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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Introduction: To survive and achieve competitive successes in the dynamic 
milieu of modern global competition, organizations should not only coordinate 
with the evolutions of advanced society but also predict the trajectory of changes 
and transformations. They ought to be able to lead these changes towards the 
development of desirable performance in employees for giving rise to a better future. 
Since leadership is considered as a fundamental process of any organization; and, 
organizations praise or blame the leadership of organizations for any success or 
failure, as well, so it could be claimed that the attitudes and perspectives of individuals 
in organizations depend on the leadership style of organizations. Undoubtedly, one of 
the influential factors in the development of human societies is the leadership styles 
of managers over their subordinates. Occupational hazards are of the main difficulties 
in occupational health. Many employees spend more than one-third of their life in 
their working environments, where they encounter variable occupational hazards. 
Numerous occupational diseases and events occurs in different occupations every 
day. Investigating these incidents, it was found that unsafe behavior is usually the 
main causing factor. According to the occupational health and safety law, occupational 
diseases are considered as an illness raised because of exposition to any physical and 
chemical hazards or biological factors, such that they damage the normal physiological 
mechanisms and bring about health disorders in working individuals. It is because, in 
addition to triggering musculoskeletal disorders, hyperacusis, cancer, psychological 
disorders, cardiovascular side effects, etc., these hazards can eliminate the workforce 
and impose severe financial losses on the economic system of society by resulting in 
therapeutic expenses. Furthermore, by leading to occupational injuries, occupational 
hazards can impact the performance of personnel, increase the risk of job burnout, 
and decrease job satisfaction. Thus, the present study aimed to investigate the effect 
of the transformational leadership style on predicting occupational injuries in the 
employees of the Abadan Health Center.

Methods and Materials: The present study had a correlational design and employed 
structural equation modeling (SEM). The statistical population of the study was all 
employees of the Abadan Health Center (environmental health, schools, nutrition, 
mothers, professional health, and statistic offices). The samples were selected by the 
random sampling method. Since the distribution ratio of employees varied in the 
different parts of the organization, the same ratio was taken into account in selecting 
the samples to reduce sampling error. As the study was correlational and employed 
structural equation modeling, the minimum sample size was 15 individuals for every 
predictive variable. This research had four predictive variables, including leadership 
style, safety consciousness, safety-related events, and occupational injuries. Likewise, 
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it had eight demographic variables, including gender, age, education, marital status, 
history, responsibility kind, employment status, and management experience. 
Since the statistical population of this study comprised 208 individuals, , finally, the 
Cochran's formula and random sampling method was used and 135 employees were 
selected as the sample size of the research.  To observe this minimum size and due to 
the fact that some questionnaires would not fully be filled out by the respondents or 
some employees might be disinterested in participating in the study, more employees, 
almost 145 individuals, were selected using the random sampling method. The 
inclusion criteria for the study were working in any organizational segments and 
being randomly selected from their colleagues, and the exclusion criteria to the study 
were filling out the questionnaires incompletely and displaying disinterest in taking 
part in the research. The return rate of the surveys was 95 percent. By considering 
inclusion and exclusion criteria, 145 employees with an age range between 20 and 
50 were imported to the study. Among the employees participating in the research, 
79.9% were female, 62.7% were married, 60% had an associate degree, 6.9% had over 
20 years of working experience, 34.9% were sanitarian, 32.5% were permanently 
employed, and 19.4% had management experience. To measure the data, the The 12-
Item transformational leadership style of supervisor Scale (Bass and Avoli. 1990) was 
used. The questions of this scale are based on the transformational interaction style 
of a supervisor with his employees. For example, “my supervisor encourages me to 
assert my ideas and perspectives respecting the improvement in the safety of working 
environment” and "my supervisor talks with me about the significance of observing 
safety problems." This scale is based on a five-point Likert measure ranging from 1 
(strongly disagree) to 5 (strongly agree). The reliability coefficient of this research 
was calculated at 88% using the Cronbach alpha method. Safety consciousne With its 
five sections (Westaby and Lee 2003) measures the awareness and perception rates of 
employees towards safety issues. Example questions of this scale are, “I don’t use the 
equipment I feel they are unsafe.” and “I always use protective equipment or wear the 
requisite clothes for my job." This scale is based on a five-point Likert scale ranging 
from 1 (strongly agree) to 5 (strongly disagree). Using the Cronbach alpha method, 
the reliability coefficient of this scale was calculated at 84%. The safety-related events 
scale with nine items (Barling et al. 2002) provides the information on the frequency 
of the safety-related events during the past month. An example of the questions of this 
scale is, “how many times have you been exposed to chemical materials or been in 
place without proper ventilation?” It is based on a five-point Likert scale ranging from 
1 (never) to 5 (more than five times). The reliability coefficient of this scale was 77% for 
the present study. Occupational injuries scale which is a 10-item instrument (Barling 
et al. 2002) gives information on the events that employees have experienced in their 
jobs during the past month. It is a five-point Likert scale ranging from 1 (never) to 5 
(more than five times). An instance of the questions of this scale is, “how many times 
have you suffered from pulmonary injuries?” The reliability coefficient of this scale 
was 0.77 for this research. 

The SPSS 18 and AMOS software were employed to analyze the data and determine 
the regression weights in the structural equations. To investigate the manipulating 
factors, the sample members were provided with a calm, no distraction, and intimate 
environment so that they could fill out the questionnaires, conveniently. Likewise, the 
employees verbally declared their consent regarding their participation in the study. 
To prevent bias in the responses, the employees were assured that their responses 
would not be disclosed. Moreover, in compiling the questions of the survey, it was not 
attempted to include value statements; otherwise, they would provoke the employees' 
sensitivity, and; consequently, result in bias in the responses.   

Results: To test the hypothesized effects among transformational leadership style, 
safety consciousness, safety-related events, and occupational injuries, regression 
analysis and structural equation modeling were employed. The mentioned 
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coefficients for every path are presented in Table 2. Concerning the findings of the 
Table, the safety-related events had a significant effect on occupational injuries, and 
the transformational leadership style had a significant effect on safety consciousness 
(p<0.05), indicating the significance of the two paths of the model. The transformational 
leadership style did not have a significant effect on safety-related events. The results 
of Table 2 demonstrate that the probability value is 0.5 at the 0.05% significance level. 
This hypothesis is rejected since the probability value is larger than the significance 
level. Similarly, the safety consciousness hypothesis did not have a significant effect on 
safety-related events since the probability value was 0.2 at the 0.05% significance level, 
and; thus, it was larger than the significance level. As observed in Table 2, the results 
of testing the total indices of the study’s model fit by the path analysis and AMOS 
software confirms the goodness of fit of the proposed model. Concerning Table 3, it 
was specified that the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) in this 
research equaled 76%, which was smaller than 0.1. Thus, it can be concluded that the 
model’s goodness of fit is perfect.

