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ABSTRACT

Introduction: Human beings are inherently different and this fact can affect his/her behavior in work
environments. The aim of this study was to examine the individual differences of employees (personality
traits, biological and demographic factors) as a predictor of unsafe behaviors in a turbine manufacturing
company.
Material and Methods: In this cross-sectional study, safety behavior sampling technique, NEO-FFI
questionnaire, demographic information questionnaire, BMI and cell type method were used to determine
unsafe behaviors, personality traits, demographic variables, body mass index and blood group system,
respectively. The statistical sample of the study was 260 employees of a turbine manufacturing industry.
The SPSS software version 20 was used to analyze the data.
Results: The results showed that 44.5% of employees’ behaviors were unsafe. There was a significant
relationship between the occurrence of unsafe behaviors with smoking, BMI, blood type and neuroticism
and agreeableness dimensions measured by NEO-FFI (p <0.05). BMI was the most important predictorof
unsafe behaviors in the present study.
Conclusion: Due to the role of individual differences in people’s tendency to unsafe behaviors, the
results of this study can be considered in job design, screening of personnel according to their individual
differences, and perform better interventions to prevent accidents at work.
Keywords: Unsafe behavior sampling, Personality traits, Demographic variables, BMI, ABO blood group
system
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1. INTRODUCTION
Unsafe behaviors are one of the leading causes
of workplace accidents. Most accidents caused by
unsafe behaviors often occur for a relatively small
subset of employees. Accordingly, a common
way to reduce accidents is to identify so-called
accident-prone people in the recruitment process.
* Corresponding Author Email: pouyakian@sbmu.ac.ir

This requires identifying individual differential
factors that can predict people’s participation in
future events. Personality traits are one of the most
common predictors of individual differences in
workers’ decisions and behavior in work-related
accidents. One of the reasons that personality traits
may affect the occurrence of unsafe behaviors is that
they reflect internal biological states. The idea that
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personality traits may be of biological origin has a
longer history in personality psychology. Recent
empirical evidence suggests that personality traits
are a reflection of events at the molecular level.
Therefore, the aim of this study was to investigate
the role of individual and psychological differences
in the occurrence of unsafe behaviors in the turbine
manufacturing company in Iran.
2. MATERIAL AND METHODS
This study was performed as a cross-sectional
descriptive-analytical study. The sample size was
260 employees of the turbine manufacturing
company. Demographic information was extracted
from the personnel and medical records of the
participants. The frequency of unsafe behaviors
of the participants was determined using safety
behavior sampling (SBS) technique. Individual
personality traits were assessed by completing the
NEO-FFI short form questionnaire. Finally, BMI
of individuals was determined using weight and
height measurement and blood group of individuals
using was determined cell type laboratory method.

The results were analyzed using SPSS version 20
software.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Chi square test was used to determine the
relationship between demographic and biological
variables with unsafe behaviors (Table 1). The
results showed that the frequency of non-smokers
in the group of safe employees and the frequency
of smokers in the group of unsafe employees
was higher and this difference was statistically
significant (p<0.01). The frequency of obese and
overweight people was higher in the group of unsafe
employees and the frequency of people with normal
weight was higher in the group of safe employees,
and this difference was also statistically significant
(p<0.01). The frequency of people with O and B
blood group in the group of safe employees and the
frequency of people with A and AB blood group in
the group of unsafe employees was higher, which
was statistically significant (p<0.05). No significant
relationship was observed between the variables
of marital status, type of job, level of education,

Table 1. Distribution of demographic and biological variables among the studied groups
Table 1. Distribution of demographic and biological variables among the studied groups
Variable
Marital status

Job title

Level of
education
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Work
department

Smoking status
BMI

Blood group
*

Group
Married
Single
Assembly
technician
Machinery
technician
Welding
technician
Diploma
Associate Degree
Turbine
workshop 1
Turbine
workshop 2
Turbine
workshop 3
Smoker
Non-smoker
Normal
Overweight
Obese
A
B
AB
O

Frequency (%)
111 (86.05)
18 (13.95)

Unsafe
employees
Frequency (%)
107 (81.68)
24 (18.32)

Frequency (%)
218 (83.85)
260 (16.15)

75 (58.14)

63 (48.09)

138 (53.08)

44 (34.11)

52 (39.69)

96 (36.92)

10 (7.75)

16 (12.21)

26 (10)

28 (21.71)
101 (78.29)

22 (16.79)
109 (83.21)

50 (19.23)
210 (80.77)

38 (29.46)

44 (33.59)

82 (31.54)

48 (37.21)

42 (32.06)

90 (34.62)

43 (33.33)

45 (34.35)

88 (33.85)

109 (84.5)
20 (15.50)
57 (44.19)
58 (44.96)
14 (10.85)
29 (25)
27 (23.28)
8 (6.90)
52 (44.83)

92 (70.23)
39 (29.77)
29 (22.14)
73 (55.73)
29 (22.14)
42 (34.71)
20 (16.53)
18 (14.88)
41 (33.88)

201 (77.31)
59 (22.69)
86 (33.08)
131 (50.38)
43 (16.54)
71 (29.96)
47 (19.83)
26 (10.97)
93 (39.24)

Safe employees

Total

P-Value*
0.33

0.21

0.31

0.64

0.001

0.03

Chi-square test
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Table 2. The relationship of quantitative variables with unsafe behaviors in the studied groups
Table 2. The relationship of quantitative variables with unsafe behaviors in the studied groups
Variable
Age (year)
Neuroticism
Openness to experience
Agreeableness
Work experience (year)
Extraversion
Conscientiousness
*

Safe employees
Mean (SD)
36.65 (4.72)
17.86 (4.61)
28.03 (5.34)
31.93 (4.37)
Median (quartile 1-3)
6 (4-13)
26 (24-32)
37.5 (35-42)

Unsafe employees
Mean (SD)
35.65 (4.36)
19.43 (5.40)
27.99 (4.92)
30.56 (4.60)
Median (quartile 1-3)
9 (4-12)
25 (22-28)
37 (34-40)

Total
Mean (SD)
36.16 (4.56)
18.66 (5.08)
28.01 (5.12)
31.23 (4.54)
Median (quartile 1-3)
9 (4-12)
26 (22-29)
37 (34-41)

P-Value
0.08*
0.01*
0.95*
0.01*
0.78**
0.38**
0.06**

Chi-square test
Mann-Whitney U test

**

Table 3. Distribution of average personality score in individuals with different blood groups and study of the relationship between
Table 3. Distribution of average personality score
in individuals
different
blood groups and study of the relationship between
personality
traitswith
and blood
groups
personality traits and blood groups

Score of
dimensions
of personality
- Mean (SD)
*

Neuroticism
Extraversion
Openness to
experience
Agreeableness
Conscientiousness

Blood Group
B
AB
18.84 (4.27)
19.85 (4.87)
25.13 (4.14)
24.47 (4.81)

A
18.89 (5.66)
25.45 (5.03)

P-Value*

O
18.11 (4.78)
25.09 (4.82)

0.61
0.83

27.86 (4.75)

28 (4.99)

28.61 (4.35)

27.92 (5.72)

0.83

31.45 (5.38)
37.05 (5.72)

30.86 (4.51)
37.02 (5.23)

30.42 (4.03
37.09 (4.12)

31.54 (4.07)
37.48 (5.42)

0.67
0.94

Chi-square test

Table 4. The results of logistic regression between dependent variables and the unsafe behaviors
Table 4. The results of logistic regression between dependent variables and the unsafe behaviors
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Neuroticism
Extraversion
Openness to
experience
Agreeableness
Conscientiousness
Overweight
Obese
B
AB
O

Univariate Logistic
regression
OR (95% CI)
1.06 (1.01-1.12)
0.97 (0.92-1.02)

0.01
0.35

Multivariate logistic
regression
OR (95% CI)
1.01 (0.94-1.09)
-

0.99 (0.95-1.04)

0.95

-

-

0.93 (0.88-0.98)
0.94 (0.90-0.99)
2.47 (1.40-4.35)
4.07 (1.86-8.87)
0.51 (0.24-1.07)
1.55 (0.59-4.04)
0.54 (0.29-1.01)

0.01
0.02
0.002
0.001
0.07
0.36
0.05

0.95 (0.86-1.04)
0.95 (0.88-1.03)
2.32 (1.23-4.36)
3.55 (1.49-8.44)
0.51 (0.22-1.15)
1.37 (0.49-3.81)
0.51 (0.26-1.01)

0.32
0.27
0.009
0.004
0.10
0.54
0.05

P-Value

and work department with unsafe behaviors in
the studied groups. Based on the figures showed
in Table 2, no significant relationship was found
between age and work experience variables with
unsafe behaviors. As showed in Table 2, the score
of neuroticism and agreeableness personality
dimensions had statistically significant relationship
with frequency of unsafe behaviors (p<0.05). No
significant relationship was observed between the

