
Journal of Ergonomics | ISSN: 1735-1960

The Role of Personal Commitment to Safety in Shaping Safety
 Performance of Front-Line Employees:

 a Case Study in Small Manufacturing Industries
Fakhradin Ghasemi1, Mostafa Mirzaei Aliabadi2, Mohsen Mahdinia3*,

 Ebrahim Darvishi4, Reza Shahidi5

1. Occupational Health and Safety Research Center, Department of Ergonomics, School of Public Health, Hama-
dan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

2. Occupational Health and Safety Research Center, Department of Health Safety and Environment (HSE), School 
of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

3. Students Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4. Occupational Health and Safety Research Center, Department of Occupational Health, School of Public Health, 

Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
5. Occupational Health and Safety Research Center, Department of Occupational Health, School of Public Health, 

Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

Introduction: Many organizational, social, and personal factors can affect safety 
performance of employees. Personal commitment to safety is another factor in this 
regard to which has been paid less attention in previous studies. The main objective 
of the present study is to investigate the role of this factor in shaping safety perfor-
mance of employees.  

Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted among 302 
workers from several small manufacturing industries in several provinces located 
in the center of Iran. Data were collected using a researcher-made questionnaire. In 
order to determine the role of personal commitment to safety, several hypotheses 
were defined. According to them, personal commitment to safety can mediate the 
effect of organizational factors on safety performance. Structural equation modeling 
(SEM) was employed for examining the hypotheses. 

Results: The model demonstrated that personal commitment to safety has sig-
nificant direct effect on safety performance. Management commitment to safety is 
the main factor affecting personal commitment to safety (P<0.01, path coefficient= 
0.257). Supportive environment was another important factor in this regard (P<0.01, 
path coefficient= 0.175). In contrast, safety training had no significant effect on per-
sonal commitment to safety (P=0.328), demonstrating its poor designing. 

Conclusion: Personal commitment to safety can be promoted by improving orga-
nization and social factors, such as management commitment to safety and support-
ive environment, which in turn would result in improvement of safety performance. 
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قابل1مالحظه1ای1 به1طور1 می1تواند1 نیز1 ایمنی1 به1 فردی1 تعهد1
خروجی1های1ایمنی1در1سازمان1را1تحت1تأثیر1قرار1دهد.1تعهد1
فردی1به1ایمنی1به1معنی1میزان1مسئولیت1یا1اهمیت1نسبی1ای1
ایمنی1خود1و1همکاران1خود1می1دهد.1تعهد1 است1که1فرد1به1
بسیاری1 فاکتورهای1 تحت1تأثیر1 است1 ممکن1 ایمنی1 به1 فردی1
محیط1 قبلی،1 حادثۀ1 تجربۀ1 کاری،1 تجربۀ1 سن،1 بگیرد.1 قرار1
اجتماعی1که1فرد1در1آن1بزرگ1شده1است،1حمایت1اجتماعی1
را1 ایمنی1 به1 فردی1 تعهد1 می1توانند1 که1 هستند1 عواملی1 1... و1
چند1 اثر1 بررسی1 حاضر1 مطالعۀ1 هدف1 دهند.1 قرار1 تحت1تأثیر1
متغیر1مهم1سازمانی1بر1این1متغیر1و1همچنین1بررسی1اثر1این1

متغیر1بر1عملکرد1ایمنی1کارکنان1است.
مطالعات1گذشته1تا1حدودی1به1نقش1تعهد1فردی1در1ایمنی1
اشاره11کرده1اند.1به1عنوان1مثال1در1مطالعۀSilva1 و1همکاران1از1
تعهد1فردی1به1ایمنی1به1عنوان1یکی1از1ابعاد1جو1ایمنی1یاد1شده1
است1Cooke1.]3[1و Rohleder در1مطالعۀ1خود1با1استفاده1از1
رویکرد1دینامیک1سیستم1نشان1دادند1تعهد1فردی1به1ایمنی1
1Xian-gong1.]4[1می1تواند1عملکرد1ایمنی1افراد1را1ارتقا1بخشد
و1همکاران1نیز1در1مطالعۀ1خود1به1بررسی1تعهد1فردی1به1ایمنی1
مطالعۀ1 در1 آنها1 1.]5[ پرداختند1 ایمنی1 به1 مدیریت1 تعهد1 و1
خود1دریافتند1که1تعهد1مدیریت1به1ایمنی1با1تأخیر1می1تواند1
تعهد1فردی1به1ایمنی1را1تحت1تأثیر1قرار1دهد.1همچنین1تعهد1
مدیریت1به1ایمنی،1ثبات1و1پایداری1بیشتری1نسبت1به1تعهد1
فردی1به1ایمنی1دارد.1از1سوی1دیگر،1باید1به1این1نکته1توجه1
داشت1که1تعهد1فردی1به1ایمنی1را1نمی1توان1به1عنوان1بعدی1از1
فرهنگ1ایمنی1در1نظر1گرفت؛1چراکه1ماهیت1آن1فردی1است.1
در1حالی1که1فرهنگ1ایمنی1درک1مشترک1کارکنان،1و1بیشتر1
یک1مفهوم1جمعی1است1]6[.1اگرچه1تعهد1فردی1به1ایمنی1نیز1
از1 جزئی1 نمی1تواند1 و1 است1 به1خود1شخص1 مرتبط1 فاکتوری1
فرهنگ1ایمنی1باشد،1اما1می1تواند1تحت1تأثیر1عوامل1سازمانی1و1

