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Abstract
The aim of the current study was to investigate the
effect of transformational leadership style of
supervisor on occupational injuries with the
mediating role of safety consciousness, role
overload and safety related events. The research
was a correlational, structural equations modeling.
The population consisted of all employees in
Esfahan Steel Company in 2012. Through
stratified random sampling 210 employees were
selected. Research instruments were: Transformational
Leadership Style Scale (Bass & Avolio 1990),
Safety Consciousness Scale (Westaby & Lee
2003), Role Overload Scale (Beehr, Walsh &
Taber, 1976), Safety-related Events Questionnaire
(Barlingand et al., 2002) and Occupational Injuries
Questionnaire (Barlingand et al., 2002). Data were
analyzed by regression and structural equations
modeling by LISREL software. To test the role of
mediated effects, the Bootstrap procedure in the
macro model of Preacher and Hayes (2008) was
used. Findings revealed acceptable effects of all
variables in the study (P<0.05). Also, the indirect
effects of transactional leadership style on
occupational injuries with mediating role of safety
events; with mediating role of safety consciousness
and safety events; and with mediating role of role
overload and safety events were studied (P<0.05).
Keywords: transformational leadership style of
supervisor, safety consciousness, role overload,
safety-related events, steel company employees,
occupational injuries.
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مقدمه
از  01سال گذشته تاكنون میزان حوادث شغلي غیرمهلك رو به
كاهش گذاشته است ،اما روند صعودي میززان حزوادث شزغلي
ناتوانساز در بخشهاي ساختماني ،كشزاورزي ،كارخانزه هزاي
تولی زدي ،حمززو و ن،ززو ،صززنایع ش زیالت و معززدن ادامززه دارد
(مظاهري 3و همکاران .)9132 ،آسیبهزاي شزغلي ،باعز بزه
مخاطره افتادن سالمت جسمي كاركنان مزيشزود و رفتارهزا و
باورهاي مرتبط با كار را تحت تأثیر قزرار مزيدهزد (بارلینز،،
لوگلین و كلووي ،9119 ،9روبرت ز مور 1و همکزاران.)9132 ،
سازمانها تالشهاي بسیاري براي تغییر شرایط كاري ناایمن و
كاهش وقوع آسیبهاي شغلي انجزا دادهانزد .بزا وجزود ایزن،
پژوهشها رابطۀ كمي بین شرایط سازماني و آسیبهاي شزغلي
نشان دادهاند (شي 9و همکزاران .)9139 ،یزك دلیزو عمزد آن
رابطزۀ غیرمسززت،یم بززه جززاي رابطزۀ مسززت،یم اسززت .برخزي از
پژوهشگران معت،دند كه پیشبزین آسزیب هزاي شزغلي عوامزو
سازماني نیست ،بلکه رویدادهاي مرتبط با ایمني 2اسزت .بزراي
هر آسیبي بهطور معنيداري تعداد بیشزتري رویزداد مزرتبط بزا
ایمني وجود دارد (بزهعبزارت دیگزر ،شزبهحادثزه) (بارلینز ،و
همکاران .)9119 ،شبهحادثه یا رویداد مرتبط با ایمنزي عبزارت
است از واقعهاي كه ممکن بود باع بروز زیان شود ،اما بر اثر
خوشاقبالي (و نه بر اثر طراحي) بدون زیان پایان یافتزه اسزت
(آدرد و كراسولر .)9132 ،0بنابراین ،باور بر ایزن اسزت كزه بزا
تمركز بر رویدادهاي كوچك ميتوانیم احتمال رخداد حزوادث
بزرگ را كاهش دهیم؛ بهعبارت دیگر ،با استخراج اطالعزات از
تعداد نسبتاً زیادي از رویدادهاي مزرتبط بزا ایمنزي مزيتزوانیم
مسائو بال،وه مخاطرهآمیزز را شناسزایي كنزیم (اوكزتم.)9111 ،7
بنابراین شناسایي عوامو مؤثر بر این رویدادها ،بهمنظور كزاهش
وقوع آسیبهاي شغلي از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
پژوهش ها نشان دادهاند كه سبك رهبري تبادلي سرپرسزت
ن،ش مهمي بر كاهش رویدادهاي مرتبط با ایمني و بهبود ایمني
محیط كار دارد (میچو و همکاران .)9110 ،8سبكهاي رهبزري
تبادل سرپرست و روابط تبادلي با زیردسزتان در اثرگزذاري بزر

