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 رفیق:   نام                               حسنی :      نام خانوادگی 

  مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد:رشته تحصیلی و گرایش                 سی علوم تربیتی و روانشنا:    دانشکده 
  1384 / 7 / 6 : تاریخ فراغت از تحصیل         خانم دکتر ملیحه آشتیانی:  نام استاد راهنما 
 بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پر حادثه شرکت هواپیمایی هما در سال :عنوان پایان نامه 

1384– 1383.  

 چکیده
امروزه استرس یکی از واژه های بسیار معمول و آشنایی است که همه ما با آن به نحوی درگیـریم و در مقابـل

  . و نیروی انسانی آنها دارندشرکت ها   سازمان وحوادث شغلی نیز تاثیر بدی بر روی

این تحقیق با هدف بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثـه و پرحادثـه شـرکت هواپیمـایی همـا

 مقایسـه ای–با توجه به فرضیات و سواالت مورد نظر در این تحقیق از روش تحقیـق علـی                  . صورت گرفته است    

 نفـری345اشند که با استفاده از جدول مورگـان تعـداد نمونـه              نفرمی ب  3060ی  جامعه آمار . سود جسته است    

در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهشی کار جمع آوری اطالعات صورت گرفت کـه بـرای جمـع. انتخاب شد   

 سوال مـی باشـد و براسـاس مقیـاس35این پرسشنامه شامل    . آوری اطالعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد        

پرسشـنامه. مخالفم و کامالٌ مخالفم مـی باشـند    موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ،      شامل کامالٌ  لیکرت و درجات آن   

 نفر اجرا شد که آلفای بدست آمده برابر بـا 40در مرحله اول برای تعین میزان اعتبار آن به صورت آزمایشی روی            

a =./91 عـات بدسـت آمـده ابتـدا مـوردسپس در مرحله دوم پرسشنامه به صورت نهایی اجرا شد و اطال.  است

نتایج بدست آمده از این تحقیـق بـر پایـه فرضـیات. و سپس فرضیات بررسی شدند و استنباطی  تحلیل توصیفی   

 :نشان می دهد که 

 .بین کارکنان در واحدهای کم حادثه و پرحادثه از نظر میزان استرس تفاوت وجود دارد 

 .ر حادثه تفاوت وجود دارد بین ویژگیهای نقش در واحدهای کم حادثه و پ

 .تفاوت معناداری بین واحدهای کم حادثه و پر حادثه از نظر ویژگیهای شغل وجود نداشت 

 .استرس شغلی در زنان و مردان به طور معناداری متفاوت است 

 .میزان درآمد به عنوان عاملی تعدیل کننده نتوانسته تاثیر استرس را کنترل نماید 

کمتری نسـبت از استرس     و کارکنانی که دوره ها ی آموزشی مرتبط با شغل گذرانده باشند            و بالخره  کارگران   

 . به کارگران و کارکنانی که این دوره ها را نگذرانده اند برخوردارند 
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کلیات: فصل اول 

 
 
 
 
 
 

 مقدمه
مـی تـوانیم     گـذرا بیانـدازیم بـه سـادگی       اگر به تاریخ تمدن بشر نگاهی       . ستگذر ا زندگی انسانها درحال    

بشر برای دهها هزار سال دارای تمدنی کشاورزی محور         .  از تاریخ تمدن بشر را متمایز کنیم        مختلفی ایدوره
کشاورزی شروع مـی شـود و بـرای چیـزی           بوده و در حقیقت تمدن بشری با یکجا نشینی و متعاقب آن کار              

با ظهور ماشین چهـره     . بعد از این دوره بشر وارد دنیای صنعتی گردید        . داشت   هزار سال دوام     10  به نزدیک
 بـه تعریـف کـردن       رشهرها، صنایع، کشاورزی، مردمان و حتی فرهنگ کشورها دگرگون گردید و بشر مجبـو             

فـرا   و اما امروز بشر در حال گذر از دنیای صـنعتی بـه دنیـای               . باره بسیاری از جنبه های زندگیش گردید      ود
همانطوریکه دنیای صـنعتی    .  دارای ویژگیهای خاص خود می باشد      " قاعدتا فرا صنعتی  دنیای    و استصنعتی  

بشـر بـرای هـزاران سـال بـه زنـدگی عـادی و         . و کشاورزی نیز دارای ویژگیهای منحصر به فرد خـود بودنـد           
اما با گذشت زمان ورق برگشت و با ظهور دنیـایی جدیـد بسـیاری از جنبـه هـای                    . دیکنواخت، خو گرفته بو   

