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Abstract
Introduction: Safety and safety behaviors are one of the most critical issues ahead
manufacturing industries in developing countries, especially in hard and harmful jobs.
This research has been conducted to investigate the affecting elements on safety behaviors of workers in hard and harmful jobs in manufacturing industries of Guilan
province.
Methods: The method of this research is descriptive and its purpose is practical.
The statistical population of the research includes workers in hard and harmful jobs
in casting and pressing department of manufacturing industries of Guilan province.
384 workers were chosen as sample through non-random sampling and using Morgan
table due to the unavailability of the people. Required data were collected using the
questionnaire. The questions of safety management system practices are from Chen
and Chen, the questions of ethical leadership are from Cheng et al., the questions of
self-efficacy are from Schwarzer and Jerusalem and the questions of safety motivation, safety compliance and safety participation are from Neal and Griffin. After the
validity (content) and reliability of the questionnaire was confirmed, and the research
variables were described using SPSS 21, the hypotheses were tested using structural
equation modeling method and based on LISREL 8.5.
Results: Findings verified the effect of safety management system practices on
safety compliance and motivation; ethical leadership on safety acceptance and participation; self-efficacy on safety motivation and acceptance; and safety compliance on
safety acceptance and participation; however the effect of safety management system
practice on safety compliance, self-efficacy on safety participation and ethical leadership on safety acceptance were not. The results indicate that the model variables
explains 68.8% of safety behavior variations.

Conclusions: Self-efficacy has the highest indirect effect on safety behavior (safeE-mail: fadaei@iaurasht.ac.ir ty acceptance and participation); this happens due to safety motivation. Thus, empowering the self-efficacy will increase safety behaviors.
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مقدمه
حفظ سالمت و ایمنی نیروی انسانی از ضرورتهای
گسترش ،رشد و پیشرفت صنایع هر جامعه بهشمار میرود.
طبق گزارش مؤسسۀ بینالمللی کارگر در سال  ،2014در
هر  15ثانیه یک کارگر در اثر مشکالت و حوادث مربوط به
کار جان میسپارد [ .]1در سال  ،2015سازمان بینالمللی
کارگران  340میلیون حادثۀ مربوط به کار را گزارش داده
است که حداقل  2تا  3میلیون نمونه از آنها همراه با آسیب
غیرقابلجبران و دائمی است [ .]2ایران نيز در دو دهۀ اخير
در مسير توسعه گام برداشته و رشد سريعي را از نظر صنعتي
و اقتصادي به خود گرفته است .يكي از آثار سوء صنعتيشدن،

افزايش روزافزون تعداد و تنوع حوادث شغلی است .براساس
گزارش سازمان تأمين اجتماعی مربوط به سالهای 1385
تا  ،1387بخش صنعت  47درصد کل حوادث رخ داده در
حوزههای مختلف کاری را در کشور به خود اختصاص داده
است .مطالعات نشان دادهاند که علت بیش از  85درصد
حوادث ،رفتارهای ناایمن بوده [ ]3و بیاحتیاطی با 61/27
درصد ،عمدهترین علت ایجاد حوادث ناشی از کار شناخته
شده است [ .]4بنابراین ،براي شرکتهایی که در محیط
صنعتی فعالیت میکنند ،کنترل ریسک ایمنی محیط کار
و در نظر گرفتن ایمنی حرفهاي در اولویت قرار دارد [.]1،2
در بررسی هاینریچ و عرضۀ مدل دومینو ،انسان بهعنوان
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مهمترین عامل بروز حوادث حرفهای شناخته شد .هاینریچ
در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که  88درصد
حوادث بهعلت رفتار ناایمن افراد روی میدهند [ .]5پس
از این مطالعه ،تالش برای بهبود رفتار ایمنی در صنایع و
کاهش حوادث ،بر پایۀ نگرش سختافزاری (حفاظتهای
فنی و بهبود محیط فیزیکی کارگاهها) و نگرش نرمافزاری
(آموزش ،دستورالعملها ،خطمشیها و برنامهریزی) افزایش
یافت [ .]6،7طبق تعریف ،رفتار ایمنی نوع خاصی از رفتار
شغلی است که باعث ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کارکنان،
مشتریان ،عموم جامعه و محیط میشود [.]3

