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هچکید
شود ولی از طرفی منجر بـه ایجـاد حـوادث و متعاقبـاً تحمیـل خسـارات اقتصـادي،        اگر چه پیشرفت صنعت باعث افزایش رفاه اجتماعی جوامع میزمینه و هدف:

دث بسـیار مـوثر خواهـد    سازي محیط کار در کاهش حـوا به همراه ایمنHSEفرهنگ ءها حاکی از این است که ارتقااجتماعی و روانی به جوامع خواهد شد. بررسی
بدون ابـزار داراي روایـی و   HSEشناخت وضعیت موجود محیط کار ضروري می باشد و شناخت وضعیت موجود از دیدگاه فرهنگ HSEبود. جهت اصالح فرهنگ 

پذیر نخواهد بود.پایایی مناسب امکان
ها براي هر یک از ابعاد اقدام شد. بـراي  ، نسبت به طرح گویهHSEاد فرهنگ تحلیلی پس از بررسی متون و استخراج ابع_در این مطالعه توصیفی:روش بررسی

شـاخص روائـی   )، CVR(شاخص نسبت روائی محتـوا روش تاثیر آیتم،(یفیکبررسی روایی پرسشنامه اولیه از روش روایی صوري و روایی محتوا به صورت کمی و 
استفاده شد.SPSS 18افزار لفاي کرونباخ با استفاده از نرم)) و براي بررسی پایایی ابزار از روش ضریب آCVI(محتوا
-گویه به علت عـدم کسـب امتیـاز در مراحـل روایـی     39گویه پرسشنامه اولیه 86تعیین گردید. نتایج نشان داد که از HSEبعد به عنوان ابعاد فرهنگ 9:هایافته
محاسبه گردید.86/0اي کرونباخ ) حذف شدند و ضریب آلف>62/0CVR< ،70/0CVI< ،5/1SCORE(سنجی
داراي روایی مناسب و پایایی قابل قبول بدست آمد که از آن می تـوان بـه عنـوان ابـزار     HSEدر نهایت با انجام اصالحات الزم، پرسشنامه فرهنگ :گیرينتیجه

در صنعت مورد پژهش استفاده کرد.HSEقابل اطمینان واعتماد در بررسی فرهنگ 

.، روایی و پایاییHSEپرسشنامه فرهنگ :هاکلیدواژه

مقدمه
شـدن در جهـان بـه منزلـه شـالوده      امـروزه صـنعتی  

شود و جایگاه نخست را دستیابی به توسعه محسوب می
اسـت و  در زندگی مادي انسانها به خود اختصـاص داده 

باعث باال رفتن سطح رفاهی و اقتصـادي جوامـع شـده    
خود ساالنه باعث طرناكاست ولی با توجه به ماهیت خ
شـود و در جوامع میکارمرگ و میر و جراحات نیروي

باعث تحمیـل خسـارات مـالی و جـانی قابـل      همچنین
. ]1[شـود توجهی به کارفرمایان، نیروي کار و جامعه می

میلیـون 250کـار  جهانیسازمانمثال طبق آماربراي
همچنـین  دهـد و حادثه شغلی ساالنه در جهان رخ مـی 

. ]2[باشددر یکصدهزار کارگر می14میزان مرگ و میر 

دهد میـزان حـوادث ناشـی از    تحقیقات مشابه نشان می
رهاي در حال توسـعه بیشـتر از کشـورهاي    کار در کشو

توسعه یافته است. کشور ایران هـم کـه در راه صـنعتی    
طبـق  .دارد از این قاعده مستثنی نیستشدن گام برمی

سالدراجتماعیسازمان تامینتوسطمنتشرهآمارهاي
تحـت کارگاههـاي درحادثه14114بروز بدلیل1382

. بـراي کـاهش ایـن    ]3[اندنمودهفوتنفر268پوشش، 
هاي ث و پایین آوردن بار مالی ناشی از آنها تالشحواد

