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دوماهنامه

بررسی ارتباط مؤلفههای جو ایمنی کارکنان با عملکرد ایمنی در پروژههای ساختمانی
احد امیربهمنی ،1شهرام وثوقی* ،2احمد علی

بابایی3

چکیده
زمینه و هدف :باوجود پیشرفتها ی ایمنی در صنایع ایران ،شرایط ایمنی صنعت ساختمان ،در سطح مطلوب نبوده و جهت بهبود شرایط کار باید از وجووه متتلو
موردبررسی قرار گیرد .هدف این مطالعه ارزیابی ساختار جو ایمنی در صنعت ساختمانسازی و تأثیر سطح جوایمنی بر عملکرد ایمنی و نیز ارزیابی رابطه جو ایمنوی
با شاخص تکرار حوادث بود.
روش بررسی :این مطالعه در  4پروژه ساختمانی انجام گردید .جو ایمنی در بین  226کارگر این پروژههوا بوا اسوتداده از پرسشونامه اعتباربتشوی شوده ،و سوطح
عملکرد ایمنی با استداده از روش شرکت گاز پارس جنوبی شامل چکلیستی از آیتمهای مهم در ایمنی ساختوساز ،ارزیابی شد .جهت ارزیابی ساختار جوو ایمنوی از
تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارزیابی ارتباط بین مؤلدهها ی جو ایمنی و فاکتورهای عملکرد ایمنی و شاخص تکرار حوادث از آزمون پیرسون استداده گردید.
یافتهها 31 :عدد از سؤاالت پرسشنامه اصلی در قالب  8مؤلده قرار گرفتند .امتیاز جو ایمنی با بتش اول ارزیابی عملکرد ایمنی (ارزیابی عملکرد ایمنوی پیمانکوار–
بتش  ،)1همبستگی مثبت و معنادار داشت .همبستگی بین دیگر ابعاد ارزیابی عملکرد ایمنی و مؤلدههای جوایمنی ،علیرغم مقدار باالی آن ،معنادار نبود .امتیاز جوو
ایمنی ،مؤلده آگاهی و شناخت مقررات ایمنی و مؤلده قوانین و مقررات ایمنی همبستگی مندی و معنادار با شاخص تکرار حادثه داشتند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این تحقیق جوایمنی و عملکرد ایمنی در پروژههای ساختمانی با یکدیگر ارتباط دارند .در بوین مؤلدوههای جوو ایمنوی در پروژههوای
ساختمانی موردبررسی ،مؤلدههای ( 1آگاهی و شناخت مقررات ایمنی) و ( 7قوانین و مقررات ایمنی) اهمیت بیشتری در ایمنی محیط کار داشته و افوزایش امتیواز در
این ابعاد با کاهش حوادث همراه بوده است .این مطالعه نشان داد میتوان از  6بعد ابزار ارزیابی عملکرد پیمانکاران شورکت گواز ،جهوت ارزیوابی عملکورد ایمنوی و
بهداشتی پیمانکاران ساختمانی استداده نمود
کلیدواژهها :جو ایمنی ،عملکرد ایمنی ،ساختوساز ،شاخص تکرار حوادث.

مقدمه
ساختوساز بتش مهمی از اقتصاد بووده و بوهعنوان
یکی از شاخصهای مهم عملکرد اقتصادی ،خصوصاً در
کشورهای درحالتوسعه مطور اسوت .ساختوسواز بوا
توجه به ماهیت خاص و منحصربهفرد خود کوه شوامل
تغییر بسیار سریع محیط کوار ،شورایط افوراد شواغل در
سووایتهای ساختوسوواز و نیوز ارتباطوواتی کووه در ایون
صنعت به دلیل انجام کارها توسط یک یا چند پیمانکوار
وجود دارد یکی از خطرناکترین صنایع در کول جهوان
میباشد [ .]1این بتوش ازنظور ایمنوی و بهداشوتی در
ایران نیز یکی از خطرناکترین صنایع موجود اسوت [،2
 .]3در کشورهای درحالتوسعه ،معموالً قوانین مربوط به
ایمنی یا بهگونهای که باید ،وجود ندارند و یا در صورت
وجود ،آنگونه که بایود اسوتقراریافته و اجرایوی گردنود،