عملکرد زیردستان و پیامدهاي شغلي در م،ایسزه بزا اثزر خزود
سززازمانهززا بززانذورتر اسززت (گارسیازز مززورال  2و همکززاران،
 .)9139ای زن ش زیو سرپرسززتي در برگیرنززد نذززور آرمززاني،31
انگیزش الهامي ،33تحریك رهنزي 39و مالحظزۀ فزردي 31اسزت
(شزائو و وبزر .)9110 ،39سزبك رهبززري تبزادلي زمزاني اتذززا
ميافتد كه سرپرستان «عالیق كاركنانشان را در نظر مزيگیرنزد،
آگاهي ،پذیرش اهداف و مأموریت را در گروه ت،ویت كزرده و
كاركنانشان را ترغیزب بزه دیزدن فراتزر از عالقزهمنزدي خزود
مززيكننززد» (اندرسززون و سززان .)9132 ،32در زمینززۀ ایمنززي،
سرپرستاني كه داراي سزبك تبزادلي هسزتند ،ایمنزي شزغلي را
بهعنوان یك ارزش اساسي و بزا تعهزد شخ زي خودشزان بزه
كاركنان منت،و ميكنند؛ در نتیجۀ سبك آنها ،بر سطوح باالیي از
اعتماد نسبت به سرپرست و وفزاداري سزازمان كزه هزر دو بزر
عملکرد سازمانها اثر قاطعي دارند ،تأثیر ميگذارنزد (بارلینز،،
وبر ،كلووي3220 ،30؛ هافمسزتر 37و همکزاران .)9139 ،سزبك
رهبري تبادلي از طریق پیزروي از قزوانین ،افززایش هوشزیاري
ایمني ،ایجاد انگیزه بهمنظور رسیدن به تغییرات مثبت و اولویت
دادن به بهزیستي كاركنان نسزبت بزه تولیزد (بزهعبزارت دیگزر
كاهش ادراک گرانباري شغلي) موجزب بهبزود ایمنزي در میزان
كاركنان ميشود .سرپرسزتان ،زمزاني كزه بزراي حذز منذعزت
گروهي با نیازهاي فردي زیردستان خود به مبارزه برميخیزنزد،
با آشزکار كزردن و ترغیزب انگیززههزاي الهزا بخزش در میزان
كاركنان ،شرایط را بهخوبي به تسلط خود در ميآورند .آنهزا بزا
استذاده از ترغیبهاي رهني ،زیردستان خود را برميانگیزند تزا
به مذروضههاي قطعزي و قبلزي خزود متعهزد باشزند و آنهزا را
ترغیب ميكنند تا براي ارت،اي ایمني شغلي به شیوههاي تازهاي
بیندیشند (زوهار.)9119 ،38
اغلب فرض ميشود كه افراد با هوشیاري ایمني بزاال بزراي
كززاهش احتمززال آس زیب ،احتی زاط پیشززه م زيكننززد (كنززراد 32و
همکاران .)3220 ،اما در متون روانشناسي ،پژوهشهاي تجربي
انززدكي دربززار هوش زیاري ایمن زي و رابط زۀ آن بززا حززوادث و
رفتارهاي ایمن انجزا گرفتزه اسزت (وسزتبي و لزي.)9111 ،91
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تأثير سبک رهبري تبادلي سرپرست بر آسيبهاي شغلي82 / ...
بهطور كلي ،هوشیاري ایمنزي بزهعنزوان یزك نگزرش مثبزت و
آگاهي نسبت به فعالیت هاي ایمن تعریزف مزيشزود و فزرض
ميشود كه این مذهو در حوزههاي مختلف كاري و غیركزاري
قابو كاربرد است (سیبرت .)9139 ،3هوشیاري ایمنزي ،متمركزز
بر آگاهي فرد از موضوعات ایمني اسزت .هوشزیاري ایمنزي در
دو سزط شزناختي و رفتزاري قابززو بررسزي اسزت .در سززط
شناختي ،هوشیاري ایمني ،آگاهي كلي از موضوعهاي ایمنزي و
عالوه بر آن آگاه بودن از رفتارهایي را كه الزمزۀ تزأمین ایمنزي
است در برميگیرد .بدین لحاظ ،مذهو هوشزیاري ایمنزي یزك
مرحلۀ فراتر از شناخت رفتارهایي است كه براي ایمني الز اند
(لیو 9و همکاران.)9132 ،
همچنین ،تجربۀ رهني از گرانباري ن،ش كه همنوا با تأكیزد
مدیریت بر تولید به جاي ایمني است ،متناقض با سبك رهبري
تبادلي است (بارلین ،و همکزاران .)3220 ،پزژوهشهزا نشزان
دادهاند كه تجربۀ رهني از گرانباري ن،ش 1مرتبط به آسیبهزاي
شغلي است (وستبي و لي .)9111 ،گرانباري ن،ش بزر ادراک از
اینکه آیا تراكم كاري (مانند ساعات زیاد كاري) در شغو وجود
دارد یا نه (بیهر ،والش ،تیبر3270 ،9؛ جونز 2و همکاران)9117 ،
و همچنین بر ادراک از فشار موجود براي تکمیو كار و بهطزور
كلي فضا و دسترسپذیري به منابع موجود (بزهعبزارت دیگزر،
زمان و نیروي كار) اشاره ميكند .شزواهدي وجزود دارنزد كزه
نشان ميدهند فشارزاهایي از قبیو فشار كزاري ،صزرف نظزر از
ادراک فضاي ایمني و نگرش ایمني ،ممکن است اثر مسزت،یمي
با حادثهدیدگي داشته باشد (كزالرک و كزوپر .)9119 ،0بزاگر و
روبرتز )3222( 7كاركنان شاغو در صنایع شزیمیایي را مطالعزه
كردند و نشان دادند كه بار كاري در نگرانيهاي كاركنان دربار
خطر احترا و انذجار سهیم است .كاركنان باور دارند كزه بزار

كاري زیاد ،آنهزا را در خطزر ابزتال بزه آسزیب قزرار مزيدهزد
(هری  8و همکاران.)9132 ،
فراتر از تأثیرات مست،یم سبك رهبري تبادلي ،پژوهش ها به
این نتیجه رسیدهاند كه پیشبین آسیبهاي شغلي ،سبك رهبري
تبادلي و هوشیاري ایمني 2نیستند ،بلکه رویدادهاي مرتبط با ایمني
است :وقتي سرپرست به واسطۀ سبك تبادلي خود باع افززایش
هوشیاري ایمنزي و تأكیزد بزر ایمنزي در عزوض تولیزد (كزاهش
گرانبززاري ن،ززش) شززود (كلززووي ،مززولن ،فرانسززی ،)9110 ،31
رویدادهاي مرتبط با ایمني كاهش ميیابد .در عوض ،رویزدادهاي
مرتبط با ایمني بهطور مست،یمي آسیبهاي شزغلي ماننزد پزارگي،
دررفتگي ،رگ بهرگشزدگي و سزوختگي را پزیشبینزي مزيكنزد
(بارلین ،و همکاران .)9119 ،با توجه به مطالب گذتهشده در بزاال،
فرضیات این پژوهش ،بهصورت زیر مطرح ميشوند؛
فرضيۀ  :9رویدادهاي مرتبط با ایمني بر آسیب هاي شغلي تأثیر
معنيداري دارد.
فرضيۀ  :6سزبك رهبزري تبزادلي بزر هوشزیاري ایمنزي تزأثیر
معنيداري دارد.
فرضيۀ  :3سبك رهبري تبادلي بر گرانباري ن،ش تأثیر معنيداري دارد.
فرضيۀ  :8سبك رهبري تبادلي بر رویدادهاي مرتبط بزا ایمنزي
تأثیر معنيداري دارد.
فرضيۀ  :9هوشیاري ایمني بر رویدادهاي مرتبط با ایمني تزأثیر
معنيداري دارد.
فرضيۀ  :2گرانباري ن،ش بر رویدادهاي مرتبط بزا ایمنزي تزأثیر
معنيداري دارد.
فرضيۀ  :7الگوي پیشنهادي حاضر برازنده دادههاست.
نمودار  ،3الگوي پیشنهادي این پژوهش است كه مطابق بزا
فرضیات پژوهش ترسیم شده است.
هوشياري
ايمني

آسيبهاي
شغلي

رويدادهاي
مرتبط با ايمني

سبک رهبري
تبادلي
گرانباري
نقش

نمودار 9ـ الگوي پيشنهادي پژوهش
2. Liu
4. Beehr, Walsh & Taber
6. Clarke & Cooper
8. Harris
10. Kelloway, Mullen & Francis