Conclusion: According to the findings of the study, the employees of the Health 
center are always exposed to potential occupational hazards and work in hazardous 
conditions. This can negatively affect the mental and somatic health of the employees of 
these environments. Furthermore, the transformational leadership styles of managers 
reinforce safety relationships among the managers and employees of an organization. 
When employees perceive their managers’ support and infer that the managers of 
organizations care about their well-being and safety, they are more inclined to preserve 
their safety consciousness. Therefore, we recommend the organizations’ managers 
expend proper budgets to supply requisite equipment and minimize the occupational 
hazards of the employees in healthcare centers. Accordingly, it can be concluded 
that this research has both theoretical and applied consequences. Erecting regular 
sessions and encouraging employees to express difficulties and insufficiencies that 
exist in the working environment, along with embarking on solving difficulties and 
creating appropriate processes in organizations for the management of occupational 
injuries, are examples of applied consequences. Meanwhile, the sufficient financing of 
budgets paves the way for the periodical somatic and psychological examinations of 
the employees. At the theoretical level, the findings of this study can assist with the 
enrichment of the current theories associated with the transformational leadership 
style. Likewise, it is suggested the repetition of similar questionnaires concerning 
the leadership style and occupational injuries of individuals in organizations at 
certain time intervals (for example, during biannual programs). Future studies may 
address the effect of environmental factors on occupational injuries and present new 
hypotheses within the framework of the researches related to occupational injuries. 
The main limitation of this study was the use of self-report instruments. Since the 
under-study variables dealt with humanistic variables, it could not easily be concluded 
regardless of other influential factors such as the environment. Carelessness and 
negligence in filling out the questionnaires, small sample size, and time restriction are 
of the other limitations of the study. The present study was confined to the employees 
of an organization. Hence, future studies suggest replicate this research in other 
organizations, as well as larger and more diverse populations, in terms of sample size 
and gender so that they can compare the results.
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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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بررسی تأثیر سبک رهبری تبادلی و هوشیاری ایمنی به عنوان پیش بینی آسیب شغلی در کارکنان 
مرکز بهداشت آبادان

mrs.fatemehsoltani@gmail.com .اهواز، ایران ،HSE دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، گروه مدیریت ،)HSE( کارشناس ارشد مدیریت )فاطمه سلطانی: )* نویسنده مسئول
موسی جباری:  دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکدة بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مصطفی علیجان زاده:  کارشناس ناظر ایمنی و آتش نشانی، ادارة کل بنادر و دریانوردی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

كلیدواژه ها
سبک رهبری تبادلی 

هوشیاری ایمنی 

رویدادهای مرتبط با ایمنی 

آسیب های شغلی

تاریخ دریافت:    1398/02/02                      

تاریخ پذیرش:   1399/02/01

دیگر  مانند  درمانی  و  بهداشتی  سیستم های  است.  شغلی  بهداشت  مشکالت  عمده ترین  از  شغلی  مخاطرات  هدف:  و  زمینه 
محیط های کاری پرخطر در معرض عوامل خطرناکی قرار دارند. مخاطرات شغلی با ایجاد آسیب های شغلی، بر عملکرد کارکنان 
تأثیر می گذارند و زندگی افراد شاغل در این محیط ها را به خطر می اندازند. امروزه مخاطرات شغلی مرتبط با کار از اهمیت زیادی 
برخوردار شده است. براساس قانون بهداشت و ایمنی شغلی، بیماری شغلی عارضه ای است که در محل کار ناشی از قرار گرفتن 
در معرض هریک از مخاطرات فیزیکی، شیمیایی یا عامل بیولوژیکی ایجاد شده است؛ به طوری که مکانیسم های فیزیولوژیکی 
طبیعی آسیب دیده و سالمت فرد شاغل دچار اختالل شده است. این مخاطرات عالوه بر بروز بیماری هایی مانند اختالالت اسکلتی 
ـ عضالنی، مشکالت شنوایی، سرطان، مشکالت روانی، عوارض قلبی عروقی، باعث حذف نیروی کار می شود و همچنین با ایجاد 
هزینه های درمانی، خسارت مالی زیادی به سیستم اقتصادی جامعه تحمیل می کند. همچنین مخاطرات شغلی با ایجاد آسیب های 
شغلی، ضمن تأثیر بر کارکنان، خطر فرسودگی شغلی را افزایش می دهد و باعث کاهش رضایت شغلی می شود. لذا پژوهش حاضر 

با هدف بررسی نقش سبک رهبری تبادلی در پیش بینی آسیب های شغلی درکارکنان مرکز بهداشت آبادان انجام شد.

روش بررسی: ین مطالعة توصیفی بر روی 135 نفر از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان آبادان در سال 96ـ97 انجام شد که 
با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. اجرای پروژه با استفاده از مقیاس سبک رهبری 
تبادلی سرپرست (Bass & Avolio.1990)، پرسش نامة هوشیاری ایمنی (Westaby & Lee. 2003) و پرسش نامة 
رویدادهای مرتبط با ایمنی و آسیب های شغلی (Barling. et al. 2002) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 

نرم افزار SPSS )نسخة 18( و نرم افزار معادالت ساختاری انجام شد. 

یافته ها: یافته ها نشان داد سبک رهبری تبادلی سرپرست با هوشیاری ایمنی و رویدادهای مرتبط با ایمنی با آسیب های شغلی 
رابطة معناداری دارد )p>0/05(. همچنین تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که با افزایش یک واحد سبک  رهبری، هوشیاری ایمنی 
0/3 واحد افزایش پیدا می کند. همچنین با افزایش یک واحد رویدادهای مرتبط با ایمنی، آسیب در محل کار 2/8 واحد افزایش 

می یابد. برای سایر شاخص ها تأثیر معناداری پیدا نشد.

نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، کارکنان مراکز بهداشتی همواره در معرض مخاطرات شغلی بالقوه ای قرار 
دارند و در شرایط آسیب پذیری فعالیت می کنند که این امر تأثیر منفی بر سالمت جسم و ذهن کارکنان این محیط ها 
دارد. همچنین سبک رهبری تبادلی مدیران موجب تقویت ارتباطات ایمنی در میان مدیران و کارکنان سازمان می شود. 
وقتی کارکنان حمایت مدیران خود را درک کنند و به این نتیجه برسند که مدیران سازمان به بهزیستی و ایمنی آن ها 
به مدیران سازمان ها توصیه می شود  بنابراین  زیاد می شود.  ایمنی  به حفظ هوشیاری  تمایل آن ها  اهمیت می دهند، 
با هزینه کردن بودجة مناسب جهت فراهم نمودن تجهیزات الزم، نسبت به کاهش مخاطرات شغلی کارکنان مراکز 

بهداشتی ـ درمانی اقدام نمایند.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت كننده: ندارد.
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مقدمه
باوجود  امروز  جهانی  رقابت  پویای  محیط  در  سازمان ها 
تغییرات سریع جهانی، جهت بقا و دستیابی به موفقیت های 
رقابتی، عالوه بر هماهنگی با تحوالت جامعة امروزی، باید 
بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را در آینده پیش بینی 
مطلوب  عملکرد  ایجاد  جهت  را  تغییرات  این  و  کنند 
کارکنان برای ساختن آینده ای بهتر هدایت نمایند. از آنجا 
که رهبری فرایندی اساسی در هر سازمانی به شمار می آید 
سازمان  رهبری  سازمان،  شکست  یا  موفقیت  هنگام  و 
گفت  می توان  ترتیب  بدین  می گیرد،  قرار  توجه  محل  در 
رهبری  سبک  به  سازمان  در  افراد  نگرش های  و  دیدگاه ها 
موجود درسازمان بستگی دارد. (1) بی گمان یکی از عوامل 
رهبری  سبک های  بشری  جوامع  پیشرفت های  بر  اثرگذار 
شمار  رهبران  راستا،  این  در  است.  زیردستان  بر  مدیران 
زیادی از توانایی های شخصی را به کار می برند تا آرمان ها 
سوق  بهتری  عملکرد  به سمت  را  سازمان  بخشند،  ارتقا  را 
دهند و بتوانند نوآوری را در سازمان به وجود آورند. (2) کار 
و حرفه نقش مهمی در زندگی افراد دارد. کار فرصت هایی 
خالل  در  را  مختلفی  وظایف  فرد  تا  می کند  فراهم  را 
فعالیت های روزانه اش برعهده گیرد و از این طریق بتواند 
میسر  خود  برای  را  بیشتر  خشنودی  و  باکیفیت  زندگی 
موجب  هم  و  است  رضایتمندی  منبع  هم  کار،  البته  کند. 
عوارض  و  شغل  است  ممکن  بود.  خواهد  مشکالت  ایجاد 
را  فرد  و  شود  تبدیل  نارضایتی  منبع  به  آن  به  مربوط 
به سمت ناسازگاری و سایر مشکالت جسمی و روحی سوق 
دهد و درعین حال عملکرد شغلی وی را به مخاطره اندازد. 
(3) بسیاری از کارکنان بیش از یک سوم زندگی کاری خود 
انواع  با  دوره،  این  طول  در  و  می گذرانند  کار  محیط  در  را 
مختلف  مشاغل  در  همه روزه  روبه رویند.  شغلی  خطرات 
و  هستیم  بسیاری  شغلی  بیماری های  و  حوادث  شاهد 
بررسی آن ها نشان می دهد که در اغلب موارد، عامل اصلی 
ایجاد آن ها رفتار غیرایمن است. (4) در تحقیقی مشخص 
نبردن  به کار  مختلف،  غیرایمن  اَعمال  میان  از  که  گردید 
بیشترین  فردی  حفاظت  وسایل  نادرست  به کارگیری  یا  و 
نبردن  به کار  دارد.  شغلی  مخاطرات  ایجاد  در  را  سهم 
اصلی  علل  از  یکی  جزو  همواره  فردی  حفاظت  وسایل 
آسیب کارکنان بوده است. (5) از 60 سال گذشته تاکنون، 
اما  است؛  یافته  کاهش  غیرمهلک  شغلی  حوادث  میزان 
ساختمانی،  بخش های  در  ناتوان ساز  شغلی  حوادث  شمار 
صنایع  و  حمل ونقل  تولیدی،  کارخانه های  کشاورزی، 
شیالت و معدن  رو به افزایش بوده است. (6) آسیب شغلی 
طبق تعریف عبارت است از تماس پوست، چشم و مخاط یا 

