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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от
катедра „Строителство на сгради и съоръжения” при Архитектурен
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна.
Дисертационният труд е с обем от 159 страници и се състои от
въведение, изложение в 4 глави, препоръки, заключение, списък с
използвана литература и две приложения. Съдържанието на всяка
от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка
глава са направени конкретни изводи.Основният текст съдържа 16
фигури и 51 таблици.Списъкът на литературните източници се
състои от 127 заглавия на турски език и английски език.
Авторът на дисертационния труд е докторант на
самостоятелна подготовка в катедра „Строителство на сгради и
съоръжения” при Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър” – гр. Варна.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се
състои на 31 август 2018г. от 10ч. в заседателната зала на Ректората
на ВСУ „Черноризец Храбър“ на заседание на научното жури.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се
в канцеларията на катедра „Строителство на сгради и съоръжения”
към Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”, стая
А226– секретар на катедрата.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
1.1. Актуалност на проблема
Независимо от напредъка на технологиите във всички сфери на
индустрията и услугите, опасните условия на труд всяка година
водят до ситуации на временна или дългосрочна нетрудоспособност.
Според доклада на Турската агенция по професионална
безопасност (TUIK) през 2017 г. в
Република Турция са
регистрирани трудови злополуки, които са 8,5 пъти над средното
ниво за ЕС [1]. Същите данни показват, че трудовите злополуки,
свързани с работните места в пристанищата, съставляват 2,61% от
всички трудови злополуки.
Създадените многобройните национални и международни
правила относно безопасните условия на труд (БУТ) не са
достатъчни за намаляването на загубите и щетите, причинени от
трудови злополуки.
Пристанищата, които са важни транспортни елементи в
развитието на световната търговия, променят организацията и
функциите си като специализирани транспортни системи, при които
значението на човешкия елемент в пристанищните услуги постоянно
се увеличава.Това е особено важно за круизните пристанища, на
които работят голям брой служители с разнородни професии,
обслужващи големи групи пасажери.
Актуалността на темата на дисертационния труд се
обуславя от необходимостта за ограничаване на трудовите злополуки
и професионалните заболявания на персонала в големите
транспортни системи, каквито са пристанищата на територията на
Република Турция.
1.2. Цел и задачи на дисертационната работа
Цел на докторската теза е:
Изследване и анализ на системата за управление на безопасни
условия на труд в круизните пристанищаза за ограничаване на
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трудовите злополуки чрез прилагане на подходящи препоръки към
нормативната база на БУТ.
За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи:
1/ Да се проведе анализ на системите за безопасност по
отношение на осигуряване на безопасни условия на труд –
разглеждане на европейските законови и подзаконови нормативни
актове и на тяхното отражение в националното законодателство на
Република Турция. Сравнение и оценка на международните
стандарти и на системите за управление на безопасност при работа.
2/ Да се направи проучване на видовете пристанища и причините
за трудовите злополуки в тях. Анализиране на експлоатацията,
обслужването и контрола на съоръженията в криузните пристанища
за постигане безопасни условия на труд.
3/ Избор на модел, методики и изследователски хипотези за
оценка системата за управление на безопасните условия на труд и
нейните основни аспекти в круизните пристанища. Прилагане на
методи за статистическа обработка и анализ надеждността на
изследванията.
4/ Да се направи анкетно проучване и се анализира нивото на
удовлетвореност на работещите от климата на безопасност и
съответствието между отделните аспекти на системата за
безопасност.
5/ Съобразно проведеното проучване да се предпишат мерки и
препоръки за намаляване и ограничаване на трудовите злополуки и
повишаване нивото на безопасност на круизните пристанища.
Предмет на изследването
• Определяне и превенция на рисковете от гледна точка на
професионалната безопасност, пред които са изправени служителите
в различните сектори на обслужване на круизните пристанища;
• Оценка на възприемането на системите за управление на
безопасността на работното място от персонала на круизните
пристанища.
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Обект на изследване са круизните пристанища в региона на
Мармара. В тях се обработват 55% от общия пасажерски поток на
корабите в пристанищата на територията на Република Турция.
Ограничения на изследването
Изследването е изпълнено при следните ограничения:
1. В проучването детайлно са разгледани БУТ в 6 основни
пристанища (HUB), намиращи се в региона на Мармара.
2. Изследвани са общите условия на труд в 21 от пристанищата в
Република Турция, които се експлоатират от публичните дружества,
23 от пристанищата в регион Мармара и 28 от пристанищата в
частния сектор.
1.3. Методи на изследване
За постигане на основната цел и за изпълнение на поставените
задачи в дисертационния труд, като се има предвид специфичната
характеристика на предмета на изследване, се използват предимно
възможностите на методите на математическата статистика,
тестовото и анкетно проучване, метода на сравнението, метода на
взаимосвързаното изучаване на отделните елементи и метода на
експертната оценка.
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е структуриран във въведение, 4 глави,
препоръки и заключение с общ обем 159 страници. В основния текст
се съдържат 16 фигури и 51 таблици. Списъкът с използваната
литература наброява 127 източника – турски, чуждестранни и
интернет източници. В допълнение са обособени 2 приложения.
III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ВЪВЕДЕНИЕ
Трудовият травматизъм на персонала в круизните пристанища е
сред най - важните рискови фактори, които възникват вследствие на
условията на труд в работната среда. Създаването на среда за
безопасни условия на труд е задача от първостепенно значение за
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държавата и работодателите. Чрез изграждане на адекватна на
условията и рисковете нормативна база по БУТ, икономически,
организационни и технически мероприятия се цели да се създадат
предпоставки
на
работното
място,
които
да
запазят
трудоспособността на работещите.
Изтъкнато е, че количеството и честотата на авариите и
инцидентите могат да бъдат намалени чрез въвеждане на
превантивни мерки, без това пристанищата да понасят нарастващи
загуби. Инспекциите и прилагането на ефективно законодателство
може да направи пристанището безопасно относно възникването на
трудови злополуки.
Оценено е по какъв начин системата за управление на
безопасността влияе върху възникването на трудови злополуки, а
също така са определени факторите, влияещи на нивото на
безопасност на всички дейности, свързани с обслужването на
круизните пристанища.
Обосновано е, че основен фактор за решаване на проблема по
безопасност е самият работещ, поради което е необходимо
целенасочено да се изгражда култура и формира поведение, които да
предотвратяват и намаляват рисковете от злополуки при работа.
Изтъкнато е, че съвременната философия за същността на
дейността по осигуряване на безопасни условия на труд е, че тя е
икономическа категория, бизнес и трябва да се разглежда като
такава.
Тази дейност не е самоцел, а елемент на една съвременна
политика към ефективен бизнес, изискваща и съответна организация
за интегриране на дейността по осигуряване на безопасност на
работещите.
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ГЛАВА ПЪРВА. СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА
БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД В КРУИЗНИТЕ
ПРИСТАНИЩА
Задачи: Да се проведе анализ на системите за безопасност по
отношение на осигуряване на безопасни условия на труд –
разглеждане на европейските законови и подзаконови нормативни
актове и на тяхното отражение в националното законодателство на
Република Турция. Сравнение и оценка на международните
стандарти и на системите за управление на безопасност при работа.
1. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
НАТРУДА
1.1. Общи постановки
В първа глава на дисертацията е изтъкнато, че динамиката на
конкурентната среда води до промяна на условията на труд, бизнес
процесите и организациите. Органите по безопасност чрез
определени закони и разпоредби създават условия за предпазване на
служителите от опасности и рискове, за предотвратяване на трудови
злополуки, което не винаги дава резултат в тази конкурентна среда.
Констатирано е, че ръководството на круизните пристанища
разбира необходимостта от формиране на динамични, непрекъснати,
ефективни и адекватни системи за управление и разработва системи
по БУТ в рамките на Системата за управление на здравословни и
безопасни условия на труд (OHSAS).Подчертано е, че такива системи
следва да бъдат структурирани по начин, който да е достатъчен за
определяне на опасностите, причинени от работните дейности,
оценка на рисковете, контролиране на опасностите и управление на
допустимия риск.
1.2. Система за управление на безопасни условия на труд,
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System)
Системите за управление на работното място осигуряват
качествено изпълнение на безопасността на работното място, като
системно изследват условията на безопасност на служителите и
гарантират прилагането на мерките за безопасност.
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Детайлно е проучена структурата на OHSAS, която се състои
от пет интегрирани раздела. Това са: политика (стратегия и цели);
планиране; изпълнение; оценка; преглед и усъвършенстване.
Подчертани са основните принципни дейности на OHSAS:
• Прави анализ на риска;
• Взема становища на служителите;
• Извършва коригиращи действия;
• Преоценява риска в определени периоди;
• Създава спешни сценарии;
• Извършва тренировки на сценарии;
• Определя коригиращи действия от сценария и елиминира
недостатъците.
• Създава статистически данни, свързани с безопасността на
труда;
• Извършва всички необходими мерки според резултатите от
статистиката;
• Разработва програми, предназначени за тези мерки, и ги следва;
• Определя законодателството, което предприятието е длъжно да
спазва;
• Проверява спазването на тези закони;
• Всички оценки се представят на висшия мениджмънт чрез
"представител на ръководството";
• Отстраняват се действия срещу несъответствия;
•Определя и докладва необходимите операции за възстановяване
на законосъобразността;
• Определя отговорностите на работодателя и служителя;
• Подготвя процедури по отношение на тези отговорности и
предвижда тяхното изпълнение;
• Свиква комисията по безопасност на храните, получава искания,
оплаквания и предложения на служителите, оценява системата;
• Записва и съхранява отчетите;
• Извършва вътрешни одити;
• Определя процедурите по отношение на комуникацията;
1.3. Основни аспекти на системата за управление на
безопасните условия на труд
8

