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 حداقل مربعات جزئیتحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت تولید  فوالد با استفاده از رویکرد 
(PLS-MGA )در حوادث شغلی 

 4، حمزه قیسوندی*3، امیر برخورداری2محمد حسین وزیری ،1رضا خانی جزنی

 

 چکیده

یک صفت ذاتی و یکپارچه در بروز حوادث  عنوان  بهاستعداد حادثه پذیری کارکنان  :مقدمه

تواند در جلوگیری از حوادث شغلی  یمبر آن  مؤثرشود، لذا شناخت عوامل  یمشغلی شناخته 

 یحوادث شغل ینهدر زم PLS-MGAکه استفاده از  کند یمطالعه کمک م ینا .باشد مؤثر

فوالد با  یدصنعت تول یککارگران  یچند گروه یلتحل هدف بااضر یابد. مقاله حگسترش 

 صورت گرفت. یحداقل مربعات جزئ یکرداستفاده از رو

نمونه  انجام شد. حجم 1331تحلیلی در سال  - مقطعی صورت پژوهش به اینروش بررسی: 

 یمعادالت ساختار یساز حجم نمونه در مدل نیینفر با استفاده از روش تع 454پژوهش شامل 

انجام  SPSS23و  SMARTPLS3 افزار نرمارزیابی الگوی پیشنهادی بر اساس  انتخاب شد.

 گرفت. 

ی فاکتورها ی فردی وفاکتورها ها نشان دهنده نقش میانجی گری استرس بین یافته :ها یافته

جهت مقایسه مدل بین دو گروه  PLS-MGAهمچنین  حادثه پذیری بود. استعداد بااجتماعی 

در تمامی فرضیات وجود ندارد و تمامی فرضیات  ها گروهاختالف معنی داری بین نشان داد که 

 ایید شدند. تفرضیه ارتباط فاکتورهای فردی و استعداد حادثه پذیری در دو گروه  جز  بهتحقیق 

 معرض در آنکه صورت در صنعت این در شاغل که افراد داد نشان مطالعه حاضر :گیری نتیجه

 مستعد افراد گیرند به قرار شدید خانواده - کار تعارض پاداش و - استرس، عدم توازن تالش

با  ینهمچن .دهند یم افزایش را صنعت این در ناایمن اعمال و حوادث بروز و شده تبدیل حادثه

 یدر غربالگر یاز حوادث شغل یریمنظور جلوگ  و مرکز کنترل افراد به یسالمت عموم یبررس

 .مشاغل پر استرس انتخاب گردند یبرا یاد با کنترل درون افر توان یبدو استخدام م

 

 PLS-MGA ،MICOM،یریاستعداد حادثه پذ ها: کلیدواژه

 پژوهشی مقاله 

 

 14/14/31تاریخ دریافت: 

 13/12/31تاریخ پذیرش: 

 

 ارجاع: 

 یک کارگران گروهی چند تحلیل

 از استفاده با فوالد  تولید صنعت

جزئی  مربعات حداقل رویکرد

(PLS-MGA) شغلی.  حوادث در

 حسین محمد جزنی، خانی رضا

 حمزه برخورداری، امیر وزیری،

 ارتقاء و کار قیسوندی. بهداشت

 .1-15 (:1)3 ;1331 سالمت
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 مقدمه

