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پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران–فصلنامۀ علمی 
)1393، (156-169، صفحۀ 1، شمارة 29جلد 

کاغذ شمالصنایع چوب ويهاشرکتین در بفرهنگ ایمنیارزیابی 

3ابراهیم برانیو2محمد کاظم عراقی *1محمدباقر خدایی

تهران،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورعضو هیئت علمی،نویسنده مسئول، -*1
khodai@rifr-ac.irالکترونیک:پست

انتهر،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورعضو هیئت علمی،-2
رفاه اجتماعی شهرستان میانه  و کار، بازرسی کار اداره تعاون،کارشناس-3

1392تاریخ پذیرش: اسفند 1392آبانتاریخ دریافت: 

چکیده
اهمیـت رعایـت نکـات    ،آن بخـش وجـود دارد  و خطرات و حوداثی که درکاغذصنایع چوب ويهاشرکتبه ماهیت با توجه

کارکنـان  و نگـرش هدف بررسی میزان آگـاهی  پژوهش حاضر بات.اسصنایع فوقفرهنگ ایمنی از ضرویات کار درجادیو اایمنی 
کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند و نفر از 236،مقطعیتوصیفی وانجام شده است. در این مطالعهفرهنگ ایمنینهیدر زمهاشرکت

هـا دادهspssافـزار  ماز نـر با اسـتفاده بعد و شد آوريجمعاي که پایایی و روایی آن به اثبات رسیده بود پرسشنامهبا استفاده از هاداده
درصـد  8و کمتـر، پلمیـ ددرصـد تحصـیالت   64نفـر  236در مجمـوع از  . شـد لیـ و تحلآماري مناسب تجزیه يهاآزمونتوسط 

و ±55/19،02/7ترتیـب  افراد بـه و سنسابقه کار انحراف معیار وو میانگینبودند لیسانس درصد لیسانس و فوق18و پلمیدفوق
هاي تحقیق نشان داد هشت عامل مهم بیشترین نقـش را در تبیـین فرهنـگ ایمنـی     یافتهبود، و و انحراف معیار سال 65/43،40/7±

تعهد مـدیریت،  که واریانس سه عامل اول کنندیمدرصد واریانس را تبیین 45بر روي هم بیش از هاعاملچرخش بعد از، کهدارند
بـراي بهبـود   هشت عامل البته . باشدیم05/5و 41/11،60/9ترتیب بههاالعملدستوردهی به قوانین و جهت، سطح تبادل اطالعات

هـاي مناسـب   اجـراي برنامـه  مدیران باکه طوريبه.گذاردیمریتأثمورد مطالعه يهاشرکتدر آنتوسعه مناسبو در عملکرد ایمنی
داشت.خواهندکارکنانآگاهی ارتقاءو سازي نقش مهمی در فرهنگایمنی کار و تهیه دستورالعمل ایمنی،آموزشی

صنایع چوب وکاغذ،و نگرش، آگاهی فرهنگ ایمنی:هاي کلیديواژه

مقدمه
و برداري از جنگلها و خطـرات  هیت بهرهبه مابا توجه
رعایـت  کنـد یمـ را تهدیـد  آن بخـش  شاغالن حوداثی که 

و اولین شرط کار در جنگلنیتریاصولنکات ایمنی جزو 
در صـنعت فرهنگ ایمنی از ضـرویات کـار   جادیو ا،بوده

ــ  ــداري اس ــی و   ت.جنگل ــاي ایمن ــه راهکاره ــرداختن ب پ
ن نـه تنهـا احتمـال    نظیر فرهنگ ایمنی در سازما،بهداشت

بلکه داراي منافع اقتصـادي و  ،بروز حوادث را کاهش داده
بازگشت سرمایه در درازمدت بـه  دهندهنشانمالی بوده که 

ارزیـابی  يهـا روشابـزار و آشـناترین  .باشـد یمـ سازمان 

http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
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،یشــناختروانگیــري جنبــه فرهنــگ ایمنــی بــراي انــدازه
،کـه باورهـا  پرسشنامه فرهنگ ایمنی است. به این ترتیـب  

و ادراك فرد با استفاده از چنـد پرسـش   هازهیانگ،هاارزش
پرسشنامه فرهنـگ ایمنـی   يهاالسئو.شودیمگیري اندازه

یفیـت  ، کهـا نگـرش عنوان ابزاري کـه توانـایی سـنجش    به
ار ، کـ آموزش ایمنی و عملکـرد مـدیریت را داشـته باشـد    

.استیو حساسبسیار ظریف 
حوادثودرصد از سوانح95که دهندیمنشان بررسی ها

درصـد از  5و فقـط  شـوند یمـ افراد مرتبط يشغلی به رفتارها
.(Abed, 2009)مسائل و مشکالت دالئل تکنیکی دارند

ــور از  ــی منظ ــگ ایمن ــه،فرهن ــامجموع ، اي از باوره
و عملکردهاي اجتماعی و فنـی هاقش، نهازهینگ، انجارهاه

، دیران، مــکنــانکــه موجــب کــاهش رویــارویی کاراسـت 
ا شــرایط خطرنــاك و بــکننــدگان و عمــوم مــردم صــرفم

,Cooper(شـود مـی رسان صدمه ایمنـی فرهنـگ .)2000
نسبتترقیعممفهومیکهاستفرهنگ سازمانیازقسمتی

درسختیبهکهمحورييهابر ارزشوداردایمنیجوبه
درایمنـی وانسـانی منابعباوبودهاستوارهستند،دسترس
ایمنیجو.)1999Mearns,&Flinدارد (ارتباطسازمان

محـیط مورددرکارکنانيهااستنباطوادراکاتبررسیبه
بـه  مربـوط اقـدامات وایمنـی بهمدیریتعالقهسطحکار،

پـردازد یمـ خطـر کنتـرل درافـراد مشارکتمیزانوایمنی
)Zohar, 2002(.