1. Seibert
3. Role Overload
5. Jones
7. Baugher & Roberts
9. Safety Consciousness
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روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :طرح پژوهش رابطهاي
از نوع مدلسازي معادالت ساختاري بود .جامعزۀ آمزاري ایزن
پژوهش ،همۀ كاركنان شركت روبآهن اصذهان در سال 3129
بززود .در ایزن پززژوهش بززا توجززه بززه گسززتردگي و پراكنززدگي
بخززشهززاي مختلززف تولیزدي در شززركت روبآهززن اصززذهان
(سززاختمان توحی زد ،بخززش نززورد ،كززوره بلنززد ،فوالدسززازي،
ككسازي ،آتشنشزاني ،راهآهزن ،گازرسزاني ،كارگزاه اكسزیژن،
هدایت فني ،الگومراسیون) از روش نمونهگیري ت ادفي طب،هاي
نسبي براي انتخاب اعضاي نمونه استذاده شد .با توجه بزه اینکزه
افراد به نسبتهاي متذاوتي در بخشهزاي شزركت توزیزع شزده
بودند ،بهمنظور كاهش خطاي نمونهگیري ،همزان نسزبت نیزز در
انتخاب اعضزاي نمونزه لحزاظ گردیزد .چزون پزژوهش از نزوع
پژوهش همبسزتگي بزا روش مزدلسزازي معزدالت سزاختاري،
حداقو حجم نمونه در ازاي هر یك از متغیرهاي پیشبین  32نذر
است (فراهاني و عریضي .)3180 ،از آنجا كه این پژوهش داراي
 9متغیزر پزیشبزین (سززبك رهبززري تبززادلي ،هوشزیاري ایمنزي،
گرانبززاري ن،ززش و رویززدادهاي مززرتبط بززا ایمنززي) و  31متغی زر
دموگرافي (جنسیت ،تح یالت ،وضعیت تأهو ،سن ،ساب،ۀ كار،
سمت ،نوع شیذت ،نوع شغو ،محو كار و محو سکونت) بود لذا
حداقو حجم نمونزۀ الز بزراي ایزن پزژوهش  931نذزر اسزت.
بنابراین بهمنظور رعایت این حداقو و با توجه به احتمال نزاق
ماندن برخي پرسشنامههزا و بزيعالقگزي برخزي از كاركنزان بزه
شركت در پژوهش ،به تعداد بیشتر در حدود  991نذر از كاركنان
با روش نمونهگیري ت ادفي طب،هاي انتخاب شدند .معیزار ورود
یك فرد به مطالعه ،اشتغال او در بخشهاي شركت و انتخزاب او
به شیو ت ادفي از بین اعضاي گروه خود بزود و معیزار خزروج
فردي از پژوهش تکمیو ناق پرسشنامه و اظهزار بزيعالقگزي
نسبت به شركت در پژوهش بود .میزان بازگشزت پرسشزنامههزا
 22درصد بود .با احتساب معیارهاي ورود و خروج از مطالعزه
 931نذر با محدود سزني 21زز  38سزال وارد مطالعزه شزدند.
بیشتر كاركنان شركتكننده در این پژوهش ،مزرد ( 21درصزد)،
متأهو ( 01درصد) ،دیپلم (01درصزد) ،متخ ز و تعمیركزار
( 88درصد) ،شزیذت كزار ( 09درصزد) ،عملیزاتي (20درصزد)
بودند .میانگین سن  19و میانگین ساب،ۀ كار  39سال بود.

پرسشهاي این م،یاس بر مبناي سبك تعامو تبادلي سرپرسزت
بززا كاركنززان اسززت .نمونززهاي از پرسززشهززاي ایززن م،یززاس:
«سرپرستم ،مرا تشویق به ابراز ایدهها و ع،اید در مورد بهبزود
ایمني در محیط كار ميكند« ،».سرپرستم ،در مزورد ارزشهزا و
باورهایش در زمینۀ اهمیت رعایت مسائو ایمني با مزا صزحبت
ميكند ».این م،یاس بر مبنزاي طیزف  2درجزهاي لیکزرت از 3
(بسیار مخالذم) تا ( 2بسیار مواف،م) است .پاسخ آزمودني ها بزا
جمع پاسخ آزمودنيها به  39گویه پرسشنامه بهدست آمد .نمر
كو از  39تا  01درجهبندي شد كه نمر باالتر نشاندهند سبك
رهبري تبادليتزر سرپرسزت اسزت .مزانتينیزو ( )9112آلذزاي
كرونباخ را در بررسي پایایي این م،یاس  1/87گزارش كرد .در
این پژوهش ضریب پایایي به روش آلذاي كرونبزاخ و تن زیف
به ترتیب  1/81و  1/78بهدست آمد.
مقياس هوشياري ايمني :هوشیاري ایمني با  2بخش از وستبي
و لي )9111( 9میزان آگاهي و بینش كاركنان را نسبت به مسائو
ایمني ميسنجد .نمونۀ پرسش ایزن م،یزاس؛ «تجهیزاتزي را كزه
ح كنم ناایمن هستند ،استذاده نميكنم»« ،همیشزه تجهیززات
حذاظتي یا لباس مورد نیاز شغلم را ميپوشم ».بر مبناي م،یاس
لیکرتي پنجدرجهاي است از ( 3شزدیداً موافزق) تزا ( 2شزدیداً
ناموافق) .روایزي درونزي ایزن م،یزاس در پزژوهش مزانتينیزو
( 82 ،)9112درصد گزارش شزده اسزت .روایزي درونزي ایزن
پرسشنامه به روش آلذاي كرونباخ و تن زیف در ایزن پزژوهش
 78درصد و  72درصد گزارش شد.
مقياس گرانباري نقش :گرانباري ن،زش بزا  9پرسزش از بیهزر،
واالش و تیبر )3270( 1بر ادراكات كلي دربار اینکه آیا تزراكم
كاري (مانند ساعات زیاد كزاري) در شزغو وجزود داردیزا نزه،
اشاره دارد .نمونۀ پرسشهاي این م،یاس «كار زیادي در شزغلم
براي انجا دادن وجود دارد ،بهطوري كه نميرسم آنطزور كزه
باید و شاید آنهزا را انجزا بزدهم« ،».درشزغو كنزونيا بسزیار
پرمشغله هستم ،بهطوري كه نميرسم زمان اسزتراحت م،زرر را
رعایت كنم ».بر مبناي م،یاس لیکرتي پنج درجزهاي اسزت از 3
(شدیداً موافق) تا ( 2شدیداً ناموافق) .ضریب پایایي این م،یاس
در پژوهش بارلینز ،و همکزاران ( 1/78 )9119گززارش شزد.
همچنین ضریب پایزایي آن در ایزن پزژوهش بزه روش آلذزاي
كرونباخ و تن یف  1/73و  1/71گزارش شد.
مقياس رويدادهاي مرتبط با ايمني :رویدادهاي مرتبط با ایمني
با  31گویه از بارلین ،و همکاران ( ،)9119اطالعاتي در مزورد
فراواني رخداد رویدادهاي مرتبط بزا ایمنزي در طزي یزك مزاه
گذشته در كاركنان به ما ميدهد .نمونهاي از پرسزشهزاي ایزن

2. Westaby & Lee

1. Bass & Avolio
3. Beehr, Walsh & Taber

ابزار سنجش
مقياس سبک رهبري تبادلي سرپرست :سبك رهبزري تبزادلي
سرپرست با  39گویه از باس و آولیزو )3221( 3سزنجیده شزد.

