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چکیده
زمینه و هدف :یکی از راهکارهای پیشگیری و کنترل حوادث شغلی
آموزش افراد و آگاه نمودن آنها از مخاطرات و چگونگی انجام کار به
شکل ایمن است .این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش ایمنی از طریق
همسانان بر رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازهها و دستگاههای
شرکت پاالیش نفت بندرعباس انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه مداخلهای 36 ،نفر از کارگران کارگاه
نوسازی سازهها و دستگاههای شرکت پاالیش نفت بندرعباس به روش
سرشماری وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه مشخصات
جمعیتشناختی ،سنجش آگاهی ،نگرش و چکلیست مشاهده رفتار بود.
پرسشنامهها در سه مرحله قبل ،دو و سه ماه بعد از مداخله آموزشی تکمیل
شد .چکلیست مشاهده رفتار نیز در دو مرحله ،قبل و سه ماه بعد از
مداخله آموزشی تکمیل شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی
زوجی ،آزمون کرویت ماکلی و تعدیل بونفرونی با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSS19انجام شد.
یافتهها :میانگین نمرات رفتار قبل از مداخله ( 6/83 )SD=2/7و سه ماه
بعد از مداخله ( )8/27( )SD=1/7بود .افزایش معناداری در میانگین نمرات
رفتار کارگران سه ماه بعد از مداخله ( )p>0/001در مقایسه با قبل از
مداخله آموزشی مشاهده شد.
نتیجهگیری :مداخله آموزشی از طریق همسانان بر افزایش رفتارهای ایمن
کارگران موثر بوده است .با توجه به ویژگیهای این شیوه آموزشی ،استفاده
از همسانان در برنامههای آموزشی مسائل مربوط به ایمنی در محیطهای
کاری به عنوان یکی از راهکارهای ارتقاء رفتارهای ایمن پیشنهاد میگردد.
کلید واژهها :آموزش از طریق همسانان ،آموزش ایمنی ،آگاهی ،نگرش،
رفتار ایمن ،کارگران.
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Impact of Peer Education on Safety
Behaviors among Workers of Renovation
of Structures and Machines Shop in
Bandar Abbas Oil Refinery Company
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ABSTRACT
Background and objective: An approach to control and
prevent the occupational accidents is to make the workers
aware of safe work practices and occupational hazards. This
study aims to investigate the impact of peer education on
safe behaviors among workers of renovation of structures
and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company.
Methods: In this interventional study, all 36 workers of
Renovation of structures and machines shop of Bandar
Abbas Oil Refinery Company were enrolled. Data were
collected using demographic, knowledge, attitude, and
behavior questionnaires. Questionnaires were completed
at three stages including before the intervention and two
and three months after the intervention. Behavior check
lists were also completed before and three months after the
educational intervention. Data were analyzed by paired t-test
and repeated measures test using SPSS19 software.
Results: The mean of knowledge scores before the
intervention, two, and three months after the intervention
were 33/5±6/83, 36/93±7/35, and 37/35±7/22 respectively.
Significant increases in knowledge scores, two and three
months after the intervention was observed (p<0/001).
The mean of attitude scores before the intervention, two
and three months after the intervention were 151/63±15/6,
153/5±13/58, and158/52±12/67, respectively. A significant
increase was observed in attitude mean score three month
after the intervention (p<0/01). A significant increase was
observed in the mean of behavior scores three months after the
educational intervention (6/83±2/75 vs. 8/27±1/74; p<0/001).
Conclusion: The results of this study indicate that
educational interventions using peers has been effective
in promoting the workers safe practices. Therefore, peer
education is recommended as an approach for promotion of
safe work practices in the workplaces.
Keywords: safety training, knowledge, attitude, safe
behavior, peer education, workers.
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مقدمه
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار ،تحقیقات
انجامشده حاکی از پدید آمدن ریسکهای جدید ایمنی
در جهان ناشی از ظهور فنآوریهای نو است ( .)1حوادث
و بیماریهای شغلی حتی در کشورهای صنعتی که در
سالهای اخیر از نظر بهداشت شغلی ،ایمنی ،مقررات
و مداخالت پیشگیرانه در محیطهای کاری پیشرفت
چشمگیری داشتهاند ،جزو عمده مشکالت عمومی
سالمت محسوب میشود ( .)2بر اساس گزارش سازمان
جهانی بهداشت (ساجب) ،ساالنه حدود  120میلیون
حادثه شغلی در دنیا رخ میدهد و ساالنه 157-68
میلیون انسان مبتال به بیماریهای ناشی از شغل خود
میشوند و  2/3میلیون کارگر دچار معلولیت میشوند.
هر سال حدود  170میلیون رو ِز کاری در سراسر جهان
به خاطر حوادث ناشی از کار تلف میشود و در هر ثانیه
حداقل چهار نفر مجروح میشوند (.)3
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان تأمین اجتماعی،
آمار حوادث ناشی از کار در سال  1391در ایران نسبت
به دوره مشابه سال قبل %65 ،رشد داشته است ( .)1این
در حالی است که بر اساس گزارش سازمان بینالمللی
کار  %98حوادث ناشی از کار قابلپیشگیری است (.)4
به علت هزینههای باالی ناشی از حوادث شغلی ،در
دهههای اخیر کشورهای مختلف توجه روزافزونی به این
حوادث نشان دادهاند .در این میان بر طبق مطالعات و
پژوهشهای صورت گرفته مشخص شده است که بیش
از  80تا  %90حوادث شغلی ،مربوط به رفتار ناایمن و
 10تا  %20آن مربوط به شرایط ناایمن است ( .)5بر
اساس این اصل که کار مناسب باید ایمن باشد ،هدف
از کار ایمن ایجاد آگاهی جهانی از ابعاد و عواقب سوانح
و بیماریهای مربوط به محل کار ،افزودن امنیت و
بهداشت حرفهای است (.)6
بررسیها در زمینه علل حوادث شغلی و توجه به
آمارهای معتبر در این زمینه اهمیت لزوم تمرکز بیشتر
مطالعات ایمنی بر رفتارهای افراد در محیط کار و صنایع
را خاطرنشان میکند .از سویی دیگر ،وجود نیروی کار