شاید بشر در هیچ دوره ای به اندازه این عصر جدید دچار مشـکالت نبـوده،                . زندگی بشری دچار تحول شدند    
امروزه با پیشرفت در هر عرصه ای مشکالت جدید بشر را به چالش می طلبند، گویی پیشرفت خود طـراح و                     

 .الق مشکالت نو و جدید استخ
و اما موضوع اصلی، همانطوریکه در باال اشاره شد این است که بشر با ورود بـه دنیـایی جدیـد بسـیاری از                        

م سازمانها و شرکت ها بیش از هر چیز دیگری بـوده            هدر این بین شاید س    . جنبه های زندگیش متحول شده    
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با . از جنبه های زندگی مدرن انسانها دچار تحوالتی شدند        سازمانها به عنوان نظامهای اجتماعی و یکی        . است
 نمی توانند در دنیای فراصـنعتی         ورود به دنیای جدید، صحبت برسر این بود که سازمانهای کهنه و قدیمی            

بسیاری از کشورهای صنعتی و شرکتها و سازمانهای آنها بـه   . موفق باشند و ما بایستی به فکر چاره ای باشیم         
تجدیـد سـاختار، تغییـر سـاختار سـازمانی، روی آوردن بـه عـدم تمرکـز و                   . یده های جدید بودند   فکر طرح ا  

بشر بسیاری از جنبه های     . نوآوری، توجه به مشتری و خلق سازمانهای جدید از جمله ایده های جدید بودند             
 بـه عبـارتی دیگـر       زش، آگاهی الزم را به کارکنانش بدهد و یا        آموزندگی سازمانی را متحول کرد بدون اینکه        

 .بدون اینکه آنها را برای موفق شدن در این دنیای جدید آماده کند
متعاقب این ما شاهد نارضایتی ها در بین کارکنان و کارگران بودیم، آمار بیماریها بـه سـرعت بـاال رفـت،                      

تی جدیـد   جنبه های اخالقی و انسانی زندگی بشری روز به روز کمرنگ تر شدند و ما هر روز شـاهد مشـکال                    
به طوریکه در این میان و بالخص در زندگی سازمانی ما با پدیده ای تازه به نام استرس شـغلی آشـنا                      . بودیم

در خالل تحقیقات جامع و وسیعی کـه  . شدیم چیزی که از آن به عنوان بیماری قرن بیست و یکم یاد کردند       
 مشخص شد که استرس شغلی       ، رفت   صورت گ  توسط اتحادیه ها، محققان، شرکت ها و سازمانهای پژوهشی        

با بسیاری از بیماریها و همچنین بسیاری از متغیرهای سازمانی از جمله عملکـرد، کـارآیی، رضـایت، تعهـد،                    
. ارتباط دارد و این سرآغاز راه بـرای مطالعـه و بررسـی بیشـتر گردیـد                .... جابجایی و اشتغال کارکنان و غیره       

تحقیق مشغول انـد و هـزاران       و   سرتاسر جهان در این زمینه به بررسی         بطوریکه امروزه سازمانهای متعدد در    
دولتهـا  . سایت تنها به موضوع استرس شغلی و بیماریها و نتایج و عواقب زیان بار آن اختصاص داده شده انـد                   

ن و در ای  . زدند  دست به کار ایجاد و تأسیس سازمانهای دولتی برای مقابله با این پدیده و راههای کاهش آن                  
رهگذر سهم کشور ما بسیار بسیار اندک بوده است و شـاید هنـوز چیـزی بـه نـام اسـترس شـغلی بـه فکـر                            

جـای  . سیاستمداران و خط مشی گذاران حکومتی و همچنین سازمانهای بزرگ و مدیران آنها نرسیده اسـت               
ت و مطالعـاتی در ایـن   دارد که بیش از اینها، این موضوع مورد توجه قرار بگیرد و سازمانها بـا انجـام تحقیقـا    

در کنار تمامی این مسایل به نظر می رسد در          . زمینه و به کارگیری نتایج تحقیقات گامهای مؤثری را بردارند         
امید است که بادرایت مدیران عـالی       . وزرات خانه ها و سازمانهای بزرگ ما شاهد توجه به این موضوع هستیم            

 .گیردسازمانها این موضوع بیشتر مورد توجه قرار ب
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 بیان مسأله
 راه بسیاری مانـده اسـت     اگر چه هنوز تا صنعتی شدن کشورمان        . کشور ما در حال صنعتی شدن می باشد       

