
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

تولیدی متوسط  صنایع در شغلی حوادث و ایمنی مهار جایگاه بین همبستگی بررسی

 1394 سال منتخب استان قم،
 

 2، مژگان شهبازی*3، علیرضا کوهپایی2گل ، محدثه حاجی علی2، معصومه شمسی1محمد خندان

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، 1

 .دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

ای،  گروه مهندسی بهداشت حرفه2

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 

 .قم، قم، ایران

مرکز  ،ای گروه مهندسی بهداشت حرفه3

تحقیقات سالمت کار، دانشکده 

بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، 

 ایران. 

 

 

 

 

 

 نویسنده مسئول مکاتبات: *

 تحقیقات ، مرکزعلیرضا کوهپایی

 بهداشت مهندسی کار، گروه سالمت

 دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه

 ایران؛ قم، قم، پزشکی علوم

 

 آدرس پست الکترونیکی:

koohpaei19@yahoo.com 
 

 13/4/95تاریخ دریافت:

 31/5/95تاریخ پذیرش:

 

 چکیده
جوامع  بههای مستقیم و غیرمستقیم زیادی را  امروزه حوادث ناشی از کار، هزینه :زمینه و هدف

به  ،محیطیمنظور پیشگیری از وقوع این حوادث، الزم است در کنار عوامل  . بهکند تحمیل می

. مطالعه حاضر با هدف بررسی ه شودعوامل فردی همچون جایگاه مهار ایمنی نیز پرداخت

انجام  1394میان جایگاه مهار ایمنی و حوادث شغلی در دو شرکت تولیدی در سال  همبستگی

 شد.

صورت  که به کارگر 163 بر روی 1394در سال  تحلیلی -توصیفی  مطالعه این :روش بررسی

 ها، آوری داده ابزارهای مورد استفاده جهت جمع اری شرکت کرده بودند انجام گرفت.شم تمام

 خوداظهاری بیان شدند. طور حوادث به بود ودموگرافیک و معتبر جایگاه مهار ایمنی  پرسشنامه

تحلیل  پواسونطرفه و رگرسیون  های آماری تی، تحلیل واریانس یک ها با استفاده از آزمون داده

  شدند.

 8/29±6/6 ،% زن و مابقی مرد بودند. متوسط سن کارگران8/52 ،از میان کل کارگران ها: افتهی

دچار حادثه شغلی شده بودند. امتیاز از کارگران %( 8/22نفر ) 37 . در مجموع،سال محاسبه شد

سابقه شغلی افراد از متغیرهای دموگرافیک، بین . به دست آمد 1/39±7/6برابر با  ،مهار ایمنی

(06/0p=) یکی از ) کنترل بیرونی، ولی بین داشتنوجود  یارتباط ،با تعداد حوادث شغلی

 (.>05/0p) دیده شدداری  ارتباط معنی ،با حوادث شغلی (های جایگاه مهار ایمنی زیرمقیاس

های مثبت یا منفی را پیامد رفتار خود  که رویداد ی تحقیق، افرادیها براساس یافته گیری: نتیجه

 در مقایسه ،دهند بلکه آن را به شانس، سرنوشت و عوامل محیطی مهارنشدنی نسبت می ؛نددان نمی

سی و شناختی ناش رو، توجه به فاکتورهای روان شوند. از این افراد دیگر بیشتر دچار حادثه می با

 قرار گیرد. گیران صنعت بایست در اولویت توجه مدیران و تصمیم ی کار میها افراد در محیط

 .سالمت روانشناسی؛ شغلی؛ حادثه خارجی؛ -داخلی کنترل ای؛ حرفه بهداشت :ها واژهکلید 
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 مقدمه  
، رشد اقتصادی و تولید در در دنیای امروز، صنایع مختلف در ارتقا

جوامع، نقش انکارناپذیری دارند. در صنایع بزرگ همچون نفت و 

ی تولید خودرو، احتمال ایجاد آسیب به دالیلی ها گاز یا شرکت

های  تر و نظارت های دقیق همچون وجود منابع بیشتر؛ بازرسی

(. در مقابل، صنایع در مقیاس متوسط و 1قانونی کمتر است )

ی ها توجهی از فعالیت وجود دارند که سهم قابل کوچک نیز

دهند. در صنایع  تولیدی و اقتصادی را به خود اختصاص می

متوسط و کوچک ممکن است به دالیل مختلف مانند مسائل مالی 

ای، همچنین نوسانات بازار؛ موضوع ایمنی و سالمت  و هزینه

المللی  براساس تخمین سازمان بینکارکنان مورد غفلت قرار گیرد. 

