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 چکیده

اسهتااده از . شهودبهداشت كاركنان، مشتريان، عموم جامعهه و محهيط ميرفتار ايمني نوع خاصي از رفتار شغلي است كه باعث ارتقاء سطح ايمني و  :زمینه و هدف

با قابليت اطمينان مناسب رفتار امينهي را ارزيهابي  با آن بتوانمناسبي كه نامه پرسشتا كنون در ايران  اما باشدمي هايي ارزيابي رفتار ايمنينامه يكي از روشپرسش
 براي تهيه ابزاري مناسب براي سنجش رفتار ايمني انجام شد. اين مطالعهبنابراين  .د، ارائه نشده استرك

سوال تهيه شد. روايي صوري، با نظر متخصصان ايمني انجام شد و ضروت،  25نامه اوليه رفتار ايمني شامل پرسشانجام شده با توجه به مطالعات  :روش بررسي

نامه به دسهت براي ارزيابي روايي محتوا، نسبت روايي و شاخص روايي محتواي كل پرسش گرفت. و واضح بودن سواالت مورد ارزيابي قرار ، ساده بودنمرتبط بودن
مورد آزمهون نار از كاركنان صنايع استان قم  315نامه در پرسشضريب آلااي كرونباخ آزمون شد. و  ICC، شاخصبازآزمون-آزموننامه با روش پايايي پرسش آمد.

  انجام شد. 22نسخه  SPSS افزارها با نرم آناليز داده. قرار گرفت

بودن، واضح بهودن و مربهوط بزرگتر از صار بود. ميانگين نسبت توافق در ارتباط با ساده CVRنامه، مقدار براي بقيه سواالت پرسش به غير از يك سوال :هايافته

( و ضريب همبسهتگي پيرسهون p=229/2)252/2برابر با  ICCشاخص مقدار بود.  95/2و در ارتباط با ضرورت برابر با  91/2نامه برابر با بودن كل سواالت پرسش
 آمهد.بدسهت  922/2و در مطالعهه اصهلي برابهر بها  299/2آهنگ برابر بها ضريب آلااي كرونباخ در مطالعه پيش( بود. p=22/2) 919/2بين نتايج آزمون و بازآزمون 
 .(p<21/2) دار و معكوس وجود داشتمعني به دست آمد و بين نمره رفتار ايمني و وقوع حادثه ارتباط آماري 21/3±99/2ميانگين نمره رفتار ايمني 

داراي قابليهت اطمينهان و سوال در حيطهه مشهاركت ايمنهي  11سوال در حيطه رعايت ايمني و  12 بارفتار ايمني تهيه شده براي ارزيابي نامه پرسش :گیرينتیجه

 . استپايايي بسيار مناسب است و يك ابزار بومي جهت ارزيابي رفتار ايمني با دقت و صحت مناسب 

 

 .اعتبار بخشي، ايمني عملكرد، ايمني ، رفتارحادثه: هاکلیدواژه

 مقدمه
كار، هاي صنعتي به دليل ماهيت محيطافراد شاغل در 

هاي جهدي قهرار دارنهد و بهه در معرض خطرات و آسيب
ها نيهز تناسب رشد روزافزون تكنولوژي، خطرات و آسيب

كشهور ايهران . (1)به صورت بالقوه رو به گسترش هستند
نيز در دو دهه اخير در مسير توسعه گام برداشهته و رشهد 
سريعي را از نظر صنعتي و اقتصادي به خود گرفته اسهت 

ه تغييهرات اقتصهادي و اجتمهاعي همهراه بها كه منجر به
هاي خوب و بد آن شهده اسهت. يكهي از آثهار سهوء پيامد

صنعتي شدن افهزايش روزافهزون تعهداد و تنهوع حهواد  
. بهر اسهاس گهزارش سهازمان ته مين (2)باشهدشغلي مي

، در كشهور 1312تها  1315هاي اجتماعي مربوط به سال

ق افتاده در درصد كل حواد  اتاا 42بخش صنعت  ايران
 .(3)دههدهاي مختلف كاري را به خود اختصاص ميحوزه

مطالعاتي كه بر روي شناسايي علل حواد  صورت گرفته 
درصهد حهواد ،  15دهد كه علت بيش از است نشان مي

انهد كهه تر نشهان دادهايمن بوده و مطالعات جامعاعمال نا
درصد از حواد  شهغلي، نگهرش، رفتهار و  91تا  15علل 
 .(4)تهنگ اسفر

برخي اصطالحات مانند فرهنگ ايمني، در حوزه ايمني 
جو ايمني، نگرش ايمني و رفتهار ايمنهي وجهود دراد كهه 

و  (Turner) ماههاهيمي نزديههك بههه هههم هسههتند. ترنههر
اي از باورههها، همكههاران، فرهنههگ ايمنههي را مجموعههه

هها و عملكردههاي اجتمهاعي و ها، نقشهنجارها، انگيزه
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موجب كاهش رويارويي كاركنهان،  ند كهدانتخصصي مي
كننههدگان و عمههوم مههردم بهها شههرايط  مههديران، مصههر 
جو ايمني به بررسي ادراكات  رسان شود.خطرناك و آسيب

هاي كاركنان در مورد محيط كار، سطح عالقهه و استنباط
ايمنهي و ميهزان  مديريت به ايمني و اقدامات مربهوط بهه

. نگهرش (5)پهردازدميد در كنتهرل ريسهك مشاركت افرا
ههايي ايمني نيز ماهوم فردي و بازتهاب احساسهات و باور

ههاي ايمنهي ها و روشاست كهه فهرد در مهورد سياسهت
به بيان ديگر تمايل كارگران به ايمن بهودن بهه . (9)دارد