است، اما در این رهگذر جای دارد که سازمانها و شرکت ها بیشتر به مسایل کارکنان چه در درون سازمانها و                   
 دهه اخیر به عنوان معضلی بـزرگ بـرای کارکنـان            یکی از مسایلی که در چند     . چه در بیرون آنها توجه کنند     

بوده، مسأله استرس ناشی از شغل است که گاهی حتی زندگی عادی کارکنان را مختل کرده و آنها را رنـج و                      
 . عذاب داده است

 آنهـا   مکـارآیی کارکنـان و تعهـد کـ        عـدم   ما هر روزه با مسأله نارضایتی کارکنان، ضعف عملکرد، حوادث،           
 گذشـته احسـاس رضـایت کمتـری در          نسـبت بـه   کارکنـان مـا     . ان دست به گریبان هسـتیم     نسبت به سازم  

درصد حوادث روز به روز بیشتر می گردد، تعهد کارکنان نسبت به سـازمان و امـوال و                  . دنشغلهایشان می کن  
    روز به روز ضعیف تر مـی گـردد و همانطوریکـه          بعضی از کارکنان     دارایی های آن کاهش می یابد و عملکرد       

 در فصل دوم ارتباط هر یک از ایـن مـوارد   "می دانیم تمامی این مسایل با استرس شغلی ارتباط دارند و بعدا    
 .شرح خواهیم دادرا با استرس شغلی 

استرس امروزه به عنوان یکی از ویژگیهای زندگی بشر به شمار می رود و به راحتی می توان گفـت کـه از                       
 با شناخت و درک درست آن از طریق مطالعات و تحقیقـات بـه راحتـی                 اما ما . شدنی نیست  زندگی بشر جدا  

چرا که همواره گفته می شود که هیچ کس بـدون  . می توانیم آن را کنترل کنیم، نه اینکه آن را از بین ببریم           
ما از طریق بررسی استرس می      . استرس نیست و هر فردی در طی روز، هفته و یا ماه دچار استرس می گردد               

نقش آن را در ایجاد حوادث، عملکرد، رضایت، تعهد سازمانی بیابیم و بررسی نقش اسـترس در ایجـاد                   توانیم  
 .حوادث آن چیزی است که در این تحقیق مدنظر است

مـی   حوادث به عنوان جزئی الینفک از زندگی سازمانی بالخص در شرکتهای تولیدی و صنعتی به شـمار                  
طوریکـه  با هم از طریق مطالعات تأیید شده،    ود دارد و رابطه این دو       رود و در کنار این مسأله استرس هم وج        
آن .  فرد حادثه دیـده نیـز دسـتخوش اسـترس مـی گـردد              همچنیناسترس باال منجر به حادثه می گردد و         

چیزی که در این پژوهش بیشتر مد نظر است یافتن این نکته است که آیا میزان اسـترس در واحـدهای کـم                   
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همچنین آیا بـین ویژگیهـای نقـش و شـغل در            ا متفاوت است یا نه؟      مرکت هواپیمایی ه  حادثه و پرحادثه ش   
واحدهای کم حادثه و  پرحادثه تفاوتی وجود دارد یا نه ؟و نیز پی بردن به این نکته است که آیا اسـترس در                        

 در نظـر    زنان و مردان متفاوت است یا نه و آیا درآمد می تواند به عنوان یک عامـل تعـدیل کننـده اسـترس                      
پی بردن   ....؟ و غیره    آیا میزان استرس در افراد آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت دارد           گرفته شود یا نه ؟        

 . به این سواالت کار اصلی این پژوهش محسوب می شود 
 

 اهمیت و ضرورت مسأله
 که سـازمانها از     نظر به اهمیت استرس در زندگی افراد و در حیات سازمانها و همچنین مسایل و مشکالتی               

بابت استرس درگیر آنها هستند و اهمیت این مسأله که سازمانها سالیانه میلیاردها دالر بابت حوادث ناشی از                  
کار پرداخت می کنند به ما این اجازه را می دهد که در واقع به بررسی نقش استرس شغلی در ایجاد حوادث                      

نها از بابت حوادث ناشـی از کـار کـه مـی تواننـد یکـی از                  بپردازیم چرا که اگر هزینه های مستقیم که سازما        
علتهای آن استرس یا فشار ناشی از شغل باشد را در نظر بگیریم در واقع انجام پژوهش در این زمینـه عـالوه                   