موردتوجه قرار نمیگیرنود [ .]4مسوئله دیگور در موورد
ایمنی ساختوساز ،ریسکهای موجود در ایون صونعت
است که یا اصالً مورد ارزیابی قرار نمویگیرنود و یوا بوا
سطح ریسک بسیار کمتری نسبت به حالت واقعی خوود
در نظر گرفته میشوند [.]4
جو ایمنی میتواند بهعنوان درک مشترک کارکنان از
سیاستها ،رویهها ،اعمال و همچنوین اهمیوت کلوی و
اولویت واقعی ایمنی در محیط کار تعری گردد [.]7-9
جو ایمنی یک فاکتور چندبعدی است که بهعنوان یکوی
از نشووانگرهووای میوزان ایمنوی در محیطهووای کوواری
استدادهشده و یک دید کلی از شرایط ایمنی محویط در
یکزمان خاص به دست میدهد [ .]7یکی دیگر از علل
اهمیت جو ایمنی ایون اسوت کوه زمینوهای کوه در آن
ذهنی وت تکتووک افووراد در مووورد ایمن وی مح ویط کووار
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روش بررسی
این مطالعه از نوع توصیدی تحلیلوی و مقطعوی بوود.
پرسشوونامه ارزی وابی جووو ایمن وی بووه همووراه سووؤاالت
دموگرافیک بهصورت حضوری به کارگران تحویل داده
شد و توضیحات الزم در مورد نحووه تکمیول آن ارائوه
گردید .در کل  226عدد پرسشنامه مناسب برای آنالیز از
این  4پروژه تکمیل گردیدند .همه پاسوخدهندگان مورد
بودند.
جهت ارزیابی عملکورد ایمنوی از روش شورکت گواز
پارس جنوبی استداده گردید .روش شرکت گواز پوارس
جنوبی یک روش مدون میباشود کوه در ایون شورکت
برای ارزیابی پیمانکاران اسوتداده مویشوود [ ]17 ،16و
ای ون فاکتورهووا همچن وین در ارزی وابی عملکوورد ایمن وی
پیمانکاران شرکت گاز ،در مطالعه منصووری و حسوینی
[ ]18نی وز مورداسووتداده قرارگرفتهانوود .عملکوورد ایمن وی
پیمانکاران پروژهها بر اساس سؤاالت و فاکتورهای این
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ایجادشووده و ادامووه مییابوود ،و نی وز رفتارهووای ایمن وی
شکلگرفته و تشویق می شود را تشکیل مویدهود [.]6
فلین ( )Flinجو ایمنی را حالوت درک شوده ایمنوی در
مکووان و زمووان مشووتص موویدانوود [ .]8ازایوونرو در
محیطهای شغلی پویا که شرایط آن نسبتا ناپایدار بووده
و مشروط به تغییر هستند و وابسوته بوه مشتصوههای
محیط اجرایی میباشند ،جو ایمنی بهعنوان عواملی در
سطو باال که دربرگیرنده اولین عامول متوتص مرتبوه
اول بوده ،مدهومسازی میشود .عامل رده اول یعنی جو
ایمنی ،باید درک سیاستهای مرتبط با ایمنی  ،تعهود
به ایمنی و مالحظات ایمنی در روشهای کار باشد .لذا
این شاخص در محیطهای شغلی پویا ازجمله پروژههای
سوواختمانی ،پروژههووای سوواخت جوواده و تونوول بکووار
گرفتهشده و حائز اهمیت میباشد [ .]0محققین (نیول و
گریدین) دریافتند جو ایمنی هم بهعنوان واسطهای بوین
جوسازمانی و عملکرد ایمنی عملکرده و هم درک افوراد
در مورد ارزش ایمنی در محیط کار را توضیح مویدهود
[.]9
مطالعات بسیاری ساختار جو ایمنوی در سوازمانها را
موردبررسی قرار دادهاند بوااینوجود الگووی واحودی در
مووورد سوواختار و ابعوواد تشووکیلدهنده جووو ایمنووی در
سازمانهای متتل وجوود نودارد [ .]11 ،10مطالعوات
متتل بوه فاکتورهوای متتلدوی اشواره نمودهانود کوه
میتواند جهت ارزیابی جوایمنی در سازمانهای متتل
اسووتداده شووود .از آن فاکتورهووا مویتوووان بووه مووواردی
همچون التزام مدیریت به ایمنی که وجوه مشوترکی در
بین تمام مطالعات جو ایمنی است ،حمایت سرپرستان از
ایمنی ،حمایت همکاران از ایمنی ،مشارکت کارکنان در
تصمیمگیری و فعالیتها و سطح صالحیتهای ایمنوی
کارکنان در رابطه با ایمنی ،فشار کاری ،ارتباطات ایمنی،
آموزش ایمنی ،محیط حمایت گور و سرپرسوتی شوده و
قوانین و رویههای ایمنی اشاره نمود [.]10
در صنعت ساختوساز نیز جو ایمنی بوهعنوان عامول
کلیدی که عملکرد ایمنی را تحت تأثیر قرار میدهد در
نظر گرفتهشده و هان ارتبواط مندوی مهموی بوین جوو
ایمنی در فعالیتهای مربوط بوه ساختوسواز و رویوداد

جراحووات و شووبه حوووادثی کووه توسووط خووود شوورکتها
گزارششده بود ،و نیز ارتبواط مثبوت مهموی بوین جوو
ایمنی و مشارکت و انطباق ایمنی بیان نموود [ .]12جوو
ایمنی بهتر ارتباط مثبتی با کمتر شدن شوبه حووادث و
جراحات داشته و سطو باالتری از مشوارکت و انطبواق
ایمنی را نشان میدهد [ .]13 ،7نتوایج یافوت شوده در
مووورد ارتبوواط سووطح جووو ایمنوی و عملکوورد ایمنوی در
مطالعووات متتل و متدوواوت بوووده اسووت .در برخ وی از
مطالعات انجامشده ،تنها بین برخوی از مؤلدوههای جوو
ایمنی و ضریب تکرار حوادث ارتباط معنا-داری یافتهاند
[ ]14و در برخی از مطالعات نیز ارتباط بین جو ایمنی و
عملکرد ایمنی تأیید نشده است [.]19
در این مطالعه سوعی گردیود بوا بررسوی مؤلدوههای
جوایمنی در  4پروژه ساختمانی زیر نظور یوک شورکت
عمرانی بزرگ ،ساختار جوو ایمنوی در ایون پروژههوا را
موردبررسی قرار داده و ارتباط جو ایمنوی و مؤلدوههای
سازنده آن را با ابعاد سنجش عملکرد ایمنی تعیین کنیم.
همچنین ارتباط امتیاز جو ایمنی و ضریب تکرار حوادث
در پروژهها ارزیابی شد.
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دو ماهنامه

