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هدف .:هدف این پژوهش مقایسه عوامل اجتماعی ،شناختی موثر در حوادث

کاری گروههای اجرایی حادثه دیده در کارکنان شرکت توزیع برق خراسان

شمالی( 132نفر) در سال  388 1بود .روش :بدین منظور 09 ،آزمودنی در سه
گروه  30نفره حادثه دیده( .،شامل تمام افرادی که در سال  88دچار حادثه برقی

شده اند)  ،بدون حادثه و غیر بهره برداری(که با روش نمونه گیری تصادفی ساده

انتخاب شدند) مورد مطالعه قرارگرفتند .اطالعات به وسیله پرسشنامه حمایت

اجتماعی ادراک شده مقیاس خانواده (پروسیدانو و هلر ) 1983 -و پرسشنامه

باورهای غیرمنطقی جونز ( ) 68 91جمع آوری شدند .جهت تحلیل داده ها از
تحلیل  ANOVAو کروسکال والیس استفاده شد .نتایج :نتایج پژوهش نشان
داد که بین میزان حمایت اجتماعی خانواده و باورهای غیرمنطقی گروه ها ،تفاوت

معنی داری وجود ندارد .همچنین ،از نظر میزان تحصیالت نیز بین گروه ها تفاوت
معنی داری وجود نداشت  ،اما از نظر سن تفاوت گروه ها معنی دار بود .در این

تحقیق تأثیر احتمالی حمایت اجتماعی و باورهای غیر منطقی در بروز حادثه
،مشاهده نشد که می تواند به علت کوچک بودن جامعه و سایر محدودیت های

تحقیق باشد .با توجه به نقش عوامل انسانی در حوادث کاری و عدم پژوهش های

کافی در این زمینه ،مطالعاتی مشابه  ،با امکان کنترل بیشتر بر متغیر ها در جوامع
آماری بزرگتر پیشنهاد می گردد.
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Abstract
Aim: The research purpose is to draw a comparison of
social support and irrational belief in traumatic work
events of electrical distribution company located in
Khorasan. Method: A sample of 90 subjects that was
randomly selected was assigned to three 30-individual
groups divided by having received or not having received
the electric shock. The research tools included Perceived
Social Support –Family Scale (PSS-FA) Questionnaire
and Jones Irrational Belief's Questionnaire. ANOVA and
Kruskal-Wallis tests were used to analyze the data.
Results: Findings report no between-group difference in
terms of social support, irrational beliefs and education.
However, the age factor differed significantly between
groups. Overall, the possible influence of social support
and irrational beliefs in the accident was not observed that
could be due to the small statistical population or other
limitations of the research.
Keywords: Social Support (Family), Irrational Beliefs,
Work Events, Electricity Distribution Company.
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مقدمه

حوادث ناشي از كار هر ساله موجب مرگ و مير هزاران كارگر مي شود.در حال حاضر حوادث ناشی از کار به عنوان سومین عامل

مرگ و میر در جهان ،دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از تصادفات رانندگی و یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای مهم
بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و در حال توسعه مطرح می باشد(بنتلی 2و هاسالم.)1 00 2 ، 3

بنابر گزارشات رسمي سازمان بين المللي كار  4ILOدر سال  072، 2006ميليون حادثه ناشي از كار اتفاق افتاد كه نزد كي

به دو

ميليون و دويست هزار كارگر جان خود را بر اثر اين حوادث از دست داده اند و هفت ميليون نفر نيز دچار از كار افتادگي شده اند
(مصطفوي راد و همكاران. ) 1389 ،

در بررسی اپیدمیک حوادث حین کار شهرستان سمنان در سال  1387میزان بروز حوادث در سالهای  3/8 ، 1381 - 385 1در هزار بوده

است .بیشترین عامل بروز حوادث ،عوامل فردی (خستگی ،چند شغله بودن ،مشکالت خانوادگی ،استفاده از دارو و  )...بود( .قدس و

