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پژوهش ،شامل کارکنان شاغل در شرکت ملی گاز ایران است که در بازه زمانی مشخص،
حادثه شغلی را تجربه کردهاند .نمونهای بیش از  431نفر با استفاده از روش نمونهگیری
سهمیهای ،از جامعه آماری تعیین شد .برای بررسی شیوه اثرگذاری متغیرهای مستقل این
پژوهش بر سوانح شغلی و تبیین سهم آنها در ایجاد سوانح شغلی ،از آزمون رگرسیون
لجستیک بهره گرفت ه شد .یافتهها حکایت از تأثیرگذاری متغیرهای مورد پژوهش (بهجز
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سوانح دارد که در این میان ،سه مؤلفه اعمال ناایمن کارکنان ،فراموشکاری و فشارکاری
ادراکشده ،سهمی بیشتر در تبیین سوانح شغلی دارند.

کلیدواژهها:سوانح شغلی ،عوامل روانی ،شخصیت ،فشارکاری
ادراکشده ،رفتار شغلی.

.1کارشناسیارشد مدیریت
دولتی ،مؤسسه عالی آموزش
و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی.
sabertaghipour87@gmail.
com

.2اســتــادیــار گـــروه مدیریت
دولتی ،مؤسسه عالی آموزش
و پـــژوهـــش مــدیــریــت و
برنامهریزی (نویسنده مسئول).
f.raznahan@imps.ac.ir

97

مقدمه

|دوره  - 30پاییز  - 96شماره  - 3پياپي 101

به جرأت میتوان گفت که منابع انسانی در هر سازمانی ،با ارزشترین منبع آن سازمان
محسوب میشود ()Judge et al., 2002؛ این اهمیت سبب شده تا به این منبع با ارزش ،بیش
از پیش توجه شود .سوانح شغلی از مهمترین مسائلی است که در محیطهای سازمانی و در خالل
انجام کار در ارتباط با کارکنان رخ داده و موجب ایجاد هزینههای جانی و مالی فراوان برای کارکنان
و سازمانها میگردد .سانحه شغلی عبارت است از اتفاقی برنامهریزینشده و کنترلناشدنی که به
آسیب برای افراد و صدمه به تجهیزات و لوازم منجر شده و هزینههای جانبی دیگری برای فرد
و سازمان به همراه دارد ( .)Probst et al., 2013بهطور مشخص ،منظور سوانحی است که در
حین انجام کار رخ میدهند ( .)Barling et al., 2002سوانح شغلی و ایمنی در محیط کاری ،یکی
از دغدغههای همیشگی مدیران و سیاستگذاران سازمانی بهحساب میآید .همچنین ،این مسأله
یکی از مهمترین مشکالت و دغدغههای کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه محسوب میشود
( )Brown et al., 2000که مهمترین تأثیراتی که بر جای میگذارد ،هزینههای انسانی ناشی از
آن است ( .)Barling et al., 2002بررسیهای انجامگرفته بر مبنای آمارهای رسمی وزارت کار،
تعاون و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران نشان از باالبودن نرخ بروز اینگونه سوانح در داخل کشور
دارد .قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه و لزوم پیادهسازی پروژه و طرحهای مختلف در حوزههای
گوناگون ،موجب گردیده تا هر یک از کارکنان درگیر در اینگونه طرحها ،روزانه با خطراتی گوناگون
در شغل خود روبهرو باشند .یکی از مسائل و چالشهای جدی شرکت (شرکت ملی گاز ایران) مورد
پژوهش نیز سوانح شغلی و ایمنی محیط کار است .افزون بر آمارهای ارائه شده در مورد سوانح
شغلی شرکت ،متأسفانه در سالهای اخیر ،نرخ حوادث صنایع نفت و گاز به میزان چشمگیر افزایش
یافته است و ماهی نیست که خبر یک یا چند حادثه آتشسوزی در پاالیشگاهها و صنایع نفت و
گاز را در رسانهها نبینیم .بنابراین ،همانگونه که زوهر )2000( 1یادآور میگردد ،اصلیترین دلیلی
که موجب بررسی سوانح ناشی از کار میشود ،شناسایی و توسعه طرحها و راهکارهای الزم برای
جلوگیری از رخداد دوباره آن ،با استفاده از نتایج حاصلشده از بررسی و تعیین عواملی است که
بیشترین تأثیر را در بروز سوانح شغلی دارند.
1. Zohar
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در سطح جهانی ،ساالنه کموبیش  260میلیون حادثه در حین انجام کار رخ میدهد که منجر به
آسیب یا صدمه و بیماری و هزینههای مادی فراوانی برای فرد و سازمان میشود (.)Katz, 2008
به بیان دیگر ،کموبیش روزانه  700هزار کارگر دچار آسیبهای ناشی از حوادث شغلی میگردند.
فقط در ایاالتمتحده بیش از  3میلیون آسیب و حادثه ناشی از کار در سال  2010گزارش شده است
( .)Beyer & Krishnan, 2002در اتحادیه اروپا نزدیک به  4000نفر از مردم هرسال بر اثر حوادث
ناشی از کار میمیرند و نزدیک به  4میلیون نفر دچار آسیب میشوند (.)Beyer & Krishnan, 2002
در کشور ما نیز همانند دیگر کشورهای جهان ،وضعیتی مشابه در مورد میزان رخدادن حوادث شغلی
وجود دارد .هرچند آمار و ارقامی دقیق در ارتباط با میزان بروز اینگونه حوادث در کشور وجود ندارد ،به
استناد گزارش وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،فقط در هفت ماه نخست سال  ،1394بیش از 297
مورد فوت ناشي از حوادث كار به مراكز پزشكي قانوني استان تهران ارجاع شده است .اين در حالي
است كه در مدت مشابه سال گذشته ،موارد فوت ناشي از حادثه كار  282مورد گزارش شده بود كه اين
رقم ،رشد  5/3درصدي را نشان ميدهد (پورتال وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی .)1395 ،بههرحال،
با توجه به نرخ حوادث در حوزههای گوناگون ،از جمله حوادث جادهای ،هوایی ،ساختمانی و ،...بهنظر
میرسد برآورد واقعبینانهای از میانگین جهانی حوادث شغلی متناسب با میزان جمعیت کشور دور از
واقع نباشد .هر چند این امر نیازمند بررسیهای علمی و کارشناسی بیشتر است.
عوامل زیادی میتوانند در ایجاد سوانح در محیطهای کاری نقش و سهمی عمده داشته باشند
( .)Demerouti et al., 2001ابعاد فردی ،بهعنوان یکی از عوامل پیشگفته ،سهمی چشمگیر
در بروز حوادث شغلی دارد ( )Brown et al., 2000و شامل مجموعهای از عوامل فرعی از جمله
عوامل روانی ،شخصیت ،فشارکاریادراکشده ،اعمال ناایمن و رفتارهای شغلی کارکنان است که
در ادامه به بررسی آنها میپردازیم .یکی از این عوامل اصلی و تأثیرگذار ،عوامل روانی مرتبط
با کارکنان ( )Beaton et al., 2000است .عوامل روانی مرتبط با ایمنی شغلی شامل ادراک و
احساساتی از جانب کارکنان در مورد شغلشان است که تأثیراتی مستقیم بر شیوه انجام کارشان دارد
( .)Kahn, 1997عوامل روانی جزء ویژگیهایی محسوب میشوند که مرتبط با افراد بوده و در بروز
سوانح شغلی ناشی از خطاهای فردی کارکنان نقشی مهم ایفا میکنند (.)Probst et al., 2013
مهمترین دلیلی که میتوان در مورد پرداختن به این عامل برشمرد ،آن است که کارکنان کموبیش
همه زمان خود را صرف حل مسائل و مشکالت کاری مینمایند ( )Edmondson, 2004و در
مقابل ،از پرداختن به نیازهای روحی و روانی خود غفلت مینمایند و اهمیتی کمتر به مسائل و
موضوعات شخصی ،بهویژه آنهایی که تأثیری مستقیم بر وضعیت روانی آنها دارند ،اختصاص
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میدهند ( .)Nembehard & Edmondson, 2006; Beyer & Krishnan, 2002عامل
تأثیرگذار دیگر ،شخصیت کارکنان است .شخصیت از جمله عوامل درونی افراد بوده که از یک فرد
به فرد دیگر تفاوت دارد ( ،)Park & Clark, 2006و شامل ویژگیها و خصوصیاتی منحصربهفرد
است که در طی زمان و با بروز رفتارهایی متفاوت در افراد شکل میگیرد (.)Judge et al., 2002
بهطورکلی ،پژوهش درباره شخصیت کارکنان دشوارتر از بررسی سایر ویژگیها و متغیرهای مرتبط با
افراد است ()Rich et al., 2010؛ زیرا حالتی درونی است و بهروشنی ،همه ویژگیها و خصوصیات
شخصیتی افراد مشاهدهپذیر نیست و چیزی که ما در ظاهر از افراد میبینیم ،فقط بخشی کوچک
از شخصیت آنان را تشکیل میدهد ( .)Demerouti et al., 2001ویژگیهای شخصیتی افراد
همچون مسئولیتپذیری ،برونگرایی و ،...حاالتی هستند که در باطن افراد نهفتهاند و بخش واقعی
آن در ضمیر درونی افراد قرار دارد که برای ما مشاهدهپذیر نیستند .از جمله عوامل مهم دیگری که
میتوان در ایجاد حوادث به آن اشاره کرد ،فشارکاری ادراکشده توسط کارکنان است که با بود یا
نبود فشارکاری متفاوت است .متأسفانه با وجود تأثیرات باالی این متغیر در بروز سانحه ،پژوهشهایی
اندک در مورد بررسی میزان تأثیر آن در ایجاد سوانح شغلی صورت گرفته است (Amabile,
 .)1996; Madjar & Oldham, 2006اعمال ناایمن کارکنان ،در محیطهای کاری و غیرکاری،
همواره عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار درنظر گرفته شده است (.)Brown et al., 2000
عمل ناایمن ،پهنهای وسیع از حرکات یا رفتارهای کارکنان همانند کارکردن با سرعت باال را شامل
میگردد که توانی باال در بروز سانحه شغلی دارد .این عامل به میزانی مهم است که به گفتة هرتز
و دونوان ،)2000( 1بیش از  80درصد از سوانح شغلی ،ناشی از رفتارها و اعمال ناایمنی بوده که
کارکنان در محیطهای کاری مرتکب میشوند .عامل تأثیرگذار دیگر که نقش مهم آن در بروز
سوانح در محیطهای کاری و غیرکاری به اثبات رسیده و همچنین میتواند تحتتأثیر عواملی قرار
2
داشته باشد که در باال بیان شد ،رفتار کارکنان در محیطهای کاری است .بر اساس زوهر و لوریا
پیشرو رفتار کارکنان بهوسیلة ابعادی که جنبة منفی داشته و موجب افزایش
( ،)2004در پژوهش ِ
نرخ بروز سوانح میگردد ،مورد سنجش قرار میگیرد .بهطورکلی ،این پژوهش به دنبال تعیین
میزان نقش عوامل پنجگانة روانی ،شخصیت ،فشارکاری ادراکشده ،اعمال ناایمن و رفتار کارکنان
در بروز سوانح شغلی است.