جو1ایمنی1قرار1گیرد.
مختلف1 عوامل1 اثر1 ارزیابی1 برای1 زیادی1 مطالعات1 اگرچه1
انجام1 ایمنی1 عملکرد1 بر1 فردی1 و1 روانی1 اجتماعی،1 سازمانی،1
شده1است،1اما1نقش1تعهد1فردی1به1ایمنی1به1خوبی1دیده1نشده1
است.1با1توجه1به1موارد1ذکرشده،1هدف1مطالعۀ1حاضر1بررسی1
نقش1تعهد1فردی1به1ایمنی1در1شکل1دهی1عملکرد1ایمنی1افراد1
است.1فرضیۀ1کلی1مطالعه1این1است1که1تعهد1فردی1به1ایمنی،1
نقشی1میانجی1در1این1زمینه1دارد؛1تعهد1فردی1نقش1میانجی1
دارد.1 کارکنان1 ایمنی1 عملکرد1 بر1 سازمانی1 عوامل1 تأثیر1 در1
به1منظور1بررسی1این1فرضیۀ1کلی،1چهار1متغیر1مهم1سازمانی1
شامل1تعهد1مدیریت1به1ایمنی،1فشار1کاری،1آموزش1ایمنی1و1
محیط1حمایتی1انتخاب1شده1و1با1استفاده1از1رویکرد1مطالعات1

ساختاری1چهار1فرضیۀ1زیر1بررسی1شدند:
فرضیۀ1اول:1تعهد1فردی1به1ایمنی1اثر1تعهد1مدیریت1را1بر1

عملکرد1ایمنی1میانجی1می1کند.
فرضیۀ1دوم:1تعهد1فردی1به1ایمنی1اثر1محیط1حمایتی1را1بر1

عملکرد1ایمنی1میانجی1می1کند.
فرضیۀ1سوم:1تعهد1فردی1به1ایمنی1اثر1آموزش1ایمنی1را1بر1

عملکرد1ایمنی1میانجی1می1کند.
فرضیۀ1چهارم:1تعهد1فردی1به1ایمنی1اثر1فشار1کاری1را1بر1

عملکرد1ایمنی1میانجی1می1کند.

مواد و روش ها
این1مطالعه1روي13021تن1از1شاغالن11۷1شرکت1صنعتي1
با1بیش1از12۵1کارمند،1واقع1در1استان1های1مرکزي1ایران1انجام1
فلزي،1 صنایع1 شامل1 مختلفی1 انواع1 صنایع1 این1 است.1 شده1
شیمیایي،1نساجي،1چاپ،1مواد1غذایي1و1...1بوده1است.1نمونه1ها1
با1استفاده1از1روش1نمونه1گیری1در1دسترس1انتخاب1شدند؛1به1
این1صورت1که1با1مراجعه1به1هر1صنعت،1با1کارکنان1به1صورت1
تشریح1 آنها1 برای1 مطالعه1 اهداف1 و1 گردید1 صحبت1 حضوری1
شد.1افرادی1که1به1شرکت1در1مطالعه1تمایل1نشان1دادند1وارد1