پرسشنامه استاندارد استداده گردید .ایون پرسشونامه بور
اسووواس راهنموووای سوووازمان  HSEانگلوووی بووورای
اندازهگیری جوایمنی [ ،]10توسط جعدوری و همکواران
تدوین گردیده و مورد ارزیابی روایی و پایایی قرارگرفته
[ ]20و جهت ارزیابی جو ایمنی در پروژههای ساختمانی
نیز استدادهشده است [ .]22 ،21در این مطالعه نیوز (بوه
علت نزدیکی حیطه ارزیابی روایوی ایون پرسشونامه بوا
صنعت ساختوساز) از این پرسشنامه جهت ارزیابی جوو
ایمنی در پروژههای ساختمانی استداده گردید .البتوه بوه
دلیل اینکه ساختار مؤلدههای آن در مطالعوه انجامشوده
در پروژههای ساختمانی موردمطالعه قورار نگرفتوه بوود
[ ،]21جهت شناسایی ساختار این پرسشنامه در جمعیت
موردمطالعه و نیز آزمون قابلیت بازتولیود مؤلدوههای آن
در این جمعیوت ،بور روی آن تحلیول عواملی بوه روش
اجزای اصلی و چرخش  Varimaxاجراء گردید.
پرسشنامه اصلی حاوی  43سؤال متشکل از  11مؤلده
جو ایمنی شامل  )1تعهد مدیریت )2 ،آگاهی و شوناخت
مقررات ایمنی )3 ،ارتباطات درزمینوه ایمنو )4 ،،نقو
قوانین ایمنی )9 ،بهبود قوانین و مقررات ایمنی )6 ،تأثیر
مداخله پرسنل در ایمن )7 ،،سیسوتم صودور مجووز)8 ،
قوانین و مقررات ایمن )0 ،،تشوویق بورا ایمنو)10 ،،
مشارکت در بهبود ایمنی و  )11درک خطر بود .سؤاالت
بووا مقووادیر مشتصوو( ،از  1تووا  )9و از طی و بهشوودت
متالدم تا بهشدت موافقم رتبهبندی گردیده بود .جهوت
سنجش جو ایمنی در پروژههوای موردمطالعوه ،پو از
انجام هماهنگیهای الزم با مدیران و سرپرستان پروژه
و دریافت تعداد و لیسوت افوراد شواغل در پروژههوا ،بوا
مراجعه به محل کار افراد اقدام بوه ارائوه توضویحات در
مورد هدف مطالعوه و محرمانوه بوودن پرسشونامههای
پرشده گردید.
جهت ارزیابی عملکرد ایمنی پروژههوا از چکلیسوت
ارزیابی عملکرد ایمنی شرکت گاز پارس جنوبی ،پ از
تأیید آن توسط کمیته خبرگان جهت مناسب بودن برای
ارزیابی عملکرد ایمنی در پروژههای ساختمانی اسوتداده
شد .کمیته خبرگان شامل  4استاد دانشگاه کوه مودرک
 PhDداشته و در زمینه ایمنی ساختمان فعوال بودنود و
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روش ،براسواس دسوتورالعمل روش و ارزیوابی مطووابق
مبحث  12مقررات ایمنی ساختمان ارزیابی شد .در ایون
مطالعه چکلیست مربوط به ارزیوابی وضوعیت اسوتقرار
سیستم مدیریت زیستمحیطی ،به علت عدم شمول در
مطالعه حذف گردیوده و امتیواز آن از کول امتیواز قابول
کسب ابزار ارزیابی عملکرد کسر گردید .ارزیابی عملکرد
ایمنی در این مطالعه بر اساس این روش با مراجعوه بوه
پروژهها و بررسوی سووابق و مسوتندات و نیوز بررسوی
شرایط در طی سه جلسه مراجعه به محل پروژه صورت
گرفت.
بر اساس فاکتورهوای ارزیوابی عملکورد پیمانکواران،
تعیین امتیاز کل عملکرد با توجه بوه مووارد زیور انجوام
گردید:
 .1جهت محاسبه حداکثر امتیاز ممکن ،برای هر یک
از سؤاالت ابعاد هدتگانه از طریق حاصلضرب عودد 4
در تعداد سطرهای دارای کاربرد تعیین شد.
 .2برای هر مووردی کوه در پیموان کواربردی نودارد،
ستون "بدون کاربرد" عالمت زدهشده و امتیاز آن مورد،
نیز در حداکثر امتیاز ممکن لحاظ نشد.
 .3امتیووازدهی در بتووش ارزیووابی عملکوورد ایمنووی
پیمانکاری – بتش ( 2بعد  3در جدول  )2بودین گونوه
است که در صورت وجود حادثه منجر به فوت در پروژه،
کل امتیاز این بتش صدر در نظر گرفتهشده است.
نمونوووه و روش نمونوووهگیری :در ایووون مطالعوووه در
پروژههای ساختمانی یک شرکت عمرانی که در مناطق
 1تا  3شهرداری تهران قرار داشتند صورت گرفوت .بوه
این منظور ابتدا لیسوت پروژههوای تحوت نظوارت ایون
شرکت ( 60پروژه) تهیه گردیود .سوس از کارشناسوان
ناظر شرکت خواسته شد تا پروژههای مربوطه که باالی
 30ندر کارگر و کارمند داشتند را مشتص نمایند .پو
از مشتص نمودن شرکتهایی که معیار ورود به مطالعه
را داشتند ،بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده ،تعوداد 4
پروژه ساختمانی برای انجام مطالعه انتتاب شد .تموامی
 4پووروژه انتتابشووده بوورای مطالعووه از منوواطق  1و 2
شهرداری تهران بودند.
ابزار :جهت ارزیوابی جوو ایمنوی در پروژههوا از یوک

21
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نیز  10ندر از متتصصین ایمنی فعال در زمینوه ایمنوی
ساختمان که باالی  10سال تجربه در موضووع ایمنوی
ساختمان داشتند ،بود .این ابزار از  60سؤال که در قالب
 8فاکتور شامل  )1عملکرد پیمانکار از منظر واکونش در
شرایط اضطراری مدیریت بحوران  )2وضوعیت اسوتقرار
سیستم مودیریت زیسوتمحیطی  )3بتوش  1ارزیوابی
عملکرد ایمنی پیمانکاری  )4بتش  2ارزیابی عملکورد
ایمنووی پیمانکوواری  )9زیرسوواختهای موودیریت HSE
پیمانکاری  )6وضعیت استقرار سیستم مدیریت عملکرد
آموزش و فرهنگسازی پیمانکاری  )7وضعیت مدیریت
منابع انسانی از منظر  )8 HSEوضعیت استقرار سیستم
مدیریت بهداشتی ،عملکرد ایمنوی را ارزیوابی مویکنود
تشکیلشده بود .بعد مربوط به وضعیت استقرار سیسوتم
مدیریت زیستمحیطی به علت عدم شومول جنبوههای
زیسوتمحیطی در ایون مطالعووه از اداموه مطالعوه کنووار
گذاشته شد.
الزم به ذکر است که بعود  2روش ارزیوابی عملکورد
(بتش  1ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکار) ،بیشتر موارد
پیشگیریکننوده از حووادث شوامل سوؤاالتی همچوون
وضعیت لوازم و تجهیزات ایمنی و آتشنشانی ،گوزارش
دهی شوبه حووادث و آنوموالیهوا (شورایط غیرعوادی)،
وضووعیت ضووبطوربط محوویط کووار ،وجووود و رعایووت
دستورالعملها و ارزیابی ریسک میشود .بعد ( 3بتوش
 2ارزیابی عملکرد ایمنی) شامل مواردی چوون تعوداد و
وضعیت حووادث و آتشسووزیهاسوت کوه بیشوتر بوه
مواردی میپردازد که بعود از حادثوه موردبررسوی قورار
میگیرند.
دادههووای مربوووط بووه تعووداد حوووادث در پروژههووای
موردمطالعه نیز از مسئولین پروژهها دریافت گردید .این
اطالعات بر پایه اسناد ثبتشده برای ارائوه بوه بیموه و
دیگر مراجع قانونی بودند .شرکتها اطالعات مربوط به
ساعات کاری پرسنل در طی یک سوال گذشوته را نیوز
ارائووه نمودنوود .ضوورایب تکوورار حوووادث ( )AFRبوورای
پروژههای موردمطالعه بر اساس اطالعات دریافت شوده
از مسئولین پروژهها و بر اساس توصیههای ارائهشوده از
طرف سوازمان  OSHAو بوه ازای  100ندور محاسوبه

