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چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :یکی از عوامل مهم در بروز حوادث شغلی رفتارهای نا ایمن افراد میباشد که میتواند بر
نگرش ایمنی تاثیر منفی داشته باشد .افراد با الگوی رفتاری نوع  ،Aبا ویژگیهای شخصیتی از
جمله عجول بودن ،رقابت طلبی ،خصومت و پرخاشگری میتوانند در رخداد حوادث شغلی در

تاریخ دریافت1331/61/61 :
تاریخ پذیرش1331/62/63 :

محیط های کاری موثر باشند .این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین رخداد حوادث شغلی و
الگوی رفتاری در بین کارگران انجام شد.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال  1331در بین  16نفر از کارگران شاغل در
یکی از خطوط مونتاژ موتور سیکلت در تهران انجام شد .به منظور تعیین الگوی رفتاری از

ارجاع:

پرسشنامه الگوی رفتاری  Friedmanو  Rosenmanاستفاده شد .همچنین رخداد حوادث و

فصیح رامندی فاطمه ،ناصر زاده

شبه حوادث ثبت شده در واحد ایمنی و بهداشت مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده

زهرا،

ندری

حمید،

سهیال

ها با استفاده از نرم افزار  SPSS22انجام شد.

خداکریم .بررسی ارتباط بین

یافته ها :ارتباط آماری معنی داری بین الگوی رفتاری نوع  Aو  Bبا رخداد حوادث و شبه

رخداد حوادث شغلی و الگوی

حوادث یافت شد ،به طوریکه شانس رخداد حادثه و شبه حادثه در افراد با الگوی رفتاری نوع ،A

رفتاری در بین کارگران یکی از
خطوط

مونتاژ

موتورسیکلت.
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به ترتیب  4/58و  4/18برابر شانس نسبت به افراد با الگوی رفتاری نوع  Bمیباشد .همبستگی
آماری معنیدار و مثبتی بین نمره الگوی رفتاری با فراوانی حوادث و شبه حوادث یافت شد.
نتیجه گیری :افراد با الگوی رفتاری نوع  ،Aبه علت داشتن رفتارهای خطرناک ،بیشتر دچار
حادثه میشوند .بنابراین یکی از راهحلهای بهبود رفتارهای خطرناک ایمنی و جلوگیری از
رخداد حوادث و شبه حوادث در محیطهای کاری ،انتخاب افرادی با رفتارهای کم خطرتر به
ویژه برای فعالیتهای با ریسک باال میباشد.
کلید واژه ها :حوادث شغلی ،الگوی رفتاری ،کارگران مونتاژ

*1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول)f.fa30h@gmail.com :
2گروه ایمنی صنعتی ،دانشگاه کارقزوین ،قزوین ،ایران
3گروه ایمنی کار و حفاظت فنی ،دانشگاه علمی کاربردی امام علی (ع) ،اهواز ،ایران
4گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران
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بزرسی ارتباط بیه رخداد حًادث شغلی ي الگًی رفتاری..

