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 چکیده

 فرهنذگ از خذو  یابيذارز. باشذدیمذ انسذان بذودن جائزالخطذا رشيپذذ و یانسان یخطا موضوع به یمنطق کرديرو مفهوم هب یريخطاپذ فرهنگ :زمینه و هدف

 بذا مطالعذه نيذا. سذتا هذابيآس و دادهايرو کاهش یبرا مؤثر رانهيشگيپ اقدامات یساز ادهيپ و یطراح الزمه سازمان کي بر حاکم( Just Culture) خطاپذيری
 .ديگرد اجرا و یطراحJCQ (Just Culture Questionnaire ) اي یريخطاپذ فرهنگ پرسشنامه شده یفارس نسخه يیايپا و يیروا نييتع هدف

 اسذتاندارد روش بذه JCQ پرسشذنامه یفارسذ نسخه مطالعه نيا در. باشدیم خطاپذيری فرهنگ از طهيح 6در سؤال 22 یحاو JCQ پرسشنامه: روش بررسی

forward and backward translation یاعضذا از نفذر 22 بذه یا شده یطراح فرم قالب در مذکور ۀپرسشنام ،محتوايی روايی یبررس یبرا. ديگرد هيته 
. ديذگرد محاسذبه( CVR) يیمحتوا روايی نسبت و( CVI) يیمحتوا يیروا شاخص شده، اعالم نظرات اساس بر و دهيگرد ارسال یارگونوم رشته در خبرگان پانل
 .گرفت قرار یبررس مورد لياردب شهر هایبيمارستان یدرمان پرسنل از نفر 221 توسط آن ليتکم از بعد پرسشنامه يیايپا

 کرونبذا  یآلفذا گسذتره. گرفذت قذرار ديذتائ مذورد هاهيگو یتمام روايی تاًينها الزم اصالحات انجام و CVR و CVI محاسبه و جينتا بندیجمع از بعد: هایافته

 ابعذاد یتمذام در پرسشنامه یهاهيگو دهدیم نشان که آمد به دست 294/0 پرسشنامه کل یبرا آن مقدار و 29/0 تا 62/0 از یريطاپذخ فرهنگ مختلف یهاطهيح
 .است برخوردار يیباال یدرون یهمسان از موردسنجش

 و هاسذازمان در خطاپذيری فرهنگ یابيارز یبرا و بوده لقبوقابل يیايپا و يیروا با مناسب یابزار JCQ یفارس پرسشنامه که داد نشان مطالعه نيا: گیرینتیجه

 .باشدیم استفاده قابل یرانيا کار یهاطيمح
 

 .یارگونوم ،یريخطاپذ فرهنگ ،یسنج روان انسانی، خطای ايمنی، فرهنگ پرسشنامه،: هاکلیدواژه

 مقدمه
 تواننذدمیکه  شودمیروبرو  خطاهايیهر سازمانی با 
ثرات مثبتذی هموذون يذادگيری و پيامدهای منفی يا ا
خطای  .[1] داشته باشند به دنبالنوآوری در سازمان را 

نذامطلو  زنذدگی روزمذره و جذز   هایجنبهانسانی از 
و اسذاس ايذن عذذر  فعاليت انسذان بذوده ناپذيراجتنا 
که اشتباهات بخشی از فرايند يذادگيری  باشدمیموجه 

تذا  کنندمیساده افراد اشتباه  به عبارتروزمره هستند، 
. تعاريف زيذادی [2] جايزالخطاستياد بگيرند و انسان 

اد شذذده اسذذت. خطاهذذا، بذذرای خطذذای انسذذانی پيشذذنه
انحرافات ناخواسته از اهداف و استانداردها هسذتند کذه 

پيامدهای مختلفی از جمله استرس، حذواد،،  توانندمی
ماشذين، مشذکالت کيفيذت و  -تعامل ناکارآمد انسذان 

. [1] داشته باشذند به دنبالعملکرد و جو بد سازمانی را 
عمل  از عبارتست خطا ( معتقدند1923) گاتمن و سوين

توسذط  مجذاز، عملکذرد حذدود کذههنگامی غيرمجذاز،
. از نظر جيمز ريزن خطذا [3] باشد تعريف شده سيستم
انحراف ناخواسته عملکرد انسانی از اسذتاندارد  عنوانبه

 .[4] شودمیيا هدف تعيين شده، تعريف 
مسذائل مهمذی در  هذاآنخطاها و نحوه نگرش بذه 

 .شذودمیروانشناسی کار و ماکرو ارگونذومی محسذو  
 خطاهای انسانی از ديرباز عامل مهمی در بروز حذواد،

و  هذذذاطرح، هاريزیبرنامذذذهو بذذذرهم زدن عملکذذذرد 
مشذکالت  از بشر بذوده اسذت. بسذياری هایبينیپيش
 ديگربيانبه يا خطا با مواجهه و نگرش نحوه به سازمان
 .[2 ،1] گرددبرمی سازمان در خطا مديريت فرهنگ به