1. Hurtz & Donovan
2. Zohar & Luria
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در طول زندگی بشر ،حوادث در همهجا و در هر زمانی لطماتی را بر پیکر جامعه و آدمی وارد
نموده است .کموبیش از  180سال پیش ،سوانح کاری شروع به افزایش نموده و روزبهروز بر تعداد
آنها اضافه میگردد ( .)Neal & Griffin, 2006پیامدهای وحشتناک برخی از سوانح منجر
گردید تا افرادی که خود را اخالقی در مقابل درد و عذاب دیگران مسئول میدانستند ،به بررسی
و پیشگیری از سوانح شغلی همت گمارند ( .)Perrow, 2011نخستین کوشش اساسی در زمینه
کنترل و مدیریت سوانح شغلی ،در سالهای  1830تا  1850در مورد کاهش ساعت کار بانوان و
کودکان کار صورت گرفت و درنتیجه در کشورهای انگلستان ،فرانسه و آلمان مقرراتی در این زمینه
پیادهسازی شد .اینگونه موضوعها باعث شد تا نخستین کنفرانس بهداشت کاری در سال 1890
در برلین تشکیل شود و  15کشور اروپایی یک نظام اجتماعی بینالمللی را در مورد مقررات کار
پایهگذاری نمایند ( .)Zhou, 2003کنگره بینالمللی سوانح ناشی از کار را که در سال  1889در
پاریس تشکیل شد ،شاید بتوان مقدمهای ضعیف برای همکاری بینالمللی در حوزه پیشگیری از
سوانح شغلی دانست .دستور کار کنگره ،دارای سه قسمت ـ بررسی مسائل فنی ،آمارهای موجود در
مورد سوانح ناشی از کار و توجه به مسائل اقتصادی و مقررات قانونی مرتبط با سوانح شغلیـ بوده و
شرکتکنندگان در کنفرانس ،ایجاد یک سازمان بینالمللی در ارتباط با این مقوله را پیشنهاد کردند.
عضویت ایران نیز در دفتر بینالمللی کار و همچنین تعهدی که ایران نسبت به اجرای مقررات و
قواعد مربوط به کار نموده بود ،دولت را وادار کرد که بهعنوان نخستین کشور مسلمان عضو دفتر
بینالمللی کار ،قدمهایی در اجرای مقالهنامه و توصیهنامههای دفتر مزبور بردارد.
سانحه در دايرهالمعارف سازمان بينالمللي كار ،بهعنوان يك اتفاق پيشبيني نشده و خارج از
انتظار تعریف شده است كه ممکن است منجر به صدمه و آسيب فراوان برای فرد و سازمانش گردد
( .)Podsakoff et al., 2003سازمان بهداشت جهاني ،سانحه شغلی را يك رخداد پيشبينينشده
در ارتباط با فرد و سازمان تعریف نموده كه در حین انجام کار رخ داده و ضرر و زیانی مشخص را
بههمراه دارد (.)Rich et al., 2010
بررسی در زمینه سوانح شغلي ،همواره بهعنوان يكي از پژوهشهاي پيچيده مطرح بوده كه
لزوم توجه به آن را بیش از پیش نمایان میسازد .نظريهها و مدلهاي گوناگون توسط دانشمندان
ارائه گرديده است كه هر كدام ناشی از تجربیات و اهداف ویژه آنان بوده است .این نظریات در
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حوزههایی گوناگون و با تمرکز به مسائل و موضوعهایی متنوع ارائه گردیدهاند؛ ولی بیشتر این
نظریههای موجود ،سه سطح را که از اهمیتی بیشتر نیز برخوردارند (فردی ،محیطی و سازمانی)،
هدف قرار داده و تالش نمودهاند تا دیدگاههای خود را با توجه به این سطوح و در شکلهای
متفاوت بیان نمایند .هر چند كه اين نظريهها كمكی شايان به امر پژوهش ميكند ،اين موضوع
مهم نمیتواند دليلي بر كاربرد آنها در همه سطوح و موقعيتهاي ديگر باشد .نظریهها و مدلهاي
ارائهشده در مورد سوانح شغلی با توجه به سطوح تأثيرگذاري آنها در جدول ( )1تنظيم شده است:
جدول  :1طبقهبندی نظریههای سوانح شغلی بر اساس سطوح گوناگون

سطح
فردي
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محيطی

سازماني

نظریههای سوانح شغلی

بيوريتم ارگونومي ( ،)1912مدل هوش چندگانه ( ،)1993مدل كوفي ( ،)2010نظریه
برنامهريزي رفتار ( ،)1987عوامل انساني ( ،)1970هاينريش ( ،)1974دومينو ( ،)1920استعداد
حوادث ( ،)1950علت چندگانه ( ،)1989مسئوليت مغرضانه ( ،)2000شانس خالص ()2001
مدل وف ( ،)1973مدل رفتار سالم برونز ( ،)1996دومينو ( ،)1920نظريه انتقال انرژي ()2004
مدل ساري ( ،)1969مدل پنير سوييسي ( ،)2000مدل فرهنگ ايمني ()2013
منبع)Lai et al., 2008; Leung et al., 2015( :

