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Abstract 

Background and Objective: Due to the major role of emotional 

intelligence in the prevention of risky behavior and management of 

workplace stresses, the present study aimed to assess the relationship of 

emotional intelligence and job stress with safety behaviors among work 

permit issuers in one of the oil industries in Tehran in 2020. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study 

was performed on 300 employees of an oil refinery in Tehran. 

Demographic information questionnaire, Siberian Schering Emotional 

Intelligence Questionnaire, as well as Parker and Decotis Job Stress 

Questionnaire were used to collect data. Moreover, to examine safety 

behaviors, a 23-item behavioral questionnaire which was developed by 

Mehdi Nia et al. and assesses safety compliance and safety participation 

was used. To obtain the percentage of safe behavior on an observational 

basis, a behavioral checklist of five important behaviors of work permit 

issuers that are part of the work permit guidelines and have been measured 

in past events was used. 

Results: In this study, the percentage rates of safe behavior of work permit 

issuers, their stress levels, and emotional intelligence were reported as 

40.57, 2.26, and 3.12, respectively. The assessment of the relationship 

between emotional intelligence and the percentage of safe behavior 

pointed to a statistically significant relationship (P=0.019) with a 

correlation coefficient of 0.161. Moreover, job stress with a correlation 

coefficient of -0.217 demonstrated a significant relationship with 

emotional intelligence (P=0.001). Anxiety with a correlation coefficient of 

-0.068 had a significant and inverse relationship with the percentage of 

safe behaviors (P=0.022). 

Conclusion: As evidenced by the results of this study, among the permit 

issuers in the refinery, people with higher emotional intelligence 

experienced lower levels of stress and perform more safety behavior. 
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بررسی ارتباط میان هوش هیجانی و استرس شغلی با رفتار ایمنی صادرکنندگان مجوز کار 

 در یکی از صنایع نفت

1شهرام وثوقی
1، حسین ابراهیمی*،2، مجتبی داوری 

3ابولقاسمی، جمیله  
4، مرتضی طالبی 
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  چکیده

های با توجه به اینکه هوش هیجانی در پیشگیری از رفتار ناایمن و نحوه برخورد مناسب با استرس سابقه و هدف:

محیط کار نقش مهمی دارد، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میان هوش هیجانی و استرس شغلی با رفتار 

  انجام شده است. 1399تهران در سال ایمنی صادرکنندگان مجوز کار در یکی از صنایع نفت 

نفر از کارکنان یک پاالیشگاه  300مقطعی است که روی -این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی ها:مواد و روش

نامه هوش هیجانی نامه اطالعات دموگرافیک، پرسشها از پرسشآوری دادهنفت در تهران انجام شد. برای جمع

س شغلی پارکر و دکوتیس استفاده شد. همچنین برای بررسی رفتار از یک نامه استرشرینگ، پرسش سیبریا

نیا و کرد و مهدیسؤال استفاده شد که رعایت ایمنی و مشارکت ایمنی را بررسی می 23نامه رفتاری با پرسش

از یک  ایصورت مشاهدهدست آوردن درصد رفتار ایمن بهاند. برای بههمکاران آن را طراحی و اعتباربخشی کرده

سنجید که جزء مورد از رفتارهای مهم صادرکنندگان مجوز کار را می 5لیست رفتاری استفاده شد که چک

 دستورالعمل مجوز کار و در حوادث گذشته نیز تأثیرگذار بود.

و میزان استرس و هوش هیجانی  57/40در این مطالعه درصد رفتار ایمن صادرکنندگان مجوز کار  ها:يافته

دار آماری بود. دربررسی ارتباط با هوش هیجانی و درصد رفتار ایمن، ارتباط معنی 12/3و  26/2به ترتیب ها آن

(019/0P= با ضریب همبستگی )ارتباط  -217/0وجود دارد. همچنین استرس شغلی با ضریب همبستگی  161/0

دار و ارتباط معنی -068/0(. اضطراب نیز با ضریب همبستگی =001/0Pداری با هوش هیجانی دارد )معنی

 (.=022/0Pمعکوسی با درصد رفتار ایمن دارد )

بین صادرکنندگان مجوز کار در پاالیشگاه، افراد با هوش هیجانی بیشتر استرس کمتری داشتند  گیری:نتیجه

  ها رفتار ایمنی بیشتری مشاهده شد.و در بین آن
 

 ن مجوز کار، مجوز کار، هوش هیجانیاسترس شغلی، رفتار ایمن، صادرکنندگا واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

گروه مجتبی داوری، : * نويسنده مسئول

ای، دانشکده مهندسی بهداشت حرفه

بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 .تهران، ایران

 M_davari2020@yahoo.comایمیل: 

 

بررسی ارتباط میان هوش هیجانی و استرس شغلی با رفتار ایمنی صادرکنندگان مرتضی.  مجتبی؛ ابراهیمی، حسین؛ ابولقاسمی، جمیله؛ طالبی، وثوقی، شهرام؛ داوری، ستناد:ا