ب چنـین بـر   بـا نیدر اشده ه ئارااز مجموعه تعاریف 
بـر  فرهنگ ایمنی بخشی از فرهنگ کلی حـاکم  کهدیآیم

اعضـا در مـورد   يهـا و نگرشبر رفتارهااست که سازمان
تخصصـان د. مدهـ یمآن جهت و بهگذارد یمریتأثیمنیا

انسان رفتارکهنگرشیبه،حوادثازپیشگیريبرايایمنی
ـ ه دارتوجـ داندیمحادثه بروزعاملنیمهمترعنوانبهرا د ن

حاضر حالدراند. هآوردنگرش روين و نسبت به تغییر ای
،فرهنگ ایمنـی از عناوین مختلف مانند،این نگرشيبرا
کـار  رفتـار بـه  بـر مبتنیایمنیورفتاريایمنیایمنی،جو

مـدیریت درویـژه رویکـرد یـک عنوانو از آن بهبرندیم
بتواننـد اهرایـن ازدارنـد امیـد وکننـد یمـ اسـتفاده  ایمنی

ایمنـی و  يهـا سـتم یسعملکـرد  .دهنـد کـاهش راحوادث
يهـا شرکتمربوطه در هايشاخصبهداشت و به تبع آن 

مختلف با یکدیگر متفاوت است. 
Jaafari nedushan) در تحقیقــی ) 2011و همکــاران

بررسی ارتباط حادثـه بـا فرهنـگ ایمنـی در     «تحت عنوان 
ــزد ــددادنشــان »کــارگران نســاجی شهرســتان ی ــاط ن ارتب

داري بین فرهنگ ایمنی مثبت و منفی و سابقه داشتن معنی
ولی سن، سـابقه کـار و تحصـیالت بـا     ،و جو دارده حادث

گیـري نتیجـه وداري نداشـت فرهنگ ایمنی ارتبـاط معنـی  
هاي مهـم جلـوگیري از حـوادث، بـه     یکی از راهکهکردند 

البتـه اســت.  وجود آوردن و تقویـت فـــرهنگ ایمنـــی   
ســـازي و  اي در فرهنـگ مدیران ارشد سازمان نقش عمده

تسریع این امر دارند.
Nori Parksani) ــاران ــق )2010و همکـ در تحقیـ
بررسـی پایـایی و روایـی پرسشـنامه     «دیگري تحت عنوان 

که این پرسشنامه داراي پایـایی  ندنشان داد»فرهنگ ایمنی
امه مناسـبی اسـت. در ایـن پرسشـن    نسبتاًمطلوب و روایی 

تمامی ابعاد فرهنگ ایمنـی بـا یکـدیگر همبسـتگی مثبـت      
همبســتگی را بــا نیتریقــوتعهــد مــدیریت ســپسدارنــد. 

فرهنگ ایمنـی دارد کـه ایـن موضـوع بیـانگر نقـش مهـم        
ایمنـی در سـازمان   ثر ؤمـ مدیریت در ایجاد یـک فرهنـگ   

.باشدیم
Mohamadi zaydi) اي در مطالعـه )2011و همکاران

»جـو ایمنـی در محـل کـار سـاخت     نجشس«ن تحت عنوا
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ل ئمسـا تعهـد مـدیریتی، ارتباطـات دربـاره     که ندنشان داد
گیـري جـو   ایمنی و محیط ایمن، عوامـل مهمـی در انـدازه   

ایمنی در کارگران بودند و در نهایت، این مطالعه نشان داد 
در الی ئوسـ 20گیري جو ایمنی با استفاده از ابزار که اندازه

.تماد و معتبر استبین کارگران مورد اع

Jahangiri) در تحقیقی بـا عنـوان   ) 2011و همکاران
ه کـ نـد نشـان داد ارزیابی جـو ایمنی در یک صنعت فوالد

عنـوان شاخصـی پیشـگیرانه    بهتواندیمایمنی ارزیابی جو
دسـت  کاررفته و از نتایج بـه براي ارزیابی عملکرد ایمنی به

ن استفاده گردد.آمده از آن در بهبود وضعیت ایمنی سازما
Heydari) بـه  يدر تحقیـق دیگـر  ) 2007و همکاران

بررســی ارتبــاط میــان جــو ایمنــی و رفتارهــاي ایمــن در 
کارکنــان خــط تولیــد یکــی از صــنایع فلــزي شــهر اراك 

ارتباطی بین سن، سـابقه کـار و   نشان دادند که پرداختند و
ـ ایـد  ؤمتحصیالت با جو ایمنی وجود ندارد. این نتیجه  نی

بر جـو  يریاحتماالً تأثفردي يهاعاملاست که این لهمسئ
باعث تفـاوت نگـرش   طبعاًایمنی ندارند و عوامل دیگري 

.شودیمافراد به ایمنی 
نجام یک ، اایمنیثر ؤمنقطه آغازین دستیابی به فرهنگ 

ــ  ــگ جــاري ســازمان اس ــابی از فرهن ــابی ت. دارزی ر ارزی
توانند برنامه شوند که میهایی ارزیابی میاخص، شفرهنگ

& Alizadeh)قویت و یـا از بـین ببرنـد   ، تایمنی را ایجاد

Mirzaei, 2009).