مطالعه1شدند.1
در1این1مطالعه1ابتدا1با1استفاده1از1پرسش1نامه،1اطالعات1الزم1
در1زمینۀ1متغیرهای1بررسی1شده1گرد1آوری1شد.1پرسش1نامه1های1
Moham-1،]7[1Nouri Parkestani 1استفاده1شده1قبال1از1سوی
1madfamو1همکاران1]8[1وMahdinia  ]9[1اعتباربخشی1شده1
بودند.1برای1اندازه1گیری1هر1متغیر1از1۵1سؤال1استفاده1شد.1علت1
انتخاب1این1تعداد1سؤال1برای1هر1متغیر،1باالبردن1نرخ1پاسخ1
براساس1 و1 پاسخ1های1سیستماتیک1 از1 پیشگیری1 و1همچنین1
استفاده1 با1 پرسش1نامه1ها1 محتوای1 روایی1 است.1 بوده1 شانس1
ارزیابی1 مورد1 روایی1محتوا1 نسبت1 و1 روایی1محتوا1 از1شاخص1
و1سنجش1قرار1گرفت.1پنج1سؤال1کاربردی1برای1اندازه1گیری1

تعهد1فردی1به1ایمنی1به1شرح1زیر1است:
1 برای1من1مهم1است1که1بر1مسائل1ایمنی1به1طور1مداوم1-

تأکید1شود.
1 نخستین1- ایمنی1 انجام11وظیفه،1 هنگام1 من،1 نظر1 به1

اولویت1است.
1 من1برای1مقررات1ایمنی1اهمیت1قائل1هستم.-
1 نگران1آسیب1دیدن1در1محیط1کار1نیستم.-
1 دربارۀ1اجرای1مسئولیت1هایم1در1رابطه1با1ایمنی1کامال1-

آماده1هستم.
آلفای1 ضریب1 از1 استفاده1 با1 نیز1 سازه1ها1 از1 هریک1 پایایی1
پایایی1 از1 متغیرها1 همۀ1 داد1 نشان1 که1 کرونباخ1سنجیده1شد1
مناسبی1برخوردار1هستند.1نتایج1مربوط1به1پایایی1سازه1ها1در1

جدول1شمارۀ111ارائه1شده1است.
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مدل1سازی1 رویکرد1 از1 تحقیق،1 فرضیات1 بررسی1 به1منظور1
این1 به1کارگیری1 در1 1.]10[ شد1 استفاده1 ساختاری1 معادالت1
اینکه1 اول1 داد؛1 قرار1 مدنظر1 را1 مسئله1 چندین1 باید1 رویکرد1
واگرا1 روایی1 نظر1 از1 از1ساخت1مدل،1الزم1است1متغیرها1 قبل1
می1دهد1 نشان1 همگرا1 و1 واگرا1 روایی1 شوند.1 بررسی1 همگرا1 و1
بیشتر1 سازه1 یک1 سازندۀ1 نشانگرهای1 بین1 همبستگی1 میزان1
میانگین1 1.]11[ است  )سازه1ها(1 متغیرها1 میان1 همبستگی1 از1
 average variance extracted,) استخراج1شده1 واریانس1
AVE)1یکی1از1رایج1ترین1روش1هایی1است1که1برای1این1منظور1
به1کار1می1رود.1اگر1مقدار1جذر1میانگین1واریانس1استخراج1شده1
از1همبستگی1بین1متغیرها1بیشتر1باشد،1نشان1دهندۀ1این1است1
که1متغیرها1از1روایی1همگرا1و1واگرای1خوبی1برخوردار1هستند.1
در1این1مطالعه1برای1بررسی1روایی1واگرا1و1همگرا1از1این1رویکرد1

استفاده1شد.
ساخته1 مشخص1 فرضیات1 براساس1 باید1 مدل1 اینکه1 دوم1
شود؛1به1عبارت1دیگر،1روابط1علت1ـ1معلولی1تعریف1شده1بین1
متغیرها1می1بایست1براساس1یک1سری1فرضیات1انتخاب1شوند.1
همچنین،1پس1از1ساخت1مدل،1باید1میزان1برازش1آن1بررسی1
شود.1به1طور1کلی1دو1دسته1از1شاخص1ها1برای1بررسی1برازش1
نسبی.1 شاخص1های1 و1 مطلق1 شاخص1های1 دارد؛1 وجود1 مدل1
 (RMSEA)1همچنین و1 آزادی1 درجۀ1 به1 دو1 ـ1 کای111 نسبت1
 IFI،CFI قبیل1 از1 دیگری1 شاخص1های1 و1 مطلق1 متغیر1 دو1
GFI شاخص1های1نسبی1در1این1زمینه1هستند.1معموال1مدل1
زمانی1ای1پذیرفتنی1است1که1مقادیر1شاخص1های1نسبی1و1نیز1
زمینۀ1 در1 باشد.1همچنین،1 قابل1قبول1 آن1 مطلق1 شاخص1های1
گسترۀ1قابل1قبول1بودن1این1شاخص1ها،1اجماع1نظر1وجود1ندارد.1
شاخص1 قابل1قبول1 مقدار1 دارند1 اعتقاد1 برخی1 مثال،1 به1عنوان1
نسبت1کای111ـ1دو1به1درجۀ1آزادی1کمتر1از1سه1و1برخی1عقیده1
دارند1که1این1مقدار1می1بایست1کمتر1از1دو1باشد.1با1این1وجود،1
در1مطالعۀ1حاضر1مقدار1کای11ـ11دو1به1درجۀ1آزادی1کمتر1از1دو، 