 یرتأثره، ناگزیر و سهوی که از یده ایست غیرمنتظپدحادثه 

(. 1) شود یممتقابل عوامل محیطی، درونی و بیرونی ایجاد 

سومین عامل مرگ و میر در جهان  عنوان بهحوادث ناشی از کار 

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

 اندازه به یک افراد همه آیا که است این آید یم پیش که سؤالی

 در افراد که گردد یمباعث  عواملی چه و شوند یم حادثه دچار

. دهند نشان خود از مختلفی را رفتارهای یکسان شرایط

 در مؤثر روانی عوامل تا اند تالش در محققان که هاست سال

حساسیت  اصطالح  به که نمایند شناسایی حوادث را ایجاد

 این .شود یم نامیده حادثه پذیری استعداد یا حادثه پذیری

. است شده تعدیل حادثه برای نظریه آمادگی به امروزه نظریه

 فرد که شود می باعث که مجموعه مشخصاتی که نحو بدین

 حوادث نتیجه در و ناایمن مرتکب رفتارهای دیگران از بیش

 و نبوده ثابت زمان طول در چنین مشخصاتی تداوم البته د،گرد

 سطح افزایش مهارت و سطح تجربه، افزایش با است ممکن

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

 کرده پیش بینی توان می را افراد ریسک پذیری دهند مینشان 

 نگرش افراد زیرا داد تغییر را ها آن رفتارهای نگرش با تغییر و

 است کاری نگرشی ایمنی موارد رعایت به توجه. است تغییرپذیر

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

بود که از اصطالح استعداد  یاولین محقق 1311ون در سال نور

استفاده کرد. او اعالم کرد شاغالن مسبب حادثه  یریحادثه پذ

 وود گرین (.5) باشند یممستعد به حادثه  یاز لحاظ شخصیت

 یعشانس )توز یهحوادث در بین افراد بر پا یعنشان داد توز

 ها آنوجود دارند که تکرار حادثه  یپواسون( نیست و افراد

 ینو ا رود یمشانس انتظار  یقاست که از طر یبیشتر از مقدار

  .(6) کنند یماستفاده  یمکرر از خدمات پزشک طور بهافراد 

افراد در مطالعات استرس  یمناعمال ناا یها علتاز  یکی

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

ز کارکنان کشورهای صنعتى از استرس شغلى رنج از نیمى ا

که دچار  یدر افراد یکار یها استرس ی(. بررس1) برند یم

علل وقوع حوادث  یافتندر  تواند یم اند شدهمرگبار  یرحوادث غ

مطالعات مختلف  یج(. نتا3) باشد مؤثر یکار های یطمحدر 

درصد از حوادث و  31را در  یشغل یزا استرسنقش عوامل 

 بر (. عالوه14) اثبات نموده است یعرخ داده در صنا های یبآس

ناایمن و  اعمال دسته دو در حادثه علت عنوان به که پارامترهایی

 گیرند یم قرار بررسی مورد مطالعات تر یشب در شرایط ناایمن

 را کار محیط اجتماعی - روانی و اجتماعی یپارامترها توان یم

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

 دهد یم نشان که کرد کارآمدی ایجاد چهارچوب 2444

 های یخروج بر کار محیط اجتماعی -روانی و فردی فاکتورهای

 و سازمانی تغییرات وقوع (. امروزه13) تاثیرگزار است ایمنی

 یها چالش و ها یسکر پیدایش به منجر کار دنیای در  مدیریتی

 .است شده ییا حرفه بهداشت و ایمنی زمینه در جدیدی

 از یکی عنوان به کار محیط در اجتماعی - روانی های یسکر

 (. برخی14) هستند زمینه این در نوظهور های یسکر ینتر مهم

بار  و کاری های یازمندین: از اند عبارت فاکتورها ریسک این از

 بازخورد همکاران، تعارض کار خانواده، اجتماعی حمایت ،یروان

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

 کارگران فاکتورها سایر با تعامل در یا ییتنها  به توانند یم عوامل

 (.15) دهند قرار یرتأث را تحت

از بروز حوادث  یرینخست در جلوگ یها گاماز  یکی

 ی. مطالعات گذشته به بررسباشد یم آنبر  مؤثرعوامل  ییشناسا

 یانبروز حوادث ب یرا برا یعلل و اند پرداختهمرتبط  یپارامترها

 مؤثر یو اجتماع یفرد یفاکتورها ینکهاما با توجه به ا اند نموده

 یبررس یکپارچه در مدلی صورت  بهتاکنون  یبر حادثه شغل

 یککارگران  یچند گروه یلتحل باهدفحاضر مطالعه  ،اند نشده

 وی حداقل مربعات جزئ یکردفوالد با استفاده از رو یدصنعت تول

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

 ی،از جمله سالمت عموم اند داشته یرتأثرخ دادن حادثه  نتیجه

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

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

 ینا یهم راستا یاتفرض یاست را فرض کرده و درصدد بررس
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 ( و حادثه ندیده(Caseدر دو گروه حادثه دیده  مدل

(Control)  باشد یمفوالد  یعاز صنا یکیو مطالعه مدل در .

بیان  1می در جدول فرضیات پژوهش هم در راستای مدل مفهو

 .شده است

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

 ی یافتهتوسعه  های یکتکنکه  باشد یمزمینه حوادث شغلی 

در آن بکار رفته است. بنابراین  ها گروهاخیر برای مقایسه بین 

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

 .نماید یمتحلیلی جدید و بدیع ادا  یها روش گرفتن

معادالت ساختاری با  یساز مدلاین مطالعه از ، عالوهب 

( و یکی از PL-SEM) یجزئرویکرد کمترین مربعات 

آنالیز برای ارزیابی مدل تحقیق و  های یکتکن ترین یشرفتهپ

دو گروه  ی یسهمقا( برای MGAاجرای تحلیل چند گروهی )

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

  ( و16) Henseler’s MGA: یکپارامترناروش 

Permutation Test ( )( برای اجرای 11)آزمون جایگشت

( استفاده شد. همچنین قبل از MGAچند گروهی ) تحلیل

 MICOM، همسانی اندازه گیری با رویکرد MGAاجرای 

(Measurement Invariance of  Compositesبررسی شد ) 

یک  انعنو  به PL-SEM(، که رویکرد مناسبی برای 11)

 .باشد یمتکنیک تحلیل ترکیبی 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش1 شکل

 

 مطالعه یات: فرض1 جدول

H1  یر فاکتورهای فردی روی استعداد حادثه پذیری در دو گروه حادثه دیده و حادثه ندیده وجود داردتأثاختالف معنی داری بین. 

