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بررسی قدرت پیشبینیکنندگی ادراک گرانباری نقش توسط
*2

محمدرضا خدابخش ،1فریبا کیانی

 .1دکتری روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،مشهد
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم
تاریخ دریافت1932/15/50 :

تاریخ پذیرش1932/12/10 :

چکیده
مقدمه :پژوهشها نشان میدهند که ادراک گرانبار ی نقش در کارکنان رابطه معنیداری با وقوع حوادث شغلی دارد .از جمله
شیوههایی که میتوانند به عنوان موانعی در برابر اثرات زیانبار محیط کار بر سالمتی عمل کنند افزایش منابع شناختی و
حمایتی مانند خودکارآمدی شغلی و حمایت سازمانی است .با توجه به این مطالب ،هدف از پژوهش حاضر تعیین قدرت
پیشبینیکنندگی ادراک گرانباری نقش توس ط خودکارآمدی شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده برای ایمنی میباشد.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است .نمونه متشکل از  183نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن
اصفهان در سال  1931بود که به روش تصادفی طبقهای انتخاب شده و به پرسش نامههای خصوصیات دموگرافی،
خودکارآمدی شغلی ،حمایت سازمانی ادراک شده برای ایمنی و گران باری نقش پاسخ دادند .داده ها با استفاده از محاسبه
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که همبستگی درونی معنیداری بین خودکارآمدی شغلی ،حمایت سازمانی ادراک شده
برای ایمنی و گران نقش وجود دارد ( .) P<5/50تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر خودکارآمدی شغلی حدود  %11و
حمایت سازمانی ادراک شده حدود  %15از واریانس گران باری نقش را پیشبینی کرد ند (.) P<5/50
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش از اهمیت متغیرهای روانی -اجتماعی در پیشبینی ادراک گران باری نقش در کارکنان حمایت
میکند.
کلیدواژهها :گران باری نقش ،خودکارآمدی شغلی ،حمایت سازمانی ادراک شده

*نویسنده مسئول :ایالم ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،تلفن53192825000 :
پست الکترونیکیfariba.kiani64@yahoo.com :
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خودکارآمدی شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده از ایمنی
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مقدمه
جلب کرده است( .)1گرانباری نقش بر ادراک از اینکه آیا

میگیرند و به توفیق آموزشی باالتری دست مییابند و

تراکم کاری در شغل وجود دارد یا نه و همچن ین بر

ترجیح می دهند با چالشهای بیشتری مواجه شوند .در

ادراک از فشار موجود برای تکمیل کار ،و به طور کلی

سمت دیگر ،افراد با حس خود کارآمدی پایینتر به

فضا و دسترسپذیری به منابع موجود اشاره میکند(.)2

سرعت تسلیم می شوند ،اشتیاق پایینی دارند و تعهد پایینی

تحقیقات زیادی به بررسی اثرات گرانباری روی پیامدهای

در قبال پیشرفت و رشد شخصی نشان می دهند(.)14

روانشناختی و رفتاری کارکنان پرداخته و نشان داده اند که

برخی از افراد شاغل وقتی خود را تحت فشار روانی

این متغیر با تعهد کاری و غیبت( ،)9فرسودگی هیجانی

می بینند  ،فقط به این دلیل که احساس میکنند قادرند ،آن

در کار( ، )4گرانباری در زندگی خانوادگی و اجتماعی

را کنترل کنند ،سازگاری بیشتری نشان می دهند( .)10افراد

رابطه مثبتی دارد و همچنین اثرات زیانباری بر بهزیستی

با خودکارآمدی باال به استرسورهایی چون گران باری ،

کارکنان میگذارد( .)0پژوهشها نشان داده اند که تجربه

کمتر واکنشهای روانشناختی و فیزیکی منفی نشان

ذهنی از گران باری نقش مرتبط به آسیبهای شغلی

می دهند( .)10خودکارآمدی پایین با آشفتگیهای

است( .)0کارکنان باور دارند که بار کاری زیاد ،آنها را در

روانشناختی باالتر رابطه دارد(.)12

خطر ابتال به آسیبهای شغلی قرار میدهد( .)2نتایج

همچنین ،برخی از کارکنان  ،حمایت سازمانی ادراک

تحقیق  Baugherو  Robertsدر کارکنان شاغل در

شده را به عنوان مکانیسم کنارآمدن محسوب میکنند.

