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ارزیابی فرهنگ ایمنی در یکی از 
پاالیشگاه  های نفت بر حسب مدل گلر

محمدحسین تقدیسی،1 مرتضی حقیقی،2 ایرج علی محمدی،3 فاطمه 
زارعی4 و داوود یکه فالح5

چکیده
زمینه و هدف: ایمنی در شرکت های پاالیش نفت به عنوان یک امر مهم 
در نظر گرفته می شود. این شرکت ها ارتقاي فرهنگ ایمني را از اولویت های 
کليدي خود می دانند. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی فرهنگ ایمنی در یک 

پاالیشگاه نفت بر حسب مدل گلر انجام شد. 
گلر  مدل  اساس  برا  پژوهش  چک ليست های  و  پرسشنامه  روش ها:  و  مواد 
که از سه بعد اصلی )رفتار، محيط، فرد( تشکيل یافته است، تهيه شدند. 
بعد از مطالعه اوليه و اطمينان از روایی و پایایی پرسشنامه و چک ليست ها، 
انتخاب شدند.  نمونه  به عنوان حجم  نفت  پاالیشگاه  از کارکنان  نفر   190
عملکرد  ارزیابی  یک  کارکنان  توسط  پرسشنامه ها  تکميل کردن  با  همراه 
توسط چک ليست رفتاری نيز به عمل آمد. ارزیابی از محيط هم توسط چک 
ليست محيطی تکميل شد. داده های حاصل از پرسشنامه و چک ليست ها به 
بانک اطالعاتی منتقل و تجزیه وتحليل آماری توسط آزمون های کای اسکوئر 

و اسپيرمن انجام شد. 
انحراف معيار  با  و  بررسی 35/46 سال  افراد مورد  یافته ها: ميانگين سنی 
10/68 بود. همچنين بيشتر شرکت کنندگان متأهل بودند )70/50%(. بيشتر 
در  آنان   %29/5 کارکنان،  نظر  اظهار  طبق  داشتند.   )%62/1( دیپلم  آنان 
طول سابقه کاری خود دچار حادثه ناشی از شغل شده بودند. افراد مورد 
مطالعه همچنين از نگرش متوسط و عملکرد نسبتاً خوبی برخوردار بودند. با 
استفاده از آزمون پيرسون بين ادراکات با عملکرد کارکنان رابطه معناداری 

  .)p-value = 0/009( به دست آمد
با  کارکنان  عملکرد  و  ادراکات  بين  معنادار  ارتباط  وجود  با  نتیجه گیری: 
متغيرهایی مانند نوع استخدامی، واحد کار، نوع شغل، ميزان تحصيالت که 
در اکثر موارد با عليرغم عملکرد خوب )به خاطر هنجاری بودن رعایت اصول 
ایمنی(، کارکنان از نگرش ضعيف تری نسبت به رعایت اصول ایمنی برخوردار 
بودند. به نظر می رسد الزم است در این زمينه بيشتر کار شود تا ایمنی و 

رعایت اصول ایمنی به صورت یک ارزش نمودار شوند. 
کلیدواژه ها: فرهنگ ایمنی، مدل گلر، پاالیشگاه نفت. 
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Assessment Health,Safety & 
Environment Culture 

 in an Oil Refinery Based On Geller Model

ABSTRACT
Background and objective: Safety in the oil refining 
companies is considered as an important issue. These 
companies consider improving the safety culture as their 
main priorities. This study aimed to assess the safety culture 
of an oil refinery with the use of Geller model.
Methods: According to Geller model, which is composed 
of three main dimensions, questionnaire and the Checklists 
were prepared. After a pilot study and descriptive study and 
estimating the reliability of checklists and questionnaires, 
190 personnel were selected for sample group. There was 
a performance assessment of the staff’s performance along 
with the questionnaires filled by staffs. The environmental 
assessment was completed by checklists. Data from 
questionnaire and the checklists were transferred to the 
database. Statistical analysis was performed by using 
SPSS15 through Chi Square and Pearson Tests.  
Results: The mean age was 35.46 years with SD=10.68. 
Most of the personnel under study were married (70.50%); 
most of them had diploma (62.1%). Based on the view of 
the staff, 29.5% of them in their work life had a job-related 
accident. They also had a medium attitude and relatively 
good performance. Using Pearson test, There was a 
significant relationship between employees’ perception and 
their performance (p= 0.009). 
Conclusion: Although there was a significant relationship 
between staff perception and performance with kind of 
employment, work unit, work type, & education, which in 
most cases due to obeying standard safety rules, had good 
performance, staff had a weak attitude in relation to applying 
safety rules. It seems that we need to work on this issue so 
that safety and applying safety rules become a value at work.
KEYWORDS: Health & Safety & Environment Culture, 
Geller Model 
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مقدمه
سوم  یک  تقریباً  کار  بين المللی  سازمان  گزارش  طبق 
مرگ های ناشی از کار از طریق حادثه رخ می دهد )1(. با در 
نظر گرفتن ضرایب خطا و انجام تصحيح های الزم، تخمين 
زده می شود که در هر سال 1/1 ميليون حادثه شغلی منجر 
به مرگ در سراسر جهان رخ می دهد. این بدان معنا است 
که در هر روز سه هزار نفر در محيط های شغلی جان خود 
را از دست مي دهند. هزینه های مربوط به این حوادث، که 
به علت از دست رفتن نيروی انسانی، مواد تجهيزات و زمان 
 5000،000 از  متجاوز  سال  هر  در  مي آید،  به وجود  است 