H2 وجود دارد. یدهو حادثه ند یدهدر دو گروه حادثه د یریاستعداد حادثه پذ یرو اجتماعی یفاکتورها یرتأث ینب یدار یاختالف معن 

H3 وجود دارد. یدهو حادثه ند یدهدر دو گروه حادثه د استرس یرو یفرد یفاکتورها یرتأث ینب یدار یاختالف معن 

H4 وجود دارد. یدهو حادثه ند یدهاسترس در دو گروه حادثه د یرو یاجتماع یفاکتورها یرتأث ینب یدار یاختالف معن 

H5 وجود دارد یدهو حادثه ند یدهدر دو گروه حادثه د یریاستعداد حادثه پذ یرو استرس یرتأث ینب یدار یاختالف معن 

H6 وجود دارد. یدهو حادثه ند یدهدر دو گروه حادثه د یریاستعداد حادثه پذ یرو یفرد یفاکتورهایرمستقیم غین اثر ب یدار یاختالف معن 

H7 وجود دارد. یدهو حادثه ند یدهدر دو گروه حادثه د یریاستعداد حادثه پذ یرو یاجتماع یفاکتورها یممستق یراثر غ ینب یدار یاختالف معن 

  

 روش بررسی
  ها دادهجمع آوری 

از  یک،دموگراف یها پرسشاطالعات عالوه بر  یجمع آور

 ی،خانواده، مرکز کنترل کار - تعارض کار یها نامهطریق پرسش 

 پاداش -یری، سالمت عمومی، عدم توازن تالشاستعداد حادثه پذ

 و استرس صورت گرفت.

: پرسش نامه (WFC)خانواده  - پرسشنامه تعارض کار (1

 ینخانواده کارلسون و کاکمار استفاده شده در ا - تعارض کار

 فاکتورهای

 (IFفردی )

 فاکتورهای

اجتماعی 

(SF) 

استرس 

(S) 

استعداد 

حادثه 

 (APپذیری)

 سالمت عمومی

 مرکز کنترل کاری

 خانواده -تعارض کار

 پاداش -عدم توازن تالش
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 NIOSHسازمان  یدتائانتخاب شد که مورد  یلدل ینپژوهش به ا