همکاران .) 1387 ،

در مراكز سوختگي ،يكي ازشايع ترين علت هاي سوختگي باجريان برق ولتاژ باال را ،باال رفتن از تيرهاي برق به خود اختصاص مي
دهد .سوختگي ناشي از جريان برق و ضايعات ناشي از آن هنوز به عنوان كي

مشكل در جوامع مدرن امروزي مطرح است .براي

كاهش عوارض و مرگ و مير ناشي از آن نياز به اقدامات درماني طبي و جراحي خاص مي باشد .در طي مدت  5سال() 1381 - 385 1

تعداد  5875بيمار مبتال به سوختگي در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) مشهد بستري شدند كه تعداد  231بيمار (  ) %2/4به
دليل سوختگي الكتر يكي بستري بوده اندکه  100نفر در اثر جریان های باالی برق بوده است(رضایی وهمکاران .) 388 1،

نيروي انساني در واحد هاي صنعتي به عنوان اساسي ترن سرمايه محسوب مي شوند(روجرزو هانتر ، 1991 ، 5به نقل از معنوي

پور ) 388 1،نقش نيروي انساني به عنوان مهم ترين منبع سازماني و سالمت جسماني و رواني شاغلين در محيط كار بر كسي پوشيده

نيست .عامل انسانی از مهم ترین عوامل ایجاد و پیشگیری از حوادث بشمار می آید .در این مورد روح و جسم را باید مجموعه
واحدی به حساب آورد و نباید بین عوامل فیزیولوژی و روانشناسی جدایی قائل شد.ناكارآمدي افراد در محيط كار بويژه حوادث

شغلي در محيط هاي صنعتي ارتباط غير قابل انكاري با شرايط روحي و رواني آنها دارد .از آنجاكه در بهترين شرايط ،حداكثر بهره

وري از خالقيت ،تفكر و تعقل نيروي انساني حاصل مي شود و ايجاد اين شرايط مطلوب به روحيات ،شخصيت و عالئق فرد قبل از

شروع بكار و ميزان دلبستگي و عالقه در حين كار ارتباط دارد ،توجه مستمر و پايش مداوم شاغلين از اين جهت در محيط هاي كاري

يكي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير سازمان ها خواهد بود(.با قرائت و حبیبی ) 1384 ،همچنين کارآمد ترين راههاي خالصي از

مشكالت و دشواري هاي توسعه اقتصادی  ،اجتماعي و آموزشي ،بهره گيري مناسب و شايسته از منابع انساني است(.ناگي ، 1996 ،6به

نقل از اميري و همكاران.) 1390 ،

نظریه حمایت اجتماعی که از نظریه مشهور دورکیم ،)2 95 1( 7دانشمند مشهور فرانسوی برگرفته شده است ،بیان میکند ،هرجه

احساس پیوند فرد با گروهی که به آن تعلق دارد (برای مثال با خانواده اش ) بیشتر باشد ،احتمال به خطر افتادن سالمتی فرد کاهش می

یابد (عبدالهی  . ) 1381 ،کوب (  ) 1976حمایت اجتماعی را اطالعاتی می داند که افراد را به باور کردن این مطلب سوق می دهد که

2

-Bently
- Haslam
4
-International Labor Organization
5 -Rodgers & Hunter
6 -Nagy
7 -Durkheim
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آنها مورد عالقه همراهان و اطرافیان بوده و دوست داشتنی ،قابل احترام و ارزشمند هستند و همچنین در یک شبکه ارتباطی دو جانبه

سهیم می باشند.

یکی از مدل های حمایت اجتماعی که کمتر مورد توجه بوده اند ،اشاره به نقش جلوگیری کننده یا خنثی کننده حمایت اجتماعی بر

استرس دارند .لین ،دین و انسل( ) 1986 (،8به نقل از هزاره ای ) 1389 ،ضمن مطالعه بر این مدل دریافتند که حمایت اجتماعی قوی با

حوادث منفی کمتری در زندگی پیوند دارند و این خود دلیلی بر نقش بازدارنده حمایت اجتماعی از استرس ها و حوادث زندگی
است.