ميليون دالر برآورد شده است )2(. 
از طرفی، مشخص شده است که ميزان حوادث ناشی از کار 
در کشورهای در حال توسعه باالتر از کشورهای توسعه یافته 
است )3(. در ایران نيز حوادث ناشی از کار ساالنه هزاران نفر 
را با خطرات گوناگون مواجه می سازد، تعداد زیادی مي ميرند 
تا سال   .)4( مي شوند  کارافتاده  از  متفاوتی  به درجات  یا  و 
1931 متخصصين ایمنی بر پيشگيری به وسيله راهکارهای 
و  تجهيزات  و  ماشين  آالت  حفاظت  گذاری  مانند  فيزیکی 
بازرسی و غيره تاکيد می  کردند و معتقد بودند که شرایط 
ناایمن بيش ترین نقش را در بروز حوادث دارد. ولی در سال 
از حوادث صنعتی«،  1931 هنریش در کتاب »پيشگيری 
نخستين بار این نظریه را مطرح کرد که عمده  ترین عامل 
بروز حوادث صنعتی اَعمال ناایمن )88%( و 10% به علت 
بر آن داشت  را  ایمنی  او متخصصين  ناایمن است.  شرایط 
تا توجه خود را بر روی افراد به عنوان عامل اصلی حوادث 

معطوف دارند )5، 6(. 
سال 1987  در  بار  اولين  برای  ایمنی«  »فرهنگ  اصطالح 
در گزارش هسته ای فاجعه چرنوبيل به کار رفت. بعد از آن 
سال، سؤاالتی درباره حوادث بزرگ در مورد نقایص ساختار 
سازمانی و سيستم های مدیریت ایمنی مطرح شد. و بدین 
سان اهميت فرهنگ ایمنی برجسته تر شد )7(. کميسيون 
بهداشت و ایمنی بریتانيا در سال 1998 فرهنگ ایمنی را 
ایمنی محصول  است: »فرهنگ  تعریف کرده  بدین صورت 
الگوی  و  کارآمدی،  گرایش ها،  و گروهی،  فردی  ارزش های 
یک  کارایی  و  توانمندی  و  تعهد  ميزان  که  است  رفتاری 
برنامه بهداشتی و ایمنی سازمان را تعيين می کند« )8، 9(. 
فرهنگ ایمنی به این معناست که هر فردی که در موقعيتی 

قرار می  گيرد، نگران مسایل ایمنی می  شود )10(.

بدون توجه به جنبه های شغلی و سازمانی و یا تغيير رفتار 
سازمانی  نظام  های  و  آن ها  انگيزه های  به  توجه  بدون  افراد 
عوامل  تعامل  گرفتن  نظر  در  بدون  نظام  ها  تغيير  نيز  و 
به  ایمنی  فرهنگ  ایجاد  سازمانی  و  رفتاری  روان شناختی 
خواهد  شکست  به  محکوم  افراد  انگيزه های  تغيير  وسيله 
بود )11(. اگر ایمنی به وسيله تمام کارکنان به عنوان یک 
ارزش کليدی در سازمان درک شود، فرهنگ ایمنی آشکار 

می گردد )12(. 
فرهنگ ایمنی ساختاری پيچيده در سازمان است؛ که شامل 
نگرش ها، ارزش ها و رفتار ایمنی اعضای یک سازمان است 
رفتار  با  و  هستند  قابل  تغيير  بالقوه  به طور  آن ها  اکثر  که 
واقعی حادثه ساز در ارتباط هستند. شو1 و همکاران معتقدند 
که کيفيت فرهنگ ایمنی مستقيماً تحت تأثير رفتار ایمنی 
افراد است )13، 14(. تجربه نشان داده است که ایجاد یک 
فرهنگ ایمنی قوی برای کليه سطوح کاری در جامعه مانند 
کارگران، کارفرمایان و همچنين دولت ها به یک اندازه مفيد 
و ضروری است. اِعمال روش  های پيشگيری در زمينه ایمنی 
تأثير بسزایی در جلوگيری از بروز حوادث دارد؛ و به اثبات 
حوادث،  کاهش  قطعی  روش های  از  یکی  که  است  رسيده 

