
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


بررسي ارتباط بين فرهنگ ايمني و پاسخ هاي مقابله اي دركاركنان شركت داروسازي ابوريحان 

 فرهنگ اهميت به توجه با .باشد مي شغلي استرس نبود و ايمني فرهنگ باالي سطح داشت خواهد نگه دور كار محيط هاي بيماري و حوادث از را كاركنان شده، انجام تحقيقات طبق كه عواملي جمله از:زمينه
.شد انجام " ابوريحان داروسازي شركت دركاركنان اي مقابله هاي پاسخ و ايمني فرهنگ بين ارتباط " عنوان با پژوهشي كار، درمحيط استرس به كاركنان اي مقابله هاي پاسخ و ايمني
 جامعه كل از و بود نفر 135 شامل تحقيق اين نمونه گروه .باشد مي1391سال اول ماهه درشش )نفر400(كاركنان تمامي شامل آماري جامعه و بوده همبستگي –توصيفي نوع از پژوهش اين :ها روش و مواد
 ضريب .آمد بدست اي مقابله هاي پاسخ و ايمني فرهنگ شغلي، -فردي اطالعات هاي پرسشنامه تكميل طريق از نظر مورد اطالعات و بود ساده تصادفي گيري نمونه روش .گرديد انتخاب طورتصادفي به آماري
.تاييدگرديد متخصصان از تن چند توسط پرسشنامه دو هر روايي و آمده بدست اي مقابله هاي پاسخ پرسشنامه و ايمني فرهنگ پرسشنامه اعتبار
 پيش امكان شود، مي مشاهده معناداري تفاوت )مدار هيجان و مدار مساله(گروه دو ايمني فرهنگ سطح ميانگين بين است، متوسط حد از باالتر كاركنان در ايمني فرهنگ داد نشان تحقيق نتايج : :ها يافته
.دارد وجود مدار مساله اي مقابله پاسخ طريق از ايمني فرهنگ سطح بيني پيش و ندارد وجود مدار هيجان اي مقابله پاسخ طريق از ايمني فرهنگ سطح بيني

 ارائه جهت مديران به رساني اطالع هدف با هايي پژوهش چنين انجام رو، اين از .دارد وجود معناداري تفاوت مدار هيجان و مدار مساله كاركنان ايمني فرهنگ بين كه كرد گيري نتيجه توان مي :گيري نتيجه
.يابد كاهش نيز شغلي حوادث آن تبع به تا داده افزايش را كاركنان ايمني فرهنگ توان مي )شغلي هاي استرس خصوصا( استرس انواع با مقابله چگونگي با مرتبط هاي آموزش

ابوريحان داروسازي شركت اي، مقابله هاي پاسخ شغلي، استرس ايمني، فرهنگ :كليدي ايه واژه

چكيده

 عملكرد اهميت از اما شد، انجام شغلي حوادث كاهش جهت در كه هايي تالش تمام وجود با
 شد، باعث موضوع همين .نشد كم حوادث، ناپذير جبران گاه و سنگين پيامدهاي بروز در انسان

 تغيير به كه نگرشي آورند، روي افزاري زيست نگرش به زيان، از پيشگيري براي ايمني متخصصان
 روشهاي از يكي راستا همين در .دارد توجه حادثه بروز عامل ترين مهم عنوان به انسان، رفتار
 فرهنگ .است شده بيان آنان ايمني فرهنگ ارتقاء كارگران ميان در شغلي حوادث دركاهش قطعي
 مفيد و مؤثر هاي نگرش ايمني، و شغلي بهداشت زمينه در الزم هاي ارزش كليه اعمال شامل ايمني

 ايجاد جهت در مشاركت و مديريت هاي روش و ها سيستم قوانين، كارگيري به زمينه، اين در
 غير اجزاي از تنش و رواني فشار استرس، امروزه طرفي، از .باشد مي ايمن و سالم كاري محيط
 سالمت سطح افزايش عليرغم اخير، هاي سال در .شوند مي محسوب افراد زندگي اجتناب قابل

 افزايش كار محيط زاي بيماري رواني عوامل كار، محيط زاي بيماري عوامل اكثر كنترل و شغلي
 عالوه .يابند مي فزوني شغلي استرس از ناشي اجتماعي و رواني جسماني، عوارض روز هر و يافته

