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)بررسی تاثیر بيوريتم بر حوادث كاري (مطالعه موردی شرکت توزیع برق خراسان شمالی
Biorhythm effect on work accidents
(Case study of electricity distribution companies in North Khorasan)
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Abstract:
Purpose: In this study, we investigated the effect by
accident's biorhythm working in the electricity
distribution companies in North Khorasan. The
purpose of this study applied a descriptive method,
and the event is run. The study period covers the
years 2006-2012. The purpose of this study
biorhythm effect on occupational accidents between
the years 2006 to 2012, in electricity distribution
companies in North Khorasan has happened.
Method: First, information about events that
occurred during this period were collected. And the
less important and trivial events were removed. In
the next step, the incident occurred about people
based on birth date and time of the accident using
natural biorhythm software version 3.4 Diagrams
were converted to biorhythm. Then, using
theoretical assumption's biorhythm Peaks, positive,
negative, critical, and was numbered with the
numbers 1 to 4. Data were analyzed using spss
software. Results: The results obtained from chisquare test and Kruskal-Wallis. It showed that
85/7% of occupational accidents in the days of
negative and critical cycle's biorhythm people has
happened. Conclusion: The results show the
undeniable impact on accidents biorhythm is
working in the electricity distribution companies in
North Khorasan.
Keywords: Biorhythm, Biological cycle, work
accident, electricity distribution companies in North
Khorasan
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 )1مقدمه

يشود .در حال حاضر حوادث ناشی از کار به عنوان سومین عامل
حوادث ناشي از كار هر ساله موجب مرگ و مير هزاران كارگر م 
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 1و هاسالم.) 19 :1002، 2

بنابر گزارشات رسمي سازمان بين المللي كار  3ILOدر سال  072، 6002ميليون حادثه ناشي از كار اتفاق افتاد كه نزد كي

به دو

ميليون و دویست هزار كارگر جان خود را بر اثر اين حوادث از دست داده اند و هفت میلیون نفر نيز دچار از كار افتادگی شده
اند(مصطفوی راد،تابع بردبار،بيات . ) 31 :9831،

در امر كي ا هر روز  17كارگر درحين اشتغال جان خود را از دست مي دهند ،در اثر آسيبهاي مختلف هرساله  35ميليون تا  75ميليون

روز كاري از دست مي رود .،هزينه مالي اين آسيبها  40ميليون دالر مشتمل بر دستمزدها ،هزينه هاي پزش يك و هزينه هاي اداري و
بيمــه و هزينه هاي غيرمستقيم است(.نوري) 25 :0831،

قرباني اصلي اين حوادث نيروهاي انساني هستند كه به عنوان اساسي ترن سرمايه محسوب مي شوند(روجرزو هانتر ، 1991 ، 4به نقل از

معنوي پور) 31 :8831،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. .همچنين کارآمد ترين راه هاي
خالصي از مشكالت و دشواري هاي توسعه اقتصادی  ،اجتماعي و آموزشي ،بهره گيري مناسب و شايسته از منابع انساني

است(.ناگي ، 1996 ،5به نقل از اميري؛ميرشاهي،معين .) 55 : 90 31،

در شرکت توزیع برق خراسان شمالی ،با وجود افزایش نظارتها و تشویقها و توبیخهای اعمال شده ،این شرکت در سال ،8831تعداد

 12310روز از دست رفته ،عالوه بر  00 0000 72ریال 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 میکند(بولتن تحلیلی وضعیت ایمنی و حوادث شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در سال

)8831

در بررسی اپیدمیک حوادث حین کار شهرستان سمنان در سال 7831میزان بروز حوادث در سالهای3/ 1381،8 -5831در هزار بوده
است .كه بیشترین عامل بروز حوادث ،عوامل فردی(خطاي انساني) شناخته شده است( .قدس،الحاني،انوشه،كاهو يي .)5 :7831،

به راستي عوامل به وجود آورنده خطاهاي انساني چيست؟

آيا تا به حال پيش آمده كه سواالتي از اين نوع از خود بپرسيد ،نمي دانم چرا امروز اين قدر خسته ام؟چرا انرژي و توان انجام كاري

را ندارم؟چرا حافظه ام خوب كار نمي كند؟ويا سواالت مثبتي از اين نوع ،چرا امروز خيلي سر حال هستم؟چرا امروز در انجام كارها
دقيق و پر حوصله شده ام؟(فقهي فرهمند) 392 : 1378 ،

1

-Bently T
- Haslam R
3
-International Labour Organization
4 -rodgers & hunter
5 -Nagy
2
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يا شايد در مورد يكي از نزد كي انتان ديده باشيد كه ،چند روز قبل ح يو رب يترپ ساو رد يسوسحم رييغت نودب يلو هدوب مكاح       