پژوهشگران براي تب يي ن چگونگي تأثير حمايت اجتماعي بر سالمتي ،دو مدل را مطرح كرده اند :

-1فرضيه سپر مانند  :حمايت اجتماعي مانع نفوذ استرس بر فرد مي شود-2 .مدل تأثيركلي :بر اساس این مدل ،حمايت اجتماعي

صرف نظرازاينكه فرد تحت تأثيراسترس باشد يا نه ،باعث مي شود تا فرد ازتجارب منفي پرهيزكند وازاين رو اثرات سودمندي

برسالمتي دارد ( سارافينو.) 1387 ،یکی از موضوعات مورد توجه در این پژوهش با اشاره به نقش جلوگیری کننده یا خنثی کننده

حمایت اجتماعی بر استرس و پیوند حمایت اجتماعی قوی با حوادث منفی کمتر در زندگی( ،مدل جانشینی،دین و انسل ، ) 1986 ،
بررسی نقش بازدارنده حمایت اجتماعی از استرس ها و حوادث کاری می باشد.

باورهای غیر منطقی:9باورهایی هستند که بر روان فرد سلطه دارند و عامل تعیین کننده ی نحوه تعبیر و تفسیر و معنی بخشی به

رویدادها و تنظیم کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف می باشند تفکرات غیر منطقی حقیقت ندارند و با واقعیت منطبق نیستند،
باید و حکم برای فرد می آورند ،تعادل فرد را از بین می برند و حال فرد را آشفته می کنند ،از ایجاد هارمونی 10جلوگیری می کنند و

مانع مواجهه موفقیت آمیز با حوادث تحریک کننده می گردند(جاللی طهرانی.) 368 1،

علم روانشناسی رویکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها روانشناسی شناختی 11است .دراین رویکرد اعتقاد بر این است که تفکر یا به

مفهوم وسیع تر شناخت  ،نقش اساسی و مهمی در چگونگی و بروز رفتار فرد ایفاء می کند(.معتمدین  .) 1383بسیاری از ناراحتی های

مردم و زندگی عاطفی نا منظم آنها ،ریشه در انواع عقاید غیر منطقی ،غیر واقعی در مورد خود ،دیگران و جهان پیرامون آنها

دارد(فلدمن.)1987 ، 12با کمی دقت می بینیم افسردگی ،اضطراب ،ناامیدی 13و حتی مشکالت مضاعف دیگری مثل کم شدن

احساس عزت نفس ،پایین آمدن خودپنداره ،سوءظن و بد بینی ، 14می تواند از طریق تلقین های درونی و تفکرات نامطلوب ایجاد
شود.در واقع بسیاری از تلقینات به خود،ابتکاراتی غیر منطقی است که منجر به نتیجه گیری اشتباه ،انعطاف پذیری ،تفکر و جزم

اندیشی می شود(بک.) 1369 ،با توجه به اين كه نگرشها قابل آموزش مي باشند مي توان با ارائه آموزشهاي خاص در نگرش افراد و به

دنبال آن رفتار افراد ،تغ يي راتي ايجاد نمود(موسوي، 1381 ،به نقل از برماس و همكاران.) 1390 ،

نگرشهای فرد شکل دهنده رفتارهای فعلی و آینده فردی می باشد.اینکه فردی در برابر یک موقعیت هیجانی،دردآور،شادی آفرین چه

رفتاری را ارائه دهد ،و یا چه تصمیمی بگیرد ،به نگرشهای او در این زمینه بستگی دارد.به عبارت دیگر،ارتباط بین تفکر،هیجان و

8 . Lin, Dean & Ensel
9
Irrational beliefs
10
Harmony
11- Cognitive Psychology
12-Feldman
13-Despair
14-Pessimism
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رفتار ،رابطه ای قوی و تردید ناپذیر است (الیس .) 955 1،15بر این اساس ،موضوع دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت،
نقش احتمالی باورهای غیر منطقی در بروز حوادث و رفتارهای منجر به حادثه می باشد.