صنایع شیمیایی نشان داد که بارکاری در نگرانیهای

حمایت سازمانی ادراک شده میزان تعهدی است که

کارکنان درباره خطر احتراق و انفجار سهیم میباشد(.)8

سازمان در برابر کارکنان خود دارد( .)18حمایت سازمانی

یکی از شیوههایی که به عنوان مانعی در برابر

ادراک شده سازه ای از تبادل اجتماعی است()13؛ تئوری

احساسات گرانباری در محیطهای شغلی عمل میکند

تبادل اجتماعی مطرح میکند که کارکنان باورهای کلی

افزایش منابع روانشناختی کلیدی چون خودکارآمدی

پیرامون درجه ای که سازمان از نیازها و ارزشهای آنها

است( .)3خودکارآمدی شغلی ،ساختاری شناختی -

حمایت میکند ،ایجاد میکنند که بر مبنای تعامل با

اجتماعی است که انتظارات و اطمینان شخصی فرد را به

نمایندگان سازمانی ،نظیر سرپرستان و مدیران صورت

منظور اجرای یک وظایفی که شامل رفتارهایی است که

میپذیرد( .)25حمایت سازمانی ادراک شده منابعی از

فرد قبالً آنها را انجام نداده است ،یکپارچه میکند(.)15

حمایت اجتماعی را برای کارکنان فراهم میکند(.)21

خودکارآمدی در هر رفتاری که بوسیله فرد اجرا میشود

سطوح باالیی از حمایت سازمانی ادراک شده به صورت

همچون وظایف شغلی مورد بررسی قرار میگیرد(.)11

منفی با پیچیدگی و تعارض شغلی در ارتباط

خودکارآمدی پایین با اجتناب از وظایف مشکل ،تعهد کم

است( .)29،22اقدامات هدفمند در بهبود ادراک از

به اهداف و فقدان انگیزش پیوند مییابد و بدون خود

حمایت سازمانی نه تنها منجر به بهبود ارتباطات مرتبط با

کارآمدی افراد تالشهای خود را گسترش نمی دهند به

ایمنی میشود  ،بلکه همچنین ارزیابی واقع بینانهتری از

دل یل آنکه آنها احساس میکنند تالشهای آنها با شکست

علل حوادث را پیشنهاد میکند .در جوّ کاری که گفت و

روبهرو خواهد شد( .)12خودکارآمدی پیش بینیکننده

شنودهای ایمنی تشویق و ترغیب شود ،به احتمال کمتری

دستاوردهای شخصی سازمانی و شغلی مثبتی چون

علّت یک حادثه  ،قصور کارکنان زیر دست قلمداد

موفقیت شغلی و رضایت از عملکرد شغلی است(.)19

میشود  ،حتی اگر در این مورد  ،شواهد واضحی وجود
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گرانباری نقش توجه تحقیقاتی زیادی را به خود

افراد با خود کارآمدی باال تصمیماتی با کیفیت باالتر

محمدرضا خدابخش و همکاران
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داشته باشد( .)24همچنین ،سطوح باالی حمایت در سطح

پرسش نامه و بیان اظهار عدم عالقه نسبت به شرکت در

سازمانی ،منعکسکننده نگرانی و عالقه مدیریت به

تحقیق بود.

افزایش رفتار شهروندی ایمنی میشود( .)20اگر کارکنان

در پژوهش و  0نفر به دلیل اینکه پرسشنامه را بطور کامل

احساس کنند که سازمان به فکر آنها می باشد و تجهیزات

پر نک رده بودند (در مجموع  11نفر) به ناچار از نمونه

ایمنی را برایشان فراهم میکند ،تمایل به متابعت با رفتار

اصلی کنار رفتند .به عبارت دیگر  183پرسشنامه کامل

ایمنی و کم خطر در آنها افزایش مییابد(.)20

جمعآوری شد (نرخ برگشت  .)%30کارکنان به صورت

با توجه به مطالب بیان شده ،هدف از پژوهش حاضر

شفاهی رضایت خود را در مورد شرکت در پژوهش اعالم

بررسی قدرت پیشبینیکنندگی گرانباری نقش توسط

کردند و به منظور جلوگیری از سوگیری در پاسخ دادن

متغیرهای خودکارآمدی شغلی و حمایت سازمانی ادراک

به سواالت پرسشنامه ،به آنها اطمینان داده شد که

شده میباشد.

