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  چكيده
دهـد   روي مي، درصد حوادث ناشي از كار به علت رفتارهاي غيرايمن و خطاهاي انسان        90دهد كه حدود    عات نشان مي  مطال: مقدمه

  تـرين و مهـم . طـور غيـرايمن عمـل كننـد    حتي با وجود محيط و شرايط ايمن ممكن است كارگران، قوانين را زيـر پـا گذاشـته و بـه        و

. باشـد   رفتارهاي غيرايمن، آموزش كـارگران در زمينـه ايمنـي و بهداشـت كـار مـي             ترين راه افزايش رفتارهاي ايمن و كاهش       اساسي

اجتمـاعي و   هـاي شـناختي   ههدف از اين مطالعه، تعيين ميزان تأثير آموزش ايمني از طريق كاربرد تلفيق الگوي پرسيد پروسيد با نظريـ                  

  . يادگيري بزرگساالن بر ارتقاء رفتارهاي ايمن كارگران است

  هـاي   نفـر از كـارگران شـركت       191روي  در  شـاهددار اسـت كـه         RCTاين پژوهش يك مطالعه تجربي از نـوع         : هامواد و روش  

پس از روايـي    . انجام شده است  )  نفر  95نفر و گروه شاهد       96گروه آزمون   (پيمانكاري مجتمع پتروشيمي رازي ماهشهر در دوگروه        

، مداخلـه آموزشـي بـا اسـتفاده از          پـيش آزمـون   آمده از مرحله    دستهطالعات ب بر اساس ا  پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس       ي  يو پايا 

وع ، سپس اطالعات جمع آوري شده باتوجه به ندو ماه بعد از انجام مداخله، آزمون ثانويه  انجام گرفت. هاي مختلف انجام شدروش 

كـاي  (و ناپارامتريـك  ) تـي مسـتقل و تـي زوج   (متريـك  هـاي آمـاري پارا  آزمونبا استفاده از ها ها در گروهمتغيرها و نحوه توزيع آن    

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) ويتنير، ويلكاكسون و منياسكو

داري افزايش پيدا كرد    طور معنا هاي ايمن گروه آزمون به    پس از مداخله آموزشي، ميانگين امتيازات آگاهي، نگرش و رفتار         : هايافته

)005/0P<(،   همچنين نتايج نشان داد كه پس از مداخله آموزشـي، كـاهش            . دار نبود ات در گروه شاهد معنا    ه اين تغيير   در صورتي ك

  . دار نيستا در صورتي كه در گروه شاهد اين اختالف معن،)=000/0P(دار مي باشد ارفتارهاي غير ايمن در گروه آزمون معن

هاي شـناختي اجتمـاعي و يـادگيري بزرگسـاالن بـر      ا نظريهدهد كه كاربرد تلفيق الگوي پرسيد پروسيد ب نتايج تحقيق نشان مي   : بحث

  ي انجـام  شـود بـرا   بنـابراين پيشـنهاد مـي     ،باشـد ارتقاء رفتارهاي ايمن كارگران مجتمع پتروشيمي رازي ماهشهر، مثبت و قابل قبول مي            

  . افزايش رفتارهاي ايمن در صنايع مشابه مورد استفاده قرار گيرداي برايهاي مداخلهبرنامه

  .آموزش كارگران، الگوي پرسيد پروسيد، نظريه شناختي اجتماعي، نظريه يادگيري بزرگساالن، كارگران پتروشيمي: هاليدواژهك
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 مقدمه

در سراسر دنيا، بسياري از افراد بزرگسال و حتـي برخـي    

از كودكان، زمان زيادي از وقت خـود را در محـل كـار      

كنند و در زمان حضور در محل كار بـا انـواع            سپري مي 

 معادل انواع   ها تقريباً ه هستند كه تعداد آن    مخاطرات مواج 

تـوان بـه مـواد      از جمله اين مخاطرات مي    . مشاغل است 

شــيميايي، فيزيكــي، شــرايط نــامطلوب محيطــي، مــواد 

زا، خطرات ايمني و عوامل رواني و اجتمـاعي          حساسيت

هاي عوامل منجر به آسيب در تمام محيط      ). 1(اشاره كرد   

ن صـنعتي و كشـاورزي      كاري وجود دارند كـه كـارگرا      

سقوط از بلندي، كـار بـا       . داراي بيشترين مواجهه هستند   

موجـب مـرگ    .... آالت، مسموميت، سـوختگي و      ماشين

شـود كـه     هزار نفر از كارگران در جهان مـي        310ساالنه  

هاي ناشـي از   مرگ. ها قابل پيشگيري است   اين مرگ بيشتر

  ميليـون  1/13(  در جهـان   1هـا الـي د درصد كل    9/0كار  

هاي غيرعمدي را در گروه كاري      اليد درصد   16و  ) اليد

 هـاي ناشـي از     دهد و اگر بيماري    سال تشكيل مي   69-15

 5/1هاي مربوط به آن اضافه شـود حـدود          كار و ناتواني  

 دهـد لي را در كل جهان به خود اختصاص مـي         دادرصد  

)2.(  

در ايران به علل عدم ثبت دقيق حوادث و بيمه نبودن           

 آمار دقيقي از كل حوادث ناشي از كار در          كل كارگران، 

 000/810/2،  1379در ايـران در سـال       . باشـد دست نمي 

حادثه منجر به سقوط يا پرت شدن گزارش شـده اسـت            

به گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادي سـازمان         ). 3(

