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 چکیده

 بعدد دو بدا کارکندان تیشخصد ریتدأث یبررسد رو شیپد مطالعده انجدا  از هدد  ها،سازمان و افراد در یشغل حوادث بروز یمنف راتیتأث به توجه با :زمینه و هدف

 .است یشغل حوادث جادیا در شدهادراک یفشارکار و ییبرونگرا و یرپذیتیمسئول

 نمونه حجم. است رانیا گاز یمل شرکت کارکنان یهیکل شامل پژوهش نیا یآمار جامعه. است یمقطع شیمایپ نوع از یکاربرد یک پژوهش نیا: روش بررسی

 ا یدمق و نئدو تیشخصد مددل اسدا  بدر( 2002) همکاران و رابرتز تیشخص شدهلیتعد پرسشنامه. شد نییتع نفر 131 ایهیسهم یرگینمونه روش از استفاده با
 یهمبسدتگ بیضدر هدایآزمون از استفاده با شدهیآورجمع هایداده و اندداده لیتشک را قیتحق نیا سنجش ابزار ،(2001) درلندیل و گلوندن شدهادراک یفشارکار

 .گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد کیلجست ونیرگرس و رسونیپ

 لیدتحل نیهمچند. دارد یمنفد یهمبسدتگ شددهادراک یفشدارکار بدا کارکندان تیشخصد یریپذتیمسئول و ییبرونگرا ابعاد که دارد آن از تیحکا جینتا: هایافته

 .(p <05/0) دارد یشغل حوادث جادیا بر یمیمستق ریتأث شدهادراک یفشارکار و معکو  ریتأث یریپذتیمسئول و ییبرونگرا که داد نشان کیلجست ونیرگرس

 ندر  تدوانیم کارکنان در شدهادراک یفشارکار کاهش با نیهمچن شوند،یم یشغل حادثه دچار ترکم بوده برونگراتر و رترپذیتیمسئول که یکارکنان: گیرینتیجه 

 .داد کاهش را یشغل حوادث بروز
 

 .هشدادراک یفشارکار ،یریپذتیمسئول ،ییبرونگرا ت،یشخص ،یشغل حوادث: هاکلیدواژه

 مقدمه
توان بیان داشت که منابع انسدانی در هدر جرات میبه

شود ترین منبع آن سازمان محسوب میباارزشسازمانی 
، این اهمیت سبب شده تدا بده ایدن منبدع بداارزش ]1[

تدرین مسدایلی کده در ازپیش توجه گدردد. از مهدمبیش
های سازمانی و در خالل انجا  کار در ارتبدا  بدا محیط

هدای وجودآمدن هزیندهداده و موجب بهمنابع انسانی ر 
گدردد، کارکنان و سازمان میجانی و مالی فراوانی برای 

یابندد بحث حوادثی است که در حین انجا  کار وقوع می
. حوادث شغلی و ایمندی در محدیط کداری یکدی از ]2[

گذاران سازمانی های همیشگی مدیران و سیاستدغدغه
. این مسئله یکی از ]3[آید حساب میدر محیط کاری به

یافته و هددای توسددعهتددرین مشددکالت کشددورمهددم
تدرین تدأثیراتی کده بدر ، که مهم]1[توسعه است رحالد

. ]5[هدا اسدت هدای انسدانی آنگدذارد هزیندهجای می
ترین دلیلی که موجب بررسی حوادث ناشدی از کدار مهم

های الز  جهت جلوگیری ها و راهبردن به برنامهشد، پی
از وقوع مجدد آن بوده است. حادثه شغلی عبارت اسدت 

کنترل که منجر بده نشده و غیرقابلیزیراز اتفاقی برنامه
آسددیب بددرای افددراد و صدددمه بدده تحهیددزات، لددواز  و 

شدود های جانبی دیگری برای فرد و سازمان مدیهزینه
های زیادی لزو  توجه به عامدل انسدانی و پژوهش .]2[

مسایل و مشکالت مرتبط با آن را موردتاکید قرار داده و 
تحقیقات در حوزه مدیریت همچنان نیز بخش بزرگی از 

 .]7[دهد را به خود اختصاص می

هددر سدداله کددارگران و کارکنددان در سرتاسددر جهددان 
میلیدون حادثده در  220طورتقریبی چیزی نزدیک بده به

حین انجا  کار که منجر به آسیب یا صدمه و بیمداری و 
گدردد، های مادی فراوانی برای فرد و سازمان میهزینه

تددوان بیددان داشددت . کدده مددی]8[شددوند روبددرو مددی
هدای هزار کارگر در روز دچار آسدیب 700طورتقریبی به

دند. تنها در ایاالت متحدده  گرناشی از حوادث شغلی می
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میلیون آسیب و حادثه ناشدی از کدار در سدال  3بیش از 
. در اتحادیه اروپدا نزدیدک ]9[ست گزارش شده ا 2010

نفر از مرد  هرساله بر اثر حوادث ناشی از کدار  1000به 
میلیددون نفددر دچددار آسددیب  1میرنددد و نزدیددک بدده مددی
دهد که کارکنان در اثر گردند که این آمارها نشان میمی

روز در هفتده در  5تدا  3رخداد حادثه، چیزی نزدیک به 
در کشدور مدا نیدز همانندد . ]8[اند کار خود غیبت داشته

دیگر کشورهای جهان وضدعیت مشدابهی در خصدوص 
دادن حوادث شغلی وجود دارد. هرچندد آمدار و میزان ر 

ارقا  دقیقی در ارتبا  با میزان بروز این قبیل حوادث در 
کشور وجود ندارد اما باید بیان نمود که به استناد گزارش 

ان مهر ماه سال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تا پای
مورد فوت ناشی از حوادث کدار بده مراکدز  297، 1391

پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدده اسدت. ایدن در 
حالیست که در مدت مشابه سدال گذشدته مدوارد فدوت 

مورد گزارش شده بود کده ایدن  282ناشی از حادثه کار 
دهدد نشان مدی 1391درصدی را در سال  5.3رقم رشد 

]10[. 
زیادی در ایجاد حوادث شغلی نقش دارند. یکی عوامل 

از عوامل تاثیرگذار در بدروز حدوادث شدغلی، شخصدیت 
، است. شخصیت از جمله عوامدل دروندی ]11[کارکنان 

افراد است که از یک فرد به فدرد دیگدر تفداوت دارد، و 
فردی است کده ها و خصوصیات منحصربهشامل ویژگی

فاوتی در افراد شدکل در طی زمان و با بروز رفتارهای مت
طددورکلی پددژوهش در خصددوص . بدده]12[گیددرد مددی

هدا و شخصیت کارکنان دشوارتر از بررسی سایر ویژگدی
متغیرهای مرتبط با افراد است، زیرا حالت دروندی دارد و 

ها و خصوصدیات شخصدیتی افدراد وضوح تما  ویژگیبه
قابل مشاهده نیست و چیزی کده مدا در هداهر از افدراد 

تنها بخش کدوچکی از شخصدیت آندان اسدت  بینیممی
چدددون هدددای شخصدددیتی افدددراد هدددم. ویژگدددی]13[

پذیری، برونگرایی و غیره حاالتی هستند که در مسئولیت
اند و بخش واقعی آن در ضمیر دروندی باطن افراد نهفته