میلیون نفر جان خود را در اثر حوادث و  34/2کار، ساالنه 

میلیون نفر نیز از  314دهند و  های ناشی از کار از دست می بیماری

 در حوادث که درحالی است (. این2) برند صدمات شغلی رنج می

 کاهش همچون غیرمستقیم هزینه برابر چهار مستقیم، هزینه ازای

 عنوان به کار از ناشی حوادث (. امروزه،3د )دارن همراه به اعتبار

 در میر و مرگ عامل دومین جهان، در میر و مرگ عامل سومین

 ریسک ترین مهم از یکی و رانندگی تصادفات از بعد ایران

 صنعتی جوامع در اقتصادی و بهداشتی، اجتماعی مهم فاکتورهای

نظیر  بزرگی حوادث (. آنالیز4باشد ) می مطرح توسعه حال در و

 در چرنوبیل هندوستان، در بوپال انگلستان، در آیلند مایل تری

 و ناایمن اعمال عامل دو که مدعا است این گواه سابق، شوروی

(. این 5هستند ) حوادث علل ترین مهم عنوان به ناایمن شرایط

و اجتماعی   جسمی -عوامل موجب ایجاد خسارات روانی 

شوند. همچنین روی اقتصاد  یتوجه و گاهی غیرقابل جبرانی م قابل

(. 6و شرایط زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی نیز مؤثرند )

عنوان عوامل مؤثر بر مدیریت  محققان، علل فردی و اجتماعی را به

ی ها ی شغلی لحاظ کرده و در چهارچوبها خطر در محیط

(. 7اند ) مفاهیم ایمنی و بهداشت شغلی مورد نظر قرار داده

های فیزیکی  طور سنتی بر روی جنبه و بهداشت به مطالعات ایمنی

( متمرکز شده است. از 9( و یا بهداشتی مثل دما و سر و صدا )8)

سوی دیگر، رشد چشمگیری در بخش ارتباط بین فاکتورهای 

ی ها (. براساس تئوری11،10شود ) روانی و حوادث نیز دیده می

 ار ـرش و رفتروانشناسی اجتماعی یک رابطه علت و معلولی بین نگ

 

عنوان نمونه ارتقای جو و فرهنگ ایمنی  (. به12وجود دارد )

(. در 13-15تواند حوادث را در محیط کار کاهش دهد ) می

 عنوان تحت فاکتوری مطالعات، محققان کشورهای پیشرفته غربی،

(. جایگاه 16اند ) مهار را مطرح و مورد بررسی قرار داده جایگاه

دیریت ایمنی، جایگاه مهار ایمنی نامیده مهار که در حوزه م

و  بوده اتفاقات وقوع بر کنترل از افراد تصور بیانگر شود، می

 به بیان دیگر، جایگاه. (17باشد ) دخیل حوادث بروز در تواند می

 وقوع بر کنند می تصور افراد که است کنترلی درجه ایمنی، مهار

 بدون تردید، فرادا (. باور18دارند ) ها آسیب و جراحات حوادث،

 مختلف شرایط سوی به را ایشان نیز رفتار. آنها است رفتار سازنده

 نقش رفتارها. دهد می حرکت متفاوت مخاطرات درجه با و

 با ایمنی مهار جایگاه داشته و حوادث بروز یا و ایمنی در کلیدی

(. افراد در حوزه مطالعاتی مهار ایمنی 18است ) ارتباط در حوادث

گیرند. افراد با جایگاه مهار  ته بیرونی و درونی قرار میدر دو دس

بیرونی تمایل به این درک دارند که حوادث در نتیجه اثر بیرونی 

غیرقابل کنترل مثل شانس و سرنوشت است و افراد درونی تمایل 

کنترل نفسیر  دارند پیامدها را براساس رفتار خود و فاکتورهای قابل

افراد با جایگاه مهار ایمنی درونی، (. بر این اساس، 19کنند )

