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چکیده
نگـرش ارزیـابی بـه کـه اسـت کاردر محیطايحرفهبهداشتوایمنیمدیریتعملکردارزیابیهايشاخصتریناز مهمیکیعنوانبهجو ایمنی:زمینه و هدف

ابعـاد  بنـدي رتبـه بررسی روابط بین ابعاد مختلف جو ایمنی با عملکرد ایمنی در صـنعت هوانـوردي و  مطالعهاینازهدفپردازد.میایمنیمسائلبهنسبتکارکنان
.مختلف جو ایمنی است

ایمنـی، محـیط   مسـائل ) با ابعاد تعهد مدیریت، ارتباطات دربـاره  1390(زیدي و همکاراننامه جو ایمنی محمديپرسشبراي سنجش جو ایمنی از :بررسیروش
نامـه  پذیري مدیران، درك ریسک، رضایت شغلی و آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی و براي سنجش عملکرد ایمنی در پـژوهش حاضـر از پرسـش   ایمن، مسئولیت

هاي جـو ایمنـی   ) تهیه گردید، استفاده شد. براي بررسی ارتباط بین عامل2003نامه عملکرد ایمنی سیو و همکاران (ي پرسشکه بر پایه)1390(ارشدي و همکاران
.افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شداز نرمسازي معادالت ساختاريو مدلSPSS V:19افزار ها از نرمدادهو تحلیلتجزیهبرايو عملکرد ایمن و

) و مقدار 743/0(با ضریب مسیر"محیط ایمن")؛ 110/8ي تی () و مقدار آماره672/0(ریمسبا ضریب "تعهد مدیریت"نتایج تحقیق نشان داد که عامل :هایافته
) و 577/0(بـا ضـریب مسـیر   "پذیري مدیرانمسئولیت")؛ 424/9ي تی () و مقدار آماره677/0(با ضریب مسیر"ارتباطات در محیط")؛ متغیر 362/16ي تی (آماره

بـا ضـریب   "آگاهی نسبت به موضوعات ایمنـی ") عامل 847/11ي تی () و مقدار آماره641/0(با ضریب مسیر"رضایت شغلی")؛ عامل 597/10ي تی (مقدار آماره
بـوده و  مـؤثر ) بـر عملکـرد ایمنـی    941/3ي تـی ( ) و مقـدار آمـاره  444/0(یرمتغیر با ضـریب مسـ  "درك ریسک")؛ و 536/2ي تی () و مقدار آماره317/0(مسیر

) در اولویت آخر قرار گرفتند.22/2با میانگین (") در اولویت اول و ارتباطات در محیط کار29/4با میانگین ("تعهد مدیریت"عوامل
پـذیري  ایمنی، محـیط ایمـن، مسـئولیت   مسائلتعهد مدیریت، ارتباطات درباره همچونتصور و عقاید کارکنان نشان داد که عملکرد ایمن به عواملی :گیرينتیجه

هاي کشور در ارتقاي جـو ایمنـی امـري    مدیران، درك ریسک، رضایت شغلی و آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی بستگی داشته و اهتمام مدیران و کارکنان فرودگاه
ضروري است.

ایمن، درك ریسک، رضایت شغلی و آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی.تعهد مدیریت، محیط :هاکلیدواژه

مقدمه
ــالشیکــی از اصــلی ــرین و پرچ ــرین موضــوعات ت ت

ي کشورهاي صنعتی، مقوله سالمتی نیروي کار در حوزه
شیمیایی، هاي ناشی از عوامل فیزیکی، حوادث و بیماري

مکانیکی، بیولوژیکی و روانی است. امروزه بـا توجـه بـه    
اهمیت موضوع سالمت نیروي کار در تمـامی کشـورها،   

هاي منجسم بهبود شرایط یابی روشنیاز فراگیر به دست
هایی است که شود. سانحه یکی از پدیدهکار احساس می

سالمت کارکنان را تهدیدي کرده و همگام بـا صـنعتی   
هـا و  یافتـه و زیـان  یشـرفت فنـاوري گسـترش   شدن و پ

خسارات جانی و مالی فراوانی را به جوامع بشري تحمیل 
. ]1[کرده است

انـد کـه بـراي ارتقـاي     امروزه مدیران صنایع دریافتـه 
وري و حتی براي انتقال و توسعه فنـاوري، یکـی از   بهره

هاي قابل توجه و مهم توجه به ایمنـی اسـت. حتـی    راه
ــیاري از  ــی را   بس ــرفته، ایمن ــورهاي پیش ــدیران کش م

گذاري با سود برگشتی زیاد چـه از  صورت یک سرمایهبه
گونـه  بیننـد و ایـن  نظر اقتصادي و چه از نظر انسانی می

زایی حوادث و مزایایی کنند. با توجه به هزینهبرخورد می
بهداشــت مؤسســاترعایــت ایمنــی، توســعه و تقویــت 

و ارج نهـادن و گسـترش   مؤثراي و انجام اقدامات حرفه
منظور پیشگیري از خطـرات،  تحقیقات پیرامون ایمنی به

. ]2[از الزامات ایمنی محیط کار است
ايریشهعللشناساییگذشته فرایندسالیانطولدر
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سـر پشـت رامختلفیها مراحلسامانهنقصوحوادث
يدورهعنـوان تحتهااز آنترتیببهکهاستگذاشته