زندگيش ،امروز حواس او جمع است(طاهرخاني) 69 :9831،

  

اصل چرخه يا نواخت:

برابر اين اصل هر چيزي دارای جریان و دوري است  .دوري صعودی و دوري نزولی (رضا يي زاده و مهاجری)42- 56 ،5831،
همه چيز داراي نقطه اوج و نزول يا ف ومن يارب.تسا دورف و زار ن رود ه س و يريپ،دشر،دلوت زا يقطنم ر هب گرم ماجنا يم مشچ   

خورد(.بوداندانا، 1379 ،به نقل از رضا يي زاده و مهاجري) 46 :5831،

        

در كتب آسمانی و سخن بزرگان نيز اشاراتی اين چنین ديده مي شود كه ياد آور اصل چرخه و نواخت است:

َّن َمَم َعَع اْلْلُعُعْسْس ِرِر ْسُیُی ْسًرًرا
َفَفِإِإ َّن

به همراه هر سختی آسانی است (قرآن سوره انشراح ،آیه 5و)6

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند***چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند (حافظ)

چنين است رسم سراي درشت***گهي پشت به زين

و گهي زين به پشت(فردوسي)

هم موسم بهار طرب خيز بگذرد***هم فصل ناماليم پاييز بگذرد

گر ناماليمی به تو روی آورد قضا***دل را مساز رنجه

كه اين نيز بگذر(عباس فرات)

بعد ازهر سرباالیی سرازیری است (اصطالح عاميانه)

بر اين اساس به نظر مى رسد كه بسيارى از اعمال و رفتارهاى انسان تحت كنترل عامل زمان است و از چرخههه ه بيرقت ىيا اا ااا ثابتتت

پيروى مى كند(عزتي.) 40 :9831،

ل مي از ننن
دانشمندان در اين راستا ،به وجود سيكل ها يي در بدن افراد پي برده اند .اين سيكل ها قادرند مواردي نظير ق ترد  ، ،تحمل ل

مقاومت در برابر امراض  ،غرايز ،عواطف و احساسات ،ثبات فكري ،حاالت روحي تفكر منطقي ،توان يادگيري ،فراخواني حافظه
و ساير موارد را تحت تاثير خود قرار دهند .به تصوير كشاندن اين سيكل ها ،مي تواند اشاره درست ييي بههه توانمندييي اف ار ددد در ي ككك

زمان مشخص داشته باشد(گاردنر و مارتين.) 11 : 1981 ،

تغييرات در ميزان بنيه و توانا يي در انجام فعاليت هاي روزمره ،مانند پرداختن به ورزش و شركت در ميهماني ها،احساس سالمت يا

كسالت  ،نحوه برخورد با مشكالت و حتي نظم فكري و يا لحظات بحراني زندگي كه كي

ن
فرد ازلحاظ انرژي حياتي در ب يرتد ن ن

يا بهترين شرايط قرار مي گيرد در سه چرخه متناوب به نام هاي جسمي ،حسي و ذهني خالصه مي شوند كه مجموعه آنها زيست
آهنگ )بيوريتم (6فرد را تشكيل مي دهند .كلمه بيوريتم از واژه يوناني  biosبه معني زندگي و  rhythmusبه معني حركت م مظن

يا سنجيده مشتق شده است .معناى اصطالحى بيوريتم ،ريتم حيات يا زيست آهنگ است .براساس تئورى بيوريتم همههه انساننن ها ا از

ى آنها ا ت س عبا هه ههه چرخههه
م روزهاىىى زن گد ىىى را س رپ ىىى مىىى كننددد و الگوىىى رفت را ى ى
زماننن تولددد تا ا لحظههه م گر  ،،با ا آهنگ ظنم ى مم مم
(عاطفى،جسمانى و عقالنى) است كه با توجه به تاريخ دقيق تولد شروع به فعاليت مى كنند(.عزتي) 36 :9831،

در دهه  1947ميالدي كي

پزشك آلماني به نام ويليام فيليس7دوست نزد كي

روانشناس بزرگ زيگموند فرويد(عزتي،) 36 ،9831،به

تبيين پديده هاي پيچيده فيزيولوژ يكي عالقه داشت و بروز دوره اي برخي از حوادث براي وي عجيب بود.به عنوان مثال چ نيدنچ ار   

كودك كه دقيقا در كي

زمان به كي

اين مسئله و مسائلي نظير آن ،بعد از كي

بيماري عفوني مبتال مي شوند در زمانهاي مختلفي بهبود مي يابند؟ فل  شالت رد سي
دهه كار سر انجام در  1906كي

