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ABSTRACT
Introduction and purpose: Occupational hazards in the workplace cause 
serious injuries to workers and create many problems for them. The assessment 
of workers' safety attitudes and implementation of codified safety training can 
reduce accidents, unsafe practices, human errors, and costs. Therefore, the 
present study aimed to investigate the correlation between the demographic 
characteristics of individuals and the safety attitude towards work in the workers 
of a dairy company.
Methods: This descriptive study was conducted on all 168 employees working 
in a dairy company's production line. The data collection tool was a two-part 
questionnaire, and the obtained data were analyzed in SPSS software (version 21). 
Results: As evidenced by the obtained results, most workers had a positive 
attitude toward safety (6.7±80.18). There was a significant relationship between 
the number of occupational accidents and the level of workers' safety attitude 
(P=0.01). Moreover, the results pointed to the significant relationship between the 
number of occupational accidents and the work experience of workers (P=0.004) 
and the number of occupational accidents and job satisfaction (P=0.044).
Conclusion: The assessment of safety attitudes and its dimensions can be of 
great help to identify those areas of training that require more attention and better 
design. Prioritizing safety and improving workers' safety attitudes can reduce 
occupational accidents in the industry.
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مقاله پژوهشی  

بررسی همبستگی ویژگی های جمعیت شناسی و نگرش ایمنی کارگران یک شرکت لبنی

مقدمه و هدف: وجود خطرات شغلی در محیط های کاری، آسیب های جدي ای به کارگران وارد می کند 
و مشكالت فراواني را براي آنان به وجود می آورد. ارزیابی نگرش ایمنی کارگران و اجرای آموزش های 
ایمني مدون می تواند سبب کاهش حوادث، کاهش اعمال ناایمن، کاهش خطاهاي انساني و اثربخشی در 
هزینه ها باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی همبستگی ویژگی های جمعیت شناسی افراد و نگرش 

ایمنی به کار در کارگران یک شرکت لبنی است.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفي است که جامعه آن شامل 168 نفر از کارکنان شاغل در خط 
تولید یک شرکت لبنی بود. برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه دوبخشی استفاده شد. سپس داده های 

جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بیشتر کارگران نگرش مثبت در زمینه ایمنی )6/7±80/18( به کار داشتند. میان 
معنادار وجود  ارتباط  ایمنی کارگران  نگرش  میزان  و  است  داده  فرد رخ  برای  تعداد حوادث شغلی که 
داشت )P=0/01(. همچنین میان تعداد حوادث شغلی و سابقه کار کارگران )P=0/004( و تعداد حوادث 

شغلی و رضایت از مزایای شغلی )P=0/044( ارتباط معناداری دیده شد.
نتیجه گیري: سنجش نگرش ایمنی و ابعاد آن می تواند برای شناسایی بخش هایی از آموزش استفاده شود 
که به توجه بیشتر و طراحی بهتر نیاز دارد. الویت دادن به ایمنی و باال بردن نگرش ایمنی کارگران می تواند 

باعث کاهش حوادث شغلی در صنایع شود.

کلمات کلیدی: حوادث، صنعت لبنیات، نگرش ایمنی، ویژگی های جمعیت شناسی
  

غالم عباس شیرالی1
امل ساکی مالحی2

عاطفه سیاهی آهنگر3*

11 دانشکده1. حرفه1ای،1 بهداشت1 مهندسی1 گروه1 استادیار،1
اهواز،1 جندی1شاپور1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 بهداشت،1

اهواز،1ایران
21 دانشکده1. اپیدمیولوژی،1 و1 زیستی1 آمار1 گروه1 استادیار،1

اهواز،1 جندی1شاپور1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 بهداشت،1
اهواز،1ایران

31 بهداشت1. مهندسی1 گروه1 ارشد،1 کارشناسی1 دانشجوی1
حرفه1ای،1دانشکده1بهداشت،1کمیته1تحقیقات1دانشجویی،1
دانشگاه1علوم1پزشکی1جندی1شاپور1اهواز،1اهواز،1ایران