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

و اعتبار  گیرد یم در نظرکار به خانواده و خانواده به کار  یطهح

 ینچن. همباشد یم 11/4 نامه پرسشکرون باخ  یو آلفا یعلم

 (.13) باشد یم یسطح 5 یکرتل صورت  به ینحوه بررس

 ینسخه فارس(: ERI)پاداش - ( پرسشنامه عدم توازن تالش2

 یادگار توسط پاداش سیگریست - شتال وازنعدم ت ی پرسشنامه

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

در . باشد یم( یتعهد کار فرد و یافتیدر یها پاداش)تالش،  مؤلفه

 یینجهت تع کرون باخ یو همکاران آلفا فر یادگار یقتحق

تالش، پاداش و تعهد  یبرا یبترت هپرسشنامه ب یدرون یسازگار

 .(24) دآم دستبه  61/4و  15/4، 61/4 یکار

پرسشنامه از جمله  ین: ا(GH) ی( پرسشنامه سالمت عموم3

 یدمیولوژیمورد استفاده در مطالعات اپ یغربالگر یابزارها

ابداع  1312که توسط گلدبرگ در سال  باشد یم یاختالالت روان

 یاختالالت روان ییآن کشف و شناسا یشده و هدف از طراح

 یاسمق یرسؤال در چهار ز 21 یپرسشنامه دارا ینبوده است. ا

و  یکارکرد اجتماع خوابی، یو ب باضطرا ی،عالئم جسمان

. تقوی ضریب پایایی پرسشنامه مزبور را با سه باشد یم یافسردگ

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

 (.21گزارش کرده است ) 34/4و  33/4

پرسشنامه که  ین: ا(WLC) ( پرسشنامه منبع کنترل کار4

 است. سؤال 16 یشد دارا یهته 1311توسط اسپکتور در سال 

 )کنترل افراد یپرسش اول تا هشتم پرسشنامه منبع کنترل درون

نهم تا شانزدهم منبع کنترل  یها پرسشآن( و  و مهاربر اعمال 

 یزند مطالعه در .سنجد یم( را ی)تالش  و عوامل خارج یرونیب

به  11/4ابزار  ینا یبرا  کرون باخ یآلفا یزانپور و همکاران، م

 (.22آمد ) دست

 ووتن و توسط پرسشنامه ی: این( پرسشنامه استرس شغل5

 - شغلی یها تنش از کارکنان ادراک گیری اندازه برای همکاران

 چهار و سؤال 15 شامل که گردید ابداع - نقش فشار و پیشامدها

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

 به دست 11/4 را پرسشنامه این پایایی همکاران وووتن . باشد یم

 (.23) آوردند

: مطالعه حاضر (AP) یری( پرسشنامه استعداد حادثه پذ6

  بهفرد  یریرخ دادن حادثه را استعداد حادثه پذ یاصل یارمع

 یگردر نظر گرفت و ارتباط د یو درون یعامل فرد یک عنوان

با  یری. استعداد حادثه پذشدده یمطالعه با آن سنج یرهایمتغ

 یا درجه 5 یکرتل یاسدر مق سؤال 33شامل  یا پرسشنامه

این پرسشنامه توسط برخورداری و همکاران  .گردد یم یلتکم

، کرون باخمورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون آلفای 

پذیری  عداد حادثهپرسشنامه است سؤاالت یناناطم یتقابل

 (.24) تعیین گردید 131/4
 تعیین حجم نمونه

 یعاز صنا یکیبود که در یلی تحل - یمطالعه حاضر مقطع

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

 ثهفرد حاد 225 و قرار گرفت یمورد بررس کارخانه نورد بخش

 ی( وقت25) بر اساس مطالعه کاک و همکاران .مشاهده شد یدهد

و  یریمستقل در مدل اندازه گ یرهایحداکثر تعداد متغ

 یبه توان آمار یدنرس یمشاهده برا 124باشد، به  3 یساختار

Rو کسب حداقل مقدار  درصد 14
درصد  5)با  14/4معادل  2

 حجم نمونه باالتر دقت ینکهاست. با توجه به ا یازاحتمال خطا( ن

از  (،26) دهد یم یشرا افزا PLS-SEM ی( برآوردهاگاری)ساز

نفر( و  225) یدهکارکنان حادثه د}نفر 454رو حجم نمونه ینا

  .شد نظر گرفتهدر  {نفر( 225) یدهکارکنان حادثه ند

 اخالق کددارای تاییدیه کمیته اخالق با  پژوهش حاضر

IR.SBMU.RETE.CH.REC.1396.747 .می باشد 
 ها یافته

 توصیفی های یافته

فراوانی متغیرهای دموگرافیک در کارکنان مورد  2در جدول 

 مطالعه نشان داده شده است.
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 کارکنان مطالعه یکدموگراف یرهایمتغ ی: فراوان2جدول 

P-Value )درصد( یفراوان یفراوان
* 

 

 )سال(سن

 34کمتر از

44-31 

 41از یشترب

 کار)سال( سابقه

 14کمتر از

24-11 

 21از یشترب

 یالتتحص سطح

 یپلمد زیر

 دیپلم

 یپلمد فوق

 لیسانس

 و باالتر یسانسل فوق

 تأهل وضعیت

 متأهل

 مجرد

 استخدام نوع

 قراردادی

 رسمی

 یکار شیفت

 روز کار دائم

 نوبت کار

 یدهحادثه د

 

44 

134 

51 

 

53 

121 

33 

 

24 

121 

41 

41 

2 

 

135 

34 

 

154 

15 

 

141 

111 

 یدهحادثه ند

 

36 

136 

53 

 

11 

111 

43 

 

23 

111 

43 

44 

2 

 

134 

31 

 

144 

15 

 

31 

121 

 یدهحادثه د

 

1/11 

6/53 

1/22 

 

2/26 

4/56 

3/11 

 

3/1 

1/53 

2/11 

2/11 

3/4 

 

1/16 

3/13 

 

1/66 

3/33 

 

6/41 

4/52 

 یدهحادثه ند

 

16 

4/64 

6/23 

 

6/31 

3/43 

1/13 

 

2/14 

3/43 

1/21 

1/11 

3/4 

 

2/16 

1/13 

 

2/62 

1/31 

 

1/43 

3/56 

 

 

653/4 

 

 

 

531/4 

 

 

 

14/4 

 

 

 

 

 

131/4 

 

 

325/4 

 

 

344/4 
 

 Mann-Whitney Test
*  

 

در مطالعه حاضر تمام افراد مورد بررسی مرد بودند. 

مشخصات دموگرافیک  دهد یمنشان  2که جدول  طور همان

یکسان بوده و با توجه  یباًتقرندیده  حادثه گروه حادثه دیده و

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

کاری و نوع استخدام  ، شیفتتأهلیالت، وضعیت سطح تحص

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

 :PLS –SEMارزیابی مدل با استفاده از 

 اندازه گیری در دو گروهارزیابی مدل اندازه گیری و همسانی 

ارزیابی مدل اندازه گیری انعکاسی شامل بررسی پایایی و 

. بررسی پایایی و روایی شود یمروایی متغیرهای پنهان مدل 

مدل شامل ارزیابی ارتباط بین متغیرهای پنهان و نشانگرهای 

 که از طریق دو عامل کلیدی پایایی ترکیبی هاست آنمرتبط 

(CR) انس استخراج شده و میانگین واری(AVE)  شود یمانجام 

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

هر متغیر مکنون خاص تا چه اندازه سایر متغیرهای مکنون را 

 (. 21) اندازه گیری نکرده است

برای مقایسه MGA) قبل از انجام تحلیل چند گروهی )

مورد و شاهد، قابل قبول بودن  یها گروهضرایب مسیر بین 

 شود یدتائگیری و همسانی اندازه گیری باید اندازه یها مدل

ترکیبی  یها مدل(. هنسلر آزمون همسانی اندازه گیری 26)
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(MICOM) را قبل از اجرای تحلیل چند گروهی (MGA )

  PLS-SEMبین دو یا تعداد بیشتری گروه هنگام استفاده از

به علت اختالف  ها گروهاختالف بین  جهت اطمینان از اینکه

 (.11پنهان نیست را پیشنهاد داد ) یرهایمتغمعنی دار 

یک فرایند سه مرحله ایی است که موارد  MICOM یکردرو

 .کند یمزیر را تحلیل 

 -2( Configurable Invariance) همسانی پیکری -1

برابری  -3( Compositional Invariance) همسانی ترکیبی

 (Equal Means And Variances) ها واریانسو  ها میانگین

(11). 