. ]11[افراد قرار دارد که برای ما قابدل مشداهده نیسدت 
هایی اسدت لفههای پژوهشگران یافتن مویکی از دغدغه
های شخصیتی افدراد ها ویژگیی آنوسیلهکه بتوانند به

ترین و . معرو ]15[بینی نمایند را به بهترین نحو پیش
ترین مدلی که در خصوص بررسدی شخصدیت قبولقابل

عامل بدزر  شخصدیت  5افراد ارایه شده، مدل معرو  
. این مدل براسا  تحقیقاتی کده در گذشدته ]12[است 
گرفته، تکمیل گردیده و به مرور زمان بده شدکل انجا  

. برونگرایدددی و ]17[امدددروزه توسدددعه یافتددده اسدددت 
پذیری دو بعد اصدلی در ایدن مددل محسدوب مسئولیت

شددوند کدده بارهددا توسددط پژوهشددگران مختلدد  مددی
موردبررسی قرار گرفته و اهمیت بداالی آن در سدنجش 

ت خصوصیات شخصیتی کارکنان و یا سایر افراد به اثبدا
هدای زنددگی رسیده است. این مدل در بسیاری از جنبه

شخصی افراد نیز توسعه داده شدده و موردبررسدی قدرار 
عداملی  5تدوان گفدت کده مددل . می]18[گرفته است 

از عوامل مهم در ارزیدابی  ایسنجش شخصیت، خالصه
شخصیت افراد را موردتوجه قرار داده اسدت، زیدرا بدرای 

ملی دروندی بدوده، بسدیار سنجش شخصیت افراد که عا
عامل موردبررسی قرار  5ی تنها وسیلهدشوار است که به

گیرد، بنابراین جهت بررسی اجمالی و کامل باید تمدامی 
جوانب و زوایای کار را موردتوجه قرار داد، تا بتوان درک 
روشنی از شخصیت و خصوصیات رواندی افدراد حاصدل 

بررسدی تداثیر . با این حال این مددل جهدت ]19[نمود 
شخصددیت کارکنددان در وقددوع حددوادث شددغلی بسددیار 

اعتمادی را ارایه نموده اسدت قبول بوده و نتایج قابلقابل
تدرین عوامدل مدرتبط بدا شخصدیت . یکی از مهم]20[

های شغلی کارکنان که تاثیر بسزایی در نتایج یا خروجی
. از ]21[آنان دارد، بحدث برونگرابدودن کارکندان اسدت 

گرفته در خصوص رابطه کنون تحقیقات صورتگذشته تا
گرایی و اعمال نداایمن در کارکندان نشدان از میان برون

این مطلب دارد، افرادی که از روحیه پایینی در خصوص 
برونگرایی برخوردارند، اعمال ناایمن و همچندین حادثده 

طدورکلی . بده]3[دهدد شغلی بیشتری برایشدان ر  مدی
نظرهدای گرایدی اخدتال رونی خوب یا بدبودن بدرباره

گرفتده تر تحقیقات صدورت. بیش]22 [زیادی وجود دارد
در این خصوص، برونگرایی را در دو بعدد پدایین و بداال 

اند. برونگرایی از جملده صدفات شخصدیتی فرض نموده
کارکنان است که در نحوه رفتار و عملکرد کارکنان نیدز 
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تی گفتدده . برونگرایددی بدده حددال]23[تدداثیر بدداالیی دارد 
شود که افراد در آن تمایدل بده برقدراری ارتبدا  بدا می

تدر از دیگران دارند در ایدن حالدت افدراد برونگدرا بدیش
افرادی کده درونگدرا هسدتند تمایدل دارندد بده جاهدای 
مختل  رفته و با افراد مختلفی برخورد و معاشرت نمایند 

دهند به شکل گروهی چنین در شغلشان ترجیح میو هم
الب گروه و تیم با مشارکت دیگران کارهایشان را و در ق

شناسدی پدذیری یدا وهیفدهبه سرانجا  رسانند. مسئولیت
عاملی نئو  5یکی دیگر از ابعاد مهم شخصیت طبق مدل 

پذیری گرایش افراد به قبول شود. مسئولیتمحسوب می
مسددئولیت، انجددا  وهیفدده، صددداقت، تعهددد بدده قبددول 

پدذیربودن . مسدئولیت]21[مسئولیت تعری  شده اسدت 
یکی از شرو  مهم در انجا  وهیفه و یا کار محولده بده 
فرد است. در مشاغل حسا  مخصوصا مشاغل عملیاتی 

پذیربودن افراد از ارکان ای مسئولیتو صنعتی یا کارخانه
مهم ایفای مناسب کار محوله است.  ادبیات موجود نیدز 

ذیری پدنمایندد کده مسدئولیتاین مطلدب را تاییدد مدی
کارکنان به عنوان یکی از ابعداد شخصدیتی آندان تداثیر 
بسزایی در ایفای موثر وهیفه داشته و موجب جلدوگیری 

چندین از بروز رفتارهای نامطلوب توسط کارکندان و هدم
. ]25[گدردد بروز حوادث ناگوار و تبعات ناشی از آن می

تمامی کارکنان در هر نوع شغلی جهدت انجدا  مطلدوب 
اید حدی از مسئولیت را برخدوردار بدوده تدا کارهایشان ب

موجب ایجاد تعهد در آنان گردد که کارهایشان را مطابق 
شددده انجددا  دهنددد. تحقیقددات دسددتورالعمل خواسددته

ی گرفتده در ایدن زمینده نشدان از وجدود رابطدهصورت
پدذیربودن افدراد و نتدایج یدا مستقیمی میدان مسدئولیت

ژوهشگران در ایدن . پ]22[های شغلی آنان دارد خروجی
ی میددان حدد  منددد هسددتند تددا رابطددهحددوزه عالقدده

پددذیری و عملکددرد کارکنددان را یافتدده و بددا مسددئولیت
هدای ریدزی مناسدب سدعی در افدزایش آن از راهبرنامه

پذیری . هرچند در خصوص مسئولیت]27[ممکن نمایند 
عنددوان یکددی از ابعدداد در سددنجش شخصددیت افددراد بدده

املی نئدو تحقیقداتی صدورت عد 5)کارکنان( طبق مدل 
گرفته ولی تاثیر آن بر ایجاد حوادث و اعمال ناایمنی که 

شدوند، کارکنان در حدین انجدا  کدار بدا آن مواجده مدی

عندوان های زیدادی صدورت نگرفتده اسدت. بدهپژوهش
شاهدی بر این مدعا، مطالعاتی در این خصدوص توسدط 

( و 2012(؛ نیدل و همکداران )1992هافمن و اسدتیتزر )
( انجا  گرفته که نتیجه مشترک ایدن 2002هاق و وانز )

مطالعدددات اثرگدددذاری معکدددو  ابعددداد برونگرایدددی و 
و  12، 3 [پذیری بر حوادث شغلی بدوده اسدت مسئولیت

18[. 
تدوان در ایجداد از جمله عوامل مهم دیگری که مدی 

شدده ادراکحوادث شغلی به آن اشداره کدرد فشدارکاری
وجود یا عد  وجود فشارکاری توسط کارکنان است که با 

