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Abstract 

Background and Objective: Biological needs are basic human needs 

for survival according to Maslow's hierarchy of needs. Therefore, the 
relationship between socioeconomic status and safety behaviors is not 
far-fetched. The present study aimed to investigate the effect of 
socioeconomic status on safety behavior in workers of the subway 
construction project in Qom, Iran. 
Materials and Methods: The present cross-sectional study was conducted 

on workers of the subway construction project in Qom in 2020. The sample 
size was determined by a census of 200 people based on the study criteria. 
Socioeconomic status and safety behavior questionnaires were 
subsequently completed for the participants. The data were extracted and 
analyzed by SPSS software (version 21) after completing the 
questionnaires. 
Results: The results of the study revealed no significant relationship 

between the level of education and safety behavior (P-value> 0.05); 
however, a significant relationship was observed between that and safety 
compliance (P-value= 0.006). No significant relationship was discovered 
between the type of employment and socioeconomic status (P-
value=0.008). Also, No significant relationship was found between 
economic status with safety observation, participation, and behavior (P-
value> 0.05). 
Conclusion: The results of the present study indicated no significant 

relationship between socio-economic status and compliance, participation, 
and safety behavior of individuals. Organizational, cultural, and individual 
factors affect safety and safety behavior along with socioeconomic status. 
No relationship was observed between socioeconomic status and 
employee safety behavior which can be attributed to coverage of other 
factors that failed to be examined in this study. 
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 وسازساخت پروژه کارکنان ایمنی رفتارهای با اقتصادی-اجتماعی وضعیت مطالعه ارتباط

 متروی شهر قم

1ابری محمد
2وثوقی شهرام ، 

3ابوالقاسمی جمیله ، 
3تسلیمی هاجر ، 

 *،4ابراهیمی حسین ، 

 رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ای،حرفه بهداشت یمهندس گروه 1
 رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، کار، دانشکده بهداشت قاتیتحق مرکز ،ایحرفه بهداشت یمهندس گروه 2
 رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکدهگروه آمار زیستی،  3
 رانیا تهران، ران،یا یپزشک علوم دانشگاه مرکز تحقیقات آلودگی هوا، 4

 

 27/01/1400 تاريخ دريافت مقاله:

 16/03/1400: مقاله تاريخ ويرايش

 24/03/1400 تاريخ پذيرش مقاله:

 22/08/1401 تاريخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

. هستند بقا حفظ برای انسان اساسی نیازهای زیستی نیازهای مازلو، نیازهای نظریه اساس بر سابقه و هدف:

نیست. این مطالعه با هدف بررسی  ذهن از دور ایمنی رفتارهای و اقتصادی-اجتماعی وضعیت بین ارتباط بنابراین،

  قم انجام شد.وساز متروی بر رفتار ایمنی کارکنان پروژه ساخت اقتصادی-اجتماعی اثر وضعیت

. شد انجام متروی قم وسازساخت پروژه کارگران روی 1399در سال  مقطعی مطالعه این ها:مواد و روش

نفر تعیین شد. پس از تعیین افراد  200حجم نمونه بر اساس معیارهای مطالعه، به صورت سرشماری 

 مطالعه در کنندهشرکت افراد برای اقتصادی و رفتار ایمنی-وضعیت اجتماعیهای نامهکننده، پرسششرکت

 21نسخه  SPSS افزارنرم با استفاده از و استخراج هاآن اطالعات ها،نامهپرسش تکمیل از شد. پس تکمیل

 وتحلیل شد.تجزیه

(، ولی با P<05/0داری ندارد )سطح تحصیالت با رفتار ایمنی ارتباط معنی داد نشان مطالعه نتایج ها:يافته

اقتصادی نیز رابطه معناداری -رابطه معنادار دارد. بین نوع استخدام با وضعیت اجتماعی (=006/0P) رعایت ایمنی

(. هیچ رابطه معناداری بین وضعیت اقتصادی با رعایت، مشارکت و رفتار ایمنی یافت =008/0Pمشاهده شد )

  (.<05/0Pنشد )

ادی با رعایت، مشارکت و رفتار ایمنی افراد اقتص-نتایج این مطالعه نشان داد وضعیت اجتماعی گیری:نتیجه

 وضعیت کنار در که هستند عواملی ازجمله فردی و فرهنگی سازمانی، داری نداشت. عواملرابطه معنی

 رفتار با اقتصادی-اجتماعی وضعیت بین ارتباط نبود. دارند تأثیر ایمن رفتار و ایمنی بر اقتصادی-اجتماعی

 بررسی مطالعه این در داد که نسبت دیگر عوامل با گرفتن قرار پوشش تحت به توانمی را کارکنان ایمنی

 نشدند.
 