Анализирана е системата за управление на БУТ, която се
изгражда в три аспекта: работещи, работно място и мениджмънт.
Тази система е създадена като следствие от взаимовръзката
на тези три оси: персонал, който работодателят е длъжен да защити,
работното място, където се извършват дейностите, и управлението,
осигуряващо необходимата координация в организацията.
Аспектът на работещите може да бъде разгледан под
формата на психологически фактори, биологични фактори и
социокултурни фактори, влияещи върху работоспособността на
персонала.
Аспектът на безопасното работно място включва
контролиране на рисковете за безопасни условия на труд и
осигуряването на безопасна работна среда.
Аспектът на управление на безопасните условия при
работа съдържа осъзнаване, участие и прилагане на OHSAS от
всички директори и ИТР в круизните пристанища.Участието и
предложенията на работещите следва да бъдат взети предвид при
вземането на решения относно определянето и категоризирането на
риска, свързан с промените и внедряването, и предприемането на
необходимите мерки, тъй като те са тези, които извършват лично
работата.На фигура 1.1 е представена схема на функциониране на
система по БУТ, включваща основните етапи по реализацията й:
план, внедряване, обучение, контрол на изпълнението.

Фигура 1.1. Схема на функциониране на системата за управление на
безопасни условия на труд
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1.4. Законодателство по отношение на безопасността на
труда
1.4.1. Законодателство на национално ниво
Проведен е обстоен анализ на Националната нормативна база
наРепублика Турция по въпросите за безопасни условия на труд.
Стандартитена Европейския съюз са взети като основа и са
адаптирани към тях съответните нормативни актове. Нормативната
база по отношение на безопасността на труда се състои от закони,
подзаконови актове, разпоредби относно конвенциите на ILO.
1.4.2. Международни норми за осигуряване на безопасни
условия на труд.
Подчертано е, че Единният европейски акт ILO дава нов
тласък насоциалната политика в областта на безопасните и
здравословни условия на труд. Изтъкнато е, че осигуряването на
безопасни условия на труд заема важно място в правната уредба на
Европейския Съюз. Правото на безопасни условия на труд е
декларирано във всички основополагащи нормативни документи на
общността, а принципите, процедурите, нормите и изискванията за
осигуряването на това право са разработени и конкретизирани в над
двадесет директиви.
Константирано е, че различните модели, методически
указания, стандарти и „Кодекси на добра практика“ нямат
задължителен характер. Те по-скоро представляват препоръки, чрез
чието реализиране е възможно да се постигне добро ниво на
превенция. Резултатите от такава превенция са измерими с:
- намаляване на риска от професионални болести и трудови
злополуки и на свързаните с тях парични разходи и трудозагуби;
- подобряване на фирмения имидж посредством повишаване
качеството на труда (елемент на който са условията, при които се
реализира труда) и конкурентноспособността в широкия аспект на
това понятие;
- осъществяване на творчески и професионално насочен социален
диалог.
Посочено е, че Системите за управление на здравето и
безопасността при работа OHSAS 18001 обхващат следните моменти
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•
•
•
•
•
•
•
•

Политика и ангажираност
Оценка и контрол на риска
Готовност за извънредни ситуации
Персонал, управление, обучение, комуникации
Документи и записи
Разследване на инциденти и злополуки
Коригиращи и превантивни действия
Одит и преглед на ръководството

Направена е съпоставка на американските стандарти с
европейските, която доказва, че производителят, който изнася своя
продукт в Европа за първи път и не е приложил европейски дизайн
при неговото производство не трябва да се опасява от обструкции.
1.4.3. Елементи на системите за управление на безопасни
условия на труд
Проведен е анализ на основните елементи на системата за
управление набезопасността при работа в круизните пристанища и
цикличността на тяхното осъществяване- фиг. 1.2.

