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  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           

 

  هاي بررسي ايمني مبتني بر رفتار روش
  

  2 مهدي يوسفي اقكند-1دكتر شيرازه ارقامي

  دهيچك

  
درصد حوادث به علـت اعمـال نـاايمن         88ترين عامل بروز حادثه است و          به اين باور رسيد كه انسان مهم       1931هاينريچ در سال  

در روند جديد به جاي بررسي منفرد رفتار فرد، . رفته استامروزه اين عقيده با قالبي ديگر مورد توجه قرار گ        . دهد  افراد روي مي  
 behavioral –based(اين موضوع با عنوان ايمني مبتني بر رفتـار  . شود رفتار او در زمينه يا بافتي كه قرار دارد، بررسي مي

safety (     يا ايمني رفتاري شكل گرفته است و در آن، اعمال ناايمن)شناسـي،    روانشناسي، جامعهفرد از زواياي ايمني،) تخلفات
گيري متفاوتي براي بررسي ايمني مبتني بر رفتـار   هاي اندازه ، روش ها با توجه به تعدد ديدگاه  . شود  روابط كار و غيره بررسي مي     

  .  ارائه شده است
هاي بررسي    د روش هاي ارزيابي خطاي انساني وجود دارد، حوزة عملكر         هاي ارزيابي ريسك و تكنيك        برخالف آنچه كه در تكنيك    

روشـني مـشخص      هايي كه در اين خصوص وجـود دارد، بـه           سازي صنايع و چالش     گويي به ايمن    ايمني مبتني بر رفتار، در پاسخ     
هـا، چهـارچوب و سـاختار اجـرا، تـصويب و نظـارت چنـين                  بنابراين تعيين محدودة كاركرد هـر يـك از ايـن روش           . نشده است 

گيري ايمني مبتني بر رفتار در        هاي مختلف اندازه     اين مقاله سعي بر آن خواهد بود كه روش         در. سازد  هايي را هموار مي       پژوهش
  .مقاالت مختلف بررسي شود و كاركرد هريك از آنها در مقايسه با يكديگر تبين گردد

  .گيري رفتار، اعمال ناايمن ايمني رفتاري، حوادث، اندازه: هاي كليدي  واژه

                                                           
 دانشگاه علوم پزشكي اري استاد،يمي پرتوشيآور  شرکت پژوهش و فنHSE ي پژوهشمي تريدب 1

 زجنان 
Email: arsh42@yahoo.com 

 آارشناس شرآت پژوهش و فناوري پرتوشيمي 2
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   مقدمه-1
هـاينيچ  . ترين عامل بروز حادثه انسان است ، اين انديشه شكل گرفت كه مهم   مدل دومينو  ارائة    و 1931 در سال  3هاينريچبه دنبال بررسي    

پس از آن، تالش براي ارتقاء ايمني       . دهد  درصد حوادث به علت عملكرد ناايمن افراد روي مي        88در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه         
، آمـوزش  (افـزاي   نـرم نگرشو ) ها حفاظت هاي فني و بهبود محيط فيزيكي كارگاه     ( افزاي سخت نگرش   در صنايع و كاهش حوادث، برپاية     

 انـسان   عملكرد از اهميت    شده  هايي كه انجام    با وجود تمام تالش   .  گرفت صورت )براي كاهش حوادث   زيي  برنامه ي،مش  خط ها،  دستورالعمل
بـه  همين موضوع باعث شد، متخصصان ايمنـي بـراي پيـشگيري از زيـان،     . دشكم نناپذير حادثه  آمدهاي سنگين و گاه جبران در بروز پي  

 فرهنـگ  در حـال حاضـر،   .  توجه دارد   تين عامل بروز حادثه،     عنوان مهم   نگرشي كه به تغيير رفتار انسان، به      .  روي آورند  افزاي يستنگرش ز 
به عنوان يك رويكرد ويژه در مديريت ايمنـي مـورد توجـه قـرار                ؛ و ايمني مبتني بر رفتار     يمني رفتاي  ا يمني،جو ا ؛  هاي آن    و همتا  ايمني

  . متخصصان اميد دارند از اين راه بتوانند حوادث را كاهش دهند. )1(گرفته است
ايـن مقالـه    . هاي براي ارتقـاي آن برگزيـد        هاي مناسب ارزيابي شود تا بتوان برنام         شرايط فعلي به شيو    اين منظور، نخست الزم است    براي  
  .هاي موجود را بيان كند  روند، توصيف كرده و چالش هايي كه در اين زمينه به كار مي ها و ابزار شد تا روشكو مي