 اقتصادی-رعایت ایمنی، رفتار ایمنی، مشارکت ایمنی، وضعیت اجتماعی واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

مرکز ، حسین ابراهیمی: * نويسنده مسئول

 علوم دانشگاه آلودگی هوا،تحقیقات 

  .رانیا تهران، ران،یا یپزشک

 hossein.ebrahimi@yahoo.comایمیل: 

 

 پروژه کارکنان ایمنی رفتارهای با اقتصادی-اجتماعی وضعیت مطالعه ارتباط .، حسینابراهیمی هاجر؛ تسلیمی، جمیله؛ ابوالقاسمی،شهرام؛  وثوقی،محمد؛  ابری، ستناد:ا

 .95-101(: 2)9؛1401 تابستان ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . متروی شهر قم وسازساخت

مقدمه
 اساس بر. است حوادث بروز در مؤثر عوامل از یکی انسانی عامل

 بااست.  انسانی عامل حوادث علل درصد از 80 هاینریش، نظریه
 حوادث اصلی عامل عنوانبه افراد ناایمن اعمال نقش شدن مشخص

 کنترل اساس یافتهتوسعههای کشور در بیستم، قرن دوم نیمه از
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 در تغییر این. است شده متمرکز افراد ناایمن رفتارهای بر حوادث
. ]1[است  شده رفتار بر مبتنی ایمنی علم گیریشکل باعث رویکرد

 که است واقعی رفتارهای و شامل وابسته متغیر یک ایمنی رفتار

 مطابق هاآن اعمال کهطوریبه دهند،می انجام کار محیط در افراد
 با که فردی رفتارهای تمام واقع در .باشد ایمنیهای دستورالعمل با

 قلمداد ایمنی عملکرد عنوانبه باشد، ارتباط در سازمان ایمنی

 مشارکت و ایمنی رعایت حیطه دو شامل ایمنی رفتارهای. شودمی
 ایمنی رعایت. هستند ایمنی عملکرد اجزای عنوانبه کهاست  ایمنی
 و ایمنی تا دهند انجام باید افراد که استهایی فعالیت شامل

 شامل رفتارها این. یابد افزایش شود و حفظ هاآن شخصی بهداشت

 لوازم از استفاده ایمنی، مقررات و قوانین به التزام ایمنی، فرهنگ
 .]2[... است  و ایمنی تبلیغ ایمنی، مشارکت فردی، حفاظت

 در مستقیم طوربه که دهدمی توضیح را رفتارهایی ایمنی مشارکت

 ایجاد شرایطی کندمی کمک اما ندارد، نقشی افراد ایمنی تأمین
 اهداف از و یابد افزایش سازمان در بهداشت و ایمنی سطح که شود

 قبیل از مواردی شامل رفتارها این. کندمی حمایت سازمانی ایمنی
 در همکاران به کمک ایمنی، داوطلبانههای فعالیت در مشارکت

 ایمنی به مربوط جلسات در شرکت و ایمنی به مربوط موضوعات
 .]2[ است

 سؤالی دارند، تأثیر ایمنی رفتارهای برهایی مؤلفه چه اینکه

 خود از بارها اخیر هایسال در حوزه این محققان که است
 شده حاصل زمینه این در جدیدیهای یافته بار هر و اندپرسیده

ایمنی  رفتارهای و شناختیروانهای شاخص بین ارتباط مثالً است؛
 بین ارتباط ،]5،4[ایمنی  رفتارهای و شغلی رضایت بین ارتباط ،]3[

 شغل، تقاضای بین رابطه و ]7،6[ایمنی  رفتارهای و هیجانی هوش
 مطالعاتی ازجمله ]8[ایمنی  نتایج و تعامل فرسودگی، شغلی، منابع
 .اندشده انجام زمینه این در که اندبوده

 رفتار بر که است یکی از عواملی اقتصادی و اجتماعی وضعیت

 اقتصادی و اجتماعیهای محیط در که کسانی. دارد تأثیر ایمنی
 خطر معرض در بیشتر کنند،می زندگی کم درآمد با و فقیر