386

P-Value
0.66
-

personality dimensions of openness to experience,
extraversion, and conscientiousness with unsafe
behaviors. There was no significant difference
between personality traits and blood type (p<0.05)
as showed in Table 3.
Logistic regression was used to predict the rate
of variability of unsafe behavior due to changes in
predictor variables. The results showed that the
chances of doing unsafe behavior in obese and
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overweight individuals were 2.55 and 1.32 times
higher than normal weight people, respectively, which
was statistically significant (p<0.01). See Table 4.
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4. CONCLUSIONS
The ratio of unsafe behaviors in this study was
estimated to be 44.5%, which was much higher
than previous studies. The correctness of our
hypotheses in this study was confirmed, but in
some respects, they differed from our expectations.
Findings showed that there is a statistically
significant relationship between demographic
variables, personality traits and biological variables
with unsafe behaviors and psychological and
biological factors can be good precursors for

Journal of Health and Safety at Work 2022; 12(2): 384-402

unsafe behaviors. In this study, the BMI was the
most influential predictor of these behaviors.
Therefore, psychological and biological factors
can be used to identify probable safe employees.
Also, such findings could help managers to select,
recruit, train, and evaluate of job performance of
workers. Managers and supervisors knowing the
effect of individual differences on safe behaviors
could improve their methods of leadership and
management to create job incentives for employees
in the workplace and anticipate behavior.
5. ACKNOWLEDGMENT
The study was founded by Shahid Beheshti
University of Medical Sciences (SBMU).

387

زاده و
زهراعلی
همکاران ايمني کار
بهداشت و
فصلنامه

جلد  /12شماره  /2تابستان  1401صفحات 402-384

نقش تفاوتهای فردی و روانشناختی در بروز رفتارهای ناایمن :یک مطالعه مقطعی
بین کارکنان یک شرکت توربین سازی
زهراعلیزاده ،1مصطفی پویاکیان ،*1کورش اعتماد
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 1گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیانآور محیط و کار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت،1398/12/21 :

تاریخ پذیرش1399/04/10 :

چکیده

مقدمه :امروزه انسانها مهمترین و حساسترین عنصر سازمانی محسوب میشوند و اکثر نظریهپردازان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت مؤثر

نیروی انسانی میدانند؛ اما آنچه مسلم است انسانها ذاتاً با هم تفاوت دارند .هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتهای فردی کارکنان (ویژگیهای
شخصیتی ،عوامل زیستشناختی و جمعیت شناختی) بهعنوان عامل پیشبینی کنندۀ بروز رفتارهای ناایمن در یک شرکت توربین سازی بود.
روش کار :در این مطالعۀ مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی ،برای تعیین رفتارهای ناایمن ،ویژگیهای شخصیتی ،متغیرهای جمعیت
شناختی ،شاخص تودۀ بدنی و سیستم گروه خونی ( )BG-Rhبه ترتیب از تکنیک نمونهگیری رفتارهای ایمن (Safety Behavior
 ،)Samplingپرسشنامۀ فرم کوتاه نئو ( ،)NEO-FFIپرسشنامۀ اطالعات دموگرافیک ،شاخص  BMIو روش مستقیم ()cell type
برای تعیین گروه خونی استفاده گردید .جامعۀ آماری پژوهش  260نفر از کارکنان یک صنعت ساخت توربین بود .برای تجزیه تحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ  20استفاده شد.
یافته ها :نتایج مطالعه نشان داد که  44/5درصد از رفتارهای کارکنان از نوع ناایمن بود .نرخ رفتارهای ناایمن مشاهده شده در سالن توربین
 15/47( 2درصد) و سالن توربین  15/43( 3درصد) بیشتر از سالن توربین  13/59( 1درصد) بود .رفتارهای ناایمن پوسچر نامطلوب حین کار
( 11/41درصد) ،استفاده از گوشی موبایل حین کار ( 7/77درصد) و عدم استفاده از گوشی حفاظتی ( 7/32درصد) بیشترین فراوانی را داشتند.
بین بروز رفتارهای ناایمن با مصرف سیگار ،BMI ،گروه خونی و ویژگیهای شخصیتی روانرنجورخویی و توافقجویی رابطۀ معناداری وجود
داشت ( )p>0/05و بین بروز رفتارهای ناایمن با متغیرهای سن ،سابقه کار ،وضعیت تأهل ،نوع شغل ،سطح تحصیالت ،نوع دپارتمان کاری و
ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،گشودگی و وجدانیبودن رابطۀ معناداری مشاهده نگردید ( .)p<0/05همچنین بین گروه خونی با ویژگیهای
شخصیتی رابطۀ معناداری وجود نداشت ( .)p<0/05تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که متغیر  BMIمهمترین پیشبین
رفتارهای ناایمن میباشد.
پرسنل با توجه به شخصیت آنها در نظر گرفت و همچنین میتوان از آنها برای انجام مداخالت بهتر برای جلوگیری از بروز حوادث در محل کار
استفاده کرد .همچنین توصیه میشود عالوه بر انجام آزمونهای روانشناختی ،دادههای زیستشناختی افراد نیز جمعآوری و ارتباط آنها با بروز
رفتارهای ناایمن در قالب مطالعات طولی و سری زمانی موردتوجه پژوهشگران و کارفرمایان قرار گیرد.

کلمات کلیدی :نمونهگیری رفتار ناایمن ،ویژگیهای شخصیتی ،متغیرهای جمعیت شناختی ،BMI ،سیستم گروه خونی ABO

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهpouyakian@sbmu.ac.ir :
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نتیجه گیری :با توجه به نقش تفاوتهای فردی در گرایش افراد به رفتارهای ناایمن ،نتایج این مطالعه را میتوان در طراحی شغل و غربالگری

نقش تفاوتهای فردی و روانشناختی در بروز رفتارهای ناایمن...

مقدمه

رفتار ناایمن ،رفتاری است که خارج از حدود استاندارد
و تعریفشده در سیستم قرار داشته و میتواند سطح
ایمنی و سالمت سیستم را تحت تأثیر قرار دهد (.)1
آماری که سازمان تأمین اجتماعی ایران در سال 1396
منتشر کرده است نشان میدهد که در بین 18523
مورد حادثۀ شغلی ثبتشده در کشور  12500مورد (64
درصد) آنها به دلیل رفتارهای ناایمن (بیاحتیاطی و عدم
توجه) کارگران روی داده است .رفتارهای ناایمن از علل
اصلی حوادث در محیط کار محسوب میشوند (.)3 ,2
اکثر حوادث ناشی از رفتارهای ناایمن اغلب برای یک
زیرمجموعۀ نسبتاً کوچک از کارکنان روی میدهد (.)4
برای نمونه )2004( Knipling ،نشان داد که در یک
نمونۀ بزرگ از رانندگان یک شرکت تجاری 20 ،درصد از
رانندگان ،نزدیک به  80درصد کل حوادث رانندگی را رقم
زدهاند ( .)5بر همین اساس ،یک روش متداول در جهت
کاهش حوادث ،شناسایی افراد بهاصطالح مستعد حادثه
در فرآیند استخدام است ( .)6این کار مستلزم شناسایی
فاکتورهای تفاوت فردی است که میتوانند مشارکت افراد
در حوادث آینده را پیشبینی کند .تفاوتهای فردی باعث
میشوند افراد در شرایط مشابه کاری به شیوهای متفاوت
عمل کنند (.)7
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هیجانی ،جسور و بیباک ،اجتماعی توصیف میشوند
( .)13افرادی که ازلحاظ برونگرایی در سطح افراطی قرار
دارند به دلیل رفتارهای ریسکپذیر و بیتوجهی بیشتر
درگیر رفتارهای ناایمن میشوند ( .)14افراد با برونگرایی
پایین نسبتاً ساکت هستند و از تنهایی یا بودن با تعداد
معدودی از افراد لذت میبرند .این افراد ،عموماً محتاط و
درگیر افکار خود هستند .تعدادی از مطالعات نشان دادند
که ارتباط مثبتی بین برونگرایی و رفتارهای ناایمن وجود
دارد و برخی دیگر از پژوهشها ارتباطی منفی بین آنها
یافتهاند (.)16 ,15
روانرنجورخویی 2ویژگی شخصیتی افرادی است که
بیشتر مستعد اضطراب ،استرس ،افسردگی ،کمرویی،
شتابزدگی و آسیبپذیری هستند ( .)13نتایج برخی از
مطالعات نشان میدهند که سطوح باالتر از روانرنجورخویی
با سطوح پایینتر رعایت و مشارکت در ایمنی ارتباط دارد
و بین رفتارهای ناایمن و روانرنجورخویی ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد ( .)17توافقجویی 3جنبههای مربوط

