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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

تحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت تولید فوالد با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی
( PLS-MGAدر حوادث شغلی)
رضا خانی جزنی ،1محمد حسین وزیری ،2امیر برخورداری ،*3حمزه قیسوندی

4

چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :استعداد حادثه پذیری کارکنان به عنوان یک صفت ذاتی و یکپارچه در بروز حوادث
شغلی شناخته میشود ،لذا شناخت عوامل مؤثر بر آن میتواند در جلوگیری از حوادث شغلی
مؤثر باشد .این مطالعه کمک میکند که استفاده از  PLS-MGAدر زمینه حوادث شغلی

تاریخ دریافت31/14/14 :
تاریخ پذیرش31/12/13 :

گسترش یابد .مقاله حاضر با هدف تحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت تولید فوالد با
استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی صورت گرفت.
روش بررسی :این پژوهش بهصورت مقطعی  -تحلیلی در سال  1331انجام شد .حجم نمونه
پژوهش شامل  454نفر با استفاده از روش تعیین حجم نمونه در مدلسازی معادالت ساختاری

ارجاع:

انتخاب شد .ارزیابی الگوی پیشنهادی بر اساس نرمافزار  SMARTPLS3و  SPSS23انجام

تحلیل چند گروهی کارگران یک

گرفت.

صنعت تولید فوالد با استفاده از

یافتهها :یافتهها نشان دهنده نقش میانجی گری استرس بین فاکتورهای فردی و فاکتورهای

رویکرد حداقل مربعات جزئی

اجتماعی با استعداد حادثه پذیری بود .همچنین  PLS-MGAجهت مقایسه مدل بین دو گروه

) (PLS-MGAدر حوادث شغلی.
رضا خانی جزنی ،محمد حسین
وزیری ،امیر برخورداری ،حمزه

نشان داد که اختالف معنی داری بین گروهها در تمامی فرضیات وجود ندارد و تمامی فرضیات
تحقیق به جز فرضیه ارتباط فاکتورهای فردی و استعداد حادثه پذیری در دو گروه تایید شدند.
نتیجه گیری :مطالعه حاضر نشان داد که افراد شاغل در این صنعت در صورت آنکه در معرض
استرس ،عدم توازن تالش  -پاداش و تعارض کار  -خانواده شدید قرار گیرند به افراد مستعد

قیسوندی .بهداشت کار و ارتقاء

حادثه تبدیل شده و بروز حوادث و اعمال ناایمن در این صنعت را افزایش میدهند .همچنین با

سالمت .1-15 :)1(3 ;1331

بررسی سالمت عمومی و مرکز کنترل افراد به منظور جلوگیری از حوادث شغلی در غربالگری
بدو استخدام میتوان افر اد با کنترل درونی برای مشاغل پر استرس انتخاب گردند.
کلیدواژهها :استعداد حادثه پذیریMICOM،PLS-MGA ،

1گروه بهداشت حرفه ای ،گروه سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
2گروه آموزش بهداشت ،گروه سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
*3گروه سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول)barkhordar440@gmail.com :
4گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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مقدمه

حوادث غیر مرگبار شدهاند میتواند در یافتن علل وقوع حوادث

حادثه پدیده ایست غیرمنتظره ،ناگزیر و سهوی که از تأثیر

در محیطهای کاری مؤثر باشد ( .)3نتایج مطالعات مختلف

متقابل عوامل محیطی ،درونی و بیرونی ایجاد میشود (.)1

نقش عوامل استرسزای شغلی را در  31درصد از حوادث و

حوادث ناشی از کار بهعنوان سومین عامل مرگ و میر در جهان

آسیبهای رخ داده در صنایع اثبات نموده است ( .)14عالوه بر

و دومین عامل مرگ و میر در ایران معرفی شده است (.)2

پارامترهایی که بهعنوان علت حادثه در دو دسته اعمال ناایمن و

سؤالی که پیش میآید این است که آیا همه افراد به یک اندازه

شرایط ناایمن در بیشتر مطالعات مورد بررسی قرار میگیرند

دچار حادثه میشوند و چه عواملی باعث میگردد که افراد در

میتوان پارامترهای اجتماعی و روانی  -اجتماعی محیط کار را

شرایط یکسان رفتارهای مختلفی را از خود نشان دهند.

نیز در ایجاد حوادث مؤثر دانست ( .)11-12گریفین در سال

سالهاست که محققان در تالشاند تا عوامل روانی مؤثر در

 2444چهارچوب کارآمدی ایجاد کرد که نشان میدهد

ایجاد حوادث را شناسایی نمایند که به اصطالح حساسیت

فاکتورهای فردی و روانی -اجتماعی محیط کار بر خروجیهای

حادثه پذیری یا استعداد حادثه پذیری نامیده میشود .این

ایمنی تاثیرگزار است ( .)13امروزه وقوع تغییرات سازمانی و

نظریه امروزه به نظریه آمادگی برای حادثه تعدیل شده است.

مدیریتی در دنیای کار منجر به پیدایش ریسکها و چالشهای

بدین نحو که مجموعه مشخصاتی که باعث میشود که فرد

جدیدی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفهایی شده است.