1RMSEAکمتر1از10/0۶1و1شاخص1های1نسبی1بزرگ1تر1از10/۹1
به1عنوان1مقادیر1قابل1قبول1در1نظر1گرفته1شدند ]12[.

یافته ها
به1طور1کلی13021نفر1در1این1مطالعه1مشارکت1داشتند.1از1
این1تعداد1201)1۶/۶درصد(1نفر1خانم1و12۸21)1۹3/4درصد(1
بقیه1 و1 درصد(1 113( مجرد1 تن1 13۹ همچنین،1 بودند.1 آقا1 نفر1
متأهل1بودند.1میانگین1سنی1آقایان1شرکت1کننده1در1مطالعه1
میانگین1 بود.1همچنین1 انحراف1معیار1۸1سال1 با1 13۵/12سال1
با1 سال1 131/۷۹ مطالعه1 در1 مشارکت1کننده1 خانم1های1 سنی1

انحراف1معیار1۵/341بوده1است.
نتایج1مربوط1به1روایی1واگرا1و1همگرای1مربوط1به1متغیرهای1
موجود1در1مدل،1در1جدول1شمارۀ121ارائه1شده1است.1همان1طور1
و1 واگرا1 روایی1 آزمون،1 مورد1 متغیرهای1 است1 مشخص1 که1
همگرای1مناسبی1دارند.1این1جدول1همچنین1میزان1همبستگی1
بین1متغیرها1را1نشان1می1دهد.1بر1این1اساس،1بیشترین1میزان1
همبستگی1بین1متغیرهای1آموزش1ایمنی1و1تعهد1مدیریت1به1
ایمنی1است.1تعهد1فردی1به1ایمنی1نیز1بیشترین1همبستگی1را1

با1تعهد1مدیریت1به1ایمنی1دارد.
را1 1شکل1شمارۀ1،11مدل1معادالت1ساختاری1ساخته1شده1
به1 مربوط1 ضرایب1 می1دهد.1 نشان1 تحقیق1 فرضیات1 براساس1
مدل1و1همچنین1سطح1معنی1داری1هر1مسیر1در1جدول1شمارۀ1
می1بینیم،1 جدول1 این1 در1 که1 همان1گونه1 است.1 شده1 ارائه1 13
تعهد1مدیریت1بیشترین1اثر1را1بر1تعهد1فردی1به1ایمنی1دارد.1
محیط1حمایتی1پس1از1مدیریت1بیشترین1اثر1را1دارد.1اثر1فشار1
منفی1 معنی1داری1 به1صورت1 ایمنی1 به1 فردی1 تعهد1 بر1 کاری1
است.1همچنین،1اثر1آموزش1ایمنی1بر1تعهد1فردی1به1ایمنی1از1
نظر1آماری1معنی1دار1نبود.1تعهد1فردی1به1ایمنی1اثر1معنی1دار1و1

مثبتی1بر1هر1دو1بعد1عملکرد1ایمنی1داشته1است.

جدول 1. پایایی سازه های بررسی شده در مطالعۀ حاضر

ضریب آلفای کرونباخسازه

0/۹تعهد1مدیریت1به1ایمنی

0/۸۷محیط1حمایتی

0/۹2فشار1کاری

0/۸۸آموزش1ایمنی

0/۷۵مشارکت1ایمنی

0/۷2پیروی1از1الزامات1ایمنی

0/۸تعهد1شخصی1به1ایمنی

1.Root Mean Square Error of Approximation



محسن مهدی نیا و همکاران | نقش تعهد فردی به ایمنی در شکل دهی عملکرد ...

