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ABSTRACT

Background & objectives: Workers in small workshops in terms of Facilities  and sanitation,
occupational accidents and work-related risk factors are adverse conditions and at risk. Assess
and identify areas that are most difficult to help plan interventions and training more focused
on that part.
Methods: this study kind of cross-sectional study and population of Ardabil province is 368
workshops from small workshops. Going a random the workshops and face to face interviews
to gather information. and after completing all the questionnaires using the software SPSS
data were analyzed.
Results: In the Obligations of the employer, Environment, health and safety, Understanding
risk, Job Satisfaction and awareness was acceptable and in the communications and
accountability employer was unacceptable. Age, work experience, education Climate
occupational health and safety not correlated and the incidence of work-related disease
and a history of occupational accidents was significant relationship.
Conclusions: Overall climate Occupational Health and Safety is acceptable. With the
information available, Create conditions for dialogue between workers, Transfer experiences
people who have past caused by work accidents and disease, and adopt strategy for
participation employer the design and implementation of occupational health and safety
programs can be applied to improve the situation.
Keywords: Occupational Health and Safety; Small Workshops; Ardabil.
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مقدمه
حوادث و بیماري ناشی از کـار پیامـدهاي زیـان بـار از     

. )1(نظــر روانــی، ســالمتی، اجتمــاعی و اقتصــادي دارد
هـاي  درصد از کل کارگاه90هاي کوچک حدود کارگاه

ــیش از   ــل را تشــکیل داده و ب درصــد 70اســتان اردبی
هـا کارگاهاین گروه از . رندشاغلین در آنها مشغول بکا

نفـر در مقایسـه بـا    25با داشتن تعداد کـارگران زیـر   
صنایع بزرگ کمیته حفاظت فنـی و تشـکیالت ایمنـی و    

ندارند و از نظر تسهیالت بهداشـتی،  ايحرفهبهداشت 
مخاطرات ایمنی و عوامل زیان آور محیط کـار، سـطح   

ــاهی ــرایط     آگ ــاغلین ش ــی ش ــتی و ایمن ــاي بهداش ه

جو ایمنی بر رفتار کارگر تاثیر . )2(تري دارندسبنامنا
گذارد و تعیین کننده رفتار ایمن و بهداشـتی افـراد   می

امروزه با توجه به افزایش انـواع خطـرات و   . )3(است
عوامل زیان آور موجـود در محـیط کـار و پیچیـدگی     
فراینــدهاي کــاري و شــرایط محیطــی اســتفاده از     

ایی بـراي پیشـگیري و   هاي فنی و مهندسی به تنهروش
بهداشـتی کـافی   با اعمال و شرایط نا ایمن و غیرمقابله

نبوده و الزم است که تدابیري براي اصالح این وضعیت 
مسـتقیم  هـاي مسـتقیم و غیر  هزینـه . )4(اتخاذ گـردد 

ي شغلی بـار اقتصـادي   هاو بیماريحوادث ناشی از کار
میـل خانواده و حتی بر جامعه تح،زیادي بر روي افراد

چکیده
هاي کوچک از نظر تسهیالت و تاسیسات بهداشتی، حوادث شغلی و عوامل زیان آور محیط شاغلین کارگاه:و هدفزمینه

هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت و شناسایی عوامل موثر . کار، شرایط نامطلوب داشته و در معرض مخاطرات قرار دارند
. باشدهاي کوچک میرگاهاي کابر جو ایمنی و بهداشت حرفه

هـاي کوچـک اسـتان اردبیـل     کارگاه از کارگاه368این مطالعه از نوع بررسی توصیفی تحلیلی و جامعه آماري روش کار:
از آوري اطالعـات اسـتفاده شـده و بـا اسـتفاده     از پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و بهداشت حرفه اي جهـت جمـع  . باشدمی

SPSS-19زیه و تحلیل قرار گرفتها مورد تجهداد .
ارتباطات و پاسخگویی کارفرما هاي نتایج بدست آمده نشان داد وضعیت جو ایمنی و بهداشت حرفه اي در بخش: یافته ها

قابل قبول است و همچنین سابقه بروز بیماري ناشی از کار و سابقه حادثه شغلی در کارگران با جو ایمنـی و بهداشـت   غیر
. )>p/05/0(داري داشتندحرفه اي رابطه معنی 

