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  كارگران  ايمني در مهاربررسي جايگاه 

  شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
  

   1مريم عميدي مظاهري

   2عليرضا حيدرنيا

   3فضل اهللا غفراني پور

  

  :قدمهم

 را امـور  توانـد  يشان ميها شتال، معتقدند كه كساني .دارند زندگي بر رويدادهاي نندك مي كه افراد تصور است كنترلي درجه مهارجايگاه 

 بيروني مهارجايگاه  دانند مي مؤثر امور زندگي در را ديگران قدرت يا شانس سرنوشت، كه و افرادي است رونيد ها نآ مهارجايگاه ، دهد تغيير

 درونـي  مهـار جايگـاه   داراي افـراد  كـه  حـالي  در ،پذيرند تحريك و اعتماد بي كينه، از مملو  عصبي،، بيروني دارندمهاركه جايگاه افراد  .دارند

 خوب راهبردهاي ،دارند تمايل ها دروني كه طوري به ،است متفاوت ها نآ در نيز گيري راهبردهاي تصميم . نددار عكس بر نسبتاً ييها ويژگي

 كنتـرل  منبع درونـي  تأثير تحت كه اشخاصي است شده گزارش. كنار بگذارند ،شود مي منتهي شكست به كه  راراهبردهايي كنند و حفظ را

 در ،كننـد  برخـورد مـي   مسائل با بهتر آيند و بر مي اطالعات جستجوي هستند؛ در مندتر  هدفثمرتر، مثمر و تر سالم رفته هم روي ،هستند

  .4گذارند مي نمايش به را رخوت و حالي بي از هايي ها نشانه بيروني كه حالي

 بيـشتري  آمادگي خود اعمال مسئوليت قبول براي بيروني مهارجايگاه  داراي افراد با در مقايسه ،دروني مهارجايگاه  داراي افراد عالوه، به

 برخـوردار  بهتـري  روانـي  از بهداشـت  است ممكن دروني مهارجايگاه  داراي افراد ،دهند مي نشان كه است دست در شواهدي همچنين.دارند

 .5باشند

ده بـااليي   كساني كـه كنتـرل درك شـ       . توان به عنوان صفتي همبسته با انگيزش دروني فرد براي تالش در نظرگرفت              را مي  مهارجايگاه  

 هرچه ارتباط ميان پيامد و تالش به صـورت          ،بنابراين. ثر است ؤ باور دارند كه رفتارشان براي رسيدن به اهداف يا  پيامدهاي مطلوب م             ،دارند

                                                 

  دانشجوي دوره دكتري آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس. 1

  دانشيار گروه آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس. 2

  دانشيار گروه آموزش بهداشت، دانشگاه تربيت مدرس. 3

 دانـشگاه  علمـي   مجلـه ؛اسكلروزيس مولتيپل به مبتال بيماران در كنترل منبع و شخصيتي تيپ  ارزيابي؛يان م ك، صمدي م جمظاهري ش، ضراب .4

  .52-48 ،1387 تابستان ،2 شماره پانزدهم، دوره. همدان  درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم

  .535-531؛ 1378.ارسباران : تهران چهارم؛ چاپ؛ شخصيت هاي نظريه همكاران؛ و ترجمه يوسف كريمي. د شولتز . 5
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  . انگيزش فرد براي تالش بيشتر خواهد شد،قوي تري درك شود

اش بـراي كـسب      فت كه انگيزش دروني فرد و بـاور توانـايي         توان به عنوان صفت شخصيتي در نظر گر         دروني را مي   مهارهمچنين جايگاه   

  ).1( كند اهداف و پيامدهاي مطلوب را پيش بيني مي

هـايي   دهـد؛ مقيـاس    عمومي را مورد سنجش قرار مي    مهار جايگاه   ، كه توسط روتر ابداع شده است      مهاركه مقياس اوليه جايگاه      در حالي 

،  2 ويـژه سـالمتي    مهارهاي جايگاه    وان از مقياس  ت  ميمثال  به عنوان   . اند اص ايجاد شده  براي سنجش درجه كنترل درك شده بر موضوعات خ        

 تالش براي برقراري ارتباط ميان دروني يا بيروني بودن بـا معيـار بيرونـي                ،برخي از محققان عقيده دارند    .  نام برد  3 ويژه رانندگي  مهارجايگاه  

