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چکیده
جوشکاري یکي از فرآیندهاي مهم و پرکاربرد در صنایع است بطوري که دامنه کاربرد آن از صنایع غذایي گرفته 
تا هوافضا و از ابزار دقیق گرفته تا کش��تي س��ازي را دربر میگیرد. از طرفي جوش��کاري جزء فرآیندهاي کاري 
خطرناک اس��ت چرا که در عملیات جوش��کاري ع��الوه بر منابع متعدد خطر که بص��ورت ذاتي در فرآیند وجود 
داشته و ضریب مخاطره باالیي را سبب میشوند، بدلیل اجراي عملیات در شرایط دشوار مانند ارتفاعات یا درون 
فضاهاي بسته، احتمال وقوع حوادث نیز افزایش مي یابد. با توجه به موارد مطرح شده، میزان آگاهي جوشکاران 
از خطرات جوشکاري و روشهاي کنترل آن نقش بسیار اساسي در سالمت آنان و کاهش حوادث ناشي از عملیات 
دارد. در همین راس��تا در این مقاله س��عي شده تا با بررسي سطح آگاهي و دانش جوشکاران شاغل در شهر اهواز 
در زمینه مس��ایل ایمني جوش، مشکالت و کاستیهاي سیستم آموزشي شناسایي و پیشنهاداتي در جهت بهبود 

شرایط موجود ارائه گردد.

واژه هاي کلیدي: ایمني، دانش، جوشکاري، جوشکار، آموزش
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مهندس امیر حسیني کلورزي 

فوق لیسانس مهندسي مواد و مهندس بین المللي جوش
 مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار جنوب غرب کشور

سرپرست بازرسي جوش و تستهاي غیر مخرب فوالد خوزستان
www.weldeng.net مدیر سایت مهندسي جوش

بررسي سطح دانش ايمني 
جوشکاران شهر اهواز
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مقدمه
در  آید]1[.  به حساب مي  پرخطر  و  کارهاي سخت  از  جوشکاري 
عملیات جوشکاري قطعات فلزي با استفاده از گرما یا فشار یا هر 
دو بهم متصل مي شوند و با توجه به ماهیت فرآیند، منابع خطر 
متعددي براي آن وجود دارد. از خطرات مهمي که در طي عملیات 
و  آتش  به  میتوان  بیفتد  اتفاق  تواند  مي  برشکاري  و  جوشکاري 
گرد و غبار (، سر و صدا،  گاز –  بخار –  انفجار، آلودگي )دوده – 
تشعشع، خطرات الکتریسیته ) برق ( و اشتباهات در حمل و نقل 
تجهیزات و ابزار جوش اشاره کرد ]2[. عالوه بر این موارد بسیاري 
اوقات جوشکاران مجبورند که در شرایط نامناسبي مانند ارتفاع و 
یا فضاهاي بسته و محصور کار کنند. از این مطالب میتوان نتیجه 
گرفت که خطرات شغلي فراواني اعم از ایمني و بهداشتي، جوشکار 
در  ایمني  اصول  رعایت صحیح  میکنند.  تهدید  را  اطرافیان وي  و 
عملیات جوشکاري و برشکاري جهت جلوگیري از لطمات به افراد 

و تخریب تجهیزات الزم است.]3[. 
جوشکاري  عملیات  در  حوادث  بروز  باعث  که  عواملي  آمار  طبق 