شود و عامل بازدارنده مهمهي عنوان نگرش ايمني ياد مي
دار بت معنيدر پيشگيري از بروز حواد  بوده و ارتباط مث
امها ايهن  (2)بين نگرش ايمني و رفتار ايمهن وجهود دارد

ارتباط قطعاً به معناي ايهن نيسهت كهه نگهرش هميشهه 
شود. در تعريف رفتار ايمني گاته شده منتهي به رفتار مي

رفتار ايمني نوع خاصي از رفتار شهغلي اسهت از   است كه
زند و باعث ارتقهاء سهطح ايمنهي و بهداشهت فرد سر مي

 .(1)شودكاركنان، مشتريان، عموم جامعه و محيط مي
در مجموع گاته شده جهو ايمنهي ماههومي جهدا ولهي 

آن را به عنهوان  توانوابسته به فرهنگ ايمني است و مي
در سلسله مراتهب  .(5)اليه بيروني فرهنگ ايمني دانست

ايمني نيز نگرش ايمني زير مجموعهه جهو ايمنهي و جهو 
باشههد. از فرهنههگ ايمنههي ميايمنههي نيههز زيههر مجموعههه 

ديههدگاهي ديگههر فرهنههگ ايمنههي وياگههي نسههبتاً پايههدار 
تر از فرهنهگ و سازمان، جو ايمني وياگي قابهل انعطها 

 .(9)باشدتر ميهاي فردي تاثيرپذيرنگرش ايمني وياگي
اگر مطالعات مربوط به ايمني را به دقت بررسهي كنهيم 
در دو روش متاههاوت بههراي مطالعههه عملكههرد ايمنههي 

ها وجود دارد. در رويكرد اول بسياري از مطالعات سازمان
هاي حهواد  و خهرده عملكرد ايمني را بر اساس شاخص

اين رويكرد . (11 ،12 ،1)اندحواد  و يا جراحات ثبت كرد
رفتهار  و (12)هاي واكنشي يا بعد از حادثهه بهودهاز روش

كرد در روي. (13)كنندايمن را بعد از وقوع آن سنجش مينا
ند او غير ايمن را ثبت كرده ارهاي ايمندوم، مطالعات رفت
گيري نتهايج را بهراي انهدازه هاي ايمنو بيشتر آنها رفتار

. بنهههابراين بسهههياري از (14)انهههدايمنهههي انتخهههاب كرده
هاي پيشهگيرانه يها هاي نوين، استااده از شاخصرويكرد

ي، گيري فرهنهگ ايمنهي، جهو ايمنهپيشرو از قبيل اندازه
ههاي ايمهن را شناسايي خطر و/يها مشهاهده درصهد رفتار

دهنهد. ايهن رويكهرد بهراي موفقيهت سيسهتم ترجيح مي
هاي هاي سيستم، بر فعاليتمديريت ايمني در برابر نقص
. به طور كلي مدارك (12)ايمني جاري تكيه و تمركز دارد

زيادي وجود دارد كه سنجش رفتارهاي ايمن/غيهرايمن و 
واد /صدمات به طور مكمل، نشان دهنده حواد /خرده ح

 .(14)باشندعملكرد ايمني مي
و  1ههاي ايمنههي شههامل دو شههاخه رعايههت ايمنههيرفتار

بهه عنهوان اجهزاء عملكهرد  باشد كهمي 2مشاركت ايمني
ههايي . رعايت ايمني شامل فعاليتشوندايمني قلمداد مي

است كه افهراد بايهد انجهام دهنهد تها ايمنهي و بهداشهت 
ها شامل پيروي شخصي آنها حاظ و بهبود يابد. اين رفتار

هاي اسههتاندارد انجههام كههار و اسههتااده از العملاز دسههتور
باشهد. تجهيزات حااظت فردي و ساير مهوارد مشهابه مي

شود كه بهه طهور شامل ميهايي را مشاركت ايمني رفتار
مستقيم نقشي را در ت مين ايمني افراد نهدارد امها كمهك 

سطح ايمنهي و بهداشهت كنند شرايطي ايجاد شود كه مي
هاي در سازمان ارتقاء يابد و دستيابي به اههدا  و برنامهه

. اين رفتارها نمايدايمني و بهداشت سازمان را تسهيل مي
هاي داوطلبانهه فعاليتشامل مواردي از قبيل مشاركت در 

ايمني، كمك كردن به همكاران در موضوعات مربوط به 
. يكي (19 ،15)باشدايمني و شركت در جلسات ايمني مي

هايي كه در بسياري از مطالعهات خهارا از ايهران از روش
براي ارزيابي عملكرد ايمني يا رفتار ايمني بهه كهار بهرده 

 ،15، 14)باشدني ميايم نامه رفتارشده، استااده از پرسش
هاي انجام شهده مشهخص شهد تها اما با بررسي (12-23

كنون در ايران ابزار مناسبي كه با استااده از آن بتوان بها 
اعتبار و قابليت اطمينان مناسب عملكرد اميني متشكل از 
مشاركت ايمني و رعايت ايمني را بررسي كرد، طراحي و 

با اين ههد  انجهام  ارائه نشده است. بنابراين اين مطالعه
نامه بهومي روا و پايها بهراي شده است كهه يهك پرسهش

  هاي كار ارائه نمايد. هاي ايمني در محيطارزيابي رفتار

                                                           
1. Safety compliance 
2. Safety participation 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 11

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1504-en.html


 
 
 
 
 

 
 
 
 

  3131، خرداد و تیر 2، شماره 31دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 و همكاران نيامهدي محسن 94

 روش بررسي

با توجهه  اين مطالعه يك مطالعه مقطعي تحليلي است.
 ،14 ،12)هاي ايمنيبه مطالعات انجام شده در زمينه رفتار