سالم برای توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در سطوح
منطقهای ،ملی و جهانی ضروری میباشد ( .)7بنابراین،
اقداماتی از قبیل کاهش رفتارهای ناایمن ،برنامهریزی و
اجرای دورههای آموزشی بر اساس اصول ایمنی مبتنی
بر رفتار ،همچنین استفاده از تجربیات علمی محققان
دانشگاهی در حصول به این نتیجه میتواند راهگشا
باشد.
مطالعات زیادی در رابطه با آموزش مسائل ایمنی در
محیطهای کاری با استفاده از فرایندهای رفتاری و
الگوهای تغییر رفتار انجامشده است؛ مانند آنچه که
سنایینسب و همکاران تحت عنوان «تأثیر آموزش
ایمنی مبتنی بر فرایندهای الگوی پرسید-پروسید بر
کاهش رفتارهای غیرایمن کارگران» انجام دادند ( )8و
یا مطالعهای که عمیدیمظاهری و همکاران تحت عنوان
«بررسی عوامل پیشبینیکننده قصد رفتار ایمن کارگران
با استفاده از الگوی رفتار سالم» انجام دادند ( .)9در این
میان از آموزش از طریق همسانان  2در مسائل مرتبط با
ایمنی و در محیطهای کاری به ندرت استفادهشده و یا
تنها از بخشهایی از این رویکرد آموزشی استفادهشده
است .آموزش از طریق همسانان یکی از رویکردهای
آموزش بهداشت است که بهمنظور افزایش دانش ،تغییر
نگرش و باورها و اصالح رفتارها در افراد ،گروه یا اجتماع
بهکارگرفته میشود ( .)10آموزش در گروه همسان یعنی
استفاده از اعضا یک گروه برای ایجاد تغییرات موثر در
دیگر اعضای همان گروه از طریق تالش در متعادلکردن
دانش ،نگرش و رفتارهای آن اعضا و تحریک فعالیتهای
مشارکتی است ( .)10بسیاری از طرفداران آموزش در
گروههای همسان مدعیاند که قرار گرفتن گروههای
همسان در یک طبقه اجتماعی منجر به گفتگویی
سازنده با یکدیگر میشود و در نهایت یک عملکرد واحد
برگزیده خواهد شد که اثر نهایی این نوع آموزش تغییر
رفتار در اعضای گروه خواهد بود ( .)10از جمله مطالعات
انجامشده با استفاده از رویکرد همسانان میتوان به
آنچه که گروه جراحی دانشکده پرستاری دانشگاه دوقوز
ایلول  3ازمیر ترکیه تحت عنوان «اثرات گروه همساالن

48

تیمور آقامالیی و همکاران

مواد و روشها
مطالعه حاضر به روش مداخلهای طی ماههای تیر تا آذر
 1392در کارگاه نوسازی سازهها و دستگاههای شرکت
پاالیش نفت بندرعباس انجام شد .جامعه آماری مورد
مطالعه تمام کارگران شاغل در این کارگاه بودند که به
روش سرشماری و در غالب سه گروه شغلی جوشکار (11
)4- Breast self-examination (BSE
5- Choudhury
فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
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و آموزش گروهی بر دانش ،باورها و عملکرد خودآزمایی
پستان  4در میان دانشجویان دانشگاه ترکیه» انجام دادند
( )11و یا مطالعهای که چاودری  5و همکاران از دانشکده
پزشکی دانشگاه سوانسی انگلستان تحت عنوان «مسائل
مربوط به روانشناسی و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی
به رهبری همسانان برای بیماریهای قلبی و عروقی و
دیابت نوع دوم در یک جمعیت بنگالدشی انجام دادند
(.)12
آموزش از طریق همسانان ویژگیهایی از این قبیل دارد:
استفاده از روشهای مشارکتی و اجتناب از روشهای
توضیحی و نصیحتکردن ،مقبولیت بیشتر آموزشهای
ارائهشده توسط همسانان آموزشدهنده ،محدود نبودن
آموزش به جلسات آموزشی ،امکان بیشتر ارائه الگو برای
گروه مخاطب و الگوپذیری آنها ،تداوم حضور همسانان
آموزشدهنده به عنوان منبع اطالعاتی در بین همسانان
و تداوم تأثیر آموزشی .لذا با توجه به این ویژگیها،
به نظر میرسد طراحی مداخالت آموزشی با استفاده از
همسانان بهمنظور آموزش مسائل ایمنی در محیطهای
کاری ،در ایجاد و ارتقای رفتارهای ایمن موثر خواهد
بود (.)10
با توجه به اینکه صنعت نفت به عنوان مهمترین صنعت
درآمدزا برای کشور ما محسوب میشود و به علت حوادث
مخاطرهآمیزی که در این صنعت ممکن است رخ دهد
( ،)5انجام مداخالت آموزشی یکی از اقدامات اساسی
جهت پیشگیری و رفع این حوادث و خطرات احتمالی
آن است .هدف از این مطالعه تعیین تأثیر مداخله
آموزشی از طریق همسانان بر ارتقای رفتارهای ایمن
کارگران کارگاه نوسازی سازهها و دستگاههای شرکت
پاالیش نفت بندرعباس بود.