-فنـی مرحلـه خطـاي انسـانی،  مرحلـه فنی)،تکنیکی (
رویکـرد  در.شـود مـی یـاد سـازمانی دورهواجتمـاعی 
یـک سـازمان  قالبدرراخودوظایفکارکنانسازمانی

. ]3[دهنـد میانجاماست،برخوردارخاصفرهنگازکه
چرنوبیـل رخـداد حادثـه  ازپس1986سالازدورهاین

وفرهنـگ نظیرسازمانیعواملآنازپسوشدشروع
وقـوع بـر مـؤثر علـل عنـوان بهایمنیجوآنبه دنبال

زمـان، ایـن ازپـس ].4[گردیـد مطرححوادث صنعتی
نـرخ کـاهش وصـنایع ایمنـی ارتقاء سطحبرايتالش
ومـدیریتی وسـازمانی هـاي طریـق فعالیـت  ازحوادث

اقـدامات ایـن و] 5[یافتاجتماعی افزایشفاکتورهاي
ایمـن رفتارهـاي ارتقـاء برايمؤثرراهکاریکعنوانبه

سـون اظهـار  ویلیـام راستا فور و ایندرگردیدند.مطرح
رفتارهـاي ارتقـاي برنامـه ملزومـات ازیکیکهداشتند
آن درکـه سـازمان اسـت  درایمنـی جـو ارزیابیایمن،

ایمنـی مـورد درافرادهمگانیدانشوادراکاتنگرش،
باراولینایمنیجومفهوم].6[گیردمیقرارتوجهمورد

نقـش کـه بعـدي چنـد عنوان یک عاملتوسط زهر به
ایمنـی  جـو ماهیتمعرفی گردید.دارد،ایمنیدرمهمی

جوکهاین تفاوتبادارد،ایمنیفرهنگباهاییمشابهت
کارکنـان در  نگرشواستشناختیروانايپدیدهایمنی
دهد و مینشانمقطعیصورتبهراایمنیوضعیتمورد

ضـمن  وبـوده وابستهوضعیتیومحیطیبه فاکتورهاي
در باشـد. مـی نیـز تغییـر مستعدبودن،موضعیوموقتی
و بـوده تغییـرات مقـاوم  مقابـل درفرهنـگ کـه حـالی 
در سـازمان یـک اعضـاي کلیهبینمشتركهايارزش
ایمنی رسمیهايبحثباوگیردمیدر برراسطوحکلیه

وآن سـر مـدیریتی وسرپرستیهايو سیستمسازمانی
از فرهنـگ ايمجموعـه زیرکهایمنیجو]. 7[داردکار

و اسـتنباط اداراکـات بررسیبهشود،میمحسوبایمنی
عالقه مدیریتسطحکار،محیطمورددرکارکنانهاي

درمیزان مشارکتوایمنیبهمربوطاقداماتوایمنیبه
هـر بـر جو ایمنـی حـاکم  ].8[پردازدمیریسککنترل
وفرديو منافعهانگرشها،ارزشحاصلکاريمحیط

تعهـد  کـه رفتاري استالگوهايوهاصالحیتگروهی،
راسـازمان سالمت شـغلی وایمنیمدیریتبهکارکنان

ازهـاي اخیـر اسـتفاده   سـال در]. 9[کنـد مشخص می
رفتارهاو مشاهدهجو ایمنیپیشگیرانه نظیرهايشاخص

کنـار درتاکیـد دارنـد،  ایمنـی جاريهايفعالیتبرکه
مـورد هـاي حادثـه،  مانند شاخصواکنشی هايشاخص

ودیـدگاه پیشـگیرانه  دوایـن تلفیقوقرار گرفتهتوجه
بـه اثـرات   مناسـب یـابی دسـت درتوانسـته واکنشـی 

ازکمک کنـد. هاسازمانبهاجرا شده،ایمنیهايبرنامه
در شـاخص مهـم  یکعنوانبهایمنیمطالعه جورواین

وشدهاجراو مطرحکاربهداشت محیطوایمنیمباحث
قابل توجهیتاثیراز آنناشیاصالحیاقداماتپیگیري

آمیـز کنترل موفقیـت وکارکنانکاريبازدهافزایشدر
عنـوان  توانـد بـه  مـی وداشـته از حـوادث ناشیصدمات

مقایسهوسازمانایمنیمشیخطتدوینبرايراهنمایی
قرارمورد استفادهمختلفهايسازماندرعملکرد ایمنی

جـو اگـر اند کهعقیدهاینبرمحققانبرخی].10[گیرد
درتوانـد گیرد مـی قرارارزیابیموردطور دقیقبهایمنی

وکـار محـیط  بـالقوه ارزشـیابی مشـکالت  وتشخیص
و کاهش نـرخ کارکنانکاريراندمانافزایشهمچنین

بر این اساس، هدف اصلی ].12-11[باشدمؤثرحوادث
تبیین ارتباط میان وضعیت جو ایمنـی و  از این پژوهش، 

تعمیرگاهی صـنعت هواپیمـایی   عملکرد ایمنی در بخش
یابی به اهداف تحقیق، فرضـیات  است. در راستاي دست
) تعهد مدیریت بر عملکرد ایمنی 1زیر مطرح گردیدند: (

است؛ مؤثرمحیط ایمن بر عملکرد ایمنی )2است؛ (مؤثر
مؤثرمنی بر عملکرد ایمنی ایمسائل) ارتباطات درباره 3(

پذیري مـدیران بـر عملکـرد ایمنـی     ) مسئولیت4است؛ (
مـؤثر ) رضایت شغلی بر عملکـرد ایمنـی   5است؛ (مؤثر

) آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی بر عملکـرد  6است؛ (
مؤثر) درك خطر بر عملکرد ایمنی 7است؛ (مؤثرایمنی 
است. 

