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چکيده
در دنياي پر رقابت امروز بسياري از سازمانها پي برده اند که بايد مديريت ايمني و بهداشت کار را جزء جزدايي
ناپذير و ضروري خود قرار داده و به آن همانقدر اهميت دهند که به ديگر مديريتهاي سازمان ميدهند .هزد

ک زي

اين پژوهش شناسايي عوامل اثرگذار بر عم کرد ايمني در سازمانها اسزت .در پزژوهش ااضزر جام زه آمزاري مزورد
بررسي صنايع کوچک و متوسط نساجي استان قءوين است که با توجه به جدول مورگان ت داد اجم نمونه  062نفزر
برآورد گرديد .دادهها با استفاده ازتکنيک مدلسازي م ادالت ساختاري و با استفاده از نرم افءار آيموس مورد تجءيه و
تح يل قرار گرفت .با تجءيه و تح يل دادهها مشخص گرديد که در صنايع متوسط ،متغيرهاي مستقل تاثير م نزي داري
بر متغيرهاي وابسته دارند .درااليکه در صنايع کوچک تنها مديريت ريسک بر روي رعايت ايمني و مشزارکت ايمنزي
تاثير ميگذارد .نتايج ااکي از اهميت نقش رهبري ايمني و مديريت ريسک در ارتقاي رفتار ايمني و رضايت کارکنزان
است .اين يافتهها داراي اهميت خاص براي مديريت است چرا که شواهدي در مورد فاکتورهايي ارائه مزينمايزد کزه
شرکتها را تشويق به کاهش ريسک و بهينه سازي عم کرد ايمني ميکند.
واژگان كليدي :مشارکت ايمني ،رعايت ايمني ،رضايت کارکنان ،رهبري مبادلهاي ،رهبري تحول ،مديريت ريسک
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مقدمه
در دنياي پر رقابت امروز بسياري از سازمان ها پي

رايطه مثبت و م ني داري وجود دارد .قاسمي و
همکاران ( )1841در پژوهشهايشان به اين نکته اشاره
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برده اند که بايد مديريت ايمني و بهداشت کار را جء

ميکنند که خطاي بازديدي و خطاي مربوط به تبادل

جدايي ناپذير و ضروري خود قرار داده و به آن

اطالعات از دسته خطاهايي هستند که ميتواند بر

همانقدر اهميت و بها دهند که به ديگر مديريتهاي

عم کرد ايمني شغ ي کارکنان تاثيرگذار باشد .ضمن

سازمان ميدهند( .سازمان بين الم ي کار؛.)9002

آنکه مرداني و همکاران ( )1810در پژوهشهايشان

بسياري از کشورهاي در اال توس ه به دليل کمي

دريافتند که هرچه در يک سازمان به شاخص هاي

امکانات در م رض افءايش هءينههاي ناشي از بيماري

رضايت شغ ي کارکنان توجه بيشتري شود عم کرد

ها و اوادث ناشي از کار هستند (آژانس اروپايي ايمني

محيط ايمني و بهداشت کارکنان بهتر خواهد شد .يکي

و بهداشت در کار .)9002،از اين رو ،افاظت از

از عوامل موثر بر عم کرد ايمني شغ ي ،نظارت و

تندرستي نيروي کار و بهسازي محيط کار ،از اهميتي

کنترل است .نظام الديني و همکاران ( )1811در

شايان توجه برخوردار است .باس ( )9222نيء م تقد

پژوهشهايشان به اين نتيجه رسيدند که نداشتن مهارت

است که رهبري تحول گرا به کارکنان اين ايده را مي-

و تجربه کافي ،عدم درک ريسک و عدم انجام

دهد که سازمان در مورد بهءيستي آنها در محيط کار

بازرسيهاي ايمني و فني از جم ه مهمترين خطاهاي

نگران است و اين موجب رضايت شغ ي کارکنان مي-

انساني است که

ميتواند بر عم کرد ايمني شغ ي

شود ولي رهبري مبادله اي به تنهايي نميتواند رضايت

تاثير گذار باشد .هد

شغ ي ايجادکند .فرناندز مونيء و همکاران ( )9092در

عوامل اثرگذار بر عم کرد ايمني شغ ي کارکنان است.

ک ي در اين پژوهش شناسايي

پژوهش هايشان به اين نتيجه رسيدند که سبک رهبري

پژوهش ااضر در چهار بخش تنظيم گرديده که در

تحول گرا نءديکترين سبک به ايمني است که به طور

بخش اول مقدمه ،در بخش دوم به بررسي چارچوب

مستقيم بر رفتار ايمني (رعايت ايمني و مشارکت

نظري پژوهش ،بخش سوم در اوزه روششناسي

ايمني) و رضايت کارکنان تاثير گذار است .در طي

پژوهش و در بخش چهارم به بحث ،نتيجهگيري و

مطال ات انجام شده در زمينه نقش رهبري تبادلگرا بر

پيشنهادها پرداخته ميشود.

عم کرد ايمني شغ ي ،انيس و همکاران ()9090
پيشنهاد نمودند که به منظور دستيابي به پذيرش ايمني

 -1چارچوب نظري پژوهش

(رعايت ايمني)  ،کنترل رسمي کارکنان از طريق پاداش

 -1 .2عملکرد ايمني :پيشگيري از بروز صدمات

و تنبيه مناسبتر از سبک رهبري تحول گرا خواهد بود

و اوادث بهداشتي و ايمني در راستاي افءايش بهره-

و همچنين در يک سازمان که در آن به ايمني اهميت

وري با در نظر گرفتن سالمت و ايمني کارکنان،

داده ميشود و به ازاي رعايت ايمني پاداش داده

مشتريان ،پيمانکاران و ديگر افراد مست ءم وجود

ميشود رفتار ايمني (پذيرش ايمني و مشارکت ايمني)

ساختار سيستم مديريت محيط ايمني و بهداشت است

را تقويت ميکند .در راستاي اين پژوهش متسون و

(سازمان بين الم ي کار .)9002،اين نظام مديريتي با

همکاران ( )9092در يافته هايشان به اين نتيجه رسيدند

پيشگيري از بروز صدمات و وقايع بهداشتي ،ايمني و

که پاداش ميتواند رفتارهاي ايمني را تا اد ممکن

محيط زيستي و با در نظر گرفتن سالمت و ايمني

ارتقا دهد .ديکي ( )9002نيء در يافتههايش نشان داد

کارکنان و ديگر افراد متاثر از ف اليتهاي جاري سازمان،

که بين مهارت ،آموزش و رضايت شغ ي کارکنان

در جهت توس ه پايدار ،کاهش هءينهها و افءايش

شناسايي عوامل اثرگذار بر عم کرد ايمني شغ ي در صنايع کوچک و متوسط استان قءوين94 / ...

