ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍي
WWW.ACGIH.IR

مجله ارگونومی | سال  ،7شماره  ،3پاییز | 1398

E-ISSN: 2345-5365

مقالۀ پژوهشی

بررسی متغیرهای روانرنجوری ،کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان پیشبینهای رفتار ناایمن در کارکنان
شرکت پاالیش گاز بیدبلند
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انتشار آنالین1398/10/22 :

زمینه و هدف :اکثر حوادث به وسیله رفتارهای ناایمن یا خطاهای انسانی ایجاد میشود .متخصصین
ایمنی بر این عقیدهاند که با تمرکز و تالش فزاینده بر رفتار انسانی میتوان بهطور قابل مالحظهای حوادث
را کاهش داد .هدف پژوهش حاضر بررسی روان رنجوری ،کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان
پیشبینهای رفتار ناایمن کارکنان شرکت پاالیش گاز بیدبلند است.

نویسندۀ مسئول:

روشکار :جامعة آماری پژوهش شامل همة کارکنان بخشهای عملیاتی و صف شرکت پاالیش گاز بیدبلند

کیمیا طوسی

خوزستان بود .نمونة پژوهش شامل  273نفر بود ،که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .در ابتدا،
شرکتکنندگان با استفاده از مقیاس رفتارهای ایمن ،به دو گروه کارکنان ایمن و کارکنان ناایمن تقسیم شدند.
سپس برای سنجش متغیرهای مطالعه ،از پرسشنامههای ویژگیهای شخصیتی نئو ،مقیاس کارآمدی ایمنی و
مقیاس تمرکز تنظیمی در کار استفاده شد .دادهها از طریق روش تحلیل ممیز و با نرمافزار  SPSSنسخة 16
تحلیل شدند.

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و
سازمانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
پست الکترونیک:
kimiyatoosi@yahoo.com
برای دانلود این مقاله ،کد زیر را
با موبایل خود اسکن کنید.

یافتهها :یافتهها فرضیتههای پژوهش را تأیید کرد .به بیان دیگر ،از روی متغیرهای روانرنجوری ،کارآمدی
ایمنی و تمرکز تنظیمی و ابعاد آن (تمرکز پیشگیری و تمرکز پیشبردی) میتوان رفتار ناایمن کارکنان را
پیشبینی کرد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش روانرنجوری سبب افزایش رفتارهای ناایمن و کارآمدی ایمنی و
تمرکز تنظیمی (تمرکز پیشگیری و تمرکز پیشبردی) باعث کاهش رفتارهای ناایمن کارکنان میشوند.
کلیدواژهها:

رفتار ناایمن ،روانرنجوری ،کارآمدی ایمنی ،تمرکز تنظیمی

مقدمه

سالیان متمادی تالشهای زیادی در جهت توسعه و ارائه یک
نظریه پیشگیرانه از علل حوادث صورت پذیرفته است .نظریههای
سنّتی ،بیشتر روی رویکردهای فنی ،مکانیکی و قانونی تأکید
داشتند .درحالیکه این رویکردها باعث کاهش چشمگیری در
آسیبها و حوادث شغلی شدهاند ،اما پژوهشها پیشنهاد میکنند
که بین  50تا  90درصد چنین حوادث و آسیبها ،ناشی از خطای
انسانی یا رفتارهای ناایمن است [.]1، 2
 Heinrichدر تحلیل حوادث گزارششده در اوایل دهة ،1930
کشف کرد که حوادث محیط کار از رفتارهای ناایمن ناشی
میشوند [ .]3نظریة دمینوی  Heinrichبیان میکند که هر آسیب