گردید [.]23
تحلیل دادهها :جهت آنوالیز دادههوا ،ابتودا اطالعوات
حاصووله وارد نرمافووزار  SPSS 16گردیوود و سووس
سؤاالتی از پرسشنامه جووایمنوی کوه بهصوورت مندوی
مطر گردیده بودند بهصورت معکوس کدبندی شودند.
امتیاز عملکرد بتشها و نیز امتیاز کل عملکورد ایمنوی
پروژهها نیز وارد نرمافوزار  SPSSگردیود توا ارتباطوات
آماری موردبررسی قرار گیرد .ارتباط آماری اطالعات جو
ایمنی و عملکرد ایمنی با استداده از ضریب همبسوتگی
پیرسون موردسنجش قرار گرفت.
امکان تداوت مؤلدههای تشکیلدهنده جووایمنوی در
یک صنعت با صنایع دیگر وجود داشته و حتوی ممکون
است مؤلدههای تشکیلدهنده جو ایمنوی هور سوازمان،
خاص آن سازمان باشد [ .]24جهت تشوتیص سواختار
پرسشنامه و مؤلدههای جو ایمنی در این مطالعوه و نیوز
مقایسه آن با مؤلدههای پرسشنامه اصلی ،تحلیل عاملی
اکتشووافی ( Exploratory Factor Analysisیوووا
 )EFAانجووام شوود [ .]14آنووالیز انجامشووده بووا متوود
 Principal Componentو بووا اسووتداده از چوورخش
 Varimaxانجام گردیود .هودف اسوتداده از  EFAنوه
ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه کوه قوبالً انجامشوده
است [ ،]20بلکه ارزیابی ساختار جوو ایمنوی در صونعت
ساختوساز و به دست آوردن فاکتورهای پنهان احتمالی
بود .زیرا که تحلیل عاملی اکتشافی ایون پرسشونامه در
زمان استداده از این پرسشونامه در ایون صونعت انجوام
نشده بود [ ]22و این فاکتورها مویتوانسوتند بهصوورت
ترکیبی از سوواالت گونواگون وجوود داشوته باشوند .در
برخی از مطالعات دیگور نیوز علیورغم اسوتداده از یوک
پرسشنامه یکسان با مطالعات قبلی ،زمانی کوه نمونوه و
محل موردمطالعه توسط پرسشنامه تغییر نموده است ،از
روش  EFAجهت ارزیابی دقیقتر سواختار جوو ایمنوی
استدادهشده است [ .]14تعداد سوؤاالتی کوه وارد آنوالیز
شدند  43عدد بود .تحلیل عاملی روشی آمواری جهوت
خالصهسازی گویههای غیرقابل مشاهده در چند عامول
مانند نگرش مدیریت نسبت به ایمنی است [.]29
تحلی ول عوواملی در ابتوودا بووا حضووور تمووام سووؤاالت
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جدول  -1امتیاز عملکرد ایمنی پروژهها بر اساس روش شرکت گاز
پروژه

حداکثر نمره
شماره 4
129
48/80
0
2
24
20
10
16
20

شماره 3
139
91/02
0
32
13
18
17
10
27

260
%100
24
48
24
48
36
36
44

جدول  -2همبستگی پیرسون بین جو ایمنی و مؤلدههای آن با امتیازات عملکرد ایمنی ،تکرار حادثه و تعداد کارگران پروژهها
AFR
TSP
بعد 7
بعد 6
بعد 9
بعد 4
بعد 3
بعد 2
بعد 1
TSC
مؤلده 1
مؤلده 2
مؤلده 3
مؤلده 4
مؤلده 9
مؤلده 6
مؤلده 7
مؤلده 8
NE

0/721
0/770
0/683
0/292
0/707
0/442
0/942
0/663
0/266
0/760

0/740
0/642
0/807
0/900
0/049
0/946
0/309
0/924
0/306
*0/072

*0/098
0/014
0/600
0/679
0/716
0/810
0/078
0/893
0/686
0/868

-0/809
-0/600
-0/981
-0/034
-0/737
-0/002
0/340
-0/670
-0/890
-0/884

0/641
0/909
0/809
0/303
0/002
0/370
0/919
0/497
0/207
0/804

0/803
0/014
0/902
0/900
0/677
0/689
0/274
0/834
0/938
0/807

0/788
0/812
0/706
0/363
0/791
0/933
0/446
0/703
0/364
0/824

0/747
0/889
0/404
0/222
0/492
0/403
0/463
0/807
0/337
0/973

** p Value<0.01

پرسشنامه اولیه انجام گرفت و سؤاالتی کوه میوزان بوار
شدن آنها بر روی عاملها بویش از  0/4بوود انتتواب
گردیدند و  13مؤلده تشکیل شود کوه  64.18درصود از
واریان را توضیح میداد .تعداد  10عدد از سؤاالت بوه
علت مشکل بودن تدسیر و بار شدن بور روی  2عامول
(حضور سؤاالت در بیش از دو مؤلده که باعوث مشوکل
شدن طبقهبندی سؤاالت در قالوب مؤلدوههای متتلو
میگردید) حذف گردیدند (سوؤاالت ،16 ،14 ،13 ،9 ،3
 )41 ،37 ،34 ،30 ،20و تحلی ول عوواملی دوبوواره بوودون
حضور این سؤاالت تکرار گردید .این بار تعداد  10مؤلده
که  %62.14از واریان را توضیح میدادند ،باقی ماندند.
 2عدد از مؤلدوهها (شوامل دو سوؤال  X12و  )X7بوه
علت داشتن کمتر از  3سؤال حذف گردیدند [ ]19 ،10و
دو ماهنامه