بیش از دیگران مرتکب رفتارهای ناایمن و در نتیجه حوادث

ریسکهای روانی  -اجتماعی در محیط کار بهعنوان یکی از

گردد ،البته تداوم چنین مشخصاتی در طول زمان ثابت نبوده و

مهمترین ریسکهای نوظهور در این زمینه هستند ( .)14برخی

ممکن است با افزایش سطح تجربه ،مهارت و افزایش سطح

از این ریسک فاکتورها عبارتاند از :نیازمندیهای کاری و بار

آگاهی استعداد حادثه پذیری افراد کاهش یابد ( .)3مطالعات

روانی ،حمایت اجتماعی همکاران ،تعارض کار خانواده ،بازخورد

نشان میدهند ریسک پذیری افراد را میتوان پیش بینی کرده

مدیریتی،پاداش شغلی ،کیفیت رهبری و مرکز کنترل افراد .این

و با تغییر نگرش رفتارهای آنها را تغییر داد زیرا نگرش افراد

عوامل میتوانند به تنهایی یا در تعامل با سایر فاکتورها کارگران

تغییرپذیر است .توجه به رعایت موارد ایمنی کاری نگرشی است

را تحت تأثیر قرار دهند (.)15

که در باال بردن رفتارهای ایمن و کاهش حوادث مؤثر است (.)4

یکی از گامهای نخست در جلوگیری از بروز حوادث

ورنون در سال  1311اولین محققی بود که از اصطالح استعداد

شناسایی عوامل مؤثر بر آن میباشد .مطالعات گذشته به بررسی

حادثه پذیری استفاده کرد .او اعالم کرد شاغالن مسبب حادثه

پارامترهای مرتبط پرداختهاند و عللی را برای بروز حوادث بیان

از لحاظ شخصیتی مستعد به حادثه میباشند ( .)5گرینوود

نمودهاند اما با توجه به اینکه فاکتورهای فردی و اجتماعی مؤثر

نشان داد توزیع حوادث در بین افراد بر پایه شانس (توزیع

بر حادثه شغلی تاکنون به صورت یکپارچه در مدلی بررسی

پواسون) نیست و افرادی وجود دارند که تکرار حادثه آنها

نشدهاند ،مطالعه حاضر باهدف تحلیل چند گروهی کارگران یک

بیشتر از مقداری است که از طریق شانس انتظار میرود و این

صنعت تولید فوالد با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی و

افراد بهطور مکرر از خدمات پزشکی استفاده میکنند (.)6

با توجه به متغیرهایی که طبق مطالعات بر اعمال فرد و در

یکی از علتهای اعمال ناایمن افراد در مطالعات استرس

نتیجه رخ دادن حادثه تأثیر داشتهاند از جمله سالمت عمومی،

بیان شده است ( .)1طبق گزارش سازمان جهانى بهداشت بیش

تعارض کار  -خانواده ،عدم توازن تالش  -پاداش ،مرکز کنترل

از نیمى از کارکنان کشورهای صنعتى از استرس شغلى رنج

کاری و استرس ،الگوی مفهومی در شکل  1نمایش داده شده

میبرند ( .)1بررسی استرسهای کاری در افرادی که دچار

است را فرض کرده و درصدد بررسی فرضیات هم راستای این
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مدل در دو گروه حادثه دیده ) )Caseو حادثه ندیده

پیشرفتهترین تکنیکهای آنالیز برای ارزیابی مدل تحقیق و

( )Controlو مطالعه مدل در یکی از صنایع فوالد میباشد.

اجرای تحلیل چند گروهی ( )MGAبرای مقایسهی دو گروه

فرضیات پژوهش هم در راستای مدل مفهومی در جدول  1بیان

حادثه دیده و حادثه ندیده استفاده کرد .در این مطالعه از دو

شده است.

روش ناپارامتریک )16( Henseler’s MGA :و

بر طبق مطالعات ما ،مقاله حاضر یکی از اولین مطالعات در

( Permutation Testآزمون جایگشت) ( )11برای اجرای

زمینه حوادث شغلی میباشد که تکنیکهای توسعه یافتهی

تحلیل چند گروهی ( )MGAاستفاده شد .همچنین قبل از

اخیر برای مقایسه بین گروهها در آن بکار رفته است .بنابراین

اجرای  ،MGAهمسانی اندازه گیری با رویکرد MICOM

مقاله حاضر سهم خود را در روش شناسی از طریق به کار

( )Measurement Invariance of Compositesبررسی شد

گرفتن روشهای تحلیلی جدید و بدیع ادا مینماید.

( ،)11که رویکرد مناسبی برای  PL-SEMبه عنوان یک

بعالوه ،این مطالعه از مدلسازی معادالت ساختاری با

تکنیک تحلیل ترکیبی میباشد.

رویکرد کمترین مربعات جزئی ( )PL-SEMو یکی از
سالمت عمومی
فاکتورهای

استعداد
حادثه
پذیری()AP

فردی ()IF

استرس

مرکز کنترل کاری

()S
فاکتورهای
اجتماعی

تعارض کار -خانواده
عدم توازن تالش -پاداش

()SF

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

جدول  :1فرضیات مطالعه
H1

اختالف معنی داری بین تأث یر فاکتورهای فردی روی استعداد حادثه پذیری در دو گروه حادثه دیده و حادثه ندیده وجود دارد.