مهندسی1 گروه1 آهنگر،1 سیاهی1 عاطفه1 مسئول:1 نویسنده   *
تحقیقات1 کمیته1 بهداشت،1 دانشکده1 حرفه1ای،1 بهداشت1
دانشجویی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1جندی1شاپور1اهواز،1

اهواز،1ایران1
1

Email: Siahi2068@gmail.com     

تاریخ1دریافت:1399/01/051
تاریخ1پذیرش:1399/04/041

JHRC مجله تحقیقات سالمت در جامعه

چکیده

 استناد : شیرالی، غالم عباس؛ ساکی مالحی، امل؛ سیاهی آهنگر، عاطفه. بررسی همبستگی ویژگی های جمعیت شناسی و نگرش ایمنی کارگران یک شرکت لبنی. 
مجله تحقیقات سالمت در جامعه، بهار 1399؛6)1(: 58-66.

مقدمه

الزم است ابتدا سطح ایمنی آن سازمان تعیین شود ]1[. رفتارهاي ایمن براي مطالعه دقیق در زمینه ایمنی و علل حوادث در هر سازمان 
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در محل کار ازلحاظ ارتباط با بروز حوادث شغلی بسیار مهم هستند. 
حوادث شغلی که اغلب به دلیل خطاي انسانی و رفتارهاي ناایمن رخ 
می دهند، هزینه های سنگینی بر جامعه تحمیل می کنند ]2[. عادت به 
ناآگاهي  کارکردن توأم با بی احتیاطی در محل کار معموالً نتیجه 
بنابر پژوهش های انجام شده، علت  از چگونگي انجام کار است. 
اصلی 80 تا 90 درصد از حوادث شغلی، رفتار غیرایمن کارگران 
است ]3،4[. ازجمله عوامل انسانی مؤثر بر رفتار ایمن، عوامل فردي 
باشند یا ماهیت روان شناختی داشته  هستند که ممكن است ذهنی 
بعضی از رفتارها به طور معمول مربوط به شخصیت فرد  باشند. 
هستند که غیر قابل تغییراند، اما بعضی دیگر به مهارت، نگرش و 

درک ریسک مربوط هستند ]5[.
اندازه گیری و  یكی از روش هایی که به طور گسترده براي 
سنجش نگرش افراد نسبت به  سنجش ایمنی استفاده می شود، 
ایمنی است ]6[. منظور از نگرش، تمایل درونی افراد براي ارزیابی 
و تعبیر آن ها به دو حالت مطلوب و  اشخاص، اشیا، موقعیت ها 
چند سال گذشته در تالش بوده اند  محققیان در  است.  نامطلوب 
تجربي پیدا کنند تا ارتباط واقعي بین نگرش ایمني و  شواهدی 
عملكرد ایمني را نشان دهند ]Marchand .]7،8 به این نتیجه رسید 
که تمایل کارگران به ایمن بودن که از آن به عنوان نگرش ایمنی 
یاد می شود، عامل بازدارنده مهمی برای جلوگیري از بروز حوادث 
شغلی است ]9[. همچنین وجود ارتباط مثبت معنی دار بین رضایت 
ایمنی کارگران  شغلی و عملكرد کارکنان و همچنین بین نگرش 
و عملكرد ایمن آن ها نشان می دهد نگرش ایمنی با بروز حوادث 
شغلی در ارتباط است ]12-10[. نتایج این تحقیقات نشان می دهد از 
طریق سنجش نگرش ایمنی می توان آسیب های شغلی را پیش بینی 
و  دهند  تغییر  را  افراد  رفتار  می تواند  ایمنی  نگرش  بنابراین،  کرد؛ 
اثر  بروز حوادث  و  ایمنی  فرهنگ  بر  به طور مستقیم و غیرمستقیم 
بگذارد ]13،14[. افزایش فرهنگ خطاپذیری به طور مستقیم باعث 
می شود فرهنگ ایمنی رشد کند. درنتیجه می توان اقدامات کنترلی 
را برنامه ریزی و اجرا و حیطه هایی از ایمنی را شناسایی کرد که به 