بهرهوري گام برميدارد( .هريس و ريچارد)9099،

همکاران .)9090 ،مانند دنبال کردن فرايندهاي

بنابراين رعايت الءامات سيستم مديريت بهداشت،

ايمني،پوشيدن تجهيءات براي افاظت شخصي و انجام

ايمني و محيط زيست يکي از عوامل اثرگذار در بهره-

کار به شيوهاي ايمن .مشارکت در ايمني اشاره به

وري و در نهايت عم کرد سازمانها است .موفقيت

رفتارهايي دارد که اهدا

سازماني را در اين ايطه

سيستم مذکور مست ءم مشارکت و درگير شدن ک يه

مورد امايت قرار

کارکنان در اجراي الءامات بهداشتي ،ايمني و محيط

باسي .)9090،مانند کمک به همکاران ،ارتقاي

زيستي و به بيان بهتر ،عم کرد باالي محيط ايمني و

برنامههاي ايمني در محيط کار ،مشارکت در ف اليت-

بهداشت کارکنان است به گونهاي که نيروي انساني به

هاي داوط بانه ايمني ،نشان دادن ابتکارات و تالش

عنوان يکي از مهمترين عوامل اثرگذار بر شرايط

براي بهينهسازي ايمني در محيط کار (نيل و

بهداشتي ،ايمني و محيط زيستي در نظر گرفته ميشود

همکاران .)9000،همچنين مشارکت کارکنان در

(مرداني و همکاران )90219729،امروزه بسياري از

ف اليتهاي ايمني مانند داوط ب شدن براي کميتههاي

محققين فرض ميکنند که فاکتور انساني نقش اساسي

امنيت شرکتها يا ارائه پيشنهادهايي در مورد شيوه

در عم کرد ايمني سازماني ايفا ميکند (دونالد و

بهينهسازي ايمني در کارخانهها (کاپ ، )9099،کارکنان

يانگ )9221،همچنين به عقيده ايف ( ، )9222هافمن

را در فرايندهاي تصميم گيري درگير کرده ،توليد دانش

کارکنان آخرين مانع در برابر

نموده و آنها را براي کار ايمن ترغيب ميکند (اودي و

ريسکها هستند و رفتار آنها براي اجتناب از آسيب به

ف ين .)9009،درگير شدن بيشتر کارکنان باعث ايجاد

نيروي انساني و منابع نقش اياتي دارد .با اين اال

آموزشهاي ارفهاي ميشود (فرنانندز -مونيء و

کاوکا و کريچستر ( ، )9222پرو ) ( 9292و ريءن

همکاران .)9099،ف دمن و آرنولد ( 0)9291بر اين

م تقدند رفتار نا ايمن کارگران ميتواند

عقيده اند که مشارکت ايمني نه تنها آگاهي کارکنان از

نتيجه نقايص پنهان در سازمان و سيستمهاي مديريت

ايمني را افءايش ميدهد ب که باعث آشنايي و ت هد آنها

باشد که کارگران را مست د به ف اليت ناايمن ميکند.

ميگردد .بنابراين مشارکت

()9222

9

وي پرت ()9222

7

نيء تاکيد

نسبت به سازمانشان

ميکند که بطور ک ي

ايمني ،پذيرش قوانين ايمني و فرايندها را بهينهسازي

ع ت رويدادهاي زيادي يک اپراتور وااد نيست ب که

ميکند .از نگاهي ديگر آنچه در بهبود عم کرد ايمني

رخداد نتيجه يک زنجيره از فاکتورها است که در

شغ ي عامل مهم به شمار ميآيد ،رضايت کارکنان

سطوح متفاوت سيستم تحت تاثير متقابل هستند .بر

است .رضايت ،ااساسات مثبت است که افراد نسبت

اساس اين چشم انداز بسياري از رخدادهايي که به

به شغل خود دارند (فرناندز مونيء و همکاران.)9092،

خطاي انساني نسبت داده ميشوند به طور عمده ريشه

اوادث و آسيبهاي محيط کار منجر به بدتر شدن

اقيقي آنها در طرااي سيستم و فرايند مديريت است

روابط دروني در سازمان شده و ت ارض را افءايش داده

(فرناندز مونيء و همکاران .)9092 ،در اين راستا

و در نتيجه انگيءه و رضايت کارکنان را کاهش

گريفين و نيل ( )9000بر اساس تئوريهاي عم کرد

ميدهد (فرناندز – مونيء و همکاران .)9002 ،بنابراين

شغ ي ،دو ب د رفتار ايمني را م رفي ميکنند که شامل

کاهش نرخ اوادث ممکن است منجر به رضايت

پذيرش ايمني و مشارکت در ايمني است .پذيرش

بيشتر کارکنان شود.

ايمني اشاره به رفتارهايي دارد که متمرکء بر پذيرش

-2 .2رهبري ايمني :در طول دهههاي اخير ت داد

اداقل استانداردهاي ايمني در محل کار است (انيس و

زيادي از مطال ات ،رهبري را مورد بررسي قرار داده
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است .محققين امروزه اين مفهوم را به عنوان فاکتور

و همکاران .)9019792،در سالهاي اخير مفهوم رهبري

اساسي در تغييرات سازماني موفق و يکي از نيرو هاي

پذيرش روزافءوني در زمينه ايمني شغ ي پيدا کرده

محرکه ک يدي براي بهينه سازي عم کرد شرکت در
نظر

ميگيرند

(بوچ

و

همکاران .)9002کاتل ()9229

ريورز،9009زو
8

و

است .وو ()9002

8

رهبري ايمني را به عنوان فرايند

ت امل بين رهبران و پيروان ت ريف ميکند که به واسطه
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رهبري را اينگونه