مقدمٍ
اّویت پیكگیطی اظ ضذساز حَازث ثَیػُ زض هحیظّبی کبضی

زض ثؿیبضی اظ هغبلؼبت اًجبم قسُ ثب اؾتفبزُ اظ الگَی

زض جْت نیبًت اظ ًیطٍی اًؿبًی ٍ حفظ اهَال ثطای ّط ؾبظهبًی،

ضفتبضی  Rosenman ٍ Friedmanاظ جولِ هغبلؼِ قبکطیًیب

هؿتلعم ضیكِیبثی ػلل ایي حَازث هیثبقس .ػَاهل ضذساز

ٍ هحوسپَض ،پطیً ،جی ٍ ّوکبضاى ضاثغِ هخجت ٍ هؼٌیساضی ثیي

حَازث ضا هیتَاى اػوبل ًبایوي اًؿبًی ٍ قطایظ ًبایوي زاًؿت،

الگَی ضفتبضی ًَع  ٍ Aضذساز حَازث ضاًٌسگی ٍ ػسم ضػبیت

ثِ عَضیکِ ضفتبضّبی ًبایوي اًؿبًی ثیكتطیي ؾْن ضا زض ثطٍظ ایي

قَاًیي (جطیوِ قسى) گعاضـ قسُ اؾت .ثغَضیکِ ػقیسُ ثط ایي

حَازث ثِ ذَز اذتهبل هیزٌّس .ذغبی اًؿبًی یکی اظ هْتطیي

اؾت کِ فبکتَضّبی قرهیتی هیتَاًٌس ثط ضٍی ضفتبضّبی

ضفتبضّبی ًبایوي هیثبقس ( 90 .)1زضنس اظ ضذساز حَازث ٍ

هطتجظ ثب ایوٌی ٍ اؾتؼساز آؾیت پصیطی افطاز تبحیطگصاض

آؾیتّبی قغلی ضا ًیع هٌتؿت ثِ ذغبی اًؿبًی هیزاًٌس (.)2

ثبقٌس (.)14-13-12-11

پػٍّكگطاى تؼسازی اظ هتغیطّبی فطزی کِ هیتَاًس ثب

ًتبیج هغبلؼِ ضحیوی پَضزًجبًی ٍ ّوکبضاى ًكبى هیزّس

حَازث ٍ آؾیتّب هطتجظ ثبقٌس ضا قبهل ٍیػگیّبی فیعیکی

ضاثغِ هؼٌی زاضی ثیي ثطٍىگطایی ،ؾبظگبضیٍ ،ظیفِقٌبؾی،

کبضگطاى ،آهَظـٍ ،ضؼیت تبّل ،تَاًوٌسیّبی ازضاکی ٍ شٌّی

ضٍاى ضًجَضی ٍ قسضت پصیطـ تجطثِ ٍجَز زاضز ( .)15ثب تَجِ

ٍ ٍیػگیّبی قرهیتی هیزاًٌس ( .)3افطاز ًبؾبظگبض زض هحیظ

ثِ هغبلؼبت اًجبم قسُ اغلت هغبلؼبت قجلی زض ظهیٌِ الگَی

کبض اغلت احؿبؾبت ذهوبًِ ٍ هٌفی اظ ذَز ًكبى هیزٌّس ٍ

ضفتبضی ٍ حَازث ثِ ثطضؾی اضتجبط ثیي حَازث ضاًٌسگی

ثطٍظ ضفتبضّبی ػهجی هبًٌس اضغطاة ٍ ػهجبًیت آًْب ضا ثیكتط

هَتَضؾیکلت ثب الگَی ضفتبضی  B ٍ Aهیثبقس ٍ هغبلؼبت

هؿتؼس ثطٍظ حَازث هیکٌس ( ،)4ثغَضیکِ ثط اؾبؼ هغبلؼبت

هطتجظ ثب هحیظّبی کبضی اًجبم ًكسُ اؾت ،ثٌبثطایي هغبلؼِ

اًجبم قسُ ثطٍى گطایی ػهجی زاضای ضاثغِ هخجت ثب حَازث

حبضط ثب ّسف ثطضؾی اضتجبط ثیي ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث

ضاًٌسگی هیثبقس (ّ .)5وچٌیي ًكبى زازُ قسُ اؾت کِ

زض یک هحیظ کبضی هًَتبغ هَتَضؾیکلت اًجبم قس.

