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مقدمه
یکی از مهمترین فاکتورها در پیشگیری از حوادث و ارتقای
سطح سالمت شغلی ،عامل انسانی و نیروی کار است .عملکرد
انسان در محیط کاری میتواند فرصتها و تهدیدهایی را با
خود به همراه داشته باشد .اگر به عامل انسانی توجه نشود،
احتمال رفتارهای ناایمن و خطاهای انسانی باال رفته و ریسک
حوادث نیز افزایش مییابد .در مقابل ،با اتخاذ رویکرد مناسب،
میتوان با ارتقای عملکرد انسانی ،سطح ایمنی را در سازمان
افزایش داد .عامل انسانی به دو طریق میتواند سطح ایمنی را
در محیط کار ارتقا دهد .روش اول پیروی از قوانین و الزامات
ایمنی موجود در محیط کاری است که سالمت خود فرد و تا
حدودی همکاران وی را تضمین میکند و مورد دوم مشارکت
در فرایندها و فعالیتهایی است که میتواند سطح ایمنی را
در سازمان باال برده و سالمت فرد و همکاران وی را ارتقا دهد

[ .]1ازاینرو ،امروزه ،سازمانهای پیشرو نیروی کاری خود را
نه یک تهدید برای ایمنی ،بلکه فرصتی برای ارتقای سطح
ایمنی سازمان میدانند.
عوامل مختلفی میتوانند عملکرد ایمنی افراد را تحتتأثیر
قرار دهند .یکی از مهمترین این فاکتورها تعهد به ایمنی
است .زمانی که از تعهد به ایمنی صحبت میشود معموالً
تأکید بر تعهد مدیریت به ایمنی است .تعهد مدیریت به
ایمنی بسیار مهم است تا جایی که هیچ برنامۀ ایمنی بدون
تعهد واقعی مدیریت به نتیجه نخواهد رسید [ .]2اگرچه نقش
تعهد مدیریت به ایمنی در بهبود عملکرد ایمنی کارکنان
بهخوبی شناخته شده اما اطالعات کمتری دربارۀ تعهد افراد
و کارکنان به ایمنی وجود دارد .اگرچه ایمنی قوی از سازمان
شروع میشود ولی ایمنی واقعی نتیجۀ جمعی رفتار کارکنان
صف است؛ بنابراین میتوان این فرضیه را مطرح کرد که
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تعهد فردی به ایمنی نیز میتواند بهطور قابلمالحظهای
خروجیهای ایمنی در سازمان را تحتتأثیر قرار دهد .تعهد
فردی به ایمنی به معنی میزان مسئولیت یا اهمیت نسبیای
است که فرد به ایمنی خود و همکاران خود میدهد .تعهد
فردی به ایمنی ممکن است تحتتأثیر فاکتورهای بسیاری
قرار بگیرد .سن ،تجربۀ کاری ،تجربۀ حادثۀ قبلی ،محیط
اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده است ،حمایت اجتماعی
و  ...عواملی هستند که میتوانند تعهد فردی به ایمنی را
تحتتأثیر قرار دهند .هدف مطالعۀ حاضر بررسی اثر چند
متغیر مهم سازمانی بر این متغیر و همچنین بررسی اثر این
متغیر بر عملکرد ایمنی کارکنان است.
مطالعات گذشته تا حدودی به نقش تعهد فردی در ایمنی
اشاره کردهاند .بهعنوان مثال در مطالعۀ  Silvaو همکاران از
تعهد فردی به ایمنی بهعنوان یکی از ابعاد جو ایمنی یاد شده
است [ Cooke .]3و  Rohlederدر مطالعۀ خود با استفاده از
رویکرد دینامیک سیستم نشان دادند تعهد فردی به ایمنی
میتواند عملکرد ایمنی افراد را ارتقا بخشد [Xian-gong .]4
و همکاران نیز در مطالعۀ خود به بررسی تعهد فردی به ایمنی
و تعهد مدیریت به ایمنی پرداختند [ .]5آنها در مطالعۀ
خود دریافتند که تعهد مدیریت به ایمنی با تأخیر میتواند
تعهد فردی به ایمنی را تحتتأثیر قرار دهد .همچنین تعهد
مدیریت به ایمنی ،ثبات و پایداری بیشتری نسبت به تعهد
فردی به ایمنی دارد .از سوی دیگر ،باید به این نکته توجه
داشت که تعهد فردی به ایمنی را نمیتوان بهعنوان بعدی از
فرهنگ ایمنی در نظر گرفت؛ چراکه ماهیت آن فردی است.
در حالی که فرهنگ ایمنی درک مشترک کارکنان ،و بیشتر
یک مفهوم جمعی است [ .]6اگرچه تعهد فردی به ایمنی نیز
فاکتوری مرتبط به خود شخص است و نمیتواند جزئی از
فرهنگ ایمنی باشد ،اما میتواند تحتتأثیر عوامل سازمانی و
جو ایمنی قرار گیرد.
اگرچه مطالعات زیادی برای ارزیابی اثر عوامل مختلف
سازمانی ،اجتماعی ،روانی و فردی بر عملکرد ایمنی انجام
شده است ،اما نقش تعهد فردی به ایمنی بهخوبی دیده نشده
است .با توجه به موارد ذکرشده ،هدف مطالعۀ حاضر بررسی
نقش تعهد فردی به ایمنی در شکلدهی عملکرد ایمنی افراد
است .فرضیۀ کلی مطالعه این است که تعهد فردی به ایمنی،
نقشی میانجی در این زمینه دارد؛ تعهد فردی نقش میانجی
در تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد ایمنی کارکنان دارد.
بهمنظور بررسی این فرضیۀ کلی ،چهار متغیر مهم سازمانی
شامل تعهد مدیریت به ایمنی ،فشار کاری ،آموزش ایمنی و
محیط حمایتی انتخاب شده و با استفاده از رویکرد مطالعات
ساختاری چهار فرضیۀ زیر بررسی شدند:
فرضیۀ اول :تعهد فردی به ایمنی اثر تعهد مدیریت را بر
عملکرد ایمنی میانجی میکند.
فرضیۀ دوم :تعهد فردی به ایمنی اثر محیط حمایتی را بر
عملکرد ایمنی میانجی میکند.
فرضیۀ سوم :تعهد فردی به ایمنی اثر آموزش ایمنی را بر
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عملکرد ایمنی میانجی میکند.
فرضیۀ چهارم :تعهد فردی به ایمنی اثر فشار کاری را بر
عملکرد ایمنی میانجی میکند.