عوامل روانی
بهطور کلی میتوان گفت عوامل روانی ،از جمله عوامل فردی محسوب میشوند که در کنترل
فرد بوده و متفاوت از سایر عواملی است که تحتتأثیر مستقیم محیط اطراف قرار دارند .در این
دسته میتوان مؤلفههایی همچون رضایتمندی درونی ،وابستگی عاطفی ،حالت انگیزشی افراد و
غیره را جای داد ( .)Kaplan & Denno, 2007در این پژوهش ،عامل روانی از سه بع ِد درگیری
به کار ،رضایت درونی و انگیزه کارکنان تشکیل شده است.
درگیری شغلی
پژوهش در مورد تأثیرات و انواع گوناگون درگیری یا وابستگی به کار از سال  1887ب ه ِجد مورد
توجه قرار گرفت و از آن پس بهعنوان بخشی از عوامل روانی مرتبط با افراد ،تعدادی زیاد از پژوهشها
را به خود اختصاص داد .تعریف این متغیر ،بهطورکلی کار دشواری است و تعبیرهایی متفاوت از آن
ارائه شده است؛ ولی میتوان بیان داشت که درگیرشدن افراد در کار خود بهشکلی که کارشان در
اولویت قرار گیرد ،جامعترین تعریفی است که از این متغیر بیان شده است (.)Ola et al., 2011
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درگیری شغلی یا وابستگی عاطفی به کار ،حالتی روانی است که در آن فرد به حدی مشغول انجام
کاری معین میگردد که آن را نسبت به سایر کارهایش در اولویت قرار میدهد و سعی میکند همه
دادن آن کار نماید ( .)Peabody, 2005درگیری شغلی بهعنوان یکی
توان خود را صرف درست انجام ِ
از عوامل اثرگذار روانی بسیار مهم است که موجب بروز رفتارهایی متفاوت از کارکنان در محیطهای
کاری میشود.
رضایت مفهومی درونی است که از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است .برای افراد گوناگون،
رضایت مفهومی است که تعابیری متفاوت از آن بهعمل میآید .به این شکل که برای هر فرد،
معیارهایی در اولویت قرار دارند که دستیابی یا وجود آنها موجب رضایت درونی در فرد خواهند
شد ( .)Hanna et al., 2011کارکنانی که از کار خود رضایت دارند ،بهتر خواهند توانست
برنامهریزی مناسب در راستای دستیابی به اهداف کاری خود انجام داده و وظایف محوله خود را
در زمان تعیینشده و با روحیه و انگیزه باال انجام دهند .این مفهوم به اندازهای از اهمیت برخوردار
بوده که توانسته تأثیراتی بیشتر را نسبت به سایر جنبهها همچون مسائل مالی در ایجاد سوانح
شغلی بر جای گذارد.
انگیزه
انگیزه حالتی فردی است .برانگیختهشدن افراد به این مقوله وابسته است که عمل افراد منجر
به نتایج خوشایندی گردد و ارزشی فراوان را برایشان بههمراه داشته باشد .این انتظار و پاداش
میتواند افراد را ترغیب نماید تا رفتاری در جهت دستیابی به اهداف موردنظر خود انجام دهند.
در این میان باید گفت که ادراک و شناخت افراد از عمل و نتیجه یا پاداش بهدستآمده در ایجاد
انگیزه در آنان برای بروز رفتاری مطلوب در راستای رسیدن به اهداف خود از تأثیری باال برخوردار
است .برای نمونه ،اگر افراد درک نمایند که عصبانیت مفید است ،سعی مینمایند تا میزان آن را
در خود افزایش داده تا به نتیجه مطلوب دست یابند ( .)Ajzen, 2012بهبود انگیزه کارکنان برای
عملکرد مطلوب ،بسیار مهم است؛ بهویژه در مشاغل عملیاتی که بهعلت دشواری و مسائلی خاص
که ناشی از ماهیت کار است ،وجود انگیزه برای انجام کار از اهمیتی فراوان برخوردار است؛ این
موضوع مهم ،لزوم توجه بیش از پیش به انگیزه را تأکید میکند (.)Tamir, 2014

مقاله  -4تأثیر عوامل روانی ،شخصیت ،فشارکاری ادراکشده ،اعمال ناایمن و | ...صابر تقیپور و فیروز رازنهان

رضایت درونی
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شخصیت
شخصیت از جمله عوامل درونی افراد است که از یک فرد به فرد دیگر تفاوت دارد و شامل
ویژگیها و خصوصیاتی منحصربهفرد است که در طی زمان و با بروز رفتارهایی متفاوت در افراد
شکل میگیرد .بهطور کلی ،پژوهش در مورد شخصیت ،دشوارتر از بررسی سایر ویژگیهای مرتبط
با افراد است؛ زیرا حالتی درونی بوده و بهروشنی ،همه ویژگیها و خصوصیات شخصیتی افراد
مشاهدهپذیر نیست و چیزی که ما در ظاهر از افراد میبینیم ،فقط بخشی کوچک از شخصیت آنان
است .ویژگیهای شخصیتی افراد همچون مسئولیتپذیری ،برونگرایی و ،...حاالتی هستند که در
باطن افراد نهفتهاند و بخش واقعی آن در ضمیر درونی افراد قرار دارد که برای ما مشاهدهپذیر
نیستند ( .)Jadge et al., 2002در این پژوهش ،شخصیت کارکنان با دو بُعد برونگرایی و
مسئولیتپذیری بر اساس مدل پنجعاملی شخصیت نئو 1مورد بررسی قرار میگیرد.
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برونگرایی
یکی از مهمترین عوامل تشکیلدهندة مدل پنجعاملی شخصیت نئو برونگرایی است.
برونگرایی به گرایش افراد به حضور در اجتماع ،فعالبودن ،تجربهکردن موضوعات مثبت و داشتن
انرژی فراوان اشاره دارد ( .)Judge et al., 2002برونگرایی تأثیری مثبت بر انجام مؤثر امور توسط
افراد گوناگون دارد .در پژوهشهای ابتدایی صورتگرفته در مورد تأثیر میزان برونگرایی بر عملکرد
افراد ،نتایجی مثبت حاصل گردید که گویای اهمیت و نقش مؤثر این عامل در ایجاد عملکرد مطلوب
بوده است ( .)Judge et al., 2002همچنین ،این عامل نقش پررنگی در فعالیتهای اجتماعی افراد
ایفا میکند؛ بهگونهای که افراد برونگرا در سطح باالتری از موفقیت در فعالیتهای اجتماعی خود
قرار دارند.

مسئولیتپذیری
بنابر مدل پنجعاملی نئو ،مسئولیتپذیری یا وظیفهشناسی یکی دیگر از ابعاد مهم شخصیت
محسوب میگردد .مسئولیتپذیری به معنای گرایش افراد به پذیرش مسئولیت ،انجام وظیفه ،صداقت
و تعهد به پذیرش وظیفه ،تعریف گردیده است .مسئولیتپذیربودن یکی از شروط مهم در انجام وظیفه
یا کارهای محوله به افراد است .در مشاغل حساس ،بهویژه مشاغل عملیاتی و صنعتی یا کارخانهای،
مسئولیتپذیربودن افراد از ارکان مهم ایفای مناسب کار است ( .)Jadge et al., 2002ادبیات موجود
1. Neo-Ffi
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نیز این مطلب را تأیید مینماید که مسئولیتپذیری کارکنان بهعنوان یکی از ابعاد تشکیلدهنده
شخصیت آنان ،تأثیری بهسزا در ایفای مؤثر وظیفه و جلوگیری از بروز رفتارهای نامطلوب توسط
کارکنان و سرانجام ،ایجاد سوانح ناگوار و تبعات ناشی از آن دارد (.)Yokel, 1998
فشار کاری ادراکشده