درون پوست یا خون یا دیگر مایعات بدن که به هنگام انجام 
وظایف شغلی رخ بدهد و انتظار رخداد آن منطقی به نظر 
برسد. (7) آسیب ناشی از فرورفتن سر سوزن و اجسام تیز 
یکی از خطرات شغلی در بین کارکنان ارائه دهندة خدمات 
شغلی  مواجهات  اثر  بر   (8) است.  درمانی  ـ  بهداشتی 
احتمال انتقال عوامل بیماری زا و هپاتیت های خونی وجود 
دارد. (9) آسیب شغلی رویدادی پیش بینی نشده است که 
به وجود شرایط یا فعالیتی مربوط می شود که به خسارت 
منجر می  گردد و انجام یا تداوم فعالیت را مختل می سازد 
بر  را  توجهی  قابل  روان شناختی  فشار  کار  محیط  در  و 
افراد اعمال می کند. (10) آسیب های شغلِی منجر به بروز 
انسانی،  نیروی  به  خسارت  تحمیل  عالوه بر  شغلی  حوادث 
به لحاظ اقتصادی نیز هزینه های سنگین مالی را بر سازمان 
کار،  جهانی  سازمان  آمار  طبق   (11) می کنند.  تحمیل 
250میلیون حادثة شغلی سالیانه در جهان رخ می دهد و 
است.  کارگر  100هزار  در   14 مرگ ومیر  میزان  همچنین 
اسکلتی  آسیب های  و  کمر  ناتوان کنندة  آسیب های   (12)
پوسچرهای  سایر  و  بیمار  جابه جایی  با  مرتبط  عضالنی  ـ 
سرسوزن  فرورفتن  طریق  از  بیماری زا  عامل  انتقال  کاری، 
آلوده، خشونت در محیط کار، مواجهه با بیماری های عفونی 
نبودن  دسترس  در  و  تجهیزات  سمی،  شیمیایی  مواد  و 
آن ها، فضای ناکافی، روش ناکافی و نامناسب، عدم نظم و 
و  فعالیت ها  سازمان دهی  عدم  مناسب،  جانمایی  یا  ترتیب 
کاری  طرح درمانی برای بیمار، خستگی ناشی از بار  عدم 
زیاد، خستگی روانی و عاطفی ناشی از مواجهه با بیماران، 
مهم  خطرات  و  مشکالت  از  شغلی  استرس  و  کاری  نوبت 
بیمارستانی  حوادث  به  منجر  که  است  بیمارستان  شغلی 
نیز می شود. (13) رهبری تبادلی نوعی مبادله میان رهبر 
و پیرو است. این نوع رهبری زمانی به وقوع می پیوندد که 
فردی با دیگران وارد مبادله شود. رهبر و پیرو متناسب با 
سودی که از مبادلة دوطرفه دریافت می کنند، بر یکدیگر 
تأثیر می گذارند. به بیان دیگر، مدیران آنچه را که پیروانشان 
حقوق)  افزایش  مثال  می دهند (برای  آن ها  به  می خواهند 
آنان  خواسته های  به  پیروان  که  دارند  انتظار  درمقابل  و 
این  در  مقررات).  از  بیشتر  بهره وری  (همانند  کنند  عمل 
نوع رهبری، دو طرف کاماًل به هم وابسته اند و به یکدیگر 
نمایند.  اجرا  را  همدیگر  خواسته های  تا  می کنند  کمک 
مدیران نقش مهمی در کاهش رویدادهای مرتبط با ایمنی 
و بهبود ایمنی محیط کار دارند. (14) سبک های رهبری 
تبادلی مدیران با کارکنان در اثرگذاری بر عملکرد کارکنان 
این   (15) است.  بانفوذتر  سازمان  خود  اثر  با  مقایسه  در 
الهامی،  انگیزش  آرمانی،  نفوذ  دربرگیرندة  مدیریتی  شیوة 
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تحریک ذهنی و مالحظة فردی است. (16) سبک رهبری 
بهزیستی  به  مدیران  که  می افتد  اتفاق  زمانی  تبادلی 
دیدن  به  را  کارکنانشان  و  باشند  داشته  توجه  کارکنان 
زمینة  در   (17) کنند.  ترغیب  خود  عالقه مندی  از  فراتر 
هستند،  تبادلی  رهبری  سبک  دارای  که  مدیرانی  ایمنی، 
کارکنانشان  به  اساسی  ارزش  به عنوان   را  شغلی  ایمنی 
منتقل می کنند. درنتیجة سبک آن ها، بر سطوح باالیی از 
اعتماد به مدیران و وفاداری سازمان که هر دو در عملکرد 
می گذارند. (18ـ19)  تأثیر  دارند،  قاطعی  نقش  سازمان ها 
فعالیت های  به  آگاهی  و  مثبت  نگرش  ایمنی  هوشیاری 
حوزه های  در  مفهوم  این  که  می شود  فرض  و  است  ایمن 
مختلف کاری و غیرکاری کاربرد دارد. هوشیاری ایمنی با 
مفاهیم مرتبط دیگر با ایمنی، مثل تعهد مدیران در ارتقای 
ایمنی میان کارکنان در موقعیت های کاری متفاوت است. 
(20) برخالف آن، هوشیاری ایمنی در زمینه های مختلف 
و  ایمنی  هوشیاری  می شود.  ارزیابی  غیرکاری  و  کاری 
آسیب های  پیش بینی های  مهم ترین  مخاطره پذیری 
آگاهی  ایمنی  هوشیاری  است.  کار  حین  در  گزارش شده 
از  هرکدام  پیامدهای  و  ناایمن  و  ایمن  رفتارهای  از  عمیق 
و  می شود  اطالعات  پردازش  به  منجر  که  رفتارهاست  این 
فرد  اختیار  در  ایمن  عملکرد  برای  مثبتی  پسخوراندهای 
آشکار  تهدیدهای  شغلی به  مخاطرات  قرار می دهد. (21) 
و نهان ادراک شده مربوط می شود که در محیط کار فشار 
به تدریج  و  می کند  اِعمال  افراد  بر  را  زیادی  روان شناختی 
کارکنان  می دهد.  تقلیل  را  فرد  سالمتی  و  زیستی   سطح 
معرض  در  پرستاران  خاص  به طور  و  بهداشتی  مراقبت 
مخاطرات شغلی متعددی قرار دارند. این مخاطرات نه تنها 
تأثیرگذار  کارکنان  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  سالمت  بر 
سازمان  بر  نیز  را  مالی  سنگین  هزینه های  بلکه  بوده، 
این  یه  پاسخ گویی  به منظور  تحقیق  این  می کند.  تحمیل 
هوشیاری  و  تبادلی  رهبری  سبک  بررسی  آیا  که  سؤال 
ایمنی، به عنوان پیش بینی آسیب شغلی، در کارکنان مرکز 
بهداشت شهرستان آبادان تأثیر دارد، انجام شد. از یک سو 
آسیب های  و  تبادلی  رهبری  سبک  رابطة  درمورد  تاکنون 
پژوهشی  هیچ  آبادان  بهداشت  مرکز  کارکنان  در  شغلی 
انجام نشده و از سوی دیگر با توجه به اینکه امروزه این گونه 
پژوهش ها تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت کارکنان سازمان 
به عنوان  را  رابطه  این  تأثیر  که  شدیم  برآن  بنابراین  دارد؛ 
یک پژوهش جدید در مرکز بهداشت آبادان بررسی نماییم.

روش بررسی
پژوهش  طرح  نمونه:  و  آماری  جامعة  پژوهش،  روش 

جامعة  و  ساختاری  معادالت  مدل سازی  نوع  از  رابطه ای 
آماری این پژوهش همة کارکنان مرکز بهداشت شهرستان 
آبادان در سال 96ـ97 بودند. در این پژوهش، با توجه به 
گستردگی  پراکندگی بخش های مختلف در مرکز بهداشت 
آبادان (واحد بهداشت محیط، واحد مدارس، واحد تغذیه، 
آمار) از روش  واحد مادران، واحد بهداشت حرفه ای، واحد 
استفاده  نمونه  اعضای  انتخاب  برای  تصادفی  نمونه گیری 
در  متفاوتی  نسبت های  به  افراد  اینکه  به  توجه  با  شد. 
کاهش  به منظور  بودند،  شده  توزیع  سازمان  بخش های 
اعضای  انتخاب  در  نیز  نسبت  همان  نمونه گیری،  خطای 
پژوهش  نوع  از  پژوهش  که  آنجا  از  گردید.  لحاظ  نمونه 
است،  ساختاری  معادالت  مدل سازی  روش  با  هم بستگی 
حداقل حجم نمونه در ازای هریک از متغیرهای پیش بین 

15 نفر است. (22) 
پیش بین  متغیر   4 دارای  پژوهش  این  اینکه  به  توجه  با 
رویدادهای  ایمنی،  هوشیاری  تبادلی،  رهبری  (سبک 
مرتبط با ایمنی و آسیب های شغلی) و 8 متغیر دموگرافی 
نوع  سابقه،  تأهل،  وضعیت  تحصیالت،  سن،  (جنسیت، 
و  بود  مدیریت)  سابقة  و  استخدامی  وضعیت  مسئولیت، 
از آنجا که جامعة آماری این پژوهش متشکل از 208 نفر 
بود، درنهایت با استفاده از فرمول کوکران و با بهره گیری 
از روش نمونه گیری تصادفی 135 نفر به عنوان حجم نمونه 
به  توجه  با  و  حداقل  این  رعایت  به منظور  شدند.  انتخاب 
بی عالقگی  و  پرسش نامه ها  برخی  ماندن  ناقص  احتمال 
بیشتر  تعداد  به  پژوهش،  در  شرکت  به  کارکنان  از  برخی 
درحدود 145 نفر از کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی 