مواد و روشها

اين مطالعه روي  302تن از شاغالن  17شركت صنعتي
با بيش از  25کارمند ،واقع در استانهای مركزي ايران انجام
شده است .اين صنايع انواع مختلفی شامل صنايع فلزي،
شيميايي ،نساجي ،چاپ ،مواد غذايي و  ...بوده است .نمونهها
با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند؛ به
اين صورت كه با مراجعه به هر صنعت ،با کارکنان بهصورت
حضوری صحبت گردید و اهداف مطالعه برای آنها تشریح
شد .افرادی که به شرکت در مطالعه تمایل نشان دادند وارد
مطالعه شدند.
در این مطالعه ابتدا با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات الزم
در زمینۀ متغیرهای بررسیشده گردآوری شد .پرسشنامههای
استفادهشده قبال از سو یMoham� ،]7[ Nouri Parkestani1
 madfamو همکاران [ ]8و ]9[ Mahdiniaاعتباربخشی شده
بودند .برای اندازهگیری هر متغیر از  5سؤال استفاده شد .علت
انتخاب این تعداد سؤال برای هر متغیر ،باالبردن نرخ پاسخ
و همچنین پیشگیری از پاسخهای سیستماتیک و براساس
شانس بوده است .روایی محتوای پرسشنامهها با استفاده
از شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا مورد ارزیابی
و سنجش قرار گرفت .پنج سؤال کاربردی برای اندازهگیری
تعهد فردی به ایمنی به شرح زیر است:
	-برای من مهم است که بر مسائل ایمنی بهطور مداوم
تأکید شود.
	-به نظر من ،هنگام انجام وظیفه ،ایمنی نخستین
اولویت است.
	-من برای مقررات ایمنی اهمیت قائل هستم.
	-نگران آسیبدیدن در محیط کار نیستم.
	-دربارۀ اجرای مسئولیتهایم در رابطه با ایمنی کامال
آماده هستم.
پایایی هریک از سازهها نیز با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ سنجیده شد که نشان داد همۀ متغیرها از پایایی
مناسبی برخوردار هستند .نتایج مربوط به پایایی سازهها در
جدول شمارة  1ارائه شده است.
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جدول  .1پایایی سازههای بررسیشده در مطالعۀ حاضر
سازه

