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Abstract 

Background and Objective: Offshore oil and gas platforms have a high 

potential for major and critical events due to sensitive operating conditions, 

the existence of critical equipment, and significant volumes of hydrocarbon 

materials. This study aimed to investigate the effect of organizational 

leadership and safety climate on the occurrence of unsafe behaviors among 

employees of oil platforms. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2018 

on five oil platform located in the Persian Gulf, Iran. The sample size was 

obtained at 291 employees. Multifactor Leadership Questionnaire and 

standard occupational safety climate questionnaire were used to assess the 

organizational leadership and safety climate, respectively. Furthermore, the 

unsafe behaviors checklist was utilized to determine the occurrence of unsafe 

behaviors based on the risk factors of accidents that have occurred at the oil 

platforms during the past 10 years. 

Results: According to the results, there was a significant inverse relationship 

between leadership styles (i.e., transformational and transactional) and the 

occurrence of unsafe behaviors. Moreover, the study of the relationship 

between different dimensions of safety climate and the occurrence of unsafe 

behaviors showed that dimensions of safety at work correlated significantly 

with the probability of ignoring the error and the occurrence of unsafe 

behaviors. 

Conclusion: The results of the present study showed that leadership styles 

(i.e., transformational and transactional), safety at work, and probability of 

ignoring errors in oil platforms are important and influential factors in the 

occurrence of unsafe behaviors.  
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 25/01/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 حیاتی، تجهیزات وجود و حساس عملیاتی شرایط دلیل به گاز و نفت فراساحلی سکوهای سابقه و هدف:

 اثربخشی مطالعه هدف با حاضر پژوهش ارتباط، این در .دارند بزرگ حوادث بروز زمینه در زیادی پتانسیل

 .شد انجام نفتی سکوهای کارکنان در ناایمن رفتارهای وقوع بر ایمنی جو و سازمانی رهبری سبک

 انجام فارس خلیج در واقع نفتی سکوی پنج بین در 1396 سال در حاضر مقطعی مطالعه ها:مواد و روش

 سبک سنجش منظور به .گردید تعیین نفر 291 با برابر جامعه حجم بودن مشخص به توجه با نمونه حجم .شد

 ایمنی جو استاندارد و رهبری هایسبک عاملی چند هایپرسشنامه از ترتیب به ایمنی جو و سازمانی رهبری

 عوامل به توجه با ناایمن رفتارهای لیستچک از نیز ناایمن رفتارهای بروز تعیین منظور به .شد استفاده شغلی

 .گردید استفاده اند،پیوسته وقوع به نفت شرکت سکوهای روی گذشته ساله 10 طی که حوادثی

 ناایمن، رفتارهای بروز و تبادلی و تحولی رهبری هایسبک بین که گردید مشخص مطالعه این در ها:یافته

 رفتارهای بروز و ایمنی جو مختلف ابعاد بین ارتباط مطالعه همچنین. دارد وجود معناداری و معکوس ارتباط

 رابطه ناایمن رفتارهای بروز و خطا از پوشیچشم احتمال و کار محیط ایمنی ابعاد بین که داد نشان ناایمن

 .دارد وجود معناداری

 هایمؤلفه و تبادلی و تحولی رهبری هایسبک که دادند نشان حاضر مطالعه از حاصل نتایج گیری:نتیجه

 رفتارهای بروز بر تأثیرگذار و مهم عواملی نفتی، سکوهای در خطا از پوشیچشم میزان و کار محیط ایمنی سطح

 .باشندمی ناایمن

 

 نفتی سکوی ؛سازمانی رهبری سبک ؛ناایمن رفتار؛ ایمنی جو واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 که هستند کشورها در مهم مشکالت از یکی شغلی حوادث

 تحت را سازمانی و اقتصادی سالمتی، شناختی،روان مختلف ابعاد

 و شناسایی به رفتار بر مبتنی ایمنی .]1[ دهندمی قرار تأثیر

 حوادث بروز بر که پردازدمی کار محیط در رفتارهایی اصالح

 سازمانی هایزیرساخت منظور، این به نیل برای .هستند اثرگذار

 واکنشی رفتار .]2[ شوندمی گرفته نظر در رفتارها این اجتماعی و

 سر زنده موجود از بیرونی کنش یا عمل یک برابر در که است

. است موجودات سایر از ترپیچیده انسان در رفتار این. زندمی

 انسان توی در تو و گسترده ذهنی فرایندهای پیچیدگی، این دلیل

. دهدمی تشکیل را روانشناسی دانش موضوع مجموع در که است

 آن براساس زیرا دارد؛ زیادی بسیار اهمیت رفتار در رویه ثبات

 فتارر .کرد بینیپیشرا هاانسان اعمال و رفتار یبرخ توانمی

 ینیب شیپ قابل و بوده نظم ینوع تابع موارد شتریب در گرانید

 حوادث دالیل شناسایی راستای در که تحقیقاتی. ]3[ هستند

 درصد 98 تا 85 دالیل که هستند آن از حاکی اند،گرفته صورت

 رفتار نگرش، دهند،می رخ ناایمن رفتار اثر در که شغلی حوادث از

 .]4[ باشندمی فرهنگ و

 عنوان به بسیاری سازمانی عوامل گرفته،صورت مطالعات در

 که اندشده شناخته ناایمن/ایمن رفتارهای کنندهتعیین عوامل

 یکی ایمنی جو. ]5[ باشدمی ایمنی جو هاآن ترینبرجسته از یکی

 مبحث وارد اخیر دهه چند طی و تازگی به که است مباحثی از

 برای گوناگونی تعاریف. است شده حوادث از پیشگیری و ایمنی

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 77تا  68 صفحات ،1399 بهار ،1شماره  ،7دوره         