پاسخهای آنها محرمانه خواهد ماند .پس از ترجمه

روش بررسی

مقیاسهای حمایت سازمانی ادراک شده ،خودکارآمدی
شغلی و گرانباری نقش نسخه اصل به زبان انگلیسی

این پژوهش از نوع توصیفی  -همبستگی است .جامعه

همراه با نسخه فارسی به  9نفر از اعضای هیأت علمی

آماری کلیه کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در سال

گروه روانش ناسی و  4نفر از متخصصان ایمنی و سالمت

 1931بودند .در این پژوهش با توجه به گستردگی

ارائه شد و حدود  22نسخه از هرکدام از مقیاسها تکثیر

بخشهای مختلف تولیدی در شرکت ذوب آهن اصفهان

و در اختیار نمونه ای از کارکنان قرار گرفت.

(کوره بلند ،فوالدسازی ،کک سازی و الگومراسیون) از

از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله

روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای نسبی برای انتخاب

مراتبی برای آزمون روابط فرض شده بین خودکارآمدی

اعضای نمونه استفاده شد .حد اقل حجم نمونه در ازای هر

شغلی ،حمایت سازمانی ادراک شده برای ایمنی و

یک از متغیرهای پیش بین  10نفر میباشد( .)22از آنجا

گرانباری نقش استفاده شد .دادهها با استفاده از نرم افزار

که پژوهش حاضر دارای  2متغیر پیش بین ( خودکارآمدی

 SPSSنسخه  10تحلیل شد .به منظور جمعآوری

شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده) و  0متغیر

اطالعات از مقیاسهای زیر استفاده شد:

دموگرافی (جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تاهل ،سن،

الف  -مقیاس حمایت سازمانی ادراک شده برای ایمنی:

سابقه کار) است  ،لذا حداقل حجم نمونه الزم برای این

حمایت سازمانی ادراک شده با  22سوال توسط مقیاس

پژوهش  150نفر بود .با توجه به احتمال ناقصماندن

 Hayesو همکارانش( ) 28سنجیده شد .سواالت این

برخی پرسشنامهها و عدم عالقه برخی از کارکنان به

مقیاس برمبنای میزان تعامل کارکنان با مدیران سازمان و

شرکت در پژوهش ،به تعداد بیشتر در حدود  255نفر از

ادراک حمایت سازمانی می باشد .بر مبنای یک مقیاس 0

کارکنان با روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای انتخاب

درجه ای لیکرت است .نمره آزمودنیها بوسیله جمع پاسخ

شدند.

آنها به  22آیتم پرسشنامه به دست آمد .نمره کل از - 115

معیار ورود یک فرد به مطالعه اشتغال او در بخشهای
شرکت و انتخاب او به شیوه تصادفی از بین اعضای گروه
خود بود و معیار خروج فردی از پژوهش تکمیل ناقص

 22درجه بندی شد که نمره باالتر نشان می دهد کارکنان
سازمان را حمایتیتر ادراک میکنند .در بررسی پایایی این
مقیاس  )23(Munteanuآلفای کرونباخ را  5/35گزارش
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بهزیستی کارکنان است که منجر به روابط متقابل و

 0نفر از اعضای نمونه به علت عدم عالقه به شرکت
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کرد .در این پژوهش ضریب پایایی به روش آلفای

یافتهها

کرونباخ و تنصیف به ترتیب  5/28و  5/25بدست آمد.

الف  -خصوصیات دموگرافی شرکت کنندگان

ب .خودکارآمدی ایمنی ادراک شده :با  0سوال توسط

با احتساب معیارهای ورود و خروج از مطالعه 183

بر م بنای مقیاس لیکرت  4درجه ای است .این مقیاس،

اکثریت کارکنان شرکتکننده در این پژوهش ،م رد (،)%35

دارای روایی (ضریب روایی= 5/82 ، 5/84 ، 5/23در سه

متاهل ( ،)%05و دارای دیپلم ( ،)%05اپراتور و تعمیر کار

نمونه) ،روایی درونی باال ( α =5/89کرونباخ) و اعتبار

( ،)%88شیفت کار ( ،)%04عملیاتی ( )%30بودند .میانگین

قابل قبول است( .)91در این پژوهش روایی درونی این

سن  94و میانگین سابقه کار نیز  12سال بود.