در این تحقیق رفتار ایمنی در قالب  2بعد پذیرش و
مشارکت ایمنی بررسی شده است :الف) پذیرش ایمنی :شامل
توجه کامل به نکات ایمنی پیش از شروع کار ،دنبالکردن
رویههای ایمنی درست برای انجام کار و اطمینان از وجود
باالترین سطح ایمنی در هنگام انجام کار است و ب) مشارکت
ایمنی :شامل رفتارهایی است که بهطور مستقیم نقشی را در
تأمین ایمنی افراد ندارند اما به ایجاد شرایط ارتقای سطح
ایمنی و بهداشت در سازمان و تسهیل دستیابی به اهداف و
برنامههای ایمنی و بهداشت سازمان کمک میکنند [.]3،7
عوامل مختلفی بر رفتار ایمنی در سازمان مؤثرند:

در دهههای اخیر ،مطالعات بسیاری به بررسی رفتار
ایمنی و عوامل مؤثر بر آن در صنایع مختلف پرداختهاند و
طیف گستردهای از برنامههای آموزشی بهمنظور نشاندادن
بازخورد  /بهبود رفتار در سازمانها شکل گرفته است [.]8
از جمله  Vahedian-Shahroodiو همکاران به مرور مطالعات
انجامشده در زمینۀ آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران
پرداختند .یافتهها نشان داد که عوامل انسانی در بروز حوادث
در محیط کار بسیار حائز اهمیت هستند ،ولی میتوان با
مداخلۀ آموزشی ،آگاهی و رفتار ایمنی را در قشر کارگران
ارتقا داد و موجب کاهش رفتار ناایمن شد [Iranzadeh .]9
و  Soltanifesaghandiبه بررسی روابط علتومعلولی بین
عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد ایمنی صنایع با استفاده از
روش دیماتل فازی پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد
که از میان عوامل سازمانی ،تعهد مدیریت به ایمنی ،رفتار
ایمنی کارکنان و بهبود مستمر ایمنی مهمترین عوامل مؤثر
بر عملکرد ایمنی هستند [ Rahimi Pordanjani .]10و
 Mohamadzade Ebrahimiبه بررسی خودكارآمدي ايمني
و خودتنظيمي پيشبينهاي حوادث شغلي كاركنان يك 
شركت صنعتي پرداختند .نتايج پژوهش آنها ،اهميت دو متغير
شناختي تمركز پيشگيري و خودكارآمدي ايمني را بهعنوان
ِ
پيشبينهاي حوادث شغلي نشان داد [Khaleghinejad .]11
و Ziaaldiniدر مطالعهای به بررسی رابطۀ بین ج ّو ایمنی و
عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میانجی دانش ایمنی
و انگیزۀ ایمنی در مجتمع مس سرچشمه ،پرداختند .نتایج
نشان داد که ج ّو ایمنی بهطور مستقیم بر عملکرد ایمنی تأثیر
دارد .همچنین دانش ایمنی و انگیزۀ ایمنی نقش واسطه را
در رابطۀ ج ّو ایمنی و عملکرد ایمنی دارند .بهعالوه ،دانش
ایمنی از طریق انگیزش ایمنی نیز بر عملکرد ایمنی تأثیرگذار
است [ Arshadi .]6و همکاران به بررسی اثر ج ّو ایمنی و
صفت شخصیتی وجدانیبودن بر عملکرد ایمنی با میانجیگری
انگیزۀ ایمنی پرداختند .نتایج نشان  داد که عملکرد ایمنی
تابعی از انگیزۀ ایمنی و توانایی است ،ج ّو ایمنی اثر مثبت
بر انگیزۀ ایمنی دارد و وجدانیبودن اثر مثبت و مستقیم
بر انگیزۀ ایمنی دارد [ Chen .]12و  Chenدر تحقیقی به
بررسی تأثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی ،رهبری اخالقی
و خودکارآمدی بر رفتار ایمنی خلبانان پرداختند .نتایج
ارزیابی نشان داد که رهبری اخالقی ،خودکارآمدی و اقدامات
سیستم مدیریت ایمنی بر رفتار ایمنی خلبانان تأثیر میگذارد
و انگیزۀ ایمنی ،نقش میانجی را در این بین ایفا میکند [.]7

