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ارزيابي جايگاه مهار ايمني و متغيرهاي مرتبط با آن :مطالعه موردي در يك صنعت
تاريخ دريافت55/15/11 :

تاريخ ويرايش55/11/14 :

تاريخ پذيرش56/11/22 :

چکيده
زمینه و هدف :عوامل مختلفي بر عملكرد ايمني كاركنان اثر دارد و يكي از متغيرهاي تعيينكنندههاي عملكرد ايمني ،جايگاه مهار ايمني استت .افتراد بتا جايگتاه
مهار دروني اعتقاد دارند كه ميتوانند بر روي وقايع كنترل داشته باشند از طرفي نظر افرادي كه جايگاه مهار بيروني دارند اين است كه وقايع در اثتر عتواملي ماننتد
شانس ،سرنوشت ،محيط و عملكرد ديگران به وقوع ميپيوندند .بنابراين جهت پيشگيري از حوادث توجه به جايگاه مهار ايمني افراد نيز اهميت زيادي دارد .بتر ايتن
اساس ،اين مطالعه با هدف تعيين جايگاه مهار ايمني و متغيرهاي مرتبط با آن در كاركنان يك صنعت انجام شد.
روش بررسی :اين مطالعه توصيفي تحليلي به صورت مقطعي بر روي  123نفر از كاركنان يك صنعت در يكي از استانهاي مركزي كشور انجام شد .ابتزار متورد
استفاده شامل پرسشنامه دموگرافيك -شغلي و پرسشنامه جايگاه مهار ايمني بود .جمعآوي اطالعات به صورت خود گزارشي نيمه نظارتي انجتام شتد .اطالعتات
با نرم افزار  SPSSنسخه  21و با آزمونهاي تي مستقل ،همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چندگانه تجزيه و تحليل شد.
یافتهها :ميانگين امتياز جايگاه مهار ايمني برابر با  ،30/02±5/10بزرگتر از ميانگين در نظر گرفته شده بتراي پرستشنامه ( )µ=36بتود .از بتين متغيرهتاي متورد
مطالعه ،ابتال به بيماري ،مصرف دخانيات و اشتغال به شغل دوم از نظر آماري ارتباط معنيدار با جايگاه مهار ايمني داشتند اما ساير متغيرهتاي فتردي و شتغلي متور
مطالعه ،ارتباط معنيدار آماري با جايگاه مهار ايمني نشان ندادند.
نتیجهگیری :برخي متغيرها ميتوانند بر تصور افراد نسبت به ميزان كنترلي كه ميتوانند بر وقايع داشته باشند اثر بگذارند و در واقع جايگتاه مهتار ايمنتي افتراد را
تحت تأثير قرار دهند .در نتيجه اين متغيرها ميتوانند با تغيير جايگاه مهار ايمني ،به طور غير مستقيم بر عملكرد ايمني و وقوع حوادث اثرگذار باشند.
کلیدواژهها :جايگاه مهار ايمني ،عملكرد ايمني ،حادثه.

مقدمه
اقداماتي كه در سالهاي اخير بتراي افتزايش ستط
سالمت و ايمني كاركنان به خصوص در بخش صتنعت
انجام شده است ،بيشتر بر آناليز ايمني و افزايش دانتش
و آگاهي افراد استوار بوده است كه اكثرا ًنيز ناموفق بوده
است .يكي از داليل احتمالي عدم كارايي ايتن اقتدامات
اين بوده كه ايتن اقتدامات اكثتراً بتر تجزيته و تحليتل
خطرات و افزايش آگاهي تمركتز داشتتهاند حتال آنكته
نتايج مطالعاتي كه در حيطه ايمني بر روي تغييتر رفتتار
انجام شده است ،نشان ميدهتد تنهتا افتزايش آگتاهي
براي تغيير رفتار ايمني كافي نبوده و براي افزايش سط
برنامههاي پيشگيريكننده بهتر است ساير فاكتورهتاي
مؤثر بر رفتتار نيتز متورد توجته قترار گيرنتد و يكتي از
مهمترين تعيين كنندههاي رفتتار افتراد ،جايگتاه مهتار

( )Control Locus ofاست [ .]1جايگاه مهتار ايمنتي
عبارت از درجه كنترلي است كه افراد تصور ميكنند بتر
وقوع رويدادها و حوادث دارند [ .]3 ،2به عبارت ديگتر،
جايگاه مهار ،ميزان اعتقاد فرد نسبت بته ايتن موعتوع
است كه شرايطي كه براي او ايجاد ميشود ،تا چه حتد
تحت كنترل او ميباشد .افراد بتا جايگتاه مهتار درونتي
اعتقتتاد دارنتتد كتته ميتواننتتد بتتر روي شتترايط و تتتوالي
رخدادها كنترل داشته باشند .از طترف ديگتر ،افتراد بتا
جايگاه مهتار بيرونتي اعتقتاد دارنتد در وقتوع رختدادها
عواملي مانند شانس ،سرنوشت و عملكترد ديگتران اثتر
دارند[ .]4اين افراد عصبي ،مملو از كينته ،بتي اعتمتاد و
تحريكپذير بوده و نشانههايي از رخوت و سستي را بته
نمايش ميگذارند .بر عكس اين گروه ،درونيها تمايتل
دارند كه راهبردهاي مطلوب را حفظ كنند و راهبردهايي