  . اصي به رفتارهاي هدف بپردازدتر است كه سنجش اين سازه به طور اختص زماني موفق

بـراي  در اين زمينه مطالعات زيادي انجام شده كه         .  اهميت زيادي دارد   مهارايمني و حادثه پذيري نيز بحث جايگاه        به  در مباحث مربوط    

كه تفـاوت    دهد شان مي  در ميان كارگران مراكز بيمارستاني و صنعتي ن        مهار بررسي جايگاه    ،شود  مي اشاره   ها  نرعايت اختصار به شماري از آ     

بـراي  با اشاره به  اين ارتباط؛ مقياسي  )2002 (4 ارتباط دارد، هانترها ن آآميز  با حادثه ديدگي و رفتارهاي مخاطرهمهارافراد از لحاظ جايگاه 

  . 5 طراحي كرده استخلبانان  ايمنيمهارسنجش جايگار 

 حـوادث و    مهـار  جايگـاه    همشاغل مختلف را بـه وسـيل      كرده   حادثه نديده از     توانست دو گروه از افراد حادثه ديده و        ) 1994 ( 6جنيكاك

  ).7(كند برنامه آموزش ايمني به طور معني داري از يكديگر متمايز 

را  بيني حادثه وآسيب در كارگران ايجـاد كردنـد و روايـي آن    براي پيشرا  ايمني مشتق از مقياس روتر    مهارمقياس جايگاه   8جونز و وبكر  

 درونـي  مهـار  دريافتند كه  گروهي از افراد كه كمتر از سايرين حادثه داشـتند بـه طـور معنـي داري جايگـاه         ها  ن آ ،ش قرار دادند  مورد سنج 

 درونـي   مهـار انـد قبـل از حادثـه كمتـر جايگـاه              افرادي كه دچار حادثه شده     ،توان تعيين كرد   چه نمي   اگر ،گويند اين دو محقق مي   . داشتند

  .)9(بيني رفتار به كار برد  توان براي پيش  ايمني را ميمهاراند؛ سازه جايگاه   بيروني پيدا كردهمهاره حادثه جايگاه ند يا در نتيجها تداش

 ايمني افراد حادثه ديده كمتـر از  مهاردر كارگران شركت فوالد خوزستان ميانگين نمرات جايگاه ) 1386(در مطالعه شكركن و همكاران      

  ).10( ايمني در افراد حادثه نديده بودرمهاميانگين نمرات جايگاه 

  .)11(كرد تأييد را  با نرخ حوادث مهاردار ميان جايگاه  در پژوهش ديگري رابطه معنيهانسن 

 كارگران شركت سـهامي ذوب  مهارگيري از حوادث، اين پژوهش به بررسي جايگاه         ايمني و پيش   يبا توجه به اهميت اين متغير در ارتقا       

  .ته استآهن اصفهان پرداخ

                                                 

 

1.King Z. Career self-management: Its nature, causes and consequences. J Vocat Behav 2004; 65: 112–33. 

2. Regis D. Self-concept and conformity in theories of health education [Dissertation]. Exeter, United Kingdom:Univ. of 

Exeter;1990. 

3. Montag I, Comrey AL. Internality and externality as correlates of involvement in fatal driving accidents. J Appl 

Psych 1987; 72:339-43. 

4. Hunter 

5. Hunter DR. Development of an Aviation Safety Locus of Control Scale. AviationSpace and Environnmental Medicine. 

Washington, DC (2002). 

6. janicak 

7. Janicak CA, Significant accident prediction. Prof Saf 1994; 39: 20-6. 

8. Jones and Webker 

9. Jones JW, Webker L. Development and validation of the safety locus of control scale. Prrcep Mot Skill 1985; 61:151-

161. 

 جسماني بـه عنـوان      -بررسي متغيرهاي شخصيتي ، شناختي، سازماني و زيستي       .   شكركن ح، بشليده ك،حقيقي ج، نيسي ع       .10

 دومـين همـايش مـديريت سـرمايه هـاي انـساني بـا رويكـرد                 ؛هاي حادثه ديدگي در كاركنان صف شركت فوالد خوزستان         بين پيش

  .1386ند ماه اسف2و 1: كاربردي، تهران
11. Hansen CP, Personality characteristics of the accident involved employee. J Bus Psychol 1988; 2: 346–65. 
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  :مواد وروش كار

 در شركت سهامي ذوب آهـن اصـفهان      650در كارگاه فوالد سازي و نورد     1387 تحليلي به صورت مقطعي در سال        -اين مطالعه توصيفي  