توسعه و توجه بیشتر نیاز دارند ]15،16[.
نیز مؤثر است ]17[.  ایمنی  ارتقای جو  بر  ایمنی  بهبود نگرش   
گمان می رود با ارزیابي نگرش ایمني کارکنان و اجراي آموزش های 
و  ایمني مدون بتوان در راستاي کاهش حوادث، اعمال ناایمن 
گام برداشت؛  همچنین اثربخشی در هزینه ها  خطاهاي انساني و 
ضروري است با نگرشي نو و همه جانبه و با استفاده از  بنابراین، 
دانش به روز نگرش ایمني کارکنان را ارزیابي کرد ]5،18[. نگرش 
کارکنان نسبت به ایمنی یكی از الزمه های استقرار فرهنگ ایمنی 
افراد در زمینه  که همان میزان پذیرش و احساس مسئولیت  است 
ایمنی است. براي دستیابی به فرهنگ ایمنی مناسب باید درک افراد 

از ایمنی سنجیده شود ]19[.
مطالعه جهانگیری و همكاران به صورت مقطعی-توصیفی روي   
222 نفر از سرپرستان کارگاه های ساختمانی انجام گرفت که حاضر 
از پرسش نامه ساختاریافته ای  مطالعه  این  در  همكاري شدند.  به 
استفاده شد که متشكل از سؤاالتی در زمینه اطالعات کلی، درک 
نتایج این مطالعه  ریسک، نگرش ایمنی و عملكرد ایمنی بود. 
نشان داد بین درک ریسک و نگرش با عملكرد ایمنی سرپرستان 
کارگاه های ساختمانی ارتباط معنی داری وجود دارد، به طوری که 
کارگاه های ساختمانی،  با افزایش نگرش ایمنی در سرپرستان 

عملكرد ایمنی آن ها نیز افزایش می یابد ]20[.
توصیفی- پژوهشی  که  همكاران  و  نوده  حسینی  مطالعه  در 

نفر از زنان کارگر شاغل در چهار کارخانه  بود، 171  همبستگی 
روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب  مواد غذایی شهر تهران به 
شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه دوقسمتی جمعیت شناسی و 
نتایج نشان داد  شد.  جمع آوری  پرسش نامه نگرش ایمنی به کار 
و  بیشتر زنان کارگر نگرش مثبت در زمینه ایمنی به کار داشتند 
هیچ کدام از آن ها نگرش منفی در زمینه ایمنی به کار نداشتند. سن 
کارگران شرکت کننده در این پژوهش رابطه معنی داری با نگرش 
ایمنی به کار آن ها نشان نداد. درنتیجه با توجه به همبستگی برخی 
ویژگی های جمعیت شناسی زنان کارگر با نگرش ایمنی به کار 
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آن ها، بررسی بیشتر در این جمعیت توصیه شد ]21[.
آسیب های  کاری،  محیط های  در  شغلی  خطرات  انواع  وجود 
جدي را به کارگران وارد می کند و مشكالت فراواني را براي آنان 
به وجود می آورد. گمان می رود با ارزیابی نگرش ایمنی کارگران و 
اجرای آموزش های ایمني مدون بتوان در راستاي کاهش حوادث، 
کاهش اعمال ناایمن، کاهش خطاهاي انساني و اثربخشی در هزینه ها 
گامي مؤثر برداشت؛ بنابراین، ضروري است با نگرشي نو و همه جانبه 
شود.  و با استفاده از دانش به روز نگرش ایمني کارکنان ارزیابي 
هدف از این پژوهش، بررسی همبستگی ویژگی های جمعیت شناسی 

افراد و نگرش ایمنی به کار در کارگران یک شرکت لبنی است.