_____________________________________________________________________________________________________
( -1نويسنده مسئول) كارشناس ارشد بهداشت حرفهاي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايرانMohsen.Mahdinia@yahoo.com .
 -2استاديار اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران.
 -3كارشناس ارشد بهداشت حرفهاي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،يزد ،ايران.
 -4كارشناس بهداشت حرفهاي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران.
 -5كارشناسارشد ايمني صنعتي ،دانشكده سالمت ،ايمني و محيط زيست ،دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي ،تهران ،ايران.
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دو ماهنامه

يك صنعت انجام شد.
روش بررسی
اين مطالعه از نتوع توصتيفي تحليلتي استت كته بته
صورت مقطعي بتر روي كاركنتان يتك صتنعت توليتد
محصوالت بهداشتي انجام شد .جامعه مورد مطالعه كليه
 211نفر از پرستنل شتاغل در صتنعت متذكور بتود .بتا
استفاده از مطالعه  joseph2006و بتا در نظتر گترفتن
انحراف معيار  2و دقت يك و نيم ،حجم نمونه مورد نياز
 126نفر محاسبه شد [ ]4كه با در نظر گترفتن ريتزش
(عدم پاسخگويي)  21درصد ،براي اين مطالعه بته 151
نفر نياز بود كه در عمل و در مرحله اجراي مطالعه 123
نفر در مطالعه شركت كردند.
ابزار مورد استفاده شامل پرستشنامه دموگرافيتك و
شغلي و پرسشنامه جايگاه مهار ايمني بود .پرستشنامه
جايگتتاه مهتتار ايمنتتي متتورد استتتفاده داراي  12ستتوال
ميباشد كه به صورت پنج درجهاي در مقيتاس ليكترت
(كامالًمخالفم ،مخالفم ،نظتري نتدارم ،متوافقم ،كتامالً
موافقم) درجهبندي شده استت .بتراي ايتن پرستشنامه
نمره كمتر از  36جايگتاه مهتار ايمنتي بيرونتي و نمتره
مساوي و بيشتر از  36جايگاه مهار ايمني درونتي تلقتي
ميشود .اين پرسشنامه داراي سه بعد كنتترل درونتي،
كنتتترل محيطتتي -تجهيزاتتتي و شتتانس -سرنوشتتت
ميباشتد .روايتي و پايتايي نستخه فارستي پرستشنامه
جايگاه مهار ايمني توسط عميتدي مظتاهري بررستي و
تأييد شده است[ .]3در اين مطالعه نيز اعتبار پرسشنامه
مورد آزمون قرار گرفت و تأييد شد.
براي انجام اين مطالعه و براي جمع آوري اطالعتات،
پس از انجام هماهنگي بتا صتنعت مربوطته و ورود بته
صنعت ،افراد به صورت فردي و گروهي به واحد ايمنتي
و بهداشت فرا خوانده شده و پرسشنامهها در اختيار آنها
قترار گرفتت و پتس از ارانته توعتيحات الزم در متورد
مطالعه و هدف آن ،از آنها خواسته شد كه پرسشنامه را
با دقتت تكميتل نماينتد .پتس از تكميتل پرستشنامه،
پرسشنامهها جمعآوري و اطالعتات آن را وارد برنامته
 SPSSكرده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .تجزيه
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كه به شكست منتهي ميشود را كنار بگذارند .اين دسته
از افتتراد ستتالمتر ،مثمرثمرتتتر و هدفمنتتدتر بتتوده ،در
جستجوي اطالعات ميباشتند و بهتتر بتا مستانل كنتار
ميآيند .اين دستته بتراي قبتول مستئوليتها آمتادگي
بيشتتتري دارنتتد و از بهداشتتت روحتتي و روانتتي بهتتتري
برختتوردار ميباشتتند[ .]3بنتتابراين جايگتتاه مهتتار از
ويژگيهاي فردي است كه پيشبيني كننده قوي رفتتار
افراد ميباشد[.]2
در مباحث مربوط به ايمني و حادثهپذيري نيتز بحتث
در مورد جايگاه مهتار اهميتت زيتادي دارد و مطالعتات
متعتتددي نشتتان دادهانتتد كتته جايگتتاه مهتتار ايمنتتي از
پيشبيني كنندههاي نگرش و رفتار ايمني ميباشتد[.]5
براي مثال در مطالعه بر روي خلبانان نظامي هندوستان،
ارتباط معنيداري بين جايگاه مهار بيروني و قرارگيتري
در موقعيتهاي خطرناك به دست آمد .همچنين ارتباط
معنيداري بين جايگاه مهار دروني و افزايش اعتماد بته
نفس و گرايش به ايمني وجود داشت[ .]6نتايج مطالعته
ديگري بر روي خلبانان خطوط هوايي چتين نشتان داد
كه جايگاه مهار ايمني دروني به طور مستتقيم بتر درك
ريسك خلبانان اثر ميگذارد كه اين امتر باعتث اثتر بتر
رفتار ايمني آنها ميشود[ .]2در مطالعه ديگري بتر روي
خلبانان ارتش آمريكا مشخص شد كه بين وقوع حوادث
و جايگاه مهار ارتبتاط وجتود دارد و افترادي كته نمتره
جايگاه مهار دروني بتاالتري دارنتد كمتتر دچتار حادثته
شدهاند[ .]0همچنتين مطتابق نتتايج برختي مطالعتات،
پارهاي از فاكتورهاي فردي و شغلي (ستن ،تحصتيالت،
سابقه كار) ميتواند داراي ارتباط معنيدار با جايگاه مهار
ايمني باشد[ ]5 ،1و در نتيجه بته طتور مستتقيم و غيتر
مستقيم بر روي عملكرد ايمني تأثيرگذار باشد.
با توجه به اهميت جايگاه مهتار ايمنتي در ارتبتاط بتا
بهبود عملكرد ايمني و پيشگيري از حتوادث ،مطالعتات
محدود انجام شده در داخل كشتور و همچنتين تمركتز
بستتياري از مطالعتتات انجتتام شتتده در حوزههتتاي غيتتر
صنعتي ،اين مطالعه با هدف تعيين جايگاه مهار ايمني و
متغيرهاي فردي (سن ،جنس ،تحصيالت و  )...و شغلي
(سابقه كار ،نوع شغل و  )...مترتبط بتا آن ،در كاركنتان
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131
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یافتهها
در بررسي اطالعات فردي افراد مورد مطالعه مشخص
شد ميانگين سن افراد شركت كننده در مطالعته 31/04
با انحراف معيار  5/15بود .همچنين ميانگين سابقه كتار

