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آیا علوم رفتاری می تواند معادن ایمن تری ایجاد کند؟

تیمی از دانشمندان علم رفتارشناسی به منظور شناخت عوامل موثر فرهنگی که در ایمنی معادن تاثیر 
می گذارند با هزاران نفر از شاغلین در معدن صحبت کردند. در ادامه گفت وگو اندرو تونیکلیف  با دکتر 
امیلی هاس2  مسئول این پروژه از NIOSH را مطالعه می کنید تا دریابید که تحقیقات آن ها چگونه موجب 

بهبود ارتباطات و درنهایت منجر به نجات جان انسان ها شده است.
معدن یکی از خطرناک ترین صنایع در کل جهان به شــمار می رود. طبق آمار جهانی در سال 2018 
بیش از 15000 کشته در جهان گزارش شده است، رقمی که بسیاری معتقدند به شدت کمتر از آمار واقعی 
اســت. مرکز اصلی این پروژه در دانمارک مســتقر است که داده های رسمی را در مورد مسایل مختلف 
جمع آوری می کند و اعالم کرده اســت که کارگران معدن بیش از هر حرفه دیگری در سراسر جهان در 

معرض خطر، آسیب و مرگ قرار دارند.
 ،)NIOSH( 3در امریکا، بر اســاس آمار و ارقام موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی ایاالت متحده
تعداد کشته شدگان و مصدومان معدن در سال 2017، تعداد 27 کشته و 4035 مصدوم ثبت گردیده است. 
طبق آمار اداره ایمنی و بهداشت معدن وزارت کار امریکاMSHA( 4(، تعداد کشته شدگان در سال 2018 

نیز مشابه همین آمار بوده است.
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Wدر�مورد�رفتار�معدنچیان��NIOSHمطالعات�
با پایان یافتن یک پروژه 5 ساله و با نظر به اینکه 
راه هایــی برای کاهش حــوادث در معدن می تواند 
وجود داشته باشــد، دکتر امیلی هاس معتقد است 
مراحل عملی و کاربردی وجود دارد که اپراتورهای 
معدن می توانند به کمک آن ها موجب کاهش خطر 
و ارتباط بهتر بهداشــت و ایمنی با نیروهای کاری 

خود شوند.
کار NIOSH در شــعبه عوامــل انســانی از 
بخــش تحقیقات معدن پیتســبورگ1  انجام شــد، 
هــاس و گروهش در پی شناســایی عوامل موثر بر 
فرهنگ سازی ایمنی و نحوه دستیابی به آن ها با هدف 
بهبود ایمنی بیشــتر بودند در این راستا مصاحبه و 
ارتباطاتــی در محل انجام پروژه داشــتند. با کار در 
میان ده ها سایت معدنی، محققان با هزاران متخصص 

معدن همکاری و گفت وگو کردند.
وی توضیح می دهــد: اولین هــدف، ارزیابی 
وضعیــت کنونی ایمنی در صنعت معدن بود. هدف 
این بود تا دریابیم چگونه می توان تمرکز شرکت های 
معدنــی را از تالش در جهــت بهترین عملکرد در 
زمینه بهداشــت و ایمنی، به ایجــاد تغییر واقعی در 
زمین و نــه صرفا سیاســت های اجرایی در جهت 

اهداف رهبران شرکت و عملکرد آن ها سوق داد.
هاس می گوید: ما حدود 40 معدن رفتیم و 2700 
کارگر را در چند زیرمجموعه مختلف معدن بررسی 
کردیم. ما این نظرســنجی را در مورد عوامل خاص 
بیرونی و داخلی طراحی کرده ایم که شــاخص های 
قابل توجهی از نحوه تصمیم گیری کارگران در مورد 

شغل هستند.
مصاحبه شــوندگان از مدیران تا سرپرســتان، 
کارگران در هــر رتبه ای تا متخصصان بهداشــت 
و ایمنــی و به طورکلی گروهــی کامل که مجموعه 
کارکنان یک معدن را امروزه تشکیل می دهند شامل 
1 Pittsburgh Mining Research

می شد.
بااین حــال هاس می گوید: کــه این تیم مراقب 
بودنــد که به مدیران ســایت نگویند که معدنچیان 
چــه بگویند که چه کاری را درســت و چه کاری را 
نادرست انجام داده اند. در حقیقت شرکت ها از این 
فرصت برای کار بر روی پروژه اســتقبال کردند و 
به مطالعه کامل پرداختنــد و انجام این پروژه بدون 