ضریب آلفای کرونباخ

تعهد مدیریت به ایمنی

0/9

محیط حمایتی

0/87

فشار کاری

0/92

آموزش ایمنی

0/88

مشارکت ایمنی

0/75

پیروی از الزامات ایمنی

0/72

تعهد شخصی به ایمنی

0/8

بهمنظور بررسی فرضیات تحقیق ،از رویکرد مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شد [ .]10در بهکارگیری این
رویکرد باید چندین مسئله را مدنظر قرار داد؛ اول اینکه
قبل از ساخت مدل ،الزم است متغیرها از نظر روایی واگرا
و همگرا بررسی شوند .روایی واگرا و همگرا نشان میدهد
میزان همبستگی بین نشانگرهای سازندۀ یک سازه بیشتر
از همبستگی میان متغیرها (سازهها) است [ .]11میانگین
واریانس استخراجشده (average variance extracted,
 )AVEیکی از رایجترین روشهایی است که برای این منظور
به کار میرود .اگر مقدار جذر میانگین واریانس استخراجشده
از همبستگی بین متغیرها بیشتر باشد ،نشاندهندۀ این است
که متغیرها از روایی همگرا و واگرای خوبی برخوردار هستند.
در این مطالعه برای بررسی روایی واگرا و همگرا از این رویکرد
استفاده شد.
دوم اینکه مدل باید براساس فرضیات مشخص ساخته
شود؛ به عبارت دیگر ،روابط علت ـ معلولی تعریفشده بین
متغیرها میبایست براساس یک سری فرضیات انتخاب شوند.
همچنین ،پس از ساخت مدل ،باید میزان برازش آن بررسی
شود .بهطور کلی دو دسته از شاخصها برای بررسی برازش
مدل وجود دارد؛ شاخصهای مطلق و شاخصهای نسبی.
نسبت کای  ـ دو به درجة  آزادی و همچنین)RMSEA(1
دو متغیر مطلق و شاخصهای دیگری از قبیل IFI،CFI
 GFIشاخصهای نسبی در این زمینه هستند .معموال مدل
زمانیای پذیرفتنی است که مقادیر شاخصهای نسبی و نیز
شاخصهای مطلق آن قابلقبول باشد .همچنین ،در زمینۀ
گسترۀ قابلقبول بودن این شاخصها ،اجماعنظر وجود ندارد.
بهعنوان مثال ،برخی اعتقاد دارند مقدار قابلقبول شاخص
نسبت کای ـ دو به درجة آزادی کمتر از سه و برخی عقیده
دارند که این مقدار میبایست کمتر از دو باشد .با این وجود،
در مطالعۀ حاضر مقدار کای ـ دو به درجة آزادی کمتر از دو،

 RMSEAکمتر از  0/06و شاخصهای نسبی بزرگتر از 0/9
بهعنوان مقادیر قابلقبول در نظر گرفته شدند [.]12