روشکار

سال  در  این پژوهش یک مطالعه توصیفي-تحلیلي است که 
1397 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 168 نفر از کارکنان شاغل 
در خط تولید یک شرکت لبنی بود که به صورت سرشماری تمام 
کارکنان در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری اطالعات 
بخش اول پرسش نامه شامل  شد.  استفاده  دوبخشی  پرسش نامه  از 
سؤاالت دموگرافیک بود که به کمک آن اطالعات مربوط به 
میزان رضایت افراد از مزایای شغلی، سن، سابقه کار، تحصیالت، 
وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و تعداد حوادث شغلی که برای فرد 
اتفاق افتاده است جمع آوری شد. بخش دوم مربوط به پرسش نامه 

نگرش ایمني و شامل 21 سؤال بود.
ازجمله  صنایع  کارشناسان  خبرگان و گروهي از  8 نفره  پانل 
روایي   )CVI:0/79 و   CVR:0/85( لبنیات  صنعت  کارشناسان 
تأیید کردند و پایایي آن از طریق ضریب  پرسش نامه را  محتوایي 
از  نفر   30 که  ترتیب  این  به  شد؛  محاسبه   0/91 آلفاي کرونباخ 
را تكمیل کردند.  فاصله دو هفته پرسش نامه  با  مرتبه  کارگران دو 
سپس پرسش نامه مذکور در اختیار افراد دیگر قرار گرفت و به روش 
پاسخ سؤاالت بر اساس  کردند.  تكمیل  را  آن  خودگزارش دهی 

مقیاس پنج گزینه ای لیكرت طراحی شد )عدد 1 براي کامالً مخالفم، 
2 براي مخالفم، 3  براي نظری ندارم، 4 براي موافقم و 5  براي کاماًل 
موافقم(. میانگین پاسخ سؤاالت مربوط به هر عامل به عنوان نمره آن 
عامل در نظر گرفته شد. با توجه به مقیاس استفاده شده نمره هر عامل 
داشتند،  منفی  برای سؤاالتی که جنبه  قرار گرفت.  تا 5  در بازه 1 
رتبه بندی در نرم افزار SPSS به صورت معكوس انجام شد. با توجه 
سؤاالت جنبه مثبت داشت، نمرات بیشتر  رتبه بندی تمام  به اینكه 

نگرش ایمنی نشان دهنده وضعیت بهتر بود.
پس از جمع آوری اطالعات، داده ها به نرم افزار SPSS نسخه 21 
وارد شد. پارامترهای توصیفی اطالعات دموگرافیک و عامل های 
به منظور بررسی ارتباط بین اطالعات  ایمنی استخراج شد.  نگرش 
و ابعاد ساختاري آن از آزمون های  ایمنی  نگرش  دموگرافیک و 

آماری استفاده شد. اختالف با P<0/05 معنادار در نظر گرفته شد.

یافتهها

در این مطالعه نگرش افراد از نمره 100 محاسبه شد. میانگین 
نمره نگرش افراد برابر 6/7±80/18، حداقل نمره 61/9 و حداکثر 
نمره 93/33 بود. 28/57 درصد از کارگران تحصیالت زیردیپلم، 
درصد   15/48 و  فوق دیپلم  درصد   10/12 دیپلم،  درصد   45/83
از کارگران مجرد و 91/67  بودند. 8/33 درصد  باالتر  لیسانس و 

درصد متأهل بودند. بقیه متغیرها در جدول 1 ارائه  شده اند.
و  سن  ارتباط  تعیین  برای  اسپیرمن  آزمون  مطالعه  این  در 
 ،)P=0/189( ایمنی  نگرش  و  کار  سابقه   ،)P=0/6( ایمنی  نگرش 
آزمون من ویتنی برای تعیین ارتباط وضعیت تأهل و نگرش ایمنی 
و  فرزندان  تعداد  برای  والیس  کروسكال  آزمون  و   )P=0/57(
نگرش  با  شغلی  مزایای  از  افراد  رضایت   ،)P=0/7( ایمنی  نگرش 
 )P=0/185( تحصیالت  سطح  و  افراد  نگرش  و   )P=0/09( ایمنی 