ارتقای فرهنگ ایمنی می باشد )15(. 
امروزه محققان برای رسيدن به هدف تغيير رفتار با استفاده 
از نظریه  های مختلف روان شناسی و علوم اجتماعی الگوهایی 
مطالعات  پيشينه  مفيداند.  و  کارساز  که  کردده  اند  طراحی 
است  داده  نشان  ایمنی  حيطه  در  پيشگيرانه  رفتار  تغيير 
برای  احتمالی  مخاطرات  به  توجه  و  آگاهی  و  دانش  که 
سال های  در  راستا  همين  در  نيست.  کافی  رفتار  تغيير 
در  کارگران  آگاهی  ارتقاء  برای  متعددی  مطالعات  اخير 
زمينه ایمنی و اعمال ایمن با استفاده از نظریه  های آموزش 
با استفاده از  البته مطالعه ای  بهداشت صورت گرفته است. 
مدل گلر در این مورد یافت نشد. شاید این مطالعه یکی از 

اولين مطالعات در این زمينه با توجه به این مدل باشد. 
یکی از مدل  های موثر در آموزش بهداشت و خصوصاً آموزش 
عنوان  به  است.  بهداشتی  اعتقاد  مدل  کارگران،  به  ایمنی 
مثال، می توان به مطالعه هزاوه  یی و همکاران اشاره کرد که 
به بررسی تأثير آموزش حفاظت فردی تنفسی از طریق مدل 
اعتقاد بهداشتی بر عملکرد ایمنی کارگران پرداختند. در این 
مطالعه نمره آگاهی، منافع و موانع درک  ده کارگران قبل از 
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مداخله آموزشی در حد متوسط بود )16(. مطالعه فرناندز و 
همکاران تحت عنوان فرهنگ ایمنی، تجزیه وتحليل ارتباط 
سببی بين ابعاد اصلی انجام شد که یک مدل برای فرهنگ 
ایمنی مثبت پيشنهاد کردند. در این مطالعه نتایج نشان داد 
که مدیران نقش مهمی در ارتقاء رفتارهای ایمن کارگران 

به طور مستقيم و غيرمستقيم دارند )17(.
مهم  امری  عنوان  به  ایمنی  نفت  پاالیش  شرکت های  در 
از  را  ایمنی  فرهنگ  این شرکت ها  گرفته می شود.  نظر  در 
اولویت های کليدی خود می دانند. با توجه به این که بيشتر 
لذا  است.  ناایمن  رفتارهای  نتيجه  در  کار  از  ناشی  حوادث 

ضرورت تحقيق در این زمينه پر واضح است. 
از طرفی، اساس کار آموزش بهداشت به کارگيری نظریه ها 
مداخله  و  موثرتر  برنامه ریزی  برای  رفتار  تغيير  الگوهای  و 
آموزشی با موفقيت بيشتر است. مدل گلر سه عامل اصلی دارد: 

الف( انسان: دانش، مهارت، توانایی ها، انگيزه و شخصيت، 
و  ارتباط  شناسایی،  راهنمایی،  پيروی،  تبعيت،  رفتار:  ب( 

توجه فعال، 
ج( محيط: تجهيزات، ابزارآالت، چيدمان فيزیکی، روش های 

اجرایی، استانداردها. 
اساس کار مدل فرهنگ گلر پایش مستمر سه وجه مذکور 
در مدل است. این سه وجه پویا بوده و قابليت تأثيرگذاری بر 
هم را دارند. بر این مبنا، در صورتی که افراد به اختيار ایمن 
کار کنند، ایمن فکر کرده و در نهایت رفتاری ایمن از خود 
بروز می  دهند و در وضعيت محيط کاری خود تغيير ایجاد 
مي کنند. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی فرهنگ ایمنی در 

یک پاالیشگاه نفت بر حسب مدل گلر انجام شد.

مواد و روش  ها
این پژوهش مطالعه ای توصيفی- تحليلی و از نوع مقطعی 
است. جمعيت مورد مطالعه کليه کارکنان عملياتی پاالیشگاه 
نفت بود؛ که با استفاده از حجم نمونه آماری و با توجه به 
و  ادراکات  سازه  برای  نفر  اوليه 190  مطالعه  آماری  نمونه 

عملکرد کارکنان به صورت تصادفی انتخاب شدند.  
ابزار مورد استفاده در این مطالعه بر اساس مدل گلر، شامل 
پرسشنامه ادراکات، چک ليست رفتاری، چک ليست محيطی 
که  ساخته ای  محقق    پرسشنامه  ادراکات،  پرسشنامه  بود. 
سؤاالت  و  سؤال(   9( جمعيت  شناختی  اطالعات  شامل 
سؤاالت  امتيازدهی  بود..  سؤال(   25( کارکنان  ادراکات 

پرسشنامه براساس مقياس ليکرت بود. برای پاسخ صحيح 
باالترین امتياز )نمره 5( و چهار پاسخ بعد از آن به ترتيب 