. متاسفانه با وجود تاثیرات باالی این ]28[متفاوت است 
متغیر در بدروز حدوادث، مطالعدات انددکی در خصدوص 
بررسی میزان تاثیر آن در بدروز حدوادث شدغلی صدورت 

شددده ادراک. بدده عامددل فشددارکاری]29[گرفتدده اسددت 
شددده و ادراکتددوان از طریددق دو بعددد فشددارزمانیمددی
تدرین شدده نگریسدت. یکدی از مهدمادراککداریمحج

عواملی که در ایجاد حوادث و رفتارهای ناایمن در محیط 
کاری بسیار تاثیرگذار است، فشار ناشی از کمبدود زمدان 

. کمبود زمان در انجدا  کدار ]30[جهت انجا  کار است 
شود تا کارکنان وقدت کدافی جهدت دقدت و موجب می

داشته و نتوانند به خوبی بدرای تمرکز در انجا  کار خود ن
دادن کار خود و حل مسایل و مشکالت کداری بهترانجا 

تفکر نمایند. متاسفانه با وجود اهمیت باالی این متغیدر، 
مطالعات اندکی در خصوص بررسی تاثیرات کمبود زمان 

. ادراک ]31[در حین انجا  کدار صدورت گرفتده اسدت 
کار خود سبب کارکنان در خصوص وجود فشار زمانی در 

گردد تا کارکنان احسا  نمایند که توان کافی جهت می
هدای انجا  صحیح کار خود ندارند که این خود اسدتر 

نماید، که این فقط بخدش فراوانی را بر آنان تحمیل می
کوچکی از نتایج منفی کمبود وقت در انجا  صحیح کدار 
 است. با این اوصا  میزان تاثیرات فشار زمانی ناشدی از

هدای بودن خصوصیات یا ویژگدیکار با توجه به متفاوت
شود.  با این بندی میشخصیتی در درجات مختلفی طبقه

تفاسیر باید گفت که درک کارکندان در خصدوص زمدان 
ناکافی جهت انجا  صحیح کار خود عالوه بدر تحریدک 

ناپذیری های جبرانتوانند هزینهرفتارهای ناایمنی که می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 14

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1788-fa.html


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  1316 مرداد و شهریور، 3، شماره 14دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 

 ...یشغل حوادث جادیا در شدهادراک یفشارکار و یرپذیتیمسئول ،ییبرونگرا ریتأث 15

 
همدراه آورندد، از تدوان بداالیی در ها بدهرا برای سازمان

وری، کیفیدت محصدوالت و اثرگذاری بر عملکرد، بهدره
خدمات و ... در سطوح فردی و سازمانی برخوردار اسدت 

عنوان مثدال تحقیقدی کده در ایدن زمینده  . به]33، 32[
دهدد کده (، صورت گرفته نشان مدی1982توسط رایت )

کمبود زمان در تولید محصوالت موجدب کداهش بدروز 
بعدد دیگدری کده مطدرح . ]33[گردد افکار نو و تازه می

شدده توسدط کارکندان اسدت. ادراککداریگردید حجدم
شدده بدرای انجدا  میزان کاری که فرد در زمان تعیینبه

کار بر عهده دارد و باید آن را در زمان مشخص به اتما  
گویند. افزایش حجدم کداری میرساند، حجم کاری فرد 

گردد آنان تحت فشاری زیاد و با استر  افراد باعث می
فددراوان بدده کددار خددود ب ردازنددد. کدده ایددن امددر موجددب 

هدای رواندی و رفتداری جهدت ایجداد گیری زمینهشکل
شده توسط افدراد حادثه و یا عمل خال  چارچوب تعیین

اهددا  تدرین دلیل یکی از مهمهمین. به]31[گردد می
هدا تعیدین واحدهای منابع انسانی و یا مددیران سدازمان

هدای حجم کداری کارکندان خدود متناسدب بدا ویژگدی
هدای شخصیتی و همچنین متناسب با توانایی و مهدارت

. در مواقعی که افراد باید کارهای زیادی ]35[آنان است 
های مالی را انجا  دهند، افزایش حجم کاری افراد هزینه

همدراه خواهدد داشدت. دی را برای افدراد بدهو جانی زیا
همچنین افزایش حجم کاری رفتارهای غیرعادی را نیز 

دادن اشدتباهات شده کده ایدن خدود احتمدال رویسبب
هدای فردی در محیط کار را باال برده و در نتیجه هزینده

. ]32[همراه خواهد داشدت ها بهفراوانی را برای سازمان
نشان از این مطلب دارد که  گرفتهنتایج تحقیقات صورت

گدردد تدا ریسک پایین و حجم کاری پدایین سدبب مدی
هدا حاصدل گدردد و همچندین محیطی ایمن در سازمان

افراد نیز استر  زیادی در جهت انجا  کار خود نداشدته 
. در بسددیاری از مواقددع کارکنددان جهددت ]37[باشددند 

جلوگیری از حجم کار خود از سرعت خود در انجا  کار و 
های خود در زمان انجا  کدار کدم العملچنین عک مه

توان بیان کرد که افزایش طورکلی می. به]38[نمایند می
تواند یکی از عوامل اصلی در بروز حوادث کاری میحجم

هدا تلقدی گدردد کده و ایجاد محیطی ناایمن در سازمان

. ایددن ]39[باشددد  نتددایج ندداگواری را بدده همددراه داشددته
ب گردید تا تحقیقداتی در ایدن خصدوص اثرگذاری موج

( و میچدل و 2008عنوان نمونده ترسدا )صورت گیرد. به
( ، در مطالعدات جداگانده و مشدابه بده 2008همکاران )

شده بر حوادث شدغلی ادراکبررسی اثرگذاری فشارکاری
پرداختنددد کدده نتیجدده مشددترک تمددامی ایددن مطالعددات 

ز حدوادث شده در بروادراکاثرگذاری معکو  فشارکاری
که هدر چندد کفدا  ایدن  ،]11و  10[شغلی بوده است 

-نماید اما راهنمای مناسبی بدرای پدژوهشحوزه را نمی

گردند. با توجه به نقدش پررند  های آتی محسوب می
شدده توسدط کارکندان در ادراکشخصیت و فشدارکاری

ایجاد حوادث شغلی، هد  این مطالعه بررسی تأثیر ایدن 
اندد در تدر موردتوجده قرارگرفتهدو عامل حیاتی که کدم
های کاری بدوده اسدت. بدا ایدن ایجاد حوادث در محیط

هدای پدژوهش بده شدرح تفاسیر مدل مفهومی و فرضیه
 .باشندمی 1شکل 
 

 های پژوهش:فرضیه
. برونگرایی تاثیر معکوسی در حوادث شغلی کارکنان 1
 دارد.
پذیری تاثیر معکوسدی در حدوادث شدغلی . مسئولیت2

 ان دارد.کارکن
شدده تداثیر مسدتقیمی در حدوادث ادراک. فشارکاری3

 شغلی کارکنان دارد.
 

