلف
ضـریب   هاي عملکرد ایمنی چونمستخرج از این فرم، شاخص

تکرار حادثه، ضریب شدت حادثه و ضریب شدت تکـرار حادثـه   
هاي زیر محاسبه گردید: ضریب تکـرار حادثـه   بر اساس فرمول

)AFR ( تقسیم دویست هزار برابر است با تعداد حوادث ضربدر

                                                      
1. Occupational Safety and Health Administration 
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در آن مـدت معـین.    ل سـاعات کـار مفیـد کـارگران    بر جمع ک
ــه    ــریب شــدت حادث ــت بــا   ) ASR(ض مجمــوع برابــر اس

در یـک مـدت معـین ضـربدر      حادثه علت به شدهتلف روزهاي
 در کـارگران  دویست هزار تقسیم بر جمع کل ساعات کار مفیـد 

برابـر   )AFSIمعین. ضریب شـدت تکـرار حادثـه (    مدت همان
دثه ضربدر ضـریب شـدت حادثـه    است با جذر ضریب تکرار حا

علـت عـدم مشـاهده     الزم بـه ذکـر اسـت بـه    (تقسیم بر هزار. 
گزارش فوتی، فرمـول آن در اینجـا ذکـر نگردیـد). سـپس بـا       

کولمـوگروف، عـدم نرمـال بـودن      -استفاده از آزمون اسمیرنف 
ها از آزمون براي تحلیل دادهدست آمد بنابراین  ها بهتوزیع داده

 آزمـون  ایـن  از زمـانی  اسـتفاده شـد.   اکسـون ویلک ناپارامتریک
که مقایسه میزان تغییرات یـک متغیـر وابسـته     شودمی استفاده

مربوط به یک گروه نمونه در قبل و پـس از ارائـه یـک متغیـر     
 ها غیر نرمال است، مد نظر باشد.ی که توزیع دادهدرزمانمستقل 

 
 هاي پژوهشیافته

ــدگان آموز    ــه شـ ــک مداخلـ ــات دموگرافیـ ــی و مشخصـ شـ
 1 هـا بـر حسـب نفـر بـه شـرح جـدول       دهندگان آزمـون پاسخ
 .باشدمیمشاهده قابل
 از عامل، هر به مربوط هايپاسخ توزیع بودن نرمال آزمون براي

 آزمـون  ایـن . اسـت  شده استفاده اسمیرنف -کلموگورف آزمون
 توزیـع  بـودن  نرمـال  مـورد  درشـده  مطرح ادعاي بررسی جهت
 هـاي فرض. گیردمی قراررداستفاده مو کمی متغیر یک هايداده

 داده توزیـع : :باشـد مـی  صـورت  بدین آزمون این در آماري

 صـورت تأییـد   در. نرمال نیست داده توزیع: است و  نرمال
 باشد.می نرمال انحرافات توزیع) یعنی(

 زیـر  شـرح  بـه  )،3و  2آزمون بـا توجـه بـه جـداول (     این نتایج
 .باشدمی

 شخصات دموگرافیک نمونه آماريم. 1جدول 
 سابقه خدمت مدرك تحصیلی سن جنسیت

 5: 34-32 26مرد: 
35-37 :10 
38-40 :8 
41-43 :3 

 17دیپلم: 
 9: پلمیدفوق

6-7 :13 
7-8 :11 
9-10 :2 

 26 26 نفر 26: مجموع
 

-کولمـوگروف  آزمـون  نتیجـه  2جـدول   اطالعات مطابق 
شــت، ایمنــی و بهدا متغیرهــاى از کیــچیهــ بــراى اســمیرنف

نیسـت (سـطوح    داریمعنـ  زیست بخش آگـاهی سـنجی،  محیط
، 241/0 در پیش آزمـون و  720/0 و 603/0، 254/0 يدارمعنی
 نرمـال  متغیرهـا  توزیـع  لـذا  در پس آزمـون)،  287/0و  285/0
هـاي آمـاري   بنابراین محقق مجاز به استفاده از آزمون؛ باشدمی

 نتیجـه  3جدول  عاتاطال همچنین مطابق باشد.پارامتریک می
 متغیرهـاى  از یـک هـیچ  بـراى  اسـمیرنف -کولمـوگروف  آزمون

ـ نیـز   موردمطالعه بخش رفتارسـنجی  سـطوح  نیسـت (  داریمعن
، 323/0در پــیش آزمــون و  128/0،227/0، 193/0داري معنــی

ــذا در پــس آزمــون)، 336/0، 320/0  نرمــال متغیرهــا توزیــع ل
هـاي آمـاري   از آزمونبنابراین محقق مجاز به استفاده ؛ باشدمی

  باشد.در این حوزه نیز می پارامتریک

 

 هاي بخش آگاهیداده بودن نرمال کلموگروف جهت تعیین-آزمون اسمیرنف نتایج .2جدول 
 

 
 
 
 
 