به همکاری ،نوعدوستی ،تواضع و دلرحم بودن را ارزیابی
میکند و افراد با توافقجویی باال تمایل به یاریگری و
انگیزۀ بیشتری برای مشارکت و همراهی دارند ( .)18در
یک مطالعه نشان داده شد که توافقجویی با مشارکت و
عملکرد ایمنی رابطۀ مثبت و با رفتار ریسکی 4و ناایمن
رابطۀ منفی دارد (.)19
5
گشودگی نسبت به تجربه به ویژگیهایی همچون
روشنفکری ،هنرمند بودن ،اهل تفکر و تعقل بودن داللت
دارد .افراد با نمرۀ باالی گشودگی کنجکاو ،حادثهجو،
جسور و تنوعطلب توصیف میشوند ( .)13این افراد قوانین
ایمنی را برای ایجاد استقالل بیشتر نادیده میگیرند (.)20
در یک متاآنالیز نشان داده شد که افراد با نمرۀ باالی
Extraversion
Neuroticism
Agreeableness
Risky behavior
Openness to Experience
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1
2
3
4
5
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تفاوتهای شخصیتی
تفاوتهای فردی میتواند درنتیجۀ تفاوتهای وراثتی
(کروموزومها و ژنها ،محیط بین سلولی و درونسلولی)
یا تفاوتهای محیطی (میراث اجتماعی) یا تفاوتهای
ارثی و محیطی به وجود آیند .ویژگیهای شخصیتی یکی
از سنجیدهترین و متداولترین عوامل پیشبینیکنندۀ
تفاوتهای فردی در بروز تصمیمات و رفتار کارگران در
حوادث ناشی از کار محسوب میشوند ( .)8شخصیت یک
ساختار روانشناختی است که در رفتار منعکس میشود
( .)9تحقیقات نشان دادهاند طیف وسیعی از ویژگیهای
شخصیتی با رفتارهای ناایمن شغلی ارتباط دارد(.)12-10

افراد با ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،1خوشبرخورد،

زهراعلیزاده و همکاران

گشودگی بیشتر درگیر رفتارهای کاری انحرافی 1هستند
( .)21همچنین در پژوهشی دیگر شواهدی بیان شده است
که نشان میدهد رابطۀ مثبت و معناداری بین رفتارهای
ناایمن با گشودگی وجود دارد (.)22
وجدانیبودن 2ویژگی شخصیتی افراد کام ً
ال دقیق و
مسئولیتپذیراست که تمایل دارند از قوانین پیروی و
از ریسک کردن دوری کنند ( .)13این افراد عموماً به
انجام موفقیتآمیز و بهموقع و منظم و کارآمد بیشتر
کارها مشهور هستند .برخی از پژوهشگران مثل Clarke
و  )2005( Rabertsonنشان دادند نمرۀ پایین
وجدانیبودن از پیشبینی کنندههای عمومی و مؤثر
درگیری در حوادث میباشد .بهعنوانمثال ،افراد با نمرۀ
پایین وجدانیبودن ،بیدقت و فاقد خودکنترلی بوده و
به انجام رفتارهای تکانشی 3تمایل داشته و پیامدهای

احتمالی آن را نادیده میگیرند ( .)21در مطالعاتی از
این تئوری حمایت شده است که نشان میدهد ،افراد با
نمرۀ باالی وجدانیبودن کمتر درگیر رفتارهای ناایمن در
محیط کار هستند و مرتکب خطاهای کمتری در رانندگی
حرفهای میشوند ( .)17همچنین در پژوهشهای دیگری
نشان داده شد که وجدانیبودن اثر مثبت مستقیم بر
عملکرد ایمنی و رابطه منفی معناداری با رفتارهای ناایمن
دارد (.)22

1 Deviant
2 Conscientiousness
3 Impulsive
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تفاوتهای بیولوژیک فردی
یکی از دالیلی که ویژگیهای شخصیتی ممکن
است بر وقوع رفتارهای ناایمن تأثیر بگذارد این است که
آنها حالتهای بیولوژیکی درونی را منعکس میکنند
که بهطورکلی انسان را مستعد برخی الگوهای رفتاری
پایدار میکنند .این ایده که ویژگیهای شخصیتی ممکن
است منشأ بیولوژیکی داشته باشد ،تاریخچۀ طوالنیتری
درزمینۀ روانشناسی شخصیت دارد .شواهد تجربی اخیر
حاکی از این است که صفات شخصیتی بازتابی از وقایع

در سطح مولکولی هستند ( .)23بعضی از عوامل بیولوژیک
و زیستشناختی که میتواند روی عوامل روانشناختی
تأثیر بگذارد ،شاخص تودۀ بدنی ( 4)BMIو سیستم
گروه خونی است ( .)25 ,24پژوهشهای بسیاری
نشان دادهاند که چاقی و اضافهوزن با نشانههای خلقی
ارتباط معناداری دارند .برای نمونه در مطالعۀ  Salemو
همکاران ( )2016نشان داده شد افراد با  BMIباال دچار
پرخاشگری و وسواسی فکری بیشتری میشوند ( .)26در
مطالعۀ  Seyedaminiو همکاران ( )2010گزارش شده
است که افراد دارای اضافهوزن و مبتالبه چاقی از میزان
افسردگی ،اضطراب و شکایات جسمانی باالتری نسبت به
گروه بهنجار برخوردار بوده و مشکالت رفتاری بیشتری از
خود بروز میدهند ( )27و در مطالعهای دیگر بیان شده
است رابطه مثبت و معناداری بین  BMIو استرس درک
شده وجود دارد (.)28
گروه خونی نیز از مهمترین صفات بیولوژیکی است
که جمعیتهای نقاط مختلف دنیا بر اساس آن از هم
بازشناخته میشوند .این صفت از این نظر مهم است که
ماهیت وراثتی آن تا حدودی ساده و بهخوبی شناخته شده
است و تصور میشود شناخت گروههای خونی ،به شناخت
بسیاری از صفات دیگر از جمله ویژگیهای شخصیتی و
رفتاری کمک کند ( .)25سیستم طبقهبندی گروه خونی
 ABOشناختهشدهترین روش دستهبندی گروههای
خونی است )1927( Furukawa .در یک مطالعۀ قدیمی
در اوایل قرن بیستم به این نتیجه رسید که گروههای
خونی انسان یکی از مهمترین عوامل تعیینکنندۀ خلقوخو
هستند .وی اظهار داشت که گروههای خونی  Oو  Bفعال
(تهاجمی ،مترقی ،مثبت) و گروههای خونی  Aو AB
منفعل (محافظهکار ،تدافعی ،منفی) هستند ( .)29مطالعه
دیگری در سال  1964شواهدی را دال بر همبستگی
ویژگیهای شخصیتی و گروههای خونی ارائه داد (.)30
در یک مطالعه نسبتاً جدید نیز نشان داده شد که افراد با
گروه خونی  ،ABبهراحتی با شرایط سختکاری سازگار
شده و به شرایط استرسزای محیطی واکنش بهتری

نقش تفاوتهای فردی و روانشناختی در بروز رفتارهای ناایمن...

ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻜﻞ  .1دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي
شکل  .1دیاگرام مراحل اجرای پژوهش

نشان میدهند ( .)31مطالعهای نیز که روی نزدیک به
 1500فرد سالم ژاپنی در سال  2015انجام شد ،شواهد
جدیدتری را مبنی بر ارتباط میان ژنوتیپ گروههای خونی
و ویژگیهای شخصیتی ارائه داد (.)32
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روش کار

این مطالعه به روش مقطعی (توصیفی -تحلیلی) انجام
شد .برای سنجش دادهها از ابزارهای نمونهگیری رفتار
ایمنی ،)SBS( 1برگۀ ثبت اطالعات دموگرافیک (سن،
وضعیت تأهل ،نوع شغل ،سابقه کار ،سطح تحصیلی،
مصرف سیگار و دپارتمان کاری) ،فرم کوتاه پرسشنامۀ
شخصیتی نئو ( ،)NEO-FFIشاخص نمایۀ توده بدنی
( )BMIو روش ( Cell typeروش مستقیم) برای تعیین
گروه خونی استفاده شد .در شکل  1دیاگرام مراحل اجرای
این مطالعه ارائه شده و در ادامه روش اجرای هر یک از
بخشهای مطالعه توضیح داده شده است.