 روش بررسی
ایددن مطالعدده از نددوع مطالعددات توصددیفی و پیمددایش 

ی مقطعی است. جامعه آماری این تحقیدق شدامل کلیده

 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 برونگرایی 

 مسئولیت ذیری

 فشارکاریادراکشده

 حوادث شغلی
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 و همکار رازنهان روزیف 12

نفر بدوده  7252کارکنان شرکت ملی گاز ایران به تعداد 
جغرافیدایی است. با توجده بده گسدتردگی و پراکنددگی 

های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران واحدها و شرکت
 20پذیری انجا  تحقیدق تعدداد و با درنظرگرفتن امکان

شرکت از واحدهای زیرمجموعه شرکت ملی گداز ایدران 
های انتخدابی جهت این بررسی انتخاب گردیدند. شرکت

شدرکت سدتادی وابسدته بده ایدن  1معاوندت،  8شدامل 
پاالیش گاز استانی بوده اسدت کده شرکت  8سازمان و 

عنوان جامعه هد  تحقیق حاضدر برگزیدده شدد و بدا به
نفر از  100ای تعداد گیری سهمیهاستفاده از روش نمونه

عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جهت اطمینان کارکنان به
شددن از رعایت این حجدم نمونده و احتمدال مخددوش

  این بررسدی در نفر جهت انجا 110ها، تعداد پرسشنامه
نظر گرفته شدند. با توجه بده ندوع تحقیدق کده از ندوع 
همبستگی با روش آماری رگرسیون بوده است، حدداقل 

بدین در حجم نمونه برای هدر یدک از متغیرهدای پدیش
گرفتده نفر خواهد بود که با محاسبات صدورت 15حدود 

انتخابی بیش از حداقل مورد نیاز برای انجا   تعداد نمونه
یقات همبسدتگی انتخداب گردیدد. پد  از انتخداب تحق

ابزارهددای سددنجش متغیرهددای تحقیددق کدده از طریددق 
های ترجمه شدده التدین انجدا  شدده اسدت، پرسشنامه

جهت بررسی و تایید روایی پرسشدنامه بده چندد تدن از 
اساتید با تجربه در این حوزه ارسال گردید که نظراتی در 

موردبررسدی ی خصوص فهم و درک سواالت در جامعه
اند که در نسخه نهایی پرسشدنامه اعمدال گردیدد. داشته

پرسشدنامه جهدت بررسدی روایدی و  30همچنین تعداد 
 30ای پایایی اولیه آن از سوی کارکنان در اختیار نمونده

شدده و بدا هدای انجدا تایی قرار گرفت. پ  از بررسدی
اسددتفاده از نظددرات اسدداتید فددن و بددا احتسدداب جامعدده 

هت فهم بهتدر سدواالت تغییراتدی در جهدت کارگری، ج
سازی سواالت بدون تغییدر مفهدو  اولیده سدواالت ساده

انجا  گرفدت. در نهایدت نسدخه نهدایی پرسشدنامه بده 
صورت انفرادی به کارکنان ارایه شد. با در نظدر گدرفتن 
پراکندگی جغرافیایی جامعه موردنظر بخشی از پرسشنامه 

ریددق پسددت بدده شددکل ح ددوری و بخشددی از آن از ط
الکترونیک بین کارکنان مورد نظر توزیع گردید. همانطور 

پرسشنامه در میان نمونه انتخابی  110که بیان شد تعداد 
پرسشنامه برگشت داده شد که میزان  135توزیع و تعداد 

بازگشت پرسشنامه در حد مطلوبی برآورد گردید. از میان 
ه بده پرسشدنام 1شده تعدداد دادههای برگشتپرسشنامه

 131بودن کندار گذاشدته و مدابقی یعندی دلیل مخدوش
هدای آمداری و بررسدی پرسشنامه جهت انجدا  تحلیدل

روابط موجود مورداستفاده قرار گرفدت. جهدت سدنجش 
 متغیرهای تحقیق از رویکردهای زیر استفاده شده است:

عاملی شخصیت نئو کده در ایدن  5مدل شخصیت: 
ندان بهدره پژوهش از آن جهت سنجش شخصدیت کارک

کیدر گرفته شده است برای اولین بار توسط کاستا و مک
، طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفت که از آن پد  ]29[

ی این مدل و با ابزار روشی قلمداد شد تا بتوان به وسیله
پرسشنامه در جهت سنجش شخصیت افراد یا کارکندان 

کیدر بدا دانسدتن ایدن . کاسدتا و مدک]30[گا  برداشت 
که جهت سنجش شخصیت کارکنان باید تمدامی مطلب 

جوانب را مد نظر قرار داد و تعداد زیادی عامدل را بدرای 
-دلیدل امکدانسنجش شخصیت آنان به کار برد ولی به

 5پذیری این روش سعی نمودند تدا ایدن عوامدل را بده 
پذیری یا پذیری، مسئولیتعامل کلی )برونگرایی، تطابق

بنددی و گشودگی(، تقسدیمرنجوری شناسی، روانوهیفه
عامل شخصیت کارکنان را موردبررسی  5نموده و با این 
. در سددنجش خصوصددیات شخصددیتی ]29[قددرار دهنددد 

کارکنان دو رویکرد قابل بحث است، رویکرد اول مربو  
شناختی کارکنان است که شدامل های جمعیتبه ویژگی

سن، جنسیت و ..... بوده و رویکرد دو  که مدل نئو نیدز 
آشکار یدا تا حدودی به آن پرداخته شامل بخش غیرقابل

نهان از خصوصیات کارکنان اسدت همانندد برونگرایدی، 
پذیری و ...... . مدل پنج عامل اصلی شخصیت مسئولیت

، جهت سنجش شخصیت کارکنان و نتدایجی کده ]12[
نامه آنان از شغل خود به دست آورند با استفاده از پرسش

گیدرد. تحقیقدات بدا تفاده قرار میخود گزارشی مورد اس
استفاده از این مدل توانسته است اطالعدات مناسدبی را 
جهت بررسی و شناسایی خصوصیات شخصیتی کارکنان 

. بررسددی سددنجش شخصددیت ]11، 13[فددراهم سددازد 
ی آن از چندان اهمیتدی دهنددهکارکنان و ابعاد تشدکیل
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آن های مختل  تاثیر برخوردار است که بارها در پژوهش

های بر سایر متغیرهای مربو  به شغل کارکنان و ویژگی
بدر  .]15[رفتاری آنان موردبررسدی قدرار گرفتده اسدت 

ی دهندههای تشکیلاسا  گفته ایسینک، از میان مولفه
عامل اصدلی نئدو، برونگرایدی و  5شخصیت طبق مدل 

تدری شناسی از اهمیدت بدیشپذیری یا وهیفهمسئولیت
دهی شخصیت کارکندان در شکل نسبت به سایر عوامل

نقش دارند، همچنین بسیاری از پژوهشگران برونگرایدی 
ی شخصدیت دهندهعنوان یکی از ابعاد مهم تشکیلرا به

داشتن ی اجتماعیی نشا  و روحیهکارکنان به دو مولفه
هدا را بدر روی سدایر تقسیم نموده و جداگانده تداثیر آن

. بدا ایدن تفاسدیر ]12[اندد متغیرها موردبررسی قرار داده
جهت سنجش شخصیت کارکنان با دو بعد برونگرایدی و 

شدده سدوالی تددوین 11پدذیری از پرسشدنامه مسئولیت
 5، بر پایده مددل ]32[( 2002توسط رابرتز و همکاران )