یافتهها

بهطور کلی  302نفر در این مطالعه مشارکت داشتند .از
این تعداد  6/6( 20درصد) نفر خانم و  93/4( 282درصد)
نفر آقا بودند .همچنین 39 ،تن مجرد ( 13درصد) و بقیه
متأهل بودند .میانگین سنی آقایان شرکتکننده در مطالعه
 35/12سال با انحرافمعیار  8سال بود .همچنین میانگین
سنی خانمهای مشارکتکننده در مطالعه  31/79سال با
انحرافمعیار  5/34بوده است.
نتایج مربوط به روایی واگرا و همگرای مربوط به متغیرهای
موجود در مدل ،در جدول شمارة  2ارائه شده است .همانطور
که مشخص است متغیرهای مورد آزمون ،روایی واگرا و
همگرای مناسبی دارند .این جدول همچنین میزان همبستگی
بین متغیرها را نشان میدهد .بر این اساس ،بیشترین میزان
همبستگی بین متغیرهای آموزش ایمنی و تعهد مدیریت به
ایمنی است .تعهد فردی به ایمنی نیز بیشترین همبستگی را
با تعهد مدیریت به ایمنی دارد.
شکل شمارة  ،1مدل معادالت ساختاری ساختهشده را
براساس فرضیات تحقیق نشان میدهد .ضرایب مربوط به
مدل و همچنین سطح معنیداری هر مسیر در جدول شمارة 
 3ارائه شده است .همانگونه که در این جدول میبینیم،
تعهد مدیریت بیشترین اثر را بر تعهد فردی به ایمنی دارد.
محیط حمایتی پس از مدیریت بیشترین اثر را دارد .اثر فشار
کاری بر تعهد فردی به ایمنی بهصورت معنیداری منفی
است .همچنین ،اثر آموزش ایمنی بر تعهد فردی به ایمنی از
نظر آماری معنیدار نبود .تعهد فردی به ایمنی اثر معنیدار و
مثبتی بر هر دو بعد عملکرد ایمنی داشته است.
1.Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  .2همبستگی بین متغیرها و مقادیر ( AVEروایی همگرا و واگرای مدل)
√ AVE

1

1

تعهد مدیریت به ایمنی

0/87

1

2

محیط حمایتی

0/76

**0/42

1

3

فشار کاری

0/86

**0/20

0/06

1

4

آموزش ایمنی

0/77

**0/54

**0/49

0/05

1

5

مشارکت ایمنی

0/78

*0/14

*0/11

*-0/14

**0/22

1

6

پیروی از الزامات ایمنی

0/81

**0/29

**0/28

*-0/14

0/11

**0/27

1

7

تعهد فردی به ایمنی

0/76

**0/40

**0/22

*-0/12

**0/20

**0/20

**0/26

متغیر

2

3

5

4

6

شکل  .1مدل ساختهشده براساس فرضیات (** نشاندهندۀ معنیداری مسیر در سطح  0/01است).
جدول  .3ضرایب مدل معادالت ساختاری و سطوح معنیداری مربوط به آنها
مسیر

20

ضریب غیراستاندارد مسیر

ضریب استاندارد مسیر

مقدار P

0/257

>0/001
0/006

از

به

تعهد مدیریت به ایمنی

تعهد فردی به ایمنی

0/196

محیط حمایتی

تعهد فردی به ایمنی

0/146

0/175

آموزش ایمنی

تعهد فردی به ایمنی

0/053

0/061

0/328

فشار کاری

تعهد فردی به ایمنی

-0/088

-0/150

0/008

تعهد فردی به ایمنی

مشارکت ایمنی

0/287

0/337

تعهد فردی به ایمنی

پیروی از قوانین و مقررات

0/500

0/253

>0/001
>0/001
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و فشار کاری درکشده بر عملکرد ایمنی دارد .اثر محیط
حمایتی بر عملکرد ایمنی از طریق تعهد فردی به ایمنی
میانجی میشود و اثر فشار کاری بر عملکرد ایمنی نیز با تعهد
فردی به ایمنی میانجی میشود.