است ولی تجارب نشـان داده کـه   فراوانی صورت گرفته
استفاده از روشهاي سخت افزاري و نـرم افـزاري بـراي    
پیشگیري از رخداد حوادث کافی نیست حـوادث بـزرگ   
در طول تاریخ مانند حادثـه چرنوبیـل و حادثـه سـکوي     
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حـوادث اینباشد که لب مینفتی پایپرآلفا موید این مط
دراغلـب بلکهباشد نمیفردیکخطايناشی ازصرفاً
لذا.]4[گیردمیشکلناقصرفتاريفرهنگیکقالب

و نـاقص رفتـاري فرهنـگ اصالح ایـن  درصددبایستی
ارزشـهاي وباورهـا نظام(HSEگ فرهنسطحافزایش
هاررفتاتاباشیم) HSEبهنسبتازمان،سیکمشترك

ضـعیت  . اولین گام در این راستا، شناسایی وگرددایمن
موجـود و ارزیـابی نقـاط ضــعف و قـوت از نقطـه نظــر      

. براي نیل به این هدف نیاز ]5[می باشدHSEفرهنگ 
باشـد. بـراي   به ابزار قابـل اعتمـاد و داراي اعتبـار مـی    

هـاي مختلفـی وجـود دارد    روشHSEفرهنگ ارزیابی 
هاي مرسوم و پرکـاربرد روش پرسشـنامه   یکی از روش

می باشد. پرسشنامه به عنوان یک ابـزار بـراي ارزیـابی    
وضعیت موجود باید از روایی و پایایی مناسـب برخـودار   
باشد تا بر پایه اطالعات حاصـله از آن، تصـمیم گیـري    

. ]6[رددمناسب براي بهبود شرایط اتخاذ گ
ــ ــال "رکت ش ــز روی ــده "شــمش فل ــین تولیدکنن اول
ــز ــران و  فل ــوري اســالمی ای ــزیم در کشــور جمه منی

یم از کانـه  خاورمیانه اسـت کـه بـا هـدف تولیـد منیـز      
تاسیس شده است این دولومیت با استفاده از روش پیژن
تـن در سـال در   6000کارخانه با ظرفیت تولید سـاالنه  

، شهرسـتان فـردوس واقـع شـده     استان خراسان جنوبی
نفر پرسنل می باشد. همانطور کـه  400که داراي است

در پیشگیري و کاهش حـوادث  HSEبیان شد فرهنگ 
سالمت نیروي کـار تـاثیر بسـزایی دارد    و متعاقبا تامین 

بنابراین طراحی ابزار روا و پایا جهـت ارزیـابی فرهنـگ    
HSEــن ــنعت از در ای ــتص ــوردار  اهمی ــی برخ خاص

بـر آن شـده کـه    باشد، لـذا در ایـن تحقیـق سـعی    می
در شـرکت  HSEاي جهت بررسی فرهنـگ  پرسشنامه

مذکور طراحی گردد و از روایی و پایـایی ابـزار طراحـی    
ده اطمینان حاصل شود.ش

روش بررسی
باشـد کـه   تحلیلی می-مطالعه حاضر از نوع توصیفی

باشد:مرحله می3شامل 
و طراحی پرسشـنامه  HSEالف: تعیین ابعاد فرهنگ 

بـا  HSEپس از استخراج ابعاد مختلـف فرهنـگ   اولیه
بـه  استفاده از بررسی متـون و همفکـري متخصصـین،   

د از ابعاد تعیـین شـده اقـدام    ها براي هر بعطراحی گویه
شد. در بخش پاسـخگویی پرسشـنامه طراحـی شـده از     

اي استفاده گردید بدین صـورت  درجه5مقیاس لیکرت 
هـاي (کـامالًً   که افراد نظرات خود را به صـورت پاسـخ  

موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کامالً مخـالفم)  
.نمایندها مشخص میدر برابر هر یک از گویه

هايروشابزارتعیین رواییمنظوربه: ب: روایی ابزار
از روایـی عبارتنـد هاروشاینشودمیاستفادهمختلفی
وروایی پیشـبین همزمان،رواییمحتوا،رواییصوري،