20

جدول 2. همبستگی بین متغیرها و مقادیر AVE )روایی همگرا و واگرای مدل(

AVE123456 √متغیر

0/۸۷1تعهد1مدیریت1به1ایمنی1

1**0/۷۶0/42محیط1حمایتی2

0/0۶1**0/۸۶0/20فشار1کاری3

0/0۵1**0/4۹**0/۷۷0/۵4آموزش1ایمنی4

1**0/22*0/14-*0/11*0/۷۸0/14مشارکت1ایمنی۵

1**0/110/2۷*0/14-**0/2۸**0/۸10/2۹پیروی1از1الزامات1ایمنی۶

**0/2۶**0/20**0/20*0/12-**0/22**0/۷۶0/40تعهد1فردی1به1ایمنی۷

شکل 1. مدل ساخته شده براساس فرضیات )** نشان دهندة معنی داری مسیر در سطح 0/01 است(.

جدول 3. ضرایب مدل معادالت ساختاری و سطوح معنی داری مربوط به آنها

مسیر
مقدار Pضریب استاندارد مسیرضریب غیراستاندارد مسیر

بهاز

0/001<0/1۹۶0/2۵۷تعهد1فردی1به1ایمنیتعهد1مدیریت1به1ایمنی

0/14۶0/1۷۵0/00۶تعهد1فردی1به1ایمنیمحیط1حمایتی

0/0۵30/0۶10/32۸تعهد1فردی1به1ایمنیآموزش1ایمنی

0/1۵00/00۸-0/0۸۸-تعهد1فردی1به1ایمنیفشار1کاری

0/001<0/2۸۷0/33۷مشارکت1ایمنیتعهد1فردی1به1ایمنی

0/001<0/۵000/2۵3پیروی1از1قوانین1و1مقرراتتعهد1فردی1به1ایمنی
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شاخص1های1برازش1مدل1نیز1در1جدول1شمارۀ141نشان1داده1
1شده11است.1بر1این1اساس،1مدل1ساخته1شده1براساس1فرضیات1
ارائه1شده1 مسیر1 ضرایب1 به1 توجه1 با1 دارد.1 قابل1قبولی1 برازش1
در1شکل1شمارۀ1،11می1توان1نتیجه1گرفت1فرضیات1یک،1دو1و1
چهار1پذیرفته1شده1اند؛1در1حالی1که1فرضیۀ1سوم1رد1شده1است؛1
میانجی1 نقش1 ایمنی،1 به1 فردی1 تعهد1 بنابراین1می1توان1گفت1
مدیریت،1محیط1حمایتی1 تعهد1 متغیرهای1 تأثیر1 با1 رابطه1 در1

محیط1 اثر1 دارد.1 ایمنی1 عملکرد1 بر1 درک1شده1 کاری1 فشار1 و1
ایمنی1 به1 فردی1 تعهد1 طریق1 از1 ایمنی1 عملکرد1 بر1 حمایتی1
میانجی1می1شود1و1اثر1فشار1کاری1بر1عملکرد1ایمنی1نیز1با1تعهد1

فردی1به1ایمنی1میانجی1می1شود.
همچنین1با1توجه1به1ضرایب1ارائه1شده1در1شکل1شمارۀ1،11
اثر1تعهد1ایمنی1بر1رعایت1قوانین1بیشتر1از1اثر1آن1بر1مشارکت1

ایمنی1است.
جدول 4. شاخص های برازش مدل

مقدار قابل قبولمقدار به دست آمدهشاخص

Chi-square/df1/۸۵21کمتر1از
RMSEA0/0۵30/0۶1کمتر1از

IFI0/۹340/۹1بیشتر1از
CFI0/۹330/۹1بیشتر1از
TLI0/۹2۷0/۹1بیشتر1از

بحث و نتیجه گیری
با1 که1 است1 فاکتورهایی1 مهم1ترین1 از1 یکی1 انسانی1 عامل1
ارتقا1 را1 صنعتی1 واحد1 ایمنی1 سطح1 می1توان1 آن1 از1 استفاده1
مبتنی1 ایمنی1 رویکردهای1 از1 استفاده1 به1 رو1 همین1 از1 داد.1
بر1رفتار1در1سال1های1اخیر1توجه1زیادی1شده1است.1عملکرد1
ایمنی1مطلوب1از1طرف1کارکنان1نه1تنها1می1تواند1سالمت1خود1
و1همکاران1وی1را1تضمین1کند،1بلکه1نقش1چشمگیری1نیز1در1
دارد.1 پیشگیرانه1 به1صورت1 کاری1 ایمنی1محیط1 ارتقای1سطح1
است1 ایمنی1 آینده1نگر1 شاخص1 یک1 کارکنان1 ایمنی1 عملکرد1
]1[.1با1اندازه1گیری1عملکرد1ایمنی1کارکنان1می1توان1تا1حدودی1
به1این1نتیجه1رسید1که1آیا1یک1محیط1کاری1مستعد1حادثه1
هست1یا1نه.1عملکرد1ایمنی1پایین1نشان1دهندۀ1این1امر1است1که1
محیط1کاری1کاماًل1مستعد1حادثه1است؛1چراکه1رفتار1ناایمن،1