*-0/068
**-0/003
-0/319
-0/684
-0/389
-0/801
-0/106
*-0/086
-0/807
-

NE
0/770
0/904
0/032
0/673
*0/090
0/620
0/009
0/481
0/913
1

* P value< 0.05

نهایتاً  31سؤال در قالب  8مؤلده باقی ماندند.
یافتهها
ارزیابی جوایمنی و ساختار آن :آنالیز انجامشده نشوان
داد که شاخص کدایت  Kaiser-Meyer-Olkinبرابور
 0/73بود که مناسب بودن دادهها بورای انجوام تحلیول
عاملی را نشان میداد [ .]26تست Bartlett’s test of
 sphericityنیز ازنظور آمواری معنوادار بوود ( χ2برابور
 3388.650و ( )p<0/01این تست نشان میدهود کوه
ماتری همبستگی بین فاکتورهای جو ایمنی وجود دارد
و برخی از فاکتورها با یکدیگر همبستگی خواهند داشت
[ 8 .]26مؤلدهای که در تحلیل عاملی ایجواد گردیدنود،
جمعاً  %94/06از واریان را توضیح میدادنود (جودول
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نمره کل
نمره کل از 100
(بعد  )1عملکرد از منظر واکنش در شرایط اضطراری  -مدیریت بحران
(بعد  )2ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاری – بتش 1
(بعد  )3ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاری – بتش 2
(بعد  )4شاخص استقرار زیرساختهای مدیریت HSE
(بعد  )9وضعیت استقرار سیستم مدیریت عملکرد آموزش و فرهنگسازی
(بعد  )6ارزیابی وضعیت مدیریت منابع انسانی از منظر HSE
(بعد  )7ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت بهداشتی

شماره 1
184
70/76
10
44
0
34
27
30
30

شماره 2
178
68/46
13
39
21
28
23
27
31

23

24
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جدول  -3مؤلدههای ایجادشده پ
مؤلدههای جو ایمنی پ

از انجام تحلیل عاملی اکتشافی

از تحلیل عاملی

مؤلده  :1آگاهی و شناخت مقررات ایمنی
 -8من بهروشنی میدانم که مسئولیتم در مورد ایمنی و بهداشت چیست.
 -10من خطرات ایمنی و بهداشتی مربوط به کارم را بهخوبی میشناسم.
 -11آموزشهای ایمنی جنبههای مهم ایمنی را بهطور کامل در برمیگیرد
 -0من از مقررات و دستورالعملهای مرتبط با کارم آگاهم.
مؤلده  :2تشویق برای ایمنی
 -24کارکنان برای پیشبرد و ترقی ایمنی تشویق میشوند.
 -29افراد به خاطر ابتکار عملهایی که باعث پیشرفت ایمنی میشود بهشدت تشویق میشوند.
 -33اطالعات راجع به وقوع حوادث و رویدادها به افراد مناسب ارسال میگردد.
 -28کمیته حداظت فنی و بهداشتکار نقش مهمی در مسائل مرتبط با ایمنی دارد.
 -1سازمان واقعاً نگران ایمنی و سالمت افرادی است که در این سایت کار میکنند.
مؤلده  :3تعهد مدیریت
 -4مدیریت هنگام بروز یک مسئله ایمنی بهصورت قاطع برخورد میکند.
 -2شرکت به خاطر حدظ ایمنی ما کار را تعطیل میکند حتی اگر ضرر مالی ببیند.
 -18دستورالعملهای ایمنی مشتص میکنند که کار چگونه ایمن انجام میشود.
 -10من معموالً میتوانم تجهیزاتی که برای انجام ایمن کار نیاز دارم را دریافت نمایم.
 -19قوانین ایمنی حتی در هنگام کار نیز اجرا میشوند.
مؤلده  :4نظام صدور مجوز
 -30الزاماتی که سیستم صدور مجوز ایجاد میکند قابلاجرا است.
 -38سیستم صدور مجوز کار ،تأمین ایمنی را تضمین میکند.
 -40فرمهای مورداستداده برای سیستم صدور مجوز قابلفهم هستند.
مؤلده  :9بهبود قوانین و ایمنی
 -21زمان زیادی طول میکشد تا ایمنی بهبود یابد.
 -6مدیریت معموالً چشم خود را بر روی رویهها و دستورالعملها و قوانین ایمنی که نق شدهاند می بند.
 -17گاهی اوقات بود افراد کافی برای انجام کار باعث نق قوانین ایمنی میشود.
 -22هیچکدام از قوانین و مقررات ایمنی با جدیت پیگیری نمیشود.
مؤلده  :6مشارکت در بهبود ایمنی
 -36من در اتتاذ تصمیمات ایمنی مؤثر در کارم دخالت دارم.
 -26من میتوانم روی تصمیماتی که سرپرستم میگیرد تأثیر بگذارم.
 -39من در بازنگری و تصویب قوانین و رویههای ایمنی دخالت دارم.
 -27در طر ریزی و تصمیمگیریهای مرتبط با ایمنی حضور فعال دارم.
مؤلده  :7قوانین و مقررات ایمنی
 -43بعضی از قوانین و رویههای ایمنی برای انجام کار بهصورت ایمن ضروری نیستند.
 -42من احساس میکنم که به من ارتباط ندارد که کسی ایمنی را نادیده بگیرد.
 -20من برای انجام کارم رویههای ایمنی را نادیده میگیرم.
مؤلده  :8درک خطر
 -31من برای انجام کارم راهی را انتتاب میکنم که خطر کمتری داشته باشد.
 -32من مطمئنم بهزودی دچار حادثه میشوم.
 -23برای من مهم است که مسائل ایمنی کامالً رعایت شود و روی این موضوع تأکیددارم.
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میزان بارشدن بر
فاکتورها