بـا  . هاي کوچک در حد قابـل قبـول قـرار دارد   : این تحقیق نشان داد جو ایمنی و بهداشت حرفه اي در کارگاهنتیجه گیري
بیماري ناشی از کار انتقال تجربیات کارگرانی که درگذشته دچار حادثه وآموزش ایمنی و بهداشت حرفه اي به کارگران،

. توان جو ایمنی و بهداشت را بهبود بخشیدابیري جهت مشارکت بیشتر کارفرما میشده اند و اتخاذ تد
هاي کوچک، اردبیل جو ایمنی و بهداشت حرفه اي، کارگاههاي کلیدي:واژه
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ي کوچک مسایل ایمنی هاکارگاهدر بسیاري از . کندمی
شـود کـه   نمـی به درستی رعایـت ايحرفهو بهداشت 

در . شـود مـی منجر به بیماري و حوادث ناشی از کـار 
نوزدهمین کنگره جهانی ایمنی و بهداشت کـار، مـرگ   

میلیون نفر در جهان به علت حـوادث  2ساالنه بیش از 
سـازمان تـامین   . کار اعـالم شـد  ي ناشی از هاو بیماري

حوادث ناشـی از  18786تعداد 1394اجتماعی در سال 
مورد منجر به فوت شده را اعـالم کـرده   108کار که 
ــت ــت   . )5(اس ــی و بهداش ــو ایمن ــهج جنبــه ايحرف

ــناختی دارد و زیر ــی و   روانش ــگ ایمن ــه فرهن مجموع
اســت کــه درك شــاغل در مــورد ايحرفــهبهداشــت 

در محـیط کـار را   ايحرفـه هداشت مدیریت ایمنی و ب
ایـن درك و آگـاهی شاخصـی را بـراي    . دهدمینشان

را هاکارگاهدر ايحرفهاولویت بندي ایمنی و بهداشت 
بینـی نتـایج   جو ایمنـی قابلیـت پـیش   . )6(دهدمیارائه

اساسی مانند خطر حـوادث و بیمـاري ناشـی از کـار را     
ــان داده ــتنش ــاهش . )7(اس ــی در ک ــک روش قطع ی

حوادث شغلی و افزایش نگرش ایمنی در بین کارگران 
فرهنگ ایمنی و جو ایمنـی  . )8(باشدمیفرهنگ ایمنی

جو ایمنی پدیده اي روانشناختی ، مفهوم مشابهی دارند
ــت     ــر اس ــل تغیی ــانی قاب ــاطع زم ــوده و در مق . )9(ب

شدن کارگران بر رعایت ایمنی و دوري از خطر متعهد
سیستم . )10(ارگاه استحاصل جو ایمنی مطلوب در ک

اي فقـط بـا اسـتقرار یـک جـو      ایمنی و بهداشت حرفـه 
هـدف ایـن طـرح    . )11(مطلوب قابل دسـتیابی اسـت  
با ابعاد مختلف و ايحرفهارزیابی جو ایمنی و بهداشت 

یی کـه  هـا عوامل موثر بـر آن بـراي شناسـایی بخـش    
. دارند اجرا شده استبیشترین مشکل را

روش کار
کـه بـر روي   بوده تحلیلی -از نوع توصیفیاین مطالعه

ي کوچـک اسـتان اردبیـل    هاکارگران شاغل در کارگاه
25ي کوچک زیر هاکارگاهبا توجه به تعداد . انجام شد

حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از     نفر شاغل در سطح استان 

p=q=0.5کهفرمول کوکران 

368تعـداد  ،05/0و مقدار خطاي مجـاز را Z=1.96و 
با مراجعه تصادفی بـه  . بدست آمده حجم نمونه کارگا

ي سـطح اسـتان و مصـاحبه چهـره بـه چهـره      هاکارگاه
آوري اطالعات مورد نظر جمعپرسشنامه تکمیل شد و 

گردید و براي حـذف عوامـل مخدوشـگر پرسشـنامه     
یی که فـرد هـم کارفرمـا و کـارگر آن     هاکارگاهبراي 