ر  نفر د270كه با در نظر گرفتن احتمال ريزش تعداد شد برآورد  253 برابر d =08/0و p =5/0 و α = 01/0حجم نمونه با احتساب. انجام شد

  قسمتي ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته دو. به روش تصادفي از ميان كارگران دو كارگاه انتخاب شدند نظر گرفته شدكه 

دوازده و  ) هل، سطح تحصيالت، سابقه كارتخصصي، وضعيت اسـتخدام و سـابقه وقـوع حادثـه كـاري                أسن، وضع ت  (شامل اطالعات جمعيتي    

 براي سنجش اعتبار    .شدكه به روش خود ايفاء توسط كارگران تكميل         اي ليكرت بود     درجهپنج   ايمني در مقياس     رمهاسنجش جايگاه   سؤال  

) α = 88/0( يـا ضـريب آلفـاي كرونبـاخ    2 و براي تعيين پايايي يا اعتماد علمي آن از روش همـساني درونـي   1اين ابزار از روش اعتبار محتوي     

  .يه و تحليل قرار گرفتمورد تجزSPSSاطالعات با . استفاده شد

  

  :نتايج

نوبـت كـار بودنـد و در سـه شـيفت            در  همه كارگران مورد بررسـي      . ودندب  مياز شركت كنندگان شركتي و بقيه رس      ) نفر 75 ( درصد 28

. از كـارگران سـابقه حادثـه كـاري داشـتند     )  نفـر 82( درصـد  4/30. كردنـد  روزكار، عصر كار و شب كار به صورت چرخشي انجام وظيفه مي    

   . خالصه شده است1اطالعات جمعيت شناختي كارگران مورد بررسي در جدول 

تـر از  ميـانگين در نظـر گرفتـه             بود كه كوچك   2/7با انحراف معيار     6/35 ايمني كارگران مورد بررسي معادل       مهارميانگين نمره جايگاه    

  . است) 36تر از  نمره كوچك( بيروني ؛مني كارگران ايمهارتوان نتيجه گرفت كه جايگاه  مي. بود) µ=36(نامه  شده براي پرسش

 ايمني از رگرسيون خطي استفاده شد كه رابطه بين سـابقه كـار و سـن و                  مهاربراي تعيين اثر و ارتباط سن و سابقه كار بر نمره جايگاه             

  .دار نبود  معنيمهارنمره جايگاه 

 و تي مستقل اسـتفاده شـد    ايمني از آزمون آناليز واريانس يك طرفههارمبراي تعيين اثر تحصيالت و وضعيت استخدام بر  نمره جايگاه 

  ).2جدول (

  ).3جدول ( براي مقايسه فراواني سابقه حادثه كاري در كارگران مورد  بررسي برحسب وضعيت تحصيلي آزمون كاي اسكوئر استفاده شد

  

   اطالعات جمعيت شناختي كارگران مورد بررسي.1جدول 

 درصد دتعدا  برچسب  متغير

  5/18  50  زير ديپلم

  7/70  191  ديپلم

 وضعيت تحصيالت

  7/10  29  باالتر از ديپلم

  7/33  91  سال30زير

  4/57  155   سال31-45

  سن

  3/65  17  46باالتر از

  48  124   سال5كمتر از 

  34  89   سال6-15

  سابقه كار

  18  46 سال16بيشتر از 

  هلأوضعيت ت  5/85  231  متاهل

  5/14  39  مجرد

                                                 

1. Content validity 

2. Internal consistency method 
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   ايمني كارگران مورد  بررسي بر حسب وضعيت تحصيلي و وضعيت استخداممهار مقايسه  ميانگين نمرات جايگاه .2جدول 

 انحراف  معيار ميانگين تعداد  برچسب  متغير

  24/4  8/37  50  زير ديپلم

  45/4  8/39  191  ديپلم

 

  وضعيت تحصيالت

  8/3  41  29 باالتر از ديپلم

=F ليز واريانسنتيجه آزمون آنا 42/6                        P-value= 002/0  

   3/4  39  75  شركتي

  5/4  8/40  195  رسمي  وضعيت استخدام

=T  نتيجه آزمون تي مستقل 5/4                        P-value= 01/0  

  