Фигура 1.2. Елементи на системата за управление на безопасност
Изтъкнато е, че фирмената политика е поетият и деклариран
ангажиментот
ръководството
на
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круизнитепристанищазареализираненаглобални иконкретни цели в
областта на безопасността при работа. Подчертано е, че основните
цели на съвременната политика в тази област са:
- високо качество на труда и организация на работа;
- високо качество на управление на човешките ресурси;
- висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и
живота на работещите;
- създаване на съвременна организация на работа .
1.5. Общ преглед на пристанищата от регион Мармара в
рамките на концепцията за управление на безопасни
условия на труд
1.5.1. Пристанище и пристанище на хъб
Дефинирани са понятията на транспортната пристанищна
система - пристанище, хъб, кей. Направен е концептуален
литературен преглед върху определенията за круизни пристанища,
като са актуализирани техните термини.
Подчертано е, че пристанищата са структури, осигуряващи
сервизна дейност при транспортиране от море към суша с товар и
кораб.Ролята на морския транспорт е значима от гледна точка на
икономическата глобализация, поради факта, че той е по-евтин и поефективен от другите транспортни средства.
1.5.2. Класификация на пристанищата.
Разгледани са методите за класифициране на пристанищата
според географското местоположение, обема, влиянието на
обслужването и специфични параметри. По отношение на
структурата, пристанищата са класифицирани както следва:
1) Природни пристанища: пристанища, които не се нуждаят от
изкуствени бариери. т.е. пристанищата в Измир, Хамбург, Мармарис;
2) Изкуствени пристанища: Пристанища, които нямат
естествени бариери и изискват изкуствени бариери за защита Мерсин, Хайдарпаша, Ерели, Марсилия ;
По отношение на географските характеристики: морски
крайбрежни пристанища; речни пристанища (Бремен, Антверпен,
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Лондон); остров - Портове (Kefken); пристанища на лагуна
(Венеция).
По отношение на предоставяните услуги: пристанище на убежище
и пристанище за извънредна ситуация (Kefken, Sinop); военни
пристанища (т.е. Gölcük, Toulon); търговски пристанища (Истанбул,
Марсилия); маслени портове (Mina Al Ahmedi, Quwait); марини
(Каламис, Сен Тропе); риболовни пристанища; круизни пристанища;
яхтени пристанища; портове за корабостроене и ремонт.
1.5.3. Особености на пристанищата в Република Турция.
Разгледани са особеностите и характеристиките на
пристанищата.Република Турция има общо 174 пристанища и кейове
по дължината на 8333 километра морски бряг.
Направен е обстоен анализ на пристанищата на регион
Мармара. Посочено е, че Мраморно море е вътрешно море,
свързващо Черно море и Средиземно море с дължина 164 морски
мили през проходите Босфор при Истанбул (17 морски мили) и
Дарданелите (37 морски мили).
1.5.4. Услуги, предоставени от пристанищата.
Направено е подробно проучване на дейностите и услугите,
предоставени на пристанищата, както следва:
• Пилотаж-теглене и дръпване; гориво, доставка и
водоснабдяване; събиране на отпадъци, отстраняване на баласта;
• Инспекция на палубата - навигационни средства; оперативни
услуги на платформата, които са от съществено значение за
операциите на кораба, като комуникация, комунални услуги; авариен
ремонт; закрепване, закрепване и закотвяне;
• Манипулиране и съхранение на контейнерите - зареждане и
разтоварване;
• Операции на кран - склад; терминални услуги;
• Контейнери и контейнерни услуги.
Подчертано е, че персоналът, работещ в круизните
пристанища, които изискват експертни познания, задължително
следва да притежава международно валидирани сертификати за
следните
позиции:ръководител
на
пристанищните
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операции;началник на пристанищния терминал; началник на
склада;оператор на порт кран - SSG / RTG;оператор на мобилен
кран;пристанищен оператор - CRS / ECS;Tally Clerk; оператор на
вилковия товарач; полеви оператори на помпени резервоари;
маркировчик; оператор за товарене на превозни средства; офицер за
пропуск; терминален оператор; планировчик на пристанищните
операции.
1.5.5. Пристанищен персонал.
Подчертано е, че персоналът в пристанищата усеща
въздействието на конкуренцията и се променя интензивно, защото
работи в една от най-важните области на международния сектор и е
силно повлиян от изискванията на търговията и свързаните с това
органи. Заедно с това, гъвкавото и напрегнато работновреме,
увеличаването на интензивносттанаработауспореднос нарастващия и
обем, води до пренебрегване на професионалната безопасност .
В Таблица 1.4 е направено обобщение на основните и
спомагателнидейности, които определят наемането на пристанищния
персонал.
Таблица 1.4. Пристанищни операции [44]
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1.5.6. Трудови злополуки в пристанищата
Направен е детайлен анализ на трудовите злополуки, който
показва, че регистрираните трудови злополуки в Република Турция
са 8,5 пъти над средното ниво за ЕС [47]. Същите данни посочват, че
трудовите злополуки на работните места, свързани с круизните
пристанища съставляват 2,61% от всички трудови злополуки в
страната.
Констатирано е, че процентът трудови злополуки нараства
успоредно с увеличаване на обема на работа.
На фигура 1.6 е визуализирано процентното съотношение на
произшествията в работната среда, водещи до възникване на трудови
злополуки.
Загубата на внимание, вследствие настъпващата умора на
персонала, предизвиква най-голям процент произшествия като
приплъзване, спъване, падане.

Фигура 1.6. Разпределение на произшествията, водещи до
трудови злополуки [48]
15

1.5.7. Причини за трудови злополуки
Направено е подробно проучване на причините за възникване
на трудови злополуки в круизните пристанища.
Проучването позволява да се категоризират причините, както
следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вследствие трафика на превозните средства в пристанището;
Вследствие товарно-разтоварни операции;
Вследствие падане от височина;
Вследствие работа с опасни товари;
Вследствие проблеми на мускулно-скелетната система;
Вследствие подхлъзване, падане и препъване;
Вследствие работа в затворени пространства;
Вследствие електрически аварии;
Вследствие шум;
Вследствие природни условия.

Детайлното изследване на условията на работа позволява да се
направикласификация на причините, водещи до възникване на
трудови злополуки, както следва:
•
•
•
•

Административни причини;
Култура на безопасност и обучение на персонала;
Технически причини;
Неблагоприятна околна среда.

1.5.8. Анализ на трудовите злополуки на пристанищата
Чрез анализа на условията за възникване на трудов травматизъм
са установени основните фактори, водещи до трудови злополуки на
персонала в круизните пристанища.
Изтъкнато е, че следва да бъде създадена и повишавана Културата
на безопасност, както и организирането на превенция на рисковите
фактори за по-голяма ефективност на всички дайствия по
ограничаване на условията за възникване на трудови злополуки.
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ГЛАВА ВТОРА. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ТРУД
2. Основни предпоставки за проучване и изследване на
системата за безопасни условия на труд.
2.1. Модел на изследването.
Във втора глава от дисертацията е посочено, че в резултат на
прегледа на литературните източници [48-51] са проучени различни
модели на емпирични и аналогови изследвания за системите за
управление на безопасността на работното място и безопасните
условия на труд. В тези проучвания са анализирани системата за
управление на безопасността на работното място и променливите на
безопасните условия на труд, както поднивата им и обхвата и
техниките за анализ.
В резултат на проведения анализ е направен избор на метода
– смесен изследователски метод, като неговите основни насоки на
проучване са представени на фигура 2.1.