 روایی مدل اندازه گیری )پایایی ترکیبی و تحلیل 3جدول 

طور که این جدول همان. دهد یمهمگرا( را در دو گروه نشان 

پنهان  یرهایمتغ( همه (CR، پایایی ترکیبی دهد یمنشان 

 1/4از از مقدار حد مج تر بزرگ PLSانعکاسی در مدل مسیری 

گیری پایایی قابل قبولی داشت. ارزیابی بود، بنابراین مدل اندازه

روایی نتایج  دهد یمروایی همگرا و روایی واگرا به محقق اجازه 

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

 3(. جدول 26) داشته باشند 5/4باالتر از   AVEانعکاسی باید

رای هر گروه از ب 5/4باالتر از  ها سازه AVEکه  دهد یمنشان 

  HTMTروایی واگرا معیار یدتائ منظور  به .باشد یم ها داده

(Heterotrait-Monotraitاخیر )ًیک معیار برجسته  عنوان  به ا

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

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

 4(. جدول 21) کردند یشنهادپروایی واگرا  یدتائرا برای 3/4

در دو  روایی واگرا متغیرهای پنهان مطالعه حاضر یدتائحاکی از 

ا ، روایی همگرا و روایی واگرپایایی یدتائاست. بنابراین با  گروه

 شد. یدتائری در دو گروه همسانی پیک ها سازه

 )پایایی ترکیبی و روایی همگرا( در دو گروه یریمدل اندازه گ یجنتا یابی: ارز3 جدول

 سازه/ نشانگرهای مرتبط
 CR AVE بار عاملی

 حادثه ندیده حادثه دیده حادثه ندیده حادثه دیده حادثه ندیده حادثه دیده

 531/4    524/4          122/4             114/4                                    یریپذ استعداد حادثه

 144/4            613/4        باال یریپذ حادثه استعداد

 142/4 156/4        یینپا یریپذ حادثه استعداد

 613/4 653/4        متوسط یریپذ حادثه استعداد

 131/4 114/4        باال یاربس یریپذ حادثه استعداد

 431/4       433/4            335/4 334/4                                                      استرس

 145/4 136/4                       یریگ تصمیم

 135/4 133/4                                     عملکرد

 115/4 111/4          ی                       سازمان زمینه

 313/4 311/4                                     بارکاری

 115/4       634/4            113/4 114/4                                       یفرد فاکتورهای

 115/4 131/4                      یعموم سالمت

 115/4 612/4                       یکنترل کار مرکز

 636/4       113/4             111/4             136/4                                                     یاجتماع فاکتورهای

 344/4 314/4        پاداش -توازن تالش عدم

 113/4 111/4                      خانواده -کار تعارض
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 مدل اندازه گیری )روایی واگرا(: ارزیابی نتایج 4 جدول

 استرس ی          اجتماع یفاکتورهایری           پذ استعداد حادثهی             فرد یفاکتورها                            سازه

       یفرد فاکتورهای

    142/4(611/4) یری            پذ حادثه استعداد

   124/4(134/4)           3/4(141/4)               یاجتماع فاکتورهای

  611/4( 631/4)             3/4(132/4)       654/4(643/4)                             استرس

 .باشد یمروایی واگرا گروه حادثه ندیده  4 جدولاعداد داخل پرانتز در  *

 

ترکیبی با ایجاد امتیازات ترکیبی در گام بعدی همسانی 

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

اجرا شد   SMARTPLS3نرم افزار در باز نمونه گیری 5444

همبستگی بین  دهد یمنشان  5که جدول  طورهمان(. 11)

آمده از دو گروه  به دستامتیازات ترکیبی با استفاده از اوزان 

نتیجه گرفت که  توان یمک هستند بنابراین نزدیک به ی

 همسانی ترکیبی در دو گروه وجود دارد.

ترکیبی  های یانسواربرابری مقادیر میانگین و  درگام سوم،

مون جایگشت نتایج آز این مرحله یدتائبررسی شد. جهت 

بین  های یانسواربرای بررسی اینکه آیا مقادیر میانگین و 

دو گروه متفاوت از یکدیگر هستند در نظر  یها سازهامتیازات 

اگر فواصل اطمینان اختالف مقادیر میانگین و گرفته شد. 

دو گروه شامل صفر  یها سازهبین امتیازات  های یانسوار

 ها یانسوارنتیجه گرفت که مقادیر میانگین و  توان یمباشند، 

 مساوی هستند و همسانی اندازه گیری کامل وجود دارد. 

