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Abstract 

Background and Objective: Currently, due to the development of 

urbanization and growth of industrial units, the issues of health, safety, and 

environment are more important. The present study aimed to design and 

validate a tool for the assessment of staff satisfaction with occupational 

health, safety, and environmental management system (HSE-MS) status due 

to the lack of a standard questionnaire in this regard. 
Materials and Methods: In this study, an initial questionnaire, including 60 

items, was designed with the help of scientific resources and expert opinions. 

Then, the opinions of 12 experts in occupational health, safety, and 

environment were used to standardize and validate the assessment 

questionnaire. Content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) 

were utilized to validate the questionnaire. Cronbach's alpha was used to 

evaluate the reliability of the questionnaire, and Pearson's correlation 

coefficient was utilized to assess the correlation between questionnaire 

scales. Moreover, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett's tests were 

applied for the determination of factor loadings. 
Results: The CVI and CVR of the questionnaire were calculated at 0.88 and 

0.83, respectively. Furthermore, the internal consistency and reproducibility 

of the designed questionnaire were confirmed according to Cronbach's alpha 

coefficient (0.80). In addition, the results of Bartlett's test showed that there 

was a significant correlation between the variables, and the KMO value was 

reported as 0.840.   

Conclusion: The obtained results of this study showed that the CVI and 

CVR of the designed questionnaire were higher than the standard values of 

0.79 and 0.55, respectively. The obtained Cronbach's alpha coefficient also 

indicated the strong internal consistency of the questionnaire. Therefore, the 

designed questionnaire for the assessment of staff satisfaction with 

occupational HSE-MS status can be useful in present industries with regard 

to acceptable validity and reliability. 
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 یریتمد یستمت سیکارکنان از وضع یترضا یزانم یپرسشنامه بررس یابیو اعتبار یطراح

 (HSE-MS) یستز یطو مح یمنیا ی،ابهداشت حرفه

1یمدوار فالح الهروح
 5یمدوار فالح رضای، عل،*4بلوچخانه یعباس فائزه، 3لعل دونی، فر2فرهنگ دهقان هی، سم 
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 .رانیا تهران، یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یاحرفه بهداشت یمهندس گروه ،بلوچخانه یعباس فائزه * نویسنده مسئول:
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 02/09/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 29/10/1398 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

موضوعات  ی،صنعت یرشد واحدها یشو افزا ینیدر حال حاضر با توجه به توسعه شهرنش سابقه و هدف:

با توجه به عدم وجود پرسشنامه د. شونیم یتحائز اهم یشترب یستز یطو مح یمنیمربوط به بهداشت، ا

و  یمنیا ی،ابهداشت حرفه یریتمد یستمس یتکارکنان از وضع یترضا یزانم یبررس ینهاستاندارد در زم

(، پژوهش حاضر با Management SystemHealth Safety Environmental  MS:-HSE) یستز یطمح

 .شد انجامابزار  ینا یسنجو روان یهدف طراح

و نظر متخصصان  یسؤال با کمک منابع علم 60شامل  یهپژوهش پرسشنامه اول یندر ا ها:مواد و روش

 ینهن در زمامتخصص ازنفر  12از نظر  یابیپرسشنامه ارزش یابیو اعتبار یاستانداردساز یشد. سپس برا یطراح

از  پرسشنامه اعتبار تعیین جهت. ید( استفاده گردHSE) یستز یطو مح یمنیا ی و بهداشت،ابهداشت حرفه

Content Validity :CVR محتوا ) یی( و نسبت رواContent Validity Index :CVI) امحتو ییشاخص روا

Ratioیبررس کرونباخ، جهت یپرسشنامه از آزمون آلفا یاییپا یمنظور بررس به ین( استفاده شد. همچن 

  KMO شاخصاز  یعامل یبارها یینتع برای و Pearsonپرسشنامه از آزمون  هاییاسمق یهمبستگ

(Kaiser-Meyer-Olkin )شد گرفته بهره بارتلت آزمون و. 