تایی لیکرت صورت  5عاملی شخصیت نئو و طبق طی  
گرفت. مهترین دالیلی که موجب پدرداختن بده ایدن دو 

عاملی شخصیت نئدو گردیدد، شدامل  5بعاد مدل بعد از ا
بررسی ادبیات داخلی و خارجی موجدود در ایدن حدوزه و 
تاکید محققین فعال در حوزه شخصیت نسبت به دو بعد 

های تحقیقاتی در این خصدوص و منتخب، وجود شکا 
های اجرایی در شرکت ملی گاز ایران کده ماهیت فعالیت

 طلبد، بوده است. میباالبودن سطح دو بعد ذکرشده را 
درونگرایددددی و  -تعیددددین میددددزان برونگرایددددی

پدذیری کارکندان بدا مسدئولیتعدد  -پدذیریمسئولیت
استفاده از نتایج حاصل از آمارهای توصیفی و به صورت 

درونگدرا، و  -متوسدط -حالت برونگدرا 3یک پیوستار با 
ناپدذیر موردبررسدی مسدئولیت -متوسط -پذیرمسئولیت
 .گرددمشاهده می 2گیرد. این پیوستار در شکل قرار می

گردد، با استناد به مشاهده می 2همانطور که در شکل 
شدده از بررسدی وضدعیت متغیدر مقدار میانگین حاصدل

قدرار گیدرد،  2تا  1برونگرایی، چنانچه بین مقدار عددی 
مقددار  3تدا  2ین شده در نمونه، درونگرا، بدافراد بررسی

مقدار متوسط به بداال و در  1تا  3متوسط به پایین، بین 
نیز برونگرا محسدوب  5تا  1نهایت افراد با مقدار عددی 

 گردند.می
گردد، با استناد به مشاهده می 3همانطور که در شکل 
شدده از بررسدی وضدعیت متغیدر مقدار میانگین حاصدل

قدرار  2تدا  1دی پذیری، چنانچه بین مقدار عدمسئولیت
 2ناپذیر، بدین شده در نمونه، مسئولیتگیرد، افراد بررسی

مقدار متوسط به  1تا  3مقدار متوسط به پایین، بین  3تا 
نیددز  5تددا  1بدداال و در نهایددت افددراد بددا مقدددار عددددی 

 گردند.پذیر محسوب میمسئولیت
فشارکاری با ادراک  مفهو شده: ادراکفشارکاری

کارکنان از وجود فشارکاری )باالبودن حجم کار و کمبود 
-زمان انجا  کار(، متفاوت است. عمده مطالعدات انجدا 

اند و مفهو  گرفته به بررسی و تحلیل فشارکاری پرداخته
تعددداد بسددیار ادراک کارکنددان از وجددود فشددارکاری بدده

همدین دلیدل خدال  محدودی بررسدی شدده اسدت، بده
تحقیقاتی بارزی در این حوزه با بررسی مطالعات گذشته 
کش  گردید. این مفهو  با استناد بده اثرگدذاری بداالی 
ادراک و نگرش کارکنان در عملکدرد خدود و سدازمان و 
همچنین ماهیت وهای  در جامعه موردبررسی نسبت به 

گرفته در وجود فشارکاری و با تکیه بر جستجوهای انجا 
همراه نظرخدواهی از خبرگدان خارجی به ادبیات داخلی و

این حوزه در راستای پرکدردن خدال  تحقیقداتی موجدود 
شده توسط ادراکجهت سنجش فشارکاری تعیین گردید.

کارکنان از مقیا  گلندون و لیدرلندد اسدتفاده شدد. بدر 
اسا  این مقیا ، ادراک از فشارکاری با دو بعد ادراک 

گیرد. این مقیا  با یاز زمان و حجم انجا  کار صورت م
تایی لیکرت از کامال مخدال   5سوال بر اسا  طی   1

 

 
 پیوستار برونگرایی -2شکل 

 

 

 
 پذیریپیوستار مسئولیت -3شکل 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 14

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1788-fa.html


 
 
 
 
 

 
 
 
 

  1316 مرداد و شهریور، 3، شماره 14دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 و همکار رازنهان روزیف 18

تا کامال موافق تظیم گردیده است. پایایی این رویکرد در 
شددده کارکنددان در تحقیقددات ادراکبررسددی فشددارکاری

( و ترسدا 2001گرفته توسط گلنددون و لیدرلندد )صورت
سدتفاده از /. بدا ا91/. و 82( ، به ترتیب با مقادیر 2008)

آزمون ضریب آلفای کرونبا  موردتایید قرار گرفته است 
. در ایددن خصددوص نیددز هماننددد دو متغیددر ]10[و  ]39[

شده، به صورت یک پیوسدتار بدا سده سدطح ادراک بیان
بداالی فشدارکاری، ادراک متوسدط فشدارکاری و ادراک 

گیرد که در شدکل پایین فشارکاری موردبررسی قرار می
 گردد.مشاهده می 1

با استناد به گردد، مشاهده می 1همانطور که در شکل 
شدده از بررسدی وضدعیت متغیدر مقدار میانگین حاصدل

 2تدا  1مقدار عدددی شده، چنانچه بین ادراکفشارکاری
شده در نمونه، فشارکاری کمی را قرار گیرد، افراد بررسی
مقدار متوسط بده  3تا  2نمایند، بین درک یا احسا  می

مقدار متوسط به باال و در نهایت افراد  1تا  3پایین، بین 
نیز میزان باالیی از فشدارکاری را  5تا  1با مقدار عددی 

 کنند.درک یا احسا  می
جهت سنجش سوانح شغلی در میان حوادث شغلی: 

کارکنان شرکت ملی گداز ایدران از رویکدرد پرابسدت و 
استفاده گردید. در این رویکرد با استفاده  ]32[همکاران 

ای بر مبنای بلی و خیر به این شکل از پرسشی دو گزینه
لی برایتدان اتفداق سال گذشته حادثده شدغ 2آیا در "که 

دادن و یددا ندددادن حددوادث در میددان ر  "افتدداده اسددت 
بدودن ایدن گیرد. مناسدبکارکنان موردسنجش قرار می

رویکرد در سنجش حوادث در مطالعاتی هر چند کم ولی 
اعتقدداد و بدده ]32[جددامع موردتاییددد قددرار گرفتدده اسددت 

تدری نظران این عرصه کدارایی بدیشبسیاری از صاحب
های طیفی جهت سدنجش حدوادث پرسشنامهنسبت به 
 شغلی دارد.

روایی ابزار سدنجش  روایی و پایایی پرسشنامه:

های مطالعات متغیرها در مطالعه حاضر با استناد به یافته
المللی که از ابزار سنجش مورد اسدتفاده در داخلی و بین

اند و همچنین نقطه نظرات تکمیلی بردهاین تحقیق بهره
 خبرگان مرتبط موردتایید واقع شد.نظران و صاحب

پایایی ابزار سنجش متغیرهای این تحقیق با اسدتفاده 
از آزمون ضریب آلفای کرونبا  موردبررسی قرار گرفدت 

 .شودمشاهده می 1که نتیجه آن در جدول 
کنید با توجه بده مشاهده می 1همانطور که در جدول 

اصددل ضددریب آلفددای کرونبددا  در پایددایی پرسشددنامه 
(α≤7 پایایی ابزار سنجش با میزان باالیی مورد تایید ،)./

 قرار گرفت.
 