H2

اختالف معنی داری بین تأثیر فاکتورهای اجتماعی روی استعداد حادثه پذیری در دو گروه حادثه دیده و حادثه ندیده وجود دارد.

H3

اختالف معنی داری بین تأثیر فاکتورهای فردی روی استرس در دو گروه حادثه دیده و حادثه ندیده وجود دارد.

H4

اختالف معنی داری بین تأثیر فاکتورهای اجتماعی روی استرس در دو گروه حادثه دیده و حادثه ندیده وجود دارد.

H5

اختالف معنی داری بین تأثیر استرس روی استعداد حادثه پذیری در دو گروه حادثه دیده و حادثه ندیده وجود دارد

H6

اختالف معنی داری بین اثر غیرمستقیم فاکتورهای فردی روی استعداد حادثه پذیری در دو گروه حادثه دیده و حادثه ندیده وجود دارد.

H7

اختالف معنی داری بین اثر غیر مستقیم فاکتورهای اجتماعی روی استعداد حادثه پذیری در دو گروه حادثه دیده و حادثه ندیده وجود دارد.

روش بررسی

استعداد حادثه پذیری ،سالمت عمومی ،عدم توازن تالش -پاداش

جمع آوری دادهها

و استرس صورت گرفت.

جمع آوری اطالعات عالوه بر پرسشهای دموگرافیک ،از

 )1پرسشنامه تعارض کار  -خانواده ( :)WFCپرسش نامه

طریق پرسش نامههای تعارض کار  -خانواده ،مرکز کنترل کاری،

تعارض کار  -خانواده کارلسون و کاکمار استفاده شده در این

3
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پژوهش به این دلیل انتخاب شد که مورد تائید سازمان NIOSH

خرده مقیاس :عملکرد ،تراکم کار ،زمینه سازمانی و تصمیم گیری

بوده که هر سه بخش تعارض (زمان ،فشار و رفتار) را در دو

میباشد .ووتن و همکاران پایایی این پرسشنامه را  4/11به دست

حیطه کار به خانواده و خانواده به کار در نظر میگیرد و اعتبار

آوردند (.)23

علمی و آلفای کرون باخ پرسشنامه  4/11میباشد .همچنین
نحوه بررسی به صورت لیکرت  5سطحی میباشد (.)13

 )6پرسشنامه استعداد حادثه پذیری ( :)APمطالعه حاضر
معیار اصلی رخ دادن حادثه را استعداد حادثه پذیری فرد به

 )2پرسشنامه عدم توازن تالش  -پاداش( :)ERIنسخه فارسی

عنوان یک عامل فردی و درونی در نظر گرفت و ارتباط دیگر

پرسشنامهی عدم توازن تالش  -پاداش سیگریست توسط یادگار

متغیرهای مطالعه با آن سنجیده شد .استعداد حادثه پذیری با

فر و همکاران ترجمه و استاندارد شد که شامل  23سؤال و سه

پرسشنامهای شامل  33سؤال در مقیاس لیکرت  5درجهای

مؤلفه (تالش ،پاداشهای دریافتی فرد و تعهد کاری) میباشد .در

تکمیل میگردد .این پرسشنامه توسط برخورداری و همکاران

تحقیق یادگار فر و همکاران آلفای کرون باخ جهت تعیین

مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ،

سازگاری درونی پرسشنامه به ترتیب برای تالش ،پاداش و تعهد

قابلیت اطمینان سؤاالت پرسشنامه استعداد حادثه پذیری

کاری  4/15 ،4/61و  4/61به دست آمد (.)24

 4/131تعیین گردید (.)24

 )3پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHاین پرسشنامه از جمله

تعیین حجم نمونه

ابزارهای غربالگری مورد استفاده در مطالعات اپیدمیولوژی

مطالعه حاضر مقطعی  -تحلیلی بود که در یکی از صنایع

اختالالت روانی میباشد که توسط گلدبرگ در سال  1312ابداع

فوالد ایران در سال  1331انجام شد .آمار حوادث  5سال گذشته

شده و هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختالالت روانی

بخش نورد کارخانه مورد بررسی قرار گرفت و  225فرد حادثه

بوده است .این پرسشنامه دارای  21سؤال در چهار زیر مقیاس

دیده مشاهده شد .بر اساس مطالعه کاک و همکاران ( )25وقتی

عالئم جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،کارکرد اجتماعی و

حداکثر تعداد متغیرهای مستقل در مدل اندازه گیری و

افسردگی میباشد .تقوی ضریب پایایی پرسشنامه مزبور را با سه

ساختاری  3باشد ،به  124مشاهده برای رسیدن به توان آماری

روش دوباره سنجی ،تنصیفی و آلفای کرون باخ به ترتیب ،4/14

 14درصد و کسب حداقل مقدار  R2معادل ( 4/14با  5درصد

 4/33و  4/34گزارش کرده است (.)21

احتمال خطا) نیاز است .با توجه به اینکه حجم نمونه باالتر دقت

 )4پرسشنامه منبع کنترل کار ( :)WLCاین پرسشنامه که

(سازگاری) برآوردهای  PLS-SEMرا افزایش میدهد ( ،)26از

توسط اسپکتور در سال  1311تهیه شد دارای  16سؤال است.