 مقاله پژوهشی
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 ناایمن ارهایرفت وقوع بر ایمنی جو و سازمانی رهبری سبک اثربخشی                           

 کنفدراسیون نظر بر بنا. است گردیده ارائه ایمنی فرهنگ و جو

 است باورهایی و عقاید حقیقت در ایمنی جو انگلستان، صنعت

 جو. ]6[ دارند بیماری و حادثه یک مورد در هاسازمان تمام که

 محیط مورد در کارکنان هایاستنباط و ادراکات بررسی به ایمنی

 و ایمنی به مربوط اقدامات ایمنی، به مدیریت عالقه سطح کار،

 فرهنگ .]7-9[ پردازدمی ریسک کنترل در افراد مشارکت میزان

 -روانی هایویژگی سایر همانند ایمنی جو آن تبع به و ایمنی

 به ایمنی جو. ]10[ دارند رفتار با ناگسستنی پیوندی اجتماعی،

 را سازمان یک ایمنی عملکرد و کارایی مهم، شاخص یک عنوان

 بینیپیش نوعی به را شغلی حوادث وقوع تواندمی و کرده تعیین

 . ]12،11[ نماید

 رفتارهای شیوع بر تأثیرگزار و مهم بسیار عوامل از دیگر یکی

 از یکی رهبری سبک. باشدمی سازمانی رهبری سبک ناایمن،

 نسبتا   هایپژوهش ایمنی حوزه در که است سازمانی متغیرهای

 اندداده نشان پیشین مطالعات. است شده انجام آن مورد در کمی

 میزان همچنین و مختلف صنایع و هاسازمان در رهبری سبک که

 باعث تواندمی ایمنی با مرتبط موضوعات برابر در مدیران تعهد

 در حوادث بروز کاهش آن تبع به و ناایمن رفتارهای بروز کاهش

 با رابطه در کمی مطالعات اما ؛]15-13[ گردد شغلی هایمحیط

 فرهنگ ایجاد بر سازمانی رهبری سبک هایمؤلفه اثرگذاری نحوه

 در ناایمن رفتارهای بروز کاهش منظور به مناسب ایمنی جو و

 موارد با مطابق. ]14[ است پذیرفته صورت کاری هایمحیط

 سبک بین واسط پارامتر یک عنوان به ایمنی جو شده، مطرح

 سبک. نمایدمی عمل ناایمن رفتارهای بروز و سازمانی رهبری

 ایمنی جو ایجاد به منجر تواندمی ایمنی حوزه در مناسب رهبری

 و ناایمن رفتارهای بروز کاهش موجب آن تبع به و شده مطلوب

 .]16[ گردد کاری هایمحیط در حوادث

 تعهد ایمنی، به نسبت مثبت نگرش که اندداده نشان محققان

 مناسب ایمنی جو و ایمنی موضوعات به نسبت رهبران و مدیران

 ایمنی اقدامات ابقای و رعایت در هم و پذیرش در هم کار محل در

 برآورد طبق .]17[ باشدمی مؤثر شغلی حوادث کاهش و شغلی

 میلیون 330 و مرگ هزار 350 از بیش ساالنه کار، جهانی سازمان

 روی کار از ناشی حوادث اثر در جراحت و صدمه به منجر حادثه

 تولید کل از درصد 4 معادل هاآن از ناشی خسارت که دهدمی

  .]18[ است شده برآورد جهانی ناخالص

 نفتی، سکوهای در ایمنی مشکالت اخیر هایسال در

 سکوها این در کار. است کرده ایجاد دنیا سراسر در را هایینگرانی

 باال فیزیکی و روانی بار با خطرزا هایفعالیت از ایمجموعه شامل

 مشاغل از یکی که اندداده نشان پیشین مطالعات. ]19[ باشدمی

 حوادث انواع بروز ریسک و ناایمن رفتارهای از باالیی حجم با

 سکوهای. ]21،20[ باشدمی نفتی سکوهای روی کار شغلی،

 وجود حساس، عملیاتی شرایط دلیل به گاز و نفت فراساحلی

 مواد توجه قابل حجم همچنین و انسانی نیروی حیاتی، تجهیزات

 و بحرانی و بزرگ حوادث بروز برای زیادی پتانسیل هیدروکربنی،

 و ایمنی جو موضوع اهمیت به توجه با .دارند اقتصادى هاىزیان

 در حیاتی بسیار و نوظهور موضوعاتی عنوان به رهبری سبک

 هایبخش در حوادث نرخ کاهش و ایمنی سطوح افزایش راستای

 در کلیدی عناصر عنوان به هاآن متقابل ارتباط و نقش و مختلف

 تاکنون که نکته این ذکر همچنین و ناایمن رفتارهای بروز

 از یکی عنوان به ایران نفتی هایسکوی با ارتباط در پژوهشی

 کشور اقتصاد پویایی و توسعه در استراتژیک و مهم هایبخش

 سبک اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش است، نشده انجام

 کارکنان در ناایمن رفتارهای وقوع بر ایمنی جو و سازمانی رهبری

 .پذیرفت صورت نفتی سکوهای
 

 هامواد و روش

 مطالعه مورد جمعیت
 در 1396 سال در حاضر مقطعی و تحلیلی -توصیفی مطالعه