(( )injuryپنجمین دمینو) لزوماً نتیجة یک حادثه ()accident
(چهارمین دمینو) است و اینکه حادثه نیز از اِعمال ناایمن
( )unsafe actsفرد یا شرایط ناایمن (( )unsafe conditionسومین
دمینو) ناشی میشود که خودِ این سومین دومینو به وسیله خطای
فرد (( )fault of personدومین دومینو) و محیط اجتماعی
(( )social environmentاولین دومینو) راهاندازی میشود .هنریچ
پیشنهاد میکند که از بین بردن سومین دومینو آسانتر و در
اغلب موارد اثربخشترین راه برای توقف زنجیرهای میشود که
منجر به یک حادثه میشود [.]3
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این عقیده که اکثر حوادث به وسیله رفتارهای ناایمن و یا
خطاهای انسانی ایجاد میشود ،مورد حمایت بسیاری از
پژوهشگران قرار گرفت [ Kim .]4-7و همکاران اظهار میدارند
که میان متخصصین ایمنی ،توافقی وجود دارد که بیش از 90
درصد تمام حوادثی که در کارگاهها رخ میدهند ،به عوامل رفتاری
مربوط هستند .متخصصین ایمنی بر این عقیدهاند که با تمرکز و
تالیش فزاینده بر رفتار انسانی میتوان بهطور قابل مالحظهای
حوادث را کاهش داد [ .]8به دنبال این تغییر جهت و تمرکز روی
عامل انسانی ،رویکرد روانشناختی در پژوهشهای ایمنی شغلی
به کار گرفته شد .رویکرد روانشناختی ،باعث افزایش درک و فهم
افراد از رفتار میشود تا پژوهشگران را به پیشبینی رفتارهای
ناایمن و کارکنان را به مدیریت این رفتارها رهنمود سازد [.]9
پژوهشها نشان میدهند که طیف وسیعی از ویژگیهای
شخصیتی با رفتارهای ایمن /ناایمن رابطه دارد [.]10
روانرنجوری ( )neuroticismیکی از متغیرهای شخصیتی مرتبط
با رفتارهای ایمن /ناایمن در کارکنان است [.]11، 12
روانرنجوری ،صفتی است که تفاوتهای فردی در سازگاری را از
طریق آمادگی به آشفتگی روانشناختی و افکار غیرواقعبینانه
نشان میدهد .افراد با نمرات باال در روانرنجوری بهعنوان افرادی
از نظر هیجانی بیثبات و ناایمن توصیف میشوند [ .]13افراد با
روانرنجوری باال تمایل به تجربة اضطراب ،تنش ،ترحمجویی،
خصومت ،تکانشوری ،افسردگی و عزتنفس پایین دارند .به
عبارتی ،افراد با روانرنجوری باال ،عواطف منفیِ بیشتری نسبت به
سایر افراد را در طول زندگی خود تجربه میکنند .افرادی که
رفتارهای روانرنجور نشان میدهند ،احتمال بیشتری وجود دارد
که به خاطر خواستههای شغلی مضطرب یا عصبانی شوند و در
نتیجه توجه و تمرکز آنها در کار کاهش مییابد و بیشتر مستعد
رفتارهای ناایمن میشوند [.]10
اخیراً پژوهشهای مرتبط با ایمنی و حوادث ،به دنبال بررسی
تأثیر فرایندهای شناختی در بروز رفتارهای ناایمن نیز بوده است
[ .]9کارآمدی ایمنی ( )safety efficacyو تمرکز تنظیمی
( )regulatory focusاز جمله متغیرهای شناختی هستند که در
حوزة ایمنی ،پژوهشهای زیادی را به خود اختصاص دادهاند [-16
 .]9، 14کارآمدی ایمنی به باور کارکنان به تواناییهایشان برای
انجام دادن کار به طور ایمن و رعایت قوانین ایمنی اشاره میکند.
مطالعات خودکارآمدی نشان میدهد افرادی که خودکارآمدی
بیشتری دارند ،نسبت به افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند،
در انجام وظایف خود بهتر عمل میکنند .این احتمال وجود دارد