این رو حجم نمونه 454نفر{کارکنان حادثه دیده ( 225نفر) و

پرسش اول تا هشتم پرسشنامه منبع کنترل درونی (کنترل افراد

کارکنان حادثه ندیده ( 225نفر)} در نظر گرفته شد.

بر اعمال و مهار آن) و پرسشهای نهم تا شانزدهم منبع کنترل

پژوهش حاضر دارای تاییدیه کمیته اخالق با کد اخالق

بیرونی (تالش و عوامل خارجی) را میسنجد .در مطالعه زندی

 IR.SBMU.RETE.CH.REC.1396.747می باشد.

پور و همکاران ،میزان آلفای کرون باخ برای این ابزار  4/11به

یافتهها

دست آمد (.)22

یافتههای توصیفی

 )5پرسشنامه استرس شغلی :این پرسشنامه توسط ووتن و
همکاران برای اندازه گیری ادراک کارکنان از تنشهای شغلی -

در جدول  2فراوانی متغیرهای دموگرافیک در کارکنان مورد
مطالعه نشان داده شده است.

پیشامدها و فشار نقش  -ابداع گردید که شامل  15سؤال و چهار
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جدول  :2فراوانی متغیرهای دموگرافیک کارکنان مطالعه
فراوانی

*

P-Value

فراوانی (درصد)

حادثه دیده

حادثه ندیده

حادثه دیده

حادثه ندیده

کمتر از34

44

36

11/1

16

31-44

134

136

53/6

64/4

بیشتر از41

51

53

22/1

23/6

کمتر از14

53

11

26/2

31/6

11-24

121

111

56/4

43/3

بیشتر از21

33

43

11/3

13/1

زیر دیپلم

24

23

1/3

14/2

دیپلم

121

111

53/1

43/3

فوق دیپلم

41

43

11/2

21/1

لیسانس

41

44

11/2

11/1

فوق لیسانس و باالتر

2

2

4/3

4/3

سن(سال)
4/653

سابقه کار(سال)
4/531

سطح تحصیالت
4/14

وضعیت تأهل
متأهل
مجرد

135

134

16/1

16/2

34

31

13/3

13/1

4/131

نوع استخدام
قراردادی

154

144

66/1

62/2

رسمی

15

15

33/3

31/1

دائم روز کار

141

31

41/6

43/1

نوبت کار

111

121

52/4

56/3

4/325

شیفت کاری
4/344
Mann-Whitney Test

*

در مطالعه حاضر تمام افراد مورد بررسی مرد بودند.

مدل شامل ارزیابی ارتباط بین متغیرهای پنهان و نشانگرهای

همانطور که جدول  2نشان میدهد مشخصات دموگرافیک

مرتبط آنهاست که از طریق دو عامل کلیدی پایایی ترکیبی

گروه حادثه دیده و حادثه ندیده تقریباً یکسان بوده و با توجه

) (CRو میانگین واریانس استخراج شده ) (AVEانجام میشود

به همسان سازی انجام گرفته دو گروه از نظر سن ،سابقه کار،

( .)21روایی واگرا نیز بررسی میکند که گویه های مربوط به

سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،شیفت کاری و نوع استخدام

هر متغیر مکنون خاص تا چه اندازه سایر متغیرهای مکنون را

باهم اختالف معنی داری نداشتند (.)P>4/45

اندازه گیری نکرده است (.)21

ارزیابی مدل با استفاده از :PLS –SEM

قبل از انجام تحلیل چند گروهی ( (MGAبرای مقایسه

ارزیابی مدل اندازه گیری و همسانی اندازه گیری در دو گروه

ضرایب مسیر بین گروههای مورد و شاهد ،قابل قبول بودن

ارزیابی مدل اندازه گیری انعکاسی شامل بررسی پایایی و

مدلهای اندازهگیری و همسانی اندازه گیری باید تائید شود

روایی متغیرهای پنهان مدل میشود .بررسی پایایی و روایی

( .)26هنسلر آزمون همسانی اندازه گیری مدلهای ترکیبی

5
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) (MICOMرا قبل از اجرای تحلیل چند گروهی ()MGA

بود ،بنابراین مدل اندازهگیری پایایی قابل قبولی داشت .ارزیابی

بین دو یا تعداد بیشتری گروه هنگام استفاده از PLS-SEM

روایی همگرا و روایی واگرا به محقق اجازه میدهد روایی نتایج

جهت اطمینان از اینکه اختالف بین گروهها به علت اختالف

را اثبات کند ( .)26جهت تائید روایی همگرا ،متغیرهای پنهان

معنی دار متغیرهای پنهان نیست را پیشنهاد داد (.)11

انعکاسی باید  AVEباالتر از  4/5داشته باشند ( .)26جدول 3

رویکرد  MICOMیک فرایند سه مرحله ایی است که موارد
زیر را تحلیل میکند.
-1

نشان میدهد که  AVEسازهها باالتر از  4/5برای هر گروه از
دادهها میباشد .به منظور تائید روایی واگرا معیار HTMT