شاخصهای برازش مدل نیز در جدول شمارة  4نشان داده
شده است .بر این اساس ،مدل ساختهشده براساس فرضیات
برازش قابلقبولی دارد .با توجه به ضرایب مسیر ارائهشده
در شکل شمارة  ،1میتوان نتیجه گرفت فرضیات یک ،دو و
چهار پذیرفته شدهاند؛ در حالی که فرضیۀ سوم رد شده است؛
بنابراین میتوان گفت تعهد فردی به ایمنی ،نقش میانجی
در رابطه با تأثیر متغیرهای تعهد مدیریت ،محیط حمایتی

همچنین با توجه به ضرایب ارائهشده در شکل شمارة ،1
اثر تعهد ایمنی بر رعایت قوانین بیشتر از اثر آن بر مشارکت
ایمنی است.

جدول  .4شاخصهای برازش مدل
شاخص

مقدار بهدستآمده

مقدار قابلقبول

Chi-square/df

1/85

کمتر از 2

RMSEA

0/053

کمتر از 0/06

IFI

0/934

بیشتر از 0/9

CFI

0/933

بیشتر از 0/9

TLI

0/927

بیشتر از 0/9

بحث و نتیجهگیری
عامل انسانی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که با
استفاده از آن میتوان سطح ایمنی واحد صنعتی را ارتقا
داد .از همین رو به استفاده از رویکردهای ایمنی مبتنی
بر رفتار در سالهای اخیر توجه زیادی شده است .عملکرد
ایمنی مطلوب از طرف کارکنان نهتنها میتواند سالمت خود
و همکاران وی را تضمین کند ،بلکه نقش چشمگیری نیز در
ارتقای سطح ایمنی محیط کاری بهصورت پیشگیرانه دارد.
عملکرد ایمنی کارکنان یک شاخص آیندهنگر ایمنی است
[ .]1با اندازهگیری عملکرد ایمنی کارکنان میتوان تا حدودی
به این نتیجه رسید که آیا یک محیط کاری مستعد حادثه
هست یا نه .عملکرد ایمنی پایین نشاندهندۀ این امر است که
محیط کاری کام ً
ال مستعد حادثه است؛ چراکه رفتار ناایمن،
شایعترین علت مستقیم حوادث صنعتی به شمار میرود.
با توجه به اهمیت عملکرد ایمنی در پیشگیری از حوادث
و ارتقای سطح ایمنی سازمان ،مطالعات بسیاری در زمینۀ
عوامل اثرگذار بر آن انجام شده است .عوامل  اثرگذار بر
عملکرد ایمنی را میتوان به دو دستۀ مستقیم و غیرمستقیم
تقسیمبندی کرد Campbell .و همکاران بیان کردهاند سه
عامل ،تعیینکنندۀ عملکرد فرد در هر زمینهای است :دانش،
مهارت و انگیزه؛ بنابراین ،این سه عامل نیز تعیینکنندۀ
عملکرد ایمنی افراد هستند [ .]13البته با توجه به اینکه نقش
مهارت در عملکرد ایمنی چندان اهمیت ندارد ،میتوان بیان
کرد که انگیزه و دانش مهمترین عوامل مؤثر در شکلدهی
عملکرد افراد هستند .این مهم در بسیاری از مطالعات گذشته
نشان داده شده است .همچنین در مطالعات قبلی بهخوبی
نشان داده شده که فاکتورهای مختلف سازمانی ،محیطی،
اجتماعی و فردی میتواند دانش و انگیزۀ افراد را تحتتأثیر
قرار دهد [.]14
در این مطالعه به بررسی عامل دیگری به نام تعهد فردی