یکی از عواملی که میتواند بر رفتار ایمنی افراد تأثیر بگذارد،
اقدامات سیستم مدیریت ایمنی است [ .]7سیستم مدیریت
ایمنی رویکردی است که برخالف رویکردهای پیشین ،تنها
از دیدگاه فنی به ایمنی نمینگرد ،بلکه دربردارندۀ استقرار
نظامی است که به موجب آن نگرش به موضوع ایمنی،
منسجم ،نظاممند و یکپارچه میشود [ .]7این سیستم به
شناسایی نحوۀ تأثیر فعالیتهای بهداشت و ایمنی میپردازد
و بر اقدامات الزم برای کنترل و بهبود آنها نظارت دارد [.]13
همچنین بهصورت فعاالنه بهدنبال ریسکهای بالقوه و ارزیابی
مداوم آنها است ،تا قبل از اینکه منجر به سانحه شوند ،آنها
را از بین ببرد [ .]14طبیعتاً اقدامات سیستمهای مدیریت
ایمنی ،مدیران را در شناخت نقاط قوت و ضعف ایمنی حاکم
بر سازمان ،انجام اقدامات مؤثر و دستیابی به بازده عمليات
یاری میکند [ .]9در صورت استقرار و اجرای صحیح سیستم
مدیریت ایمنی ،دستاوردها و موفقیتهای صنایع و توسعۀ
پایدار دور از انتظار نخواهد بود [.]15
عامل دیگر مؤثر بر بروز رفتارهای ایمن سازمان ،رهبری
اخالقی است [ ]7که در دهههای پایانی قرن بیستم وارد
حوزۀ مدیریت و رهبری شد [ .]16این سبک رهبری ،یک
فرآیند رهبری عمومی است که رفتار اخالقی را از طریق
مکانیزمهای یادگیری اجتماعی ،به زیرمجموعۀ خود منتقل
میکند [ .]17،18نظریۀ یادگیری اجتماعی ،رفتار و عملکرد
مبتنی بر ارزشهای اخالقی باعث توجه و الگوبرداری افرادی
میشوند که ناظر بر این رفتارها هستند [ .]16رهبری اخالقی
یکی از مهمترین ویژگیهای مدیران ایمنی است [ ]19که
فضای کاری مبتنی بر آرامش ،امنیت و اطمینان خاطر را
برای کارکنان فراهم میکنند [.]20
خودکارآمدی بهعنوان باور فرد به توانایی  در نشاندادن
واکنشهای متناسب با موقعیتهای خاص [ ،]11از اساسی-
ترین سازوکارهای ادارۀ حوادث تأثیرگذار بر سالمت و زندگی
افراد است [ .]21منشأ پیدایش خودکارآمدی ،نظریۀ شناختی
ـ اجتماعی بندورا است .بندورا خودکارآمدی را بهعنوان "باور
راسخ و اطمینان یک فرد به اینکه میتواند رفتاری را بهگونهای
موفقیتآمیز انجام دهد تا نتایج مطلوب بهدنبال داشته
باشد" تعریف کرده است [ .]22با تکیه بر شواهد تحقیقات
انجامشده ،افراد با خودکارآمدی باال ،بهطور اثربخشتری با
رویدادها و شرایط چالشزا برخورد کرده [ ]23و از احساس
رضايت و شادكامي بيشتري در زندگي برخوردارند [.]24
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انگیزۀ ایمنی بهعنوان یکی از اساسیترین متغیرهای
شکلدهنده به رفتارهای ایمن ،بهعنوان انگیزۀ کارکنان
برای انجامدادن وظایف شغلی خود بهصورت ایمن تعریف
شده است .به سخنی دیگر ،انگیزۀ ایمنی را بهعنوان درجۀ
شوق کارکنان برای وفادارماندن به قوانین ایمنی سازمان
تعریف کردهاند [ .]12در مبانی نظری ،انگیزۀ ایمنی میتواند
از عوامل متعددی مثل :آموزش ،ارتباطات مثبت ،مبادلۀ
اطالعات ،دخالت افراد در تصمیمات ایمنی و دریافت راهحل
از آنها ،تخصیص پاداش به کارکنان پایبند به قوانین ایمنی
یا عوامل دیگر ناشی شود [ .]6،7آنچه مسلم است؛ افزایش
انگیزۀ ایمنی افزایش رفتارهاي ایمن و ارتقاي ج ّو و فرهنگ
ایمنی در سازمان را بهدنبال خواهد داشت [.]7
با توجه به مطالب عنوانشده ،در تعریف رفتار ایمنی باید
گفت که این رفتار نوع خاصی از رفتار شغلی افراد است که
باعث ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کارکنان ،مشتریان،
عموم جامعه و محیط میشود [ .]3این رفتار بهویژه در
مشاغل سخت و زیانآور که هرگونه سهلانگاری ،هزينههاي
باالي بيماريهاي شغلي ،معلولیت و حتي مرگ را برای
کارکنان و هزینههای مالی و روانی را برای خانوادههای آنها و
اجتماع بهدنبال دارد ،از اهمیت حیاتی برخوردار است [.]25