احتمال بیشتری دارد تا در زمان رانندگی کمربند ایمنی خود را 

ببندند، از وسایل ایمنی استفاده کرده و در زمان انجام کار، 

دهند افراد با  هوشیاری بیشتری داشته باشند. مطالعات نشان می

، بیشتر درگیر جایگاه مهار ایمنی بیرونی در مقایسه با افراد درونی

(. به هر حال با توجه به موضوعات 17شوند ) حادثه و جراحت می

و  ها بُعدی تئوری رسد دوران القای یک نظر می بین فرهنگی، به

(. موضوع جایگاه مهار 16مفاهیم غربی به پایان رسیده باشد )

خوبی ساخته و پرداخته شده است، اما در  اگرچه در متون غربی به

(. همچنین 20ندان مورد توجه قرار نگرفته است )جوامع شرقی چ

طور مؤثری بر  توانند به ای می ی مداخلهها براساس مطالعات، برنامه

جایگاه مهار ایمنی تأثیر گذاشته و توانایی کارگران را برای غلبه 

(. از طرفی، تأکید زیادی بر 21بر رویدادهای ناگوار ارتقا دهند )

ی جهانی با ها کاهش حوادث با مدل منظور بهبود شرایط کاری، به

عنوان  ی فیزیکی و روانی بهها پیچیدگی بیشتر شامل نشانه

 هدف با مطالعه فاکتورهای وابسته وجود دارد. بر این اساس این

  در ارـک از ناشی وادثـح با یـایمن ارـمه جایگاه همبستگی بررسی
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 سال در قم، استان کارگر( 100-300) متوسط صنایع منتخب 

 طراحی شد. 1394

 

 بررسی روش
 دو کارکنان عملیاتی تمامی بر روی تحلیلی -توصیفی  مطالعه این

 1394استان قم در سال  منتخب در سطح متوسط تولیدی شرکت

 دموگرافیک پرسشنامه شامل: استفاده مورد ابزارهای. انجام گرفت

 و تحصیالت(، میزان تأهل، وضعیت کار، سابقه جنس، )سن،

 ایمنی مهار جایگاه پرسشنامه. بود ایمنی مهار جایگاه پرسشنامه

 و بیرونی درونی، ایمنی مهار زیرمقیاس سه متشکل از استفاده مورد

است که  ای لیکرت سؤال در مقیاس پنج درجه 12 قالب در شانس

 نسخه پایایی و روایی دهی تکمیل شد. به روش خودگزارش

 بررسی مورد قبلی عهمطال در پرسشنامه جایگاه مهار ایمنی فارسی

(. همچنین، تعداد حوادث 22است ) رسیده اثبات به و قرارگرفته

صورت خوداظهاری توسط افراد، بیان و سپس با  ناشی از کار به

 مستندات موجود مطابقت داده شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نهایت با توجه به اینکه تمامی کارگران در دو دسته با جایگاه 

بندی شدند و وضعیت افراد مورد  و درونی دستهمهار بیرونی 

بررسی با توجه به تمام متغیرهای محیطی )بیرون و درون سازمانی( 

وسیله ابزار، سنجیده شد، لذا ضمن توجه به  و درونی )فردی( به

اختیار آزمودنی برای خروج بدون قید و شرط از مطالعه، معیار 

ها به  دادهف نشد. خاصی برای ورود و یا خروج از مطالعه تعری

های آماری  با استفاده از آزمونو  20نسخه  SPSSافزار  نرمکمک 

 . ندشد تحلیل پوآسونطرفه و رگرسیون  تی، تحلیل واریانس یک

 

 ها یافته
% زن و مابقی مرد بودند. 3/53 کننده، مشارکت 163از میان 

اکثریت آنها  .سال به دست آمد 8/29±6/6، متوسط سن کارگران

در %(. 79ی تحصیالتی در سطح دیپلم و کمتر از دیپلم بودند )دارا

)جدول %( دچار حادثه شغلی شده بودند 8/22نفر ) 37 مجموع،

 (.1شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اطالعات مربوط به متغیرهای دموگرافیک1جدول شماره 

