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ABSTRACT
Background and Aim: Several work related accidents occur in Open pit mines annually, resulting in permanent
disability and death. The present study was designed to develop a measurement tool for assessment of incidents
reported in Open Pit metal mines according to rules and regulations.
Methods: In this research, we first studied 200 cases of work-related accidents in the years 2009-2016, in order to
provide the basic foundations for the formulation of the necessary elements for the structures of this questionnaire.
The questionnaire was first designed with four structures, 13 dimensions and 81 questions. To assess the validity
of the questionnaire, the formal, content, and structure validity of the questionnaire was used to determine the
reliability of the two methods of internal consistency (Crohn’s Alpha) and test-retest using the coefficient of intratrail. Provided questionnaire was distributed among 377 employees of metal open-pit mines workers of Yazd and
Kerman city. Data were analyzed through SPSS and LISREL software. Ethical considerations in this study were
adhered based on the Helsinki guidelines.
Results: The content validity of 22 items was eliminated and by calculating construct validity, a questionnaire with
four constraints of violation of rules and regulations, unsafe operator behaviors, unsafe conditions of equipment
and environmental unsafe conditions that has a reliability equal to 0.842, and the elements of the questionnaire has
content validity. The scout study Cronbach’s alpha coefficient and KMO in the main study was 0.842 and 0.708
subsequently. Questionnaire items also have content validity (CVI = 0.84). The questionnaire data will only be used
for analysis and will not be used elsewhere.
Conclusion: This questionnaire is an appropriate native tool with the approach of local role and regulations for
assessing work-related accidents in open-pit metal mines.
Keywords: work related accidents, open-pit mines, rules and regulations, Questionnaire, Confirmatory Factor
Analysis, Validity, Reliability
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طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات
لیالحسن زاده ،رضا خانی جزنی ،رضا غالم نیا ،غزاله منظمی تهرانی *
گروه سالمت ،ایمنی و محیطزیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ايران

چکیده
سابقه و هدف :در معادن فلزی روباز سالیانه تعداد زیادی حادثه رخ میدهد که منجر به ناتوانیهای دائمی و مرگ میگردد .پژوهش حاضر
باهدف شناسایی گویه های مرتبط و ارائه پرسشنامهای درزمینه بررسی علل این حوادث انجامگرفته است.
روش بررسی :در این تحقیق در ابتدا به بررسي  200گزارش حادثه ناشی از کار در بازه سالهای  1388تا  1395پرداخته تا مباني اوليه در
تدوين گویه هاي الزم برای سازههای این پرسشنامه فراهم آيد .پرسشنامه در ابتدا شامل  4سازه 13 ،بعد و  81سؤال طراحی شد .برای بررسی
روایی پرسشنامه ،از روشهای روایی صوری ،محتوایی و سازه و جهت تعیین پایایی از دو شیوه همسانی درونی (آلفای کرون باخ) و آزمون – باز
آزمون با استفاده از ضریب همبستگی درون ردهای استفاده شد و توسط  377نفر از کارکنان معادن فلزی روباز استان یزد و کرمان تکمیل
گردید .تجزیهوتحلیل دادههاي بهدستآمده با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSو  LISRELصورت گرفت .مالحظات اخالقی هلسینکی در این
مطالعه رعایت شد.
یافتهها :در بررسی روایی محتوایی  22گویه حذف شد و با محاسبه روایی سازه به پرسشنامهای با  4سازه نقص قوانین و مقررات ،رفتارهای
ناایمن اپراتور ،شرایط ناایمن تجهیزات و شرایط ناایمن محیطی 13 ،بعد و  59سؤال دستیافته شد که دارای شاخص و پایایی  0/842و مطلوب
هست ،همچنین گویه های پرسشنامه دارای روایی محتوایی ( )CVI=0/84است .دادههای پرسشنامه تنها برای تجزیهوتحلیل استفادهشده و
استفاده دیگری نخواهد شد.
نتیجهگیری :پرسشنامه تهیهشده برای ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با  59سؤال دارای قابلیت اطمینان و پایایی مناسب
بوده و یک ابزار بومی جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات با دقت و صحت مناسب می باشد.
واژههاي كليدي :معادن فلزی روباز ،حوادث ناشی از کار ،نقش قوانین و مقررات  ،تحلیل عاملی تأییدی