نشان داد ارتباط معناداری میان متغیرهای ذکرشده وجود ندارد.
تعداد  میان  معنادار  ارتباط  وجود  والیس  کروسكال  آزمون 
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حوادث شغلی که برای فرد رخ داده است و میزان نگرش ایمنی 
داد  نشان  اسپیرمن  آزمون  همچنین   .)P=0/01( داد  نشان  را  فرد 
 )P=0/004( کارگران  کار  سابقه  و  شغلی  حوادث  تعداد  میان 
ارتباط   )P=0/044( شغلی  رضایت  و  شغلی  حوادث  تعداد  و 
سؤاالت  به  کارگران  پاسخگویی  درصد  دارد.  وجود  معناداری 

پرسش نامه در جدول 2 ارائه شده است.

            جدول 1: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرها

حداکثرمیانگین و انحراف معیارحداقلنام متغیر

6/00847±2133/78سن

1/0074±01/06تعداد فرزندان

3/9522±16/98سابقه کار

1/65810±11/48تعداد حوادث شغلی

جدول 2: در صد پاسخگویی کارگران به سؤاالت پرسش نامه

کامالً مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاماًل موافق سؤاالت ردیف

1/2 0 3/2 39/5 56 هنگام کار، ایمنی مهم ترین مسئله در ذهن من است. 1

2/4 0 4/4 43/2 50 من مشتاقم شرایط ناایمن شغل خود را گزارش کنم. 2

8/3 25 9/5 38 19/1 به نظر من بعضی از مقررات و روش های ایمنی غیرعملی هستند. 3

3/4 0 6/1 41/7 48/8 ازنظر من تبادل نظر با همکارانم در خصوص نحوه انجام ایمن کارها مهم است. 4

20/2 41/7 6 21/4 10/7 به نظر من حادثه به شانس فرد و قضاوقدر الهی بستگی دارد. 5

7/1 21/4 4/8 44 22/6 برخی مواقع شرایط طوری است که نمی توان کار را به شکل ایمن انجام داد. 6

3/6 1/2 0 33/3 61/9 استفاده از ابزار مناسب و سالم هنگام کار ضروری است. 7

4/7 2/4 3/6 35/7 53/6 به اعتقاد من انجام ایمن کارها ارزش صرف کردن زمان را دارد. 8

48/4 34/4 5/1 1/7 9/4 مردان شجاع هیچ وقت از وسایل حفاظت فردی مثل کاله، کفش و دستکش ایمنی استفاده نمی کنند. 9

1/2 1/2 1/2 31 65/4 من معتقد هستم که حادثه هر لحظه می تواند اتفاق افتد. 10

29/8 29/8 3/6 23/8 13/1 ایمن کارکردن من تأثیری در ایمنی کل کارخانه ندارد. 11

1/2 0 1/2 34/5 63/1 همه کارکنان باید نحوه استفاده از وسایل اطفای حریق را بلد باشند. 12

1/2 0 0 34/5 64/3 تمرکز حواس موقع کار از بروز حوادث پیشگیری می کند. 13

0 0 0 33/3 66/7 نظم و انضباط در محیط کار باعث افزایش سطح ایمنی می شود. 14

1/2 0 2/4 28/6 67/9 آشنایی با عالئم و تابلوها و نشانگرهای ایمنی در محیط کار ضروری است. 15

1/2 0 4/8 39/3 54/8 کارگران باید به وظایف خود در هنگام بروز شرایط اضطراری، به خوبی مسلط باشند. 16

0 1/2 3/6 35/7 59/5 هر کارگر باید لوازم حفاظت فردی مرتبط با شغل خود را بشناسد و از آن ها استفاده نماید. 17