 درصد تعداد ها گزینه متغیر

 جنس
 7/46 76 مرد

 3/53 87 زن

 وضعیت تأهل
 65 104 متأهل

 35 56 مجرد

 سطح تحصیالت

 6/34 56 کمتر از دیپلم

 4/44 72 دیپلم

 4/7 12 فوق دیپلم

 6/13 22 لیسانس

 نظام کاری
 2/65 101 نوبت کار

 8/34 54 روزکار

 حادثه کاری
 8/22 37 بله

 2/77 125 خیر

  1/39±7/6ر با ـرابـبل ـکی ـمنـار ایـاز مهــیـتـام ه،ـعـالـمطن ـدر ای 
 

 (.2)جدول شماره  شدمحاسبه 

 طالعهمتغیرهای مورد م : مقادیر کمّی 2جدول شماره  

 انحراف استاندارد متوسط حداکثر حداقل 

 3/6 2/29 54 18 سن

 1/6 3/5 40 1 سابقه کار

 7/0 3/0 5 0 آموزش ایمنی

 8/0 5/0 6 0 تعداد حادثه شغلی

 3 3/15 20 6 مهار ایمنی درونی

 2/3 3/13 20 3 مهار ایمنی بیرونی

 5/3 5/10 20 3 شانس

 7/6 1/39 56 16 مهار ایمنی کل
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های مختلف به لحاظ  در مقایسه جایگاه مهار ایمنی بین گروه 

شناختی، مشخص گردید مهار درونی مردان  جمعیت

( بوده و از نظر آماری 8/14±2/3یشتر از زنان )( ب5/2±04/16)

تحلیل فاکتورهای مرتبط با حادثه ناشی . (>05/0p)دار است  معنی

 از کار با استفاده از رگرسیون پواسون صورت گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  (=06/0pسابقه شغلی افراد )از متغیرهای دموگرافیک، بین 

کنترل ولی بین  ،داشتنوجود  یارتباط ،تعداد حوادث شغلی

با حوادث  (های جایگاه مهار ایمنی یکی از زیرمقیاس) بیرونی

 . (3)جدول شماره  (=02/0p) دیده شدداری  ارتباط معنی ،شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نتایج تحلیل رگرسیون پوآسون، جهت شناسایی عوامل مرتبط با میزان حوادث شغلی3جدول شماره 

 طبقه متغیر
 شغلی حوادث میزان

e
β

 β pvalue خطای معیار 

 309/0 84/1 87/1 - ضریب ثابت

 تحصیالت

 095/0 69/0 16/1 کمتر از دیپلم

 233/0 67/0 16/1 دیپلم

 797/0 21/1 -67/2 فوق دیپلم

 گروه مرجع لیسانس و باالتر

 جنس
 091/0 37/0 62/0 مرد

 گروه مرجع زن

 وضعیت تأهل
 52/0 45/0 -30/0 مجرد

 گروه مرجع متأهل

 نوبت کاری
 396/0 39/0 -43/0 بله

 گروه مرجع خیر

 304/0 04/0 -04/0 - سن

 065/0 002/0 005/0 - سابقه کار

 221/0 17/0 21/0 - آموزش ایمنی یا کار

 095/0 05/0 -09/0 - مهار ایمنی کل

 635/0 07/0 04/0 - مهار ایمنی درونی

 02/0 09/0 21/0 - مهار ایمنی بیرونی

 -   - شانس

 
 بحث

وجود فراوانی صنایع در مقیاس متوسط و  در این مطالعه با توجه به

تولیدی در مقیاس متوسط انتخاب شد  کوچک در کشور، صنایع

پذیری بیشتری داشته باشد. براساس متون، صنایع با تعداد  تا انطباق

(. 23گیرند ) نفر در مقیاس متوسط قرار می 100-300کارگر، بین 

در مطالعه حاضر، افراد با مهار ایمنی بیرونی دچار حوادث بیشتری 

در مطالعات سایر محققان نیز نتیجه مشابه  (.>05/0p) شده بودند

که دارای مهار  افرادی (.6،22( )24-26به دست آمده است )

بوده و به دلیل این ویژگی، پروایی  ایمنی بیرونی هستند، افراد بی

کمتر در موضوعات ایمنی مشارکت کرده و تبعیت زیادی از 

گیرند  قوانین ایمنی ندارند و تجهیزات ایمنی را نیز کمتر به کار می

که دارای مهار ایمنی درونی هستند بهتر  (. درمقابل، افرادی27)