 25نامه اوليه رفتار ايمني شامل پرسش (24 ،19 ،11 ،15
رعايت ايمني و حيطه سوال آن در  13سوال تهيه شد كه 

بهه  نامهسوال در حيطه مشاركت ايمني بهود. پرسهش 12
بهه  2گهاهي،  3اغلب،  4هميشه،  5اي)صورت پنج درجه

نامه امتياز بندي شد. در اين پرسشدرجه هرگز( 1ندرت و 
بهراي بررسهي باشهد. تر ميايمنباالتر نشان دهنده رفتار 

نار از متخصصان ايمنهي  12روايي صوري، پرسشنامه به 
و بهداشت داده شد تا پرسشنامه را از نظر ظاهري بررسي 
كنند. براي سنجش اين روايهي از طريهق مقياسهي  نهد 

و واضح بهودن سهواالت  ، ساده بودنآيتمي، مرتبط بودن
ت بصهورت يهك سهواالمورد ارزيهابي قهرار گرفهت. يك

تاكيك شده در جداولي در اختيار متخصصهين قهرار داده 
شد و از آنها خواسته شد تا سواالت را در  هار وب ارائهه 
شده مورد ارزيابي قرار دهند. سپس براي هر سوال درصد 
كامالً مرتبط، درصد كامالً واضح بودن و درصهد سهاده و 

ل صهد قابهقابل فهم بودن محاسبه شد.  نانچه سوالي در
درصههد بههود از  22هههاي آن زيههر قبههول يكههي از ارزيههابي

 نامه حذ  شد.پرسش
در اين مطالعه براي ارزيابي روايي محتواي پرسشهنامه 

ههاي كمهي مورد اسهتااده، از روش الوشهه كهه از روش
اي توسهط باشهد و بطهور گسهتردهتعيين روايي محتوا مي

 ها مورد پذيرشمتخصصين آمار زيستي و اپيدميولوژيست
ناهر  12. بدين منظور از (25)واقع شده است، استااده شد

از متخصصين ايمني و بهداشت درخواست شد تا در مورد 
يك سواالت پرسشنامه اظهار نظهر اهميت و ضرورت يك

اي انتخاب شدند كه در زمينه كنند. افراد متخصص بگونه
مورد نظر داراي تخصص و مهارت باشند. همچنين روش 

زار پاوهشهي بهراي آنهها شهرد داده شهد و استااده از ابه
خواسته شد تا نظرات خود را در خصوص سهواالت طبهق 

 جداول مشخص شده، ارائه دهند.
آوري نظههرات، شههاخص نسههبت روايههي پههس از جمههع

(، براي هر سوال محاسبه شد. حداقل مقدار CVR)3محتوا
CVR  قابههل قبههول بههراي هههر سههوال بههر اسههاس تعههداد

وايهي محتهوا اظههار نظهر متخصصان كه در خصهوص ر
تر آنها بهاال CVRبود. سواالتي كه  92/2نار(، 12كردند)

از مقدار قابل قبول بود باقي ماندند. همچنين سواالتي كه 
CVR  امها مقهادير آنها بين مقدار قابل قبول و صار بهود

ميانگين امتيازات بدست آمده آنها بر اساس نظر اعضهاي 
و در سشنامه باقي ماندند بود، در پر 2تخصصي، بزرگتر از 

غير اين صورت سوال حذ  شد. سپس ميهانگين نمهرات 
CVR  سواالت باقي مانهده محاسهبه و بعنهوان شهاخص
 نامه گزارش شد.كل پرسش (4CVIمحتواي ) روايي

-پايايي آزمهوننامه از روش براي ارزيابي پايايي پرش
 2و پايههايي همسههاني درونههي 9ICC، شههاخص5بههازآزمون

همچنين در اين مرحله ميانگين همبسهتگي استااده شد. 
و همبستگي ( Inter-Item Correlations) ايبين گزاره

 corrected) اصالد شده ميان ههر سهوال و امتيهاز كهل
item-total correlations بدست آمد. در مطالعه پيش )

بهازآزمون، پرسشهنامه -آهنگ براي تعيين پايايي آزمهون
نار از كاركنهان صهنايع تكميهل شهد و بعهد از  14توسط 
روز مجدداً همان افهراد پرسشهنامه را دوبهاره  12گذشت 

 22نسهخه  SPSSهها بهه نهرم افهزار تكميل كردند. داده
 امتياز آزمهون و بهازآزمون توسهط همبستگي منتقل شد و

 ضريب همبستگي پيرسون مهورد سهنجش قهرار گرفهت.
براي تعيهين پايهايي همسهاني درونهي از ضهريب آلاهاي 
كرونباخ استااده شد. به اين صورت كه سواالت هر حيطه 

نامه به صهورت جداگانهه بررسهي و و هچنين كل پرسش
 ضريب آلااي كرونباخ براي آن حيطه و همچنهين بهراي

نامه تعيهين و گهزارش شهد. در صهورتي كهه كل پرسش
بود، همسهاني درونهي آن قابهل  2/2ضريب آلاا باالتر از 
 .(29)قبول قرار گرفت

نامه آماده شده تا اين مرحله در جامعه در نهايت پرسش

                                                           
3. Content validity ratio 
4. Content validity index 
5. Test-retest reliability  
6. Intraclass Correlation Coefficient  
7 . Internal consistency 
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هد  مورد آزمون قرار گرفت. جامعه مهورد نظهر در ايهن 
اي شركت صهنعتي فعهال دار 342مطالعه شامل كاركنان 

باشند. علهت در نظهر نار شاغل استان قم مي 25بيش از 
نار يكي فهرض داشهتن حهداقل  25گرفتن صنايع باالي 

