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Background and Objectives: One of the most important causes of industrial 
incidents, of which 90% is related to human factors, is to refuse to accept errors be-
cause of fear of blaming and concealing them. In the present study, the relationship 
between just culture and safety culture was investigated in one of the industrial 
sections of Tehran. 

Methods: The research was descriptive-analytic and conducted as a cross-sec-
tional study. Out of 320 a sample of 181 staff who worked at the operational and 
administrative sections were selected in an accessible manner. The research instru-
ments consisted of questionnaires of personal and occupational information, just 
culture and safety culture. Data was analyzed using, Pearson correlation coefficient 
and multivariate regression by SPSS22 software.

Results: The relationship between different dimensions of safety culture and 
just culture is 0.84 (P<0.001). The power prediction of safety culture is based on 
different dimensions of the just culture 0.70 (P<0.05). Between different dimen-
sions of safety culture, the level of information exchange, education and manage-
ment commitment are most closely related to mean of just culture. Also, the level 
of information exchange is the highest and safety priority shows the least link with 
the just culture. Therefore, the exchange of information can lead to a continuous 
improvement of the just culture.

Conclusion: Evaluating the just culture, the safety culture of the employees of 
the organization can be predicted with a high level of certainty, which shows the 
direct relationship between the just culture and the safety culture. So, increasing 
the just culture directly contributes to the development of the safety culture.
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صنعتی شهر تهران
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و1 اشتباهات1 لغزش،1 مانند1 انسانی1 دیگر1خطاهای1 در1حالی1که1
سایر1تخلف1ها1را1می1توان1از1طریق1مدیریت1فعال1کنترل1کرد.1
پژوهشگران1اذعان1کرده1اند1که1اکثر1رفتارهای1ناایمن1)حدود1
1۹0درصد(1به1طور1سیستماتیک1نیاز1به1سرزنش1ندارد.1بنابراین1
1Dekker1.]4[1نیروی1کار1نباید1از1گزارش1اشتباهات1خود1بترسد
مشروع1کردن1اشتباهات1را1یکی1از1اولین1گام1ها1به1سوی1فرهنگ1
خطاپذیری1و1آماده1سازی1مردم1برای1به1اشتراک1گذاری1گزارش1
خطاهایشان1عنوان1کرد.1یک1سازمان1نباید1اشتباهات1را1چیزی1
کند.1 تلقی1 یادگیری1 براي1 فرصتي1 باید1 بلکه1 بداند،1 شرم1آور1
یادگیری1 و1 به1مسئولیت1 براي1دستیابی1 فرهنگ1خطاپذیری1
از1 این1تغییر1نگرش1کارکنان1 تالش1می1کند ]17[.1بر1مبنای1
سمت1سرزنش1)یا1توبیخ(1به1سمت1گزارش1دهی1و1یادگیری1از1
خطا1در1فرهنگ1خطاپذیری1و1الگوبرداری1از1شیوه1های1ترویج1
فرهنگ1خطاپذیری1در1بخش1های1مختلف1مانند1هوانوردی1و1
نگرشی1 چنین1 ایجاد1 شده1اند.1 داده1 سوق1 از1سالمت1 مراقبت1
برای1سایر1بخش1های1اقتصادی1از11جمله1بخش1صنعت1ضروری1
است.1الزم1به1ذکر1است1که1در1ایران1Rasolzadeh1و1همکاران1
به1 از1پرسشنامۀ1فرهنگ1خطاپذیری1 استفاده1 با1 در1پژوهشی1
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ارزیابی1فرهنگ1خطاپذیری1در1کارکنان1یکی1از1بیمارستان1های1
اردبیل1پرداختند1]18[.1

این1پژوهش1ارتباط1بین1مؤلفه1های1فرهنگ1خطاپذیری1و1
فرهنگ1ایمنی1را1در1یک1کارخانه1تولیدی1ـ1صنعتی1بررسی1