استخراج اطالعات جمعیت شناختی کارکنان و تعیین
شرکتکنندگان در مطالعه
شرکتکنندگان در مطالعه ،کلیۀ نیروهای مرد شاغل
1 Safety Behavior Sampling
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هدف مطالعه
اهمیت درک تأثیر تفاوتهای فردی و روانشناختی
در مدیریت بهتر ایمنی در محیط کار در دهۀ اخیر موجب
پیدایش گرایش مجدد به مطالعۀ ارتباط خصوصیات
زیستشناختی و روانشناختی با بروز رفتارهای ایمن و
ناایمن شده است .افزایش دانش در این حوزه کمک خواهد
نمود تا بتوان از ویژگیهای شخصیتی و زیستشناختی و
رفتاری انسان بهعنوان یک عامل پیشبین برای بهبود
مداخالت ایمنی از جمله آموزش یا تخصیص کار بهمنظور
حفظ سرمایه ،افزایش بهرهوری و رشد و توسعه بهره
جست .ازآنجاییکه ثابت شده است که رفتارهای ناایمن
یکی از عوامل اصلی بروز اغلب حوادث میباشند .بدین
منظور شناخت و آگاهی کافی از علل درونی (ویژگیهای
ذاتی مثل خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی و )...و بیرونی
(محیط فیزیکی ،آموزش ،تجربه و  )...بروز رفتارهای ناایمن
امری مهم و ضروری است .این مطالعه به بررسی چگونگی
رابطۀ بین رفتارهای ناایمن ،شخصیت و فاکتورهای
زیستشناختی ( BMIو گروههای خونی) و نقش هر

یک از متغیرها در وقوع رفتارهای ناایمن میپردازد ،زیرا
در بررسی منابع پژوهشی که رابطۀ بین این سه متغیر
را سنجیده باشد ،یافت نشد؛ بنابراین در این مطالعه
همبستگی میان پنج بعد شخصیتی (بر اساس پرسشنامۀ
 ،)NEOمتغیرهای جمعیت شناختی و زیستشناختی
شامل ( BMIو گروههای خونی) موردبررسی قرار گرفت.

زهراعلیزاده و همکاران

در شیفت صبح واحدهای تولیدی (سالنهای  1،2و ) 3
شرکت توربین سازی بودند .کل کارکنان 300 ،نفر (139
نفر تکنسین ماشینابزار 136 ،نفر تکنسین مونتاژ و 25
نفر تکنسین جوشکاری) بودند که در سال  1397در
صنعت موردمطالعه فعالیت میکردند .متغیرهای جمعیت
شناختی شرکتکنندگان شامل سن ،وضعیت تأهل ،سابقه
کار ،سطح تحصیالت ،نوع شغل ،وضعیت مصرف سیگار
و نوع واحد کاری بود که از پروندۀ پرسنلی و پزشکی
استخراج و در برگۀ اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان
ثبت میشد .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از؛
سالم بودن شرکتکنندگان و عدم استفاده از داروهای
اعصاب و روان (بررسی پرونده پزشکی) ،شرکتکنندگان
با شیفت و شرایط کاری یکسان (تنوع و رفتار کاری
یکسان) ،سابقه کار بیش از یک سال .همچنین همکاری
آگاهانۀ شرکتکنندگان در مطالعه جزو شروط ورود به
مطالعه بود .شرکت در مطالعه اختیاری بود و هریک از
شرکتکنندگان در صورت عدم تمایل به ادامۀ همکاری از
مطالعه خارج میشدند.

معادله 1

N0

N1

=P

پس از تعیین  pکه مقدار آن در مطالعۀ حاضر برابر
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معادله 2

2

 K   1− P 
N =  

S  P 

در رابطۀ  K ،2برابر است با ( Z1−αمستخرج از
جدول توزیع نرمال استاندارد شده) و  Sمقدار دقت
موردنظر است .در مطالعۀ حاضر سطح اطمینان (𝛼)،
 K ،0/95تقریباً برابر با  2و  Sبرابر با  0/05در نظر گرفته
شد .مقادیر Kو  Sاز مطالعاتی که از این تکنیک استفاده
کردهاند ،استخراج شد (.)35 ,34
در طول فرایند نمونهگیری ،پژوهشگر به مدت یک
سال تحت عنوان کارآموز در محل کار کارکنان صنعت
حاضر شده و پسازاین که حضور پژوهشگر در سالنهای
تولید برای کارکنان عادی میشد ،رفتارهای ناایمن
کارکنان را بهصورت تصادفی مشاهده و نوع رفتار هر فرد
را ثبت میکرد .در این شرایط این فرصت فراهم میشد
که پژوهشگر بتواند رفتارهای واقعی افراد را مشاهده و
ثبت نماید و تصویر دقیق و کاملی از تعداد و انواع رفتار
ناایمن در سالنهای تولید به دست آید .متوسط مدتزمان
هر مشاهده در این مطالعه  3ثانیه بود .عالوه بر این،
مشاهدات ،همۀ ساعات یک روز کاری و همۀ روزهای یک
هفتۀ کاری را پوشش میداد.

ارزیابی ویژگیهای شخصیتی شرکتکنندگان
برای ارزیابی ویژگیهای شخصیتی کارکنان ،از
پرسشنامۀ  NEOاستفاده گردید .این پرسشنامه برای
نخستین بار در سال  1985با  185سؤال توسط McCrae
 & Costaطراحی شد .بعدها بر طبق همین پرسشنامه،
فرمهای  240سؤالی (فرم بلند) و  60سؤالی (فرم کوتاه)
آن نیز توسط همین محققان ساخته شد .در پژوهش حاضر
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار ،جلد  /12شماره  /2تابستان 1401
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انجام نمونهگیری رفتار ایمنی ( )SBSو تعیین نوع و
میزان رفتارهای ناایمن
از تکنیک نمونهگیری رفتار ایمنی ( )SBSبرای
تعیین نوع و میزان رفتارهای ناایمن کارکنان استفاده شد.
بدین منظور بعد از تدوین یک لیست از رفتارهای ناایمن
احتمالی موجود در شرکت ،یک مطالعۀ پایلوت انجام شد.
هدف از مطالعۀ پایلوت تخمین پارامتر ( pنسبت رفتار
ناایمن) با استفاده از معادله  1بود .درحالیکه  N0تعداد
کل مشاهدات انجام شده و  N1تعداد مشاهدات رفتارهای
ناایمن است .با توجه به مطالعات گذشته حجم کلی نمونه
برای مطالعۀ پایلوت در هر واحد  200مشاهده در نظر
گرفته شد (.)33

با  0/42محاسبه گردید ،تعداد کل مشاهدات موردنیاز
( )Nبا استفاده از معادله  2209 ،2محاسبه شد .بااینحال
در عمل و به جهت اعتباربخشی هرچه بیشتر به نتایج
نمونهگیری رفتاری تعداد  7890مشاهده (برای هر فرد
بهطور متوسط  30مشاهده) انجام گرفت.

نقش تفاوتهای فردی و روانشناختی در بروز رفتارهای ناایمن...

دارای اضافهوزن ( 25 -29/9کیلوگرم بر مترمربع) ،چاقی
معمولی ( 30-35/9کیلوگرم بر مترمربع) و چاقی مفرط
( BMI<36کیلوگرم بر مترمربع) طبقهبندی شدند (.)39

از فرم کوتاه ( )NEO-FFIآزمون  NEOاستفاده شده
است که  5عامل شخصیتی روانرنجورخویی ،برونگرایی،
گشودگی نسبت به تجربه ،توافقجویی و وجدانیبودن را
میسنجد .مقیاسهای این آزمون در مطالعات گسترده
)𝐾𝐾𝐾𝐾( وزن
در سالهای گذشته روایی و پایایی خوبی رامعادله