روش بررسی
در این مطالعه کارکنان بخش تعمیرات هواپیما بررسی 

نفر بودند 100شدند. تعداد کارکنان مشمول این شرایط 
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الهیعلی روحاحمد98

نفـر بـر اسـاس جـدول مورگـان بـراي تکمیـل        80که 
دلیـل وجـود کارکنـان    نامـه، انتخـاب شـدند. بـه    پرسش

دسـت  منظـور بـه  هاي مختلـف و بـه  عملیاتی در کارگاه
رف جامعـه باشـد، از روش   اي که بیشتر معـ آوردن نمونه

اي استفاده شد. براي سنجش گیري تصادفی طبقهنمونه
نامـه جـو ایمنـی    جو ایمنی در پژوهش حاضر از پرسش

اسـتفاده شـده اسـت   )1390(زیدي و همکارانمحمدي
توان نامه میاز جمله دالیل استفاده از این پرسش].13[

از نامـه پـس  ) ایـن پرسـش  1به موارد زیر اشاره کـرد: ( 
بررسی متون علمی و مشـاوره بـا کارشناسـان ایمنـی و     

هاي انجام شـده  ) پژوهش2بهداشت ایمنی تدوین شد؛ (
زیدي و همکاران نشان داد که سـواالت  توسط محمدي

نامه از تجانس درونی قابل قبولی برخوردار بوده و پرسش
گیــري آن را در روایــی منطقــی و مناســبی را در انــدازه

7نامـه  آزمون ارائه کرد. این پرسـش محیط محیط مورد
ایمنـی،  مسـائل تعهد مـدیریت، ارتباطـات دربـاره    ماده (

پــذیري مــدیران، درك خطــر، محــیط ایمــن، مســئولیت
رضایت شغلی و آگاهی نسبت بـه موضـوعات ایمنـی) و    

5ها روي مقیاس گویه دارد. در پژوهش حاضر پاسخ20
، 1(کـامال مخـالم=   شـوند اي لیکرت مشخص میدرجه

کــامال و4، مــوافقم= 3، مطمــئن نیســتم= 2مخــالم= 
تـر اسـت.   ) و نمره باالتر نشـانگر جـو ایمـن   5موافقم= 

نامه براي ابعاد مختلف ضریب آلفاي کرونباخ این پرسش
محاســبه کردنــد. بــراي توزیــع 829/0تــا723/0بــین 

طور مستقیم با مسئولین شعب ها پژوهشگر بهنامهپرسش
ي توضـیحات در مـورد   ه و بعد از ارائهارتباط برقرار کرد

نامـه، آن را در  اهداف تحقیـق و روش تکمیـل پرسـش   
اختیار کارکنان گذاشته و پس از یـک هفتـه نسـبت بـه     

ها اقدام گردید. آوري آنجمع
ارشدي و یمنیانامه عملکرد که پرسشبا توجه به این

سـازي معـادالت   گیري از مدل) با بهره1390(همکاران
ري و در داخل کشور بر روي کارکنانی با فرهنگی ساختا

عنوان ایرانی، مورد آزمون قرار گرفت، در این پژوهش به
ابزارسنجش سنجش عملکرد مورد استفاده قـرار گرفـت  

نامـه داراي دو گویـه اسـت کـه نـرخ      این پرسش].14[
ــان در آن  ــر شــدن کارکن ــزان درگی هــا را حــوادث و می

بار یا بیشتر 5از هرگز تا گزینه 6سنجد. پاسخ روي می
صـورت  نامـه بـه  اند. سواالت این پرسشبندي شدهدرجه

معکوس محاسبه شـده و نمـره بـاالتر در ایـن مقیـاس      
دهـد.  عملکرد ایمنی باالتر و حوادث کمتر را نشان مـی 

) ضریب آلفاي کرونباخ را بـراي  2003(سیو و همکاران
انـد گـزارش کـرده  82/0تـا  61/0نامه خود بین پرسش

هـاي جـو ایمنـی و    براي بررسی ارتباط بین عامل].15[
ها از دادهو تحلیلتجزیهچنین برايهمعملکرد ایمن و

از سازي معـادالت سـاختاري  و مدلSPSS19افزار نرم
.افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شدنرم

بـه یـابی مدل: فنون تجزیه و تحلیل اطالعات
يحوزهجملهازمتنوعهايحوزهدر. اسالپی. کمک
ایـن دراصـلی آن مزیتالبتهدارد.انسانی کاربردمنابع
بـه تعـداد  لیـزرل بـه نسبتیابیمدلنوعاینکهاست

. اسالپی. یابیمدلطریقازدارد.نیازنمونهازکمتري
مسـیرها، بـراي رارگرسیون اسـتاندارد ضرایبتوانمی

يانـدازه ودرونـی متغیرهـاي بـراي راتعیـین ضرایب
لیکن].16[ها را براي مدل مفهومی بدست آوردشاخص

تشـریح هايروشبرايمناسبجایگزینی. اسالپی. 
در].14[باشـد مـی آمـوس ولیزرلهمچونکواریانس