دوره  23روزه مردانه و هرود كي

بب ب ببببراي حل

 28روزه زنان حرطم ار ه   

6

biorhythm
Wiliam Fliess 1809-1928

7
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كرد.وي با جمع آوري تعداد زيادي از اطالعات درباره بيم هك دش دقتعم شنارا
بيمارانش ارتباط دهد(مك كونل) 13 : 1978 ،

عورش هتسناوت وا

دلوت زور هب ار اه لكيس نيا

         

فيليس اين چرخه هاى روزمره را با فرويد در ميان گذاشت كه ضمن تاييد نظريه وى روى افراد مختلفى آزمايش شد(عزتي:9831،
.) 40

پروفسور هرمان سوبودا ،8استاد روانشناسي دانشگاه وين نيز كه در مورد تغييرات دوره اي در افراد تب دار تحقيق مي كرد ،به احتم لا
كي

تغيير ريتميك در سالمتي و حوصله افراد توجه كرد.او در مورد عكس العمل در برابر درد ،بيماري و حمله هاي قلب يتاعالطا ،ي   

جمع آوري و نتيجه گيري كرد كه كي

چرخه  28روزه احساسي 10وجود دارد.سوبودا مدعي بود كه،

چرخه  23روزه فيز يكي  9و كي

بسياري از بيماراني كه او به خاطر مشكالت روان شناختي آنها را درمان كرده ،روياها ،عقايد و تكانه ها يي داشتند كه به نظر ميرسيد بر
پايه منظمي تكرار مي شوند.بنا براين نتيجه گرفت كه بيماري هاي فيز يكي تقريبا داراي دوره هاي  23روزه و ناراحتي هاي ع رد يفطا

سيكل هاي  28روزه روي ميدهند(مك كونل.) 1978 ،

چندين سال بعد از اينكه سوبودا وفليس كتابهاي اوليه شان را در خصوص ريتمهاي فيز يكي و عاطفي منتشر كردند ،كي

استاد مهندسي

اهل اتريش كه آلفرد تلتشر 11نام داشت به اين موضوع عالقه مند شد.او اين سوال را مطرح كرد كه آيا احتمال دارد كه سيكلهاي

روانشناختي ديگري غير از سيكلهاي مطرح شده بوسيله فليس و سوبودا وجود داشته باشد؟با اين سوال او شروع به بررسي كردن بر
روي عملكرد دانشجويانش در دانشگاه اينسبورگ

12

كرد.او اطالعات مشخص قابل توجهي در مورد دانشجويانش جمع آوري

كرد،از جمله تاريخ تولدشان.سرانجام تلتشر به طور اتفاقي به كي

ريتم  33روزه دست يافت كه به نظر مي رسيد بر روي عملكرد

دانشجويان در امتحانات تاثير گذار باشد.او اين ريتم را ريتم ذهني 13نام گذاري كرد و معتقد بود كه اين ريتم بوسيله ترشح غدههاي

خاصي نظير غدد تيروئيد و پينته آل تنظيم ميگردد(مك كونل.) 1978 ،

بعد از كشف اين پديده در جسم و روح و ذهن انسان ،تحقيقات زيادي در آلمان ،ژاپن و اياالت متحده صورت گرفته كه نتايج

آن در مقاالت علمي متعددي درج و اثبات شده است(مجيديان.) 1378 ،

امروزه بيوريتم يكي از تازه ترين موضوعات در شناسا يي آرگونومي ذهن است ك ياه هبنج تخانش اب ه ركف ي مسج ،ي  و  رررررر ررررررروحي

شخص مي تواند در تقليل حوادث ناشي از كار و اشتباهات بدون دلیل ظاهری بسیار موثر باشد(فرشچی.)9831،

نظريه بيوريتم مدعي است كه مي تواند عملكرد خوب و بد افراد را در سه زمينه جسماني ،عاطفي و فكري در روزهای مختلف تبي ني

كند واز سوي ديگر عملکرد آینده آنها را نيز در اين سه جنبه پیش بيني نمايد(زوليچ.) 1976 ،

8

Hermann Swoboda 1873-1963
physical cycle
10
Emotional cycle
11
Alfred Teltsher
12
innsbruck
13
intellectual cycle
9
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نمودار شماره(_)1در نمودار باال نمونه اي از س كي لهاي سه گانه بيوريتم را مشاهده مي كنيد

بر اين اساس روزها يي كه در اوج قله اين منحني ها قرار مي گيرند مطلوب ترين و موفق ترين روزها به شمار مي روند روزه يا ييي