معادله 3
نشان 3دادهاند
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2
)  (𝑚𝑚2قد
( .)36برای نمونه ،انیسی و همکاران ( ،)1390حقشناس
برای تعیین گروه خونی با رضایت کتبی
( )1387و گروسی فرشی و همکاران ( )1380ویژگیهای
برای تعیین گروه خونی با رضایت کتبی شرکتکنندگان ،در معاینات دورهای شرکت موردمطالعه 2 ،سیسی نمونه خون  CBCاز هر
شرکتکنندگان ،در معاینات دورهای شرکت موردمطالعه،
روانسنجی این پرسشنامه را در نمونههای آماری مختلف
فرد گرفته و به آزمایشگاه منتقل شد .گروههای خونی به روش مستقیم (لولهای) تعیین گردید .بهمنظور رعایت موازین اخالق در
 2سیسی نمونه خون  CBCاز هر فرد گرفته و به
مانند دانشجویان ،مردم عادی و نظامیان ارزیابی کردهاند
مستقیمتعهد داده شد که پس
روشهمچنین
خواهدبه ماند.
گروهمح
شد .آنان
شخصی
اطالعات
همبستگیداده شد که
اطمینان خاطر
کنندگان
پژوهش به
رمانهخونی
های
منتقل
آزمایشگاه
دهنده
شرکت نشان
ارزیابیها
( .)38-36نتایج این
رسید.
خواهد
کنندگان
شرکت
اطالع
به
مطالعه
های
یافته
از
گزارشی
پژوهش،
اجرای
(لولهای) تعیین گردید .بهمنظور رعایت موازین اخالق در
درونی خوب و درازمواردی متوسط میان خرده مقیاسهای
پژوهش به شرکتکنندگان اطمینان خاطر داده شد که
این ابزار است .در این مطالعه از نسخه حقشناس که در
 -3یافتهها
اطالعات شخصی آنان محرمانه خواهد ماند .همچنین
آن از نمونه آماری عمومیتری برای هنجاریابی پرسشنامه
رفتارهای
وضعیت
بهره گرفته شده -3
تعهد داده شد که پس از اجرای پژوهش ،گزارشی از
ناایمنقشناس
پژوهش ح
شد .در
بود-1،استفاده
کنندگان به دلیل مأموریت
بود و 40
اطالعآنالیز
مفیدبهو قابل
های نفر
اطالعاته260
کنندهندر مطالعه،
پایایی درونی از کل
شرکترسید.
نفر ازخواهد
کنندگان
شرکت
مطالعه
تنها یافت
رنجورخویی،
شرکت روا
کارکنانسهای
خرده مقیا
وجدانیبودن
جویی و
کاری ،توافق
برونگرایی ،گشودگی،
بررسیۀ مطالعه و تغییر شغل از مطالعه خارج شدند .بهمنظور سنجش رفتارهای ناایمن ،تعداد
انصراف از ادام
استعالجی،
مرخصی
برابر با
ترتیب
7890باخ به
و ضرایب آلفای کرون
پذیرفت که از این تعداد  3512مورد معادل  44/5درصد از مشاهدات،
،0/71کارکنان صورت
،0/81از رفتار
تصادفی
صورت
مشاهده به
یافته ها
بود .این
پاسخنامۀ
آمد (.)36
ناایمنبهو دست
0/83 ،0/71 ،0/57
رفتارهایکلناایمن
رفتارهای مشاهده شده در سالنهای توربین  ،1سالن توربین
وضعیتناایمن به
نسبت رفتارهای
رفتارهای ایمن
مابقی آن
(کام ً
مخالفم،
ال
مقیاس
اطالعات
ناایمن تنها
رفتارهایمطالعه،
کننده در
کارکنان شرک
درصد 15/47 ،از کل
نامطلوب حین کار (11/41
پوسچر
درصدتبود.
درصد15/43 ،
13/59
لیکرتیترتیب؛
توربین  3به
اساسسالن
پرسشنامه بر  2و
استفاده ا ً
تنظیم
موافقم)
موافقم و
مخالفم ،بیتفاوت،
کنندگان
نفر از
گوشی و 40
آنالیز بود
مفید و قابل
شده(2607/77
درصد) بیشترین فراوانی
شرککارت(7/32
حین
حفاظتی
استفاده از
نفرو عدم
درصد)
حین کار
موبایل
کامزالگوشی
درصد)،
جملهبرها این
شرکتبرخی
آخربرای
است.
که دارای ارزش راصفر تا 4
استعالجی،و انصراف
به
کارکنان ناایمن تقسیم شدند.
مرخصیکارکنان ایمن
کاری ،دو گروه
مأموریتناایمن به
دلیلرفتارهای
میانگین نمرۀ
اساس
کنندگان
داشتند .در
ال موافقم تا کام ً
نمرهگذاری از کام ً
ال مخالفم به ترتیب نمره
از ادامۀ مطالعه و تغییر شغل از مطالعه خارج شدند.
برعکس.
ت دیگر
برخی
یکند و
صفر تا  4را دریافت م
کنندگان
منظورشرکت
شناختی
شناختی و
برایجمعی
اطالعات
-3-2
رفتارهای ناایمن ،تعداد  7890مشاهده
سنجش
زیست به
گروهکه از
پذیرفت
کارکنان
صورت
میانگین سنی کارکنان برابر با  36/16و انحراف به
سنی  36-49سال (58/2
صورتدارای
کارکنان،
رفتاراکثریت
تصادفیسالاز بود،
برابر 4/56
معیار

تعیین
بدنی ( و
مشاهدات،
درصد از
44/5
معادل
803512مورد
تعداد
درصد) ،مشغول فعالیت
سال (61/53
کار 1-9
سابقۀ
درصد)،
پلم (/77
خونیتحصیلیاینفوقدی
گروهمدرک
درصد) ،با
83/85
تودۀ متأهل
محاسبۀ شاخصدرصد)،

رفتارهای
رفتارهای
تکنسینمابقی
شرکتکنندگان در سالن توربین  34/62( 2درصد) ،با عنوان شغلیناایمن و
درصد) ،با گروه خونی O
نسبت77/31
بود.گاری (
ایمنیر سی
درصد) ،غ
آن53/08
مونتاژ (

تعیین
برای
 30یا
بدنی
های توربین
درصد)در سال
مشاهده شده
ناایمن به
کارکنان پروژۀ اجرایی ،دارای
بودند.ناقلیت
رفتارهای (50/38
کلبر مترمربع
کیلوگرم
وزن29-25/9
،BMI
وزن با
روشیاضافه
BMIدارای
درصد) و
شاخص توده(/3

مناسب است و دامنۀ وزن طبیعی هر فرد را نشان میدهد.
این شاخص با استفاده از معادله  3محاسبه میشود .ابزار
درصد 15/47 ،درصد 15/43 ،درصد بود .رفتارهای ناایمن
فعالیت در سالن توربین  31/54( 1درصد) ،با عنوان شغلی تکنسین جوشکاری ( 10درصد) ،با گروه خونی  10/97( ABدرصد) و
الزم ،ترازو و متر استاندارد است و شرکتکنندگان قبل
پوسچر نامطلوب حین کار ( 11/41درصد) ،استفاده از
دارای چاقی با  35-30/9 ،BMIکیلوگرم بر مترمربع ( 16/54درصد) بودند.
از مصرف غذا و درحالیکه لباس سبک به تن داشتند
گوشی موبایل حین کار ( 7/77درصد) و عدم استفاده از
برای تعیین ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی و زیستشناختی با رفتارهای ناایمن از آزمون کای اسکور استفاده شد (جدول  .)1بر
موردسنجش قرار میگرفتند .با محاسبۀ  BMIافراد در
گوشی حفاظتی حین کار ( 7/32درصد) بیشترین فراوانی
پایۀ نتایج بهدستآمده ،فراوانی افراد غیر سیگاری در گروه کارکنان ایمن ( 84/5درصد) بیشتر از گروه کارکنان ناایمن و فراوانی افراد
 5گروه دارای کمبود وزن ( 17BMI</9کیلوگرم بر
را داشتند .در آخر شرکتکنندگان بر اساس میانگین نمرۀ
سیگاری در گروه کارکنان ناایمن ( 29/77درصد) بیشتر از گروه کارکنان ایمن بود و این اختالف ازنظر آماری معناداری بود (.)P>0/01
مترمربع) ،وزن طبیعی ( 18 -24/9کیلوگرم بر مترمربع)،
رفتارهای ناایمن به دو گروه کارکنان ایمن و کارکنان
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13/59
مدرک به
توربین 3
 38سالن
توربین 2/46و
سالن
 19/23درصد) ،مشغول
ترتیب؛دیپلم (
تحصیلی
درصد) ،با
 10سال (
گروه سنی  25-35سال ( 41/8درصد) ،سابقه کار-18،1

مقایسۀ  BMIدر گروههای موردمطالعه نیز نشان داد که فراوانی افراد دارای وزن طبیعی در گروه کارکنان ایمن ( 44/19درصد)

ناایمن تقسیم شدند.

بیشتر از گروه ناایمن و فراوانی افراد دارای اضافهوزن ( 55/73درصد) و چاقی ( 22/14درصد) در گروه کارکنان ناایمن بیشتر از گروه
گروههای خونی در گروههای
تابستانف
این اختال
 /12بود و
کارکنانجلدایمن
1401
شماره /2
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار،
ازنظر آماری معنادار بود ( )p>0/001و همچنین مقایسۀ توزیع فراوانی 393
8

زهراعلیزاده و همکاران

اطالعات جمعیت شناختی و زیستشناختی
شرکتکنندگان
میانگین سنی کارکنان برابر با  36/16و انحراف معیار
برابر  4/56سال بود ،اکثریت کارکنان ،دارای گروه سنی
 36-49سال ( 58/2درصد) ،متأهل ( 83/85درصد) ،با
مدرک تحصیلی فوقدیپلم ( 80/77درصد) ،سابقۀ کار
 1-9سال ( 61/53درصد) ،مشغول فعالیت در سالن
توربین  34/62( 2درصد) ،با عنوان شغلی تکنسین مونتاژ
( 53/08درصد) ،غیر سیگاری ( 77/31درصد) ،با گروه
خونی  30/3( Oدرصد) و دارای اضافهوزن با ،BMI
 25-29/9کیلوگرم بر مترمربع ( 50/38درصد) بودند.
اقلیت کارکنان پروژۀ اجرایی ،دارای گروه سنی 25-35
سال ( 41/8درصد) ،سابقه کار  10-18سال (38/46
درصد) ،با مدرک تحصیلی دیپلم ( 19/23درصد)،