اعمال ناایمن
در بیشت ِر مدلهای تحلیل سوانح ،یکی از مهمترین عوامل حادثهساز ،اعمال ناایمن معرفی
میشود .بهطورکلی میتوان گفت که اعمال فردی تحتتأثیر دو عامل تمایل درونی فرد به خطا
و شرایطی که القاگر خطا در فرد هستند ،قرار دارند ( .)Hu et al., 2005تمایالت درونی شخص
به خطا ،جزء ویژگیهای ذاتی فرد است که بهعلت ویژگیهای فیزیکی و فیزیولوژیکی گوناگون
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درست انجام کار
ادراک کارکنان از میزان فشار کاری موجود ،یکی از عوامل اثرگذار در روند
ِ
بهحساب میآید .به این عامل میتوان از دو منظر حجمکاری و زمان انجام کار نگریست .به میزان
کاری که در زمان تعیینشده به افراد محول میگردد که باید آن کار را به شکل درست به اتمام
رسانند ،حجمکاری گفته میشود .افزایش حجمکاری افراد موجب میگردد تا کارکنان زیر فشار و
با اضطراب فراوان به کار خود بپردازند ()Robert-Demontrond & Divard, 1996؛ این امر
باعث شکلگیری زمینههای روانی و رفتاری برای ایجاد سانحه یا عملی خالف چارچوب تعیینشده
توسط افراد میگردد .بههمین دلیل ،یکی از مهمترین اهداف واحدهای منابع انسانی یا مدیران
سازمانها ،تعیین حجمکاری کارکنان خود ،متناسب با ویژگیهای فردی ،توانایی و مهارتهای
آنان است ( .)Parasoraman et al., 1992همانند حجمکاری نامناسب ،ادراک کارکنان از کمبود
درست کار نیز از جمله عوامل حیاتی در ایجاد سوانح شغلی محسوب میگردد
زمان برای انجام
ِ
( .)Zhou, 2003کمبود زمان در انجام کار موجب میشود تا کارکنان وقت کافی برای تمرکز در
انجام کار خود نداشته و نتوانند بهخوبی برای بهتر انجامدادن کار خود و حل مسائل و مشکالت
کاری بیندیشند ( .)Smith et al., 1996متأسفانه با وجود اهمیت باالی این متغیر ،پژوهشهایی
اندک در مورد بررسی تأثیرات ادراک کارکنان از کمبود زمان برای انجام کار صورت گرفته است
( .)Amabile, 1996; Madjar & Oldham, 2006این پژوهش سعی نموده است تا در راستای
بررسی میزان ادراک کارکنان از وجود فشار کاری ،تمرکز خود را بر دو مقوله حجم و زمان کاری
معطوف نماید.
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فرد شکل میگیرند ( .)Hakky & Hakki, 2003از طرف دیگر ،یکسری از عوامل بیرونی با نام
عوامل شکلدهنده عملکرد ،نظیر تجربه ،آموزش ،خستگی ،شرایط محیط فیزیکی و ،...میتوانند
همگام با ویژگیهای ذاتی به شکلگیری رفتارهای افراد کمک نمایند .شايد بهجرأت بتوان گفت
زمانيكه در اوايل دهه  30ميالدي هنريچ در كتاب پيشگيري از حوادث صنعتي خود پس از سالها
پژوهش ،اعمال ناايمن را عامل  88درصد حوادث نامید و با ارائه مدل دومينو پايهگذار مكتبی نوين
در علم ايمني گرديد که در نتیجه ،مهمترين الگوواره (پارادايم) در علم ايمني بهوجود آمد .اين
نظریه يك پيام بهظاهر ساده نيز همراه خود داشت كه هنوز هم بیشت ِر تالش کارکنان ايمني را
بهخود معطوف مينمايد و آن اينكه عامل كليدي در پيشگيري از بروز سوانح ،شناسايي و درك
عواملي است كه بر رفتار و اعمال ايمني افراد اثر ميگذارد (.)Del Casino, 2007
در مجموع میتوان بیان نمود به هر عملی كه از اصول تعريفشده و ايمن انجام يك شغل انحراف
داشته باشد ،عمل ناايمن گفته ميشود .اين اعمال ،پهنهای وسيع از عملكرد ،مانند كاركردن با سرعت
نامناسب ،انجام كار خارج از توان ،استفاده ناايمن از ابزارآالت ،استفاده از تجهيزات معيوب ،تعلل در استفاده از
وسايل حفاظت فردي و ...را شامل میشوند و پتانسيلی باال در آسيبرساني به فرد يا سيستم دارند.
رفتار شغلی کارکنان
در سادهترين شكل ،روانشناسان رفتار را بهصورت هر عمل و كنش مشاهدهپذیر در انسان
تعريف ميكنند كه عواملی گوناگون مانند عوامل محيطي و شخصيتي آن را شكل داده و تعيين
ميكنند .رفتارهای کارکنان در محیطکاری میتوانند خطراتی فراوان را برای افراد بههمراه داشته
باشد و ايمني و سالمت افراد ،تجهيزات و محيط زيست را به مخاطره اندازند (.)Arro et al., 2009
رفتار کارکنان در این پژوهش ،دربرگیرنده پنج بُعد پرخاشگری ،تنبلی ،عجولبودن ،حواسپرتی و
فراموشکاری است که در ادامه ،بررسی میشوند.
پرخاشگری
پرخاشگری رفتاری فردی است که در سایة شکست یا ناموفقیتی در انجام یک کار بروز نموده
یا حالتی است که در هنگام ناراحتی در فرد رخ میدهد ( .)Zhou et al., 2007پرخاشگری و
رفتارهای پرخاشگرانه افراد ،بهویژه در محیطهای کاری ،پیامدهایی وخیم را برای خود افراد و
همچنین همکارانشان به همراه دارد ( .)Hu et al., 2006پژوهشهای صورتگرفته نشان از وجود
عواملی گوناگون در ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه ،همچون محیطهای کاری ،مسائل خانوادگی
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تنبلی
یکی از پرسشهای اساسی که در علم رفتار مطرح میشود ،تأثیر میزان تنبلی در افراد و میل
به انجام یک کار بر عملکرد کاری آنان است .تنبلی حالتی است درونی که حتی میتواند با میل
و اشتیاق افراد برای انجام کار یا وظیفه همراه بوده ،ولی در انجام کار و مهمتر از همه در شروع
آن ،اهمال نموده و انجام آن را به تأخیر میاندازند ( .)Twenge et al., 2007نتایج پژوهشهای
صورتگرفته در این حوزه ،حاکی از آن است افرادی که از تنبلی عاطفی و احساسی بیشتری
برخوردارند ،به میزان بیشتری با رفتارها و اعمال پرخطر روبهرو میشوند ()Happel et al., 2014
که این ،خود میتواند تأثیراتی مخرب در ایجاد سوانح ناگوار در محیطهای کاری بر جای گذارد.
عجولبودن
بهطور کلی ،واژه سرعت معنای بدی به همراه ندارد؛ بلکه سرعت در خیلی از جنبهها فوایدی

زیاد را نیز داراست .برای نمونه ،در امر یادگیری و دانش ،سرعت یک ُحسن محسوب میگردد؛ ولی
در برخی از جنبهها ،منجر به اتفاقاتی ناگوار و مخرب نیز میشود .برای نمونه ،در حین انجام کار،
بهویژه با ماشینآالت و ابزارآالت ،افزایش سرعت در انجام کار ،موجب بروز اتفاقات ناگوار و سوانح
فراوان برای کارکنان میگردد که این مورد ،لزوم توجه به حفظ سرعت مطلوب در حین انجام کار
را مورد تأکید قرار میدهد ( .)Chan et al., 2009همانگونه که بیان شد ،سرعت باال ،افزون بر
مزایای پیشگفته ،مضرات زیادی نیز به همراه دارد؛ از جمله ،از بین رفتن تمرکز در حین انجام
کار و در نتیجه ،بروز سانحهای ناگوار که ضرر و زیان جانی و مالی فراوانی را برای فرد و سازمان
به همراه دارد .سرعت انجام کار توسط شاخصهایی گوناگون مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ ولی در
بیشت ِر موارد ،با استفاده از زمان انجام کار و محاسبه واحدهای تولیدی بر حسب ساعت اشتغال به
کار ،مورد سنجش قرار گرفته است (.)Riess et al., 2007
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و ،...در افراد دارد ()Ye et al., 2001؛ همچنین باید بیان نمود که این رفتارها ،ویژه سنی
خاص نیستند و در همه کارکنان بنا بر ویژگیهای شخصیتی ،به درجات گوناگون رخ میدهند
( .)Yin et al., 2006; Chen et al., 2006در محیطهای کاری ،یکی از پیامدهای رفتارهای
پرخاشگرانه ،بهویژه در حین انجام کار ،بروز رفتارها یا اعمال ناایمنی است که پتانسیلی باال در
ایجاد سوانح شغلی داشته و میتواند هزینههای مالی و جانی فراوان به افراد و سازمان تحمیل نماید
(.)Chen & Sudjianto, 2005; Hu et al., 2006
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حواسپرتی
حواسپرتی یا بیتمرکزی حواس ،از جمله عوامل تأثیرگذار و اساسی در ایجاد رفتارهای
ناایمن و بروز حوادث در صنایع گوناگون ،بهویژه وظایفی که بیشتر جنبه عملیاتی دارند ،محسوب
میگردد .ادبیات در حوزه رفتار ،حواسپرتی را در دسته عوامل انسانی قرار داده است که تأثیر
باالی آن را در ایجاد سوانح ناگوار که هزینههای زیادی بر افراد و سازمانها تحمیل مینماید،
به اثبات رسانده است ( .)Farley & Mazur-Stommen, 2003این عامل توسط مسئوالن و
تصمیمگیرندگان سازمانی بهشدت و بارها در اجرای برنامههای آموزشی و تربیتی در مورد جلوگیری
از بروز سوانح و ایجاد شرایط و امکانات ایمن مورد توجه قرار گرفته است (.)Riess et al., 2007
فراموشکاری
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پژوهشهای گسترده درباره نقش فراموشی در رفتار و اعمال کارکنان ،ب ه ِجد از سال  1992آغاز
گردید ( .)Shain, 1999نتایج حاصل از مطالعات صورتگرفته ،نشان از نقش اثرگذار فراموشکاری
در رفتارها و اعمال مخرب در محیط کاری دارد که سرانجام میتواند منجر به بروز رویدادهای ناگواری
شود ( .)Krishnan et al., 2013کارکنان فراموشکار ،در حین انجام کار ،عملکرد و بهرهوری پایین
دارند که این خود موجب ایجاد آسیبهای جدی به سازمان میگردد .برای بررسی رخدادهای ناگواری
که در محیطهای کاری رخ میدهد ،پیبردن به مفهوم فراموشی ،بهویژه در زمینه رعایت نکات ایمنی
پیش از شروع کار ،از اهمیت باالیی برخوردار است ( )Steffensen et al., 2000که باید بیش از
پیش مورد توجه قرار گیرد و تأکیدی فراوان درباره توجه به نکات ایمنی پیش از آغاز کار بهعمل آید.
پیشینه تجربی پژوهش
با شروع روند صنعتیشدن در کشورهای گوناگون و توجه هر چه بیشتر این کشورها به امر تولید
و استفاده از ماشینآالت پیشرفته ،میزان سوانح شغلی نیز افزایش یافت .بههمین دلیل ،پژوهشهایی
نیز در این زمینه انجام شد تا از نتایج آن در جهت کاهش اینگونه سوانح استفاده گردد .پژوهشگرانی
بیشمار در خارج از کشور به دلیل نرخ باالی سوانح ،بهویژه در کشورهای صنعتی ،دست به پژوهش
در این راستا زدهاند .اهمیت باالی سانحه شغلی بهعنوان یکی از عواملی که تأثیرات مخرب فراوانی
را بر روند عادی و استاندارد انجام کار کارکنان برجای میگذارد و سبب بروز هزینههای جانی و مالی
فراوان برای افراد و سازمانها میگردد ،توسط پژوهشگران در پژوهشهای گوناگون مورد سنجش
و ارزیابی قرار گرفته و نتیجهای مشترک که از این ارزیابیها حاصل گردیده ،توجه بیش از پیش به
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این عامل را تأکید میکند (;Rich et al., 2010; Halpern et al., 2009; Burke et al., 2011

