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 چکیده

در ارتباط با رفتارهاي ناایمن افراد شاغل بوده و فاكتورهاي مختلف فردي و شغلي در ایجاد  غيرمستقيممستقيم یا  طوربه معموالًحوادث شغلي  :زمینه و هدف

با كارگران بدون تجربه حادثه شغلي متفاوت  در مقایسه تواندميفردي و شغلي كارگران با تجربه حادثه شغلي نيز  هايویژگيرفتارهاي ناایمن نقش دارند. از طرفي 

 باشد. 

شغلي و  حوادث و ایمني زمينه در كنندگانشركتو آگاهي  اطالعات دموگرافيكي، تجربه حادثه شغلي، ميزان هايدادهدر یك مطالعه مقطعي،  :روش بررسی

شد. سپس ميزان ارتباط  آوريجمعایزوگام شهرستان دليجان از طریق یك پرسشنامه  هتوليدكنند هايشركتشاغل در  نفر از كارگران 277 ایمن همچنين رفتار

 متغيرهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت.

مني حادثه شغلي را تجربه كرده بودند. ميزان اطالع از اصول و مقررات ای باریكدر گذشته حداقل  كنندگانشركتاز  %93نتایج این مطالعه نشان داد كه  :هایافته

(71/7 >p( و ميزان استفاده از وسایل حفاظت فردي )73/7 >p  )بدون حادثه شغلي بود. همچنين  كنندگانشركتبا تجربه حادثه شغلي كمتر از  كنندگانشركت

 كارگران با تجربه حادثه شغلي بود.( بهتر از p< 73/7بدون تجربه حادثه شغلي به پيشگيري از حوادث ) كنندگانشركتدیدگاه 

در زمينه ایمني و پيشگيري از  هاآنمثبتي در افزایش ميزان آگاهي  تأثيري این مطالعه نشان داد كه تجربه حادثه شغلي توسط كارگران هایافته: گیرینتیجه

 نشده است.  هاآنحوادث نداشته و باعث افزایش رفتارهاي ایمن 

 .ن، آموزش ایمنيایمني، حادثه شغلي، رضایت شغلي، رفتار ناایم :هاکلیدواژه

 مقدمه
حوادث شغلي یكي از مشكالت جدي جوامعع امعروزي   

سعنگين انسعاني، اقتدعادي و     هعاي خسعارت هستند كعه  
نشعان   هعا بررسعي . آورنعد مياجتماعي براي جوامع به بار 

 هايمحيطحادثه شغلي در  هاميليونكه ساالنه  دهندمي
باالیي كه درصد  افتندميكاري مختلف سراسر دنيا اتفاق 

هستند  پيشگيريقابلاصول ایمني  كارگيريبهبا  هاآناز 
كععه  انععدكععرده[. مطالعععات قبلععي همچنععين مشععخ  1]

 بعه دليعل  صعنعتي   هعاي بخعش كارگران مشاغل مختلف 
باال در مقایسه با مشاغل  هايریسكمواجهه با خطرات با 

[. 2دیگر به توجعه بيشعتري از ن عر ایمنعي نيعاز دارنعد ]      
اسایي مشعكالت موجعود در زمينعه ایمنعي در     شن روازاین
كاري صنعتي امري ضروري بوده و با ارائعه و   هايمحيط

 توانميراهكارهاي مناسب براي ارتقاء ایمني  كارگيريبه
 .[9ناشي از حوادث شغلي پيشگيري كرد ] هايخسارتاز 

اخير مطالعات زیعادي بعراي پيعدا كعردن      هايسالدر 
ده حعوادث شعغلي انجعام شعده     آورنع  به وجودفاكتورهاي 

كه حوادث شغلي  دهدمياست. نتایج این تحقيقات نشان 
اعمال ناایمن نيروي كار یا شرایط ناایمن موجود  به دليل

. بطوریكه فاكتور انسعاني در  افتندميدر محيط كار اتفاق 
مقایسه با عملكرد نامناسب تجهيزات فني )شرایط ناایمن( 

داشعته و بيشعتر حعوادث     نقش زیادتري در بروز حعوادث 
شعغلي ناشععي از رفتارهععاي نععاایمن مععدیران، مهندسععين،  

 هعاي پعژوهش [. 2] باشدميسرپرستان و كارگران صنایع 
كعه رفتارهعاي    اندكردهانجام شده در این زمينه مشخ  

 بعه وجعود  باععث   غيرمسعتقيم مسعتقيم یعا    طوربهناایمن 
 هعاي محعيط درصد حعوادث و رویعدادها در    07-37آمدن

داشت كعه   به خاطراز طرفي بایستي  [.4] شوندمياري ك
كاري در ارتباط بعا   هايمحيطدر   رفتارهاي ناایمن افراد

و  باشعد معي فاكتورهاي مختلف فردي، شغلي و محيطعي  
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بدون شناسایي این فاكتورها یا بررسي علل حوادث شغلي 

ن ير اعمال  هاآنآورنده  به وجوداتفاق افتاده، یافتن علل 
 [.3] است غيرممكنمن امري ناای

گفعت كعه اعمعال     توانميبا توجه به مطالب ذكر شده 
نععاایمن در ارتبععاط مسععتقيم بععا ميععزان عملكععرد ایمنععي  

زیادي در وقعوع حعوادث و    تأثيركاري بوده و  هايمحيط
 هعاي ویژگعي ماهيعت،   اگرچهرویدادهاي نامطلوب دارند. 

