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 چکیده

ی ایمنی در صنایع ایران، شرایط ایمنی صنعت ساختمان، در سطح مطلوب نبوده و جهت بهبود شرایط کار باید از وجووه متتلو  هاشرفتیپباوجود  :زمینه و هدف

بر عملکرد ایمنی و نیز ارزیابی رابطه جو ایمنوی سطح  جوایمنی  ریتأثی و سازساختمانی قرار گیرد. هدف این مطالعه ارزیابی ساختار جو ایمنی در صنعت موردبررس
 .با شاخص تکرار حوادث بود

ی شوده، و سوطح اعتباربتشوبوا اسوتداده از پرسشونامه  هواپروژهکارگر این  226پروژه ساختمانی انجام گردید. جو ایمنی در بین  4این مطالعه در : روش بررسی

، ارزیابی شد. جهت ارزیابی ساختار جوو ایمنوی از وسازساختی مهم در ایمنی هاتمیآی از ستیلچکوبی شامل عملکرد ایمنی با استداده از روش شرکت گاز پارس جن
 . ی جو ایمنی و فاکتورهای عملکرد ایمنی و شاخص تکرار حوادث از آزمون پیرسون استداده گردیدهامؤلدهتحلیل عاملی اکتشافی و برای ارزیابی ارتباط بین 

 –پیمانکوار ایمنوی عملکرد ارزیابی) یمنیا عملکرد یابیارز اول بتش با یمنیا جو ازیامت. گرفتند قرار مؤلده 8 قالب در یاصل پرسشنامه سؤاالت زا عدد 31: هایافته

 جوو ازیامت. نبود دارمعنا ،آن یباال مقدار رغمیعل ،یمنیجوا یهامؤلده و یمنیا عملکرد یابیارز ابعاد گرید نیب یهمبستگ. داشت دارمعنا و مثبت یهمبستگ ،(1 بتش
 .داشتند حادثه تکرار شاخص با دارمعنا و یمند یهمبستگ یمنیا مقررات و نیقوان مؤلده و یمنیا مقررات شناخت و یآگاه مؤلده ،یمنیا

 یهواپروژه در یمنویا جوو یهامؤلدوه نیبو در ی ساختمانی با یکدیگر ارتباط دارند.هاپروژهجوایمنی و عملکرد ایمنی در  قیتحق نیا جینتا اساس بر: گیرینتیجه

ی( اهمیت بیشتری در ایمنی محیط کار داشته و افوزایش امتیواز در منیا مقررات و نیقوان) 7ی( و منیا مقررات شناخت و یآگاه) 1ی هامؤلده ی،موردبررس یساختمان
عد ابزار ارزیابی عملکرد پیمانکاران شورکت گواز، جهوت ارزیوابی عملکورد ایمنوی و ب 6از  توانیماین ابعاد با کاهش حوادث همراه بوده است. این مطالعه نشان داد 

 بهداشتی پیمانکاران ساختمانی استداده نمود
 

 .حوادث تکرار شاخص وساز،ساخت ،یمنیا عملکرد ،یمنیا جو: هاکلیدواژه

 مقدمه
 عنوانبوه و بووده اقتصاد از یمهم بتش وسازساخت

 در خصوصاً ،یاقتصاد ملکردع مهم یهاشاخص از یکی
 بوا وسوازساخت. اسوت مطور  توسعهدرحال یکشورها
 شوامل کوه خود فردمنحصربه و خاص تیماه به توجه
 در شواغل افوراد طیشورا کوار، طیمح عیسر اریبس رییتغ
 نیووا در کووه یارتباطووات زیوون و وسووازساخت یهاتیسووا

 مانکواریپ چند ای کی توسط کارها انجام لیدل به صنعت
 جهوان کول در عیصنا نیترخطرناک از یکی دارد دوجو
 در یبهداشوت و یمنویا ازنظور بتوش نیا. [1] باشدیم
 ،2] اسوت موجود عیصنا نیترخطرناک از یکی زین رانیا
 به مربوط نیقوان معموالً توسعه،درحال یکشورها در. [3
 صورت در ای و ندارند وجود د،یبا که یاگونهبه ای یمنیا

 گردنود، یویاجرا و افتهیاسوتقرار دیوبا که گونهآن وجود،

 موورد در گورید مسوئله. [4] رنودیگینم قرار موردتوجه
 صونعت نیوا در موجود یهاسکیر وساز،ساخت یمنیا

 بوا ایو و رنودیگینمو قرار یابیارز مورد اصالً ای که است
 خوود یواقع حالت به نسبت یکمتر اریبس سکیر سطح
 .[4] شوندیم گرفته نظر در

 از کارکنان مشترک درک عنوانبه تواندیم یمنیا جو
 و یکلو تیواهم نیهمچنو و اعمال ها،هیرو ها،استیس
. [7-9] گردد  یتعر کار طیمح در یمنیا یواقع تیاولو
 یکوی عنوانبه که است یچندبعد فاکتور کی یمنیا جو
 یکووار یهوواطیمح در یمنوویا زانیووم گرهوواینشووان از

 در طیمحو یمنیا طیشرا از یکل دید کی و شدهاستداده
 علل از گرید یکی. [7] دهدیم دست به خاص زمانکی

 آن در کوه یانوهیزم کوه اسوت نیوا یمنیا جو تیاهم
 کووار طیمحوو یمنوویا مووورد در افووراد تووکتک تیووذهن
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 انهمکارو ی ربهمنیام احد 20

 یمنوویا یرفتارهووا زیوون و ابوود،ییم ادامووه و جادشوودهیا
. [6] دهودیمو لیتشک را شود یم قیتشو و گرفتهشکل
 در یمنویا شوده درک حالوت را یمنیا جو( Flin) نیفل

 در رونیووازا. [8] دانوودیموو مشووتص زمووان و مکووان
 بووده داریناپا نسبتا آن طیشرا که ایپو یشغل یهاطیمح
 یهامشتصوه بوه وابسوته و هستند رییتغ به مشروط و
 در یعوامل عنوانبه یمنیا جو باشند،یم  ییاجرا طیمح

 مرتبوه متوتص عامول نیاول رندهیربرگد که باال سطو 
  جو یعنی اول رده عامل. شودیم یسازمدهوم بوده، اول
 تعهود ، یمنیا با مرتبط یهااستیس  درک دیبا  ،یمنیا
 لذا. باشد کار یهاروش در یمنیا مالحظات و یمنیا به
 یهاپروژه ازجمله ایپو یشغل یهاطیمح در شاخص نیا

 بکووار تونوول و جوواده سوواخت یهوواپروژه ،یسوواختمان
 و لیون) نیمحقق. [0] باشدیم تیاهم حائز و شدهگرفته
 نیبو یاواسطه عنوانبه هم یمنیا جو افتندیدر( نیدیگر

 افوراد درک هم و عملکرده یمنیا عملکرد و یجوسازمان
 دهودیمو حیتوض را کار طیمح در یمنیا ارزش مورد در
[9] . 