 .)Nahrgang et al., 2010; Newnam et al., 2008پژوهشهای صورتگرفته در حوزه ایمنی
و سوانح شغلی ،با توجه به ارتباط آن با متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ،به همراه نتایج
حاصلشده ،در جدول ( )2مشاهده میشود.
جدول  :2پیشینه تجربی پژوهش

درگیری شغلی و سوانح
شغلی

(Katz, 2008; Tamir et al., 2014؛
حبیبی و باقرائت)1384 ،

تأثیر منفی بر سوانح شغلی

رضایت درونی و سوانح
شغلی

(Katz, 2008; Tamir et al., 2014؛

انگیزه و سوانح شغلی
برونگرایی و سوانح
شغلی
مسئولیتپذیری و سوانح
شغلی
پرخاشگری و سوانح
شغلی

عجول بودن و سوانح
شغلی
تنبلی و سوانح شغلی

فراموشکاری و سوانح
شغلی
حواسپرتی و سوانح
شغلی
فشار کاری و سوانح
شغلی

اعمال ناایمن و سوانح
شغلی

حبیبی و باقرائت)1384 ،
(Katz, 2008; Tamir et al., 2014؛

حبیبی و باقرائت)1384 ،

تأثیر منفی بر سوانح شغلی
تأثیر منفی بر سوانح شغلی

;(Greguras & Diefendorff, 2009

؛ Salminen et al., 2013; Voisard et al., 2010تأثیر منفی بر سوانح شغلی
خانی و همکاران(1391 ،
(;Greguras & Diefendorff, 2009

Salminen et al., 2013; Voisard et al., 2010؛ تأثیر منفی بر سوانح شغلی
خانی و همکاران)1391 ،
;(Zohar, 2000; Yin et al., 2006
)Probst et al., 2013; Zhou, 2003

تأثیر مثبت بر سوانح شغلی

;(Yin et al., 2006; Probst et al., 2013
)Zhou, 2003

تأثیر مثبت بر سوانح شغلی

)(Zohar, 2000

تأثیر مثبت بر سوانح شغلی

)(Zohar, 2000; Zhou, 2003

تأثیر مثبت بر سوانح شغلی

;(Zohar, 2000; Yin et al., 2006
)Probst et al., 2013; Zhou, 2003

تأثیر مثبت بر سوانح شغلی

;(Del Casino, 2007; Hakky & Hakki, 2003

کیانی و همکاران)1390 ،

؛(Brown et al., 2000

محمدفام و همکاران)1387 ،
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رابطه

پژوهشگران

نتیجه

تأثیر مثبت بر سوانح شغلی
تأثیر مثبت بر سوانح شغلی
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جدول  :2پیشینه تجربی پژوهش
رابطه

پژوهشگران

برونگرایی و سوانح شغلی

( ;Greguras & Diefendorff, 2009; Salminen et al., 2013
Voisard et al., 2010؛لانی وهمکاران )0930 ،
( ;Greguras & Diefendorff, 2009; Salminen et al., 2013
Voisard et al., 2010؛لانی وهمکاران )0930 ،
Zohar, 2000; Yin et al., 2006; Probst et al., 2013; Zhou,
( )2003
( )Yin et al., 2006; Probst et al., 2013; Zhou, 2003

مسئولیتپذیری و سوانح شغلی
پرلاشگری و سوانح شغلی

نتیجه
تأثیر منفی بر سوانح شغلی
تأثیر منفی بر سوانح شغلی
تأثیر مثبت بر سوانح شغلی

بنابراین ،با توجه به بررسی پیشینه نظری و تجربی سوانح شغلی ،ادبیات موجود نمیتواند
تنبلی و سوانح شغلی
تأثیر مثبت بر سوانح شغلی
( )Zohar, 2000
شغلینماید
سوانحمی
ضروری
 )Zohar,را پوشش دهد .بر همین
;2000حوزه
 Zhou,این
ایجادشده در
های
شکا
درستی
فشغلی
سوانح
کاری و
به فراموش
اساس،ثیر مثبت بر
تأ
(2003
)Zohar, 2000; Yin et al., 2006; Probst et al., 2013; Zhou,
حواسپرتی و سوانح شغلی
تأثیر مثبت بر سوانح شغلی
( 2003
این حوزه انجام و زوایای پنهان آن آشکارتر شود .نتایج حاصل از
تا پژوهشهایی بیشتر در
(Del Casino, 2007; Hakky & Hakki, 2003؛ کیانی و همکاران،
فشار کاری و سوانح شغلی
تأثیر مثبت بر سوانح شغلی
 )0931نقش پراهمیت عوامل فردی و رفتارهای شغلی در بروز سوانح شغلی
پژوهشهای پیشین ،حاکی از
اعمال ناایمن و سوانح شغلی
تأثیر مثبت بر سوانح شغلی
(Brown et al., 2000؛محمدفام و همکاران )0980 ،
است .جمعبندی پژوهشها ،نشانگر آن است که عوامل مؤثر بر سوانح شغلی میتواند در سه سطح
بنابراین ،با توجه به بررسی پیشینه نظری و تجربی سوانح شغلی ،ادبیات موجود نمیتواند بهدرستی شکافهای ایجادشده در این حوزه را
فردی ،محیطی و سازمانی طبقهبندی گردد .تمرکز این پژوهش بر عوامل فردی ،از جمله عواملی
پوشش دهد .بر همین اساس ،ضروری مینماید تا پژوهشهایی بیشتر در این حوزه انجام و زوایای پنهان آن آشکارتر شود .نتای حاصل از
پژوهشها،قالب
بندیکه در
جمعدارد
است.قرار
انسانی
ناشی از
ادراک و
مدلیاست
نشانگر آن
عمل شغلی
بروز سوانح
پرخطرشغلی در
رفتارهایرفتارهای
عوامل فردی و
شخصیت،پراهمیت
افراد،حاکی از نقش
روانیپیشین،
پژوهشهای
محیطی و سازمانی طبقهبندی گردد .تمرکز این پژوهش بر عوامل فردی ،از جمله
فردی،
سطح
سه
در
تواند
می
شغلی
سوانح
بر
ثر
ؤ
که عوامل م
مفهومی در شکل ( )1نشان داده شده است.
عجول بودن و سوانح شغلی

تأثیر مثبت بر سوانح شغلی

عواملی روانی افراد ،شخصیت ،ادراک و رفتارهای پرلطر ناشی از عمل انسانی قرار دارد که در قالب مدلی مفهومی در شکل ( )0نشان داده
شده است.
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درگیری به کار

فشار کاری ادراک شده

رضایت درونی
انگیزه

پرلاشگری
عجول بودن

سوانح شغلی کارکنان

تنبلی
فراموشکاری

برونگرایی

حواسپرتی

مسئولیتپذیری
اعمال ناایمن

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
پژوهش
شکل  :1مدل مفهومی

فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش

)0
)4
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با استناد به مدل ارائهشده پژوهش ،فرضیههای موردبررسی در این پژوهش به شرح زیر هستند:
با استناد به مدل ارائهشده پژوهش ،فرضیههای موردبررسی در این پژوهش به شرح زیر هستند:
دارد.
 .1درگیری شغلی کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی
 )0درگیری شغلی کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
در بروز
درونیثیری منفی
کارکنان ،تأ
رضایت درونی
دارد.بروز سوانح شغلی دارد.
شغلی در
سوانحمنفی
تأثیری
کارکنان،
رضایت
.2 )4
 .3انگیزه کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
8
 .4برونگرایی کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
 .5مسئولیتپذیری کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
 .6پرخاشگری کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
 .7عجولبودن کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.

 . 8تنبلی کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
 .9فراموشکاری کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
 .10حواسپرتی کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
 .11فشارکاری ادراکشده کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.
 .12اعمال ناایمن کارکنان ،تأثیری منفی در بروز سوانح شغلی دارد.