همسانی اندازه گیری کامل  یدتائحاکی از  5دول نتایج ج

 (.11) باشد یم

 یگشتجا آزمون با استفاده از یریاندازه گ یهمسان یج نتا :5 جدول

 ها سازه
  :9 گام

 یکریپ یهمسان

  :2 گام

 یری اندازه گ یدتائ یبیترک یهمسان

 یجزئ همسانی

  :(a) 3 گام

 ها یانگینم یبرابر

  :(b) 3 گام

 یری اندازه گ یدتائ ها یانسوار یبرابر

 کامل همسانی
C=1 

 فاصله 

 یناناطم
 ها اختالف

 فاصله 

 یناناطم
 ها اختالف

 فاصله 

 یناناطم

 بله (-254/4،  264/4) -443/4 (-111/4،  131/4) 443/4 بله (333/4،  1) 1 بله استرس

 استعداد

 یریحادثه پذ
 بله (-264/4،  254/4) -434/4 (-114/4،  111/4) 454/4 بله (331/4،  1) 333/4 بله

 فاکتورهای

 یاجتماع
 بله (-211/4،  256/4) -413/4 (-113/4،  114/4) 462/4 بله (331/4،  1) 1 بله

 فاکتورهای

 یفرد
 بله (-221/4،  224/4) -436/4 (-111/4،  111/4) 455/4 بله (333/4،  1) 1 بله

 (PLS-MGAمدل ساختاری و تحلیل چند گروهی) ارزیابی

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

را نشان  یکپارامترنااز دو روش  MGA های یخروجچند روشی، 

 یدهاربرآو یماًمستق. رویکرد تحلیل چند گروهی هنسلر دهد یم

. کند یمرا با هر نمونه بوت استرپ مقایسه  ها گروهبوت استرپ 

 تر یینپامسیر  یبضرااختالف بین   P-Valueبر طبق این روش،

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

. در آزمون جایگشت نیز باشد یممسیر در دو گروه  یبضرابین 

الف باشد نشان دهنده اخت 45/4از  تر کوچک P-Valueاگر 

 (. 16است ) 45/4در سطح  ها گروهمعنی داری 
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 یچند گروه یلبا روش تحل یاتآزمون فرض یجنتا :6 جدول

 ارتباطات یاتفرض

 یرمس یبضرا

حادثه  گروه

 یدهد

 یرمس یبضرا

حادثه  گروه

 یدهدن

 ینانفاصله اطم

 یدهحادثه د گروه

 ینانفاصله اطم

 یدهدنحادثه  گروه

 تفاوت 

  یبضرا

 یرمس

P-value 

Permutation 

P-value 

Henseler's 

MGA 

  یجهنت

 یاتفرض

H1 AP < IF 411/4 425/4 (154/4  ،442/4-) (164/4  ،434/4-) 441/4 553/4 114/4 رد/ رد 

H2 AP < SF 226/4 254/4 (331/4  ،124/4) (333/4  ،145/4) 423/4 624/4 161/4 رد/ رد 

H3 S< IF 211/4 363/4 (351/4  ،432/4) (421/4  ،163/4) 415/4 112/4 465/4 رد/ رد 

H4 S< SF 354/4 324/4 (461/4  ،244/4) (441/4  ،111/4) 431/4 311/4 114/4 رد/ رد 

H5 AP  < S 611/4 513/4 (612/4  ،513/4) (655/4  ،415/4) 421/4 321/4 164/4 رد/ رد 

H6 IF >S>AP 416/4 131/4 (252/4  ،416/4) (341/4  ،132/4) 111/4 111/4 646/4 رد/ رد 

H7 SF >S>AP 261/4 111/4 (231/4  ،121/4) (355/4  ،433/4) 421/4 341/4 641/4 رد/ رد 

 

باز نمونه  5444آزمون فرضیات با استفاده از نتایج  6 جدول

 جایگشت را نشان می دهد. 5444گیری بوت استرپ و 

بین دو گروه حادثه دیده  دهد یمنشان  6که جدول  طور همان

و حادثه ندیده اختالف معنی داری در تمامی فرضیات مشاهده 

  بهنشد. همچنین نتایج حاکی از معنی داری تمامی فرضیات 

فاکتورهای فردی روی استعداد حادثه پذیری  یرتأثفرضیه  جز

  در دو گروه داشت.

این مطالعه همچنین نقش میانجی استرس بین فاکتورهای 

حادثه پذیری در مدل  بااستعدادفردی و فاکتورهای اجتماعی 

مسیری  را بررسی کرد. از طرف دیگر این مطالعه اثرات 

روی فاکتورهای فردی و فاکتورهای اجتماعی  یرمستقیمغ

ارزیابی کرد. یک اثر استرس ریق طاستعداد حادثه پذیری را از 

 متغیری که در ارتباط مستقیم بین عنوان به یرمستقیمغ

. در این شود یمتشریح  اندازد یمفاصله  Yو  X متغیرهای

مطالعه از روش باز نمونه گیری بوت استرپ برای بررسی معنی 

 یدتائ(. نتایج حاکی 34) استفاده شد یرمستقیمغداری اثرات 

فاکتورهای فردی و استعداد حادثه  بیننقش معنی دار استرس 

پذیری همچنین فاکتورهای اجتماعی و استعداد حادثه پذیری 

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

 .دهد یمحادثه دیده و حادثه ندیده را نشان 
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 ندیده حادثه گروه در مدل ارزیابی نتایج: 3 شکل

 

 بحث

صنعت  یککارگران  یچند گروه یلتحل هدف پژوهش حاضر

نتایج بود.  یحداقل مربعات جزئ یکردفوالد با استفاده از رو یدتول

 مطالعه حاضر حاکی از رد فرضیه ارتباط بین فاکتورهای فردی

و استعداد حادثه پذیری  (یو مرکز کنترل کار ی)سالمت عموم

صورت گرفته در  های یبررسحاضر  مطالعه باهمسو داشت. 