مقدمه

امروزه شاهد رشد و توسعه صنعتی روزافزون در کشورها هستیم،
این رشد منجر به افزایش حجم عملیات معدنی و اهمیت بیشتر
آن شده است ،این عملیات در مقایسه با دیگر بخشهای صنعت
با خطرات زیادی همراه بوده که در برخی از آنها افراد با فوت یا
معلولیتهای مختلف مواجه میشوند )1( .طبق آمار انجمن ایمنی و
بهداشت ایاالتمتحده آمریکا ( 113 )MSHAمورد حادثه مرگبار از
سال  1995تا  2006در معادن گزارششده است )2( .از طرفی ایران
سرزمینی غنی از معادن ارزشمند است ( )3که با توجه به اینکه کار
معادن ،کاری طاقتفرسا بوده ( )4و از سختترین مشاغل حال حاضر
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معرفیشده است ( )5رونق و امنیت شغلی در این صنعت سبب تعالی
و پیشرفت روزافزون آن میشود و این مهم تنها با کاهش نرخ حوادث
ناشی از کار رخ میدهد .حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در
حین انجاموظیفه در محیط کار رخ میدهند و منجر به آسیبهای
کشنده یا غیر کشنده میشوند )6( .حوادث ناشی از کار یک چالش
عمده اجتماعی محسوب میشود .بنا بر اطالعات آماری سازمان بین
المللی کار هرساله حدود  360هزار مورد از حوادث ناشی از کار،
مرگبار و  337میلیون ،غیر مرگبار در جهان اتفاق میافتد .برآورد
هزینه حوادث عمده ناشی از کار سالیانه  5میلیارد دالر در جهان
تخمین زدهشده است )8 ,7( .همچنین طبق آخرین آمار منتشره این
سازمان ،میزان تلفات جانی ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی در
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جهان حدود  2300000نفر در سال است )9( .که نتایج اخیر نشان
میدهد هنوز مشکالت تکنولوژی در ارتباط با حوادث معدنکاری
وجود دارد )10( .این حوادث شغلی با اقدامات مناسب قابلپیشگیری
هستند )11( .بنابراین الزم است که شیوههای مدیریت ایمنی بهطور
مرتب و مؤثر موردبررسی قرار گیرد)12( .
در کشور ما نتایج طرح آمارگیری سال  1396معادن کشور نشان
میدهد که تعداد کل معادن در حال بهرهبرداری  5214معدن و
متوسط تعداد شاغالن معادن  91211نفر بوده که از بین استانها،
استان کرمان و یزد بیشترین معادن فلزی روباز را دارا میباشند.
تعداد کل معادن در حال بهرهبرداری استان کرمان  488معدن و
متوسط تعداد شاغالن معادن  23917و تعداد کل معادن در حال
بهرهبرداری استان یزد  192معدن و متوسط تعداد شاغالن معادن
 12207نفر بوده است .برحسب استان استانهای کرمان ،خراسان
رضوی و اصفهان به ترتیب با  9/4درصد 9/1 ،درصد و  6/8درصد
بیشترین معادن را دارا میباشند.
بر اساس نتایج طرح در سال  317 ،1394معدن دچار حادثه شده
است .در این معادن درمجموع  1510مورد حادثه رخداده که متعاقب
آن حدود  1589نفر دچار حادثه شدهاند .از تعداد  1510مورد حادثه
رخداده با توجه به علل حوادث در معادن ،علت حادثه "حوادث
ماشینآالت معدنی "بیشترین فراوانی را داشته است .از تعداد 1589
نفر آسیبدیده  28نفر فوت شدند که در این میان استان کرمان و
یزد بیشترین آمار فوت را به خود اختصاص دادهاند )13( .دراینبین
عدم وجود پرسشنامهای برای بررسی عوامل مؤثر بر حوادث ناشی
از کار در معادن فلزی علیالخصوص معادن فلزی روباز که محققان
کمتر بدان پرداختهاند با حذف اشتباهات فردی و تأکید بر در نظر
گرفتن نقش قوانین و مقررات ،این پرسشنامه را برای کلیه حوادث
کارا کند؛ نیاز به چنین سنجهای را الزم و ضروری کرده است.
بهمنظور شناسایی خطرات ،ارزیابی ریسکهای ناشی از خطرات
شناختهشده و کنترل رویدادها قبل از تبدیلشدن به حوادث و توجه
به مقوله ایمنی امری ضروری است .لذا تجزیهوتحلیل حوادث در
راستای طراحی صحیح فرایندهای کار و اجرای ایمن آنها بر مبنای
اقدامات پیشگیرانه ،جزء مهمی از علم ایمنی محسوب میشود .علل
بررسی حوادث شامل پیشگیري از حوادث مشابه در محیط کار،
برآورد هزینههای مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار ،رعایت

مقررات ایمنی و حفاظتی براي کاهش وقوع حوادث و علت ،عامل و
مسئول حادثه و میزان درصد قصور است ازآنجاکه بهصورت معمول
حوادث پیچیدهاند و عوامل مؤثر بر آنها اغلب شامل سه دسته عوامل
پایه ،عوامل مستقیم و عوامل غیرمستقیم میباشند ( )14ازآنجاییکه
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....

تمرکزهای اخیر بر نقش مؤثر مدیریت در علل حوادث تأکید دارد
( )15شناسایی این عوامل طبقهبندی و جمعبندی این عوامل
میتواند گامی مهم در راستای ارزیابی این قبیل حوادث و کمک به
مدیریت باشد.
در تحقیقهای مختلف افراد عوامل متفاوتی را بهعنوان علل حوادث
ناشی از کار در معادن ذکر کردند؛ اگرچه پژوهشگرانی چون کامرانی
و کامرانی ( )1396و عزیزی و محمد فام ( ،)1394در مقاله خود
تنها بر تأثیر سن و سابقه کاربر تعداد وقوع تأکید کرده و نشان دادند
که با افزایش سابقه کار ،حوادث شغلی کاهش داشته است و با توجه
به هزینههای گزاف حوادث ،الزم است به سن و سابقه کار افراد در
هنگام جانمایی آنها در مشاغل مختلف توجه گردد )17 ,16( .ولی
اغلب علل تخصصی و پایهای را بهعنوان علل حوادث ذکر کردند.
یاری و همکاران ( ،)1396گزارشهای حوادث شغلی ثبتشده در
سازمان تأمین اجتماعی در یک دوره زمانی دهساله جمعآوری کردند
و نوع ریسک و آسیب مربوط به هر یک از حوادث بر اساس معیارهای
سازمان بینالمللی کار مشخص شد.