درصد گزارش شده است.

ب .یافتههای توصیفی

مقیاس به روش آلفای کرونباخ و تنصیف  22درصد و 25
ج  -گرانباری نقش :با  0سوال توسط مقیاس Beehr

در جدول  ، 1میانگین ،انحراف استاندارد ،همبستگی

و همکارانش( )2سنجیده شد .این مقیاس بر ادراکات کلی

درونی بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است .بین

پیرامون اینکه آیا تراکم کاری (مانند ،ساعات زیاد کاری)

متغیرهای گرانباری نقش ،خودکارآمدی شغلی و حمایت

در شغل وجود دارد یا نه  ،اشاره دارد .ضریب پایایی این

سازمانی ادراک شده همبستگی درونی معنی داری وجود

مقیاس در  5/28گزارش شد( .)23همچنین ضریب پایایی

دارد(.)P <5/51

آن در این پژوهش به روش آلفای کرونباخ و تنصیف
 5/21و  5/25گزارش شد.
جدول  - 1میانگین ،انحراف استاندارد ،همبستگی درونی متغیرها () N=183
ضرایب همبستگی
9

2

میانگین

انحراف معیار

1

گرانباری نقش

0/20

1/0

1

خودکارآمدی شغلی

12/30

4/92

**5/45

1

حمایت سازمانی ادراک شده

24/32

4/22

**- 5/93

**- 5/40

1
** P <5/51

خودکارآمدی شغلی و حمایت سازمانی ادر اک شده

ج .تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی
از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای ارزیابی
قدرت

پیشبینیکنندگی

گرانباری

نقش

توسط

استفاده شد .خالصه مدل تحلیل رگرسیون در جدول 2
ارائه شده است.

جدول  - 2خالصه مدل تحلیل رگرسیون
مدل
مدل  .1پیشبینها :خودکارآمدی شغلی
مدل  .2پیشبین ها :خودکارآمدی شغلی ،حمایت
سازمانی ادراک شده

R

R2

df1

df2

Sig.

F

3/12 5/10 5/45

1

182

5/554

0/88 5/21 5/40

1

180

5/59
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مقیاس  Cohenو همکاران( )95سنجیده شد .این مقیاس

نفر با محدوده سنی  09- 18سال وارد مطالعه شدند.
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محمدرضا خدابخش و همکاران

هر کدام از متغیرهای پژوهش در جدول  9ارائه شده

همانطور که مشاهده میشود متغیرهای خودکارآمدی

است.

شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده روی هم رفته %21
از واریانس گران باری نقش را بطور معنیداری
پیش بینی میکنند( .)P <5/51نتایج تحلیل رگرسیون برای

متغیر

B

SE B

ß

T

واریانس تبیین شده

Sig.

توان آماری

خودکارآمدی شغلی

5/53

5/50

5/22

2/31

5/11

5/59

5/23

حمایت سازمانی ادراک شده

- 5/58

5/54

- 5/20

- 2/81

5/15

5/54

5/22

همانطور که مشاهده میشود خودکارآمدی شغلی

میدهد و تا حدودی در این باور شخصی افراد منعکس

بطور معنیداری حدود  11درصد واریانس گرانباری نقش

است که تا چه اندازه آنها بر رویدادهای بیرونی و در

را پیش بینی میکند( .)P <5/51همچنین حمایت سازمانی

موقعیتهای ایمنی کنترل د ارند( .)90آنهایی که جایگاه

ادراک شده بطور معنی داری حدود  15درصد واریانس

مهار درونی دارند اعتقاد دارند که میتوانند بر محیط

گرانباری نقش را پیش بینی میکند(.)P <5/51

کنترل داشته باشند ،بیشتر احتمال دارد و اقدامات

بحث

محتاطانه ایمنی الزم را برای جلوگیری از حوادث اتخاذ
کنند و آن هایی که جایگاه مهار بیرونی دارند احتیاطهای

نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی شغلی بطور

الزم و مناسب را اتخاذ نمیکنند؛ آنها اعتقاد دارند که

معنی داری ادراک گرانباری را در کار پیش بینی میکند .این

حادثه برای هر کسی اتفاق می افتد و عمیقاً تقدیرگرا و

یافته همسو با نتایج پژوهشهای پیشین میباشد(.)92- 90

جبری مسلک هستند( .)29با توجه به پژوهشهایی که

افرادی با خودکارآمدی پایین هم از نظر عاطفی و هم

پیرامون سبکهای اسنادی و تاثیر آنها بر رفتار انسان

فیزیولوژیکی بوسیله ادراک گرانباری نقش تحت استرس

مطرح شد ،نحوه ادراک گران نقش بیشتر روشن میشود.