همسانی پیکری (-2 )Configurable Invariance

( )Heterotrait-Monotraitاخیراً به عنوان یک معیار برجسته

همسانی ترکیبی ( -3 )Compositional Invarianceبرابری

(عالی) نسبت به معیارهای قدیمی نظیر معیار فورنل -الرکر

میانگینها و واریانسها ()Equal Means And Variances

بکار گرفته شد ( .)21مطالعات قبلی مقادیر حد مجاز  4/15و

(.)11

4/3را برای تائید روایی واگرا پیشنهاد کردند ( .)21جدول 4

جدول  3تحلیل مدل اندازه گیری (پایایی ترکیبی و روایی

حاکی از تائید روایی واگرا متغیرهای پنهان مطالعه حاضر در دو

همگرا) را در دو گروه نشان میدهد .همانطور که این جدول

گروه است .بنابراین با تائید پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا

نشان میدهد ،پایایی ترکیبی ) )CRهمه متغیرهای پنهان

سازهها در دو گروه همسانی پیکری تائید شد.

انعکاسی در مدل مسیری  PLSبزرگتر از مقدار حد مجاز 4/1
جدول  :3ارزیابی نتایج مدل اندازه گیری در دو گروه (پایایی ترکیبی و روایی همگرا)
سازه /نشانگرهای مرتبط

بار عاملی
حادثه دیده

AVE

CR

حادثه ندیده
حادثه دیده
حادثه ندیده
4/524
4/122
4/114

استعداد حادثهپذیری
4/144
4/613
استعداد حادثهپذیری باال
4/142 4/156
استعداد حادثهپذیری پایین
4/613 4/653
استعداد حادثهپذیری متوسط
4/131 4/114
استعداد حادثهپذیری بسیار باال
4/335 4/334
استرس
4/145 4/136
تصمیم گیری
4/135 4/133
عملکرد
4/115 4/111
زمینه سازمانی
4/313 4/311
بارکاری
4/113 4/114
فاکتورهای فردی
4/115 4/131
سالمت عمومی
4/115 4/612
مرکز کنترل کاری
4/136
فاکتورهای اجتماعی
4/344 4/314
عدم توازن تالش -پاداش
4/113 4/111
تعارض کار -خانواده
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4/433

4/634

4/111

حادثه ندیده

4/431

4/115

4/113

4/636
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جدول  :4ارزیابی نتایج مدل اندازه گیری (روایی واگرا)
سازه

استعداد حادثهپذیری

فاکتورهای فردی

فاکتورهای اجتماعی

استرس

فاکتورهای فردی
(4/142)4/611

استعداد حادثهپذیری
فاکتورهای اجتماعی

(4/3)4/141

استرس

(4/124)4/134

(4/654)4/643

(4/611 )4/631

(4/3)4/132

* اعداد داخل پرانتز در جدول  4روایی واگرا گروه حادثه ندیده میباشد.

در گام بعدی همسانی ترکیبی با ایجاد امتیازات ترکیبی

برای بررسی اینکه آیا مقادیر میانگین و واریانسهای بین

برابر در دو گروه ارزی ابی شد .بدین منظور تحلیل جایگشت با

امتیازات سازههای دو گروه متفاوت از یکدیگر هستند در نظر

 5444باز نمونه گیری در نرم افزار  SMARTPLS3اجرا شد

گرفته شد .اگر فواصل اطمینان اختالف مقادیر میانگین و

( .)11همانطور که جدول  5نشان میدهد همبستگی بین

واریانسهای بین امتیازات سازههای دو گروه شامل صفر

امتیازات ترکیبی با استفاده از اوزان به دست آمده از دو گروه

باشند ،میتوان نتیجه گرفت که مقادیر میانگین و واریانسها

نزدیک به یک هستند بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

مساوی هستند و همسانی اندازه گیری کامل وجود دارد.

همسانی ترکیبی در دو گروه وجود دارد.

نتایج جدول  5حاکی از تائید همسانی اندازه گیری کامل
میباشد (.)11

درگام سوم ،برابری مقادیر میانگین و واریانسهای ترکیبی
بررسی شد .جهت تائید این مرحله نتایج آزمون جایگشت