مشاغل سخت و زیانآور طبق تعریف شامل کارهایی هستند
که در آنها عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،مکانیکی ،بیولوژیکی
محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمهشده،
تنشی بهمراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی)
در او ایجاد میشود [ .]26متأسفانه در تحقیقات حوزۀ ایمنی
بهویژه مشاغل سخت و زیانآور ،بيشتر بر تجزيهوتحليل پس
از حادثه تمرکز شده و ايدۀ پيشگيري کمتر در تحقیقات
ايمني گنجانده شده است .بنابراین ،اجرای تحقیقی که به
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ایمنی افراد بپردازد تا بهواسطۀ
آن بتوان با بهره-برداری از نتایج حاصل در مسیر پیشگیری از
حوادث تلخ گام برداشت ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .سئوال
اصلی تحقیق آن است که اقدامات سیستم مدیریت ایمنی،
رهبری اخالقی و خودکارآمدی چه تأثیری بر رفتارهای ایمن
کارکنان دارای مشاغل سخت و زیانآور در صنایع تولیدی
استان گیالن دارند؟
با توجه به مفاهیم نظری بیانشده در مقدمۀ تحقیق و
مطالعۀ مبانی نظری ،مدل مفهومی تحقیق در قالب نمودار
( )1آورده شده است .فرضیههای تحقیق نیز متناسب با روابط
مدل تحقیق ،تعریف شدهاند که در جدول ( )4آورده شدهاند.

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق []7

مواد و روشها
تحقیق حاضر به روش توصیفی و با هدف کاربردی
انجام شد .این مطالعه از نظر روششناسی از نوع تحقیقات
همبستگی است که زیرمجموعۀ تحقیقات توصیفی
(غیرآزمایشی) بهشمار میروند .از لحاظ روش جمعآوري
دادهها نیز این تحقیق از نوع میدانی است .جامعۀ آماري
تحقیق شامل کارکنان دارای مشاغل سخت و زیانآور در
صنایع تولیدی استان گیالن است .از آنجایی که تعداد عناصر
جامعۀ آماری بهدلیل نداشتن دسترسی و کدگذاری نکردن
عناصر قابلتعیین نیست ،براساس جدول مورگان حداقل
تعداد نمونۀ الزم  384نفر برآورد شد .با در نظر گرفتن
حداقل نمونۀ الزم و احتمال برنگرداندن برخی پرسشنامهها،
تعداد  420پرسشنامه در میان کارکنان شاغل در بخشهای
ریختهگری و پرس شرکتهای ایران رادیاتور ،فوالد گیالن،
گروه صنعتی عظام ،خوشهزن ،قطعهریزان خزر ،قطعهسازان
گیالن ،کوپ صنعت ،آونگ شمال و اکسل تراش ،توزیع و
در نهایت  384پرسشنامۀ قابلاستفاده جمعآوری شد (نرخ
68