 تقسیم مختلف اجتماعی طبقات به انسانی جوامع. ]11،9[ هستند

 تحصیلی، اقتصادی، معیارهای برخی برحسب هرکس و شودمی
 تعلق خاصی اقتصادی و اجتماعی طبقه به حرفه و شخصی ثروت
 تعطیلی روزهای و بیکاری ساعات اشتغال، نوع امروزه. دارد

 به که افرادی واقع، در. کندمی فرق اجتماعی طبقات برحسب

نیز  بیشتری اطالعات و دانش دارند، تعلق اجتماع باالی طبقات
بر  زندگیشان سبک برای گیریتصمیم دلیل همین به دارند؛
 است. تندرستی و سالمتی مسائل زمینه در دانش و آگاهی اساس

 نگرش و رفتار پایین، اجتماعی-اقتصادی وضعیت با افراد اما
 قائل ارزش خود سالمتی برای و ندارند سالمتی به نسبت مطلوبی
 . ]12[نیستند 

 نیازهای زیستی نیازهای مازلو، نیازهای نظریه اساس بر

 اساسی نیازهای زمانی که تا و هستند بقا حفظ برای انسان اساسی
 برای درونی نیازهای دیگر نشوند، ارضا کافی اندازه به فعالیت برای

 ارضا نیازها این وقتی خواهند کرد. ایجاد انگیزه کمتر فعالیت
 بنابراین،. گیردمی قرار رأس در امنیت و ایمنی نیاز شوند،می

 از دور ایمنی رفتارهای و اقتصادی-اجتماعی وضعیت بین ارتباط

 . ]13[نیست  ذهن
 به متعلق افراد نسبی، محرومیت احساس نظریه اساس بر
 مقایسه مرفه افراد با را زندگیشان شرایط که زمانی پایین طبقات

 طبقه ازآنجاکه کنندومی ناخرسندی و محرومیت احساس کنند،می
 شود،می ناخرسندی و عدالتیبی ایجاد سبب افراد این در اقتصادی
 و دارد وجود نابرابری که ایجامعه در. کنندمی محرومیت احساس

 افراد شود،می گرفته افراد پیشرفت هایموقعیت قانونی، با ابزارهای

 نارضایتی این. کنندمی جامعه به اعتمادیبی و نارضایتی احساس
 نظریه اساس . بر]15،14[شود می ناایمن رفتارهای موجب اعمال

 متعدد بیرونی هایمحیط از که است کلی اختالل یک بیگانگی بلونر،

 وضعیت مناسبات از ناشی آید کهمی پدید درونی عاطفی حالت و
 بیگانگی بعد را برای چهار بلونر. است کار اقتصادی و اجتماعی

. ازخودبیزاری و اجتماعی انزوای معنایی،بی قدرتی،بی: کرد انتخاب
 رفتارهای بر اجتماعی-اقتصادی وضعیت رودمی انتظار بنابراین،

 . ]19،16[باشد  تأثیرگذار ایمن
 شغلی امنیت و اجتماعی-اقتصادی وضعیت ارتباط ازآنجاکه

 بررسی تخصصی صورت به ایمنی رفتارهای بر صنایع در شاغل افراد

 تأثیر زمینه در ترتخصصی و بیشتر پژوهش به نیاز است، نشده
 بیش ایمنی رفتارهای بر شغلی امنیت و اجتماعی-اقتصادی وضعیت

مطالعه حاضر با هدف  بنابراین،. شودمی احساس کشور در پیش از
 ایمن رفتارهای اجتماعی با-اقتصادی وضعیت بررسی ارتباط

 وساز متروی شهر قم انجام شد.کارکنان پروژه ساخت
 

 کار روش
 شدهجمعیت مطالعه

تحلیلی است و در سال -این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی

وساز متروی شهر قم )ایران( روی کارکنان پروژه ساخت 1399
طور انجام شد. در این مطالعه تمام کارگرانی بررسی شدند که به

وساز بودند. بر اساس معیارهای ورود مستقیم درگیر پروژه ساخت
سال سابقه کار، عدم ابتال به  2حداقل به مطالعه )داشتن 

روانی -های خاص، نداشتن مشکالت جدی سالمت جسمیبیماری
سال(، حجم نمونه به روش سرشماری  30تا  20و محدوده سنی 

نفر تعیین شد. معیارهای ورود به مطالعه بر اساس پرونده  200

 بهداشتی افراد مشخص شد. 
 