آن رهبران ميتوانند بر پيروان خود تاثيراتي را براي

ت ريف ميکند"رهبر شخصي است که موثرترين تغيير

دستيابي به اهدا

ايمن سازماني تحت شرايط

را در عم کرد گروه پديد ميآورد" (موسي خاني و

فاکتورهاي سازماني و فردي اعمال کنند .هافمن و

منشي زاده نائين .)212،9792،برنء (1 )9229دو سبک

همکاران ( )9222و ديگر محققين بر اهميت رهبر يا

رهبري را تشخيص داده است که بر اساس آن رهبران

مدير در بهينهسازي رفتار ايمن کارکنان و نتايج ايمني

ميتوانند رفتار پيروانشان را تحت تاثير قرار دهند1

تاکيد کردهاند (فرناندز مونيء و همکاران .)9092،هافمن

رهبري تحول گرا و رهبري مبادلهاي (فرناندز مونيء و

و مورگسون (9 )9222پيشنهاد ميکنند که کارکنان

همکاران .)9092،رهبري مبادلهاي اشاره به رابطه مبادله

آمادگي و گرايش بيشتري براي مت هد دانستن خودشان

اي بين رهبر و کارکنان دارد که در آن ،طرفين نيازها و

نسبت به ايمني و افظ يک رابطه باز در مورد ايمني

خود را دنبال ميکنند .اين نوع رهبري ميتواند

خواهند داشت در صورتي که بدانند سازمان از آنها

شکل پاداش مشروط را بگيرد که رهبر به کارکنان يا

امايت

ميکند در آن صورت روابطي با کيفيت باال

پيروانش توضيح ميدهد که چرا به آنها بايد براي

با رهبرانشان برقرار خواهند کرد (ايد و همکاران

تالشهايشان پاداش داده شود (باس .)9222،به عبارت

 .)9099به طور خالصه وقتي مديران ت هد خود را به

را ت يين کرده و کارکنان اگر به

ايمني و نگراني خود را در خصوص بهءيستي کارکنان

دست پيدا کنند پاداشهايي را بدست خواهند

نشان ميدهند ،کارکنان نقش خود را در سازمان

با شکست مواجه

افءايش داده و در رفتارهاي شهروندي سازماني مربوط

شوند تنبيه خواهند شد (باس .)9292،بنابراين رهبري

به ايمني درگير ميشوند (کالرک 9001؛هافمن و

مبادله اي عبارت است از رهبري مبتني بر مبادله بين

همکاران  .)9007هر دو سبک رهبري ميتواند ت هد

رهبر و پيرو به طوري که تمايالت فردي طرفين تامين

مديريت براي ايمني را نشان دهد .رهبري مبادلهاي

شود (ي قوبي و مقدمي .)99219002،در مقابل رهبري

شامل ف اليتهايي براي دريافت پاداش در زماني است

تحولگرا س ي ميکند پيروان يا کارکنان را با تغيير

که رهبر يا مدير اهدا

مناسب را تنظيم کند و اين

دادن نگرش ها ،اعتقادات و ارزشهاي کارکنان ترغيب

باعث سوق داده شدن رفتار کارکنان به سمت پيشرفت

به اصالح عم کرد کند (باس .)9292 ،موغ ي ()9797

اين اهدا

ميشود و به کارکنان بازخورد پاداش،تنبيه

بيان ميدارد که رهبران تحول آفرين در باورها ،ارزش

يا تصحيحي ميدهد (کاپ .)9099،دريافت پاداش از

پيروان نفوذ کرده و تاثير فوق ال اده اي در

رهبر در ازاي انجام يک ف اليت ،رفتار ايمني زيردستان

پيروان خود به جاي ميگذارند .آنها از طريق گفتار و

را بهينهسازي ميکند (زوهار و لوريا .( 9007 ،رهبران

کردارشان کل سازمان را دچار تحول ميکنند .پيروان

تحولگرا کارکنان خود را تشويق ميکنند مسايل ايمني

اين رهبران نسبت به آنها ااساس اعتماد و وفاداري

شغ ي را بروز دهند ،اطالعات در مورد ايمني و خطرها

ميکنند .نفوذ رهبران تحول آفرين از طريق ک مات،

را افءايش دهند و ابتکاراتي را تو س ه دهند که به

گفتگو ،بينش و الهام بخشي به ديگران است( .ي قوبي

و

اهدا

ديگر ،رهبر اهدا
اهدا

آورد و اگر در دستيابي به اهدا

ها و اهدا

ايمني

محيط

کار

کمکميکند

(بارلينگ
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همکاران .)9009،بنابر اين رهبري تحول گرا نه تنها

گرا باشد .همچنين در يک سازمان که در آن ايمني

کارکنان را تشويق ميکند تا فرايندها و نيازهاي ايمني

ارزشگذاري شده است و پاداش داده ميشود ،ميتواند

را بپذيرند ب که به طور ف الي در ک يه مسايل ايمني

رفتار ايمني را که فراتر از پذيرش صر

قوانين است

سازمانشان درگير شوند (کالرک و وارد ،9001انيس و

را تقويت نمايد .به عبارت ديگر چنين سازماني مي-

همکاران  .)9090 ،باس ( )9222فرض نمود که

تواند کارکنان را براي مشارکت ف ال در ف اليتهاي

رهبري تحول گرا در زمينه ايمني ميتواند اين ايده را

ايمني تشويق کرده و منجر به رفتارهايي شود که به

به کارکنان بدهد که سازمان نسبت به بهءيستي آنها در

عنوان رفتار ايمني شهروندي سازماني ت ريف گردد

محيط کار نگران است و اين امر ميتواند موجب

(تورنر .)9099،باس ( )9222دريافت که رهبري مبادله-

رضايت کارکنان گردد .باس فرضيهاي را مطرح ميکند

اي بدون رهبري تحول گرا ،به تنهايي نميتواند

که رهبران تحولگرا به ااتمال بيشتري ،به عنوان

رضايت شغ ي ايجاد کند .بنابراين ميتوان اين فرض را

رهبراني موثرتر و ارضاکنندهتر نگريسته ميشوند و اين

مطرح کرد1

را با استفاده از پرسشنامه رهبري چند عام ي در سراسر

رهبري مبادلهاي بر مشارکت ايمني ،پذيرش ايمني

بخش خصوصي و عمومي آزمون کرد .نتايج او نشان

کارکنان و همچنين بر رضايت کارکنان تاثير مستقيم و

ميدهد که رهبران تحول گرا نسبت به رهبران ت امل-

م نيداري دارد.