نفر) ،پایپ فیتر ( 19نفر) و فلزکار ( 6نفر) بودند .معیار
ورود افراد به مطالعه ،اشتغال در یکی از سه گروه شغلی
جوشکار ،پایپ فیتر و فلزکار حداقل برای مدت یک ماه
بود .معیار خروج افراد از مطالعه در تحقیق حاضر ،عدم
رضایت به شرکت در مطالعه و عدم گذراندن دورههای
آموزشی بهطور کامل بود
ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامههای سنجش آگاهی،
نگرش و چکلیست مشاهده رفتار بود .پرسشنامه سنجش
آگاهی ،دارای  6سؤال تشریحی و  13سؤال چندگزینهای
( 19سؤال) بود (جدول  .)1مجموع امتیاز سؤاالت
تشریحی  9نمره بود که  %18از نمره کل پرسشنامه
آگاهی را تشکیل میداد .در سؤاالت چندگزینهای فرد
میتوانست بیشتر از یک گزینه را انتخاب کند .مجموع
امتیاز سؤاالت چندگزینهای  41نمره بود و در واقع %82
کل امتیاز تعداد گزینهها از  3تا  7گزینه متغیر بود .به
عنوان مثال در مورد سؤال «چه كسی مسئول بهداشت و
ايمنی در محيط كار میباشد «گزینهها شامل :کارفرما،
کارگران ،پیمانکار ،سرپرست ،کارکنان بخش ایمنی
و نمیدانم بود و یا در خصوص سؤال «روش کنترل
تشعشعات و بخارات حاصل از جوشکاری گزینهها شامل:
استفاده از وسایل حفاظت فردی (عینک) ،جلوگیری از
نگاه مستقیم ،جداسازی محل ایجاد اشعه و سایر موارد
بود .حداقل نمره این پرسشنامه  0و حداکثر نمره آن
 50بود .نمرهدهی به سؤاالت با توجه به دستورالعمل
امتیازدهی پرسشنامه انجام شد .روایی و پایایی این
پرسشنامه توسط سنائینسب و همکاران مورد بررسی و
تأیید قرار گرفته است ( .)8این پرسشنامه در سه نوبت
قبل ،دو ماه و سه ماه بعد از انجام مداخله آموزشی
تکمیل شد.
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جدول  .1سواالت پرسشنامه سنجش آگاهی و نحوه امتیازدهی آنها

تعریف بهداشت و ایمنی محل کار ،لزوم وجود مقررات
بهداشت و ایمنی ،شناخت مشمولین رعایت بهداشت و
عدم پاسخ یا پاسخ نادرست=  0امتیاز
ایمنی در محیط کار ،تعریف رفتار ایمن،
پاسخ صحیح=  1امتیاز

4-1

تشریحی

5

6

19-7

چندگزینهای

با توجه به نظر پژوهشگران و بر اساس محتوای آموزشی،

چگونگی مشارکت در بهبود ایمنی

در صورت عدم پاسخ یا پاسخ نادرست=  0امتیاز؛

شناخت وسایل حفاظت فردی

پاسخ صحیح اشاره به  9مورد از وسایل حفاظت فردی بود؛ و امتیاز
نام بردن هر یک از وسایل حفاظت فردی ( )0/33محاسبه شد

پاسخ ناقص=  1امتیاز؛ و پاسخ صحیح و کامل=  2امتیاز

پاسخگویی به این سؤاالت میتوانست بیشتر از یک گزینه را
میزان آگاهی و اطالع کلی افراد از مواد و عوامل زیانآور
انتخاب کند .تعداد گزینهها از  3تا  7گزینه متغیر بود .مجموع
محیط کار و راههای محافظت در برابر این عوامل
امتیاز سؤاالت چندگزینهای  41نمره بود