با استفاده از تحلیل تناظر و انجام فرآیند ادغام ،گروههای ریسک-
آسیب بهصورت جداگانه شناسایی کردند )18( .جوادی و همکاران
( ،)1395تحقیق خود را در معدن زغالسنگ طبس انجام داد و
معیارهای اصلی تجزیهوتحلیل این قبیل حوادث را احتمال وقوع،
شدت پیامد و واکنش اعالم کردند و دراینبین ريزش در سقف كارگاه
استخراج و ريزش در راهروهاي پهنههای استخراجي را بهعنوان
مهمترین مخاطرات اين معدن شناسایی کردند)19( .
ثابتی مطلق و همکاران ( )1394بيشترين بار حوادث شغلي استان
قزوین در بازه زمانی سالهای  1390تا  1392را براي جمجمه و
مربوط به حوادث سقوط و لغزيدن ،به علت عدم نظارت بر كارگاه
توسط كارفرما و در فعالیتهای ساختوساز اعالم کردند)20( .
ابراهیمزاده و همکاران ( )1394دریکی از معادن اورانیوم منطقه
مرکزی ایران؛ کمبود اکسیژن ،استنشاق گاز رادون ،تماس با پرتوهای
یونیزان و فعالیت خدماتی به ترتیب با نمرات خطر ،3000 ،3600
 3000 ،3000دارای بیشترین سطح خطر و فعالیتهای نجاری و
اپراتور کمپرسور به ترتیب با نمره  60و  180دارای کمترین سطح
خطر اعالم کردند )21( .کریمی و همکاران ( ،)1393در تحقیق خود
درباره آتشباري معدن سنگآهن به این نتیجه رسیدند که بیشترین
درصد خطاها از نوع عملکردي و كمترین درصد خطاها از نوع ارتباطي
است و براي كاهش وقوع هر خطاي شناساییشده و محدود كردن
پیامدهاي ناشي از آنها ،اقدامات كنترلي مناسب در قالب طراحي
فهرست بازبیني ،نظارت ،استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب،
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آموزش و تصویب قوانین و دستورالعملها مفید و مؤثر است)22( .
انگستورم و همکاران ،)2017( 1در بررسی حوادث با تلفات عظیم
در صنعت معدن زیرزمینی با در نظر گرفتن  31گزارش ،عوامل
انسانی را از جزئیات فنی و محیطی و زمانبندی جدا کرده و دو
مقوله متفاوت در نظر گرفتند )23( .وی و همکاران ،)2017( 2حوادث
ناشی از کار در معادن با تنظیم مناسب ساختار این صنعت ،تقویت
نظارت و اطمینان از سرمایهگذاری ایمنی کاهش مییابد)24( .
ژانگ و همکاران ،)2016( 3به این نتیجه رسیدند سه عامل مؤثر بر
حوادث معادن زغالسنگ "فقدان آموزش ایمنی و نبود آموزش " و
" قوانین و مقررات مسئولیت ایمنی معدن " و "قوانین و مقررات
نظارت و بازرسی " است )25( .ییلماز و آلپ )2016( 4عوامل مؤثر
در بروز حوادث شغلی را به  7بخش عمده آموزش کارکنان ،مشارکت
کارکنان ،تعمیر و نگهداری ،بازرسی محل کار ،نظارت ،ارزیابی ریسک
و خدمات پیشگیرانه  OH&Sتقسیمبندی نمودند )26( .بگدانویچ
و همکاران )2016( 5فاکتورهایی چون دمای هوا ،نور ،سروصدا،
گردوغبار ،خطرات شیمیایی و ارتعاشات را در بروز حوادث شغلی در
معادن مؤثر دانستند)27( .

علیرغم پژوهشهای انجامشده در مورد حوادث ناشی از کار
علیالخصوص درزمینهٔ معادن و معادن فلزی روباز ،هیچگاه شالوده
منسجمی برای ارزیابی این حوادث و علل نشأتگرفته از آن ارائه
نشده تا بتوان این علل را بهصورت پرسشنامهای ارزیابی نموده و از
بروز اینگونه حوادث جلوگیری نمود؛ بنابراین در این پژوهش سعی
شده است طراحی و اعتباربخشی پرسشنامه مناسبی برای ارزیابی
حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با توجه به نقش قوانین و
مقررات تدوین شود تا بتوان بهخوبی علل این حوادث را ارزیابی نمود.

مواد و روشها
پژوهش حاضر ازنظر هدف در حيطه تحقيقات كاربردي است و طی
گامهایی به انجام تحقیق پرداخته شد .مالحظات اخالقی هلسینکی در
این مطالعه رعایت شد .مالحظات موردنظر شامل حذف اسامی افراد
حادثهدیده و افراد مرتبط با حوادث ،مصاحبه بینام و رضایت شاهدان
حوادث موردمطالعه بود .برای طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه پس
از بررسی حوادث ناشی از کار در معادن موارد موردنیاز در این مطالعه
جمعآوری گردید شامل  1اطالعات فردی افراد حادثهدیده :سن،
سابقه کار ،میزان تحصیالت(2 ،مشخصات سازمانی در حادثه به وقوع
پیوسته :نوع شغل و رده سازمانی ،نوع فعالیت ،تعداد کارگران و  )3نوع
Engström, Angrén, Björnstig, Saveman
Wei, Wei, Hu, Hu, Lu, Lu, Liang, Liang
Zhang, Shao, Zhang, Li, Yin, Xu
Yilmaz & Alp
Bogdanovic, Stankovic, Urosevic., Stojanovic

1.
2.
3.
4.
5.

آسیب یا عضو حادثهدیده :سر ،صورت ،چشم ،دست ،پا ،ستون فقرات
و بررسی حادثه بود .گویه های مرتبط استخراج گردید ،سپس روایی
محتوایی آن با استفاده از شاخص  CVIمحاسبهشده و گویه های
نامرتبط حذف شدند ،پسازآن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
به دستهبندی گویه ها پرداخته و تعداد  13بعد استخراج شد ،سپس
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه پرسشنامه موردبررسی
قرارگرفته و پایایی آن بهوسیله آلفای کرون باخ تأیید گردید؛ بنابراین
در گام اول به گردآوری اطالعات الزم برای آغاز تحقیق پرداخته شد
و در اين پژوهش از روشهاي مطالعه کتابخانهای و نيز روشهاي
ميداني نظير پرسشنامه نیز استفاده گردید ،بنابراین پژوهش حاضر بر
اساس ماهيت و روش ،يک پژوهش توصيفي -پيمايشي است.
در گام دوم به طراحی پرسشنامهی تحقیق و دستیابی به روش
اندازهگیری ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با توجه