بازگشت 91/4 :درصد) .الزم به ذکر است که روش نمونهگیری،
بهصورت غیرتصادفی در دسترس بوده است .در پرسشنامه
بکار رفته ،سئواالت متغیر اقدامات سیستم ایمنی برگرفته از
تحقیق  Chenو ،]7[ Chenسئواالت متغیر رهبری اخالقی
برگرفته از تحقیق  Chengو همکاران [ ،]27سئواالت متغیر
خودکارآمدی برگرفته از تحقیق   Schwarzerو Jerusalem
[ ]28و سئواالت مربوط به متغیرهای انگیزه ایمنی ،مشارکت
ایمنی و پذیرش ایمنی برگرفته از تحقی ق   Neal 1و �Grif
 ]29[ finمیباشد .بر این اساس برای پاسخگویی از طیف
ال مخالفم ( )1تا کام ً
 5گزینهاي لیکرت ،از کام ً
ال موافقم ()5
استفاده شده که پس از بومیسازی به تأیید برخی از استادان
و کارشناسان حوزۀ ایمنی رسیده است؛ بنابراین ،پرسشنامۀ
تحقیق از روایی محتوا برخوردار است .پایایی پرسشنامه نیز
کرونباخ بهدستآمده از نمونۀ مقدماتی
براساس ضریب آلفای
ِ
تأیید شد که مقدار آن برای هریک از متغیرها در جدول
شماره  1قابلمشاهده است.
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آن با استفاده از نرمافزار  ،SPSSفرضیههای تحقیق براساس
روش مدلسازي معادالت ساختاري و نرمافزار 8.5 LISREL
آزموده شدند.

براساس نتایج حاصل از جدول فوق ،میتوان عنوان کرد
که پرسشنامه از پایایی قابلقبولی برخوردار است .در نهایت،
پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه و توصیف متغیرهای

جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ

متغیر

گویه

مقدار آلفا

نتیجه

اقدامات سیستم مدیریت ایمنی

20

0/821

تأیید

رهبری اخالقی

5

0/856

تأیید

خودکارآمدی

9

0/789

تأیید

انگیزۀ ایمنی

3

0/812

تأیید

پذیرش ایمنی

3

0/832

تأیید

مشارکت ایمنی

2

0/866

تأیید

یافتهها

سال %24 ،بین  15تا 20سال و  %30از پاسخگویان بیشتر از
 20سال سابقۀ کاری دارند.

بهمنظور تحلیل دادههای تحقیق ،ابتدا متغیرها در قالب
شاخصهای آماری توصیف شدند و در ادامه فرضیهها با
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری آزمایش شدند:

توصیف متغیرهای تحقیق

پیش از آزمون مدل و فرضیههای تحقیق ،متغیرهای مدل
در قالب جدول ( )2بررسی شدند.

توصیف متغیرهای جمعیتشناختی

 توصیف سن پاسخدهندگان :با توجه به یافتهها، %61از پاسخگویان زیر  30سال %16 ،از پاسخگویان بین
 30تا 40سال %21 ،بین  41تا 50سال و  %2از پاسخگویان
بیشتر از  50سال سن دارند.

مطابق جدول فوق ،بیشترین و کمترین میانگین
بهترتیب مربوط به متغیرهای اقدامات سیستم مدیریت
ایمنی ( )4/129و پذیرش ایمنی ( )3/274است .از نظر
پاسخدهندگان ،بیشترین انحرافمعیار مربوط به متغیر
پذیرش ایمنی ( )0/896و کمترین انحرافمعیار مربوط
به متغیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی ( )0/574است.
از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهدهشده در متغیر انگیزۀ
ایمنی بیشترین مقدار ( )-0/947و در متغیر رهبری اخالقی
کمترین مقدار ( )-0/329را دارد .در نهایت ،بیشترین مقدار
کشيدگي مربوط به متغیر انگیزۀ ایمنی ( )1/739و کمترین
مقدار کشيدگي مربوط به متغیر پذیرش ایمنی ()-0/214
است.

 توصیف ميزان تحصيالت پاسخدهندگان :با توجهبه جدول زیر مشاهده میشود که  %80از پاسخگویان مدرک
تحصیلی دیپلم %8 ،مدرک فوقدیپلم %11 ،کارشناسی و %1
مدرک کارشناسی ارشد دارند.