که میزان کارآمدی ایمنی کارکنان در میزان گرایش آنها به
رفتارهای ناایمن تأثیرگذار خواهد بود [.]16، 17
از طرفی ،طبق نظریة تمرکز تنظیمی ،مردم برای انجامدادن
شغل خود ،دو راهبرد متفاوت را به کار میبرند؛ افرادی که تمرکز
پیشبردی ( )promotion focusدارند ،مشتاق انجام کار با سرعت
و کمیت هستند ،درحالیکه افرادی که تمرکز پیشگیری
( )prevention focusدارند ،برای انجام کار طبق قوانین کار و
مقررات مشتاق هستند [ .]18، 19کارکنان با تمرکز پیشبردی
قوی ،راهبردهایی را به کار میبرند که بهرهوری را به حداکثر
برساند ،درحالیکه کارکنان با تمرکز پیشگیری قوی ،راهبردهایی
را به کار میبرند که کیفیت و ایمنی را بیشینه سازد [.]11
نتایج پژوهشها و تحقیقات انجامشده حاکی از وجود رابطه
میان متغیرهای پژوهش حاضر است Rahimi Pordanjani .و
 Mohamadzade Ebrahimiدر تحقیقی به بررسی رابطة
خودکارآمدی و خودتنظیمی با حوادث شغلی کارکنان در یک
شرکت صنعتی پرداختند .شرکتکنندگان با استفاده از مقیاس
های کارآمدی ایمنی ،تمرکز تنظیمی برای کار و نرخ گزارشدهی
رویدادها ،سنجیده شدند .نتایج پژوهش ،اهمیت دو متغیر
شناختی تمرکز پیشگیری و خودکارآمدی ایمنی را بهعنوان
پیشبینهای حوادث شغلی نشان میدهد [ Beersma .]20و
همکاران در پژوهش خود به بررسی اثرات خودتنظیمی بر عملکرد
تیمی پرداختند .آنها با بررسی نتایج یک شبیهسازی دستور و
کنترل تعاملی (تیمی) در  50تیم کاری متوجه شدند که تیمهای
دارای تمرکز پیشگیری به تناسبی که پاداش فردی داده شده،
دارای تعامل بیشتر و عدم تحمل خطای کمتری هستند و دارای
تعامل مؤثرتر و بهتری هستند؛ اما در تیمهای دارای تمرکز
پیشبردی ،هیچگونه رابطهای میان تمرکز پیشبردی و عملکرد
تیمی یافت نشد [ Samavatian .]21و همکاران نیز در پژوهشی
به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و نگرش نسبت به
رعایت موارد ایمنی در کارکنان شرکت برفاب پرداختند .یافتههای
پژوهش نشان داد ابعاد نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی با
تمامی ابعاد ویژگیهای شخصیتی به جز انعطافپذیری همبستگی
معناداری دارد که با روانرنجوری در جهت منفی و با برونگرایی،
سازگاری و مسئولیتپذیری در جهت مثبت بود .از بین
ویژگیهای شخصیتی ،روانرنجوری (در جهت منفی) و سازگاری
(در جهت مثبت) پیشبینیکنندة بُعد شناختی نگرش نسبت به
ایمنی بود .مسئولیتپذیری و برونگرایی (در جهت مثبت)
پیشبینیکنندة بُعد عاطفی نگرش نسبت به ایمنی و
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مسئولیتپذیری (در جهت مثبت) و روانرنجوری (در جهت
منفی) پیشبینیکنندة بُعد رفتاری نگرش نسبت به رعایت موارد
ایمنی بود [.]22
بهطور کلی ،بررسی پیشینة پژوهش نشان میدهد که تاکنون
حجم بسیار زیادی از پژوهشها پیرامون رفتارهای ناایمن و علل
احتمالی آنها انجام شده است .عمدة این پژوهشها به بررسی
عوامل شخصیتی ،اجتماعی ،شناختی و سازمانی پرداختهاند .اما
نقطهضعفی که در این پژوهشها به چشم میخورد این است که
اغلب پژوهشگران یک یا دو دسته از متغیرهای فوقالذکر را در
تحقیقات خود بیان کردهاند .از این رو ،ضرورت دارد عوامل
شخصیتی و شناختی همزمان در یک پژوهش به کار گرفته شوند
تا وزن نسبی هر کدام از آنها در متمایزساختن افراد ایمن از افراد
ناایمن روشن شود .بنابراین مسئلة اصلی پژوهش حاضر این است
که مشخص کند تا چه میزان میتوان با استفاده از ویژگیهای
شخصیتی (روانرنجوری) و شناختی (کارآمدی ایمنی و تمرکز
تنظیمی) ،کارکنان ایمن و ناایمن را از هم متمایز ساخت؟ بر
همین اساس ،فرضیههای پژوهش حاضر عبارتند از:
 .1روانرنجوری ،کارکنان ایمن و ناایمن را از همدیگر تفکیک
می کند.
 .2کارآمدی ایمنی ،کارکنان ایمن و ناایمن را از همدیگر
تفکیک می کند.
 .3خودتنظیمی ،کارکنان ایمن و ناایمن را از همدیگر تفکیک
می کند.
 .aتمرکز پیشبردی ،کارکنان ایمن و ناایمن را از همدیگر
تفکیک می کند.
 .bتمرکز پیشگیری ،کارکنان ایمن و ناایمن را از همدیگر
تفکیک می کند.
روشکار

پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی از نوع پیشبین است
که با هدف پیشبینی عضویت گروهی (کارکنان ناایمن و ایمن) و
دستیابی به معادلة ممیز طراحی شده است .جامعة آماری ،همة
کارکنان بخشهای عملیاتی/صف (بخشهای تعمیرات،
بهرهبرداری ،مستغالت ،ایمنی ،آزمایشگاه) هستند که با عملیات
شرکت و مخاطرات شغلی سرو کار دارند و تعداد آنها  614نفر
(نیروهای رسمی  285نفر ،قراردادی  84نفر و پیمانکاری 245
نفر) است .با توجه به واحدهای مختلف کاری با نسبتهای
متفاوت در پاالیشگاه ،به منظور انتخاب نمونة معرف ،از روش
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( stratified random sampling

نمونهگیری تصادفی طبقهای
 )methodاستفاده شد .به این ترتیب که در ابتدا با توجه به کل
جمعیت کارکنان در هر واحد کاری و همچنین براساس وضعیت
استخدامی ،طبقهها انتخاب شدند .سپس با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده ،نمونة مورد نظر انتخاب شد .از بین
 614نفرکارکنان صف شاغل در شرکت پاالیش گاز بیدبلند ،تعداد
 242نفر با استفاده از جدول  Krejcieو  Morganبه عنوان نمونه
انتخاب شدند 350 .پرسشنامه پس از اخذ رضایت شفاهی از
آزمودنیهای پژوهش ،توزیع شدند .هنگام توزیع پرسشنامهها،
آزمودنیها از محرمانهماندن اطالعات آگاهی پیدا کردند و به آنان
اطمینان خاطر داده شد که دادهها فقط برای این پژوهش استفاده
میشوند .از این تعداد 311 ،پرسشنامه تحویل داده شد که 273
پرسشنامه قابل استفاده بود .تعداد آزمودنیهای اضافی نیز به این
دلیل در نظر گرفته شدند که در صورت افت شرکتکنندگان ،از
حجم مطلوب نمونه کاسته نشود .جهت تقسیمبندی کارکنان به
دو گروه ایمن و ناایمن ،ابتدا افراد با استفاده از مقیاس رفتارهای
ایمن  Sallehسنجیده شدند .سپس براساس روش دستهبندی
بصری ( ،)Visual Binningبا نرمافزار  SPSSنسخة SPSS ( 18
 )Inc., Chicago, Illinois, USAگروهبندی انجام شد [.]23
پرسشنامههای توزیعشده در میان اعضای نمونه شامل چهار
پرسشنامه بود که در زیر به معرفی آنها پرداخته شده است.
مقیاس رفتارهای ایمن
مقیاس رفتارهای ایمن ،مقیاسی  11مادهای است که Salleh

طراحی و تدوین کرد و از دو خردهمقیاس اجبار به ایمنی ( 3ماده)
و مشارکت در ایمنی ( 8ماده) تشکیل شده است .پاسخها روی
طیف لیکرت  5درجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم)
نمرهگذاری میشوند [ .]3در پژوهش حاضر ،پایایی کل مقیاس
به روش ضریب آلفای کرونباخ  0/89محاسبه شد.
پرسشنامۀ ویژگیهای شخصیتی نئو
برای سنجش متغیر روانرنجوری در پژوهش حاضر ،از فرم
کوتاه پرسشنامة پنج عامل بزرگ شخصیت ( Big Five Factor
 Costa )Personality Questionnaireو  McCraeاستفاده شده
است .این پرسشنامه شامل  60گویه و پنج عامل شخصیتی
باوجدانبودن ،روانرنجوری ،انطباقپذیری ،برونگرایی و بازبودن
به تجربه است و هر عامل بهوسیلة  12ماده سنجیده میشود .در
پژوهش حاضر ،تنها  12مادة مربوط به عامل روانرنجوری استفاده
شدند .پاسخهای این پرسشنامه روی طیف لیکرت  5درجهای از
( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) نمرهگذاری میشوند [.]24
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ضریب پایایی پرسشنامه روانرنجوری در پژوهش حاضر با
استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ  0/78محاسبه شد.
مقیاس کارآمدی ایمنی
جهت سنجش متغیر کارآمدی ایمنی در پژوهش حاضر از
مقیاس  4مادهای کارآمدی ایمنی  Brownو همکاران استفاده
ال
کردیم .پاسخها در یک مقیاس لیکرت  5درجهای از ( 1کام ً
مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) درجهبندی شده است [ .]17در
پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ مقیاس کارآمدی ایمنی
 0/48به دست آمد.
مقیاس تمرکز تنظیمی برای کار
در پژوهش حاضر ،به منظور سنجش متغیر تمرکز تنطیمی،
از مقیاس تمرکز تنظیمی برای کار ( regulatory focus at work
 Wallace ،)scaleو  Chenاستفاده شد .این مقیاس شامل 12
ماده و دو خردهمقیاس تمرکز پیشگیری شامل  6ماده و تمرکز
پیشبردی شامل  6ماده است .پاسخها در یک مقیاس لیکرت 5
درجهای از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) نمرهگذاری شد [ .]18در پژوهش
حاضر ،ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای تمرکز پیشگیری
و تمرکز پیشبردی به ترتیب  0/93و  0/82به دست آمد.
یافته ها