جدول  -1بار عاملي مربوط به پرسشنامه جايگاه مهار ايمني
سوال

بار عاملي

 – 1كارگران با پيروي كامل از مقررات ايمني ميتوانند از بسياري از حوادث شغلي در امان باشند.
 – 2بيشتر حوادث منجر به آسيب ،عمدتاً قابل پيشگيري هستند.
 – 3افرادي كه با دقت كار ميكنند آسيب نميبينند.
 – 4حوادث شغلي به دليل عدم توجه كافي كارگران به ايمني رخ ميدهند.
 – 5بيشتر حوادث شغلي ناشي از عدم نظارت و توجه سرپرستان است.
 – 6علت بيشتر حوادث و آسيبهاي شغلي تحت كنترل كارگران نيست.
 – 2بيشتر حوادث به علت مقررات ايمني ععيف رخ ميدهند.
 – 0بيشتر حوادث به علت تجهيزات نا ايمن رخ ميدهند.
 – 5بيشتر حوادث غير قابل پيشگيري است.
 – 11وقوع حادثه براي كارگر به قضا و قدر بستگي دارد.
 - 11كارگران نميتوانند كار زيادي براي جلوگيري از حوادث انجام دهند.
 – 12وقوع حادثه براي كارگر به شانس بستگي دارد.

1/605
1/256
1/261
1/232
1/462
1/553
1/233
1/200
1/555
1/010
1/626
1/261
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جدول  -2همبستگي ابعاد ساختاري جايگاه مهار ايمني
كنترل محيطي و تجهيزاتي
شانس و سرنوشت
جايگاه مهار ايمني

كنترل دروني
-1/12
1/12
*1/50

كنترل محيطي و تجهيزاتي
1
*1/21
*1/6

شانس و سرنوشت

جايگاه مهار ايمني

1
*1/62

1

* همبستگي تا سط اطمينان  55درصد معنيدار است)p>1/11( .
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و تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSSنستخه
 21و با استفاده از آزمونهاي آماري توصتيفي از قبيتل
ميانگين و انحراف معيار و آزمونهتاي تحليلتي شتامل
آناليز همبستگي پيرسون ،آزمتون تتي مستتقل و آنتاليز
واريانس يك طرفه و همچنين آنتاليز رگرستيون خطتي
چندگانه انجام شد .همچنين بتراي بررستي همبستتگي
بين جايگاه مهار ايمني با سن ،سابقه كار و ساعات كتار
روزانه آزمون همبستگي پيرسون با سط اطمينان 1/55
استفاده شد .براي بررسي اثر واقعي متغيرهتاي مستتقل
مرتبط با جايگاه مهار ايمني از آنتاليز رگرستيون خطتي
چندگانه استفاده شد و ميزان تأثير هر يك از متغيرهاي
فردي و شغلي مؤثر بر جايگاه مهار ايمني بررسي گرديد.

افراد  6/5با انحراف معيار  3/5ستال بته دستت آمتد .از
افراد شركت كننده در اين مطالعته  25/4درصتد مترد و
 24/6درصد را خانمها تشكيل ميدادند .همچنين 31/6
درصد افراد مجرد و  65/4درصتد متأهتل بودنتد .بنتابر
نتايج اطالعات دريافتي ،افراد به طور متوسط در مجموع
مشاغل خود روزانه  11/12ساعت و در كل هفته به طور
ميانگين  63/0ساعت به كار مشغول ميباشند .افتراد از
نظر سط تحصيالت به سه گروه زير ديتللم (،)%15/2
ديللم ( )%43/6و تحصيالت دانشگاهي ( )%41/2تقسيم
شدند .از كل افراد شركت كننده در مطالعه  65/2درصد
كارگر و  33/2درصد كارمند بودنتد و تنهتا  5/5درصتد
اعالم كردند كه به شغل دوم اشتغال دارند .همچنتين 2
درصد افراد شتركت كننتده در مطالعته مصترف كننتده
دخانيات بودند و  0/1درصد اعالم كردنتد كته بته يتك
بيماري مزمن ابتال دارند .همچنتين مشتخص شتد كته
اكثريت افراد در شتيفت ثابتت صتب مشتغول بته كتار
ميباشند.