   مقايسه فراواني سابقه حادثه كاري در كارگران مورد  بررسي بر حسب وضعيت تحصيلي.3جدول 

 برچسب  تغيرم  باالتر از ديپلم  ديپلم  زير ديپلم

  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد

نتيجه آزمون 

  كاي اسكوئر

  7  2  32  61  38  19  دارد
 سابقه حادثه كاري

  93  27  68  130  62  31  ندارد

  100  29  100  191  100  50  جمع

Sig= 01/0  

 :بحث

اي  هاز اهميـت ويـژ  فنـاوري  دنياي علم و  دارد، سالمت زيستن در بيشتر گام برميدر جهاني كه هم اكنون به سوي صنعتي شدن هرچه 

هاي اخيـر   در همين راستا در سال. گرفته است  سرلوحه بسياري از صنايع قرار برخوردار بوده و امروزه شعار انسان سالم در محيط كار سالم

   هـا   ن ايمني صورت گرفتـه اسـت كـه تعـداد محـدودي از آ              يشغلي و ارتقا  اقدامات متعددي براي ارتقاء آگاهي كارگران در زمينه مخاطرات          

  . اند موفق بوده

افزايش آگـاهي افـراد      يي نسبي اين اقدامات اين است كه بيشتر اين مداخالت بر تجزيه و تحليل خطر و               ايكي از داليل احتمالي عدم كار     

آگاهي با توجـه بـه مخـاطرات     يرانه در حيطه ايمني نشان داده كه دانش وگ كه پيشينه مطالعات تغيير رفتار پيش اند؛ در حالي   متمركز شده 

هاي رفتار نيز  كننده گيرانه الزم است به ساير تعيين هاي پيش   برنامه يبهداشتي احتمالي براي تغيير رفتار كافي و ضروري نيست و براي ارتقا           

  . پرداخته شود

 دروني دارند اغلب نوآورنـد، در كارهـاي سـخت انجـام             مهارافرادي كه جايگاه    است   ارمهجايگاه  هاي رفتار    كننده ترين تعيين  يكي از مهم  

در مقابـل افـرادي   . مختلف دارنـد رضايت بيشتري ي ها تاز كنترل فردي در موقعي دارند واهدافي كنترل زندگي خود براي كنند،  وظيفه مي

بـراي  ، و معتقدند) استخصوص در مواردي كه درگيري فعال الزم ه ب( ندورز ي مشكل اجتناب ميها تاز موقعي  بيروني دارندمهاركه جايگاه 

  ).1(است ت و تالش زيادي الزم مهارحل مشكالت 

 دليل اين توجه خاص اين است كه اين ويژگي با پيامدهاي            ،كنترل درك شده به طور گسترده در ادبيات پژوهش مورد توجه قرار گرفته            

 با عوامل شغلي متنوعي مرتبط اسـت و         مهار كه جايگاه    اند  همطالعات نشان داد   ).2(وعي همبسته است    شناختي، عاطفي، رفتاري و رواني متن     

  ).3( ي محل كار مورد غفلت قرار گيردها شنبايد در پژوه

در نظـر   تـر از ميـانگين        بود كه كوچـك    2/7و  6/35 ايمني كارگران به ترتيب      مهار در اين پژوهش ميانگين و انحراف معيار نمره جايگاه          

) 36نمره كـوچكتر از     ( ايمني كارگران مورد  بررسي بيروني        مهارتوان نتيجه گرفت كه جايگاه       مي. بود) µ=36(نامه   گرفته شده براي پرسش   

                                                 

1.Farahani M, Cooper M, Jin P: Is locus of control unidimensional or multidimensional? – Data from Persian 

translations of Rotter's I-E scale and Levenson's I, P, and C scales. Psychol Res 1996, 3:38-62.  

2.Thomas WH ,Kelly L, Lillian T E. Locus of control at work: a meta-analysis. J Organiz Behav 2006; 27:1057-87. 

3. Judge TA, Bono JE . Relationship of core self-evaluations traits–self-esteem, generalized selfefficacy, locus of 

control, and emotional stability–with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. J Appl Psych 2001; 86: 

80–92. 
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انديـشي و اسـتفاده از        كمتـر بـراي كنتـرل حـوادث بـه چـاره            ، بيروني هـستند   مهار افرادي كه داراي جايگاه      .دهند مطالعات نشان مي  . است
 ).1( پردازند ي درون زاد براي مقابله با رويدادها ميها شرو