 را هاسوازمان در یمنویا جو ساختار یاریبس مطالعات
 در یواحود یالگوو وجودنیبواا اندداده قرار یموردبررس
 در یمنوویا جووو دهندهلیتشووک ابعوواد و سوواختار مووورد
 مطالعوات. [11 ،10] نودارد وجوود متتل  یهاسازمان
 کوه انودنموده اشواره یمتتلدو یفاکتورهوا بوه متتل 

 متتل  یهاسازمان در یمنیجوا یابیارز جهت تواندیم
 یموووارد بووه توووانیموو فاکتورهووا آن از. شووود هاسووتداد
 در یمشوترک وجوه که یمنیا به تیریمد التزام همچون

 از سرپرستان تیحما است، یمنیا جو مطالعات تمام نیب
 در کارکنان مشارکت ،یمنیا از همکاران تیحما ،یمنیا

 یمنویا یهاتیصالح سطح و هاتیفعال و یریگمیتصم
 ،یمنیا ارتباطات ،یکار فشار ،یمنیا با رابطه در کارکنان
 و شوده یسرپرسوت و گور تیحما طیمح ،یمنیا آموزش
 .[10] نمود اشاره یمنیا یهاهیرو و نیقوان
 عامول عنوانبوه یمنیا جو زین وسازساخت صنعت در
 در دهدیم قرار ریتأث تحت را یمنیا عملکرد که یدیکل
 جوو نیبو یمهمو یمندو ارتبواط  هان و شدهگرفته نظر
 دادیورو و وسوازساخت بوه مربوط یهاتیفعال در یمنیا

 هاشوورکت خووود توسووط کووه یحوووادث شووبه و جراحووات
 جوو نیبو یمهمو مثبوت ارتبواط زین و بود، شدهگزارش

 جوو. [12] نموود انیب یمنیا انطباق و مشارکت و یمنیا
 و حووادث شوبه شدن کمتر با یمثبت ارتباط بهتر یمنیا

 انطبواق و مشوارکت از یباالتر سطو  و داشته جراحات
 در شوده افوتی جینتوا. [13 ،7] دهدیم نشان را یمنیا

 در یمنوویا عملکوورد و یمنوویا جووو سووطح ارتبوواط مووورد
 از یبرخوو در. اسووت بوووده متدوواوت متتلوو  مطالعووات
 جوو یهامؤلدوه از یبرخو نیب تنها شده،انجام مطالعات

 اندافتهی یدار-معنا ارتباط حوادث تکرار بیضر و یمنیا
 و یمنیا جو نیب ارتباط زین مطالعات از یبرخ در و [14]

 .[19] است نشده دییتأ یمنیا عملکرد
 یهامؤلدوه یبررسو بوا دیوگرد یسوع مطالعه نیا در
 شورکت کیو نظور ریز یساختمان پروژه 4 در یمنیجوا
 را هواپروژه نیوا در یمنویا جوو ساختار بزرگ، یعمران

 یهامؤلدوه و یمنویا وج ارتباط و داده قرار یموردبررس
. میکن نییتع یمنیا عملکرد سنجش ابعاد با را آن سازنده
 حوادث تکرار بیضر و یمنیا جو ازیامت ارتباط نیهمچن
 .شد یابیارز  هاپروژه در

 

 یبررس روش

. بوود یمقطعو و یلویتحل یدیتوص نوع از مطالعه نیا
 سووؤاالت همووراه بووه یمنوویا جووو یابیووارز پرسشوونامه
 داده لیتحو کارگران به یحضور صورتبه کیدموگراف
 ارائوه آن لیوتکم نحووه مورد در الزم حاتیتوض و شد
 از زیآنال یبرا مناسب پرسشنامه عدد 226 کل در. دیگرد
 مورد دهندگانپاسوخ همه. دندیگرد لیتکم پروژه 4 نیا

 .بودند
 گواز شورکت روش از یمنویا عملکورد یابیارز جهت
 پوارس گواز شرکت روش. دیگرد استداده یجنوب پارس
 شورکت نیوا در کوه باشودیم مدون روش کی یجنوب
 و [17 ،16] شوودیمو اسوتداده مانکارانیپ یابیارز یبرا
 یمنوویا عملکوورد یابیووارز در نیهمچنوو فاکتورهووا نیووا
 ینیحسو و یمنصوور مطالعه در گاز، شرکت مانکارانیپ
 یمنوویا عملکوورد. انوودقرارگرفته مورداسووتداده زیوون [18]
 نیا یفاکتورها و سؤاالت اساس بر هاپروژه رانمانکایپ
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 ...در یمنیا عملکرد با کارکنان یمنیا جو یهامؤلده ارتباط یبررس 21

 
 مطووابق یابیوارز و روش دسوتورالعمل براسواس  روش،
 نیوا در. شد یابیارز ساختمان یمنیا مقررات 12 مبحث
 اسوتقرار وضوعیت ارزیوابی به مربوط ستیلچک مطالعه
 در شمول عدم علت به ،یطیمحستیز مدیریت سیستم
 قابول ازیوامت کول از آن ازیوامت و دهیوگرد حذف مطالعه
 عملکرد یابیارز. دیگرد کسر عملکرد یابیارز ابزار کسب

 بوه مراجعوه با روش نیا اساس بر مطالعه نیا در یمنیا
 یبررسو زیون و مسوتندات و سووابق یبررسو و هاپروژه
 صورت پروژه محل به مراجعه جلسه سه یط در طیشرا

 .گرفت
 ن،پیمانکوارا عملکورد ارزیوابی یفاکتورهوا اساس بر
 انجوام زیور مووارد بوه توجه با عملکرد کل امتیاز نییتع
 :دیگرد
 یک هر برای ممکن، امتیاز حداکثر محاسبه جهت. 1
 4 عودد ضربحاصل طریق از گانههدت ابعاد سؤاالت از
 .شد تعیین کاربرد دارای سطرهای تعداد در
 نودارد، کواربردی پیموان در کوه مووردی هر برای. 2
 مورد، آن امتیاز و شدهزده المتع "کاربرد بدون" ستون

 .نشد لحاظ ممکن امتیاز حداکثر در زین
 ایمنووی عملکوورد ارزیووابی بتووش در یازدهیووامت. 3

 گونوه نیبود( 2 جدول در 3 بعد) 2 بتش – پیمانکاری
 پروژه، در فوت به منجر حادثه وجود صورت در که است
 .است شدهگرفته نظر در صدر بتش نیا ازیامت کل

 در مطالعوووه نیوووا در :یریگنمونوووه شرو و نمونوووه
 مناطق در که یعمران شرکت کی یساختمان یهاپروژه
 بوه. گرفوت صورت داشتند قرار تهران یشهردار 3 تا 1
 نیوا نظوارت تحوت یهواپروژه سوتیل ابتدا منظور نیا

 کارشناسوان از سوس . دیوگرد هیته( پروژه 60) شرکت
 یباال که مربوطه یهاپروژه تا شد خواسته شرکت ناظر
 پو . ندینما مشتص را داشتند کارمند و کارگر ندر 30
 مطالعه به ورود اریمع که ییهاشرکت نمودن مشتص از
 4 تعوداد ساده، یتصادف یریگنمونه صورتبه داشتند، را