میزان واریان توضیحی
توسط فاکتور)(%

آلدا کرونباخ

0/12

0/720

0/762
0/744
0/649
0/977
8/00

0/747

0/803
0/609
0/667
0/904
0/488
7/34

0/712

0/683
0/682
0/968
0/937
0/470
6/86

0/697

0/724
0/710
0/640
6/79

0/693

0/720
0/648
0/630
0/607
6/2

0/647

0/794
0/626
0/978
0/974
9/23

0/607

0/736
0/714
0/939
4/42
0/793
0/992
0/408

0/96
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.)3
ارزیووابی عملکوورد ایمنووی پروژههووا :عملکوورد ایمنووی
پروژهها بر اساس مشواهدات و مسوتندات توسوط تویم
تحقیق ارزیابی گردید و نتیجه ارزیابی بهصوورت نموره
عملکرد ایمنی پروژهها ارائه شد (جدول .)1
همبستگی بین مؤلدههای جو ایمنی و ضوریب تکورار
حوووادث ( :)AFRبووین امتیوواز کوول جووو ایمنووی و نیووز

مؤلدههای مدیریت بحران و ارزیوابی وضوعیت اسوتقرار
سیستم مدیریت بهداشتی و ضریب فراوانی حادثه ارتباط
مندی و معنادار ازنظر آماری ( )p<0/009وجود داشوت.
بووین ضووریب تکوورار حادثووه و فوواکتور  8جووو ایمنووی
همبستگی قوی مندی و غیر معنادار ازنظر آماری وجوود
داشت.
همبستگی بین عملکرد ایمنوی پروژههوا و جووایمنی:

بررسی ارتباط مؤلدههای جو ایمنی کارکنان با عملکرد ایمنی در...

بحث و نتیجهگیری
ساختار پرسشنامه جو ایمنی :جهت ارزیابی مؤلدههای
جو ایمنوی ،تحلیول عواملی انجوام شود و از  43سوؤال
تشکیلدهنده پرسشنامه اولیه ،تعداد  31سؤال در قالوب
 8مؤلده باقی ماندند که با پرسشنامه انتتابشده اولیوه
مشترک بودند .این امر نشاندهنده بازتولید حدود  72در
صد از مؤلدههای پرسشنامه اولیه در این مطالعه بود .سه
عدد از مؤلدهها در این مطالعه ایجاد و بازتولید نگردیدند
که شاید به علت تداوت در صنعت ساختوساز نسبت به
صنعت استتراج معدن باشد که روایی پرسشنامه در آن
ارزیابیشده است .در مورد ثبات مولدههوای جوو ایمنوی
نظرات متتلدی وجوود دارد موثالً ،شویرالی و خادمیوان
[ ]27بر اساس مطالعوه خوود بوا اسوتداده از پرسشونامه
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نوردیک اشاره مینمایند که مولدههای ایون پرسشونامه
در صنایع و گروههای متتل  ،برابور بووده و مویتوانود
برای مقایسه مورداستداده قورار گیورد .ولوی بور اسواس
مطالعات گلندون [ ]19و قهرمانی [ ]10مؤلدههای ثابتی
برای جوایمنی صنایع متتل کاربرد نتواهود داشوت و
تنها برخی از مؤلدوههای جوو ایمنوی ممکون اسوت در
صنایع متتل  ،سازمانها و حتی کشورها ثابت باشوند.
در برخی دیگر از مطالعات نیز بواوجود اسوتداده از یوک
پرسشنامه ثابت در مطالعه ،مؤلدههای ثوابتی بوه دسوت
نیامووده اسووت [ .]19 ،14در ایوون مطالعووه نیووز علیوورغم
استداده از پرسشنامهای ثابت جهت ارزیابی جو ایمنی در
دو سازمان متداوت ،مولدوههوای ثوابتی بورای ارزیوابی
جوایمنی در این محیطها به دست نیامد.
قابلیت اطمینان پرسشنامه تشکیلشده  0/820بوود و
با توجه به بیشتر بوودن میوزان آلدوای کرونبواخ از 0/6
نیازی به حذف هیچیک از سؤاالت جهت افزایش میزان
آلدا مشاهده نشد [ .]28قابلیت اطمینان فواکتور  8ایون
پرسشنامه بسیار پایین می باشد و از آن نمی توان برای
ارزیابیهای علمی سود برد [.]20
ارتباط بین تعداد کارگران پروژهها ( )NEبوا عملکورد
ایمنی و جوایمنی :در این مطالعه تعداد کارگران پروژهها
همبستگی مثبت با بیشتر ابعاد ارزیابی عملکورد ایمنوی
داشووت و همبسووتگی آن بووا بعوود واکوونش در شوورایط
اضطراری معنادار ( )p<0/09بود .بین بزرگی پروژههای
ساختوساز و عملکرد ایمنی آنها در مطالعات دیگر نیز
همبستگی مثبت یافت شده است که میتواند بوه علوت
توانایی بیشتر شرکتهای بزرگتر در استقرار برنامهها و
سیاسووتهای ایمنووی قابلاعتمووادتر باشوود [ ]30و ایوون
پروژههای معموالً سیستمهای  HSEسازمانیافتوهتری
دارند که مویتوانود در آمووزش افوراد در موورد شورایط