كه در مرحله فعال منحني (نيمه مثبت منحني) قرار دارند روزها يي هستند كه توانا يي اف ار ددد در ح دايز د يي ييي ق ار ررر دارد و ب كعر س س
س

ن
روزهاي غير فعال منحني (نيمه منفي منحني ) روزها يي كم انرژي و كسالت بار به شمار مي روند .خطرناك ترين و بحراني ت ير ن ن
اين روزها مواقعي است كه منحني بيوريتم نزد كي

روزهاي بحراني 14مي گويند(دانشمند.) 11 :3831

به خط صفر و در حال گذر از مرحله فعال به مرحله غير فعال اس نآ هب هك ت   

نمودارشماره (-)2در نمودار باال نواحي مثبت ،منفي و روز بحراني در يك س كي ل بيوريتم مشخص شده است

در واقع بحران در زمان انتقال از فاز مثبت به ف ففاز منف ياه ينحنم روبع ماگنه رد و ي ((((( ((((((  23روزه جس يم  28 ، ،روزه احساس  ي ووو  33روزه
ذهني) بيوريتم از محور زمان اتفاق مي افتد .در چنين شرايطي استعداد شخص براي واكنش نشان دادن به موقعيت هاي حياتي در كي

سطح بهينه قرار ندارد(باتري  197 8به نقل از سوتار و ويور ) 187 : 1984

روزهاي بحراني  20درصد از روزهاي عمر هر فرد را تشكيل مي دهند.يعني حدودا هر پنج روز كي

بحران وجود دارد .بطور متوسط

در طي هرسال سه بحران دوگانه(برخورد  2چرخه با كي ديگر بر روي محور زمان)  ،و در اوايل  30سالگي يعني بعد از گذشت 10626

روزاز تولد ،و حدود  59سالگي يعني پس از  25212روز از تولد ،دو بحران س هناگ ه (... ..برخ درو  3چرخ روحم يور رب رگيدكياب ه     
زمان) خواهيم داشت.به نظر مي رسد در روزهاي بحراني احتمال وقوع حوادثي نظي ،يمسج ياه يتحاران ،تافداصت ر
بیماری و سوانح كاري باال است (رضا يي زاده و مهاجري)49:5831،

      خودکشییی،

باتري در نوشته خود در سال  1977در تاكيد اهميت و اعتبار اين روزهاي بحراني مطرح كرد در اين روزها پتانسيل براي خطاي بشري
و ايجاد سوانح افزايش مي يابد.افرادي چ وسردنآ نو نن ننن  ، 1973و وي ررر  1974و ويلي وس ما نن ننن 5 97 1ني رد يدحاوش دوخ تاعلاطم رد ز

حمايت از اين نظريه يافته اند(سوتار و ويور ) 187 : 1984

  

نمودار شماره ( -)3در نمودار باال ،منحني هاي بيوريتم ،به همراه نيم س كي ل ها و روزهاي بحراني آنها مشاهده مي شود

Critical days

14
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الزم به ذكر است هنگامي كه كي

مي كند و هر بار كه كي

سيكل از منطقه منفي با سطح صفر برخورد مي كند ،گفته مي شود كه فرد روز صفر خود را سپري

سيكل از سمت منطقه مثبت با سطح صفر تالقي كند ،گفته مي شود كه آن فرد در روز بحراني قرار دارد.در

مقام مقايسه روز صفر با روز بحراني اندكي تفاوت دارد زيرا در روز صفر مسير منحن ريس ی ي ور یدوعص 

هب تبثم هقطنم رد دراد       

حالي كه در روز بحراني اين مسير به سمت منفي هدایت مي شود لزا روز صفر قدري بهتر از روز بحراني مي باشد با اين وجود برخي
از صاحب نظران تفاوتي بين اين دو روز قايل نمي شوند واز هر دو روز با نام بحراني ياد مي كنند.در ا ام شور زين قيقحت ني

خواهد بود.

نينچ      

بررسي ها نشان مي دهد که درصدی از سوانح كارخانه هاي شيميا يي و مواد پاك كنندهه در ا هدحتم تالاي  ،،، ،،زم نا ييي رخ داده كههه

ريتم هاي عوامل انساني ،در نقطه بحراني بوده اند .بيشتر حوادث زماني رخ مي دهند كه كي

بحران دوگانه وجوددد داشتههه باشددد .