میگردند، عبارتند از[2]:
● تجربه نا کافي 20%

● ناتواني فرد 10%
● عدم پیروي از مقررات70%

فرهنگ  و  آموزش  نقش  به  میتوان  فوق  ارقام  گرفتن  درنظر  با 
سازي ایمني در کاهش حوادث پي برد. مسلما آگاهي جوشکاران 
و همراهان آنها از نکات ایمني و بهداشتي و رعایت آنها در کنترل 
خطرات بهداشتي و پیشگیري از حوادث بسیار مؤثر میباشد]4[. به 
همین دلیل جوشکاران یا برشکاران را انجام مي دهند باید در مورد 
استفاده ایمن از تجهیزات و فرایندهایي که انجام مي دهند آموزش 
و  آموزش  این  امکانات  نمودن  فراهم  و  سازي  زمینه  ببینند]5[. 
همچنین اطمینان از اثربخش بودن آن از وظایف مدیریت هر واحد 
صنعتي یا کارگاه ساخت میباشد. متاسفانه در عمل توجه چنداني 
مختلفي  حوادث  شاهد  چندگاهي  هراز  و  نمیشود  موضوع  این  به 
رخ  نامناسب  برشکاري  یا  جوشکاري  عملیات  اثر  در  که  هستیم 
داده و علت اصلي آنها عدم آگاهي کافي جوشکار از مقررات ایمني 
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بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله سعي شده تا 
ایمني جوشکاران شهر  اطالعات  بررسي سطح  به  نمونه  عنوان  به 
اهواز، به عنوان یکي از قطبهاي مهم صنعتي کشور پرداخته شود و 

پیشنهاداتي در این زمینه ارائه گردد.

روش تحقیق
نظر گرفته  به عنوان میدان مطالعه در  اهواز  این تحقیق شهر  در 
شد. کالنشهر اهواز به دلیل دارا بودن صنایع بزرگ و کوچک متعدد 
در زمینه�هاي مختلف مانند نفت و گاز، فوالد، صنایع فلزي، صنایع 
نیروگاهي و صنعت ساختمان یکي از قطبهاي کم نظیر صنعتي در 
کشور و منطقه محسوب شده و با توجه به کاربرد وسیع جوشکاري 
در صنایع مذکور، میدان بسیار مناسبي براي تحقیق مورد نظر بوده 
و میتوان نتایج حاصله را با کمي انحراف براي کل کشور در نظر 
گرفت. به منظور بررسي و تعیین سطح آگاهي جوشکاران در زمینه 
ایمني آزموني طراحي شد. این آزمون شامل 20 سؤال چهارگزینه�اي 
خطر  مختلف  منابع  که  بود  جوشکاري  ایمني  مختلف  مطالب  از 
منبع  میگرفت.  بر  در   1 جدول  شرح  به  را  جوشکاري  فرآیند  در 
مورد استفاده براي طراحي آزمون فصل ایمني کتاب تکنولوژي و 
کارگاه جوش برق )کتاب درسي رشته صنایع فلزي فني و حرفه�اي( 

انتخاب شد]6[. 

جدول 1- تقسیم بندي موضوعي سؤاالت آزمون

تعداد سئواالتموضوع سئوال
3خطر تشعشع
3خطر صوت
3خطر برق

4خطر آتش و انفجار
4خطر آلودگي

3موارد ایمني عمومي

در مجموع از 175 نفر جوشکار که بطور تصادفي از شرکتها، صنایع 
و کارگاه هاي ساختماني انتخاب شدند، آزمون گرفته شد. این تعداد 
بر اساس نوع فعالیت به سه دسته جوشکاران فعال در زمینه هاي 
نگهداري و تعمیرات صنایع، ساخت قطعات و تجهیزات و اسکلت 
را  بندي  تقسیم  این   2 که جدول  تقسیم شدند  فلزي ساختماني 

نشان میدهد.

جدول 2- تقسیم بندي جوشکاران بر اساس زمینه فعالیت
تعداد جوشکارانزمینه فعالیت

65نگهداري و تعمیرات صنایع
57ساخت قطعات و تجهیزات
53اسکلت فلزي ساختماني

انفرادي  بصورت  جوشکار  هر  از  و  تعیین  دقیقه   30 آزمون  زمان 
آزمون گرفته شد. دسته بندي جوشکاران بر اساس سطح تحصیالت 

نیز طبق جدول 3 صورت گرفت.
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جدول 3- تقسیم بندي جوشکاران بر اساس سطح تحصیالت