م داشته باشد و آن هم این است کـه          ه می تواند توجیه علمی      ،ادی داشته باشد  اقتصبراینکه می تواند توجیه     
 . مربوط به سازمانها را بررسی و حل کنیمیکی از مشکالت

اهیمت این مسأله و تأثیر آن در زندگی افراد به جایی رسیده که دکتر پل روش رئیس انستیوی آمریکایی                   
با کمال تعجب می گوید که فشارهای روانی ناشی از شرایط اجتماعی امروز             ) نیویورک  ( استرس در یونکرس    

 ترجیح می   و امنیت  به میل و اراده شخصی، ناآرامی را برآرامش          "که غالبا نسلی خواهان هیجان بوجود آورده      
 در آخرین دقایق پرواز هواپیمایشان خود را با عجلـه و  "تا آنجایی که حتی مدیران سطح باال مخصوصا     . دهند

ته اد گشـ معتـ سراسیمه به فرودگاه می رسانند گویی که امروزه مردمان به ترشح زیاد آدرنالین در بدن خـود                
  ). 21، 1362  ،الیوت( اند 

  شغلی را به سه دستهسوانحاگر عوامل مؤثر بر 
 یعنی بزرگی و کوچکی آن و نوع صنعت: کیفیت سازمان .1

 یعنی میزان توجه سازمان به افزایش ایمنی و کاهش موانع و : ای ایمنیهبرنامه  .2
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 کارگر ناامن یعنی فردی که عامل حادثه می گردد  .3

 .از مؤلفه های کارگر ناامن در واقع زمانی است که فرد تحت استرس قرار دارددر نظر بگیریم یکی 
عالوه براین اگر هزینه ای مستقیم و غیر مستقیم حوادث را برای سازمان، فـرد و جامعـه در نظـر بگیـریم                   

ه ناشی از کـار کـه       برای مثال یک مؤلف آمریکایی تخمین زده است که هر حادث          . یک رقم نجومی خواهد شد    
را هـا    هزینه      این مؤلف این  .  دالر هزینه در بردارد    1800موجب اتالف وقت می گردد برای کارفرما حداقل         

ای غیر مستقیم یعنی لطمات وارده بـه        های مستقیم یعنی مراقبتهای طبی و غرامت و هزینه          هشامل هزینه   
اشین آالت و ابزار و اثاثیه است کـه چهـار برابـر هزینـه               تولید، از میان رفتن درآمد کارکنان، زیان وارده به م         

 میلیـارد دالر    200در ایـاالت متحـده سـاالنه        ).  ، چکیده    1352-53 ، مصداقی نیا . ( ای مستقیم هستند  ه
خسارت ناشی از استرس در بخش صنایع بصورت پرداخت غرامت ناشی از غیبت کار، حـوادث، مـرگ و میـر                     

 . ای مزمن و جابجایی کارکنان هزینه می شود، بیماریه کردن ناشی از کار
  و نقـش اسـترس شـغلی در           آمـد  با توجه به این آمار و ارقام و اطالعات دیگری که در فصل دوم خواهند              

 درون   بـه  زندگی امروزه و شغل ما و همچنین با توجه به اینکه جامعه ما روز به روز صنعتی تر می گردد و پا                     
رد و همچنین هزینه ها و حوادثی که افراد، جامعـه  ا دنیای فرا صنعتی می گذ   ه شکل گرفته شده از    تازصنایع  

و شرکت ها در قبال استرس متحمل می شوند اهمیت این مسأله و تحقیقات مشابه آن روز به روز بیشتر می          
 صرف کردن زمان، انرژی، دانش و حتی سرمایه ای کالن در چنین حیطه ای عـالوه براینکـه                   "طبیعتا. گردد
 . می تواند کاری انسانی و بشر دوستانه هم باشدد تواند توجیه اقتصادی داشته باشمی

 

  تحقیقاهداف
 . در واقع این تحقیق دارای یک هدف کلی و چندین هدف فرعی است

هدف کلی این تحقیق بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثـه در     : هدف کلی : الف
 نظر کارکنان این شرکت می باشد که در واقع کـل تحقیـق حاضـر را پوشـش مـی                      از  هما شرکت هواپیمایی 

 .دهد
 :  اهداف اختصاصی که به موارد زیر می توان اشاره کرد: ب
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  در واحدهای کم حادثه و پرحادثهتفاوت میزان استرس شغلی کارکنانشناخت  .1