 یتموام. شد انتتاب مطالعه انجام یبرا یساختمان پروژه
 2 و 1 منوواطق از مطالعووه یبوورا شوودهانتتاب پووروژه 4

 .بودند تهران یشهردار
 کیو از هواپروژه در یمنویا جوو یابیوارز جهت :ابزار

 بور پرسشونامه نیوا. دیگرد استداده استاندارد پرسشنامه
 یبووورا  یانگلووو HSE سوووازمان یراهنموووا اسووواس
 همکواران و یجعدور توسط ،[10] یمنیجوا یریگاندازه
 قرارگرفته ییایپا و ییروا یابیارز مورد و دهیگرد نیتدو
 یساختمان یهاپروژه در یمنیا جو یابیارز جهت و [20]
 بوه) زیون مطالعه نیا در. [22 ،21] است شدهاستداده زین

 بوا پرسشونامه نیوا یویروا یابیارز طهیح یکینزد علت
 جوو یابیارز جهت پرسشنامه نیا از( وسازساخت صنعت

 بوه البتوه. دیگرد استداده یساختمان یهاپروژه در یمنیا
 شودهانجام مطالعوه در آن یهامؤلده اختارس نکهیا لیدل
 بوود نگرفتوه قورار موردمطالعه یساختمان یهاپروژه در
 تیجمع در پرسشنامه نیا ساختار ییشناسا جهت ،[21]

 آن یهامؤلدوه دیوبازتول تیقابل آزمون زین و موردمطالعه
 روش بوه یعوامل لیوتحل آن یرو بور ت،یوجمع نیا در
 .دیگرد اجراء Varimax چرخش و یاصل یاجزا

 مؤلده 11 از متشکل سؤال 43 یحاو یاصل پرسشنامه
 شوناخت و یآگاه( 2 مدیریت، تعهد( 1 شامل یمنیا جو

 نقو ( 4 ایمنو،، نوهیدرزم ارتباطات( 3 ،یمنیا مقررات
 ریتأث( 6 ،یمنیا مقررات و نیقوان بهبود( 9 ،یمنیا نیقوان

( 8 مجووز، صودور سیسوتم( 7 ایمن،، در پرسنل مداخله
( 10 ایمنو،، بورا  تشوویق( 0 ایمن،، مقررات و قوانین

 سؤاالت. بود خطر درک( 11 و یمنیا بهبود در مشارکت
 شوودتبه  یووط از و( 9 تووا 1 از) مشتصوو، مقووادیر بووا

 جهوت. بود گردیده یبندرتبه موافقم شدتبه تا متالدم
 از پو  موردمطالعوه، یهواپروژه در یمنیا جو سنجش
 پروژه سرپرستان و رانیمد با مالز یهایهماهنگ انجام
 بوا هوا،پروژه در شواغل افوراد سوتیل و تعداد افتیدر و

 در حاتیتوضو ارائوه بوه اقدام افراد کار محل به مراجعه
 یهاپرسشونامه بوودن محرمانوه و مطالعوه هدف مورد
 .دیگرد پرشده
 سوتیلچک از هواپروژه یمنیا عملکرد یابیارز جهت

 از پ  ،یجنوب پارس گاز شرکت یمنیا عملکرد یابیارز
 یبرا بودن مناسب جهت خبرگان تهیکم توسط آن دییتأ
 اسوتداده یساختمان یهاپروژه در یمنیا عملکرد یابیارز
 مودرک کوه دانشگاه استاد 4 شامل خبرگان تهیکم. شد

PhD و بودنود فعوال ساختمان یمنیا نهزمی در و داشته 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 12

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1960-en.html


 
 
 
 
 

 
 
 
 

  1317 شهریوررداد و م، 3، شماره 15دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 انهمکارو ی ربهمنیام احد 22

 یمنویا نوهزمی در فعال یمنیا نیمتتصص از ندر 10 زین
 یمنویا موضووع در تجربه سال 10 یباال که ساختمان
 قالب در که سؤال 60 از ابزار نیا. بود داشتند، ساختمان

 در واکونش منظر از پیمانکار عملکرد( 1 شامل فاکتور 8
 اسوتقرار وضوعیت( 2 بحوران مدیریت اضطراری شرایط
 ارزیوابی 1 بتوش( 3 یطیمحسوتیز مودیریت سیستم
 عملکورد ارزیابی 2 بتش( 4 نکاریپیما ایمنی عملکرد
 HSE موودیریت یهارسوواختیز( 9 پیمانکوواری ایمنووی

 عملکرد مدیریت سیستم استقرار وضعیت( 6 پیمانکاری
 مدیریت وضعیت( 7 پیمانکاری یسازفرهنگ و آموزش
 سیستم استقرار وضعیت (HSE  8 منظر از انسانی منابع

 کنودیمو یابیوارز را یمنویا عملکرد بهداشتی، مدیریت
 سیسوتم استقرار وضعیت به مربوط بعد. بود شدهلیتشک

 یهاجنبوه شومول عدم علت به یطیمحستیز مدیریت
 کنووار مطالعوه اداموه از مطالعووه نیوا در یطیمحسوتیز

 .شد گذاشته
 عملکورد یابیوارز روش 2 بعود که است ذکر به الزم

 موارد ترشیب ،(مانکاریپ یمنیا عملکرد یابیارز 1 بتش)
 همچوون یسوؤاالت شوامل حووادث از کننودهیریشگیپ

 گوزارش ،ینشانآتش و یمنیا زاتیتجه و لوازم تیوضع
 ،(یرعوادیغ طیشورا) هوایآنوموال و حووادث شوبه یده

 تیوورعا و وجووود کووار، طیمحوو وربطضووبط تیوضووع
 بتوش) 3 بعد. شودیم سکیر یابیارز و هادستورالعمل

 و تعوداد چوون یموارد شامل( یمنیا عملکرد یابیارز 2
 بوه شوتریب کوه هاسوتیسووزآتش و حووادث تیوضع
 قورار یموردبررسو حادثوه از بعود که پردازدیم یموارد
 .رندیگیم

 یهوواپروژه در حوووادث تعووداد بووه مربوووط یهوواداده
 نیا. دیگرد افتیدر هاپروژه نیمسئول از زین موردمطالعه
 و موهیب بوه ارائوه یبرا شدهثبت اسناد هیپا بر اطالعات

 به مربوط اطالعات هاشرکت. بودند یقانون جعمرا گرید
 زیون را گذشوته سوال کی یط در پرسنل یکار ساعات
 یبوورا( AFR) حوووادث تکوورار بیضوورا. نمودنوود ارائووه
 شوده افتیدر اطالعات اساس بر موردمطالعه یهاپروژه
 از شودهارائه یهاهیتوص اساس بر و هاپروژه نیمسئول از