16/7 27/4 9/5 32/1 14/3 طور کلی من احساس خستگی روحی و روانی نمی کنم. 18

1/2 2/4 2/4 38/1 56 وقتی فشار کاری زیاد شود، کارایی کم می شود. 19

2/4 8/3 3/6 42/9 42/9 وقتی فشار کار زیاد است یا خسته هستم، بیشتر اشتباه می کنم. 20

1/2 0 1/2 29/8 67/9 دانستن شماره تلفن های آتش نشانی و ایمنی برای تماس های اضطراری الزم است. 21
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فرزندان  و  همسر  تنش روانی برای تأمین معاش  بروز  همچنین 
باشد. مؤثر  می تواند 

معناداری  ارتباط  فرزندان  تعداد  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج   
مطالعه  نتایج  با  نتیجه  این  ندارد.  افراد  ایمنی  نگرش  وضعیت  با 
می تواند  اختالف  این   .]21[ ندارد  همخوانی  نوده  حسینی 
حسینی  پژوهش  در  مطالعه شده  کارگران  که  باشد  به این علت 
به طورکلی  فرزند  تولد  معموالً  و  بودند  زنان  جامعه  از  نوده 
فرزند  که  زنانی  درنتیجه  می کند.  بیشتر  را  زنان  مسئولیت پذیری 
توجه  ایمنی  الزامات  به  نسبت  و  هستند  قانون مند تر  دارند، 

دارند. بیشتری 
کار  سابقه  میان  معنی دار  رابطه  وجود  حاضر  مطالعه  نتایج   
سابقه  نوده  حسینی  مطالعه  در  کرد.  رد  را  افراد  ایمنی  نگرش  و 
کار همبستگی معكوس و معنی داری با نگرش ایمنی به کار نشان 
داد ]21[. نتایج مطالعه زراوشانی نیز نتیجه مطالعه حاضر را تأیید 
پژوهش منظم و سلطان زاده نیز ارتباط  همچنین   .]18[ می کند 
نبود  علت   .]11[ سابقه کار نشان نداد  معنی داری بین نگرش و 
ارتباط معنی دار بین سابقه کار و نگرش ایمنی کارگران می تواند 
در حین انجام کار و  سابقه  کارگران با  افزایش اعتمادبه نفس 

جدي نگرفتن قوانین ایمنی از سوي آن ها باشد. 
در مطالعه جهانگیری ارتباط سابقه کار با درک نگرش ایمنی 
در سرپرستان معنی دار نبود که احتماالً علت آن، عدم توجه کافی 
به وضعیت ایمنی کارگاه های ساختمانی، نبود سخت گیری کافی 
و همچنین ترویج این طرز فكر باشد که همان وضعیت ایمنی اولیه 

کاري براي مدیریت ایمنی جوابگو است ]20[.
در  ایمنی  نگرش  میزان  با  شغلی  مزایای  از  افراد  رضایت 
نوده  حسینی  مطالعه  در  نداشتند.  معناداری  ارتباط  حاضر  مطالعه 
نگرش ایمنی به کار  میزان حقوق و مزایاي دریافتی ماهانه نیز با 
موضوع می تواند با پایین بودن  این  همبستگی منفی نشان داد. 
کارگران شرکت کننده  میانگین حقوق و مزایاي دریافتی ماهانه 
نوده و اینكه نیمی از شرکت کنندگان کمتر  حسینی  در پژوهش 