هسیطاى ثب ٍیػگیّبی قرهیتی اظ جولِ اضغطاة ٍ ػهجبًیت

ريش بزرسی

ًطخ آؾیتّبی ثیكتطی زض هحیظ کبضقبى زاقتِاًس (.)6

ایي هغبلؼِ اظ ًَع تَنیفی  -تحلیلی  -هقغؼی ثَزُ کِ زض

ضفتبض ،پبؾد یب ٍاکٌف فطز ثِ هحطک یب هحطکّبی هحیظ

ثیي توبم افطاز قبغل ٍ ٍاجس قطایظ ٍضٍز ثِ هغبلؼِ (زاقتي

ثیطٍى هیثبقس .ثطاؾبؼ گفتِ گطیي ٍ کطٍتط ،ضفتبض اًؿبى تَؾظ

حساقل یکؿبل ؾبثقِ کبض) زض نٌبیغ هًَتبغ هَتَض ؾیکلت

ؾِ فبکتَض اظ جولِ فبکتَضّبی هؿتؼس کٌٌسُ ،تَاًوٌس کٌٌسُ ٍ

اًجبم قس .زض ًْبیت تؼساز ً 80فط زاضای قطایظ ٍضٍز ثِ

تقَیتی تؼییي هیقَز ٍ ًگطـ یکی اظ ػٌبنط تؼییي کٌٌسُ

هغبلؼِ ثَزًس .اظ آًجبییکِ اظ ایي تؼساز تٌْب ً 30فط زاضای

ضفتبض هیثبقس چطا کِ هطثَط ثِ زضک ،قرهیت ٍ اًگیعـ اؾت

الگَی ضفتبضی ًَع  Aثَزًس ،ثٌبثطایي ثِ نَضت تهبزفی اظ ثیي

( .)8-7زض ثؿیبضی اظ هغبلؼبت زض ثطضؾی اضتجبط ثیي الگَی

ً 50فط ثبقی هبًسُ ٍ زاضای الگَی ضفتبضی ًَع  ،Bتؼساز 30

ضفتبضی ٍ حَازث اظ الگَی ضفتبضی فطیسهي )ٍ (Friedman

ًفط ثطای هقبیؿِ ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث زض ثیي افطاز

ضٍظًوي ) (Rosenmanاؾتفبزُ قسُ اؾت .الگَی ضفتبضی ًَع

زاضای الگَی ضفتبض ًَع  B ٍ Aاًتربة قسًس .زض ایي هغبلؼِ

 ،Aتَؾظ هكبّسات ثبلیٌی زٍ هترهم قلت ٍ Friedman

ثِ هٌظَض ثطضؾی الگَی ضفتبضی (تیپ قرهیتی) افطاز هَضز

 Rosenmanاضائِ قس ٍ افطاز ثب الگَیی ضفتبضی ًَع  ،Aضا ثب

هغبلؼِ اظ پطؾكٌبهِ  25ؾَالی تیپ قرهیتی اؾتفبزُ قسُ

ٍیػگیّبیی اظ جولِ ضقبثت علجی ثطای هَفقیت ،ػجَل،

اؾت ( .)16ضٍایی ٍ پبیبیی ایي پطؾكٌبهِ تَؾظ قبکطیًیب ٍ

َّقیبضی ،پطذبقگطی ٍ ذهَهت تَنیف هیکٌٌس (.)10-9

هحوسپَض ثب هقساض آلفبی کطًٍجبخ  %89هحبؾجِ قسُ اؾت
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( ٍ ،)11زض هغبلؼِ ثبقیبًی ٍ ّوکبضاى هَضز اؾتفبزُ قطاض

ًؿجت قبًؽ ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث ٍ الگَی

گطفتِ اؾت (.)17

ضفتبضی اؾتفبزُ قس .ثطضؾی قطایظ تَظیغ ًطهبل زازُّب ثب

پطؾكٌبهِ الگَی ضفتبضی ًَع  ،B ٍ Aزاضای  25ؾَال زٍ
گعیٌِای (ثلی ٍ ذیط) هیثبقسً .وطُگصاضی ٍ تؼییي ًَع تیپ

اؾتفبزُ اظ آظهَى آهبضی  Kolmogrov_Smirnovاًجبم قس
(.)P-value ;0/05

قرهیتی زض ایي پطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ تؼساز پبؾدّبی ثلی