  ح وـات صحیـه و تصمیمـات داشتـتوانند در تصمیمات خود ثب می

سمت مدیریت  گونه افراد برای جایی بگیرند، پس انتخاب این به

های کاری و در نتیجه کاهش  تواند در جهت کاهش استرس می

ثمر واقع شود. به عبارت دیگر، افراد با مهار ایمنی  مثمر ،حوادث

توان  شوند و می درونی به مراتب کمتر دچار خطا و حادثه می

که دارای مهار ایمنی درونی هستند کمتر  نتیجه گرفت افرادی

 ترین مهم از (. یکی16شوند ) دچار بروز حادثه و اشتباه می

 جایگاه که افرادی ذااست، ل مهار جایگاه رفتار، یها کننده تعیین

انجام  سخت کارهای در نوآور بوده و اغلب دارند درونی مهار

 خود دارای هدف زندگی کنترل همچنین برای کنند، می وظیفه

 بیشتری رضایت مختلف، یها موقعیت در فردی کنترل از و بوده

 از دارند بیرونی مهار جایگاه که افرادی مقابل، در دارند.

 که مواردی در خصوص ورزند، به می تناباج مشکل های موقعیت

  و مهارت مشکالت، معتقدند برای حل است و الزم فعال درگیری
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 (.28زیاد ضروری است ) تالش 

مطالعات  با توجه به نتایج مطالعه و همراستا با نتایج برخی

مشخص گردید حوادث با تأهل، سن و سابقه افراد رابطه  (،22،29)

به عبارت دیگر، افراد متأهل یا مجرد  (.<05/0p) داری ندارد معنی

در سنین کم به همان میزان ممکن است دچار حادثه شوند که 

تر امکان درگیری با حوادث ناشی از کار  تر و یا با تجربه افراد مسن

تواند  ( و جایگاه مهار ایمنی افراد می30خصیت افراد )را دارند. ش

(. با در نظر گرفتن تأثیر مستقیم 31از دالیل این یافته باشد )

(، توجه به این عامل مهم در 32شخصیت افراد بر وقوع حوادث )

ی کاری بسیار اهمیت دارد. ها جانمایی کارگران برای جایگاه

ردان بیش از زنان به همچنین در مطالعه حاضر، مهار درونی م

دست آمد. براساس این یافته، تعداد باالتری از مردان بر این 

اعتقادند که یک ارتباط علت و معلولی بین نحوه عملکرد آنان و 

توان  بروز پیامدها در محیط کار وجود دارد. با توجه به نتایج می

ی حساس و دارای درجه خطر ها گفت در انتخاب افراد برای شغل

باید از افراد باتجربه و با سابقه، همچنین افراد با مهار ایمنی  باال،

درونی استفاده کرد تا سطح حوادث به حداقل ممکن کاهش یابد. 

در این تحقیق بر خالف مطالعات قبلی، بین سطح تحصیالت افراد 

 (. یکی33،34یافت نشد )دار آماری  و ایجاد حادثه نیز ارتباط معنی

تواند سطح اندک آموزش در افراد حاضر  میاز دالیل این نتیجه 

در مطالعه فعلی باشد. به هر حال به دلیل تأثیر آموزش بر جایگاه 

های آموزشی از هر دو بُعد  (، ارتقای سطح برنامه35مهار ایمنی )

 تفاوت سازمانی، دانش در شود. همچنین و کیفی توصیه می کمّی 

 کار چگونگی تبیین در بیرونی و درونی مهار جایگاه با افراد میان

 زیادی اهمیت رفتاری از نظر چه و نگرشی نظر از چه کارکنان

شده در این زمینه نشان  انجام مطالعات بر کیفی مروری. دارد

 نظر از باالتری سطوح مهار درونی، جایگاه با افراد دهد می

 بنابراین، (.36دارند ) شغلی رضایت و عملکرد انگیزش،

، کاری با ایجاد فرهنگ باید ها سازمان رانمدی و ایمنی متخصصین

 و رواج داده را درونی ایمنی مهار جایگاه یا پذیری مسئولیت

 جایگاه بر اثرگذار عوامل بررسی راستا، همین در. کنند تسهیل

، مدیریت ایمنی و ها منطبق بر یافته .است ضروری ایمنی مهار

اطات یی همچون کنترل و ارتبها بهداشت شغلی بر روی حیطه

 (. 37شود ) صنعتی متمرکز می

 