ارزيابي جايگاه مهار ايمني و متغيرهاي مرتبط با آن...

مطالعه برابر با  30/02و با انحراف معيار  5/10ميباشتد
و بزرگتر از ميانگين در نظر گرفته شده براي پرسشنامه
مورد استفاده ( )µ=36بود .نتايج در جدول  3نشان داده
شده است.
براي بررسي ارتباط جايگاه مهار ايمنتي و متغيرهتاي
فردي و شغلي در ابتدا از آزمون همبستگي پيرستونT ،
ذوج و  ANOVAاستفاده شد كه نتايج آن در جداول 4
و  5ارانه شتده استت .همتانطور كته مشتاهده ميشتود
جايگاه مهار ايمني و ابعاد آن با متغيرهاي ستن ،ستابقه
كار و ساعات كار روزانه همبستگي معنيدار ندارند.
از نتايج جدول  5مشخص است كه از متغيرهاي مورد
بررسي نوع شغل و ابتال به بيماري مزمن از نظر آمتاري
داراي ارتباط معنتيدار بتا امتيتاز جايگتاه مهتار ايمنتي
ميباشد ( .)p>1/15همچنين در افترادي كته مصترف
دخانيات دارند و همچنين افرادي كه شغل دوم دارند نيز
تا حدودي نسبت به گروه مقابل آنها ،جايگاه مهار ايمني
بيرونيتر است هر چند اين تفتاوت در ستط اطمينتان
 1/55معنيدار نميباشد.
براي بررسي اثر واقعي متغيرهاي مستتقل مترتبط بتا
جايگاه مهار ايمني از آنتاليز رگرستيون خطتي چندگانته
استفاده شد و ميزان تأثير هر يك از متغيرهاي مستتقل

جدول - 3ميانگين و انحراف معيار جايگاه مهار ايمني و ابعاد آن
ميانگين ميانه
حداكثر
حداقل
متغير
كنترل دروني
كنترل محيطي و تجهيزاتي
شانس و سرنوشت
جايگاه مهار ايمني

2
4
5
25

21
10
21
52

14/26
11/16
14/40
30/02

15
11
15
35

انحراف معيار
2/05
2/42
2/25
5/10

جدول  -4همبستگي امتياز جايگاه مهار ايمني و متغيرهاي فردي و شغلي
سابقه كار ساعت كار روزانه
سن
متغير
كنترل دروني
كنترل محيطي و تجهيزاتي
شانس و سرنوشت
جايگاه مهار ايمني

عريب همبستگي پيرسون
P-value
عريب همبستگي پيرسون
P-value
عريب همبستگي پيرسون
P-value
عريب همبستگي پيرسون
P-value

دو ماهنامه

1/12
1/12
1/15
1/22
-1/11
1/55
1/14
1/16

1/12
1/32
-1/10
1/31
-1/16
1/35
1/15
1/52

-1/11
1/53
1/11
1/54
1/13
1/65
1/12
1/22
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در اين مطالعه نيز روايي و پايتايي پرستشنامه بتراي
استفاده در جمعيت مورد نظر آزمون شد و عريب آلفاي
كرونباخ براي آن  1/22به دست آمد .همچنتين تحليتل
عاملي نيز تأييد كرد كته جايگتاه مهتار در گتروه متورد
مطالعه دراراي سه بعد ميباشد و اين سه بعد روي هتم
رفته  5442درصد از تغييرات جايگاه مهار ايمني را تبيين
ميكنند .شاخص  KMOبرابر با  1465به دستت آمتد و
تست  Bartlett'sنيز معنيدار بود ( )p>1/15كه نشتان
دهنده اين است كه تحليل عاملي داراي كيفيت مناسب
براي تعيين ابعاد پرسشنامه ميباشد .بار عاملي مربتوط
به سواالت پرسشنامه در هر بعد در جتدول زيتر آورده
شده است.
در جدول  ،2همبستگي ابعاد ساختاري جايگتاه مهتار
ايمني نمايش داده شده استت .همتانطور كته مشتاهده
ميشود از ابعتاد مختلتف جايگتاه مهتار ايمنتي دو بعتد
شانس -سرونوست و كنترل محيطي -تجهيزاتي با هم
داراي همبستگي مثبت و معنيدار ميباشند و با توجه به
اينكه افزايش امتياز در هر دو بعد باعتث بيرونتي شتدن
جايگاه مهار ايمنتي ميشتود ايتن نتيجته متورد انتظتار
ميباشد.
ميانگين امتياز جايگتاه مهتار ايمنتي در گتروه متورد
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متغير مستقل*
مصرف دخانيات
ابتال به بيماري مزمن
داشتن شغل دوم