هاي ناشـي  ، هزينه خسارت1382تأمين اجتماعي در سال    

 بـه   1370يال در سـال      ميليارد ر  5/4از حوادث شغلي از     

.  افزايش پيدا كرده است    1380 ميليارد ريال در سال      5/42

هاي غيرمستقيم نيز در نظر گرفته      در صورتي كه اگر هزينه    

همچنـين بررسـي    . شود اين هزينه، چهار برابر خواهد بود      

دهـد  ميزان وقوع حوادث ناشي از كار در ايران نشان مـي          

ـ          نايع شـيميايي   كه بخش فلزات، صـنايع الكتريكـي و ص

انـد و از نظـر جمعيـت در         داراي بيشترين حوادث بـوده    

انـد و مـردان       درصد مـرد بـوده     90معرض خطر، بيش از     

ـ  25-29 و گروه سني     سواد كم   ال بيشـتر دچـار حادثـه        س

اند و سه دليل اصلي بـروز حـوادث ناشـي از كـار،              شده

رفتارهاي غير ايمن كارگران، شرايط ناايمن و شانس ثبت         

   ).  4(ست شده ا

ها تالش زيادي براي ايجـاد ايمنـي         بسياري از شركت  

  هــاي ايمنــي و  در محــيط كــار از طريــق نصــب سيســتم

هـا منجـر بـه       كنند كه ايـن تـالش     هاي ايمني مي  بازرسي

كاهش حوادث شده است ولي هنوز حوادث زيادي روي         

دقتي، نگرش غلـط  ها ناشي از بي دهد كه بسياري از آن  مي

هـاي  بررسـي ). 6 و   5(رفتارهاي ايمن است    و عدم انجام    

 صـنايع   خصـوص در   بـه شده در كشورهاي صنعتي،      انجام

 درصـد   90دهد كه علـت حـدود       نظامي آمريكا نشان مي   

حوادث شغلي، عامل انساني اسـت و شـرايط نـامطلوب           

 درصـد ايـن     10 بـروز تنها موجـب    ،  محيطي و تجهيزات  

 در  عوامـل انسـاني بـروز حـوادث       ). 7(شوندحوادث مي 

محيط كار شامل عدم آگاهي، عدم وجـود انگيـزه كـافي،       

نگرش منفي، باورهاي غلط، رفتارهاي غير ايمـن و عـدم           

  هاي  صالحيت كاري، عدم وجود قوانين و دستورالعمل

دث بوده، شاخصي است كه براي سنجش ها و حوا هاي زندگي با ناتواني در اثر يك بيماري يا آسيب سال : (Disability Adjusted Life Years : DALY)دالي . 1

  .بار جهاني هر بيماري سنجيده مي شود
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مناسب و تقويت رفتارهاي غير ايمن توسط مديراني كـه          

كننـد  بر را براي توليد بيشتر تأييد مـي        مسير كوتاه و ميان   

  ). 9 و 8(باشد مي

 متعددي كه تندرستي  طراتاخمطوركلي در رابطه با     به

عـادات و    كنـد رفتارهـا،    تهديد مي  ها را و زندگي انسان  

بنابراين بـراي  . شيوه زندگي از اهميت بااليي برخوردارند     

پيشگيري و كاهش حوادث بايد روي رفتارهاي كارگران        

مسأله تغيير رفتار با موضـوعاتي ماننـد         ).10( متمركزشد

آگاهي و آموزش، نگرش و انگيزش همراه است و وجود          

ريت رفتارهـاي ايمـن     اين زمينه بـراي مـدي      مشكالت در 

 و همكـاران    ريبـر ). 11( شـود مانعي جدي محسوب مي   

در ارتباط با همبستگي بين رفتارهاي ايمـن        ) 1983سال  (

بـا افـزايش     و ميزان ايمني محيط كار نتيجه گرفتنـد كـه         

  ).12(شود تر مي ها كمدرصد رفتارهاي ايمن، آسيب

هايي است كـه در     رويكرد رفتار ايمن از جمله برنامه     

صنايع براي كـاهش رفتارهـاي غيـرايمن و خطرنـاك از          

در اين رويكـرد    . كندطريق ايجاد تعادل پاداش تأكيد مي     

هايي كه موجـب تقويـت رفتارهـاي     ها و پاداش  به انگيزه 

شود توجه شده است و براي دسـتيابي بـه ايـن            ايمن مي 

هدف بر آموزش افراد در محيط كـار دربـاره رفتارهـاي            

فكيـك رفتارهـاي هـدف، اسـتفاده از         ايمن و غيرايمن، ت   

 نهاي كاركنـا   همكاران و سرپرستان براي مشاهده فعاليت     

نمايـد و بـراي ايجـاد موفقيـت،         و بازخورد تأكيـد مـي     

  مشاركت كاركنان را در طراحي و اجراي برنامه ضروري

  ).13( داند  مي

هـاي آمـوزش ايمنـي و       آميـز برنامـه   توسعه موفقيـت  

درك يكساني از نيازهاي     ي و بهداشت كار بستگي به آگاه    

صـورت يكسـان،     عالوه، تعيين نيازها بـه    هب. كارگران دارد 

هـاي   ارزشـيابي  نيازمند طراحي دقيق با توجه به منـابع و        

هـاي   يكي از الگوهايي كه داراي ويژگـي      . باشدمي مداوم

- برنامـه  يباشـد الگـو   خاص بوده و يك الگوي جامع مي      

ـ وسط گرين و كرو   كه ت  باشدپروسيد مي  -پرسيدريزي   ر ت

هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت طراحي       براي برنامه 

هاي اخير در مورد ساير      اين الگو در سال   ). 14( شده است 

هاي ايمني و بهداشـت در مراكـز        ها از جمله برنامه   برنامه

ـ         كاري براي  كـار  هحل مشكالت رفتاري در صنعت نيـز ب

يـين  رفته اسـت و يـك چـارچوب مناسـبي را بـراي تع             

ريزي تأثير مـداخالت ايمنـي و       ابزارهاي كليدي در برنامه   

اين الگـو داراي هشـت مرحلـه        . نمايدبهداشتي فراهم مي  

است كه چهار مرحله اول آن تشخيصـي هسـتند و جـزء             

دهند و بر كسب اطالعات مورد نيـاز        پرسيد را تشكيل مي   

 ارزيـابي   -1:  شـامل  كهقبل از انجام مداخله متمركز بوده       

 2 ارزيابي اپيدميولوژيكي رفتاري و محيطـي    -2،  1عياجتما

 ارزيابي اجرايي -4 و   3 ارزيابي آموزشي واكولوژيكي   -3،  

چهار مرحله بعدي   . باشند مي 4و سياسي و طراحي مداخله    

مراحـل   -1: دهنـد شـامل   كه بخش پروسيد را تشكيل مي     

ارزشـيابي   -3،  6ارزشيابي فرآيند  -2،  5ريزي و اجرا   برنامه

  باشند كه در نتيجه مرحله  مي8 ارزشيابي نتايج-4  و7اثر

 

1. Social assessment           2. Epidemiological assessment 

3. Educational and ecological assessment         4. Administrative and policy assessment and intervention alignment  

5. Implementation             6. Evaluation process 

7. Evaluation impact           8. Evaluation outcome 
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). 16 و   15 ،9( پيوندنـد اول يعني نيازسنجي به وقوع مي     