نمره  های 1، 2، 3 و 4 در نظر گرفته شد. 
نمره ادراکات کارکنان با توجه به مجموع امتيازات پاسخ ها 
محاسبه و بر اساس معيار M±SD به ادراک خوب، متوسط 
محيط  ارزیابی  برای  دسته بندی شد. چک ليست  و ضعيف 
 3 مقياس  با  که  بود  سؤال   120 شامل  نفت  پاالیشگاه 
گزینه ای )خوب )3 امتياز(، نسبتاً خوب )2 امتياز( و بد )1 
ارزیابی  برای  چک ليست  هایی  شد.  گرفته  نظر  در  امتياز(( 
کارکنان  برای  ليست  چک  نوع  دو  شامل  ایمن  رفتارهای 
بهره  برداری  بخش  کارکنان  و  سؤال(   49( تعميرات  بخش 
)27 سؤال( با گزینه بلی و خير بودند که با مقياس امتياز 1 
برای رفتارهای نامناسب و مقياس امتياز 2 برای رفتارهای 
علمی  اعتبار  تعيين  جهت  شدند.  گرفته  نظر  در  مناسب 
روایی  روش  از  داده  ها  گردآوری  ابزارهای  کليه  روایی  یا 

محتوایی استفاده شد. 
بدین صورت که با مطالعه مجالت و نشریات داخلی و خارجی 
و بهره گيری از نظرات اساتيد و مشاوریِن پژوهش ابزارهای 
پژوهش تهيه شدند. پرسشنامه آماده شده در اختيار 7 نفر 
از متخصصين آموزش بهداشت و بهداشت حرفه ای قرار داده 
شد و برای سنجش روایی چک ليست ها عالوه بر متخصصين 
پاالیشگاه  ایمنی  متخصصين  اختيار  در  بهداشت  آموزش 
اعمال شد و  این خصوص  آنان در  قرار داده شد و نظرات 
پرسشنامه یک  پایایي  براي سنجش  آن ها رسيد.  تأیيد  به 
مطالعه اوليه بين 30 نفر از کارکنان عملياتی پاالیشگاه در 
بخش های مختلف و با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ پایایی 
سؤاالت مربوط ادراکات مورد سنجش قرار گرفت )با معيار 
0r>/7(. آلفا کرونباخ پرسشنامه 0/75 محاسبه شد که از 
توسط  ادراکات  پرسشنامه  است.  قبول  قابل   آماری  لحاظ 
یک  پرسشنامه  هر  ازای  به  و  پژوهشگر  با حضور  کارکنان 

چک ليست عملکرد توسط پژوهشگران تکميل گردید. 
با  و  پاالیشگاه  کاری  واحد   7 در  نيز  محيطی  چک ليست 
به  داده های  گردید.  تکميل  ایمنی  متخصص  یک  کمک 
آزمون های  و   SPSS15 نرم افزار  از  استفاده  با  دست  آمده 
کای اسکوئر  و  واریانس  تجزیه  وتحليل  همبستگی،  ضریب 
تجزیه وتحليل شدند. همچنين داده های پرسشنامه ادراکات 
افراد به طور محرمانه نگهداري شدند و تجزیه وتحليل آن ها 

از طریق کدبندي پرسشنامه انجام گرفت.
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یافته ها
بيشتر شرکت  کنندگان در رده سنی 29-25 سال )25/8%( و 
کمترین آنان در رده سني 49- 45 سال )8/4%(قرار داشتند؛ 
ميانگين سنی افراد مورد بررسی 35/46 سال با انحراف معيار 
10/68 بود. بيشتر شرکت  کنندگان متأهل بودند )%70/50(. 
بيشتر شرکت  کنندگان در گروه تحصيلی دیپلم )62/1%( و 

8/4% آنان در گروه تحصيلی زیر دیپلم قرار داشتند. 
به دسته های 1-2 و 3-5 و  بيش ترین سابقه کاری مربوط 
11-20 سال )22/1%( و کمترین آن متعلق به دسته 10-6 
سال )13/2%( بود. کارکنان اظهار داشتند 29/5% آنان در 
طول سابقه کاری خود دچار حادثه ناشی از شغل شده بودند. 
تشکيل  را   )%63/2( کارکنان  بيشترین  بهره  برداری  بخش 
می  دادند و 61/6% از کارکنان به صورت رسمی در پاالیشگاه 
مشغول به کار بودند. کارکنان مورد بررسی اظهار داشتند که 

به طور متوسط )46/8%( از شغل خود راضی بودند. 
به  نسبت  خوبی  نسبتاً  وضعيت  از  پاالیشگاهی  واحدهای 
محيط برخوردار بودند )جدول 1(؛ که بخش محيط بيشتر 
سالم  پاالیشگاه،  در  استفاده  مورد  تجهيزات  کارایی  شامل 
بودن آن ها و رعایت استانداردهای مربوطه بود. افراد مورد 
مطالعه از نگرش متوسط و عملکرد نسبتاً خوبی نيز برخوردار 
بودند. عملکرد کارکنان در این مطالعه شامل نحوه رعایت 
و  محيطی  بخش های  در  کار  هنگام  ایمنی  اصول   کردن 
همچنين کار با ماشين آالت و تجهيزات پاالیشگاهی و نحوه 
استفاده از تجهيزات ایمنی در خصوص افراد بود. با استفاده 
رابطه  کارکنان  عملکرد  با  ادراکات  بين  پيرسون  آزمون  از 
همچنين   .)P-value  =  0/009( به  دست  آمد  معناداری 
طبق جدول 2 بين بعضی از متغيرها با ادراکات و عملکرد 

کارکنان روابط معناداری به  دست  آمد. 