می1کند.
اهداف1این1پژوهش1عبارت1است1از:1.11تعیین1ارتباط1ابعاد1
ایمنی1 فرهنگ1 مختلف1 ابعاد1 با1 خطاپذیری1 فرهنگ1 مختلف1
کارکنان؛1:21پیش1بینی1فرهنگ1ایمنی1بر1اساس1ابعاد1مختلف1
بر1 خطاپذیری1 فرهنگ1 پیش1بینی1 1:۳ خطاپذیری؛1 فرهنگ1

اساس1ابعاد1مختلف1فرهنگ1ایمنی.

روش بررسي
جامعۀ1آماری1این1پژوهش1همۀ1۳20نفر1کارکنان1شاغل1در1
یک1واحد1صنعتی1شهر1تهران1در1سال11۳۹61بود.1از1جامعۀ1
1۳20نفری11811نفر1که1اکثر1آنها1در1بخش1های1تولید1اولیه،1
و1 بودند1 کار1 به1 مشغول1 مونتاژ1 و1 قالب1سازی1 لعاب،1 و1 رنگ1
تعداد1کمی1نیز1از1کارکنان1حوزة1ستادی1به1عنوان1گروه1نمونه1
ذکر1 شایان1 شدند.1 انتخاب1 در1دسترس1 نمونه1گیری1 روش1 به1
و1همچنین1 رعایت1شده1 اطالعات1 بودن1 محرمانه1 اصل1 است1
قبل1 بودند1 پژوهش1 نمونۀ1 گروه1 عنوان1 به1 که1 کارکنان1 همۀ1
براي1 را1 رضایت1نامه1 فرم1 پژوهش1 پرسشنامه1های1 تکمیل1 از1
شرکت1در1پژوهش1تکمیل1کردند.1معیارهای1ورود1به1پژوهش1
شامل1سالمت1جسمی1و1روانی1بود.1سالمت1با1مطالعه1پرونده1
کاری،1سنجیده1شد.1 سابقه1 یک1سال1 دارای1حداق1 کارکنان1
در1صورتی1که1افراد1دارای1سالمت1جسمی1و1روانی1و1کمتر1از1

یکسال1سابقه1کاری1داشتند،1از1مطالعه1خارج1شدند.1
ابزار1

در1این1پژوهش1از1سه1پرسشنامۀ1اطالعات1فردی1و1شغلی،1
فرهنگ1خطاپذیری1و1فرهنگ1ایمنی1استفاده1شد.1

مورد1 در1 و1شغلی1سؤاالتی1 فردی1 اطالعات1 پرسشنامۀ1 1.1
آموزش1های1 و1 تحصیالت1 میزان1 کار،1 سابقۀ1 جنسیت،1 سن،1

فراگرفته1شده1بود.
پرسشنامۀ1 برگردان1 خطاپذیری1 فرهنگ1 پرسشنامۀ1 1.2
هافمن1بود1که1در1سال1201۳1ارائه1شده1و1به1لحاظ1به1روز1بودن1
در1 استاندارد1 خطاپذیری1 فرهنگ1 پرسشنامۀ1 تنها1 و1 آخرین1
کشور1است.1پرسشنامه12۷1سؤال1دارد1که1در1شش1زیر1مقیاس1
این1 حیطه1های1 است.1 شده1 گنجانده1 خطاپذیری1 فرهنگ1
در1 صداقت1 1.2 ارتباطات،1 و1 بازخورد1 1.1 شامل:1 پرسشنامه1
ارتباطات،1.۳1توازن1و1تعادل،1.41کیفیت1فرآیند1گزارش1دهی1
خطا،1.51بهبود1مستمر،1.61اعتماد1و1اطمینان1است.1پرسشنامه1
روش1 شد.1 نمره1گذاری1 15درجه1ای1 لیکرت1 مقیاس1 اساس1 بر1
نمره1گذاری1این1پرسشنامه1مدل1سادة1لیکرت1است1که1امتیاز1
گزینه1های1آن1به1ترتیب:1کامال1مخالفم1)1(،1مخالفم1)2(،1نظری1
ندارم1)۳(،1موافقم1)4(،1کامال1موافقم1)5(1است1]19[.11روایی1
1Shirinzadeh1و1پایایی1این1پرسشنامه1در1سال11۳۹41توسط
پرسشنامۀ1 کرونباخ1 آلفای1 ضریب1 شد.1 بررسی1 همکاران1 و1
فرهنگ1خطاپذیری1در1پژوهش1وی10/8۹1به1دست1آمد1]20[.1