اي نظريه  از سازه يادگيري مشاهده   همچنين در اين مطالعه     

شناختي اجتماعي كه بر بخش بزرگي از يادگيري انسـان          

 ديگران تأكيد دارد و نظريـه  از راه مشاهده رفتار و اعمال 

يادگيري بزرگساالن كه بر يادگيري در افراد بزرگسـال از          

هـا و   هاي آنطريق تجارب ، غني ساختن دانش و توانايي   

 تغييـر در    برايها   اي آن هاي فني وحرفه   افزايش صالحيت 

 و 17(اسـت  كند اسـتفاده شـده  يد ميرفتار و گرايش تأك   

18.(  

كـه مجتمـع پتروشـيمي رازي        نبنابراين با توجه به اي    

ماهشهر داراي قدمت زيادي در توليـد مـواد شـيميايي و         

  باشد و تصـميم گرفتـه اسـت بـا اجـراي            پتروشيمي مي 

هاي ايمني و بهداشت كار، ميزان حوادث ناشـي از          برنامه

كــار را از طريــق افــزايش رفتارهــاي ايمــن و كــاهش  

يـك  رفتارهاي غيرايمن، كاهش دهد و اين امـر مسـتلزم           

باشد و بايد براسـاس اطالعـات دقيـق         برنامه مناسب مي  

پروسـيد كـه   -انجام شود به همين دليل از الگوي پرسـيد     

هـاي آموزشـي در     چارچوب مناسبي براي طراحي برنامه    

هـاي  كند و تلفيـق الگـو بـا نظريـه         محيط كار فراهم مي   

  شــناختي اجتمــاعي و يــادگيري بزرگســاالن در اجــراي 

تواند موفق باشد اين مطالعه انجام      ميهاي آموزشي   برنامه

  .گرديد

  

  ها  مواد و روش
 شده شاهددار اين مطالعه از نوع مطالعات تجربي تصادفي      

)RCT (باشد كه در دو گروه شامل يك گروه آزمون و        مي

گروه آزمون، با الگـوي     . يك گروه شاهد انجام شده است     

هـاي شـناختي    پروسـيد تلفيـق شـده بـا نظريـه       -پرسيد

اعي و يادگيري بزرگساالن بررسي گرديده است و در       اجتم

هـاي جـاري    اي غير از برنامه   گونه مداخله  گروه شاهد هيچ  

هـا در  تعداد نمونه. شركت در زمينه ايمني صورت نگرفت 

صـورت تصـادفي سـاده       نفر بود كـه بـه      191اين مطالعه   

 96(طور تصادفي به دو گـروه آزمـون         انتخاب شدند و به   

حجم نمونه در   . انتساب يافتند )  نفر 95(اهد  و گروه ش  ) نفر

اين تحقيق با استفاده از نتـايج مطالعـه رابـرت و مايكـل              

هاي مبتني بر رفتـار     در خصوص تأثير برنامه   ) 2001 سال(

تـوان   درصـد و   95بـا اطمينـان     ،  ذيـل براساس فرمول   و  

 19(تعيين گرديد براي هرگروه  نفر 105،  درصد 90آزمون  
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 ه مطالعه شامل تمايل كارگران بـراي      معيارهاي ورود ب  

 مذكر بودن، عدم معلوليت يـا نـاتواني         ،شركت در مطالعه  

سـال سـابقه كـار در         انجام رفتارهاي ايمـن و يـك       براي

 اسـت كـه در طـول        اين نكته ضـروري    ذكر. شركت بود 

 كارگر از گروه شاهد و      10مراحل مختلف پژوهش، تعداد     

دليل تغيير محل كـار، اخـراج        كارگر از گروه آزمون به     9

از مطالعه خارج شـدند و در       ... توسط شركت، بيماري و     

هاي آزمون و شاهد  ترتيب در گروه    نفر به  95 و   96مجموع  

آوري اطالعـات   روش جمـع  . مورد بررسي قـرار گرفتنـد     

ليست مشـاهده رفتارهـاي      پرسشنامه، مقياس و چك   شامل  

 سـؤال مربـوط بـه عوامـل         15ابزار حاوي   . كارگران بود 

صورت بـاز و بسـته،       سؤال آگاهي به   19،  شناختي جمعيت

. اي بود گزينه  سؤال نگرش به صورت طيف ليكرت پنج       38

ليست مشاهده رفتارهـاي ايمـن و غيـر          چك مواردتعداد  
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ايمن بر حسب نوع شغل كارگران از چهـار تـا ده متغيـر      