  بر رفتاري مبتنيمنيا و يمني جو ا،يمنيفرهنگ ا -2
وت و تـشابه    بنابراين الزم است تفا    .شويم  هايي همچون فرهنگ ايمني روبرو مي         در ادبيات پيشگيي از بروز حادثه، همواره با عبارت        

  .آنها درك شود
المللـي انـرژي     به وسيلة آژانس بين1986نخستين بار، اين عبارت در سال     . عبارت فرهنگ ايمني پس از حادثه چرنوبيل رايج شد        
در اين گزارش، عبارت فرهنگ ايمنـي بـراي توجيـه خطاهـاي سـازماني و                . اتمي، در گزارش حادثة چرنوبيل به صورت رسمي به كار برده شد           

تـر ارايـه      پس از آن پژوهشگراني ديگر، تعـاريفي دقيـق        ). 2(نقص در عملكرد افرادي بيان شد كه شرايط را براي ايجاد آن فاجعه فراهم كردند                
داننـد كـه    ها و عملكردهاي اجتمـاعي و تخصـصي مـي    ها، نقش اي از باورها، هنجارها، انگيزه همكاران، فرهنگ ايمني را مجموعه      و 4 ترنر .ندادد

  ).3(رسان شود كنندگان و عموم مردم با شرايط خطرناك و آسيب ب كاهش رويارويي كاركنان، مديران، مصرفموج
هاي كاركنان در مورد محيط كار، سطح عالقه مديريت بـه ايمنـي و اقـدامات مربـوط بـه                     جو ايمني به بررسي ادراكات و استنباط      
توان   ميجو ايمني مفهومي جدا ولي وابسته به فرهنگ ايمني است وگفته شده ). 4(پردازد  ايمني و ميزان مشاركت افراد در كنترل ريسك مي

 درستي روشـن نيـست و      هب) فرهنگ ايمني و جو ايمني    ( بين اين دومفهوم   مرز،  اين وجود  با. دانست فرهنگ ايمني    بيروني ة الي عنوان    آن را به  
  ).5(اند جاي هم به كار برده هن بسياي اين دو مفهوم را بامحقق

پردازد كه بر بـروز حـوادث موثرنـد و بـراي نيـل بـه ايـن                    هايي در محيط كار مي       به شناسايي و اصالح رفتار     ايمني مبتني بر رفتار   
  ).6(گيرد هاي سازماني و اجتماعي اين رفتارها را در نظر مي  منظور، زيرساخت

ها پژوهشگران اين عبـارات را بـه          ر بسياي از بررسي   د. شود، مفهوم  اين عبارات به يكديگر نزديك است          به اين ترتيب مشخص مي    
  .شوند ارز در نظر گرفته مي در اين مقاله نيز چنين است و اين مفاهيم هم. اند برده جاي يكديگر به كار 

   ايمني مبتني بر رفتارهاي ارزيابي     روش-3

                                                           
3 H.W. Heinrich 
4 Turner 
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ايـن ارزيـابي براسـاس      . درسـتي درك شـود      مبتني بر رفتـار بـه     يابي ايمني   ارزهاي          هاي تحقيقاتي، الزم است روش          براي انجام كار  
هاي تئويك مربوط   هاي رفتار افراد به زمينه   ساخت  از آنجايي كه تعيين زير    . 5شود  ها توجه دارد، انجام مي      نگر، كه به زيرساخت     هاي فعاليت       روش
هـايي از دل پـژوهش كيفـي            چنـين مـدل   . آمـده باشـد     دست   علمي به  هايي دارد كه به روش      ها و مدل    شود، ارزيابي آنها نياز به تبيين نظيه        مي

  .خيزد برمي
و ) 1931هـانيريش ـ   (مدل دومينو . كنش عوامل روانشناختي، سازماني و رفتاري مطرح شده است هاي حادثه، برهم تقريباً در همة مدل.