 .شناخت ویژگی نقش در واحدهای کم حادثه و پرحادثه .2

 ر واحدهای کم حادثه و پرحادثهشناخت ویژگی شغل د .3

  در واحدهای کم حادثه و پرحادثهحوادثشناخت رابطه بین استرس و  .4

 .آموزش مرتبط به شغل با کاهش استرس شناخت تأثیر  .5

 . تاثیر میزان ادر آمد در کاهش استرس شناخت  .6

 فرضیات تحقیق
  فرضیه6که عبارتند از 

 .نظر میزان استرس تفاوت وجود داردبین کارکنان واحدهای پرحادثه و کم حادثه از  .1

 . داردتفاوت وجودویژگیهای نقش در واحدهای کم حادثه و پرحادثه بین  .2

 . داردتفاوت وجود ویژگیهای شغل در واحدهای کم حادثه و پرحادثه بین  .3

 .آیا میزان اسرس در زنان و مردان متفاوت است  .4

 .تأثیر استرس را کنترل نمایدمیزان درآمد به عنوان یک عامل تعدیل کننده می تواند  .5

ای آموزش مرتبط با شغل گذرانده باشند از استرس کمتری          هکارگران و کارکنانی که دوره       .6
 برخوردار هستند

 

 تعریف واژه ها و اصطالحات اساسی تحقیق
عمـل خشـونت آمیـز روی       : از جملـه  دارد   کلمه ایست انگلیسی که معانی مختلف        1استرس .1

 شـوک، صـدمه      ، نی، جراحی، تخلیه الکتریکی، خستگی شـدید، هیجـان        اورگانیسم مانند شوک عفو   
سی به فشار، فشار صدا، تنش، فشار روحـی ترجمـه           فاراین کلمه در  .  (LEROBERT)را دارد   روانی  

 . )1371واژه نامه زبان شناسی، (شده است 

                                                 
1 Stress 
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 در فصـل دوم     اینجا سعی می شود که تعریف مختصر و جامعی از استرس ارایه گـردد و سـایر تعـاریف                  در  
 .ارایه شوند 

استرس عبارت است از واکنش های بیولوژیکی بدن انسان به هر تقاضای روانی، فیزیولوژیکی و جسمی که                 
به عبـارت دیگـر اسـترس تغییـر وضـعیت طبیعـی متعـادل               . می باشد ) به عنوان استرسور مشهور هستند      ( 

انی و جسمی و در نتیجه واکنش هـای جبرانـی           بیولوژیکی بدن انسان به علت استرسورهای فیزیولوژیکی، رو       
 . ( Antunano, 2002 ,p: 1 ). بدن برای بازگرداندن چنین تعادلی مشخص شده است

NIOSH                    موسسۀ ملی برای بهداشت و ایمنی شغلی نیز در تعریف استرس شغلی می گویـد کـه اسـترس ،
که الزامات شغلی با تواناییها، منابع و        هنگامی   مضرجسمی  وشغلی می تواند به عنوان پاسخ با واکنشی روانی          

 NIOSH , 1999, p:5 )  (.بیفتد نیازهای کارگر سازگار نیستند اتفاق 
استرس شغلی در بردارنده شاخصهای ویژگیهای نقـش، ویژگیهـای شـغل            : تعریف عملیاتی استرس شغلی   

ق پرسشـنامه تحقیـق     می باشد که این شاخصها در حکم معرف هایی برای استرس شغلی هستند که از طری               
 .اندازه گیری می شوند

مجموعه انتظاراتی که در یک وضعیت مشخص فرد رفتار خود را طبق            : مفهوم نقش  : 1نقش .2
 ( henris mendras , 1987,p:47 )آن تنظیم می کند 

نقش حالت پویایی منزلت اجتماعی است و رفتار مشخصی را نشان می دهد و قابل بررسـی علمـی اسـت،                  
آنطور که فرد نقش را همراه با کنش مقابل با سایر افراد انجام             ( محقق و پویا    ). معین شده   ( محول  می تواند   
ویژگی نقش ارتباط به انتظارات توسعه و انتظارات فرد و تعارض هایی دارد که بـین افـراد و                   . باشد) می دهد   

 .توسعه ممکن است رخ بدهد
نتظارات یا خواسته های فرد و انتظارات و خواسته هـای  سترس ناشی از نقش زمانی رخ می دهد که بین ا  ا