1.۳پرسشنامۀ1فرهنگ1ایمنی1استفاده1شده1در1این1پژوهش1
برگرفته1از1پرسشنامۀ1هنجاریابی1شده1توسط1علیمحمدی1است1
که1ضریب1اعتبار1آن1را10/861گزارش1کرد ]21[.11ضریب1آلفای1
10/۷۳ صنعت1 بخش1 کارکنان1 برای1 پرسشنامه1 این1 کرونباخ1
روان1سنجی1 متخصص1 چند1 نیز1 را1 آن1 روایی1 و1 شد1 محاسبه1
مدیریت،1 تعهد1 عامل:1 پنج1 از1 پرسشنامه1 این1 کردند.1 تأیید1
آموزش1و1تبادل1اطالعات،1محیط1حمایتی،1عوامل1بازدارنده1و1

اولویت1به1ایمنی1تشکیل1شده1است.
اعتبار1پرسشنامه1های1این1پژوهش1از1طریق1ضریب1آلفای1
10/۹۷ و1 خطاپذیری1 فرهنگ1 برای1 10/8۷ به1ترتیب1 کرونباخ1
برای1فرهنگ1ایمنی1محاسبه1و1روایی1محتوایی1آن1را1نیز1چند1
متخصص1بررسی1و1تأیید1کردند.1برای1تحلیل1داده1ها1از1آمار1
استنباطی1 آمار1 و1 درصد(1 و1 فراوانی1 توزیع1 )جداول1 توصیفی1
با1 چند1متغیره(1 رگرسیون1 و1 پیرسون1 همبستگی1 )ضریب1

نرم1افزار1SPSS1نسخه1221استفاده1شد.

یافته ها
بر1اساس1یافته1های1توصیفی1پژوهش1در1نمونۀ11811نفری1
1158مرد1)18۷/۳درصد(1و1211زن1)111/6درصد(،1سابقۀ1کاری1
فراوانی1 بیشترین1 )155/8درصد(1 نفر1 با11011 تا11۹1سال1 110
و1سابقۀ1کاری111تا1۹1سال1با1261نفر1)114/4درصد(1کمترین1
فراوانی1را1داشتند.1میانگین1سنی1گروه1نمونه181±1۳۹سال1و1
حداقل1سن1211سال1و1حداکثر1سن15۹1سال1بود.1همچنین1
زیر1 تحصیالت1 نفر1 1۷5 و1 باال1 به1 دیپلم1 تحصیالت1 نفر1 110۳