 توصیف سابقۀ خدمت در سازمان پاسخدهندگان:با توجه به جدول زیر %12 ،از پاسخگویان سابقۀ کاری زیر 5
سال %17 ،بین  5تا 10سال ،همچنین  %17بین  10تا 15

جدول  .2توصیف آماری متغیرهای مدل

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

اقدامات سیستم
مدیریت ایمنی

384

1/5

5

4/129

0/574

-0/589

0/85

رهبری اخالقی

384

1/5

5

3/605

0/588

-0/329

0/324

خودکارآمدی

384

1

5

3/445

0/773

-0/474

-0/177

انگیزۀ ایمنی

384

1

5

4/054

0/662

-0/947

1/739

پذیرش ایمنی

384

1

5

3/274

0/896

-0/333

-0/214

مشارکت ایمنی

384

1/25

5

3/884

0/719

-0/709

0/955
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نمودار  .2نمودار راداری میانگین متغیرهای تحقیق

آزمون نرماليتۀ متغیرها و برازش مدل
با توجه به خروجی آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای
متغیرهای تحقیق (جدول )4سطح معناداری همۀ متغیرها
باالتر از  %5است .بنابراین ،متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال
برخوردارند و امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک وجود
دارد.
پس از بررسی توزیع متغیرهای مدل تحقیق ،براساس
مفروضات الزم بایستی میزان حمایت مدل نظری بهوسیلۀ
دادههای نمونه بررسی شود .این کار براساس شاخصهای
برازش و معنیداری مدل صورت میگیرد.
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت که مدل
تحقیق از نظر شاخصهای معنیداری و برازش تأیید شده
است.
آزمون فرضیههای تحقیق

نمودارهای زیر بیانگر میزان ارتباط بین متغیرهای
مکنون در حالت اعداد معناداری هستند .با توجه به مقادیر
معنی-داری برای آمارۀ  tمیتوان گفت که مقادیر خارج
از بازه ( 1/96و  )-1/96داللت بر معنادار بودن روابط در
مدل تحقیق میکنند .برعکس ،مقادیر خارج از بازه ( 1/96و

 )-1/96بیانگر آن هستند که روابط موجود در مدل تحقیق
در سطح اطمینان  %95معنادار نیستند .در این نمودار منظور
از  SMSPاقدامات سیستم مدیریت ایمنی ML ،رهبری
اخالقی SE ،خودکارآمدی SM ،انگیزۀ ایمنی SC ،پذیرش
ایمنی و  SPمشارکت ایمنی است.
با توجه به مقادیر معناداری آمارۀ  tمیتوان گفت در میان
روابط مدل تحقیق ،تنها تأثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی
بر مشارکت ایمنی ( ،)t = 1/13تأثیر رهبری اخالقی بر انگیزۀ
ایمنی ( )t = 1/69و تأثیر خودکارآمدی بر مشارکت ایمنی
( )t = 1/63بهدلیل قرارنگرفتن آمارۀ  tدر بازۀ تعریفشده،
معنادار نیست .از لحاظ میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر
متغیرهای وابسته نیز براساس نتایج مدل در حالت ضرایب
استاندارد که خالصۀ آن در جدول  4آورده شده است،
میتوان گفت که خودکارآمدی با ضریب  0/43بیشترین تأثیر
بر انگیزۀ ایمنی را دارد ،بیشترین تأثیر بر پذیرش ایمنی نیز با
ضریب  0/53متعلق به متغیر خودکارآمدی است .بهعالوه ،در
میان متغیرهای مدل ،انگیزۀ ایمنی با ضریب  0/64بیشترین
تأثیر را بر مشارکت ایمنی دارد .جدول ( )4مقادیر آمارۀ
آزمون ،ضرایب استاندارد و نتیجۀ رد یا تأیید فرضیههای
تحقیق را نشان میدهد.