پرسشنامه سنجش نگرش شامل  38سؤال در مورد افكار،
احساسها و تمايالت افراد در باره ايمنی محيط كار و عوامل
مؤثر بر آن بود .سؤاالت بهصورت چندگزینهای با  5گزینه
برای پاسخ در مقیاس طیف لیکرت بود :کام ً
ال موافق ،موافق،
بینظر ،مخالف و کام ً
ال مخالف .به عنوان مثال« :بسيار مايلم
تا شرايط ناایمن شغل خود را گزارش نمايم»« ،به نظر من
بعضی از مقررات و روشهای ايمنی غيرعملی هستند» و یا
«بعضی اوقات الزم است جهت حفظ توليد ،مقررات ناديده
گرفته شود» .نمرهدهی به سؤاالت با توجه به دستورالعمل
امتیازدهی پرسشنامه انجام شد .هر يك از عبارات نگرشی
ال موافق ،موافق ،بینظر ،مخالف و کام ً
از  1تا ( 5کام ً
ال
مخالف)  نمرهگذاری شدند .حداقل نمره این پرسشنامه 38
و حداکثر نمره آن  190بود .روایی و پایایی این پرسشنامه
توسط سنائینسب و همکاران مورد بررسی و تأیید قرار
گرفته است (.)8
این پرسشنامه در سه نوبت قبل ،دو ماه و سه ماه بعد از
انجام مداخله آموزشی تکمیل شد .برای جمعآوری دادهها
مربوط به وضعیت رفتارهای ایمن و ناایمن کارگران از
چکلیست مشاهده رفتار استفاده شد .قسمت اول این
چکلیست دارای گزینههای عمومی نظیر تاریخ و ساعت،
نام شرکت ،نام کارگاه ،نام کارگر ،گروه شغلی ،نوع فعالیت و

نام مشاهدهگر بود و در ادامه دارای دو ستون مجزا برای ثبت
رفتارهای ایمن و ناایمن مشاهدهشده بود .به این ترتیب که
در صورت مشاهده هر یک از رفتارهای ایمن مربوط به هر
یک از گروههای شغلی  1امتیاز و در صورت عدم مشاهده
صفر امتیاز محاسبه میشد .به عنوان مثال ،برخی از موارد
چکلیست مشاهده رفتار گروه شغلی جوشکار عبارت بودند
از :کاله ایمنی (دارد ،ندارد) یا ماسک مخصوص جوشکاری
(دارد ،ندارد) .تعداد گزینههای چکلیست مشاهده رفتار
برای گروه شغلی جوشکار  10گزینه ،برای گروه شغلی پایپ
فیتر  8گزینه و برای گروه شغلی فلزکار  5گزینه بود .حداقل
نمره چکلیست رفتاری برای گروه شغلی جوشکار صفر و
حداکثر نمره  ،10برای گروه شغلی پایپ فیتر حداقل صفر و
حداکثر  8نمره و برای گروه شغلی فلزکار حداقل نمره صفر
و حداکثر نمره  5بود .چکلیست مشاهده رفتار در دو نوبت
قبل و سه ماه بعد از انجام مداخله برای هر یک از گروههای
شغلی بهطور مجزا تکمیل شد.
مراحل انجام مداخله آموزشی :تحقیق حاضر در راستای
نیازسنجی انجامشده و اعالم نیاز شرکت پاالیش نفت
بندرعباس در خصوص آموزش رفتارهای ایمن و بررسی
تأثیر روش آموزشی طراحی و اجرا شد .به این منظور در
ابتدا محتوای آموزشی در قالب  3درسنامه «صدا و تأثیر آن
سال اول  .شماره  . 4زمستان 1392
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یافتهها
میانگین سن کارگران ( 38/14)SD=8/79سال با دامنه
تغییرات  61-27سال بود .کارگران بهطور میانگین
( 9/19)SD=3/86سال سابقه کار داشتند .میزان تحصیالت
 %13/9ابتدایی %22/2 ،راهنمایی %22/2 ،متوسطه و
 %41/7دیپلم بود .برای بررسی ارتباط بین متغیرهای
جمعیتشناختی (سن ،سابقه کار ،سطح تحصیالت و گروه
شغلی) از تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که
ارتباط معناداری مشاهده نشد.
برای سنجش میزان تأثیر مداخله آموزشی بر آگاهی کارگران
در مورد رفتارهای ایمن قبل ،دو ماه و سه ماه بعد از مداخله
آموزشی از مقایسه دو به دوی مراحل (تعدیل بونفرونی)
استفاده شد .نتایج اختالف معناداری را بین افزایش میانگین
نمرات آگاهی بین مرحله قبل و دو ماه بعد از مداخله
( )p>0/001و بین مرحله قبل و سه ماه بعد از مداخله
 -6در طرحهای پژوهشی که داری پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری
هستند (اندازهگیریهای مکرر یا تکرارشونده) برای تحلیل واریانس باید
پیشفرض یکسانی کوواریانسها بین متغیرهای وابسته رعایت شود؛
که این تجزیه و تحلیل را میتوان با آزمون کرویت ماکلی (که به اشتباه
,
ماچلی تلفط میشود) ( )Mauchly s sphericity testارزیابی کرد.
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بر سالمت کارگران در محیط کار»« ،ایمنی در جوشکاری
و پایپ فیتر» و «ایمنی در فرایندهای کاری مربوط به
فلزکاری (برشکاری ،سنگزنی و پرچکاری)» با استفاده از
دستورالعملهای ایمنی شرکت نفت تدوین شد .فهرست
مطالب در درسنامه «صدا و تأثیر آن بر سالمت کارگران در
محیط کار» شامل عناوینی از این قبیل بود :صدا چیست،
مشخصات فیزیکی صدا ،سروصدای آزاردهنده ،چگونه
سروصدای محیط کار را اندازهگیری کنیم ،اثرات سروصدا
بر سالمت انسان ،قوانین تماس با سروصدا در صنعت نفت،
کنترل سروصدا ،برخی از سؤاالت متداول در زمینه صدا.
فهرست مطالب در درسنامه «ایمنی در جوشکاری و پایپ
فیتر» شامل عناوینی از قبیل تعریف جوشکاری و پایپ فیتر،
عوامل مخاطرهآمیز در کارگاه جوشکاری ،اثرات مضر گازها
و بخارات حاصل از جوشکاری بر سالمت انسان ،کاهش
خطرات جوشکاری ،وسایل ایمنی فردی در جوشکاری،
ضوابط ایمنی و بهداشت کار ،استاندارد جوشکاری ،OSHA
فنآوریهای جدید جوشکاری بود .فهرست مطالب درسنامه
«ایمنی در فرایندهای کاری مربوط به فلزکاری (برشکاری،
سنگزنی و پرچکاری)» شامل این عناوین بود :خطرات عمده
در برشکاری با گاز و هوا ،لوازم حفاظت فردی مربوط به کار
گرم از جمله برشکاری ،قوانین و مقررات ایمنی برشکاری
با گاز ،خطرات عمده در سنگزنی ،موارد ایمنی هنگام کار با
سنگ فرز (سنگ جت) ،نکات ایمنی در رابطه با دریلکاری.
در قدم بعدی از هر گروه شغلی یک نفر توسط کارشناس
ایمنی کارگاه به عنوان همسان آموزشدهنده انتخاب شد.
بعد از این مرحله ،همسانان آموزشدهنده با استفاده از
درسنامه مربوط به هر گروه شغلی آموزش داده شدند .روش
انتخابی برای آموزش همسانان آموزشدهنده بحث گروهی
بود .برای همسانان آموزشدهنده هر یک از گروههای شغلی
جوشکار ،پایپ فیتر و فلزکار 2 ،جلسه آموزشی به مدت 6
ساعت برگزار شد .گام بعدی آموزش همسانان سه گروه
شغلی توسط همسانان آموزشدهنده همان گروه شغلی بود.
برای همسانان هر یک از گروههای شغلی  2جلسه و هر
جلسه به مدت  3ساعت برگزار شد .برای جلسات آموزشی
همسانان نیز از شیوه بحث گروهی استفاده شد .مباحث
مورد بحث در جلسات بحث گروهی آموزش همسانان
آموزشدهنده و جلسات آموزشی همسانان عناوین بکار رفته
در درسنامهها بود .بعد از پایان آموزش همسانان ،درسنامهها