چند متغیرههايتکنیکازیکی. اسالپی. روشواقع،
ماننـد هـایی محـدودیت وجودکه برخالفاستآماري

نمونهبودن حجمکممتغیرها،توزیعنوعبودنناشناخته
درکـه مسـتقل متغیرهـاي میـان همبسـتگی وجـود و

بـه الزمسـاختاري و معـادالت رگرسـیونی هـاي روش
مستقلمتغیرچندباراهاییمدلتواندمیبودند،رعایت

روش ازپـژوهش ایندرلذا،].17[کندبرازشو وابسته
رویهو. اسالپی. افزارنرمتوسطجزئیمربعاتحداقل
گیـري، اندازههايمدلمنظور بررسی) به1999(هاالند

.استشدهاستفادهفرضیاتآزمونوساختاري
پایــایی و روایــی در روش حــداقل مربعــات 

پایایی و روایی در روش حداقل مربعات جزیـی  : جزیی
شود: الف) بخش مربوط به مدلدر دو بخش بررسی می

]. 11[گیري. ب) بخش مربوط به مـدل سـاختاري  اندازه
هـاي  براي بررسی برازش بخش اول یعنی برازش مـدل 

شود: پایـایی شـاخص،   گیري سه مورد استفاده میاندازه
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پایایی شاخص نیز خود ].18[روایی همگرا و روایی واگرا
) آلفـاي  1گردد: (توسط سه معیار مورد سنجش واقع می

) ضرایب بار عاملی.3پایایی ترکیبی و () 2کرونباخ (

گیريبرازش مدل اندازه
) پایایی شاخص1

معیاري کالسـیک بـراي سـنجش    : آلفاي کرونباخ
اي مناسب براي ارزیابی پایداري درونـی پایایی و سنجه

شــود. مقــدار آلفــاي (ســازگاري درونــی) محســوب مــی
بیـانگر پایـایی قابـل قبـول    ]،19[7/0کرونباخ باالتر از 

) در مــورد 1998اســت. هــر چنــد مــوس و همکــاران (
عنوان را به6/0متغیرهایی با تعداد سواالت انداك، مقدار 

بـر  ].20[انـد سرحد ضریب آلفاي کرونباخ معرفی کـرده 
) مقـادیر آلفـاي کرونبـاخ    1این اساس، برابر با جـدول ( 

بیشتر بـوده و بیـانگر   7/0براي تمامی متغیرها از مقدار 
ل قبول است.پایایی قاب

جایی که معیار آلفاي کرونباخ از آن: پایایی ترکیبی
باشـد،  هـا مـی  یک معیار سنتی براي تعیین پایایی سـازه 
تري نسـبت بـه   روش حداقل مربعات جزیی معیار مدرن

برد. این معیـار توسـط   کار مینام پایایی ترکیبی بهآلفا به
در صـورتی  ].21[) معرفی شد1974ورتس و همکاران (

نشـان  ]22[شود7/0که مقدار آن براي هر سازه باالي 
گیـري  هـاي انـدازه  از پایداري درونی مناسب براي مدل

دارد. شـایان ذکـر اسـت کــه معیـار پایـایی ترکیبــی در      
سازي معادالت سـاختاري معیـار بهتـري از آلفـاي     مدل

. با عنایت به موارد فـوق و  ]23[رودشمار میکرونباخ به
7/0بـیش از  مقدار تمامی متغیرهـا 1ول با توجه به جد

گیـري تاییـد   هـاي انـدازه  هستند، برازش مناسـب مـدل  
شود. می

بارهاي عاملی از طریـق  : سنجش بارهاي عاملی
هاي یک سـازه بـا آن   محاسبه مقدار همبستگی شاخص

شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر سازه محاسبه می
مویـد ایـن مطلـب اسـت کـه      ]، 18[شـود 4/0از مقدار 

هاي آن از واریانس خطـاي  واریانس بین سازه و شاخص
گیري آن سازه بیشتر بـوده و پایـایی در مـورد آن    اندازه

مدل قابل قبول است. هر چند برخـی نویسـندگان مثـل    
عنوان مقدار مالك را به5/0)، عدد 1998(ریوارد و هاف

با توجه به جدول]،24[اند داردبارهاي عاملی ذکر نموده
5/0هـا بـیش از   ) مقادیر بارهاي عاملی تمامی گویـه 1(

. در نتیجه پایایی مدل از هر نظر مورد تاییـد قـرار   است
گرفته است.

روایی همگرا)2
روایی همگرا دومین معیاري است کـه بـراي بـرازش    

گیري در روش حداقل مربعات جزیی بـه  هاي اندازهمدل
میانگین واریانس استخراج شـده  شود. معیار کار برده می

ي میانگین واریانس به اشتراك گذاشته شده دهندهنشان
تـر هاي خود است. به بیان سادهبین هر سازه با شاخص

میانگین واریانس استخراج شده میزان همبسـتگی یـک   
دهد که هر چه این هاي خود را نشان میسازه با شاخص

].25[اسـت همبستگی بیشتر باشد، بـرازش نیـز بیشـتر   
) معیار میانگین واریانس استخراج 1981فورنل و الرکر (

شده را براي سـنجش روایـی همگـرا معرفـی و مقـدار      
؛ بدین معنی کـه  ]26[) بیان داشتند5/0عدد (بحرانی را 