ي هـاي   كـم هـر كـشوي مـدل      است هر مجموعه و يا دستبهتر آن. هايي گويا براي اين موضوع هستند نمونه) 1993ريزن ـ  (مدل پاتوژن 
. هاي ديگر بهره جست هاي كشور توان از مدل هاي ملي ايران مي  هايي در پژوهش علت نبود اين چنين مدل باشد، ولي به خاص خود داشته   

 مدل  اين مدل، . ارايه شد ) 1986(اندورا  وسيلة ب كه به    ي است مدلاند،    فهم، كه پژوهشگران ايمني تاييد كرده       هاي ساده و قابل     يكي از مدل  
عوامـل  (  و شـغل ، سـازمان )عوامل روانشناختي درونـي  ( عامل فرد   سه كم  دهد كه دست    ، به سادگي نشان مي    )1شكل (جبرگرايي دوسويه 

   .)3(مؤثر استفرهنگ ايمني بر  )پذير مشاهده
هـاي    گيري  جنبـه     آشناترين ابزار براي اندازه   . ساخته شده است  مني  گيري ابعاد فرهنگ اي     ابزارهايي گوناگون براي اندازه   بر همين اساس،    .

  .اند تهيه شده مصاحبه  مختلفهاي  روش كه برپايةهاي جو ايمني است روانشناختي كاركنان، پرسشنامه
 اعمال ناايمن بـه كـار       بينيباز  فهرستبرداري ايمني با استفاده از          تر، روش نمونه    هاي رفتاري كاركنان سطوح پائين      گيري جنبه   براي اندازه .

هـاي    هاي باال و مديران، بر پاية اقداماتي كه براي بهبود وضـع ايمنـي بـه كارگرفتـه شـده اسـت، گـزارش                         رفتارهاي كاركنان رده  . رود  مي
هـاي سـازماني بـه وسـيلة مميـزي سيـستم مـديريت ايمنـي          هم چنين، جنبـه  . بررسي خواهند شد  ... هاي هفتگي و      حادثه، بازرسي   شبه
  .)7(شود گيري مي اندازه

: انـد از     عبـارت   هاي مختلف بـه كـار رفتـه،           گيي و ارزيابي فرهنگ ايمني در پژوهش        هايي كه براي اندازه     ها و ابزار    به طور كلي روش   
 عدم آگـاهي برخـي   اما.  است كار برده شده هاي داخلي به  ها بارها و بارها در پژوهش اين روش). 8(مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، بررسي اسناد    

  . پژوهشگران نسبت به نكات كليدي مربوط به هر روش موجب شده نتايج قابل اعتماد نباشد
  
  

  

                                                           
يعنـی، مـواردی مهچـون نـرخ        . شـود   نگر، به دستاورد پايانی توجه می       های نتيجه       در روش  5

 ....رفته، آمار فوت ناشی از حوادث و ز دستحوادث، زمان کاری ا

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           

 

  مدل دو سوية فرهنگ ايمني: 1شكل

  ينيبازب  مشاهده و فهرست3-1
هايي بايـد توجـه داشـت           ارزيابي در چنين . هده است رود، روش مشا    هاي ناايمن به كار مي      هايي كه براي ارزيابي رفتار        يكي از روش  

در . شـود   بـازبيني اسـتفاده مـي       براي اين منظور از فهرست    . هاي عيني نتايج را مشخص كنند         گونه اي باشند كه با استفاده از داده         ها به   مشاهده
  .باشد بازبيني آنچه كه مهم است مشخص كردن عملكرد ايمن و ناايمن مي تهية فهرست

هـايي گونـاگون بـه          براي اين منظور شيوه   . هايي ناايمن تلقي شود     هايي ايمن و چه عملكرد       بايد تصميم گرفت كه چه عملكرد      ابتدا
تواند مفيـد   هاي كار مي   العمل حوادث، مصاحبه با استادكاران و بررسي مقررات و دستور هاي مربوط به حوادث و شبه       بررسي گزارش . رود  كار مي 
توانـد دربردارنـدة اطالعـات مهـم و سـودمند دربـارة               هـا مـي     باشند، گـزارش     خوبي ثبت و بررسي شده        حوادث به   وادث و شبه  چنانچه ح . باشد
حـوادث و     تواند بازگوكننـدة بـسياي از حـوادث، شـبه           ها مي   استادكاران افرادي ورزيده هستند كه اطالعات آن      . هاي ناايمن كاركنان باشد     رفتار
هـاي    تـوان رفتـار     ها دربردارندة نكاتي است كه مي         نامه  ها و آئين      مقررات، دستورالعمل . اند   كه خود يا ديگران تجربه كرده      هايي ناايمن باشد    رفتار