 ابزار گردآوری اطالعات
رفتار نامه شپرسآوری اطالعات از ه برای جمعدر این مطالع

نما قدرت اقتصادی-اجتماعی نامه وضعیتنیا و پرسشی مهدیمنیا
سؤال است  23نیا شامل نامه رفتار ایمنی مهدیاستفاده شد. پرسش

پردازد. سؤاالت که به بررسی رعایت ایمنی و مشارکت ایمنی می
 همیشه تا هرگزاز  ایگزینه پنج تلیکر طیفنامه در این پرسش
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نامه نشان داده نتایج روایی و پایایی این پرسش. دمیشو اریگذهنمر

بودن، واضح بودن و  میانگین نسبت توافق در ارتباط با سادهاست 
و در ارتباط با ضرورت  91/0نامه ت پرسشبودن کل سؤاال مربوط

و  (p=009/0) 752/0برابر با  ICC. مقدار شاخص ه استبود 95/0

 619/0بین نتایج آزمون و بازآزمون  ب همبستگی پیرسونضری
(02/0=p) ه دست آمدهب 902/0کرونباخ  لفای. ضریب آه استبود

 .]2[است 
 نامهپرسش از اقتصادی-اجتماعی وضعیت سنجش منظوربه

 مؤلفه 4 شد که شامل استفاده نماقدرت اقتصادی-اجتماعی وضعیت
 است و مسکن وضعیت و تحصیالت اقتصادی، طبقه درآمد، میزان

 . دارد اصلی سؤال 5 و شناختیجمعیت سؤال 6 مجموعاً

 لیکرت پنج نامهپرسش این درها سؤال گیریاندازه مقیاس
 خیلی تا 1= کم خیلی ترتیب به امتیازگذاری روش و ایگزینه

 محتوایی و صوری روایی همکاران و اسالمیاست.  5= زیاد
 کردند. تأیید ورزشی متخصص 12 با کمک را مذکور نامهپرسش

 83/0 نامهپرسش پایایی کرونباخ، آلفای آزمون از استفاده با
 میزانهای مؤلفه امتیاز میانگین مطالعه این در .]20[آمد  دستبه

عنوان امتیاز وضعیت مسکن به وضعیت و اقتصادی طبقه درآمد،
عنوان امتیاز وضعیت اجتماعی در اقتصادی و سطح تحصیالت به

 نظر گرفته شد.

 

 روش کار
هدف مطالعه به آنان توضیح داده  کنندگان،شرکت تعیین از بعد

کنندگان و فرم رضایت اخالقی شرکت در مطالعه برای شرکت
نامه رفتار ایمنی و وضعیت تکمیل شد. در مرحله بعد، پرسش

اجتماعی برای افراد تکمیل شد. همچنین رفتار ایمنی -اقتصادی

ها، نامهافراد توسط محقق مشاهده و ثبت شد. پس از تکمیل پرسش

 21نسخه  SPSSافزار ها استخراج و با استفاده از نرمات آناطالع
 وتحلیل شد.تجزیه

 

  نتایج
 سال 27/33±74/0 سنی میانگین با مرد 200 مطالعه این در

 148 و مجرددرصد(  26)نفر  52 داد نشان نتایج. شدند رسیبر
 افراد کار سابقه میانگین. بودند متأهلدرصد(  74)نفر 

شناختی افراد در های جمعیتویژگی .بود سال 94/2±45/5
 آمده است. 2و  1جدول 

، نوع استخدام 2و  1آمده از جدول دستبر اساس نتایج به
متفاوت بود.  05/0افراد با تحصیالت مختلف در سطح معناداری 

نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره وضعیت اقتصادی جامعه 
ایج رابطه نت 3است. جدول  390/1±518/0شده مطالعه

متغیرهای تأهل، سطح تحصیالت و نوع استخدام را با وضعیت 
مشاهده  3گونه که در جدول دهد. هماناقتصادی نشان می

شود، سطح تحصیالت و نوع استخدام با وضعیت اقتصادی می
داری دارد و میانگین نمره سطح اقتصادی در افراد با ارتباط معنی

از افراد غیردانشگاهی و تحصیالت دانشگاهی و رسمی بیشتر 

قراردادی است. همچنین سطح تحصیالت بر رعایت ایمنی 
 دار دارند.گذار است و رابطه معنیتأثیر