 بععدي چنداعمال ناایمن در محيط كعار امعري پيچيعده و    
گفت كه اعمال ایمن اعمالي هسعتند   توانمياست، ولي 

كه موجب كاهش احتمال وقوع حوادث و اعمعال نعاایمن   
 شعوند معي )مانند عدم استفاده از وسایل حفاظت فعردي(  

عللي چعون نگعرش منفعي و     موجببه[. اعمال ناایمن 6]
ضعيف، دانش و مهارت ناكافي، نامناسب بودن و نعاایمن  

حفعا    اگرچعه [. 0] آینعد معي  بعه وجعود   بودن محيط كار
گذاري فيزیكي براي كنترل خطرات تجهيزات موجعود در  
محيط كار یك فاكتور مهم و عملي در باال بعردن سعط    

داشت كعه   مدن رایمني در محيط كار است، ولي بایستي 
ایمنعي در   هعاي برنامهبسياري از  سازيپيادههدف اصلي 

بوده و بعدون ایجعاد    كاري تغيير رفتار پرسنل هايمحيط
، هعا نگعرش تغيير در فاكتورهعاي اساسعي ن يعر باورهعا،     

آورنعده رفتارهعا    بعه وجعود  و انگيزش كعه علعل    هاارزش
 غيعرممكن هستند كاهش رفتارهاي ناایمن پرسنل امري 

[. مطالعععات قبلععي ارتبععاط فاكتورهععاي 3و  0] باشععدمععي
 آورنعده  بعه وجعود  مختلف را با ایجاد رفتارهاي نعاایمن و  

 .اندكردهحوادث شغلي بررسي 
گروهي از فاكتورهاي انساني شناخته شعده كعه باععث    

شعامل سعن كعم،     شوندميافزایش ریسك حوادث شغلي 
پایين بودن سط  تحدعيالت، آمعوزش ایمنعي ناكعافي،     
تجربه كم، درک ناكافي ریسك، نبعود انگيعزش، نعاتواني    
جسمي و ذهني، شخديت و رفتار فرد هستند. فاكتورهاي 

شخدععيتي چععون  هععايویژگععيرضععایت شععغلي كععم،  
بعه  بعودن فعرد در    مالح هبيو  پرتيحواس، احتياطيبي

. بععالوه  انعد داشتهآمدن حوادث شغلي نقش زیادي  وجود
فاكتورهایي ن ير مواجهه با خطعرات فيزیكعي در محعيط    

-12] انعد بعوده  مؤثركار و بار كاري نيز در ایجاد حوادث 
ث شغلي توسعط كعارگران نيعز    [. از طرفي تجربه حواد17

باعث تغيير در نگرش كارگران نسبت به ایمني و  تواندمي
فاكتور انساني نقش  آنجائي كهاز  علل وقوع حوادث شود.

كاري دارد،  هايمحيطبسزایي در وقوع حوادث شغلي در 
 بعه وجعود  ند در توانميفاكتورهاي مختلف شغلي و فردي 

 به ن عر . همچنين آمدن حوادث شغلي نقش داشته باشند
با توجه به تغيير نگرش كارگران پعس از تجربعه    رسدمي

فردي و شغلي،  هايویژگيدر  هایيتفاوتحوادث شغلي، 
ميزان آگاهي در زمينه ایمني و رفتعار ایمعن كعارگران بعا     
تجربه حادثه شغلي در مقایسه با كعارگران بعدون تجربعه    

 [. 19و  3، 4حادثه شغلي وجود داشته باشد ]
 احتراققابلاستفاده زیاد از مواد قابل اشتعال و  ه دليلب

مععواد اوليععه اصععلي در  عنععوانبععهن يععر قيععر و پوشععال 
ایزوگام )عایق رطوبتي(، پتانسعيل   توليدكننده هايشركت

در این صنعت زیاد اسعت.   سوزيآتشوقوع حوادثي چون 
باعث تغيير نگعرش   تواندمياز طرفي تجربه حادثه شغلي 

بر  مؤثره ایمني و پيشگيري از حوادث شود كه كارگران ب
بوده و پيامدش وقعوع حعوادث    هاآنميزان اعمال ناایمن 

هدف اصلي این مطالعه  روازاینشغلي مختلف خواهد بود. 
بررسي ارتباط تجربه حادثه شغلي با فاكتورهعاي مختلعف   
فردي و شغلي كارگران و اینكه تجربه حادثه شعغلي چعه   

نسعبت   هعا آناطالعات ایمني و دیدگاه تغييري در ميزان 
 به وقوع حوادث شغلي و ایمني داشته است. 

 

 روش بررسی
تحليلعي( در سعال    -در یك مطالعه مقطعي )توصعيفي  

، ارتباط تجربه حادثه شغلي با فاكتورهعاي مختلعف   1937
ایزوگام  توليدكننده هايشركتفردي و شغلي كارگران در 

ي انجعام ایعن مطالععه،    شهرستان دليجان بررسي شد. برا
كارخانعه   69تدعادفي از ميعان    طعور بهواحد توليدي  27

توليد ایزوگام انتخاب شعدند. بطوریكعه ابتعدا بعا در ن عر      
گرفتن موقعيت جغرافيعایي كارخانجعات معذكور، منعاطق     

شععده و سععپس  بنععديتقسععيممععوردن ر بععه سععه منطقععه 
در  موردمطالعععهتدععادفي واحعدهاي توليعدي    صعورت بعه 

یكسعان بعودن    بعه دليعل  مذكور انتخعاب شعدند.   مناطق 
نفعر   17، تعداد هاشركتتقریبي تعداد كاركنان هر یك از 

تدادفي از هر كارخانعه بعراي شعركت در مطالععه      طوربه
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 277 كننعدگان شعركت انتخاب شدند كه در مجموع تعداد 
مورد نياز براي انجام این پژوهش بعا   هايدادهنفر بودند. 