جدول  .3شاخصهای برازش مدل

70

RMSEA

x2/df

GFI

NNFI

NFI

CFI

IFI

≥0/08

≥3

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

0/061

2/18

0/91

0/97

0/95

0/97

0/97
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نمودار  .3مدل نهایی پژوهش در حالت اعداد معنادار
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جدول  .4نتایج آزمون فرضیات تحقیق
شماره

فرضیه

آمارۀ آزمون

ضریب

نتیجهگیری

1

اقدامات سیستم مدیریت ایمنی بر پذیرش ایمنی تأثیرگذار است.

2/32

0/26

تأیید

2

اقدامات سیستم مدیریت ایمنی بر مشارکت ایمنی تأثیرگذار است.

1/13

-

تأیید

3

اقدامات سیستم مدیریت ایمنی بر انگیزۀ ایمنی تأثیرگذار است.

1/91

0/26

تأیید

4

رهبری اخالقی بر پذیرش ایمنی تأثیرگذار است.

2/52

0/23

تأیید

5

رهبری اخالقی بر مشارکت ایمنی تأثیرگذار است.

2/00

0/20

تأیید

6

رهبری اخالقی بر انگیزۀ ایمنی تأثیرگذار است.

1/69

-

تأیید

7

خودکارآمدی بر پذیرش ایمنی تأثیرگذار است

5/76

0/53

تأیید

8

خودکارآمدی بر مشارکت ایمنی تأثیرگذار است.

1/63

-

تأیید

9

خودکارآمدی بر انگیزۀ ایمنی تأثیرگذار است.

4/32

0/43

تأیید

10

انگیزۀ ایمنی بر پذیرش ایمنی تاثیرگذار است

5/21

0/36

تأیید

11

انگیزۀ ایمنی بر مشارکت ایمنی تأثیرگذار است.

7/57

0/64

تأیید

خودکارآمدی از طریق انگیزۀ ایمنی است ،بهعالوه بیشترین
تأثیر غیرمستقیم بر مشارکت ایمنی نیز حاصل تأثیر
خودکارآمدی از طریق انگیزۀ ایمنی است.

در ادامه ،جدول ( )5نیز به بررسی مسیرهای غیرمستقیم
در مدل تحقیق پرداخته است .همانطور که مشاهده میشود
بیشترین تأثیر غیرمستقیم بر پذیرش ایمنی ،حاصل تأثیر