فراوانی مطلق و نسبی مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی
در جدول  1آورده شده است.
چنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،بیشتر مشارکت-
کنندگان در ردة سنی  26-33سال ( 39/2درصد) و سابقة کاری
بین 6-10سال ( 32/2درصد) قرار داشتند .اکثر مشارکتکنندگان
مرد ( 97/1درصد) بودند و توزیع سطح تحصیالت در میان
شرکتکنندگان به این صورت بود 140 :نفر دیپلم و پایینتر
( 51/3درصد) 33 ،نفر فوقدیپلم ( 12/1درصد) 75 ،نفر لیسانس
( 27/5درصد) 20 ،نفر فوق لیسانس و باالتر ( 7/3درصد) و  5نفر
اعالمنشده ( 1/8درصد).
در جدول  ،2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به
تفکیک کارکنان ایمن و کارکنان ناایمن نشان داده شده است.
با توجه به نتایج جدول  ،2میانگین روانرنجوری در گروه
کارکنان ناایمن بیشتر از میانگین روانرنجوری در گروه کارکنان
ایمن است ولی میانگین کارآمدی ایمنی ،تمرکز پیشگیری و
تمرکز پیشبردی در کارکنان ناایمن کمتر از کارکنان ایمن است.
با توجه به نتایج جدول  ،3تمامی ضرایب همبستگی میان
متغیرهای پژوهش در سطح  P-value < 0/01معنادار بودند.

در پژوهش حاضر ،برای آزمون فرضیه پژوهش (روانرنجوری،
کارآمدی ایمنی ،تمرکز پیشگیری و تمرکز پیشبردی کارکنان
ایمن و ناایمن را از همدیگر تفکیک میکنند) از دو روش استفاده
شد؛ یکی آزمون برابری میانگینها (جدول  )4و دیگری تابع ممیز
برای متغیرهای پیشبین به صورت تفکیکی (جدول .)5
همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،المبدای کوچک،
 Fبزرگ و سطح معناداری آن نشان میدهد که گروه کارکنان
ایمن و ناایمن بهخوبی در همة متغیرهای پیشبین از هم متمایز
شدهاند .به عبارت دیگر ،تفاوت بین دو گروه کارکنان ایمن و
ناایمن معنادار است .با مالحظة جدول  4پی میبریم که
متغیرهای روانرنجوری ،کارآمدی ایمنی ،تمرکز پیشگیری و
تمرکز پیشبردی در سطح  P-value<0/0001معنادار هستند.
بنابراین فرضیة پژوهش حاضر تأیید میشود مبنی بر اینکه
روانرنجوری ،کارآمدی ایمنی ،تمرکز پیشگیری و تمرکز
پیشبردی کارکنان ایمن و ناایمن را از همدیگر تفکیک میکنند.
مطابق جدول  ،5تابع ممیز متغیرهای روانرنجوری ،کارآمدی
ایمنی ،تمرکز پیشگیری و تمرکز پیشبردی در سطح P-0/0001
<  valueمعنادار است و این متغیرها به صورت تفکیکی از قدرت
تشخیصی خوبی برخوردارند .بنابراین فرضیة پژوهش تأیید
میشود.
همچنین ،با توجه به اطالعات جدول  ،5ضرایب استاندارد
تابع ممیز ،با روش ورود همزمان به ترتیب کارآمدی ایمنی ،تمرکز
پیشبردی ،تمرکز پیگیری و روانرنجوری باالترین وزن تفکیکی را
با متغیر گروهی (متغیر وابسته) نشان دادهاند .ضرایب ساختاری
تابع ممیز نیز کمک میکنند تا سهم متغیرها در تفاوتهای
گروهی مشخص شود .با توجه به نتایج جدول  ،5به ترتیب بین
کارآمدی ایمنی ،تمرکز پیشگیری ،تمرکز پیشبردی و
روانرنجوری با تنها تابع ممیز همبستگی نشان دادهاند .با استفاده
از ضرایب غیراستاندارد که در جدول  5آمده است ،معادلة تابع
ممیز را میتوان به دست آورد .با توجه به مرکز واره دادههای گروه
ایمن و ناایمن که در جدول  5آمده است ،چناچه نمرة ممیز به
دست آمده مثبت باشد ،پیشبینی میشود که آن کارکُن ،ایمن و
اگر منفی باشد ،پیشبینی میشود فرد به گروه کارکنان ناایمن
متعلق باشد .معادلة ممیز برای تفکیک کارکنان ایمن از کارکنان
ناایمن براساس متغیرهای پیشبین (روانرنجوری ،کارآمدی
ایمنی ،تمرکز پیشگیری و تمرکز پیشبردی) به صورت زیر است:
(× X1( + )0/316 × X2( + )0/082 × X3( + )0/081 × X4
D=y'= -8/683 + )-0/002
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جدول  .1فراوانی مطلق و نسبی گروه پژوهش در متغیرهای جمعیتشناختی ()n= 273