به نقش قوانین و مقررات پرداخته شد ،برای این منظور به بررسی
دقیق  200گزارش حادثه ناشی از کار در بازه سالهای  1388تا
 1395پرداختهشده که به وزارت کار و تأمین اجتماعی ارسال شدند.
تکتک این گویه ها از این گزارشها مستخرج گردید و در مرحله بعد
برای سنجش تناسب حجم در اين مطالعه براي ارزيابي روايي محتواي
پرسشنامه مورداستفاده ،از روش الوشه استفاده شد .دور اول بررسی
شاخص روایی محتوا با  20نفر خبرگان که سالها در مباحث ایمنی
معادن سابقه کار داشتهاند ،انجام شد.
جامعه آماری در این تحقیق کارفرمایان و مسئوالن  HSEمعادن
فلزی روباز و کارشناسان و بازرسان کار که درزمینهٔ ایمنی معادن
فعالیت داشتند در استانهای کرمان و یزد بودند .برای تعیین حجم
نمونه آماری این پژوهش و تحقیق از فرمول کوکران استفاده گردید
که با مدنظر قرار دادن اینکه جامعه آماری تعداد  21606نفر است،
نمونهگیری با روش نمونهگیری تصادفی انجامشده و پرسشنامه در
اختیار افراد جامعه قرار گرفت و درنهایت تعداد  377پرسشنامه سالم
و ایمن ،جهت تجزیهوتحلیل به دست آمد.
در گام سوم به بررسی سازهها ،ابعاد و گویه های باقیمانده پرسشنامه
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به بررسی روایی سازه
پرداخته شد .در این میان از آزمون کولموگروف-اسميرنوف 6براي
بررسی نرمال بودن دادهها استفاده شد که به این نتیجه رسید که
دادههای بهدستآمده نرمال میباشند ،بنابراین استفاده از تحلیل
عاملی مجاز شناخته شد .روایی سازهی پرسشنامه نیز ،از طریق
تحلیل عاملی تائيدي بررسی شد .براي تحليل عاملي تأییدی بار
عاملی استاندارد و آماره  tمحاسبهشده است .بهطورکلی قاعده زير
حاکم است:
6. Kolmogorov-Smirnov

طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی

 /206مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابلمشاهده ،بهوسیله
بار عاملي نشان داده ميشود .بار عاملي مقداري بين صفر و يک است.
اگر بار عاملي کمتر از  0/3باشد رابطه ضعيف در نظر گرفتهشده و
از آن صرفنظر ميشود .بار عاملی بين  0/3تا  0/6قابلقبول است و
اگر بزرگتر از  0/6باشد بسیار مطلوب است .زمانی که همبستگي
متغيرها شناسایی گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد .جهت

....

بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون  tيا همان
 t-valueاستفاده ميشود .چون معناداري در سطح خطاي 0/05
بررسي ميشود بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهدهشده با آزمون
 t-valueاز  1/96کوچکتر محاسبه شود ،رابطه معنادار نيست .در
جدول  ،1نماد متغیرهای مدل نمایش دادهشده است:

جدول  -1نماد متغیرهای مدل
متغیر

نماد

متغیر

نماد

نقص تکنولوژی و طراحی

TD

برخورد و حبس با ماشینآالت معدنی

EIM

عدم آموزش ایمنی و آموزش عمومی شغلی

SEVE

نقص ایمنی پشتیبانی و سایر نمایشگرها

VSS

عدم آموزش کافی درزمینهٔ قوانین و مقررات

ERR

نقص تجهیزات ،ابزار و دیگر لوازم جانبی

VET

قوانین و مقررات و بازرسی

TCI

شرایط ناایمن تجهیزات

UEC

فرهنگ ایمنی

CS

محیط کار نامطلوب

UVE

نقض قوانین و مقررات

VLR

مدیریت ایمنی سازمان

OSM

رفتار ناایمن اپراتور

OB

قوانین و مقررات تضمینکننده ایمنی در تولید

TS

رفتارهای مخاطرهآمیز در مکان ناایمن

RBUI

شرایط ناایمن محیطی

UEN

رفتارهای ناایمن اپراتور

UOB

روشهای آماري مورداستفاده در اين پژوهش را ميتوان به دودسته
روشهاي آماري استنباطي و روشهاي آماري توصيفي تقسيم کرد.
تجزیهوتحلیل دادههاي بهدستآمده با استفاده از نرمافزار آماري
 SPSSو  LISRELصورت گرفته است .همچنین برای بررسی
وضعیت روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
استفادهشده است.
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم یکی از مهمترین ابزاری است
که به پژوهشگر امکان بررسی صحتوسقم ساختار عاملی از پیش
تعیینشده را برای متغیرهای مشاهدهشده پژوهش میدهد)28( .

یافتهها
نتایج ارزيابي روايي محتواي پرسشنامه
در این مطالعه ضمن تائید شدن شاخص روایی محتوا هر سؤال،
(حداقل مقدار قابلقبول برای شاخص  CVIبرابر با  0/79است و اگر
شاخص  CVIگویهای کمتر از  0/79باشد آن گویه بایستی حذف
شود ).متوسط شاخص مورد تأیید مقداری معادل  0/84یا بیشتر

بهدستآمده است.
با محاسبه شاخص روایی محتوا  22سؤال حذف گردید ،با حذف این
سؤاالت در دور دوم پرسشنامه در بین  5نفر از خبرگان توزیع گشت
و بدون حذف گویه روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شد.
پس از حذف سؤاالت از روش الوشه پرسشنامه تحقیق با استفاده از
سؤاالت باقیمانده تدوین شد که ترتیب سؤاالت آن بهقرار جدول 3
است.
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CVI

نتیجه

سؤاالت

CVI

نتیجه

جدول  -2مقدار شاخص  CVIمحاسبهشده مرحله اول برای هر سؤال

روشنایی عمومی در لبه پلهها و جادههای مشرفبه پرتگاهها در نوبت شب

0.725

حذف

مهار چرخهای ماشینآالت بارگیری و باربری هنگام توقف

0.850

تأیید

وسایل گرمایشی و سرمایشی در اتاقک ماشینآالت یا استراحتگاههای دائم و موقت در معدن

0.725

حذف

مالحظات فنی نظیر تأخیر چاشنیها ( Burdenبار سنگ) و فاصله ردیفی چالها و طول گل گذاری
در محاسبات آتش باری برای پیشگیری از پرتاب سنگ

0.925

تأیید

سؤاالت

تمهیداتی برای پیشگیری از سقوط کارگران و ماشینآالت از لبه پلههای معدنی

0.863

تأیید

وجود سیستمهای پشتیبانی و تمهیدات مناسب در هنگام آتشسوزی در معدن

0.625

حذف

رعایت تمهیدات ایمنی در خصوص محدودیت میدان دید رانندگان ماشینآالت معدنی نظیر دامپ تراک

0.925

تأیید

حفاظ گذاری قسمتهای دوار ماشینآالت نظیر پمپهای آبکشی و رولیک ،طبلک های دوار و هرز گرد

0.888

تأیید

انجام عملیات چال زنی به شکلتر برای کاهش میزان گردوغبار

0.888

تأیید

مالحظات فنی برای پیشگیری از بروز (back breakشکستگیهای ناخواسته) در دیوارههای معدن