شععنامه گععردآوري شععد. پرسشععنامه اسععتفاده از یععك پرس
بخش مختلف  4بود كه در  سؤال 19استفاده شده شامل 

 شده بود.  بنديتقسيمزیر  به شرح
 كنندگانشركت: شامل اطالعات دموگرافيكي 1بخش 

، شغل، تحديالت، تجربه كاري تأهلشامل سن، وضعيت 
)ميزان كل سابقه كار( و تجربه شغلي )ميزان سابقه كاري 

 اضر(در شغل ح
: تجربه حادثه شغلي، نوع حادثه، نعوع صعدمه   2بخش 

 دیدهصدمهایجاد شده و عضو 
در زمينعه   كننعدگان شعركت : ميزان اطالععات  9بخش 

ایمني و حوادث شغلي )شامل توانایي كارگران در شناخت 
از اصعول و مقعررات    هعا آنخطرات محيط كعار، آگعاهي   

ل وقوع پيشگيري از حادثه، عل هايروشایمني شغلشان، 
حوادث شغلي، نقش تقدیر و سرنوشت و همچنين شانس 
در وقوع حوادث شغلي( و رفتار ایمن كارگران )استفاده از 

 وسایل حفاظت فردي(
 قائعل دیگر كه شامل ميزان اهميعت   سؤاالت: 4بخش 

 كنندگانشركتشدن مدیریت براي ایمني، رضایت شغلي 

 ایمني بودند. هايآموزش هايدورهو شركت در 
 من عور بعه مسعتقل   tدر این مطالعه از آزمعون آمعاري   

بررسي ارتباط بين متغيرهاي پيشگيري از حوادث شغلي و 
رضایت شغلي با تجربه حادثه شغلي و همچنين پيشگيري 
از حوادث شغلي و رضایت شغلي با آموزش ایمني استفاده 
شععد. متغيرهععاي سععن، تجربععه كععاري و تجربععه شععغلي  

 طرفعه یعك آزمون آماري واریعانس  شدند و از  بنديگروه
(ANOVA  ،براي مقایسه متغيرهاي سن، تجربه كعاري )

تجربه شعغلي و تحدعيالت بعا متغيرهعاي پيشعگيري از      
حوادث شعغلي، تجربعه حادثعه شعغلي و آمعوزش ایمنعي       

آماري  افزارنرم 16استفاده شد. در این مطالعه از ویرایش 
SPSS شده  آوريجمع هايدادهو تحليل  هیتجز من وربه

 استفاده شد.
 

 هایافته
 توليدكننعده  هعاي شركتشغلي در  هايویژگي به دليل
این مطالعه مرد  كنندگانشركت، تمام موردمطالعهایزوگام 

در این مطالعه  كنندهشركتبودند. ميانگين سني كارگران 
سال(، ميانگين تجربعه   92/6سال )انحراف معيار  47/26

سعال( و تجربعه    03/7ار سال )انحعراف معيع   30/2كاري 

 مشخدات فردي شركت كنندگان -1جدول 

 درصد تعداد متغير درصد تعداد متغير

   تجربه كاري   وضعيت تاهل
 3/2 3 سال 1كمتر از  3/33 111 مجرد
 3/31 179 1 -3 3/44 03 متاهل

   17- 6 63 3/92 
 3/19 20 17بيشتر از    تحديالت

    3 10 ابتدایي
   تجربه كاري در شغل 91 62 راهنمایي
 0 14 سال 1كمتر از  3/31 179 دبيرستان
 00 136 1 -3 3/0 10 دانشگاهي

   17- 6 23 3/14 
 3/7 1 17بيشتر از    سن

    3/07 161 سال 97كمتر از 
93- 91 23 3/12    
43- 47 12 6    
33- 37 2 1    
    - - شترو بي 67
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سعال( بعود.    40/7سال )انحراف معيار  73/2 هاآنشغلي 
مجرد بعوده و   كنندگانشركت( از %3/33نفر ) 111تعداد 
داراي تحدعيالت دیعپلم بودنعد.     هاآن( %3/31نفر ) 179
متغيرهاي سن، تجربه كاري و تجربعه شعغلي    بنديگروه

نفعر   161یعنعي   كننعدگان شعركت نشان داد كه اكثریعت  
( %3/31نفر ) 179سال،  97( داراي سن كمتر از 3/07%)

 هعا آن( %00نفعر )  136سال تجربه كعاري و   1-3داراي 
 (. 1سال تجربه شغلي بودند )جدول شماره  1-3داراي 

( از %93نفعر )  07همچنين نتایج مطالعه نشان داد كعه  
در گذشعته دچعار حادثعه     بعار یكحداقل  كنندگانشركت

(. بيشعترین حعوادث   2نعد )جعدول شعماره    شغلي شده بود
كاري مذكور مربوط بعه   هايمحيطشغلي اتفاق افتاده در 

 حوادث و صدمات شغلي -2جدول 

 درصد تعداد متغير درصد تعداد متغير

   نوع صدمه   نوع حادثه
 3/3 4 كوفتگي 3/3 4 حمل و نقل

 3/2 2 زخم شدگي 4/0 3 انجار و آتش سوزي
 2/16 11 شكستگي 3/1 1 برق گرفتگي
 9/67 41 سوختگي 2/19 3 سقوط افراد
 3/2 2 یدگيبر 3/3 4 سقوط اجسام