 
 هاي بخش رفتارداده بودن نرمال کلموگروف جهت تعیین-آزمون اسمیرنف نتایج .3جدول 

 پژوهش متغیرهاي
 پس آزمون پیش آزمون

 سطح معناداري z اسمیرنوف–کولموگروف  سطح معناداري z اسمیرنوف –کولموگروف 
 323/0 49/1 193/0 08/1 بهداشت
 320/0 956/0 128/0 172/1 ایمنی

 336/0 418/1 227/0 043/1 زیستمحیط
 

 متغیرهاي پژوهش
 پس آزمون پیش آزمون

 z اسمیرنوف –کولموگروف 
سطح 

 معناداري
 z اسمیرنوف– کولموگروف

 سطح
 معناداري

 241/0 48/1 254/0 01/1 بهداشت
 285/0 45/1 603/0 765/0 ایمنی

 287/0 46/1 720/0 695/0 زیستمحیط
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آیا آمـوزش بـر میـزان آگـاهی     بررسی سؤال اول تحقیق: 
زیسـت (بـه   هـاي ایمنـی، بهداشـت و محـیط    کارکنان در حوزه

 تفکیک) تأثیر دارد؟
وابسته جهت تعیین تـأثیر   tون ، از آزم4طبق مشاهدات جدول 

هاي ایمنی، بهداشـت  آموزش بر میزان آگاهی کارکنان در حوزه
دهنـده  نشـان زیست استفاده شد. نتیجـه ایـن آزمـون،    و محیط

تفاوت نمرات میانگین پیش آزمون و پس آزمون آگـاهی حـوزه   
 t مقدار آماره آزمون باشد.) در بین کارکنان می8ایمنی (برابر با 

نمره آگاهی کارکنان  میانگین دهد کهمی نشان )74/21( وابسته
از  قبـل  بـه  نسـبت  )03/0( يدارمعنـی  طوربه از آموزش در بعد

؛ )P<0.05است ( یافته افزایش 95/0 آموزش با سطح اطمینان
اسـت و سـبب ارتقـا آگـاهی      شـده واقـع بنابراین آموزش مـؤثر  
 کارکنان گردیده است.

هنده تفاوت نمرات میانگین دنشان 4همچنین نتیجه جدول 
) در بین 31/7پیش آزمون و پس آزمون آگاهی حوزه بهداشت (

 دهـد کـه  مـی  نشان وابسته t در اینجا آزمون باشد.کارکنان می
-معنـی  طـور به از آموزش نمره آگاهی کارکنان در بعد میانگین
 95از آموزش با سـطح اطمینـان    قبل به نسبت )000/0داري (

ــؤثر ؛ )P<0.05اســت ( افتــهیشیافــزا 0/ ــابراین آمــوزش م بن
است و سبب ارتقا آگاهی کارکنان در حـوزه بهداشـت    شدهواقع

 گردیده است.
دهنـده تفـاوت نمـرات    نشـان  4، نتیجه جـدول  نهایتو در 

زیسـت  میانگین پیش آزمون و پس آزمون آگاهی حوزه محـیط 
 اننش وابسته t در اینجا آزمون باشد.) در بین کارکنان می12/8(

از آمـوزش   نمره آگـاهی کارکنـان در بعـد    میانگین دهد کهمی
از آمـوزش بـا سـطح     قبل به نسبت )000/0داري (معنی طوربه

بنابراین آموزش ؛ )P<0.05است ( افتهیشیافزا 0/ 95اطمینان 
است و سبب ارتقا آگاهی کارکنان در ایـن حـوزه    شدهواقعمؤثر 

 گردیده است.

 

 از بعد و زیست در قبلو محیط هاي ایمنی، بهداشتحوزه آگاهی کارکنان در نمرات وابسته جهت بررسی تفاوت میانگین t نتایج آزمون. 4جدول 
 آموزش

متغیرهاي 
 پژوهش

 درجه آزادي Tمقدار 
 تفاوت
 هامیانگین

انحراف 
 استاندارد

خطاي 
 میانگین

 سطح معناداري
 حد دو سطح

 باال پایین
 75/8 24/7 03/0 368/0 87/1 8 25 74/21 ایمنی

 77/7 84/6 000/0 227/0 158/1 31/7 25 17/32 بهداشت
 86/8 37/7 000/0 365/0 86/1 12/8 25 22/22 زیستمحیط

 

 از بعد و زیست در قبلهاي ایمنی، بهداشت و محیطحوزه رفتار کارکنان در نمره وابسته جهت بررسی تفاوت میانگین tنتایج آزمون . 5جدول 
 زشآمو

متغیرهاي 
 پژوهش

 درجه آزادي Tمقدار 
تفاوت 
 هامیانگین

انحراف 
 استاندارد

خطاي 
 میانگین

 سطح معناداري
 حد دو سطح

 باال پایین
 850/31 227/28 000/0 628/0 201/3 04/30 25 191/96 ایمنی

 368/71 478/66 000/0 187/1 053/6 92/68 25 06/58 بهداشت
 643/60 998/58 000/0 318/0 623/1 820/59 25 371/187 زیستمحیط

 
 