كرده و کمک بيشتري به سازمان ميکنند .به عالوه

نمود عبارتند ار1

اينکه او پي برد کارکنان تمايل بيشتري براي اعمال

 1H1رهبري مبادله اي بر مشارکت ايمني ،پذيرش

تالش بيشتر و افءايش استانداردها براي رهبران تحول

ايمني کارکنان و همچنين بر رضايت کارکنان تاثير

گرا دارند.

مستقيم و م نيداري دارد.

باس مطرح ميکند که رهبران تحولگرا ،نسبت به

 1H2رهبري تحول گرا بر مشارکت ايمني ،پذيرش

رهبران ت امل گرا ،به سطوح باالتري از موفقيت در

ايمني کارکنان و همچنين بر رضايت کارکنان تاثير

محيط کار دسترسي پيدا ميکنند .او اشاره ميکند که

مستقيم و م نيداري دارد.

رهبران تحولگرا ،در مقايسه با رهبران ت املگرا ،بيشتر
ارتقا پيدا ميکنند و نتايج مالي بهتري را به وجود

– 3 .2مديريت ريسک

ميآورند .او همچنين مشاهده کرد که کارکنان ،رهبران

از جم ه عوامل تاثيرگذار بر عم کرد ايمني شغ ي،

تحول گرا را نسبت به رهبران ت امل گرا ،راضي

مديريت ريسک است .مديريت ريسک يک پيش

کنندهتر و موثرتر ،رتبه بندي کردهاند .بنابراين به منظور

تح يل ،پيشبيني و کنترل ريسک است که شامل

آزمون فرضيه باس ميتوان اين فرض را مطرح نمود1

شناسايي و تشخيص ريسک ،ارزيابي ريسک ،کنترل

رهبري تحول گرا بر مشارکت ايمني ،پذيرش

ريسک و انتقال (گءارشدهي) ريسک ميشود (کويين

ايمني کارکنان و همچنين بر رضايت کارکنان تاثير

– گويي و همکاران .)9099،بنابراين ميتوان فرض

مستقيم و م نيداري دارد.

کرد مديريت مثبت ريسک با اب اد زير ترکيب شده

اينس و همکاران ( )9090پيشنهاد کردند که به

است .ابتدا برنامهريءي پيشگيرانه است که هد

آن

منظور دستيابي به پذيرش ايمني ،کنترل رسمي از طريق

توس ه يک روش سازماندهي شده براي انجام

پاداش و تنبيه ممکن است مناسبتر از رهبري تحول-

سياستها و اقدامات عم ي است که براي اجتناب از

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

گرا ،روابط بهتري با سرپرستان و پيروان خود برقرار

بنابراين فرضياتي را که ميتوان در اينجا مطرح

 / 00زينب يکتا ک وسفروشي  -رضا ااتشام راثي

اوادث طرااي شدهاند .برنامهريءي موثر مربوط به

ب د نهايي ،آموزش و توس ه صالايتهاي کارکنان با

و کنترل خطرات و

بهينهسازي توان ،نگرش ،مهارت و صالايت-

پيشگيري از طريق شناسايي ،اذ

هد

ريسکها است (انجمن اچ .اس .ايي .)9222،دومين

هاي آنها در خصوص ريسکها و ايمني است (دونالد

ب د کنترل ف ال ميباشد که شامل بررسي منظم و

و کانتر ،9222،فرناندز مونيء و همکاران.)9002،

کنترل براي اطمينان از اين است که استانداردهاي

مديريت ريسک نيازمند امايت مديران است که بايد

اعمال شده و کنترلهاي مديريتي در اال اجرا است

مناب ي را به اين ف اليتها تخصيص دهند( .فرناندز –

(انجمن اچ .اس .ايي .) 9222،اين کنترل به شرکتها

مونيء و همکاران .)9002 ،بنابراين اجراي موثر

ميدهد ،سطح پذيرش استانداردها و

مديريت ريسک نيازمند ت هد قط ي مديريت به ايمني

را

است (مک فادن و همکاران .)9002،همچنين مطال ات

بررسي کنند (هارست و همکاران .)9221،سومين ب د

مت ددي نشان داده است که ف اليتهايي مانند آموزش

شامل ارتباط و انتقال اطالعات در مورد محيط کار،

يا ارتباطات نتايج مربوط به ايمني مانند اوادث و

ريسکها و ايمني ميباشد .محققين مت ددي بر اهميت

آسيبها را پيشبيني ميکند (دي جوي .)9222،عالوه

ارتباط باز و غني براي مديريت مناسب ريسک تاکيد

بر اين اجراي مديريت ريسک به کارکنان اين ايده را

کردهاند .ترنر ( 0 )9099مطال ه وست روم ( )9002را

منتقل ميکند که سازمان ،ايمني آنها را در محيط کار

ميکرد سازمانها با

افظ خواهد کرد که منجر به افءايش رضايت آنها مي-

امکان

فرايندهاي ايمني و ميءان برآورده شدن اهدا
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مورد بازنگري قرار داد که بيان

جريان مناسب اطالعات ؛ خالقيت ،هماهنگي و ايمني

شود .بنابراين ميتوان اين فرض را مطرح نمود1

بيشتر دارند زيرا شرايطي که ايجاد کننده جريان مناسب

 1H3مديريت ريسک رابطه مستقيم و م نيداري بر

اطالعات است به طور ک ي باعث همکاري ،خالقيت و

مشارکت ايمني ،پذيرش ايمني و رضايت کارکنان دارد.

ايمني بيشتر ميشود .عالوه بر اين ارتباط باز در رابطه

با توجه به مطالب مطرح شده مدل تح ي ي پژوهش

با ايمني ،بر ادراک کارکنان در مورد اهميت ايمني براي

در شکل  9نشان داده شده است.