0.863

تأیید

رعایت الزامات بهداشتکار در خصوص ایزوالسیون اتاقک ماشینآالت معدنی در برابر صدا و میرا کردن ارتعاش تمام
بدن رانندگان این وسایل

0.863

تأیید

مالحظات فنی برای کاستن از (vibrationلرزش زمین) در عملیات آتش باری

0.925

تأیید

آموزش مهارتی به رانندگان و اپراتورهای وسایل نقلیه (بارگیری و حملونقل) و ارائه گواهینامه مربوطه

0.888

تأیید

وجود تابلوها و وسایل تجهیزات هشداردهنده برای ورود به قسمتهای متروکه و خطرناک

0.888

تأیید

آموزش استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارفرما به کارگران معدن

0.913

تأیید

شناسایی و رفع نقض فني ماشینآالت گزارششده توسط رانندگان

0.863

تأیید

آموزش ایمنی کار با ماشینآالت معدنی به اپراتور ماشینآالت و سایر کارگران

0.863

تأیید

وجود وسایل حفاظت فردی کافی

0.925

تأیید

آموزش اطفاء حریق به کارکنان معدن

0.900

تأیید

نگهداری پوششها ،کابلهای برق فشارقوی برقرسانی به شاول ها از صدمات فیزیکی ناشی از تردد
سایر ماشینآالت

0.725

حذف

آموزش ایمنی تخصصی برای کار و وظیفه خاص هر فرد به او

0.688

حذف

استفاده از وسایل حملونقل ایمن و مناسب برای رفتوآمد کارگران در معدن

0.875

تأیید

آموزش برای پیشگیری از برخورد قطعات متحرک دستگاه حفاری با دست یا بدن کارگران

0.875

تأیید

وجود وسايلو تجهيزاتكافيپيشگيري و مبارزه با آتشسوزي متناسب با ارزيابي خطر حريق و
نوع آن در محيط كار

0.713

حذف

آموزش برای پیشگیری از برقگرفتگی در زمان استفاده از تجهیزات برقی به کارگران

0.888

تأیید

بازرسی ادواری ماشینآالت بارگیری و حفاری

0.663

حذف

انجام عملیات آتش باری توسط آتشبار تائید صالحیت شده

0.850

تأیید

کشف و رفع خرابی کلید محافظ جان

0.863

تأیید

رعایت مالحظات آئیننامه ایمنی عمومی در تعمیرگاههای وسایط نقلیه

0.888

تأیید

آیا مالحظات  lockout/tagoutدر تعمیرات برق

0.663

حذف

نظارت کافي بر رعایت اصول ایمنی توسط پيمانکار از سوی کارفرما

0.938

تأیید

شرایط جوی (گرما ،سرمای بیشازحد) در ایستگاههای کاری معدن

0.850

تأیید

اطالع کارگران از دستورالعملهای ایمنی برای هر واحد

0.875

تأیید

احداث راههای معدنی حسب مقررات معدنی ازلحاظ شیب ،عرض ،ترافیک ،سرعت متوسط باربری

0.863

تأیید

نظارت مسئول ایمنی یا واحد  HSEبر فرایندهای کار

0.888

تأیید

تیغه زنی راههای معدنی به جهت هموارسازی توسط گریدر

0.888

تأیید

وجود دستورالعملی برای شناسایی شرایط ناایمن (کنترل ریسک) در معدن

0.650

حذف

شنپاشی و نمکپاشی راههای معدن که در معرض یخزدگی هستند

0.863

تأیید

ارزیابی ریسک در معدن بر اساس دستورالعمل مصوب

0.863

تأیید

آبپاشی منظم راههای معدنی برای پیشگیری از گردوغبار و کاهش میدان دید

0.675

حذف

استفاده از وسایل تجهیزات حفاظت فردی در معادن

0.850

تأیید

رعایت حریم ایمن برای ممنوعیت ورود در عملیات تخلیه دامپ تراک ها در دپوهای باطله

0.854

تأیید

رعایت ممنوعیت انجام اعمال ناایمن از قبیل سرویسکاری در زمان روشن بودن دستگاه و ...

0.863

تأیید

احداث دیواره اطمینان (برم) درراههای معدنی حسب مقررات فنی آئیننامه معدن

0.700

حذف

رعایت نظام آراستگی  5sدر معدن

0.900

تأیید

آبکشی صحیح کارگاههای استخراج که در معرض آبگرفتگی هستند

0.875

تأیید

استفاده رانندگان از کمربند ایمنی در هنگام استفاده از ماشینآالت معدنی

0.875

تأیید

ثبت حوادث ناشی از کار و اعالم آن به وزارت کار

0.863

تأیید

انجام رفتار ناایمن توسط کارگران به دلیل نداشتن دانش و اطالعات ایمنی

0.913

تأیید

در اختیار گذاشتن وسايل و امکانات حفاظت فني و بهداشتکار

0.888

تأیید

انجام رفتار ناایمن توسط کارگران به دلیل نداشتن مهارت کافی

0.863

تأیید

استفاده از آتش باری کنترلشده برای پیشگیری از شکستگی دیوارههای معدن در عملیات معدن کاری

0.750

حذف

انجام رفتار ناایمن توسط کارگران به دلیل نداشتن نگرش به مقوله ایمنی

0.850

تأیید

عملیات آتش باری صرفاً در طول روز

0.700

حذف

استفاده کارگران از ماشینآالت و تجهیزات ایمن و مناسب در انجام کار

0.900

تأیید

حمل مواد منفجره و چاشنی بهصورت مجزا

0.850

تأیید

بازرسی قبل از انجام کار

0.675

حذف

انبار مواد منفجره برحسب مقررات ایمنی احداثشده و نگهداری

0.900

تأیید

pre shift inspection

0.875

تأیید

بازرسی ایمنی کارگاههای معدن قبل از شروع هر نوبتکاری توسط مسئول ایمنی یا نمایندگان