اهـداف مشخصـی  باکدامهرهاروشاینسازه.روایی
بررسی ظـاهري جهتصوريشوند. رواییمیاستفاده

رواییمحتوایی ابزار،تطابقمنظوربهوامحترواییابزار،
اختیـار اسـتانداردي در پرسشنامهکههنگامیهمزمان

آیندهاي درپدیدهبینیپیشجهتپیشبینرواییباشد،
هايبا نظریهابزارساختاريانطباقجهتسازهرواییو

.رودمیبکارقبلی
در این پژوهش به ترتیـب از روش روایـی صـوري و    

دروا جهت بررسی روایی ابزار استفاده گردید روایی محت
درزیـرا گرفـت انجامصوريروائیبررسیقدم،اولین

کـل بـود ممکنعباراتوجمالتتغییربهنیازصورت
. بـراي تعیـین   شـود تغییـر دسـتخوش پرسشنامهاعتبار

روائی صوري از دو روش کیفی و کمی استفاده شـد: در  
نفــر از کارکنــان 10بررسـی کیفــی روایــی صــوري، از  

شرکت به صورت چهره به چهره مصاحبه شد و موارد از 
قبیل سطح دشواري، میزان تناسب و ابهـام پرسشـنامه   
مورد بررسی قرار گرفت. پس از اصالح موارد بر اسـاس  
نظر کارکنان، در گام بعدي از روش تعیین روایی صوري 

هـا،  کمی (روش کمی تاثیر آیتم) جهت کاهش عبـارت 
هاي نامناسب و تعیین اهمیت هـر یـک از   رتحذف عبا

ابتدا براي هـر ها، استفاده شد. در روش تاثیر آیتم گویه
قسمتی در نظـر  5هاي ابزار، طیف لیکرتی گویهیک از 
)، به طور 4)، مهم (امتیاز 5شد: کامالً مهم (امتیاز گرفته

اصـالً  ) و2)، اندکی مهم (امتیاز 3متوسطی مهم (امتیاز 
سپس پرسشنامه جهت تعیین روایـی در  .)1از امتیمهم (
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از کارکنان شرکت (متفاوت با گروه مرحله نفر10اختیار 
قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه توسط گـروه  قبل)

، امتیاز تـاثیر  روش تأثیر آیتمهدف، با استفاده از فرمول
هر گویه محاسبه گردید:

1SCOREمعادله  = F(%) × IMIM
SCORE:امتیاز روش تاثیر آیتم

:F(%)     درصد شرکت کننـدگانی کـه آیـتم را بررسـی
اندکرده

:IMIMمتوسط پاسخ کل شرکت کنندگان
5/1هایی که امتیاز تاثیر باالي طبق فرمول باال گویه

را کسب کردند حفظ شدند.
و از دو روش کیفـی  ،تعیین روایی محتواي ابزاربراي

اسـتفاده  ا بـر اسـاس مـدل الوشـی     ایی محتـو کمی رو
از نفـر 10محتـوا بـا  روایـی کیفـی در بررسـی . ]7[شد

و از انجام شدمصاحبه متخصصین به عنوان گروه پانل
ــ ــت آن ــزار،   ان درخواس ــق اب ــه دقی ــس از مطالع ــد پ ش

دیدگاههاي اصالحی خود را بصورت مبسـوط و کتبـی   
ارزیابی کیفی روایی محتوا ارائه نمایند. تاکید شد که در 

موارد زیر را مورد توجه قرار دهند: رعایت دستور زبـان،  
قرارگیـري  هـا،  اهمیت گویـه استفاده از کلمات مناسب، 

نظـرات آوري پس از جمع. ها در جاي مناسب خودگویه
تغییرات الزم گروه پانل با مشاوره با اعضاي تیم تحقیق 

می روایـی محتـوا از   اعمال گردید. در بررسی کدر ابزار 
شاخص روائـی  ، شاخص نسبت روائی محتوادو شاخص(

تـرین و  اطمینان از اینکه مهم) استفاده شد. برايمحتوا
) انتخاب شده است از گویهترین محتوا (ضرورت صحیح