دیپلم1داشتند.
فرهنگ1 نمرة1 میانگین1 پژوهش1 یافته1های1 اساس1 بر1
آمد.1 دست1 به1 154/8۹±12/8 شرکت1 کارکنان1 خطاپذیری1
حدود15/۹1درصد1از1کارکنان1از1لحاظ1فرهنگ1خطاپذیری1در1
سطح1پایین،16۷/81درصد1در1سطح1متوسط1و126/۳1درصد1در1
سطح1باال1قرار1داشتند.1این1نتایج1فرهنگ1خطاپذیری1کارکنان1
میانگین1 همچنین1 مي1دهد.1 نشان1 باال1 به1 متوسط1 حد1 در1 را1
نمرة1فرهنگ1ایمنی1کارکنان1شرکت14/۷81±156/1۷به1دست1
در1 18/۳درصد1 حدود1 ایمنی1 فرهنگ1 لحاظ1 از1 کارکنان1 آمد.1
سطح1پایین،154/21درصد1در1سطح1متوسط1و1۳۷/51درصد1در1
سطح1باال1قرار1داشتند.1این1نتایج1فرهنگ1ایمنی1شرکت1را1در1
حد1متوسط1به1باال1نشان1می1دهد.1بین1ابعاد1مختلف1فرهنگ1
ایمنی1بعد1تعهد1مدیریت1با1میانگین1۷/4۳1±158/1۳بیشترین1
نمره1و1بعد1سطح1تبادل1اطالعات1با1میانگین151/5۳±14/881
فرهنگ1 ابعاد1 سایر1 مورد1 در1 است.1 داشته1 را1 نمره1 کمترین1
ایمنی1سهم1آموزش15۳/241درصد،1محیط1کار155/541درصد1و1

اولویت1با1ایمنی15۳/161درصد1بود.1
ابعاد1 با1 خطاپذیری1 فرهنگ1 مختلف1 ابعاد1 ارتباط1 بررسی1
مختلف1فرهنگ1ایمنی1کارکنان1نشان1می1دهد1که1فقط1بین1
از1 مدیریت1 تعهد1 با1 خطاپذیری1 فرهنگ1 از1 وتعادل1 توازن1
فرهنگ1ایمنی1ارتباط1معنی1دار1وجود1ندارد1و1بین1سایر1ابعاد1
ارتباط1معنی1داری1مشاهده1می1شود.1بیشترین1 این1دو1متغیر1
از1 ایمنی1 فرهنگ1 با1 خطاپذیری1 فرهنگ1 بین1 ارتباط1 شدت1
ایمنی1 فرهنگ1 از1 اطالعات1 تبادل1 سطح1 زیرمقیاس1 طریق1
ارتباط1 کمترین1 و1 خطاپذیری1 فرهنگ1 از1 مستمر1 بهبود1 با1
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با1 فرهنگ1خطاپذیری1 از1 تعادل1 و1 توازن1 به1 مربوط1 معنی1دار1
آموزش1و1محیط1کار1از1فرهنگ1ایمنی1است.1همۀ1ارتباطات1به1
صورت1مستقیم1است،1یعني1با1افزایش1هر1یک1از1ابعاد1فرهنگ1

خطاپذیری1ابعاد1فرهنگ1ایمنی1نیز1افزایش1می1یابد.
در1جدول12تأثیر1هر1یک1از1ابعاد1مختلف1فرهنگ1خطاپذیری1
بر1میانگین1نمرة1فرهنگ1ایمنی1و1معنی1داری1آن1گزارش1شده1
ابعاد1 است.1مالحظه1می1شود1که1در1سطح1معنی1داری10/051
و1 مستمر1 بهبود1 ارتباطات،1 در1 ارتباطات،1صداقت1 و1 بازخورد1
اعتماد1و1اطمینان1ارتباط1معنی1داری1با1میانگین1نمرة1فرهنگ1
ایمنی1دارد.1با1توجه1به1این1یافته1ها1می1توان1گفت1با1فرض1ثابت1
بودن1سایر1متغیرها1به1ازای1یک1واحد1افزایش1سطح1بازخورد1و1
ارتباطات1میانگین1نمرة1فرهنگ1ایمنی1به1اندازة10/151افزایش1