ساخته بـا روش اعتبـار   اعتبار علمي پرسشنامه محقق  . بود

 نفره متخصصـان و     12صوري و محتوا و استفاده از پانل        

بـراي  (  آزمـون مجـدد      -هاي آزمـون   پايايي آن با روش   

بـراي مقيــاس  (و همسـاني درونــي  ) پرسشـنامه آگــاهي 

پايايي .  نفر از كارگران انجام شد     30بااستفاده از   ) نگرش

يب  و مقياس نگرش بـا ضـر       =73/0rپرسشنامه آگاهي با    

ابزار مربـوط پـس از      . تأييد گرديد  85/0باخ  آلفاي كرون 

روايي و پايايي، قبل و بعد از مداخله بـراي هـر يـك از               

هاي مـورد مطالعـه در دو گـروه آزمـون و شـاهد               نمونه

ها   با توجه به نوع متغيرها و نحوه توزيع آن       .تكميل گرديد 

هـاي آمـاري    آزمون ها و نيز در هر دو مرحله از        در گروه 

كـاي  (و ناپارامتريك   ) تي مستقل و تي زوج    (پارامتريك  

  . استفاده گرديده است) اسكوئر، ويلكاكسون و من ويتني

روش كار به اين صورت بـود كـه ابتـدا محققـان از              

 پروسـيد،   -طريق پيگيري چهار مرحله اول الگوي پرسيد      

ريـزي  هاي اساسي اطالعات مورد نياز براي برنامـه        بخش

ـ مـداخالت آموزشــي ر  در ارزيــابي . دســت آوردنـد ها ب

اجتماعي، اطالعات مربوط به تأثير رفتارهاي غيرايمن در        

ايجاد حوادث ناشي از كـار از طريـق مطالعـه مقـاالت،             

منابع، بازديد از كارخانه و تبادل نظر با مسـؤوالن بخـش     

ـ        در ارزيـابي   . دسـت آمـد   هايمني و بهداشـت مجتمـع ب

ص شـد كـه     اپيدميولوژيكي، رفتـاري و محيطـي مشـخ       

ترين عامل بروز حادثـه در ايـن مجتمـع، رفتارهـاي          مهم

هـاي پيمانكـاري    باشـد و كـارگران شـركت      غيرايمن مي 

  همچنين در اين مرحله  . بيشترين درصد حوادث را داشتند    

بندي عوامل رفتاري و محيطـي و ارزشـيابي ميـزان           طبقه

 بـر ايـن اسـاس در        .ها انجام شـد    تأثير و تغييرپذيري آن   

 با عوامل رفتـاري، عـدم يـا اسـتفاده ناصـحيح از             ارتباط

و ريخـت  بدني  نامناسب وضعيت وسايل حفاظت فردي، 

 نـور   ،و پاش در محيط كار و در ارتباط با عوامل محيطي          

نامناسب، تهويه ناكافي و عدم وجـود ابزارهـاي سـالم و            

عنوان هدف  ميزهاي كار مناسب و ضبط و ربط واحدها به        

در ارزيابي آموزشي، عوامـل     . گرديدبرنامه مداخله تعيين    

مستعدكننده شامل آگاهي و نگرش مربوط به انجام فعاليت         

هاي فردي، دسترسي    ايمن، عوامل قادركننده شامل مهارت    

كننـده  به تسهيالت، مقررات و قـوانين و عوامـل تقويـت          

هاي ايمن، نگـرش     شامل نگرش مديريت نسبت به فعاليت     

مني، نگـرش خـانواده     همكاران، نگرش كاركنان بخش اي    

در . كارگران و شرايط ايمـن محـيط كـار تعيـين شـدند            

ارزيابي مديريتي و اجرايي زمان مورد نياز، نيروي انساني،         

هاي آموزشي تأثيرگذار بر عوامـل مسـتعدكننده،        استراتژي

ها و تعهدات شـركت در       كننده، سياست قادركننده، تقويت 

بعد از انجـام    . دمورد اجراي قوانين و مقررات تعيين گردي      

ها، اقدام به طراحـي برنامـه و محتـواي آموزشـي           ارزيابي

 ذيـل گرديد و برنامه آموزشي در گروه مداخله به صورت          

  :اجرا شد

روش مورد اسـتفاده بـراي آمـوزش        :  آموزش مستقيم  -1

مستقيم كارگران، بحث گروهي و استفاده از اصول نظريـه          

ران گـروه  در ايـن روش، كـارگ  . آموزش بزرگساالن بـود  

 نفر تقسيم شدند و با هماهنگي       10- 12 گروه   9مداخله به   

 60 جلسـه آموزشـي      3الن شركت براي هـر گـروه        ئوسم

 جلسـه تعيـين و   27  گروه جمعا9ًاي و در كل براي       دقيقه

در جلسه اول، حوادث ناشي از كار و علل آن     . برگزار شد 

و تجارب كارگران در اين زمينه و همچنين نقـش عوامـل            

ساني و محيطي مؤثر بر بـروز حـوادث مـورد بحـث و              ان
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در جلسـه دوم، رفتارهـاي ايمـن و         . بررسي قرار گرفت  