شناختی سن و های جمعیتمنظور بررسی رابطه بین متغیربه
سابقه کار با میانگین نمره وضعیت اقتصادی، رعایت، مشارکت و 

رفتار ایمنی از ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد بین 
داری متغییرهای سن و سابقه کار با وضعیت اقتصادی ارتباط معنی

 عایت ایمنی و رفتار ایمنی رابطه وجود ندارد، ولی بین سن با ر

 1398دموگرافیک کمّی بر حسب نوع استخدام کارکنان منتخب متروی قم در سال  مشخصات :1جدول 

   رسمی و پیمانی قراردادی نوع استخدام

 بیشینه کمینه نام متغیر
 میانگین

 (±)انحراف معیار
 بیشینه کمینه

 میانگین

 (±)انحراف معیار

آماره آزمون 

 تی
 مقدار احتمال

 55 22 سن
287/33 

(928/0±) 
20 50 

275/33 

(572/0±) 
847/1- 067/0 

 25 6/0 سابقه کار
006/6 

(814/0±) 
5/0 32 

071/5 

(444/0±) 
009/1- 315/0 

 
 1398دموگرافیک )وضعیت تأهل و سطح تحصیالت( بر حسب نوع استخدام در کارکنان منتخب متروی قم در سال  مشخصات :2جدول 

 آماره کای دو مقدار احتمال
 رسمی و پیمانی قراردادی جمع

 نام متغیر
 فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی )درصد(

948/0 004/0 52 (26) 
 مجرد (5/10) 21 (5/15) 31

 وضعیت تأهل
 متأهل (5/29) 59 (5/44) 89

 تحصیالتسطح  حداکثر دیپلم (27) 54 (31) 62 (74) 148 940/4 026/0
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 دانشگاهی (13) 26 (29) 58

 

 1398 رابطه تأهل، سطح تحصیالت و نوع استخدام با وضعیت اقتصادی، رعایت، مشارکت و رفتار ایمنی کارکنان منتخب متروی قم در سال :3جدول 

 مؤلفه

 رفتار ايمنی مشارکت ايمنی رعايت ايمنی وضعیت اقتصادی

 میانگین

 )انحراف معیار(
 احتمال

میانگین 

 )انحراف معیار(
 احتمال

میانگین 

 )انحراف معیار(
 احتمال

 میانگین

 )انحراف معیار(
 احتمال

 تأهل

 مجرد
519/1 

(084/0±) 
065/0 

236/4 

(690/0±) 
957/0 

570/3 

(671/0±) 
489/0 

880/3 

(539/0±) 
656/0 

 متأهل
344/1 

(039/0±) 

243/4 

(773/0±) 

638/3 

(586/0±) 

927/3 

(536/0±) 

سطح 

 تحصیالت

حداکثر 

 دیپلم

224/1 

(038/0±) 
001/0> 

525/3 

(062/0±) 
006/0 

302/4 

(062/0±) 
190/0 

603/89 

(093/0±) 
508/0 

 دانشگاهی
619/1 

(061/0±) 

753/3 

(052/0±) 

159/4 

(062/0±) 

786/90 

(048/0±) 

نوع 

 استخدام

 قراردادی
275/1 

(050/0±) 
008/0 

588/3 

(058/0±) 
364/0 

206/4 

(071/0±) 
422/0 

884/3 

(531/0±) 
282/0 

 رسمی
466/1 

(050/0±) 

668/3 

(062/0±) 

293/4 

(782/0±) 

967/3 

(051/0±) 

 

 1398تأثیر سن و سابقه کار بر وضعیت اقتصادی، رعایت، مشارکت و رفتار ایمنی کارکنان منتخب متروی قم در سال  :4جدول                 

 مقدار احتمال سابقه کار احتمالمقدار  سن مؤلفه

 147/0 103/0 107/0 -114/0 وضعیت اقتصادی

 135/0 056/0 089/0 121/0 مشارکت ایمنی

 857/0 013/0 007/0 *191/0 رعایت ایمنی

 166/0 098/0 006/0 *194/0 رفتار ایمنی

 
 (.4داری وجود دارد )جدول مستقیم و معنی

 هایمنظور بررسی رابطه میانگین امتیاز مؤلفهبه
های رفتار ایمنی و وضعیت اقتصادی کارکنان از آزمون نامهپرسش