 .29-36(: 1)9؛1401 بهار ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . مجوز کار در یکی از صنایع نفت

مقدمه
های صنعتی، های جلوگیری از حوادث در محیطیکی از روش

استقرار و کاربرد سیستم مجوز کار است که خطرات بالقوه را 

ند. کبینی میالزم را قبل از شروع فعالیت پیش شناسایی و احتیاط

حال اگر در هریک از مراحل صدور مجوز کار خطایی رخ دهد، 

صنعت را تحت تأثیر قرار آید که کل حوادث ناگواری به وجود می

منظور جلوگیری از بروز خطا در صدور مجوز کار، پایش دهد. بهمی

ترین اثر را در پیشگیری از رفتار کارکنان صادرکننده مجوز کار مهم

بروز خطا دارد. عملکرد صحیح سیستم مجوز کار به همه افراد 
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 خاصی نوع ایمنی رفتار. ]2،1[کننده در آن بستگی دارد مشارکت

 منیای سطح ارتقای باعث و زندسرمی فرد از که است شغلی رفتار از

 شود. اینمی محیط و جامعه کارکنان، مشتریان، عموم بهداشت و

کار،  انجام استانداردهای دستورالعمل از پیروی شامل رفتارها

 .]4،3[است مشابه موارد سایر و فردی حفاظت ازتجهیزات استفاده

های متفاوتی العملهای مختلف رفتارها و عکسانسان در موقعیت

های مختلف نیز با شرایط یکسان یک فرد در زمان دهد.از خود بروز می

 .]5[ است رفتارهای یکسانی از خود نشان ندهد ممکن

 به سمارگانی بر محیطی تقاضای اثر بر که است پیامدی استرس

 تیک تقاضاس به بدن واکنش غیرمعین نوعی آید. استرسمی وجود

 استرس یا فشار محرك، به یک به پاسخ یا واکنش معرض در که

دهنده کاهشفشار روانی )استرس( از عوامل . ]6[شود می منجر

استرس شغلی به عدم هماهنگی  وری و تمرکز حواس است.بهره

های فرد ها و خواستهها، قابلیتبین ضروریات شغلی با توانایی

شود فرد از حالت آرامش گویند یا هر وضعیتی که منجر میمی

ها خارج شود )حالت ثابت روانی و فیزیولوژیکی(. استرس در سازمان

 .]5[شود وری و رشد محسوب میی حفظ بهرهتهدیدی بالقوه برا

از طرفی، بررسی رفتارهای ناایمن نشان داده است عوامل 

پرتی، اختالل زای محیط کار از طریق کاهش تمرکز، حواساسترس

گیری و غیره سهم بسزایی در بروز در حافظه، کاهش قدرت تصمیم

همنحصرب.  ]7-9[ در صنعت دارند رفتار ناایمن از سوی افراد شاغل

پذیری است که یکی فردترین روش در تحمل فشار روانی برگشت

پذیری شود. برگشتهای هوش هیجانی محسوب میاز قابلیت

رو شدن با یک معنی توانایی بازگشت به حالت اولیه پس از روبهبه

میدی، شکست یا دیدن خسارت ااس و نأمشکل، احساس ی یا مانع

اشتیاق و امیدواری اولیه کماکان  ،است، مشروط بر آنکه حالت

 .]5[ پابرجا باشد

امروزه مشخص شده است کارآمدی فرد در مسائل فردی و 

های هیجانی و نحوه ای با تجربهطور قابل مالحظهاجتماعی به

شود. از سوی دیگر، انسان انطباق با رویدادها تعیین میمواجهه و 

موجودی وابسته به هیجان است و در شرایط مختلف تحت تأثیر 

د های ذاتی، فرگیرد. لذا، عالوه بر مسائل و تواناییهیجانات قرار می

های اکتسابی را نیز به همراه داشته باشد و باید یک سری از توانایی

 وری شغلیاگر بخواهیم نیروی کار، کارآمد و بهره ها بهره گیرد.از آن

شناسی در ها و اصول رواندر سطح مطلوب باشد، باید از یافته

                     شناسی که اخیرا  موردمحیط کار استفاده کنیم. یکی از مباحث روان

 Emotionalتوجه قرار گرفته است، مفهوم هوش هیجانی )

Intelligence توانایی درك احساسات و هیجانات، ]5[( است .