در هر گروه شغلی در اختیار تکتک همسانان قرار گرفت.
مرحله دوم جمعآوری دادهها با فاصله دو ماه بعد از انجام
مداخله آموزشی و مرحله سوم جمعآوری دادهها با فاصله
سه ماه بعد از انجام مداخله آموزشی (یک ماه بعد از مرحله
دوم) با استفاده از همان پرسشنامههای مرحله اول انجام شد.
علت در نظر گرفتن فاصله زمانی یک ماه بین مرحله دوم و
سوم تغییر شرایط کاری کارگاه نوسازی سازهها و دستگاهها
و تداخل تحقیق حاضر با شرایط اورهال (تعمیرات اساسی)
شرکت پاالیش نفت بندرعباس بود .دادههای مربوط به
رفتار نیز از طریق چکلیست به فاصله سه ماه بعد از مداخله
جمعآوری شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS19مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند .جهت تعیین تأثیر آموزش از طریق
همسانان بر آگاهی و نگرش کارگران از آزمون کرویت
ماکلی 6و تعدیل بونفرونی و جهت تعیین تأثیر مداخله
آموزشی بر رفتار از آزمون تی زوجی استفاده شد و سطح
معناداری نیز  0/05در نظر گرفته شد.
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جدول  .2مقایسه میانگین نمرات آگاهی و نگرش
کارگران قبل ،دو و سه ماه بعد از مداخله

جدول  .3مقایسه دو به دوی نمرات آگاهی و نگرش
قبل ،دو و سه ماه بعد از مداخله آموزشی

متغیر

آگاهی

نگرش

متغیر

مرحله

سطح معناداری
*>0/001

مرحله

میانگین

انحرافمعیار

قبل از مداخله

33/5

6/8

قبل از مداخله با دو ماه بعد از مداخله

دو ماه بعد از مداخله

36/9

7/3

آگاهی قبل از مداخله با سه ماه بعد از مداخله

سه ماه بعد از مداخله

37/3

7/2

دو ماه بعد از مداخله با سه ماه بعد از مداخله

1

قبل از مداخله

151/6

15/6

قبل از مداخله با دو ماه بعد از مداخله

1

>0/001

*

دو ماه بعد از مداخله

153/5

13/5

نگرش قبل از مداخله با سه ماه بعد از مداخله

>0/01

*

سه ماه بعد از مداخله

158/5

12/6

دو ماه بعد از مداخله با سه ماه بعد از مداخله

>0/01

*

* در سطح  0/01معنادار است.