 . سازمان ناسازگاری وجود داشته باشد
ام نقـش، تعـارض نقـش،       بهـ در این تحقیق ویژگـی نقـش بـا معـرف هـای ا             : تعریف عملیاتی ویژگی نقش   

 . نقش سنجیده می شودکمباری گرانباری نقش و

                                                 
1 role 
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ای اطالعات الزم برای انجام شغل به طـور مطلـوب         وضعیت شغلی معینی که در آن پاره        : 1ابهام نقش : الف
 )اند که چه انتظاری از وی برای انجام شغلش دارندددر نتیجه فرد نمی . ( شده اندندر اختیار فرد قرار داده 

کـه شـامل    . یعنی فرد از پس انجام کاری که بخشـی از شـغل معینـی اسـت برنیایـد                 : 2گرانباری نقش : ب
ایی که در شغل محوله می گنجد وقت کافی ندارد و گرانباری            هی انجام تمام کار   گرانباری کمی یعنی فرد برا    

 .کیفی زمانی رخ می دهد که فرد شاغل مهارتهای الزم را برای انجام شغل معینی ندارد
وضعیتی که در آن از مهارتهای شخص به طور کامـل و تمـام اسـتفاده نمـی شـود یـا                      : 3اری نقش بکم: ج

 .فرد کمتر از اندازه ممکن به کارگرفته می شوندمهارتها و تواناییهای 
زمانی رخ می دهد که تن دادن به مجموعه ای از الزامهای شـغلی بـا پـذیرش مجموعـه                    : 4تعارض نقش : د

  ).70-74، 1378رندال، ( ی مغایر یا به کل ناممکن است غلدیگری از الزامهای ش
لیتهـا در یـک مجموعـه انسـانی          خاص که در بین سایر فعا      یفعالیت: فهومی  تعریف م : شغل .3

 .( A birout , 1980,p:.78 )انجام می شود 

 یعنی شیوه انجام و اتمام شغل: تعریف مفهومی ویژگی شغل
 .ویژگی شغل با معرف های آهنگ کار، تکرار کار سنجیده می شود: تعریف  عملیاتی ویژگی شغل

 .سرعت یا آهنگی که فرد باید با آن کارکند: آهنگ کار: الف
کاری که در طی آن مجموعه مجزایی از فعالیتهای تکلیف شده به طور پیـاپی و بـا ترتیبـی                    : تکرار کار : ب

 .یکسان تکرار شوند بدون آنکه فعالیتهای معین دیگری موجب گسستگی یا وقفه در آنها شوند
در فرهنگ لغت حادثه را به معنـی رویـداد و واقعـه و پـیش آمـد                  : فهومی  تعریف م : حادثه .4
 و عمل و پیش آمد ناخوش آینـد و خـارج از نظمـی مـی باشـد کـه       منظور  کرده اند و بیشتر      معنی

و بعضی معتقدند که حادثـه اتفـاقی اسـت          . ممکن است خسارت مالی و جانی داشته یا نداشته باشد         
 پیش بینی نشده که بدون دخالت خود شخص و بوسیله یک نیروی خارجی برانسان رخ می دهد

 ) چکیده پایان نامه ،1352-53 ، مصداقی نیا( 

 .منظور از حادثه در این پژوهش کوچکترین خراش یا ضربه تا مرگ می باشد: تعریف عملیاتی
                                                 
1 Role ambiguity 
2 Role overload 
3 Role under load 
4 Role conflict 
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 حادثـه   10منظور بخشی است که در طول سال کمتر از          : تعریف عملیاتی : بخش کم حادثه   .5
 .برای آن اتفاق می افتد

 حادثـه   20ول سال بیشـتر از      منظور بخشی است که در ط     : تعریف عملیاتی : بخش پرحادثه  .6
 / 9/ 13, وادث شرکت هواپیمـایی همـا       حمصاحبه با رئیس بخش ایمنی و       ( برای آن اتفاق می افتد    

1383. (  

 محدودیت های پژوهش
 بود اطالعات و تحقیقات مرتبط با استرس شغلی و حوادثکم .1

 ن اطالعات به خاطر محرمانه بود از طرف بخش ایمنی و حوادثکافی  اطالعاتعدم ارایه .2

عدم همکاری بعضی از کارکنان در این تحقیق بـه علـت نیـاز بـه همکـاری شـدید بـرای          و   .3
 . پرکردن پرسشنامه می تواند از مشکالت این تحقیق باشد

 
 

 

 
   
 
 

      
  

 
 
 
 
 