سازمان اداري بندر ادسا در شوروي سابق و نيز بعضي مؤسسات و اتحاديه هاي كارگري به بررسي اتفاقات و سوانحي كه در حين
كار انجام مي گرفت و عامل انساني در آن نقش ب شاد يزرا تت تتت پرداختنددد و بههه كم ككك پ هوژ ششش گ ار ننن و متخصصاننن ب رب ه رس ييييي
پيشامدهاي ناگوار در كي

دوره دوساله پرداختند و در نهايت معلوم شد كه

سوانح مورد رس گدي ييي با ا روز بحران ييي مص يمود ن ن
ن

ل روزها ا از كاررر معاففف
مربوطه ،مصادف بوده است  .با توجه به اين تحقيقات تصميم گرفته شد تا اوال ،ك ارگرا ننن را در ا يبق ني لل لل
ن مراحل ل
ل
نمايند و ثانيا  ،در مورد انجام كارهاي خطرناك  ،كه مستلزم دقت بيشتري استتت ،كارمن ناد ييي انتخاببب ش نو ددد كههه بهت ير ن ن

دوران سه گانه ريتم كار و زندگي خود را طي مي كنند (جواهردشتي) 58 . 1379 ،

به طور كلي موضوع بيوريتم و استفاده کاربردی از آن خصوصا در كشور ما موضوعی ت و تسا هزا

    

یقحت ق ن رايسب تا ا نيا رد یرد

ضمينه صورت گرفته است ،در زير به چند نمونه از تحقیقات داخلی و نتایج حاصل از آنها اشاره مي گردد:

در تحقيقي كه در سال  9831خورشيدي توسط علي ربيعي و فرناز خاتمي صورت گرفته رابطه بيوريتم با رض تكرش رد يلغش تيا    

مهندسي وساخت نارگان بررسي گرديده .جامعه آماري از سه نمونه از پروژه هاي دردست اج مزاس نيا يار ا  ن ان عالطا و باخت ات      

مورد نياز از طريق پرسشنامه رضايت شغلي ونمودار بيوريتم استخراج و در نهايت با استفاده ازروابط آماري ،و جود ارتباط بين اين دو
متقيير اثبات گرديده.و نشان داد كه بررسي سيكلهاي دوره اي بيوريتم هر كي

شغلي آنها داشته است.

از كاركنان ،ت رب يريذپان راكنا ريثا فا ر  شيا ر تياض       

در تحقيق ديگري در سال  8831كه توسط دكتر مهديزاده و حسيني صورت گرفت ،آنهادرپي تعيين رابطه بين تغيير در سطح نمرات
و چرخههاي زيست آهنگ يا بيوريتم دانشجويان برآمدند.گروه موردنظر شامل تعدادی از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي

فيروزكوه بودند وبا استفاده از تاريخ تولد وزمان برگزاري آزمونها نمودارهاي زيست آهنگ رسم شده و تركيب هاي مختلف
چرخههاي زيست آهنگ به شش گروه مختلف تقسيم شد و نمره هر كي

از دانشجويان متناسب با هر كي

از اين تركيبها ثبت

و مورد تحليل قرار گرفت .نتيجه حاصل از تحليل اطالعات جمع آوري شده نشا ن داد كه باالترين سطح نمرات دانشجويان مربوط
به زمانها يي است كه چرخه ذهني دانشجويان به تنها يي يا به همراه ساير چرخه ها باالتر از خط صفر قرار داشته است.

در تحقيقي كه توسط دكتر ابراهیمی،ايزانلو و مجتبي عسگر به منظور بررسی روا يي سيكل هاي ذهنی در نظریه بيوريتم در س لا 6831
انجام شد ،پس از انجام آزمون هوش از نمونه  63نفره مورد مطالعه و تكرار مكرر آن در روزهاي م ،دارفا ينهذ لكيس رد رظن درو      
تحليل واريانس داده ها نشان داد كه عملکرد شناختی اف لكيس زا دار   

شواهدي مبني بر وجود اين سيكل به دست نيامد.

 33روزه ف رويب هيرظن رد حرطم يرك ي ك يمن يوريپ مت ن و د
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در خارج از كشور موضوع بيوريتم از سابقه بيشتري برخوردار است و مورد توجه بيشتري واقع بوده تا جا يي كه بسياري از شركت ها

و كارخانه هاي بزرگ در غرب درسال هاي اخيردر مورد كارمندان خود به اين موضوع توجه دارند و حتي مسئوليت ها را مطابق
با بيوريتم آنها به ايشان محول مي كنند(دانشمند.) 13 38،

ن وقوععع
فوتكاك 15در سال  5002با تحقيق برروي از كاركنان شركت برق ايرلند ش لام ييي مش دها هه كرددد كههه هم گنها ييي ز داي ييي بين ن
حوادث شغلي براي كاركنان و اتفاق دوباره آن حوادث وجود دارد .وي در بررسي خود ،مشاهده كرد كه از بين اف دار ييي كههه در

روزهاي بد خود دچار حادثه شده بودند و بيوريتم آنها محاسبه نشده بود .مجددًاًا به حوادث شغلي گرفتار شدند كه اين حوادث به
دستگاهها و تجهيزات صنعتي آسيب وارد ساخته است.