Фигура 2.1. Модел на изследването
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2.1.1. Методика за събиране на данни
Посочено е, че на базата на литературното проучване са
разработени и приложени две отделни анкети.Предварително
тестване е проведено в едно от основните пристанища преди
изпълнението на проучването. Анкетата за проучване е подготвена с
помощта на Ръководството за оценката на опасностите [52], дадено
от Асоциацията на турските индустриалци – според 4 - точковата
скала на Özarslan:„1 - напълно неточни";„2- неправилни";„3правилни";„4-напълно правилни“ .
За повишаване адекватността на анкетното проучване както и
с цел по- голяма точност на изследването е проведена нова анкета,
при която оценяването на отговорите на въпросите се извършва по
5степенната скала на Likert [53]:1 - "Абсолютно несъгласен“, 2 "Несъгласен";3 - "Не съм сигурен";4 - "Съгласен съм";5- "Напълно
съм съгласен".
В първата част на въпросника от анкетата, който се използва
за определяненивото на възприятие на безопасните условия на
служителите има 14 въпроса за определяне на демографските им
характеристики (възраст, пол, образователен статус, работен стил и
работно време и злополуки).Като се вземат предвид теориите [54-57],
информацията за определяне на демографските характеристики се
преформулира и доразвива по отношение скалата на условията за
безопасност.
Във втората част на въпросника от анкетата за оценка
мнението наслужителите се използват 49 въпроса, свързани със 7
субскали от условията за безопасност. Според това въпросите са
класифицирани както следва:
5 - въпроса за оценка на "комуникацията";10 - за оценка на
"управление на безопасността"; 5 - за оценка на "индивидуална
отговорност";5 - за определяне на "стандартите и целите за
безопасност";7 - за "личното участие"; 10 - за "лоялност на
управлението" и 7 - за "фатализъм".
2.1.2. Изследователски хипотези
Посочено е, че в обхвата на изследователския модел се
използват разработените хипотези за взаимовръзките между
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условията за безопасност и поднивата на системата за управление на
безопасността на работното място.
Хипотезите за връзката между нивата на възприятие за условията
на безопасността на служителите и нивата на OHSAS за
предприятията, с които работят, са представени както следва:
H1: Съществуват значими взаимоотношения между степента
на възприятие за климата на безопасността на служителите с
нивата на безопасни условия на работа на организациите, в
които работят.
H1a: Има значима връзка между степента на възприятие на
служителите по отношение на безопасността и равнището на
"безопасно работно място".
H1b: Съществуват значими взаимоотношения между степента
на възприятие за условията на безопасността на служителите и
нивото "безопасност на служителите".
H1c: Има значима връзка между степента на възприятие на
служителите по отношение на безопасността и равнището на
"Системи за управление на безопасността".
Хипотезите между поднивата на възприятие за климата на
безопасността и нивото на системата за управление на безопасността
на работното място са представени както следва:
H2a: Съществува значима връзка между степента на
възприятие на служителите по отношение на измерението
"индивидуална отговорност".
H2b: Съществува значима връзка между степента
възприемане по отношение на стандартите и целите на
служителите "Стандарти за безопасност и цели".
H2c: Съществува значима връзка между степента на
възприятие на служителите и измерението "управление на
безопасността".
H2d: Има значима връзка между степента на възприемане по
отношение на "комуникационното" измерение на служителите.
H2e: Съществува значима връзка между степента на
възприятие на измерението "фатализъм" на служителите.
H2f: Има значима връзка между степента на възприеманите
по отношение на “лично ангажиране” на служителите.
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H2g: Съществува значима връзка между степента на
възприемане на служителите и нивото "участие на
управлението"
В рамките на изследователския модел хипотезите за
разликите между демографските характеристики на служителите и
средните стойности на условията за безопасност са представени
както следва:
H3a: Съществува значителна разлика в културата на
безопасност поради факта, че служителите са мъже или жени.
H3b: Съществува значителна разлика между възприятията на
климата на безопасност по отношение на възрастта на
служителите.
H3c: Съществуват значителни различия между средните
стойности на възприятие за климата на безопасността в
зависимост от образователния статус на служителите.
H3d: Съществуват значителни различия между нивата на
възприятие за климата по отношение на безопасността по
отношение на техните позиции в работата.
2.2. Статистически методи за анализ
Изтъкнато е, че използванетона анкетния метод в
предстоящотоизследване предполага проведената анкета да се
обработи с подходящи статистически методи, които да позволят
формулирането на обобщения и адекватни изводи.Посочено е, че
достоверността на получената информация зависи преди всичко от
начина на подбор и представителността на извадката.
Преди обработката на резултатите и изчисляването на честотите е
необходимо да се определят интервалите на достоверност на
резултатите в отделните извадки, групи и гнезда.
При процентно представени величини ограничението е:

където: - n е обемът на извадката;
- q – минималната част, която може да се смята за достоверна при
формулиране на изводи.
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• Технология за приложение на статистически методи за
обработка на данните.
След провеждането на анкетата се преброяват различните
варианти наотговорите като е удачно данните да се подредят в
таблица.Изчисляват се абсолютните (броя отговорили по този начин
на този въпрос–f) и относителните (p) честоти на отговорите за всеки
от вариантите.Изчисляването на честотите следва да се извършва за
всяка от формираните предварително извадки или групи.
При обработката на резултатите от анкетата от съществено
значение е избора на статистически метод, който да позволява
адекватна оценка на данните.Независимо от избрания метод,
задължително се формулират статистически хипотези, които се
проверяват и съответно приемат или отхвърлят.
Конкретизирани са формулировките на статистическите
хипотези, които имат следния вид:
- Нo (нулева): Разликата в относителните честоти (броя на
отговорите) зададен въпрос между двете извадки не е
статистически значима, т.е. тя се дължи на случайни фактори;
- На (алтернативна): Разликата в относителните честоти между
дветеизвадки е статистически значима, т.е. тя се дължи на влиянието
на изследвания фактор.
Посочен е следващият етап от приложението на
статистическия метод - определяне на вероятността за грешка.
Обикновено се приема 5% вероятност за грешка (α = 0,05). При
анкетните проучвания в емпиричните изследвания е съществено
наличието на статистически значима разлика или статистически
значима зависимост между отговорите на респондентите.От това се
определя и избора на статистически метод за обработка на
резултатите.
• Определяне съществуването на статистически значима
разлика между отговорите на изследваните лица от две
независими извадки:
Посочени
са
следнитеединниозначенияприпредставяненастатистическите методи:
- n (n1, n2) - обем на извадката (извадките);
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- f - брой на отговорилите по проверявания начин на дадения
въпрос;
- относителна честота на отговорилите по един и
същ начин на даден въпрос (за отделните извадки);
- ν – степени на свобода за съответния статистически метод.
Представени
са
някоиот
основните
статистическиметодизаобработка нарезултатите от анкетните
проучвания, както следва:
- χ2 – Тест (за малки и средни извадки) [58]:
Относителните честоти се изчисляват в проценти. Пресмята се
проверяващата величина χ2 по формулата:

“Критичната” стойност χα,ν2 се взема от таблица, а ν = n1 + n2 2.
Ако χ2 < χα,ν2 , тосе приема хипотезата Нo .
- Тестна Лудвиг (за извадки с голям обем над 200) [59]:
Относителните честоти не се превръщат в проценти. Пресмята
севеличината εα по формулата:

Пресмята се проверяващата величина t по формулата:

“Критичната” стойност tα,ν се взема от таблица, а ν = n1 + n22.
Ако t < tα,ν , то се приема хипотезатаНo .
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- Z-Тест[60] (използва се при всякакъв обем на извадките):
Относителните честоти не се превръщат в проценти. Пресмята
се проверяващата величина z по формулата:

При вероятност за грешка α = 0.05 “критичната” стойност за z
е zα = 1.96.Ако z <zα , то се приема хипотезата Нo .
• Определяне съществуването на статистически значима
зависимост между отговорите на изследваните лица
В зависимост от броя на предложените варианти на отговори се
използват следните методи:
-

Коефициент на асоциация (на Юл) [61] :

където a,b,cи dпредставляват случайни извадки от резултатите.
-

Коефициент на корелация (на Пирсън) [62] :

Двата коефициента могат да се изменят от -1 до +1.Колкото
стойността име по-близка до едно, толкова връзката е поголяма.Получаването на нула не означава, че няма зависимост, а че
тя не е линейна и с тези методи не може да бъде доказана.
Желателно е да се изчисли и статистическатазначимост на
получениякоефициент по формулата:
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където: n = a+b+c+d, r е съответния коефициент, а t е проверяващата
величина. “Критичната” стойност tα,ν се взема от таблица, а ν = n2.
Ако t > tα,ν , то полученият коефициент е статистически значим.
- Коефициент на Крюгер – Спирман [63]
Отразява зависимостта между две рангово скалиранивеличини.
Даозначим с ri’ рангът на i-тия елемент в дадена извадка по
отношение на Х, а с ri’’- рангът на същия елемент в извадката, но по
отношение на У.
Коефициентът на корелация се пресмята по формулата наСпирман:

където: di = ri’ - ri’’; (i = 1, 2, …, n) – брой на елементите от извадката
Оценката на степента на корелационна зависимост е
съответноположителна или отрицателна според знака на R:
0 < |R| ≤ 0.3 – слаба;
0.3 < |R| ≤ 0.5 – умерена;
(10)
0.5 < |R| ≤ 0.7 – значителна;
0.7 < |R| ≤ 0.9 – голяма;
0.9 < |R| ≤ 1 – много голяма.
Посочено е, че разгледаните статистически методи дават
количествена представа за различията в становищата на
респондентите.
2.2.1. Дисперсионен анализ ANOVA
Изтъкнато е, че дисперсионния анализ (ANOVA от
англ.ANalysis Of VAriance) [64] е метод използван в статистиката за
проверка на хипотези за равенство между повече от две средни
величини.
Чрез тази проверка на хипотези може да се прецени доколко
влиянието на даден фактор-причина или на група фактори-причини е
статисти-чески значимо или не.
По този начин дисперсионният анализ се отнася към
методите за изследване на връзки и зависимости.
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• Индивидуални сравнения на средните на групите по двойки
(pairwise tests, multiple comparisons)
Съществуват различни методи за индивидуални сравнения на
групите по двойки: Schefee, Tukey, Bonferroni, Dunnett [67-70] и
други.
- Метод на Bonferroni [68] - е най – често използваният, но е найконсервативния метод (т.е. гарантира нивото на грешка от първи тип
да е най-много α, но вероятността за грешка от втори тип е най голяма);
- Метод на Dunnett [69] - е за сравнение на всички групи с
контролнагрупа;
- Метод на Tukey [70] се прилага едновременно към множеството
от всички двойки сравнения.
Тези методи контролират вероятността за грешка за всички
индивидуални сравнения взети заедно.
2.2.2. Тест на Levene за равенство на дисперсиите. Нулева
хипотеза и нейната алтернатива.
Наблюденията от извадките се подреждат в колони, като под
тях сенанасят средните стойности. Броят на колоните е k, а броят на
наблюдениятавъв всяка колона е nj . Общият брой наблюдения е
сумата на всички nj , аобщия брой j = 1…k;
k
(12) N = n

∑
j =1

2.2.3.Тест на Кръскал-Уолис
Тестът на Кръскал-Уолис [73] се явява непараметричен
аналог наеднофакторния дисперсионен анализ. Нулевата хипотеза
тук се състои в предположение за равенството на популационните
медиани за отделните групи.
H0 : Me1 = Me2 = … = Mej ,
която се проверява срещу алтернативата за разлики при медианите.
Отхвърлянето или приемането на H0се интерпретира по
същия начин както при еднофакторния дисперсионен анализ.
Ако хипотезата H0 е валидна, то величината Hemp се подчинява
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приблизително на χ2 (J −1) разпределение.
2.2.3. Метод Cronbach Alpha
Алфа на Кронбах измерва колко добре двойка променливи
измерват единична, едноизмерна латентна концепция.
Обикновено Алфа на Кронбах нараства, когато корелацията
между компонентите нарасне. Поради тази причина, коефициентът
се нарича още "вътрешна съгласуваност" или надеждност на
вътрешната съгласуваност на теста.
2.2.4. Метод (тест) на Kaiser-Meyer-Оlkin
Тестът Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) [76] представлява анализ
на факторите за адекватност на вземането на извадки от данни.
Тестът на Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) е мярка за това колко
подходящи са данните за анализ на факторите. Тестът измерва
адекватността на вземането на извадки за всяка променлива в модела
и за целия модел.Стойностите на KMO между 0,8 и 1 показват, че
вземането на извадки е адекватно.Стойностите на KMO по-малки от
0,6 показват, че вземането на извадки не е адекватно и че трябва да
се предприемат коригиращи действия.
2.2.6. Pearsоn корелационен анализ
Корелационният анализ е метод за обработка на
статистическиданни, използвани за изучаване на коефициенти
(корелации) между променливи.При анализа се сравняват
коефициентите на корелацията между една или повече двойки
променливи, за да се установят статистически взаимозависимости
между тях.
2.2.7. Метод Stepwise [78]
Това е стъпков метод - линеен регресионен статистически метод и
е особено подходящ за пресмятане на средна стойност. Независимо
от натрупването на грешки по време на пресмятанията, той дава
добри резултати. Даже прекъсвания на входния поток информация не
повреждат вече получените резултати. Използва се в пакета BMDP
(Dixon 1981) [79].
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ГЛАВА ТРЕТА. РЕЗУЛТАТИ
АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ

И

АНАЛИЗИ

ОТ

3.1. Предварителни анкетни проучвания на участниците в
Изследването.
3.1.1. Демографска структура на участнициите.
Посочено е, че при оценяването и анализа на резултатите,
приоритет е даден на демографските характеристики на служителите
в изследваните пристанища. Измервани и оценени са равнището на
квалификациите и нивото на възприятие на климата за безопасност.
Анализите на изследователските хипотези са интерпретирани с
различни методи за анализ.След получаване на разрешение от
Министерството на транспорта, морското дело и комуникациите на
Република Турция са направени предварителни анкетни проучвания
в шест пристанища в региона на Мармара, след което са получени 5
отговора.От едно от пристанищата не се получават резултати от
проучването, поради процеса на приватизация. Анализирани са общо
301 пристанищни работещи, а е направен анализ на отговорите на
285 анкетирани служители, тъй като 16 от въпросниците са
попълнени неправилно.
Анкетната карта за проучване, използвана за определяне на
възприятията за безопасност на условията на труд на служителите, се
състои от 49 въпроса (Приложение 2.). Анализът на адекватността на
анкетата е извършен чрез статистическия метод Cronbach Alpha [75],
които е най-широко използван за такива цели.От това проучване
следва, че 85% от анкетираните служители са мъже и 49% от
служителите са на възраст между 25-34 години.
По-голяма част от служителите са завършили основни и средни
училища и повечето от тях имат 10-годишен опит (63%).В раздела за
мениджъри на същата анкета може да се определи, че профилът на
мениджъра е на същото или по-високо ниво на завършено
образование, като 3 % са завършилите висше образование.
В резултат на анализа на резултатите от анкетното проучване,
коефициентът нанадеждност, определен по метода Crоnbach Alpha е
0,944. Стойността на коефициента Алфа на Кронбах между 0,41÷0,60
означава нисък доверителен интервал на надежност, стойността
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между 0,61÷0,80 е приемлива, а стойността между 0,81÷1,0означава
висок доверителен интервал на надеждността на анкетното
проучване.
3.1.2. Резултати от анкетното проучването на Системата
за управлениена безопасни условия на труд.
Изтъкнато е, че чрез факторен анализ е тествана значимостта
налатентните променливи.
Тестовата стойност по метода Kaiser-Meyer-Оlkin се получава
0,957, като по този метод стойностите от 0,6÷0,7 са приемливи,
0,7÷0,8 са добри, стойността между 0,8÷0,9 са много добри, а
стойности между 0,9÷1,0 (каквато е получената стойност) показват
отлична значимост на резултатите от анкетното проучване.
3.2. Анализ на резултатите от анкетното проучване.
Статистическите стойности, получени чрез определяне на
среднитевеличини на променливите със съответните стандартни
отклонения са показани в Таблица 3.4.
Таблица 3.4. Числова обработка на резултатите от
анкетните проучвания

Резултатите от оценката на отговорите от анкетите на
персонала от круизните пристанища са представени като средните
стойности за условията на работните места, свързани с нивата на
адекватност на Системата за управление на БУТ, както за всеки
аспект, така и като общо за всички аспекти.
28

На фигура 3.1 се посочва, че средната стойност на
адекватността на ОHSАS за 285 служители е 0,71.
Това означава, че мениджърите, участващи в изследването, са
отговорили в 71% от въпросите в общ мащаб на системата за
управление на системата като средно "да".
Субектите над общата средна стойност без отделни аспекти
се кодират като "високо ниво на OHSAS", докато тези, останали под
средната стойност, се кодират като "ниско ниво на OHSAS".
Съответно се вижда, че 204 от 285 служители имат високо
ниво на OHSAS, докато 81 от тях ниско ниво на възприятие на
системи за управление на безопасността.
Това може да означава, че 72% от субектите, участващи в
изследването, осигуряват повечето от необходимите изисквания, за
да имат средно ниво на OHSAS.

Фигура 3.1. Резултати от анкетните проучвания за Системата за
управление на БУТ
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3.3.

Резултати от оценката на нивото на адекватност по
аспекти на системата за управление на безопасни
условия (ОHSAS)
Резултатите от оценката показват, че нивото на адекватност
на пристанището с най-ниска обща средна стойност е 0,2, а
адекватността на пристанището с най-висока обща средна стойност
се определя като 0,97.
Това определя, че персонала с най-ниско ниво на адекватност
на OHSAS е този, който отговаря на необходимите изисквания като
минимум, за да бъде адекватен на OHSAS.
По същия начин е възможно да се каже, че структурата с найвисоко ниво на адекватна OHSAS е изпълнила повечето (почти
всички)необходими изисквания за ефективна OHSAS.
Изтъкнато е, че наред с общата средна стойност, изчислена
без да се отчитат аспектите "безопасно работно място" и "сигурна
система за управление на служителите", средните стойности се
изчисляват за всеки отделен аспект.
Величината на средната аритметична стойност на аспектите
показва нивото на факторите, докато стандартните отклонения са в
близостта на отговорите на индивидите един с друг.Тъй като
стандартното отклонение намалява, това определя, че тенденциите на
индивидите по отношение на факторите са близки (хомогенни),
докато нарастващото стандартно отклонение посочва, че
тенденциите на отговорите на персонала се отдалечават
(хетерогенни) един от друг.
Средната стойност, свързана с аспекта "безопасно работно
място" за 285 служители, се определя като 0,82 със стандартно
отклонение от 0,121; средната стойност свързана с аспекта
"безопасен служител" е определена на 0,71 при стандартно
отклонение от 0,209, а средната стойност за аспекта "безопасна
система за управление" се получава 0,54 със стандартно отклонение
от 0,285 (Таблица 3.5).
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Таблица 3.5. Статистически стойности по аспекти

Минималните, максималните и средни стойности и
стандартните отклонения, свързани с нивото на адекватност на
OHSAS са показани на Таблица 3.6.
Таблица 3.6. Средни стойности на аспектите по условията на
безопасност и „Възприятия на служителите на ниво организация“

Обобщено е, че процесът на разработване на "безопасна
система за управление" изисква по-дълго време за проучване в
сравнение с другите два аспекта. Следователно, в сравнение с
аспектите "безопасното работно място" и "безопасен служител" може
да се приеме, че е по-трудно да се изпълнят необходимите условия за
31

"безопасни системи за управление", поради което средните
стойности на участващите в изследването лица са ниски.
За да се разработи пълна и работеща система, всички
служители и всички мениджъри в предприятието трябва да участват
в процеса.Подчертано е,че за да бъде ефективна на практика тази
система трябва да е добре адаптирана към ръководството на
предприятието - Фигура 3.2.
Стойностите, както и стандартните отклонения от
възприемането на условията по отношение на безопасността на
служителите на ниво предприятие са показани на Таблица 3.7.

Фигура 3.2. Разпределение на възприятията на персонала
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Таблица 3.7. Обработени резултати от възприемането на
условията по отношение на безопасността от служителите

Съответно се вижда, че фатализмът е ниво на възприемане с
най-ниската средна стойност сред посочените нива на безопасност за
285 анкетирани служители.Тези стойности, прехвърлени от
индивидуалната база на персонала върху ниво пристанище, са
визуализирани на фиг.3.3.