غيرايمن و عوامل مؤثر بـر افـزايش رفتارهـاي ايمـن و             

در جلسه سوم،   . كاهش رفتارهاي غيرايمن بررسي گرديد    

كننده مؤثر بر رفتارهاي ايمن و  عوامل قادركننده و تقويت   

د بعضي از عوامل و شرايط محيطي       هاي شاه همچنين راه 

در طـول برگـزاري   . خطرناك مورد بحـث قـرار گرفـت       

جلسات آموزشي سعي گرديد با برقراري ارتباط مناسـب         

ل جامعـه مـورد   يبا كارگران و با توجه به نيازهـا و مسـا        

هـا ايجـاد    ها در بحـث    مطالعه، زمينه مشاركت فعاالنه آن    

گيري و تجديـدنظر    ها براي ياد   شود تا انگيزه كافي در آن     

در افكار، نگرش و اعمال گذشته و در نهايت تغيير رفتار           

  . ايجاد گردد

براي انجام اين آموزش، دو جزوه      :  آموزش غيرمستقيم  -2

آموزشي، يكي در زمينه ايمني و بهداشت كار و دومي در        

زمينه وسايل حفاظت فردي تهيه گرديد تـا كـارگران بـا            

نــش خــود را در زمينــه هــا ، اطالعــات و دا مطالعــه آن

  اين نكته ضروري است    ذكر(رفتارهاي ايمن افزايش دهند     

عنوان روش مكمل و متناسـب بـا        كه جزوات آموزشي به   

همچنـين  ). سطح تحصيالت و يادگيري افراد تهيه گرديد      

شـده از طريـق     ها، جزوات تهيـه   باتوجه به نقش خانواده   

ي كارگران گروه آزمـون در اختيـار يـك نفـر از اعضـا             

هـا نيـز اطالعـات الزم را         گرفت تـا آن   خانواده قرار مي  

در . ها به تبادل اطالعات بپردازنـد     كسب كرده و با نمونه    

هـا، ده سـؤال     اين راستا براي افزايش مشاركت خـانواده      

هاي صـحيح    ها كه پاسخ   طراحي گرديد و به ده نفر از آن       

ــد جــوايزي داده شــد ــا . بيشــتري داده بودن ــين ب همچن

بازديـد  بـراي   ريـزي   الن مجتمـع، برنامـه    ئومسهماهنگي  

هـاي مختلـف    هاي كارگران گروه آزمون از بخش خانواده

هاي كارگران گروه آزمـون از      مجتمع انجام شد تا خانواده    

ل و مشـكالت  ينزديك با محل كـار و شـرايط آن و مسـا      

 تـأمين  برايكارگران آشنا شوند و با كسب اطالعات الزم      

 محيط خانواده و تقويت روحيه      شرايط روحي و رواني در    

 ايجاد انگيـزه الزم بـراي انجـام رفتارهـاي        برايكارگران  

  .ايمن تالش كنند

 نفــر از 5: آمــوزش از طريــق الگوهــا در محــيط كــار-3

سرپرستان و كارگران كه از نظر انجـام رفتارهـاي ايمـن،            

تخصص و شخصيت براي ساير كارگران مقبـول و          ،دانش

الگوهـاي  . الگـو انتخـاب شـدند     عنـوان   محبوب بودند به  

 جلسه آموزشي و توجيهي توسط      5منتخب در ابتدا تحت     

پژوهشگر و بخش ايمني مجتمع و شركت قرار گرفتند تـا           

شده، رفتارهاي ايمن   بتوانند براساس اهداف رفتاري تعيين    

را به كارگران آموزش داده، نظارت كرده و به ناظر اصلي           

عبارتي، الگوها پس از    به. صورت هفتگي گزارش نمايند   به

صـورت  مشاهده مستقيم و مستمر رفتارهاي كـارگران بـه        

روزانه، رفتارهاي ايمن را مورد تشويق كالمـي و سـپس            

. دادند دريافت پاداش قرار مي    برايمعرفي به واحد ايمني     

هاي الزم دربـاره     در خصوص رفتارهاي غيرايمن، آموزش    

رفتار كـارگران   شد و   ه مي ينحوه انجام صحيح رفتارها ارا    

 مورد ارزيابي و در صورت نياز بازخورد و تقويت          مجدداً

  .شدانجام مي

آمـده از   دستهبراساس اطالعات ب  :  مداخالت محيطي  -4

و جلسات برگزارشده با كارگران، سرپرسـتان        پيش آزمون 

هـاي مختلـف و همچنـين بازديـدهاي         الن بخـش  ئوو مس 

بنـدي و   طبقه،شده، عوامل و شرايط محيطي غيرايمن      انجام

سپس براساس فراواني و اهميت، ارزشـيابي تغييرپـذيري         

ريـزي  ها انجام گرديد و سپس با هماهنگي كميته برنامه         آن
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ــكل از مســ  ــيمي،  ئومتش ــع پتروش ــي مجتم الن پژوهش

نمايندگان بخش ايمني مجتمع و بخش ايمني فراصـنعت،         

ـ         ول پـروژه،   ئمديرعامل شركت فراصـنعت، محقـق و مس

در اين  .  انجام تغييرات محيطي انجام شد     براي ريزيبرنامه

سـاز در   كه يكي از عوامـل حادثـه       راستا، با توجه به اين    

هاي مختلف مجتمع، كمبود و ناكـافي بـودن نـور        كارگاه

از  DAPمصنوعي بود، تغيير سيسـتم روشـنايي كارگـاه          

تغيير   و هاي گازي به المپ ) مهتابي(هاي فلورسنت   المپ

صـد   در 100بـه    40گاه مركزي از    وضعيت روشنايي كار  

ها يكي ديگر از مشكالتي كه در محيط كارگاه       . انجام شد 

نظمـي و    ا، عامـل بـي    ه گرديد و طبق گزارش   مشاهده مي 

انجام رفتارهاي غيرايمن و در نتيجه برخي حوادث جدي         

كه براي برطـرف   براي كارگران شاغل در آن واحدها بود    

اساسـي در خصـوص     قدام به ايجاد تغييرات     نمودن آن ا  

داري ابزارآالت و   هاي ايمن براي نگه    تأمين و نصب قفسه   

  . ها گرديدوسايل تعميراتي در كارگاه

  

   هايافته
 درصد گروه آزمـون و      8/44هاي پژوهش،    بر اساس يافته  

 درصد گروه شاهد، داراي تحصيالت ديپلم و باالتر         8/55

 را از    دارياختالف معنا  ريون آماري كاي اسكو   آزم. بودند

. نظر سطح تحصيالت كارگران در دو گـروه نشـان نـداد           

 6/11 درصـد كـارگران گـروه آزمـون و           4/10همچنين  

 ساعت در هفتـه و بقيـه        44درصد كارگران گروه شاهد،     

 T آزمـون آمـاري   كردنـد كـه   ساعت كار مي  44بيش از   

از نظـر   . داري را بين دو گـروه نشـان نـداد         اختالف معنا 

گروه آزمون  كارگران    درصد 1/72 آموزش بدو استخدام،  

گروه شاهد در زمينـه رفتارهـاي     كارگران   درصد   3/72و  

هـا،   يـا آمـوزش   و  گونه آموزشي نديده بودند      ايمن يا هيچ  

 T آزمـون آمـاري      ناكافي و غيركـاربردي بـوده اسـت و        

 درصد  6/71. داري را بين دو گروه نشان نداد      اختالف معنا 

 كارگران گروه شاهد،  درصد3/70كارگران گروه آزمون و     

امكانات موجود در محيط كار را بـراي انجـام رفتارهـاي           

ر اخـتالف   ي و آزمون كاي اسكو    ايمن مناسب دانسته بودند   

شغل نيـز   از نظر نوع    . داري را بين دو گروه نشان نداد      معنا

همچنـين  . داري مشاهده نگرديد  بين دو گروه اختالف معنا    

رهاي آگاهي، نگـرش    هاي آزمون و شاهد از نظر متغي       گروه

 و رفتار ايمن كه جزء متغيرهـاي اصـلي مطالعـه حاضـر             

ـ     Tهـاي آمـاري     باشند بر اساس آزمون   مي ن  مسـتقل و م

. داري با همديگر نداشتند   ويتني قبل از مداخله تفاوت معنا     

پـيش  در مرحله   مذكور  بنابراين دو گروه از نظر متغيرهاي       

  . بودند(Match) يكسان با هم آزمون

 بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشـي بـر         در خصوص 

متغيرهاي آگاهي، نگرش و رفتارهاي ايمـن و غيـر ايمـن            

افراد، نتايج مطالعه نشـان داد ميـانگين و انحـراف معيـار             

امتيازات آگاهي ايمني و بهداشت كارگران گروه آزمـون،         

 34/33±8/9 و بعد از مداخله      88/26±33/8قبل از مداخله  

ـ     باشد و آزمون آمار   مي داري بـين   اي تي زوج، تفاوت معن

ميانگين امتيازات آگـاهي گـروه آزمـون، قبـل و بعـد از              

گـروه   كـه در   درحـالي  ،)=000/0P(دهد  مداخله نشان مي  

همچنـين ميـانگين    . دار نيسـت  شاهد ايـن اخـتالف معنـا      

امتيازات نگـرش ايمنـي و بهداشـت كـارگران در گـروه             

بر اسـاس   . آزمون، بعد از مداخله افزايش پيدا كرده است       

آزمون آماري تي زوج، بين ميانگين امتيازات نگرش گروه         

) 28/159± 53/14(و بعد ) 35/154±72/15(آزمون، قبل 

، )=003/0P(شـود   داري مشاهده مي  ااز مداخله تفاوت معن   
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در ارتباط با   . دار نيست ولي در گروه شاهد، اختالف معنا     