.ايهاي محاسبهشاخص آماري توصیفی و نتایج تجربی مدل-1جدول
آلفاي کرونباخپایایی ترکیبیمیانگین استخراج شدهبار عاملیهاشاخص

672/0566/0754/0726/0تعهد مدیریت
743/0673/0860/0757/0ارتباطات درباره مسایل ایمنی

677/0577/0801/0737/0محیط ایمن
577/0711/0880/0813/0پذیري مدیرانمسئولیت

641/0731/0891/0818/0درك خطر
317/0887/0940/0877/0رضایت شغلی

444/0835/0910/0811/0آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی
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) 5/0مقدار میـانگین واریـانس اسـتخراج شـده بـاالي (     
دهند. با توجه بـه  روایی همگراي قابل قبول را نشان می

) مقـادیر تمـامی میـانگین    1د گفته شده و جـدول ( موار
) بیشتر بوده و در نتیجـه  5/0واریانس استخراج شده از (

مدل آورده شـده در ایـن پـژوهش از روایـی همگرایـی      
مناسبی برخوردار است.

) روایی واگرا3
هایی که براي سنجش روایـی واگرایـی   یکی از روش

اسـت. در  شود، روش بارهاي عاملی متقابـل استفاده می
هـاي یـک   شـاخص چه همبستگی بـین این روش چنان

ي خود بیشتر از میـزان  ي دیگر غیر از سازهسازه با سازه
ي مربوط به خـود اسـت،   همبستگی آن شاخص با سازه

. بـر اسـاس   ]27[رودروایی واگریی مدل زیر سوال مـی 
هـا بـا   افزار، مقدار همبستگی میان شـاخص خروجی نرم

ها و سایر به خود از همبستگی میان آنهاي مربوط سازه
که این مطلب گواه روایـی واگرایـی   ها بیشتر استسازه

مناسب مدل است.
آزمون کولموگروف اسمیرنف

منظور بررسی نرمالیتی متغیرهاي تحقیق از آزمـون  به
) H0صـفر ( کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. فـرض  

ـ بیانگر نرمال بـودن و فـرض    نرمـال  ) بیـانگر  H1(کی
) 2جدول (دست آمده در باشد. نتایج بهها مینبودن داده

ــایج حاصــل از آزمــون   ــه شــده اســت. نت ــالارائ یتینرم
دهـد کـه توزیـع    اسمیرنوف) نشـان مـی  -کولموگروف(

بـا  باشـد.  هاي تمامی متغیرهاي تحقیق نرمـال مـی  داده
آزمون کولموگروف اسـمیرنوف ، نتایج 2توجه به جدول 

ها نرمال هستند.دهدهد که دانشان می
از آزمـون  : آزمون تحلیـل واریـانس فریـدمن   

ها بندي) متغیرها و مولفهبندي (رتبهفریدمن براي اولویت
شود. در این پژوهش از ایـن آزمـون   یا ابعاد استفاده می

بنـدي ابعـاد مختلـف جـو     براي تعیین اهمیت و اولویـت 
ایمنی استفاده گردیده است.
باشد:شرح زیر میهفرضیه آماري این آزمون ب

افزارنتایج حاصل از خروجی نرم-1شکل 
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H0:ابعاد مختلف جو ایمنی داراي اهمیت یکسانی هستند

H:دست کم دو عامل داراي اهمیت متفاوتی هستند 1

19ویراســت SPSSبــه منظــور تجزیــه و تحلیــل از 
5و 4اســتفاده گردیــد کــه خروجــی آن طبــق جــداول 

باشد:می
کنـیم، سـطح   مشاهده مـی 4در جدول طور که همان

) و چون کمتر = 000/0sig(معناداري حاصله صفر بوده
باشد، لذا فرض صفر این آزمـون رد شـده و   می05/0از 
تـوان گفـت کـه اهمیـت عوامـل یکسـان نیسـت و        می

) 5(بنـدي نمـود. در جــدول  هـا را اولویــت تـوان آن مـی 
این آزمون ها آمده است. نتایجي این مولفهمیانگین رتبه

دهـد کـه تعهـد مـدیریت بـا      در جدول فوق نشـان مـی  
در اولویـت اول و ارتباطـات محـیط    29/4میانگین رتبه 

ي آخر قرار دارند. کار در رتبه

هایافته
% 11/61هاي توصـیفی حـاکی از آن اسـت کـه     یافته

% بـین  78/46سال، 22-30ها از نظر سن بین آزمودنی

ــال و (40-31 ــد.  41%) 11/11س ــاال دارن ــه ب ــال ی س
%) متاهــل هســتند. 77/74%) گــروه مجــرد و (23/35(
لیسانس %)21/34دیپلم، (%) گروه نمونه را فوق12/55(

ــوق ــانس (و ف ــکیل 67/10لیس ــر  %) تش ــد و از نظ دادن
6%) 22/22سـال، ( 5تا 1ها %) آن50(ي خدمتسابقه

%)11/11سال و (15تا 11ها %) آن67/16سال، (10تا 
ي کار دارند. شانزده سال به باال سابقه

سازي معادالت ساختاري ها از مدلبراي آزمون فرضیه
افزار اسمارت پی. ال. اس و اعداد معناداري منحصرا نرم

ستفاده شده است. در صورتی که مقدار قـدر مطلـق   تی ا
ي بیشتر شود، نشان از صحت رابطـه 96/1این اعداد از 