 محاسوبه ندور 100 یازا بوه و OSHA سوازمان طرف

 .[23] دیگرد
 اطالعوات ابتودا هوا،داده زیآنوال جهت :هاداده لیتحل

 سووس  و دیووگرد SPSS 16 افووزارنرم وارد حاصووله
 یمندو صوورتبه کوه یمنوایجوو پرسشنامه از یسؤاالت
. شودند یکدبند معکوس صورتبه بودند دهیگرد مطر 
 یمنویا عملکورد کل ازیامت زین و هابتش عملکرد ازیامت

 ارتباطوات توا دیوگرد SPSS افوزارنرم وارد زین هاپروژه
 جو اطالعات یآمار ارتباط. ردیگ قرار یموردبررس یآمار
 یهمبسوتگ بیضر از استداده با یمنیا عملکرد و یمنیا
 .گرفت قرار موردسنجش رسونیپ

 در یمنوایجوو دهندهلیتشک یهامؤلده تداوت امکان
 ممکون یحتو و هداشت وجود گرید عیصنا با صنعت کی

 سوازمان، هور یمنویا جو دهندهلیتشک یهامؤلده است
 سواختار صیتشوت جهت. [24] باشد سازمان آن خاص

 زیون و مطالعوه نیا در یمنیا جو یهامؤلده و پرسشنامه
 یعامل لیتحل ،یاصل پرسشنامه یهامؤلده با آن سهیمقا

 ایووو Exploratory Factor Analysis) یاکتشوواف
EFA )متوود بووا شوودهانجام زیآنووال. [14] شوود انجووام 

Principal Component چوورخش از اسووتداده بووا و 
Varimax از اسوتداده هودف. دیوگرد انجام EFA نوه 

 شودهانجام قوبالً کوه پرسشنامه ییایپا و ییروا یابیارز
 صونعت در یمنویا جوو ساختار یابیارز بلکه ،[20] است
 یاحتمال نپنها یفاکتورها آوردن دست به و وسازساخت
 در پرسشونامه نیوا یاکتشاف یعامل لیتحل که رایز. بود
 انجوام صونعت نیوا در پرسشونامه نیا از استداده زمان
 صوورتبه توانسوتندیمو فاکتورها نیا و [22] بود نشده
 در. باشوند داشوته وجوود گونواگون سوواالت از یبیترک
 کیو از اسوتداده رغمیوعل زیون گورید مطالعات از یبرخ

 و نمونوه کوه یزمان ،یقبل مطالعات با کسانی هپرسشنام
 از است، نموده رییتغ پرسشنامه توسط موردمطالعه محل
 یمنویا جوو سواختار ترقیدق یابیارز جهت EFA روش
 زیآنوال وارد کوه یسوؤاالت تعداد. [14] است شدهاستداده
 جهوت یآموار یروش یعامل لیتحل. بود عدد 43 شدند
 عامول چند در مشاهده ابلرقیغ هایهیگو یسازخالصه
 .[29] است یمنیا به نسبت تیریمد نگرش مانند
 سووؤاالت تمووام حضووور بووا ابتوودا در یعووامل لیووتحل
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 ...در یمنیا عملکرد با کارکنان یمنیا جو یهامؤلده ارتباط یبررس 23

 

 بوار زانیوم کوه یسؤاالت و گرفت انجام هیاول پرسشنامه
 انتتواب بوود 4/0 از شیبو هاعامل یرو بر هاآن شدن
 از درصود 64.18 کوه شود لیتشک مؤلده 13 و دندیگرد
 بوه سؤاالت از عدد 10 تعداد. دادیم حیتوض را ان یوار
 عامول 2 یرو بور شدن بار و ریتدس بودن مشکل علت
 مشوکل باعوث که مؤلده دو از شیب در سؤاالت حضور)

 متتلو  یهامؤلدوه قالوب در سؤاالت یبندطبقه شدن
 ،16 ،14 ،13 ،9 ،3 سوؤاالت) دندیگرد حذف( دیگردیم
 بوودون دوبوواره یملعووا لیووتحل و( 41 ،37 ،34 ،30 ،20

 مؤلده 10 تعداد بار نیا. دیگرد تکرار سؤاالت نیا حضور
. ماندند یباق دادند،یم حیتوض را ان یوار از %62.14 که
 بوه( X7 و X12 سوؤال دو شوامل) هامؤلدوه از عدد 2

 و [19 ،10] دندیگرد حذف سؤال 3 از کمتر داشتن علت

 .دندمان یباق مؤلده 8 قالب در سؤال 31 تاًینها
 

 هایافته
نشوان  شدهانجامآنالیز  ارزیابی جوایمنی و ساختار آن:

برابور  Kaiser-Meyer-Olkinداد که شاخص کدایت 
بورای انجوام تحلیول  هادادهبود که مناسب بودن  73/0

 Bartlett’s test of. تست [26] دادیمعاملی را نشان 

sphericity  دار بوود )آمواری معنوا ازنظورنیزχ2  برابور
کوه  دهودیم( این تست نشان >01/0pو ) 3388.650

ماتری  همبستگی بین فاکتورهای جو ایمنی وجود دارد 
و برخی از فاکتورها با یکدیگر همبستگی خواهند داشت 

ی که در تحلیل عاملی ایجواد گردیدنود، امؤلده 8. [26]
)جودول  دادنودیماز واریان  را توضیح  %06/94 جمعاً

 شرکت گاز ها بر اساس روشامتیاز عملکرد ایمنی پروژه -1جدول 

 حداکثر نمره پروژه 

  4شماره  3شماره  2شماره  1شماره  
 260 129 139 178 184 نمره کل
 %100 80/48 02/91 46/68 76/70 100نمره کل از 

 24 0 0 13 10 مدیریت بحران - عملکرد از منظر واکنش در شرایط اضطراری( 1بعد )
 48 2 32 39 44 1تش ب – ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاری( 2بعد )

 24 24 13 21 0 2بتش  – ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاری( 3)بعد 
 HSE 34 28 18 20 48مدیریت  هاییرساختشاخص استقرار ز( 4)بعد 

 36 10 17 23 27 یسازوضعیت استقرار سیستم مدیریت عملکرد آموزش و فرهنگ( 9)بعد 
 HSE 30 27 10 16 36سانی از منظر ارزیابی وضعیت مدیریت منابع ان( 6)بعد 
 44 20 27 31 30 ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت بهداشتی( 7)بعد 

 
 های آن با امتیازات عملکرد ایمنی، تکرار حادثه و تعداد کارگران پروژههامؤلدههمبستگی پیرسون بین جو ایمنی و  -2جدول 