آیـا آمـوزش بـر میـزان رفتـار       بررسی سؤال دوم تحقیق:
زیسـت (بـه   هـاي ایمنـی، بهداشـت و محـیط    کارکنان در حوزه

 تفکیک) تأثیر دارد؟
 وابسته جهت بررسی تفـاوت میـانگین   t، نتایج آزمون 5جدول 

زیست شت و محیطهاي ایمنی، بهداحوزه رفتار کارکنان در نمره
 دهد:آموزش را چنین نشان می از بعد و در قبل

تفاوت نمرات میانگین پیش آزمون و پس آزمـون رفتـار حـوزه    
 نشـان  وابسـته  tآزمون  باشد.می 04/30ایمنی در بین کارکنان 

 طوربهاز آموزش  نمره رفتار کارکنان در بعد میانگین دهد کهمی

از آموزش با سطح اطمینـان   قبل به نسبت )000/0( يدارمعنی
بنـابراین آمـوزش مـؤثر    ؛ )P<0.05است ( یافته افزایش 0/ 95

 واقع شده است و سبب ارتقا رفتار کارکنان گردیده است.
دهنده تفاوت نمرات میانگین نشان 5همچنین نتیجه جدول 

) در بین 92/68پیش آزمون و پس آزمون رفتار حوزه بهداشت (
 دهـد کـه  مـی  نشان وابسته t جا آزموندر این باشد.کارکنان می

 يدارمعنی طوربهاز آموزش  نمره رفتار کارکنان در بعد میانگین
 0/ 95از آمـوزش بـا سـطح اطمینـان      قبـل  به نسبت )000/0(

بنابراین آموزش مؤثر واقع شده ؛ )P<0.05است ( یافته افزایش
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سـرانجام   ؛ واست و سبب ارتقـا رفتـار کارکنـان گردیـده اسـت     
ــاوت ــوزه     تف ــار ح ــون رفت ــس آزم ــون و پ ــیش آزم ــرات پ نم
 82/59بـه مقـدار    5زیست در بین کارکنان طبق جـدول  محیط

 میـانگین  دهـد کـه  می نشان وابسته t در اینجا آزمون باشد.می
 )000/0( يدارمعنی طوربهاز آموزش  نمره رفتار کارکنان در بعد

 افتـه یشیافـزا  0/ 95از آموزش با سطح اطمینان  قبل به نسبت
بنابراین آموزش مؤثر واقع شده است و سبب ؛ )P<0.05است (

 زیستی کارکنان گردیده است.ارتقا رفتار محیط
آیا آموزش بر میزان شـاخص   م تحقیق:سوبررسی سؤال 

 عملکرد ایمنی (ضریب شدت تکرار حادثه) کارکنان تأثیر دارد؟
جهت پاسخگویی به ایـن سـؤال تحقیـق، ابتـدا بـا اسـتفاده از       

هاي ذکرشده در بخش روش کار، ضریب تکـرار حادثـه،   رمولف
ضریب شدت حادثه و ضـریب شـدت تکـرار حادثـه در قبـل از      

 طبـق روش محاسـبه  ( آموزش و بعد از آمـوزش محاسـبه شـد.   

) سـپس بـا   OSHA آمریکا، ايحرفه بهداشت و ایمنیسازمان 
استفاده از آزمون آماري ویلکاکسون مقایسه تغییر رتبه عملکـرد  

 یمنی کارکنان در قبل و بعد از آموزش به شرح زیر تعیین شد:ا
گردد ضریب تکرار مالحظه می 6طور که در جدول شماره همان

حادثه، ضریب شدت حادثه و ضریب شدت تکرار حادثه در یک 
و در  5/1و  215، 5/11سال قبل از آموزش به ترتیب برابـر بـا   

دست آمد. تفاوت به  2/0و  5/11، 8/3یک سال بعد از آموزش 
آمـده  دسـت ها با توجه بـه اعـداد بـه   کاهش میزان این شاخص

کامالً آشکار است به خصوص ضریب شدت تکرار حادثه که هر 
دهنـده وضـعیت   تـر شـود نشـان   نزدیک 1/0چه به سمت عدد 

دار بـودن ایـن تفـاوت از    اما به منظور معنـی ؛ تري استمطلوب
 ون استفاده شد.آزمون آماري استنباطی مانند ویلکاکس

 

 هاي عملکرد ایمنی کارکنان در یک سال قبل و بعد از آموزشمیزان شاخص. 6دول ج

 سال
 

تعداد 
 حوادث

 علت حادثه توصیف صدمه
تعداد روزهاي 

 استعالجی
ضریب تکرار 

 AFRحادثه 
ضریب شدت 

 ASRحادثه 

ضریب شدت 
تکرار حادثه 

AFSI 

95-94 
(قبل از 
 آموزش)

2 

 ستسوختگی دست را .1
 عدم استفاده از دستکش)(

شکستگی در انگشتان  .2
 پاي چپ

 پاشش مواد مذاب .1
 

 سرخوردگی. 2

 روز 30
 
 
 روز 26

5/11 215 5/1 

95-96 
 بعد از آموزش)(

1 
 سوختگی دست راست

استفاده از دستکش (
 معیوب)