متغیر

فراوانی نسبی ()%

جنسیت
سطح تحصیالت
گروههای سنی
گروههای سابقۀ شغلی

زیرگروهها

فراوانی مطلق

مرد

265

97/1

زن

2

0/7

گزارشنشده

6

2 /2

دیپلم و پایینتر

140

51/3

فوق دیپلم

33

12/1

لیسانس

75

27/5

فوق لیسانس و باالتر

20

7/3

گزارشنشده

5

1/8

18-25

9

3/3

26-33

107

39/2

34-41

47

17/2

42-49

49

17/9

 50و باالتر

56

20/5

گزارشنشده

5

1/8

0-5

42

15/4

6-10

88

32/2

11-15

35

12/8

16-20

16

5/9

بیش از  20سال

83

30/4

گزارشنشده

9

3/3

جدول  .2میانگین و انحراف معیار دو گروه کارکنان ایمن و ناایمن

متغیرهای پیشبین

کارکنان ایمن

کارکنان ناایمن
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

روانرنجوری

29/470

6/679

26/463

7/994

کارآمدی ایمنی

14/008

2/123

16/238

2/135

تمرکز پیشگیری

25/226

3/961

28/363

2/790

تمرکز پیشبردی

21/898

4/313

25/264

4/683

جدول  :3ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش حاضر

روانرنجوری
روانرنجوری
کارآمدی ایمنی

1
**

-0/351

1

تمرکز پیشگیری

**

**

تمرکز پیشبردی

-0/193

**

**

0/300

**

0/530

رفتارهای ناایمن

**

-0/297

0/623

**

**

0/532

**
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کارآمدی ایمنی

تمرکز پیشگیری

تمرکز پیشبردی

رفتارهای ناایمن

-0/312

معناداری در سطح 0/01

0/491

1
1
**

0/416

1
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جدول  .4آزمونهای برابری میانگینهای دو گروه ایمن و ناایمن

متغیرهای پیشبین

المبدای ویلکز

F

درجۀ آزادی 1

درجۀ آزادی 2

معناداری

روانرنجوری

0/960

11/250

1

271

0/001

کارآمدی ایمنی

0/792

71/213

1

271

0/000

تمرکز پیشگیری

0/843

50/516

1

271

0/000

تمرکز پیشبردی

0/880

36/905

1

271

0/000

جدول  .5تابع ممیز برای متغیرهای پیشبین به صورت تفکیکی

متغیرهای پیشبین

ضرایب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب ساختاری

روانرنجوری

-0/013

-0/002

-0/337

کارآمدی ایمنی

0/671

0/316

0/847

تمرکز پیشگیری

0/291

0/082

0/713

تمرکز پیشبردی

0/361

0/081

0/610

عدد ثابت

-

-8/683

-

مقدار ویژه= 0/366
درصد واریانس= 100
همبستگی متعارف= 0/518
المبدای ویلکز= 0/732
مجذور کای= 83/980
درجۀ آزادی= 4
معناداری تابع ممیز=0/00
پیشبینی عضویت گروهی=  73/3درصد
مرکزواره گروه ناایمن= -0/480
مرکزواره گروه ناایمن= 0/757