قرار میگیرند ؛ به عبارتی در محیطهای کاری که وظایف

افرادی که جایگاه مهار درونی دارند ،خودکارآمدی شغلی

شغلی از تواناییهای فرد برای کنارآمدن فراتر هستند

باالتری دارند  ،بدین جهت بیشتر به خود باور دارند که

افرادی که به خودکارآمدی خود اعتقاد دارند بوسیله

میتوانند وظایف شغلی را به خوبی انجام دهند ،لذا با

گرانباری شدید محیطهای کاری پریشان نخواهند

برنامهریزی به موقع آن را به انجام میرسانند و کمتر

شد( .)92حتی فراتر از آن ،نه تنها افراد با خودکارآمدی

دچار ادر اک گرانباری در شغل خود میشوند .ادراک

باال  ،کم تر بوسیله گرانباری آشفته میشوند.

گرانباری بسیاری مواقع جنبه ذهنی دارد به طوری که

افزایش خودکارآمدی میتواند حتی منجر به کاهش
ادراک گرانباری نقش شود( .)99افرادی که به لحاظ خود

وقتی میزان خودکارآمدی و اعتماد فرد به تواناییهایش
افزایش یابد  ،میزان ادراک گرانباری کاهش مییابد.

کارآمدی در سطح باالیی هستند دارای مهارتهای شغلی

نتایج این پژوهش نشان داد حمایت سازمانی ادراک

باال  ،رشد شغلی و بهرهوری شغلی هستند که میتواند

شده برای ایمنی به طور معنیداری ادراک گرانباری نقش

میزان ادراک گرانباری را در شغل کاهش دهد .این یافته را

را پیش بینی میکند .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای

میتوان با استفاده از مفهوم جایگاه مهار نیز تبیین کرد.

پیشین میباشد( .)92- 93حمایت سازمانی ادراکشده

جایگاه مهار ایمنی ،ادراک ایمنی افراد را تحت تأثیر قرار

اثرات منفی بر گرانباری کارکنانی میگذارد که سطوح
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کارکنان کمک کرده تا با مشکالت در محیطهای شغلی

دارد( .)1، 4، 44وقتی ذهن و فکر کارکنان درگیر وظایفی

کنار بیایند ،دریافت کرده اند( ، )92چنین کارکنانی نامحتمل

باشد که به باور خود نمیتوانند بر آنها غلبه کنند (عدم

است که موقعیت استرسآمیزی داشته باشند و گرانباری

وجود خودکارآمدی) و سازمان را حامی خود

نقش آ نها کاهش خواهد یافت .تحقیق  Foleyو

نمی بینند (عدم وجود حمایت سازمانی بر ایمنی) ،درگیر

همکارانش( )98رابطه منفی بین حمایت سازمانی ادراک

بسیاری از رفتارهای ناایمن و مخاطرهآمیز میشوند و به

شده با گرانباری نقش را نشان داد .حمایت سازمانی

دلیل ذهن مغشوشی که دارند میزان زیادی از توانایی

ادراک شده با گرانباری ،تعارض نقش و ابهام نقش رابطه

تمرکز خود را در کار از دست می دهند؛ بنابراین به

منفی دارد( .)93حمایت سازمانی ادراک شده در ایجاد این

احتمال بیشتر درگیر حوادث و صدمات شغلی میشوند.