جدول  -6آناليز رگرسيون خطي ارتباط جايگاه مهار ايمني و متغيرهاي فردي و شغلي
P-value
حدود اطمينان  55درصد عريب B
عريب بتا
انحراف معيار
عريب B
-3/02
-3/42
-2/55

1/55
1/41
1/25

-1/15
-1/15
-1/10

1/11
1/11
1/12

حد پايين
-2/13
-6/26
-5/51

حد باال
-1/21
-1/60
-1/35

متغير وابسته :جايگاه مهار ايمني

بتتر روي جايگتتاه مهتتار ايمنتتي بررستتي گرديتتد .آنتتاليز
رگرسيون خطي چندگانه نشان داد كه مطابق نتتايج بته
دست آمده ،از تمامي متغيرهاي فتردي و شتغلي متورد
بررسي در اين مطالعه ،چهتار متغيتر مصترف دخانيتات،
ابتتتال بتته بيمتتاري متتزمن ،داشتتتن شتتغل دوم در متتدل
رگرسيوني باقيمانده و پيشبينتي كننتده جايگتاه مهتار
ايمني ميباشند .جدول  ،6نتايج آناليز رگرسيون خطي را
نشان ميدهد.
دو ماهنامه
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بحث و نتیجهگیری
مطالعهي حاعر با هدف تعيين جايگاه مهار ايمنتي و
متغيرهاي فردي و شغلي مرتبط با آن در كاركنان يتك
صنعت انجام شد .براي دستيابي به اين هدف ،در مرحله
اول در دست داشتن ابزار سنجش مناسب امري عروري
است .عميدي مظاهري در مطالعه خود بر روي كارگران
شركت ذوب آهتن اصتفهان پرستشنامهي  21ستوالي
جايگاه مهار ايمني كه توسط هانتر بازبيني شتده بتود را
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جدول  -5ارتباط جايگاه مهار ايمني با متغيرهاي فردي و شغلي
جايگاه مهار ايمني
متغير
انحراف معيار ±ميانگين P. value
1/46
30/21±5/20
مرد
جنس
35/36±4/45
زن
1/21
32/05±5/11
مجرد
تأهل
35/16±5/35
متأهل
1/16
35/16±5/15
ندارد
مصرف دخانيات
36/25±3/62
دارد
1/11
35/10±5/13
ندارد
بيماري مزمن
35/22±4/22
دارد
1/05
30/01±5/12
ندارد
مصرف دارو
30/55±3/54
دارد
1/11
30/21±5/56
كارگر
نوع شغل
41/12±3/52
كارمند
1/15
35/13±5/16
ندارد
شغل دوم
36/64±3/52
دارد
1/10
35/31±6/23
زير ديللم
تحصيالت
32/56±4/54
ديللم
35/25±4/56
تحصيالت دانشگاهي
1/61
30/03±4/06
صب
شيفت كار
30/0±5/20
عصر
36/11±4/50
شب
41/11±6/56
شيفت در گردش

ارزيابي جايگاه مهار ايمني و متغيرهاي مرتبط با آن...