گران بــه کــار. کارگــاه بــود ار مطالعــه خــارج گردیــد
ي داده شـده بصـورت   هـا اطمینان داده شد که پاسـخ 

ــامالً ــا  ک ــود، ســپس ب ــه خواهــد ب اســتفاده از   محرمان
SPSS-19با آزمون هادادهt مورد تجزیـه  تک نمونه

اهـداف اختصاصـی ایـن تحقیـق     . و تحلیل قرار گرفـت 
پاسـخگویی  ،محـیط ،ارتباطـات ،ارزیابی تعهد کارفرمـا 

ــا ــر، کارفرم ــاهی ،درك خط ــغلی آگ ــایت ش درو رض
همچنـین  . باشـد مـی ي کوچک استان اردبیـل هاکارگاه

سـابقه بـروز   ،تحصـیالت ،سـابقه کـار  ارتباط بین سـن، 
بیماري ناشی از کار و حادثه شغلی با وضعیت جو ایمنی 

با اسـتفاده  . کارگاه بررسی گردیدايحرفهو بهداشت 
از پرسشنامه مشخصات کارگران از جمله سـن، سـابقه   

سابقه بروز بیماري ناشی از کار و سابقه ،حصیالتت،کار
و سـپس بـا اسـتفاده از    آوريجمـع حادثه شغلی افراد 

سوالی که هدف آن سنجش جو ایمنی و 20پرسشنامه 
در محل کار از ابعاد مختلـف اسـت،   ايحرفهبهداشت 
طیف پاسخگویی پرسشنامه . گردیدآوريجمعاطالعات 

1مربوط به هر گزینه از از نوع لیکرت بوده که امتیاز 
براي بدست آوردن امتیاز مربوط به هر . باشدمی5تا 

بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را بـا  
هم جمع گردیـد و بـراي بدسـت آوردن امتیـاز کلـی      
پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت با هـم جمـع   

لـی،  به طـور ک . بوده100تا 20امتیاز دامنه اي از . شد
هر چـه ایـن امتیـاز بـاالتر باشـد، بیـانگر جـو ایمنـی و         

. مناســب خواهــد بــود و بــرعکسايحرفــهبهداشــت 
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مورد ايحرفهپرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و بهداشت 
ــدي و    ــدي زی ــنامه محم ــه از پرسش ــتفاده برگرفت اس

ــاران ــی)1390(همک ــراي  . باشــدم ــاخ ب ــاي کرونب آلف
7/0عاد باالتر از پرسشنامه سنجش جو ایمنی در همه اب

براي اعتمـاد  .)7(بود که بیانگر پایایی خوب ابزار است
بـدون  هـا پرسشنامه،ي غیرواقعهاو جلوگیري از پاسخ

نام و یا هرگونه نشانی بوده تا احتمال شناسایی شاغلین 
. تکمیل کننده پرسشنامه وجود نداشته باشد

هایافته
SPSS-19ي تکمیـل شـده بـا اسـتفاده از    هاپرسشنامه

ــد  ــل گردی ــه و تحلی ــدول . تجزی ــق ج ــاهده1طب مش
کننـدگان نمونـه   درصد سن شرکت7/45شود که می

سـابقه کـار   . سـال قـرار دارنـد   40الی 31آماري بین 
10الـی  1درصد پاسخگویان نمونه آماري بـین  6/44

بر حسب تحصیالت در نمونـه آمـاري بـین    . استسال 
. لم بودنددرصد داراي مدرك دیپ40پاسخگویان 

بررسی توصیفی سن، سابقه کار و تحصیالت پاسخگویان.1جدول 
درصدفراوانیتحصیالتدرصدفراوانیسابقه کاردرصدفراوانیسن

575/15ابتدایی1646/44سال10الی 54/11سال20الی 10
409/10راهنمایی1508/40سال20الی 933/2511سال30الی 21
657/17سیکل423/11سال30الی 1686/4521سال40ی ال31
1482/40دیپلم82/2سال40الی 741/2031سال50الی 41
204/5فوق دیپلم41/1سال50الی 245/641سال60الی 51
342/9لیسانس---41/1سال70الی 61