مشغول فعالیت در سالن توربین  31/54( 1درصد) ،با
عنوان شغلی تکنسین جوشکاری ( 10درصد) ،با گروه
خونی  10/97( ABدرصد) و دارای چاقی با ،BMI
 30-35/9کیلوگرم بر مترمربع ( 16/54درصد) بودند.
برای تعیین ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی و
زیستشناختی با رفتارهای ناایمن از آزمون کای اسکور
استفاده شد (جدول  .)1بر پایۀ نتایج بهدستآمده ،فراوانی
افراد غیر سیگاری در گروه کارکنان ایمن ( 84/5درصد)
بیشتر از گروه کارکنان ناایمن و فراوانی افراد سیگاری
در گروه کارکنان ناایمن ( 29/77درصد) بیشتر از گروه
کارکنان ایمن بود و این اختالف ازنظر آماری معناداری
بود ( .)P>0/01مقایسۀ  BMIدر گروههای موردمطالعه
نیز نشان داد که فراوانی افراد دارای وزن طبیعی در گروه
کارکنان ایمن ( 44/19درصد) بیشتر از گروه ناایمن و
فراوانی افراد دارای اضافهوزن ( 55/73درصد) و چاقی

ﺟﺪول  .1ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي اﻳﻤﻦ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ و ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

جدول  .1توزیع متغیرهای جمعیت شناختی و زیستشناختی در میان گروههای ایمن و ناایمن و کل افراد موردمطالعه

ﻧﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﻧﻮع ﺷﻐﻞ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻛﺎري

BMI

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻣﻮﻧﺘﺎژ

(58/14) 75

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦاﺑﺰار
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺟﻮﺷﻜﺎري
دﻳﭙﻠﻢ

ﻓﻮقدﻳﭙﻠﻢ

(7/75) 10

(21/71) 28

(39/69) 52

(12/21) 16

(16/79) 22

(53/08) 138
(36/92) 96
(10) 26

(19/23) 50

(78/29) 101

(83/21) 109

ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ 2

(37/21) 48

(32/06) 42

(34/62) 90

ﺧﻴﺮ

(84/5) 109

ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ 1
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮرﺑﻴﻦ 3
ﺑﻠﻲ

(29/46) 38

(33/33) 43
(15/50) 20

(33/59) 44
(34/35) 45
(29/77) 39

(22/69) 59

(70/23) 92

داراي وزن ﻃﺒﻴﻌﻲ

(44/19) 57

داراي اﺿﺎﻓﻪوزن

(44/96) 58

(10/85) 14

A

(25) 29

(22/14) 29

(23/28) 27

(16/53) 20

B
AB

(6/90) 8

(44/83) 52

(31/54) 82
(33/85) 88

29
)(22/14

O

394

(34/11) 44

(48/09) 63

(16/15) 260

(80/77) 210

داراي ﭼﺎﻗﻲ

ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ

(13/95) 18

(18/32) 24

ﻣﺘﺄﻫﻞ

(86/05) 111

ﻣﺠﺮد

(81/68) 107

(83/85) 218

ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(

ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(

ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(

(77/31) 201
(33/08) 86

(55/73) 73

(50/38)131

(34/71) 42

(29/96) 71

(14/88) 18

(10/97) 26

(33/88) 41

0/33
0/21
0/31
0/64
0/006

0/000

(16/54) 43

(19/83) 47

0/03

(39/24) 93
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ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر

ﮔﺮوه

ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻤﻦ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺎاﻳﻤﻦ

ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

P-value

نقش تفاوتهای فردی و روانشناختی در بروز رفتارهای ناایمن...

ﺟﺪول  .2ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
جدول  .2بررسی رابطۀ متغیرهای کمی با رفتارهای ناایمن در گروههای موردمطالعه
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺳﻦ )ﺳﺎل(

روانرﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ

ﮔﺸﻮدﮔﻲ

ﺗﻮاﻓﻖﺟﻮﻳﻲ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر )ﺳﺎل(

ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ

وﺟﺪاﻧﻲﺑﻮدن

ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻤﻦ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺎاﻳﻤﻦ

ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(

(4/72) 36/65

p-value

*0/08

(4/36) 35/65

(4/56) 36/16

(4/61) 17/86

(5/40) 19/43

(5/08) 18/66

*0/01

(5/34) 28/03

(4/92) 27/99

(5/12) 28/01

*0/95

(4/37) 31/93

(4/60) 30/56

(4/54) 31/23

*0/01

ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﭼﺎركاول-ﺳﻮم(

ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﭼﺎركاول-ﺳﻮم(

ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﭼﺎركاول-ﺳﻮم(

(4-13) 6

(4-12) 9

(4-12) 9

**0/78

(24-32) 26

(22-28) 25

(222-29) 26

**0/38

(35-42) 37/5

(34-40) 37

(34-41) 37

**0/06

* ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ آزﻣﻮن  ** ،t-testﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ آزﻣﻮن Mann-Whitney U

ﺟﺪول  .3ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
جدول  .3توزیع میانگین نمرۀ شخصیتی در افراد با گروههای مختلف خونی و بررسی ارتباط ویژگی شخصیتی با گروههای خونی
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
روانرﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ

ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ

ﮔﺸﻮدﮔﻲ

ﺗﻮاﻓﻖﺟﻮﻳﻲ

وﺟﺪاﻧﻲﺑﻮدن

A

B

AB

O

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر(

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر(

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر(

(5/66) 18/89

(4/27) 18/84

(4/87) 19/85

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
)اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر(

(4/78) 18/11

0/61

(5/03) 25/45

(4/14) 25/13

(4/81) 24/47

(4/82) 25/09

0/83

(4/75) 27/86

(4/99) 28

(4/35) 28/61

(5/72) 27/92

0/83

(5/38) 31/45

(4/51) 30/86

(4/03) 30/42

(4/07) 31/54

0/67

(5/72) 37/05

(5/23) 37/02

(4/12) 37/09

(5/42) 37/48

0/94
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جدول  2بین متغیرهای سن و سابقه کار با رفتارهای
ناایمن نیز رابطۀ معناداری یافت نشد.

وضعیت ویژگیهای شخصیتی
برای تعیین ارتباط بین متغیرهای کمی با نمرۀ
رفتارهای ناایمن از آزمون تیتست (دادههای نرمال)
و آزمون منویتنی (دادههای غیر نرمال) استفاده شد
(جدول  .)2با توجه به نتایج بهدستآمده ،ابعاد شخصیتی
روانرنجورخویی و توافقجویی با رفتارهای ناایمن
رابطۀ معناداری داشتهاند ( .)p >0/05بین ابعاد ویژگی
شخصیتی گشودگی ،برونگرایی ،وجدانیبودن ،با رفتارهای
ناایمن رابطۀ معناداری مشاهده نگردید (.)p <0/05
با توجه به جدول  ،3برای بررسی ارتباط نمرۀ ویژگیهای
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(22 /14درصد) در گروه کارکنان ناایمن بیشتر از گروه
کارکنان ایمن بود و این اختالف ازنظر آماری معنادار بود
( )p>0/001و همچنین مقایسۀ توزیع فراوانی گروههای
خونی در گروههای موردمطالعه نشان داد که در گروه
کارکنان ایمن ،به ترتیب فراوانی گروههای خونی O
( 44/83درصد) و  23/28( Bدرصد) بیشتر از گروه
کارکنان ناایمن بود و در گروه کارکنان ناایمن ،به ترتیب
فراوانی گروههای خونی  34/71( Aدرصد) و 14/88( AB
درصد) بیشتر از گروه کارکنان ایمن بود و این اختالف
ازنظر آماری معنادار بود ( .)p>0/05بین متغیرهای
وضعیت تأهل ،نوع شغل ،سطح تحصیالت ،دپارتمان
کاری با رفتارهای ناایمن در گروههای موردمطالعه رابطۀ
معناداری مشاهده نگردید ( .)p>0/05بر اساس نتایج

P-value
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ﻧﺎاﻳﻤﻦدردرافراد
رﻓﺘﺎرﻫﺎيناایمن
وﻗﻮعرفتارهای
ﻧﺘﺎﻳﺞوقوع
ﻣﺨﺘﻠﻒوونتایج
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي مختلف
بین متغیرهای
جدول.4 .
اﻓﺮاد
چندمتغیره ﺑﻴﻦ
متغیرهووﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه
تکﻣﺘﻐﻴﺮه
لجستیکﺗﻚ
رگرسیونﻟﺠﺴﺘﻴﻚ
نتایجرﮔﺮﺳﻴﻮن
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟﺪول 4