های استفاده از این فرضتحلیل واریانس استفاده شد. یکی از پیش

آزمون، بررسی ثبات واریانس در سطوح مختلف سطح اقتصادی 

د. بر اساس نتایج جدول است که این مهم )ثبات واریانس( برقرار بو
، بین وضعیت اقتصادی و رعایت ایمنی، مشارکت ایمنی و رفتار 5

 نشد. ایمنی تفاوت معناداری مشاهده

 
 1398های رفتار ایمنی و سطح اقتصادی کارکنان منتخب متروی قم در سال مقایسه میانگین امتیاز مؤلفه :5 جدول

 مؤلفه

 آزمون برابری اثر اقتصادیسطح 

 کافی و بیشتر تا حدی کافی ناکافی

 میانگین مقدار احتمال (Fآماره آزمون )

 (±) انحراف معیار

 میانگین

 (±)انحراف معیار

 میانگین

 (±)انحراف معیار

 رعایت ایمنی
660/3 

(053/0±) 

550/3 

(071/0±) 

500/3 

(636/0±) 
798/0 452/0 

 مشارکت ایمنی
270/4 

(067/0±) 

200/4 

(083/0±) 

850/3 

(400/0±) 
629/0 534/0 

 رفتار ایمنی
950/3 

(064/0±) 

860/3 

(084/0±) 

670/3 

(401/0±) 
005/1 368/0 

 

عنوان شاخص وضعیت در این مطالعه سطح تحصیالت به بحث
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رفتار ایمنی اجتماعی در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد بین 

با تحصیالت دانشگاهی و غیردانشگاهی رابطه معناداری وجود ندارد 
(504/0P= .)2010که محمدفام و همکاران در سال  یامطالعه در 

از  یکیکه  التیبودن سطح تحص تأثیر بیشتر ،انجام دادند

های طیدر مح یاجتماع-یمناسب اقتصاد تیهای وضعشاخص
. در ]21[ شد یابیمثبت ارز یمنیبر فرهنگ ا ،است یکار

های و همکاران در ارتباط با تأثیر آموزش Changای که مطالعه
ایمنی مربوطه بر رفتارهای مسافران انجام دادند، به این نتیجه 

های ایمنی را بهتر رسیدند که افراد با تحصیالت بیشتر آموزش
و همکاران تأثیر  Changکنند. ها را اجرا میگیرند و آنفرامی

ن( را در فرودگاه و های داده شده )رفتارهای ایمن یا ناایمآموزش

گیری دست یافتند داخل هواپیماها مشاهده کردن و به این نتیجه
های این پژوهش آمده و تضاد یافتهدست. در تفسیر نتایج به]17[

توان بیان کرد که در این مطالعه، در های قبلی میبا پژوهش
فراد با تحصیالت های ایمنی بیشتر برای اجامعه پژوهش آموزش

های شغلی پایینی دارند. شود که در حقیقت جایگاهکمتر انجام می
های آموزشی برگزارشده ممکن است علت نبود توازن بین دوره

 آمده باشد.دستنتایج به
نتایج این مطالعه نشان داد متغیرهای سن و سابقه کار با 

نشان و همکاران  اینیمهدرفتار ایمنی رابطه دارند. نتایج مطالعه 
ارتباط  التیسابقه کار و تحص ،عتاندازه صن ریسه متغداد 
مطالعه و مطالعات  نیمطابق ا .دارند یمنیبا رفتار ا یداریمعن

 یمنیرفتار ا راتییبر تغ یو شغل یفرد یرهایمتغ یمشابه، برخ
  .]2[هستند اثرگذار 

نتایج این مطالعه نشان داد وضعیت اقتصادی با رعایت، 
دار ندارد. مطالعات اندکی مشارکت و رفتار ایمنی افراد رابطه معنی

اقتصادی انجام -در زمینه بررسی حوادث از نظر عوامل اجتماعی
دهد بروز حوادث در شده است. نتایج برخی از مطالعات نشان می

اعی پایین بیشتر است اجتم-های با وضعیت اقتصادیگروه

که مطالعات دیگر به چنین ارتباطی دست ، درحالی]23،22[
 شد شد، مشخص انجام آمریکا در که ایمطالعه . در]24[اند نیافته
 در ایجاده تصادفات در کودکان ومیرمرگ و حوادث میزان