جدول  :5نتایج همسانی اندازه گیری با استفاده از آزمون جایگشت
گام :)a( 3

گام :)b( 3

برابری میانگینها

برابری واریانسها

گام :2
گام :9

سازهها

همسانی پیکری
بله

استرس
استعداد
حادثه پذیری
فاکتورهای
اجتماعی
فاکتورهای

C=1
1

فاصله

همسانی جزئی

اطمینان
()4/333 ، 1

اختالفها

بله

4/443

فاصله
اطمینان
()-4/111 ، 4/131

اختالفها
-4/443

فاصله

همسانی کامل

اطمینان
()-4/254 ، 4/264

بله

بله

4/333

()4/331 ، 1

بله

4/454

()-4/114 ، 4/111

-4/434

()-4/264 ، 4/254

بله

بله

1

()4/331 ، 1

بله

4/462

()-4/113 ، 4/114

-4/413

()-4/211 ، 4/256

بله

بله

فردی

همسانی ترکیبی

تائید اندازه گیری

تائید اندازه گیری

1

()4/333 ، 1

بله

4/455

()-4/111 ، 4/111

-4/436

()-4/221 ، 4/224

بله

ارزیابی مدل ساختاری و تحلیل چند گروهی()PLS-MGA

جدول  6نتایج ارزیابی مدل ساختاری ( )23و در یک رویکرد

از  4/45یا باالتر از  4/35نشان دهنده اختالف معنی دار 4/45

چند روشی ،خروجیهای  MGAاز دو روش ناپارامتریک را نشان

بین ضرایب مسیر در دو گروه میباشد .در آزمون جایگشت نیز

میدهد .رویکرد تحلیل چند گروهی هنسلر مستقیماً برآوردهای

اگر  P-Valueکوچکتر از  4/45باشد نشان دهنده اختالف

بوت استرپ گروهها را با هر نمونه بوت استرپ مقایسه میکند.

معنی داری گروهها در سطح  4/45است (.)16

بر طبق این روش P-Value ،اختالف بین ضرایب مسیر پایینتر
7
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جدول  :6نتایج آزمون فرضیات با روش تحلیل چند گروهی

فرضیات

ارتباطات

ضرایب مسیر

ضرایب مسیر

گروه حادثه

گروه حادثه

دیده

ندیده

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان

گروه حادثه دیده

گروه حادثه ندیده

تفاوت
ضرایب
مسیر

P-value
Permutation

P-value
Henseler's
MGA

نتیجه
فرضیات

H1

IF < AP

4/411

4/425

()-4/442 ، 4/154

()-4/434 ، 4/164

4/441

4/553

4/114

رد /رد

H2

SF < AP

4/226

4/254

()4/124 ، 4/331

()4/145 ، 4/333

4/423

4/624

4/161

رد /رد

H3

IF <S

4/211

4/363

()4/432 ، 4/351

()4/163 ، 4/421

4/415

4/112

4/465

رد /رد

H4

SF <S

4/354

4/324

()4/244 ، 4/461

()4/111 ، 4/441

4/431

4/311

4/114

رد /رد

H5

S < AP

4/611

4/513

()4/513 ، 4/612

()4/415 ، 4/655

4/421

4/321

4/164

رد /رد

H6

IF >S>AP

4/416

4/131

()4/416 ، 4/252

()4/132 ، 4/341

4/111

4/111

4/646

رد /رد

H7

SF >S>AP

4/261

4/111

()4/121 ، 4/231

()4/433 ، 4/355

4/421

4/341

4/641

رد /رد

جدول  6نتایج آزمون فرضیات با استفاده از  5444باز نمونه

غیرمستقیم فاکتورهای فردی و فاکتورهای اجتماعی روی

گیری بوت استرپ و  5444جایگشت را نشان می دهد.

استعداد حادثه پذیری را از طریق استرس ارزیابی کرد .یک اثر

همانطور که جدول  6نشان میدهد بین دو گروه حادثه دیده

غیرمستقیم بهعنوان متغیری که در ارتباط مستقیم بین

و حادثه ندیده اختالف معنی داری در تمامی فرضیات مشاهده

متغیرهای  Xو  Yفاصله میاندازد تشریح میشود .در این

نشد .همچنین نتایج حاکی از معنی داری تمامی فرضیات به

مطالعه از روش باز نمونه گیری بوت استرپ برای بررسی معنی

جز فرضیه تأثیر فاکتورهای فردی روی استعداد حادثه پذیری

داری اثرات غیرمستقیم استفاده شد ( .)34نتایج حاکی تائید

در دو گروه داشت.

نقش معنی دار استرس بین فاکتورهای فردی و استعداد حادثه

این مطالعه همچنین نقش میانجی استرس بین فاکتورهای

پذیری همچنین فاکتورهای اجتماعی و استعداد حادثه پذیری

فردی و فاکتورهای اجتماعی بااستعداد حادثه پذیری در مدل

در دو گروه داشت .شکل  2و  3نتایج ارزیابی مدل در دو گروه

مسیری را بررسی کرد .از طرف دیگر این مطالعه اثرات

حادثه دیده و حادثه ندیده را نشان میدهد.