یکپارچه کردن احساسات برای تهسیل تفکرات، فهم و تنظیم 

 هایهای شخصی ازجمله مؤلفهمنظور ارتقای پیشرفتهیجانات به

 عوامل از یکی هیجانی . هوش]5[مطرح در هوش هیجانی است 

است و  شده مطرح ایحرفه برتر عملکرد به کمک در مهم

 اطالعات و هیجانات پردازش با مرتبطهای توانایی از ایمجموعه

های هیجانی، اییتوان طورکلیهب هوش هیجانیاست.  هیجانی

 .]6[ کندبینی میو پیامدهای زندگی را پیش یرفتار

کند؛ به این هوش هیجانی فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می

ها و احساسات خود آگاهی دارد و معنی که فرد چقدر از هیجان

کند. نکته قابل توجه در زمینه ها را کنترل و اداره میچگونه آن

های هوش هیجانی ذاتی نیست هوش هیجانی این است که توانایی

یجانی بیشتری دارند، در و آموختنی است. کسانی که هوش ه

دهند. شرایط مختلف عملکرد مناسب با موقعیت از خود بروز می

Golman ها کند که افراد با هوش هیجانی بیشتر، قابلیتبیان می

نفس های کسب آرامش، اعتمادبههای اجتماعی، مهارتو توانمندی

و انگیزش بیشتری دارند و همچنین خالقیت و نوآوری بیشتر و 

 رسد هوش می نظر به .]5[ی و عملکرد شغلی بهتری دارند بازده

 شرایط اشتغال و شغل با کارکنان سازگاری در مهمی عامل هیجانی

 در و است کار محیط در هیجانات از منطقی و درست استفاده و

 .]9[است  مؤثر کارکنان نیز شغلی استرس کاهش

 انجام شده مشابهی پژوهش تحقیقات این موضوع با رابطه در

 صنایع در 2012 سال در همکاران و Wang که پژوهشی در .است

 زا یکی که دادند بیان کردند انجام پاالیشگاهی و پتروشیمی

 امهنگ انسانی خطای بروز صنایع، این در حوادث وقوع علل ترینمهم

 کارکنان رفتار پایش است. همچنین کارهای پروانه صدور

دارد  خطا از پیشگیری را در اثر ترینمهم کار مجوز صادرکننده

های گاز در یکی از پاالیشگاه 2008.نوری و محمدفام در سال ]1[

در جنوب ایران پژوهشی انجام دادند. در آن تحقیق، برای 

عداد ده شد و تلیست رفتاری استفابرداری از رفتار ایمن از چکنمونه

درصد از  7/26مشاهده بود. در مجموع  3248کل مشاهدات 

شده غیرایمن بودند. درصد رفتار غیرایمن با سن، رفتارهای مشاهده

شده گذشته ( و حوادث شغلی ثبت>001/0pتجربه کاری )

(005/0p<ارتباط معنی ) 7[دار آماری داشت[. 

 با هیجانی هوش ارتباط عنوان تحقیقی باخندان و همکاران 

نشر انجام  و چاپ شرکت کارکنان ایمنی رفتار و عمومی سالمت

 از کارکنان نفر 98 بین در تحلیلی-توصیفی این مطالعه. دادند

 وضعیت داد نشانها یافته .شد انجام تولیدی شرکت عملیاتی

 وشه افزایشنتایج،  مطابق و بود کارگران نامناسب عمومی سالمت

 بروز و ناایمن رفتارهای بر و مثبت تأثیر کارگران سالمت بر هیجانی

 .]5[داشت  منفی تأثیر خطا

Lu  وKuo  گرتعدیل اثر تعیین پژوهشی با هدف 2016در سال 

 خودگزارشی ایمنی رفتار و شغلی استرس بر هوش هیجانی متغیر

از  ها با استفادهکانتینر انجام دادند. داده ترمینال عملیات زمینه در

های کانتینری در تایوان نفر از کارکنان ترمینال 430نامه از پرسش

 تأثیر شغلی استرس داد نشان پژوهشهای آوری شد. یافتهجمع

 داشته است. هوش ایمنی رعایت شرایط در ایمنی رفتار بر منفی

 أتیرت ایمنی و رعایت نیایم مشارکت نظر از ایمنی رفتار بر هیجانی

 روابط در گریتعدیل نقش هیجانی هوش همچنین داشت. مثبت

 .]10[داشت  رعایت ایمنی و شغلی استرس بین

با توجه به نقش هوش هیجانی در پیشگیری از رفتار ناایمن و 
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آموزشی تعداد -های علمیاسترس شغلی و با وجود اینکه در محیط

هوش هیجانی و تأثیرات آن بر رفتار یا  هتحقیق در زمین مناسبی

های صنعتی خأل چنین مطالعاتی شود، در محیطاسترس یافت می

 همنظور ارتقای سطح ایمنی جامع                      کامال  محسوس است لذا به

کارگری و جلوگیری از ایجاد حوادث ناشی از رفتار ناایمن، این 

جانی و استرس شغلی مطالعه با هدف بررسی ارتباط میان هوش هی

با رفتار ایمنی صادرکنندگان مجوز کار در یکی از صنایع نفت در 

 در تهران انجام شد. 1399سال 
 

 کار روش
تحلیلی و مقطعی است که میان -حاضر از نوع توصیفی همطالع

نفر از صادرکنندگان )امضاکنندگان( مجوز کار در واحدهای  300

 عملیاتی یک پاالیشگاه نفت در تهران انجام شد.