شایع1ترین1علت1مستقیم1حوادث1صنعتی1به1شمار1می1رود.
با1توجه1به1اهمیت1عملکرد1ایمنی1در1پیشگیری1از1حوادث1
زمینۀ1 در1 بسیاری1 مطالعات1 سازمان،1 ایمنی1 ارتقای1سطح1 و1
بر1 اثرگذار1 عوامل11 است.1 شده1 انجام1 آن1 بر1 اثرگذار1 عوامل1
عملکرد1ایمنی1را1می1توان1به1دو1دستۀ1مستقیم1و1غیرمستقیم1
سه1 کرده1اند1 بیان1 همکاران1 و1 1Campbell کرد.1 تقسیم1بندی1
عامل،1تعیین1کنندۀ1عملکرد1فرد1در1هر1زمینه1ای1است:1دانش،1
تعیین1کنندۀ1 نیز1 عامل1 سه1 این1 بنابراین،1 انگیزه؛1 و1 مهارت1
عملکرد1ایمنی1افراد1هستند ]13[.1البته1با1توجه1به1اینکه1نقش1
مهارت1در1عملکرد1ایمنی1چندان1اهمیت1ندارد،1می1توان1بیان1
انگیزه1و1دانش1مهم1ترین1عوامل1مؤثر1در1شکل1دهی1 کرد1که1
عملکرد1افراد1هستند.1این1مهم1در1بسیاری1از1مطالعات1گذشته1
به1خوبی1 قبلی1 مطالعات1 در1 است.1همچنین1 داده1شده1 نشان1
محیطی،1 سازمانی،1 مختلف1 فاکتورهای1 که1 شده1 داده1 نشان1
اجتماعی1و1فردی1می1تواند1دانش1و1انگیزۀ1افراد1را1تحت1تأثیر1

قرار1دهد1]14[.
در1این1مطالعه1به1بررسی1عامل1دیگری1به1نام1تعهد1فردی1

به1ایمنی1پرداخته1شد1که1در1مطالعات1قبلی1کمتر1بررسی1شده1
معیارهایی1 و1 اصول1 به1 پایبندی1 معنی1 به1 فردی1 تعهد1 است.1
است1که1قباًل1آنها1را1پذیرفته1ایم.1معموال1ًکارکنان1با1ورود1به1
محیط1کاری1تعهد1می1دهند1که1از1الزامات1ایمنی1پیروی1کنند1
ایمنی1 به1 افراد1متعهد1 اتفاق1رخ1نمی1دهد.1 این1 ولی1در1عمل1
هم1 نمی1گیرد1 صورت1 نظارتی1 آنها1 بر1 که1 شرایطی1 در1 حتی1
سعی1می1کنند1تا1اصول1و1قوانین1ایمنی1را1رعایت1کنند.1در1این1
مطالعه1به1بررسی1اثر1برخی1فاکتورهای1سازمانی1بر1این1سازه1
پرداخته1شد.1همچنین1در1این1مطالعه1از1بررسی1فاکتورهای1
قبلی1 مطالعات1 چراکه1 شد؛1 صرف1نظر1 دموگرافیک1 و1 فردی1