هامواد و روش
کشـور شمالکاغذچوب ومهم يهاشرکتاین مطالعه در 

شـرکت  - شـرکت فـریم ج  - شرکت شـفارود ب - شامل الف
بــراي و هانجــام شــدنکــاچوب،- چــوب وکاغــذ مازنــدران د

ر ابتدا الزم بـود پرسشـنامه اولیـه تهیـه     ارزیابی فرهنگ ایمنی د

در ایـن زمینـه از   شـده  انجـام  يهـا پـژوهش با توجه بـه  .شود
63نیز استفاده شده و در نهایت یـک پرسشـنامه   نهاآتجربیات 

بـراي حصـول اطمینـان از درك    سپسـ ؛ سئوالی آمـاده گردیـد  
ع شـد  یمتخصصان توزین ب،پرسشنامهسئواالت معانی و منظور 

پـس از  وا در خصوص ابهامات پرسشنامه اخذ گرددتا نظر آنه
شـامل  هـا بخشکارکنانبینپرسشنامه400،آنهارفع ابهامات 

نظرمورديهاشرکت...وراننده،اره کار،کارگران،کارشناسان
؛ کهشددادهبرگشت شدهتکمیلپرسشنامه236د؛ و شتوزیع
)1(جدول باشدیمدرصد59کلیپاسخگوییمیزان

بیندرایمنیفرهنگفراوانی پرسشنامهتوزیع-1جدول 
تعداد برگشتیذ، وچوب و کاغصنعتيهاشرکت

جمعدجبالفنام شرکت
100100100100400پرسشنامه توزیع شده

78686723236عودت داده شد
%59%23%67%7868%هشدداده عودت

ــه  ــف درج ــنامه از طی ــن پرسش ــدي در ای ــاس) بن 5(مقی

بلی/خیـر تنهـا   يهاپاسخ. اي لیکرت استفاده شده استگزینه
در خصوص حادثـه کـار   شاغالن از در آنکه ینهدو گزبراي 

دیـده شـده   ر اتفاق افتـاده و آمـوزش ایمنـی و بهداشـت کـا     
.  )بکار رفتند،گزارشیه شیوه خودب(پرسش شد
هاي مختلفی براي انتخاب حجم نمونه مورد نیاز نظریه

عنوان یـک قاعـده   در تحلیل عاملی بیان شده است ولی به
برابــر تعــداد 5یــا4کلــی تعــداد نمونــه بایــد در حــدود 

,Zare chahoki(متغیرهاي مورد استفاده باشد  2010(.
عوامـل اسـت الزم،ایمنـی فرهنـگ گیرياندازهبراي

م.کنیتعیینراایمنیبههاي مربوطرفتاردهندهشکلاصلی
دستبهپرسشنامهفهرستازکهییهاپاسخدلیل،نهمیبه

http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
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االتئوسـ بنـابراین  ،شـدند یمـ بنـدي دسـته بایـد آینـد یم
عامل مختلف تقسـیم  هشتپرسشنامه فرهنگ ایمنی را به

-3،سطح تبـادل اطالعـات  -2،تعهد مدیریت-1:کردیم
دهـــی بـــه قـــوانین و جهـــت-4،یمـــنامحـــیط کـــار 
ــتورالعمل ــادس ــازم –5،ه ــد س ــوزش6،انیتعه -7،آم

بـا کـار را ایـن  .تعهـد کارکنـان  -8و نمشارکت کارکنـا 
انجـام عـاملی تحلیـل آمـاري روش يهاآزمونازاستفاده

م.دادی
:ردیگیممرحله صورت 3تحلیل عاملی در 

   تولید ماتریس همبستگی براي تمـامی متغیرهـاي
مــاتریس همبســتگی ماتریســی مربعــی از ؛نمونــه آمــاري
گی متغیرها با یکدیگر است.  ضرایب همبست

     استخراج عوامل یـا فاکتورهـا براسـاس ضـرایب
همبستگی متغیرها  

منظور بیشینه سازي ارتبـاط  چرخاندن فاکتورها به
بین متغیرها و برخی از فاکتورها

، ƒ1 ،ƒ2 ،ƒ3 ،ƒ4 ،ƒ5 ،ƒ6ا بـا نمادهـاي  رعامل8اگر 
ƒ7 وƒ8مدل تجزیه عاملی عبارت اسـت ،در نظر بگیریم
:از
)1 (63،... ،1=ii4ƒ4+i5ƒ5+eii3ƒ3+ +

i2ƒ2+1i=µi+i1ƒy

در،هسـتند ,i2Nieشـود یمـ که در آن فـرض  
)1(iy الئوســنمــرهiــه پاســخگویان و ــراي کلی iJام ب

هـا نیـز   Jƒ؛ ام اسـت Jبـا عامـل  امiضریب ارتباط سـئوال 
د کـه  ها جمالت خطا هستنieو هاپاسخبر مؤثر يهاعامل

مسـتقل موجـود  يهـا عاملاز یکدیگر و از شودیمفرض 
.هستند

یهکلشودیمفرض ،عاملPبا در اجراي تجزیه عاملی 
گی همبسـت کامالًام با یکدیگر pمتغیرهاي منتسب به عامل 

هــیچ ،دیگــريهــاعامــلنــد، در حــالی کــه متغیرهــاي دار
ر چه ایـن فـرض بـا اطمینـان بـاالتري      د. هندارنیوابستگ