  رفتارهاي ايمن كارگران، قبل و بعـد از مداخلـه، نتـايج            

باشـد  داري در گروه آزمـون مـي    ادهنده اختالف معن  نشان

. دار نيسـت  كه درگروه شاهد اين اخـتالف معنـا        درحالي

دار را در   آماري ويلكاكسـون ايـن اخـتالف معنـا        آزمون  

نـين در   همچ. دهـد  نشـان مـي    =P 000/0 گروه آزمون با  

ارتباط با كاهش رفتارهاي غيرايمن، آزمون ويلكاكسـون        

دار در گروه آزمون قبل     ا اختالف آماري معن   =P 000/0 با

دهد ولي در گروه شـاهد ايـن        و بعد از مداخله نشان مي     

  ). 1جدول ( باشددار نميااختالف معن

براساس نتايج مربوط به مقايسه دو گروه تحت مطالعه         

ـ      از مداخلـه  بعـد ورد بررسـي قبـل و     از نظر متغيرهاي م

 آموزشي، ميانگين آگـاهي واحـدهاي مـورد پـژوهش از          

ايمني و بهداشت كار در دو گروه آزمون و شاهد در قبل            

دهد، امـا پـس   داري را نشان نميااز مداخله، اختالف معن  

مداخله آموزشي در گروه آزمـون و شـاهد، اخـتالف            از

ميـانگين  . ديـد دار آماري بين دو گـروه مشـاهده گر        امعن

نگرش واحدهاي مورد پژوهش از ايمني و بهداشت كـار          

داري را نشـان     گروه آزمون و شاهد، اختالف معنـا       در دو 

دهد، اما پس از مداخله آموزشي در گـروه آزمـون و            نمي

همچنين مقايسـه   . داري مشاهده گرديد  اشاهد اختالف معن  

 ميانگين رفتارهاي ايمن كارگران گروه آزمون و شـاهد در         

داري بـين دو  ادهد كه اختالف معنقبل از مداخله نشان مي   

گروه وجود ندارد، اما بعد از مداخله، نتايج نشان داد كـه            

داري نسـبت بـه     ااين رفتارها در گروه آزمون افزايش معن      

ـ   آزمون من . گروه شاهد داشته است    دار اويتني اختالف معن

 مقايسـه . دهـد بين دو گروه را بعد از مداخلـه نشـان مـي          

ايمن كارگران گروه آزمون و شـاهد       غيرميانگين رفتارهاي   

داري بـين  دهد كه اختالف معناداخله نشان مي  در قبل از م   

ايمن گروه آزمـون    غيردو گروه وجود داشت و رفتارهاي       

 دار بين دو گروه   ااين اختالف معن  . بيش از گروه شاهد بود    

  بـا ايـن تفـاوت كـه        ،در بعد از مداخله نيز وجـود دارد       

تـر از گـروه      ايمن گروه آزمون كـم    غيرنگين رفتارهاي   ميا

دار بين دو گروه    اويتني اختالف معن   آزمون من . شاهد است 

  ).2جدول (دهد  را بعد از مداخله نشان مي

  

  شاهد  وهاي آزمون  ايمن و رفتارهاي غير ايمن كارگران قبل و بعد از مداخله در گروه ومقايسه ميانگين امتيازات آگاهي، نگرش -1جدول 
  متغير
  

 P مقدار  آزمون آماري  بعد از مداخله  قبل از مداخله  تعداد  گروه

  *Paired t-test  000/0  34/33±8/9  88/26±33/8  96  آزمون
  شاهد  آگاهي

 
95  66/7±9/24  9±63/24  Paired t-test  751/0  

  *Paired t-test  003/0  28/159±53/14  35/154±72/15  96  آزمون
  شاهد  نگرش

 
95  96/14±03/150  3/14±6/149  Paired t-test  760/0  

  *Wilcoxon  000/0  63/3±41/1  26/2±/94  96  آزمون
  شاهد  رفتارهاي ايمن

 
95  06/1±59/2  99/±73/2  Wilcoxon  11/0  

  *Wilcoxon  000/0  36/1±17/1  32/3±6/1  96  آزمون
  شاهد  رفتارهاي غيرايمن

 
95  48/1±77/2  72/1±63/2  Wilcoxon  247/0  

   اختالف معنادار است*
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   مقايسه ميانگين امتيازات آگاهي، نگرش، رفتارهاي ايمن و غير ايمن كارگران گروه آزمون با شاهد قبل و بعد از مداخله -2جدول 

  متغير

  

 P مقدار  آزمون آماري  بعد از مداخله  قبل از مداخله  تعداد  گروه

  t-test  09/0  34/33±8/9  88/26±33/8  96  آزمون
  آگاهي

  *t-test  000/0  63/24±9  9/24±66/7  95 شاهد

  t-test  053/0  28/159±53/14  35/154±72/15  96  آزمون
  نگرش

  *t-test  000/0  6/149±3/14  03/150±96/14  95 شاهد

  Mann Whitney U  07/0  63/3±41/1  26/2±94/0  96  آزمون
  رفتارهاي ايمن

  *Mann Whitney U  000/0  73/2±99/0  59/2±06/1  95 شاهد

  *Mann Whitney U  009/0  36/1±17/1  32/3±6/1  96  آزمون
  رفتارهاي غيرايمن

  *Mann Whitney U  000/0  63/2±72/1  77/2±48/1  95 شاهد

  . اختالف معنادار است*

 