یافتٍ َا

هیثبقس ،ثسیي نَضت هیثبقس کِ اگط تؼساز پبؾدّبی ثلی افطاز

زض ایي پػٍّف ً 60فط اظ کبضگطاى یکی اظ ذغَط هًَتبغ

هَضز هغبلؼِ کوتط اظ  13هَضز ثبقس ،فطز هَضز هغبلؼِ زاضای

هَتَض ؾیکلت هَضز ثطضؾی قطاض گطفتٌس .ضًج ؾٌی کبضگطاى

الگَی ضفتبضی ًَع ( Bثب ٍیػگیّبی اذالقی آضام ،آؾبىگیط،

 20-40ؾبل ثب هیبًگیي ؾٌی  ٍ 29/7اًحطاف هؼیبض  5/3ثَز.

اضجحیت زاقتي کیفیت ظًسگی ثطای آًبى) ذَاّس ثَز .افطازی

 65زضنس کبضگطاى هتبّل ٍ  35زضنس هجطز ٍ ؾبثقِ کبض افطاز

کِ تؼساز پبؾدّبی ثلی آىّب ثِ ؾَاالت ایي پطؾكٌبهِ  ٍ 13یب

ثیي  1-12ؾبل ؾبثقِ ثب هیبًگیي  ٍ 5/3اًحطاف هؼیبض  3/4هی

ثیكتط اظ  13ثبقس ،ایي افطاز زاضای الگَی ضفتبضی ًَع ( Aثب

ثبقس .ثب تَجِ ثِ ًتبیج جسٍل  ،1زض ثطضؾی اضتجبط ثیي الگَی

ٍیػگیّبی اذالقی اظ جولِ ذیلی هجبضظُجَ ،ضقبثتعلت ،ثی-

ضفتبضی ًَع  B ٍ Aثب ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث ،ثب اؾتفبزُ

حَنلِ ،پطذبقگط ٍ ذهَهتجَ) هیثبقٌسّ .ط چِ ًوطات ثِ

اظ آظهَى کبی زٍ اضتجبط آهبضی هؼٌیزاض ٍ هخجتی یبفت قس.

حساکخط آى یؼٌی ً 25عزیک ثبقس قست الگَی ضفتبضی ًَع A

اضتجبط آهبضی هؼٌی زاضی ثیي ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث ثب

ثیكتط اؾت.

هتغیط تبّل یبفت ًكس .ثب تَجِ ثِ ًتبیج جسٍل  ،2زض ثطضؾی

ٍضؼیت ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث ثب تَجِ ثِ آهبض حجت

اضتجبط ثیي ًوطُ الگَی ضفتبضی ثب فطاٍاًی حَازث ٍ قجِ حَازث،

قسُ زض ٍاحس ایوٌی ٍ ثْساقت ایي نٌؼت هَضز ثطضؾی قطاض

ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى  ،Spearmanاضتجبط آهبضی هؼٌیزاض ٍ

گطفت .تجعیِ ٍ تحلیل ًتبیج ،ثِ کوک ًطم افعاض  SPSS22اًجبم

هخجتی یبفت قس .اضتجبط آهبضی هؼٌیزاضی ثیي فطاٍاًی حَازث

گطفت .ضوي گعاضـ آهبض تَنیفی ًتبیج ،اظ آظهَى کبی زٍ ثطای

ٍ قجِ حَازث ثب هتغیطّبیی اظ جولِ ؾي ٍ ؾبثقِ کبض یبفت

ثطضؾی اضتجبط ثیي الگَی ضفتبضی ٍ ٍضؼیت تبّل ثب ضذساز حبزحِ

ًكسّ .وبًغَض کِ زض جسٍل  3هالحظِ هیگطزز ،قبًؽ ضذساز

ٍ قجِ حبزحِ ،اظ ضطیت ّوجؿتگی  Spearmanثطای ثطضؾی

حبزحِ ٍ قجِ حبزحِ زض افطاز ثب الگَی ضفتبضی ًَع  ،Aثِ تطتیت

اضتجبط ثیي ًوطُ الگَی ضفتبضی ،ؾي ٍ ؾبثقِ کبض ثب فطاٍاًی ضذساز

ثطاثط ثب  4/65 ٍ 4/85ثطاثط قبًؽ زض افطاز ثب الگَی ضفتبضی ًَع

حبزحِ ٍ قجِ حبزحِ ٍ اظ آظهَى ضگطؾیَى لجؿتیک جْت ثطآٍضز

 Bهی ثبقس.