هـاي پـژوهش در   ها و در نتیجه تایید فرضـیه بین سازه
).2(شکل % است95سطح اطمینان 

دهـد.  نتایج آزمـون فرضـیات را نشـان مـی    3جدول 
مشخص است، ضرایب مربوط 3طور که در جدول همان

بیشتر است که معنادار بودن این مسیر 96/1از ه مسیرب
دهد.و مناسب بودن مدل ساختاري را نشان می

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف-2جدول
نتیجه آزمون(مقدار خطا)α)داريا(سطح معنZSigمقدار متغیرردیف

ها نرمال استداده521/2076/005/0تعهد مدیریت1
ها نرمال استداده995/1000/005/0ارتباطات درباره مسایل ایمنی2
ها نرمال استداده938/2000/005/0محیط ایمن3
ها نرمال استداده752/1001/005/0مسئولیت پذیري مدیران4
ها نرمال استداده102/2012/005/0درك خطر5
ها نرمال استداده303/1051/005/0رضایت شغلی6
ها نرمال استداده745/2000/005/0آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی7

ها (ضرایب مسیر)آزمون فرضیه-3جدول 
نتیجه Tضرایب  ضرایب مسیر فرضیه ردیف

تایید فرضیه 110/8 672/0 تعهد مدیریت بر عملکرد ایمنی موثر است 1
تایید فرضیه 362/16 743/0 ایمن بر عملکرد ایمنی موثر استمحیط 2
تایید فرضیه 424/9 677/0 ارتباطات درباره مسایل ایمنی بر عملکرد ایمنی موثر است 3
تایید فرضیه 597/10 577/0 پذیري مدیران بر عملکرد ایمنی موثر استمسئولیت 4
تایید فرضیه 847/11 641/0 رضایت شغلی بر عملکرد ایمنی موثر است 5

یید فرضیهتا 536/2 317/0 آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی بر عملکرد ایمنی موثر است 6
تایید فرضیه 941/3 444/0 درك خطر بر عملکرد ایمنی موثر است. 7
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از از از سوي دیگر، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که 

دیگـر، نتـایج آزمـون فریـدمن نشـان داد کـه       ز سـوي ا
ي اول، ) در رتبه29/4(ي تعهد مدیریت با میانگینمولفه

ي دوم، رضـایت  ) در رتبه97/3(محیط ایمن با میانگین
ــانگین ــا می ــه45/3(شــغلی ب ي ســوم، آگــاهی ) در رتب

ي چهـارم،  ) در رتبـه 59/2(موضوعات ایمنی با میانگین
ــانگین  ــا می ــه55/3(درك ریســک ب ــنجم، ) در رتب ي پ

ي ) در رتبـه 35/2(پذیري مدیران بـا میـانگین  مسئولیت
) در 22/2(ششـم و ارتباطـات محـیط کـار بـا میـانگین      

ي هفتم قرار دارند. رتبه

گیريو نتیجهبحث
هـا،  ارزشحاصـل کـار محیطیکبرحاکمایمنیجو

و هـا صـالحیت گروهـی، وفـردي منـافع وهـا نگـرش 

افزارحاصل از خروجی نرمضرایب مسیرنتایج مقادیر -2شکل 

هاي آزمون فریدمنآماره-4جدول
80N
633/90Chi-Square
6df
000/0Asymp. Sig.

هاي عواملمیانگین رتبه-5جدول
هامیانگین رتبه مولفه ها رتبه

29/4 تعهد مدیریت 1
97/3 محیط ایمن 2
22/2 کارارتباطات محیط 7
35/2 پذیري مدیرانمسئولیت 6

3
4

45/3 رضایت شغلی
59/2 آگاهی موضوعات ایمنی
55/3 درك ریسک 5
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و ایمنـی مـدیریت بـه تعهـد کـه استرفتاريالگوهاي
رااثربخشی آنومدیریتشیوهسازمان،شغلیسالمت

ضـعیف جـو  ابعـاد شـدن مشخصباوکندمیمشخص
جهـت انجـام  بدسـت آمـده  اطالعاتازتوانمیایمنی

اثربخشی اقداماتکهاینیابرد،بهرهايمداخلهاقدامات
طور کـه  همان].1[نمودارزیابیراشدهانجامايمداخله

ي بـین  قبال گفته شد، هدف این مطالعه بررسـی رابطـه  
ابعاد مختلف جو ایمنی بر عملکرد ایمنی بود. در راستاي 

فرضیه مطرح گردید. 7یابی به اهداف تحقیق، دست
هاي تحقیق نشان داد عامـل تعهـد مـدیریت بـا     هیافت

) و مقدار 076/0)، سطح معناداري (672/0(ضریب مسیر
اسـت.  مـؤثر ) بـر عملکـرد ایمنـی    110/8ي تـی ( آماره
همچـون هاي تحقیق با نتـایج حاصـل محققینـی    یافته
)، 1993)، اوسترم و همکـاران ( 1991دوببلیر و بلند (دي

خوانی ) هم1997و بدورث ()1995الکساندر و همکاران (
که بعد تعهـد مـدیریت در   با توجه به این].32-28[دارد

اولویت اول قرار گرفته است و اگر بخواهیم جوِ ایمنی را 
در سازمان فراهم نماییم، نیازمند آنـیم کـه مـدیریت در    
قبال ایمنی، تعهد الزم را داشته باشد. به سـخنی دیگـر،   