جدول 1. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی ادراکات، عملکرد کارکنان و نيز محيط واحدهای پاالیشگاه مورد مطالعه نسبت به 
اصول ایمنی

نمره درصدتعدادنمره ادراک
درصدتعدادرفتار

محیط 
واحد 

پاالیشگاه

تعداد
حداقل و حداکثر درصدواحد

درصد نمره کسب

خوب ≤90%342/86خوب8544/7خوب32/6خوب
70% - 90%457/14متوسط7338/4متوسط15481/1متوسط
ضعيف ≥0070ضعيف3216/8ضعيف516/3ضعیف
7100جمع190100جمع190100جمع

جدول 2. رابطه متغيرها با عملکرد و ادراکات

رابطه متغیرها با 
عملکرد

p-valueرابطه متغیرها با رابطه
ادراکات

p-valueرابطه

معنادار است0/035 سنمعنادار نيست0/811  سن
معنادار نيست0/054وضعيت تأهلمعنادار نيست0/570 وضعیت تأهل

معنادار است0/003تحصيالتمعنادار نيست0/517 تحصیالت
معنادار است0/000شغلمعنادار است0/020 شغل

معنادار است0/042سابقه کاریمعنادار نيست0/475 سابقه کاری
معنادار است0/000واحد کاریمعنادار است0/013 واحد کاری

معنادار نيست0/978حادثه ناشی از کارمعنادار نيست0/054 حادثه ناشی از کار
معنادار است0/000نوع استخدامیمعنادار است0/006 نوع استخدامی
معنادار نيست0/187رضایت از شغلمعنادار نيست0/338  رضایت از شغل
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بحث 
بر اساس یافته های این مطالعه، رابطه معناداری بين نمره 
ادراکات کارکنان با سن دیده نشد؛ درحالی که بين سن و 
عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود داشت. به این معنی 
بهتری  ایمن  رفتارهای  ميانگين سنی 42-27  با  افراد  که 
داشتند. شو2 و همکاران در خصوص تفاوت سنی در نگرش 
شغلی بين کارگران ساختمانی هنگ کنگ نشان دادند که 
کمتر  شغلی  فرصت  و  بيشتر  تجربه  علت  به  مسن تر  افراد 
ناایمن  رفتار  دچار  کمتر  و  دارند  مثبت تری  ایمنی  نگرش 

می شوند )18(. 
و  سن  بين  معناداري  تفاوت  نيز  محمدی زیدي  مطالعه  در 
نمرات جّو ایمني دیده نشد )19(. بودور نيز رابطه معناداری 
بين  در  ایمنی  فرهنگ  ارزیابی  مطالعه ای  در  سن  بين 
کارکنان مراکز خدمات درانی و بهداشتی ترکيه پيدا نکرد 
)10(. حلوانی، تقدیسی و زراوشانی نيز رابطه ای بين ادراکات 
و سن افراد نسبت به فرهنگ ایمنی مشاهده نکردند )20-

22(. در مطالعه حيدری برای بررسی ميزان همبستگی ميان 
همبستگی  ضریب  از  توليد  خط  کارکنان  ایمن  رفتارهای 
پيرسون استفاده شد که همبستگی آشکاری ميان رفتارهای 

ایمن با سن کارکنان مشاهده شد )11(. 
آگاهی،  ميزان  بررسی  مطالعه  در  نيز  همکاران  و  متين 
به  نسبت  کرمانشاه  شهر  آرایشگر  زنان  عملکرد  و  نگرش 
بين  همبستگی  ضریب  آزمون  از  استفاده  با  ایدز،  بيماری 
را  معناداری  رابطه  بررسی  مورد  واحدهای  عملکرد  و  سن 
سال   27 زیر  افراد  پژوهشگران  نظر  به   .)23( دادند  نشان 
به دليل غرور جوانی و افراد باالی 44 سال به دليل تکرار 
اعمال ناایمن بدون حادثه، بيشتر دست به رفتارهای ناایمن 
می زنند. به همين علت، در این مطالعه بيش ترین گروه سنی 
که دست به اعمال ناایمن نمی زدنند، بين گروه سنی 27 تا 

44 سال قرار داشت. 
در این مطالعه رابطه معناداری بين نمره ادراکات و عملکرد 
و  حلوانی  نشد.  دیده  کارکنان  تأهل  وضعيت  با  کارکنان 
محمدفام نيز در مطالعه خودبين وضعيت تأهل با فرهنگ 
اساس  بر   .)24  ،20( نياورد  دست  به  رابطه ای  ایمنی 
متأهل،  افراد  به  نسبت  مجرد  افراد  تحقيق،  این  یافته های 
ایمنی  اصول  و  ایمنی  به  خوبی  نسبتاً  عملکرد  و  نگرش 
افراد در گروه  این  باشد  این  به خاطر  داشتند؛ که احتماالً 

 Siu  2

سنی پایين تری قرار داشتندو  اکثراً دارای سطح تحصيالت 
نسبتاً باالتری بودند. 