برای سنجش میزان تأثیر مداخله آموزشی بر نگرش
کارگران نسبت به رفتارهای ایمن بین مرحله قبل ،دو و
سه ماه بعد از مداخله آموزشی از مقایسه دو به دوی مراحل
(تعدیل بونفرونی) استفاده شد .نتایج اختالف معناداری را
بین افزایش میانگین نمرات نگرش بین قبل و سه ماه بعد
از مداخله ( (p<0/01و بین دو و سه ماه بعد از مداخله

برای سنجش میزان تأثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای
ایمن کارگران قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی از
آزمون تی زوجی استفاده شد .نتایج اختالف معناداری را
بین افزایش میانگین نمرات رفتار بین قبل و سه ماه بعد از
مداخله ( (p>0/001نشان داد (جدول .)4

جدول  .4مقایسه میانگین نمرات رفتار کارگران قبل و سه ماه بعد از مداخله
متغیر
رفتار

مرحله

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

قبل از مداخله

36

6/83

2/7

سه ماه بعد از مداخله

36

8/27

1/7

سطح معناداری
>0/001

*

* در سطح  0/01معنادار است.
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( )p>0/001نشان داد؛ ولی اختالف بین میانگین نمرات
آگاهی دو ماه و سه ماه بعد از مداخله معنادار نبود (جدول .)2

( )p>0/01نشان داد ،ولی اختالف بین میانگین نمرات
نگرش قبل و دو ماه بعد از مداخله معنادار نبود که بیانگر
تغییر نگرش با گذشت زمان است (جدول .)3
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جدول  .5مقایسه میانگین نمرات رفتار کارگران به تفکیک گروه شغلی قبل و سه ماه بعد از مداخله

متغیر

رفتار گروه شغلی جوشکار

رفتار گروه شغلی پایپ فیتر

رفتار گروه شغلی فلزکار

میانگین

انحرافمعیار

مرحله

5/91

2/80

8

1/89

قبل از مداخله

7/10

2/82

سه ماه بعد از مداخله

8/09

1/78

قبل از مداخله

7/67

2/33

سه ماه بعد از مداخله

9/33

1/03

قبل از مداخله
سه ماه بعد از مداخله

* در سطح  0/05معنادار است.

فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

سطح معناداری

>0/01

*

>0/001

0/09

*
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برای سنجش میزان تأثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای
ایمن کارگران به تفکیک گروه شغلی قبل و سه ماه بعد از
انجام مداخله آموزشی از آزمون تی زوجی استفاده شد .در
گروه شغلی جوشکار نتایج ،اختالف معناداری ( )p>0/01را
بین افزایش میانگین نمرات رفتار بین قبل و سه ماه بعد از
انجام مداخله نشان داد (جدول .)5
نتایج در گروه شغلی پایپ فیتر نیز اختالف معناداری را بین
افزایش میانگین نمرات رفتار قبل و سه ماه بعد از مداخله
( )p>0/007نشان داد .ولی در مورد گروه شغلی فلزکار بین
افزایش میانگین نمرات رفتار قبل و سه ماه بعد از مداخله

اختالف معناداری مشاهده نشد (جدول .)5
بر اساس مقایسه نتایج برگ مشاهده رفتار قبل و سه ماه
بعد از مداخله آموزشی بیشترین تغییرات رفتار در گروه
شغلی جوشکار ،مربوط به استفاده از تجهیزات حفاظت
فردی ویژه کار در ارتفاع و گوشی محافظ و ماسک دهانی
بود .در گروه شغلی پایپ فیتر نیز بیشترین تغییرات رفتار
مربوط به استفاده از کاله ایمنی ،گوشی محافظ ،عینک
محافظ و استفاده از حفاظ دستگاه سنگ فرز در حین کار
بود .بیشترین تغییرات در رفتار گروه شغلی فلزکار نیز
مربوط به ماسک دهانی و عینک محافظ بود (جدول .)6

تأثیر آموزش از طریق همسانان بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازهها و دستگاههای شرکت پاالیش نفت بندرعباس

53

جدول  .6وضعیت رفتارهای ایمن و ناایمن کارگران در گروههای شغلی مختلف قبل و سه ماه بعد از مداخله

رفتار
تعداد

ناایمن
درصد

تعداد

درصد

ایمن
تعداد

ناایمن
درصد

تعداد

درصد

گروه شغلی جوشکاری
گوشی محافظ

4

36/36

7

63/63

7

63/63

4

36/36

ماسک دهانی

6

54/54

5

45/45

9

81/81

2

18/18

کمربند هنگام کار در ارتفاع

2

18/18

9

81/81

7

63/63

4

36/36

گروه شغلی پایپ فیتر
کاله ایمنی

13

68/42

6

31/57

16

84/21

3

15/78

گوشی محافظ

11

57/89

8

42/10

14

73/68

5

26/31

عینک محافظ

14

73/68

5

26/31

17

89/47

2

10/52

بستن حفاظ سنگفرز هنگام کار

14

73/68

5

26/31

19

100

0

0

گروه شغلی فلزکار
ماسک دهانی

2

33/33

4

66/66

5

83/33

1

16/66

عینک محافظ

4

66/66

2

33/33

6

100

0

0

بحث
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی از طریق
همسانان بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی
سازهها و دستگاههای شرکت پاالیش نفت بندرعباس در
سال  1392انجام شد .همانگونه که نتایج نشان داد آموزش
از طریق همسانان در افزایش آگاهی ،نگرش و ارتقای
رفتارهای ایمن کارگران موثر بود.
در این مطالعه آگاهی کارگران دو و سه ماه بعد از
مداخله آموزشی افزایش معناداری را نشان داد .میانگین
نمرات آگاهی دو و سه ماه بعد از مداخله در مقایسه با
قبل از مداخله تغییر اندکی را نشان داد که به نظر به
علت آموزشهای کافی توسط واحد ایمنی ،بهداشت و