ساختار ايمني و بهداشت و ديگري در دسترس تهر بهودن 
اين صنايع براي انجام مطالعهه بهود. بها اسهتااده از روش 

 294گيري، حجم نمونه مورد نياز براي اين مطالعهه نمونه
گيري شد. در اين مطالعه از طريق روش نمونهه نار تعيين
نار در  25صنعت باالي  342اي از بندي  ند مرحلهطبقه

صنعت انتخاب و از اين صنايع، با توجه به  21استان قم، 
تعداد پرسنل آنها، تعداد افراد مورد نظر به صورت تصادفي 

نار به عنوان  315انتخاب شدند. در نهايت در عمل تعداد 
 مورد نظر در مطالعه شركت كردند. نمونه
آوري اطالعات در هر بخش، با مراجعه به صهنعت جمع

نامه در اختيار نمونه انتخهاب شهده از آن مربوطه، پرسش
نامه صنعت قرار گرفت و در مهورد روش تكميهل پرسهش

براي آنها توضيحاتي داده شهد. در نهايهت افهراد شهركت 
صهورت خهود اظههاري نامه را به كننده در مطالعه پرسش

نيمه نظارتي تكميل كردند. همچنهين در ايهن بخهش در 
سوالي از افراد خواسته شده بود كه در صورتي كه در يك 

اند، اطالعتي در سال منتهي به تحقيق سابقه حادثه داشته
مورد حادثهه بيهان نماينهد. ايهن روش يعنهي روش خهود 

ابي هايي است كهه بهراي ارزيهاظهاري حادثه نيز از روش
هها آناليز داده. (11 ،12 ،1)شودعملكرد ايمني استااده مي

و  22نسهخه  SPSS در اين بخش با استااده از نرم افهزار
هاي ميانگين، ميانه آماري توصياي و شاخصهاي آزمون

 تسهت Tو انحرا  معيهار و  همچنهين آزمهون تحليلهي 
  استااده شد.

 
 هايافته
سهوال بها  25شهامل  نامه اوليه رفتار ايمني كههپرسش

هايي در دو حيطههه رعايههت سههاختار واحههد از پرسههش
سوال( بود، مطهابق 12سوال( و مشاركت ايمني)13ايمني)
 آماده شد. 1جدول

نامه نسبت روايي محتوا براي تمهامي سهواالت پرسهش
بودن، واضح بهودن، مربهوط بهودن و ضهرورت براي ساده

عهداد سوال محاسبه شد. در ايهن مطالعهه بها توجهه بهه ت
ناهر( بهر اسهاس نظهر الوشهه 12اعضاي پانل تخصصي)

كهه حتهي تها  است 92/2قابل قبول  CVRحداقل مقدار 
  .(25)باشدنيز قابل قبول مي 9/2

همانطور كهه مشهخص اسهت بهراي تمهامي سهواالت 
باشد. به غيهر بزرگتر از صار مي CVRنامه، مقدار پرسش

بدسهت  ميهانگين امتيهازاتمقدار  ،(19از يك سوال)سوال
 2آمده بر اساس نظر اعضاي پنهل تخصصهي، بزرگتهر از 

نامه طراحهي باشد. ميانگين نسبت توافق براي پرسشمي
بودن، واضههح بههودن، مربههوط بههودن و شههده بههراي سههاده

 ارائه شده است. 2نامه در جدولضرورت سواالت پرسش
بودن، واضهح ميانگين نسبت توافق در ارتباط بها سهاده

نامه برابهر بها ن كهل سهواالت پرسهشبودن و مربوط بود
ه ( مربوط بp=5/2) بدست آمد. حداقل نسبت توافق 91/2
نامه اوليهه بهود. ميهانگين پرسش19سوال« واضح بودن»

نسههبت توافههق متخصصههان در ارتبههاط بهها ضههرورت كههل 
( p=2/2و حهداقل آن) 95/2نامه برابر بها سواالت پرسش

 بود.نامه اوليه پرسش 19مربوط به سوال شماره 
، در CVRو  CVIبا توجه به مقدار به دست آمده براي 

نامه اوليهه حهذ  شهد. بقيهه پرسش 19اين مرحله سوال 
 92/2كمتهر از  CVRنامه هر  ند مقدار سواالت پرسش

بزرگتر از صار  CVRدارند، ولي با توجه به اينكه مقادير 
آمده بر اساس ميانگين امتيازات بدست و همچنين مقادير 

باشد، اين سواالت مي 2اعضاي تخصصي، بزرگتر از نظر 
 .دندنامه باقي ماندر پرسش

پذيري ابهزار، از روش در اين مطالعه براي آزمون تكرار
 ICC (Intraclassشههاخصو  (Test-retestآزمههايي)باز

Correlation Coefficient .در ايههن ( اسههتااده شههد
صهنايع  در نار از افراد شاغل 14مطالعه پرسشنامه توسط 

روز مجهدداً همهان افهراد  12تكميل شد و بعد از گذشت 
 ICCشهاخص پرسشنامه را دوباره تكميل كردند. مقهدار 

( p=229/2)252/2نامه برابر با محاسبه شده براي پرسش
است، در محدوده قابل قبول قرار  2/2بود و  ون باالتر از 

گرفت. همچنين ضريب همبستگي پيرسون بين نتايج دو 
برابهر بها نامه براي كل پرسهشه آزمون و بازآزمون مرحل
919/2 (22/2=pبههه دسههت آمههد ) همچنههين ضههريب .
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 نامهپرسشسواالت شاخص روايي محتواي : ميانگين 2جدول

 متغير ميانگين انحرا  معيار ثركحدا حداقل

 ساده بودن 92/2 11/2 1 9/2
 واضح بودن 92/2 11/2 1 5/2

 مربوط بودن 94/2 21/2 1 2/2
 ضرورت 95/2 21/2 1 2/2

 