بحث

هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسی متغیرهای شخصیتی
(روانرنجوری) و متغیرهای شناختی (کارآمدی ایمنی ،تمرکز
تنظیمی) بهعنوان پیشبینهای رفتارهای ناایمن است .نتایج
حاکی از آن بود که متغیرهای مذکور از توان پیشبینی مناسبی
برای رفتارهای ناایمن برخوردارند.
نتایج تحلیل ممیز ،فرضیه اول پژوهش را مبنی بر پیشبینی
رفتارهای ناایمن ،بر اساس تفاوت روانرنجوری کارکنان ایمن و
ناایمن تأیید کرد .نتایج این فرضیه با پژوهشهای  Beecherو
همکاران و نیز  Henningو همکاران همخوان است .در تبیین
این فرضیه میتوان چنین بیان کرد که افراد با سطوح باالیی از
روان رنجوری ،مضطرب و افسرده و احتماالً نامطمئن هستند و
در مقابل استرس ،احساس ناتوانی میکنند [ .]11از آنجا که این
افراد در مقابل تقاضاهای شغلی دستپاچه ،سراسیمه و عصبانی
میشوند و چون شرایط خلقی و عاطفی افراد بر نگرش و میزان
دقت و توجه آنها تأثیر میگذارد ،در نتیجه توجه و تمرکز افراد
روانرنجور روی کار کاهش مییابد [ .]11بنابراین ،این انتظار
وجود دارد که روانرنجوری با نگرش نسبت به رعایت ایمنی
رابطه منفی داشته باشد.