 ایران جنوب در فارس خلیج در واقع نفتی سکوی پنج با ارتباط

 نفتی سکوی پنج در شاغل افراد کلیه شامل آماری جامعه. شد انجام

 بودن مشخص به توجه با نیز نمونه حجم. بود نفر 564 تعداد به

 گرفتن نظر در با کوکران فرمول کارگیریبه طریق از جامعه، حجم

 روش به مذکور تعداد. گردید تعیین نفر 291 با برابر 04/0 خطای

 انتخاب نفتی سکوی پنج کارکنان بین از سیستماتیک تصادفی

 کاری سابقه سال یک حداقل داشتن مطالعه به ورود معیار. گردیدند

 برای کافی رضایت وجود عدم. بود کافی تجربه و نفتی سکوهای در

 گرفته نظر در مطالعه از خروج معیار عنوان به نیز مطالعه در شرکت

 هایپرسشنامه حذف و دهیپاسخ نرخ به توجه با نهایت در. شد

 انجام از پیش. گرفتند قرار مطالعه مورد نفر 280 مخدوش، و ناقص

 مربوطه، هایلیستچک و هاپرسشنامه تکمیل و مطالعه

 انجام هدف مورد در کافی اطالعات و شد انجام الزم هایهماهنگی

 . گرفت قرار افراد اختیار در هاپرسشنامه تکمیل نحوه و مطالعه

 

 هاداده آوریجمع ابزار
 رهبری سبک سنجش
 عاملی چند پرسشنامه از رهبری سبک سنجش برای

 MLQ: Multifactor Leadership) رهبری هایسبک

Questionnaire )توسط که Bass و Avolio 1997 سال در 

 ارزیابی به که پرسشنامه این. گردید استفاده است، شده طراحی

 مداخله عدم و تبادلی آفرین،تحول رهبری هایشاخص و عوامل

 رهبری. است سؤال 36 دارای ویرایش جدیدترین در پردازد،می

 دارای تبادلی یا گراتعامل رهبری سؤال، 20 دارای آفرینتحول

 پاسخ. باشدمی سؤال 4 دارای مداخله عدم رهبری و سؤال 12

 از ایگزینه پنچ لیکرت طیف مبنای بر پرسشنامه این سؤاالت

 .]22[ شوندمی امتیازدهی "مخالفم کامال " تا "موافقم کامال "
 

 ایمنی جو سنجش
 ایمنی جو استاندارد پرسشنامه از ایمنی جو سنجش برای
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 انو همکار یارندی صادقی 

 مدیریت تعهد مؤلفه هشت شامل و بوده سؤالی 37 که شغلی

 از اطاعت و کارگران دانش ایمنی، مسائل اولویت و ایمنی برای

 مشارکت ایمنی، مسائل به نسبت کارگران نگرش ایمنی، قوانین

 کار، محیط ایمنی ایمنی، قوانین رعایت به نسبت تعهد و کارگران

 و محصوالت مقابل در ایمنی اولویت کار، محل در فوری آمادگی

 این امتیازدهی. گردید استفاده باشد،می خطرات از پوشیچشم

 گرفت صورت لیکرت آیتمی پنج مقیاس مبنای بر پرسشنامه

 کامال   و 2= مخالف ،3= ندارم نظری ،4= موافق ،5= موافق کامال )

 پیشین مطالعات در پرسشنامه این پایایی و روایی. (1= مخالف

 .]23[ است گردیده تأیید

 

 متغیرها سنجش ابزار سازیشاخص
 سبک هایپرسشنامه در هاعامل تعداد اینکه به توجه با

 به نیز و باشدمی متفاوت مختلف، ابعاد برای ایمنی جو و رهبری

 مختلف ابعاد امتیاز مقایسه در تسهیل و بیان سازییکسان منظور

 از مختلف نفتی هایسکوی در ایمنی جو و رهبری سبک

 حذف سؤاالت تعداد اثر تا شد استفاده فازی سازیمقیاسبی

 :باشدمی زیر صورت به فازی سازیمقیاسبی فرمول .گردد
 

Fi =
∑ Xij−(5×r)n
j

(5×r)−r
            

 

 شماره پاسخگوی برای پرسشنامه امتیاز Fi فرمول، این در

iاهمیت باشد، ترنزدیک 1 به هرچه و بوده 1 تا 0 بین که است ام 

 هایمقیاس به توجه با ام j سؤال نمرات ij است؛ بیشتر مؤلفه

 تعداد) نمونه حجم n است؛ گویه تعداد  rباشد؛می لیکرت طیف

 جو پرسشنامه سؤاالت گروه در مثال برای باشد؛می( پاسخگویان

 10 دارای ایمنی اولویت و ایمنی به مدیریت تعهد بعد ایمنی،

 توجه با. است سؤال 2 دارای خطرات از پوشیچشم بعد و سؤال

 محاسبه لیکرت مبنای بر بعد هر امتیازات مجموع اینکه به

 درصد است، کمتری سؤاالت تعداد دارای که بعدی شود،می

شامل  را است بیشتر سؤاالت دارای که بعدی به نسبت کمتری

 سؤاالت تعداد تأثیر سازی،مقیاسبی طریق از رو این از شود؛می

 هرچه گردد؛می محاسبه 100 تا 0 از بعد هر امتیاز و شده حذف

 استنادتر قابل و ترقوی بعد آن باشد، ترنزدیک 100 به عدد این

 .بود خواهد

 