 انسذانی، خطذای کذاهش بذرای علمذی رويکردهای
گذاشذته اسذت هذر  سذر پشذت را گوناگونی هایتحول
 انسذانی خطذای کاهش و در توصيف ایتااندازهتحول 

 بذروز خطذای از نتوانسذته آنکه علت به ولی بوده مؤثر
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 (JCQ) یخطاپذير فرهنگ پرسشنامه یفارس نسخه يیايپا و يیروا 112

 
 بعدی رويکرد کند جلوگيری مطلو  حد يک در نیانسا

 در مذديريت دکذر بيذان سذيدنی بذه است. يافته ظهور

و  "انسذذان محذذور"انسذذانی دو مذذدل اصذذلی  خطذذای
مدل قذديمی و سذنتی  دارد: در وجود "سازمان محور"
بيشتر بذر روی رفتارهذای خطرنذا  و  "انسان محور"

مرکز ت هاسازمانخطاهای افراد شاغل در صفوف مقدم 
تذوان بذه مذواردی های اين مدل میاز ويژگی. شودمی
وون ايجاد احساس ترس در کارمندان و تهديد آنان هم

تمرکز صرف بر  به اعمال اقدامات انضباطی اشاره نمود.
از  هذاآنروی رفتارهای خطرنا  افراد و جدا انگاشذتن 

سذذازمانی مربوطذذه، مذذتهم نمذذودن افذذراد،  هایزمينذذه
د فرهنگ گزارش دهی، نبود فرهنذگ خطاگريزی و نبو

انصاف و اعتدال در برخورد با خطاها از نقاط ضعف اين 
ها را انسذذان "سذذازمان محذذور"مذذدل  .باشذذدمیمذذدل 

همذواره انتظذار سذرزدن  کهطوریبه، دانسته جايزالخطا
برای خطاها بيشتر ماهيذت  ورود خطا از سوی آنان می
يشه آن را در و ر شود تا ماهيت سببیپيامدی تصور می
. اقذدامات کنترلذی در ايذن داننذدنمیها انحراف انسان

تذوان رفتذار شيوه بر اين اصل استوار است که اگر نمی
را  هذاآنتذوان شذرايط کذاری ها را تغيير داد، میانسان
 .[6] تغيير داد

درصذد  90تذا  20ن نظر که علت خطای انسانی از اي
دارای اهميذت خاصذی  قطعذاً باشذندمیتمامی حواد، 

درصذد حذواد، را  90تا  60( Kletz) . کلتز[2] هستند
. همونذين [2] ناشی از خطای انسانی ذکر کرده اسذت

 20که خطای انسانی علت  انددادهمطالعات ديگر نشان 
در ايران  رسدمیبه نظر  .[2 ،2] باشندمیدرصد حواد، 

يز حدود دو سوم عامل حواد، ناشی از خطای انسانی ن
. خطاهای انسانی هرگز حذف نخواهند شذد و [9] باشد

. [10] را کذذاهش دهذذيم هذذاآن تذذوانيممیمذذا تنهذذا 
 جذرائمکاری بر اساس قوانين و مقذررات و  هایمحيط
و کذارگران و کارمنذدان  شذوندمی ريزیبرنامذهقانونی 
قانونی و مجذازات،  جرائمبدون ترس از  توانندمیکمتر 

آزادانه حواد، و شبه حواد، را گزارش نمذوده و يذا بذا 
متأسفانه همونان در برخی . [11] يکديگر بررسی کنند

بوده و در پيشگيری از رايج  "انسان محور"مدل صنايع 

. لذذا [6] گذرددمی تأکيذدخطاها به رفتار ناايمن افذراد 
مقابله با خطاهای انسانی الزم است شذرايطی  منظوربه

 .[10] تغييذر دهذيم کننذدمیر را که افراد تحت آن کذا
 بايذد خطذا، از جلوگيری ايجاد فرهنگ برای هاسازمان

 سذازند تذا کارکنان فذراهم برای را کنند محيطی سعی

 آن پيامد از بدون ترس را همکارانشان و خود خطاهای

 هاسازمان هدف، اين به دهند و برای دستيابی گزارش
و ايجاد سيسذتم  خطاها مديريت و دهیسازمانبه  ملزم

يذا  Just culture (JC) بذر ريسذک، مبتنذی مذديريت
 .[11] همان فرهنگ خطاپذيری هستند

( با ايذن 1992) توسط جيمز ريزن باراول JC مفهوم
، در صنعت حمذل و "انسان جايزالخطا است"فرض که
شده است و از آن به بعد اهميت  گذاریپايهنقل هوايی 

خذذود را در سذذاير صذذنايع خطرنذذا  مثذذل سيسذذتم 
 آورده اسذت بذه دسذتبهداشتی و درمانی  هایمراقبت

[12، 13]. 
 :نمايذدمیرا چنذين تعريذف  JC (،1992)جيمزريزن 

JC  فرهنگی است که در آن جو اعتماد حذاکم اسذت و
 افراد برای ارائه اطالعات ايمنی تشذوي  شذده و حتذی