ل . مـد کنـد یمـ مدل تجزیه عاملی بهتر عمـل  ،رقرار باشدب
بـه  m<(p(یـر  متغMعامل وP) در حالت کلی براي1(

:شودیمشکل زیر نوشته 
)2    (m,....,1 =iie+JƒJi +iµ =iy

ام بـــر روي کلیـــه iمیـــانگین متغیـــر iµکـــه در آن 
یـا  ام iر متغیبا ام در ارتباط Jضریب عامل iJ،مشاهدات

ام است امـا  Jام و عامل iدر حقیقت کوواریانس بین متغیر 
بـا اسـتفاده مـاتریس ضـرایب همبسـتگی بـین       هاiJاگر

ــا مــاتریس واریــانس کوواریــانس متغیرهــاي –متغیرهــا ی
ها ضریب همبستگی iJآنگاه،دست آینداستاندارد شده به

.ام خواهد بودJام و عامل iبین متغیر 
)3      (m،....،1=ip،....،1 =JCorr(ƒi)=iJ

ام قطــري مــاتریس  iجــذر عنصــر  ii،کــه در آن
؛  یرهاستمتغکوواریانس –واریانس

ƒ1 ،..... ،ƒm ،m هـر  و باشـد یمعامل مشترك مستقل
داراي میانگین صفر و واریانس یک هستند.  یک

ie يمتغیرهـا یـین تبها خطاهاي مدل درi   ام یـا عامـل
ها با ƒJ، شوندیمانده ام خوiاختصاصی صفت 

WjiYi =ƒJ) 4رابطه: (

هـا عامـل ضرایب امتیاز Wjiدر آنکه شودیممحاسبه 
ها با یکدیگر و بـا  ieها نیز صفر است. ieمیانگین هستند.

همبســتگی ندارنــد. در مشــتركيهــاعامــلهــیچ یــک از 
يهـا عاملها همان Xiحقیقت علت وجود همبستگی میان 

یـرات هــر متغیـر از دو طـرف تعبیــر    مشـترك هسـتند. تغی  
، یکی عامل مشترك که براي تمام متغیرها یکسـان  شودیم
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تفاوتیرمتغاست و دیگري عامل اختصاصی که براي هر 
.کندیم

نتایج
جـدولهاي درپـژوهش مـورد نمونهجامعهمشخصات

کننده تکمیلنفر236از مجموع .استآمده3و 2شماره
8،پلمیـ دریـ زو پلمیـ دیالت درصد تحصـ 64پرسشنامه، 

درصـد لیسـانس و فـوق لیسـانس     18و پلمیددرصد فوق
سـال بـا   55/19و میانگین سابقه کار افـراد نمونـه   بودند

ــار ــراف معی ــار  02/7انح ــابقه ک ــداکثر س ــداقل و ح و ح
بود و همچنین میانگین سـن افـراد   سال 30و3ترتیب به

اقل و و حـد 40/7سـال بـا انحـراف معیـار    65/43نمونه 
.بودسال 61و 26ترتیب حداکثر سن به

کارو سابقهتحصیالتحسببرکارگرانبیندرایمنیفرهنگپرسشنامهفراوانیتوزیع-2جدول 
درصد فراوانیفراوانیدامنه سابقه کاردرصد فراوانیفراوانیتحصیالت

5115-70300ابتدایی
10208-47205سیکل

152511-331411پلمید
202611-20816پلمیدفوق 

257833-331421لیسانس
303615-10426فوق لیسانس
4017جواب نداده2310جواب ندادند

236100236100جمع کل

سنحسببرچوب و کاغذصنعتکارگرانبیندرایمنیفرهنگتوزیع پرسشنامه-3جدول 

به باال5556- 5051- 4546- 4041- 3536- 3031- 26دامنه سن
جواب 
نداده

جمع 
کل

1223266534281236236فراوانی

%51011281412515100درصد فراوانی

منظور بررسـی سـاختار عـاملی پرسشـنامه فرهنـگ      به
بـراي  هـا دادهمناسـب بـودن   صیو تشـخ ایمنی و تعیـین  

KMOبیاز ضرتحلیل عاملی  ( Kaiser-Meyer-Olkin )

ترتیـب  بـه اسـت ( هو آزمون کرویت بارتلت اسـتفاده شـد  
بدست df1953درجه آزاديو ، 873/6384و 812/0

مناسـب بـودن روش تحلیـل    دهنـده که نشان)؛ تآمده اس

براي بررسـی سـاختار عـاملی پرسشـنامه فرهنـگ      یعامل
داري همبسـتگی معنـی  ا یعنی بـین متغیرهـ  د.باشیمایمنی 

ود دارد.وج
ــاک ــرخش واریمـ Varimax Normalizedس (چـ

Rotation (  الئوسـ آزمـون بجـز   االتئوسـ نشان داد کلیـه
در 7الئوسـ یعنـی اینکـه   ،شوندیمهفت روي عوامل بار 

http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
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راآنتـوان یمـ گیـرد و  یک از هشت عامل قرار نمـی هیچ
)4(جدول .حذف کرد
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(فاکتور) در ارزیابی فرهنگ ایمنی در صنایع چوبهاي اصلی مؤلفهتجزیه به يهاعاملضریب -4جدول 
12345678سئواالت