 ناایمن رفتارهای سنجش
 روش از کار انجام حین در ناایمن رفتارهای ثبت منظور به

 لیستچک منظور،بدین. گردید استفاده مستقیم مشاهده

 طی که حوادثی شبه و حوادث عوامل به توجه با ناایمن رفتارهای

 بود، پیوسته وقوع به نفت شرکت سکوهای روی گذشته سال 10

 این از تا رسید دانشگاهی اساتید و خبرگان تأیید به و شد تهیه

 جهت ابزاری عنوان به استفاده برای را الزم صالحیت طریق

 که لیستچک این. آورد دست به ناایمن رفتارهای میزان سنجش

 مستقر خبره ایمنی کارشناسان از نفر 10 توسط داشت، سؤال 15

 به افراد تکتک که گونهبدین شد؛ تکمیل گانهپنج سکوهای در

 گرفتند قرار نظر تحت نامحسوس صورت به دقیقه 45 تا 30 مدت

 ناایمن رفتارهای میزان اقدام، دست در کارهای انجام حین تا

 امتیازی پاسخگویان ناایمن رفتار. گردد ثبت درصد حسب بر هاآن

 پاسخگو ناایمن رفتار امتیاز هرچه و دارد درصد 100 تا 0 بین

 حین در بیشتری ناایمن رفتار که است معنا این به باشد، بیشتر

 .است شده مشاهده کار انجام

 

 هاداده تحلیل و تجزیه
 نظیر توصیفی آمار هایشاخص از حاضر مطالعه در

 منظور به. گردید استفاده فراوانی و معیار انحراف میانگین،

 آماری آزمون از هاداده توزیع نبودن/بودن نرمال بررسی

 این بر. شد گرفته بهره Smirnov–Kolmogorov ناپارامتریک

 تحلیل ،(P>05/0) هاداده توزیع بودن نرمال تأیید با و مبنا

 طرفهیک واریانس آنالیز هایآزمون از استفاده با هاداده

(ANOVA: Analysis of Variance )همبستگی ضریب و 

Pearson مورد استفاده در سطح  یهاآزمون تمامی. شد انجام

 یطدر مح یزها نداده یل. تحلشدندانجام  05/0 یدارامعن

 . گرفت صورت SPSS 25 یافزار آمارنرم
 

 هایافته
 کنندگانشرکت بیشتر که گردید مشخص نتایج مبنای بر

(. درصد 8/61) دارند قرار سال 40 تا 31 سنی محدوده در

 از درصد 4/56 قرارداد کاری، قرارداد نوع نظر از همچنین

 دارای مطالعه مورد افراد اکثر. بود رسمی نوع از کنندگانشرکت

 که دادند نشان نتایج(. درصد 3/54) بودند کارشناسی مدرک

 هیچ اخیر سال یک در مطالعه مورد افراد کلیه از درصد 1/91

 در کنندگانشرکت توزیع بررسی. اندنکرده تجربه را ایحادثه

 بود آن از حاکی مطالعه مورد گانهپنج نفتی سکوهای در مطالعه

 افراد از درصد 79/6 و 86/17 ،14/12 ،30 ،21/33 ترتیب به که

 نرخ. هستند کار به مشغول E و A، B، C، D نفتی سکوهای در

 درصد 96 با برابر مطالعه این در افراد دهیپاسخ و مشارکت

 در آمده دست به دموگرافیک اطالعات سایر. گردید تعیین

 .است شده ارائه 1 جدول

 

 ناایمن رفتارهای بروز سنجش
 به نفر 162 که داد نشان ناایمن رفتارهای فراوانی توزیع

 نفر 10. هستند ایمن اصطالحا  و نداشته ناایمن رفتار وجه هیچ

 از حاصل نتایج سایر. باشندمی ناایمن کامال  رفتار دارای نیز

 ارائه 2 جدول در حاضر مطالعه در ناایمن رفتارهای وقوع بررسی

 .است گردیده

 ناایمن رفتارهای فراوانی بیشترین ،1 نمودار نتایج براساس

  میانگین برآورد کلی، طور به. باشدمی E و D سکوهای به مربوط
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 دهدمی نشان که است درصد 8 با برابر پاسخگویان ناایمن رفتار

 .است ایمن پاسخگویان اکثر رفتار تقریبا 
( ANOVA) طرفهیک واریانس آنالیز آماری آزمون نتایج

 سکوهای در ناایمن رفتارهای درصد میانگین بین که دادند نشان

 (.P=004/0) دارد وجود معناداری ارتباط مطالعه مورد نفتی
 

 رهبری سبک سنجش
  باشد،می درصد 100 تا 0 بین عددی که رهبری سبک برآورد

 

 (نفر 280) مطالعه مورد افراد دموگرافیک اطالعات :1 جدول

 فراوانی درصد فراوانی متغیر

 سن

  6/14 41 سال 30 از کمتر

  8/61 173 سال 40-31

  8/16 47 سال 50-41

  8/6 19 سال 51 از بیشتر

 قرارداد نوع

  4/56 158 رسمی

  9/7 22 قراردادی

  7/35 100 پیمانی

 تحصیالت

  4/26 74 دیپلم

  4/6 18 کاردانی

  3/54 152 کارشناسی

  5/12 35 ارشد کارشناسی

  4/0 1 دکتری

 اخیر سال یک در حادثه سابقه

  1/91 255 حادثه بدون

  4/1 4 حادثه دارای

  4/6 18 حادثه شبه دارای

  1/1 3 حادثه شبه و حادثه دارای

 
 مطالعه مورد افراد بین در ناایمن رفتارهای فراوانی مقادیر: 2 جدول

 فراوانی درصد فراوانی ناایمن رفتار تغییرات دامنه رفتار نوع

  8/57 نفر 162 ناایمن رفتار بدون ایمن

  2/24 نفر 68 درصد 15 تا 1 از ناایمن کمی

  7/9 نفر 27 درصد 30 تا 16 از ناایمن تقریبا 

  7/4 نفر 13 درصد 45 تا 31 از ناایمن بسیار

  6/3 نفر 10 درصد 100 تا 46 از ناایمن کامال  
 

 
 مطالعه مورد نفتی سکوهای حسب بر ناایمن رفتارهای درصد میانگین: 1 نمودار
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 انو همکار یارندی صادقی 