با توجه به آزمون کای اسکوئر رابطه معناداری بين ادراکات با 
تحصيالت کارکنان دیده نشد؛ ولی بين عملکرد و تحصيالت 
معناست  بدن  این  شد؛  دیده  معناداری  رابطه  کارکنان 
به  نسبت  بهتری  عملکرد  بيشتری  تحصيالت  با  افرادی 
رعایت اصول ایمنی در حين کار از خود نشان مي دادند. در 
آزمون  از  استفاده  با  معناداری  ارتباط  نيز  حيدری  مطالعه 
پيرسون بين جو ایمنی و ميزان تحصيالت دیده نشد )11( 
نيز در مطالعات خود رابطه  ارقامی  درحالی که محمدفام و 
نشان  ایمن  رفتارهای  با  تحصيالت  سطح  بين  معناداری 

دادند )25، 27(. 
شواهد متعددی مبنی بر باال بودن حوادث و پيامدهای آن 
نمونه،  برای  دارد.  وجود  کم سواد  و  بی سواد  افراد  بين  در 
ارزیابی حوادث رانندگی منجر به مرگ در ایران نشان دهنده 
فراوانی  و  تحصيالت  ميزان  بين  معکوس  رابطه  وجود 
کشته شدگان است )28(. علت این امر را می توان به تأثير 
ميزان تحصيالت در نگرش ایمنی افراد مربوط دانست. در 
واقع، هرچه ميزان تحصيالت افراد باالتر باشد، نگرش آنان 
ناایمن  اعمال  انجام  آن  تبع  به  و  مثبت تر  ایمنی  به  نسبت 
کاهش می یابد. زیرا افراد با تحصيالت باالتر آگاهی بيشتری 
را  ایمنی  آموزش های  داشته،  ایمنی  مسائل  خصوص  در 
به صورت موثرتری درک نموده و همچنين دستورالعمل های 
شکل  به  را  مختلف  کاری  پست های  در  شده  تهيه  ایمنی 

مطلوب تری درک و در حين کار اجرا می نمایند )25(. 
ادراکات  نبودن  معنادار  پيرامون  پژوهش  این  توجيه  در 
آموزشی  کالس های  گفت  می توان  تحصيالت  سطح  با 
و  مي شود  اجرا  تحصيلی  مختلف  رده های  برای  پاالیشگاه 
سطح  با  کارکنان  آگاهی  ميزان  می شود  باعث  امر  همين 
سطوح  تمامی  که  چرا  نباشد.  مرتبط  آن ها  تحصيالت 
مختلف تحصيلی، در یک راستا از آگاهي های رایج شرکت در 
زمينه ایمنی و بهداشت بهره مي گيرند. پس با توجه به نتایج 
از  ایمنی  فرهنگ  ارتقاء  که  کرد  برداشت  این گونه  می توان 
راه آموزش های تحصيلی نيازمند برنامه ریزی های ویژه است؛ 
برنامه های  در  باید  ایمنی  ویژه  آموزشی  برنامه های  یعنی 
تا سطح ریسک پذیری  ادغام شود  آموزشی متداول کنونی 

افراد کاهش یابد.
بين مجموع  معناداری  رابطه  کای اسکوئر  آزمون  به  توجه  با 
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این  به  استخدامی وجود داشت.  نوع  با  و عملکرد  ادراکات 
معنی که کارکنان پيمانی عملکرد خوبی نسبت به رعایت 
و  رسمی  به صورت  کار  به  مشغول  افراد  به  ایمنی  اصول 
قراردادی داشتند. تقدیسی نيز در بررسی خود تحت عنوان 
به  نسبت  درمانی  خدمات  ارائه دهندگان  فرهنگ  ارزیابی 
ایمنی بيمار، رابطه معناداری بين نوع استخدامی و نگرش 
افرادی که به صورت  کارکنان به دست آورد. بدین صورت که 
برخوردار  بهتری  نگرش  از  بودند،  کار  به  مشغول  طرحی 