 3/1 1 قطع عضو 3/1 1 برخورد با موانع
 3/1 1 خفگي 2/16 11 ماشين آالت
 4/4 9 غيره 6/27 14 ابزار دستي

 4/4 9 نامشخ  23 10 غيره
    3/2 2 نامشخ 

      عضو صدمه دیده
    3/1 1 هاي مختلف بدنقسمت

    4/0 3 سر و صورت
    6/43 91 دست، بازو، ساعد

    4/4 9 شكم سينه و
    9/17 0 پایين تنه
    3/97 21 نا مشخ 

 خطرات، علل حوادث و اقدامات كنترلي -9جدول 

 درصد تعداد متغير درصد تعداد متغير

   علل حوادث   خطرات موجود در محيط كار
 3/14 23 مهارت كم 3/9 0 فيزیكي
 3/12 93 كم توجهي 6 12 شيميایي

 3/2 3 نامناسبرفتار  2 4 ارگونوميكي
 3/9 0 بي تجربگي 3/7 1 رواني

 46 32 بي احتياطي 00 106 مكانيكي و ایمني
 3/7 1 خستگي   

 1 2 بازرسي ناكافي   اقدامات كنترلي الزم براي پيشگيري از حوادث
 2 4 ن ارت ناكافي 9/11 6 فني و مهندسي
 9 6 بدشانسي/سرنوشت 3/41 22 كنترل اداري

 3/9 0 تجهيزات ناایمن 2/19 0 ديوسایل حفاظت فر
 3/7 1 ضبط و ربط كارگاهي نامناسب 94 10 آموزش

 17 27 علل دیگر   
 3/7 1 نا مشخ    
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( و بيشترین صعدمه شعغلي   %6/27مورد ) 14ابزار دستي 
( بودنعد.  %9/67معورد )  41 به ميزانایجاد شده سوختگي 

همچنين بيشتر صدمات اتفعاق افتعاده مربعوط بعه ناحيعه      
( بودند. بررسعي  %6/43مورد ) 91دست، بازو و ساعد كه 

نشعان   كننعدگان شركتآمده از طریق پرسش از  به عمل
نبعود برنامعه بررسعي حعوادث شعغلي در       به دليلداد كه 

از حعوادث شعغلي    كدامهيچ، علل موردمطالعهكارخانجات 
 اتفاق افتاده مورد بررسي قرار نگرفته بودند. 

 كننعدگان شعركت بر اساس اظهارات  آمدهدستبهنتایج 
از اصعول و   هعا آن( %3/60نفعر )  193ن داد كه تعداد نشا

 هعا آنمقررات ایمني شغل خود اطالع داشعته و اكثریعت   
( در هنگام انجام وظایف شغلي خعود  %00نفر ) 104یعني 

نفر  107. تعداد كردندمياز وسایل حفاظت فردي استفاده 
از  تعوان معي اظهار داشعتند كعه    كنندگانشركت( از 03%)

( از 36نفعر )%   112پيشگيري كعرد. تععداد   وقوع حوادث 
ن ر مخالفي نسبت به وقوع حوادث ناشي  كنندگانشركت

( موافعق و  3/20نفعر )%   33از تقدیر و سرنوشت داشته و 

( از 3/00نفر )%  130بقيه ن ر خاصي اعالم نكرده بودند. 
ن ر مخالفي نسبت به وقوع حوادث در اثعر شعانس    هاآن

بودند. اكثریت  ن ربيموافق و بقيه  (11نفر )%  22داشته، 
، خطرات موجود در محيط كنندگانشركتقریب به اتفاق 

( اعالم كرده و %00كار خود را از نوع مكانيكي و ایمني )
اقعدامات الزم بعراي    سؤالبه  دهندهپاسخنفر  39از تعداد 

اجرایي را  -اداري هايروشنفر  22پيشگيري از حوادث، 
 (.9وش ذكر كرده بودند )جدول بهترین ر عنوانبه

شعدن معدیریت    قائعل ميزان اهميت  سؤالدر پاسخ به 
( از %60نفعععر ) 194كارخانعععه بعععراي ایمنعععي، تععععداد  

اظهار داشتند كه مدیریت اهميعت كعافي    كنندگانشركت
نيسعت. بععالوه    قائعل براي ایمني و ارتقاء آن در سازمان 

ل خعود  از شعغ  كنندگانشركت( از %3/32نفر ) 173تعداد 
 هعا آنابراز رضایت كرده، ولي اكثریت قریعب بعه اتفعاق    

( هيچ آموزشي در زمينه ایمني ندیده %00نفر ) 104یعني 
آموزشعي   هعاي دورهبودند. بنا به اظهار كعارگراني كعه در   

آموزشي برگعزار شعده فقعط     هايدورهشركت كرده بودند 

 ارتباط دوطرفه متغيرهاي مورد مطالعه -4جدول 
 16 13 14 19 12 11 17 3 0 0 6 3 4 9 2 1 متغيرها