ور برسد که مـدیریت واقعـا نسـبت بـه     کارمند به این با
؛ ایمنی تعهد دارد و ایمنـی در اولویـت کـاري قـرار دارد    

ایمنـی قایل شدن به مسایلبنابراین، مدیران با اهمیت
بـه مربـوط مشـکالت ازاندازه سایر مسایل، آگـاهی به

مناسـب،  حـل راهکـردن در جهت پیـدا ایمنی و تالش
و فعاالنه درگیرشدن ایمنروشباکارهاانجامپاداش به

از جملـه اقـداماتی   به ایمنـی مربوطخدماتوکارهادر
تواند موجب افزایش تعهد مدیریت گردد. است که می

ها حاکی از آن است که عامل محیط ایمن تحلیل داده
) و 000/0)، سـطح معنـاداري (  743/0(با ضریب مسـیر 

مـؤثر ) بـر عملکـرد ایمنـی    362/16ي تـی ( مقدار آماره
است. نتایج حاصل از تحقیق با مطالعات صورت گرفتـه  

ــط دي ــد ( توس ــر و بلن ــدمو (1991دوببلی و 1992)، ران
)، میرنـز و همکـاران   1993)، فلیپس و همکاران (1994

) سـازگاري  1998) و کـاررول ( 1997)، جنریک (1997(
نظرات کارکنان نشان داد کـه ایـن   .]37-28،33[دارد

دوم قـرار دارنـد. در نتیجـه، بـا اصـالح      يمتغیر در رتبه

هـاي لغزنده، سـیم سطوحمانندغیرایمننمودن شرایط
ازي مناسـب غیره، تشویق کارکنان به اسـتفاده لخت و

ــزات ــاك وتجهی ــایل خطرن ــار و  دروس ــل ک مح
بـراي تجهیـزات الزم زمینـه درسازمانگذاريسرمایه

تواند محیطی ایمنـی را بـراي   میایمنطوربهکارانجام
کارکنــان فــراهم نمایــد. در حقیقــت بایســتی بــه دیــد  

گذاري بلند به تجهیز و فـراهم نمـودن محیطـی    سرمایه
ایمن نگاه کرد.

ها نشان داد متغیر ارتباطات با ضریب نتایج تحلیل داده
ي و مقدار آماره)000/0)، سطح معناداري (677/0(مسیر
اسـت. بـازخورد   مـؤثر کـرد ایمنـی   ) بـر عمل 424/9تی (

هاي صورت گرفته توسـط  حاصل از پژوهش با پژوهش
) و 1991)، کوکس و کـوکس ( 1997میرنز و همکاران (

ــاررول ( ــت دارد1998ک ــن ].38،35،39[) مطابق ــر ای ب
اساس، مسئولین صنعت هواپیمایی مورد تحقیق بایستی 

ر شرایط الزم را براي مباحثه و گفت و شنود همکاران د
خصوص موضوعات مرتبط با ایمنی را فراهم نمایند.

پـذیري  هاي تحقیق نشـان داد عامـل مسـئولیت   یافته
)، ســطح معنــاداري 577/0(ریمســمــدیران بــا ضــریب 

) بــر عملکــرد 597/10ي تــی (و مقــدار آمــاره)001/0(
است. نتایج حاصل از تحقیـق بـا تحقیقـات    مؤثرایمنی 

) 1997)، بدورث (1986هلمز (انجام شده توسط بروان و 
].40،35،32[) مطابقـت دارد 1997و میرنز و همکاران (

هـاي مختلـف بـه    در حقیقت مدیران بایسـتی در زمـان  
هـاي مختلـف بپردازنـد و بـا     ها و کارگاهبازدید از بخش

اي مدون عنوان مسئول ایمنی، برنامهتعیین افرادي را به
داشـته  ایمنـی  هايبرنامهبراي تشکیل جلسات و اجراي

باشند. 
ها نشان داد که عامل رضـایت شـغلی بـا    تحلیل داده

و مقدار )012/0)، سطح معناداري (641/0(ریمسضریب 
اسـت.  مـؤثر ) بر عملکـرد ایمنـی   847/11ي تی (آماره
هاي تحقیق با نتایج مطالعات صورت گرفته توسط یافته

ــی ( ــام)،1998لـ ــون و ویلیـ ــاران (سـ ) و 1997همکـ
از منظر ].23،41،42[) سازگاري دارد1994کانن (وینیس

کارکنان سازمان مورد مطالعه این متغیر در اولویت سوم 
قرار دارد. با توجه به اهمیت این متغیر و بازخورد حاصل 



1394مرداد و شهریور، 3، شماره 12دوره دو ماهنامه

الهیعلی روحاحمد104

هـاي  از رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان، مسئولین رده
مختلف بخش تعمیر و نگهداري مـورد مطالعـه بایسـتی    

ایجاد انگیزه و افزایش رضایت از هاي الزم را براي زمینه
شغل را باال ببرند. 