Фигура 3.3. Възприемането на условията по отношение на
безопасността от служителите
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3.4. Анализ на статистическите данни по аспекти
наситемата за управление на безопасни условия
Средната стойност на служителите в пристанището, в която те
са показвали най-ниско ниво на "лична отговорност", се получава
2,58, докато в пристанището, където възприятието по този подсектор
е най-високо е 4,85.
Съответно, привлича вниманието фактът, че за персонала на
пристанището, в което възприемането на личната отговорност на
служителите е най-ниско, тенденцията на отговорите е: "не съм
съгласен" и "не съм сигурен". Това показва, че има отрицателно
отношение към БУТ под средното в пристанището, при което
възприятието за "лична отговорност" на служителите е най-ниско,
докато има положителна оценка над средната стойност на този
аспект в пристанището, където възприемането на "личната
отговорност" на служителите е най-висока.
Средната стойност на "участие на управлението", определена
като се вземат предвид средните стойности на служителите на 5
предприятия, е 3,86. Установено е, че има 2 субекта (40%), където
служителите имат високо ниво на възприятие за "участие на
управлението", докато служителите на 3 структури (60%) имат ниско
ниво на възприятие за " участие в управлението".
В субекта с най-ниско ниво на възприятие по отношение на
подхода "участие в управлението" средната стойност на служителите
по този въпрос се установява на 2,38, докато средната стойност в
предприятието с най-високо ниво на възприятие е 4,48. Това показва,
че служителите в организацията с най-слабо възприятие за
"управленска ангажираност" се стремят към отговори "не съм
съгласен" и "не съм сигурен", докато служителите, в които
възприятието за "участие в управлението" е най-високо склонно към
отговори "категорично съгласен" и "съгласен".
Това показва, че в предприятието с най-ниско ниво на
възприятие за "участие в управлението" служителите имат
отрицателно мнение под средната стойност по този въпрос, докато
служителите на предприятието с най-високо ниво на възприятие
имат положително мнение над средното ниво.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ТЕСТВАНЕ, ОЦЕНКА И
АНАЛИЗ
НА
ДОСТОВЕРНОСТТА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ХИПОТЕЗИ

ЧИСЛЕН
НА

4.1. Тестване на хипотези н1 – h2
Посочено е, че за да се направи оценка на първата хипотеза,
разработена въз основа на изследването, се използва Pearsоn
корелационен анализ.
За тази цел, основно се изследва връзката между нивата на
възприятие за климата на безопасността на служителите, определени
като основни променливи на изследванията и нивата на OHSAS на
пристанищата (субектите), в които те работят. След това се
проверяват взаимоотношенията между общите нива на възприятие за
климата по отношение на безопасността на служителите и поднивата
на подчинените на OHSAS субекти.
В този обхват се разглеждат поотделно един по един
отношенията между подсъзнателните аспекти на OHSAS безопасното работно място, безопасните елементи на системата
за управление на служителите, безопасната система за
управление и общото ниво на безопасност на климата и се
проверява корелацията на връзките между тези променливи.
След това се тества корелацията на взаимовръзката между
нивата на възприятие на подчинените аспекти на климата на
безопасността на служителите с нивата на обекти на OHSAS.
Резултатите от анализа на Pearsоn, използвани за тестване
между отделните променливи на 7 поднива на климата за
безопасност са показани на Таблица 4.1.
В резултат от корелационния анализ на Pearsоn по отношение
на основните хипотези на изследването е установено, че има
корелация (ниво на съответствие: 0,017 < 0,05, 95% доверителен
интервал) между нивата на възприятие за климата на безопасност на
служителите с нива на ОHSАS на субектите (Таблица 4.2).
Според този резултат може да се очаква, че степента на
възприемане на климата за безопасност на служителите, работещи в
обекти с високо ниво на OHSAS, могат да бъдат по-високи.
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Таблица 4.1. Връзка между степента на възприятие на климата по
отношение на безопасността на работещите с аспектите на
ОHSАS

Таблица 4.2. Връзка между възприемането на климата за
безопасност и нивата на OHSAS
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Условията в областта на безопасността целят да се сведат до
минимум вредите от поведение или ситуации, които могат да
представляват заплаха за безопасността или сигурността на
работното място, състоящи се от възприятия, вярвания, нагласи,
роли, правила, приложения, компетенции и чувство за отговорност,
като се отдава приоритет на безопасността и сигурността.
Коефициентът, посочващ степента на това съотношение е
0,366, от което следва заключението, че съществува положителна
връзка между променливите. Връзката между общото ниво на
възприемане на безопасността на служителите и нивата на OHSAS на
организациите е положителна на ниско ниво. В този случай трябва да
се приеме хипотезата H1:
Хипотеза H1: Съществуват значими взаимоотношения
между степента на възприятие за климата на безопасността на
служителите с нивата на безопасни условия на работа на
организациите, в които работят, която показва съотношението
между общото ниво на възприятие за климата по отношение на
безопасността на служителите с нива на OHSAS.
4.2. Тестване на хипотези НЗ
В настоящето изследване се проверява наличието на логична
връзка между нивата на възприятие за климата на безопасността на
служителите и нивата на OHSAS на субектите, които работят
посредством хипотези H1 и H2 и се установява, че има значима
зависимост между променливите. След това се проверява хипотезата
за НЗ, за да се определи дали нивата на обектите на OHSAS влияят
на възприятията за климата по отношение на безопасността на
служителите на базата на предприятието.
Хипотеза H3a: Съществува значителна разлика в културата
на безопасност поради факта, че служителите са мъже или
жени.
Средните стойности на климата за безопасност, стандартните
отклонения, стандартните грешки и минималните и максималните
стойности на служителите са показани на Таблица 4.20 и Фигура 4.1,
определени въз основа на пола.
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Анализът определя дали възприемането на климата по
отношение на безопасността на служителите показва значима
вариация в зависимост от пола. Според резултатите от теста за
хомогенността на отклоненията (Levene-тест), показани на Таблица
4.21, стойността на р (значимостта 0,773)> 0,05, като от това следва,
че разликите са хомогенни. Следователно е целесъобразно да се
извърши дисперсионен анализ ANOVA на променливия вариант –
Таблица 4.22.
Таблица 4.20. Статистика по пол на служителите

Фигура 4.1. Разпределение на средната безопасност по пол
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Таблица 4.21. Тест за хомогенност на отклоненията

Таблица 4.22. Проверка на значимост по метод ANОVA (проверка
на хипотезите за равенство)

Както е показано на Таблица 4.22, вариацията между групите
не е статистически значима (ниво на съответствие: 0,219>0,05, 95%
доверителен интервал).
Съответно, възприемането на климата по отношение на
безопасността на служителите не показва значима вариация в
зависимост от пола, следователно H3a -хипотезата се отхвърля.
Анализ:
Въпреки че вариациите между възприемането на климата по
отношение на безопасността на мъжете и жените не са статистически
значими, се вижда, че жените възприемат по-високи стойности над
средната.
Несъответствията, които са от значение, могат да се дължат
на разликата в разпределението на броя на заетите мъже и жени.
В допълнение възприемането на климата по отношение на
безопасността на жените, които са по-високи в сравнение с мъжете,
може да бъде свързано с по-малко рисковите позиции при жените,
работещи в пристанищата, в сравнение с тези на мъжете.
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Тъй като жените, работещи в пристанищата, изпълняват
функции, представляващи по-малко опасност, различни от
операциите по натоварване и разтоварване, може да се смята, че те
могат да възприемат по-високи изисквания за безопасни условия на
труд на работното място.
Хипотеза H3b: Съществува значителна разлика между
възприятията на климата на безопасност по отношение на
възрастта на служителите.
Статистически данни, определени въз основа на възрастови
групи на служителите, са показани на Таблица 4.23.
Таблица 4.23. Статистически анализ по възрастови групи