جسٍل  :1تَظیغ فطاٍاًی حبزحِ ٍ قجِ حبزحِ زض الگَی ضفتبضی ٍ ٍضؼیت تبّل
هتغییط

حبزحِ
فطاٍاًی

زضنس فطاٍاًی

الگَی ضفتبضی ًَع B

7

22/6

الگَی ضفتبضی ًَع A

17

58/6

هتبّل

13

33/3

هجطز

11

52/4

ٍضؼیت تبّل
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قجِ حبزحِ
P-value
0/005
0/151

فطاٍاًی

زضنس فطاٍاًی

P-value

14

45/2

0/007

23

79/3

22

56/5

15

71/5

0/702
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جسٍل  :2ضطیت ّوجؿتگی فطاٍاًی ضذساز حبزحِ ٍ قجِ حبزحِ ثب ًوطُ الگَی ضفتبضی ،ؾي ٍ ؾبثقِ کبض زض افطاز هَضز هغبلؼِ
متغیز

شبٍ حادحٍ

حادحٍ
P-value

r

P- value

r

ًوطُ الگَی ضفتبضی

0/016

0/31

0/001

0/55

ؾي

0/113

-0/207

0/067

0/238

ؾبثقِ کبض

0 /140

-0/215

0/654

0/059

جسٍل ً :3تبیج آظهَى ضگطؾیَى لجؿتیک
الگًی رفتاری
حديد اطمیىان

P-Value

وسبت شاوس

حبزحِ

0/006

4/85

1/58

قجِ حبزحِ

0/008

4/65

1/48

متغیز

حد پاییه

حد باال
14/89
14/60

بحج
ّسف ایي هغبلؼِ ثطضؾی اضتجبط ثیي الگَی ضفتبضی ًَع  Aثب

ًتبیج آظهَى ضگطؾیَى لجؿتیک ضوي تبییس ٍجَز اضتجبط

ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث قغلی ثَز .ثِ عَضیکِ ًتبیج

ثیي ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث ثب الگَی ضفتبضیً ،ؿجت

حبنل اظ ثطضؾی ًَع الگَی ضفتبضی ٍ ضذساز حَازث ٍ قجِ

قبًؽ ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث ضا زض افطاز ثب الگَی ضفتبضی

حَازث حجت قسُ زض ایي نٌؼت ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى کبی زٍ

ًَع  ،Aثِ تطتیت ثطاثط ثب  4/65 ٍ 4/85ثطاثط ثیكتط اظ افطاز ثب

ًكبى زاز کِ ثیي الگَی ضفتبضی ًَع  B ٍ Aثب ضذساز حَازث ٍ

الگَی ضفتبضی ًَع ً Bكبى زاز .افطاز ثب الگَی ضفتبضی ًَع  ،Aثب

قجِ حَازث ،اضتجبط آهبضی هؼٌیزاض ٍ هخجتی ٍجَز زاضز.