مذرز مشخصذی بذين  حالدرعينولی  گيرندمیپاداش 
 ،10] وجذود دارد قبولقابذلو غير قبولقابذلرفتارهای 

به معنی افزايش ميزان آگذاهی  JC. همونين [14 ،13
کارگران، کارمنذدان، مذديران، سرپرسذتان و در سذط  

پيشذگيری از  منظوربذه هاسذازمانسذهامداران  تروسيع
محيطذی نيذز تعريذف شذده  تذأثيراتحواد، و کاهش 

 .[11] "است
در يک سازمان فرهنگ و Just culture  کارگيریبه

کذه در آن خطذرات بررسذی  نمايدمیمحيطی را ايجاد 
ايمنذی  تذأمين هذایروششده، حواد، آناليز گشذته و 

 JC. تفکذذر و انديشذذه [12] گذرددمیکارکنذان شذذکوفا 
جهت تعيين پاسخگويی  هاسازمانروشی برای مديران 

 هذاآنکارکنان در مقابل خطاهذا و رويذدادهای نذاگوار 
بجای تمرکذز بذر روی خطاهذا و  JC. در[16] باشدمی

ار کارکنذان و طراحذی پيامدهای آن بذه مذديريت رفتذ
در يک  JC. ايجاد و ارتقا  [12] .شودمیسيستم توجه 

و  و خطاهاسازمان باعث افزايش گزارش دهی حواد، 
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و باعث برآورده شذدن  شودمیاعتمادسازی در سازمان 
به بهبود آموزش و يادگيری در سذازمان  و کمکنيازها 
 .[12]  گرددمی
فرهنذگ  گيریانذدازهکه برای  هايیابزار طورکلیبه 

مختلف بکار رفته است بذه  هایپژوهشخطاپذيری در 
يکذی از ايذن  .باشذدمیگوناگون  هایپرسشنامهشکل 
است که توسذط تذادن و هذوپ   ایپرسشنامهابزارها، 
فرهنگ خطاپذيری در بين کارکنذان  گيریاندازهجهت 
بهداشذتی و درمذانی معرفذی شذده اسذت.  هایمراقبت

گويذه در  20فرهنگ خطاپذيری را با  رسشنامه مذکورپ
گزارش دهی خطاها، بذازخورد و پاسذخ بذه  حيطۀچهار 

افذذذراد و اصذذذول ايمنذذذی  پذيریمسذذذئوليتخطاهذذذا، 
پرسشنامه ديگری نيز با تعداد  .[19] کندمی گيریاندازه
 گويه بدون در نظر گرفتن ابعذاد مختلذف فرهنذگ 20

. [20] پذردازدمیدر سازمان  JC، به سنجشخطاپذيری
 JCاز ديگذذر ابزارهذذای معرفذذی شذذده بذذرای سذذنجش 

به پرسشنامه آژان  ايمنی هوائی اروپذا اشذاره  توانمی
 ایپرسشذنامه . جديدترين ابذزار ارائذه شذده،[21] نمود

 2013است که توسط آقای هافمن و همکاران در سال 
 6گويذه در  22معرفی شده اسذت. ايذن پرسشذنامه بذا 

 . [13] پردازدمی JCحيطه به سنجش 
با توجه به اينکه تا به حال هيچ پژوهشذی در زمينذه 
فرهنگ خطاپذيری و شيوۀ ارزيابی آن در داخل کشذور 

معتبر و پايا جهت سذنجش  ایپرسشنامهانجام نشده و 
در داخل کشور طراحی نشده است،  خطاپذيریفرهنگ 

اين مطالعه بر آن است تا با برگردان پرسشنامه نسذخه 
جهت کامل بودن  فارسی به هافمن و همکاران به زبان

و نيز جديد و بذه  JCمختلف  هایحيطهو لحاظ کردن 
را  JCQنسذذخه فارسذذی پرسشذذنامه  روز بذذودن آن،

ابزاری معتبر و قابل اعتماد در ارزيابی فرهنگ  عنوانبه
 هایسذازمانخطاپذيری و ارتقای فرهنذگ ايمنذی در 

 . ايرانی معرفی نمايد
 

 روش بررسی
اظ هذدف کذاربردی و از لحذاظ مطالعه حاضر به لحذ
 منظوربذهکذه  باشذدمیتحليلذی  –شيوه اجرا توصيفی 

تهيه نسخه فارسی پرسشذنامه فرهنذگ خطاپذذيری و 
  گرديد. ايرانی اجرا هایسازمانکاربرد آن در 
مختلف موجود  هاینسخهمطالعه: از بين  اول در فاز
معرفی شده ) آيتمی انتخا  22، نسخه JCQپرسشنامه
( و توسط توسط آقای هافمن و همکاران 2013در سال 
  .[13] دش به زبان فارسی ترجمه ينمحقق