 2/0 5/11 8/3 روز 2 پاشش مواد مذاب

 ساعت 52000ارکنان در یک سال: تعداد ساعات کاري کل ک نفر 26تعداد کارکنان:
 

 آموزش از بعد و عملکرد ایمنی کارکنان دریک سال قبل نتایج آزمون ویلکاکسون جهت بررسی تفاوت میانگین. 7جدول 
 )Pvalue( داريسطح معنی Z مقدار میانگین رتبه عملکرد سال

 6 قبل از آموزش
092/2- 036/0 

 50/3 بعد از آموزش
 

 بررسـی  اسـمیرنوف بـراي  -آزمون کولموگروف در مرحله بعد از
ها ها استفاده شد که مشخص گردید دادهداده توزیع بودن نرمال

) و باید از =P 000/0و  Z =414/0( داراي توزیع نرمال نیستند
در  پارامتریک چون ویلکاکسون اسـتفاده گـردد.   هاي غیرآزمون

 =P 036/0و  Z = -092/2 رمقـدا  به استناد با 7جدول شماره 
شـاخص عملکـرد ایمنـی     میزان تفاوت 95/0 سطح اطمینان با

 .اسـت  دارمعنـی  از آمـوزش  بعـد  و قبـل  هايزمان در کارکنان
هـاي  شـاخص  رتبـه  میـانگین  گـردد طور که مشاهده میهمان

 از بیشـتر  ،)0/6( آمـوزش برابـر   از قبـل  زمان عملکرد ایمنی در

 پـس . اسـت  دهبو) 5/3(یعنی  آموزش بعد از زمان در آن میزان
 شاخص عملکرد ایمنـی بهبـود یافتـه    وضعیت اجراي آموزش با

 .است
 

 گیريبحث و نتیجه
تأثیر آموزش مباحث ایمنی، بهداشـت  «در این مطالعه به تعیین 

کارکنـان واحـد    زیست بر میزان آگـاهی و تغییـر رفتـار   و محیط
هـاي  . دادهپرداخته شـد  »کارخانه روي کشوریک تولید شمش 

ین مطالعه نشان دادند که میانگین نمرات پس آزمون حاصل از ا
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نسبت به میانگین نمرات پیش آزمون آگاهی سـنجی کـارگران   
زیست به شـرح ذیـل   در هر سه حیطه بهداشت، ایمنی و محیط

 ارتقا یافته است:
: میـانگین نمـره آگـاهی کـارگران در پـیش      حیطه بهداشت

مربـوط بـه   هاي تعریف مفـاهیم و اصـطالحات   آزمون در زمینه
آور سـالمتی و بهداشـت   بهداشت کار، آشنایی با عوامـل زیـان  

محیط کار در صنایع روي به خصوص در واحد کـاري مربوطـه،   
آگاهی از تأثیر پیامدهاي احتمالی حاصل از عدم رعایـت اصـول   
بهداشتی بر محیط کار، زندگی شخصی و خانوادگی (بـه لحـاظ   

هـاي بهداشـت   رالعملخسارات مادي و معنوي)، آشنایی با دستو
ــل چگــونگی تفکیــک بهداشــتی   ــردي از قبی محــیط کــار و ف

 يفـرد چگونگی نگهداري و نظافـت لـوازم حفاظـت     پسماندها،
مانند ماسک تنفسی)، شـناخت تغذیـه مناسـب جهـت تـأمین      (

هاي کنتـرل  ها و روشمقاومت کافی بدن آنها در مقابل بیماري
 20از نمـره   04/11اضطراب و استرس در محیط کار برابـر بـا   

 باشد که این نمره در سطح متوسط میزان آگـاهی قـرار دارد  می
بندي نمرات کل آزمون به سـه سـطح پـایین،    بر اساس تقسیم(

؛ )20-33/13و  32/13-67/6، 66/6-0متوسط و باال به ترتیب 
اما بعد از مداخله آموزشـی، میـانگین نمـرات پـس آزمـون بـه       

تفـاوت نمـرات میـانگین     دهندهارتقا یافت که این نشان 35/18
همچنـین   باشـد. مـی  31/7پیش آزمون و پس آزمون به مقدار 

نمـره آگـاهی    میـانگین  نشـان داد کـه   وابسـته  t نتیجه آزمون
 )= 000/0P( داريمعنـی  طـور بـه از آمـوزش   کارکنان در بعـد 

 افتـه یشیافـزا  0/ 95از آموزش با سطح اطمینان  قبل به نسبت
ین آموزش مؤثر واقع شده است و سبب بنابرا؛ )P<0.05است (

 ارتقا میزان آگاهی کارکنان در حوزه بهداشت گردیده است.
میـانگین نمـره آگـاهی    در حیطـه ایمنـی نیـز     :حیطه ایمنی

هــاي تعریــف مفــاهیم و کــارگران در پــیش آزمــون در زمینــه
اصطالحات مربوط به ایمنی کار، آشنایی با نواحی خطرزا و انواع 