ارتباط معنی داری بین همکاران نشان داد که  و مطالعه خندان

 سطح سالمت عمومی، رفتار ایمن و حوادث شغلی وجود ندارد

 اند توانستهمدیران صنعت مورد مطالعه  رسد یم. به نظر (31)

عوامل و شرایط زیان آور مرتبط با سالمت عمومی را کنترل 

و حادثه  یرونیبین کنترل ب ها پژوهش یبرخ ی مطالعهنمایند. 

که در  ی( در حال32) اند دادهگزارش ارتباط مثبت  یدگید

( 33) نشد یافتدو متغیر  ینمیان ا یارتباط یا یگرد یها پژوهش

برخالف  یرونیب و کنترل یدگیبین حادثه د یجهت همبستگ یا

کنترل  یانم یرابطه مثبت یائوپژوهش ل .(34) تصور بوده است

 یکارگران آتش نشان یاندر م یصدمات شغل یبا فراوان یدرون

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

 ردکارکنان را  یریبا حادثه پذ یاسمق ینارتباط ا یکنترل کار

 .کند یم

 یاجتماع یفاکتورهابین وم نشان داد که دنتایج آزمون فرض 

ستعداد و ا پاداش( - انواده و عدم توازن تالشخ - )تعارض کار

وجود دارد. از آنجا که تعارض به  یدار یارتباط معن حادثه پذیری

 یتمسئول ین، اگر بباشد یم ها یتمسئول ینب یناهماهنگ یمعن

به فرد  یلیرخ دهد، فشار تحم یفرد تعارض یو شغل یخانوادگ

و  شود یماسترس  یشامر منجر به افزا ینو هم یافته یشافزا

در بروز  تواند یم دهد یممطالعه حاضر نشان  یجکه نتا طور همان

 ینمارت اتمطالعه حاضر با مطالع یجنتا .باشد یرگذارتأثحادثه 

انجام  یطبق جستجوها. مشابهت دارد( 31) ( و هامر36) فرناندز

و استعداد  پاداش - که ارتباط عدم توازن تالش یاشده به مطالعه

حال مطالعات  ینسازد برخورد نشد. با ا یانرا نما حادثه پذیری

 یفرسودگ با توجه به گسترش روزافزون. یمکرد یمشابه را بررس

با توجه به اثر  و یکار های یطمحدر  یمشکالت جسمان و یشغل

عوامل با  ینا یرتأثکه  یبه مطالعات یعوامل بر حادثه شغل ینا

. شود یمشده پرداخته  یدهپاداش سنج - مدل عدم توازن تالش

 یافتند( که در33اوتا ) ( و31به مطالعه لی ) توان یمآن جمله  از

پاداش و بروز مشکالت جسمانی  - مدل عدم توازن تالش ینب

. اگر فردی در سازمان اشاره کرد وجود دارد یدار یارتباط معن

صرف کرده و پاداش کمی  یادیرا تجربه کند که تالش ز یطیشرا

 کند یماست که فرد احساس  ین، نتیجه آن اباشدکرده  یافتدر

خستگی،  تواند یماست که  رمحیط فشارزا مشغول بکا یکدر 

 فرسودگی و اختالالت جسمانی را موجب گردد.
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 یفرد یفاکتورها ینم نشان داد که بسونتایج آزمون فرض 

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

داری وجود دارد. در خصوص ارتباط سالمت عمومی و استرس 

 منجر به کاهش اعتماد توانند یممل استرس زا عواگفت  توان یم

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

کاهش سالمت جسمانی و  یطورکلبقلب، ناخشنودی شغلی و 

در خصوص ارتباط میان  حاضرنتایج پژوهش  (.44) دنروانی شو

عقیلی  و (41اسپیکتور ) یها پژوهشبا  سالمت عمومیاسترس و 

ارتباط مرکز کنترل کاری  ییندر تب .باشد یم( همخوان 42نژاد )