 

 هاابزار و نحوه استفاده از آن
منظور انجام این مطالعه، اطالعات فردی و شغلی مورد نیاز با به

ه نامآوری شد. این پرسشساخته جمعامه محققناستفاده از پرسش

سؤال است که سن، وضعیت تأهل، جنسیت، سابقه کار،  11شامل 

میزان تحصیالت، عنوان شغلی، ساعات کاری، وضعیت استخدامی، 

سنجد که در یک سال های آموزشی و تعداد حوادثی را میدوره

 برای فرد اتفاق افتاده یا شاهد آن بوده است.

 سیبریا هیجانی ه هوشنامانی با استفاده از پرسشهوش هیج

 ابزارهای معتبر سنجش از نامه یکیشرینگ ارزیابی شد. این پرسش

 ایگزینه پنج مقیاس قالب سؤال دارد و در 33هوش هیجانی است و 

 هنجاریابی( 1380(منصوری  را آزمون است. این شده تنظیم لیکرت

دامنه است.  به دست آورده درصد 85کرونباخ آن را  آلفای و کرده

امتیازدهی به این صورت  هو نحو 5 تا 1از  نامهپرسش این نمرات

 99/2تا  2دهنده هوش هیجانی کم، نشان 99/1تا  1ه است که نمر

دهنده هوش به باال نشان 3دهنده هوش هیجانی متوسط و نشان

 هیجانی زیاد است.

روانی  نامه فشارپرسشمنظور سنجش استرس شغلی از به

زاده و همکاران ( ترجمه خاقانی1983) DeCotiisو  Parkerشغلی 

مؤلفه دارد و با مقیاس  12نامه ( استفاده شد. این پرسش2008)

                   )کامال  موافق( پاسخ  5                 )کامال  مخالف( تا  1از  لیکرت ایگزینه پنج

نامه فشار روانی شغلی دو بعد دارد که شود. در این پرسشداده می

، 10، 9، 7، 4، 2های نی و اضطراب مربوط شغل است. مادهفشار زما

مربوط  8و  6، 5، 3، 1های مربوط به فشار زمانی و ماده 12و  11

به بعد اضطراب هستند و در مجموع استرس ناشی از کار را 

ا نامه را بزاده و همکاران پایایی کلی این پرسشسنجد. خاقانیمی

 اند. هذکر کرد 85/0روش آلفای کرونباخ 

نیا و رفتار ایمنی که مهدی هنامدر این پژوهش از پرسش

طراحی و اعتباربخشی کردند نیز برای  1395همکاران در سال 

صورت خوداظهاری استفاده شد. این ابزار سنجش رفتار ایمنی به

سؤال رعایت  11سؤال آن مشارکت ایمنی و  12سؤال دارد که  23

دست به902/0ه روش آلفای کرونباخ سنجد. پایایی آن بایمنی را می

 .]4[آمده است 

بازآزمون سنجیده شد. -ها به روش آزموننامهپایایی پرسش

مرتبه  2هفته،  2نفر با فاصله زمانی  20های مذکور را نامهپرسش

 ایخوشهتکمیل کردند و با استفاده از ضریب همبستگی درون

(Intraclass Correlation Coefficient: ICC و نیز ضریب )

 آلفای کرونباخ آزموده شد.

ای، از چک صورت مشاهده در زمینه تعیین درصد رفتار ایمن به

لیست شامل اعمالی است که لیست رفتاری استفاده شد. این چک

در دستورالعمل صدور مجوز کار ذکر شده است و صادرکنندگان 

باید انجام دهند. این رفتارها در  مجوز کار هنگام صدور مجوز

حوادث نیز نقش بسزایی داشته شبهو گیری حوادث گذشته شکل

 دستاند و از طریق مطالعات حوادث گذشته بهو تأثیرگذار بوده

لیست را بدون اطالع اند. کارشناسان ایمنی واحد این چکآمده

 شود و به صورت سرزده تکمیل کردند. پسفردی که ارزیابی می

شده، ایمن یا غیرایمن از مشاهده رفتارهای هدف در گروه بررسی

 رفتار با ارتباط در شود.لیست مشخص میها در چکبودن آن

 افراد از هریک برای ایمن رفتار درصد ،1معادله  ایمنی، طبق

 .]5[شود می مشخص

%رفتار ایمن =
تعداد رفتار ایمن مشاهده شده

کل رفتارهای ایمن و نا ایمن مشاهده شده
× 100 

(1) 

برداری برای تعین حداقل تعداد مشاهدات الزم برای نمونه

و با در نظر گرفتن احتمال رخداد  2 هرفتاری نیز بر اساس معادل

 .]5[دست آمد درصد، تعداد کل مشاهدات الزم به 50رفتار ایمن 

 

(2)                                                  𝑁 =
[𝑍1−𝛼

2 𝑃(1−𝑃)]

𝑒2 
𝛼 = 0.01  
𝑒 = 0.05 

 