نتیجهگیری بحثو
 
ویژگی های  همبستگی  بررسی  پژوهش،  این  انجام  از  هدف 
یک  کارگران  در  کار  به  ایمنی  نگرش  و  افراد  جمعیت شناسی 
شرکت لبنی است. در این مطالعه حداقل نمره نگرش 61/9 بود که 
نشان دهنده نگرش مثبت به ایمنی در شرکت کنندگان است. مطالعه 
حاضر ارتباط معنی داری را بین سن و نگرش ایمنی کارگران نشان 
نداد )P=0/6(. این نتیجه با نتایج مطالعات جهانگیری، زراوشانی و 
حسن  مطابقت داشت و با نتایج مطالعات ثنایی نسب و علیرضا مغایر 
همبستگی  همكاران  و   Ling siu همچنین  بود ]4،7،18،20،22[. 
در کارگران  مستقیم و معناداري بین سن و نگرش ایمنی به کار 
 Cabrera و Isla Díaz گزارش کرده اند ]12[. از سوی دیگر مطالعه
نشان داد بین نگرش ایمنی به کار و سن افراد رابطه معكوس وجود 
دارد؛ به این معنی که با افزایش سن کارگران نگرش آن ها نسبت 
به ایمنی بیشتر می شود. آنان علت این موضوع را تطابق کارگران 
که  این خصوص  ولی در  می دانند،  کار  مسن با خطرهای محیط 
یا باال رفتن  سابقه کار موجب نگرش ایمنی منفی به کار می شود 
سن، پیشنهاد داده اند که مطالعات بیشتري انجام شود ]23[. به نظر 
می رسد تفاوت در شرایط محیطی، نوع صنعت، نوع وظیفه شغلی 
کارگران و آموزش های دریافت شده از سوی کارگران در تفاوت 
رابطه سن کارگران و نگرش آن ها نسبت به ایمنی در مطالعه حاضر 

و سایر مطالعات تأثیرگذار بوده است.
معنی داری   وضعیت تأهل نیز در پژوهش حاضر همبستگی 
این   .)P=0/57( ایمنی نشان نداد  به  نسبت  کارگران  با نگرش 
و   Cheyn و   Ling siu نوده،  حسینی  مطالعات  نتیجه  با  یافته 
این در حالی است که   .]12،21،24[ دارد  همخوانی   Randmo

ارتباط معنی دار بین نگرش  مطالعه سلطان زاده حاکی از وجود 
می تواند  اختالف  این   .]25[ ایمنی به کار با وضعیت تأهل بود 
شرکت کننده  کارگران  از  درصد   91/67 که  باشد  به این علت 
بوده اند.  مجرد  آن ها  از  کمی  درصد  و  متأهل  مطالعه  این  در 
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از حداقل حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می کردند، قابل 
پژوهش  همه نمونه های  همچنین با توجه به اینكه  توجیه باشد. 
حسینی نوده زن بودند، می تواند به دلیل تفاوت اهداف زن و مرد از 
کارکردن و میزان مسئولیت و وظایف آن ها در قبال تهیه مخارج و 
نیازمندی های زندگی نیز باشد ]21[. سلطان زاده بین نگرش ایمنی 
مربوط به کار و نگرش ایمنی  به کار با میزان رضایت از مزایاي 
به کار با میزان رضایت از امكانات و تسهیالت رفاهی همبستگی 

مثبت گزارش کرده است ]25[.
 در این مطالعه بین تعداد حوادثی که برای فرد رخ داده است 
میزان  و  شغلی  حوادث  تعداد  بین  و  کارگران  ایمنی  نگرش  با 
نتیجه  با  نتایج  این  ارتباط معناداری وجود داشت.  سابقه کار فرد 
مطالعه کوهپایی همخوانی دارد ]26[. در مطالعه کوهپایی ارتباط 
جو ایمنی، فرسودگی شغلی و مؤلفه های هریک با تعداد حوادث 
ارتباط  ایمنی محیط کار  تنها در شرایط  برای کارکنان،  رخ داده 
متغیرها  این  اختالف  کوهپایی  مطالعه  در  است.  بوده  معنی دار 
شده  شغلی  حادثه  )دچار  شغلی  حادثه  سابقه  لحاظ  به  افراد  در 
است؛  نبوده  معنی دار  مستقل  تی  آزمون  از  استفاده  با  نشده(  و 
داشته اند،  تجربه حادثه شغلی  افرادی که  لحاظ کّمی،  به  هرچند 
فرسودگی شغلی بیشتر و جو ایمنی کمتری داشتند، اما در مطالعه 
بین سابقه کاري و تعداد حوادث رخ داده همبستگی منفی  منظم 
تعداد  کم بودن  می تواند  نتیجه  این  علت   .]11[ گزارش شد 
آن  علت  که  باشد  شرکت  این  کارگران  برای  رخ داده  حوادث 
آموزش های مستمر در زمینه ایمنی و نیز دستورالعمل ایمنی کار 
با دستگاه ها و نیز عملكرد مناسب کارشناسان این صنعت در زمینه 