 TSP  7بعد  6بعد  9بعد  4بعد  3بعد  2بعد  1بعد AFR NE 

TSC 721/0 740/0 *098/0 809/0- 641/0 803/0 788/0 747/0 *068/0- 770/0 

 904/0 -003/0** 889/0 812/0 014/0 909/0 -600/0 014/0 642/0 770/0 1مؤلده 

 032/0 -319/0 404/0 706/0 902/0 809/0 -981/0 600/0 807/0 683/0 2 مؤلده

 673/0 -684/0 222/0 363/0 900/0 303/0 -034/0 679/0 900/0 292/0 3 مؤلده

 090/0* -389/0 492/0 791/0 677/0 002/0 -737/0 716/0 049/0 707/0 4 مؤلده

 620/0 -801/0 403/0 933/0 689/0 370/0 -002/0 810/0 946/0 442/0 9 مؤلده

 009/0 -106/0 463/0 446/0 274/0 919/0 340/0 078/0 309/0 942/0 6 مؤلده

 481/0 -086/0* 807/0 703/0 834/0 497/0 -670/0 893/0 924/0 663/0 7 ؤلدهم

 913/0 -807/0 337/0 364/0 938/0 207/0 -890/0 686/0 306/0 266/0 8 مؤلده

NE 760/0 *072/0 868/0 884/0- 804/0 807/0 824/0 973/0 - 1 

* P value< 0.05                        ** p Value<0.01 
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 انهمکارو ی ربهمنیام احد 24

3.) 
 عملکوورد ایمنووی :هوواپروژهارزیووابی عملکوورد ایمنووی 

بر اساس مشواهدات و مسوتندات توسوط تویم  هاپروژه
نموره  صوورتبهتحقیق ارزیابی گردید و نتیجه ارزیابی 

 (.1ارائه شد )جدول  هاروژهپعملکرد ایمنی 
ی جو ایمنی و ضوریب تکورار هامؤلدههمبستگی بین 

بووین امتیوواز کوول جووو ایمنووی و نیووز  (:AFRحوووادث )

ارزیوابی وضوعیت اسوتقرار ی مدیریت بحران و هامؤلده
و ضریب فراوانی حادثه ارتباط  سیستم مدیریت بهداشتی

ت. ( وجود داشو>009/0pآماری ) ازنظردار مندی و معنا
جووو ایمنووی  8بووین ضووریب تکوورار حادثووه و فوواکتور 

آماری وجوود  ازنظردار همبستگی قوی مندی و غیر معنا
 داشت.

 و جووایمنی: هواپروژههمبستگی بین عملکرد ایمنوی 

 پ  از انجام تحلیل عاملی اکتشافی جادشدهیای هامؤلده -3جدول 
میزان بارشدن بر  ی جو ایمنی پ  از تحلیل عاملیهامؤلده

 فاکتورها

میزان واریان  توضیحی 
 (%)توسط فاکتور

 آلدا کرونباخ

 720/0 12/0  آگاهی و شناخت مقررات ایمنی: 1مؤلده 
 در مورد ایمنی و بهداشت چیست.که مسئولیتم  دانمیمی روشنبهمن  -8
 .شناسمیمی خوببهمن خطرات ایمنی و بهداشتی مربوط به کارم را  -10
 ردیگیبرمکامل در  طوربهی مهم ایمنی را هاجنبهی ایمنی هاآموزش -11

 آگاهم. کارم بای مرتبط هادستورالعملمن از مقررات و  -0

762/0 
744/0 
649/0 
977/0 

    

 747/0 00/8   ق برای ایمنی: تشوی2مؤلده 
 .شوندیمبرای پیشبرد و ترقی ایمنی تشویق  کارکنان -24

 .شوندیمتشویق  شدتبه شودیمیی که باعث پیشرفت ایمنی هاعملابتکار  خاطر بهافراد  -29
 .گرددیمبه وقوع حوادث و رویدادها به افراد مناسب ارسال  راجعاطالعات  -33
 نقش مهمی در مسائل مرتبط با ایمنی دارد. کاربهداشت کمیته حداظت فنی و -28
 .کنندیمنگران ایمنی و سالمت افرادی است که در این سایت کار  واقعاًسازمان  -1

803/0 
609/0 
667/0 
904/0 
488/0 

    

 712/0 34/7   : تعهد مدیریت3مؤلده 
 .کندیمقاطع برخورد  صورتبهمدیریت هنگام بروز یک مسئله ایمنی  -4
 حتی اگر ضرر مالی ببیند. کندیمحدظ ایمنی ما کار را تعطیل  خاطر بهشرکت  -2
 .شودیمکه کار چگونه ایمن انجام  کنندیمی ایمنی مشتص هادستورالعمل -18
 تجهیزاتی که برای انجام ایمن کار نیاز دارم را دریافت نمایم. توانمیم معموالًمن  -10

 .شوندیمنگام کار نیز اجرا قوانین ایمنی حتی در ه -19

683/0 
682/0 
968/0 
937/0 
470/0 

    

 697/0 86/6   : نظام صدور مجوز4مؤلده 
 است. اجراقابل کندیمالزاماتی که سیستم صدور مجوز ایجاد  -30
 .کندیمایمنی را تضمین  نیتأمسیستم صدور مجوز کار،  -38
 هستند. فهمقابل وزمجبرای سیستم صدور  مورداستدادهی هافرم -40

724/0 
710/0 
640/0 

    

 693/0 79/6   : بهبود قوانین و ایمنی9مؤلده 
 تا ایمنی بهبود یابد. کشدیمزمان زیادی طول  -21

 می بند. اندشدهو قوانین ایمنی که نق   هادستورالعملو  هاهیرورا بر روی  خود چشم معموالًمدیریت  -6
 .شودیمکافی برای انجام کار باعث نق  قوانین ایمنی گاهی اوقات بود افراد  -17

 .شودینماز قوانین و مقررات ایمنی با جدیت پیگیری  کدامچیه -22

720/0 
648/0 
630/0 
607/0 

    

 647/0 2/6   : مشارکت در بهبود ایمنی6مؤلده 
 در کارم دخالت دارم. مؤثرمن در اتتاذ تصمیمات ایمنی  -36
 بگذارم. ریتأث ردیگیمروی تصمیماتی که سرپرستم م توانیممن  -26
 ی ایمنی دخالت دارم.هاهیرومن در بازنگری و تصویب قوانین و  -39
 ی مرتبط با ایمنی حضور فعال دارم.هایریگمیتصمی و زیرطر در  -27

794/0 
626/0 
978/0 
974/0 

    

 607/0 23/9   : قوانین و مقررات ایمنی7مؤلده 
 ایمن ضروری نیستند. صورتبهی ایمنی برای انجام کار هاهیروز قوانین و بعضی ا -43

 که به من ارتباط ندارد که کسی ایمنی را نادیده بگیرد. کنمیممن احساس  -42
 .رمیگیمی ایمنی را نادیده هاهیرومن برای انجام کارم  -20

736/0 
714/0 
939/0 

    

 96/0 42/4   : درک خطر8مؤلده 
 که خطر کمتری داشته باشد. کنمیمبرای انجام کارم راهی را انتتاب  من -31

 .شومیمی دچار حادثه زودبهمن مطمئنم  -32
 یددارم.تأکرعایت شود و روی این موضوع  کامالًبرای من مهم است که مسائل ایمنی  -23

793/0 
992/0 
408/0 
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ارزیوابی عملکورد  1بین امتیاز کلی جوو ایمنوی و بعود 

دار وجود داشت. همچنین ایمنی، همبستگی مثبت و معنا
ارزیابی عملکرد ایمنوی  9منی و فاکتور امتیاز کلی جو ای