احساس استرس به  یداشت که هنگام یانب توان یم و استرس

که آنرا خارج از  شود یمروبرو  یتیبا موقع دهد یمانسان دست 

 با مرکز کنترل افراد ینکهو با توجه به ا بیند یمکنترل خود 

 یلذا آنان افراد دانند یمز کنترل خود را خارج ا ها یتموقع یرونیب

افراد  یدارند ول یشتریو استرس ب تر یینپاهستند که عزت نفس 

قبول  یبرا ،بینند یمرا در کنترل خود  ها یتموقعکه  یدرون

به شواهد  یندارند همچن یشتریب یاعمال خود آمادگ یتمسئول

 یبهتر یاز بهداشت روان ها آنکه  دهد یمآمده نشان  دست

 یزشکپروان یها نشانهدارند و  یبرخوردارند، استرس کمتر

خود  یقدر تحق یلورمنو س . چن چنکنند یمرا تجربه  یکمتر

عملکرد  یمنبع کنترل درون یکه افراد دارا یدندرس یجهنت ینبه ا

را تجربه  یداشته و استرس کمتر یشتریب یشغل یتبهتر و رضا

مطالعه خود نشان دادند که  ر(. فارس و همکاران د43) کنند یم

از استرس و  یدرجه باالتر یدارا یرونیمکان کنترل ب یافراد دارا

به گروه مقابل کمتر با  تر عزت نفس نسبظبوده و از ن یافسردگ

 یج(. نتا44) شوند یم یطبقه بند یپزشکروان یها برچسب

 م مطالعه حاضر است.سو یهکننده فرض یدتائمطالعات مذکور 

 یفاکتورها بین م نشان داد کهچهارن فرض نتایج آزمو

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

 - تعارض کار ییندر تب وجود دارد. یدار یاسترس ارتباط معن

مورد  یا گسترده طوربحفظ منابع هوب فول  یهخانواده، نظر

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

خانواده نتیجه از دست رفتن وقت و انرژی در جدال 

 نتایج مطالعات وستمن .(46) این دو حیطه است های یازمندین

مطالعه  های یافتههمسو با  (43) و هنسی (41) دارسی ،(41)

هماهنگ پاداش  - در خصوص عدم توازن تالش. باشند یمحاضر 

به مطالعه رحمان  و همکاران که  توان یمبا یافته مطالعه حاضر 

پاداش و استرس  - مدل عدم توازن تالش ینارتباط ب یبه بررس

 ی یهنظراز  شدت  بهمطالعه  های یافتهپرداختند اشاره کرد.  یشغل

مطالعه نشان داد که  ینا یج. نتاکند یم یتاثرات و پاداش حما

 یشغل یتیو هم نارضا یهم استرس شغل از کارکنان ییدرصد باال

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

 .(54) شان دارند ییحرفه ا یزندگ

استعداد  واسترس  یننشان داد که ب پنجمنتایج آزمون فرض 

 یافته ینا ییندر تبوجود دارد.  یری ارتباط معنی داریحادثه پذ

گفت که کارکنانی که دچار استرس باالیی هستند فشار  توان یم

 ی یقهمضخود را در  ،کنند یمکاری زیادی را در شغلشان ادراک 

و شتاب دارند که زودتر وظایف خود را به پایان  بینند یموقت 

 هو شتاب در کارشان ممکن است ب یلتعج  بهلذا با توجه  برسانند

کنند و در نتیجه ملزومات و شرایط ایمن شغلشان توجه ن

بیشتری در شغلشان شوند.  های یبآسناخواسته دچار صدمات و 

 یدهد حادثهکه افراد  یدرس یجهنت یندر پژوهش خود به ا یدهبشل

استرس شغلی باالتری  ی نمرهدر مقایسه با افراد حادثه ندیده از 

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

 و (52نوریس ) یها پژوهشمیان استرس و حادثه دیدگی با 

 .باشد یم( همخوان 53دابسون )

 ری ینتیجه گ

 در صنعت این در شاغل افرادکه  داد نشان مطالعه حاضرنتایج 

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

 حادثه مستعد افراد گیرند به قرار شدید خانواده - کار تعارض

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

و مرکز  یسالمت عموم یبا بررس ینهمچن .دهند یم افزایش

 یدر غربالگر یاز حوادث شغل یریمنظور جلوگ  کنترل افراد به

مشاغل پر  یبرا یافراد با کنترل درون توان یبدو استخدام م

مطالعه حاضر  های یتالبته باوجود محدود .استرس انتخاب گردند
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از صنعت فوالد و استفاده از پرسشنامه  یبخش یاز جمله بررس

مطالعات  شود یم یشنهادداشت و پ یانب یقطع ینظر توان ینم

 یبه بررس یگرعوامل د یریکارگ و با به یگرد یعدر صنا یندهآ

 بپردازند. یتر جامع
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Abstract 

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. 

Methods: This cross-sectional analytical study was conducted in 2018. The 

sample size of the study was calculated as 450 people using the sample size 

sampling method in structural equation modeling. Data analysis was 

performed using SPSS and SMARTPLS3. 

Results: The findings showed the mediating role of stress between accident-

proneness and individual and social factors. Moreover, the results of PLS-

MGA 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 

factors and accident- proneness.   

Conclusion: The present study indicated that workers of steel industry turned 

into accident-prone individuals in case of facing intense stress, effort-reward 

imbalance, and work-family conflict. Therefore, the odds of accidents and 

unsafe factors increase among them. In this regard, individuals' general health 

status and work locus of control should be investigated at the time of 

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

employed for stressful jobs.  
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