سازمانشان تاثيرگذار است (هافمن و استتءر.)9229 ،
عملکرد ايمني شغلي:

شکل 11مدل مفهومي پژوهش
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-3روششناسي پژوهش:

ساده استفاده گرديده است .پرسشنامهها طي مدت سه

 -1 .3جمع آوري داده ها:

هفته توسط محقق بين شرکتهاي نساجي در استان

اين مطال ه تح ي ي به منظور شناسايي عوامل

قءوين توزيع گرديد ،سپس با همکاري خوب مديران

اثرگذار بر عم کرد ايمني شغ ي در صنايع کوچک و

و هماهنگي آنها پرسشنامهها توسط افراد نمونه کامل

متوسط نساجي استان قءوين انجام گرديد .در پژوهش

و جمع آوري گرديد.

ااضر جام ه آماري مورد بررسي ،کارکنان شرکت
نساجي استان قءوين به ت داد 900نفر است که با

 -2 .3مقياس هاي اندازه گيري:

در نتيجه براي

جم ه ؛ عم کرد ايمني از سه ب د 1رعايت ايمني،

رسيدن به دادههاي مورد نياز از پرسشنامه استاندارد

مشارکت ايمني و رضايت کارکنان مورد اندازهگيري

شده از پيش طرااي شده استفاده گرديد .در اين

قرار گرفت .رعايت ايمني و مشارکت ايمني به ترتيب

پژوهش شرکتها را بر اساس ت داد کارکنان بنگاه به دو

با  7و  2گويه تنظيم و بر اساس مقياس  2گءينهاي

گروه کوچک و متوسط تقسيم نموديم .اداره آمار

ليکرت از ( 9کامال مخالف) تا ( 2کامال موافق )

بانک مرکءي ايران به منظور طبقهبندي واادهاي

است .اين پرسشنامه توسط گريفين و نيل ()9000

صن تي ،واادهاي با کمتر از  90نفر کارکن "خرد"،

طرااي گرديد.

پژوهش  910نفر برآورد گرديد.

 90تا  22نفر کارکن "کوچک" 20 ،تا  22نفر کارکن

رضايت کارکنان با 7گويه تنظيم و بر اساس

"متوسط " و باالتر از  900نفرکارکن را "بءرگ" ناميده

مقياس  2گءينهاي ليکرت از ( 9بسيار ناراضي) تا 2

است که در اين پژوهش بر اساس آن مورد بررسي

(بسيار راضي) با استفاده از دادههاي خود گءارش به

قرار ميگيرد .پرسشنامهها تفکيک شده و به دو

صورت ذهني مورد اندازه گيري قرار گرفت .اين

صورت صن ت کوچک و صن ت متوسط در ميان

پرسشنامه توسط فرناندز  -مونيء و همکاران ()9002

شرکتهاي کوچک و متوسط توزيع گرديد که در

طرااي گرديده است.

نهايت ت داد  910نمونه پژوهش جمعآوري گرديد.

رهبري ايمني :رهبري ايمني شامل دو مولفه

پرسشنامهها بين کارشناسان ارشد ،کارشناس و افراد با

رهبري مبادلهاي و رهبري تحولگرا است .رهبري

مدرک فوق ديپ م بصورت تصادفي ساده با سمت

مبادلهاي با استفاده از  7گويه و رهبري تحول گرا با

مديريت ،سرپرست ،کارمند و کارگر ساده بين 999

استفاده از 2گويه تنظيم و براساس مقياس  2گءينهاي

نفرمرد و  29نفر زن توزيع گرديد .بر اساس اطالعات

ليکرت از ( 9کامالً مخالف) تا ( 2کامالً موافق ) مورد

گردآوري شده  922نفر از افراد مورد مطال ه به بخش

برسي قرارگرفت .اينپرسشنامه توسط بارلينگ و

صنايع کوچک با  %22درصد از نمونه را به خود

همکاران (، )9009کاسترو و همکاران ( )9099و وو

اختصاص دادهاند و  902نفر نيء به بخش صنايع

و همکاران ( )9009طرااي گرديده است (فرناندز

متوسط با  %29درصد از نمونه را تشکيل دادهاند.

مونيء و همکاران.)9092،

روش نمونهگيري به اين صورت بوده است که از

مديريت ريسک :مديريت ريسک از چهار ب د

انجايي که افراد جام ه براي انتخاب شدن شانس

براي کنترل خطرات شغ ي مورد اندازهگيري قرار مي-

يکساني دارند و همچنين جام ه آماري محدود است

گيرد 1ارتباطات ( 2گويه)  ،آموزش (2گويه)  ،برنامه-

لذا از روش نمونه گيري ااتمالي از نوع تصادفي

ريءي پيشگيرانه (2گويه) و نظارت ف ال (7گويه)

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

توجه به جدول مورگان ،اجم نمونه آماري در اين

پرسشنامه از پيش طرااي شده شامل سئواالتي از

 / 20زينب يکتا ک وسفروشي  -رضا ااتشام راثي

ميباشد که بر اساس مقياس  2گءينهاي ليکرت از 9

مشاهده شده براي آماره کشيدگي پايينتر از ارزش

(کامالً مخالف) تا ( 2کامالً موافق ) مورد برسي قرار

عددي  2بود لذا توزيع متغيرها نرمال است( .سو و

ميگيرد .اين پرسشنامه توسط بنت ي و هاس م ()9009

همکاران )9097،سپس به منظور ت يين اعتبار و پايايي

 ،کاردر و راگان ( ، )9007کاکس و چاين (، )9000

و آزمون روابط ميان متغيرهاي پژوهش ،از مدلسازي

فرناندز-مونيء و همکاران ( ، )9002گ يندان و ليدرلند

م ادالت ساختاري که به دو بخش عامل تاييدي و

( ، )9009سازمان بهداشت و سالمت ايمني شغ ي

تح يل مسير تقسيم ميشود ،استفاده گرديد .به منظور

( ، )9222ميرنس و همکاران ( )9007و وردنبرگ

ت يين اعتبار شاخصهاي هر متغير و تفاوت ميان

( )9009طرااي گرديده است (فرناندز مونيء و

متغيرها با يکديگر از تح يل عامل تاييدي استفاده

همکاران.)9092،

گرديد .در اين روش ابتدا براي هر متغير يک عامل
تاييدي گرفته ميشود که در آن شاخصهاي نيکويي
برازندگي (شاخص نرم شده برازندگي (،( )NFI

 -3 .3آزمون مدل پيشنهادي:
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در گام ب دي جهت تجءيه و تح يل دادهها از

شاخص نرم نشده برازندگي ( ، )NNFIشاخص

تکنيکهاي آماراستنباطي استفاده ميکنيم .در تح يل-

برازندگي فءاينده ( )IFIو شاخص برازندگي تطبيقي

هاي آمار استنباطي همواره نظر بر اين است که نتايج

( )CFIبراي ارزيابي مدل تح يل عام ي تاييدي باالي

ااصل از مطال ه گروه کوچکي به نام نمونه چگونه به

 2 .0بود که ااکي از برازش بسيار مناسب مدل

گروه بءرگتري به نام جام ه ت ميم داده شود (اافظ

طرااي شده در مقايسه با ساير مدلهاي ممکنه بود.