 آمواری ازنظوردار و همبستگی مثبت قوی و غیور معنوا
و  9، 9، 2جو ایمنی و فاکتور  1وجود داشتند. بین مؤلده 

دار معناارزیابی عملکرد ایمنی همبستگی باال ولی غیر  7
جوایمنی و ابعاد  2وجود داشت. بین مؤلده  آماری ازنظر
ملکرد ایمنی همبستگی مثبت و غیور ع 7و  6، 9، 2، 1
جو ایمنی  4وجود داشت. بین مؤلده  آماری ازنظردار معنا

ارزیابی عملکورد ایمنوی، همبسوتگی مثبوت  4و فاکتور 
یافت گردید. بین مؤلدوه  آماری ازنظرقوی و بدون معنا 
ارزیوابی عملکورد ایمنوی نیوز  7و  9، 2هدت و فواکتور 

 آماری مشاهده شد. رازنظدار همبستگی قوی غیر معنا
و عملکورد  هاپروژه( NEارتباط میان تعداد کارگران )

بوین تعوداد کوارگران  و امتیاز جو ایمنی: هاپروژهایمنی 
ی همبسوتگو مؤلده چهار جو ایمنوی،  هاپروژهشاغل در 
( وجوود داشوت >09/0pآمواری ) ازنظردار مثبت و معنا

 همچنووین بووین تعووداد کووارگران و مؤلدووه شووماره دو
آمواری مشواهده  ازنظوردار همبستگی قوی و غیر معنوا

 هاپروژه(. بین تعداد کارگران شاغل در <09/0pگردید )
و بعد مدیریت شورایط اضوطراری همبسوتگی مثبوت و 

 (.2آماری وجود داشت )جدول  ازنظردار معنا
 

 یریگجهینتبحث و 
ی هامؤلدهجهت ارزیابی : ساختار پرسشنامه جو ایمنی

 سوؤال 43تحلیول عواملی انجوام شود و از  جو ایمنوی،
در قالوب  سؤال 31پرسشنامه اولیه، تعداد  دهندهلیتشک
اولیوه  شدهانتتابمؤلده باقی ماندند که با پرسشنامه  8

در  72بازتولید حدود  دهندهنشانمشترک بودند. این امر 
ی پرسشنامه اولیه در این مطالعه بود. سه هامؤلدهصد از 

ا در این مطالعه ایجاد و بازتولید نگردیدند هعدد از مؤلده
نسبت به  وسازساختکه شاید به علت تداوت در صنعت 

صنعت استتراج معدن باشد که روایی پرسشنامه در آن 
هوای جوو ایمنوی است. در مورد ثبات مولده شدهیابیارز

، شویرالی و خادمیوان موثالًنظرات متتلدی وجوود دارد 
بر اساس مطالعوه خوود بوا اسوتداده از پرسشونامه  [27]

های ایون پرسشونامه نمایند که مولدهنوردیک اشاره می
 توانودیموی متتل ، برابور بووده و هاگروهدر صنایع و 
قورار گیورد. ولوی بور اسواس  مورداستدادهبرای مقایسه 

ی ثابتی هامؤلده [10]و قهرمانی  [19]مطالعات گلندون 
برای جوایمنی صنایع متتل  کاربرد نتواهود داشوت و 

ی جوو ایمنوی ممکون اسوت در هامؤلدوهخی از تنها بر
و حتی کشورها ثابت باشوند.  هاسازمانصنایع متتل ، 
اسوتداده از یوک  بواوجوداز مطالعات نیز  در برخی دیگر

ی ثوابتی بوه دسوت هامؤلدهپرسشنامه ثابت در مطالعه، 
العووه نیووز علیوورغم . در ایوون مط[19 ،14]نیامووده اسووت 
ی ثابت جهت ارزیابی جو ایمنی در اپرسشنامهاستداده از 

هوای ثوابتی بورای ارزیوابی دو سازمان متداوت، مولدوه
 به دست نیامد. هاطیمحجوایمنی در این 

بوود و  820/0 شدهلیتشکقابلیت اطمینان پرسشنامه 
 6/0با توجه به بیشتر بوودن میوزان آلدوای کرونبواخ از 

جهت افزایش میزان  سؤاالتاز  کیچیهحذف نیازی به 
ایون  8. قابلیت اطمینان فواکتور [28]آلدا مشاهده نشد 

پرسشنامه بسیار پایین می باشد و از آن نمی توان برای 
 .[20]علمی سود برد  یهاارزیابی

( بوا عملکورد NE) هاپروژهارتباط بین تعداد کارگران 
 هاپروژهدر این مطالعه تعداد کارگران  ایمنی و جوایمنی:

همبستگی مثبت با بیشتر ابعاد ارزیابی عملکورد ایمنوی 
داشووت و همبسووتگی آن بووا بعوود واکوونش در شوورایط 

ی هاپروژه( بود. بین بزرگی >09/0pدار )معنااضطراری 
در مطالعات دیگر نیز  هاآنو عملکرد ایمنی  وسازساخت

بوه علوت  تواندیمهمبستگی مثبت یافت شده است که 
و  هابرنامهدر استقرار  تربزرگی هاتشرکتوانایی بیشتر 

و ایوون  [30]باشوود  اعتمووادترقابلهای ایمنووی یاسووتس
ی ترافتوهیسازمان HSEی هاستمیس معموالًی هاپروژه

د شورایط در آمووزش افوراد در موور توانودیمودارند که 
شرایط  گونهنیادر مدیریت  هاآنبحرانی و نیز کمک به 

 مدید واقع گردد.
دار بوا معنواهمبستگی مثبت و  هاپروژهتعداد کارگران 

نظام صدور مجووز جوو ایمنوی داشوت. بوه نظور  مؤلده
باالتر رفته است،  هاپروژهرسد هر چه تعداد کارگران می

 یاجرائارگران ک ازنظرهای صدور مجوز یستمسالزامات 
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علت ینابوهبوده است. این همبستگی ممکون اسوت  تر
بوده باشد که تعداد بیشتر کوارگران در پوروژه، احتموال 
کمبود ندرات جهت انجام کار و میوزان فشوار کواری را 
کاهش داده و باعث اجبار کمتر افوراد بوه انتتواب بوین 

زیورا کوه ؛ شوودیموانجام سریع کار و رعایوت ایمنوی 
ی، باعث تنش وربهرهتر کارها و بین اتمام سریعانتتاب 

عنوان چوالش بین اهداف عملیاتی و ایمنی گردیده و به
و  [28] شووودیمووبزرگووی بوورای ایمنووی محسوووب 

فشار کاری کارگران زیاد بوده و مجبور بوه  کهیدرصورت
و رعایت  تیدیباکانتتاب بین اتمام کار در زمان معین و 

یع کار را انتتواب اتمام سر احتماالًمسائل ایمنی باشند، 
و احتمال نادیده گرفتن مسائل ایمنی  [31]خواهند نمود 