320/0308/0182/0598/0102/0براي شرایط اضطراري در محیط کار آموزش الزم را دیده ام1

- 554/0154/0376/0231/0176/0- 128/0در مورد اجراي مسئولیت هایم در رابطه با ایمنی کامال آماده  هستم2
- 105/0- 445/0424/0286/0- 292/0همیشه تجهیزات کافی براي انجام ایمن کار وجود ندارد3
450/0200/0- 433/0209/0239/0شرکت اهمیت می دهد که همه کارکنان عملیاتی در برطرف کردن مشکالت کاري همکاري کنند4

568/0366/0332/0د سرپرستم روش ایمن کار را به من یاد می دهدزمانی که یک رفتار ناایمن از من سر می زن5

184/0648/0- 192/0- 267/0141/0117/0افراد آموزش کافی براي اطمینان از انجام ایمن کار دیده اند6

276/0177/0157/0112/0139/0692/0152/0من براي فهم دستورالعملها و قوانین مرتبط با کارم آموزش دیده ام9

10
در شرکت من ،کارکنان عملیاتی اطالعات مربوط به رویدادها و حوداث را که ناشی از تجارب 

آنها در محیط کار است در اختیار دیگران قرار می دهند.
443/0355/0 -344/0194/0107/0170/0

264/0290/0257/0- 177/0- 528/0187/0ري میشود.اغلب اطالعات ایمنی توسط مدیریت یا سرپرست واحد به من یادآو11

335/0174/0506/0487/0مدیریت همواره حفاظت از کارکنان را به عنوان یک امر مهم و بزرگ در نظر می گیرد12

147/0220/0229/0176/0279/0- 252/0- 433/0111/0من همواره تشویق می شوم تا شرایط نایمن را گزارش بدهم.13

186/0224/0550/0- 267/0174/0به طور کلی من از شغلم راضی هستم15

109/0500/0142/0111/0بعضی اوقات شرایط اینجا مانع می شود تا بتوانم کار را به صورت ایمن انجام دهم16

326/0318/0146/0313/0- 08/0245/0پیش از شروع کار ، وضعیت ایمنی سیستم به اطالع داده می شود18

623/0250/0- 210/0133/0198/0مدیریت به ایمنی و تولید به یک اندازه اهمیت می دهد19

25
در شرکت ، از بررسی رویدادها و حوداث جهت آگاهی کارکنان عملیاتی و تغییر دستورالعملهاي 

انضباطی استفاده می شود
200/0178/0 -184/0547/0205/0173/0

http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
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479/0358/0374/0- 280/0183/0102/0عملکرد مدیریت نسبت به مسائل ایمنی کامال قاطعانه است26
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هاي اصلی (فاکتور) در ارزیابی فرهنگ ایمنی در صنایع چوبمؤلفهي تجزیه به هاعاملضریب -4جدول ادامه 
12345678سئواالت

27
که کارکنان عملیاتی دید صحیحی نسبت به قوانین و دستورالعملهاي براي شرکت اهمیت دارد 

ایمنی داشته باشند
467/0147/0 -181/0371/0534/0

292/0115/0218/0650/0سرپرست از عملکرد من حمایت می کند28

144/0107/0699/0122/0نندکارفرما و کارکنان عملیاتی با کمک یکدیگر براي مسائل مرتبط با ایمنی تالش می ک29

130/0- 127/0441/0127/0- 121/0مدیریت فقط بعد از این که حادثه اتفاق  می افتاد به ایمنی اهمیت می دهد33

34
شرکت به صداقت و مشارکت همه کارکنان عملیاتی در جمع آوري اطالعات در باره حوادث و 

رویدادها اهمیت می دهد
776/0117/0 -122/0192/0

198/0- 167/0665/0228/0183/0مدیریت واقعا پیشنهادات ایمنی کارکنان عملیاتی را بررسی می کند35

- 614/0104/0- 229/0262/0میان مدیریت و کارکنان عملیاتی اعتماد  اندکی وجود دارد37
290/0140/0- 563/0242/0372/0ه خوبی انجام می شوددر اینجا جلسات تبادل نظر در خصوص مسائل ایمنی  ب38

126/0514/0- 206/0327/0زمانی که سرکارم هستم، فکر می کنم، ایمنی مهم ترین مسئله است39

693/0175/0108/0این شرکت در زمینه تجهیزا ت الزم براي انجام کار به طور ایمن سرمایه گذاري می کند40

190/0197/0111/0151/0- 110/0- 596/0245/0اگر از دستورالعملهاي ایمنی پیروري نشود مدیران و سرپرستان اظهار نگرانی می کنند41

- 193/0184/0101/0کارکنان براي رعایت ایمنی و ارتقائ آن تشویق نمی شود42
730/0- 105/0اهداف عملیاتی اغلب با اقدامات ایمنی ناسازگارند43

161/0135/0128/0- 561/0145/0- 368/0کارگران دراستفاده نکردن از تجهیزات و وسایل خطرناك در محل کارم مختار هستند44

186/0191/0- 504/0224/0201/0دوره هاي آموزش که گذرانده ام  خطرات کارم را توضیح می دهد46

118/0260/0111/0- 698/0272/0سرپرستان به ایمنی  عالقه نشان می دهنددر محیط کارمن مدیران / 48

151/0554/0- 337/0ایمنی براي سرپرستم اولویت نیست49

http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
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هاي اصلی (فاکتور) در ارزیابی فرهنگ ایمنی در صنایع چوبمؤلفهي تجزیه به هاعاملضریب -4جدول ادامه 
12345678سئواالت