                - سن -1

               - 04/7٭٭ وضعيت تاهل -2

              - -93/7٭ -40/7٭ تحديالت -9

             - -41/7٭٭ 03/7٭٭ 07/7٭٭ تجربه كاري -4

            - 33/7٭٭ -21/7٭٭ 93/7٭٭ 40/7٭٭ تجربه شغلي -3

تجربه حادثه  -6
 شغلي

           - -10/7٭ -10/7٭ 71/7 -16/7٭ -73/7

خطرات موجود  -0
 در محيط كار

70/7- 11/7- 76/7 73/7- 70/7 72/7 -          

اطالع از اصول و  -0
 مقررات ایمني

         - 72/7 24/7٭٭ -70/7 -79/7 -20/7٭٭ -72/7 14/7٭

استفاده از وسایل  -3
 حفاظت فردي

        - 49/7٭٭ -73/7 19/7 72/7 72/7 -11/7 74/7 79/7

پيشگيري از  -17
 حوادث شغلي

       - -74/7 22/7٭٭ -10/7٭ 19/7 70/7 19/7 -27/7٭٭ 19/7 91/7٭٭

تا ثير سرنوشت  -11
 در وقوع حادثه

      - 93/7٭٭ 11/7 22/7٭٭ 76/7 -72/7 12/7 11/7 -22/7٭٭ 70/7 12/7

تاثير شانس در  -12
 وقوع حادثه شغلي

     - 61/7٭٭ 47/7٭٭ 70/7 10/7٭٭ 70/7 72/7 11/7 73/7 -10/7٭ 12/7 16/7٭

    - 72/7 71/7 71/7 -74/7 71/7 70/7 72/7 -11/7 -72/7 23/7 71/7 74/7 اقدامات ایمني -19

   - -79/7 70/7 10/7٭ 76/7 21/7٭٭ 93/7٭٭ 13/7٭٭ 72/7 -70/7 -73/7 -14/7٭ 79/7 72/7 اهميت ایمني -14

17/7 -71/7 73/7 73/7 70/7 -73/7 -76/7 -13/7٭ -19/7 13/7٭ -10/7٭٭ -13/7٭ رضایت شغلي -13
- 

71/7- 73/7 -  

 - -72/7 70/7 74/7 70/7 73/7 16/7٭ 76/7 10/7٭ -11/7 91/7٭٭ -13/7٭ -16/7٭ -76/7 -19/7 -76/7 آموزش ایمني-16

p< 0.01** , p< 0.05 * 
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 بعه ذكعر  بوده اسعت. الزم   نشانيآتشمقدماتي  هايدوره
آموزشي ایمني در تععداد محعدودي از    هايدورهكه  است

 برگزار شده بود. هاشركت
آناليز آماري ارتباط  دهدمينشان  4همانطوریكه جدول 

بعين متغيرهعاي ایعن مطالعععه نشعان داد كعه متغيرهععاي      
تحديالت، خطرات موجود در محيط كار، اطالع از اصول 
 و مقععررات ایمنععي، اسععتفاده از وسععایل حفاظععت فععردي،

شانس در وقعوع حادثعه    تأثيرپيشگيري از حوادث شغلي، 
شغلي، اقدامات ایمني، اهميعت ایمنعي و آمعوزش ایمنعي     

، تجربعه  تأهعل مثبت و متغيرهاي سعن، وضععيت    طوربه
سرنوشعت در وقعوع حادثعه و     تعأثير كاري، تجربه شغلي، 

منفي با متغير تجربه حادثعه شعغلي    طوربهشغلي رضایت 
 تأهعل ين ارتباط متغيرهاي وضعيت ارتباط داشتند. همچن

(73/7 >p( تجربععه كععاري ،)73/7 >p تجربععه شععغلي ،)
(73/7 >p( اطالع از اصول و مقررات ایمني ،)71/7 >p  )

(  بععا متغيععر تجربععه حادثععه شععغلي p< 71/7و آمععوزش )
 بود. دارمعني

تجربعه كعاري    نشعان داد كعه   مسعتقل  tآزمون آماري 
ي دارمعنعي  طعور بهغلي با تجربه حادثه ش كنندگانشركت

بدون حادثه شعغلي   كنندگانشركتبيشتر از تجربه كاري 
. همچنعين تجربعه شعغلي    (p ،41/2 =(130)t< 73/7)بود 

ي دارمعنعي  طعور بهبا تجربه حادثه شغلي  كنندگانشركت
بدون حادثه شعغلي   كنندگانشركتبيشتر از تجربه شغلي 

چنين نشعان  هم هابررسي. (p ،46/2 =(191)t< 73/7)بود 
 كننعدگان شعركت داد كه اطالع از اصول و مقررات ایمني 

بدون حادثه  كنندگانشركتبا تجربه حادثه شغلي كمتر از 
. بعععالوه (p ،00/9- =(104)t< 71/7) باشععدمععيشععغلي 

بعا   كننعدگان شعركت استفاده از وسایل حفاظت فردي در 
ي كمتععر از دارمعنععي طععوربععهتجربععه حادثععه شععغلي  

، p< 73/7)بععدون حادثععه شععغلي بععود  انكننععدگشععركت
71/2- =(104)t)  بعدون تجربععه   كننعدگان شعركت . دیعدگاه

ي  دارمعنعي  طعور بعه حادثه شغلي به پيشگيري از حوادث 
، p< 73/7)بهتر از كارگران با تجربه حادثعه شعغلي بعود    

76/2- =(101)t)    ميزان مشاركت كعارگران بعدون تجربعه .
ایمنععي بهتععر از  آمععوزش  هععايدورهحادثععه شععغلي در  

با تجربه حادثه شغلي بود. ایعن اخعتالف    كنندگانشركت

 .  (p ،01/9- =(00)t< 71/7)بود  دارمعنينيز از ن ر آماري 

 كننعدگان شركتبررسي ارتباط آموزش ایمني با دیدگاه 
به پيشگيري از حوادث نشان داد كه كارگران بدون تجربه 