 پذير امكان شرايطي در وري بهره ميزان باالترين به دستيابي وري بهره عاملي چند نظريه طبق اين بر
 كار محيط از ناشي رواني فشار و بوده برخوردار كافي رواني سالمت از سازمان كاركنان كه است

 به كمتر و كرده اشتباه بيشتر هستند استرس دچار كه كارگراني .باشد ممكن حد كمترين در آنان بر
 ارزيابي در افراد است ذكر به الزم .)1390 همكاران، و طباطبايي(نمايند مي توجه ايمني

 مي پيدا سازش استرس با متفاوت هاي گونه به آنان .دارند تفاوت يكديگر با زا تنش رويدادهاي
 كامالً اي گونه به مشخصي رويداد مقابل در فرد دو گاه كه طوري به.دهند مي كاهش را آن و كنند

 مناسب راهبردهاي با كاركنان و مديريت كه است الزم بنابراين .دهند مي نشان واكنش متفاوت
 به زا استرس شرايط به مناسب پاسخ با بتوانند نهايت در تا .باشند آشنا شغلي استرس با مقابله
 را شد خواهند حادثه به منجر كه فردي خطاهاي دادن رخ احتمال و كرده كنترل را آن خوبي
.دهند كاهش

 شركت در شاغل كاركنان تمامي آماري جامعه .است پيمايشي –توصيفي نوع از پژوهش اين
  آماري جامعه كل از نفر 135 و گرفت مي بر در را 1391 سال در )نفر400( ابوريحان داروسازي

  .بود شده گرفته نظر در نمونه گروه عنوان به تصادفي طور به نفره 400
  استنباطي و )درصد و فراواني( توصيفي آمار تجربي، هاي داده تحليل و تجزيه منظور به

.شد گرفته كار به )رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب،t آزمون(

دكتر شهناز طباطبايي، عبدالرضا گرزين، كاظم لكزيان

.استاديار دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -1
.  مهندس ايمني صنعتي دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -2
.مهندس ايمني صنعتي دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -3

 

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه
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 سطح ميانگين بين است، متوسط حد از باالتر كاركنان در ايمني فرهنگ داد نشان تحقيق نتايج
 بيني پيش امكان شد، مشاهده معناداري تفاوت )مدار هيجان و مدار مساله(گروه دو ايمني فرهنگ

 فرهنگ سطح بيني پيش و ندارد وجود مدار هيجان اي مقابله پاسخ طريق از ايمني فرهنگ سطح
.دارد وجود مدار مساله اي مقابله پاسخ طريق از ايمني

 رفتارهاي آموزش و ريزي برنامه با تواند مي مديريت كه گفت توان مي كلي بندي جمع يك در
 را شغلي حوادث نهايت در بتواند تا بيافزايد كاركنان ايمني فرهنگ سطح بر استرس با مقابله صحيح
يابد دست باالتر وري بهره به و داده كاهش

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله

روش بررسي

منابع

استرس شغلي ). 1390. (، مهران، م.، كياني، ف.، صمدي، م.طباطبايي، ش. 1
.  كاركنان شركت آلوميناي ايران با مالحظه بر ميزان سر و صداي محيط كار

ولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيستامجموعه مقاالت 
(HSE)قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا، تهران،.

 
استانداردميانگينخطاي انحراف معيارميانگينتعدادنوع پاسخ مقابله ايمتغير

فرهنگ 
ايمني

92205.1530.33763.1629هيجان مدار

43218.9526.74384.0784مساله مدار

مقايسه ميانگين فرهنگ ايمني باتوجه به نوع پاسخ مقابله اي -3جدول

مشاهده  tمي دهد در متغير فرهنگ ايمني، در مقاله نشان   4و  3نتايج جدول شماره 
و ) است 0.05كوچكتر از   αچون(درصد معنادار  نيست )α= 0/ 012( درسطح  ) t=2.554(شده

مساله مدار و هيجان (شود به عبارتي بين ميانگين سطح فرهنگ ايمني دو گروهرد  مي فرض صفر 
.  تفاوت معناداري مشاهده مي شود) مدار
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