  .بازبيني الزم است همة اين اطالعات به خوبي گردآوي و بررسي شود بنابراين، در تهية فهرست. ايمن و ناايمن را از آن استخراج كرد
گزينـد   گر را به اشتباه نيندازد و پاسخي را كه برمـي  بازبيني بايد چنان باشد كه مشاهده  عبارت در فهرستبايد توجه داشت كه هر  
  ):10(هاي زير باشد  بازبيني داراي ويژگي هاي فهرست بنابراين، الزم است هيك از بند. به درستي و به راحتي انتخاب كند

بـراي نمونـه،   . باشـد  بارت دقيقاً به يك عملكرد مشخص اشـاره داشـته           منظور از اين ويژگي آن است كه هر ع        : اختصاصي بودن  •
زيـرا، ايـن عبـارت      . ساز باشد   تواند مشكل   بازبيني، مي   عنوان يكي از عبارات فهرست      ، به »استفاده از وسايل حفاظت فردي    «كاربرد عبارتي مانند    

وشيدن دستكش ايمني، و در موارد خيلي خاص به معني پوشيدن لبـاس             تواند مواردي را در بر گيرد كه به مفهوم استفاده از كاله ايمني، پ               مي
گـر    بنابراين، الزم است هر عبارت كامالً اختصاصي باشـد تـا مـشاهده            . است، مربوط باشد    ضدآتش كه يقه و سرآستين آن به خوبي بسته شده           

شـدن آنهـا جلـوگيي        ها از مخدوش    بندي داده   نگام جمع شود ه   از آن گذشته، اين ويژگي موجب مي      . بداند دقيقاً بر چه عملكردي متمركز شود      
 .شود

. پـذير اشـاره كنـد    شوند بايد به يك عملكرد يا يك رفتار كامالً مـشاهده         بازبيني نوشته مي    عباراتي كه در فهرست   : پذيي  مشاهده •
روني، قصد و نيت افراد و هـر چيـزي كـه            هاي د     همچنين، معطوف به حالت   . باشد  گيي و بررسي دستگاهي نداشته      اندازه  ثبت مشاهدات نياز به     

گـر سـردرگم      بازبيني، مـشاهده    هاي فهرست   با كاربرد اين واژه در بند     . را در نظر گييد   » احتياط  بي«براي نمونه، واژة    . نياز به تفسير دارد، نباشد    
. كند  ها پيروي نمي    يزد يا از دستورالعمل     غال مي كند، روي زمين آش     كارگي كه ابزار خود را پرت مي      : احتياط بداند   خواهد ماند كدام كارگر را بي     
  .  باشد هايي گوناگون داشته تواند تفسير بودن مي» احتياط بي«گر،  در اين صورت، از نظر مشاهده

بـراي ايـن منظـور، الزم اسـت پـيش از تعيـين              . شـود   بازبيني ويژه تدارك ديده مـي       بايد توجه داشت براي هر شغل، يك فهرست       
  .  شود  استفاده6ي ايمن و ناايمن، از روش واكاوي وظيفهها عملكرد

   پرسشنامه3-2
اي از چگونگي ايجاد يك پرسشنامه در زمينة          پيش از هر توضيحي دربارة اين ابزار، نمونه       . ها، پرسشنامه ابزاي آشناست     در پژوهش 

  . شود يكي از ابعاد فرعي فرهنگ ايمني بيان مي

                                                           
6 task analysis 
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هـاي مـورد نيـاز را،           براي اين منظور،  او داده     . هاي ايمني كرد    اي در زمينة هنجار      تهية پرسشنامه   اقدام به  7، كاپالن 1989در سال   
 : كيفي جستجو كرد براي تعيين جمالت پرسشنامه، در سه شيوة مختلف پژوهش

 كاركنـان اداي و     اين افراد دربردارندة گروهي از مـديران، اسـتادكاران،        .  تن از كاركنان صنعت مصاحبه كرد      86با  : شيوة نخست  •
  :اي كه با اين افراد داشت، سه پرسش زير را، به منظور تعيين سه موضوع، مطرح كرد در مصاحبه. كاركنان عملياتي بودند

در اين صورت چه تصوي از عملكرد كاركنان در   .  آورد  دست  تصور كنيد تا سه سال آينده شركت ما بتواند مقام اول ايمني را به              .1
  )هاي مطلوب كنندة هنجار شخصم(آن هنگام دايد؟ 

جلب توجه افراد براي    (اندازه از عملكرد فعلي آنها فاصله خواهدداشت؟          هاي عملياتي، عملكرد كاركنان به چه         در هيك از بخش    .2
 )مقايسة شرايط فعلي با شرايط مطلوب