کم1اثر1بودن1آنها1را1نشان1می1دهد1]15[.
ایمنی،1 به1 مدیریت1 تعهد1 شد1 مشخص1 مطالعه1 این1 در1
مدیریت1 تعهد1 است.1 فردی1 تعهد1 بر1 اثرگذار1 عامل1 مهم1ترین1
شاید1مهم1ترین1عامل1شکل1دهندۀ1عملکرد1افراد1باشد.1مطالعات1
نشان1داده1اند1برنامه1های1مداخله1ای1ایمنی1و1ارگونومیکی1بدون1
تعهد1مدیریت1به1نتیجه1نخواهد1رسید.1مطالعۀ1حاضر1نشان1داد1
تعهد1پایین1مدیریت1به1ایمنی1تعهد1افراد1را1نیز1کاهش1داده1
و1با1توجه1به1اثر1تعهد1فردی1بر1عملکرد1ایمنی1افراد،1عملکرد1
نتیجه1در1راستای1 این1 یافت.1 نیز1کاهش1خواهد1 افراد1 ایمنی1
نتایج1بسیاری1از1مطالعات1قبلی1است1]16[؛1بنابراین1و1با1توجه1
تعهد1 تنزل1 ایمنی،1 به1 فردی1 تعهد1 میانجی1کنندۀ1 نقش1 به1
مدیریت1به1ایمنی،1تعهد1کارکنان1صف1به1ایمنی1را1نیز1کاهش1
از1این1طریق1عملکرد1ایمنی1آنها1تنزل1پیدا1کرده1 می1دهد1و1
بنابراین1 می1شود؛1 شغلی1 حوادث1 بروز1 مستعد1 کار،1 محیط1 و1
برای1ارتقای1تعهد1فردی1به1ایمنی1و1به1تبع1آن1بهبود1عملکرد1
ایمنی1کارکنان،1ابتدا1می1بایست1تعهد1مدیریت1به1ایمنی1ارتقا1
از1 مطالعات1 دیگر1 یافته1های1 راستای1 در1 یافته1 این1 کند.1 پیدا1
جمله1Cooke1و Rohleder ]4[1و1Blair1]18[1است.1راه1های1
مختلفی1وجود1دارد1که1از1طریق1آنها1مدیریت1می1تواند1تعهد1
خود1را1به1ایمنی1نشان1دهد.1برقراری1کانال1های1ارتباطی1بین1
کارکنان1صف1و1مدیریت1ارشد1در1رابطه1با1مسائل1و1مشکالت1
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می1تواند1 مدیریت1 که1 است1 راه1هایی1 بهترین1 از1 یکی1 ایمنی1
کارکنان1 این1طریق1 از1 و1 دهد1 نشان1 ایمنی1 به1 را1 تعهد1خود1
خود1را1نیز1به1ایمنی1متعهد1سازد.1البته1برقراری1ارتباط1کافی1
نیست1و1مدیریت1می1بایست1بازخورد1مثبتی1نسبت1به1پیام1های1
فردی1 اگر1 مثال،1 به1عنوان1 باشد.1 داشته1 کارکنان1 از1 دریافتی1
گزارش1شرایط1ناایمنی1را1به1اطالع1مدیریت1رساند،1وی1باید1در1
کمترین1زمان1ممکن1برای1رفع1این1مشکل1واکنش1نشان1دهد.1
بدون1بازخورد1مثبت،1وجود1کانال1های1ارتباطی1بین1مدیریت1
قبیل1 از1 دیگری1 راه1کارهای1 دارد.1 تزیینی1 جنبۀ1 کارکنان1 و1
راه1کار1 است.1 ایمنی1 به1 مربوط1 برنامه1های1 در1 فعال1 مشارکت1
دیگر1برای1افزایش1تعهد1افراد1به1ایمنی،1تعهد1مدیریت1در1به1
صفر1رساندن1حوادث1و1آسیب1ها1در1محیط1کار1است.1به1عبارت1
1دیگر،1مدیریت1هیچ1آسیب،1حادثه1و1یا1شبه1حادثه1ای1را1نادیده1
نگیرد1و1در1راستای1حذف1علل1ریشه1ای1آنها1تالش1کند ]19[.1
ایمنی1 به1 افراد1 تعهد1 ارتقای1 برای1 نیز1 دیگری1 راه1های1 البته1
وجود1دارد.1به1عنوان1مثال،1برخی1مطالعات1بیان1کرده1اند1که1
اطالع1رسانی1دربارۀ1حوادث1رخ1داده1در1محل1می1تواند1نگرش1
افراد1را1نسبت1به1ایمنی1تغییر1دهد1]20[.1در1اینجا1می1توان1این1
فرضیه1را1مطرح1کرد1که1احتماال1ًتغییر1نگرش1افراد1می1تواند1
تعهد1آنها1را1به1ایمنی1نیز1تغییر1دهد1که1البته1این1موضوع1نیاز1