براي اطمینـان  و) 1CVRشاخص نسبت روائی محتوا (
-هاي ابزار به بهترین نحـو جهـت انـدازه   گویهاز اینکه 

طراحی شده از شاخص روائی ي مورد نظرمحتواگیري
براي محاسبه نسبت روایـی  ) استفاده شد.1CVIمحتوا (
در اختیار گروه پانل قرار گرفـت و از  پرسشنامه محتوا ،

هايگویهیک ازدرخواست شد که درخصوص هر آنان 
1. Content Validity Ratio
2. Content Validity Index

ضـروري اسـت، مفیـد امـا ضـروري      گزینهابزار به سه 
هـا  هند. بر اساس پاسخپاسخ د،نیست و ضرورتی ندارد

CVRمحاسبه شد.
2معادله 

2

nE : ي ضـروري  تعداد متخصصانی است که به گزینـه
اند پاسخ داده

N:تعداد کل متخصصان
روایـی نسـبت کههاییگویهالوشیجدولاساسبر

شوند.باشد حذف میکمتر62/0از آنهامحتواي
و ش والـتس طبـق رو شـاخص روائـی محتـوا    سپس 

در مجددأ پرسشنامه شد بدین صورت که محاسبهباسل 
کـه  و از آنان خواسته شـد  قرار گرفتپانلگروه اختیار 

مربـوط یـا   (سـه معیـار   ها را بر اسـاس گویههر یک از 
سادگی و روان بودن، وضوح یا شفاف ،اختصاصی بودن

4طیـف لیکرتـی   مورد تحلیل قرار داده و طبـق  )بودن
با استفاده در نهایت خود را اعالم نمایند.نظراتقسمتی 

.]8[تعیین شدشاخص روایی محتوا CVIاز فرمول 
3معادله 

:n 4و 3مـره  که به گویـه ن تعداد متخصصانی است
داده اند

N:تعداد کل متخصصان
نمـره هـاي داراي طبق روش والـتس و باسـل گویـه   

نیـاز بـه   79/0تـا  70/0مناسـب و بـین   79/0از باالتر
قابــل قبــول غیــر70/0اصــالح و بــازنگري و کمتــر از 

CVIهاي که باشند. پس از اصالح و بازنگري گویهمی
گـر در اختیـار   داشـتند آنهـا بـار دی   79/0تـا  70/0بین 

کارشناسان قرار گرفتند و شاخص روایی محتـواي آنهـا   
کمتر CVIبراي مرتبه دوم ارزیابی شد و گویه هاي که 

را کسب کردند حذف شدند.70/0از 
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ابـزار کـه این اسـت پایاییازمنظور: ج: پایایی ابزار
تا چه حد قادر اسـت نتـایج همسـانی را در    گیرياندازه

پایــایی، جهــت محاســبهدهــد. شــرایط یکســان ارایــه
هاي متفاوتی وجـود دارد از جملـه: روش اجـراي    روش

آزمایی)، روش موازي یا همتا، روش تصـنیف  دوباره (باز
یا دو نیمه کردن و ضـریب آلفـاي کرونبـاخ. مطالعـات     

هـاي  تئوري و تجربی نشان داده است که از بـین روش 
فوق، روش آلفاي کرونبـاخ از قـدرت و دقـت بیشـتري     

شـده  طراحیابزارکهاینبهتوجهبا. ]9[برخوردار است
-دروشـده طراحـی طیف لیکرتمبنايبراین تحقیق

نظـر ازبایـد باشـد هـا مـی  گویـه نمراتجمعبرگیرنده
لـذا در ایـن   قـرار گیـرد  ارزیـابی مـورد درونیهمسانی

تحقیق به منظور تعیـین پایـایی پرسشـنامه از ضـریب     
بـه منظـور بدسـت آوردن    .شـد آلفاي کرونباخ استفاده 
20، پرسشنامه داراي روایی بین ضریب آلفاي کرونباخ 

کارکنان شرکت توزیع شد و پـس از پاسـخگویی   نفر از
ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    SPSSافـزار  کارکنان بـا نـرم  

پرسشنامه محاسبه گردید. 