تيلور 16در سال  4002در كي

مطالعه بر روي نفر ازكاركنان شركت برق انگلستان به اين نتيجه رسيد كه محاسبه بيوريتم كاركناننن

در طول سه سال به كاهش در حوادث شغلي منجر شد وي همچنين نشان داد كه در همين زمان تصميم گيري هاي مديران ارشد با
م برخ ادرو ررر ب دو ههه
توجه به روزهاي خوب  ،بد و بحراني پس از محاسبه بيوريتم از صحت بيشتري نسبت به قبل از محاسبههه بي تيرو م م
است.

م و ابعاددد آن بههه انجاممم وظيفههه
كاترين و سولزر  17در سال  4002در تحقيق ديگري نشان دادند كاركناني كه با توجههه بههه بيوررر تي م م
پرداخته اند كمتر در معرض بروز حوادث قرار مي گيرند همچنين تحقيقات آنها ا نشاننن داد كاركن نا ييي كههه درگ ور ههه كنترللل ق ار ررر
داشتند با حوادث شغلي بيشتري روبرو شدند.

همچنين در مطالعاتي كه جونز و دي18در  1997انجام دادند  ،ديده شد كه محاسبه بيوريتم افراد و برنامه ريزي شغلي بر اساس آن،

تأثير بسيار زيادي بر بهره وري نيرو ي انساني داشته است.

در پژوهشي كه توسط چارلز برادشاو در سال  1982صورت گرفت ،وي با استفاده از آن بیکرت ،یاک عبرم یاه زیلا ااااا اااااات گون و نوگا

احتمالی روز های بحرانی و غیر بحرانی را مورد تحقیق قرار داد ،و احتمال شیوع بیشتر م  صاخ زور کی رد گر از کی  هخرچ را      

بررسی كرد .حجم نمونه شامل  2214نفر بوده که از بیوگرافی های آمریکایی وبستر انتخاب گردیده بود .در این پژوهش ب یأت یار ید   

نظریه بیوریتم ،هیچ تأثیر معنی داری یافت نشد.

ويلي 19نيز در سال 3002طي پژوهشی ،عدم توجه به بيوريتم افراد ،به خصوص بعد عاطفي را از مهم ترين عوامل كاهش راندمان يا

كيفيت كاري كاركنان به خصوص در مشاغل اداري دانست.
)2روش شناسي تحقیق
)1-2روش تحقیق:

تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت تحليل کاربردي پس رويدادي  ،اما روش جمع آوري اطالعات کتابخانه اي و از نظر تجزيه و تحليل

فرضيه ها زمينه يابي و اکتشافي است.

15

foutkak
Taylor
17
katrin and solzer
18
johns and Dea
19
Willey
16
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 )2-2جامعه آماری:

جامعه آماري عبارت است از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيا يي مشخص داراي يک يا چند صفت مشترک باشند.

(حافظ نيا) 98 :0831 ،تحقیق حاضر بر اساس اطالعاتی كه از سوابق ثبت شده گروه هاي بهره برداری شرکت توزیع برق خراسان

شمالی در طي  5سال يعني بين سالهای  5831تا  139 1صورت گرفته ،تشكيل شده است .كه از لحاظ تعداد برابر آخرین آمار ،تعداد
اعضا جامعه مورد نظر بالغ بر  237نفر می باشد كه از اين ميان تعداد  42نفر دچار حادثه گردیده اند.

در اين تحقیق براي جلوگیری از انحراف نتايج ،حوادث سطحی و پيش پا افتاده حذف و تنها حوادثی كه دارای سه شرط زير باشند به

عنوان حادثه مورد تاييد و مد نظر قرار گرفته اند.اين حوادث شامل:

)1تمامی حوادثی كه نياز به پزشک ،درمان و بستري شدن داشته است.

)2تمامی حوادثی كه شخص ،پس از حادثه ،بر اثر شدت صدمات ،مدتي را نتوانسته بر سر كار خود حاضر شود.

)3تمامي حوادثی كه بر اثر آن فرد مجبور شده پس از بازگشت بر سر كار خود ،به قسمت ديگري منتقل شود و يا كار ديگري كه
همراه با حادثه كمتري باشد را بر گزيند.

)3-2نمونه آماري و تع يي ن حجم آن:

براي تعيين حجم نمونه از جدول جرسي و مورگان استفاده گرديد ، .با توجه به آنکه کل حوادث کمتر از  50مورد مي باشد براس سا

اطالعات جدول فوق بايستي به تمام موارد مراجعه شود ،از اين رو تمام پرونده هاي حوادث ثبت شده در اين تحقيق مورد بررسي قرار

گرفت.