تأثير سبک رهبري تبادلي سرپرست بر آسيبهاي شغلي87 / ...
م،یاس« :چند بار از مکاني مرتذع مانند نردبان افتادهاید»« ،چنزد
بار در مکاني ،به مزدت زیزادي در معزرض مزواد شزیمیایي یزا
شوینده بدون تهویۀ مناسب بودهاید»« ،چند بزار تمزاس زیزادي
با شیشههاي خورده شده داشتهاید»« ،چند بار حین انجزا كزار،
لیز خورده ،لغزیده یا افتادهاید» .بر مبناي یك م،یاس  2درجهاي
از ( 3هرگز) تا ( 2بیش از  2بار) است .در این پژوهش ضریب
پایایي این م،یاس به روش آلذاي كرونبزاخ و تن زیف  1/83و
 1/81بهدست آمد.
مقياس آسيبهاي شغلي :این م،یاس ابزاري است با  39گویزه
از بارلینز ،و همکزاران ( ،)9119اطالعززاتي در مزورد فراوانززي
حوادثي به ما ميدهد كه كاركنان در طي ماه گذشته در شغلشان
تجربه كردهاند .این م،یاس بر مبناي طیف لیکرتي پنج درجهاي
است از ( 3هرگز) تا ( 2بیش از  2بار) .نمونهاي از پرسشهاي
این م،یاس« :در طي مزاه گذشزته ،چنزدین بزار دچزار سزردرد
شدهاید»« ،در طي ماه گذشته ،چندین بار دچار آسیبهاي تنذسي
(مانند سختي تنذ ) شدهاید» .بر مبناي یك م،یاس  2درجهاي از
( 3هرگز) تا ( 2بیش از  2بار) است .حاصزو جمزع نمزرات داده
شده بهعنوان نمر كو رخداد حوادث شغلي هر كاركن گززارش
ميشود .در این پژوهش ضزریب پایزایي ایزن م،یزاس بزه روش
آلذاي كرونباخ و تن یف  1/83و  1/81بهدست آمد.
روش اجرا و تحليل دادهها
بهمنظزور بررسزي عوامزو مخزدوشكننزده ،اعضزاي نمونزه در
محیطي آرا  ،بزه دور از سروصزدا و در فضزایي صزمیمي ایزن
پرسشنامهها را كامو كردند .در ضمن كاركنان بهصورت شذاهي
رضایت خود را در مورد شركت در پزژوهش اعزال كردنزد و

بهمنظور جلوگیري از سوگیري در پاسخ دادن به پرسزشهزاي
پرسشنامه ،به آنها اطمینان داده شد كه پاسخهاي آنهزا محرمانزه
خواهززد مانززد و همچنززین سززعي بززر آن شززد تززا در تززدوین
پرسشهاي پرسشنامه ،از عبارات ارزشي استذاده نشزود كزه در
غیر این صزورت باعز بزرانگیختن حساسزیت كاركنزان و در
نتیجه موجب سوگیري در پاسخدهي به پرسش ها ميشزود .در
تحلیزو دادهها بهمنظور بررسي آثار مسزت،یم ،غیرمسزت،یم و اثزر
كلي هر یك از متغیرهاي مست،و بر متغیرهاي وابسزته ،از روش
مدلسازي معادالت سزاختاري بزه كمزك نزر افززار LISREL
نسخۀ  8/81اسزتذاده شزد .بزراي تعیزین معنزيداري مسزیرهاي
غیرمست،یم از روش بوتاستراپ 3در برنامۀ مزاكروي پریچزر و
هیز )9118( 9استذاده گردید.
يافتهها
از روش رگرسیون و مدلسازي معادالت ساختاري براي آزمون
تأثیرات فرضشده بین سبك رهبري تبادلي ،هوشزیاري ایمنزي،
گرانباري ن،ش ،رویدادهاي مرتبط با ایمني و آسیبهاي شزغلي
اسززتذاده شززد .ضززرایب مطززرح بززراي هززر یززك از مسززیرهاي
مطرحشده ،در جدول  3ارائه شده است.
نتایج جدول نشاندهند معنزيداري تمزا مسزیرهاي مزدل
است .بنابراین تأثیرات سبك رهبري تبادلي بر هوشیاري ایمنزي
(فرضیۀ دو ) ،گرانبزاري ن،زش (فرضزیۀ سزو ) و رویزدادهاي
مرتبط با ایمني (فرضیۀ چهزار )؛ و تزأثیرات هوشزیاري ایمنزي
(فرضیۀ پنجم) و گرانباري ن،ش (فرضیۀ ششم) بر رویزدادهاي
مرتبط با ایمنزي؛ و تزأثیرات رویزدادهاي مزرتبط بزا ایمنزي بزر
آسیبهاي شغلي (فرضیۀ اول) مورد تأیید قرار گرفت (.)P<1/12

جدول 9ـ ضرايب استاندارد مسيرهاي الگوي پيشنهادي
ضریب

ضریب t

≤P

سبك رهبري تبادلي← هوشیاري ایمني

1/99

9/19

1/13

سبك رهبري تبادلي← گرانباري شغلي

-1/93

9/92

1/12

سبك رهبري تبادلي← رویدادهاي مرتبط با ایمني

-1/97

9/21

1/12

هوشیاري ایمني←رویدادهاي مرتبط با ایمني

-1/09

0/12

1/13

گرانباري شغلي←رویدادهاي مرتبط با ایمني

1/99

9/19

1/12

رویدادهاي مرتبط با ایمني← آسیبهاي شغلي

1/22

2/87

1/13

استاندارد بتا

2. Preacher & Hayes

1. Bootstrap
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هوشياري
ايمني

**-0/26

آسيبهاي
شغلي

**0/55

**

0/44

*-0/62

رويدادهاي
مرتبط با ايمني
*0/66

گرانباري نقش

سبک رهبري
تبادلي
*-0/62

نمودار 6ـ ضرايب استاندارد بتا براي الگوي پيشنهادي

جدول 6ـ نتايج بوتاستراپ براي مسيرهاي غيرمستقيم
پارامترها
مسير
سبک رهبري تبادلي ← رويدادهاي مـرتبط بـا
ايمني← آسيبهاي شغلي

سبک رهبري تبـادلي← هوشـياري ايمنـي←

رويدادهاي مرتبط با ايمني← آسيبهاي شغلي

سبک رهبري تبـادلي← گرانبـاري شـغلي←

رويدادهاي مرتبط با ايمني← آسيبهاي شغلي

خطاي

داده

بوت

سوگيري

-4/4772

-4/4797

4/4494

4/4849

-4/9839

-4/9344

4/4447

4/4892

-4/6389

-4/4299

-4/4238

4/4442

4/4638

-4/9836

با توجه به یافتههاي جدول  ،3فرضیۀ اول پژوهش مبني بر
اینکه متغیر رویدادهاي مرتبط با ایمني بزر آسزیبهزاي شزغلي
تززأثیر معنززيداري دارد ،مززورد تأییززد قززرار گرفززت (.)P<1/12
فرضیات بعدي( دو  ،سو و چهار ) نشزان داد سزبك رهبزري
تبادلي بر هوشیاري ایمني ،گرانباري ن،ش و رویدادهاي مزرتبط
با ایمني تأثیرات معناداري دارنزد و ایزن فرضزیات تأییزد شزد
( .)P<1/12متغیرهاي هوشزیاري ایمنزي و گرانبزاري ن،زش بزر
رویدادهاي مرتبط بزا ایمنزي تزأثیر معنزيداري داشزتند و ایزن
فرضیات (پنجم و ششزم) تأییزد شزد ( .)P<1/12بزراي تعیزین
معنيداري مسیرهاي غیرمست،یم از روش بوتاستراپ در برنامۀ
ماكروي پریچر و هیز ( )9118استذاده شزد .هنگزامي كزه حزد
پایین فاصلۀ اطمینان و حد باالي آن هر دو مثبت یا منذي باشند
و صذر در ایزن فاصزله قزرار نگیزرد ،نشزاندهنزد معنزيداري
مسیرهاي غیرمست،یم است .سط اطمینان براي این فواصو 22