رهبری  سبک امتیاز هرچه. است شده داده نشان 3 جدول در

 سبک آن باشد، ترنزدیک درصد 100 عدد به و بوده بزرگتر

 دست به نتایج براساس. است سکوها تمام در غالب سبک رهبری،

 دو بر سکوها کل در تحولی رهبری سبک که گفت توانمی آمده

 .است غالب دیگر رهبری سبک

 دهدمی نشان 4 جدول در رهبری سبک هایمؤلفه برآورد

 مطالعه مورد متغیرهای سایر همانند رهبری سبک هایمؤلفه که

 هر امتیاز هرچه و بوده درصد 100 تا 0 بین امتیازی بازه دارای

 از مؤلفه آن که است معنا این به باشد، ترنزدیک 100 به بعد

 برقرار و نهادینه مربوطه سکوی در کامل صورت به رهبری سبک

 و ذهنی ترغیب هایمؤلفه ،4 جدول نتایج براساس. باشدمی

 به را امتیاز بیشترین فردی مالحظات سپس و مشروط پاداش

 .اندآورده دست

 و مطالعه مورد مختلف رهبری هایسبک بین ارتباط بررسی

 Pearson همبستگی ضریب از استفاده با ناایمن رفتارهای بروز

 رهبری هایسبک بین همبستگی ضرایب مقدار که داد نشان

 و -138/0 ترتیب به ناایمن رفتارهای بروز و تبادلی و تحولی

 مذکور موارد بین معناداری و معکوس ارتباط و بوده -191/0

  (.P<05/0) دارد وجود

 

 ایمنی جو سنجش
 بین در ایمنی جو کلی نمره مقادیر مقایسه راستای در

 در درصد حسب بر مقادیر کلیه مطالعه، مورد نفتی سکوهای

. است گردیده ارائه 5 جدول در و شده همسان 0-100 بازه

 جو میانگین بیشترین که گفت توانمی 5 جدول نتایج براساس

 میانگین کلی طور به و داشته وجود D و C سکوهای در ایمنی

 درصد 67 با برابر سکوها کل برای شده محاسبه ایمنی جو

 .باشدمی

( ANOVA) طرفهیک واریانس آنالیز آماری آزمون نتایج

 میانگین و مطالعه مورد مختلف نفتی سکوهای بین که داد نشان

 دیگر، عبارت به ندارد؛ وجود معناداری ارتباط ایمنی جو مقادیر

 است یکسان مطالعه مورد سکوهای کلیه در ایمنی جو میانگین

(772/0=P .)میانگین مقادیر بین که گردید مشخص همچنین 

 ارتباط مطالعه مورد مختلف سکوهای و ایمنی جو مختلف ابعاد

 (.P=04/0) دارد جود معناداری

 مورد مختلف ابعاد امتیاز مقایسه منظور به دیگر سوی از

 ابعاد کلیه امتیاز نیز مبحث این در ایمنی، جو مبحث در بررسی

 هر امتیاز هرچه که معنابدین. گردید همسان 100 تا 0 بازه در

  صورت به بعد آن که است معنا این به باشد، ترنزدیک 100 به بعد

  رهبری سبک مقادیر برآورد: 3 جدول

 بیشینه کمینه معیار انحراف میانگین رهبری سبک

  95  75/3  94/19  38/58 تحولی رهبری
  50/87  42/10  61/11  28/53 تبادلی رهبری

  75  0  98/19  29/30 مداخله عدم رهبری
 

  رهبری سبک هایمؤلفه مقادیر: 4 جدول

 بیشینه کمینه معیار انحراف میانگین رهبری سبک هایمؤلفه

 100 0 98/23 38/55 آرمانی ویژگی
 100 0 04/22 05/57 آرمانی رفتار

 100 0 06/26 01/57 بخشالهام انگیزش
 100 25/6 02/21 44/63 ذهنی ترغیب

 100 0 50/23 02/59 فردی مالحظات
 100 0 19/21 67/60 مشروط پاداش

 100 25/6 27/19 95/58 (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت
 50/87 0 88/16 22/40 (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت
 75 0 98/19 29/30 مداخله عدم رهبری
 

 مطالعه مورد سکوهای تفکیک به ایمنی جو مقادیر :5 جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین سکو

A 67 7 53 83 
B 67 5 58 84 
C 68 9 45 78 
D 68 6 53 81 
E 66 5 58 74 
 84 45 7 67 سکوها کل
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 مطالعه مورد افراد بین در ایمنی جو مختلف ابعاد مقادیر :6 جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین ایمنی جو بعد

  95  15  41/17  46/57 ایمنی مسائل اولویت و ایمنی برای مدیریت تعهد
  100  25  47/13  60/75 ایمنی قوانین از اطاعت و کارگران دانش
  100  0  12/12  48/93 ایمنی مسائل به نسبت کارگران نگرش