 هایافته
 22شدده از نسدخه آوریهای جمدعجهت تحلیل داده

 1افددزاری تحلیدل آمدداری در علددو  اجتمدداعیبسدته نددر 
 گرفته شد. بهره

ها در خصوص متغیرهای تحلیل دادهوبررسی و تجزیه
حوادث شغلی در دو بین در ایجاد شناختی و پیشجمعیت

سطح آمارهای توصیفی و اسدتنباطی صدورت پدذیرفت. 
نتایج حاصل از انجا  آمار توصیفی متغیرهدای جمعیدت 

 آورده شده است. 2شناختی تحقیق در جدول 

شدود فراواندی مشداهده مدی 2همانطور که در جدول 
متغیرهای جمعیت شناختی به تفکیدک سدن، جنسدیت، 

وضدعیت اسدتخدامی، وضعیت تاهل، سطح تحصدیالت، 
تفکیدک بدر اسدا  سابقه کداری و درآمدد ماهیانده بده

گرفته، آورده شده است. نتدایج نشدان بندی صورتطی 
 30تر افراد بین شده بیشنفر بررسی 131داد که از میان 

نفر مرد و مابقی زن کده بدا  283سال سن دارند،  10تا 
 رسدد.نظر مدیتوجه ماهیت کار در این شرکت معقول به

                                                           
1 . SPSS 

 
 شدهادراکپیوستار فشارکاری -1شکل 

 

 پایایی متغیرهای تحقیق -1جدول 

 ضریب آلفای کرونبا  متغیر

 /.825 برونگرایی
 /.832 پذیریمسئولیت
 /.857 شدهادراکفشارکاری
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تر افراد نفر از این افراد متاهل، بیش 358همچنین تعداد 
شددده، دیدد لم و زیددردی لم بددوده، دارای شددرایط بررسددی

سال سابقه کاری و بدین  10تر از استخدامی رسمی، کم
 اند. میلیون تومان درآمد ماهیانه بوده 3تا  5/1

همچنددین نتددایج حاصددل از بررسددی آمددار توصددیفی 
 .شودمشاهده می 3ر جدول متغیرهای اصلی تحقیق د

همددانطور کدده از نتددایج حاصددل از بررسددی میددانگین 
 متغیرهای موردبررسی مشخص است، افراد موردتحقیدق
در سطح متوسط رو به پایین، درونگرا؛ در سطح متوسط 

پدذیر و در نهایدت فشدارکاری را در رو به باال، مسئولیت
 نمایند.سطح متوسط رو به باال درک یا احسا  می

بررسی همبسدتگی میدان دو همبستگی پیرسون: 
 بین تحقیق با توجده بده حجدم نمونده مدوردمتغیر پیش

بندا بدر ها کده بودن دادهبررسی و بررسی وضعیت نرمال
 اسمیرنو  مقدار آن برای دو متغیدر-آزمون کولموگرو 

/. و 52ترتیدب برابدر شده بهادراکشخصیت و فشارکاری
بددودن ی نرمددالدهنددده/. حاصددل گردیددد کدده نشددان28
است، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون صورت داده

شده نشان داد که با توجه به مقددار گرفت. نتیجه حاصل
ی معنادار ( رابطه>p/ 05شده )داری حاصلیضریب معن

شده به اثبات ادراکمیان دو متغیر شخصیت و فشارکاری
رسید. همانطور که از مقدار ضریب همبستگی میدان دو 

ی دو متغیددر ( مشددخص اسددت، رابطدده-/.158متغیددر )
بین تحقیق از نوع همبستگی منفی بوده، یعندی بدا پیش

یگدری کداهش خواهدد افزایش یکی از این دو متغیدر د
پدذیری و عنوان مثال با افزایش سطح مسئولیتیافت، به

برونگرایی کارکندان، میدزان ادراک آندان از فشدارکاری 
 کاهش خواهد یافت.

شدده بدا بررسدی فراواندی حاصدلحوادث شغغلی: 
بررسی مشخص گردید کده حوادث شغلی در نمونه مورد

دچار حادثه نفر  330شده، تعداد نفر بررسی 131از میان 
 نفر نیز حادثه برایشان اتفاق نیافتداده اسدت 101شده و 
 . (1)جدول 

نحوه و میزان تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش حاضدر 
سدوانح شدغلی بدا اسدتفاده از آزمدون در بروز یدا ایجداد 

رگرسیون لجستیک صورت گرفته اسدت. در بسدیاری از 
هددا هماننددد پددژوهش حاضددر متغیددر وابسددته پددژوهش

موردمطالعه، ماهیتا یک متغیر گسسته اسدت کده بدرای 
بددرآورد رخددداد هددر یددک از سددطوح نیازمنددد اسددتفاده از 

هدای بدا متغیدر های کیفی هستیم. رگرسدیونرگرسیون
ته گسسته انواع مختلفی هسدتند کده بدا توجده بده وابس

 متغیرهای جمعیت شناختی -2جدول 

 فراوانی بندیطبقه متغیر

 79 سال 30کمتر از  سن
 190 سال 10تا  30بین 
 111 سال 50تا  11بین 

 18 سال 50بیش از 
 283 مرد جنسیت

 118 زن
 73 مجرد وضعیت تاهل

 358 متاهل
 221 دی لم و زیر دی لم سطح تحصیالت

 121 دی لم و لیسان فوق 
 12 لیسان  و دکتریفوق 

 233 رسمی وضعیت استخدامی
 129 قراردادی 
 27 پیمانی 
 2 سایر 

 179 سال 10زیر  سابقه کاری
 137 سال 20تا  10بین  
 115 سال 20بیش از  

 92 میلیون 5/1زیر  درآمد ماهیانه
 270 میلیون 3تا  5/1بین  
 25 میلیون 3بیش از  

 

 آمار توصیفی -3جدول 

 واریان  میانگین متغیر

 /.71 9/2 برونگرایی
 18/1 2/3 پذیریمسئولیت
 /.2 18/3 شدهادراکفشارکاری

 

 فراوانی حوادث شغلی -1جدول 

فراوانی  حوادث شغلی
 مطلق

درصد فراوانی 
 مطلق

درصد فراوانی 
 تجمعی

 72/2 2/72 330 بلی
 100 1/23 101 خیر

  100 131 مجموع
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بودن متغیر وابسته پژوهش حاضر، از رگرسدیون دوبعدی
لجستیک بهره برده شده است. مشخصا در این موقعیت 

هدای معمدولی بدرای تدوان از رگرسدیونپژوهشی نمدی
بینی رخداد متغیدر وابسدته اسدتفاده نمدود. در ایدن پیش

-P(1)ه نسدبت کد ODDSرگرسیون از نسبت برتدری 

P)) آوردن مددل دسدتاست، استفاده شدده و بدرای بده
. ]12[لوجیت از این رابطده بایدد از آن لگداریتم گرفدت 

جهت بررسی نحدوه و میدزان ارتبدا  میدان متغیرهدای 
بدین و مددالک تحقیدق ابتددا بددرازش کلدی مدددل پدیش