  بحث
شده،  هاي انجام  در ابتدا بايد ذكر كرد كه بر اساس بررسي        

 و بـه ايـن شـكل        نظـري چوب  رمطالعه حاضر با اين چا    

 جهـان    اولين پژوهش در نوع خـود در ايـران و          طراحي،

 مشابه اين مطالعه باشد وجود    باشد و تحقيقي كه كامالً     مي

بنابراين مقايسه و بحث نتايج اين مطالعه در ارتباط         . ندارد

هـاي ديگـر    نظريـه شده بـا   هاي انجام هاي پژوهش با يافته 

صـورت  ...   تقويت و رفتار مبتني بر ايمني و         نظريه دمانن

براساس نتـايج مطالعـه، ميـانگين امتيـازات         . فته است گر

آگاهي كارگران بعد از اجراي برنامه مداخله افزايش پيدا         

كرده است و بين ميانگين امتيازات آگاهي كارگران نسبت         

به ايمني و بهداشت كار در دو گروه آزمون و شاهد بعـد             

همچنـين  .  داري وجود دارد  ااز اجراي برنامه اختالف معن    

گين امتيازات نگـرش كـارگران نسـبت بـه ايمنـي و             ميان

بهداشت كار در گروه آزمون بعد از مداخله افزايش پيـدا         

. باشـد  دار مي اكرده است و از نظر آماري نيز اختالف معن        

با توجه به مداخلـه آموزشـي در گـروه آزمـون و عـدم               

 منطقـي و     كـامالً  مذكورهاي   مداخله در گروه شاهد، يافته    

گر تأثير مثبت برنامـه آموزشـي بـر     د و بيان مورد انتظار بو  

اين نتـايج   . باشد ها مي  ارتقاي سطح آگاهي و بهبود نگرش     

خـواني   هاي مطالعات داخلي و خارجي مشابه هـم        با يافته 

ـ             به ،دارد ثير أعنوان مثال؛ در مطالعـه حـاتمي در زمينـه ت

 استفاده  براياي   هاي مختلف آموزش بهداشت حرفه     روش

 حفاظت فـردي، نتـايج نشـان داد كـه بـا             بهينه از وسايل  

گذشت دو ماه بعد از مداخله آموزشـي ميـزان آگـاهي و             

نگرش كارگران افزايش پيدا كرده است و اين افـزايش از           

دار است ولي در گروه شاهد اين اخـتالف         انظر آماري معن  

همچنين نتـايج نشـان داد كـه گـروه          . دار نبوده است  امعن

 از ميـانگين نمـرات      تحت آموزش با روش بحث گروهي     

همچنـين در مطالعـه   ). 21(باالتري برخوردار بوده اسـت     

ـ          ثير آمـوزش   أچراغي و همكاران تحت عنـوان بررسـي ت

ايمني و بهداشت كار به دو روش جاري و بحث گروهـي            

در ارتقاء سطح دانش و نگرش كـارگران معـادن، نتـايج             

 ميانگين سطح دانش    ،نشان داد كه پس از مداخله آموزشي      
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زش با روش بحـث گروهـي   نگرش كارگران تحت آمو   و  