) 4-2داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها:

اطالعات مورد نیاز این تحقیق شامل داده های مربوط به تاريخ تولد دقيق افراد شاغل در شركت توزيع برق خراسان شمالي و نيز

زمان اتفاق افتادن حوادث شغلي به صورت دقيق و به تفكيك افراد حادثه ديده است که همگی از آرشیو شركت توزيع برق خراسان
شمالي در اختیار دانش پژوهان قرار گرفته،گردآوری شده است و سپس داده ها به نرم افزار  EXCELمنتقل گردیده و با کمک نرم
افزارهای  SPSSو  Natural Biorhythmsنسخه  3.04داده ها مورد تحلیل واقع شد.

) 5-2روش تجزيه و تحليل اطالعات:

در اين تحقيق هدف كشف تاثیر بيوريتم بر وقوع سوانح شغلي است .به منظور تجزيه و تحليل دادهها از روش هاي آمار توصيفي و
استنباطي استفاده شد .در آمار توصيفي از جداول فراواني و درصدها ،ميانگينها و انحراف معيارها و در آمار استنباطي از آزمون

کولوموگروف و اسميرنف براي تعيين نرمال بودن متغيرها و آزمون هاي يک دو 20و کروسکال واليس 21براي پاسخ آزمون فرضيه ها

و سوال هاي تحقيق استفاده شده است.

)3یافته های تحقیق

 )1-3آزمون فرض نرمال بودن متغيرها:

قبل از تعيين نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمون هاي مقايسه اي الزم است از نرمال بودن متغير ها مطمئن شويم.

Chi-square
Kruskal-Wallis

20
21
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جدول شماره (:) 1نتايج آزمون كولوموگروف اسميرنف متغير هاي تحقيق
رديف

عوامل

1

سيکل بيوريتم فيزيکي

1/ 834

2

سيکل بيوريتم احساسي

1/226

3

سيکل بيوريتم ذهني

1/407

نتيجه

آماره  Zکولوموگروف-اسميرنف

سطح معني داري
0/200

غير نرمال

0/ 01

غير نرمال

0/600

غير نرمال

در صورتي كه متغير ها نرمال باشند ،استفاده از آزمون هاي پارامتري توصيه مي شود و در غير اين صورت استفاده از آزمون هاي

معادل غير پارامتري مد نظر قرار خواهد گرفت .براي تعيين نرمال بودن متغير ها بايستي سطح معني داري بررسي شود ،چون سطح

معني داري در تمام موارد از عدد  0/ 05کمتر است لذا کليه متغير هاي تحت بررسي غير نرمال هستند.
) 2-3آزمون فرضيه تحقيق:

فرضيه :وضعيت هاي منفي و بحراني سيکل های بيوريتم در بروز حادثه براي کارکنان موثر است.
اگر فرض کنيم که افراد در هنگام حادثه در يکي از  4وضعیت سیکل های بيوريتم باشند:

 :1وضعیت اوج  :2وضعیت مثبت  :3وضعیت منفی  :4وضعیت بحرانی

فرض : H.وضعيت هاي منفي و بحراني سيکل های بيوريتم در بروز حادثه براي کارکنان موثر نيست.

فرض : H1وضعيت هاي منفي و بحراني سيکل های بيوريتم در بروز حادثه براي کارکنان موثر هست.
جدول شماره( :)2نتايج آزمون يک
وضعيت

دو براي مقايسه وضعيت سيکل های بيوريتم افراد هنگام حادثه
درصد

فراواني

 :1وضعيت اوج

1

2/4

 :2وضعيت مثبت

5

11 /9

 :3وضعيت منفي

22

52 /4

 :4وضعيت بحراني

14

33 /3

آماره يک دو
25 / 238

سطح معني داري
0/10000

نمودار شماره( :)4توزيع فراواني وضعيت سيکل های بيوريتم افراد هنگام حادثه

همانطور که از جدول و نمودار باال مالحظه مي گردد چون سطح معني داري آزمون يک دو معادل  0/10000و از عدد  0/ 05کمتر

است لذا فرض صفر را رد و فرض يک را مي پذيريم  ،و با توجه به آنکه  85 /7درصد حادثه در سيکل  3و  4رخ داده است  ،از اين
رو به اين نتیجه میرسیم كه وضعیت هاي منفی و بحرانی سیکل های بيوريتم در بروز حادثه براي کارکنان موثر است.
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)4بحث و نتیجه گيري

بر اساس مطالعه و تجزيه و تحليل انجام شده با استفاده از نمودار و آزمون يک دو ب رويب لكيس هس يور ر ي  مت    

 23روزه جس ،يم

روزه احساسی و  33روزه ذهني  ،اين نتيجه حاصل شد كه بيشترين حوادث در زماني اتفاق افتاده است كه كاركنان در وضعیت منفي

28

خود از لحاظ سيكل هاي بيوريتم قرار داشته اند.