- 113/0- 245/0734/0186/0107/0بعضی قوانین و دستور العمل هاي ایمنی واقعا عملی نیستند50
- 420/0168/0247/0219/0227/0148/0همیشه افراد کافی براي انجام کار به صورت ایمن وجود دارد51
- 765/0111/0120/0117/0مدیریت در مورد مسائل ایمنی یک خط مشی واضح و روشن دارد52
209/0206/0146/0- 704/0147/0حوادثی که در این شرکت رخ می دهد همیشه به طور کامل بررسی می شود53

- 270/0732/0119/0براي رفتار هاي ایمن که از من سر می زند تشویق نمی شوم.54

55
شکار سازي نیازهاي آموزشی و توسعه در شرکت از نتایج بررسی رویدادهها و حوداث براي آ

برنامه هاي آموزشی استفاده می شود
210/0618/0282/0230/0 -240/0

- 71/0- 614/0188/0138/0- 264/0من می توانم برروي عملکرد ایمنی وبهداشت اینجا  تاثیر بگذارم56
- 418/0385/0144/0- 292/0کنندکارکنان عملیاتی به ندرت می توان مدیران ارشد را مالقات 57

58
در شرکت از نتایج بررسی رویدادهها و حوداث براي تغییر در دستورالعملها ي کاري با هدف 

بهبود ایمنی استفاده می شود
661/0171/0 -402/0

724/0122/0134/0شرکت منابع کافی در اختیار بخش ایمنی قرار میدهد59

- 259/0509/0154/0- 299/0ا سرپرست واحد اغلب من را در امور مرتبط جاري مطلع نمی کندمدیر ی60

62
در این واحد رضایت کارکنان عملیاتی ، در چهار چوب معیارهاي پذیرفته شده ،بسیار اهمیت 

دارد
758/0107/0111/0 -149/0169/0 -

475/0560/0199/0133/0143/0ی را از محل کارم دریافت کنممن می توانم اطالعات مربوط به مسایل ایمن63
.هاي اصلی هستندمؤلفهاعدادي که در زیر آنها خط کشیده شده است، داراي ارزش بیشتري در *
بود جا در جدول فوق قید نشده است.علت کمهبوده ب4/0هاي اصلی کمتر از مؤلفهکه بار عاملی آنها در سئوال15*
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جامعـه  ایمنی ل عوامل اصلی نشان داد فرهنگ تحلی
ت. از هشت عامل اصلی تشکیل شـده اسـ  مورد مطالعه

، در هر عاملهاپرسشه با توجه به بار عاملی کطوريبه
محـیط  ،سطح تبادل اطالعات،تعهد مدیریتيهانوانع

، هـا دسـتورالعمل دهـی بـه قـوانین و    هـت ، جکار ایمـن 
تعهــدوکارکنــانشــارکت ، متعهــد ســازمانی،مــوزشآ

6ر جـدول  د. دهر عامل در نظر گرفته شبرايکارکنان

که در زیر آنهـا خـط   االتئوساز کیهر بارهاي عاملی 

هـاي  مؤلفـه کشیده شده است، داراي ارزش بیشتري در 
ارائه شده است.که ،اصلی هستند

منحنـی مقـدار تغییـرات    1شـگل با توجه به اینکـه  
، ازدهـد یمـ نشـان  هاعاملاط با مقادیر ویژه را در ارتب

از عامل هشتم به بعد تغییـرات مقـدار ویـژه    کهییآنجا
عوامل عنوانرا بههشت عامل توانیم، پس شودیمکم 

هـا دادهمهم کـه بیشـترین نقـش را در تبیـین واریـانس      
دارند، استخراج کرد.

هاعاملاسکري گراف براي تعیین تعداد منحنی-1ل شک

مشخص اسـت هشـت عامـل    5گونه که در جدول همان 
دارنـد بـر   هـا دادهمهم که بیشترین نقش را در تبیـین واریـانس   

کـه سـه   کنندیمدرصد واریانس را تبیین 52روي هم بیش از 
159/6و 640/17،499/12ترتیـــب عامـــل مهـــم آن بـــه

ي اولیـه  هایهمبستگي چرخش یافته هاعامل. همچنین باشدیم

. هشـت  آوردیمـ راه حل چرخش نیافته باز پدیـد  ازترقیرا دق
. کننـد یمدرصد واریانس را تبیین 45عامل بر روي هم بیش از 

هشـت  بـا فـرض  کـه  دهـد یمالبته تحلیل عوامل اصلی نشان 
بـر  7بجز سـئوال شـماره   االتئوستمامی ،عاملی بودن آزمون

.  شودیمروي هشت عامل بار 

http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1، شمارة 29فصلنامۀ تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 

167

عامل مهم و ارزش ویژه آنها8تبیین شده توسط مختلف کل واریانسيهاعاملدیر ویژه درصد واریانس و مقا-5جدول

عوامل
مجموع مربعات بارهاي عاملی پس از چرخشمجموع مربعات بارهاي عاملی استخراج شدهمقادیر ویژه اولیه

%واریانس تجمعیواریانسکل%واریانس تجمعیواریانسکل%واریانس تجمعیواریانسکل

113/11640/17640/17113/11640/17640/17191/7414/11414/11تعهد مدیریت

874/7499/12139/30874/7499/12139/30051/6604/9018/21سطح تبادل اطالعات

قوانین ایمنی، جهت دهی به 
دستورالعملها

880/3159/6299/36880/3159/6299/36182/3050/5069/26

474/2927/3226/40474/2927/3226/40696/24280/4349/30ط کارمحی

113/2355/3581/43113/2355/3581/43563/2068/4417/34تعهد سازمانی

036/2231/3812/46036/2231/3812/46514/2990/3407/38آموزش

772/1813/2625/49772/1813/2625/49263/2591/3998/41مشارکت کارکنان

648/1616/2241/52648/1616/2241/52176/2454/3452/45تعهد کارکنان
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چرخشبعد ازضریب همبستگی بین عوامل قبل و -6جدول 