ادراک در کارکنان که سازمان در موقعیتهای استرسآمیز

لذا به سازمانها پیشنهاد میشود دورههای آموزشی برای

و در اجرای مؤ ثر وظایف شغلی در کنار کارکنان میباشد ،

باال بردن میزان کارآمدی شغلی کارکنان ترتیب دهند؛

سهیم است(.)45

همچنین پیشنهاد می شود که موضوع تغییر اسناد سرلوحه

ادراک کارکنان از فلسفه شرکت راجع به تولید یا

برنامههای آموزشی قرار گیرد و ابتدا به کارکنان آموزش

ایمنی ،دومین عامل مهم (بعد از سیاست سازمان نسبت به

داده شده که وقوع حوادث تحت اختیار آنها میباشد و

ایمنی) در پیش بینی ادراک گرانباری نقش و عملکرد

ثانیاً به آنها اقدامات عملی برای مواجهه با شرایط آسیبزا

ایمنی کارکنان میباشد( .)41وقتی سازمان بواسطه

آموزش داده شود تا دورههای آموزشی از بیان تئوریکی

اقدامات خود باعث افزایش هوشیاری ایمنی ،تاکید بر

مباحث ایمنی فراتر رود .سازمانها و مدیران آنها حمایت

ایمنی و سالمت کارکنان در عوض تولید شود ،کارکنان

خود را به کارکنان از طریق کانالهای مناسب انتقال دهند

کمتر دچار نارساییهای سالمتی و فشار عملکردی

تا بدین ترتیب مانعی در برابر این استرسور شغلی قرار

میشوند( .)42از نگاه ارزشهای اخالقی به حمایت

دهند.

سازمانی ادرک شده میتوان گفت ارزش اخالقی ادراک

نتیجهگیری

شده سازمانی با انحراف از رویهها و اصول ایمنی سازمان

بطور خالصه ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

مرتبط می باشد .سازمانی که حفظ ایمنی و سالمت را یک

متغیرهای خودکارآمدی شغلی و حمایت سازمانی ادراک

ارزش اخالقی می داند ،این ارزش را به کارکنانش نیز

شده بطور معنی داری ادراکِ گرانباری نقش ر ا در کارکنان

منتقل میکنند و باعث کاهش ادراک فشار کاری در شغل

پیش بینی می کنند .پژوهشهای کمی حداقل در داخل

خود و احتمال عدول آنها از استانداردهای ایمنی

کشور در مورد متغیرهای گرانباری نقش ،خودکارآمدی

میشوند( .)49زمانی که سازمان به جای تاکید صرف بر

شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده؛ و نقش آنها در

تولید ،بر ایمنی و بهزیستی کارکنان تاکید میکند ،باعث

بروز حوادث انجام شده است  ،لذا این پژوهش از این

می شود که کارکنان به این موضوع پی ببرند که سازمان

حیث جدید میباشد .امید است یافتههای پژوهش حاضر

حامی و همراه آنها میباشد و بهزیستی و سالمتی آنها نزد
مدیریت و سازمان از ارزش با الیی برخودار است ،لذا
تمام تالش آنها صرف سریعتر انجام دادن کارها و در
نتیجه افزایش سهل انگاری و بی دقتی در کار
نمیشود(.)42

گامی هرچن د کوچک در ارتقاء سطح سالمت و ایمنی
کارکنان بردارد.
با وجود این ،برخی از محدودیتها این پژوهش
بایستی در نظر گرفته شود:
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باالیی از حمایت را بواسطه منابع بهتر یا اطالعاتی که به

ادراک گرانباری با وقوع حوادث شغلی رابطه زیادی
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توجه به خصوصیات فوق ذکر شرکتکنندگان پژوهش

الف) اندازه نمونه در مطالعه حاضر نسبتاً کوچک

.حاضر در نظر گرفته شود

 که ممکن است در کاهش معنی داری نتایج تاثیر،می باشد

 خودکارآمدی شغلی و،ج) متغیرهای گرانباری نقش

گذاشته باشد؛ در مطالعات آتی پیشنهاد میشو د که حجم

حمایت سازمانی ادراک شده به طور خودگزارشی

.نمونه ای بزرگتر انتخاب شود

سنجیده شدند که ممکن است منجر به سوگیری در

ب) محدودیت دوم این مطالعه مرتبط با تعمیمپذیری

،  هر چند برای مقابله با این محدودیت.پاسخگویی شود

، همانطور که پیشتر ذکر شد.نتایج آن است

به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که پرسشنامهها بینام

 با تحصیالت،شرکتکنندگان در این مطالعه بیشتر مرد

و دادهها محرمانه هستند و نتایج به صورت کلی منتشر

اکثراً دیپلم و از یک شرکت تولیدی خاص در اصفهان

.میشوند

 تفسیر این نتایج در این مطالعه باید با، بنابراین.بودند
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