0.863

تأیید

انجام عملیات بارگیری بهنحویکه شیب منفی در دیواره معدنی به وجود نیاید

0.700

حذف

منوط بودن ورود به مناطق حادثهساز به کسب مجوز از مسئول ایمنی

0.863

تأیید

پارک کردن و خاموش کردن ماشینآالت قبل از ترک کردن

0.888

تأیید

نصب تجهیزات شناسایی حریق و اطفای خودکار آن بر روی ماشینآالت

0.913

تأیید

رعایت حداکثر سرعت مجاز که توسط مسئول فنی ابالغ میشود توسط رانندگان دامپ تراک ها

0.625

حذف

شرایط کار سخت و زیانآور (ماده  52قانون کار) در معدن

0.850

تأیید

تمیز کردن نوار نقاله و غلتک انتهایی در هنگام روشن بودن دستگاه

0.925

تأیید

رعایت اقدامات ایمنی نظیر احداث و نگهداری از سیستم اتصال به زمین ،کلیدهای محافظ جان،
ترانسهای یکبهیک در معدن

0.725

حذف

در نظر گرفتن حداقل فاصله افراد هنگام آتشباری بامالحظه خطر پرتاب سنگ

0.888

تأیید

پیشبینی محل ویژهای برای ناهارخوری کارگران طبق آئیننامه بهداشت عمومی

0.688

حذف

انجام عملیات خنثیسازی چالهای خرج گذاری شدهای که در عملیات آتش باری منفجرنشدهاند بر اساس آئیننامه
ایمنی در معادن

0.863

تأیید

وجود تجهیزات کمکهای اولیه در اختیار کارگران

رعایت عدم عبور جام ماشین بارگیر از روی اتاقک ماشین باربر در حین عملیات بارگیری

0.925

تأیید

احراز صالحیت امور ایمنی پیمانکاران معدن توسط پیمانکاران

0.700

حضور افراد غیرمجاز در منطقه عملیاتی ماشینآالت و تجهیزات

0.888

تأیید

تجهیزات و ماشینآالتی که در معادن جزء کاالهای مشمول استاندارد اجباریاند ،استاندارد ملی
ایران را داشته باشند

0.725

حذف

مناسب و در دسترس بودن وسایل بارگیری و باربری مجهز به وسایل اطفای حریق

0.863

تأیید

رعايت حریم ایمن خطوط انتقال برق فشارقوی در بهرهبرداری از ماشینآالت معدنی

0.738

حذف

عدم ممنوعیت ورود افراد به محدوده بارگیری توسط شاول و لودر

0.888

تأیید

انجام عملیات لق گیری بعد از آتش باری در سینه کارهای معدنی (جلوگیری از خطر ریزش در
هنگام بارگیری)

0.700

مجهز بودن ماشینآالت بارگیری و باربری به هشداردهندههای صوتی و نوری مناسب در زمان حرکتبهعقب

0.888

تأیید

0.888

تأیید
حذف

حذف

طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی
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جدول  -3پرسشنامه تحقیق
سازه

نقض قوانین و مقررات

رفتارهای ناایمن اپراتور

شرایط ناایمن تجهیزات

بعد

شماره گویههای پرسشنامه

تکنولوژی و طراحی

گویه های  1تا 4

آموزش ایمنی و آموزش عمومی شغلی

گویه های  5تا 8

آموزش کافی درزمینه قوانین و مقررات

گویه های  9تا 12

قوانین و مقررات و بازرسی

گویه های  13تا 16

فرهنگ ایمنی

گویه های  17تا 20

رفتار ناایمن اپراتور

گویه های  21تا 25

رفتارهای مخاطرهآمیز در مکان ناایمن

گویه های  26تا 29

برخورد و حبس با ماشینآالت معدنی

گویه های  30تا 34

نقص ایمنی پشتیبانی و سایر نمایشگرها

گویه های  35تا 39

نقص تجهیزات ،ابزار و دیگر لوازم جانبی

گویه های  40تا 44

محیط کار نامطلوب

گویه های  45تا 49

مدیریت ایمنی سازمان

گویه های  50تا 52

قوانین و مقررات تضمینکننده ایمنی در تولید

گویه های  53تا 59

شرایط ناایمن محیطی

نتایج ارزيابي روایی سازه پرسشنامه
جهت تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه  377نفر از جامعه آماری
مدنظر قرار گرفت که براي توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي
جامعه موردمطالعه از شاخصهاي آمار توصيفي جهت دستهبندي
دادههاي مربوط به جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و تحصیالت استفاده
شد .تعداد  299نفر از پاسخدهندگان مرد بودند که  79.3در صد از
حجم نمونه را تشکیلدادند .همچنین تعداد  78نفر از پاسخدهندگان
زن بودند که  20.7درصد از حجم نمونه را تشکیل دادند .از بين
تعداد افراد پاسخدهنده بيشترين فراواني مربوط به بازه سني 36
تا  45سال بود که با  157نفر 41.6 ،درصد حجم نمونه را تشکيل
دادند .کمترين فراواني مربوط به افراد با بازه سني کمتر از  25سال
است که با  33نفر 8.8 ،درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص

دادند .تعداد  161نفر از پاسخدهندگان مجرد بودند که  42.7در
صد از حجم نمونه را تشکیل دادند .همچنین تعداد  216نفر از
پاسخدهندگان متأهل بودند که  57.3درصد از حجم نمونه را تشکیل
دادند .بيشترين فراواني مربوط به افراد داراي مدرک لیسانس بود که
شامل  206نفر و  54.6درصد حجم نمونه را تشکيل ميدادند .افراد
داراي تحصیالت دیپلم و پایینتر نیز هیچ درصدی از حجم نمونه را
تشکيل ندادند و کمترين فراواني را به خود اختصاص دادند.
جدول  4شامل آمار توصیفی برای همه متغیرهای بهکاررفته
در تحقیق است .در بخش اول مهمترین شاخصهای مرکزی و
پراکندگی ارائهشده است .ارقام این جدول به کمک نرمافزار SPSS
محاسبهشدهاند.