ي نسعبت بعه   آموزشي دیدگاه بهتر هايدورهمشاركت در 
آمععوزش ایمنععي داشععتند  هععايدورهدر  كننععدگانشععركت

(71/7>p ،71/6- =(109)t) . 
بررسععي ارتبععاط بععين متغيععر پيشععگيري از حععوادث بععا 
متغيرهاي سن، تحديالت، تجربه كاري و تجربه شغلي با 

( ANOVA) طرفععهیععكاسععتفاده از آزمععون واریععانس  
سني  ايهگروهبا  كنندگانشركتي بين دارمعنياختالف 
نشعان داد. نتعایج    (p ،37/17 =(136 ،9)F< 71/7)مختلف 
سعال   97سني زیر  هايگروهنشان داد كه  Tukeyتست 

سني  هايگروهي بيشتر از دارمعني طوربهسال  91-93و 
كعه حعوادث شعغلي     انعد داشعته اظهار   37-33و  43-47
هستند. بعالوه، بررسي ارتباط بعين متغيعر    پيشگيريقابل

ا متغيرهععاي مععذكور نشععان داد كععه اخععتالف  شععانس بعع
 p ،27/4< 71/7)سععني  هععايگععروهي بععين دارمعنععي

=(136،9)F)  با تجربه شعغلي مختلعف    هايگروهو همچنين
(71/7 >p ،91/9 =(136 ،9)F)     وجود داشعت. نتعایج تسعت

Tukey  سعني و   هعاي گعروه ي را بعين  دارمعنياختالف
يعر شعانس نشعان    تجربه شغلي در ارتباط با متغ هايگروه

است كه ارتباط متغيرهاي تجربه حادثه  به ذكرزم نداد. ال
 دارمعنيشغلي و آموزش ایمني با متغيرهاي فردي مذكور 

 نبود. 
 

  گیرینتیجهبحث و 
هدف اصلي این مطالعه بررسي ارتباط بين تجربه حادثه 
شغلي كارگران با فاكتورهاي مختلف فردي و شغلي بعود.  

بعا   كننعدگان شعركت طالعه نشان داد كعه  ي این مهایافته
تجربه حادثه شغلي از ن ر تجربه كعاري، تجربعه شعغلي،    
اطععالع از اصععول و مقععررات ایمنععي، اسععتفاده از وسععایل 
حفاظت فردي، پيشگيري از حوادث و ميزان مشاركت در 

ي بععا دارمعنععيآمععوزش ایمنععي اخععتالف    هععايدوره
 ند. بدون تجربه حادثه شغلي داشت كنندگانشركت

ي را بين تجربعه كعاري و   دارمعنياین مطالعه اختالف 
با تجربه حادثه شعغلي پيعدا    كنندگانشركتتجربه شغلي 
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داراي تجربه حادثه شغلي،  كنندگانشركتكرد، بطوریكه 
تجربه كاري و شغلي بيشتري نسبت بعه كعارگران بعدون    

مطالععات قبلعي    آنجائي كهتجربه حادثه شغلي داشتند. از 
 دهدمي[ نشان 13[ و سالمينن ]14و و همكاران ]ن ير چا

كه تجربه حادثه با افزایش ميزان تجربه كعاري و شعغلي   
. البتعه  هاستآندر تناقض با  هایافته، این یابدميكاهش 

ایعن   كنندگانشركتميزان متوسط تجربه كاري و شغلي 
سال بود كعه سعابقه زیعادي محسعوب      9مطالعه كمتر از 
نيست. الزم  غيرمنطقي ايیافتهه چنين نشده و دستيابي ب

 توانعد معي به توضي  است كه تجربعه كعاري در صعورتي    
ميزان تجربه حادثه شعغلي را كعاهش دهعد كعه فعرد بعا       
گذشت زمان و افزایش تجربه در محيط كعار، شعناخت و   

كعاري،   هعاي فعاليعت از محعيط كعار،    تعري مناسبدرک 
 ه ن عر بع پيعدا كنعد.    هعا آنكنترلعي   هايروشخطرات و 

گذشت زمان و افزایش تجربه، شعناخت كعافي از    رسدمي
فرایندهاي كاري، خطرات موجعود در محعيط كارشعان و    

را در  هعا آنمناسعب بعراي كنتعرل     هعاي روشهمچنين 
با تجربه حادثه شغلي ایجاد ننمعوده و یعا    كنندگانشركت

بوده اسعت   هاآنمدیریت ریسك خطرات خارج از كنترل 
م در مورد خطعرات موجعود در محعيط    گزارش الز هاآن)

ولعي از طعرف    انعد كعرده كارشان را بعه معدیریت اععالم    
مدیریت براي كنترل خطرات ایجاد نشده اسعت(. بععالوه   
تجربه حادثه شغلي نيعز نتوانسعته ایعن درک را از طریعق     

ایجاد كند. البته  هاآندرس گرفتن مناسب از تجربيات در 
ربعه شعغلي و افعزایش    نبایستي غرور ناشي از افزایش تج

كعارگران بعه خطعرات و ایمنعي را نيعز نادیعده        تفاوتيبي
 گرفت.
ي این مطالعه نشعان داد كعه ميعزان اطعالع از     هایافته

اصول و مقعررات ایمنعي و همچنعين اسعتفاده از وسعایل      
بعا تجربعه حادثعه شعغلي      كنندگانشركتحفاظت فردي 

. باشعد معي كمتر از كارگران بدون تجربعه حادثعه شعغلي    
كنترلي ایمنعي   هايروش كارگيريبهبدیهي است ميزان 