ر محیط کار در صنایع روي، به خصوص در واحـد  آوعوامل زیان
مربوطه کاري، آگاهی از تأثیرات پیامدهاي حاصـل از رعایـت و   
عدم رعایت اصول ایمنی بر محیط کاري و زنـدگی شخصـی و   
خانوادگی آنها (به لحاظ خسارات مادي و معنوي)، اهمیت الـزام  
استفاده از وسـایل حفـاظتی و نحـوه اسـتفاده صـحیح از آنهـا،       

ــاظتی اســتاندارد از شــ ــوازم حف یراســتاندارد، شــناخت غناخت ل
اصـول   ماننـد فراینـد کـاري مربوطـه     هـاي ایمـن  دستورالعمل

، هشداردهندهچگونگی تردد در واحد، شناخت عالئم و تابلوهاي 
چگونگی حمل و جابجایی ایمن بار، نحوه ایمن و صـحیح کـار   

واکـنش در  آالت و در آخر چگونگی آمـادگی  با ابزارها و ماشین
باشـد کـه ایـن    می 20از نمره  81/11شرایط اضطراري برابر با 

مقدار نمره نزدیک به سـطح مـاکزیمم میـزان متوسـط آگـاهی      
بندي نمرات کل آزمـون بـه سـه سـطح     بر اساس تقسیم( است

ــب   ــه ترتی ــاال ب ــایین، متوســط و ب و  32/13-67/6، 66/6-0پ
نمـرات پـس    اما پس از مداخله آموزشی، میانگین؛ )33/13-20

تفـاوت نمـرات    دهندهارتقا یافت که این نشان 81/19آزمون به 
 باشـد. نمـره مـی   8میانگین پیش آزمون و پس آزمون به مقدار 

نمـره   میـانگین  نشـان داد کـه   وابسته t همچنین نتیجه آزمون
 )= 03/0P( داريمعنی طوربه از آموزش آگاهی کارکنان در بعد

 یافتـه  افزایش 0/ 95ح اطمینان از آموزش با سط قبل به نسبت
بنابراین آموزش مؤثر واقع شده است و سبب ؛ )P<0.05است (

 است. دهیگرد زینارتقا میزان آگاهی کارکنان در حوزه ایمنی 
میانگین نمره آگاهی کارگران در پیش زیست: حیطه محیط
هـاي  هاي دالیـل اهمیـت اجـراي دسـتورالعمل    آزمون در زمینه

مـواد و انـرژي در محـیط کـار بـه لحـاظ        مدیریت پسـماندها، 
هـاي مـدیریت   زیستی و اقتصادي، آشنایی با دستورالعملمحیط

 موقـع بـه مواد و انرژي مانند خاموش و روشن کردن مناسـب و  
ها، الگوهاي مصرف بهینه آب، برق و مـواد شـوینده در   دستگاه

هاي مربوط به مدیریت پسماندها ماننـد  محیط کار، دستورالعمل
ک پسماندهاي صنعتی از یکدیگر و نیز صنعتی از انسـانی،  تفکی

بندي و حمل پسماندها، چگونگی حفـظ و نگهـداري   نحوه بسته
باشد که ایـن نمـره در   می 20از نمره  69/10اسکرابرها برابر با 

بنـدي  بـر اسـاس تقسـیم   ( سطح متوسط میزان آگاهی قرار دارد
ال بـه ترتیـب   نمرات کل آزمون به سه سطح پایین، متوسط و با

امـــا بعـــد از مداخلـــه ؛ )20-33/13و  67/6-32/13، 0-66/6
ارتقا یافـت کـه    81/18آموزشی، میانگین نمرات پس آزمون به 

تفاوت نمـرات میـانگین پـیش آزمـون و پـس       دهندهاین نشان
 وابسته t همچنین نتیجه آزمون باشد.می 12/8آزمون به مقدار 

از آمـوزش   رکنـان در بعـد  نمره آگاهی کا میانگین نشان داد که
از آمـوزش بـا    قبـل  بـه  نسبت )= P 000/0( داريمعنی طوربه

بنـابراین  ؛ )P<0.05است ( یافته افزایش 0/ 95سطح اطمینان 
آموزش مؤثر واقع شده است و سبب ارتقا میزان آگاهی کارکنان 

 زیست گردیده است.در حوزه محیط
دادنـد کـه   هاي حاصـل از ایـن مطالعـه همچنـین نشـان      داده 

میانگین نمرات پس آزمون رفتار سـنجی کـارگران نسـبت بـه     
میانگین نمرات پیش آزمون آنها در هـر سـه حیطـه بهداشـت،     

 زیست به شرح ذیل ارتقا یافته است:ایمنی و محیط



 ... کارکنان یک زیست بر میزان آگاهی و تغییر رفتارتاثیرآموزش مباحث بهداشت، ایمنی و محیط الریجانی:                   100

 

میـانگین نمـره پـیش آزمـون رفتارسـنجی      حیطه بهداشت: 
انند ي لوازم حفاظتی بهداشتی مریکارگبههاي کارگران در زمینه
گوشی حفاظتی، رعایت بهداشت لوازم حفاظت ماسک تنفسی و 