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺗﻚﻣﺘﻐﻴﺮه

رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﭼﻨﺪ
p-value

)OR (٩٥٪ CI
روانرﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ

ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ

ﮔﺸﻮدﮔﻲ

ﺗﻮاﻓﻖﺟﻮﻳﻲ

وﺟﺪاﻧﻲﺑﻮدن

اﺿﺎﻓﻪوزن
ﭼﺎﻗﻲ
B
AB
O

)1/06 (1/1-01/12

0/01

)1/01 (0/94-1/09

)0/97 (0/1-92/02

0/35

-

-

)0/99 (0/1-95/04

0/95

-

-

)0/93 (0/0-88/98

0/01

)0/95 (0/86-1/04

0/32

)0/94 (0/0-90/99

0/02

)0/95 (0/88-1/03

0/27

)2/47 (1/40-4/35

0/002

)2/32 (1/23-4/36

0/009

)4/07 (1/86-8/87

0/000

)3/55 (1/49-8/44

0/004

)0/51 (0/1-24/07

)1/55 (0/59-4/04

)0/54 (0/29-1/01

0/07
0/36

0/05

)0/51 (0/22-1/15

)1/37 (0/49-3/81
)0/51 (0/26-1/01

0/10

0/54

0/05

این پژوهش معادل  44/5درصد برآورد شد که در مقایسه
با مطالعات انجام شده توسط اسدی و همکاران ()1396
در صنایع ذوب فلز کاشان با نسبت رفتارهای ناایمن
 43/23درصد ( ،)40عسگریپور و جعفری ( )1394در
صنعت خودروسازی با نسبت رفتارهای ناایمن 13/09
درصد ( ،)41محمودی و محمدفام ( )1392در پروژه
احداث خطوط تولید خودرو با نسبت  31/70درصد
( )42بهمراتب باالتر بود .نسبت رفتارهای ناایمن در سالن
توربین  2و  3بهمراتب بیشتر از سالن توربین  1بود که
دلیل این امر میتواند تعداد بیشتر شرکتکنندگان ،باورها
و نگرشهای غلط سرپرستان و کارکنان نسبت به ایمنی
و نداشتن نظارت کافی روی رفتارهای کارکنان و  ...در
این سالنها باشد .رفتار ناایمن پوسچر نامطلوب حین کار
بیشترین فراوانی را داشت که دلیل این امر میتواند به
طراحی نادرست تجهیزات و ایستگاههای کار ،عادات غلط
کاری کارکنان ،یا ناکارآمدی نظام آموزش یا نظارت حین
کار مرتبط باشد.
تحلیل یافتههای متغیرهای جمعیت شناختی نشان
داد که بین متغیر مصرف سیگار با رفتارهای ناایمن رابطۀ
مثبت و معناداری وجود دارد ( .)p >0 /01بدین معنا که
افراد سیگاری بیشتر درگیر رفتارهای ناایمن میشوند و
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار ،جلد  /12شماره  /2تابستان 1401
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این مطالعه با هدف بررسی تفاوتهای فردی کارکنان
(ویژگیهای شخصیتی ،عوامل جمعیت شناختی و
زیستشناختی) بهعنوان عامل پیشبینی کنندۀ بروز
رفتارهای ناایمن انجام شد .نسبت رفتارهای ناایمن در
396

)OR (٩٥٪ CI

P-value
0/66

شخصیتی با گروههای خونی از آزمون کای اسکور استفاده
شد .بر اساس نتایج آن ،میانگین نمرۀ ویژگیهای شخصیتی
روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی ،توافقجویی و
وجدانیبودن در افراد با گروههای خونی O،AB ،B ،A
تفاوت معناداری نداشت (.)p <0/05
جهت پیشبینی میزان تغییرات متغیر رفتار ناایمن
با توجه به تغییرات متغیرهای پیشبین ،از رگرسیون
لجستیک استفاده شد که نتایج در جدول  4ارائه شده
است .آنالیز چندمتغیره فقط شامل متغیرهایی بود که
در آنالیز تک متغیره معنادار بودند .نتایج بهدستآمده
از تحلیل رگرسیون چندمتغیره در جدول  4نشان داد
که شانس وقوع رفتارهای ناایمن در افراد دارای چاقی
و اضافهوزن به ترتیب؛  2/55و  1/32برابر افراد با وزن
طبیعی است که این میزان از نظر آماری معنادار بود
(.)P >0 /01

بحث

ﻣﺘﻐﻴﺮه

نقش تفاوتهای فردی و روانشناختی در بروز رفتارهای ناایمن...

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار ،جلد  /12شماره  /2تابستان 1401

397

] [ Downloaded from jhsw.tums.ac.ir on 2022-09-27

فراوانی افراد سیگاری در گروه کارکنان ناایمن بیشتر از
گروه کارکنان ایمن بود .این فرضیه توسط مطالعات قبلی
اثبات شده است ( .)40اساساً تمایل به مصرف دخانیات
نوعی رفتار ناایمن فردی است که نشاندهندۀ وجود زمینۀ
زیستشناختی در افراد برای گرایش به این رفتار است.
افراد سیگاری میزان خطا و تخلف بیشتری در محیط کار
نشان داده و توجه کمتری بهسالمتی خود نشان میدهند.
همچنین تمایل آنها به مخاطرهجویی ،تکانش گری،
ماجراجویی و تجربهجویی نسبت به افراد غیرسیگاری
بیشتر است ( .)43بین متغیرهای سن ،وضعیت تأهل،
تحصیالت ،سابقه کاری ،نوع شغل ،نوع دپارتمان کاری
با رفتارهای ناایمن رابطۀ معناداری مشاهده نگردید
که با یافتههای مطالعات فوق همسو بوده ( )41 ,33و
با نتایج برخی مطالعات مغایرت داشت ( .)45 ,44این
تناقض احتماالً به دلیل تفاوت در گروههای موردمطالعه،
تعداد نمونهها و شاید ضعف متدولوژی مطالعه است .لذا،
طراحی مطالعاتی با متدولوژی قدرتمندتر مانند مدلهای
سری زمانی و کوهورت آیندهنگر برای رصد این ارتباطها
شاید بتواند این تناقض را رفع نماید.
متغیر  BMIبا رفتارهای ناایمن رابطۀ مثبت و
معناداری داشت ( )p>0/001که نشان میدهد هر
اندازه افراد دارای اضافهوزن و چاقی باشند ،احتمال بروز
رفتارهای ناایمن توسط آنان بیشتر است .نتایج رگرسیون
لجستیک نیز نشان داد که شانس وقوع رفتارهای ناایمن
در افراد چاق  2/55برابر افراد با وزن طبیعی است و از
بین متغیرها BMI ،مهمترین و تأثیرگذارترین پیشبین
رفتارهای ناایمن در مطالعۀ حاضر بود .پژوهشهای
بسیاری نشان دادهاند که افزایش  BMIبا نشانههای
خلقی بهویژه افسردگی ،اضطراب و استرس ادراکشده،
مشکالت رفتاری و پرخاشگری رابطۀ مثبت معناداری
دارد ( .)46 ,39 ,26 ,24افراد دارای  BMIباال از سطح
پایین آمادگی جسمانی برخوردار هستند ،از ریسک
کردن لذت برده و کمتر از رویه و قوانین ایمنی پیروی
میکنند؛ بنابراین با کنترل وزن و تغییر سبک زندگی
افراد (تغذیه مناسب ،ورزش و کنترل فشارهای روانی) تا

حدودی میتوان از بروز رفتارهای ناایمن توسط این افراد
جلوگیری کرد (.)47
در این مطالعه شواهد اولیهای مبنی بر وجود رابطه
معنیدار میان متغیر گروه خونی با بروز رفتارهای ناایمن
به دست آمد .افراد با گروههای خونی  Aو  ABبهمراتب
بیشتر از افراد با گروههای خونی  Oو  Bمرتکب رفتارهای
ناایمن میشدند .بر پایۀ نتایج رگرسیون لجستیک،
داشتن گروه خونی  Oنسبت به گروه خونی  Aمیتواند
شانس وقوع رفتارهای ناایمن را تا  46درصد کاهش دهد
و این میزان به معنادار بودن بسیار نزدیک بود .بااینکه
معنیداری آماری این رابطه احراز نشد ولی بررسی این
ارتباط در مطالعهای با حجم نمونه بزرگتر و توزیع کافی
از گروههای خونی میتواند ارزشمند بوده و شانس وقوع
یا عدم وقوع رفتارهای ناایمن را پیشبینی کند .بااینکه
بسیاری از پژوهشگران زیستشناسی معتقدند که خصلت،
منش ،خلقوخوی و رفتار هر فرد بستگی به گروه خونی
وی دارد اما شواهد عینی کافی وجود ندارد که بتواند
ادعا کند داشتن یک گروه خونی خاص فرد را مستعد
رفتارهای ناایمن میکند.
بررسی ارتباط گروههای خونی با پنج بعد شخصیتی
نشان داد که بین گروههای خونی و ویژگیهای شخصیتی
ارتباط معناداری وجود ندارد ( .)p<0/05مطالعات مختلف
در رابطه با گروه خونی و شخصیت نتایج متفاوتی را ارائه
داده است Gattell ،)1936( Thompson .و همکاران
( Rinieris ،)1970و همکاران (Mary ،)1980
 )2012( H.Zirak Moradlu )2003( Rogersدر
مطالعات خود هیچ ارتباطی بین گروه خونی و شخصیت
یافت نکردند که با نتایج مطالعۀ حاضر همسو بود (-48
 Gupta .)52و  )1990( Prakashدریافتند که افراد با
گروه خونی  Bنمرات باالتری در روانرنجورخویی دارند
( Laster .)54 ,53و )1987( Gattoگزارش دادند که
افراد با گروههای خونی  Oیا  ABنمرۀ برونگرایی باالیی
نسبت به گروههای خونی  Aیا  Bدارند ( .)55همچنین
 Angestو  )1974( Groeli-Maurerبه این نتیجه
دست یافتند درونگرایی در میان افراد با گروه خونی
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محدودیتهای مطالعه

یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر عدم امکان
بررسی رفتار کارکنان در شیفتهای عصر و شب بود .این
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 ABبهطور قابلتوجهی باال است (Kunher Wu .)56
و همکاران ( )2005نیز گزارش کردند که زنان با گروه
خونی  ABدر بعد شخصیتی وجدانیبودن ،نمرۀ پایینی
کسب کردند ( .)57در تبیین این یافتهها میتوان اذعان
داشت که شخصیت ،ترکیب پیچیده و باثباتی از صفتها،
نگرشها ،تمایالت ،نیازها ،رفتارها و احساسات میباشد
که در تعامل با محیط شکل میگیرد .توان ارثی که هر
کسی با آن پای به جهان میگذارد ،تحت تأثیر فراوان
محیطی است که شخص با آن روبرو میشود ،حتی آن
قسمت از رشد که به نظر میرسد بهشدت تابع برنامههای
زیستی – فطری است ممکن است تحت تأثیر رویدادهای
محیطی قرار گیرد.
نتایج بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی با
رفتارهای ناایمن نشان داد که بین برخی ابعاد ویژگیهای
شخصیتی با رفتارهای ناایمن همبستگی معناداری
وجود دارد .یافتههای این مطالعه رابطه معناداری میان
روانرنجورخویی با بروز رفتارهای ناایمن نشان داد .بدین
معنا که افراد با نمرۀ باالی روانرنجورخویی بیشتر درگیر
رفتارهای ناایمن میشوند .این یافته همراستا با یافتههای
برخی مطالعات دیگر است ( .)60-58فرد روانرنجوخو
به دلیل داشتن احساسات منفی همچون ترس ،خشم،
برانگیختگی ،غم و احساس گناه و نفرت حین انجام
کار از دقت و تمرکز الزم برخوردار نبوده و احتمال بروز
خطاها توسط این افراد در محل کار افزایش مییابد.
این افراد هنگام وقوع شرایط استرسزا ،برای مقابله با
این شرایط دچار سردرگمی ،استرس ،پرخاشگری و
اضطراب میشوند .این امر میتواند موجب عدم انتخاب
روش صحیح و تصمیمگیری منطقی در موقعیتهای
پرخطر و حساس شود Joseph .و همکاران ( )2015در
مطالعه اخیر خود بیان داشتهاند که بین ثبات هیجانی
(روانرنجورخویی پایین) و عملکرد شغلی و رفتارایمنی
باال ارتباط قابلتوجهی وجود دارد ( .)61طبق گفتۀ
 )1970( Eysenckنیز افرادی با سطح روانرنجوری
باال بیشتر درگیر حوادث خواهند شد زیرا کمتر به دنبال
کنترل فعال محیط هستند ( .)62در مطالعه ما میان بعد

شخصیتی توافقجویی و بروز رفتارهای ناایمن نیز رابطه
منفی و معناداری به دست آمد .بدین معنا که افراد با
نمرۀ باالی توافقجویی کمتر درگیر رفتارهای ناایمن
میشدند .این رابطه نیز در مطالعات پیشین تأیید شده
است ( .)63 ,58 ,10افرادی با سطح توافق جویی باال
نسبت به دیگران احساس مسئولیت بیشتری دارند
ازاینرو نگرش آنها نسبت به مسائل ایمنی مثبتتر است
و برای پیشگیری از بروز حوادث شغلی از رویهها و قوانین
ایمنی بیشتر پیروی میکنند.
یافتههای مطالعه بین نمره ابعاد شخصیتی گشودگی،
برونگرایی و با بروز رفتارهای ناایمن رابطۀ معناداری نشان
نداد .برای نمونه عدم وجود ارتباط معنادار آماری میان
نمره بعد گشودگی با بروز رفتار ناایمن با یافتههای برخی
از مطالعات قبلی همسو ( )64 ,63 ,58و با نتایج برخی
دیگر از مطالعات ،مغایرت داشت ( .)59 ,42در تبیین
نتایج مغایر میتوان اذعان داشت افرادی که نمرۀ باالتری
در گشودگی کسب میکنند ،دنبال هیجانخواهی و کسب
تجربیات جدید هستند ،درنتیجه میزان ریسکپذیری این
افراد بیشتر بوده و بهاحتمال بیشتری درگیر رفتارهای
ناایمن و حادثهپذیری میشوند .در خصوص نمره بعد
شخصیتی برونگرایی با بروز رفتارهای ناایمن نیز با
یافته برخی مطالعات پیشین همخوانی ( )65 ,20ولی
این نتایج با یافته پژوهشهایی که در آنها رابطۀ بعد
برونگرایی با رفتارهای ناایمن منفی و معنادار (,66 ,42
 )67و مطالعاتی که این رابطه را مثبت و معنادار گزارش
کرده بودند ( )68مغایرت داشت .همچنین بین نمره بعد
وجدانیبودن با رفتارهای ناایمن ارتباط معناداری یافت
نشد که با نتایج برخی پژوهشهای گذشته مغایرت داشت
( .)70 ,69 ,9به نظر میرسد تناقض یافتهها در خصوص
ارتباط ابعاد شخصیتی با بروز رفتارهای ناایمن نیازمند
مطالعه بیشتری است.

نقش تفاوتهای فردی و روانشناختی در بروز رفتارهای ناایمن...

امر به دلیل محدودیتهای اداری و امنیتی در محل اجرای
مطالعه بود .در صورت اجرای مطالعهای در شیفتهای
مختلف میتوان تأثیر متغیرهای وابسته به زمان و اقدامات
مدیریتی در بررسی نقش عوامل روانشناختی و بیولوژیک
در بروز رفتارهای ناایمن را کنترل نمود .همچنین نادر
بودن طبیعی جمعیت دارای گروه خونی  ABدر جامعه
و تأثیر آن در آزمونهای آماری نیز باید در مطالعات آتی
موردتوجه قرار گیرد .این امر نیازمند طراحی طرحهای
آزمایشی متفاوتتری از مطالعه حاضر است .درنهایت
باید تعمیمیافتههای مطالعه توسط پژوهشگران دیگر با
در نظر گرفتن موضوع وابستگی نتایج رفتارهای ناایمن به
ویژگیهای محل مطالعه باشد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر چشماندازهایی را
در خصوص توجه هر چه بیشتر به مطالعات غربالگری
کارکنان از نظر تفاوتهای شخصیتی و بیولوژیک و نوع
مداخالت موردنیاز برای بهبود ایمنی رفتاری محیط کار
روشن مینماید .برخی از نتیجهگیریهای این مطالعه
عبارتاند از:
 فاکتورهای روانشناختی و زیستشناختی میتوانندپیشبین مناسبی برای رفتارهای ناایمن باشند؛ بنابراین
از فاکتورهای روانشناختی و زیستشناختی میتوان
برای انتخاب ،استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد شغلی و
روشهای اعمال رهبری و مدیریت و ایجاد انگیزه شغلی
Accident proneness, does it exist? A review and metaanalysis. Accid Anal Prev. 2007;39(3):556-64.
;commercial driver: Transportation Research Board
2004.
6. Kaplan S, Tetrick LE. Workplace safety and accidents: An
industrial and organizational psychology perspective.
Am Psychol. 2011;1:455-72.
7. Lawton R, Parker D. Individual differences in accident
liability: A review and integrative approach. Hum Factors
1998;40(4):655-71.
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تشکر و قدردانی

نویسندگان از تمامی شرکتکنندگان در مطالعه و نیز
مدیریت شرکت توربین سازی به جهت همکاری و حمایت
از این پژوهش قدردانی میکنند .این مقاله از پایاننامه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت حرفهای و
ایمنی کار استخراجشده و کد اخالق در پژوهش را از مرکز
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