 400با توجه به فرمول تعداد مشاهدات رفتار کارکنان، حدود 

بار  24شود که تعداد مشاهدات ما به تعداد هر نفر بار مشاهده می

نفر  213نامه دهندگان پرسشبود که با توجه به اینکه تعداد پاسخ

بار است که از تعداد  5112بوده است، تعداد کل مشاهدات 

 آمده از فرمول بسیار بیشتر است.دستبه
 

 هاوتحلیل دادهروش تجزيه
نسخه  SPSSافزار ها به نرمها و ورود آنآوری دادهپس از جمع

های توصیفی )جداول توزیع ها با استفاده از روشنو پاالیش آ 24

ها توصیف های توصیفی( دادهفراوانی، رسم نمودار و ارائه شاخص

شدند. با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرونف نرمال بودن 

          های کم ی،                                              های کم ی بررسی شد. با توجه به نرمال بودن دادهداده

انس و برای بررسی همبستگی برای مقایسه میانگین از آنالیز واری
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. ]4[استفاده شد  پیرسون ها از ضریب همبستگیبین متغیر

های هوش هیجانی، استرس شغلی بررسی رابطه بین مؤلفهمنظور به

ها در و رفتار ایمن از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. تمام آزمون

 درصد انجام شدند. 95سطح اطمینان 
 

 نتایج 
 213شده بین کارکنان، نامه توزیعپرسش 300از مجموع 

درصد بود.  71دهی وتحلیل شد. نرخ پاسخنامه دریافت و تجزیهپرسش

اسخ ها کامل پنامه دیگر به دلیل اینکه به تعدادی از پرسشپرسش 87

نامه همکاری نکردند، داده نشده بود و تعدادی هم در پر کردن پرسش

باز آزمون  –ایج حاصل از سنجش پایایی آزمون حذف شدند. نت

 9/0بیشتر از ( ICC) ایخوشهدرون همبستگی های ضریبنامه پرسش

ر ها دنامهنتایج حاصل از سنجش آلفای کرونباخ پرسشرا نشان داد. 

شود، پایایی مشاهده میگونه که آمده است. همان 1جدول 

 ها مقبولیت قابل قبولی دارد.نامهپرسش

نشان داده شده است، میانگین هوش  2گونه که در جدول همان

و میانگین  12/3 ± 702/0کنندگان در مطالعه هیجانی شرکت

است. میانگین  26/2± 741/0کنندگان در مطالعه استرس شرکت

 کنندگان در مطالعه به ترتیبرعایت ایمنی و مشارکت ایمنی شرکت

 است. 35/3± 371/0و  ±93/3 557/0

شده برای بررسی رفتار کارکنان لیست رفتاری استفادهچک

شامل پنج رفتار بازدید از محل کار قبل از صدور مجوز، بازدید حین 

انجام کار، رعایت الزامات قیدشده در مجوز کار، بازدید از کار هنگام 

اتمام کار، حضور امضاکنندگان در محل کار )ترك نکردن محل کار( 

 2074شده در این تحقیق، رفتار مشاهده 5112بود. از مجموع 

 57/40درصد( ایمن بود. انطباق نتایج با میزان  57/40رفتار )

نتایج حاصل از بررسی  1دهنده ناایمن بودن رفتار است. نمودار نشان

شود، گونه که مشاهده میدهد. همانرفتاری کارکنان را نشان می

درصد(  45ده در مجوز )بیشترین رفتار ایمن به رعایت الزامات قیدش

درصد(  8و کمترین آن به بازدید از محل کار حین بستن مجوز )

مربوط است. بازدید از محل کار قبل از صدور مجوز و بازدید حین 

 27درصد( و حضور امضاکنندگان در محل کار ) 10انجام کار ) 

 درصد( جزء رفتار کارکنان بود.

 
 هانامهآلفای کرونباخ پرسش: 1جدول 

 مؤلفه آلفای کرنباخ

 خودآگاهی 852/0

 خودتنظیمی 755/0

 خودانگیختگی /750

 همدلی 810/0

 های اجتماعیمهارت 788/0

 کل ابزار هوش هیجانی 798/0

 استرس 775/0

 اضطراب 839/0

 کل ابزار فشار کاری 892/0

 رعايت ايمنی 792/0

 مشارکت ايمنی 823/0

 کل ابزار ايمنی 836/0

 

در بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با استرس شغلی و 

بین هوش هیجانی و درصد رفتار ایمن با ضریب (، 3رفتارایمنی )جدول 

دار و همبستگی از نوع مثبت وجود دارد ارتباط معنی 161/0همبستگی 

(019/0P=؛ به این معنی که)  هرچه هوش هیجانی بیشتر باشد، درصد

هوش هیجانی و استرس با ضریب  رفتار ایمن بیشتر است. بین

دار از نوع معکوس وجود دارد ارتباط معنی -217/0همبستگی 

(001/0P= ،؛ به این معنی که هرچه میزان هوش هیجانی بیشتر باشد) 

 