شداو تاییدد رگرسیون لجستیک با استفاده از آزمون لدیم
 . (5)جدول  (Sig ≥ ./05گردید )

در گدددا  بعددددی معنددداداربودن آزمدددون رگرسدددیون 
(، 21/0موردبررسی قرار گرفت که با توجه به مقدار آن )

، آزمددون ((P-Value= 0/000 و بددر اسددا  اصددل
رگرسددیون مدددل تحقیددق از سددطح معندداداری مناسددبی 
برخوردار است. احتمال ر  دادن متغیر وابسدته تحقیدق، 

/. حاصدل شدد کده در 703یعنی حوادث شغلی به مقدار 
 گردد.مشاهده می 2جدول 

دادن حدوادث خروجی حاصل نشان داد که احتمال ر 
 71شدده بده مقددار تقریبدی شغلی در این نمونه بررسی

درصد برآورد شده است که مقدار نسبتا باالیی محسدوب 
لجستیک، ضریب تعیین مدل شود. در مدل رگرسیون می

های خطی توسدط ضدریب کداک  و برخال  رگرسیون
گردد که مقدار آن بدرای مددل تحقیدق اسنل تعیین می
/. به دست آمده است به این معندا کده 72حاضر برابر با 

درصد از تغییرات متغیر وابسته، یعنی حوادث شدغلی،  72
توسط متغیرهای تحقیق یعنی ابعداد شخصدیت و ادراک 

 .(7)جدول  گرددارکاری بیان میفش

نتددایج حاصددل از تعیددین نحددوه یددا جهددت اثرگددذاری 
بین تحقیق در متغیر مالک با استفاده از متغیرهای پیش

هدا تعیدین ضریب تشریح مدل و نسبت موفقیت یا بخت
 شود.مشاهده می 8گردید که در جدول 

شدود در سدتون مشاهده مدی 8همانطور که در جدول 
ضرایب تشریحی مدل، آورده شده است. برای اول مقدار 

شده مقدار آن مثبت و بدرای ادراککاریمتغیرهای فشار
ابعاد منتخب شخصیت کارکنان مقددار آن منفدی اسدت. 

هدا آن Bطورکلی در خصوص متغیرهایی که عالمدت به
ی مستقیمی میدان آن متغیدر و متغیدر مثبت بوده رابطه

غیرهایی کده مقددار وابسته برقرار است و در خصوص مت
B ها منفی بوده، ق یه عک  حالت قبلی خواهد بود آن
ها یا همان ، که این رابطه با استفاده از نسبت بخت]17[

EXP  بهتر قابل تفسیر اسدت. در سدتون دیگدر از ایدن
داری متغیرهدای مسدتقل مشداهده جدول ضریب معندی

علدت شود. با توجه به اصل موجود در این رابطده بدهمی
تدر از داری متغیرهدا کدمکه تمامی این ضرایب معنینای

توان بیان داشت که متغیرهای مستقل باشد، می/. می05
داری مناسدبی برخوردارندد، و از پژوهش از سطح معندی

هدا تر در ستون آخر جدول مقدار نسبت بخدتهمه مهم
هدا در آن گردد. آن متغیری که نسبت بختمشاهده می

این عنوان اسدت کده نسدبت بخدت باشد، به  1بیش از 
تدر از بخدت شکسدت بدوده، یعندی بدا موفقیت آن بیش

یابد و افزایش متغیر مستقل، متغیر وابسته نیز افزایش می
ی مسددتقیمی میددان ایددن دو متغیددر طددورکلی رابطددهبدده

، و اگدر متغیدری کده مقددار نسدبت ]18[فرماست حکم

 برازش کلی مدل -5جدول 

ضریب کای  گا 
 دو

درجه 
 آزادی

 داریضریب معنی

1 971/12 8 113./ 

 
 نسبت موفقیت متغیر وابسته -2جدول 

 نسبت موفقیت درجه آزادی داریضریب معنی

000./ 1 703./ 

 

 ضریب تعیین مدل -7جدول 

 ضریب آلنا گلکرک ضریب کاک  و اسنل احتمال ورود

089/158 72./ 28./ 

 
 متغیرهای در عمل -8جدول 

ضریب  متغیر
 تشریح

سطح 
 داریمعنی

 هانسبت بخت

 /.207 /.013 -/.199 برونگرایی
 /.789 /.003 -/.298 پذیریمسئولیت
 171/1 /.002 /.338 شدهادراکفشارکاری
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فت کده توان نتیجه گرباشد می 1تر از ها در ان کمبخت

یابدد و با افزایش آن متغیر، متغیدر وابسدته کداهش مدی
ی معکوسدی میدان ایدن دو متغیدر وجدود دارد. در رابطه

شدده ادراکپژوهش حاضر در خصوص متغیر فشدارکاری
و در  1تدر از ها بدیشتوسط کارکنان مقدار نسبت بخت

است،  1تر از خصوص ابعاد متغیر شخصیت کارکنان کم
یدن متغیدر در کارکندان، میدزان بدروز یعنی با افدزایش ا

 حوادث شغلی کداهش یافتده و بدا افدزایش فشدارکاری
 یابد. شده، میزان حوادث شغلی افزایش میادراک
 

 گیریو نتیجه بحث
هد  مطالعه حاضر، بررسی میزان و نحوه اثرگدذاری 

پدذیری( ابعاد منتخب شخصیت )برونگرایی و مسدئولیت
شدده توسدط آندان در بدروز ادراککارکنان و فشدارکاری

حوادث شغلی بوده است. نتایج حاصدل از بررسدی در دو 
 سطح توصیفی و استنباطی ارایه گردید.

جهددت بررسددی آمددار توصددیفی متغیرهددای پددژوهش، 
میانگین تجربی حاصله با میانگین نظری تحقیدق یعندی 

مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشدان داد کده  3مقدار 
ی کارکنان از سدطح نسدبتام مطلدوبی پذیرتنها مسئولیت

برخددوردار بددوده و دو متغیددر دیگددر یعنددی برونگرایددی و 
شده از وضعیت چندان مناسبی برخوردار ادراکفشارکاری

 نیستند.
دهدد کده شده از آمار استنباطی نشان مینتایج حاصل

ی معکوسی پذیری کارکنان رابطهبرونگرایی و مسئولیت
تواندد همچندین ایدن آمدار مدیبا نر  بروز حوادث دارد. 

ی آن بتددوان بددا وسددیلهراهنمددای خددوبی باشددد تددا بدده
تر و شدناخت ابعداد شخصدیتی نهفتده های بیشارزیابی

کارکنان سعی در تقویت ابعاد مثبت شخصیتی و ت عی  
ابعاد منفی شخصیتی کارکنان که بر جریان کاری آندان 

از گذارد، نمود که ایدن نتیجده بدا نتدایج حاصدل اثر می
(؛ نیدل و همکداران 1992مطالعات هدافمن و اسدتیتزر )

، مطابقدت ]18و  12، 3[( 2002( و هاق و واندز )2012)
 دارد.