یافته ها
ابعـاد و تعیـین شاملبخشچنددرمطالعهایننتایج

باشد.هاي ابزار و بررسی روایی و پایایی ابزار میگویه
وابـزار ايهگویهوHSEابعاد فرهنگ الف: تعیین

اولیهابزارطراحی
بعد به عنوان ابعاد ارزیـابی  9با بررسی متون مختلف 

تعهدتعیین گردید که این ابعاد عبارتنداز: HSEفرهنگ 
تیوضع-دیتولرانیسرپرستان و مدتیوضع-تیریمد

نگرش کارکنان نسبت بـه فرهنـگ   -مشارکت کارکنان
HSE-ــع ــاتتیوض ــد-ارتباط ــانيتوانمن -کارکن
نســبت -یدهــگــزارش-و مقــرراتنیقــوانتیوضــع

.سـت یزطیمحـ و ، بهداشت یمنیو ادیتولنیبارجعیت 
ها براي هر بعد اقدام شـد  نسبت به طراحی گویهسپس

هاي اختصاص داده شده براي هر بعد در که تعداد گویه
نشان داده شده است1جدول 

صوري کیفی ابـزار:  ) روایی1: ب: بررسی روایی ابزار
از جمع آوري اطالعات در خصوص سطح دشواري، پس
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-میزان تناسب و ابهـام از طریـق مصـاحبه بـا شـرکت     
هـاي پرسشـنامه انجـام    کنندگان تغییرات الزم در گویه

شد.
گویـه از پرسشـنامه   32صوري کمـی ابـزار:  ) روایی2

) را کسب نکردند و از پرسشنامه 5/1حداقل امتیاز تاثیر (
حذف شدند.

ی محتواي ابزار: پس از اینکه پرسشنامه کیف) روایی3

نفر از 7قرار گرفت نفر اعضاي گروه پانل10در اختیار 
اعضاي پانل نظرات خود را اعالم نموده و طبق نظـرات  

ایشان تغییرات در پرسشنامه انجام شد.
ــی4 ــایج حاصــله در  ) روای ــزار: نت ــواي اب کمــی محت

(CVR)خصوص بررسی شاخص نسبت روائی محتـوا  
گویه از گویـه هـاي پرسشـنامه نسـبت     7ان داد که نش

را کسـب کردنـد کـه از    62/0روایی محتواي کمتـر از  
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پرسشنامه حذف شدند. همچنین نتایج بدسـت آمـده از   
حاکی از آن بود که (CVI)بررسی شاخص روایی محتوا

را کسب کردند کـه  79/0گویه نمره باالتر از 45تعداد 
70/0گویه نمره بین 2در پرسشنامه حفظ شده و تعداد

که پس از اصالح بـازنگري در  را کسب نمودند79/0تا

نفر از گروه پانل قرار گرفتند و با کسـب نمـره   4اختیار 
در پرسشنامه حفـظ شـد. نتـایج حاصـله     79/0باالتر از

نشـان داده شـده   2براي هر بعد به طور کلی در جدول 
است.

ضـریب آلفـاي   بـراي تعیـین   : ج: بررسی پایایی ابزار

داراي روایی و پایاییHSE. پرسشنامه فرهنگ 4جدول 

ماره
گویهش

ایمنی، بهداشت و محیط زیست توجه می کند.مدیریت قبل از وقوع حادثه و بیماري، به مسائل1
هیچگاه مدیریت از موارد نقص یا عدم رعایت موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست چشم پوشی نمی کند.2
آموزش پرسنل در ارتباط با مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست را در اولویت قرار می دهد.مدیریت،3
کردن محیط کار و حفظ محیط زیست هزینه کافی صرف می کند.مدیریت براي ایمن و بهداشتی4
ایمنی، ، به مسایل...مدیریت صرفنظر از فشارهاي قانونی از طرف مراجعی چون کارفرما، اداره کار و سازمان محیط زیست و5