بحرانی و نیز کمک به آنها در مدیریت اینگونه شرایط
مدید واقع گردد.
تعداد کارگران پروژهها همبستگی مثبت و معنوادار بوا
مؤلده نظام صدور مجووز جوو ایمنوی داشوت .بوه نظور
میرسد هر چه تعداد کارگران پروژهها باالتر رفته است،
الزامات سیستمهای صدور مجوز ازنظر کارگران اجرائی
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بین امتیاز کلی جوو ایمنوی و بعود  1ارزیوابی عملکورد
ایمنی ،همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت .همچنین
امتیاز کلی جو ایمنی و فاکتور  9ارزیابی عملکرد ایمنوی
و همبستگی مثبت قوی و غیور معنوادار ازنظور آمواری
وجود داشتند .بین مؤلده  1جو ایمنی و فاکتور  9 ،9 ،2و
 7ارزیابی عملکرد ایمنی همبستگی باال ولی غیر معنادار
ازنظر آماری وجود داشت .بین مؤلده  2جوایمنی و ابعاد
 6 ،9 ،2 ،1و  7عملکرد ایمنی همبستگی مثبت و غیور
معنادار ازنظر آماری وجود داشت .بین مؤلده  4جو ایمنی
و فاکتور  4ارزیابی عملکورد ایمنوی ،همبسوتگی مثبوت
قوی و بدون معنا ازنظر آماری یافت گردید .بین مؤلدوه
هدت و فواکتور  9 ،2و  7ارزیوابی عملکورد ایمنوی نیوز
همبستگی قوی غیر معنادار ازنظر آماری مشاهده شد.
ارتباط میان تعداد کارگران ( )NEپروژهها و عملکورد
ایمنی پروژهها و امتیاز جو ایمنی :بوین تعوداد کوارگران
شاغل در پروژهها و مؤلده چهار جو ایمنوی ،همبسوتگی
مثبت و معنادار ازنظر آمواری ( )p<0/09وجوود داشوت
همچنووین بووین تعووداد کووارگران و مؤلدووه شووماره دو
همبستگی قوی و غیر معنوادار ازنظور آمواری مشواهده
گردید ( .)p>0/09بین تعداد کارگران شاغل در پروژهها
و بعد مدیریت شورایط اضوطراری همبسوتگی مثبوت و
معنادار ازنظر آماری وجود داشت (جدول .)2
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تر بوده است .این همبستگی ممکون اسوت بوهاینعلت
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
انجام سریع کار و رعایوت ایمنوی مویشوود؛ زیورا کوه
انتتاب بین اتمام سریعتر کارها و بهرهوری ،باعث تنش
بین اهداف عملیاتی و ایمنی گردیده و بهعنوان چوالش
بزرگووی بوورای ایمنووی محسوووب موویشووود [ ]28و
درصورتیکه فشار کاری کارگران زیاد بوده و مجبور بوه
انتتاب بین اتمام کار در زمان معین و باکیدیت و رعایت
مسائل ایمنی باشند ،احتماالً اتمام سریع کار را انتتواب
خواهند نمود [ ]31و احتمال نادیده گرفتن مسائل ایمنی
توسط آنان بیشتر میشود [.]32
ارتباط بین ضریب تکرار حووادث و جوو ایمنوی :بوین
ضریب تکرار حوادث با امتیاز کلی جو ایمنی ،مؤلدههای
( 2تشویق برای ایمنوی) و مؤلدوه ( 7رعایوت قووانین و
مقررات) همبستگی مندی و معنادار وجوود داشوت .ایون
موضوع نشاندهنده این اسوت کوه بوا افوزایش سوطح
جوایمنی در پروژههای ساختمانی ،سطح حوادث کاهش
داشته است و نشاندهنده این است که احتماالً تشوویق
برای ایمنی و رعایت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را
در کوواهش میووزان حوووادث رویداده و ضووریب تکوورار
حوادث دارا بوده و هرچقدر کارگران بیشتر برای ایمنوی
تشویق گردیوده و قووانین و مقوررات را بیشوتر رعایوت
نمودهاند ،باعث کاهش حوادث در محیط گردیده اسوت.
دیگر فاکتورهای جو ایمنی همبستگی معنادار با ضریب
تکرار حوادث رویداده نداشتند .نتوایج ایون مطالعوه بوا
نتایج حاصل از مطالبه وینودکومار و ورونین [ ]14 ،7در
مورد ارتباط مندی و معناداری بین ضریب تکرار حوادث
و امتیاز جو ایمنوی همخووانی داشوته و نتیجوه مطالعوه
جانسون را در مورد اینکه جو ایمنی میتواند پیشبینی
کننده ضریب تکرار حوادث باشد [ ]33را تأیید میکند.
ارتباط مؤلدههای جو ایمنی و ابعواد عملکورد ایمنوی:
امتیاز کلی جو ایمنی ( )TSCبا بعود  2عملکورد ایمنوی
(بتش  1ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاری) همبستگی
مثبت و معنادار داشت .بعود  2ارزیوابی عملکورد ایمنوی