در كارگراني بيشتر است كه دانش ایمني بعاالیي داشعته،   
بعوده و متعهعد بعه رعایعت اصعول ایمنعي        ریپذتيمسئول

، احتمال وقعوع  هاآنهستند كه در صورت رعایت نكردن 
رعایعت نكعردن    موجعب بعه حوادث شغلي و صدمه دیدن 

ایعن گعروه    آنجعائي كعه  اصول ایمني باال خواهد بعود. از  
در گذشته دچار حادثه شغلي شده  باریككارگران حداقل 

كه یكي از علل اصلي بروز حوادث  رسدمي به ن ربودند، 
عدم پایبندي به رعایت اصول ایمنعي   تواندمي هاآنبراي 

ه ععدم  در محيط كار باشد. البته الزم بعه ذكعر اسعت كع    
متفاوتي ن يعر   ايریشهعلل  تواندميرعایت اصول ایمني 

عدم وجود ن ام ساختاري مناسب براي معدیریت ایمنعي،   
عدم تعهد مدیریت بعه ایمنعي و آمعوزش ناكعافي باشعد.      

یك فعاكتور   عنوانبهتجربه حادثه در گذشته  كهازآنجایي
در احساس و عملكرد فرد در آینده شناسعایي شعده،    مؤثر
 [.16مي سد ] به ن ربي به این یافته منطقي دستيا

ي بععين نگععرش   دارمعنععي ایععن مطالعععه اخععتالف   
با تجربه حادثعه شعغلي بعه پيشعگيري از      كنندگانشركت

حوادث شغلي و كارگران بدون تجربه حادثه شعغلي پيعدا   
بدون تجربه حادثه شعغلي   كنندگانشركتكرد. بطوریكه 

در مقایسه با  حوادثنگرش بهتري نسبت به پيشگيري از 
(. ایعن یافتعه   p< 73/7كارگران با حادثه شغلي داشعتند ) 

مطالععات قبلعي بعود. مطالععه معن م و       نتعایج موافق بعا  
كعرد كعه بعا     سلطانزاده در یك پاالیشگاه گعاز مشعخ   

افزایش نمره نگرش ایمنعي تععداد حعوادث تجربعه شعده      
[. مطالعه ميلزارک 10توسط كارگران كاهش یافته است ]

يك در یك شركت متالورژي نيز گزارش كعرد كعه   و نایم
افراد با تجربه حادثه در گذشته نمره كمتري در پرسشنامه 
فرهنگ ایمني در مقایسه بعا افعراد بعدون تجربعه حادثعه      

تغييعر نگعرش كعارگران در     رسدمي به ن ر[. 10داشتند ]
زمينععه پيشععگيري از حععوادث و بهبععود آن زمععاني اتفععاق 

رس كافي از وقوع رویداد نعامطلوب  كه كارگران د افتدمي
تغيير چنداني در نگعرش   این صورتگرفته باشند در غير 

 به ایمني و پيشگيري از حوادث ایجاد نخواهد شد. هاآن
ي این مطالعه نشعان داد كعه ميعزان مشعاركت     هایافته

آموزش ایمني  هايدورهكارگران با تجربه حادثه شغلي در 
جربه حادثه شغلي كمتر بوده در مقایسه با كارگران بدون ت

ميععزان مشععاركت كمتععر    رسععدمععي بععه ن ععر اسععت. 
ناشعي از   توانعد معي آموزشي  هايدورهدر  كنندگانشركت
تجربه حادثه در گذشعته در عملكعرد فعرد در آینعده      تأثير
نيعز نشعان    9در جدول شعماره   آنجائي كه[. از 16] باشد
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 نعنعوا بعه آمعوزش ایمنعي را    كننعدگان شركتداده شده، 

دومين اولویت كنترلي ایمني براي پيشعگيري از حعوادث   
اهميعت آمعوزش    دهنعده نشعان كه  اندكردهشغلي عنوان 

ایمني است.  هايآموزشایمني و نياز كارگران صنعت به 
اینكه بيشعترین نعوع خطعرات گعزارش      به دليلاز طرفي 

 باشعد ميمكانيكي و ایمني  كنندگانشركتشده از طرف 
باشعد   سوزيآتشغير از  تواندمي هاآن كه حادثه ناشي از

برگعزار شعده در صعنعت معذكور فقعط       هايآموزش)ولي 
آموزش اطفاء حریق بوده(، بدیهي است با توجه به وجعود  

، سعوزي آتعش از  به غيعر پتانسيل حوادث دیگر در صنعت 
 آموزشي دیگر نيز وجود دارد.  هايدورهنياز به 

 بيشعععترین حعععوادث شعععغلي تجربعععه شعععده توسعععط 
ناشي از ابزار دستي مورد اسعتفاده بودنعد.    كنندگانشركت

صدمه شغلي بعود   ترینشایع عنوانبههمچنين سوختگي 
كه بيشتر در ناحيه دست، بازو و ساعد گزارش شعده بعود.   