محیطزیست پاالیشگاه و آگاهی نسبتاً خوب کارگران در
زمینه مسائل ایمنی بود .این نتایج با نتایج حاصل از مطالعه
کارلو و همکاران ( )13مطابقت دارد .همچنین در مطالعه
مشابه دیگری که در ترکیه از طریق همسانان انجام شد،
متوسط نمرات مربوط به آگاهی بعد از آموزش همساالن
افزایش یافت .نرخ خودآزمایی پستان نیز بهطور منظم شش
ماه بعد از آموزش همساالن افزایش یافت (.)11
نگرش کارگران نیز در فاصله سه ماه بعد از انجام مداخله
آموزشی تغییر معناداری را نشان داد؛ ولی دو ماه بعد از
مداخله آموزشی در نگرش کارگران تغییر معناداری مشاهده
نشد .در تحلیل این نتیجه عالوه بر این واقعیت که تغییر در
نگرش در مقایسه با تغییر در آگاهی نیازمند زمان بیشتری
سال اول  .شماره  . 4زمستان 1392
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قبل از مداخله
ایمن

دو ماه بعد از مداخله
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است ،به نظر توجه به ویژگیها و اثرات استفاده از روش
آموزشی همسانان نیز در این رابطه ضروری به نظر میرسد.
در مداخله حاضر افراد به واسطه انتخاب شیوه آموزشی
بحث گروهی ،در انتقال مفاهیم آموزشی شرکت فعال داشته
و در هر مورد ضمن بحث و گفتگو و دستیابی به نتیجه
مشترک به بررسی سایر موضوعات پرداخته و تجارب خود
در زمینههای مورد بحث را به اشتراک گذاشتند و در واقع
از طریق همین شیوه آموزشی ،محتوای آموزشی مورد نظر
پژوهشگران نیز به فراگیر انتقال یافت .این روند متفاوت
از بهکارگیری سایر روشهای آموزشی مانند سخنرانی
بهمنظور تغییر در نگرش است؛ زیرا افراد بعد از پایان
مداخله نیز به دلیل حضور همسانان آموزشدهنده و در
نتیجه تداوم تأثیر آموزش و فراهم آمدن مجدد زمینه بحث
و گفتگو در خصوص محتوای آموزش دادهشده ،اینبار در
سطحی باالتر دیدگاهها ،نگرش و قضاوت و تصمیمات خود
را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و ما شاهد تغییر نگرش با
گذشت زمان هستیم .یکی از دالیل احتمالی عدم تغییر در
نگرش در فاصله دو ماه بعد از مداخله در مقایسه با سه ماه
بعد از آن همین موضوع بوده است.
همانگونه که نتایج این مطالعه نشان میدهد آموزش با
استفاده از همسانان ضمن افزایش آگاهی و نگرش ،در تداوم
تأثیر آموزش در طول زمان نیز موثر است؛ که این به علت
تداوم حضور همسانان آموزشدهنده به عنوان تسهیلگر،
مشاور ،منبع اطالعات یا ارجاعدهنده به منابع دیگر اطالعات،
جلب حمایتکننده و آموزشدهنده میباشد .توجه به این
ویژگی بهویژه در برنامههای آموزشی که با هدف تغییر در
نگرش و رفتار اجرا میشوند حائز اهمیت است ،زیرا تغییر
در نگرش و رفتار نیازمند تداوم تأثیر آموزش در طول زمان
میباشد.
همانگونه که نتایج نشان داد ،سه ماه بعد از مداخله
آموزشی رفتارهای ایمن کارگران افزایش معناداری داشت.
نتایج مطالعه چاودری و همکاران در مورد اثربخشی برنامه
آموزشی به رهبری همسانان برای بیماریهای قلبی و
عروقی و دیابت نوع دوم در یک جمعیت بنگالدشی نشان
داد که عالوه بر تغییر در رفتار ،در احساس توانمندی در
کنترل بهتر شرایط خود بهبود حاصل شد ( .)12همچنین
در مطالعه کاریکو و ریمِر در مورد انگیزه صرفهجویی در
مصرف انرژی در محل کار ،ارزیابی استفاده از بازخورد در