41/1فوق لیسانس------
368100جمع368100معج368100جمع

توزیع شرکت کنندگان بر حسب مواجهـه  2در جدول 
شـود کـه از بـین    مـی آنها بـا حادثـه شـغلی مشـاهده    

ه با حادثه شـغلی  هدرصد سابقه مواج13/9پاسخگویان 
داشته اند و بر حسب سابقه بروز بیماري ناشی از کـار  

ــاهده  ــاري مش ــه آم ــیدر نمون ــین  م ــه از ب ــود ک ش
درصد سابقه بروز بیمـاري ناشـی از   30/4پاسخگویان

. کار داشته اند

آمار توصیفی سابقه مواجهه با حادثه شغلی و بروز بیماري ناشی از کار پاسخگویان.2جدول 
درصدفراوانیسابقه بروز بیماري ناشی از کاردرصدفراوانیمواجهه با حادثه شغلی

1124/30دارد519/13دارد
2566/69ندارد3171/86ندارد
368100جمع368100جمع

محیط ایمن ،ي تعهد کارفرماهادر بخش3طبق جدول 
،ايحرفــهدرك خطــر ایمنــی و بهداشــت ،و بهداشــتی

رضایت شغلی و آگـاهی از مسـائل ایمنـی و بهداشـت     
شـد و  05/0داري بدست آمده کمتـر از  میزان معنی

باطـات ایمنـی و   ي پاسخگویی کارفرما و ارتهادر بخش

بدست آمده بیش داريمعنیمیزان ايحرفهبهداشت 
. گردید05/0از 

بروز بیماري ناشی از کار و سابقه حادثه 4طبق جدول 
کارگاه با ايحرفهشغلی با وضعیت جوایمنی و بهداشت 

. بدست آمد05/0کمتر از داريمعنیسطح 
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ايحرفهت جدول ابعاد مختلف جو ایمنی و بهداش. 3جدول 

انحراف معیارمیانگین
تک نمونه ايtجدول نتایج آزمون 

داريمعنیسطح درجه آزاديtاختالف میانگین
3/1860/6970/1865/136367000/0تعهد کارفرما

3/0010/7170/00124/5753670/071ارتباطات ایمنی و بهداشتی
3/2140/7660/2145/373367000/0محیط ایمنی و بهداشتی

3/01970/7650/0191/9983670/056پاسخگویی کارفرما
3/190/7610/194/793367000/0درك خطر ایمنی و بهداشتی

هشیاري و آگاهی از مسائل ایمنی 
3/1720/8460/1723/912367000/0ايو بهداشت حرفه

3/3010/8550/3016/765367000/0وضعیت رضایت شغلی
3/1830/5320/1836/599367000/0ايجو ایمنی و بهداشت حرفه

با سابقه حادثه و بیماريايحرفهارتباط جو ایمنی و بهداشت .4جدول 
با دوگروه مستقلtنتایج آزمون 

سابقه مواجه با 
حادثه شغلی

تعداد 
نمونه

انحراف 
اختالف میانگینمعیار

tمیانگین
درجه 
آزادي

طح س
داريمعنی

جو ایمنی و بهداشت 
ايحرفه

510/553/0030/3750/33660/015دارد 3170/533/379ندارد
جو ایمنی و بهداشت 

ايحرفه
1120/5113/014دارد

0/39760/043660/035
2560/5423/412ندارد

بحث و نتیجه گیري
31-40در ایـن تحقیـق   کننـده  شرکتبیشتر کارگران

.بودندسال سابقه کار1-10داراي عمدتاًوبوده ه سال
13. داراي تحصیالت دیپلم هسـتند شاغلینتعداد غالب 

داراي سابقه حادثه شغلی و کنندهشرکتدرصد افراد 
. اي سابقه بیمـاري ناشـی از کـار بودنـد    درصد دار30

و توان گفت که جو ایمنـی  میطبق نتایج بدست آمده
محـیط  ،ي تعهد کارفرماهادر بخشايحرفهبهداشت 

ــن و بهداشــتی  ــر ایمنــی و بهداشــت   ،ایم درك خط
رضایت شـغلی و آگـاهی از مسـائل ایمنـی و     ،ايحرفه