ــام    ــران، انج ــی دیگ ــایل شخص ــتفاده از وس ــدم اس ــردي، ع ف
شستشوي لباس و استحمام در محیط کارخانه، رعایـت نظافـت   
محیط کار، اجتناب از خوردن و آشامیدن در حـین کـار (جهـت    

ترلـی  ها از راه دهـان)، اجـراي اقـدامات کن   کاهش ورود آالینده
مانند روشن کردن فن تهویه حـین کـار)، انجـام تغذیـه     ( يفرد

هـا،  مناسب جهت تأمین مقاومت کافی بدن در مقابـل بیمـاري  
ورق و  بلنــد کــردن صــحیح (ماننــد یارگونــومرعایــت اصــول 

ي روي و جابجایی آنها، رعایت مالحظات کار ایسـتاده  هاشمش
اضـطراب و   ي، کنترلادورهطوالنی)، شرکت منظم در معاینات 

باشـد کـه ایـن نمـره در     می 100از نمره  2/22استرس برابر با 
بنـدي نمـرات کـل    بر اساس تقسیم( سطح پایین رفتار قرار دارد

، 66/46 -20آزمون به سه سطح پایین، متوسط و باال به ترتیب 
اما بعـد از مداخلـه آموزشـی،    ؛ )100 -34/73و  67/46-33/73

ارتقـا یافـت کـه ایـن      21/91میانگین نمرات پـس آزمـون بـه    
تفاوت نمرات میانگین پیش آزمون و پس آزمون به  دهندهنشان
نشـان   وابسـته  t همچنین نتیجه آزمـون  باشد.می 92/68مقدار 
از آمـوزش   نمره رفتارسـنجی کارکنـان در بعـد    میانگین داد که

از آمـوزش بـا    قبـل  بـه  نسبت )= P 000/0( داريمعنی طوربه
بنـابراین  ؛ )P<0.05است ( یافته افزایش 0/ 95سطح اطمینان 

آموزش مؤثر واقع شده است و سبب ارتقا میزان رفتـار صـحیح   
 کارکنان در حوزه بهداشت گردیده است.

: در حیطه ایمنی نیز میانگین نمره پـیش آزمـون   حیطه ایمنی
هاي کاربرد و اسـتفاده صـحیح از   رفتارسنجی کارگران در زمینه

: کـاله ایمنـی، عینـک ایمنـی،     تجهیزات حفاظت فردي چـون 
دستکش نسوز و ضد برش، محافظ ساعد، شیلد محافظ صورت، 

بند چرمی نسوز، کفش سـاق بلنـد و چکمـه، گتـر نسـوز،      یشپ
انتقال ایمن  رعایت کامل اصول ایمنی در طول فرایند کار چون:

ها از مواد مذاب دقت حین پر کردن قالبها به داخل کوره، ورق
هـا بـه لحـاظ    وختگی، کنترل حرکت قالـب جهت عدم ایجاد س

دقـت کامـل در   الي انها گیر نکـرده باشـد)،   ی البهیشئ( ایمنی
توجه بـه عـدم برخـورد بـا      ،هاها از قالبزمان جداسازي شمش

تابلوهاي هشداردهنده و  لیفتراك و بار و دقت در تردد، توجه به
پوسترهاي ایمنی، پاك کردن زمـین بـه محـض پاشـش مـواد      

ت جلوگیري از لغزندگی و سرخوردگی، عدم خوردن و مذاب جه
آشامیدن در حین کار به لحاظ رعایت اصول ایمنی مانند لغزنده 

مطلـع سـاختن   وپـاش در محـیط کـار،    شدن زمین، عدم ریخت

در صورت هرگونه موارد مشکوك و یا نـواقص فنـی،   ن مسئوال
ارتباطات ایمن: عدم شوخی با سایر همکاران در محـیط کـار و   

 100از نمـره   27/68دم دخالت در امور کاري دیگران برابر با ع
بر اسـاس  ( باشد که این نمره در سطح باالي رفتار قرار داردمی

بندي نمرات کل آزمون به سه سطح پایین، متوسط و باال تقسیم
امــا ؛ )100 -34/73و  33/73-67/46، 66/46 -20بـه ترتیـب   

 31/98پس آزمـون بـه    بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمرات
تفـاوت نمـرات میـانگین پـیش      دهندهارتقا یافت که این نشان

همچنین نتیجـه   باشد.می 04/30آزمون و پس آزمون به مقدار 
نمره رفتارسنجی کارکنان  میانگین نشان داد که وابسته t آزمون
 قبل به نسبت )= 000/0P( داريمعنی طوربهاز آموزش  در بعد

ــا ســطح   ــوزش ب ــان از آم ــزایش 0/ 95اطمین ــه اف اســت  یافت
)P<0.05( بنابراین آموزش مؤثر واقع شده است و سبب ارتقـا  ؛

هر چه بیشتر میـزان رفتـار صـحیح کارکنـان در حـوزه ایمنـی       
 گردیده است.