هاي پژوهش نشان داد که عامل آگاهی نسبت به یافته
)، ســطح 317/0(ریمســموضــوعات ایمنــی بــا ضــریب 

) بــر 536/2ي تــی (و مقــدار آمــاره)051/0معنــاداري (
است. نتـایج حاصـل از تحقیـق بـا     مؤثرعملکرد ایمنی 

)، رانـدمو  1998لی (همچونهاي محققین مختلف یافته
) و کـاررول  1993)، اوسترم و همکاران (1994و 1992(
بنابراین، ؛ ]43-33-37-41-38[خوانی دارد) هم1998(

ــی ــف   م ــات مختل ــزاري جلس ــوزش و برگ ــا آم ــوان ب ت
هاي الزم را به کارکنان در خصوص انجام ایمنی آگاهی

کارها به کارکنان ارائه شود.
متغیـر درك خطـر بـا ضـریب     ها نشان داد کهبررسی

ي ) و مقدار آماره000/0)، سطح معناداري (444/0(مسیر
هـاي  اسـت. یافتـه  مـؤثر ) بر عملکرد ایمنی 941/3تی (

ـ تحقیق با مطالعات صورت گرفتـه توسـط    )، 1998(یل
)، 1995)، الکسـاندر و همکـاران (  1994و 1992راندمو (

همکاران )، فلیپس و 1986()، بروان و هلمز1995(زهر
ــام1993( ــاران)، ویلی ــون و همک ــک1997(س ) و جنری
؛ ]42-36-34-41-33-40-30[) سازگاري دارد1997(

بنابراین، درك خطر از طرف کارکنان شاخصی مهـم در  
عملکرد ایمن کارکنـان دارد. چـرا کـه بـا درك میـزان      

هاي درست کارها را توانند راهریسک کارها، کارکنان می
د. در حقیقت اقدامات پیشگیرانه را اعمال از قبل یاد گیرن

نمایند.
تصور و عقاید کارکنان نشان داد که عملکرد ایمن بـه  

مسـائل تعهد مدیریت، ارتباطات درباره همچونعواملی 
ایمنی، محیط ایمـن، مسـئولیت پـذیري مـدیران، درك     
خطر، رضایت شغلی و آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی 

د. بستگی دار

پیشنهادات
هـاي تحقیـق و در راسـتاي بهبـود و     با توجه به یافته

گردد:ارتقاي جو ایمنی موارد زیر پیشنهاد می

بـه  مربـوط خـدمات وکارهـا درگیـر فعاالنهمدیران
گردند تا بتوانند مشکالت و معضالت ایمنی ایمنی

هر بخش را مورد بررسی و واکاوري قرار داده و در 
اقدام نمایند.هارفع آناسرع وقت نسبت به

ي کارکنان در در راستاي دریافت گزارشات داوطلبانه
هاي خصوص مسائل مرتبط با ایمنی، ایجاد سامانه

اتوماسیون در دستور کار قرار گیرد. 
هـا و  دانند و چالشبه کارکنانی که خود را متعهد می

ــی    ــه شــکل مناســبی آگه ــی را ب مشــکالت ایمن
شود.کنند، پاداش دادهمی

اي مدون و قابل اجرا در راستاي ممیزي ایمنی، برنامه
تدوین گردد.

هاي آموزشی آموزش طولی، عرضی و تشکیل کارگاه
در جهت ارتقاي دانش کارکنان مد نظر قرار گیرد. 

  در صورت وقوع هر گونه سوانح و رویدادي، بررسـی
کـه در  دالیل و انتشار آن در اولویت باشد نـه ایـن  

به دنبال مسببین حوادث باشیم، بلکـه بـا   گام اول 
سازي بسترهاي مناسب امکان پیشـگیري از  فراهم

وقوع مجدد آن فراهم گردد.
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climate with safety performance among aeronautical industries

(Case Study: maintenances shop of an Iranian Airport)

A.A. Rohollahi1

Received: 2014/12/24 Revised: 2015/03/15 Accepted: 2015/05/03

Abstract
Background and aims: Safety climate is an important index for safety management
performance appraisal and occupational health within the workplace that can be used for the
evaluation of employee’s attitude toward safety problems. The aim of this study is the
investigation of relationship between different dimensions of safety climate with safety
performance among aeronautical industries.
Methods: for measuring safety climate, Zaide et al. (2011) questionnaire with dimensions such
as management commitment, safety problem communications, acceptance of responsibility by
management, safe environment, risk perception, job satisfaction, safety issues awareness, and
for measuring of safety performance, Arshadi et al. (2011) questionnaire based on Sui et al.
(2003) were used. For investigation of relationship between safety climate factors and safety
performance and for data analysis SPSS V: 19 and Structural Equation Modeling exclusively
Smart PLS were used.
Results: Results of this research indicated that management commitment with path coefficient
of 0.672 and T- Value of8.110; safe environment with path coefficient of (0.743) and T- Value
of 16.362; safety problem communications with path coefficient of 0.677 and T- Value of 9.42;
acceptance of responsibility by management with path coefficient of 0.577 and T- Value of
10.597; job satisfaction with path coefficient of 0.641 and T- Value of 11.847; safety issues
awareness with path coefficient of 0.317 and T- Value of 2.536; risk perception with path
coefficient of 0.444 and T- Value of 3.941effect on safety performance. The management
commitment factor with the average of (4.29) was appeared to be the first priority and safety
problem communications with the average of (2.22) was the last priority.
Conclusion: Perceptions and ideas of employees indicated that safety performance depends on
management commitment, safety problem communications, and acceptance of responsibility by
management, safe environment, risk perception, job satisfaction, and safety awareness and effort
of managers of airports for enhancement of safety climate are mandatory.

Keywords: Management commitment, Safe environment, Risk perception, Job satisfaction,
Safety issues awareness.
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