جدول  -4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

متغیر

میانگین

انحراف معیار

نقص تکنولوژی و طراحی

3.597

0.621

برخورد و حبس با ماشینآالت معدنی

3.823

0.647

عدم آموزش کافی درزمینه قوانین و مقررات

3.401

0.663

3.234

0.865

فرهنگ ایمنی

3.742

0.701

3.488

0.714

عدم آموزش ایمنی و آموزش عمومی شغلی
قوانین و مقررات و بازرسی

3.579
3.565

نقض قوانین و مقررات

3.577

رفتارهای مخاطرهآمیز در مکان ناایمن

3.790

رفتار ناایمن اپراتور

رفتارهای ناایمن اپراتور

3.622

0.719

نقص ایمنی پشتیبانی و سایر نمایشگرها

3.277

0.750

شرایط ناایمن تجهیزات

3.445

0.529

مدیریت ایمنی سازمان

0.671
0.616

نقص تجهیزات ،ابزار و دیگر لوازم جانبی
محیط کار نامطلوب

قوانین و مقررات تضمینکننده ایمنی در تولید
شرایط ناایمن محیطی

3.495
3.746
3.629
3.608

0.736
0.621
0.658

0.717
0.571
0.529
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جدول  4نشان میدهد میانگین تمامی مؤلفهها باالتر از عدد  3است
و ازآنجاییکه در طیف  5گزینهای که انتخابشده میانگین باالتر از
 3نشاندهنده موافق بودن وضعیت آن متغیر در جامعه آماری است.

خروجی آزمون  KMOدر این مطالعه  0/708بهدستآمده است .لذا
 59سؤال فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره میباشند؛ بنابراین
کفایت نمونه مناسب است.

جهت تعیین تناسب حجم نمونه از روش سنجش تناسب حجم
نمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه آماره ( KMOشاخص ارزیابی
کفایت نمونه) استفاده شد .در این تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی به  13بعد مرتبط با حوادث ناشی از کار دستیافته شد و
طی این عمل  81گویه مستخرج در قالب  13بعد قرارگرفته است.

پس از تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها ،به تحلیل استنباطی دادهها
پرداخته میشود .در تجزیه تحلیل استنباطی ،روایی سازه پرسشنامه
تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار میگیرند .نتایج بار عاملی تحلیل
عاملی تأییدی و نتايج حاصل از سنجش معناداري دادههاي مدل
مرتبه دوم پرسشنامه در شکل  1نشان دادهشده است.

جدول  -5محاسبه شاخص کفایت نمونه )(KMO
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity

0.708

Chi-Square .Approx

9897.435

df

1711

Sig

0.000

شکل  -1الف :بار عاملی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پرسشنامه
ب :آماره  t-valueتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پرسشنامه

طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی

 /210مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
جهت برازش مدل ساختاري مدل اصلي تحقيق نيز از تعدادي از
شاخصهاي نيکوئي برازش استفادهشده است .يکي از شاخصهاي
عمومي براي بهحساب آوردن پارامترهاي آزاد در محاسبه شاخصهاي
برازش ،شاخص خي-دو بهنجار است که از تقسيم ساده خي-دو بر
درجه آزادي مدل محاسبه ميشود .چنانچه اين مقدار بين  1تا 3
باشد مطلوب است)29( .
χ 2 4762.79
=
= 2.883
df
1652

....

همچنين ازآنجاکه شاخص ريشه ميانگين مجذورات تقريب
( 7)RMSEAبرابر  0/032مدل از برازندگي خوبي برخوردار است.
همچنين ساير شاخصهاي نيکوئي برازش نيز در بازه موردقبول
قرارگرفتهاند که در جدول شماره  6آمده است

جدول شماره  -6شاخصهای نیکویی برازش پرسشنامه تأییدی مرتبه دوم پرسشنامه
شاخصهای برازندگي
مقادير قابلقبول
مقادير محاسبهشده

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

>0.1

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

1–0

0/032

0/91

0/97

0/93

0/98

0/96

در این پژوهش با استفاده از تحليل عاملي تأییدی مرتبه دوم ساختار
کلي پرسشنامههاي تحقيق مورد روایی سنجي محتوایی قرارگرفته
است .اين مدل با اقتباس از برونداد نرمافزار ليزرل ترسیمشده است.
بر اساس محاسبات انجامشده ،ازآنجاکه در ابتدا گویه ها با روش
الوشه غربالشده بود ،در این مرحله کلیه گویه ها و ابعاد پرسشنامه
دارای روایی سازه بوده و برای تشکیل پرسشنامهای منسجم مناسب
هست.
نتایج ارزيابي پايائي پرسشنامه
پايائي نهایی پرسشنامه به روش همسانی درونی (آلفای کرون باخ)
محاسبه شد که نتایج آن در جدول  7ارائهشده است.

جدول  -7برونداد نرمافزار  SPSSبراي محاسبه آلفاي کرون
باخ پرسشنامه
N of Items

Cronbach’s Alpha

41

0.842

ضريب آلفاي کرون باخ محاسبهشده در اين پژوهش ،برابر 0.842
محاسبه گرديد .بنابراين پايائي پرسشنامه بسيار مطلوب ارزيابي
گرديده است .در ادامه از دونیمه کردن برای بررسی پایایی پرسشنامه
بهره گرفته شد که با محاسبه ضریب همبستگی  0/697برای دونیمه
اطالعات و محاسبه مقدار  ،0/804ضریب قابلیت اعتماد کل آزمون
مناسب ارزیابی شد.