 .[32]شود توسط آنان بیشتر می
بوین  ارتباط بین ضریب تکرار حووادث و جوو ایمنوی:
ی هامؤلدهضریب تکرار حوادث با امتیاز کلی جو ایمنی، 

)رعایوت قووانین و  7)تشویق برای ایمنوی( و مؤلدوه  2
جوود داشوت. ایون دار ومقررات( همبستگی مندی و معنا

این اسوت کوه بوا افوزایش سوطح  دهندهنشانموضوع 
ی ساختمانی، سطح حوادث کاهش هاپروژهجوایمنی در 
تشوویق  احتماالًاین است که  دهندهنشانو  داشته است

را  ریتأثبرای ایمنی و رعایت قوانین و مقررات بیشترین 
و ضووریب تکوورار  دادهیرودر کوواهش میووزان حوووادث 

بوده و هرچقدر کارگران بیشتر برای ایمنوی حوادث دارا 
را بیشوتر رعایوت  و مقورراتتشویق گردیوده و قووانین 

، باعث کاهش حوادث در محیط گردیده اسوت. اندنموده
دار با ضریب دیگر فاکتورهای جو ایمنی همبستگی معنا

نداشتند. نتوایج ایون مطالعوه بوا  دادهیروتکرار حوادث 
در  [14 ،7] دکومار و ورونیننتایج حاصل از مطالبه وینو

داری بین ضریب تکرار حوادث معنامورد ارتباط مندی و 
ی داشوته و نتیجوه مطالعوه خووانهمو امتیاز جو ایمنوی 
ی نیبشیپ تواندیمجو ایمنی  کهنیاجانسون را در مورد 

 .کندیم دییتأرا  [33]کننده ضریب تکرار حوادث باشد 
 ی جو ایمنی و ابعواد عملکورد ایمنوی:هامؤلدهتباط ار

عملکورد ایمنوی  2( با بعود TSCامتیاز کلی جو ایمنی )
( همبستگی ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاری 1)بتش 

ارزیوابی عملکورد ایمنوی  2دار داشت. بعود مثبت و معنا

ارزیوابی  جملوهمنکلی، بوه بررسوی مسوائلی  صورتبه
که  ...از وسایل حداظت فردی وریسک، وجود و استداده 

برای کوارگران مشوهود اسوت موی  کامالًدر محیط کار 
 صوورتبهکوارگران  [14]پردازد. بر اساس نظر ورونین 

پیوسته محیط کار را رصد نموده و بر اساس مشواهدات 
در  هواآنکه رفتار  سازندیمخود، مدل ذهنی برای خود 

است. بوا  مؤثرو بر ایمنی  دینمایممحیط کار را مدیرت 
دیدگاه کارگران  رسدیمتوجه به این همبستگی به نظر 
یمنی محیط کار سطح ا ریتأثدر مورد ایمنی بیشتر تحت 

این بعد از ارزیوابی عملکورد،  کهنیا خصوصاًبوده است 
همبستگی بواالیی بوا امتیواز مؤلدوه آگواهی و شوناخت 

ی حاصل هاافتهمقررات ایمنی نیز داشت. این نتیجه با ی
کوه بوین رعایوت بیشوتر  [9]از مطالعه نیل و گوریدین 

 مسائل ایمنی در محیط کار و جوایمنی ارتبواط یافتوه و
 هاسوازمانی بر عملکرد ایمنوی در امقدمهجو ایمنی را 

مبنی بر  [14]، همتوانی داشت و نظر ورونین انددانسته
ایمنوی  ریتوأثدرک کلی کوارگران بیشوتر تحوت  اینکه

 دییتأی ایمنی شرکت را هاهیرومحیط است تا اعمال و 
 .دینمایم

از  2ی آن بوا بتوش هامؤلدوهبین امتیاز جو ایمنی و 
( کوه بوه ارزیوابی 3روش ارزیابی عملکرد ایمنوی )بعود 

، پووردازدیمووی موردبررسوودر پووروژه  دادهیروحوووادث 
همبستگی مندی غیر معنی دارد وجود داشت که علیرغم 

ی موجوود در ایون زمینوه هوایتئوربدون معنا بودن، با 
این موضوع به علوت  رسدیمهمتوانی نداشت. به نظر 
و در نظور  هاپروژهی از کیدروجود حادثه منجر به فوت 

گرفتن امتیاز صودر بورای آن پوروژه در ایون بتوش از 
در  مووردنظر. زیورا کوه پوروژه باشدیمارزیابی عملکرد 

ی این بعود از عملکورد ایمنوی در شورایط هابتشاکثر 
خوبی قرار داشته و فقط به علت وجود حادثه منجور بوه 

دستورالعمل روش ارزیابی، برای تموام ایون  بنا برفوت، 
بتش امتیاز صودر منظوور گردیود. موورد دیگور اینکوه 

و این بعد از  ی جوایمنیهامؤلدهارزیابی همبستگی بین 
ارزیابی عملکرد ایمنوی، بودون در نظور گورفتن امتیواز 
مربوووط بووه آن پووروژه خوواص، همبسووتگی مندووی بووین 
جوایمنی و این بتش از روش ارزیابی عملکرد ایمنی را 
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بوا توجوه  دهودیم. این موضوع نشان دهدیمبه دست 

هوای رخداد حوادث منجر به فووت در پوروژه احتمالبه
اد خطووا در ارزیووابی امتیوواز عملکوورد، و ایجوو سوواختمانی
ایون بتوش از روش ارزیوابی عملکورد ایمنوی،  احتماالً

ی ساختمانی مناسوب هاپروژهجهت ارزیابی عملکرد در 
نبوووده و نبایوود بوورای ارزیووابی عملکوورد ایمنووی در ایوون 

 قرار گیرد. مورداستدادهها پروژه
، 2جو ایمنی )آگاهی و شناخت( و ابعواد  1بین مؤلده 

و  9، 2و ابعواد  7و بین مؤلده  ارزیابی عملکرد 7و  6، 9
( وجود 8/0 <)ارزیابی عملکرد ایمنی همبستگی قوی  7

 ترقیودقدار نبود. با بررسوی آماری معنا ازنظرداشت که 
کوه  شوودیمواین ابعاد ارزیابی عملکرد ایمنی مشتص 

جهت کسوب امتیواز بیشوتر در ایون  هاپروژهپیمانکاران 
به آموزش افراد جهت جلب همکواری افوراد ابعاد ناچار 

در  هاشورکتهستند و هرچقدر که  ادشدههای یهنیدرزم
بودیهی اسوت کوه آگواهی و  انودبوده ترموفوقاین امر 

باشود.  افتوهیشیافوزاشناخت افوراد از مقوررات ایمنوی 
ورونین نیز در مطالعه خود در صنعت چوب، بین سوطح 

نوی همبسوتگی ایمنی محیط کار و فاکتورهای جوو ایم
دار یافوت و سوطح ایمنوی محویط کوار و اقودامات معنا
در مورد ایمنی، رابطه مستقیم با فاکتورهوای  شدهانجام

پذیری سازمانی یتمسئولهای ایمنی و یآگاهمرتبط به 
 .[14]داشت 
)نظوام  4)تشوویق بورای ایمنوی( و  2ی هامؤلدهبین 