انتخاب شدند. 
معیار ورود  فرد به مطالعه، اشتغال در بخش های سازمان 
و انتخاب او به شیوة تصادفی از بین اعضای گروه خود بود 
و معیار خروج فردی از پژوهش تکمیل ناقص پرسش نامه و 
اظهار بی عالقگی به شرکت در پژوهش بود. میزان بازگشت 
به  ورود  معیارهای  احتساب  با  بود.   %95 پرسش نامه ها 
تا   20 سنی  محدودة  با  نفر   145 آن،  از  خروج  و  مطالعه 
در  شرکت کننده  کارکنان  از  شدند.  مطالعه  وارد  سال   50
این پژوهش 79/9% زن، 62/7% متأهل، 60% فوق دیپلم، 
کارشناس   %34/9 سال،   20 باالی  سابقة  دارای   %6/9
بهداشت، 32/5% استخدام رسمی و 19/4% دارای سابقة 

مدیریت بودند. 
منبع  و  سؤاالت  پژوهش،  مقیاس های  سنجش:  ابزار 

اقتباس آن ها در جدول 1 ارائه شده است. 
رهبری  سبک  سرپرست:  تبادلی  رهبری  سبک  مقیاس 
 (1990) آولیو  و  باس  از  گویه   12 با  سرپرست  تبادلی 
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سبک  برمبنای  مقیاس  این  پرسش های  شد.  سنجیده 
از  نمونه ای  است.  کارکنان  با  سرپرست  تبادلی  تعامل 
پرسش های این مقیاس: «سرپرستم مرا تشویق به ابراز ایده 
ها و عقایدم درمورد بهبود ایمنی در محیط کار می کند»، 
«سرپرستم درمورد ارزش ها و باورهایش در زمینة اهمیت 
مقیاس  این  می کند».  صحبت  ما  با  ایمنی  مسائل  رعایت 
برمبنای طیف پنج درجه ای لیکرت از 1 (بسیار مخالفم) تا 

5 (بسیار موافقم) است. در این پژوهش، ضریب پایایی به 
روش آلفای کرونباخ، عدد 0/88 به دست آمد.

بخش   5 با  ایمنی  هوشیاری  ایمنی:  هوشیاری  مقیاس 
کارکنان  بینش  و  آگاهی  میزان   (2003) لی  و  وستبی  از 
پرسش های  از   نمونه ای  می سنجد.  ایمنی  مسائل  به  را 
هستند،  ناایمن  کنم  حس  که  را  مقیاس: «تجهیزاتی  این 
لباس  یا  حفاظتی  تجهیزات  «همیشه  نمی کنم»،  استفاده 

هاهای پژوهش، سؤاالت و منبع اقتباس آن ـ مقیاس 1جدول   
 

هامقیاس  هاسؤاالت مقیاس    منبع  

 سبک رهبری تبادلی 

کند. ها و عقایدم درمورد بهبود ایمنی در محیط کار می . سرپرستم مرا تشویق به ابراز ایده 1  

Bass and Avolio 
(1990) 

2. کند. گوید و برای کمک دیر اقدام می سرپرستم به سؤاالت ایمنی با تأخیر پاسخ می   
دهد.ترین راه انجام کارها را به من نشان می . سرپرستم ایمن 3  
کند. گذارد، اجتناب می . سرپرستم از گرفتن تصمیماتی که بر بهبود ایمنی شغلم اثر می 4  
کند. برای بهبود ایمنی مشاغلمان پیشنهاد میهای جدیدی . سرپرستم راه 5  
دهد.اش را نشان می کنم، خوشنودی . سرپرستم زمانی که قوانین ایمنی را رعایت  می6  
کند. ها و باورهایش در زمینة اهمیت رعایت مسائل ایمنی با ما صحبت می. سرپرستم درمورد ارزش 7  
های مناسبی برای تحقق اهداف ایمنی در شغلمان  پاداشدهد که . سرپرستم به ما اطمینان می 8

کنیم. دریافت می  
دهد. خطر نشان می . سرپرستم با رفتار خود تعهداتش را به برآوردسازی محیط کار بی 9  

کند. سبب رعایت قوانین ایمنی در مشاغلمان تشویق می طور مداوم ما را به . سرپرستم به 10  
دهد.های من درمورد ایمنی شغلم گوش می . سرپرستم به نگرانی11  
خطر دارد. . سرپرستم ارادة محکمی برای حفظ محیط کار بی 12  

 هشیاری ایمنی 

پوشم.. همیشه تجهیزات حفاظتی یا لباس مورد نیاز شغلم را می 1  
Westaby and Lee 

(2003) 
 

کنم. . تجهیزاتی را که حس کنم ناایمن هستند استفاده نمی 2  
کنم.ای که در شغلم متوجه آن شوم، مطلع می. مدیریت را از هرگونه خطر بالقوه 3  
دانم چه اقداماتی را انجام دهم.. اگر کسی در شیفتم صدمه دید، می 4  
دانم چه کاری انجام دهم.. اگر یک وضعیت اضطراری در شیفتم اتفاق افتاد، می 5  

رویدادهای مرتبط با  
 ایمنی 

اشتباه دارویی . 1  

Barling and et 
al.,(2002) 

 

گیری اشتباه از فرد دیگر . نمونه 2  
اید. لیز خورده لغزیده یا افتاده 3  
گیری . شکستن سر سوزن هنگام نمونه 4  
. سقوط اشیای سنگین روی بدن 5  
تکاپو انداختید. ازحد هنگام راه انداختن باال بردن یا حمل اجسام  به . خود را بیش 6  
اید. . در معرض مواد شیمیایی نظیر گاز یا دود قرار گرفته 7  
ها. آلوده شدن پوست و چشم با خون و ترشحات بدن بیمار و انتقال انواع عفونت 8  

 آسیب های شغلی 

. سردرد یا سرگیجه 1  
. خستگی مداوم 2  
. خارش پوستی/ سوختگی 3  
شدگی رگبه . کشیدگی یا رگ 4  
. بریدگی یا سوراخ  شدن 5  
. آسیب چشمی 6  
. شوک الکتریکی 7  
های تنفسی )مانند سختی تنفس( . آسیب 8  
. استخوان دررفته/شکسته 9  