درصد جمعیت جوشکارانسطح تحصیالت

20%ابتدایي

20%راهنمایي-سیکل

9%دبیرستان

48%دیپلم

3%فوق دیپلم

بحث و بررسي نتایج
نتایج حاصل از اجراي آزمون ایمني بیانگرنمره میانگین برابر 6/2 از 
20، حداقل نمره برابر 1 و بیشترین آن برابر 14 میباشد. شکل یک 

نمودار توزیع نمرات را نشان میدهد.
این نتایج نشاندهنده پایین بودن بیش از حد انتظار سطح اطالعات 
ایمني جوشکاران میباشد. شکل2 مقایسه نمرات میانگین جوشکاران 

را بر اساس میزان تحصیالت نشان میدهد. 
بیانگر این مطلب است که سطح  اختالفات موجود در این نمودار 
پایینتر بودن  ندارد.  نتایج آزمون  قابل توجهي در  تاثیر  تحصیالت 
نمره میانگین جوشکاران سطح ابتدایي احتماال ناشي از توانایي کمتر 
آنان در خواندن و نوشتن است. از این مطلب میتوان نتیجه گرفت 
این جوشکاران،  ایمني  که عامل اصلي در کم بودن سطح آگاهي 
میانگین  نمرات   3 است. شکل  آنان  مناسب  و  کافي  آموزش  عدم 
طبق  شده  بندي  دسته  مختلف  هاي  حرفه  در  شاغل  جوشکاران 

جدول شماره 2 را نمایش میدهد.

شکل 1- نمودار توزیع نمرات آزمون ایمني جوشکاران
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شکل 2- نمودار نمرات میانگین جوشکاران بر اساس میزان تحصیالت

شکل 3- نمودار مقایسه نمرات میانگین جوشکاران شاغل در حرفه هاي مختلف

ایمني  اطالعات  سطح  پیداست   3 شکل  نمودار  از  که  همانطور 
براي  و  بوده  آنان  کار  محل  و  فعالیت  نوع  به  وابسته  جوشکاران 
جوشکاران شاغل در کارگاههاي ساختماني کمتر و براي جوشکاران 
شاغل در واحدهاي نگهداري و تعمیرات بیشتر از سایر جوشکاران 
است. این موضوع نشاندهنده تاثیر فرهنگ ایمني جاري در محیط 
کار بر سطح اطالعات ایمني جوشکاران است. واحدهاي نگهداري و 
تعمیرات عمدتا تابع یا جزئي از شرکتهاي تولیدي بزرگ هستند. در 
این شرکتها بدلیل دسترسي به منابع و امکانات بیشتر و همچنین 
قوانین و الزامات موجود توجه بیشتري به مبحث ایمني )حداقل در 
زمینه ایمني عمومي( صورت میگیرد که این مسئله بر سطح دانش 
ایمني کلیه کارکنان از جمله جوشکاران تاثیر گذاشته و تا حدودي 
دانش آنان را افزایش میدهد. هرچند که این مقدار کافي نبوده و 
باید آموزش تخصصي و فرهنگ سازي ایمني در تمام جوانب و تا 

رسیدن به سطح مطلوب دانش کلیه کارکنان اجرا گردد.
این موضوع را میتوان در نمودار شکل 4 نیز مشاهده کرد. همانطور 
که مالحظه میشود درصد پاسخهاي صحیح جوشکاران به پرسشهاي 
بسیار  آلودگي(  و  صوت  عمومي،  )ایمني  تر  عمومي  موضوعات  با 
باالتر از پرسشهایي با موضوعات اختصاصي جوش )آتش و انفجار، 
برق و تشعشع( میباشد. جالب اینجاست که هرچه موضوع سئواالت 
درصد  میکند  میل  جوش  ایمني  تخصصي�تر  موضوعات  سمت  به 