بودند )21(.
در مطالعه عليزاده نيز رابطه معناداری بين نوع استخدامی و 
نگرش کارکنان نسبت به ایمنی وجود داشت )29(. احتماالً 
اصول  خود  شغلی  امنيت  حفظ  خاطر  به  پيمانی  کارکنان 
ایمنی را بيشتر رعایت می کنند. به نظر می رسد که در این 
ارزش  یک  به صورت  ایمنی  تا  شود  کار  بيشتر  باید  زمينه 
خود را نشان دهد. بر اساس یافته ها، رابطه معناداری بين 
ادراکات و عملکرد با نوع شغل کارکنان دیده شد. در این 
نسبت  بهتری  عملکرد  بهره برداری  بخش  کارکنان  رابطه، 
نيز  محمدفام  مطالعه  در  داشتند.  تعميرات  کارکنان  به 
وجود  معناداری  ارتباط  ناایمن  رفتارهای  و  نوع شغل  بين 
داشت )25(. نوری نيز رابطه معناداری بين فرهنگ ایمنی 
به  باید   .)9( داد  نشان  پاالیشی  کارکنان  در  شغل  نوع  و 
این نکته توجه داشت که به منظور حاکم ساختن فرهنگ 
ایمنی و ایجاد جّو ایمنی به هنگام انجام کار باید بر انجام 
نظارت  شغل  هر  به  مربوط  ایمنی  دستورالعمل های  کليه 
صورت گيرد و با به کارگيری راهکارهای مختلف در راستای 
تقویت رفتارهای ایمن و نهادینه کردن نگرش ایمنی مثبت 
اعمال  انجام  تا  نمود  کوشش  مختلف  شغلی  گروه های  در 
به  توجه  با   .)30( رسد  حداقل  به  مشاغل  همه  در  ناایمن 
نتایج حاصل از اندازه  گيری عملکرد کارکنان به تفکيک دو 
گروه شغلی کارکنان بخش بهره برداری و تعميرات، کارکنان 
تعميرات جزء گروه های بحرانی مشاغل هستند؛ که باید از 
سوی مسئولين توجه بيشتری به گروه های بخش تعميرات 

معطوف گردد. 
با ادراک  این مطالعه رابطه معناداری بين سابقه کاری  در 
کارکنان دیده نشد ولی بين سابقه کاری و عملکرد کارکنان 
رابطه معناداری وجود داشت. در مطالعات تقدیسی، قربانی 
و حلوانی نيز رابطه ای بين ادراکات کارکنان و سابقه کاری 
به دست نيامد )20-21، 31(. حيدری نيز در مطالعه خود 

همبستگی بين جّو ایمنی و سابقه کار به دست نياورد ولی 
را  با سابقه کاری همبستگی آشکاری  ایمن  بين رفتارهای 

به دست آورد )11(. 
ارقامی نيز در مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی تأثير کاربرد 
تابلوهای ایمنی بر اصالح رفتارهای ناایمن رابطه معناداری 
نشان  ناایمن  رفتارهای  و کاهش  افزایش سابقه کاری  بين 
داد )27(. وجود رابطه معنادار بين سابقه کاری و عملکرد 
با  باشد که  داشته  این مسئله داللت  بر  کارکنان، می تواند 
کار  بيشتری  احتياط  با  افراد  کاری،  سابقه  ميزان  افزایش 
می کنند و ميزان ریسک پذیری آن ها پایين می آید. بر اساس 
یافته های این پژوهش بين سه بخش محيط کار با ادراکات و 
عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود داشت. به این صورت 
که کارکنان قسمت جنوبی پاالیشگاه نگرش و عملکرد نسبتاً 
خوبی نسبت به دو بخش دیگر داشتند. محمدفام در مطالعه 
خود تحت عنوان »ارزیابی رابطه رفتارهای ناایمن با حوادث 
شغلی در یک شرکت خودروسازی« نشان داد که بين محل 

کار و رفتارهای ناایمن رابطه معناداری وجود دارد )25(. 
بين  معناداری  رابطه  آزمون ضریب همبستگی  به  توجه  با 
ادراک و عملکرد کارکنان با رضایت شغلی و حادثه ناشی از 
کار دیده نشد. رضایت مندی شغلی کارکنان سازمان، ارتباط 
نزدیکی را با بهداشت روانی این کارکنان و بهبود عملکرد 

آن ها در درون مجموعه سازمان را نشان داد )32(. 
رضایت شغلی یک واکنش احساسی به کار، شرایط فيزیکی 
و اجتماعی محل کار است؛ به عبارت دیگر رضایت شغلی 
یک احساس مثبت و لذت بخش است که از نتيجه کار فرد 
از  به دست می آید. رضایت شغلي یکي  او  یا تجربه شغلی 
عوامل مهم در پيشرفت کار یک سازمان محسوب مي شود 
ميزان  افزایش  با  که  داده اند  نشان  همچنين  بررسی ها  و 
افزایش،  نيز  فرد  بودن  مولد  و  خالقيت  شغلي  رضایت 
انگيزه های کاري بيشتر و غيبت از کار نيز کاهش می یابد 
)33(. نتایج این پژوهش نشان داد که سطح رضایت شغلی 
جامعه مورد مطالعه متوسط می باشند. با این وجود پيشنهاد 
تأمين  و  کار  بهبود شرایط  بر  مبتنی  رویکردهایی  می شود 
و  رضایتمندی  ارتقاء  و  حفظ  جهت  در  کارکنان  نيازهای 