. فتق 10  
 
  

جدول 1ـ مقیاس های پژوهش، سؤاالت و منبع اقتباس آن ها
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لیکرتی  مقیاس  برمبنای  می پوشم»  را  شغلم  نیاز  مورد 
(شدیداً   5 تا  موافق)  (شدیداً   1 از  است  پنج درجه ای 
ناموافق). ضریب پایایی آن در این پژوهش به روش آلفای 

کرونباخ، عدد 0/84 به دست آمد.
مقیاس رویدادهای مرتبط با ایمنی: رویدادهای مرتبط با 
ایمنی با 9 گویه از بارلینگ و همکاران (2002)، اطالعاتی 
درمورد فراوانی رخداد رویدادهای مرتبط با ایمنی در طی 
یک ماه گذشته در کارکنان می دهد. نمونه ای از پرسش های 
این مقیاس: «چند بار در مکانی به مدت زیادی در معرض 
برمبنای  بوده اید»،  مناسب  تهویة  بدون  یا  شیمیایی  مواد 
مقیاس پنج درجه ای از 1 (هرگز) تا 5 (بیش از 5 بار) است. 

در این پژوهش، ضریب پایایی 0/77 به دست آمد.
مقیاس آسیب های شغلی: این مقیاس ابزاری است با 10 
دربارة  اطالعاتی  که  همکاران (2002)  و  بارلینگ  از  گویه 
ماه  طی  در  کارکنان  که  می دهد  ما  به  حوادثی  فراخوانی 
برمبنای  مقیاس  این  کرده اند.  تجربه  شغلشان  در  گذشته 
طیف لیکرت پنج درجه ای است از 1 (هرگز) تا 5 (بیش از 
ماه  طی  «در  مقیاس:  این  پرسش های  از  نمونه ای  بار).   5
گذشته، چندین بار دچار آسیب های تنفسی شده اید». در 

این پژوهش، ضریب پایایی 0/77 به دست آمد.
عوامل  بررسی  به منظور  داده ها:  تحلیل  و  اجرا  روش 
مخدوش کننده، اعضای نمونه در محیطی آرام و به دور از 
کامل  را  پرسش نامه ها  این  صمیمی  فضایی  در  و  سروصدا 
خود  رضایت  شفاهی  به صورت  کارکنان  درضمن  کردند. 
به منظور  و  کردند  اعالم  پژوهش  در  شرکت  درمورد  را 
پرسش های  به  دادن  پاسخ  در  سوگیری  از  جلوگیری 
پاسخ هایشان  که  شد  داده  اطمینان  آن ها  به  پرسش نامه، 
تدوین  در  شد  سعی  همچنین  ماند.  خواهد  محرمانه 
نشود  استفاده  ارزشی  عبارات  از  پرسش نامه،  پرسش های 
که در غیر این صورت، باعث برانگیختن حساسیت کارکنان 
پرسش ها  پاسخ دهی  در  سوگیری  موجب  درنتیجه  و 
می شود. در تحلیل داده ها و اثر کلی هریک از متغیرهای 
مستقل بر متغیرهای وابسته از نرم افزار SPSS (نسخة 18) 
در  رگرسیونی  وزن های  تعیین  جهت   AMOS نرم افزار  و 

معادالت ساختاری استفاده گردید.
برای بررسی نیکویی برازش از شاخص RMSEA استفاده 
شد که از شاخص های اصلی برازش در مدل یابی معادالت 
 0/1 از  کوچک تر  شاخص  این  مقدار  اگر  است.  ساختاری 
باشد، برازندگی مدل بسیار عالی است. اگر بین 0/1 و 0/5 
 0/8 و   0/5 بین  اگر  و  است  خوب  مدل  برازندگی  باشد، 

باشد، برازندگی مدل متوسط است.

یافته ها
از روش رگرسیون و مدل سازی معادالت ساختاری برای 
تبادلی،  رهبری  سبک  بین  فرض شده  تأثیرات  آزمودن 
هوشیاری ایمنی، رویدادهای مرتبط با ایمنی و آسیب های 
شغلی استفاده شد. ضرایب مطرح برای هریک از مسیرهای 

مطرح شده، در جدول 2 ارائه شده است.
با  مرتبط  رویدادهای   ،2 جدول  یافته های  به  توجه  با 
رهبری  سبک  همچنین  و  شغلی  آسیب های  بر  ایمنی 
 0/05) دارد  معناداری  تأثیر  ایمنی  هوشیاری  بر  تبادلی 
>p) که نشان دهندة معنادار بودن دو تا از مسیرهای مدل 
است. سبک رهبری تبادلی تأثیر معناداری بر رویدادهای 
مرتبط با ایمنی ندارد. از نتایج جدول 2 مشخص می شود 
که در سطح معناداری 0/05 اندازة احتمال 0/5 به دست 
آمده است؛ چون اندازة احتمال از سطح معناداری بیشتر 
همچنین  نمی شود.  پذیرفته  فرضیه  این  و  است  شده 
رویدادهای  بر  معناداری  تأثیر  ایمنی  هوشیاری  فرضیة 
مرتبط با ایمنی ندارد؛ زیرا در سطح معناداری 0/05 اندازة 
از  احتمال  اندازة  چون  است؛  آمده  به دست   0/2 احتمال 
سطح معناداری بیشتر شده است. همان طور که در جدول 
شاخص های  آزمودن  از  حاصل  نتایج  می شود،  مشاهده   2
با  و  مسیر  تحلیل  روش  به  پژوهش  مدل  ارزش  بر  کلی 
مدل  خوب  برازندگی  مؤید   ،AMOS نرم افزار  از  استفاده 

پیشنهادی است.
برابر  پژوهش  این  در   RMSEA  ،3 جدول  به  توجه  با 
0/076 است که از 0/1 کمتر است؛ برازندگی مدل بسیار 

عالی است.