درصـد از از    23درصد از كارگران گروه آزمون معتقد بودند وقوع حادثه بـراي كـارگر بـه قـضا و قـدر بـستگي دارد و                         35در اين پژوهش    
گيـري    افراد كمتر به فكر پيش     شود  مي چنين باوري باعث     . وقوع حادثه براي كارگر بستگي به شانس دارد        ،كارگران گروه آزمون معتقد بودند    
  .از حادثه و انجام رفتار ايمن باشند

  ).2(شوند   افراد جبري مسلك بيشتر دچار حادثه مي،اند  نشان دادهمهاري مربوط به جايگاه ها شپژوه
اد داراي تحصيالت باالتر به طور       ايمني افر  مهارمقايسه افراد در سطوح مختلف تحصيلي با آناليز واريانس نشان داد ميانگين نمره جايگاه               

 از جملـه در مطالعـه جيكـي و سـالمين در افـراد بـا       ،كه مشابه مطالعات قبلي است) P- value=002/0(است معني داري بيشتر از سايرين 
  . )3(تحصيالت باالتر آگاهي ايمني و رضايت شغلي و تبعيت از مقررات ايمني به طور معني داري بيشتر از ساير افراد بود

بررسي افراد حادثه ديده و افراد بدون حادثه نيز تفاوت معني داري از نظر سطح تحصيالت ديده شد افراد حادثه ديده عمدتا تحـصيالت                        
  ). 4(در مطالعه سالمين نيز در افراد با تحصيالت باالتر حوادث شغلي كمتري ديده شد) P- value=01/0( كمتري داشتند

ه طور معني داري بيـشتر از كـارگران         ب  ميان شركتي و رسمي نيز  نشان داد كه ميانگين نمره كارگران رس            مقايسه ميانگين نمرات كارگر   
  .)P- value=01/0(شركتي بود

 )تحت كنترل شخصي بودن(و مسئوليت پذيري) تحت كنترل ديگران بودن(از ديدگاه ارتقاء ايمني و سالمت تمايز ميان واكنش پذيري 
  . حرفه ايمني استي ها شزرگترين چالبسيار اساسي و يكي از ب

اگر از افراد بيروني خواسته شود به اهداف قطعي در يك دوره زماني معين دست يابند؛ ممكن است احساس مـسئوليت بـراي تعهـد بـه                           
اتي فراتـر از آنچـه       فقط كارهاي ضروري را انجام ميدهند در صورتي كه افراد دروني اقـدام             ها  نوعده زماني نداشته باشند در بهترين  حالت آ        

هند كه اين امر در مورد ايمني و بهداشت صنعتي بـسيار مـورد نيـاز اسـت چـرا كـه                      د  ميسيستم به عنوان وظيفه تعريف كرده است؛ انجام         
هد كه افراد بايد فراتر از وظيفه خود عمل كنند يا بـه عبـارتي در قبـال ايمنـي و سـالمتي ديگـران  و يـا حتـي محـيط و             د  ميشرايطي رخ   

  . جهيزات مسئوليت پپذيرندت
 واضح كامالًاين امر  ها ندربسياري از سازما. به عبارت ديگر براي بهبود ايمني بايد افراد فراتر از عملكرد جاري و تجارب عادي عمل كنند  

. رل شخصي درآينـد   است وكارگران بايد مسئوليت پذيري خود را افزايش دهند و از حالت تحت كنترل ديگران به حالت خود كنترلي يا كنت                    
 گاهي سرپرست يا همكاري پيرامون وي نيست تا كارگر را بـه كـار ايمـن وا دارد                   شود  مييي انجام   تنهابسياري از كارها توسط يك كارگر به        

)5.(  
ي و چـه از   دروني و بيروني در تبيين چگونگي كار كاركنان چه از نظر نگرش           مهارهمچنين در دانش سازماني تفاوت ميان افراد با جايگاه          

 مهار مروري كيفي در مطالعات اين حيطه انجام داده است مطالعه وي نشان داد كه افراد با جايگاه               6اسپكتور. نظر رفتاري اهميت زيادي دارد    
  ).7( عملكرد و رضايت شغلي دارند ،دروني سطوح باالتري از نظر انگيزش

 ايمني دروني را ترويج     مهاراري ايجاد كنند كه مسئوليت پذيري يا جايگاه         بايد فرهنگ ك   ها  نبنابراين متخصصين ايمني و مديران سازما     

  .شدبا مي ايمني ضروري مهاردر همين راستا بررسي عوامل اثر گذار بر جايگاه . دهد و تسهيل كند
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