در مرحله دوم، فرآيند باز ترجمذه توسذط مترجمينذی 
از  حذالدرعينبرخوردار از دانش و مهذارت کذافی کذه 

پرسشذنامه آگذاهی نداشذتند،  انگليسذی() نسخه اصلی
انجام گرديد. در مرحله سوم، نسخه انگليسی ويذرايش 
فارسذذی پرسشذذنامه بذذا نسذذخه اصذذلی آن مقايسذذه و 

نسخه نهذايی اصالحات جزئی اعمال شد. بدين ترتيب 
 روايذیو  تهيذه گرديذد JCويرايش فارسی پرسشذنامه 
 قرار گرفت. تأييدصوری پرسشنامه مورد 

 مطاب  با نسخه اصلی JCويرايش فارسی پرسشنامه 
، "بذذازخورد و ارتباطذذات" حيطذذۀاز شذذش  انگليسذذی()
کيفيذت "، "تذوازن و تعذادل"، "صداقت در ارتباطات"

اعتمذاد "و  "مربهبود مست"، "فرايند گزارش دهی خطا
 گويذهبذا چنذد  حيطذهتشکيل يافته و هذر  "و اطمينان
 .شودمیسنجيده 

مطذاب  بذا نسذخه اوليذذه و اصذلی پرسشذنامه بذذرای 
بيشتر در سنجش، هر گويه بذا  حساسيتبرخورداری از 

 از کذامالً مخذالف ایدرجه 2استفاده از مقياس ليکرت 
 گرديد. گذارینر ( 2) ( تا کامالً مواف 1)

 موردسذنجش سؤال سه با بازخورد و ارتباطاتحيطۀ 
و اشذاره بذه بذاور کارکنذان در زمينذۀ بذه  گيردمی قرار

اشترا  گذاشتن اطالعات مربوط بذه خطاهذا و نتذايج 
 21تذا  3ارزيابی خطاها دارد. دامنه نمره اين حيطذه از 

انعکاس خو  خطاها به  دهندهنشان. نمره باال باشدمی
زمان و اطذالع کارکنذان از کارکنان توسط مديريت سذا

. باشذدمیپيوسته در سذازمان  به وقوعخطاها و حواد، 
سؤال مورد بررسی قرار  2حيطۀ صداقت در ارتباطات با 

و اشاره به تمايل کارکنان به انعکذاس خطاهذا  گيردمی
به سرپرستان و مديران سازمان دارد. برای مثال تمايل 

ه اشذترا  افراد به بيان و گذزارش نمذودن خطاهذا، بذ
گذاشتن اطالعات مربوط به خطاها با سذاير همکذاران، 
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ارائه پيشنهاد برای بهبود در داخذل واحذد يذا سذازمان. 

. حيطۀ تعذادل باشدمی 32تا  2دامنه نمره اين حيطه از 
و توازن به ميذزان در  و برداشذت کارکنذان از نحذوه 
برخورد و رفتار منصفانۀ سازمان با افراد در زمان بذرمال 

دن خطاها،گزارش خطا و رويکرد سيستم در مديريت ش
خطا اشاره دارد اين بعد در واقع تلفي  رفتار غير تنبيهی 

کارکنان در قبال  پذيریمسئوليتدر برخورد با خطاها و 
سذؤال  2و در پرسشذنامه بذه  باشذدمیوظيفه محولذه 

. باشذدمی 32تذا  2سنجيده شده و دامنذه نمذره آن از 
د گزارش دهذی اشذاره بذه برداشذت حيطۀ کيفيت فراين

که شامل ) کارکنان از سيستم گزارش دهی خطاها دارد
فراينذذد ورود گزارشذذات و قابليذذت پيگيذذری گزارشذذات 

( و اينکه آيذا زمذان و فرصذتی بذرای گذزارش باشدمی
خطاها به کارکنان داده شده است و تا چه حد کارکنان 

پايش( و نگهذداری سيسذتم گذزارش دهذی ) به کنترل
سؤال سذنجيده شذده و  2عتقاد دارند. اين حيطه نيز با ا

. حيطۀ بهبود مستمر باشدمی 32تا  2دارای دامنه نمرۀ 
و بيانگر ايذن  شودمیسنجيده  سؤال 4در پرسشنامه با 

است که کارکنان براين باورنذد کذه سذازمان هذدف از 
بهبود مستمر را مشخص نموده و تمايل به يادگيری از 

آن  هذذایويژگی بهبذذود در سيسذذتم ازخطاهذذا و ايجذذاد 
. نهايتذاً باشدمی 22تا  4از  حيطهامتيازات اين  باشدمی

اينکه در بعد اعتماد و اطمينان ميزان اعتمذاد کارکنذان 
سذؤال  2به سازمان، سرپرسذتان و همکذاران خذود در 

 .باشدمی 32تا  2و دامنه نمرات آن از  شودمیسنجيده 
 گرفتن نظر در با خبرگان:پانل  یاعضا نييتع دوم فاز