 شده در مطالعههای بررسیتوصیف هریک از مؤلفه :2جدول 

 انحراف معیار میانگین شاخص مؤلفه

 هوش هیجانی

 223/0 09/3 خودآگاهی

 430/0 47/3 خودتنطیمی

 196/0 56/2 خودانگیختگی

 373/0 01/3 همدلی

 167/0 41/3 های اجتماعیمهارت

 702/0 12/3 کل هوش

 استرس شغلی

 623/0 46/3 اضطراب

 682/0 64/1 فشار کاری

 741/0 26/2 کل استرس

 ايمنی

 557/0 93/3 رعایت ایمنی

 371/0 35/3 مشارکت ایمنی

 452/0 72/3 کل ایمنی

 971/6 57/40 درصد رفتار ایمن
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 نتایج حاصل از بررسی رفتار صادرکنندگان مجوز کار: 1نمودار 

 

میزان استرس کمتر است. بین اضطراب و درصد رفتار ایمن با ضریب 

 (.=022/0Pدار و معکوس وجود دارد )معنیارتباط  -068/0همبستگی 

 با ارتباط شود، درمشاهده می 3گونه که در جدول همان

 ارتباط ایمن رفتار درصد با هیجانی و خودآگاهی هوشهای مؤلفه

 استرس، فشارکاری با خودتنظیمی .دارد داری وجودمعنی و مثبت

 ساستر با خودانگیختگی .دارد دارمعنی و معکوس رابطه اضطراب و

اضطراب،  با نیز اجتماعی هایدارد. مهارت دارمعنی و مثبت رابطه

 خودآگاهی مؤلفه .دارد معکوس رابطه و استرس کاری فشار

 ثرپذیریا بیشترین همچنین دارد. ایمن رفتار بر را تأثیر بیشترین

 است. کار از ناشی اضطراب از ایمن رفتار بر

 

 با درصد رفتار ایمن صادرکنندگان مجوز کار استرس های هوش هیجانی و میزانارتباط مؤلفه: 3جدول 

 هامؤلفه

 استرس فشارکاری اضطراب درصد رفتار ايمن

 یهمبستگ بيضر

 رسنیپ
P 

 یهمبستگ بيضر

 رسنیپ
P 

 یهمبستگ بيضر

 رسنیپ
P 

 یهمبستگ بيضر

 رسنیپ
P 

 458/0 051/0 569/0 -039/0 433/0 -054/0 0/.001 246/0 خودآگاهی

 001/0 -247/0 001/0 -238/0 001/0 -227/0 200/0 083/0 خودتنظیمی

 028/0 151/0 020/0 159/0 057/0 131/0 903/0 -008/0 خودانگیختگی

 075/0 -121/0 112/0 109/0 082/0 -119/0 272/0 706/0 همدلی

 006/0 -189/0 004/0 -195/0 014/0 -168/0 170/0 094/0 های اجتماعیمهارت

 001/0 -217/0 003/0 -201/0 001/0 -227/0 019/0 161/0 کل هوش

 805/0 -017/0 549/0 063/0 022/0 -068/0 001/0 1 درصد رفتار ايمن

 

 بحث

نفر از صادرکنندگان مجوز کار شرکت  300در این مطالعه 

هزار نفر  3کردند. ازآنجاکه تعداد کارکنان در این صنعت حدود 

است، صادرکنندگان مجوز کار در واحدهای مختلف عملیاتی و در 

های متفاوت کاری وجود دارند و هر گروه کاری مانند ابزار شیفت

ننده مجوز کار سرپرستی دقیق، مکانیک و غیره را چند صادرک

، Aکنند. همچنین صادرکنندگان مجوز کار هم در سه شیفت می

B  وC  حضور دارند و هم روزکار هستند و مسئولیت هرکدام از

ها در واحدهای مختلف پاالیشگاه و هر سه شیفت متفاوت است آن

کاری، های مختلف مسئول محوطه، مسئول نوبتو با عنوان

شرکتی و نماینده پیمانکار هستند. همچنین الزم سرکارگردان، ناظر 

است در هر سمت به عنوان امضاکننده مجوز کار یک نفر جایگزین 

نفر  300در زمان غیبت نفر اصلی وجود داشته باشد، لذا تعداد 

 پذیر است.صادرکننده مجوز کار توجیه

نتایج این مطالعه نشان داد هوش هیجانی در کارکنان 

 در شدهگرفته در نظر امتیاز متوسط از رشده بیشتمطالعه

های رعایت ایمنی و نامه است. همچنین بررسی مؤلفهپرسش

دهنده این است که افراد در حیطه رعایت مشارکت ایمنی نشان

کنند تا مشارکت ایمنی. بیشتر بودن مؤلفه ایمنی بهتر عمل می

ه، ارشدهای ایمنی متعدد برگز                                رعایت ایمنی احتماال  به علت آموزش