نيا .)929 19797 ،براي آزمون مدل پيشنهادي ،تکنيک

همچنين شاخص ( RMSEAريشه ميانگين مجذورات

مدلسازي م ادله ساختاري مورد استفاده قرار گرفته

تقريب) براي مدلهاي خوب 0/02و کمتر است که اين

است .به عقيده براون و همکاران (، )9000کاستر و

مدل دارا بود .چنانچه نسبت کاي اسکوئر به درجه

همکاران (، )9099مک فادن و همکاران (، )9002

آزادي پايين تر از  7باشد مدل از برازش خوبي

سي وا و همکاران ( )9002اين تکنيک آماري به وفور

برخوردار است در نتيجه از آنجا که شاخص  CFIو

در ادبيات پژوهشي مورد استفاده قرار گرفته است

 RMSEAاز اد مط وب برخوردار هستند ،بنابراين

(فرناندز مونيء و همکاران .)9092،اين مدل به

مدل از شاخص برازش خوبي برخوردار است.

محققين امکان ميدهد در مدلهاي پيچيده روابط بين

همچنين سطح م ني داري گويهها کمتر از  0/02مي-

متغيرها را به طور همءمان بررسي کنند و همچنين

گردد که نيازمند اصالح مدل نميباشيم .در مراال

گويهها و متغيرهاي پنهان را نمايش دهد .بنابراين

ب دي براي آنکه مدل پژوهش را از نظر اعتبار سازه

پژوهش ااضر آميختهاي از روشهاي توصيفي،

مورد ارزيابي قرار دهيم از شاخص هاي اعتبار همگرا

کاربردي است

و واگرا استفاده شد .پايايي مرکب ( )CRو متوسط

که پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ (باالي  )0/1با

واريانس ااراز شده ( )AVEبه ترتيب بيش از 0/10

استفاده از نرم افءار  SPSSو روايي آن توسط محققين

و  0/20بود که نشان دهنده پايايي سازهاي مناسب و

به اثبات رسيده است.

اعتبار همگرايي تکافو کننده است( .فورنل و

پيمايشي،همبستگي و از لحاظ هد

براي تجءيه و تح يل دادهها از طريق آمار

ليکرز .)9299،بنابراين طبق ماتريس همبستگي

استنباطي ابتدا به ت يين توزيع نرمال بودن متغيرها

خروجي نرم افءار ،اين اعتبار برقرار بود .در مرا ه

پرداخته شد .با توجه به اينکه مقادير تمام متغيرهاي

ب د براي کل مدل يک تح يل عام ي تاييدي ک ي نيء

شناسايي عوامل اثرگذار بر عم کرد ايمني شغ ي در صنايع کوچک و متوسط استان قءوين17 / ...

تبيين گرديد .بدين صورت که ابتدا يک مدل

برخوردار بوده و شاخصCFIو RMSEAبا توجه به

ساختاري ک ي در صن ت کوچک تبيين گرديد و

اينکه از اد مط وب بر خوردار است بنابراين برازش

سپس يک مدل ساختاري ک ي در صن ت متوسط نيء

نيکويي مدل ساختاري از اد مط وب باالتر بوده که

تبيين ميگردد که در آن نيء مدلها از برازش خوبي

اين باعث ميشود مدل نيازي به اصالح نداشته باشد.

شکل  .8مدل ساختاري در صن ت متوسط

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل  .0مدل ساختاري در صن ت کوچک
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جدول  11شاخصهاي برازش در صن ت کوچک و متوسط
شاخص هاي برازش
CMIN/DF

(نسبت

حد مطلوب حد مدل پژوهشي
کاي

کمتر از 8

0/012

اسکواير به درجه آزادي)
CFI

باالتر از 2/12

2/18

RMSEA

کمتر از 2/24

2/261

IFI

باالتر از 2/12

2/11

مبادلهاي با مشارکت ايمني  ،0/ 22رهبري مبادلهاي با
رعايت ايمني برابر  0/99و رهبري مبادلهاي با رضايت
کارکنان برابر با  0/97ميباشد که جهت اين تاثير مثبت
و مستقيم است که اين بيانگر رابطه مستقيم بين
متغيرهاي مستقل و وابسته

ميباشد .ي ني در

صورت انتخاب يک سبک مناسب توسط مديران مي-
توان به بهبود عم کرد ايمني شغ ي کارکنان کمک کرد.
در واقع پذيرش ايمني را تقويت کرد ،مشارکت

 -4بحث و نتيجهگيري
در بررسي روابط ميان متغيرهاي بيروني با دروني،
ابتدا فرضيه ها را در صن ت کوچک مورد آزمون قرار
داديم .برخي از فرضيهها در اين آزمون رد و برخي نيء
سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

پذيرفته شد .با رد برخي از فرضيهها در صن ت کوچک
مجدداً فرضيهها در صن ت متوسط مورد آزمون قرار
گرفت که مورد تاييد قرارگرفتند.
فرضيه اول :رهبري مبادلهاي تاثير مثبت و مستقيم
بر مشارکت ايمني ،پذيرش ايمني و رضايت کارکنان
دارد.
جدول  0بررسي روابط ميان متغيرهاي بيروني با
دروني