ـ ضرایب رگرسیونی مسیرهای الگوی پیشنهادی 2جدول   
 

 سطح احتمال  انحراف استاندارد ضریب رگرسیونی  عنوان 
هشیاری <- رهبری  3/0  1/0  00/0  

رویدادهای مرتبط با ایمنی  <-رهبری   03/0  0/0  5/0  
رویدادهای مرتبط با ایمنی  <-هشیاری  07/0  0/0  2/0  

آسیب  <-رویدادهای مرتبط با ایمنی   8/2  1/1  00/0  
 
  

جدول 2ـ ضرایب رگرسیونی مسیرهای الگوی پیشنهادی
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بحث 
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری تبادلی 
میانجی  نقش  به  توجه  با  شغلی  آسیب های  با  سرپرست 
بود.  ایمنی  با  مرتبط  رویدادهای  و  ایمنی  هوشیاری 
بر  ایمنی  با  مرتبط  رویدادهای  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
آسیب های شغلی تأثیر معناداری دارد. این نتیجه همسان 
با نتایج پژوهش های دی کوستر (23)، زوهار (24) و اکتم 
(25) است. دی کوستر و همکاران (23) در پژوهش خود 
به این نتیجه رسیدند که میزان رخداد رویدادهای مرتبط 
کارکنان  میان  در  را  شغلی  حوادث  بروز  میزان  ایمنی  با 
پیش بینی می کند. زوهار (24) نیز در پژوهش خود به این 
نتیجه رسید که رویدادهای مرتبط با ایمنی میزان حوادث 
را در میان کارکنان پیش بینی می کند. همچنین اکتم (25) 
دریافت که با تمرکز بر رویدادهای کوچک می توان احتمال 
رخداد حوادث بزرگ را کاهش داد. به عبارت دیگر، با توجه 
نسبتاً  تعداد  از  اطالعات  استخراج  و  هرم  پایین  قسمت  به 
مسائل  می توانیم  ایمنی  با  مرتبط  رویدادهای  از  زیادی 
بالقوه را شناسایی کنیم. سبک رهبری تبادلی بر هوشیاری 
ایمنی تأثیر معناداری دارد. این نتیجه با یافته های کیانی 
و خدابخش (26) همسو شده است. آن ها در پژوهش خود 
بر  سازمان  سرپرستان  تبادلی  رهبری  سبک  که  دریافتند 
هوشیاری ایمنی سازمان تأثیر می گذارد. همچنین به این 
مدیران  میان  در  تبادلی  رهبری  سبک  که  رسیدند  نتیجه 
و  کارکنان  بین  روابط  بهبود  موجب  سازمان  سرپرست  و 

در  ایمنی  هوشیاری  افزایش  درنتیجه  و  آنان  سرپرستان 
باعث  سرپرست  تبادلی  رهبری  سبک  می شود.  شغل 
وقتی  می گردد.  کارکنان  میان  ایمنی  ارتباطات  تقویت 
این  به  و  کنند  درک  را  خود  سرپرستان  حمایت  کارکنان 
نتیجه برسند که سرپرستان سازمان به بهزیستی و ایمنی 
هوشیاری  حفظ  به  آن ها  تمایل  می دهند،  اهمیت  آن ها 
تجهیزات  از  می کنند  سعی  بیشتر  و  می  شود  زیاد  ایمنی 
و وسایل ایمنی در کار خود استفاده کنند. نتایج پژوهش 
با  مرتبط  رویدادهای  توسط  شغلی  آسیب های  داد  نشان 
سرپرست  تبادلی  رهبری  سبک  و  شد  پیش بینی  ایمنی 
و  ایمنی  به  که  شرایطی  در  و  ایمنی  هوشیاری  طریق  از 
سالمت کارکنان ارزش قائل می شود، می تواند رویدادهای 
تبادلی  رهبری  سبک  کند.  پیش بینی  را  ایمنی  با  مرتبط 
سرپرست محرک اصلی عملکرد ایمنی است. سبک رهبری 
تبادلی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق ثبت 
می گذارد.  تأثیر  ایمنی  عملکرد  بر  آن ها  ذخیرة  و  حوادث 
بر  ایمنی  فضای  بهبود  طریق  از  سرپرستان  رهبری  سبک 
سرپرستان  وقتی  می گذارد.  اثر  کارکنان  ایمنی  رفتارهای 
همچون رهبران توانمند عمل کنند، فضای ایمنی مطلوبی 
بیشتری  ایمن  رفتارهای  به  منجر  که  شد  خواهد  ایجاد 
می شود. سرپرستی که بر ایمنی شغلی تأکید می کند، در 
ادراک شده  ایمنی  فضای  و  ایمنی  بینش  با  مرحله  اولین 
و  می یابد  افزایش  افراد  ایمنی  بینش  وقتی  است.  مرتبط 
ایمنی  جّو  مساعد  ادراک  به  منجر  نیز  مدیریت  عملکرد 
می شود، وقایع مرتبط با ایمنی به حداقل ممکن می رسد. 
سبک رهبری تبادلی میزان حوادث را پیش بینی می کند. 
سبک رهبری تبادلی به واسطة متغیرهای جّو ایمنی و در 
شرایطی که به ایمنی اهمیت می دهد، می تواند صدمات را 
پیش بینی کند. این سبک رهبری روش های مکملی از نفوذ 
متغیرهای  (تعدیلگر و میانجی شده) را درمورد رفتار ایمنی 
فراهم می کند. هوشیاری ایمنی مرتبط با آگاهی یک فرد 
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رهبری  سبک  به وسیلة  مستقیماً  و  است  ایمنی  مسائل  از 
تبادلی سرپرست تحت تأثیر قرار می گیرد. فرض می شود 
به کارگیری  به دلیل  باال  ایمنی  هوشیاری  دارای  افراد 
احتیاط در انجام وظایف شغلی خود کمتر آسیب می بینند. 
هوشیاری ایمنی با افزایش تمایل کارکنان به سالم ماندن 
و حفاظت از سالمتی خودشان موجب کاهش آسیب های 
ایمنی  جّو  بر  مستقیماً  سرپرست  اَعمال  می شود.  شغلی 
ادراک شده اثر می گذارد. برای مثال زمانی که سرپرستان 
نفوذ  می کنند،  جلب  ایمنی  اهمیت  به  را  کارکنان  توجه 
آرمان گرایی سرپرست موجب ارتقای جّو ایمنی ادراک شدة 
الزامات  به سبب  نه  سرپرست  که  می گردد. وقتی  کارکنان 
دارد،  شغلی  ایمنی  به  که  تعهدی  به علت  بلکه  سازمانی، 
تالش می کند تا آموزش های ایمنی را برای کارکنان فراهم 
کند، جّو ایمنی ادراک شده بهبود می یابد. سرپرستان جزو 
به  کارکنان  نگرش  در  که  هستند  گروه هایی  اصلی ترین 
بر  گذاری  سرمایه  با  لذا  دارند؛  مهمی  نقش  ایمنی  مسائل 
ارتقا  را  ایمنی  به  کارکنان  نگرش  می توان  گروه  این  روی 
داد. تعیین کنندة اصلی تعهد به ایمنی در میان کارکنان، 
است.  سرپرستان  اَعمال  به  کارکنان  نگرش  قدرت  همان 
بنابراین اگر ادراک کارکنان را از اَعمال سرپرستان بهبود 
را  ایمنی  به  کارکنان  نگرش  مستقیم  به طور  ببخشیم، 
تحلیلشان  در  وکلولن (27)  کوهن  داد.  خواهیم  بهبود 
خصوصیات  به  ایمنی،  زمینة  در  سرآمد  شرکت   5 از 
یک  ایمنی،  مورد  هر  در  رسیدند.  آن ها  درمورد  مشترکی 
عالوه بر  و  بوده  شرکت  عمل  و  سیاست  در  واقعی  اولویت 
آن رویکردها و اقدامات ایمنی بخش ذاتی و درونی اهداف 
نتیجه  این  به  و کابررا (28)  بوده اند. دیاز  شرکت  تولیدی 
رسیدند که ادراک کارکنان از فلسفة شرکت راجع به تولید 
یا ایمنی، دومین عامل مهم (بعد از سیاست سازمان دربارة 
ایمنی) در پیش بینی کردن عملکرد ایمنی کارکنان است. 
نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در   (29) همکاران   و  گارتنر 
داشتند،  بهتری  ایمنی  سوابق  که  سازمان هایی  رسیدند 
تمایل به تولید در آن ها بیشتر بوده است. پژوهشگران این 
نیروی  کردن  متقاعد  به  سرپرست  هنر  به عنوان  را  یافته 
کار به وسیلة جّو حمایتی غیرمبهم و پایدار از تولید ایمن 
جامعه شناختی  بررسی های  در  کرده اند.  تفسیر  باال)  (اما 
می تواند  عملکردی  فشار  از  حوادث، ادراک  علل  به  راجع 
رفتار  در  شدن  درگیر  کنند  باور  کارکنان  که  شود  سبب 
شغل  انتظار  مورد  و  ذاتی  بخش  مخاطره آمیز  و  میان بر 
است. کارکنانی که درجة زیادی از فشار عملکرد را درک 
کمتر  تمرکز  و  کار  کردن  کامل  به  را  توجه شان  می کنند، 
بر ایمنی کارشان معطوف می کنند. این نتایج بار دیگر بر 