 خبرگان پانل یاعضا مطالعه، یآمار مشاور هایتوصيه
 از ،یعلم هایصالحيت و یشناخت یارهايمع اساس بر

در حذوزه خطذای انسذانی و  آگذاه و متخصذص افذراد
 22 بذر مشتمل يینها ستيل و شدند انتخا  ارگونومی

 انتخذا  نذهيزم در ايذن متخصص افراد اساتيد و از نفر

د. پرسشنامه از طري  ايميل بذه اعضذای پانذل دنيگرد
 نتذايج دوماهذهخبرگان ارسال و بعذد از يذک فرصذت 

 گرديد. آوریجمع
 فرهنگ شده یفارس پرسشنامه روايی نييتعفاز سوم: 
از روش  محتذذوايی روايذذیبذذرای بررسذذی  :یريخطاپذذذ

پيشنهادی الوشی به شکل کمی از دو ضذريب نسذبت 
 (Content Validity Ratio = CVR)محتذوا  روايی

 Content Validity Index)محتذوا  روايیو شاخص 
CVI) ) استفاده شد. ابتدا بذرای تعيذينCVR  از پانذل

طيذف  بذر اسذاسخبرگان درخواست شد تا هر گويه را 
مفيذذد اسذذت ولذذی "، "ضذذروری اسذذت") سذذه قسذذمتی
( بررسذی نماينذد "ضرورتی نذدارد"و  "ضروری نيست

ضذذای پانذذل خبرگذذان، اع هایپاسذذخپذذ  از تکميذذل 
 افذزارنرممربوط به نظرات هر عضذو پانذل در  هایداده

Excel  وارد شده و با اسذتفاده از محاسذبات رياضذی و
 انجام پذيرفت.الزم  هایتحليلآماری طب  فرمول زير 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 −

𝑁
2

𝑁
2

 

  en = که به گزينه ضروری پاسخ داده اند. یتعداد افراد 

 = N خبره تعداد کل افراد    

، سذذذه معيذذذار سذذذادگی ، نيذذذز CVIبذذذرای بررسذذذی 
يذک  اختصاصی)مرتبط بودن( و وضوح بصورت مجذزا در

هذا توسذط  گويهقسمتی برای هريک از  4طيف ليکرتی 
 CVI پانل خبرگان مورد بررسی قرار گرفت نهايتاً امتيذاز

 3که رتبه  گويهتجميع امتيازات مواف  برای هر  وسيلهبه
بذذر تعذذداد کذذل  انذذدکردهترين نمره(کسذذب بذذاال) 4و 

 .[22] (1جدول ) متخصصان محاسبه گرديد

اسذتانداردها،  بذر اسذاسطب  نظر مشذاور آمذاری و 
داقل ح CVI و برای 2/0مقدار  CVR قبولقابلميزان 
نتذذايج و  بنذذدیاز جمعبعذذد در نظذذر گرفتذذه شذذد.  2/0

مشاهده گرديد که در بعضذی از  CVRو CVIمحاسبه 
 قبولقابذلکمتر از معيذار  آمدهدستبهامتيازات  هاگويه
طب  پيشذنهادات و  هاگويه، لذا بعد از اصالح باشندمی

ی هاگويذه، مجدداً ندريافتی از پانل خبرگا هایتوصيه
داده  هاگويذهبه افرادی که امتياز پائين به آن مورد نظر 
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مجدداً پرسش و امتيذازات  هاآنبودند، ارسال و نظرات 
 مربوط به هر گويه محاسبه شد. 

شذذده  یفارسذذنسذذخه  پايذذائی نيذذيتع چهذذارم: فذذاز
ايذن يذابی همسذانی درونذی ارز برای: JCQ پرسشنامه

يعنی شاخص ضريب آلفای متداول  پرسشنامه از روش
مطالعات گذشته، ضرايب طب  . استفاده گرديد کرونبا 

خذو  و  2/0عالی، بيش از  9/0آلفای کرونبا  بيش از 
 شذودمیدر نظذر گرفتذه  قبولقابذل 2/0باالی  مقادير
با توجه به هذدف پذژوهش و اينکذه پرسشذنامه  .[23]

رمانی طراحی شده نسخه انگليسی( در سيستم د) اصلی

بود لذا جهت تعيين پايائی پرسشنامه، مطاب  با نسذخه 
اصلی پرسشنامه و طب  توصذيه مشذاور آمذاری طذرح، 

نفذذر از کارکنذذان شذذاغل در  221پرسشذذنامه در بذذين
تکميل از  بعدشهر اردبيل توزيع گرديد.  هایبيمارستان
در  کنندگانشذذرکتنسذذخه از پرسشذذنامه توسذذط  221
 افذزارنرم از بذا اسذتفاده شذاخص ه ايذن، محاسبمطالعه

SPSS-16 .انجام گرفت  
 ها یافته

کذه ميذزان  دهذدمینتايج حاصل از مطالعذه نشذان 
 از مقذدار اسذتاندارد هاگويذهدر تمذامی  CVRشاخص

 ارزيابی روائی پرسشنامه فرهنگ خطاپذيری -1جدول 

ف
ردي

 

 
 ابعاد

             
 معيار             

        شرح گويه ها            

 ميانگين) حيطه ها( ميانگين)گويه ها( اختصاصی وضوح سادگی

CVI CVI CVI CVI CVR CVI CVR 

1 

باز خورد و 
 ارتباطات

مديريت سازمان کارکنان را به خوبی در جريان اطالعات مربوط به خطاها قرار 
 می دهد.