. باشعند معي در راستاي نتایج مطالععات قبلعي    هایافتهاین 
بطوریكه خان و همكاران بر اساس نتایج مطالعات قبلعي  

دادند كه تعداد حوادث ناشي از ابزار دسعتي درصعد   نشان 
از علل حوادث را بعه خعود اختدعاا داده و     توجهيقابل

كعاري در   هعاي محعيط همچنين بيشتر صدمات شغلي در 
[. بعالوه با 13ناحيه دست، بازو و ساعد اتفاق افتاده است ]

توجه به كاربرد مواد اوليه با قابليت اشتعال باال ن ير قيعر،  
و ... در فرایند گرمایشي در توليد ایزوگام، گزارش  پوشال

 . رسدمي به ن رمنطقي  كامالًتعداد زیاد صدمه سوختگي 
بيشترین خطرات اظهار شده از طرف كارگران خطعرات  

ند ناشي از ناایمن بعودن  توانميمكانيكي و ایمني بود كه 
و ابزار دستي مورد استفاده و همچنعين قابليعت    هادستگاه
ل باالي مواد اوليه مورد استفاده براي توليد ایزوگعام  اشتعا

و همچنين خود محدول نهعایي توليعد شعده در صعنعت     
بهتعرین روش كنترلعي بعراي بعه      رسعد مي به ن رباشد. 

 هايروش كارگيريبهحداقل رساندن ریسك این خطرات 
 كننعدگان شركت آنجائي كهفني و مهندسي باشد. ولي از 

 عنعوان بعه اداري را  هعاي كنتعرل  يكعارگير بهاین مطالعه 
بهتععرین اقععدامات كنترلععي بععراي پيشععگيري از حععوادث  

ناشي  تواندمي، اندكردهاعالم  موردن راحتمالي در صنعت 
و یا آگعاهي   موردن ر هايروشاز  هاآناز درک نامناسب 

 .باشدميكنترلي ایمني  هايروشدر مورد  هاآنكم 
را  احتيعاطي بعي  در این مطالععه علعت   كنندگانشركت

علت وقوع حوادث شغلي عنوان كرده  تریناصلي عنوانبه
در مقایسه با علعل دیگعر    احتياطيبي آنجائي كهبودند. از 

حوادث شغلي نقش زیادي در وقوع حوادث شعغلي نعدارد   
مثال مطالعه خعان و همكعاران در صعنایع     طوربه[ و 10]

 معؤثر لت ع عنوانبهرا  احتياطيبيشيميایي در بنگالدش 
[، ایعن  13] درصد از حوادث شعغلي پيعدا كعرد    0در وقوع 

ناشعي   تواندميیافته مغایر با نتایج مطالعات قبلي است و 
آورنده حعوادث   به وجودبه علل  هاآناز نگرش نامناسب 
زائيده باور غلط كارگران بعه   تواندميشغلي باشد كه خود 

اني از مبع  هعا آنعلل حوادث شغلي و عدم آگاهي درست 
 ایمني و حوادث شغلي باشد. 

 هعا آناین مطالعه داراي چند محدودیت بعود كعه ذكعر    
مورد نياز این مطالععه از   هايدادهالزامي است. اول اینكه 

شد. محدودیت دوم  آوريجمعطریق یك مطالعه مقطعي 
این مطالعه گزارش فردي متغير تجربعه حادثعه شعغلي از    

باععث افعزایش    دتوانع معي بود كعه   كنندگانشركتطرف 
 تورش روش مورد استفاده شود.

نشان داد تجربعه وقعوع    آمدهدستبههمانطوریكه نتایج 
مثبتي در  تأثيرحادثه شغلي توسط كارگران نتوانسته است 

در زمينه ایمني و پيشگيري از  هاآنافزایش ميزان آگاهي 
شود.  هاآنحوادث داشته و باعث افزایش رفتارهاي ایمن 

 هعاي تجربعه این مطالعه درس الزم را از  انكنندگشركت
نععامطلوب مثععل وقععوع حععوادث نيععز نگرفتععه و ميععزان   

توصعيه   روازایعن خيلعي كعم.    هعا آنایمنعي   هايآموزش
مطالعه شعده نسعبت بعه بررسعي      هايشركتكه  شودمي

آموزشي  هايدورهعلل حوادث شغلي و همچنين برگزاري 
ه بيشعتري  توجع  موردمطالععه كاري  هايمحيطایمني در 

آورنعده   بعه وجعود  داشته باشند تا از طریق شناسایي علل 
بتواننعد ميعزان رفتارهعاي     هعا آنحوادث شغلي و كنتعرل  

ناایمن كارگران را كاهش داده و تعداد حوادث شغلي را در 
 آینده كم كنند.
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Abstract 

Background and aims: Occupational accidents have usually associated directly or 

indirectly with unsafe acts, as well as various personal and occupational factors that have a 

role in the creation of unsafe behaviors. In one hand, personal and occupational 

characteristics of the employees who experience occupational accidents may differ from the 

employees who did not experience such events.  

Methods: The required data for this cross-sectional study gathered from 200 employees 

who worked in tar paper manufacturing companies of Delijan city using questionnaire that 

included demographic, occupational accident experience, information about safety and 

occupational accidents, and safety behavior. Then, the relation between different variables 

assessed. 

Results: The findings of this study showed that 35% of the participants had experienced at 

least one occupational accident in the past. The employees who experienced occupational 

accidents had a lower awareness about safety rules (p< 0.01), and a lower usage of personal 

protective equipment (p< 0.05) than the employees who did not experience occupational 

accidents. The attitude of the employees who did not experience occupational accidents to 

accident prevention was also better than the employees who experienced occupational 

accidents (p< 0.05). 

Conclusion: Results of this study revealed that experience of occupational accident by 

employees have not has a positive effect on increasing the employee’s awareness about 

safety and accident prevention, as well as it has not induced an augment in safety behaviors 

of them.  

 

Keywords: Safety, occupational accidents, Job satisfaction, unsafe behavior, Safety 

training. 
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