در نتیجه تجزیه و تحلیل هاي انجام شده نشان از تاثیر قابل توجه روزهای بحرانی و منفي بر بروز حوادث شغلی کارکنان شرکت برق

خراسان شمالی دارد.

با توجه به جدول( )2از ميان چهار وضعیت اوج ،مثبت ،منفي و بحراني ميزان  33 /3درصد از حوادث در زمانی اتفاق افتاده اس هك ت   

مجموع سيكل هاي بيوريتم افراد در وضعیت بحرانی خود بوده است و با احتساب  52 /4در صد ح لكيس يفنم نارود رد هك ثداو     

هاي بيوريتم افراد اتفاق افتاده  ،بايد گفت كه در مجموع  85 /7درصد حوادث در زماني اتفاق افتاده است كه سيكل هاي بيوريتم افراد

در وضعیت منفي يا بحرانی خود بوده است .در حالي است كه تنها  2/4درص فتا ينامز رد ثداوح د ا رد دارفا هك تسا هداتفا ق         
وضعیت اوج ونيز تنها  11 /9در صد حوادث در زماني رخ داده است كه افراد در وضعیت مثبت خود ب رد هك دنا هدو ناشن عومجم      

دهنده اين موضوع است كه تنها  14 /3در صد حوادث در زماني اتفاق افتاده كه فرد در وضعیت منفي يا بحرانی مجموع س كي للل ه يا

بيوريتم خود نبوده است .كه اين عدد در مقایسه با عدد  85 /7وضعیت هاي منفي و بحراني ،نشان دهن یاهزور یالاب رایسب ريثات هد      

منفی و بحرانی سيكل هاي بيوريتم افراد در بروز حوادث شغلي و نيز تاييد كننده فرضيه اصلي پژوهش مي باشد.

نتايج تحقيق حاضر تاييد كننده بسياري ديگر ازتحقيقات انجام گرفته در گذشته بر روي اين موضوع است.مانند تحقيق رد هك ي د هه    
 1980ميالدي در ايالت متحده صورت گرفت و مويد اين نكته بود كه  70درص ياهزور رد ييايميش داوم ياه هناخراك حناوس د        

بحراني كاركنان اتفاق افتاده است.همچنين در تحقيقي كه در شوروي سابق و در سازمان اداري بندر ادسا و نيززز بعض ييي مؤسساتتت و
اتحاديه هاي كارگري در كي

دوره  2ساله صورت گرفت چون تحقيق حاضر به اين نتيجه رسيدند ك اقافتا رد ه تت تتت و س حناو ييي كههه

درحين كار صورت گرفته و عامل انساني در آن نقش بارزي داشته است ،در

درصد حوادث روز بحراني بيوريتم مصدومين با

روز بروز حادثه مصادف بوده است.همچنين در تحقيق مشابهي كه در سال  4002توسط تيلور بر روي كاركنان شركت برق انگلستان
صورت پذيرفت ،مويد كاهش  75درصدي حوادث كاري براي كاركناني كه با محاسبه نمودارهاي بي ب دوخ متيرو ررر رررر س دوخ راك ر    

حاضر مي شدند بوده است كه اين تحقيق نيز از يافته هاي تحقيق حاضر حمايت مي كند.نتايج مش يقحت رد زين يهبا ق هك يتا

طسوت      

سوترو ويور و نيز ويلي در سال  3002صورت گرفته به دست آمد كه همگي تاثير گذار بودن ريتم هاي بيوريتم را بر ح يراك ثداو   
همچون تحقيق حاضر تاييد مي كند.از طرفي در تحقيقاتي كه توسط خليل و كروز در سال  1964و نيز ويليس در سال  1972ص ترو
گرفت رابطه اي بين بيوريتم وحوادث به وجود آمده يافت نشد.همچنين نتايج تحقيقات افرادي چ رد واشدارب زلراچ نو لاس     

، 1982

رابرت اي پريتوال و همكاران ،دیوید اس .هولمز ،کریس ای .کارترایت ،کوین دی .مک کاول ،دیوید تیزن و کانزاس -الورن رد س

سال  1980نيز پاسخهاي مشابهي داشت كه در تضاد با يافته هاي تحقيق حاضر است.
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