تعيـين  (ي فعلي و آتي كاركنـان اسـت؟         ها  هايي در عملكرد      اي را كه در بند پيش به آن اشاره كرديد، براساس چه تفاوت              ه  انداز .3
 )هاي فعلي هنجار

بررسـي  ) 9هاي واكاوي در پژوهش كيفي        يكي از روش   (8دست آورد به روش واكاوي محتوا       ها به     هايي را كه از اين مصاحبه         او پاسخ 
 .هاي ايمني قرار داد كرد و نتيجة آن را براي تعيين طبقات هنجار

ة مديران جلساتي را برگزار كرد و از آنها خواست باورها و عقايد شخصي خـود را دربـارة ايمنـي                     در اين شيوه، با كلي    : شيوة دوم  •
 :مانند موارد زير. بنويسند

 ...من باور دارم 
 .فرد كاركنان است و سر منشأ آن مشاركت و تعهد قوي و شديد مدييت است ايمني مسئوليت فردبه...  
هايي همچون صداقت، شكيبايي، مقاومـت و توجـه هـر             گيرد و با ويژگي     لكردها شكل مي  اي است كه از مجموع عم       ايمني نتيجه ... 

  .گردد يك از افراد مشخص مي

مـسئوليت  : طبقـات عبـارت بودنـد از   . هاي آن اسـتخراج شـدند    ها نيز به روش واكاوي محتوا بررسي شد و طبقات و تِم            اين نوشته 
  .هاي ايمني  ي، تقدم ايمني و ارزشفردي، فرايند ايمن، توجه به ايمني، مدييت ايمن

هـاي      داده: دست آمده از ديگر منابع اطالعاتي اسـتفاده شـد، منـابعي همچـون               براي اطمينان از جامعيت طبقات به     : شيوة سوم  •
.  و ادبيـات   ها از كاركنان و بررسـي متـون         هاي مربوط به بررسي جو سازماني در همان صنعت، بررسي نتايج نظرسنجي               آمده از مصاحبه    دست  به

هـاي   آمده بود، بسيار شبيه هنجـار   دست هاي قبلي به هاي ايمني كه از بند آمده از اين شيوه نشان داد كه طبقات مربوط به هنجار دست نتايج به 
  .آمد دست اجتماعي است كه از شيوة اخير به

 آگاهي، كار گروهي، غـرور و تعهـد، كمـال،           :باشد  هاي ايمني تبيين شد به اين شرح مي         در مجموع طبقاتي كه براي بررسي هنجار      
هـا، امكانـات و تجهيـزات و نيـز اثربخـشي              صداقت، تبادل اطالعات، رهبي و نظارت، نوآوي، آموزش، روابط با مـشتي، پيـروي از دسـتورالعمل                

  . هاي ايمني  برنامه
مطـرح شـد، براسـاس عبـاراتي كـه در      جمالتي كه در پرسـشنامه  .  عبارت براي پرسشنامه طراحي شد   84در پايان از اين طبقات      

اي ايمـن كـار    ه كاركنـان بـه شـيو   «شـده بـود    براي نمونه، اگر در مصاحبه گفته . صورت مثبت يا منفي بيان شد بود، به ها به كار رفته      مصاحبه

                                                           
7 Kaplan 
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9 qualitative research 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           

 

حـوادث را     هاي جزيـي و شـبه         بآسي« بود    شده  اگر گفته   . ؛ در پرسشنامه جملة مثبت به كار رفت       »كنند، حتي اگر رئيس مراقب آنها نباشد        مي
هاي ايمني در همـان صـنعت اسـتفاده           سپس از اين پرسشنامه براي بررسي هنجار      . ؛ در پرسشنامه جملة منفي به كار رفت       »كنيم  گزارش نمي 

  ).9(شد

  :انگيزد كم دو پرسش را برمي نگاهي گذرا بر پژوهش كاپالن، دست
گويي به ايـن پرسـش    يران انجام شده است، از همين قوام برخوردار است؟ پاسخ   هايي كه در زمينة ايمني رفتاي در ا           آيا پژوهش  .١

 .باشد بر عهدة خوانندگان محترم مي
  توان از همين پرسشنامه براي پژوهش در داخل كشور استفاده كرد؟  آيا مي .٢