های کارکنان، استفاده از های مستمر ایمنی بر فعالیتنظارت

نی ها به رعایت ایمهای تشویقی در بین کارکنان و تشویق آنبسته

رعایت الزامات قید  

شده در پرمیت

45%
حضورامضاکنندگان

در محل کار

27%

م  بازدید جین انجا

کار

10%

بازدید قبل از صدور

پرمیت

10%

بازدیداز کار حین  

بستن پرمیت 

8%
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اند یا شاهد حادثه باشد و همچنین کسانی که دچار حادثه شده

اند. این موضوع باعث شده است بیشتر ایمنی را همکارانشان بوده

 تقویت باعث ایمنی مشارکت در اینکه به هتوج رعایت کنند. با

 هاییبرنامه است شود، نیازنیز می فردی ایمنی با مرتبط رفتارهای

 در مشارکت به کارکنان تشویق باعث که شود دیده تدارك

 عایتر به همکاران های آموزشی، تشویققبیل برنامه از هاییفعالیت

شود. این نتایج با نتایج مطالعات  ایمنی جلسات شرکت در و ایمنی

Zhang ]6[ ،Lu  وKuo ]10[نیا و همکاران ، مهدی]و  ]4Smith 

 راستا است. هم ]DeJoy ]11و 

ه بدرصد رفتار ایمن صادرکنندگان مجوز کار در این صنعت 

 هشدگرفته نظر در امتیاز متوسط از روش مشاهده رفتاری کمتر

 رفتار درصد و هیجانی هوش میان (. ارتباط57/40 ± 917/6بود )

 و مثبت نوع از صنعت این در کار مجوز صادرکنندگان ایمن

، ]Kuo ]10و  Luمطالعات  با مطالعه این است. نتایج دارمعنی

راستا است. افراد با هم ]5[و خندان و همکاران  ]9[رودگرنژاد 

آگاهی هیجانی زیاد و خودآگاهی بیشتر هنگام مواجهه با 

های ناصحیح ها را وادار به واکنشهای هیجانی که آنموقعیت

کند، بر رفتار خود کنترل بیشتری دارند و رفتار مناسبی از می

های هوش هیجانی مانند دهند. همچنین دیگر مؤلفهخود بروز می

اعی زیاد باعث شناخت بیشتر نسبت به دیگران مهارت اجتم

های اجتماعی مناسب در محیط کار، شود. با استفاده از مهارتمی

رفتار مناسب و اداره کردن روابط، تخلف و حادثه کمتر خواهد شد 

طریق . ازآنجاکه ارتقای سطح هوش هیجانی کارکنان از ]13،12[

پذیر است، لذا تهیه و تدوین بسته جامع توسعه آموزش امکان

 . ]14-16[  شودهوش هیجانی کارکنان توصیه می

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر رفتار افراد انگیزه است. افزایش 

ها شود رفتار ایمن آنانگیزه در صادرکنندگان مجوز کار باعث می

 استرس و ایمن رفتار درصد با ارتباط . در]17،14،12[افزایش یابد 

 معکوس صنعت، ارتباط این در کار مجوز صادرکنندگان شغلی

دارد؛ بنابراین، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر  وجود دارومعنی

رفتار ایمن، نقش فشار روانی است. به پاسخ شخص به عوامل 

ای که توان کنار آمدن او را فشارآور، شرایط و وقایع تهدیدکننده

. بیشترین تأثیر فشار ]18[د گوینکند، فشار روانی میمحدود می

. به همین ]19[ های شخصیتی افراد استروانی مربوط به تیپ

منظور کنترل و مدیریت استرس صادرکنندگان مجوز کار، دلیل به

ها های شخصیتی آنبهتر است قبل از صدور گواهینامه به تیپ

ها استفاده شود های شخصیتی در این سمتتوجه شود و از تیپ

زا و پرخطر و در شرایط که هنگام مواجه با عوامل استرس

اضطراری بر رفتار خود کنترل دارند تا در صدور مجوز کار دچار 

های شخصیتی صادرکنندگان خطا نشوند. در این مطالعه تیپ

های مجوز کار بررسی نشده است. لذا الزم است بررسی تیپ

تی یکی از موضوعات در مطالعات آینده باشد تا ارتباط آن شخصی

 با رفتار ایمن مورد توجه قرار گیرد.