کارکنان را بيشتر نمود و ت ارضات دروني سازمان را
کاهش داد و بر رضايت کارکنان افءود .آزمون مدل
پيشنهادي نشان ميدهد که رهبري مبادلهاي ميتواند
رفتار ايمني و رضايت کارکنان را تحت تاثير قرار دهد.
انيس و همکاران ( )9090دريافتند که رهبري مبادلهاي
ممکن است پذيرش ايمني را بيشتر تشويق کند که در
راستاي اين پژوهش است .وي م تقد بود کنترل رسمي
از طريق پاداش و تنبيه ممکن است مناسبتر از
رهبري تحول گرا باشد زيرا يک سازمان که در آن
ايمني ارزش گذاري شده و پاداش داده
رفتار ايمني را که فراتر از پذيرش صر

ميشود
قوانين است

را تقويت ميکند .همچنين در راستاي اين پژوهش
متسون و همکارانش ( )9092دريافتند که پاداش
ميتواند رفتارهاي ايمني را تا اد امکان ارتقا ميدهد
که منجر به رابطه سيستم پاداش با اهدا

عم کردي

ميشود .اما مطال ات فرناندز مونيء و همکارانش
( )9092متناقض با اين يافته است و موثرترين سبک را
سبک رهبري تحول گرا ميداند و رهبري مبادلهاي فقط
ميتواند رضايت کارکنان را تحت تاثير قرار دهد .در
االي که در پژوهش ااضر هر دو سبک تاثير مستقيم
*** سطح م ني داري کمتر از  2/2221ميباشد.
بين متغير مستقل رهبري مبادلهاي با متغيرهاي
وابسته مشارکت ايمني ،رعايت ايمني و رضايت
کارکنان با سطح خطاي پايين تر از  0/0 2رابطه
م ناداري وجود دارد .همچنين شدت رابطه رهبري

و موثري بر رفتار ايمني و رضايت کارکنان دارد.
فرضيه دوم :رهبري تحولگرا تاثير مثبت و مستقيم
بر مشارکت ايمني کارکنان ،پذيرش ايمني و رضايت
کارکنان دارد.
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جدول  18بررسي روابط ميان متغيرهاي بيروني با دروني

يک تاثير مثبت و مستقيم بر مشارکت و پذيرش ايمني
دارد به عبارت ديگر بر رفتار ايمني تاثير دارد .نتايج
هچنين نشان ميدهد که رهبري تحول آفرين به طور
مستقيم رضايت کارکنان را تحت تاثير قرار ميدهد
بنابراين رهبري تحول گرا به کارکنان اين ايده را القا
ميکند که مديرا ن آنها نگراني زيادي در رابطه با امنيت
و بهءيستي آنها در محيط کار دارند .اين امر منجر به
کاهش شکايت کارکنان از محيط کار ،رضايت بيشتر و
ترک کمتر کار در سازمان ميشود .اين نتايج در راستاي

*** سطح م ني داري کمتر از  2/2221ميباشد.
بين متغير مستقل رهبري تحول با متغير هاي
وابسته مشارکت ايمني ،رعايت ايمني و رضايت
کارکنان با سطح خطاي پايينتر از  0/0 2رابطه
تحول با مشارکت ايمني  ،0/ 99رهبري تحول با
رعايت ايمني برابر  0/97و رهبري تحول با رضايت
کارکنان برابر با 0/27

ميباشد که جهت اين تاثير

مثبت و مستقيم است که اين بيانگر رابطه مستقيم بين
متغيرهاي مستقل و وابسته است .ي ني در صورت
انتخاب يک سبک مناسب توسط مديران ميتوان به
بهبود عم کرد ايمني شغ ي کارکنان کمک کرد .در واقع
پذيرش ايمني را تقويت کرد ،مشارکت کارکنان را
بيشتر نمود و ت ارضات دروني سازمان را کاهش داد و
بر رضايت کارکنان افءود.
مشارکت ايمني و پذيرش ايمني به طور مستقيم
تحت تاثير رهبري تحول و رهبري مبادلهاي است.
بخش قابل توجهي از پژوهشها ،رهبري تحولگرا را
مورد بررسي قرار دادهاند (باس ،9292 ،باس و
همکاران 9292 ،باس و ريگو .)9001 ،محققان نتيجه
ميگيرند که رهبري تحولگرا نگرش کارکنان و
پيامدهاي مربوط به کار را تحت تاثير قرار ميدهد .اين
مطال ه نشان دهنده اهميت رهبري تحول گرا در بهينه-
سازي عم کرد ايمني است چرا که اين سبک رهبري

که با استفاده از مدل رهبري تحولگرا (باس و اوي يو،
 )9222مديريت ايمني را بررسي کرده و نشان داده که
رهبري تحولگرا نءديکترين سبک به ايمني است و
ميءان آسيب را از طريق شرايط ايمني پيش بيني

مي-

کند.
بنابراين در پژوهش ااضر ميتوان گفت که سبک
رهبري تحول گرا سبک موثري براي کاهش اوادث و
آسيب ها و بهبود بخش رضايت کارکنان است ،زيرا
اين سبک رهبري يک تاثير مستقيم بر رفتار ايمن
(مشارکت و رعايت ايمني ) و رضايت کارکنان دارد.
هرچه ت هد مديران نسبت به ايمني کارگران بيشتر
باشد ،کارکنان گرايش بيشتري براي ارائه پيشنهادشان
در مورد نحوه بهينه سازي شرايط کاري داشته و در
فرايندها و استانداردهاي ايمني دخيل شده و رفتار
ايمنتري خواهند داشت.
فرضيه سوم :مديريت ريسک تاثير مثبت و مستقيم
بر مشارکت ايمني ،رعايت ايمني (پذيرش ايمني) و
رضايت کارکنان دارد.
بين متغير مستقل مديريت ريسک با متغير هاي
وابسته مشارکت ايمني ،رعايت ايمني و رضايت
کارکنان با سطح خطاي پايينتر از  0/0 2رابطه
م ناداري وجود دارد .همچنين شدت رابطه مديريت
ريسک با مشارکت ايمني  ،0/ 27مديريت ريسک با
رعايت ايمني برابر  0/12و مديريت ريسک با رضايت

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

م ناداري وجود دارد .همچنين شدت رابطه رهبري

پژوهش زوهار ( )9009و فرناندز مونيء ( )9092است
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رضايت شغ ي کارکنان رابطه مثبت و م ني دار وجود
جدول 8بررسي روابط ميان متغيرهاي بيروني با
دروني