به ایمنی پرداخته شد که در مطالعات قبلی کمتر بررسی شده
است .تعهد فردی به معنی پایبندی به اصول و معیارهایی
است که قب ً
ال آنها را پذیرفتهایم .معموالً کارکنان با ورود به
محیط کاری تعهد میدهند که از الزامات ایمنی پیروی کنند
ولی در عمل این اتفاق رخ نمیدهد .افراد متعهد به ایمنی
حتی در شرایطی که بر آنها نظارتی صورت نمیگیرد هم
سعی میکنند تا اصول و قوانین ایمنی را رعایت کنند .در این
مطالعه به بررسی اثر برخی فاکتورهای سازمانی بر این سازه
پرداخته شد .همچنین در این مطالعه از بررسی فاکتورهای
فردی و دموگرافیک صرفنظر شد؛ چراکه مطالعات قبلی
کماثر بودن آنها را نشان میدهد [.]15
در این مطالعه مشخص شد تعهد مدیریت به ایمنی،
مهمترین عامل اثرگذار بر تعهد فردی است .تعهد مدیریت
شاید مهمترین عامل شکلدهندۀ عملکرد افراد باشد .مطالعات
نشان دادهاند برنامههای مداخلهای ایمنی و ارگونومیکی بدون
تعهد مدیریت به نتیجه نخواهد رسید .مطالعۀ حاضر نشان داد
تعهد پایین مدیریت به ایمنی تعهد افراد را نیز کاهش داده
و با توجه به اثر تعهد فردی بر عملکرد ایمنی افراد ،عملکرد
ایمنی افراد نیز کاهش خواهد یافت .این نتیجه در راستای
نتایج بسیاری از مطالعات قبلی است []16؛ بنابراین و با توجه
به نقش میانجیکنندۀ تعهد فردی به ایمنی ،تنزل تعهد
مدیریت به ایمنی ،تعهد کارکنان صف به ایمنی را نیز کاهش
میدهد و از این طریق عملکرد ایمنی آنها تنزل پیدا کرده
و محیط کار ،مستعد بروز حوادث شغلی میشود؛ بنابراین
برای ارتقای تعهد فردی به ایمنی و بهتبع آن بهبود عملکرد
ایمنی کارکنان ،ابتدا میبایست تعهد مدیریت به ایمنی ارتقا
پیدا کند .این یافته در راستای یافتههای دیگر مطالعات از
جمله  Cookeو  ]4[ Rohlederو  ]18[ Blairاست .راههای
مختلفی وجود دارد که از طریق آنها مدیریت میتواند تعهد
خود را به ایمنی نشان دهد .برقراری کانالهای ارتباطی بین
کارکنان صف و مدیریت ارشد در رابطه با مسائل و مشکالت

21

محسن مهدینیا و همکاران | نقش تعهد فردی به ایمنی در شکلدهی عملکرد ...