زمینه پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است؛ زیرا از نتایج حاصل از آن در تدوین راهبردهای
شرکت ملی گاز ایران و سایر سازمانهای فعال در عرصه انرژی مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین ،پژوهش پیشرو از منظر شیوه جمعآوری دادهها ،در حوزه مطالعات توصیفی قرار دارد
و از نوع پسرویدادی است .به بیان دیگر ،این پژوهش به بررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل
پیشگفته بر سوانح شغلی در گذشته است؛ بنابراین ،نوع پژوهش حاضر از نوع پسرویدادی است؛

زیرا رویدادهایی که پیشتر رخ داده است را مورد بررسی قرار میدهد و درصدد تبیین روابط میان
عوامل فردی بر حوادث شغلی پیشگفته است.
شیوه جمعآوری دادهها در این پژوهش به روش پیمایش با بهرهگیری از پرسشنامه است.
پرسشنامههای موردنظر از طریق بررسی جامع ادبیات موجود در این حوزه استخراج و به زبان
فارسی برگردانده شد و پس از ارزیابی اعتبار و روایی آن ،مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه
نهایی به دو صورت حضوری و غیرحضوری در میان کارکنان شرکت ملی گاز ایران توزیع شد.
شرکت ملی گاز ایران یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی فعال در ایران بوده که بیش از 7000
نفر در این سازمان مشغول به کار هستند .مهمترین دلیلی که سبب انتخاب این سازمان برای
بررسی مدل مفهومی حاضر شد ،ماهیت فعالیتهای این شرکت و در معرض حوادث شغلی قرار
داشتن کارکنان این شرکت ،بهویژه کارکنان شاغل در شرکتهای پاالیش گاز است که هزینههای
مالی و جانی فراوانی برای این شرکت درپی داشته و موجب بههدررفتن بخشی چشمگیر از منابع
این سازمان شده است .افزون بر آن ،باالبودن نرخ بروز سوانح و بهویژه حوادث شغلی در کشور،
دلیل دیگری بر اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع است.

مقاله  -4تأثیر عوامل روانی ،شخصیت ،فشارکاری ادراکشده ،اعمال ناایمن و | ...صابر تقیپور و فیروز رازنهان

روششناسی پژوهش
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نمونهگیری
برای نمونهگیری ،به کمک جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  400نفر از کارکنان شرکت
ملی گاز ایران بهعنوان نمونه موردنظر انتخاب شد و برای اطمینان از کفایت حجم نمونه ،تعداد
 440پرسشنامه در میان کارکنان این شرکتها توزیع شد .بنابراین ،جامعه آماری این پژوهش،
شامل همه کارکنان شرکت ملی گاز ایران ،به تعداد  7652نفر بوده است .با توجه به گستردگی
و پراکندگی جغرافیایی واحدها و شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران و با درنظرگرفتن
امکانپذیری انجام پژوهش ،تعداد  20شرکت از واحدهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران برای
این بررسی انتخاب گردیدند .شرکتهای انتخابی شامل  8معاونت 4 ،شرکت ستادی وابسته به این
سازمان و  8شرکت پاالیش گاز استانی بوده است که بهعنوان جامعه هدف این پژوهش برگزیده
شدند.
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سنجش
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ،از طریق نظرخواهی با استفاده از پرسشنامه،
مورد سنجش قرار گرفتهاند .برای سنجش ابعاد تشکیلدهنده عوامل روانی مرتبط با کارکنان،
از پرسشنامه کاپالن و دنو ،)2007( 1سنجش ابعاد تشکیلدهنده شخصیت کارکنان با استفاده
از پرسشنامه تعدیلیافته رابرتز و همکاران ،)2006( 2سنجش فشارکاری ادراکشده ،توسط
مقیاس گلندن و لیترلند ،)2001( 3سنجش ابعاد تشکیلدهنده رفتارهای کارکنان با استفاده از
پرسشنامههای گلیکمن )2008( 4و ریس و فرگوسن )2007( 5انجام گرفته است .همچنین ،برای
سنجش سوانح شغلی و اعمال ناایمن کارکنان ،از رویکرد مورد استفاده پرابست و همکاران)2013( 6
استفاده گردید .بنابراین رویکرد ،سوانح شغلی و اعمال ناایمن کارکنان شرکت ملی گاز ایران به
کمک پرسشی دوگزینهای ،بهصورت بلی و خیر موردارزیابی قرار گرفتهاند .روایی این پرسشنامهها
با کمک پژوهشهای انجامشده داخلی و خارجی در این حوزه و با نظر اساتید و صاحبنظران تأیید
شد و پایایی یا اعتبار آن نیز با کمک آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج
مربوط ،در بخشهای مربوط ارائه شده است.
1. Kaplan & Denno
2. Roberts et al.
3. Glendon & Litherland
4. Glickman
5. Riess & Ferguson
6. Probst et al.
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روش تجزیهوتحلیل

یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیتشناختی
کارکنان پاسخگو در نمونه حاضر ،مورد بررسی
در گام نخست ،ویژگیهای جمعیتشناختی
ِ
قرار گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول ( )3وجود دارد .در این جدول ،فراوانی متغیرهای
جمعیتشناختی بر حسب تعداد افراد در بازههای تعیینشده ارائه شده است.
جدول  :3ویژگیهای جمعیتشناختی

متغیر
سن

جنسیت
تأهل

فراوانی

متغیر

بازه

بازه

بین  30تا  40سال

190

تحصیالت

کاردانی و کارشناسی

بیش از  50سال

18

کمتر از  30سال

بین  40تا  50سال
مرد
زن

مجرد

متاهل

زیر  10سال

سابقه کاری میان  10تا  20سال
بیش از  20سال

79

144
283
148

نوع استخدام

179
137
115

121

کارشناسیارشد و دکتری
قراردادی

129

پیمانی
سایر

درآمد

264
46

رسمی

73

358

دیپلم و زیر دیپلم

فراوانی

کمتر از  1/5میلیون

میان  1/5تا  3میلیون
بیش از  3میلیون

233
67
2
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در این پژوهش ،تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش انجام گرفته است .در بخش نخست ،نتایج
حاصل از بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی کارکنان پاسخگو به پرسشهای
پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دوم ،برای بررسی میزان تبیین سوانح شغلی توسط متغیرهای مستقل مطالعه و همچنین
تعیین جهت اثرگذاری و معناداربودن نقش متغیرهای مستقل مطالعه بر سوانح شغلی ،از آزمون رگرسیون
لجستیک استفاده شد .ماهیت اسمی متغیر وابسته پژوهش که به صورت کدهای  0و  1تعریف شده
است ،موجب شد تا از آزمون رگرسیون لجستیک برای بررسی روابط استفاده شود؛ زیرا در این حالت،
آزمون رگرسیون لجستیک از اعتباری باال برخوردار است (.)Hosmer & Lemeshow, 2000
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270
65
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پایایی ابزار سنجش
پایایی متغیرهای پژوهش بهوسیله ضرایب پیشآزمون و پسآزمون آلفای کرونباخ با استفاده
از نرمافزار تحلیل آماری برای علوم اجتماعی 1به تفکیک ابعاد تشکیلدهنده متغیرها مورد بررسی
قرار گرفت که نتایج حاصلشده در جدول ( )4مشاهده میگردد.
جدول  :4پایایی پرسشنامه پژوهش
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متغیر

بعد

عوامل روانی

رضایت درونی

0/52

برونگرایی

0/84

شخصیت
فشار کاری ادراکشده

رفتار شغلی

درگیری به کار
انگیزه

پیشآزمون

پسآزمون
0/79

0/74
0/68

مسؤولیتپذیری

0/86

پرخاشگری

0/82

-

تنبلی

عجولبودن

فراموشکاری
حواسپرتی

0/80
0/89
0/81
0/70
0/54

0/83
0/91
0/85
0/80
0/78
0/83
0/92
0/88
0/74
0/76

با توجه به مقادیر بهدستآمده در ضرایب آلفای کرونباخ پسآزمون که برای همه متغیرها به
تفکیک ابعاد تشکیلدهنده باالتر از  0/7بهدستآمده ،میتوان بیان داشت که ابزار سنجش این
پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار است.
رگرسیون لجستیک
پیشرو در ایجاد سوانح شغلی از
برای بررسی شیوه و میزان تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش ِ
رگرسیون لجستیک استفاده شده است .در بسیاری از پژوهشها همانند این پژوهش ،متغیر وابسته
مورد پژوهش ،در ماهیت یک متغیر گسسته است که برای برآورد رخداد هر یک از سطوح نیازمند
استفاده از رگرسیونهای کیفی هستیم .در این موقعیت پژوهشی نمیتوان از رگرسیونهای معمولی
برای پیشبینی رخداد این متغیرهای وابسته استفاده نمود.
1. SPSS
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برازش مدل