0.92 0.67 1.00 0.86 1.00 0.87 0.78 

 0.67 0.89 0.92 0.83 0.92 ق افتاده در بخش خودمان اطالعی نداريم.ما در مورد خطاهای اتفا 2

 0.67 0.86 0.83 0.83 0.92 من اغلب در مورد پيامد و نتيجه خطاها مطالبی می شنوم. 3

4 

صداقت 
 درارتباطات

 0.53 0.95 0.67 0.97 1.00 0.92 1.00 کارکنان در صحبت کردن با سرپرستان در مورد خطاها راحت نيستند.

 0.67 0.94 0.92 1.00 0.92 سرپرستان به پيشنهادات کارکنان در زمينه کاهش خطای انسانی توجه می کنند 2

کارکنان براحتی می توانند ايده ها و نگرانی های خود را با سرپرستان در ميان  6
 بگذارند.

1.00 1.00 0.75 0.92 0.50 

ی بهبود  خطا داشته باشم پيشنهاد من به دقت اعتقاد دارم اگر يک ايده خوبی برا 2
 ارزيابی شده و جدی گرفته می شود

1.00 1.00 0.92 0.97 0.50 

 0.33 0.94 1.00 0.92 0.92 اطمينان دارم تصميمی که سرپرستان می گيرند درست می باشد 2

9 

توازن و 
 تعادل

 0.63 0.88 0.83 0.97 0.92 1.00 1.00 د.سرزنش می شون "کارکنان وقتی مرتکب يک خطا می شوند معموال

 0.83 0.97 0.92 1.00 1.00 کارکنان بعد از وقوع خطا نگران برخوردهای انضباطی هستند. 10

وقتی خطايی ر  ميدهد تيم پيگيری کننده جهت تعيين چگونگی وقوع آن تمامی  11
 مراحل فرايند را بررسی می کنند.

0.75 0.75 0.83 0.78 0.50 

در مورد  تهيه گزارش از خطاهايی که من مرتکب شده ام احساس راحتی می  12
 کنم.

0.75 0.67 0.83 0.75 0.50 

 0.50 0.92 0.83 0.92 1.00 کارکنان از گزارش خطاها برای تخريب همديگر استفاده می کنند 13

14 

کيفيت 
فرايند 
 گزارش دهی

 0.77 0.93 0.83 0.89 0.83 0.92 0.92 طا ها را گزارش ننمايندهمکاران همديگر را تشوي  می نمايند تا خ

 0.83 0.92 1.00 0.92 0.83 سيستم گزارش دهی خطاها به راحتی قابل استفاده است. 12

 0.83 0.97 1.00 0.92 1.00 گزارشات خطا مورد ارزيابی و بررسی قرار می گيرند. 16

 0.50 0.89 0.83 0.92 0.92 اعات اداری در نظر گرفته می شود.برای گزارش خطاها، زمانی در طول س 12

 0.83 0.97 1.00 0.92 1.00 سرپرستم مرا به گزارش نمودن خطاها تشوي  می نمايد. 12

19 

 بهبود مستمر

 0.58 0.86 0.50 0.83 0.92 0.83 0.75 به علت گزارش دهی خطاها در سيستم بهبود حاصل شده است.

 0.50 0.94 1.00 0.92 0.92 هت بهبود ايمنی کارکنان، وقت، انرژی و منابع الزم را صرف می کندسازمان ج 20

 0.50 0.81 0.83 0.75 0.83 با گزارش خطاها، سازمان را محيطی امن برای کارکنان می سازم. 21

 0.83 0.86 0.92 0.83 0.83 سازمان خطاها را فرصتی برای بهبود می بيند. 22

23 

اعتماد و 
 اطمينان

سازمان کارکنان دارای سواب  خطا را به صورت عادالنه و منصفانه ارزيابی می 
 کند.