: میانگین نمره پیش آزمون رفتارسـنجی  زیستحیطه محیط
هاي مربوط به هاي اجراي صحیح دستورالعملکارگران در زمینه

یریت پسماندها مانند تفکیک پسماندهاي صنعتی از یکـدیگر  مد
بندي و حمل پسـماندها، کنتـرل و   و نیز صنعتی از انسانی، بسته

رســوبات اســکرابرها، اجــراي دقیــق و صــحیح  تخلیــه روزانــه
هاي مدیریت مواد و انرژي شامل خاموش و روشـن  دستورالعمل

ویـه آب،  رها، عدم مصـرف بـی  دستگاه موقعبهکردن مناسب و 
باشد که این می 100از نمره  49/36برق و مواد شوینده برابر با 

بنـدي  بـر اسـاس تقسـیم   ( نمره در سطح پایین رفتار قـرار دارد 
نمرات کل آزمون به سه سطح پایین، متوسط و باال بـه ترتیـب   

امــــا بعــــد از ؛ )100 -34/73و  67/46-33/73، 66/46 -20
ارتقـا   31/96آزمـون بـه    مداخله آموزشی، میانگین نمرات پس

تفاوت نمرات میانگین پیش آزمـون و   دهندهیافت که این نشان
 t همچنین نتیجه آزمون باشد.می 820/59پس آزمون به مقدار 

 نمره رفتارسنجی کارکنان در بعـد  میانگین نشان داد که وابسته
از  قبـل  بـه  نسـبت  )= 000/0P( داريمعنـی  طوربهاز آموزش 

ــطح اط   ــا س ــوزش ب ــان آم ــزایش 0/ 95مین ــه اف ــت  یافت اس
)P<0.05( بنابراین آموزش مؤثر واقع شده است و سبب ارتقـا  ؛

زیسـت گردیـده   میزان رفتار صحیح کارکنـان در حـوزه محـیط   
 است.

همچنین به منظور اطمینان بیشتر از تأثیر آموزش بر تغییـر  
اي بین وضعیت عملکرد ایمنی کـارگران  رفتار کارگران، مقایسه

محاسبه میزان شدت تکرار حادثه آنهـا در یـک سـال     بر اساس
و یک سال بعد از آموزش انجام گرفـت. میـزان    از آموزشقبل 
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) برابر بـا  95 مهرماه (قبل از 95-94سال شدت تکرار حادثه در 
 به دست 2/0) برابر با 95 مهرماهبعد از ( 96-95و در سال  5/1

و نزدیـک   3/1دهنده کاهش حوادث به میزان آمد که این نشان
هـاي  شده شاخصمحدوده توصیهطبق  1/0شدن به عدد معیار 

عملکرد ایمنـی و حـوادث توسـط سـازمان ایمنـی و بهداشـت       
باشد. هرچند در مطالعـه حاضـر،   ) میOSHAاي امریکا (حرفه

این میزان تغییر عملکرد ایمنی به علت تأثیر میزان شدت حادثه 
اد روزهـاي اسـتعالجی   در کل فرمول بوده است زیرا تفاوت تعد

روز به دست آمد اما تفـاوت   54در قبل و بعد از آموزش برابر با 
بود. در ادامه به منظور تأیید هر چه بیشتر  1تکرار حادثه برابر با 

نتایج، آزمون آماري ویلکاکسون نیز جهت تعیین تفاوت میـزان  
عملکرد ایمنی در یک سال قبل و بعد از آموزش انجام گرفـت.  

، میـزان عملکـرد   -092/2برابـر   Zتیجه آزمون، با مقدار طبق ن
 )=036/0P( يدارمعنـی  طـور بـه ایمنی کارگران بعد از آموزش 

افزایش یافـت.   95/0نسبت به قبل از آموزش با سطح اطمینان 
 از قبـل  زمـان  هـاي عملکـرد ایمنـی در   شـاخص  رتبه میانگین

آمـوزش   از بعـد  زمان در آن میزان از بیشتر) 6آموزش (برابر با 
دهنـده  است و این میزان کاهش رتبه، نشان بوده) 5/3برابر با (

بهبود عملکرد ایمنی و کاهش حوادث در زمان بعـد از آمـوزش   
است. البته باید اذعان نمـود در ابتـدا طبـق اسـناد و مـدارك از      

و غنـی   HSEعملکردى سیستم مـدیریتی   هايلحاظ شاخص
که وضـعیت مناسـبی در   ها اطمینان حاصل شد بودن زیرساخت

محیط حاکم بود اما علیرغم آن موقعیت، کم و بیش رفتارهـایی  
شد که ضرورت اجراي آمـوزش  غیراصولی کارگران مشاهده می

توانست ناشی از عـدم آگـاهی   محرز گردید زیرا این رفتارها می
مثـال بـا کنتـرل و فقـط      طـور بـه عمیق نسبت به مسائل باشد 

تـوان انگیـزه آنهـا را بـراي انجـام      یگوشزد قانونی به افراد نمـ 
کـه اگـر درك عمیقـی از    صحیح و دقیق کارها باال برد درحالی