رهبری  سبک  بین  معنادار  ارتباط  همان  که  اولیه  فرضیة 
معنادار  از  نشان  و  گذاشت  صحه  است،  ایمنی  و  تبادلی 

بودن رابطه دارد. 

نتیجه گیری
رهبری  سبک  اثرگذاری  نحوة  پژوهش  این  یافته های 
تبادلی را بر هوشیاری ایمنی و چگونگی اثرپذیری آسیب 
می سازد.  آشکار  ایمنی  با  مرتبط  رویدادهای  از  را  شغلی 
سبک رهبری تبادلی مدیران زمینه ای را در سازمان فراهم 
توجه  بیشتر  ایمنی  موضوعات  به  کارکنان  که  می آورد 
کنند و به آن پایبند باشند. اگر کارکنان یک سازمان از این 
سامانة نظارتی رضایت و احساس خرسندی داشته باشند، 
است،  ایمنی  مسائل  به  توجه  همانا  که  مدیران  اهداف  به 
توجه بیشتری نشان می دهند که این فراتر از طراحی های 
کار  محیط  در  اصالح کننده  رویکردهای  یا  ارگونومیکی 
ماهیت  می کند  پیشنهاد  یافته ها  این  همچنین  است. 
تبادالت اجتماعی در سازمان ها در درک رفتارها و حوادثی 
مهمی  نقش  بیفتد،  اتفاق  کار  محیط  در  است  ممکن  که 
در  ایمنی  مدیریت  نظام  باالی  اهمیت  به  توجه  با  دارد. 
منتقل  کارکنانشان  به  سازمان ها  که  پیام هایی  سازمان ها، 
می کنند، ایمنی کارکنان را تضمین می نماید. بنابراین به 
سازمان ها پیشنهاد می شود ایمنی را جزو اولویت های خود 
کنند.  منتقل  نیز  کارکنان  به  را  اولویت  این  و  دهند  قرار 
نظری  و  عملی  پیامد  دسته  دو  به  توان  می  اساس،  این  بر 
پژوهش اشاره کرد. در سطح عملی، برقراری جلسات منظم 
در  موجود  نارسایی  و  مشکالت  ابراز  به  کارکنان  تشویق  و 
فرایندهای  ایجاد  و  مشکالت  حل  به  اقدام  کار،  محیط 
با  و  شغلی  آسیب های  مدیریت  برای  سازمان  در  مناسب 
تأمین بودجة کافی موجباتی فراهم شود که پرسنل به شکل 
دوره ای مورد معاینات جسمی و روان شناختی قرار گیرند. 
در سطح نظری، یافته های پژوهش حاضر می تواند به غنای 
نظریه های فعلی مربوط به سبک رهبری تبادلی کمک کند 
و همچنین پرسش های مشابه  درخصوص سبک رهبری و 
معّین  زمانی  فواصل  در  سازمان ها  در  افراد  شغلی  آسیب 
(مثاًل طی برنامه های دوساله) تکرار شود و پژوهش دیگری 
صورت  شغلی  آسیب های  بر  محیطی  عوامل  تأثیر  دربارة 
گیرد و فرضیه های جدید در چارچوب پژوهش های مربوط 

به آسیب های شغلی مطرح گردد. 
محدودیت های عمدة این پژوهش استفاده از مقیاس های 
خودگزارشی است. چون  متغیرهای مورد بررسی با عوامل 
درنظر  بدون  و  به راحتی  نمی توان  دارد،  سروکار  انسانی 
گرفتن عوامل اثرگذارتر  دیگر، مانند محیط، نتیجه گیری 
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پرسش نامه ها  کردن  پر  در  کافی  توجه  و  دقت  عدم  کرد. 
برای  زمانی  محدودیت  پژوهش  جامعة  بودن  کوچک  و 
انجام تحقیق است. پژوهش حاضر به کارکنان یک سازمان 
در  تحقیق  این  می شود  توصیه  لذا  است؛  شده  محدود 
یافته های  با  نتایج  و  شود  انجام  نیز  دیگری  سازمان های 
پژوهش حاضر مقایسه گردد. به دلیل اینکه اکثر کارکنان 
شرکت کننده در این پژوهش زن بودند، پیشنهاد می شود 
در  جنسیت  و  تعداد  نظر  از  متنوع تر  و  بزرگ تر  جامعه ای 

پژوهش های بعدی مورد مقایسه قرار گیرد. 

تشکر و قدردانی
شهرستان  بهداشت  مرکز  محترم  کارکنان  تمامی  از 
آبادان که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، تشکر و 
قدردانی می شود. این مقاله نتیجة پژوهش برای پایان نامة 
کارشناسی ارشد HSE است که در تاریخ 21 آذر 1397 از 

آن دفاع شده است.
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