ــل قبــول اســت  و در ) p>05/0(بهداشــت در حــد قاب
و ايحرفــهي ارتباطــات ایمنــی و بهداشــت هــابخــش

. )p<05/0(نبودپاسخگویی کارفرما در حد قابل قبولی 
در ايحرفـــهجـــو ایمنـــی و بهداشـــت در مجمـــوع 

بود ي کوچک استان اردبیل در حد قابل قبول هاکارگاه
)05/0<p .(      ،همچنین ایـن مطالعـه نشـان داد کـه سـن

ايحرفـه تحصیالت با جو ایمنی و بهداشـت  ،سابقه کار
بروز بیماري ناشی از کار لیو، نداردداريمعنیارتباط 

داري با وضـعیت جـو  ی رابطه معنیو سابقه حادثه شغل
.)p>05/0(کارگـاه داشـت  ايحرفـه ایمنی و بهداشت 

نتایج بدست آمده با نتایج مطالعات انجام شده توسط 
و همکاران در ارزیـابی فرهنـگ ایمنـی صـنعت     1بوگابا

)، علی محمدي و همکـاران در ارزیـابی   12(پتروشیمی
ل و و عـد ،فرهنگ ایمنی شرکت شوینده و پاك کننده

همکاران بر روي جو ایمنی صنعت فوالد مطابقت دارد
عوامـل  اعـالم کـرد   2کویلـه مطالعه جو ایمنـی  . )10،8(

موثر بـر جـو ایمنـی بسـیار ناپایـدار بـوده و نیازمنـد        
کـه در  استمدیریت و نظارت قوي از سوي کارفرما 

در مقالـه  . )13(مطالعه حاضر نیز این نتایج حاصل شـد 
گیــري جــو ایمنــی بــراي انــدازهبــا عنــوان3دیــدوبلیر

1 Boughaba
2 Coyle
3 Dedobbeleer
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کـردن کـارگران بـا    ي ساخت و ساز بر درگیرهاسایت
تاکید شده است ايحرفهموضوعات ایمنی و بهداشت 

که نتایج این طرح نیز به ارتباطـات ایمنـی و بهداشـت    
تاثیر جو سازمانی بر جو . )14(نمایدمیتاکیدايحرفه

مطالعه مورد 1نیلایمنی و رفتارهاي فردي که توسط 
دانـش و انگیـزه ایمنـی و بهداشـت را در     ،قرار گرفت

.)15(ارتقاي جو ایمنی مهم نشان داد
ــی و    در ــه ایمن ــوط ب ــات مرب ــودن اطالع ــترس ب دس

در کارگــاه از قبیــل پمفلــت و    ايحرفــه بهداشــت 
و نصـب پوسـتر ایمنـی و    تهیـه  ،ي آموزشـی هاکتابچه

ایجـاد فرهنـگ و بسـتر الزم جهـت    ،ايبهداشت حرفه
بحث و تبادل نظر بین کارگران در خصوص بهداشـت  
و ایمنی و انتقال تجربیات افرادي که درگذشـته دچـار   

اتخـاذ تـدبیري   ،انـد بیماري ناشی از کار شدهحادثه و

1 Neal

ــا در طراحـــی و  ــراي جهـــت مشـــارکت کارفرمـ اجـ
تنظـیم برنامـه   ،ايحرفـه ي ایمنی و بهداشت هابرنامه

بهداشت و ایمنـی  بازدید از سوي کارفرما با محوریت
و اداره کــار در ايحرفــهو تاکیــد بازرســین بهداشــت 

ي بازدید به این نکته که کارفرما مسئول ایمنی هازمان
،ریـزي برنامـه ،باشـد مـی کارگـاه ايحرفهو بهداشت 

شــدن و اجــراي همــه ایـن مــوارد جهــت بهتر نظـارت 
. رسدمیي کوچک ضروري بنظرهاکارگاهشرایط 

تشکر و قدردانی
داننـد از کلیـه بازرسـان    نویسندگان برخـود الزم مـی  

اسـتان و شـاغلین کارگـاهی کـه در     ايحرفهبهداشت 
ــرح  ــن ط ــراي ای ــاري  اج ــارکت و همک ــاتی مش تحقیق

. اند تشکر وقدردانی نمایندنموده
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