0.67 0.75 0.92 0.78 1.00 0.85 0.70 

 0.83 0.89 1.00 0.75 0.92 اطمينان دارم که سازمان به خطاها بطور منصفانه رسيدگی می نمايد. 24

 0.50 0.83 0.92 0.75 0.83 خود در قبال رسيدگی پايبند است. سازمان به قوانين وسياست های  22

 0.50 0.92 0.92 0.83 1.00 از گزارش خطای ديگران به مديريت ناراحت نمی شوم 26

 0.67 0.83 0.92 0.75 0.83 از گزارش خطای من به مديريت توسط ديگران ناراحت می شوم.  22

 0.67 0.89 0.66 0.89 0.91 0.86 0.90 ی پرسشنامهميانگين روائی گويه ها و حطيه ها
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در دو مورد  جزبه CVIو در مورد  باشدمی( باالتر 2/0)
مقذدار  هاگويذه( در تمامی 62/0) از لحاظ وضوح گويه

که با توجه  باشدمی( 2/0) باالتر از مقادير استاندارد آن
 هاآن( مقادير 03/0) به اختالف ناچيز از ميزان استاندارد

در نظذر گرفتذه شذد. در مطالعذه حاضذر  قبولقابلنيز 
بذه ترتيذب  JCQکل پرسشنامه  CVRو CVIمقادير 
نتايج نشذان داد  (.2جدول ) آمد به دست 62/0و  29/0

 قبولقابلمناسب و  روايیارای شاخص که پرسشنامه د
. همونين ضريب آلفای کرونبا  کل پرسشنامه باشدمی

JCQ  کذذه  آمذذد بذذه دسذذت 294/0در مطالعذذه حاضذذر
خو  بودن اين شاخص در مطالعذه حاضذر  دهندهنشان
 (.3جدول) باشدمی

 
 گیریو نتیجه بحث
پرسشذنامه دارای که  دهدمیمطالعه نشان  هایيافته
همونذين . باشذدمی قبولقابلمناسب و  روايیشاخص 
، ضذرايب آلفذای پايذائی درونذی پرسشذنامهدر بررسی 

 JCQاز ابعاد مختلذف پرسشذنامۀ  آمدهدستبهکرونبا  
 هایحيطهدر تمامی  "حيطه بازخورد و ارتباطات" جزبه

بيش ( باشدمیپرسشنامه مانند مطالعات گذشته مطلو  
 بذه دليذلهذم  دهذکرشضريب آلفای حيطۀ  .( 20/0از 

طب  نظر مشاور آماری  20/0اختالف ناچيز آن با عدد 
. نتايج مطالعذه نشذان در نظر گرفته شد قبولقابلطرح 

مختلذف  هایحيطذهداد گسترۀ ضريب آلفای کرونبذا  
فرهنگ خطاپذيری با مطالعات آقای هافمن و همکاران 

 (26/0تا  63/0 گستره آلفای کرونبا  از) همخوانی دارد
[13]. 

با تعذداد  JCQديگر از پرسشنامه  اینسخههمونين 
مطالعذه ويگمذان و  که برگرفتذه از آيتم وجود دارد 20

همکاران با عنوان بررسی فرهنگ ايمنذی سذازمانی در 
محققذين بذه  هذاآنکذه در  باشدمی هواپيمايیصنعت 
گسذتره آلفذای ) انذدنمودهپايائی پرسشنامه اشاره  تأييد

 .[19] (94/0تا  21/0 کرونبا  مطالعه از

 Just Cultureروائی پرسشنامه ارزيابی  -2جدول 
 تعداد سئواالت حيطه CVRميانگين CVIميانگين  توصيف حيطه

 3 22/0 22/0 بازخورد و ارتباطات
 2 23/0 92/0 صداقت در ارتباطات

 2 63/0 22/0 توازن وتعادل
 2 22/0 93/0 دهی خطاکيفيت فرايند گزارش 

 4 22/0 22/0 بهبود مستمر
 2 20/0 22/0 اعتماد و اطمينان

 22 62/0 29/0 کل            
 

 Just Cultureپايائی پرسشنامه ارزيابی  -3جدول 

 تعداد سئواالت حيطه کرونبا  -α انحراف معيار ميانگين توصيف حيطه

 3 622/0 93/0 20/4 بازخورد و ارتباطات
 2 294/0 20/1 26/4 ت در ارتباطاتصداق

 2 242/0 22/2 33/12 توازن وتعادل
 2 202/0 61/4 44/21 کيفيت فرايند گزارش دهی خطا

 4 222/0 29/4 20/12 بهبود مستمر
 2 212/0 11/2 29/19 اعتماد و اطمينان

 22 294/0 24/21 22/112 کل
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 انو همکار دهزا نيريش اسالم 120

ر اشاره شد اين پرسشذنامه بذرای که پيشت طورهمان
شده است لذذا  سازیبومیاولين بار در کشور طراحی و 

و عذدم دسترسذی بذه  به جهت نبود تحقيقذات مشذابه
کافی در داخل کشور، امکان بحث  هایدادهاطالعات و 

و مقايسه وجود نداشت. همونين با توجه به اينکه مقاله 
شده بود و منتشر  2013اصلی پرسشنامه در اواخر سال 

توسط محققذين تذا ايذن  آمدهعملبه هایبررسیطب  
در ارتبذاط بذا فرهنذگ خطاپذذيری بذه  ایمقالذهزمان 
ديگر منتشر نشده است، لذذا امکذان مقايسذه  هایزبان

نيذز وجذود  هذاپژوهشنتايج اين مطالعه با نتايج سذاير 
نداشت. ولی بذه توجذه بذه مطالعذات انجذام گرفتذه در 