داري باالتر از كارگران تحت آموزش با روش        طور معنا  به

) 2000سـال   ( و همكـاران     ليپين ).22(جاري بوده است    

ـ       ثير آمـوزش  أنيز در بررسي خود تحت عنوان ارزيـابي ت

 ،ايمني و بهداشت كار نتيجه گرفتند كه پـس از آمـوزش           

ن نسـبت بـه ايمنـي و        سطح آگـاهي و نگـرش كـارگرا       

داري افزايش پيـدا كـرده اسـت        اطور معن  بهداشت كار به  

اي تجربي  مطالعه) 2002سال (و همكاران   الزوويچ ).23(

 كـاهش   براياي   اثربخشي مطالعات مداخله  " عنوان   تحت

انجام دادند كه در اين طرح       "تماس شغلي در محيط كار    

سـتفاده   پروسيد براي طراحي مداخله ا     -از الگوي پرسيد    

سال نشان داد كه گروه      نتايج ارزيابي بعد از يك    . شده بود 

آزمون در مقايسه با گـروه كنتـرل، از آگـاهي و نگـرش              

  ).24(باالتري برخوردار است 

مقايسه ميانگين امتيازات رفتارهـاي ايمـن كـارگران         

دهد كـه ايـن      گروه آزمون قبل و بعد از مداخله نشان مي        

. افـزايش پيـدا كـرده اسـت         درصـد  60ميزان   رفتارها به 

شده  پيگيري رفتارهاي كارگران نشان داد كه مداخله انجام    

هـاي   پروسـيد بـا نظريـه     -براساس تلفيق الگوي پرسـيد    

ــاء   ــوزش بزرگســاالن در ارتق ــاعي و آم ــناختي اجتم ش

بـا توجـه بـه      . رفتارهاي ايمن كارگران مؤثر بوده اسـت      

ده تأييـد كـر   ) گيلـر  و   كـوك ( كه مطالعات مهم قبلي    اين

بودند كه مشاهده مستقيم رفتار كارگران توسط سرپرستان        

يا مديران در  انجام بهتر ايمني و افزايش نگـرش مثبـت             

 در ايـن    ،)26 و   25(نسبت به رفتار ايمـن  مـؤثر اسـت           

 60مطالعه نيز در گروه آزمـون ميـزان رفتارهـاي ايمـن             

كه در گروه شاهد تغييـري       درصد افزايش يافت در حالي    

 و  كومـاكي  كه در مقايسه با نتـايج مطالعـات          ايجاد نشد 

البته بـا توجـه     .  از درصد باالتري برخوردار است     كراوس

كه چارچوب مطالعات ذكرشـده براسـاس الگـوي          به اين 

تـوان اظهـارنظر قطعـي در        باشد نمي  پروسيد نمي -پرسيد

خصوص باال بودن درصد افزايش رفتارهاي ايمن مطالعـه         

 و  كوماكيدر مطالعه   . اشتحاضر نسبت به آن مطالعات د     

تأثير نظريـه تقويـت در افـزايش        " عنوان   تحتهمكاران  

رفتارهاي ايمن كارگران بخش انرژي در خصوص استفاده        

، نتـايج نشـان داد كـه بعـد از اجـراي             "از وسايل ايمني  

مداخله و دادن پـاداش بـه كـارگران و سرپرسـتان، ايـن              

). 27(د   درصد افزايش پيـدا كـر      19-20رفتارها به ميزان    

ارزيـابي برنامـه    " تحـت عنـوان      كراوسهمچنين مطالعه   

، "ايمني مبتني بر رفتار براي كاهش حوادث ناشي از كـار     

 كارخانه صنعتي صورت گرفت نتايج نشـان داد         73كه در   

سال بعد از اجراي برنامه، رفتارهاي ايمن به ميـزان          كه يك 

 و همكـاران     الهمـود  ).28( درصد افزايش پيـدا كـرد        26

سال  (زوهرو  ) 2000سال   ( گلر  و  جوسهوا ،)2006ال  س(

در مطالعات خود براي ارزيابي ميزان تأثير رويكرد      ) 1980

رفتار مبتني بر ايمني در افزايش رفتارهـاي ايمـن، نتيجـه            

ترتيب  گرفتند كه بعد از مداخله، ميانگين رفتارهاي ايمن به 

).  29-31( درصد افزايش پيدا كـرده اسـت         50  و 9 ،   26

 و همكاران نيز در خصوص عملكرد    الزوويچتايج مطالعه   ن

  ).24(باشد   مشابه يافته پژوهش حاضر ميكارگران، كامالً

در اين مطالعه رفتارهاي غيرايمن كـارگران در گـروه          

دهـد ايـن در حـالي         درصد كاهش را نشان مي     59آزمون  

كـاربرد  " عنـوان    تحـت است كه در مطالعه محمدفام كه       

ه در كاهش حوادث ناشي از كـار روي         م هشداردهند يعال

 " نفر از كارگران كارخانه سـاميكو صـنعت همـدان          515

انجام شد،  نتايج نشان داد كه بعد از مداخلـه، رفتارهـاي             
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تـر    درصد كاهش يافته است كه كم      28غيرايمن به ميزان    

  ). 32( باشد از نتايج اين مطالعه مي

برد شده حاكي از اين مطلب است كه كـار         هيبحث ارا 

هـاي شـناختي    پروسـيد بـا نظريـه    -تلفيق الگوي پرسـيد   

اجتماعي و آموزش بزرگساالن موجب تغييرات مثبت در         

آگاهي، نگرش، رفتارهاي ايمن و غيرايمن كارگران گروه        

طـوركلي، بـا توجـه بـه ماهيـت           به .آزمون گرديده است  

تنهايي  پيچيده رفتارهاي بهداشتي، هيچ نظريه يا الگويي به       

 همه جوانب رفتارهاي بهداشـتي را توصـيف و          تواند نمي

عبـارتي الگوهـاي مـورد اسـتفاده در      بـه . بيني كنـد   پيش

 نيسـتند و  (Mutually Exclusive)مداخالت مانعه الجمـع  

زمان بـا يكـديگر عمـل        توانند هم  براي تأثير بر رفتار مي    

ها و الگوهـاي هماهنـگ بـا         در واقع، تركيب نظريه   . كنند

داخالت آموزش بهداشت قوي تري را   تواند م  همديگر مي 

كـه در   در پژوهش حاضر نيز، با توجه به اين  . ايجاد نمايد 

الگوي پرسيد پروسيد بر نقش عوامل غير رفتاري اثرگذار         

تأكيـد   ...)  و  امكانـات  ، تكنولوژيكي ،محيطي(بر رفتارها   

گيـري از    شود، محـدوديت مـذكور بـه بهـره         جدي نمي 

 آموزش بزرگساالن مرتفـع    هاي شناختي اجتماعي و    نظريه

توان ادعا نمـود كـه       گرديده است و با احتمال بااليي مي      

خصوص در زمينـه افـزايش       بهكارآيي بيشتر اين مداخله     

ـ  مطالعـات    بيشـتر رفتارهاي ايمن نسبت بـه       ر، در  وذكم

  .باشد ها مي هاي اين نظريه ارتباط با تلفيق الگو با سازه

 كـاري   هـاي  تـوان گفـت در محـيط       طـوركلي مـي    به

اگر تعداد رفتارهـاي ايمـن    خصوص صنايع پتروشيمي، هب

هـاي   ايمن باشـد حـوادث، آسـيب      ربيشتر از رفتارهاي غي   

يابد كه   ها كاهش مي   هاي مرتبط با آن    ناشي از كار و هزينه    

آميـز   اثربخشي پژوهش حاضر نيز در اين راسـتا موفقيـت         

اي  ههاي مداخل  گيري كلي، اجراي برنامه    عنوان نتيجه  به. بود

در زمينه ايمني و بهداشت كار با در نظر گرفتن اطالعات،           

هاي كارگران، امكانات و شرايط محـيط        تجارب و توانايي  

كار، ديدگاه مديريت، جلـب مشـاركت هـر چـه بيشـتر             

كارگران و مديران، عدم تحميل نظرات و اجراي صـحيح          

هاي ايمنـي و   تواند موجب كاهش شكست برنامه  برنامه مي 

  .ار شودبهداشت ك

  

  تشكر و قدرداني 
داننـد ضـمن     نويسندگان ايـن مقالـه بـر خـود الزم مـي           

گزاري از تمـامي كـارگراني كـه در ايـن مطالعـه              سپاس

ــاي    ــديران، رؤس ــل، م ــديران عام ــتند از م ــركت داش ش

هـاي ايمنـي مجتمـع       هاي ايمني و كاركنـان بخـش       بخش

ـ  FPCهـاي فراصـنعت و        شـركت  ،پتروشيمي رازي   راي ب

جراي طرح و از شركت پژوهش و فنـاوري         همكاري در ا  

هـاي طـرح     صنايع ملي پتروشيمي ايران براي تأمين هزينه      

 .تشكر نمايند
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Introduction: Based on the reported studies, approximately 90 percent of workplace accident is due to 

unsafe behaviors and human errors, even though, in a safe work conditions. So, the most important 

strategy in reducing the rate of these accident is training workers regarding the safe behaviors. The 

current study is going to determine the effects of a safety education program on promoting healthy and 

safe behaviors among workers using the Precede-Proceed Model integrated with both social cognitive 

and adult learning theories. 

Materials and Methods: This paper is the report of a randomized clinical trial study done on 191 

factory workers of Razi Petrochemical Company Mahshar City. The participants were divided into two 

groups (96 in case group and 95 in control group). Data was collected using a questionnaire and a 

checklist. Two months later, the data recollected and was analyzed. Based on distribution of variables, 

parametric (t-test, paired t-test) or nonparametric (Mann Whitney, Wilcoxon) tests were utilized to 

analyzethe data. 

Results: The result indicated that the mean scores of knowledge, attitude and behaviors of safe 

behaviors in case group increased statistically significant and the observed difference in control group 

was not significant. The result also indicated that unsafe behaviors in the case group decreased, 

following the educational intervention. The difference, again, was not statistically significant in the 

control group. 

Conclusion: The results showed that application of mentioned integrated models has an acceptable and 

positive influence on promoting safe behaviors of workers working in Mahshar Company. It is, 

therefore, recommended that some educational programs be useful for other and similar industries. 
Key Words: Worker Education, Precede-Proceed Model, Social Cognitive Theory, Adult Learning 

Theory, Petrochemical Workers. 
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