در پژوهش های انجام شده در رابطه با حمایت اجتماعی ،کروزن 16و همکاران (  ) 2010به بررسی تجربیات مثبت و منفي در مورد

حمايت اجتماعي وطول مدت مرگ ومير در بين افراد ميانسال هلندي پرداختند.دکتر جی.لی.وست مس

17

و همکاران ( ) 2010نشان

دادند ،به کارگیری شبکه های اجتماعی به منظور فراهم کردن حمایت اجتماعی در تالش جهت ترک سیگار  ،موثر است.

يارچسگي ،ماهون ويارچسگي

2003

 ،ومك ن كي والس ( 2003به نقل از احمدی علون آبادی  ) 378 1،بر وجود همبستگی معنادار

بين حمايت اجتماعي و رفتار هاي بهداشتی مثبت ،گزارش نمودند.باروخ فلدمن و همکاران(  ) 2002نيز دريافتند که حمايت اجتماعی

رابطه منفی معنی دار با فرسودگی شغلی و رابطه مثبت معنی دار با بهره وری دارد.دکتر حاجبی و دکتر فرید نیا () 388 1رابطه معنادار و
مستقیمی بین حمایت اجتماعی و سالمت روان گزارش نمودند.در تحقیق ایزدی و محمد زاده(  ) 1387میزان حمایت اجتماعی

دانشجویانی که افکار خودکشی داشتند  ،کمتر از میزان حمایت اجتماعی دانشجویان بدون افکار خودکشی بود .خوسفی و همکاران

(  ) 1386به مقايسه عوامل شخصيتي تجربه حوادث استرس زاي زندگي و حمايت اجتماعی پرداختند .در تحقیق موسوی(  ) 1383بین
عوامل خانوادگی و اقدام به خودکشی ارتباط معنا داری مشاهده شد.

مالبرگ-هیمون)1 01 2( 18به بررسی آثار کنفرانس های گروهی خانوادگی بر حمایت اجتماعی و سالمت روانی بر دریافت کنندگان

بلند مدت حمایت اجتماعی در کشور نروژ پرداخت.نتایج حاکی از آن است،گروه مداخله رشد چشمگیری در رضایت از زندگی و

کاهش قابل مالحظه ای در پریشانی های روانی و تشویش و افسردگی نشان دادند.همچنین ،گرایشهای مثبت قابل توجه ،گواه
برخورداری از منابع حمایت اجتماعی هیجانی بود.یافته اصلی این پژوهش ،بیانگر فواید کنفرانسهای گروهی خانوادگی،برای

بزرگساالن و نشان دهنده ی اهمیت تحرک بخشیدن و تجهیز کردن مجدد شبکه های اجتماعی برای دریافت کنندگان حمایت های

اجتماعی به مدت زمان طوالنی تر است.

در پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی ،الکساندرا تیبا 19و همکاران(  ) 2005در پژوهشی  ،ارتباط باور های غیر منطقی و اعتماد به نفس
ضمني و صريح را در دو مطالعه متوالي را بررسی نمودند.بریجز و رویگ( ، 1997 ،20به نقل از معتمدین-عبادی ) 1386بین تفکرات غیر

منطقی و تعلل تحصیلی همبستگی نشان دادند.نجارپوراستادي و همکاران (  ) 1389به بررسی باورهاي غيرمنطقي  ،رضايت شغلي و

ويژگي هاي شخصيتي پرداختند .در مطالعه ی زارعي دوست و همکاران (  ) 1386بين و باورهاي غیر منطقي و بزهکاري رابطه وجود
نداشت.

تقوی و همکاران (  ) 2006به بررسی باورهاي غیر منطقی در افسردگي و اختالل اضطراب فراگیر در كي

نمونه ي ايراني

پرداخت.تحقيقات قبلي درمورد تئوري برانگيزنده ي عقالني با استفاده از نمونه هاي غربي نشان می داد كه سيستم هاي باورهای غیر

منطقی بااختالالت هيجاني مانند اضطراب و افسردگي همراه هستند(تقوی .) 2006 ،در تکرار این كار،تقوی درمطالعه كنوني مطابق

باتئوري الیس  ،در بيماران عصبي و افسرده بيش از گروه كنترل در مقياس كلي و همچنين ده زير شاخص آزمون عقايد غیر منطقی

15-Ellis
16- Croezen
17-Westmass
18-Malmberg-Heimonen
19Aleandru Tiba
21.Bridges and Roig
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نمرات باالتری داشتند.هم چنين دو گروه آزمودنی ها بطور معنادار فقط در دو مورد از ده مورد زير شاخص باور غیرمنطقی متفاوت

بودند .اما در ساير زیر شاخص ها كي سان بودند.