Съгласно резултатите от тестовете Levene, показани на
таблица 4.24, не може да се постигне твърдо предположение за
анализ на променливата, тъй като стойността p (0,021) < 0,05.
Следователно не е подходящо да се провежда дисперсионен
анализ по метода ANОVA, а по метода на Kruskal-Wollis.
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Фигура 4.2. Разпределение на средната безопасност по възрастови
групи

Резултатите от теста на Kruskal-Wollis са изведени на Табл. 4.25.
Таблица 4.25. Средна оценка – рейтинги

Резултатите от числения анализ, изведени в таблица 4.26 показват,
че нивото на значимост (0,082 > 0,05), вследствие на което е
възможно да се твърди, че служителите от различни възрастови
групи не показват значима разлика.
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Таблица 4.26. Тестова статистика(a, b)

Следователно ХипотезаH3b се отхвърля, остава в сила
хипотеза H3а.
Хипотеза H3c: Съществуват значителни различия между
средните стойности на възприятие за климата на
безопасността в зависимост от образователния статус на
служителите.
Статистически данни, определени въз основа на
образователните нива на служителите, са показани на Таблица 4.27,
съответно на фигура 4.3.Единичният анализ на вариацията се
използва, за да се определи дали възприемането на климата по
отношение на безопасността на служителите показва вариация по
отношение на образователния им статус. Резултатите от извършения
анализ са посочени в Табл. 4.28.
Таблица 4.27. Статистика по образователни нива
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Фигура 4.3. Разпределение на средната безопасност по
образователни нива

Таблица 4.28. Тест за хомогенност на вариантите

Според резултатите от тестаза хомогенност на отклоненията,
тъй като р(0,551 - релевантността) > 0,05 може да се каже, че
разликите са хомогенни.Съобразно с това е целесъобразно да се
извършидисперсионен анализ ANOVA на променливата единична
посока.Резултатите от дисперсионния анализ на променливата
единична посока са изведени в Таблица 4.29.
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Таблица 4.29. Таблица ANОVA

Съгласно Таблица 4.29, има значимо отклонение между
групите (ниво на съответствие: 0,043 <0,05, 95% доверителен
интервал). Следователно се приема H3c хипотеза, че има значимо
отклонение между средните стойности на възприятие за климата по
отношение на безопасността, в зависимост от образователния им
статус.
За да се определи вариацията между групите, за които се
извършват тестове Tukey и Bonferroni. Резултатите от тестовете са
показани наТаблица 4.30.
Таблица 4.30. Таблица с обобщено сравнение
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Анализ:
Проведеният детайлен анализ показва, че съществува значима
разлика между групите, където нивото е под 0,05. Следователно
завършващите висше образование имат по-високи нива на
възприятие за климата по безопасност, отколкото тези с основно
образование. Средната разлика между тях е 0,23657 и нивото на
съответствието е над 0,05 (0,121).
ПРЕПОРЪКИ
Статистическите данни и анализите от анкетирането дават
възможност за предоставяне на съответни препоръки за намаляване и
ограничаване на трудовите злополуки и повишаване нивото на
безопасност на круизните пристанища.
1. Да се осъществяват обучения по безопасност на труда с цел
запазване на нивото на възприятие на служителите по OHSAS.
2. Да се анализира и оценява периодично риска относно
равнището на безопасност на работно място и да се предвидят
коригиращи превантивни мерки по отношение на защитната
екипировка, организацията на работното място, ергономичните
фактори и др.
3. Да се разработват нови програми и провеждат обучения по
мерките за безопасност на труда с цел запазване и повишаване на
степента на възприятие на служителите.
4. Да се одитират пeриодично отговорностите на управлението
по мерките за безопасност на обектите според изискванията на
безопасното работно място, сигурността на служителите и системата
за управление на безопасни условия на труд от страна на
ръководството в предприятието.
5. Да се извършат специални обучения по предварително
подбрани сценарии на нежелани събития с цел показване
възможностите за предотвратяване на фатално поведение, фатални
последици по отношение на безопасността на работното място.
6. Да се подготвят нови програми и отделя специално внимание
на служителите с основно образование по нормативите и
законодателството на безопасни условия на труд.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Организирането, ефективното планиране, прегледа и контрола
на изпълнението на мерките за сигурност определятзначението на
системата за безопасност на труда. Също така за по-високата
безопасност на труда роля играе подходящото обучение,
благодарение на което в извънредни ситуации се постига бърза и
навременна реакция. По този начин оценката на риска налага
задълбочено и систематично разглеждане на всички настоящи и
потенциални източници на опасност.

IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ:
1. Представени са класификации за характеристиките на
трудовите злополуки в круизните пристанища, основните причини,
регистрирането и анализирането им, с цел намаляване до минимум
трудовите злополуки в тази област.
2. Избрани и изследвани са теоретични модели и изследователски
хипотези за оценка системата за управление на безопасните условия
на труд в круизните пристанища при различни нива на системата.
3. Създадена е методика за анкетиране и анализ по отношение на
служителите и мениджърите в круизните пристанища и чрез
използване на подходящи статистически методи за изследване е
оценена значимостта на отделните нива и аспекти на системата за
управление на безопасните условия на труд.
ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ:
1. Създаден е полезен за практиката изследователски модел за
оценка влиянието на възприятието на климата на безопасност.
2. Оценени са отделните степени на значимост на аспектите на
системата за безопасни условия, което дава възможност за ефективно
влияние върху ограничаването на трудовите злополуки.
3. Установени са основните причини, създаващи условия за
възникване на трудови злополуки, а именно осъществяване на
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работния процес в круизните пристанища от нискоквалифицирана
работна сила, затруднено идентифициране и взаимодействие на
всички значими фактори.
4. На базата на дадените препоръки, като резултат от направеното
анкетно проучване и приложените статистически методи на
изследване, може да бъде усъвършенствана политиката по безопасни
условия на труд, като превенция срещу трудовите злополуки и
издигане нивото на безопасност в този отрасъл.
V.

ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

Основните резултати по дисертационния труд са отразени в 2
публикации:
1. Mete Çece, Kichekоva M., A review оn оccupatiоnal accidents at
turkish pоrts, International Cоnference оn Civil Engineering Design and
Construction (Science and Practice), 15 -17 September 2016, Varna,
Bulgaria
2. Milena Kichekоva, Оguz Ozyaral, Mete Çece, Green pаrt
cоnceptiоn and legal responsibilities, vii internatiоnal scientific
cоnference
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