  100  35  22/15  46/78 ایمنی قوانین رعایت به نسبت تعهد و کارگران مشارکت
  100  25  77/14  51/85 کار محیط ایمنی
  100  0  85/19  79/43 کار محل در فوری آمادگی
  100  0  53/29  17/48 محصوالت مقابل در ایمنی اولویت
  100  0  03/25  86/42 خطرات از پوشیچشم

 
 ایمنی جو ابعاد و ناایمن رفتار بین Pearson همبستگی ضرایب: 7 جدول

 مقدار آماره ایمنی جو بعد مقدار آماره ایمنی جو بعد

 مدیریت تعهد
 -112/0 همبستگی ضریب

 کار محیط ایمنی
 -185/0 همبستگی ضریب

 *002/0 معناداری سطح 3/0 معناداری سطح

 کارکنان دانش
 062/0 همبستگی ضریب

 فوری آمادگی
 015/0 همبستگی ضریب

 798/0 معناداری سطح 301/0 معناداری سطح

 کارکنان نگرش
 098/0 همبستگی ضریب

 ایمنی اولویت
 048/0 همبستگی ضریب

 428/0 معناداری سطح 103/0 معناداری سطح

 کارکنان مشارکت
 027/0 همبستگی ضریب

 خطرات از پوشیچشم
 148/0 همبستگی ضریب

 *013/0 معناداری سطح 651/0 معناداری سطح

 (P<05/0) باشدمی معنادار موجود ارتباط *

 
شده  اجرا افراد توسط مربوطه سکوی در بهینه شکل در و کامل

 نسبت کارکنان نگرش ،6 جدول نتایج براساس. باشدمی برقرار و

 این که است آورده دست به را امتیاز بیشترین ایمنی مسائل به

 ایمنی مسائل به نسبت کارکنان نگرش بعد دهدمی نشان موضوع

 .است شده نهادینه مطالعه مورد افراد بین در

 رفتار با آن مختلف ابعاد و ایمنی جو بین ارتباط بررسی

 و کارکنان دانش کارکنان، نگرش بین که داد نشان ناایمن

 آماری لحاظ به معناداری رابطه ناایمن رفتار با کارکنان مشارکت

 بعد بین Pearson همبستگی ضریب. (P<05/0) ندارد وجود

 ارتباط و بود -185/0 معادل ناایمن رفتار و کار محیط ایمنی

 بین همچنین. گردید مشاهده مذکور پارامتر دو بین معناداری

 رابطه ناایمن رفتار و خطا از پوشیچشم احتمال بعد امتیاز

 بین همبستگی مقادیر سایر(. P<05/0) آمد دست به معناداری

. است گردیده ارائه 7 جدول در ناایمن رفتار و ایمنی جو ابعاد

 رفتار و مطالعه مورد دموگرافیک متغیرهای بین ارتباط بررسی

 (ANOVA) طرفهیک واریانس آنالیز آزمون از استفاده با ناایمن

 ناایمن رفتارهای بروز و افراد تحصیالت سطح بین که داد نشان

 سایر بین ارتباط (.P<05/0) دارد وجود معناداری ارتباط

. نبود معنادار ناایمن رفتار بروز با دموگرافیک پارامترهای

 در حادثه شبه و حادثه تجربه بین که گردید مشخص همچنین

 دارد وجود معناداری ارتباط ناایمن رفتارهای بروز و کار محیط

(05/0>P). 
 

 بحث

 که داد نشان مطالعه مورد سکوهای در رهبری سبک بررسی
 رهبری سبک دو بر سکوها کل در تحولی رهبری سبک امتیاز

 سبک مختلف هایمؤلفه بررسی پی در همچنین. است غالب دیگر

 پاداش و ذهنی ترغیب هایمؤلفه که گردید مشخص رهبری

 دست به را امتیاز بیشترین فردی، مالحظات سپس و مشروط

 رهبری هایسبک بین ارتباط بررسیبراین، عالوه. اندآورده

 آزمون از استفاده با ناایمن رفتارهای بروز و مطالعه مورد مختلف

 بین همبستگی ضرایب مقدار که داد نشان Pearson همبستگی

 به ناایمن رفتارهای بروز و تبادلی و تحولی رهبری هایسبک

 و معکوس ارتباط و بوده -191/0 و -138/0 معادل ترتیب

 نشان پیشین مطالعات. دارد وجود مذکور موارد بین معناداری

 ایمنی سطح بر اثرگذار عاملی سازمانی رهبری سبک که اندداده

 تحولی رهبری سبک و بوده ناایمن رفتارهای بروز و سازمان

 طریق از را ناایمن رفتارهای بروز نرخ و شغلی حوادث تواندمی

 .]25،24[ نماید بینیپیش ایمنی جو همچون متغیرهایی بر تأثیر

 خود مطالعه طی همکاران و Fernández-Muñiz در این راستا،

 بر تأثیرگذار عاملی رهبری، فاکتور که یافتند دست نتیجه بدین

 مهم این که است فرایندی صنایع در افراد ایمنی عملکرد و رفتار
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 مطالعه از حاصل نتایج. ]14[ دارد همخوانی حاضر مطالعه نتایج با