بهداشت و محیط زیست توجه می کند
هر سه موضوع ایمنی،بهبه حفظ محیط زیست اهمیت دهد.به جاي اینکه اول به ایمنی بعد به بهداشت و در آخرمدیریت6

کندو محیط زیست به صورت یکسان توجه میبهداشت
بررسی می کنند.سرپرستان همیشه انجام ایمن کارها و بهداشت محیط و حفظ محیط زیست را در حین کار7
ایمنی، بهداشت و محیط زیست را زیر پا بگذارموانینقهیچگاه سرپرستم از من انتظار ندارد که در جهت انجام دادن کارها،8
زمانی که یک رفتار ناایمن از من سر می زند، سرپرستم روش کار ایمن را به من یاد می دهد.9
ایمنی، بهداشت و محیط زیست را در اولویت قرار می دهد.سرپرستم10
لیت می کنم.ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارم احساس مسئومن نسبت به11
ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشارکت می کنند.کارگران در بحث هاي مرتبط با12
کارکنان اطالعات مربوط به رویدادها و حوادث را که ناشی از تجارب آنها در محیط کار است، در اختیار دیگران قرار می 13

دهند. می شود.نظم و انضباط در محیط کار باعث افزایش سطح ایمنی 14
آشنایی با نحوه صحیح انجام کار در موقع کار از بروز حوادث پیشگیري می کند.15
کارگران به وظایف خود در هنگام بروز شرایط اضطراري به خوبی واقف هستند.16
اینجا افراد از وسایل حفاظت فردي استفاده می کنند.17
ق بیفتد.من معتقدم که حادثه هر لحظه ممکن است اتفا18
به نظرمن افراد با تجربه و ماهر هم نیاز به استفاده از وسایل حفاظت فردي در حین انجام کار دارند.19
کل کارخانه تاثیرگذار استایمن کارکردن من، در بهبود ایمنی20
به خانه ودگی از محیط کاربه نظر من اگر من بهداشت فردي خود را در محیط کار رعایت کنم باعث می شود از بردن آل21

خود جلوگیري کنم. آشنایی با چگونگی رعایت موارد بهداشتی درمحیط کار براي من الزم و ضروري است.22
اگر ما در کارمان جنبه هاي محیط زیستی را در نظر نگیریم عواقب آن به خودمان بر می گردد.23
دیگر انجام داد که به محیط زیست کمتر صدمه بزند.به نظرم می شود برخی فعالیتها را طوري24
ایمنی، بهداشت و محیط زیست به سرپرستم بگویممن به راحتی می توانم نظرات خود را در مورد25
ایمنی، بهداشت و محیط زیست استقبال می کند.شرکت از پیشنهادات دریافتی در مورد بهبود26
اشت در مجتمع اطالع دارممن از تشکیل کمیته ایمنی و بهد27
من اعضاي کمیته ایمنی و بهداشت را می شناسم.28
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نفـر از  20کرونباخ پـس از تکمیـل پرسشـنامه توسـط     
گردیـد  SPSSها وارد نـرم افـزار   کارکنان شرکت، داده

محاسبه گردیـد  63/0پرسشنامه ضریب آلفاي کرونباخ 
Item-Totalجدول بود بنابراین طبق7/0که کمتر از 
Statistics خروجی از نرم افزارSPSS  پس از حـذف ،

پرسشنامه بـه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ     27گویه شماره 
ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي     3مطلوب رسید جـدول  

را پـس از حـذف   HSEگانه فرهنـگ  9هریک از ابعاد 
دهد.نشان می27گویه شماره 

در نهایت ابزار طراحـی شـده داراي روایـی و پایـایی     
آمده است.4مناسب حاصل شد که در جدول 

ث و نتیجه گیريبح
هــاي ریــزيمبنــاي برنامــهHSEارزیــابی فرهنــگ 

استراتژیک آتی یک سازمان در جهت حرکت از وضعیت 
باشـد  بـه وضـعیت مطلـوب مـی    HSEموجود فرهنگ 