به1ازای1یک1واحد1 ثابت1بودن1سایر1متغیرها1 با1فرض1 می1یابد.1
فرهنگ1 نمرة1 میانگین1 ارتباطات1 در1 صداقت1 سطح1 افزایش1
بودن1 ثابت1 فرض1 با1 می1یابد.1 افزایش1 10/22 اندازة1 به1 ایمنی1
افزایش1سطح1بهبود1مستمر1 سایر1متغیرها1به1ازای1یک1واحد1
میانگین1نمرة1فرهنگ1ایمنی1به1اندازة10/2۹1افزایش1می1یابد1
و1با1فرض1ثابت1بودن1سایر1متغیرها1به1ازای1یک1واحد1افزایش1
سطح1اعتماد1و1اطمینان1میانگین1نمرة1فرهنگ1ایمنی1به1اندازة1
استاندارد1شده1 بتای1 ضریب1 همچنین1 می1یابد.1 افزایش1 10/26
بر1 را1 خطاپذیری1 فرهنگ1 ابعاد1 از1 هریک1 تأثیرگذاری1 شدت1
نشان1 سایرین1 با1 مقایسه1 در1 ایمنی1 فرهنگ1 نمرة1 میانگین1
می1دهد.1همان1طور1که1مشخص1است1بهبود1مستمر1بیشترین1

تأثیرگذاری1را1بر1میانگین1نمرة1فرهنگ1ایمنی1دارد.

)N= 181( جدول 1. ارتباط بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با ابعاد مختلف فرهنگ خطاپذیری از طریق ضریب همبستگی پیرسون

فرهنگ 
ایمنی

اولویت به 
ایمنی محیط کار آموزش سطح تبادل 

اطالعات تعهد مدیریت ابعاد فرهنگ خطاپذیری

0/400
0/001

0/400
0/001

0/۳۷0
0/001

0/4۳0
0/001

0/5۳0
0/001

0/440
0/001

بازخورد1و1ارتباطات

0/6۹0
0/001

0/۳۹0
0/001

0/660
0/001

0/680
0/001

0/610
0/001

0/6۹0
0/001

صداقت1در1ارتباطات

0/102
0/2۹1

0/۳60
0/001

0/240
0/006

0/240
0/006

0/۳60
0/001

0/1۷0
0/0۷۹

توازن1وتعادل

0/440
0/001

0/۳40
0/001

0/۳۹0
0/001

0/500
0/001

0/5۳0
0/001

0/4۷0
0/001

کیفیت1فرایند1گزارش1دهی

0/800
0/001

0/۳۳0
0/001

0/680
0/001

0/800
0/001

0/۷60
0/001

0/۷50
0/001

بهبود1مستمر

0/۷80
0/001

0/۳۹0
0/001

0/۷۳0
0/001

0/۷60
/001

0/6۹0
0/001

0/۷40
0/001

اعتماد1و1اطمینان

0/840
0/001

0/500
0/001

0/۷20
0/001

0/810
0/001

0/8۳0
0/001

0/۷۹0
0/001

فرهنگ1خطاپذیری

جدول 2. پیش بینی فرهنگ ایمنی بر اساس ابعاد مختلف فرهنگ خطاپذیری از طریق مدل رگرسیون چندگانة خطی

P-value T
ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

متغیرهای پیش بینی کننده
Beta SE (B) B

0/551 0/600 --- 4/440 2/650 ثابت

0/026 2/2۷0 0/1۳0 0/0۷0 0/150 بازخورد1و1ارتباطات

<0/001 ۳/۷۳0 0/2۳0 0/060 0/220 صداقت1در1ارتباطات

0/62۷ -0/4۹0 -0/0۳0 0/060 -0/0۳0 توازن1وتعادل

0/۳2۳ 0/۹۹0 0/060 0/060 0/060 کیفیت1فرایند1گزارش1دهی

<0/001 4/۷10 0/400 0/060 0/2۹0 بهبود1مستمر

<0/001 4/150 0/۳۳0 0/060 0/260 اعتماد1و1اطمینان
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در1جدول1۳تأثیر1هر1یک1از1ابعاد1مختلف1فرهنگ1ایمنی1بر1
گزارش1 آن1 معنی1داری1 و1 خطاپذیری1 فرهنگ1 نمرة1 میانگین1
است.1مالحظه1می1شود1که1در1سطح1معنی1داری10/051 شده1
به1جز1سطح1تبادل1اطالعات،1ابعاد1دیگر1فرهنگ1ایمنی1ارتباط1
نداشته1 خطاپذیری1 فرهنگ1 نمرة1 میانگین1 با1 معنی1داری1
ثابت1 فرض1 با1 گفت1 می1توان1 یافته1ها1 این1 به1 توجه1 با1 است.1
تبادل1 سطح1 افزایش1 واحد1 یک1 به1ازای1 متغیرها1 سایر1 بودن1