جدول  .5تحلیل مسیرهای غیرمستقیم مدل تحقیق

مسیر

تأثیر غیرمستقیم

اقدامات سیستم مدیریت ایمنی← انگیزۀ ایمنی← پذیرش ایمنی

0/0936 = 0/36 × 0/26

اقدامات سیستم مدیریت ایمنی← انگیزۀ ایمنی← مشارکت ایمنی

0/1664 = 0/64 × 0/26

رهبری اخالقی ← انگیزۀ ایمنی← پذیرش ایمنی

0 = 0/36 × 0

رهبری اخالقی ← انگیزۀ ایمنی← مشارکت ایمنی

0 = 0/64 × 0

خودکارآمدی ← انگیزۀ ایمنی← پذیرش ایمنی

0/1548 = 0/36 × 0/43

خودکارآمدی ← انگیزۀ ایمنی← مشارکت ایمنی

0/2752 = 0/64 × 0/43

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج ،اقدامات سیستم مدیریت ایمنی بر پذیرش
ایمنی تأثیرگذار است ( )0/26که این یافته با نتیجۀ تحقیق
 Vahedian-Shahroodiو همکاران [ ]9و  Chenو Chen
[ ]7همراستا است .با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد
معنیداری ،مشاهده میشود که اقدامات سیستم مدیریت
ایمنی بر انگیزۀ ایمنی تأثیرگذار است ( )0/26که این یافته با
نتیجۀ تحقیق  Chenو  ]7[ Chenهمراستا است .با توجه به
نتایج ،رهبری اخالقی بر پذیرش ایمنی تأثیر دارد ( )0/23که
این یافته با نتیجۀ تحقیق   Iranzadehو Soltanifesaghandi
[ ]10و  Chenو  ]7[ Chenهمراستا است .بهعالوه ،مشاهده
میشود که رهبری اخالقی نیز بر مشارکت ایمنی (بهمیزان
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 )0/20تأثیر میگذارد که این یافته با نتیجۀ Iranzadehقیقحت  
و  ]10[ Soltanifesaghandiو  Chenو  ]7[ Chenهمراستا
است .معنادار بودن تأثیر متغیر خودکارآمدی بر پذیرش
ایمنی نیز بهمیزان  0/53در تحقیق پذیرش شد که این یافته
با نتیجۀ تحقیق   Rahimiو  ]11[  Mohamadzadeو  Chenو
 ]7[ Chenیکی است.
با توجه به مدل تحقیق ،مشاهده میشود که میزان آمارۀ
 tرابطۀ دو متغیر خودکارآمدی و انگیزۀ ایمنی برابر با 4/32
است؛ لذا خودکارآمدی و انگیزۀ ایمنی بهمیزان  0/43تأثیر
میگذارند که این یافته با نتیجۀ تحقی ق  Rahimi 1و �Mo
 ]11[   hamadzadeو  Chenو  ]7[ Chenهمراستا است.
نتایج جدول ( )4نیز نشان میدهند که رابطۀ دو متغیر انگیزۀ
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مسیرهای غیرمستقیم در مدل تحقيق مشخص شد که
خودکارآمدی بیشترین تأثیر غیرمستقیم بر رفتار ایمنی
(پذیرش ایمنی و مشارکت ایمنی) را دارد که هر دوی این
، بنابراین.اثرگذاریها بهواسطۀ انگیزۀ ایمنی صورت میگیرد
تقویت خودکارآمدی موجب تقویت انگیزه و افزایش بروز
رفتارهای ایمن در قالب پذیرش (رعایت نکات ایمنی پیش
 پیروی از دستورالعملهای ایمنی انجام کار،از شروع کار
و اطمینان از وجود باالترین سطح ایمنی در هنگام انجام
کار) و مشارکت در ایمنی (ارتقای سطح ایمنی و بهداشت و
تسهیل دستیابی به اهداف و برنامههای ایمنی و بهداشت در
 ضروری است که مدیران سازمان، بنابراین.سازمان) میشود
در راستای تقویت این متغیر سرمایهگذاری مالی و غیرمالی
.مناسبی انجام دهند

سپاسگزاری

 فوالد،از همکاری مدیران شرکتهای ایران رادیاتور
، قطعهریزان خزر، خوشهزن، گروه صنعتی عظام،گیالن
 آونگ شمال و اکسل تراش، کوپ صنعت،قطعهسازان گیالن
. کمال تشکر را داریم،در فرایند جمعآوری دادههای تحقیق

تعارض منافع
ِ

.بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد

ایمنی و پذیرش معنادار است و انگیزۀ ایمنی بر پذیرش
) تأثیر میگذارد که این یافته با نتیجۀ تحقیق0/36( ایمنی
 با توجه به مدل، بهعالوه.] مشابه است7[ Chen  وChen
 انگیزۀ ایمنی و،)7/57( تحقیق در حالت اعداد معنیداری
 تأثیر میگذارد که این یافته0/64 مشارکت ایمنی به میزان
.] یکی است7[ Chen  وChen نیز با نتیجۀ تحقیق
 اثرگذاری متغیر اقدامات سیستم،با توجه به نتایج
مدیریت ایمنی بر مشارکت ایمنی تأیید نمیشود که این
 و همکارانVahedian-Shahroodi یافته با نتیجۀ تحقیق
، از سوی دیگر.] همراستا نیست7[ Chen  وChen ] و9[
 بین دو متغیر رهبری اخالقی و انگیزۀ ایمنیt میزان آمارۀ
 این یافته. است؛ لذا این فرضیه تأیید نمیشود1/69 برابر با
.] غیرهمراستا است7[ Chen  وChen با نتیجۀ تحقیق
، با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری،ًنهایتا
 رابطه بین دو متغیر خودکارآمدی و مشارکت ایمنیt آمارۀ
 این. قرار دارد؛ لذا این فرضیه تأیید نمیشود1/63 برابر با
]11[  Mohamadzade   وRahimi یافته با نتیجۀ تحقیق
.غیرهمراستا است
باتوجه به نتایج حاصل از فرضیههاي تحقيق و بررسي
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