های شغلی است. فشار روانی یکی از عوامل فشار روانی، استرس

شود که الزامات شغلی افزایش یابد و حق شغلی هنگامی ایجاد می

 انتخاب شخص کم شود )خودمختاری کم و کنترل بیرونی زیاد(

. در کنترل رفتار صادرکنندگان مجوز کار الزم است به ]19[

های شغلی نیز توجه ویژه شود. افرادی که امنیت شغلی استرس

و  تر استها پایینکمتری دارند یا وضعیت اقتصادی اجتماعی آن

فشار کاری بیشتری دارند، بیشتر دچار استرس هستند و رفتار 

زند. یکی از دالیلی که ها سرمیی از آنناایمن بیشتر

صادرکنندگان مجوز کار بدون توجه به رعایت دستورالعمل صدور 

کنند، شاید بارکاری زیاد و مجوز کار، اقدام به صدور مجوز می

تعداد زیاد مجوز کار باشد که در طول ساعات کار اقدام به صدور 

کاری کنند. الزم است در تقسیم کار و کاهش بار آن می

صادرکنندگان مجوز کار توجه شود. کسانی که تحصیالت بیشتری 

دارند، در انجام رفتار ایمن سرآمد هستند و سازگاری اجتماعی 

. لذا استفاده از ]13[بیشتر و مشکالت هیجانی کمتری دارند 

کارکنانی با تحصیالت بیشتر در صادرکنندگان مجوز کار نیز یکی 

( 2016عوامل تأثیرگذار بر رفتار ایمن است. در مطالعه دودانگه )از 

نشان داده شد افراد با هوش هیجانی بیشتر رضایت شغلی بیشتری 

ها بیشتر است، در و کسانی که رضایت شغلی در آن ]20[دارند 

کنند. درنتیجه عملکرد بهتر، انجام وظایف محوله بهتر عمل می

تری نیز خواهند داشت؛ بنابراین، الزم است به هوش ار ایمنرفت

ارتباط میان ای شود. هیجانی صادرکنندگان مجوز کار توجـه ویژه

دار است. هوش هیجانی و استرس شغلی از نوع معکوس و معنی

 Kuoو  Lu، ]21[های دهشیری نتایج این مطالعه با پژوهش

]10[ ،Chhabra  وChhabra ]22[  وWan  و همکاران]23[ 

 مطابقت دارد.
 

 گیرینتیجه
 هوش با پاالیشگاه، افراد در کار مجوز صادرکنندگان بین در

 یمنیا رفتار هاکمتری داشتند و در بین آن استرس بیشتر هیجانی

 هایاسترس کاهش در هیجانی هوش شد. افزایش مشاهده بیشتری

 یتوانای بیشتر هیجانی هوش با افراد. است مؤثر کارکنان شغلی

در  هیجانی هوش ازآنجاکه. دارند را استرس مدیریت و کنترل

 نهمچنی و است مناسبی شاخص اشخاص،های قابلیت بینیپیش

 در مسئله حل توانایی و ظرفیت و انتزاعی تفکر در عامل ترینمهم

 هوش شد کسانی که داده نشان نیز مطالعه این در و است افراد

 از لقب است الزم دارند، لذا کمتری استرس دارند، بیشتری هیجانی

 هیجانی هوش سطح کار، مجوز صادرکنندگان برای گواهینامه صدور

 شناسایی منظوربه الزمهای آموزش و گیرد قرار مدنظر هاآن

اده استف .شود انجام آن ارتقای و چگونگی هیجانی هوشهای قابلیت

از کارکنانی با هوش هیجانی بیشتر در صدور مجوز کار باعث کنترل 

شود و ها میو مدیریت استرس شغلی و افزایش رفتار ایمن در آن

منظور عاملی اصلی در کاهش حوادث ناشی از صدور مجوز است. به

ندگان مجوز کار بهتر است در انتخاب افزایش رفتار ایمن در صادرکن

افراد توجه بیشتری شود. همچنین الزم است به عوامل انگیزشی 
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 ای شود.افراد نیز توجه ویژه

های مطالعه حاضر، عدم دقت الزم، تعجیل یکی از محدوددیت

ها هنامکنندگان در پاسخ به برخی از پرسشکاری شرکتو محافظه

 مطالعه نای اینکه دلیل به است. همچنینبود که در نتیجه تأثیرگذار 

 جنتای توانشد، نمی انجام کار مجوز صادرکنندگان خاص رفتار روی

 آوردندستبه منظورداد. به تعمیم شدهمطالعه جامعه تمام به آن را

 بار تأثیرگذار دیگر مانند عوامل است ایمن، نیاز رفتار در بهتر نتایج

ی های شخصیتایمنی و تیپ به نسبت افراد و آگاهی کاری، نگرش

  بررسی شود. نیز افراد
 

 قدردانی و تشکر
 و یرانا پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت از مقاله نویسندگان

 حترمم کارکنان ویژهشده، بهنفت مطالعه پاالیش شرکت محترم کارکنان همچنین

 و کردند، تقدیر فراهم را پژوهش این انجام امکان خود همکاری با که ایمنی واحد

 رشدا کارشناسی دوره تحقیقاتی نامهپایان از بخشی مطالعه این. کنندمی تشکر

 لومع دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت که است ایحرفه بهداشت مهندسی رشته

  .است کرده از آن حمایت ایران پزشکی

 

 منافع تضاد

 تایجن با تضاد منافعی گونههیچ که کنندمی بیان مطالعه این نویسندگان

 .ندارند مطالعه

 

 یاخالق مالحظات

 رعایت در پژوهش اخالقی معیارهای و نداشت بالینی مطالعات پژوهش این

 .است شده

 

 سندگانینو سهم

 .اندبوده سهیم مقاله نگارش در یکسان طوربه نویسندگان

 

 یمال تیحما

 این پژوهش حمایت مالی نداشته است.
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