با توجه به نتایج پژوهش ،فرضیة دوم نیز مبنی بر پیشبینی
رفتارهای ناایمن براساس تفاوت کارآمدی ایمنی کارکنان ایمن
و ناایمن تأیید شد .این یافته با پژوهشهای  Clissoldو همکاران
و نیز  Katz-Navonو همکاران همسو است .این یافتهها را
میتوان طبق نظریة شناختی -اجتماعی بندورا ( 'Bandura
 )social cognitive theoryچنین تبیین کرد؛ همانطور که
رفتار شخص نتیجة تعامل فرد ،محیط و رفتار است ،در حوزة
ایمنی نیز یک فرهنگ ایمنی جامع از سه جزء فرد ،رفتار و
محیط تشکیل میشود [ .]9یکی از مهمترین قابلیتها که از
تعامل این روابط سهگانه ایجاد میشود ،ادراکاتی است که افراد
از خودشان و محیطشان شکل میدهند .این ادراکات در حوزة
ایمنی ،کارآمدی ایمنی نامیده میشود .افرادی که احساس
کارآمدی باالیی دارند در مقایسه با کسانی که احساس کارآمدی
پایینی دارند ،به تواناییهای خود اطمینان بیشتری دارند و باور
دارند کار خود را به طور ایمن انجام میدهند و میتوانند
رفتارهای ناایمن را کنترل کنند [.]9
در ارتباط با فرضیة آخر پژوهش ،نتایج نشان داد ابعاد تمرکز
تنظیمی (تمرکز پیشگیری و تمرکز پیشبردی) قادر به
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پیشبینی رفتارهای ناایمن کارکنان ایمن و ناایمن هستند .این
یافتهها با نتایج پژوهشهای  Wallaceو  ،Chenجانسون و چانگ،
 Henningو همکاران و نیز  VanDer Vurstهمراستا است .در
تبیین این یافته باید بیان کرد ،براساس نظریة تمرکز تنظیمی،
مردم تالشهای متفاوت یا راهبردهای متفاوتی برای انجام
پیامدهای مطلوب ،مثل انجام دادن شغلشان دارند [ .]19افراد
ممکن است وظایف خود را با استفاده از راهبرد تمرکز پیشبردی
انجام بدهند که در واقع یک تمرکز اشتیاقی یا نگرانی برای
انجامدادن مقدار زیادی از کار با سرعت است .یا اینکه آنها یک
راهبرد تمرکز پیشگیری را به کار ببرند؛ که یک تمرکز احتیاطی
یا نگرانی برای رعایت قوانین ،مقررات مرتبط با کار و
مسئولیتپذیری است .به عبارت دیگر ،کارکنانی که تمرکز
پیشبردی دارند تمایل دارند در فعالیتهای کاری به خاطر
پیامدهای مطلوب اقتصادی و پیشرفتی آن مشغول شوند .در
مقابل ،کارکنان با یک تمرکز پیشگیری تمایل دارند تا به قوانین
و دستورالعملها پایبند باشند ،تعهد کاریشان را به انجام برسانند،
ترس از دست دادن دیگران دارند و از اشتباهات و دیگر پیامدهای
منفی اجتناب میکنند [ .]15بنابراین ،اتخاذ یک راهبرد
پیشبردی ،به علت نگرانی برای انجامدادن مقدار زیادی از وظایف
بهسرعت ،احتما ًال به خطاها و اشتباهاتی منجر میشود و افراد
ممکن است برای رسیدن به اهدافشان بهطور ناایمن عمل کنند
[ .]18در مقابل ،یک راهبرد پیشگیری ،به علت نگرانی از اجتناب
از پیامدهای منفی (حوادث ،آسیب ،نقص وظیفه) ،احتما ًال منجر
به انجامدادن و درگیرشدن ایمن در وظایف میشود [.]25
بهطور کلی ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد متغیرهای
روانرنجوری ،کارآمدی ایمنی ،تمرکز پیشگیری و تمرکز
پیشبردی قادر هستند رفتارهای ناایمن را در دو گروه کارکنان
ایمن و کارکنان ناایمن پیشبینی کنند .از آنجا که تفاوتهای
فردی ،نقش مهمی در پیشبینی نگرشهای ایمنی دارند،
پیشنهاد میشود قبل از استخدام ،پرسشنامة پنج عامل بزرگ
روی کارکنان اجرا شود و افرادی که روانرنجور هستند ،در
مشاغل پرخطر استخدام نشوند .همچنین ،با توجه به اینکه
میتوان کارآمدی ایمنی را آموزش داد و آن را در کارکنان ارتقا
داد ،پیشنهاد میشود با آموزشهای مبتنی بر تغییر نگرش درباره
خودکارآمدی و ایجاد فضای مناسبی برای الگوسازی افراد از
مدیران ،میتوان کارآمدی ایمنی کارکنان را افزایش داد .در
نهایت ،به مدیران ،رؤسا و سرپرستان پیشنهاد میشود رویکرد
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تمرکز پیشگیری را در اولویت قرار دهند و آن را به افراد توصیه
کنند.
البته این پژوهش با محدودیتهایی نیز همراه بود؛
تکمرکزی بودن جامعة پژوهش میتواند تعمیمپذیری نتایج این
پژوهش را محدود کند .عالوه بر این ،استفاده از پرسشنامههای
خودگزارشی نیز یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش بود .با
توجه به این محدودیتها پیشنهاد میشود در مطالعات آتی از
چندین جامعة آماری جهت نمونهگیری استفاده شود .همچنین،
پژوهشهای بعدی ابزارهای سنجش دیگری همچون مصاحبه و
یا روش مشاهده را به کار گیرند.
نتیجه گیری

رفتارهای ناایمن کارکنان در محیط کار میتواند پیامدهای
بسیار زیانباری برای سازمانها داشته باشد .براساس نتایج
پژوهش حاضر ،ویژگی شخصیتی روانرنجوری و عوامل شناختی
شامل کارآمدی ایمنی تمرکز تنظیمی قادر هستند همزمان
رفتارهای ناایمن را پیشبینی کنند .به عبارتی ،روانرنجوری
سبب افزایش رفتارهای ناایمن و کارآمدی ایمنی و تمرکز
تنظیمی با ابعاد تمرکز پیشگیری و تمرکز پیشبردی ،منجر به
کاهش رفتارهای ناایمن کارکنان میشوند.
تقدیر و تشکر

پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامة کارشناسیارشد است که
در قالب طرح پژوهشی (کد طرح )295575 :و با حمایت مالی
شرکت پاالیش گاز بیدبلند اجرا شد .در آخر الزم است از مدیران
و کارکنان شرکت پاالیش گاز بیدبلند به خاطر همکاریشان
تشکر کنیم.
تعارض منافع

بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
منابع مالی

منابع مالی این مطالعه با حمایت مالی شرکت پاالیش گاز
بیدبلند اجرا شده است.
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