جدول  :5آزمون ضریب معناداری هاسمر و لیمشاو

ضریب کای دو

گام

12/971

1

درجه آزادی
8

ضریب معناداری
0/113

جدول  :6آزمون ضرایب مدل

گام نخست

گام

بلوک
مدل

ضریب کای دو

درجه آزادی

ضریب معناداری

11/240

4

0/024

11/240
11/240

4
4

0/024
0/024

سوانح شغلی
در این پژوهش ،تعیین احتمال بروز سوانح در نمونه مورد بررسی با استفاده از نسبت بختها یا
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برازش مدل رگرسیونی لجستیک در این پژوهش با استفاده از آزمونهای هاسمر و لیمشاو
و همچنین آزمون ضرایب مدل مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی برازش کلی مدل از آزمون
هاسمر و لیمشاو استفاده شد .آزمون هاسمر و لیمشاو برای ارزیابی برازش مدل رگرسیون لجستیک
کاربرد فراوانی دارد و در این آزمون ،تطابق دادههای مورد بررسی با مدل سنجش پژوهش ارزیابی
میشود ( )Hosmer & Lemeshow, 2000و کارکرد آن ،ارزیابی این فرض است که آیا دادهها
بهدرستی توسط مدل پژوهش توزیع شدهاند .بر اساس این آزمون ،چنانچه میزان سطح معناداری
در گام آخر ،بیش از  0/05برآورد شود ،برازش کلی مدل رگرسیونی مناسب است (& Hosmer
 .)Lemeshow, 2000با توجه به اینکه مقدار معناداری  0/113بهدست آمد ،برازش کلی مدل
رگرسیونی مناسب است .نتایج مربوط ،در جدول ( )5نشان داده شده است .همچنین ،معناداربودن
آزمون رگرسیون انجامشده در این پژوهش نیز با استفاده از آزمون ضرایب مدل مورد بررسی و با
مقدار  0/024مورد تأیید قرار گرفت که نتیجه آن در جدول ( )6نشان داده شده است.

موفقیت مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه حاصلشده نشان میدهد که احتمال بروز سوانح شغلی در
نمونه مورد بررسی پژوهش 70 ،درصد است .این نتیجه در جدول ( )7مشاهده میگردد.
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جدول  :7نسبت موفقیت سوانح شغلی

ضریب
تشریح

-1/184

گام

انحراف از
استاندارد
0/114

ضریب
والد

108/403

درجه
آزادی
1

نسبت
موفقیت

ضریب
معناداری

0/703

0/000

همچنین میزان تبیین سوانح شغلی (متغیر معلول یا وابسته) توسط متغیرهای مستقل پژوهش
با استفاده از از معیارهای ضریب تعیین کاکس و اسنل 1مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد
که متغیرهای مستقل پژوهش به میزان  72درصد از تغییرات سوانح شغلی را تبیین مینمایند .نتایج
بهدستآمده در جدول ( )7مشاهده میگردد.
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جدول  :8خالصه مدل

گام
1

احتمال ورود
480/089

ضریب تعیین کاکس و اسنل
0/72

ضریب تعیین ناگلکرک

2

0/68

در آخرین گام ،میزان و شیوه تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر سوانح شغلی با استفاده از
ضرایب تشریحی ،سطح معناداری و نسبت بختها یا موفقیت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
بهدستآمده که در جدول ( )9مشاهده میشود ،نشان میدهد که بهجز بُعد درگیری شغلی کارکنان
بهعنوان یکی از ابعاد تشکیلدهنده عوامل روانی ،سایر ابعاد و متغیرهای مورد بررسی تأثیر معناداری
بر سوانح شغلی دارند .همچنین ،باید گفت که ابعاد عوامل روانی و شخصیت کارکنان تأثیر منفی
و ابعاد عامل رفتاری ،اعمال ناایمن کارکنان و فشارکاری ادراکشده تأثیری مثبت بر سوانح شغلی
دارند.

1. Cox & Snell R Square
2. Nagelkerke R Square
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جدول  :9متغیرهای در عمل

متغیر

ضریب
تشریح

انحراف
استاندارد

ضریب
والد

درجه
آزادی

سطح
معناداری

نسبت
بختها

-0/275

0/183

2/247

1

0/034

0/760

0/105

0/104

مسئولیتپذیری

-0/217

رضایتمندی

-0/078

0/103

عمل ناایمن

0/884

0/187

تنبلی

0/025

درگیری به کار
انگیزه

پرخاشگری
عجولبودن

-0/224
0/286
0/023

فراموشکاری

0/643

ثابت

0/219

حواسپرتی

0/192

0/109

0/147
0/163
0/126
0/107
0/117
0/114
1/239

3/951
1/013
0/572
2/300
4/32

1
1
1
1
1

3/073

1

0/054

1

0/040
0/134
0/650
0/031

1
1
1
1

0/047
0/314
0/050
0/029
0/001
0/040
0/041
0/037
0/015
0/020
0/005

0/643
1/111
0/925
0/800
3/241
1/175
1/026
1/025
1/975
1/097
1/603

همانگونه که در جدول ( )9مشاهده میشود ،سه شاخص اصلی ضریب تشریح ،سطح معناداری
و نسبت بختها مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .ضرایب تشریح مثبت ،نشاندهنده تأثیر مثبت متغیر و
ضرایب تشریح منفی نشاندهنده تأثیر منفی متغیر بر سوانح شغلی است .همچنین ،مقادیر آماری

بزرگتر و مساوی عدد یک در شاخص بختها ،نشاندهنده اثرگذاری مستقیم و مقادیر آماری
کمتر از یک ،نشاندهنده اثرگذاری غیرمستقیم متغیرهای مستقل پژوهش بر سوانح شغلی است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش تالش نمود تا میزان تبیین سوانح شغلی توسط عوامل روانی ،شخصیت،
فشارکاری ادراکشده ،اعمال ناایمن و رفتار کارکنان را کشف نماید و همچنین ،تأثیرگذاری
متغیرهای بیانشده در ایجاد سوانح شغلی را با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک نشان دهد.
با بررسیهای صورتگرفته در مورد میزان تبیین متغیر وابسته پژوهش توسط متغیرهای مستقل
پژوهش ،نتایجی حاصل گردیده که میتواند برای پژوهشگران آتی و همچنین سازمانهای ذینفع
از این پژوهش جذاب باشد .پیش از بیان نتایج حاصل از روابط موجود ،در حالت کلی باید گفت که
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فشار کاری

0/543

برونگرایی

0/206

6/958

1

0/008

1/721
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نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نشان از تبیین مستقیم سوانح شغلی توسط ابعاد رفتار ،اعمال
ناایمن و فشارکاری ادراکشده و تبیین غیرمستقیم ابعاد عوامل روانی و شخصیت داشته است که
در ادامه با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسیهای انجامشده در مورد تأثیر ابعاد عوامل روانی در ایجاد سوانح شغلی نشان داد که
بهجز بُعد درگیری به کار کارکنان ،دو بُعد دیگر آن (رضایت درونی و انگیزه) ،اثرگذاری معکوس
و معناداری در ایجاد سوانح داشتهاند .عالمت ضریب تشریح و مقدار نسبت موفقیت در آزمون
رگرسیون لجستیک نشان داد که با افزایش میزان رضایت درونی و انگیزه کارکنان ،میزان بروز
سوانح کاهش مییابد .این مفاهیم نشان میدهد که افزایش انگیزه و رضایتمندی درونی از کار،
موجب میگردند که کارکنان ،نخست با تمرکز و آسودگی بیشتر وظایف خود را انجام داده و
همچنین تعهد و روحیه مناسبتری برایشان حاصل گردد که در مجموع خواهد توانست میزان
بروز سوانح را کاهش دهد که این نتیجه حاصلشده از نتایح پژوهشهای گذشته حمایت میکند
()Tamir et al., 2014

این پژوهش نشان میدهد که ابعاد برونگرایی و مسئولیتپذیری از شخصیت کارکنان نیز
همانند عوامل روانی اثرگذاری معکوس و معناداری در ایجاد حوادث شغلی دارد .این مفاهیم نشان
میدهد که یک فرد زمانیکه وظیفهشناستر بوده و همچنین اجتماعیتر و پرنشاطتر باشد ،احساسی
بهتر نسبت به کار یا وظیفه خود ایجاد مینماید .هنگامیکه کارکنان از حس مسئولیتپذیری
بیشتری برخوردار باشند ،تمرکز و تعهدی بیشتر را نسبت به کار خود نشان میدهند و تالش
مینمایند تا به بهترین شیوه ممکن و با کمترین هزینه بتوانند کار خود را انجام دهند؛ همچنین،
بهبود ارتباطات و روابط اجتماعی بهتر با دیگران نیز اطالعات و دانشی بیشتر را برای کارکنان به
همراه دارد و موجب بهبود روحیه و نشاط افراد در محیط کاری میگردد که این معانی با پژوهشهای
انجامشده پیشین همخوانی دارد (.)Voisard et al., 2012; Salminen et al., 2013
همچنین ،نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نشان داد که دو متغیر فشارکاری ادراکشده و اعمال
ناایمن ،تأثیری مستقیم و معنادار در ایجاد سوانح شغلی داشته است .زمانیکه کارکنان احساس نمایند
که از نظر حجم و زمان کار زیر فشار قرار دارند ،بدون شک اضطراب و بیتمرکزی فراوانی را برایشان
به همراه خواهد داشت که این افزایش میتواند موجب افزایش سرعت عمل کاری کارکنان گردد که
افزایش در سرعت عمل ،احتمال رخدادن سوانح را افزایش میدهد .همچنین ،بر اساس انتظارات موجو ِد
مبتنی بر ادبیات مورد بررسی ،تأثیرگذاری باالی اعمال ناایمن در بروز سوانح شغلی مورد تأیید قرار
گرفت .پژوهشهایی زیاد ،این رابطه را مورد بررسی قرار داده و میزان اهمیت و توجه به این عامل در