Wu طریق از سازمانی رهبری که دادند نشان نیز همکاران و 

 جو وضعیت بهبود به منجر تواندمی هاییاستراتژی گسترش

 سازمان یک در افراد ایمنی عملکرد بهبود آن تبع به و ایمنی

 .]16[ گردد

 ایمنی جو مقادیر بررسی از حاصل نتایج حاضر مطالعه در

 و C سکوهای در ایمنی جو میانگین بیشترین که دادند نشان

D محاسبه ایمنی جو میانگین کلی طور به و است داشته وجود 

 نتایج مبنای بر. باشدمی درصد 67 با برابر سکوها کل برای شده

 مختلف سکوهای و ایمنی جو مختلف ابعاد میانگین مقادیر بین

 مشخص همچنین .داشت وجود معناداری ارتباط مطالعه مورد

 امتیاز ترینپایین ایمنی، جو گانههشت ابعاد میان در که گردید

 86/42 امتیاز میانگین با خطرات از پوشیچشم بعد به مربوط

 کارکنان نگرش بعد به مربوط امتیاز باالترین و بوده درصد

  درصد 48/93 امتیاز میانگین با ایمنی مسائل به نسبت

 نگرش و دانش بعد که دهدمی نشان موضوع این .باشدمی

 انجام هایآموزش واسطه به ایمنی مسائل به نسبت کارکنان

 بررسی مورد افراد بین در مطالعه مورد سکوهای در شده

 .است شده نهادینه

 مقدار میانگین کمترین که گردید مشخص نتایج مبنای بر

(. درصد 67) است داشته وجود E نفتی سکوی در ایمنی جو

 مختلف سکوهای در ناایمن رفتارهای بررسی از حاصل نتایج

 به مربوط ناایمن رفتارهای فراوانی بیشترین که دادند نشان نیز

 موضوع این(. درصد 16) است بوده نفتی سکوی همین

 رفتار بروز بر آن مختلف ابعاد و ایمنی جو تأثیر دهندهنشان

 مطالعه در راستا این در. باشدمی مختلف سکوهای در ناایمن

 شد داده نشان پتروشیمی صنعت یک در همکاران و رحیمی

 ساززمینه و تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی ایمنی جو که

 باشدمی مختلف شغلی هایمحیط در ناایمن رفتارهای انجام

 که گردید بیان همکاران و حیدری مطالعه در همچنین. ]26[

 ایمنی سطح و ناایمن رفتارهای بروز و ایمنی جو فاکتور بین

 نتایج با مهم این که ]6[ دارد وجود معناداری ارتباط کار محیط

 و جعفری دیگر، سوی از. باشدمی همخوان حاضر مطالعه

 و ایمنی جو که دادند نشان خود پژوهش در همکاران

 ایمنی وضعیت تعیین برای مؤثر ابزاری آن با مرتبط فاکتورهای

 و Yu مطالعه در. ]27[ باشندمی ساختمانی هایکارگاه

 شد داده نشان نیز چین معادن کارکنان با ارتباط در همکاران

 رفتارهای بروز مقادیر کاهش بر اثرگذار عاملی ایمنی جو که

 تواندمی کاری هایمحیط در مطلوب ایمنی جو و بوده ناایمن

 مطالعات در .]28[ دهد کاهش را شغلی فرسودگی و استرس

 با نفتی سکوهای در شاغل افراد که است گردیده بیان پیشین

 هستند مواجه روانی و فیزیکی فاکتورهایریسک از باالیی حجم

  مشاغل این در بسیاری حوادث بروز به منجر امر این که

 . ]19[ گرددمی

 مختلف ابعاد و ایمنی جو بین ارتباط بررسی دیگر، سوی از

 نگرش، بین که داد نشان حاضر مطالعه طی ناایمن رفتار با آن

 نظر از معناداری رابطه ناایمن رفتار با کارکنان مشارکت و دانش

 مؤلفه سه این که است معنابدین امر این. ندارد وجود آماری

 نبوده اثرگذار ناایمن رفتار بر شده تکمیل هایپرسشنامه براساس

 موارد بر مطابق اینکه به توجه با. است داشته رنگیکم تأثیرات یا

 مطلوبی و باال سطح در افراد ایمنی دانش و نگرش ابعاد مذکور،

 طی ناایمن رفتارهای بروز که کرد بینیپیش توانمی دارد، قرار

 در. باشد دیگر فاکتورهایریسک از ناشی تواندمی حاضر مطالعه

 محیط ایمنی بعد بین Pearson همبستگی ضریب مطالعه این

 دو بین معناداری ارتباط و بود -185/0 معادل ناایمن رفتار و کار

 بین که گفت توانمی نتایج مبنای بر. داشت وجود مذکور پارامتر

 وجود معناداری و معکوس رابطه ناایمن رفتار و کار محیط ایمنی

 به یابد، افزایش کار محیط ایمنی هرچه دیگر عبارت به دارد؛

 مبنای بر. شودمی کمتر افراد در ناایمن رفتارهای بروز آن دنبال

 از پوشیچشم احتمال مؤلفه امتیاز بین که گردید مشخص نتایج

 موضوع این. دارد وجود معناداری رابطه ناایمن رفتار بروز و خطا

 شود پوشیچشم کمتر موجود خطرات از هرچه که دهدمی نشان

 پیدا افزایش پیرامونشان مخاطرات به نسبت افراد حساسیت و

 در. برعکس و یابدمی کاهش ناایمن رفتارهای میزان کند،

 به حوادث از درصد 85 که است شده داده نشان پیشین مطالعات