پیوستن به تیم او امکان پذیر نبود.
هاس می خواســت بداند کــه چگونه کارگران 
و مدیران آن هــا در حال برقراری ارتباط هســتند 
و همــکاران چگونه باهم ارتبــاط دارند و چگونه 
کارگران درگیر سیاست های بهداشتی و ایمنی سایت 

و آموزش های داده شده هستند.
ما واقعا در ارتباطات؛ شــکاف ها و اختالفات 
زیادی یافتیم. ســه مورد واقعا شایع بود، یکی دید 
مدیریتی در ســایت. آیا مدیریت در طول روز قابل 
رویت است یا فقط با یک وقت مالقات و یا جلسه 
از پیش تعیین شده در دســترس است؟ این شامل 

مواردی نیز بود که آن ها گفتند انجام خواهند داد.
فاکتور دیگر، ثبات و اســتحکام مدیریت بود. 
او ادامــه داد: آیا آن ها با همه رفتار یکســان دارند؟ 
در گفتگوها، پیام های یکسانی را در شرایط مختلف 
ردوبــدل می کنند؟ در آخر، مدیرانــی که کارگران 
را در تصمیم گیری هــای کلیدی نســبت به ایمنی 
وارد می کردند آیا اطمینان داشــتند که آن ها از تمام 

مسئولیت های خود مطلع هستند؟

Wفیلم�های�ویدئویی�معــدن�کاران�را�قادر�به��
مشارکت�می�سازد

عالوه براین، در طــول پروژه تیم بعضی چیزها 
را کــه قبال مطرح نشــده بود در نظــر گرفت."ما 
همچنین مواردی مانند تحمل ریسک پذیری، دقت 
و ســازگاری و دانش آن ها را در مورد شغل بررسی 

کردیم "
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محققــان از برخی کارگران خواســته اند تا در 
یک مطالعه دیگر شــرکت کنند. بررســی آن ها در 
محیط کار خود برای دیــدن اینکه چگونه وظایف 
شغلی و شــیوه های کاری آن ها روی ریسک آن ها 
و همکارانشــان تأثیر گذاشته است، در این مورد بر 
روی قرار گرفتن در معرض گردوغبار آن ها تمرکز 

خاص شد.
هدف دیگر این پروژه، بررسی فن آوری و نقش 
آن در ســالمت و سیســتم ایمنی به طور مشخص 
در ارتبــاط با کنترل گردوغبار اســت. قبل از اینکه 
معــدن کاران به محل کار خــود بروند، باید به یک 
نظرسنجی در مورد درک آن ها از میزان و چگونگی 
در معرض قــرار گرفتنشــان در عوامل مختلف و 
مدیریت خوب آن ها در شــرایط خاص و نقششان 
در تضمین یک معدن کاری ایمن پاسخ دهند. آن ها 
به این تغییر ادامه داده و با پوشیدن کاله ایمنی مجهز 
به دوربین مداربسته NOISH برای چند ساعت و با 
مونیتورهای در حال بررســی در معرض گردوغبار 

قرارگرفته و درنهایت بررسی می شدند.
هاس این چنین این مورد را بیان نمود: بعدازآنکه 
آن ها دســتگاه ها را پوشیدند نرم افزار ما توانست آن 
دو را باهم تطبیق دهد. کارگران می توانند ببینند که 
آن ها چه کاری انجام می دهند و میزان قرار گرفتن در 
معرض گردوغبار چه مقدار است؟ ما می توانیم نقاط 
حســاس اطراف گردوغبار را در آن محل شناسایی 
کنیــم. این تمرین ها واقعا به خوبی پذیرفته شــد و 
معدن کاران غالبا فیلمی را که کنترل کامپیوتر ضبط 
کــرده بود برای ارزیابی خود و کارهایی را که انجام 
داده اند را مشاهده می کردند و اطالعات را به دست 

می آوردند.

Wچگونه�شرکت�های�معدنی�می�توانند�از�علوم��
رفتاری�استفاده�کنند؟

هاس می گوید: مــا می توانیم ایــن نتایج را با 

مدیران به اشــتراک بگذاریم و توصیه هایی را ارایه 
دهیم هم از نظر حمایت و پشــتیبانی نیروی کار و 
هم ایجاد تغییر در کنترل مهندســی در ســایت. ما 
دو ماه بعد برگشــتیم و همه کارها را دوباره انجام 
دادیم. ســپس 6 ماه بعد با مدیران پیگیری کردیم تا 
ببینیم چه شیوه های کاری حفظ شده است. دریافتیم 
که به طورکلی کارگران واقعا شیوه هایی را که جهت 
کنترل برای کاهش در معــرض قرار گرفتن به کار 
برده اند را حفــظ کرده اند و این بــرای آن ها واقعا 