ایمنی یکی از بهترین راههایی است که مدیریت میتواند
تعهد خود را به ایمنی نشان دهد و از این طریق کارکنان
خود را نیز به ایمنی متعهد سازد .البته برقراری ارتباط کافی
نیست و مدیریت میبایست بازخورد مثبتی نسبت به پیامهای
دریافتی از کارکنان داشته باشد .بهعنوان مثال ،اگر فردی
گزارش شرایط ناایمنی را به اطالع مدیریت رساند ،وی باید در
کمترین زمان ممکن برای رفع این مشکل واکنش نشان دهد.
بدون بازخورد مثبت ،وجود کانالهای ارتباطی بین مدیریت
و کارکنان جنبۀ تزیینی دارد .راهکارهای دیگری از قبیل
مشارکت فعال در برنامههای مربوط به ایمنی است .راهکار
دیگر برای افزایش تعهد افراد به ایمنی ،تعهد مدیریت در به
صفر رساندن حوادث و آسیبها در محیط کار است .بهعبارت
دیگر ،مدیریت هیچ آسیب ،حادثه و یا شبهحادثهای را نادیده
نگیرد و در راستای حذف علل ریشهای آنها تالش کند [.]19
البته راههای دیگری نیز برای ارتقای تعهد افراد به ایمنی
وجود دارد .بهعنوان مثال ،برخی مطالعات بیان کردهاند که
اطالعرسانی دربارۀ حوادث رخداده در محل میتواند نگرش
افراد را نسبت به ایمنی تغییر دهد [ .]20در اینجا میتوان این
فرضیه را مطرح کرد که احتماالً تغییر نگرش افراد میتواند
تعهد آنها را به ایمنی نیز تغییر دهد که البته این موضوع نیاز
به مطالعات بیشتری دارد.
دیگر عامل مهم اثرگذار ،محیط حمایتی برای ایمنی
است .محیط حمایتی میزان حمایت سرپرستان از رفتار
ایمن یا ناایمن افراد را نشان میدهد .نقش محیط حمایتی
در مطالعات قبلی بهخوبی مشخص شده است [ .]8در
این مطالعه مشخص شد تعهد فردی به ایمنی اثر محیط
حمایتی را بر عملکرد ایمنی میانجی میکند .نبود محیط
حمایتی برای ایمنی در محیط کاری ،تعهد فرد را نسبت به
ایمنی کم میکند؛ چراکه بیتعهدی سرپرستان و همکاران
به بیمسئولیتی فرد در قبال این مسائل منجر خواهد شد.
بهعبارت دیگر ،اگرچه فرد در قرارداد خود تعهد داده در
فعالیتهای روزمرۀ خود از قوانین و مقررات ایمنی پیروی
کند و براساس اصول ایمنی پذیرفتهشده در محیط کار
فعالیتهای خود را انجام دهد ،اما پس از گذشت مدتزمان
کوتاهی با مشاهدة بیتوجهی سرپرستان و مدیران ،تعهد خود
را نادیده گرفته و رفتار ناایمنی در پیش میگیرد.

معنیداری بر عملکرد ایمنی افراد داشت .براساس نتایج مطالعۀ
حاضر ،فشار کاری باال میتواند تعهد افراد را به ایمنی کاهش
دهد و در نتیجه سطح عملکرد ایمنی آنها را پایین بیاورد.
مطالعات قبلی نیز نشان داده است فشار کاری هم بهصورت
مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم میتواند رفتار ایمنی افراد
را کاهش دهد [ .]17همچنین در این مطالعه مشخص شد
بین آموزش ایمنی و تعهد فردی به ایمنی رابطهای وجود
ندارد .در نتیجه آموزش ایمنی نمیتواند عملکرد افراد را
تحتتأثیر قرار دهد .این یافته مغایر با مطالعات پیشین است.
بهعنوان مثال Arezes ،و  Miguelدر مطالعۀ خود گزارش
کردند که آموزش در زمینۀ مزایای استفاده از گوشیهای
حفاظتی و همچنین آسیبهای احتمالی در رویارویی با
صدای غیرمجاز میتواند درک افراد را از ریسک باال برده
و عملکرد ایمنی آنها را ارتقا دهد [ .]16از این امر میتوان
نتیجه گرفت که دورههای ایمنی برگزارشده در صنایع باید
براساس ریسکهای ایمنی و بهداشتی موجود در آنها باشد تا
بتواند نتیجۀ الزم را به بار آورد.
بهطور کلی ،نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد تعهد فردی
میتواند نقش میانجیگری در رابطه با اثر عوامل سازمانی بر
عملکرد ایمنی افراد داشته باشد .با ارتقای سطح متغیرهای
سازمانی میتوان تعهد فردی را به ایمنی افزایش داد و از این
طریق ،عملکرد ایمنی افراد را بهبود بخشید .همچنین این
مطالعه محدودیتهایی داشت .بهعنوان مثال ،در این مطالعه
اثر عواملی مثل درک ریسک از سوی افراد و همچنین نگرش
ایمنی افراد در نظر گرفته نشده است که پیشنهاد میشود
در مطالعات بعدی بررسی شود .همچنین ،پیشنهاد میشود
در مطالعات آینده اثر فاکتورهایی مثل دانش ایمنی و انگیزۀ
ایمنی بر این متغیر بررسی شود.
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