دارد .در راستاي اين پءوهش نيء نظام الديني و
همکاران به اين نتيحه رسيدند که عدم درک ريسک و
عدم انجام بازرسيهاي ايمني و فني از مهمترين
خطاهاي انساني ميباشند .اجراي مديريت ريسک در
کارکنان اين ايده را به وجود ميآورد که سازمان ايمني
آنها را در محيط کار افظ خواهد کرد که منجر به
رضايت آنها خواهد شد.
آزمون مدل پيشنهادي در صنايع کوچک نشان مي-
دهد که برخال

صنايع متوسط که متغيرهاي مستقل

به خوبي تاثير م ني داري بر متغيرهاي وابسته ميگذارد
در صنايع کوچک تنها مديريت ريسک بر روي رعايت
سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

*** سطح م ني داري کمتر از  2/2221ميباشد.

ايمني و مشارکت ايمني تاثير ميگذارد .بين متغير
مستقل مديريت ريسک با متغيرهاي وابسته مشارکت

ميباشد که جهت اين تاثير

ايمني ،رعايت ايمني کارکنان با سطح خطاي پايينتر از

مثبت و مستقيم است که اين بيانگر رابطه مستقيم بين

 0/0 2رابطه م ناداري وجود دارد .همچنين شدت

متغيرهاي مستقل و وابسته ميباشد .ي ني در صورت

رابطه مديريت ريسک با مشارکت ايمني ،0/ 17

توجه مديران به منابع انساني و تخصيص منابع مالي

مديريت ريسک با رعايت ايمني برابر  0/29ميباشد که

براي آموزش کارکنان ،رسيدگي به تجهيءات ايمني و

جهت اين تاثير مثبت و مستقيم است که اين بيانگر

دستگاههايي که داري نقص است و منجر به بروز

رابطه مستقيم بين متغيرهاي مستقل و وابسته است .اين

اوادث ميگردد و همچنين نظارت مداوم مديران از

پژوهش در راستاي پژوهش فرناندز مونيء و

شرايط ايمن کاري و اينکه کارکنان مطابق با

همکارانش ( )9092است .در پژوهش ااضر ميتوان

استانداردهاي ايمني عمل ميکنند و نيء با به وجود

دريافت که مشارکت ايمني و پذيرش ايمني به طور

آوردن ارتباطات باز و غني بين کارکنان ،ميتوانند بر

مستقيم وابسته به مديريت ريسک ميباشد اما پژوهش

بهبود عم کرد ايمني شغ ي کارکنان بيفءايند.

ااضر نتوانست تاثير مستقيم رهبري ايمني (رهبري

کارکنان برابر با 0/97

در اين پژوهش همچنين ميتوان گفت که مشارکت

مبادلهاي ،رهبري تحول گرا ) را بر رفتار ايمني (رعايت

ايمني و پذيرش ايمني به طور مستقيم وابسته به توس ه

ايمني و مشارکت کارکنان) و رضايت کارکنان را اثبات

مديريت مثبت ريسک است ،چرا که اين مديريت

نمايد .بنابراين مديريت ريسک به تنهايي نميتواند

آن بهينه-

منجر به کاهش در ت داد اوادث و آسيبها شود ب که

سازي آگاهي ،دانش ،انگيءه و مهارت کارگران است .و

ميتواند اوادث را تا ادي کاهش دهد که بتواند

در راستاي پژوهشهاي نيل و همکاران (، )9000

مشارکت ف ال کارکنان در ف اليتهاي ايمني و پذيرش

هافمن و همکاران ( )9222و دي جوي و همکاران

قوانين و استانداردها را تشويق کند.

شامل يک مجموعه ف اليتها است که هد

( )9002ميباشند .همچنين ديکي ( )9002در پژوهش-
هايش به اين نتيجه رسيد که بين آموزش کارکنان و
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جدول  10بررسي روابط ميان متغيرهاي بيروني با دروني

راه ال مديريت استفاده شود که ف اليتهاي ايمني را
جهت داده و نرخ اوادث در سازمانها را کاهش مي-
دهد .مديران ميتوانند با استفاده از اين فرايند نقايص و
نقطه ض فهاي خود را شناسايي کنند .اين فرايند به
سازمانها کمک ميکند بهره وري و ف اليت هاي ايمني
را ارتقا بخشيده و اوادث شغ ي را کاهش دهند .در
نهايت نتايج دو مدل ساختاري نشان ميدهد که در
صنايع متوسط متغيرهاي مستقل به خوبي تاثير م ني-
داري بر متغيرهاي وابسته ميگذارد در االيکه در
صنايع کوچک تنها مديريت ريسک بر روي رعايت
ايمني و مشارکت ايمني تاثير ميگذارد.
منابع و مآخذ

نتايج اين پژوهش نشان دهندهي اهميت فاکتور
انساني در بهينه سازي عم کرد ايمني است .اين
پژوهش همچنين شواهدي ارائه کرده است مبني بر
اينکه خطاي انساني و ف اليت نا ايمن

ميتواند به

داليل م يني نسبت داده شود که مربوط به فرايندهاي
مديريت و سيستم است .اين نتايج نشان ميدهد که
مديريت ريسک عامل مهمي بر عم کرد ايمني شغ ي
در صنايع کوچک و متوسط بشمار ميرود ،ضمن اينکه
در صنايع متوسط رهبري تحول گرا و رهبري مبادله اي
دو سبک موثر و اثر گذار بر عم کرد ايمني شغ ي
کارکنان هستند و در واقع اين مطال ه نوع رفتاري را که
مديران بايد در بهينه سازي رفتار ايمن کارکنان اتخاذ
کنند را ارائه نموده است .به عبارت ديگر پژوهش
ااضر پيشنهاد ميکند ،چه عوام ي براي بهينهسازي
عم کرد ايمني مورد نياز است .درراستاي پژوهش مک
فادن و همکاران ( )9002اين پژوهش نشان ميدهد که
شرکتها ميتوانند در عم کرد ايمني خود از طريق
امايت مديران رده باال به بهبودهايي دست پيدا کنند.
بنابراين يافته هاي اين پژوهش ميتواند به عنوان يک
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