شکل  :2نتایج ارزیابی مدل در گروه حادثه دیده
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شکل  :3نتایج ارزیابی مدل در گروه حادثه ندیده

بحث
هدف پژوهش حاضر تحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت

حادثه پذیری ارتباط معنی داری وجود دارد .از آنجا که تعارض به

تولید فوالد با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی بود .نتایج

معنی ناهماهنگی بین مسئولیتها میباشد ،اگر بین مسئولیت

مطالعه حاضر حاکی از رد فرضیه ارتباط بین فاکتورهای فردی

خانوادگی و شغلی فرد تعارضی رخ دهد ،فشار تحمیلی به فرد

(سالمت عمومی و مرکز کنترل کاری) و استعداد حادثه پذیری

افزایش یافته و همین امر منجر به افزایش استرس میشود و

داشت .همسو با مطالعه حاضر بررسیهای صورت گرفته در

همانطور که نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد میتواند در بروز

مطالعه خندان و همکاران نشان داد که ارتباط معنی داری بین

حادثه تأثیرگذار باشد .نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مارتین

سطح سالمت عمومی ،رفتار ایمن و حوادث شغلی وجود ندارد

فرناندز ( )36و هامر ( )31مشابهت دارد .طبق جستجوهای انجام

( .)31به نظر میرسد مدیران صنعت مورد مطالعه توانستهاند

شده به مطالعهای که ارتباط عدم توازن تالش  -پاداش و استعداد

عوامل و شرایط زیان آور مرتبط با سالمت عمومی را کنترل

حادثه پذیری را نمایان سازد برخورد نشد .با این حال مطالعات

نمایند .مطالعهی برخی پژوهشها بین کنترل بیرونی و حادثه

مشابه را بررسی کردیم .با توجه به گسترش روزافزون فرسودگی

دیدگی ارتباط مثبت گزارش دادهاند ( )32در حالی که در

شغلی و مشکالت جسمانی در محیطهای کاری و با توجه به اثر

پژوهشهای دیگر یا ارتباطی میان این دو متغیر یافت نشد ()33

این عوامل بر حادثه شغلی به مطالعاتی که تأثیر این عوامل با

یا جهت همبستگی بین حادثه دیدگی و کنترل بیرونی برخالف

مدل عدم توازن تالش  -پاداش سنجیده شده پرداخته میشود.

تصور بوده است ( .)34پژوهش لیائو رابطه مثبتی میان کنترل

از آن جمله میتوان به مطالعه لی ( )31و اوتا ( )33که دریافتند

درونی با فراوانی صدمات شغلی در میان کارگران آتش نشانی

بین مدل عدم توازن تالش  -پاداش و بروز مشکالت جسمانی

نشان داد ( .)35مطالعه حاضر با در نظر گرفتن هر دو بعد مرکز

ارتباط معنی داری وجود دارد اشاره کرد .اگر فردی در سازمان

کنترل کاری ارتباط این مقیاس با حادثه پذیری کارکنان را رد

شرایطی را تجربه کند که تالش زیادی صرف کرده و پاداش کمی

میکند.

دریافت کرده باشد ،نتیجه آن این است که فرد احساس میکند

نتایج آزمون فرض دوم نشان داد که بین فاکتورهای اجتماعی
(تعارض کار  -خانواده و عدم توازن تالش  -پاداش) و استعداد
1

در یک محیط فشارزا مشغول بکار است که میتواند خستگی،
فرسودگی و اختالالت جسمانی را موجب گردد.
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نتایج آزمون فرض سوم نشان داد که بین فاکتورهای فردی

نیازمندیهای این دو حیطه است ( .)46نتایج مطالعات وستمن

(سالمت عمومی و مرکز کنترل کاری) و استرس ارتباط معنی

( ،)41دارسی ( )41و هنسی ( )43همسو با یافتههای مطالعه

داری وجود دارد .در خصوص ارتباط سالمت عمومی و استرس

حاضر میباشند .در خصوص عدم توازن تالش  -پاداش هماهنگ

میتوان گفت عوامل استرس زا میتوانند منجر به کاهش اعتماد

با یافته مطالعه حاضر میتوان به مطالعه رحمان و همکاران که

به نفس ،ناامیدی ،اضطراب و افسردگی ،افزایش فشارخون و تپش

به بررسی ارتباط بین مدل عدم توازن تالش  -پاداش و استرس

قلب ،ناخشنودی شغلی و بطورکلی کاهش سالمت جسمانی و

شغلی پرداختند اشاره کرد .یافتههای مطالعه به شدت از نظریهی

روانی شوند ( .)44نتایج پژوهش حاضر در خصوص ارتباط میان

اثرات و پاداش حمایت میکند .نتایج این مطالعه نشان داد که

استرس و سالمت عمومی با پژوهشهای اسپیکتور ( )41و عقیلی

درصد باالیی از کارکنان هم استرس شغلی و هم نارضایتی شغلی

نژاد ( )42همخوان میباشد .در تبیین ارتباط مرکز کنترل کاری

با عدم توازن نشان داده شده توسط تالش باال و پاداش کم در

و استرس میتوان بیان داشت که هنگامی احساس استرس به

زندگی حرفه ایی شان دارند (.)54

انسان دست میدهد با موقعیتی روبرو میشود که آنرا خارج از

نتایج آزمون فرض پنجم نشان داد که بین استرس و استعداد

کنترل خود میبیند و با توجه به اینکه افراد با مرکز کنترل

حادثه پذیری ارتباط معنی داری وجود دارد .در تبیین این یافته

بیرونی موقعیتها را خارج از کنترل خود میدانند لذا آنان افرادی

میتوان گفت که کارکنانی که دچار استرس باالیی هستند فشار

هستند که عزت نفس پایینتر و استرس بیشتری دارند ولی افراد

کاری زیادی را در شغلشان ادراک میکنند ،خود را در مضیقهی

درونی که موقعیتها را در کنترل خود میبینند ،برای قبول

وقت میبینند و شتاب دارند که زودتر وظایف خود را به پایان

مسئولیت اعمال خود آمادگی بیشتری دارند همچنین شواهد به

برسانند لذا با توجه به تعجیل و شتاب در کارشان ممکن است به

دست آمده نشان میدهد که آنها از بهداشت روانی بهتری

ملزومات و شرایط ایمن شغلشان توجه نکنند و در نتیجه

برخوردارند ،استرس کمتری دارند و نشانههای روانپزشکی

ناخواسته دچار صدمات و آسیبهای بیشتری در شغلشان شوند.