استاندارد

حد پايين

حد باال

-4/9836

-4/4368
-4/4298
-4/4638

و تعداد نمونهگیري هاي مجدد 3بوتاستراپ  3111بود .جدول
 9نتایج روش بوتاستراپ را براي مسیرهاي غیرمسزت،یم الگزو
نشان ميدهد.
نتایج جدول 9حاكي از معنيداري تما مسیرهاي واسطهاي
اسززت .بنززابراین روابززط غیرمسززت،یم سززبك رهبززري تبززادلي بززا
آسیب هاي شغلي با متغیرهاي میزانجي رویزدادهاي مزرتبط بزا
ایمنززي ،هوشززیاري ایمنززي و گرانبززاري ن،ززش تأییززد شززد
( .)P<1/12نتایج گزارش شاخ هزاي كلزي بزرازش مزدل در
جدول  1آمده است.
همانطور كه در جدول  1مشاهده ميشود ،نتایج حاصو از
آزمون شاخ هاي كلي برازش مدل پژوهش به روش تحلیزو
مسیر و با استذاده از نر افزار لیزرل ،مؤید برازندگي خوب مدل
پیشنهادي است .به این ترتیب فرضیه هذزتم مبنزي بزر بزرازش
الگوي پیشنهادي با داده ها تأیید ميگردد.
1. Resampling
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جدول 3ـ نتايج كلي برازش كلي مدل با دادهها از خروجي نرم افزار ليزرل
عنوان آماري
<3x2/df

دادۀ خروجي نرمافزار

نتيجۀ آزمون

دامنۀ مورد قبول
3

6/43

تأييد مطلوب مدل

4/41

4/429

تأييد مطلوب مدل

4 /1

4/19

تأييد مطلوب مدل

4 /1

4/16

تأييد مطلوب مدل

4/41

4/499

تأييد مطلوب مدل

4 /1

4/14

تأييد مطلوب مدل

4 /1

4/14

تأييد مطلوب مدل

4 /1

4/17

تأييد مطلوب مدل

بحث و نتيجهگيري
هززدف از ایززن پززژوهش بررسززي تززأثیر سززبك رهبززري تبززادلي
سرپرست با آسیبهاي شغلي با توجه به ن،ش میانجي هوشزیاري
ایمني ،گرانباري ن،ش و رویدادهاي مرتبط با ایمني بود.
نتایج این پژوهش نشان داد كه رویدادهاي مرتبط با ایمنزي
بر آسیبهاي شغلي تأثیر معنيداري دارد (جدول  .)3این نتیجه
همسان با نتایج پژوهشهزاي ديكوسزتر و همکزاران (،)9133
زوهار ،)9119( 3اكتم ( )9111است.
ديكوستر و همکزاران ( )9133در پزژوهش خزود بزه ایزن
نتیجه رسیدند كه میزان رخزداد رویزدادهاي مزرتبط بزا ایمنزي،
میزان بروز حوادث شغلي را در میان كاركنان پیشبیني ميكنزد.
زوهار ( )9119نیز در پژوهش خود بزه ایزن نتیجزه رسزید كزه
رویدادهاي مرتبط با ایمني میزان حزوادث را در میزان كاركنزان
پیشبیني ميكند .اكتم ( )9111به این نتیجه رسید كه با تمركزز
بر رویدادهاي كوچك مي توانیم احتمال رخداد حوادث بززرگ
را كاهش دهیم؛ بهعبارت دیگر ،با توجه به قسمت پایین هر و
استخراج اطالعات از تعداد نسبتاً زیادي از رویزدادهاي مزرتبط
با ایمني ميتوانیم مسائو بال،وه را شناسایي كنیم .برون ،ویلزز و
پروسیا )9111( 9بیان مي كنند كه رویدادهاي مرتبط با ایمني در
دو سط  ،نتایج حاصو از ایمني را متأثر ميسازند .ابتدا ،حضور
آنها ممکن است موجب حادثه شود .ثانیزاً وجزود رویزدادهاي
اتذاقي قابو پیشگیري ،در صورتي كه مدیریت نشوند ،بر اعتماد
بهنذ و تعهد كاركنان بر ایمني تأثیر منذي بر جا ميگذارند.