 914/2همبستگي براي حيطهه رعايهت ايمنهي برابهر بها 
(22/2=p) و بهههههراي حيطهههههه مشهههههاركت ايمنهههههي

994/2(229/2=p)  نشان دهنهده به دست آمد. اين نتايج
بنهابراين ارتباط متوسط مثبت بين نتايج دو مرحله است و 

پههذيري و قابليههت اطمينههان ابههزار طراحههي شههده از تكرار
 . بود مناسب برخوردار

ضههريب آلاههاي كرونبههاخ  همچنههين در ايههن مرحلههه
. بهه دسهت آمهد 299/2نامه رفتار ايمني برابهر بها پرسش

ايمني همچنين ضريب آلااي كرونباخ براي حيطه رعايت 
و براي حيطهه مشهاركت ايمنهي برابهر بها  992/2برابر با 
نشههان دهنههده پايههايي مناسههب  بههود. ايههن نتههايج923/2

باشد. رفتار ايمني ميتهيه شده براي سنجش نامه پرسش
 Inter-Item) ايهمچنين ميانگين همبستگي بين گهزاره

Correlations ( 199/2نامه برابههر بهها بههراي پرسههش 
باشد كه نشان دهنده پايايي يا قابليت اطمينان بهاالي مي

ابزار است. براي ابزار مورد نظر همبسهتگي اصهالد شهده 
 corrected item-total) ميان هر سهوال و امتيهاز كهل

correlations1( محاسبه و مشخص شد بهه جهز سهوال 
گي خيلي خوب بها نامه داراي همبستبقيه سواالت پرسش

 نامهمحاسبه شده براي سواالت پرسش CVR: مقادير 1جدول

 ساده بودن واضح بودن مربوط بودن ضرورت سوال

 1 1 1/2 1 كنم.ها و قوانين ايمني مربوط به كارم، عمل ميبه دستورالعمل -11

 1 1 1 1 كنم.*هاي ايمني را نقض ميدستورالعملتحت ت ثير همكاران يا شرايط محيط كار، قوانين و  -22
 1/2 1/2 1 1 كنم.*هاي ايمني را نقض ميقوانين و دستورالعملتحت ت ثير فشار مديريت،  -33
 1 1 1 1 *گيرم.ناديده مي هاي ايمني راقوانين و دستورالعمل، به دليل كمبود وقتتحت ت ثير فشار كار يا  -44
 1/2 9/2 1 1 *دهم.بعضي قوانين، بعضي كارها را بهتر و سريعتر انجام ميبا ناديده گرفتن  -55
 1 1 1 1 دهم.كارم را بدون عجله و با يك سرعت ايمن انجام مي -99
 1/2 1/2 1 1 گيرم.ها و عالئم ايمني را جدي ميهشدار -22
 1/2 1 1/2 1 *در انجام كار به شانس اعتقاد دارم. -11
 1/2 1/2 1 1 كنم.از تمامي وسايل حااظت فردي و تجهيزات ايمني مربوطه استااده ميبراي انجام كارم  -99
 1 1/2 1 1 كنم.ها و وسايل مناسب و سالم استااده ميدر انجام كارم از ابزار -122
 1 1 1 1/2 *گيرم.به دليل تسلط و تجربه باال در كارم، نكات ايمني را ناديده مي -111
 1/2 9/2 1 1 *دهم.پذيرم و انجام ميهاي خطرناك را ميكارمسئوليت انجام  -122
 1 1 9/2 1/2 دارم.محيط كارم را تميز و مرتب نگه مي -133
 1 1 1 1 كار كنند. كنم كه به طور ايمنهمكارانم را تشويق مي -144
 1/2 1/2 1/2 1 .كنمبراي بهبود ايمني محيط كارم تالش زيادي مي -155
 1 1/2 1/2 1/2 كنم.در جلسات ايمني شركت مي به طور فعال -199
 4/2 1/2 9/2 1 دهم.مسائل ايمني قابل توجه را به مديريت اطالع مي -122
 1/2 1/2 1 1 كنم.آنها كمك ميكنند، به وقتي همكارانم در شرايط خطرناك كار مي -111
 4/2 2 4/2 4/2 كنم.گذاري ايمني شركت ميدر جلسات هد  -199
 4/2 1/2 1/2 1 هاي ايمني در داخل شركت ترويج و ارتقاء يابد.كنم كه برنامهطوري عمل مي -222
 1/2 1/2 1/2 9/2 كند.دهم كه به بهبود ايمني در محيط كارم كمك ميهايي را انجام ميها يا فعاليتبه طور داوطلبانه كار -211
 1 1/2 1/2 9/2 كنم.بيان ميدر جلسات ايمني نكات مورد نظرم را ارائه داده و  -222
 1 1/2 1 1 كنم.هاي خطرناك را به سرپرست يا نماينده ايمني گزارش ميو ضعيت -23- 
   ت ماينده ايمني يا همكاران درخواسبراي انجام يك كار خاص، در مورد خطرات آن اطالعاتي را از سرپرست، ن -24- 
          كنم.مي

1 1 1/2 1/2 

 9/2 4/2 1/2 1 كنم.مربوط به ايمني را به سرپرست يا مسئول ايمني پيشنهاد مياقدامات اصالحي يا بهسازي -25 -

 اند.دهي شده*اين سواالت به صورت معكوس امتياز
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نامه هستند اما همبستگي ضعياي بهين امتياز كل پرسش
نامه وجهود دارد. ( و امتيهاز كهل پرسهش215/2) 1سوال 

نامه حذ  گرديد از پرسش 1بنابراين در اين مرحله سوال 
سهوالي بهراي سهنجش  23و در نهايت يك پرسش نامه 

رعايهت رفتار ايمني تهيهه گرديهد كهه شهامل دو حيطهه 
 .بودسوال( 11سوال( و مشاركت ايمني)12)ايمني

كههل ضههريب آلاههاي كرونبههاخ  نيههز در مطالعههه اصههلي
نامه رفتار ايمني در جامعه مهورد مطالعهه برابهر بها پرسش
به دسهت آمهد كهه نشهان دهنهده پايهايي عهالي  922/2

رفتار ايمني در جامعه تهيه شده براي سنجش نامه پرسش
ي كرونبهاخ بهراي همچنين ضريب آلاها مورد مطالعه بود.