ضفتبضّبی ضقبثت جَیی ،تْبجوی ثَزى ٍ تالـ ثطای زؾت یبثی

ّوچٌیي ضطیت ّوجؿتگی  ،Spearmanثیي فطاٍاًی ضذساز

ثِ هَفقیت ،زض اًجبم ٍظبیف ذَز ثیزقت هیثبقٌس .ثِ ػلت

حَازث ٍ قجِ حَازث ٍ ًوطُ الگَی ضفتبضی اضتجبط آهبضی هؼٌی

حؽ ثبالی ػجَل ثَزى زض ایي افطاز زض ًْبیت ثبػج ضذساز

زاض ضا ًكبى زاز ٍ ضطیت ّوجؿتگی ثطاثط ثب  0/55 ٍ 0/31ثِ

حَازث هیقًَس .ثغَض کلی الگَی ضفتبضی ًَع  ،Aزاضای تبحیط

تطتیت ثطای ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث گعاضـ قس .افطاز

هٌفی ٍ هؼٌی زاضی ثط ضٍی زاقتي یک ًگطـ ایوٌی هیثبقس

زاضای الگَی ضفتبضی ًَع ً ،Aؿجت ثِ افطاز زاضای الگَی

( .)20-19ثبقیبًی هقسم ٍ ّوکبضاى زض هغبلؼِ ذَز ًكبى زازًس

ضفتبضی ًَع  ،Bتؼساز حَازث ٍ قجِ حَازث ثیكتطی ضا زض

کِ افطاز ثب الگَی ضفتبضی ًَع  ،Aزاضای ثیكتطیي آهبض نسهبت

هحیظ کبضقبى تجطثِ کطزُ ثَزًس .ثِ ػجبضت زیگط ثب افعایف

ًبقی اظ حَازث ٍ ّوچٌیي زاضای ثیكتطیي ترلفبت ضاًٌسگی

هیعاى ًوطُ الگَی ضفتبضی ،افطاز حَازث ٍ قجِ حَازث قغلی

ثَزًس (ّ .)17وچٌیي ضذساز حَازث ٍ ػسم ضػبیت قَاًیي

ثیكتطی ضا تجطثِ کطزُ ثَزًس ،ایي زض حبلیؿت کِ ضطیت

ایوٌی زض افطاز ثب الگَی ضفتبضی ًَع ً ،Aؿجت ثِ ًَع  ،Bزض

ّوجؿتگی ثیي ضذساز قجِ حَازث ٍ الگَی ضفتبضی زاضای

ؾبیط هغبلؼبت گعاضـ قسُ اؾت ٍ الگَی ضفتبضی ًَع  Aضا یک

قسضت ثیكتطی زض هقبیؿِ ثب ضذساز حَازث هیثبقسً .تبیج ایي

ػبهل ذغط گعاضـ کطزُاًس (.)22-21 -12

تحقیق ثب ؾبیط هغبلؼبت اظ جولِ ضحیوی پَضزًجبًی (،)15

وتیجٍ گیزی

ؾوبٍاتی ٍ ّوکبضاى (ّ ٍ Henning ،)18وکبضاى (،)19

اضتجبط ثیي الگَی ضفتبضی ٍ ضذساز حَازث ٍ قجِ حَازث

ّورَاًی زاضز.
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ثیكتط ٍ الجتِ عَالًی هست زض هحیظّبی کبضی هَضز ثطضؾی

تقدیز ي تشکز

زقیقتط قطاض گیطز تب ثتَاى ثب اعویٌبى ثبالتطی ایي ًتبیج ضا زض

ایي هقبلِ حبنل عطح ههَة قَضای پػٍّكی کویتِ

جْت کبّف حَازث قغلی ثکبض ثگیطین .ثکبضگیطی ًتبیج ایي

پػٍّكی زاًكجَیبى زاًكگبُ ػلَم پعقکی قْیس ثْكتی ثِ

هغبلؼِ هیتَاًس حَازث ٍ قجِ حَازث زض هحیظّبی کبضی ضا

قوبضُ حجت /46477ل 1396/هیثبقس .اظ کویتِ پػٍّكی

کبّف ٍ هٌجط ثِ کبّف ّعیٌِّبی ًبقی اظ ایي حَازث قَز.

زاًكجَیبى ٍ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍضی زاًكجَیبى زاًكگبُ

ًتبیج ایي هغبلؼِ ًكبى زاز کِ افطاز ثب الگَی ضفتبضی ًَع ،A

ػلَم پعقکی قْیس ثْكتی ثطای حوبیت هبلی اظ ایي هغبلؼِ

ثربعط ٍیػگیّبی قرهیتی افطاز پطهربعطُای هیثبقٌس،

قسضزاًی هیقَز.