مسائل و پیامدهاي حاصله از آنهـا را داشـته باشـند، در اجـراي     
طور که نتایج مطالعه گردند. همانتر میرفتارهاي اصولی، راسخ

و  سـرتیاك  مطالعـه  نتـایج  هـا بـا  ایـن یافتـه   حاضر چنین شـد. 
آمــوزش چــه بــه صــورت کــه نشــان داد  )2014همکــارانش (

میـزان آگـاهی و   ارتقـا   بـر  کالسیک و چه به صورت مشارکتی
 حوزهدر  کارخانه بازیابی اتان پتروشیمی مارون نگرش کارکنان

HSE  هـاي  خوانی دارد. همچنین با یافتهاست، همتأثیر داشته
 نشـان داد آمـوزش  ) 2016زاهـد و همکـاران (   صالحیمطالعه 
 نحوه و دانش افزایش میزان سبب عمل اتاق خطرات مدیریت
اسـت، از لحـاظ تأثیرگـذاري     شـده  عمل اتاق کارکنان عملکرد

حـاجی   نیـز توسـط   مطالعـه دیگـري   آموزش، همـاهنگی دارد. 

در آن محـرز گردیـد آمـوزش بـر توسـعه       کـه ) 2013( یحسین
تأثیر دارد، با نتـایج مطالعـه   در صنعت ساختمان  فرهنگ ایمنی

 آموزش و بررسی فرهنگ«از  حاصل نتایجشباهت دارد. حاضر 
HSE پاالیشـگاه  موردي مطالعه( دیتولارتقاي  جهت در گامی 

 کرمـی  محمـودي و  توسـط  »)جنوبی پارس مجتمع گازي دوم
 نقـش  ،HSE يسـاز فرهنـگ  و داد آموزشکه نشان  )2015(

 در هاهزینه و خسارات کاهش انسانی، خطاي در کاهش مؤثري
هـاي ایـن تحقیـق    نمایـد، بـا یافتـه   مـی  ایفـا  تولید پایدار مسیر

 هـاي باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر بـا یافتـه  راستا میهم
 1395و همکـاران در سـال    محققان دیگـري چـون عسـگري   

هاي ایمنی و بهداشت داد آموزش دستورالعمل) که نشان 2017(
مراقبت ویـژه)   هايبخششغلی بر ارتقا میزان آگاهی کارکنان (

از اختالالت اسکلتی عضالنی و نحوه صحیح جابجایی بیماران 
هـاي مطالعـه هـزاوه اي و    یافته تأثیر داشته است، شباهت دارد.

ـ     ) ن2018همکاران ( ر یز که آشـکار نمـود مـداخالت آموزشـی ب
هـاي  کاهش استرس شغلی پرستاران چـه بـا اسـتفاده از مـدل    

هـا، تأثیرگـذار   آموزش بهداشتی و چه بدون استفاده از این مدل
 بوده است، با نتایج مطالعه حاضر وفاق دارد.

با مقایسه اطالعات حاصل از این پژوهش و مطالعات مشابه  
بسـیار   آموزش ابـزار  توان گرفت کهدیگر در این زمینه، نتیجه می

؛ باشـد مؤثري جهت ارتقا سطح آگاهی و تغییر نوع رفتار افراد مـی 
هـا بلکـه   تنها اجراي این آمـوزش گردد که نهبنابراین پیشنهاد می

هاي کاري، به شکلی ویژه جز طور مستمر براي کارکنان محیطبه
لحـاظ گـردد چراکـه     HSE هاي بهبـود مـدیریت  گذاريسیاست

اري، ساختمانی، ضوابطی و مـدیریتی،  تأثیرگذاري متغیرهاي ساخت
همراه با ارتقا آگاهی کارکنان در این خصوص، به حـد مطلـوب و   

 تـوان پذیري افراد را میرسد. در حقیقت مسئولیتاعالي خود می
با روشن ساختن و جلب توجه آنها به وجـود معضـل و پیامـدهاي    

اي از دانـش پایـه،   آن حساس نمود و سـپس بـا ارائـه مجموعـه    
ها و الگوهـاي عملیـاتی و متعاقبـاً رغبـت آنهـا را در حـل       رتمها

شکلی از تغییر رفتـار و اخـالق    مسائل افزایش داد تا جایی که به
پدیدار گردد. در این تحقیق تغییر رفتار و ارتقا سطح آگاهی فقـط  

ــان   ــدودي از کارکن ــده مع ــه(ع ــژوهش و   ب ــل محــدودیت پ دلی
تـایج آن درخـور توجـه و    گرفته است که البتـه ن پژوهشگر)، انجام

تر و تقلیـل هـر   تر و اساسیتعمق است چراکه براي تغییرات کلی
زیسـتی ناشـی از   چه بیشتر حوادث و خسارات و مشکالت محـیط 

هـاي الزم و  عدم آگاهی، نیاز است که کلیه کارکنـان از آمـوزش  
توانـد در قالـب   هـا مـی  تخصصی برخوردار گردنـد. ایـن آمـوزش   

 .طور مستمر انجام گیردبههاي آموزشی کارگاه
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