بهعبارت دیگر ،نتیجۀ نگرش ضعیف كاركنان ،تأثیر منذي بر مسألۀ
ایمني و پیامدهاي آن است (وقتي حادثهاي رخ ميدهزد كمتزرین
زیان آن این است كه كارگران وقوع حادثه را طبیعي ميانگارنزد و
بهخ وص ،آن دسته از كارگراني كه داراي اسناد بیرونزي هسزتند
براي توجیه رفتار نابسند خود محمو خوبي ميیابند).
با وجود این ،اغلب كمتر در مزورد رویزدادهاي مزرتبط بزا
ایمني یا شبه حادثه نسبت به حزوادث عمزده مسزؤولیت ت،بزو
ميشود كه ایزن نشزاندهنزد كزماهمیزت شزمردن آنهزا اسزت
(ديجوي و كلیپ .)3289 ،1مبح رویداد مرتبط با ایمنزي در
نظا مدیریت ایمني با هدف ممانعت از حوادث عمده و وقزوع
رویدادهاي مشابه در آینده نسبتاً جدید است .اگرچزه اهمیزتش
در چندین سال گذشته بیش از بیش شزناخته شزده اسزت ،امزا
هنززوز ایززن مبح ز از نظززر عمززو پذیرفتززهشززده نیسززت كززه
گزارشدهي شبه حوادث و بررسي آنها باید قسمت اصلي نظا
مززدیریت ایمنززي در سززازمانهززا باشززد (جززونز ،كرچسززتیگر و
بجرک.)3222 ،9
نتایج این پژوهش تأثیر معنيدار سزبك رهبزري تبزادلي بزر
هوشیاري ایمني ،گرانباري ن،ش و رویدادهاي مرتبط بزا ایمنزي
را تأیید كرد (جدول  .)3این نتیجه همسان با نتایج پزژوهشهزا
بارلینزز ،و همکززاران ( ،)9119كلززوي و همکززاران (،)9110
ديكوستر و همکران ( )9133است.
كلوي و همکاران ( )9119در پژوهش خود بزه ایزن نتیجزه
رسیدند كه سبك رهبري تبادلي سرپرستان سازمان بر هوشیاري
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و ادراک گرانباري شزغلي و همچنزین وقزوع شزبه حزوادث در
سازمان تأثیر ميگذارد .ديكوستر و همکاران ( )9133بزه ایزن
نتیجززه رس زید كززه سززبك رهبززري تبززادلي در می زان مززدیران و
سرپرسززت سززازمان موجززب بهبززود روابززط بززین كاركنززان و
سرپرستان آنان؛ و در نتیجه موجب افزایش هوشیاري ایمنزي و
كاهش ادراک فشار كزاري در شزغو مزيشزود .سزبك رهبزري
تبادلي سرپرسزت موجزب ت،ویزت ارتباطزات ایمنزي در میزان
سرپرستان و كاركنان سازمان ميشود .این ارتباطات بزاز باعز
افزایش تبزادالت ایمنزي میزان كاركنزان مزيشزود (بارلینز ،و
همکاران .)9119 ،وقتي كاركنزان حمایزت سرپرسزتان خزود را
درک كنند و به این نتیجزه برسزند كزه سرپرسزتان سزازمان بزه
بهزیستي و ایمني آنها اهمیت ميدهنزد ،تمایزو آنهزا بزه حذز
هوشیاري ایمني باال ميرود و بیشتر سعي ميكنند از تجهیززات
و وسایو ایمني در كار خود استذاده كنند (ایزن  3و همکزاران،
 .)9131همچنین ادراک حمایت سرپرسزت و سزبك تبزادلي او
موجب افززایش آگزاهي از موقعیزت كزاري در میزان كاركنزان
ميشود كه این خود باع كاهش وقوع رویدادهاي مزرتبط بزا
ایمني در كار ميشود .به دلیو اینکه كاركنان با حضزور رهزن و
آرامش بیشتري در كار خود حاضر ميشزوند كزه ایزن موجزب
كاهش وقوع شبه حادثهها و رویدادهاي كوچك در محیط كزار
ميشود (سندون ،میرز و فلین .)9131 ،9همچین نبود رابطه بین
سبك رهبري تبادلي سرپرست و آسیبهاي شغلي احتماالً مربوط
به روابط غیرمست،یم میان آنها است كه این را بسیاري از پژوهشها
(بارلین ،و همکاران9119 ،؛ اوكتم )9111 ،نشان دادهاند.
نتایج این پژوهش نشان داد هوشیاري ایمني و گرانباري ن،ش
تأثیر معناداري بر رویدادهاي مرتبط با ایمني داشزتند (جزدول .)3
این نتیجه همسزان بزا نتزایج پزژوهشهزاي سزندون و همکزاران
( ،)9110وستبي و لي ( ،)9111مارتین ( ،)9111میرز 1و همکاران
( ،)9111اندلسي ،)9113( 9بارلین ،و همکاران ( )9119است.
براي مثال ،وستبي و لي ( )9111در پژوهش خزود بزه ایزن
نتیجه رسیدند كه هوشیاري ایمني ،آسیبهاي جسمي و روانزي
وارد شده بر كاركنان را پیشبیني ميكند .بارلین ،و همکارانش
( )9119به ایزن نتیجزه رسزیدند كزه هوشزیاري ایمنزي رابطزۀ
معناداري با رویدادهاي مرتبط با ایمني و آشذتگيهاي جسزمي
و روانشززناختي دارد .مززارتین )9111( 2اظهززار مززيدارد كززه
م رفكنندگاني كزه اعت،زاد دارنزد حزوادث غیرقابزو اجتنزاب
هستند و رفتارهاي احتیاطآمیز هیچ اثري بر پیامزدهاي رفتزاري
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ندارند ،كمتر احتمال دارد براي كاهش ضایعات تولیدي خود به
رفتارهاي م،ابلهاي مؤثر مبادرت ورزند.
فرض ميشود افرادي كه هوشیاري ایمني باالیي دارنزد ،بزه
دلیو بهكارگیري احتیاط در انجا وظزایف شزغلي خزود كمتزر
دچار آسیبدیدگي ميشوند .هوشیاري ایمني با آگاهي یك فرد
از مسائو ایمني ارتباط دارد .هوشیاري ایمني با افززایش تمایزو
كاركنان به سالم مانزدن و حذاظزت از سزالمتي خزود موجزب
كاهش آسیبهاي شغلي ميشود (كُنزراد 0و همکزاران.)3220 ،
این یافتهها نیز از استدالل وایلزد )3280( 7كزه مزيگویزد بایزد
تمایو افراد را به سالم ماندن و حذاظت از سالمتي خودشان باال
برد ،حمایت ميكنند .هوشیاري ایمني با افزایش تمایو كاركنان
به سالم مانزدن و حذاظزت از سزالمتي خزود موجزب كزاهش
آسیبهاي شغلي و شبه حوادث مزيشزود (ديكسزتر ،اسزتم و
بلك .)9133 ،8تأكید بر گذتههاي معمولي مانند «مواظب بزاش»
دربار ایمني نیز در اینباره سودمند است .از لحاظ نظزري ایزن
جملۀ كوتاه ،قلمرو هوشیاري ایمني فرد را فعال ميكند و خود
نیز به فرد كمك ميكند تا از ت میماتي كه احتماالً بزه سزانحه
منجر ميشوند ،پرهیز شود (وستبي و لزي .)9111 ،بسزیار مهزم
است كه آگاهي و هوشیاري ایمني افزراد را بهبزود ببخشزیم تزا
تمایو به ایمني و سالم بودن در آنها افزایش یابد؛ بدین وسزیله
ميتوان بر اتخار راهبردهزاي پیشزگیري از سزوي كاركنزان در
محیط كار تأثیرگذار بود (وایلد.)3280 ،
سندون و همکاران ( )9110در پژوهش خود به این نتیجزه
رسیدند كه افززایش گرانبزاري ن،زش در میزان كاركنزان باعز
عملکرد ایمني ضعیف و افزایش وقزوع رویزدادهاي مزرتبط بزا
ایمني در محیط كار ميشود .میرز و همکاران ( )9111بزه ایزن
نتیجه رسیدند كه افزایش حجم فشار كاري در میان كاركنزان و
تأكید مدیریت به تولیزد در عزوض حذز ایمنزي و بهزیسزتي،
باع افزایش رخداد صدمات و آسیبهزاي شزغلي جزئزي در
میان كاركنان ميشود .گرانباري ن،ش بر عملکرد ایمني افراد در
محیط كار تزأثیر مزيگزذارد (هزاكي .)3227 ،گرانبزاري ن،زش
موجب ميشود كه كاركنان درگیر وظزایف شزغلي پیچیزده یزا
كاهش وقت براي انجا مشاغو خود شوند و در نتیجه زمزان و
فرصت كافي براي انجا ایمن مشاغو خود ندارند .بنابراین بزه
احتمال بیشتر دچار كاهش آگاهي از موقعیزت كزاري و وقزوع
رویدادهاي مرتبط با ایمني ميشوند (میرز و همکزاران.)9111 ،
همچنین آنها ممکن اسزت نزاتوان از واكزنش سزریع در م،ابزو
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تأثير سبک رهبري تبادلي سرپرست بر آسيبهاي شغلي23 / ...
رخززدادهاي غیرمنتظززره باشززند (سززندون و همکززاران.)9110 ،
وقتي گرانباري شغلي افزایش یابد ،آگاهي پایین ميیابد و ایزن
سبب بزدتر شزدن عمکزرد ایمنزي در میزان كاركنزان مزيشزود
(سونسون و ویلسون .)9119 ،3گرانبزاري شزغلي همچنزین بزه
دلیو قرار دادن حجم باري كاري بر منابع شناختي فرد موجزب
كاهش هوشیاري و تمركز ميشود و این با ادراک اولیۀ محیط و
شرایط كار تداخو ميكند و سزبب مزيشزود كزه كاركنزان بزه