و بههراي حيطههه مشههاركت 19/2حيطههه رعايههت ايمنههي 
 به دست آمد. 12/2ايمني
نشان داد ميهانگين  فردي و شغلياطالعات  آناليز نتايج

و  13/34±99/2سههن افههراد شههركت كننههده در مطالعههه
و متوسط سهاعات كهار  43/12±15/2ميانگين سابقه كار 

 9/92مطالعهه  بود. از افهراد مهورد 2/9±54/2روزانه افراد 
درصد  2/13درصد زن بودند و همچنين  4/2درصد مرد و 
درصد افراد  5/24درصد هم مت هل بودند.  1/12مجرد و 

 2/9كنند و مورد مطالعه اعالم كردند دخانيات مصر  مي
درصد افراد اعالم كردند كه به يك بيماري مهزمن ابهتال 

دارو درصد هم به طور دائم يك نوع  2/2دارند. همچنين 
درصهد از  2/1كردند. از نظر گروه شهغلي نيهز مصر  مي

درصد كارگر بودند و از  1/91نمونه مورد مطالعه كارمند و 

درصد اعالم كردند كهه  1/12كل افراد مورد بررسي تنها 
 به شغل دوم اشتغال دارند.

ارزيابي رفتار ايمني در گروه مورد مطالعهه بها  در بخش
، به جاي استااده از امتياز خام از استااده از ابزار تهيه شده

نسبت امتيازات استااده شده است. به ايهن منظهور بهراي 
محاسبه امتياز نهايي، امتيهاز حاصهل از مجمهوع تمهامي 
سواالت در هر حيطه رفتار ايمني به تعداد سواالت موجود 

اقل و حداكثر امتيهاز حدبنابراين در آن حيطه تقسيم شد. 
، مشهاركت ايمنهي، عايهت ايمنهيرممكن براي هر متغير)

خواهد بود. الزم به  5و  1رفتار ايمني( به ترتيب نمره كل 
يادآوري است امتياز كهل رفتهار ايمنهي از نسهبت امتيهاز 

گرديهده اسهت. در نامه حاصهل سوال پرسهش 23تمامي 
نتايج ارزيابي رفتار ايمني در گروه مورد مطالعهه  3جدول 

نتايج مقايسه نمره رفتار  نيز  4آورده شده است. در جدول 
هاي آن در دو گروه افهراد حادثهه ديهده و ايمني و حيطه

 حادثه نديده آورده شده است.
 

 گیريبحث و نتیجه
گيري ايمني مانند نرخ وقهوع هاي قديمي اندازهرويكرد

گيري ها، حواد  گذشته را انهدازهحواد  و هزينه خسارت
هها روش واكنشهي يها بعهد از حادثهه كنند. اين روشمي
باشند و بر روي نتايج حواد  تمركز دارنهد. در مقابهل مي

هاي هههاي نههوين اسههتااده از شههاخصبسههياري از رويكرد
گيري جههو ايمنههي، يهها پيشههرو از قبيههل انههدازهپيشههگيرانه 

 ايمني و ابعاد آن رفتار: ميانگين و انحرا  معيار امتياز  3جدول

 متغير حداقل حداكثر ميانگين ميانه ارانحرا  معي

 رعايت ايمني 25/1 5 93/3 22/4 25/2

 مشاركت در ايمني 39/1 5 92/3 93/3 29/2

 رفتار ايمني 13/1 5 21/3 19/3 99/2

 
 ارتباط وقوع حادثه و نمره رفتار ايمني -4جدول

P. value متغير داشتن حادثه در يك سال منتهي به مطالعه 

 (SD±meanبله ) (SD)±meanخير
 رعايت ايمني 21/2±91/3 24/2±24/4 222/2
 مشاركت ايمني 21/2±52/3 21/2±92/3 22/2

 نمره كل رفتار ايمني 92/2±92/3 95/2±14/3 223/2
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هاي فرهنگ ايمني، شناسايي خطر و مشاهده درصد رفتار
كننهد. ايهن رويكهرد بهراي موفقيهت ايمن را پيشنهاد مي

ههاي سيسهتم، بهر سيستم مديريت ايمني در برابهر نقص
. هر  ند (12)هاي ايمني جاري تكيه و تمركز داردفعاليت

گو براي حواد  اخص پيشجو ايمني ممكن است يك ش
اند كه ايهن ارتبهاط بها حلقهه باشد اما مطالعات نشان داده
شود. بنابراين در وقوع حواد  مياني رفتار ايمني برقرار مي

تر از اثر جو ايمني بوده و رفتار ايمني اثر رفتار ايمني قوي
يك شاخص پيشگويي كننده نزديكتر براي حواد  خواهد 

تواننهد بهه و مشهاركت ايمنهي مي رعايت ايمني. (19)بود
عنوان رفتار ايمني يا اجزاي عملكرد ايمني تلقهي شهوند. 