دو ماهنامه

ميانگين نمره جايگاه مهار ايمنتي كاركنتان ذوب آهتن
 35/6با انحراف معيتار  2/2بته دستت آمتد كته نشتان
دهندهي بيروني بودن جايگتاه مهتار ايمنتي بتود .البتته
تشابه نتايج در مطالعات مختلتف در ايتن متورد متالك
نيست زيرا جايگاه مهار ايمني در هر سازمان بر استاس
شرايط آن سازمان و سيستم مديريت ايمني و بهداشتت
آن متفاوت از هم خواهد بود.
در اين مطالعه مشخص شد كه تنها امتياز بعد كنتترل
محيطي و تجهيزاتي و بعد شتانس و سرنوشتت بتا هتم
داراي همبستتتتگي معنتتتيدار و مثبتتتت متتتيباشتتتد
( )p>1/11،r=1/21و در ساير موارد همبستگي معنيدار
بين امتياز ابعاد جايگاه مهار ايمني وجود نداشت .در اين
متتورد در مطالعتته عميتتدي مظتتاهري نيتتز همبستتتگي
معنيدار بين دو بعد شتانش و سرنوشتت و بعتد كنتترل
محيطي و تجهيزاتي به دست آمتد امتا دو بعتد كنتترل
درونتتي و بعتتد شتتانس و سرنوشتتت بتتاهم همبستتتگي
نداشتند[ .]3از طرف ديگر برابر انتظار ايتن مطالعته هتر
سه بعد جايگاه مهار ايمنتي همبستتگي مثبتت ،قتوي و
معنيدار با امتياز كل جايگاه مهار ايمنتي دارد .بنتابراين
بهبود جايگاه مهار ايمني در هر بعد در يك سازمان بته
طور مؤثر بر جايگاه مهار ايمني افراد تأثير مثبت خواهد
گذاشت.
نتايج آزمون همبستگي پيرستون بتين جايگتاه مهتار
ايمني و ابعاد آن با متغيرهاي فردي و شغلي نظير ستن،
سابقه كار و ساعات كار روزانه نشان داد كه هيچ ارتباط
معنيداري بين اين سه متغير و امتياز جايگاه مهار ايمني
و ابعاد آن وجود ندارد .در اين مورد مطالعه مظاهري نيز
نشان داد كه ارتباط معنتيداري بتين دو متغيتر ستن و
سابقه كار با امتياز مؤلفههاي جايگاه مهار ايمنتي وجتود
ندارد[ .]3همچنين در ايتن خصتوص مطالعته Joseph
نيز نشان داد كه امتياز جايگاه مهار ايمني هتيچ ارتبتاط
معنيداري با سن و مجموع ساعات پرواز خلبانان هندي
نداشت[ .]4در مطالعه  Colemanبر روي پرسنل يتك
سازمان دولتي در كانادا نيز ارتباط معنيداري بين سن و
جايگاه مهار شغل به دست نيامد[ .]11اما نتايج مطالعته
 Hunterمتفاوت بتود و وي در مطالعته ختود بتر روي
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جهت استفاده به زبان فارسي برگرداند و اعتبتار ستنجي
نمود كه نهايتاً يك ابزار روا و پايتا بتا  12ستوال بتراي
سنجش جايگاه مهار ايمني طراحتي نمتود كته در ايتن
مطالعه از اين ابزار  12سوالي استتفاده شتد .نتتايج ايتن
مطالعه نشان داد عرايب آلفاي كرونباخ براي ابزارهتاي
مورد استفاده در جمعيت متورد مطالعته بتاالتر از 1/22
است و بنابراين پرسشنامه مذكور براي بررستي متغيتر
مورد نظر در گروه مورد مطالعه ،مناسب و از اعتبار الزم
برخوردار بودند .عميتدي مظتاهري نيتز عتريب آلفتاي
كرونباخ را براي پرسشنامهي  12سوالي  1/24به دست
آورد .شكركن در مطالعه خود عتريب آلفتاي كرنبتاخ را
براي مقياس بيست سوالي جايگاه مهار ايمني 1/63 ،به
دست آورد[ .]3همچنين در مطالعه هانتر در سال 2112
عريب آلفاي كرونباخ براي مؤلفه درونتي 1/65و بتراي
مؤلفه بيروني  1/63به دست آمد[.]11
نتايج ارزيابي امتياز جايگاه مهار ايمني نشتان داد كته
ميانگين نمره جايگاه مهار ايمني در جامعه مورد مطالعه
برابر با  30/02ميباشد و بنابراين جايگاه مهار ايمني در
جامعه مورد مطالعه دروني ميباشتد كته نشتان دهنتده
مناسب بودن جايگاه مهتار در افتراد ميباشتد .در متورد
ابعاد جايگاه مهار ايمني نيز نتايج به اين صورت بود كه
در بعد كنترل دروني و بعد شانس و سرنوشت ميتانگين
به دستت آمتده در ايتن مطالعته (بته ترتيتب  14/26و
 )14/40بزرگتر از ميانگين در نظر گرفته شده براي ابعاد
پرسشنامه ( )µ=12بود و نشان از مناسب بودن نستبي
جايگاه مهار ايمني در اين دو بعد ميباشتد .بنتابراين در
اين دو حيطه ،ديدگاه كاركنان بيشتتر بته ايتن صتورت
است كه علل حوادث بيشتر تحت تتأثير عملكترد ختود
آنها ميباشد .بر خالف اين نتايج ،ميانگين نمره جايگتاه
مهار ايمني در بعد كنترل محيطي و تجهيزاتي ()11/16
كوچكتر از ميتانگين در نظتر گرفتته شتده بتراي ابعتاد
پرسشنامه ( )µ=12بوده و نشان دهنده اين امتر استت
كه افراد بيشتر محيط خارجي و تجهيزات را علتل بتروز
حوادث ميدانند .در اين خصوص نتايج مطالعته حاعتر
متمتتايز از نتتتايج پتتژوهش عميتتدي مظتتاهري بتتر روي
كاركنان ذوب آهن اصفهان استت .در مطالعته ايشتان،
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خلبانان به اين نتيجه رسيد كه با افزايش ستن ،جايگتاه
مهار ايمني درونيتر ميشود اما بين جايگاه مهار ايمني
و ستتاعات پتترواز خلبانتتان ارتبتتاط معنتتيداري وجتتود
ندارد[.]11
در بررسي اوليه ارتباط ساير متغيرهاي فردي و شغلي
با امتياز جايگاه مهار ايمني مشتخص شتد كته تنهتا دو
متغير نوع شغل و ابتال به بيمتاري متزمن داراي ارتبتاط
معنيدار با جايگاه مهار ايمني ميباشتند ( )p>1/15بته
طوري كه در افرادي كه به بيماري متزمن ابتتال دارنتد
ميانگين نمره جايگاه مهار ايمني كمتتر و جايگتاه مهتار
ايمنتتي در افتتراد مبتتتال بتته بيمتتاري ،بيرونيتتتر استتت.
همچنين در كارگران نسبت به كارمندان نمتره جايگتاه
مهتتار ايمنتتي كمتتتر و در نتيجتته جايگتتاه مهتتار ايمنتتي
بيرونيتر ميباشد .در متورد ستاير متغيرهتاي فتردي و
شغلي مورد بررستي ،در ستط اطمينتان  1/55ارتبتاط
معنيداري با جايگاه مهار ايمني به دست نيامد.
براي بررسي ارتباط همزمان تمامي متغيرهاي فتردي
و شتتغلي بتتا جايگتتاه مهتتار ايمنتتي از رگرستتيون خطتتي
چندگانه استفاده شد .با ورود تمامي متغيرهاي فتردي و
شغلي در مدل رگرسيون خطي چندگانه اثر اين متغيرها
بر تغييرات جايگاه مهار ايمني مورد بررسي قرار گرفتت.
نتايج نشان داد ابتال بته بيمتاري و مصترف دخانيتات و
داشتن شغل از نظتر آمتاري داراي ارتبتاط معنتيدار بتا
جايگاه مهار ايمني متيباشتند ( .)p>1/15از نظتر نتوع
ارتباط نيز نتايج نشان داد جايگاه مهتار ايمنتي در افتراد
ستتيگاري داراي نمتتره پتتايينتري ميباشتتد و در افتتراد
سيگاري نسبت به افراد غير سيگاري جايگاه مهار ايمني
بيرونيتر ميباشد .همچنتين در تأييتد نتتايجي كته در
آزمون  Tبه دست آمد ،در افراد مبتال به بيماري متزمن
نسبت به افراد سالم ميانگين نمره جايگاه مهتار ايمنتي
كمتر و در نتيجه جايگتاه مهتار ايمنتي در افتراد بيمتار
بيرونيتر ميباشد .اشتغال به شغل دوم نيز از نظر آماري
ارتباط معنيداري با جايگاه مهتار ايمنتي دارد و نتيجته
نشان دهنده اين امر است كه اشتغال به شغل دوم باعت
تغيير جايگاه مهار ايمني به سمت بيروني شدن ميشود.
از نظر ميزان تأثير متغيرهتاي بتاقي مانتده در متدل،