ثغَضیکِ ایي افطاز ثربعط زاقتي ضفتبضّبی ذغطًبک ،ثیكتط

مشارکت وًیسىدگان

زچبض حبزحِ هیقًَس .ثٌبثطایي یکی اظ ضاُحلّبی ثْجَز

عطاحی پػٍّف :ف.ض ،ظ.ى

ضفتبضّبی ذغطًبک ایوٌی ٍ جلَگیطی اظ ضذساز حَازث ٍ قجِ

جوغ آٍضی زازُ :ف.ض ،ظ.ى

حَازث زض هحیظّبی کبضی ،اًتربة افطازی ثب ضفتبضّبی

تحلیل زازُ :ف.ض ،ؼ.خ

ذغطًبک کوتط هیثبقس .ایي هَضَع ثَیػُ زض هحیظّبیی کِ

ًگبضـ ٍ انالح هقبلِ:ف.ض ،ظ.ى ،ؼ.خ

احتوبل ضذساز ذغب زض احط ضفتبض اًؿبى هحتول هیثبقس ،زاضای

تضاد مىافع

اّویت ثبالیی ذَاّس ثَز ،ثٌبثطایي زاقتي یک ضٍـ اًتربة

ًَیؿٌسگبى تهطیح هیًوبیٌسکِ ّیچگًَِ تضبز هٌبفؼی

افطاز ثطای فؼبلیتّبی ثب ضیؿک ثبال زض نٌبیغ هیتَاًس

زضذهَل پػٍّف حبضط ٍجَز ًساضز.
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Investigating of the Relationship between Occupational Accident and Behavioural
Pattern among Workers in One of the Motorcycle Assembly Lines
Fateme FASIH RAMANDI1٭, Zahra NASERZADEH2, Hamid NADRI3, Soheila KHODAKARIM4

Abstract

Original Article

Introduction: Unsafe behaviours are one of the important factors in
occurrence of occupational accidents that can have a negative effect on the
safety attitude. Individuals with type a behavioural pattern, with personality
traits, such as being hasty, competitiveness, hostility, and aggression, can be
effective in the incident of occupational accidents in the workplace. This
study aimed to investigate the relationship between occupational accidents
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and behaviour patterns among workers.

Accepted: 2018/04/23

Methods: This descriptive-analytic study was conducted among 60 workers
engaged in one of the motorcycle assembly lines in Tehran in 2017. Friedman

Citation:
FASIH

RAMANDI

F,

and Rosenman behavioural patterns questionnaire was used to determine the
behaviour pattern. Moreover, the incident of accidents and pseudo- accidents

NASERZADEH

Z,

recorded in the Health and Safety Department were investigated. Data

NADRI

H,

analysis was performed using SPSS22.

KHODAKARIM S. Study

Results: A significant relationship was found between type A and B

of

behaviour pattern with incident of accidents and pseudo- accidents. The

the

between

Relationship
Accident

and

chance of incident of accidents and pseudo- accidents among workers with

Pattern

type a behavioural pattern were 4.85 and 4.65 times more than that of type B

among Workers of One of

behaviour pattern, respectively. There was a significant and positive

the Motorcycle Assembly

statistical correlation between the behaviour pattern score and the frequency

Lines.

of accidents and pseudo- accidents.

Behavioural

Occupational

Hygiene

and

Health

Conclusions: Workers with type a behavioural pattern are more likely to be

Promotion Journal 2018;

injured due to their dangerous behaviours. Therefore, one of the solutions to

2(1): 14-20.

improve safety hazardous behaviours and preventing accidents and pseudoaccidents in workplaces is to select individuals with lower risk behaviours,
especially for high-risk activities.
Keywords: Assembly Workers, Behavioural Pattern, Occupational Accidents
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