 جایگاه و تحصیالت معموالً)اجتماعی  وضعیت کههایی خانواده

 .]25[ است بیشتر مراتب به دارند، تریپایین اقتصادی و( شغلی
در کارخانه  2011ای که در سال موعودی و همکاران در مطالعه

چوب و کاغذ مازندران در زمینه علل حوادث انجام دادند، به این 

ه رسیدند که اصالح نظام اقتصادی، پرداخت حقوق مکفی و نتیج
عادالنه و بهبود سطح سالمت روانی کارگران آمار بروز حوادث را 

 . ]26[دهد کاهش می
 یمنیا یرفتارها یرو 1394در سال  ییکه رضا یامطالعه در

 نیدر ب یمنیا یکه رفتارها دیرس جهینت نیبه ا، کشاورزان انجام داد
کارگران  کم، درآمد کم ازجمله سطح سواد یلیکشاورزان به دال

 فیضع زاتیتجه و فیآموزش ضع ،یمنیاقالم ا دیخر برایشاغل 

 . ]27[کم است  یشاورزک

 به مختلف مناطق وها کشور در سوانح و حوادث بروز الگوی

 سطح فرهنگی، و اجتماعی-اقتصادی توسعه میزان سنی، ترکیب
دارد  بستگی اجتماعی-فرهنگیهای مهارت و ایمنی دانش سواد،

-در این مطالعه بیشتر افرادی که وضعیت اجتماعی .]23،22[

تری داشتند، در مشاغلی مشغول به کار بودند که اقتصادی پایین
یشتری را گذرانده بودند و احتماالً افزایش های آموزش ایمنی بدوره

اقتصادی را تحت پوشش قرار -دانش ایمنی، عامل وضعیت اجتماعی
 داده و موجب نتیجه موجود شده است.

 

 گیرینتیجه
اقتصادی با -نتایج این مطالعه نشان داد وضعیت اجتماعی
داری ندارد. رعایت، مشارکت و رفتار ایمنی افراد رابطه معنی

-مطالعات اندکی در زمینه بررسی ایمنی از نظر عوامل اجتماعی

ها نیز متغیر است. علت آن اقتصادی انجام شده است که نتایج آن
توان در وابستگی ایمنی به موارد متعددی دانست. عوامل را می

سازمانی، فرهنگی و فردی ازجمله عواملی هستند که در کنار 
و رفتار ایمن تأثیرگذار  اقتصادی بر ایمنی-وضعیت اجتماعی

اقتصادی با رفتار ایمنی -هستند. نبود ارتباط بین وضعیت اجتماعی
توان به تحت پوشش قرار گرفتن با عوامل دیگری کارکنان را می

نسبت داد که در این مطالعه بررسی نشدند. در کل باید متذکر شد 

اطع طور قتوان بههای این مطالعه، نمیکه با توجه به محدودیت
اقتصادی بر رفتار ایمن تأثیرگذار نیست -گفت که وضعیت اجتماعی

 و این موضوع باید بیشتر مطالعه و بررسی شود.
 

 قدردانی و تشکر
های مالی معاونت دانند از حمایتنویسندگان این مقاله بر خود الزم می

وساز کارکنان پروژه ساختتحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و نیز 

 .کنندهمکاری مؤثر در انجام این تحقیق تقدیر و تشکر  دلیلبه متروی قم 

 

 منافع تضاد

گونه تضاد منافعی برای چاپ این کنند که هیچنویسندگان مقاله تأیید می

 مقاله وجود ندارد.

 

 یاخالق مالحظات

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  برای انجام این مطالعه از

دریافت شد. ورود به مطالعه آزاد ( IR.IUMS.REC.1397.291)کد اخالق  ایران

ها محرمانه کنندگان در مطالعه اطمینان داده شد اطالعات آنبود و به شرکت

 خواهد ماند و نتایج به صورت کلی ارائه خواهد شد.

 

 سندگانینو سهم

 اند.تقریباً سهم یکسانی در اجرای مطالعه و نوشتن مقاله داشتهنویسندگان 

 

 یمال تیحما

 ایحرفه بهداشت مهندسی رشته در ارشد کارشناسی نامهپایان از مقاله این

 کد)ایران  پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت مصوب کار ایمنی و

 علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات ( گرفته شده است. معاونت9411139002: طرح

.ایران از این مقاله حمایت مالی کرده است پزشکی
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