اطالعات ناكافي در مورد محزیط كزار خزود برسزند .در نتیجزه
باع افزایش میزان وقوع رویدادهاي ناایمن و شبه حوادث در
میان آنها ميشود (سندون و همکاران.)9110 ،
نتایج این پژوهش نشزان داد متغیزر سزبك رهبزري تبزادلي
بهطور غیرمست،یم با میزانجي رویزدادهاي مزرتبط بزا ایمنزي بزا
آسیب هاي شغلي رابطۀ معنيداري دارد (جدول  .)9این نتیجزه
همسان با نتایج پژوهشهاي بارلین ،و همکاران ( ،)9119كاواس
و دایسویك ،)9131( 9آالمگیر 1و همکاران ( )9112است.
بارلین ،و همکاران ( )9119در پژوهش خود به این نتیجزه
رسززیدند كززه سززبك رهبززري تبززادلي سرپرسززت بززا میززانجي
رویدادهاي مرتبط با ایمني ،میزان وقوع حزوادث را پزیشبینزي
ميكند .كاواس و دایسویك ( )9131به این نتیجه رسزیدند كزه
سبك رهبزري تبزادلي سرپرسزتان و مزدیران سزازمان بزهطزور
غیرمست،یم بر وقوع حوادث شغلي تزأثیر مزيگزذارد .در تبیزین
نتیجه باید به این مورد اشاره كرد كه پژوهشهاي متعزددي بزه
این نتیجه رسیدند كه پیشبین حوادث شغلي ،رویدادها و شزبه
حادثههزا هسزتند و از طریزق اقزدا بزر روي شزبه حزوادث و
رویدادهاي مرتبط با ایمني ميتوانیم وقوع حوادث را پیشبیني
كنیم (زوهار9119 ،؛ اكتم .)9111 ،پ ميتوان انتظزار داشزت
كه رابطۀ میزان سزبك رهبزري تبزادلي بزا آسزیبهزاي شزغلي
بهصورت غیرمست،یم و از طریق تأثیر آن بر شبه حوادث باشزد.
همانطور كه ديكوستر و همکاران ( )9133در پزژوهش خزود
به این نتیجه رسیدند كه سبك رهبري تبادلي سرپرست ،محرک
اصلي عملکرد ایمني است .او همچنین به این نتیجه رسزید كزه
سبك رهبري تبادلي بهطزور غیرمسزت،یم از طریزق رویزدادهاي
مرتبط با ایمني بر وقوع حوادث شغلي تأثیر ميگذارد.
نتایج این پژوهش نشزان داد متغیزر سزبك رهبزري تبزادلي
بهطور غیرمست،یم بزا میزانجي هوشزیاري ایمنزي و رویزدادهاي
مرتبط با ایمني بزا آسزیبهزاي شزغلي رابطزۀ معنزيداري دارد
(جدول  .)9این نتیجه همسان با نتزایج پزژوهشهزاي مارتیززز
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كركززولزو و همکززارانش ( ،)9133زوهززار ( ،)9119بارلینزز ،و
همکاران ( )3220است.
مارتیزز كركولزو و همکارانش ( )9133در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند كه سبك رهبري سرپرستان از طریزق بهبزود
هوشیاري ایمني بر رفتارهاي ایمني كاركنزان تزأثیر مزيگزذارد.
وقتي سرپرستان بهعنوان رهبران توانمند عمو كنند ،آنها فضزاي
ایمني مطلوبي ایجاد ميكنند كزه بزه رفتارهزاي ایمزن بیشزتري
منجر ميشود .سرپرستي كه بر ایمني شغلي تأكید مزيورزد ،در
اولین مرحله با هوشیاري ایمني مرتبط است .وقتزي هوشزیاري
ایمني افراد افزایش ميیابزد ،رویزدادهاي مزرتبط بزا ایمنزي بزه
حداقو ممکن ميرسند (بارلینز ،،لزوگلین وكلزوواي.)9119 ،
زوهار ( )9119نشان داد كه رهبري تبادلي بهواسزطۀ متغیرهزاي
هوشیاري ایمني و در شرایطي كه بر ایمني به جزاي تولیزد بهزا
ميدهد ،صدمات را پیشبیني ميكند .او پیشزنهاد مزيكنزد كزه
رهبري تبادلي روشهاي مکملي از نذور متغیرهاي میزانجیگر را
در مورد رفتار ایمني فراهم ميكند.
هوشیاري ایمني مرتبط با آگاهي یك فرد از مسزائو ایمنزي
است و مست،یماً با سبك رهبري تبادلي سرپرست تحزت تزأثیر
قرار ميگیرد .بارلین ،و همکارانش ( )3220در پزژوهش خزود
نشززان دادنززد كززه سززبك رهبززري تبززادلي سرپرسززت در م،ابززو
زیردستان وي ،در اولین مرحله سبب ارت،اي هوشیاري ایمني و
فضاي ایمني 9ادراکشده در میان كاركنان ميشزود و از طریزق
میزان بروز رویزدادهاي مزرتبط بزا ایمنزي را در میزان كاركنزان
كاهش ميدهد .وقتي سرپرستان تبادلي ،نذور آرماني خود را بزا
تمركز بر اهمیت ایمنزي و ترغیزب ع،لزي خزود را بزا تشزویق
كاركنان بر تذکر دربار ایمني اعمال ميكنند ،هوشزیاري ایمنزي
افزایش پیدا مزيكنزد (بارلینز ،و همکزارانش ،3220 ،كوبزان،
نوستا و میبي.)9132 ،2
همچنین نتایج پژوهش نشان داد متغیر سبك رهبري تبادلي
بهطور غیرمسزت،یم بزا میزانجي گرانبزاري ن،زش و رویزدادهاي
مرتبط با ایمني بزر آسزیب هزاي شزغلي تزأثیر معنزيداري دارد
(جدول  .)9این نتیجه همسزان بزا نتزایج پزژوهش هزا مارتیززز
كركولزو و همکارانش ( ،)9133بارلینز ،و همکزاران (،)9119
دیاز و كبررا ( )3227است.
مارتیزز كركولزو و همکارانش ( )9133در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند كه سبك رهبري سرپرستان از طریق كزاهش
ادراک گرانبززاري شززغلي بززر رفتارهززاي ایمنززي كاركنززان ت زأثیر
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ميگذارد .وقتي سرپرستان بهعنوان رهبران توانمند عمو كننزد،
آنها فضاي ایمني مطلوبي ایجاد ميكنند كه به رفتارهزاي ایمزن
بیشتري منجر ميشزود .بارلینز ،و همکزاران ( )9119بزه ایزن
نتیجه رسیدند كه سرپرستي كه بر ایمني شغلي تأكید مزيورزد،
در اولین مرحله با كاهش ادراک گرانباري شغلي مرتبط اسزت.
وقتي عملکرد مدیریت به كاهش ادراک گرانباري شغلي منجزر
شود ،رویدادهاي مرتبط با ایمني به حزداقو ممکزن مزيرسزند
(بارلین ،،لوگلین و كلوواي.)9119 ،
كززوهن و كلولنززد )3221( 3در تحلیززو خززود از  2شززركت
سرآمد در زمینۀ ایمني به خ وصیات مشزتركي در مزورد آنهزا
رسیدند .در هر مورد ایمني یك اولویت واقعزي در سیاسزت و
عمو شركت بود .بهعالوه ،رویکردها و اقدامات ایمنزي بخزش
راتي و دروني اهداف تولیدي شركت بود .بهطور مشابه ،دیاز و
كبررا ( )3227به این نتیجه رسیدند كه ادراک كاركنان از فلسذۀ
شركت راجع به تولید یزا ایمنزي ،دومزین عامزو مهزم (بعزد از
سیاست سازمان نسبت به ایمني) در پیشبینزي كزردن عملکزرد
ایمني كاركنان است .نکتۀ قابو توجه اینکه گرتنر 9و همکارانش
( )3287در پژوهش خود به این نتیجزه رسزیدند سزازماني كزه
سوابق ایمني بهتري داشتند ،همچنین متمایزو بزه تولیزد بیشزتر
بودند .پژوهشگران این یافته را هنر سرپرست به مت،اعد كزردن
نیروي كار با فضاي حمایتي غیرمبهم و پایزدار از تولیزد ایمزن
(اما باال) تذسیر كردند .در بررسيهاي جامعهشناختي راجزع بزه
علو حوادث ،رایت )3280( 1به این نتیجه رسزید كزه ادراک از
فشار عملکردي سبب ميشود كزه كاركنزان بزاور كننزد درگیزر
شدن در رفتار میانبر و مخاطرهآمیز بخش راتي و مزورد انتظزار
شغو است .كاركناني كه درجۀ باالیي از فشزار عملکزرد ادراک
ميكنند ،توجه خود را بر كامو كردن كار و تمركز كمتر بر ایمنزي
كارشان معطوف ميكنند .ع،یده بر این است كه اعمال سرپرسزت
مست،یماً بر فضاي ایمني ادراکشده اثر ميگذارد .براي مثال ،زماني
كه سرپرستان توجه كاركنان را به اهمیت ایمني جلزب مزيكننزد،
نذور آرمانگرایي سرپرست موجب ارت،اي فضاي ایمني ادراکشد
كاركنان ميشود .وقتي كه سرپرست نه به دلیو الزامات سزازماني،
بلکه به دلیو تعهدي كه به ایمني شزغلي دارد تزالش مزيكنزد تزا
آموزشهاي ایمني را بزراي كاركنزان فزراهم كنزد ،فضزاي ایمنزي
ادراکشده بهبود ميیابد و لذا میزان بروز حوادث و شبه حزوادث
در میان كاركنان كاهش ميیابد (بارلین ،و همکاران.)3220 ،
نتایج ایزن پزژوهش تلویحزات مهمزي بزراي پژوهشزگران
سازماني و ایمني دارد .این یافتهها پیشنهاد ميكنند كزه ماهیزت
2. Gaertner