بنابراین وجود ابزار داراي اعتبار و قابـل اعتمـاد جهـت    

-باشد. طبق بررسـی ضروري میHSEارزیابی فرهنگ 
-و مقاالت مختلف پرسشنامههاي انجام شده در متون 

-هاي موجود جهت بررسی فرهنگ ایمنی طراحی شده
اند و پرسشنامه علمی استانداردي در ایران در خصوص 

یافت نشـد لـذا در ایـن مطالعـه     HSEبررسی فرهنگ 
سـنجی پرسشـنامه فرهنـگ    سعی بر طراحـی و اعتبـار  

HSE     شده است. این پرسشنامه عـالوه بـر تمرکـز بـر
اشت و محیط زیست نیز توجه دارد.ایمنی، بر بهد

بعد به عنوان ابعاد بررسی فرهنـگ  9در این پژوهش 
HSE  در نظر گرفته شده که با نتایج مطالعـهFrazier

و همکاران و نوري پرکستانی و همکاران متفاوت است. 
frazierتعهد مدیریت نسـبت  و همکاران چهار بعد را)

ـ به ایمنی، مشارکت کارکنـان، مسـولئیت   ذیري افـراد،  پ
و نوري پرکستانی پنج بعد ]10[سیستم مدیریت ایمنی)

را (تعهـد مــدیریت، ســطح تبــادل اطالعــات، آمــوزش،  
به عنـوان ابعـاد بررسـی    به ایمنی) راتیالومحیط کار،

. بررسـی فرهنـگ   ]11[فرهنگ ایمنی در نظر گرفته اند

4ادامه جدول 
من دوره آموزش اطفاء حریق را گذرانده ام.30
ایمنی، بهداشت و محیط زیست محل کارم آشنا شده اممن با مخاطرات31
در نظر می ت را مثل مکان، متخصص، وسایل آموزشیایمنی، بهداشت و محیط زیسشرکت ملزمات کافی جهت آموزش32

گیرد. به نظرم براي انجام صحیح شغلم آموزش کافی دیده ام.33
آموزشهاي دوره اي سالیانه به منظور باال بردن آشنایی با موارد ایمنی و بهداشت در محل کارم برگزار می شود.34
ایمنی، بهداشت و محیط زیست را می بینند.اتیهمه افراد قبل از ورود به کار آموزشهاي مقدم35
وقتی حادثه اي رخ می دهد آموزشهاي دوباره انجام می شود.36
در اینجا اطالعات درمورد اجراي صحیح موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست به آسانی در دسترس می باشد.37
نسانها با خبر هستم.من از اثرات آالینده هاي محیط کارم بر محیط زیست و ا38
در شرکت من براي همه فعالیتها روش انجام کار ایمن وجود دارد.39
ما در صورت گزارش حوادث و نواقص بهداشتی و زیست محیطی تشویق می شویم.40
حوادثی که در اینجا رخ می دهد، همیشه گزارش می شود.41
من با نحوه گزارش دهی حوادث آشنا هستم42
حوادثی که به خیر گذشته و به افراد و تجهیزات حوادث (بدون واهمه از شکایت یا تالفی می توانم حوادث یا شبه من 43

آسیب نرسانده) و نواقص بهداشتی و زیست محیطی را گزارش کنم. دهم.اگر در محیط کارم متوجه شوم فعا لیتی باعث به صدمه به محیط زیست می شود می دانم به چه کسی گزارش 44
اگر فعالیتی به محیط زیست صدمه بزند کار متوقف شده و بعد از رفع آن دوباره کار شروع می شود.45
.می دهداهمیتایمنی، بهداشت و محیط زیست بیشتر از سرعت انجام کار،مدیریت سالن به46

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1179-fa.html


1393بان، مهر و آ4، شماره 11دوره دو ماهنامه                 

انو همکارموسی جباري106

HSEتر بـه صـورت   با شکستن ابعاد کلی به ابعاد جزي
عمیق تر و موثرتر صورت خواهد گرفت.