توانمند بود.
هاس می گوید: کارهایی که تیم او انجام داده اند 
مزایــای واقعی برای صنعت معدن و شــرکت های 
وابســته ایجاد کرده است. ما درواقع می توانستیم به 
شرکت ها نشان دهیم، در اینجا چیزهایی هستند که 
از طرف شــما بیشترین اثر را بر عملکرد کارگران و 

تصمیم گیری در مورد شغلشان دارد.
محققان با ارایه ماتریســی توانستند مناطقی را 
که شــرکت های معدنی و نیــروی کار آن ها به ویژه 
در مناطق ویژه که ممکن اســت نیاز به توجه داشته 
باشــند، شناســایی کند. این رویکرد به مدیران این 
امــکان را می دهد تا بر روی مناطقی که تغییر مهمی 
ممکن است اتفاق بیفتد تمرکز کنند و این که چگونه 

کارگران پاسخگو باشند.
ایــن دانش می توانــد زنجیره ای برای بیشــتر 
تصمیم گیرندگان ارشــد باشــد، به ایــن معنی که 
انتخابــات بهتری را می توان بــرای تهیه تجهیزات، 
شیوه های ایمنی و یا اصالحات مربوط به کنترل های 
مهندسی انجام داد که ممکن است به طریق دیگری 

ازدست رفته باشد.
تحقیقات نشــان می دهد کــه توانایی درک و 
تحمل کارگران در برابر ریسک، گامی مهم در جهت 
توانمندسازی شــرکت های معدنی برای درک بهتر 
چالش هــای آن ها در مقابل ایمنی و ارتباط کارگران 
اســت. ما واقعــا دیدیم که باید یک قــدم به عقب 
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برداریم و بفهمیم، چگونه ما حتی در مرحله اول در 
مورد این موضوع ارتباط برقرار کرده ایم.

Wارتباطات�کلید�سالمت�و�ایمنی�است�
"می دانیــم که انــدازه همه سیســتم مدیریت 
بهداشت و ایمنی یکسان نیست، کارت های ارتباطی 
را بــرای مدیران و کارگران ایجــاد کردیم تا نحوه 
ارتباط آن ها با یکدیگر راجع به بهداشــت و ایمنی 
را ردیابــی کنیم. "هاس می گوید عالوه بر کارت ها، 
شرکت ها از ابتکار عمل استفاده شده در نتایج مطالعه 
برای توسعه ماژول های آموزشی جدید و به روز شده 
خود استفاده کردند و نه فقط افراد درگیر در مطالعه، 
بلکه آن ها را در تمام سایت های خود عرضه کردند.

او همچنین معتقداســت اطمینــان از کارگران 
می تواند در یادگیری بهداشت و ایمنی تاثیر بگذارد و 
این سیاست یک بخش ضروری و اساسی مشارکت 
اســت."یک چیز که همه در آن مشترک بودند این 
ایده بود که چیزهای بیشــتری وجود ندارد که واقعا 
بتوانند انجام دهند اما با شرکت در این کار و سپس 
دیدن اینکه در واقع کارهایی وجود دارد که می توانند 
انجام دهند تا بر سرنوشــت سالمت خود تا حدی 

کنترل کنند برای آن ها بسیار مفید بود."

آن هــا در واقع بــا این روش ســرمایه گذاری 
بیشتری در سالمت خود کرده اند. شیوه های ایمنی و 
بهداشت مناسب در معدن ضروری است، باوجوداین 
برقراری ارتباط بین آن ها بیشتر اهمیت دارد، نه فقط 
میان یکدیگر. هاس هشدار می دهد: در حال حاضر 
یکــی از بزرگ ترین چالش هایی کــه صنعت با آن 
مواجه اســت، گردش مالی است. واقعا می توانستید 
بزرگ ترین افراد را داشته باشید که بهترین برنامه ها 
را ایجاد کرده اند سپس بازنشسته شده و یا به جاهای 

دیگری می روند و این برنامه ها نیز می روند.
او می گوید: شیوه های ارتباطی خوب، در میان 
یک شیفت، یک معدن، یک شرکت و استانداردسازی 

آن ها می باشد بنابراین بسیار مهم و حیاتی است.
ما فقــط می خواهیم آن ها به عنوان بخشــی از 
کارهای روزمــره آنجا حک شــود؛ بنابراین وقتی 
توســط اشخاص انجام شود دیگر رها نخواهد شد. 
همچنین به همین دلیل مهم است که از باالی شرکت 
شــروع شد و بدین ترتیب چیزهای ساخته شده نیز 

وارد فرهنگ آن ها می شود.
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