افزایش بهره وری سازمانی اتخاذ گردد.
محيط کار یکی دیگر از ابعاد فرهنگ ایمنی در جامعه مورد 
پاالیشگاه  کار  محيط  انجام شده  تحقيق  در  است.  مطالعه 
این  در  کار  محيط  از  منظور  داشت.  خوبی  نسبتاً  وضعيت 
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ایمن  و  سالم  لحاظ  از  پاالیشگاه  تجهيزات  بررسی  مطالعه 
همچنين  و  تجهيزات  ایمنی  حفاظ های  داشتن  و  بودن 
نحوه رعایت بهداشت محيط در محل کار کارکنان بود. در 
تحقيق انجام شده در مورد تأثير محيط کار در یکی از صنایع 
انگلستان و در بين گروه های کاری کارگران،  خودروسازی 
که  معلوم شد  گرفت،  انجام  مدیران  و  سرپرستان  بين  که 
ادراک و برداشت کارکنان از محيط کاری شان به عنوان عمل 
پيش بيني کننده اصلی در مورد هر دو مقوله رفتارهای ناایمن 
ارتقاء فرهنگ ایمنی در  بنابراین، برای  و حوادث می باشد. 
و  تجهيزات  امکان  حد  تا  می شود  پيشنهاد  شرکت ها  این 
شرایط کاری ایمن را فراهم آورده تا کارکنان بتوانند وظایف 

خود را به صور ایمن انجام دهند )35(. 
نگرش  بين  معناداری  رفتار  پيرسون  آزمون  از  استفاده  با 
کارکنان با رفتار کارکنان در این پژوهش دیده شد. حيدری 
نيز در مطالعه خود بر روی صنایع سنگين فلزی نشان داد 
که بين نگرش به ایمنی و رفتارهای ایمن همبستگی آشکار 
محققانی  مطالعات  و  انجام شده  مطالعه  با  که  دارد؛  وجود 
کنتر   ،1995 در  مک کنا  و  گلندن   ،1992 در  اگلی  مانند 
همبستگی  وجود   .)11( دارد  مطابقت   1996 در  دونالد  و 
شاهدی  می تواند  ادراکات  و  ایمن  رفتارهای  ميان  آشکار 
ایمن  به  ناایمن  رفتار  تغيير  برای  که  باشد  مسئله  این  بر 
می بایست نگرش کارکنان نسبت به ایمنی مثبت شوند. این 
نتيجه نشان می دهد که تنها تجهيزات، قوانين نوشته شده 
و آموزش نمی تواند موجب اصالح رفتار شود، بلکه کارگران 
باید قباًل به این نتيجه برسند که رعایت ایمنی را یک ارزش 

واال بدانند. 
از علل قابل ذکر برای اعمال ناایمن می توان به مواردی نظير 
نبود نگرش مثبت نسبت به ایمنی در بين کارگران و عدم 
استفاده  در  مدیریت  و  سرپرستان  سوی  از  کافی  نظارت 
صحيح از وسائل ایمن اشاره نمود )36(. هر چند که ممکن 
باشد  سازگار  ما  اجتماعی  تجارب  با  نتيجه ای  چنين  است 
ایمنی  جّو  مورد  در  انجام شده  تحقيقات  از  یک  هيچ  ولی 
بررسی خاص  زمينه  این  در  پژوهشگران  ایمنی  فرهنگ  و 

انجام نداده بودند. 
به طورکلی، به نظر می رسد کارکنان عملياتی در پاالیشگاه 
با وجود نگرش متوسط، از عملکرد خوبی در زمينه رعایت 
اصول ایمنی برخوردار بودند. در مطالعه ميری نيز کارگران 
با اینکه نگرش نسبتاً متوسطی نسبت به بيماری هپاتيت و 

ایدز داشتند، ولی عملکرد آن ها نسبت به پيشگيری از این 
بيماری ها خيلی خوب بود )37(. 

با توجه با به نتایج این مطالعه موارد زیر پيشنهاد می شود:
1. برگزاری کالس های آموزشی در رابطه با موضوع فرهنگ 
ایمنی و رفتارهای ایمن و تعيين محتوای آموزش ایمنی از 

طریق نيازسنجی آموزشی و تجزیه وتحليل هر شغلی؛ 
به منظور   HSE امور  مجرب  و  مسلط  تيم های  تشکيل   .2

نظارت بر فعاليت های مرتبط با HSE در منطقه؛ 
به صورت  پاالیشگاه  واحدهای  کاری  محيط  بررسی   -3
طرف  از  وقت  اسرع  در  محيطی  مشکالت  رفع  و  مستمر 

واحد HSE؛
مختلفی  ابعاد  دارای  ایمنی  فرهنگ  اینکه  به  توجه  با   -4
می باشد و در این مطالعه فقط سه بعد )فرد، محيط، رفتار( 
از آن مورد مطالعه قرار گرفت الزم است ابعاد دیگر فرهنگ 

ایمنی در پژوهش های بعدی مورد مطالعه قرار گيرد. 

سپاسگزاری
-132-02-90 کد  به  تحقيقاتی  طرح  حاصل  مقاله  این 

پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  مصوب   12965
و  معاونت  این  مسئوالن  از  وسيله  بدین  است.  تهران 
و همچنين مسئوالن شرکت  کار  بهداشت  تحقيقات  مرکز 

پاالیشگاه تقدیر و تشکر می شود. 
......................................................................................
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