سطح گروه و آموزش از طریق همسان ،مشخص شد که
مداخله از طریق همسانان منجر به کاهش چهار درصدی در
مصرف انرژی شده است (.)14
نتایج مطالعات استفاده از همسانان نشان میدهد که
آموزش از طریق همسانان با هدف تغییر در رفتار ،در زمینه
آموزش مسائل مرتبط با ایمنی و محیطهای کاری و نیز در
زمینه موضوعات غیرمرتبط با ایمنی نتایج موفقی داشته
است .با توجه به این واقعیت که تغییر در رفتار نیازمند زمان
بیشتر و آموزش مداوم است ،استفاده از این شیوه آموزشی
برای مداخالت آموزشی که با هدف تغییر در رفتار طراحی
میشوند ،مناسب هستند.
در بررسی رفتارهای ایمن کارگران به تفکیک گروه شغلی
سه ماه بعد از انجام مداخله آموزشی ،در گروه شغلی
جوشکار و پایپ فیتر نیز افزایش معناداری مشاهده شد.
ولی در رفتارهای ایمن گروه شغلی فلزکار در همین فاصله
زمانی افزایش معناداری مشاهده نشد .این نتایج نشان
میدهد استفاده از رویکرد همسانان در محیطهای کاری
میتواند یکی از راهکارهای تغییر رفتار باشد .به عالوه
استفاده از همسانان برای آموزش مسائل مربوط به ایمنی
در محیطهای کاری و فراهم آوردن مشارکت فعاالنه فراگیر
می تواند در ارتقا رفتارهای ایمن موثر واقع شود .مشارکت
فعاالنه فراگیر به واسطه بهکارگیری روشهای آموزشی بحث
گروهی یا نقش بازی برای آموزش همسانان آموزشدهنده و
همسانان امکان پذیر می شود.
بهاشتراکگذاشتن تجارب ،تبادل نظرات ،تداوم آموزش و
تأثیر آن به واسطه حضور همسان آموزشدهنده و اختصاص
زمان کافی نیز می تواند در ارتقا رفتارهای ایمن موثر واقع
شود .در بررسی نمرات رفتار به تفکیک گروه شغلی ،نمرات
رفتار در گروه شغلی فلزکار افزایش معناداری را نشان نداد.
به نظر میرسد مجموع عواملی از قبیل تعداد کم کارگران،
کمتر بودن نیاز آموزشی در زمینه ایمنی (به دلیل متفاوت
بودن ماهیت کار) ،باال بودن نمره رفتار مرحله قبل از
مداخله آموزشی در این گروه شغلی در مقایسه با گروه
شغلی جوشکار و پایپ فیتر در تغییر اندک نمره رفتار این
گروه شغلی نسبت به گروه شغلی جوشکار و پایپ فیتر
دخیلباشد.
در این مطالعه تغییرات در نمرات رفتار بیشتر از تغییرات
در نمرات آگاهی و نگرش بود .این نتیجه با توجه به نقش
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محتوای آموزشی که در راستای هدف تحقیق تهیه شده
بود قابل توجیه و بررسی است .به این ترتیب که محتوای
آموزشی در هر گروه شغلی با تاکید بر آموزش رفتارهای
ایمن و پرهیز از رفتارهای ناایمن تهیه شده بود .از آنجا که
تغییر در رفتار نیازمند زمان و آموزش مداوم است ،آموزش
همسانان میتواند روش مناسبی برای تغییر رفتار در
محیطهای کار باشد .به بیان دیگر ،میتوان گفت استفاده
از همسانان در گذر زمان بر تغییر رفتار بیشتر از آگاهی و
نگرش موثر میباشد.
یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر عدم امکان گرفتن
گروه کنترل به دلیل کم بودن تعداد کارگران و ارتباط آنها
با هم بود .برای رفع این محدودیت ارزیابی در دو نوبت ،دو
و سه ماه پس از مداخله آموزشی صورت گرفت تا با قاطعیت
بیشتری بتوان تغییرات صورت گرفته را بررسی کرد .علت
انتخاب فاصله زمانی دو و سه ماه بعد از مداخله برای ارزیابی
نیز مربوط به محدودیت دیگر این مطالعه یعنی شرایط و
برنامه کاری کارگاه محل انجام مطالعه (نوسازی سازهها و
دستگاههای شرکت پاالیش نفت بندرعباس) بود .به این
ترتیب که برای یکسان بودن شرایط بین قبل و بعد از انجام
مداخله و امکان حضور پژوهشگران در کارگاه این فاصله
زمانی انتخاب شد؛ اما با این حال الزم است مطالعاتی در
شرایط مشابه و با داشتن گروه کنترل و در اختیار داشتن
زمان بیشتر نیز انجام شود.
به عنوان نتیجهگیری کلی میتوان گفت که مداخله
آموزشی با استفاده از همسانان تأثیر مناسبی در افزایش
و تداوم رفتارهای ایمن کارگران داشته است .از آنجایی که
هدف نهایی از آموزش ،ایجاد تغییر در رفتار است و با توجه
به اینکه از این شیوه آموزشی در مسائل مرتبط با ایمنی و
در محیطهای کاری به ندرت استفادهشده ،پیشنهاد میشود
برنامههای آموزشی مشابهی بهمنظور کاهش حوادث ناشی
از کار و ارتقای ایمنی و افزایش رفتارهای ایمن با استفاده
از همسانان در کارگران صنایع مشابه و سایر مراکز کار
طراحی ،اجرا و مورد استفاده قرار گیرد.
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