بهصورت کلی ،بوه بررسوی مسوائلی منجملوه ارزیوابی
ریسک ،وجود و استداده از وسایل حداظت فردی و ...که
در محیط کار کامالً برای کوارگران مشوهود اسوت موی
پردازد .بر اساس نظر ورونین [ ]14کوارگران بهصوورت
پیوسته محیط کار را رصد نموده و بر اساس مشواهدات
خود ،مدل ذهنی برای خود میسازند که رفتار آنهوا در
محیط کار را مدیرت مینماید و بر ایمنی مؤثر است .بوا
توجه به این همبستگی به نظر میرسد دیدگاه کارگران
در مورد ایمنی بیشتر تحت تأثیر سطح ایمنی محیط کار
بوده است خصوصاً اینکه این بعد از ارزیوابی عملکورد،
همبستگی بواالیی بوا امتیواز مؤلدوه آگواهی و شوناخت
مقررات ایمنی نیز داشت .این نتیجه با یافتههای حاصل
از مطالعه نیل و گوریدین [ ]9کوه بوین رعایوت بیشوتر
مسائل ایمنی در محیط کار و جوایمنی ارتبواط یافتوه و
جو ایمنی را مقدمهای بر عملکرد ایمنوی در سوازمانها
دانستهاند ،همتوانی داشت و نظر ورونین [ ]14مبنی بر
اینکه درک کلی کوارگران بیشوتر تحوت توأثیر ایمنوی
محیط است تا اعمال و رویههای ایمنی شرکت را تأیید
مینماید.
بین امتیاز جو ایمنی و مؤلدوههای آن بوا بتوش  2از
روش ارزیابی عملکرد ایمنوی (بعود  )3کوه بوه ارزیوابی
حوووادث رویداده در پووروژه موردبررسووی موویپووردازد،
همبستگی مندی غیر معنی دارد وجود داشت که علیرغم
بدون معنا بودن ،با تئوریهوای موجوود در ایون زمینوه
همتوانی نداشت .به نظر میرسد این موضوع به علوت
وجود حادثه منجر به فوت دریکی از پروژهها و در نظور
گرفتن امتیاز صودر بورای آن پوروژه در ایون بتوش از
ارزیابی عملکرد میباشد .زیورا کوه پوروژه مووردنظر در
اکثر بتشهای این بعود از عملکورد ایمنوی در شورایط
خوبی قرار داشته و فقط به علت وجود حادثه منجور بوه
فوت ،بنا بر دستورالعمل روش ارزیابی ،برای تموام ایون
بتش امتیاز صودر منظوور گردیود .موورد دیگور اینکوه
ارزیابی همبستگی بین مؤلدههای جوایمنی و این بعد از
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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نیز آگاهی افراد را بهبود بتشد .به نظر زهوور [ ]24نیوز
عدم انطباق ایمنی با استانداردها ،بوا موواردی همچوون
عوودم همکوواری و رفتووار کارکنووان ،آشوونایی آنهووا بووا
روشهای مدیریت ایمنی ،آگاهیهای ایمنوی و قووانین
ایمنی ارتباط دارد .با توجوه بوه اینکوه جوو ایمنوی نیوز
برداشت نظری کارگران در مورد اهمیت واقعی ایمنی و
بهداشت در سازمان است [ ،]6به نظور میرسود نتیجوه
کسبشده در این مطالعه علیورغم غیور معنوادار بوودن
ازنظر آماری با تئوریهای موجود در این زمینه همراستا
است.
بین بعد  1ارزیابی عملکرد ایمنی (مدیریت بحوران) و
مؤلده  4جو ایمنی (نظام صدور مجوز) ،همبستگی بسیار
باال و مثبتی وجود دارد که ازنظر آماری معنادار نیسوت.
بتش مدیریت بحران در این روش به مسائلی همچون
وضعیت اقدامات کنترلی در فعالیتهای غیرعادی و پور
ریسک ،وضعیت آمووزش و فرهنگسوازی کارکنوان در
خصوووص موودیریت بحووران و ...م ویپووردازد .مؤلدووه 4
جوایمنی درک کارگران در مورد نظوام صودور مجووز و
اهمیووت آنکووه معموووالً در فعالیتهووای غیوور روتووین و
شرایط پرخطر به کار گرفته میشوود را مویسونجد .بوا
توجه به این مطلب به نظر مویرسود افوزایش عملکورد
پیمانکاران قسمت مدیریت بحران باعث افزایش آگاهی
و درک کارگران نسوبت بوهنظام صودور مجووز و لوزوم
بهکارگیری آن شده است.
در ایوون مطالعووه مشووتص گردیوود کووه فاکتورهووای
جوایمنی در بوین صونعت معودن و صونعت سواختمان،
علیرغم استداده از یک پرسشنامه ،یکسان نیست.
همبستگی بین اکثور مؤلدوههای جوو ایمنوی و ابعواد
ارزیابی عملکرد ،علیورغم قووی بوودن ،ازنظور آمواری،
معنادار نبود .ولی همبستگی قوی ونیز همجهوت بوودن
آنها ،نشوان از تأثیرپوذیری شودید امتیواز جووایمنی و
عملکوورد ایمنووی از یکوودیگر داشووت .عوودم معنوواداری
همبسووتگیهای موجووود بووهغیراز کووم بووودن تعووداد
نمونووههای موردبررسووی در ایوون پووروژه کووه یکووی از
محدودیتهای تحقیق حاضر بود ،شاید به علت ویژگی
خاص صنعت ساختوساز و پیمانکاران این صنعت باشد.
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به دست میدهد .این موضوع نشان میدهود بوا توجوه
بهاحتمال رخداد حوادث منجر به فووت در پوروژههوای
سوواختمانی و ایجواد خطووا در ارزیووابی امتیوواز عملکوورد،
احتماالً ایون بتوش از روش ارزیوابی عملکورد ایمنوی،
جهت ارزیابی عملکرد در پروژههای ساختمانی مناسوب
نبوووده و نبایوود بوورای ارزیووابی عملکوورد ایمنووی در ایوون
پروژهها مورداستداده قرار گیرد.
بین مؤلده  1جو ایمنی (آگاهی و شناخت) و ابعواد ،2
 6 ،9و  7ارزیابی عملکرد و بین مؤلده  7و ابعواد  9 ،2و
 7ارزیابی عملکرد ایمنی همبستگی قوی (>  )0/8وجود
داشت که ازنظر آماری معنادار نبود .با بررسوی دقیوقتر
این ابعاد ارزیابی عملکرد ایمنی مشتص مویشوود کوه
پیمانکاران پروژهها جهت کسوب امتیواز بیشوتر در ایون
ابعاد ناچار به آموزش افراد جهت جلب همکواری افوراد
درزمینههای یادشده هستند و هرچقدر که شورکتها در
این امر موفوقتر بودهانود بودیهی اسوت کوه آگواهی و
شناخت افوراد از مقوررات ایمنوی افوزایشیافتوه باشود.
ورونین نیز در مطالعه خود در صنعت چوب ،بین سوطح
ایمنی محیط کار و فاکتورهای جوو ایمنوی همبسوتگی
معنادار یافوت و سوطح ایمنوی محویط کوار و اقودامات
انجامشده در مورد ایمنی ،رابطه مستقیم با فاکتورهوای
مرتبط به آگاهیهای ایمنی و مسئولیتپذیری سازمانی
داشت [.]14
بین مؤلدههای ( 2تشوویق بورای ایمنوی) و ( 4نظوام
صدور مجوز) جو ایمنی و بعد  4ارزیابی عملکرد ایمنوی
(استقرار زیرساختهای  )HSEهمبستگی قووی وجوود
داشت .بوه نظور میرسود درصوورتیکه زیرسواختهای
استقرار مدیریت  HSEمناسب باشود ،دسوتورالعملهای
ایمنی و بهداشتی از جملوه سیسوتمهای صودور مجووز
بااهمیت و گستردگی بیشتری در سازمان رعایت شده و
دیدگاه مثبتی نسبت به آنها به وجود خواهود آمود .بوه
گدته قهرمانی [ ]39تعداد زیادی قانون در مورد ایمنی و
بهداشت در ایران وجود داشوته و ازنظور وجوود قووانین
مشکلی وجود ندارد ولی مشکل از اجرایوی کوردن ایون
قوانین و استقرار آنهاست و اسوتقرار قووانین ایمنوی و
بهداشت میتواند شرایط ایمنی و بهداشتی سوازمانها و
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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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