 انجام مطالعه از حاصل نتایج .]29[ اندداده رخ ناایمن اعمال دلیل

 فاکتورهای که بودند آن از حاکی همکاران و Oah توسط شده

 اثرگذار پارامترهای ترینمهم جمله از ایمنی رهبری و ایمنی جو

 ناایمن رفتارهای بروز و ریسک مقادیر از کارکنان درک میزان بر

 کاری هایمحیط در حوادث کاهش به منجر نهایت در که هستند

 در ناایمن رفتارهای کاهش بر تمرکز بنابراین ؛]8[ گردندمی

 سطوح افزایش زمینه در گزینه تریناصلی کاری، هایمحیط

 حوادث بروز کاهش آن تبع به و مختلف کاری هایمحیط ایمنی

 .باشدمی شغلی

 و بزرگ حوادث بروز احتمال که است شده داده نشان

 دلیل به گاز و نفت فراساحلی سکوهای در اقتصادی هایزیان

. است زیاد بسیار حیاتی تجهیزات وجود و حساس عملیاتی شرایط

 انسان عملکرد اهمیت از گرفته، صورت هایتالش تمام وجود با

. نشد کاسته حادثه ناپذیرجبران گاه و سنگین پیامدهای بروز در

 پیشگیری برای ایمنی متخصصان که گردید باعث موضوع همین

 رفتار تغییر به که نگرشی آورند؛ روی دیگری نگرش به زیان از

 نتایج. کندمی توجه حادثه بروز عامل ترینمهم عنوان به انسان

 رهبری سبک که بودند آن از حاکی حاضر مطالعه از حاصل

 مهم بسیار عاملی نفتی، سکوهای در موجود ایمنی جو و سازمانی

 در تالش رو این از باشد؛می ناایمن رفتارهای بروز بر تأثیرگذار و

 مناسب ایمنی جو و مطلوب رهبری سبک گسترس و ایجاد جهت

 به و ناایمن رفتارهای بروز کاهش راستای در مؤثر گامی تواندمی

 به ایران نفتی سکوهای در شده ایجاد حوادث کاهش آن تبع
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 ناایمن ارهایرفت وقوع بر ایمنی جو و سازمانی رهبری سبک اثربخشی                           

 پویایی و گاز و نفت صنایع در حیاتی و مهم عناصر از یکی عنوان

 توانمی حاضر مطالعه هایمحدودیت جمله از. باشد کشور اقتصاد

 محدودیت دلیل به نفتی سکوهای از محدودی تعداد بررسی به

 خلیج وسعت توجه با نفتی سکوهای بین باالی مسافت و زمانی

 نرخ و سکوها این در کار اهمیت به توجه با. نمود اشاره فارس

 به آینده در محققان گرددمی پیشنهاد شده ایجاد حوادث باالی

 حجم با نفتی سکوهای سایر در ناایمن رفتارهای بروز بررسی

 فاکتورهایریسک سایر نقش گرفتن نظر در نیز و باالتر نمونه

 ناایمن رفتارهای بروز در ساززمینه فاکتورهای عنوان به سازمانی

 .بپردازند کاری هایمحیط در
 

 گیرینتیجه
 هایسبک که دادند نشان حاضر مطالعه از حاصل نتایج

 و کار محیط ایمنی سطح همچنین و تبادلی و تحولی رهبری

 و همم بسیار عاملی نفتی، سکوهای در خطا از پوشیچشم میزان

 به توجه نبنابرای باشد؛می ناایمن رفتارهای بروز بر تأثیرگذار

 منیای جو و سازمانی رهبری سبک چون فاکتورهاییریسک

 کاهش آن عتب به و ناایمن رفتارهای بروز کاهش به منجر تواندمی

 .گردد نفتی سکوهای در شده ایجاد حوادث
 

 تشکر و قدردانی
 رشته ارشد کارشناسی نامهپایان از برگرفته حاضر مقاله

 وسیلهبدین. باشدمی دوم نویسنده صنعتی ایمنی مهندسی

 دلیل به المرد تابناک عالی آموزشی مؤسسه از نویسندگان

 سکوهای کارکنان و مسئوالن کلیه از همچنین و مالی حمایت

 . نمایندمی قدردانی و تشکر مطالعه مورد نفتی
 

 منافع تضاد
 سندگانینو یبرا یمنافع تضاد گونهچیه حاضر پژوهش

    .است نداشته
 

 اخالقی مالحظات
 فاهدا با کامل ییآشنا با حاضر مطالعه در کنندهشرکت افراد

. نمودند شرکت نامهتیرضا فرم لیتکم با نیهمچن و مطالعه

 معد صورت در افراد و بوده داوطلبانه کامال  مطالعه در شرکت

 مانجا از مرحله هر در مطالعه ترک به قادر ،یکاف تیرضا وجود

 اطالعات که شده داده نانیاطم افراد به. بودند پژوهش

 اهداف یراستا در صرفا  و بوده محرمانه کامال  شدهیآورجمع

 .شودیم استفاده مطالعه
 

 نویسندگان سهم
 بخش در رستگارزاده احسان یآقا حاضر مطالعه در

 نگارش بخش در یارندی یصادق محسن یآقا ها،داده یآورجمع

 یطراح بخش در یمیکر یعل یآقا و یمارآ لیتحل و مقاله

 الزم حاتیتصح اعمال و یبانیپشت و مشاوره ارائه پژوهش،

 .اندنموده مشارکت
 

 مالی حمایت
 توسط حاضر پژوهش انجام جهت ازین مورد یهانهیهز

 .است دهیگرد نیمأت سندگانینو
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