تبادالت اجتماعي در سازمانها ن،ش مهمي در درک رفتارهزا و
حوادث مرتبط با كار دارد .با توجه بزه اهمیزت نظزا مزدیریت
ایمني در سازمانها ،یافتههاي ایزن پزژوهش پیشزنهاد مزيكنزد
پیا هایي كه سازمان به كاركنانش منت،و ميكند و ماهیت روابط
سرپرست ز زیردست ن،ش مهمي در تضمین ایمني كاركنان ایذا
ميكند .لذا براي سازمانها درگیر شدن در اقدامات كه حمایزت
را به كاركنان منت،و كند ،مهم است .بنابراین به سازمان پیشنهاد
ميشود كه ایمني را جزو اولویتهاي خود قرار دهند و بهطزور
آشکار این اولویت را به كاركنزان خزود منت،زو كننزد .بزر ایزن
اساس ،ميتوان به دو دسته پیامد عملي و نظري پژوهش اشاره
كرد .در سط عملي ،تهیۀ برنامزههزاي آموزشزي و مداخلزهاي
بهمنظور اصالح و تغییر محزیط كزاري كاركنزان ،مهزارتهزا و
راهبردهاي مناسب و كارآمزد را به كاركنزان در زمینزۀ كزاهش
آسیب هاي شغلي را به همراه دارد .در سط نظري ،یافتزههزاي
این پژوهش به غناي نظریههاي فعلي مربوط به سزبك رهبزري
تبادلي كمك ميكند و همچنین پرسشها و فرضیههزاي جدیزد
را در چارچوب پژوهشهاي مربوط به آسیبهاي شغلي مطرح
ميسازد .نمونهاي از این پرسشها عبارتانزد از :آیزا بهبزود در
سبك رهبري تبادلي سرپرست با تغییر در وضعیت ایمني شغلي
كاركنان همراه است؟ پاسخ به ایزن پرسزشهزا و فرضزیههزاي
مبتني بزر آنهزا نیازمنزد پزژوهشهزاي مسزت،لي اسزت كزه بزه
عالقهمندان پیشنهاد ميشود.
محدودیت كلزي ایز ن پزژوهش اسزتذاده از م،یزاس هزاي
خودگزارشي است .پاسخ ها ممکزن اسزت بزا تحریزف هزاي
عمدي و جواب هاي نادرست تحت تأثیر قزرار گیزرد .بزراي
م،ابله با این تهدید ،به شركت كنندگان اطمینان داده شزد كزه
پرسشنامه ها بي نا و داده ها محرمانه هستند .این پژوهش بزه
كاركنان ی ك شركت محدود شده است؛ پیشنهاد مي شود كزه
ای ن پژوهش در سازمان و شركت هزاي دیگزر انجزا شزود و
نتایج با این پزژوهش م،ایسزه شزود .بزه دلیزو اینکزه بیشزتر
كاركنان شركت كننده در ایزن پزژوهش بزه دلیزو اشزتغال در
قسمت هاي تولیدي مرد بودند ،پیشزنهاد مزي شزود جامعزهاي
بزرگتر و متنوع تر از نظر تعداد و جنسزیت و تح زیالت در
پژوهش هاي بعدي مورد م،ایسه قرار گیرد.
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