کمتری را تجربه میکنند .چن چن و سیلورمن در تحقیق خود

بشلیده در پژوهش خود به این نتیجه رسید که افراد حادثهدیده

به این نتیجه رسیدند که افراد دارای منبع کنترل درونی عملکرد

در مقایسه با افراد حادثه ندیده از نمرهی استرس شغلی باالتری

بهتر و رضایت شغلی بیشتری داشته و استرس کمتری را تجربه

برخوردار هستند ( .)51نتایج پژوهش حاضر در خصوص ارتباط

میکنند ( .)43فارس و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که

میان استرس و حادثه دیدگی با پژوهشهای نوریس ( )52و

افراد دارای مکان کنترل بیرونی دارای درجه باالتری از استرس و

دابسون ( )53همخوان میباشد.

افسردگی بوده و از نظر عزت نفس نسبت به گروه مقابل کمتر با

نتیجه گیری

برچسبهای روانپزشکی طبقه بندی میشوند ( .)44نتایج

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افراد شاغل در این صنعت در

مطالعات مذکور تائید کننده فرضیه سوم مطالعه حاضر است.

صورت آنکه در معرض استرس ،عدم توازن تالش  -پاداش و

نتایج آزمون فرض چهارم نشان داد که بین فاکتورهای

تعارض کار  -خانواده شدید قرار گیرند به افراد مستعد حادثه

اجتماعی (تعارض کار  -خانواده و عدم توازن تالش  -پاداش) و

تبدیل شده و بروز حوادث و اعمال ناایمن در این صنعت را

استرس ارتباط معنی داری وجود دارد .در تبیین تعارض کار -

افزایش میدهند .همچنین با بررسی سالمت عمومی و مرکز

خانواده ،نظریه حفظ منابع هوب فول بطور گستردهای مورد

کنترل افراد به منظور جلوگیری از حوادث شغلی در غربالگری

استفاده قرار گرفته است ( .)45استرس در فرایند تعارض کار -

بدو استخدام میتوان افراد با کنترل درونی برای مشاغل پر

خانواده نتیجه از دست رفتن وقت و انرژی در جدال

استرس انتخاب گردند .البته باوجود محدودیتهای مطالعه حاضر
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.همکاری تقدیر و تشکر نمایند

از جمله بررسی بخشی از صنعت فوالد و استفاده از پرسشنامه

مشارکت نویسندگان

نمیتوان نظری قطعی بیان داشت و پیشنهاد میشود مطالعات

ب. ا:طراحی پژوهش

آینده در صنایع دیگر و با بهکارگیری عوامل دیگر به بررسی

ب. ا:جمع آوری داده

.جامعتری بپردازند

ب. ا:تحلیل داده

تقدیر و تشکر
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... تحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت تولید

رضا خانی جزنی و همکاران

Multi-Group Analysis of Workers in the Steel Production Industry Using Partial Least
Squares Approach (PLS-MGA in Occupational Accidents)
Reza KHANI JAZNI1, Mohammad Hossein VAZIRI2, Amir BARKHORDARI3*, Hamzeh GHEISVANDI4

Abstract

Original Article

Introduction: Workers' accident-proneness is considered as an inherent and
coherent characteristic in incidence of job accidents; therefore, its effective
factors should be determined to prevent job accidents. This study
recommends use of PLS-MGA in the field of occupational accidents. The
present study was carried out to conduct Multi-group analysis of workers in
the steel production industry using partial least squares approach.
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Methods: This cross-sectional analytical study was conducted in 2018. The
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sample size of the study was calculated as 450 people using the sample size
sampling method in structural equation modeling. Data analysis was
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performed using SPSS and SMARTPLS3.
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Results: The findings showed the mediating role of stress between accidentproneness and individual and social factors. Moreover, the results of PLSMGA showed no significant difference between the two groups considering
all hypotheses. In other words, all research hypotheses were confirmed in the
two groups except the hypothesis over the relationship between individual

MGA in Occupational

factors and accident- proneness.

Accidents).
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Conclusion: The present study indicated that workers of steel industry turned
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into accident-prone individuals in case of facing intense stress, effort-reward
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imbalance, and work-family conflict. Therefore, the odds of accidents and
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unsafe factors increase among them. In this regard, individuals' general health
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status and work locus of control should be investigated at the time of

Promotion

recruitment, so that only people with high internal locus of control are

Occupational
and

Health
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employed for stressful jobs.
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