تعهد مدیریتعوامل
سطح تبادل 

اطالعات
دهی به قوانین و جهت

هادستورالعمل
هد کارکنانتعکارکنانمشارکت آموزشتعهد سازمانیمحیط کار

761/0022/0253/0014/0297/0265/0276/0285/0تعهد مدیریت

-115/0185/0045/0073/0-848/0357/0243/0-023/0سطح تبادل اطالعات
-046/0-135/0002/0361/0600/0016/0199/0111/0هادستورالعملدهی به قوانین و جهت

319/0225/0-076/0126/0344/0-183/0130/0-178/0محیط کار

-063/0-095/0240/0372/0-135/0-008/0320/0-181/0تعهد سازمانی
158/0627/0185/0135/0075/0-060/0-058/0-321/0آموزش

068/0-096/0-112/0-166/0321/0123/0-108/0053/0مشارکت کارکنان  

168/0023/0-339/0-057/0-179/0251/0-083/0121/0تعهد کارکنان

نده چرخش عاملی با شدت بیشتر است/ باشد، در آن صورت نشان ده5ز اتربزرگکوچک است، اما اگر مقادیر نسبتاًدر این جدول اگر مقادیر به صفر نزدیک باشد بیانگر آن است که چرخش -*
باشندیممستقیم اثرات داراي،اندشدهاعدادي که زیرشان خط کشیده -*

http://85.185.157.11:6280/tkj/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
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تعهــد نشــان داد کــه از بــین عوامــل وارد شــده 6جــدول 
فرهنـگ  ) را بـر عملکـرد   761/0اثر مستقیم و مثبت (مدیریت

سطح تبـادل  ترتیب از طریق صفات، این صفت بهداشتیمنیا
هـا دسـتورالعمل دهی بـه قـوانین و   جهت)، 022/0(اطالعات

) 014/0(محـیط کـار   طریقزو ا،غیرمستقیمیرتأث)- 253/0(
مستقیم خـود را بـر عملکـرد    یرتأث)، 297/0(تعهد سازمانی و

بـود  عـاملی دومین سطح تبادل اطالعات .داشتیمنیافرهنگ 
دهی بـه قـوانین و   جهتطریق و از848/0که با ضریب تبیین 

ــتورالعمل ــادس ــازمانی و)357/0(ه ــد س ــر )115/0(تعه اث
- 023/0(تعهد مـدیریت از طریق مستقیم را داشت و همچنین 

فرهنـگ  )، اثرات غیرمستقیم بر عملکرد - 243/0(محیط کار )، 
ــیا ــتیمن ــومین داش ــل. س ــتعام ــوانین و  جه ــه ق ــی ب ده

اثـر مسـتقیم و از   361/0بود که با ضریب تبیین هادستورالعمل
سطح تبـادل اطالعـات  )، 135/0(تعهد مدیریت عواملطریق 

) 016/0(تعهــد ســازمانی و )600/0(محــیط کــار )، 002/0(
بود کـه  محیط کار عاملاثرات مستقیم خود را داشت. چهارمین 

تعهـد  عوامـل اثر مسـتقیم و از طریـق   076/0با ضریب تبیین 
)، اثـرات  - 130/0(سطح تبادل اطالعات)، - 187/0(مدیریت 

بـود کـه بـا    عامـل پنجمـین  تعهد سـازمانی  غیرمستقیم داشت. 
از طریـق  عامـل تقیم داشـت. ایـن   اثر مس095/0ضریب تبیین 

و)- 320/0(سطح تبادل اطالعات )، - 181/0(تعهد مدیریت 
آمـوزش ششـمین   ) اثر غیرمستقیم داشت.- 135/0(محیط کار

اثر مسـتقیم داشـت. ایـن    185/0عامل بود که با ضریب تبیین 
ــدیریت (   ــد م ــق تعه ــل از طری ــادل  - 321/0عام ــطح تب )، س

هـا دسـتورالعمل قـوانین و  دهی به )، جهت- 058/0اطالعات (
شـارکت کارکنـان هفتمـین    ت. م) اثر غیرمستقیم داش- 060/0(

داشـت.  یرمسـتقیم اثر غ- 096/0عامل بود که با ضریب تبیین 
)، تعهـد کارکنـان   108/0این عامل از طریـق تعهـد مـدیریت (   

و ) 166/0(هـا دسـتورالعمل دهی به قوانین و )، جهت068/0(

یم داشت. تعهد کارکنان هشـتمین  ) اثر مستق321/0محیط کار (
داشـت. ایـن   یممسـتق اثر023/0عامل بود که با ضریب تبیین 

)، مشـارکت کارکنـان   083/0عامل از طریـق تعهـد مـدیریت (   
) 179/0(هـا دسـتورالعمل دهی به قوانین و جهتو)168/0(

اثر مستقیم داشت.