هاي كاركنهان در مسهيري رعايت ايمني بيان كننده رفتار
اسههت كههه ايمنههي و بهداشههت شخصههي آنههها را افههزايش 

هاي كاركنان دهد اما مشاركت ايمني بيان كننده رفتارمي
همكاران را افزايش در مسيري است كه ايمني و بهداشت 
 .(15)كندداده و از اهدا  سازماني حمايت مي

نامه گيري رفتار ايمني پرسشدر اين مطالعه براي اندازه
 11سوال در حيطه رعايت ايمنهي و  12سوالي شامل  23

سوال در حيطه مشاركت ايمني طراحي و روايي و پايهايي 
 (CVI) ميانگين نسبت توافهقآن مورد ت ييد قرار گرفت. 

بودن، واضهح بهودن و مربهوط بهودن در ارتباط بها سهاده
همچنهين  بدست آمهد. 91/2نامه برابر با سواالت پرسش

نامه ضهرورت سهواالت پرسهشنسبت توافق در ارتباط با 
نامه برابهر كل پرسهش ICCبه دست آمد. شاخص  95/2
 2/2بهههه دسهههت آمهههد و  هههون بزرگتهههر از  25/2بههها 
همچنين ضهريب ، مورد قبول قرار گرفت. (p=229/2)بود

بازآزمون برابهر بها  -همبستگي پيرسون بين نتايج آزمون
911/2 (22/2=p به دست آمهد و بنهابراين )نامه پرسهش

پذيري و قابليت اطمينهان مناسهب كرارتهيه شده داراي ت
نامه طراحي شده باشد. همچنين ضريب آلااي پرسشمي

ه نشان دهنده پايايي بسيار به دست آمد ك 922/2برابر با 
باشد. بنا بهر نتهايج حاصهله، مناسب ابزار طراحي شده مي

ابزار طراحي شده در اين مطالعه يك ابهزار معتبهر جههت 
تههوان متغيههر باشههد كههه ميگيري رفتههار ايمنههي ميانهدازه

در گيري نمايهد. مربوطه را با دقت و صحت مناسب اندازه
ور محهدود از رويكهرد مطالعات داخل كشور تا كنون به ط

اي براي ارزيابي رفتار ايمني استااده شده است نامهپرسش
اما در مطالعات انجام شده در خارا از كشور براي ارزيابي 

 از اين روش استااده شده است.به طور متعدد رفتار ايمني 
در در مطالعههه خههود بههراي ارزيههابي رفتههار ايمنههي ميرنههز 

از  راساحلي در انگلستانهاي نات و گاز فكاركنان شركت
 5سوالي رفتهار ايمنهي كهه بهه صهورت  12پرسش نامه 

بندي شده بهود، اسهتااده اي درمقياس ليكرت درجهدرجه
نيز بهراي ارزيهابي رفتهار ايمنهي در در مارتينز . (22)نمود
 نامهه طراحهي شهده توسهطاي از پرشهاي هستهگاهنيرو
وت كه به دليهل همكاران استااده نمود با اين تاا و ميرنز

نامه با مكان مورد مطالعهه، سوال پرسش 2عدم سنخيت 
سهوالي اسهتااده  12دو سوال نهامرتبط حهذ  و از ابهزار 

 ارزيهابي عملكهرد ايمنهي بهراينيهز وينهدكومار . (14)شد
 1شركت شهيميايي در هنهد از پرسهش نامهه  1كاركنان 

اي درجهه 5سوالي رفتار ايمني استااده كرد كه به صورت 
بندي شده بهود و ضهريب آلاهاي در مقياس ليكرت درجه
نيهز در لهو . (15)بهه دسهت آمهد 1/2كرونباخ آن برابر با 

شهركت در تهايوان از  5مطالعه رفتار ايمنهي در كاركنهان 
والي رفتار ايمني متشكل از  ههار سهوال س 9نامه پرسش

سهوال در زمينهه مشهاركت  2در زمينه رعايهت ايمنهي و 
در مطالعهه رفتهار كاپ  همچنين .(19)ايمني استااده كرد

سهوالي  1نامه ايمني در كاركنان صنايع مختلف از پرسش
  هار سوال در زمينه رعايت ايمني كه شاملاستااده كرد 

(93/2=αو  هار سوال در ) زمينه مشاركت ايمنهي بهود 

(14/2=α)(21) . عملكرد ايمنهينيز براي بررسي گرياين 
ههاي مختلهف از نار از كاركنان در مشاغل و كار 252در 

سوالي رفتار ايمني شهامل  ههار سهوال در  2نامه پرسش
سههوال در حههوزه  3و ( α=92/2)زمينههه رعايههت ايمنههي

نيهز ژانهگ . (22)استااده نمود( α=13/2) مشاركت ايمني
نامه از پرسشعملكرد ايمني در مطالعه خود براي بررسي 

سوال در زمينهه رعايهت  3سوالي عملكرد ايمني شامل  9
 سوال در حهوزه مشهاركت ايمنهي 3و ( α=22/2) ايمني

(12/2=α )مطالعهات ديگهري نيهز بها (29)استااده نمود .
استااده از پرسش نامه رفتار ايمني، عملكرد ايمني را مورد 

 .(31 ،32)اندارزيابي قراد داده
نامه در بخش ارزيابي رفتار ايمني با استااده از پرسهش
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تهيه شهده، ميهانگين نمهره حيطهه رعايهت ايمنهي برابهر 
و در حيطه مشاركت ايمني ميانگين امتياز  93/3±25/2با

به دست آمد. همچنين ميانگين نمره  92/3±29/2برابر با 
مطالعههه برابههر بهها  كههل رفتههار ايمنههي در گههروه مههورد

همچنين تحليل نتايج نشان داد رفتهار  .بود 99/2±21/3
دار ايمني با وقوع حواد  از نظر آماري داراي ارتباط معني

و مطابق انتظار با افهزايش  (p<21/2)باشدو معكوس مي
يابد. به بيهان امتياز رفتار ايمني، وقوع حواد  كاهش مي

اند نمهره رفتهار اشتهديگر افرادي كه سابقه وقوع حادثه د
باشهد. در ايهن تر ميدار پايينايمني در آنها به طور معني

خصوص نتايج مطالعات قبلهي بها نتهايج مطالعهه حاضهر 
مطالعه محمد فام در كاركنان خودروسازي همخواني دارد. 