کشذذور  در داخذذلی انسذذانی خصذذوم مذذديريت خطذذا
گفذذت فرهنذذگ مذذديريت خطذذای سذذازمانی  تذذوانمی
د به کذاهش پيامذدهای منفذی حاصذل از بذروز توانمی

خطاها کمک کند و باعث ترويج فرهنگ تسهيم دانش 
و ارتباطذات در مذورد خطاهذذای سذازمانی و نذذوآوری و 

 .[1] يادگيری در جلوگيری از خطاها شود
 مثبذت از پيامذدهای منذدیبهره بذا رسدمیبه نظر 

 را خطاهذا از يذادگيری تذوانمیخطا  مديريت فرهنگ
 بهتر انجام برای جديد هایراهيافتن  با و داده گسترش

 توانمی همونين داد. را کاهش احتمالی حواد، کارها،

 باز ارتباطات امکان و برقراری دوستی جو يک ايجاد با

 و نيذز بذين کارکنذان و ميان رئذي  مثبت تعامالت و

 هاآن به و کشف سيستم را در موجود خطرات همکاران،
 يافتن با کرد. ه جلوگيریثانوي حواد، بروز از و رسيدگی

 هذایآموزش ارائذه و هذاآن رفع و سيستم ضعف نقاط

 را خطذا بذا در برخذورد افذراد صذالحيت توانمی الزم،
 در افذراد برای مشارکت موقعيتی ايجاد با و داد افزايش

 کلذی ايمنذی ايمنی، هایسياستبا  ارتباط در نظر ارائه

 سازمان در را وریو بهره عملکرد و افزايش را سازمان

 .[2] بخشيد بهبود
يری نيذاز سنجش( فرهنگ خطاپذ) گيریاندازهبرای 

 بذر اسذاسبه يک ابذزار قذوی و قابذل اعتمذاد اسذت. 
 پرسشنامه فرهنگ خطاپذيری آمدهعملبه هایپژوهش

(JCQ دارای چنين ويژگی )با توجه بذه نتذايج  باشدمی
برای استفاده در بين  JCQدر اين تحقي ،  آمدهدستبه

و در حذد  قبولقابلو پايائی  روايیجامعۀ ايرانی دارای 
، لذا در اين مطالعه بذر آن شذديم تذا بذا اشدبمیخو  
و ارائذذه ابذذزار سذذنجش نسذذخۀ فارسذذی و  JCمعرفذذی 
آن در ارزيابی فرهنگ خطاپذيری و ارتقذای  شدۀبومی

ايرانی گامی برداريم و با  هایسازمانفرهنگ ايمنی در 
با اطمينان گفت که اين  توانمیتوجه به نتايج حاصل 

دی جهت سنجش فرهنگ د در مطالعات بعتوانمیابزار 
و صنايع مختلف مورد استفاده  هاسازمانخطاپذيری در 
 قرار گيرد.

 
 تقدیر و تشکر

کارشناسذی ارشذد در  نامهپاياناين مقاله مستخرج از 
رشته ارگونومی مصو  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

 12/11/1392/  مذور  249به شذماره  پزشکی تبريز
که  دانندمیه بر خود الزم . نويسندگان اين مقالباشدمی

از حمايت مالی و معنذوی معاونذت پژوهشذی دانشذگاه 
علذذوم پزشذذکی تبريذذز و نيذذز مذذديران و کارکنذذان 

شهر اردبيل به جهذت همکذاری بسذيار  هایبيمارستان
 در انجام اين تحقي  تقدير و تشکر نمايند. مؤثر
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Abstract 

Background and aims: Just culture is conceptualized as a rational approach to human error 

and its fallibility. A good evaluation of just culture in an organization is needed to 

effectively design and implement of preventive measures to reduce the events and injuries. 

This study aimed to evaluate the validity and reliability of the Persian language version of 

just culture questionnaire (JCQ). 

Methods: JC questionnaire contains 27 questions in six dimensions of JC. The Persian 

version of JC questionnaire was prepared by the standard method, forward-backward 

translation. In order to evaluate the content validity, the questionnaire was sent to 28 

ergonomists and the content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) were 

calculated. The reliability of questionnaire was determined when 221 questionnaires were 

fulfilled by hospital nurseries. 

Results: After initial evaluations by experts partial revisions in some subscales were made 

to approve the CVR. By revisions, the validity of all subscales and consequently the JCQ 

were confirmed. The Cronbach's alpha coefficient for JCQ dimensions was ranged from 

0.65 to 0.89. The total coefficient for the JCQ showed that the questionnaire has high 

internal consistency in all dimensions measured (α = 0.894). 

Conclusion: This study showed that the validity and reliability of the Persian version of 

JCQ are acceptable and it is applicable for assessment of just culture in Iranian 

organizations and workplaces. 

 

Keywords: Just culture, Ergonomics, Human error, Psychometrics, Questionnaire. 
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