خسارتهای مالی و جانی گزافی که در اثر حوادث ایجاد می شود به تنهایی دلیل بسنده ای برای توجیه بهسازی محیط کار،حمایت
های اجتماعی و بررسی های دقیق رفتاری و روانی کارکنان می باشد(دشتگرد . ) 1387 ،با وجود افزایش نظارتها و تشویقها و توبیخ

های اعمال شده در شرکت توزیع برق خراسان شمالی،این شرکت در سال ، 388 1تعداد  01321روز از دست رفته ،عالوه بر
 72000000ریال خسارت مالی به علت حادثه متحمل شده است که دو مورد از این حوادث منجر به فوت شده و  % 74این حوادث،

حوادث برقی(برق گرفتگی و برق زدگی) بوده است که این آمارها ضرورت بررسی های بیشتر در امر ایمنی و حوادث کاری را
گوشزد می کند(بولتن تحلیلی وضعیت ایمنی و حوادث شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در سال .) 388 1از آنجا كه هزينه

هاي ايمني و بهداشت نا كافي و نارسا بسيار سنگين است ،جاي شگفتي نيست كه اكنون سازمان ها به بهسازي محیط های كارو

بررسی عوامل موثر در ایجاد حوادث و در نتیجه کاهش هزینه ها و بهبود کارایی بسيار توجه مي كنند(مشکاتی .) 1387 ،لذا مهم

ترین هدف این تحقیق با مقایسه عوامل سالمت روانی و حمایت اجتماعی در گروه هایی که در سال 388 1دچارحادثه شده اند ،با

گروه های بدون حادثه و گروههای غیر بهره برداری ،پی بردن به نقش این عوامل در ایجاد حوادث بوده  ،تا در صورت تاثیر

احتمالی ،در جهت رفع و بهبود این شرایط و در صورت عدم ارتباط کافی بین آنها با بررسی ها و پژوهش های بیشتردر جستجوی

علل مرتبط با این حوادث و نهایتا کاهش حوادث شغلی و خسارت های آن گامی برداشته شود .با توجه به مطالب باال و اهمیت
نیروی انسانی در حوادث شغلی  ،این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سواالت است که آیامیزان حمایت اجتماعی خانواده بین

کارکنان حادثه دیده و عادی شرکت برق تفاوت دارد؟ آیا باورهای غیرمنطقی بین کارکنان حادثه دیده و عادی شرکت برق تفاوت
دارد ؟

رو ش

پژوهش از نوع علی -مقایسه ای است .جامعه آماری عبارتست از کلیه کارکنان شرکت توزیع برق خراسان شمالی ( 132نفر)شامل

شهرهای بجنورد ،شیروان ،اسفراین ،مانه و سملقان  ،فاروج ،جاجرم و شعبات این شهرستانها که متشکل از گروه های بهره برداری

وکارکنان شاغل در بخشهای غیر بهره برداری ،شامل واحدهای اداری ،مالی،پشتیبانی و امور مشترکین می باشند .نمونه پژوهش

عبارت بود از  09آزمودنی در سه گروه  30نفره تحت عنوان حادثه دیده ،که شامل تمام افراد حادثه دیده سال  88می باشند و گروه
بدون حادثه و غیر بهره برداری که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند،مورد مطالعه قرار گرفتند .دامنه سنی آزمودنیها

بین  20تا  56سال بود .افراد گروه های مورد آزمون همه متأهل بودند .میزان تحصیالت گروهها از زیر سیکل تا لیسانس بود و گروهها
از نظر تحصیالت تفاوت معنا داری نداشتند .در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ، spssازآنالیز  ANOVAو کروسکال والیس

جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده -مقیاس خانواده -توسط پروسیندانو و هلر (  ) 1983می باشد که در

دانشگاه فوردهم نیویورک  (،به نقل از ثنایی ) 1379 ،تهیه شده است.هدف این آزمون  ،سنجش ارضاء حمایت اجتماعی خانواده است

که شامل  20سوال می باشد گزینه های این مقیاس عبارت از (بله) ( ،خیر) ( ،نمیدانم) است نمره ی (نمیدانم) صفر است و پاسخ
(خیر) برای سواالت  4،16،19 ،3و  20مساوی یک و برای بقیه ی سواالت نمره ی پاسخ (بله) مساوی یک است دامنه نمره کل

سواالت بین  0تا  20است نمره ی باال به منزله ی حمایت اجتماعی بیشتر از نظر پاسخ دهندگان می باشد .در نمونه استاندارد شده
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تهّیّیه کنندگان  ،پایایی درونی

21

با ضریب آلفای کرونباخ  0/ 89بوده است .همچنین این آزمون از روایی همزمان خوبی برخوردار

است.ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این مقیاس با شخصیت سنج کالیفرنیا 22و وابستگی بین اشخاص معنادار بوده است.
نمرات گروههای نمونه بالینی و غیر بالینی در هر دو مقیاس متفاوت بود (ثنایی.) 1379 ،

آزمون باورهای غیر منطقی،برای اندازه گیری و سنجش عقاید غیر منطقی در سال  68 91توسط جونز تهیه گردید که از ده قسمت

شامل  100عبارت ساخته شده است .هر قسمت مربوط به یکی از باورهای غیر منطقی است .زیر مقیاس های این آزمون عبارتند از:

ضرورت تائید و حمایت ازجانب دیگران ،انتظار باال از خود ،تمایل به سرزنش خود ،واكنش به ناكامی،بی مسئولیتی عاطفی،دل

مشغولی همراه با اضطراب ،اجتناب از مشكالت  ،وابستگی  ،درماندگی نسبت به تغییر  ،و كمال گرایی عبارت آزمون به روش

لیکرت و به صورت پنج درجه ای از به شدت مخالف تا به شدت موافق ،تهیه شده اند .نمره فرد در هر عبارت با توجه به کلید نمره

گذاری از  1تا  5می باشد  .جهت نمره گذاری به طرف غیر منطقی بودن است یعنی اگر پاسخ فرد هر چه بیشتر غیر منطقی باشد
،نمره او در آزمون زیادتر می شود .تحقیقات متعددی روایی این آزمون را مورد تأیید قرار داده اند ( تقی پور ( .) 1373روایی این

مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/ 71ذکر کرده است) .این آزمون از اعتبار و ثبات خوبی برخوردار است .جونز با
استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد مشاهده نمود که اعتبار آزمون  0.92می باشد میانگین پایایی همه زیر مقیاس های آن % 74

بدست آمده است.

یافته ها

همان طور که در جدول  1مشاهده می شود ،میانگین سنی گروه های بدون حادثه  31 / 16سال ،حادثه دیده  33/ 20سال و غیر بهره

برداری  40سال می باشد .میانگین نمرات حمایت خانواده ی گروه ها به ترتیب  16 - 16 /33-51/4 ،و میانگین میزان باورهای غیر

منطقی سه گروه به ترتیب  572/2-472/77-972/5،می باشد .

جدول:1وضعیت توصیفی سن  ،حمایت اجتماعی و باورهای غیر منطقی سه گروه

متغیر

گروهها
بدون حادثه

سن

حمایت اجتماعی

باور غیر منطقی

میانگین

انحراف معیار

تعداد نمونه

31 / 16

7/ 0007

حادثه دیده

33/ 20

7/ 406

30

غیر بهره برداری

40 / 00

10 /738

30

بدون حادثه

51/ 40

3/ 265

30

3/ 487

30

غیر بهره برداری

16 / 00

3/ 815

30

بدون حادثه

972/ 50

17 / 510

30

472/77

23 / 425

30

572/ 20

51/ 255

30

حادثه دیده

حادثه دیده
غیر بهره برداری

16 /33

30

بر اساس نتایج جدول  ،2بین تحصیالت گروه های مورد آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد ،اما از نظر سن بین گروه ها تفاوت

معنی داری وجوددارد.