تفاوت مطـرح اسـت، در كـاربرد    هاي م  هايي ديگر براي پژوهش  در پاسخ به اين پرسش بايد گفت هر آنچه كه در كاربرد پرسشنامه         
با توجه به اينكه    . در اين زمينه بايد موضوع روايي و پايايي پرسشنامه در نظر گرفته شود            . هاي ديگر صادق است       اين پرسشنامه نيز براي محيط    
  ):11(گيرد مياي در ايران ناگزير به ترجمة آن هستيم، روايي پرسشنامه در دو بخش مجزا صورت  براي استفادة چنين پرسشنامه

. آمده است اين مرحلـه بايـد در نظـر گرفتـه شـود               دست  اي كه از طيق ترجمه به         در بررسي روايي هر پرسشنامه    : 10روايي زباني  •
 :روايي زباني داراي مراحل زير است

  .م شوداندركاران طرح انجا وسيلة مجيان يا دست تواند به اين كار مي: 11ترجمة پرسشنامه از زبان مبدأ به زبان مقصد -
براي اين منظور بايد از افرادي استفاده شود كه به زبان مبـدأ تـسلط               : 12شده به زبان مبدأ     ترجمة پرسشنامة برگردان   -

  .بيگانه باشند) در اينجا، فرهنگ ايمني(كافي دارند و در عين حال، از نظر علمي نسبت  به زمينة پژوهشي مورد نظر 
ترجيحـاً ايـن كـار، بايـد        . اي كه دوباره ترجمـه شـده اسـت           پرسشنامه مقايسة پرسشنامة اصلي با   : 13بررسي شناختي  -

  .وسيلة فردي صورت گيرد كه زبان مبدأ، زبان مادي اوست و از نظر علمي با موضوع بيگانه باشد به
  .با توجه به نتايج اين مقايسه الزم است اصالحات مناسب در پرسشنامه صورت گيرد

منظور از روايي، ميزان دقـت در       . اي در كار پژوهشي ضروي است       اي كاربرد هر پرسشنامه   بررسي اين روايي بر   :  روايي موضوعي  •
اين موضوع، در متون و ادبيات پژوهش بـه خـوبي بحـث              .اند  هايي است كه براي سنجش پديده مورد نظر تهيه شده           ها و معيار    رابطه با شاخص  

 و روايـي    15، روايـي مالكـي    14روايـي محتـوا   : شـود   ي به سه دستة كلي تقسيم مـي       رود كه رواي    در اينجا، تنها يه اين نكته اشاره مي       . شده است 
 ). 12(16سازه

   يمني مربوط به ايها دهندة رفتار  شكلين عوامل اصلييتع
هـاي    دهنـدة رفتـار      شـكل  يعوامـل اصـل   گيي فرهنگ ايمني هستند، الزم است پژوهشگر          هايي كه در صدد اندازه        در غالب پژوهش  

اين كـار   . بندي شوند   آيند بايد دسته    بازبيني يا پرسشنامه به دست مي       هايي كه از فهرست       به همين دليل، پاسخ   .  تعيين كند  ي را منيمربوط به ا  
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متـون و ادبيـات     .  اسـت  17رود، روش تحليل عاملي     كار مي   تين آزموني كه در اين خصوص به        متداول. هاي آماي انجام داد     را با استفاده از آزمون    
  . گنجد اند و بحث پيرامون آن در اين مقاله نمي ن روش را توضيح دادهآمار به تفضيل اي

ولي، مفهـوم   . شوند  از يكديگر جدا مي   ) عوامل اصلي شكل دهندة رفتار    (نكتة حائز اهميت آن است كه بدانيم در اين روش طبقات            
آن را تأييـد    ) مثالً آمار حوادث  (هايي باشد كه شواهد عيني        اين كار بايد بر اساس استفاده از داده       .  عهدة پژوهشگر است    دادن به اين طبقات به    

  .اند كرده

  يريگ جهينت
گيـرد فاقـد متـدولوژي        هايي كه در زمينة ايمنـي رفتـاي صـورت مـي               شود، بسياي از پژوهش     با توجه به آنچه گفته شد معلوم مي       

اي  رود، هزينـه  در اين صورت، انرژي نيروي متخصص هـدر مـي      . دتوان انتظار داشت كه نتايج سودمندي به بار آورن          بنابراين، نمي . مناسب است 
  .  آيد شود و اصالح الزم در محيط پديد نمي اند تلف مي كه حاميان طرح پرداخته

  .ها و ابزارهاي مناسب صورت گيرد هاي پژوهشي در اين خصوص با توجه به روش شود سفارش و نظارت طرح بنابراين، پيشنهاد مي
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