ایمنی است.
در مطالعه حاضر میان سطح تحصیالت و نگرش ایمنی افراد 
و  زراوشانی  مطالعات  نتایج  با  که  نداشت  وجود  معنادار  ارتباط 
عوامل  جهانگیری  مطالعه  در   .]4،18[ داشت  مطابقت  علیرضا 
عملكرد ایمنی سرپرستان  تأثیرگذار بر درک خطر، نگرش و 
هرچند  مطالعه  این  در  کارگاه های ساختمانی بررسی شد. 

ارتباط سطح تحصیالت با نگرش معنی دار نبود، سرپرستانی که 
تحصیالت بیشتری داشتند نگرش ایمنی بیشتری نیز داشتند ]20[. 
تحصیالت دیپلم و  کارگرانی که  پژوهش سلطان زاده در بین 
بین تحصیالت و  باالتر داشتند حاکی از وجود ارتباط معنی دار 
نگرش ایمنی به کار بود این اختالف می تواند به این علت باشد که 
از کارگران شرکت کننده در مطالعه حاضر )74/4  نیمی  از  بیش 

درصد( تحصیالت دانشگاهی نداشتند ]25[.
وجود همبستگی بین برخی  نتایج مطالعه حاضر بیانگر 
نسبت  آن ها  ویژگی های جمعیت شناسی کارگران با نگرش 
به نظر می رسد می توان برخی ویژگی های  به ایمنی بود. 
جمعیت شناسی را در شكل گیری یا تغییر نگرش ایمنی به کار 
با درنظرگرفتن وجود برخی  همچنین  دخیل دانست.  کارگران 
تفاوت ها در نتایج این مطالعه و دیگر پژوهش های مشابه، نیاز به 

مطالعات بیشتر در این جمعیت توصیه می شود. 

برخیازمحدودیتهایاینمطالعه
به صورت  ابعاد آن  و  ایمنی  به  نسبت  نگرش کارگران  الف( 
سوگیری  باعث  است  ممكن  که  شد  سنجیده  خودگزارش دهی 
پرسش نامه ها  تهدید،  این  با  مقابله  برای  شود.  پاسخگویی  در 
و  منتشر شد  به صورت کلی  نتایج  و  بود  داده ها محرمانه  و  بی نام 
پرسش نامه های خودگزارش دهی  باوجوداین  فردی.  به صورت  نه 
حوادث  و  ایمنی  تحلیل های  در  موفقیت  با  و  متداول  به طور 

استفاده  شدند ]27[.
ب( این مطالعه به صورت سرشماری در یک شرکت لبنی انجام 
شده است. باوجوداین اندازه نمونه نسبتاً کوچک است که ممكن 
در  می شود  پیشنهاد  باشد.  مؤثر  نتایج  معنی داری  در کاهش  است 

مطالعات آتی حجم نمونه بیشتری در نظر گرفته شود.
بیشتر  بودند.  مرد  پژوهش  این  در  شرکت کنندگان  تمام  ج( 
این  نتایج  نداشتند.  دانشگاهی  تحصیالت  و  بودند  متأهل  آن ها 

مطالعه باید با توجه به خصوصیات ذکرشده تفسیر شود.
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قدردانی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اهواز به شماره طرح 

95s59 و کد اخالق IR.AJUMS. REC.1396.20 از این مطالعه 
حمایت مالی کرده است که بدین وسیله مراتب تشكر و قدردانی 

ابراز می شود.
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