21

Internal Consistency
California Personality Inventory

22
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جدول -2جدول آماره های آزمون کروسکال والیس در مورد مقایسه میانگین نمرات سه گروه حادثه دیده و بدون حادثه و غیر مرتبط از نظر سن و
تحصیالت

متغییر

مقدارآماره کی دو

سطح معناداری)(p

درجه آزادی

سن

10 / 657

2

0/ 005

میزان تحصیالت

5/ 954

2

0/ 051

جدول  ، 3نتايج مقايسه ميانگين نمرات کل آزمون حمایت اجتماعی و باورهای غیر منطقی در سه گروه حادثه دیده  ،گروه بدون

يشودچون  Pبدست آمده بزرگتر از سطح خطا پذیری 0/ 05می باشد و
حادثه و غیر مرتبط را نشان ميدهد  .همان طور كه مشاهده م 
يتوان نتيجه گرفت كه تفاوت میانگین ها بين
Fمحاسبه شده از Fبحرانی جدول در سطح خطا پذیری  0/05بزرگتر است  ،بنابراين م 

گروه های حادثه دیده و عادی معنی دار نیست .به عبارت دیگر بین گروه های حادثه دیده و عادی در میزان حمایت اجتماعی و
باورهای غیر منطقی تفاوت معنی دار ی وجود ندارد.

جدول :3نتایج ازمون  ANOVAدر مقایسه میانگین نمرات حمایت اجتماعی وباور های غیر منطقی سه گروه
متغییر

حمایت اجتماعی
باور های غیر منطقی

مقدار F

سطح معناداری)(p

درجه آزادی کل

1/ 913

89

0/ 154

0/172

89

0/ 763

با توجه به جدول  ،4تفاوت معنی داری بین مولفه های باورهای غیر منطقی در بین سه گروه مشاهده نمی شود

جدول  :4جدول آماره های آزمون کروسکال والیس در مورد مقایسه میانگین نمرات سه گروه حادثه دیده و بدون حادثه و غیر مرتبط در مقیاسهای
باورهای غیر منطقی

مقیاس باورهای غیر منطقی

مقدارآماره کی دو

درجه آزادی کل

سطح معناداری)(p

ضرورت تاییدو حمایت دیگران

2/ 457

2

0/ 293

انتظار بیش از حد

2/ 625

2

0/ 269

تمایل به سرزنش

2/ 695

2

0/ 260

0/ 218

2

0// 897

بی مسئولیتی عاطفی

1/393

2

0/ 498

بیش نگرانی توأم با اضطراب

0/546

2

0/ 724

واکنش به ناکامی

اجتناب از مشکالت

0/048

2

0/ 657

وابستگی به دیگران

0/ 726

2

0/ 696

درماندگی نسبت به تغییر

1/ 506

2

0/174

0/172

2

0/378

کمال گرایی

بحث ونتیجه گیری

همانطور که در یافته های تحقیق مشاهده می شود ،در میزان حمایت خانواده و باورهای غیر منطقی کارکنان دچار حادثه و عادی

شرکت توزیع برق خراسان شمالی تفاوت معنی داری مشاهده نشد به عبارت دیگر در این تحقیق تأثیر احتمالی حمایت اجتماعی و
باورهای غیر منطقی در ایجاد حوادث و رفتارهای منجر به حادثه یافت نشد آزمودنی ها در زیر مقیاس های باورهای غیر منطقی نیز

تفاوت معناداری نداشتند.