10/2۷ اندازة1 به1 خطاپذیری1 فرهنگ1 نمرة1 میانگین1 اطالعات1
استاندارد1شده1شدت1 بتای1 می1یابد.1همچنین1ضریب1 افزایش1
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نمرة1فرهنگ1خطاپذیری1دارد.

جدول 3. پیش بینی فرهنگ خطاپذیری بر اساس ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی از طریق مدل رگرسیون چندگانة خطی 

P-value T
ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

متغیرهای پیش بینی کننده
Beta SE )B( B

0<0/001 6/1۳0 --- ۳/۷60 2۳/0۹0 ثابت

0/156 1/440 0/250 0/110 0/150 تعهد1مدیریت

0/010 2/660 0/۳۷0 0/100 0/2۷0 سطح1تبادل1اطالعات

0/082 1/۷60 0/280 0/0۹0 0/1۷0 آموزش

0/۷85 -0/2۷0 -0/040 0/0۹0 -0/0۳0 محیط1کار

0/608 0/520 0/040 0/0۷0 0/040 اولویت1به1ایمنی
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افزایش1 مشهودي1 میزان1 نیز1 آنها1 خطاپذیری1 فرهنگ1 یابد،1
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نتیجه گیری
فرهنگ1 یعنی1 پژوهش1 اصلی1 متغیر1 دو1 بین1 به1طور1کلی1
ارتباط1 شرکت1 کارکنان1 در1 ایمنی1 فرهنگ1 و1 خطاپذیری1
مثبت1و1معني1داری1وجود1دارد.1چنانچه1از1یک1سو1در1فرهنگ1
مستمر1 بهبود1 به1 مربوط1 ارتباط1 میزان1 بیشترین1 خطاپذیری1
)یکی1از1زیرمقیاس1های1این1متغیر(1با1فرهنگ1ایمنی1است1و1
از1سوی1دیگر1فرهنگ1ایمنی1بیشترین1میزان1ارتباط1را1در1بعد1
سطح1تبادل1اطالعات1)زیرمقیاس1فرهنگ1ایمنی(1با1فرهنگ1
بین1 همبستگی1 شدت1 بودن1 باال1 دارد.1 کارکنان1 خطاپذیری1
زیرمقیاس1سطح1تبادل1اطالعات1با1فرهنگ1خطاپذیری1نشان1
می1دهد1که1تبادل1اطالعات1به1افزایش1یادگیری1منجر1می1شود1
و1می1تواند1فرهنگ1خطاپذیری1را1افزایش1دهد.1بنابراین1تبادل1
اطالعات1می1تواند1به1بهبود1مستمر1فرهنگ1خطاپذیری1منجر1

شود.1
چنانچه1کمترین1میزان1ارتباط1بین1بازخورد1و1ارتباطات1از1
فرهنگ1خطاپذیری1و1اولویت1به1ایمنی1از1فرهنگ1ایمنی،1نشان1
ارتباطات1در1گزارش1و1 بازخورد1و1کمبود1 مي1دهد1که1فقدان1