محدودیتهای پژوهش
انجام هر پژوهشی ،یکسری از محدودیتها را بههمراه دارد .این پژوهش نیز از این موضوع
در امان نبوده است .بهطورکلی ،انجام این پژوهش ،سه دسته محدودیت اساسی را بههمراه داشته
است .ابتدا باید بیان داشت که پرسشنامههای مورد استفاده در راستای سنجش متغیرهای مورد
بررسی ،برای فهم بهتر در محیط کارگری شرکت ملی گاز ایران ،نیاز به سادهسازی داشت که با
اندکی تعدیل و بدون تغییر در مفهوم پایهای آن مورد استفاده قرار گرفت.
با درنظر گرفتن ادبیات موجود در مورد سوانح شغلی ،عواملی چند در ایجاد آن نقش داشته ،ولی با
توجه به حجم باالی کار و تعداد فراوان این عوامل در جنبههای گوناگون همچون محیطی ،سازمانی،
فردی و ،...فقط به بررسی تأثیر پنج عامل درنظرگرفتهشده در ایجاد سوانح شغلی پرداخته شد.
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جهت مقابله و کاهش نرخ بروز حوادث را نشان دادهاند .در نمونه مورد بررسی ،این پژوهش نیز اعمال
ناایمن کارکنان ،همانگونه که انتظار میرفت ،بهشکلی معنادار در بروز حوادث تأثیر داشته که از نتایج
حاصل از پژوهشهای گذشته حمایت میکند (.)Del Casino, 2004; Brown et al., 2000
همچنین ،این پژوهش کشف نمود که رفتار کارکنان با ابعاد تشکیلدهنده آن که همگی جنبه
منفی داشته ،یعنی تحریککننده بروز سوانح هستند ،تأثیری مستقیم در بروز سوانح شغلی داشته است.
نتیجه حاصل از رگرسیون لجستیک نشان داد که افزایش سطح رفتاری ،با توجه به ابعاد تشکیلدهنده
آن ،موجب افزایش نرخ بروز سوانح میگردد .پژوهشهای گذشته نشان دادهاند ،زمانیکه افراد پرخاشگر
بوده ،کارهایشان را در زمان مناسب و در وقت تعیینشده انجام ندهند ،با سرعت باالیی کارشان را انجام
دهند ،رعایت نکات و اقدامات ایمنی پیش و در حین انجام کار را فراموش کرده و همچنین از سطح
تمرکز مناسب برخوردار نباشند ،بهیقین تأثیرات منفی در انجام کارشان خواهد داشت که این تأثیر،
تشدیدکننده رخدادن سوانح در حین کار خواهد بود؛ این نتیجه حاصلشده ،از نتایج پژوهشهای گذشته
حمایت میکند (.)Zohar, 2000; Zhou, 2003; Ban & Lewis, 1974; Probst et al., 2013
در مجموع ،نتایج حاصل از انجام این پژوهش توانسته است درکی مثبت در ارتباط با لزوم توجه
دوچندان به مقوله ایمنی شغلی و درک عمیقتر خطاهای انسانی در سطحی وسیع داشته باشد.
پژوهش پیشرو ،با تأیید ادبیات گذشته در مورد نقش معنادار عوامل فردی و شغلی در بروز سوانح،
به مدیران و سیاستگذاران سازمانهای کشور ،راهکاری مؤثر برای کنترل نرخ بروز سوانح با تدوین
برنامههایی جامع و عملیاتی در راستای بهبود وضعیت روحی و روانی کارکنان ارائه مینماید تا
بدینطریق ،گامی هر چند کوچک در جهت کاهش سوانح در محیطهای کاری بردارد.
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در مورد دسترسی به اطالعات باید بیان کرد که در رابطه با متغیر عمل ناایمن ،چه در داخل
کشور و چه در خارج از کشور ،پژوهشهایی وسیع و معتبر انجام نگرفته است که دسترسی به
اطالعات مربوط به متغیر مورد بحث را با دشواری روبهرو نمود .یکی از محدودیتهای دیگر در
زمینه دستیابی به اطالعات موردنیاز ،دسترسی محدود به منابع معتبر التین بوده است.
پیشنهادها
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این پژوهش ،شامل بررسی ارتباط میان عوامل روانی ،شخصیت ،فشارکاری ادراکشده،
اعمال ناایمن و رفتار کارکنان در ایجاد سوانح شغلی در میان کارکنان شرکت ملی گاز ایران
بوده است .بنابر انتظار ،تأثیر معنادار ابعاد عوامل روانی ،بهجز درگیری شغلی کارکنان ،شخصیت،
فشارکاری ادراکشده ،اعمال ناایمن و ابعاد تشکیلدهنده رفتار کارکنان در ایجاد سوانح شغلی تأیید
گردید .همچنین ،با انجام این پژوهش ،به این نتیجه دست یافتیم که بهترتیب ،اعمال ناایمن ،بُعد
فراموشکاری از متغیر رفتار و فشارکاری ادراکشده ،بیشترین قابلیت تبیین سوانح شغلی را در
جامعه مورد بررسی داشته است.
پیشنهاد میگردد در راستای بهبود و توسعه درک ما از اثرگذاری این عوامل بر سایر متغیرهای
شغلی ،همچون عملکرد شغلی ،گرایش به ترک خدمت و تعهد به کار ،در پژوهشهای آینده
گنجانده شود .پیشنهاد دیگر ،برای انجام پژوهشهای آینده میتواند شامل شناسایی عوامل مؤثری
باشد که میتوانند در ایجاد و افزایش سوانح شغلی مؤثر باشند .همچنین ،پیشنهاد میگردد در رابطه
با متغیرهای عوامل روانی ،شخصیت و رفتار کارکنان ،ابعادی دیگر در جهت اثرگذاری بر سوانح
شغلی مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین ،با استناد به نتایج حاصل از این پژوهش ،پیشنهادهایی برای استفاده در سازمان
پیشگفته و سایر سازمانهای مرتبط به شرح زیر ارائه میگردد:
 .1تالش در جهت افزایش جذابیت انجام کار در راستای بهبود وابستگی کارکنان شرکت ملی
گاز ایران به کار محولهشان در این سازمان؛
 .2فراهم آوردن محیط کاری مناسب ،شرایط کاری و امکان ارتقای شغلی مطلوب در راستای
بهبود رضایتمندی درونی کارکنان از شغلشان؛
 .3ایجاد برنامههای تشویقی در جهت بهبود وضعیت انگیزشی کارکنان در شرکت ملی گاز
ایران؛
 .4واگذاری وظایف و مسئولیتهایی با توجه به تواناییهای کارکنان در جهت افزایش توان

ایجاد تمرکز حواس در راستای انجام درست کار؛
 .15تشویق کارکنان در جهت انجام مطلوب و با انضباط کار با استفاده از مشوقهای مالی و
غیرمالی.

منابع
الف) فارسی
حبیبی ،پاتریس و باقرائت ،علیرضا ( .)۱۳۸4حوادث شغلی و ارتباط آن با بهداشت روان .اولین همایش ملی
مهندسی ایمنی و مدیریت  ،HSEتهران ،دانشگاه صنعتی شریف.
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Effects of Psychological Factors, Personality
Traits, Preceived Work Stress, Unsafe Acts and
Occupational Behaviors of Employees on the
Rate of Occupational Accidents
Saber Taghipour1 M.A. of Public Administration, Institute for Manage-
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Abstract
The present study is a qualitative research which used the Q approach
to examine and explain managers’ mental patterns regarding
psychological empowerment of employees. Q-method is applied to
identify subjective thinking, opinions, attitudes and beliefs of people
about the phenomenon under examination. To collect data, deep
interviews were administered, whose validity and reliability were
confirmed, respectively by CVR approach and Kapa Kohn method.
In addition, purposive sampling technique was used; as a result, 19
interviews were obtained. The results indicate that managers’ six main
mind-sets relevant to employee empowerment are as follows: inspiring
capacity-building, stimulating thinking, creating motivation, promoting
ethical climate, advocating competency, and enhancing interpersonal
trust. As an example, stimulating thinking is the dominant model of
managers’ mind-set that develops psychological empowerment in their
employees by creating questioning capabilities, creating passion for
thinking, and positive thinking.
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