مطابق عرايب رگرسيون ( )Bدر خروجتي متدل ،نمتره
جايگاه مهار ايمني در افراد بيمار نسبت به افراد سالم به
ميزان  3/52واحد كاهش مييابد (بيرونيتتر ميشتود).
همچنين در افراد مصرف كننده دخانيات نسبت به افراد
غير مصترف كننتده جايگتاه مهتار ايمنتي  3/42واحتد
كاهش مييابد .همچنين افترادي كته داراي شتغل دوم
ميباشند نيز نسبت به افرادي كه بته شتغل دو اشتتغال
ندارند به ميزان  2/55نمره جايگتاه مهتار ايمنتي كمتتر
ميباشد .در خصوص ارتباط متغيرهاي مختلف فردي و
شغلي با جايگاه مهار ايمني بررستيهاي كمتي صتورت
گرفته است .با ايتن وجتود بررستيها نشتان داد نتتايج
ارتباط جايگاه مهار ايمني بتا ابتتال بته بيمتاري در ايتن
مطالعه با نتايج مطالعه  josephهمختواني دارد .ايشتان
نيز در مطالعه خود بر روي خلبانان به اين نتيجه رستيد
كه جايگاه مهار ايمني در خلباناني كه از نظر پزشكي در
وعتتعيت نرمتتال نيستتتند ،بيرونيتتتر از افتتراد ستتالم
ميباشد[ ]4و دليل اين امر شايد اين باشد كه افراد سالم
نسبت به افراد بيمار بيشتر احساس خود كنترلي دارند.
هر چنتد در مطالعته حاعتر ارتبتاط معنتيداري بتين
جايگاه مهار ايمني و بيشتر متغيرهتاي فتردي و شتغلي
مورد بررسي به دست نيامد اما در برخي مطالعات ارتباط
بعضي از اين متغيرها با جايگاه مهار ايمني اثبتات شتده
است .براي مثال در مورد وععيت تأهتل و تحصتيالت
 josephبه اين نتيجه رسيد كه در افراد مجرد نسبت به
افراد متأهتل جايگتاه مهتار ايمنتي درونيتتر ميباشتد.
همچنين با افزايش سط تحصيالت امتياز جايگاه مهار
بيروني كاهش مييابد و در واقع به سمت دروني شتدن
گرايش پيدا ميكند[.]4
نتايج نشان داد برخي متغيرها مانند ابتال بته بيمتاري
مزمن ،مصرف دخانيات و اشتغال به شغل دوم ميتوانند
بر تصور افراد نسبت به ميزان كنترلي كه ميتواننتد بتر
وقايع داشته باشند اثر بگذارند و در واقتع جايگتاه مهتار
ايمني افراد را تحت تتأثير قترار دهنتد .در نتيجته ايتن
متغيرها ميتوانند با تغيير جايگاه مهار ايمنتي ،بته طتور
غير مستقيم بر عملكرد ايمني و وقوع حتوادث اثرگتذار
باشند .بنابراين در تدوين برنامههاي پيشگيري از حوادث
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2014. p. 31-42.
6. Joseph C, Reddy S, Kashore Sharma K. Locus
of Control, Safety Attitudes and Involvement in
Hazardous Events in Indian Army Aviators.
Aviation Psychology and Applied Human Factors.
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و ارتقاء ايمني در نظر گرفتن اثر ايتن متغيرهتا كته بته
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم بر روي عمكرد ايمنتي
. ميتوانتد نقتش مهمتي داشتته باشتد،افراد اثتر دارنتد
همچنين الزم است به صنايع و سازمانها بتا برگتزاري
 توجيهي و بازخواني حوادث رخداده-دورههاي آموزشي
و تشري علل آنها براي كاركنان به خصوص كاركنان با
 نسبت به تغيير نگترش ايتن افتراد،جايگاه مهار بيروني
 همچنين.نسبت به وقوع حوادث و علل آنها اقدام گردد
عروري است عتمن ارزيتابي جايگتاه مهتار ايمنتي در
 از بكارگيري افراد با جايگتاه مهتار بيرونتي در،كاركنان
.كارها و مسئوليتهاي حساس و پرخطر اجتناب گردد
تقدیر و تشکر
53446 مقاله حاعر نتيجته طترح تحقيقتاتي بتا كتد
مصوب در معاونت تحقيقات و فنتاوري دانشتگاه علتوم
 در اينجتا الزم استت از معاونتت.پزشكي قتم ميباشتد
تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي قم كه حمايت
مالي اين پژوهش را بتر عهتده داشتته كمتال تشتكر و
.قدردراني به عمل آيد
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پيوست  :1پرسشنامه جايگاه مهار ايمني
 – 1كارگران با پيروي كامل از مقررات ايمني ميتوانند از بسياري از حوادث شغلي در امان باشند.
 -4موافقم
 -3نظري ندارم
 -2مخالفم
 -1كامالًمخالفم
 – 2بيشتر حوادث منجر به آسيب ،عمدتاً قابل پيشگيري هستند.
 -4موافقم
 -3نظري ندارم
 -2مخالفم
 -1كامالًمخالفم
 – 3افرادي كه با دقت كار ميكنند آسيب نميبينند.
 -4موافقم
 -3نظري ندارم
 -2مخالفم
 -1كامالًمخالفم
 – 4حوادث شغلي به دليل عدم توجه كافي كارگران به ايمني رخ ميدهند.
 -4موافقم
 -3نظري ندارم
 -2مخالفم
 -1كامالًمخالفم
 – 5بيشتر حوادث شغلي ناشي از عدم نظارت و توجه سرپرستان است.
 -2موافقم
 -3نظري ندارم
 -4مخالفم
 -5كامالًمخالفم
 – 6علت بيشتر حوادث و آسيبهاي شغلي تحت كنترل كارگران نيست.
 -2موافقم
 -3نظري ندارم
 -4مخالفم
 -5كامالًمخالفم
 – 2بيشتر حوادث به علت مقررات ايمني ععيف رخ ميدهند.
 -2موافقم
 -3نظري ندارم
 -4مخالفم
 -5كامالًمخالفم
 – 0بيشتر حوادث به علت تجهيزات نا ايمن رخ ميدهند.
 -2موافقم
 -3نظري ندارم
 -4مخالفم
 -5كامالًمخالفم
 – 5بيشتر حوادث غير قابل پيشگيري است.
 -2موافقم
 -3نظري ندارم
 -4مخالفم
 -5كامالًمخالفم
 – 11وقوع حادثه براي كارگر به قضا و قدر بستگي دارد.
 -2موافقم
 -3نظري ندارم
 -4مخالفم
 -5كامالًمخالفم
 – 11كارگران نميتوانند كار زيادي براي جلوگيري از حوادث انجام دهند.
 -2موافقم
 -3نظري ندارم
 -4مخالفم
 -5كامالًمخالفم
 – 12وقوع حادثه براي كارگر به شانس بستگي دارد.
 -2موافقم
 -3نظري ندارم
 -4مخالفم
 -5كامالًمخالفم