اعالم1خطاها1می1تواند1به1کاهش1اولویت1ایمنی1منجر1شود.
خطاپذیری1 فرهنگ1 در1 تعادل1 و1 توازن1 بین1 ارتباط1 نبود1
کارکنان1 سوی1 از1 خطا1 نکردن1 گزارش1 به1 مربوط1 می1تواند1
باشد1که1در1صورت1گزارش1احتمال1سرزنش1یا1توبیخ1از1سوی1
بین1 ارتباط1 نبود1 می1تواند1 امر1 همین1 دارد.1 وجود1 مدیریت1
مدیریت1 تعهد1 نبود1 و1 فرهنگ1خطاپذیری1 از1 تعادل1 و1 توازن1
توازن1 وجود1 صورت1 در1 که1 دهد1 نشان1 ایمنی1 فرهنگ1 از1 را1
فرهنگ1 هم1 و1 ایمنی1 فرهنگ1 هم1 مدیریت1 تعهد1 و1 تعادل1 و1
در1 تعادل1 و1 توازن1 نبود1 دلیل1 به1 می1یابد.1 بهبود1 خطاپذیری1
فرهنگ1خطاپذیری،1ضعف1آموزش1های1مربوط1به1خطاپذیری1
و1کمبود1رعایت1اصول1صحیح1مدیریت1در1محیط1کار1فرهنگ1
ایمنی1نیز1کاهش1می1یابد.1در1بررسی1فرهنگ1ایمنی،1به1دلیل1
الزامات1قانونی1و1تعامل1نزدیک1با1سازمان1های1قانونی،1 وجود1
کارکنان1 دیگر1 از1طرف1 دارد.1 را1 باالتری1 نمرة1 مدیریت1 تعهد1
شرکت1در1محیط1کار1از1لحاظ1تبادل1اطالعات1مربوط1به1اصول1
ایمنی1سطح1فرهنگ1پایینی1دارند.1علت1پایین1بودن1نمره1در1
بعد1تبادل1اطالعات1می1تواند1در1ماهیت1شغل1کارکنان1بخش1
1صنعتی1باشد؛1به1طوری1که1افراد1غالبا1ًسرگرم1کارهای1 تولیدیـ1
تبادل1اطالعات1میان1 برای1 عملیاتی1هستند1و1زمان1کمتری1

آنها1وجود1دارد.
فرهنگ1 بر1 خطاپذیری1 فرهنگ1 تأثیرگذاری1 بیشترین1
مستمر،1 بهبود1 زیرمقیاس1های1 به1 مربوط1 به1ترتیب1 ایمنی1
نشان1 که1 است1 ارتباطات1 در1 صداقت1 و1 اطمینان1 و1 اعتماد1
می1دهد1هرچقدر1فضای1اعتماد1در1محیط1کار1)کارخانه(1بیشتر1
اعتماد1 با1 و1 ترس1 بدون1 کارکنان1 باشد1 شفاف1تر1 ارتباطات1 و1
می1شود،1 منجر1 مستمر1 بهبود1 به1 آنها1 گزارش1هاي1 این1که1 به1
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اقدام1به1گزارش1خطاها1می1کنند.1به1عبارت1دیگر1بهبود1مستمر1
نمادی1برای1بهبود1در1سایر1زیرمقیاس1ها1به1شمار1مي1آید1که1

اثرات1آن1برای1کارکنان1و1مدیران1قابل1مشاهده1است.
در1بررسی1بین1ارتباط1مشخصات1فردی1)دموگرافیکی(1با1
فرهنگ1ایمنی1فقط1بین1سن1با1سطح1تبادل1اطالعات1ارتباط1
تبادل1 افزایش1سن1سطح1 با1 دارد.1چنانچه1 وجود1 معنی1داری1
مطلب1 توجیه1 می1یابد.1 افزایش1 معنی1داری1 به1طور1 اطالعات1
اطالعات1 تبلور1 کارکنان1 سن1 افزایش1 با1 که1 است1 بدین1گونه1
معلومات1 و1 اطالعات1 آنها1 و1 بیشتر1شده1 معلومات1 انباشت1 یا1
به1دست1آورده1را1با1همکاران1خود1به1اشتراک1می1گذارند،1ولی1
اطالعات1 تبادل1 برای1 را1 مناسب1 فرصت1های1 باید1 مدیریت1