بحث
هدف اصلی از این مطالعه ارائه پرسشنامهای منسجم جهت ارزیابی
حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین
و مقررات با در نظر گرفتن معادن فلزی روباز استان کرمان و یزد
بهعنوان جامعه آماری انجامگرفته است.
بهصورت کلی برای ارزیابی حوادث نقش قوانین و مقررات بسیار
پررنگ است ،چنانچه ریشه کلیه حوادث را میتوان در نقص قوانین و
مقررات در قسمتی از چرخه کاری ،رفتارهای ناایمن اپراتور به دالیلی
چون عدم آموزش و تجربه و یا عدم امنیت مکان کاری ،شرایط ناایمن
تجهیزات و شرایط ناایمن محیطی دانست .این موارد را میتوان با
وضع قوانین متعدد رفع نمود .عدم پیروی کارکنان و مسئوالن از
قوانین و دستورالعملهای ایمنی باعث خواهد شد تا آمار رفتارهای
غیر ایمن در محیط کار افزایش یابد لذا الزم است پس از تدوین
قوانین ایمنی ،ضمن برگزاری دورههای آموزشی ،سطح آگاهی افراد
نسبت به این قوانین را افزایش داده و همچنین از عواملی همچون
تشویق و تنبیه برای ایجاد انگیزه و مشارکت کارکنان در خصوص
عدم ارتکاب رفتار ناایمن و پیروی از قوانین وضعشده استفاده گردد
و از این طریق با ایجاد جو ایمنی و شکلگیری فرهنگ ایمنی در
محیط کار از بروز رفتارهای ناایمن ناشی از نقض قوانین و مقررات
جلوگیری گردد .حتی این تشویق و تنبیه میتواند از کارکنان فراتر
رفته و مسئوالن را شامل شود ،بدینصورت میتوان بهطورقطع
به تضمینی برای اجرای قوانین و مقررات در معادن دستیافت.
جهت اشاعه رعایت رفتارهای ایمن اپراتور و تعالی شرایط ایمن
7. (Root Mean Square Error of Approximation)RMSEA
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تجهیزات و محیطی و کاهش آمار حوادث و همچنین رسیدن به
هدف تعالی ایمنی نیاز به رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات
در تمامی قسمتهای مختلف کاری در معادن وجود دارد تا ضمن
ارجح دانستن رعایت قوانین ایمنی در تمامی مراحل ،کارکنان الزام
و رهنمود کافی جهت پرداختن به مسائل ایمنی را داشته باشند و
عالوه بر پرداختن به رعایت قوانین و الزامات فردی ایمنی در جهت
افزایش ایمنی محیط کار ،تأمین ایمنی همکاران و ارتقاء شرایط ایمن
تجهیزات و محیط گام بردارند .در پژوهشهای آينده ،میتوان نقض
قوانین و مقررات را در سازمانهایی با ساختار مشابه و همچنین بر
ساير مقولههای مديريتي (نظیر بهرهوری سازمان ،عملکرد سازمان و
عملکرد مالی) موردتحقیق و آزمون قرارداد تا نتايج بهدستآمده از
استحكام بيشتري براي اجرا برخوردار باشند .محدوديت زماني تحقيق
باعث محدود شدن مطالعه میشود.

نتیجهگیری
بر اساس نتايج بهدستآمده ،يكي از روشهاي سنجش حوادث ناشی
از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات استفاده
از پرسشنامه است که ابزار استفادهشده در این مطالعه نشان از
قابلاطمینان ،معتبر و كاربردي بودن آن در معادن است.
بنابراین ارزيابي اعتبار محتوا توسط گروه خبرگان نشان داد که 22
گویه از  81گویه مقیاس اولیه حذف گردید ،این گویه ها نامناسب
و تکراری بودند .بنابراين ،ابزار تجدیدنظر شده متشکل از  59گويه
ايجاد گرديد .در اين مطالعه همچنين اعتبار سازه پرسشنامه با
استفاده از ( EFAتحلیل عامل اکتشافی) و ( CFAتحلیل عامل
تأییدی) موردبررسی قرار گرفت EFA.نيز با استفاده از تجزیهوتحلیل
مؤلفههای اصلي منجر به تشکيل چهار سازه ،سیزده بعد با  59گويه
شد .عالوه بر اين ،پايايي همساني دروني پرسشنامه نيز قابلقبول بود.
بنابراين ،مشخص شد مقياس طراحیشده بهعنوان يک ابزار معتبر و
قابلاعتماد میتواند مورداستفاده قرار گيرد .یافتهها در ارتباط با ابعاد
مقیاس طراحیشده مطابق با نتايج حاصل از مطالعات قبلي بود که به
این نتیجه رسیده شد که برای ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن
فلزی روباز بهصورت لزوم پرسشنامهای دارای  4سازه نقض قوانین
و مقررات شامل ابعاد تکنولوژی و طراحی ( ،)30آموزش ایمنی و
آموزش عمومی شغلی ( ،)31آموزش کافی درزمینه قوانین و مقررات
( ،)30 ,25قوانین و مقررات و بازرسی و فرهنگ ایمنی( )30 ,24؛

سازه رفتارهای ناایمن اپراتور شامل ابعاد رفتار ناایمن اپراتور ()32
و رفتارهای مخاطرهآمیز در مکان ناایمن ( ،)32سازه شرایط ناایمن
تجهیزات شامل ابعاد برخورد و حبس با ماشینآالت معدنی ،نقص
ایمنی پشتیبانی و سایر نمایشگرها ( ،)33 ,31نقص تجهیزات (،)34

ابزار و دیگر لوازم جانبی و سازه شرایط ناایمن محیطی شامل ابعاد
محیط کار نامطلوب ( ،)25مدیریت ایمنی سازمان ( ،)25قوانین و
مقررات تضمینکننده ایمنی در تولید ( )30و  59سؤال الزم است.
استفاده از ابزار پرسشنامه بهعنوان ابزار اصلي گردآوری دادهها
هميشه با انتقاداتي مانند عدم پاسخگویی مناسب بعضی از کارکنان
به پرسشنامه مواجه بوده است .هر سازماني داراي فرهنگ و جو
منحصربهفرد است ،لذا يافتههاي اين پژوهش بهسادگی قابلتعمیم
براي هر سازمان یا معدن ديگري نیست .این تحقیق محدود به
کلیه کارکنان معادن روباز فلزی بهعنوان مطالعه موردی میشود.
درصورتیکه مراکز دیگری نیز میتوانستند موردبررسی قرار بگیرند.
احساس عدم اعتماد به محقق به هنگام جواب دادن به سؤاالت تحقیق
در بسیاری از افراد مشاهدهشده بود .این خود سبب محدودیتهایی
برای تحقیق حاضرشده است.

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر نتیجه پایاننامه درجه کارشناسی ارشد مدیریت سالمت،
ایمنی و محیطزیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی میباشد .این پروژه
با حمایت و پشتیبانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اجراشده
است .نویسندگان از اساتید محترم ،بازرسان ادارات کار استان کرمان
و یزد و همچنین ریاست و مسئولین محترم  HSEمعادن فلزی
روباز و تمامی کارکنان پرتالش و گرانقدر مرکز تحقیقات و تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشتکار مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم
میدارند.
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