پاسخهاي صحیح نیز کاهش می یابد.
نتیجه  میتوان  آزمون  این  اجراي  از  آمده  بدست  نتایج  مجموع  از 
مقررات  و  آموزش  زمینه  در  زیادي  بسیار  گرفت که کاستي هاي 
ایمني جوشکاري در محیطهاي صنعتي و کارگاهي شهر اهواز وجود 
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دارد. این موضوع با توجه به تنوع و تعدد خطرات فرآیند جوشکاري 
میتواند مشکالت و حوادث ناگواري را سبب گردد. خصوصا اینکه 
بسیاري از مضرات فرآیند جوشکاري درصورت عدم آگاهي و رعایت 
بروز  باعث  و  کرده  اثر  مدت  طوالني  در  مناسب،  ایمني  مقررات 
العالج یا العالج و یا حتي مرگ  بیماریهاي مختلف و گاها صعب 
زودرس در جوشکاران میشود. لذا باید مقررات مناسب در این زمینه 
وجود داشته باشد و آموزشهاي ایمني الزم اجرا گردد. خوشبختانه 
در  جداگانه�اي  ایمني  نامه  آئین  سال   40 از  پس  جاري  سال  در 
زمینه جوشکاري تدوین و مورد تصویب قرار گرفت]7[. با تصویب 
این آیین نامه تاحد زیادي ابهامات و کاستیهاي موجود در زمینه 
مقررات ایمني جوشکاري برطرف گردید. اما مشکل اصلي در زمینه 
آموزش ایمني جوشکاران همچنان به قوت خود باقیست. متاسفانه 
یک نظام و روال مناسب و یکپارچه براي آموزش ایمني جوشکاري 
وجود ندارد. اگرچه مبحث ایمني یکي از سرفصلهاي دوره مهارت 
امکاناتي  و  مالي  مشکالت  به  توجه  با  لیکن  میباشد،  جوشکاري 
و  نمیگیرد  صورت  موضوع  این  به  الزم  توجه  اغلب  ها  آموزشگاه 
دوره  ایمني،  زمینه  در  کافي  اطالعات  دریافت  بدون  جوشکاران 
مهارت را به پایان میرسانند. به این مشکل باید مسئله کم توجهي 
برخي مدیران به بحث آموزش کارکنان و عدم تمایل سازمانها براي 
این  بر  به عنوان شاهدي  افزود.  نیز  را  این زمینه  صرف هزینه در 
مدعا میتوان به گزارش دوره هاي ایمني برگزار شده توسط مرکز 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به عنوان یکي از متولیان 
اصلي ارتقاء فرهنگ ایمني و بهداشت کار اشاره کرد. بر اساس این 
جوشکاري  ایمني  آموزش  دوره  یک  تنها   1385 سال  در  گزارش 

شکل 4- نمودار درصد پاسخهاي صحیح بر اساس موضوع سئواالت براي 
جوشکاران نگهداري و تعمیرات
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توسط این مرکز در کل سطح استان خوزستان اجرا شده و تعداد 
سال  در  که  درحالیست  این  و  دیده�اند  آموزش  آن  طي  نفر   25
1386 هیچ اجراي دوره اي در این زمینه در استان به ثبت نرسیده 
اختصاصي  دوره�هاي  بزرگ  برخي شرکتهاي  که  است]8[. هرچند 
در این زمینه در محل آموزش شرکت خود برگزار نموده اند، اما با 
توجه به حجم صنایع موجود و تعداد بسیار باالي جوشکاران شاغل 