دار بين رفتار ايمنهي و نشان داد كه ارتباط معكوس معني
درصهدي اعمهال وقوع حواد  وجود دارد و افزايش يهك 

نهاايمن باعههث سههه برابههر شهدن ميههزان حههواد  خواهههد 
هاشمي نيز در مطالعهه بهر روي كاركنهان يهك  .(32)شد

هاي نهاايمن پااليشگاه به اين نتيجه رسيد كه انجام رفتار
برابهر  5/14اند در افرادي كه سابقه حادثهه قبلهي داشهته
يهز ملكي ن .(33)اندكارگراني است كه سابقه حادثه نداشته

سهازي بهه ايهن در مطالعه بر روي پرسنل يك پروژه سد
يجه رسيد كه در افراد بدون سابقه حادثه نمره فرهنهگ تن

ايمنههي بههاالتر از افههرادي اسههت كههه سههابقه حادثههه 
نيهز در مطالعهه بهر روي كاركنهان  . دومهوه(34)اندداشته

صنايع  وب  به اين نتيجه رسيد كه بين وقوع حهواد  و 
ط كار  با رفتار ايمنهي رابطهه معكهوس ها در محيجراحت
هاي ايمني حهواد  دار وجود دارد و با افزايش رفتارمعني

در  دميرنههز هههم در مطالعههه خههو  .(35)يابنههدكههاهش مي
كاركنان نات و گاز به نتيجه مشابه رسيد و مشخص شهد 

هاي حواد  و كنندهبينيهاي ناايمن بهترين پيشكه رفتار
هاي . در خصوص ارتباط حيطه(22)باشندشبه حواد  مي

دههد تنهها رفتار ايمني نيز همانطور كه نتهايج نشهان مي
دار با وقوع حواد  حيطه رعايت ايمني داراي ارتباط معني

باشد اما در خصوص حيطه مشاركت ايمنهي ههر  نهد مي
ميانگين نمره رفتار ايمني در اين حيطهه در افهراد حادثهه 

دثه است اما اين تااوت از نظر ديده كمتر از افراد بدون حا
باشد. ايهن نتيجهه تها حهدودي قابهل دار نميآماري معني

انتظار است زيرا همانطور كه قبالً ذكر شد، رفتار ايمني در 
حيطه رعايت ايمني به طور مستقيم باعث ارتقهاء ايمنهي 

 شود.خود فرد و عملكرد او مي
العات در اين مطالعه و مطبر اساس نتايج به دست آمده 

توان براي سنجش رفتار هايي كه ميمشابه، يكي از روش
نامه ايمني كاركنان بهه كهار گرفهت، اسهتااده از پرسهش

باشد و ابزار تهيه شده در اين مطالعه يك وسيله قابهل مي
اطمينان، معتبر و كهاربردي بهراي ارزيهابي رفتهار ايمنهي 

 شهود در آينهدهباشهد. پيشهنهاد ميكاركنان در ايهران مي
نامه و مقايسه نتايج مطالعاتي جهت استااده از اين پرسش

هاي ارزيابي رفتار ايمنهي انجهام حاصل آن با ساير روش
 شود.  

 

 تقدير و تشکر

 21291مقاله حاضهر نتيجهه طهرد تحقيقهاتي بها كهد 
دانشههگاه علههوم مصههوب معاونههت تحقيقههات و فنههاوري 

باشهد. در اينجها الزم اسهت از معاونههت پزشهكي قهم مي
حقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي قم كه حمايت ت

مالي اين پهاوهش را بهر عههده داشهته كمهال تشهكر و 
 قدردراني به عمل آيد.
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Abstract 

Background and aims: Safety behavior is a type of job behavior that promotes the health 

and safety of workers, clients, public and the environment. One of the methods for 

assessment of safety behavior is the use of questionnaire. Nonetheless, there is no related 

validated questionnaire in Iran so far. The present study was designed to develop a 

measurement tool for assessment of safety behavior.  

Methods: According to the previous studies, a draft of questionnaire with 25 questions was 

developed. Face validity was done based on expert opinions and necessity, relevance, 

simplicity and clarity of the questions were also evaluated. To assess the content validity, 

content validity ratio and content validity index of the questionnaire was calculated. 

Reliability of the questionnaire was tested with test-retest, interclass correlation coefficient 

and cronbach's alpha coefficient. Provided questionnaire was distributed among 315 

employees of Qom province industries. Data were analyzed through SPSS v.20.  

Results: Other than one question, for the rest of the questions CVR value was greater than 

zero. Mean of agreement ratio for relevance, simplicity and clarity of questionnaire was 0.91 

and for necessity 0.95. ICC index was equal to 0.752 (p=0.009) and Pearson correlation 

coefficient between test and retest result was 0.619 (p=0.02). The scout study Cronbach's 

alpha coefficient was 0.766 and in the main study was 0.902. Mean score of safety behavior 

was 3.78±0.66 and there was a significant inverse relationship between safety behavior 

score and accident (p<0.01). 

Conclusion: The safety behavior questionnaire was designed and validated with 12 

questions in safety compliance and 11 questions in safety participation. Provided questioner 

had high reliability and validity and it is a local tool for assessment of safety behavior with 

suitable sensitivity and accuracy. 
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