بحث
تعهـد  کـه  دهـد  نشـان مـی  ایـن مطالعـه  هـاي یافتهنتایج 

در فرهنـگ  اولدو عامـل ، سـطح تبـادل اطالعـات    یتیرمد
هستند که واریانس قابل توجهی را به خـود اختصـاص   ایمنی 

مربـوط بـه فرهنـگ    و مطالعـات بررسی متون ورورد. مدادن
از مجمــوعبرداشــت کارکنــان کــهســازدیمــایمنــی روشــن 

ـ     وهـا نگرش ـ ، تیرفتارهـاي مـدیریت نسـبت بـه ایمن د، ولی
... یکـی از مفیـدترین   وبـادل اطالعـات  ، سـطح ت ریزيرنامهب

شـرکت،  ایمنـی یـک   جـو عناصر براي سنجش فرهنـگ یـا  
ــمؤسســهو ســازمان ــات.باشــدیم ــین تحقیق Noriهمچن

Parksani) ــاران و Mohamadi zaydiو) 2010و همکـ
ــاران ( ــد ؤم) 2011همک ــف    ی ــطوح مختل ــه س ــت ک آنس

ز ارا و فرهنـگ ایمنـی  و بهداشـت روندهاي ایمنـی  مدیریتی
که یافتـه پـژوهش   دهندمیقرارثیرأهاي مختلفی تحت تجنبه

.کنندیمتأیید فوق را 

دهی به قـوانین و  با توجه به اینکه سومین عامل جهت
اصـالح و  ،بررسـی قـوانین  بنـابراین  ؛بـوده هادستورالعمل

چـارچوبی بـراي   یلو تشـک سازي آنها دتدوین و استاندار
و همچنین ILO-OSH-20011هايدستورالعملسازي پیاده

هـا  تطبیق دادن آن با شرایط ملی و نیازهاي خاص شـرکت 

1- Occupational Safety and Health
2- International Labor Organization
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از ،شـود یمـ اندازه و نوع فعالیتی که در آن انجام براساس
.ضرویات فرهنگ ایمنی است

گـزارش  همبستگی منفی میـان  د دهیمنشان هایبررس
کوچک در سازمان وجود حوادثوقوع واقدامات پرخطر

کـه هـر   دگیـري کـر  نتیجـه گونهیناتوانیمینبنابرا.دارد
شده در جهت ش از اقدامات پرخطر گزارهاسازماناندازه 

میـزان  ، بهبود سازمان و روابط کارکنان بیشتر استفاده کننـد 
هاي داخلی و خارجی سـازمان  واقعی و نیز هزینهحوادث
با یافته تحقیق تطـابق  پس.)Abed،2009د (یابیمکاهش 

مشـارکت  عوامـل  یرهـاي بـه متغ توجه با که طوري، بهدارد
کارکنان و تعهد سازمانی که از عوامل مهم فرهنـگ ایمنـی  

و حـوادث میـزان  تـوان یمـ آنهـا ءبوده با تقویت و ارتقـا 
در شرکت مورد مطالعه کاهش داد.  راآنهاي هزینه

ایمنی يهایآموزشمورد مطالعه يهاشرکتدر 
یک ارزش اصلی ویمنیکی از عوامل فرهنگ ایعنوانبه

در برابر حوادث مراقبت از کارمندانبراي فرهنگ روشن
عنوان فرصتی بلکه به،عنوان یک هزینهنه بهآموزش ،تاس

ت.ایمنی در کار اسبراي دستیابی به عملکرد برتر 
پشتکار، مند نیاز،ایمنییند افرمداوم بهبود کلیطوربه
.ستهاتشرکو آموزش یکایک کارکنان مل ، عتعهد

آن استکارکنانها و رفتار نگرش،فرهنگ یک شرکت
نتیجه یک حس مشترك از اعتماد، همکاري، وفاداري و .

فرهنگ ایمنی پیشگیريانداز نهاییچشم.تعهد است
بر.محیط کار استو کاهش آن درحوادث و صدمات، 

باورکارکنندگانادارهومدیراناستالزمبتدا، ااساساین
فرهنگایننهایتدرتاکردهپیداکارکردنبه ایمنواقعی

این موضوع با تحقیق شود کهنهادینهکل سازماندر
Jaafari nedushan) طبق است. نم) 2011و همکاران

سپاسگزاري
يهـا شـرکت مـدیران صمیمانههمکاريازوسیلهبدین

ــینوکاغــذصــنایع چــوب و ،ایمنــیمســئوالن همچن

و از آقـاي مهنـدس   هـا شـرکت این کارگران کارشناسان و
پژوهشایناجرايدرکهبیضایی و مهندس محمد نظري
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Abstract
Due to the nature of wood and paper industries and the risks and incidents in such locations,

the importance of safety and safety culture is essential for working in these industries. The aim
of present study was to investigate the knowledge and attitudes of employees regarding safety
culture. In this descriptive study, 236 workers were examined and the data confirmed the
reliability and validity of the questionnaire. The data was statistically analyzed using
appropriate statistical tests and SPSS software. In a total of 236 persons, 64% were high school
graduated and less than, 8% were technicians and 18% were BA and MA. Mean and variance of
age and experience, were 19.55 (7.02), 43.65 (7.40) years respectively. The results showed that
eight factors have the most important role in contributing of the safety culture. After the factors
rotation on each other, the variance accounted for over 45% of the variance that the first three
factors; management commitment, the level of information exchange, observing to the rules and
instructions are 11.41, 9.6 and 5.05 respectively. Eight factors are influential on improving the
safety function and proper development of safety function in the studied companies. Managers
with appropriate training programs, work safety and safety of staff will play an important role in
the culture and knowledge of safety.

Key words: safety, culture, wood and paper companies.
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