در استان، این رقم بسیار ناچیز به نظر میرسد. 
با توجه به موارد مطرح شده اجراي دوره هاي آموزشي مناسب براي 
جوشکاران و ایجاد قوانین الزام آور در این راستا کامال ضروري به 
نظر میرسد. در آئین نامه ایمني جوشکاري تاکید خاصي بر آموزش 
مسئولیت  و  درآورده  الزام  بصورت  آنرا  و  شده  جوشکاران  ایمني 
سازمان  مدیریت  عهده  بر  آنرا  صحیح  اجراي  از  اطمینان  حصول 
این  ابالغ  با  میتوان  را  قضیه  اول  بخش  بنابراین  است]9[.  نهاده 
آئین نامه و الزامي کردن آن براي واحدهاي صنعتي، برطرف نمود. 
اما در مورد مسئله آموزش مشکالت متعددي وجود دارد که باید 
برطرف گردد. یکي از مشکالت مهم در این زمینه عدم وجود یک 
دوره مدون جامع و یکپارچه است. هرچند که سازمانهاي مختلفي 
بدلیل  ولي  اند،  نموده  در جوشکاري  ایمني  دوره  تدوین  به  اقدام 
بعضا  آنها  در  شده  ارائه  مطالب  مشخص،  مرجع  یک  وجود  عدم 
مختلف بوده و درنتیجه سطح اطالعات افراد بسته به دوره طي شده 
متفاوت خواهد بود. لذا تدوین یک دوره جامع و یک دستورالعمل 
آموزشي در این زمینه الزامي به نظر میرسد. این دوره باید با درنظر 
گرفتن کلیه مسائل و خطرات فرآیند جوشکاري و بر اساس آئین 
نامه ایمني جوشکاري تدوین شود. دوره آموزشي باید به عنوان یکي 
از ارکان اساسي برنامه ایمني به گونه اي طراحي گردد تا از درک 
درست و کافي هر یک از جوشکاران نسبت به خطرات احتمالي و 
رفتارهاي مناسب در قبال آنها اطمینان حاصل گشته و موارد زیر 

را شامل شود]10[:
● طبیعت خطرات و روش شناسایي آنها

● روشهاي کنترل خطرات

● ابزار محافظتي که میتوان براي حذف یا به حداقل رساندن خطرات 
استفاده کرد

● پیش بیني و تعیین الزامات کاربردي

مسلما مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار با توجه به 
رسالت کاري که دارد یکي از بهترین گزینه ها بعنوان متولي این 

مهم میباشد. 
معضل مهم دیگري که در مبحث آموزش ایمني جوشکاري وجود 
دارد، نبود اهرمهاي الزام آور در این زمینه و در نتیجه عدم التزام 
کار  به  و  مطالب  فراگیري  دوره�ها،  در  فعال  به شرکت  جوشکاران 
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ایجاد  نیاز به فرهنگ سازي و  بردن آنها میباشد. رفع این معضل 
عامل  عنوان  به  میتوان  که  مواردي  از  یکي  دارد.  کافي  انگیزش 
انگیزشي و اهرم الزام آور مطرح کرد الزامي کردن گذراندن آزمون 
ایمني به همراه آزمونهاي دوره اي تایید صالحیت فني جوشکاران 
است. این موضوع به مرور موجب نهادینه شدن مبحث ایمني در 

کنار مباحث فني و عملي جوشکاري میگردد.
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یکي از مشکالت اساسي در زمینه آموزش ایمني، عدم وجود   .6
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سازماني متولي امر شده و یک دوره جامع و دربرگیرنده کلیه مطالب 
ایمني جوشکاري تدوین  نامه  با مبنا قرار دادن آئین  نیاز را  مورد 

نماید. 
معضل مهم دیگري در مبحث آموزش ایمني جوشکاري، نبود   .7
اهرمهاي الزام آور و عدم التزام جوشکاران به این موضوع میباشد. 
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Abstract
Welding is one of the most important processes 
that is used extensively in many industries. It is 
often a complex, safety critical operation. Welding 
is categorized in hazardous processes, due to its 
different hazard sources which cause high hazard 
rating. When welding is done in a hard situation 
such as welding in elevation or in confined spaces, 
the hazard sources can be mixed and lead to a higher 

risk rating. Therefore knowing of welding hazards 
& means to control them is a very important factor 
for welders to keep their health & reduce accidents.  
This paper includes the results of a study about 
welder’s safety knowledge in Ahwaz and gives some 
solutions to improve the situation.
Key Words: Safety, Knowledge, Welding, Welder, 
Training