نتیجه این تحقیق مغایر با نقش جلوگیری کننده یا خنثی کننده حمایت اجتماعی بر حوادث زندگی ومغایر با اساس مدل تأثيركلي

حمايت اجتماعي بر سالمتی ( سارافينو  ) 1387 ،می باشد .همچنین با نتایج مطالعه ی لین ،دین و انسل( 1986 ،هزاره ای ) 1389 ،بر مدل
جانشینی حمایت اجتماعی و گزارش يارچسگي ،ماهون ويارچسگي

2003

 ،ومك ن كي والس ( 2003به نقل از احمدی علون آبادی

 ) 378 1،مبنی بر وجود همبستگي معنادار بين حمايت اجتماعي و رفتارهاي بهداشتي مثبت ،مغایرت دارد .
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یافته های این پژوهش در قسمت باورهای غیر منطقی ،با نظر الیس( ،) 988 1در مورد تعامل کامل تفکر،احساس و عمل (جان راجر

،پیتر مک ویلیامز ) 1370 ،و تأثیر فکر غیر منطقی در بروز رفتارهای غیر منطقی و مشکالت رفتاری (امیری ،سلیمی ،رمضانی ،خوانکی
 ) 388 1،مغایرت دارد.همچنین این نتایج نتوانست اثر شهودی اندیشه ها (چه مثبت چه منفی) رابر ذهن و جسم ودر نتیجه رفتار فعلی
و آینده (براتانن )2 37 1 23رانشان دهد.

مغایرت نتایج این تحقیق با پیشینه ذکر شده می تواند به علت محدود بودن نمونه ها و پراکندگی آنها در شهرهای استان و همچنین

سایر محدودیت های تحقیق  ،مخصوصا عدم امکان کنترل فاکتورهای مزاحم ،ازجمله وجود شیفت های کاری متفاوت  ،شیوه ها ی

مدیریتی متفاوت در امورهای برق،تفاوت در نوع اشتغال کارکنان ،وجود تفاوت معنادار از نظر سن بین گروه ها وهمچنین تفاوت

درمیزان سنوات کاری وویژگی های شخصیتی ،عدم امکان دسترسی به وضعیت متغیر ها قبل از وقوع حوادث و مقایسه ی آن با
اطالعات به دست آمده ی بعد از وقوع حوادث .وجود فاصله ی زمانی بین وقوع حوادث و بررسی متغیر ها و ...باشد.

همچنین نظریه اینکه مبانی نظری و تحقیقات ذکر شده این تحقیق بیشتر در جوامع غیر ایرانی صورت گرفته که ممکن است از نظر

اصول و استانداردهای کاری و ایمنی،قوانین کار و رفاه اجتماعی ،سیستم های آموزشی و فرهنگی و حمایت های اجتماعی تفاوت

هایی با کشورمان داشته باشد ،لذا مغایرت نتایج این تحقیق با پیشینه ی آن می تواند نیاز به توجه بیشتر به امر رعایت

استانداردها،اصول فنی ،بازرسی ها و آموزش های ضمن خدمت در صنایع و سازمان ها خصوصًاًا مشاغل پرخطر را،قبل از پرداختن به

عوامل انسانی در کشورمان گوشزد کند.

ونیز می تواند بیانگر این مطلب باشد که عوامل دیگری غیر از حمایت خانواده و عوامل شناختی ،برای مثال عوامل اقتصادی ،رفاهی،

آموزشی ،تآمین اجتماعی ،مدیریتی و ...در بروز حوادث کاری موثرند که باید ریشه یابی شوند.

نظر به محدودیت تحقیقات در خصوص حوادث کاری و عوامل روانشناختی و اجتماعی مرتبط با کارکنان در معرض خطر ،و

همچنین با توجه به محدودیت های این تحقیق  ،بررسی هایی در رابطه با میزان فاکتورهای روانشناختی – اجتماعی و شخصیتی

شاغلین با تعداد نمونه های بیشتر و در جوامع آماری دیگر و همچنین پژوهش هایی به منظور شناسایی عوامل بروز حوادث شغلی در

مشاغل گوناگون پیشنهاد می گردد تا بتوان نتایج را با اطمینان بیشتری تعمیم داد .همچنین به شرکتها و سازمانها ،مخصوصًاًا مشاغل پر

خطر پیشنهاد می گردد با بررسی های دقیق رفتاری و روانی و حمایتی کارکنان خود و بررسی عوامل موثر در ایجاد حوادث ،در
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