Abstract

137

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 12:48 IRST on Thursday January 18th 2018

Assessment of safety locus of control and its related factors: A case study
in an industry
Mohsen Mahdinia*1, Abolfazl Mohammadbeigi2, Hossein Fallah3, Ali Karimi4, Abbas Sadeghi5

Received: 2016/07/22

Revised: 2017/01/03

Accepted: 2017/04/16

Abstract
Background and aims: Various factors affect the safety performance of employees and
safety locus of control (SLOC) is one of the main determinants. People with an internal
locus of control believe that they can control events and conditions and people with an
external locus of control believe that events caused by factors such as chance, fate,
environment and performance of other people. Therefore, to prevent accidents attention to
the SLOC is very important. This study aimed to determine the SLOC and its related factors
in employees of an industry.
Methods: This cross sectional study was conducted on 172 employees of an industry in a
central provinces of Iran. Data collection was performed using demographic-job and SLOC
questionnaires. Data Gathering was performed in a semi-supervised manner. Data analyzed
with SPSS software (version20) using independent t-tests, Pearson correlation and liner
regression.
Results: The mean score of SLOC was 38.5±5.08 that is larger than the mean intended to
scale (µ=36) in the studied population. Chronic disease, smoking and employment in second
job have significant relationship with SLOC but other studied variables were not
significantly associated with SLOC.
Conclusion: Some variables may influence the perception of people about level of control
and in fact affect people's safety locus of control. As a result, these variables could change
safety locus of control and indirectly affect safety performance and accident occurrence.
Keywords: Safety locus of control, Safety performance, Accident.
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