ارزیابی عملکرد ایمنوی  4صدور مجوز( جو ایمنی و بعد 
( همبستگی قووی وجوود HSEی هارساختیز)استقرار 

های یرسواختزکه یدرصوورترسود یمداشت. بوه نظور 
ی هادسوتورالعملمناسب باشود،  HSEستقرار مدیریت ا

 ی صودور مجووزهاسوتمیس جملوهاز ایمنی و بهداشتی 
و گستردگی بیشتری در سازمان رعایت شده و  تیبااهم

خواهود آمود. بوه  به وجود هاآندیدگاه مثبتی نسبت به 
ایمنی و تعداد زیادی قانون در مورد  [39]گدته قهرمانی 

وجوود قووانین  ازنظوربهداشت در ایران وجود داشوته و 
مشکلی وجود ندارد ولی مشکل از اجرایوی کوردن ایون 

و اسوتقرار قووانین ایمنوی و  هاستآنقوانین و استقرار 
و  هاسوازمانتواند شرایط ایمنی و بهداشتی یمبهداشت 

نیوز  [24]نیز آگاهی افراد را بهبود بتشد. به نظر زهوور 
عدم انطباق ایمنی با استانداردها، بوا موواردی همچوون 

بووا  هوواآنعوودم همکوواری و رفتووار کارکنووان، آشوونایی 
های ایمنوی و قووانین یآگاهی مدیریت ایمنی، هاروش

ایمنی ارتباط دارد. با توجوه بوه اینکوه جوو ایمنوی نیوز 
میت واقعی ایمنی و برداشت نظری کارگران در مورد اه

رسود نتیجوه یم، به نظور [6]بهداشت در سازمان است 
دار بوودن معنوادر این مطالعه علیورغم غیور  شدهکسب
 راستاهمهای موجود در این زمینه یتئورآماری با  ازنظر
 است.

ارزیابی عملکرد ایمنی )مدیریت بحوران( و  1بین بعد 
جو ایمنی )نظام صدور مجوز(، همبستگی بسیار  4ؤلده م

 دار نیسوت.آماری معنا ازنظرباال و مثبتی وجود دارد که 
بتش مدیریت بحران در این روش به مسائلی همچون 

 پور یرعادی وغهای یتفعالوضعیت اقدامات کنترلی در 
ی کارکنوان در سوازفرهنگیسک، وضعیت آمووزش و ر

 4. مؤلدووه پووردازدیموو ...خصوووص موودیریت بحووران و
جوایمنی درک کارگران در مورد نظوام صودور مجووز و 

ی غیوور روتووین و هوواتیفعالدر  معموووالً کووهآناهمیووت 
. بوا سونجدیموشوود را می به کار گرفته پرخطرشرایط 

افوزایش عملکورد  رسودیموتوجه به این مطلب به نظر 
پیمانکاران قسمت مدیریت بحران باعث افزایش آگاهی 

صودور مجووز و لوزوم  نظامبوهکارگران نسوبت  و درک
 ی آن شده است.ریکارگبه

در ایوون مطالعووه مشووتص گردیوود کووه فاکتورهووای 
جوایمنی در بوین صونعت معودن و صونعت سواختمان، 

 علیرغم استداده از یک پرسشنامه، یکسان نیست.
ی جوو ایمنوی و ابعواد هامؤلدوههمبستگی بین اکثور 

آمواری،  ازنظور، ودنبوارزیابی عملکرد، علیورغم قووی 
بوودن  جهوتهمولی همبستگی قوی ونیز دار نبود. معنا
 یرپوذیری شودید امتیواز جووایمنی وتأث، نشوان از هاآن

داری معنوواعملکوورد ایمنووی از یکوودیگر داشووت.  عوودم 
کووم بووودن تعووداد  رازیغبووههای موجووود یهمبسووتگ
ی در ایوون پووروژه کووه یکووی از موردبررسووی هانمونووه
قیق حاضر بود، شاید به علت ویژگی ی تحهاتیمحدود

و پیمانکاران این صنعت باشد.  وسازساختخاص صنعت 
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 صووورتبهی متتلوو  کوواری هوواگروهدر ایوون صوونعت 
شووند، ی جداگانه حساب میهاسازمانپیمانکار که خود 

. کارگران این پیمانکاران در کنندیمدر کنار یکدیگر کار 
ی پیمانکوار هوااسوتیسیرپوذیری از عملکورد و تأثکنار 

که پوروژه و شورایط ایمنوی آن  اصلی و مدیریت پروژه
کنند، خودشان تحت یمی و مدیریت دهسازمانپروژه را 

ی اختصاصی سازمان پیمانکار جوسازمانمدیریت و  ریتأث
فرعی نیز هستند، جووی کوه ممکون اسوت متدواوت از 

ی در حال احوداث و نگواه آن هاپروژهمدیریت حاکم بر 
. ایون موضووع [36]یمنی در کل پروژه باشد نسبت به ا

تواند باعث شود جو ایمنی و درک افوراد نسوبت بوه یم
و  [6]اهمیت و اولویت ایمنی در محیط کار تغییر نمایود 

سبب گردد که ارتباط خطی بوین جووایمنی و عملکورد 
ی ساختمانی دیده نشوود و عودم هاپروژهایمنی در کل 

ی موردبررسوکنترل این موضوع نیز که در این مطالعوه 
ی هاتیمحودودیکی دیگور از  تواندیمقرار نگرفت نیز 

 آن باشد. 
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Abstract 

Background and aims: In spite of industrial safety’s developments in Iran, construction 

safety is not in desirable level and needs to be evaluated from different aspects. The aim of 

this study was to evaluate safety climate structure in construction projects and its effect on 

safety performance and accidents frequency rate. 

Methods: This study was conducted at 4 construction projects. Safety climate measured 

using a validated safety climate questionnaire between 226 workers of these projects. Safety 

and health performance evaluated using the method of south pars Gas Company’s tool that 

consists of several safety and health items that are important in construction. Safety climate 

structure was evaluated using exploratory factor analysis. The relation between safety 

climate factors, safety performance dimensions and accidents frequency rate evaluated using 

Pearson correlation coefficient. 

Results: 31 variables of the main questionnaire formed 8 factors. Total safety climate score, 

had positive significant correlation with Dimention2 (Section one of safety level 

assessment). Other correlations between safety climate factors and safety performance 

dimensions in spite of being high were not significant. There was s negative significant 

correlation among total safety climate score, safety rules awareness factor, rules and 

regulations factor and Accidents frequency rate. 

Conclusion: According the results of this research, safety climate and safety performance 

was related in construction projects. Factor 1 (Safety rules and regulations knowledge) and 

factor 7 (Safety rules and regulations) had more importance in work place’s safety and 

improved performance in this factors was associated with reduction in accidents. This study 

showed that 6 dimensions of Gas Company’s tool for safety performance assessment can be 

used in construction projects. 

 

Keywords: Safety climate, Safety performance, Construction industry, Accident rate. 
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