به1مطالعات1بیشتری1دارد.
ایمنی1 برای1 حمایتی1 محیط1 اثرگذار،1 مهم1 عامل1 دیگر1
رفتار1 از1 سرپرستان1 حمایت1 میزان1 حمایتی1 محیط1 است.1
افراد1را1نشان1می1دهد.1نقش1محیط1حمایتی1 ناایمن1 ایمن1یا1
در1 1.]8[ است1 شده1 مشخص1 به1خوبی1 قبلی1 مطالعات1 در1
محیط1 اثر1 ایمنی1 به1 فردی1 تعهد1 شد1 مشخص1 مطالعه1 این1
محیط1 نبود1 می1کند.1 میانجی1 ایمنی1 عملکرد1 بر1 را1 حمایتی1
حمایتی1برای1ایمنی1در1محیط1کاری،1تعهد1فرد1را1نسبت1به1
و1همکاران1 بی1تعهدی1سرپرستان1 ایمنی1کم1می1کند؛1چراکه1
این1مسائل1منجر1خواهد1شد.1 قبال1 فرد1در1 بی1مسئولیتی1 به1
در1 داده1 تعهد1 خود1 قرارداد1 در1 فرد1 اگرچه1 به1عبارت11دیگر،1
پیروی1 ایمنی1 مقررات1 و1 قوانین1 از1 خود1 روزمرۀ1 فعالیت1های1
کار1 محیط1 در1 پذیرفته1شده1 ایمنی1 اصول1 براساس1 و1 کند1
فعالیت1های1خود1را1انجام1دهد،1اما1پس1از1گذشت1مدت1زمان1
کوتاهی1با1مشاهدۀ1بی1توجهی1سرپرستان1و1مدیران،1تعهد1خود1

را1نادیده1گرفته1و1رفتار1ناایمنی1در1پیش1می1گیرد.
فشار1کاری1درک1شده1از1سوی1فرد1عامل1دیگری1بود1که1اثر1

معنی1داری1بر1عملکرد1ایمنی1افراد1داشت.1براساس1نتایج1مطالعۀ1
حاضر،1فشار1کاری1باال1می1تواند1تعهد1افراد1را1به1ایمنی1کاهش1
بیاورد.1 پایین1 را1 آنها1 ایمنی1 نتیجه1سطح1عملکرد1 و1در1 دهد1
مطالعات1قبلی1نیز1نشان1داده11است1فشار1کاری1هم1به1صورت1
مستقیم1و1هم1به1صورت1غیرمستقیم1می1تواند1رفتار1ایمنی1افراد1
را1کاهش1دهد1]17[.1همچنین1در1این1مطالعه1مشخص1شد1
وجود1 رابطه1ای1 ایمنی1 به1 فردی1 تعهد1 و1 ایمنی1 آموزش1 بین1
را1 افراد1 عملکرد1 نمی1تواند1 ایمنی1 آموزش1 نتیجه1 در1 ندارد.1
تحت1تأثیر1قرار1دهد.1این1یافته1مغایر1با1مطالعات1پیشین1است.1
گزارش1 خود1 مطالعۀ1 در1 1Miguel و   Arezes مثال،1 به1عنوان1
گوشی1های1 از1 استفاده1 مزایای1 زمینۀ1 در1 آموزش1 که1 کردند1
با1 رویارویی1 در1 احتمالی1 آسیب1های1 همچنین1 و1 حفاظتی1
برده1 باال1 ریسک1 از1 را1 افراد1 درک1 می1تواند1 غیرمجاز1 صدای1
و1عملکرد1ایمنی1آنها1را1ارتقا1دهد1]16[.1از1این1امر1می1توان1
باید1 ایمنی1برگزارشده1در1صنایع1 نتیجه1گرفت1که1دوره1های1
براساس1ریسک1های1ایمنی1و1بهداشتی1موجود1در1آنها1باشد1تا1

بتواند1نتیجۀ1الزم1را1به1بار1آورد.
فردی1 تعهد1 داد1 نشان1 حاضر1 مطالعۀ1 نتایج1 کلی،1 به1طور1
می1تواند1نقش1میانجی1گری1در1رابطه1با1اثر1عوامل1سازمانی1بر1
عملکرد1ایمنی1افراد1داشته1باشد.1با1ارتقای1سطح1متغیرهای1
سازمانی1می1توان1تعهد1فردی1را1به1ایمنی1افزایش1داد1و1از1این1
این1 بخشید.1همچنین1 بهبود1 را1 افراد1 ایمنی1 عملکرد1 طریق،1
مطالعه1محدودیت1هایی1داشت.1به1عنوان1مثال،1در1این1مطالعه1
اثر1عواملی1مثل1درک1ریسک1از1سوی1افراد1و1همچنین1نگرش1
پیشنهاد1می1شود1 نظر1گرفته1نشده1است1که1 افراد1در1 ایمنی1
در1مطالعات1بعدی1بررسی1شود.1همچنین،1پیشنهاد1می1شود1
در1مطالعات1آینده1اثر1فاکتورهایی1مثل1دانش1ایمنی1و1انگیزۀ1

ایمنی1بر1این1متغیر1بررسی1شود.
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