 حمایت از ادراک بهبود در هدفمند از سوی دیگر، اقدامات

(. 38شود ) می ایمنی با مرتبط ارتباطات بهبود به منجر نیز سازمانی

 کننده منعکس سطح سازمانی، در حمایت باالی سطوح همچنین،

 ایشو افز متقابل روابط به منجر بوده و مدیریت عالقه و نگرانی

 کارکنان احساس گردد. بر این مبنا، اگر می ایمنی شهروندی رفتار

 برایشان را تجهیزات ایمنی و به آنها توجه کرده سازمان کنند

 خطر کم و ایمنی رفتار پیروی از قوانین، به تمایل کند، می فراهم

(. لذا توجه به مدیریت مشارکتی در 39یابد ) می افزایش آنها در

ی مورد مطالعه توصیه ها داشت در سطح سازمانعرصه ایمنی و به

 گردد. می

توان به سنجیدن همه متغیرها به  ی این مطالعه میها از محدودیت

این اساس احتمال تورش  دهی اشاره کرد که بر خودگزارشروش 

ی آتی از سایر ها گردد در پژوهش وجود دارد، لذا پیشنهاد می

همچنین توجه به  همانند مصاحبه نیز استفاده شود. ها روش

ی قومیتی و ها موضوعات بین فرهنگی، کارگران مهاجر، تفاوت

و در نهایت، عادات رفتاری در  ، کار تیمی ها خرده فرهنگ

 شود. مطالعات آتی توصیه می

 

 گیری نتیجه
نتایج تحقیق حاضر نشان داد افراد با جایگاه مهار ایمنی بیرونی 

شوند.  بیشتر دچار حادثه مینسبت به افراد با مهار ایمنی درونی، 

سازی کنترل  تواند به مدل رسد نتایج این تحقیق می نظر می به

ی موجود در بین ها حوادث شغلی در سطحی فراتر از مدل

کننده باشد. بر این اساس، تدوین طرح  کارگران ایرانی کمک

کالن استانی و در مرحله بعد کشوری، برای بهبود شرایط کاری با 

بر فاکتورهای واسطه روانی و شخصیتی پیشنهاد  تأکید بیشتر

شناسی  رو توجه به فاکتورهای شناختی و روان گردد. از این می

افراد برای کنترل و کاهش حوادث باید مورد توجه مسئوالن و 

مدیران ارشد قرار گیرد. همچنین با توجه به تأثیرپذیری جایگاه 

ی مدون ها فاده از برنامهای، با است ی مداخلهها مهار ایمنی از برنامه

آموزشی مرتبط با نحوه کنترل خطرات و شناسایی منابع ایجاد 

 توان بر روی حوادث، کنترل بیشتری اعمال کرد.  خطر می
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 تشکر و قدردانی  

 های  تـرکـان شـارکنـران و کـبدین وسیله نویسندگان از تمام مدی

 

 نمایند. مورد مطالعه قدردانی و تشکر می
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Abstract 
 

Background and Objectives: Today, occupational accidents impose 

many direct and indirect costs on communities. In order to prevent the 

occurrence of work-related accidents, it is necessary that environmental 

factors be considered along with personal factors, such as safety Locus 

of control (SLOC). The present study aimed to investigate the 

correlation between safety locus of control and occupational accidents 

in two manufacturing companies in Qom province in 2015. 
 

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 163 

workers who participated in the census. The tools used for data 

collection were valid questionnaire for SLOC and demographic 

questionnaire, and accidents were stated as self-report. Data were 

analyzed using t-, one-way ANOVA, and Poisson regression statistical 

tests.  
 

Results: Among all workers, 52.8% were female and others were male. 

The average age of the workers was 29.8±6.6 years. A total of 37 

(22.8%) workers had experienced occupational accident. Also, score of 

SLOC was 39.1±6.7. Among the demographic variables, there was no 

significant relationship between work history and number of 

occupational accidents (p=0.06), but there was a significant 

relationship between external control (one of the SLOC subscales) and 

occupational accidents (p<0.05). 
 

Conclusion: Based on the findings, subjects who perceive positive or 

negative events as consequences of their own behavior, and attribute 

them to chance, fate, and uncontrollable environmental factors, 

experience more occupational accidents compared to other people. 

Hence, paying attention to psychological and cognitive factors in work 

environments should be a priority for managers and decision makers of 

the industry. 

 

Keywords: Occupational Health; Internal-External control; Accidents, 

Occupational; psychology; Health. 
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