کارکنان1بخش1های1صنعتی1ـ1تولیدی1فراهم1کند.
علت1نبود1ارتباط1معنی1دار1بین1بعد1توازن1و1تعادل1از1فرهنگ1
نتیجه1گیری1 بدین1صورت1 ایمنی1 فرهنگ1 ابعاد1 با1 خطاپذیری1
می1شود1که1سؤاالت1این1زیرمقیاس1بیشتر1به1اضطراب1و1نگرانی1
از1 انضباطی1و1رفتارهای1تخریبی1 تنبیه1 از1سرزنش،1 کارکنان1
طرف1همکاران1مربوط1می1شود1و1چون1بروز1خطا1باعث1ارزیابی،1
قضاوت1و1پیش1داوری1همکاران1و1سرپرستان1یا1مدیران1برای1
کارکنان1مرتکب1خطا1می1شود،1بنابراین1این1زیرمقیاس1توازن1و1
تعادل1به1نوعی1تحت1تأثیر1قرار1می1گیرد،1یعني1نبود1همبستگی1
می1تواند1 ایمنی1 فرهنگ1 و1 تعادل1 و1 توازن1 بین1 هم1پوشانی1 و1
مانعی1برای1ترویج1و1توسعۀ1فرهنگ1ایمنی1در1کارکنان1شود.1
تأثیرگذاری1زیرمقیاس1های1سطح1تبادل1اطالعات،1آموزش1
نمرة1فرهنگ1 میانگین1 بر1 ایمنی1 از1فرهنگ1 تعهد1مدیریت1 و1

فرهنگ1 زیرمقیاس1 سه1 این1 که1 مي1دهد1 نشان1 خطاپذیری1
ایمنی1می1تواند1راهنمای1خوبي1برای1برنامه1ریزی1های1مربوط1
هم1اندیشی،1 تعاملی،1 جلسات1 تشکیل1 کارکنان،1 تعامل1 به1
برای1 مدیران1 حساس1سازی1 و1 آموزشی1 کارگاه1های1 برگزاری1

توجه1به1خطاپذیری1باشد.1
به1طور1کلی1براساس1نمرة1کلی1فرهنگ1خطاپذیری1می1توان1
با1اطمینان1باالیی1فرهنگ1ایمنی1سازمان1را1پیش1بینی1کرد.1
این1موضوع1نشان1مي1دهد1که1فرهنگ1خطاپذیری1و1فرهنگ1
افزایش1 به1طوری1که1 دارد؛1 مستقیم1 رابطۀ1 یکدیگر1 با1 ایمنی1
فرهنگ1خطاپذیری1به1طور1مستقیم1فرهنگ1ایمنی1را1رشد1و1

توسعه1مي1دهد.1
نکردن1 بررسی1 به1 مربوط1 پژوهش1 این1 محدودیت1های1
ارتباط1بین1متغیرهای1دموگرافیک1با1متغیرهای1اصلی1پژوهش1
است.1همچنین1نتایج1این1پژوهش1فقط1به1بخش1صنعت1قابل1
در1 آتی1 پژوهش1هاي1 مي1شود1 پیشنهاد1 از1این1رو1 است.1 تعمیم1

بخش1های1دیگری،1مثل1خدمات،1نیز1انجام1شود.

سپاسگزاری
کارکنان1 از1 را1 خود1 سپاس1 و1 تشکر1 مراتب1 وسیله1 بدین1
بررسي1شده1 صنعتی1 واحد1 محترم1 مدیران1 و1 زحمت1کش1
اعالم1 نبود1 میسر1 پژوهش1 این1 انجام1 آنها1 بدون1همکاری1 که1

می1داریم.1

تعارض در منافع
بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تضادي1در1منافع1وجود1ندارد.
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