براي طراحـی ابـزار اولیـه از متـون معتبـر داخلـی و       
هـاي روشخارجی متعدد استفاده شـد و از معتبرتـرین  

یی محتوا و روایی صوري روامحاسبهیعنیسنجیروایی
به صورت کمی و کیفی و روش تعیـین ضـریب آلفـاي    

پایـایی) مـورد   درونـی ( کرونباخ جهت بررسی سازگاري 
و همکاران بـراي  Norden-Haggاستفاده قرار گرفت 

هــاي اعتبارســنجی پرسشــنامه نگــرش ایمنــی از روش
.]12[اندمذکور استفاده کرده

مطالعـه، ایـن درپرسشـنامه روائیتعیینکهآنجااز
بـود بـراي سـنجش    متخصـص افرادقضاوتبرمبتنی

مناسب در مراحل مختلف این تحقیق در گروه پانـل از  
اساتید دانشگاههاي معتبر کشور و بـا تخصـص کـامالًًًًً    

استفاده گردید.HSEفرهنگ مرتبط با 
ز ایجاد تغییـرات و  پرسشنامه طراحی شده اولیه پس ا

هاي نامناسب طـی مراحـل مختلـف روایـی     حذف گویه
گویه 46سنجی و پایایی سنجی تبدیل به ابزاري داراي 

Diazشد کـه بـا نتـایج مطالعـه      Cabrera  همسـویی
اي لیکرت به دلیل اینکه به .مقیاس پنج گزینه]13[دارد

پاسخ دهندگان آزادي عمل بیشتري حـین پاسـخگویی   
دهد بـه عنـوان مقیـاس پاسـخگویی در پرسشـنامه      می

طراحی شده استفاده شد که با نتایج مطالعه حسـن زاده  
.]14[و همکاران همخوانی دارد

از آنجا که هـدف از طراحـی چنـین ابـزاري بررسـی      
قـاط ضـعف و قـوت آن در    و شناسایی نHSEفرهنگ 

سازمانها است الزم اسـت  HSEراستاي ارتقاء فرهنگ 
قبل از کـاربرد آن در سـازمان متفـاوت بـا محـل ایـن       

پژوهش از پایایی آن اطمینان حاصل شود.
ابزار پایا و روا الزم است HSEبراي سنجش فرهنگ 

با توجه به نتایج حاصل شده در این پژوهش پرسشنامه 
هـاي صـنعتی پایـایی مناسـب و     حیططراحی شده در م

HSEروایی مطلوب را دارد و بـراي ارزیـابی فرهنـگ    
توان از آن استفاده نمود.هاي صنعتی میمحیط
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Abstract
Background and aims: Although industrial progress is the most important factor in
increasing the society wellbeing, it can also lead to accidents and subsequently disrupting
the economic, social and psychological aspects of human communities.  Studies showed that
promotion of HSE culture with the purpose of workplace safety is very important for
accident reduction. For improvement of HSE culture, identification of current state in
workplace is necessary, and therefore,, a suitable tool with approved validity and reliability
is required.
Methods: In this cross-sectional analytical study after literature review and identification of
dimensions of HSE culture, variables or questions were designed in this field.  In order to
study the validity of the primary questionnaire, appearance and content validity in form of
quantity and quality was used, that is, method of variable effect, content validity rate (CVR)
and content validity index (CVI) and then for study of the reliability, Cronbach's alpha
coefficient method by SPSS18 was used.
Results: A number of 9 variables were defined as dimensions of HSE culture. The obtained
results shown that 39 items from 89 items existed in initial questionnaire were eliminated
and its reason was low score of these variables in validity stages (CVR<0.62, CVI<0.70,
SCORE<1.5). In this study Cronbach's alpha coefficient was counted to be 0.86.
Conclusion: in the end by doing essential modifications, the questionnaire of HSE culture
with suitable validity and acceptable reliability was prepared that it could be used as a
reliable and acceptable tool for the study of HSE culture in the mentioned manufacturing
company.

Keywords: HSE culture questionnaire, Reliability and validity.
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