در گا  بعدی باید ذکر کرد که ادراک کارکنان از وجود 
ی مستقیمی در نر  بروز حوادث دارد و فشارکاری رابطه

با افزایش این ادراک میزان نر  بروز حوادث نیز افزایش 
یابد و بالعک . هر چه کارکندان درک نمایندد کده از یم

لحاظ زمانی تحت فشار قدرار دارندد و همچندین حجدم 
کارشددان بدداال بددوده بدده همددان نسددبت میددزان حددوادث 

تدری برایشدان ر  خواهدد داد کده ایدن ادراک بدا بیش
اثرگذاری بر افکار و رفتار آنان و با ایجاد استر  کداری 

دهد که فردی را افزایش می فراوان امکان بروز خطاهای
هدای مدالی و ی آن، هزیندهشددهنتیجه مستقیم حاصدل

جانی برای سدازمان و فدرد خواهدد بدود کده بدا اتخداذ 
های آموزشی و ایجاد اطمینان تصمیمات و برگزاری دوره
تدوان میدزان ادراک کارکندان از خاطر در کارکندان مدی

تر با شفشارکاری موجود را کاهش داد زیرا این عامل بی
های روانی کارکنان در ارتبا  است. در ایدن مدورد جنبه

گرفته توسدط نیز، نتایج حاصله از برآیند مطالعات صورت
، ]10و  39[( 2008( و میچل و همکداران )2008ترسا )

 کند.دفاع می
 

شدده باید پذیرفت که در نتدایج حاصدل محدودیت:
عوامل دیگری همچدون انگیدزه افدراد، شدرایط کداری، 

گویی روحیه کاری، حاالت روانی و ..... که بر نحوه پاسخ
افراد در آن برهه تاثیر گذاشته است که به علت باالبودن 
حجم انجا  کار قادر به بررسی تمامی این عوامل نبودیم 

ایدم، و به ناچار تاثیرات این عوامل را ثابت در نظر گرفته
 هدای ایدن بررسدی بدودهکه این خود یکی از محدودیت

است. محدودیت دیگری که این در انجا  این تحقیق با 
رو بودیم، پراکنددگی جغرافیدای جامعده آمداری بهآن رو

های فرهنگی موجود علت تفاوتتحقیق بوده است که به
های در نقا  مختل  کشور، تاثیرات متفاوتی را بر جواب

 گذارد.شده بر جای میداده
 

 نهاداتپیش
هدای بررسی فرضیه ها:پیشنهاد بر اساس یافته

تواندد بدرای پژوهش، پیشنهاداتی را نمایان نمود که می
 های مرتبط موثر واقع گردد.سازمان

ها بویژه برای کارکندان . ایجاد شفافیت در مسئولیت1
. تعیین دقیق حدود اختیارات 2شاغل در مناطق عملیاتی 
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های محوله به افراد متناسب با سطح مهارت  و مسئولیت
. 3ایی آنان در جهت کاهش نر  بروز حوادث شغلی توان

سنجش و ارزیابی سطح برونگرایی کارکندان در هنگدا  
جذب و گزینش بخصوص جهت انجا  مشاغل عملیاتی 

. لحداظ 1در راستای کاهش ندر  بدروز حدوادث شدغلی 
هایی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان کده نمودن شاخص

. 5اعی گدردد منجر به گرایش آنان به رفتارهدای اجتمد
های تفریحی در جهت بهبود شدور و نشدا  ایجاد برنامه

در کارکنان شرکت ملدی گداز ایدران در جهدت افدزایش 
هدای آموزشدی مجدزا . برگزاری دروه2سطح برونگرایی 

پدذیری شناسدی یدا مسدئولیتبرای بهبود تدوان وهیفده
. فراهم ساختن امکان برقراری ارتبا  با سایر 7کارکنان 
و افراد خارج از سازمان در شدرکت ملدی گداز همکاران 

. تقویت ارتباطات غیررسدمی در میدان کارکندان 8ایران 
. 9تدر در میدان کارکندان  جهت ایجاد وابسدتگی بدیش

های کاری در راستای بهبود روحیه کارکنان تشکیل تیم
هدای آموزشدی در . برگزاری دوره10و سطح برونگرایی 

م کداری مدورد خصوص آشنا کدردن کارکندان بدا حجد
نظرشان و ایجاد ذهنیتی مطلوب در خصوص عد  فشار 

. 11در برابر انجا  حجم باالیی از کدار در ایدن سدازمان 
تری برای انجا  کار و ایجداد اختصاص دادن زمان بیش

 آسودگی در میان کارکنان شرکت ملی گاز ایران
 بدا تجزیدهآتی:  هایپیشنهادات برای پژوهش

هدایی دست یافتن به نتایج حاصل ایدهها و وتحلیل داده
های آتدی بده به میان آمده است که برای انجا  پژوهش

. 1گدردد: مند در این حوزه پیشدنهاد مدیمحققین عالقه
هددای بررسددی مدددل پددژوهش حاضددر در سددایر شددرکت

زیرمجموعه شرکت ملی گداز ایدران و بررسدی تطبیقدی 
. بررسددی و پیدداده سددازی مدددل 2نتددایج حاصددل از آن 

هدای غیردولتدی شده در این پژوهش در شدرکتاستفاده
. بررسی تطبیقدی بدر اسدا  3فعال در حوزه نفت و گاز 

های فعدال مدل مفهومی پژوهش حاضر در میان شرکت
ی میدان متغیرهدای . بررسدی رابطده1در حوزه اندریی 

ی نتددایج حاصددل بددا سددایر مسددتقل تحقیددق و مقایسدده
تفاده از تکنیدک . سنجش حوادث شغلی با اس5مطالعات 

نظرگرفتن متغیرهای مهم و . در2الگوبرداری رفتار سالم 

عندوان عوامدل تاثیرگذار سازمانی، محیطی و فدردی بده
موثر در ایجاد حوادث شدغلی و بررسدی تطبیقدی نتدایج 

. 7هددای دولتددی و غیردولتددی حاصددل از آن در سددازمان
عندوان تمرکز ویژه بر متغیرهدای جمعیدت شدناختی بده

تاثیرگذار در بروز سوانح شغلی و مقایسه تطبیقدی عاملی 
 کننده در پژوهش. های مختل  شرکتطی 
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Abstract 

Background and aims: For the negative affect of occupational accidents on employees and 

organizations, the aim of this study was to investigate the effect of personality with two 

dimensions of extraversion and responsibility and perceived working pressure on the 

creation of occupational accidents. 

Methods: This is a practical cross-sectional survey. The population of this research is 

employees of the National Iranian Gas Company Employees. 431 samples were selected 

using quota sampling method. Personality Adjusted Questionnaire by Roberts et al (2006) 

based on Neo personality model and Perceived Working Pressure Scale by Glendon and 

Litherland (2001) were the used assessment tools. Collected data were analyzed with the 

Pearson correlation coefficient and logistic regression tests.                              

Results: Results showed a significant negative correlation between personality and 

perceived working pressure. Also logistic regression analysis showed that the extraversion 

and responsibility have negative impact on occupational accidents and perceived working 

pressure has positive impact on occupational accidents (p<0.05).     

Conclusion: More accountable extrovert employees encountered less accident. Also with 

reduce of perceived working pressure the rate of occupational accidents was also reduced. 

 

Keywords: Occupational accidents, Extraversion, Responsibility, Perceived working 

pressure. 
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