. گردید محاسبه 83/0و  88/0معادل  یبپرسشنامه به ترت ینا در محتوا ییروا نسبتو  شاخص مقدار ها:یافته

 گزارش( مناسب 80/0) کرونباخ یآلفا بیتوجه به ضر با پرسشنامه نیا یریتکرارپذ و یدرون یسازگار نتایج

 وجود یرهامتغ ینب داریامعن یکه همبستگ بودند آن از حاکی بارتلت یتکرو آزمون یجنتا این،برعالوه. شد

 .باشدیم 840/0برابر با  KMOآماره  دارد و مقدار

حد  باالتر از محتوا روایی نسبتو  شاخص نظرشده از  یپرسشنامه طراح که ندنشان داد یجنتا گیری:نتیجه

دهنده آن به دست آمده نشان یآلفا یب. ضرباشدمی است، 55/0و  79/0معادل  ترتیب به که هااستاندارد آن

 یزانم یبررس برایشده  یپرسشنامه طراح تیجهن در ی است؛قو یدرون یبود که پرسشنامه از نظر سازگار

با توجه به مناسب بودن  یستز یطو مح یمنیا ی،ابهداشت حرفه یریتمد یستمس یتکارکنان از وضع یترضا

 واقع شود. یدحال حاضر مف یعدر صنا تواندیآن م یاییو پا ییروا

 

 یستز یطمح ؛یابهداشت حرفه یریتمد یستمس ؛یاییو پا ییروا ؛پرسشنامه ؛یمنیا واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
HSE-) یستز یطبهداشت و مح یمنی،ا یریتمد یهایستمس

MSاز حروف اول کلمات ) Health ،)بهداشت( Safety  

که  اندشده یل( تشکیستط زی)مح Environment ( ویمنی)ا

همگون و اثربخش به شمار رفته و انسان  یعوامل ساختار ءجز

. دهدیقرار م یرامونیپ یطو مح یگرانبا د یدهرا در ارتباط سنج

بهداشت،  یاتوسعه یهادار کنترل و بهبود طرحعهده ینهمچن

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 40تا  31 صفحات ،1399 بهار ،1شماره  ،7دوره          

 مقاله پژوهشی  
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 انو همکار یمدوار فالح 

( MS-HSE) یستمس ینا. ]1[ باشدیم یستز یطو مح یمنیا

که  شودیمحسوب م یکپارچه یریتیمد هاییستماز س یانمونه

 یداخل یهادر اغلب سازمان یادر حال حاضر به طور گسترده

مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.  یعدر صنا ویژهبه 

و تعهد،  یشامل: رهبر HSE یریتمد یستمعناصر س ینترمهم

 ی،سازمان، منابع و مستندساز یک،و اهداف استراتژ یمشخط

 یزیمم یش،استقرار و پا یزی،رطرح یسک،ر یریتو مد یابیارز

با در نظر  HSE تیریمد نظام .]2[ باشدیمجدد م یو بررس

 یمنیا ،یبهداشت یرخدادها و صدمات بروز از یریشگیپگرفتن 

 ؛]3[ شودیم سازمان یوربهره شیافزا سبب یستیز طیمح و

بهداشت و  یمنی،ا یریتمد هاییستمس یهدف اصل یجهدر نت

در  یستز یطو مح هاییحفاظت از انسان، دارا یستز یطمح

 ینا هاییژگیو ینتر. از مهمباشدیگوناگون م هاییتبرابر فعال

و جان انسان، اموال  یدادن به سالمت یتبه اهم توانیم یستمس

 یسو از. ]4[اشاره نمود  یطیمح یستو مسائل ز ییو دارا

 یابیارز منظور به یگوناگون یعملکرد یابیارز یهامدل دیگر،

ها قرار گرفته در دسترس سازمان HSE سیستم عملکرد یکپارچه

نقاط قوت و ضعف  دارای یکنظران هرصاحب یدگاهاست که از د

 یستمس ینعملکرد ا یابیارز یها و الگوهاروش از. باشندمی

 AHP یمراتبسلسله یلتحل یندفرا یبه الگو توانیم

(Analytical Hierarchy Process )]5[، یازکارت امت یالگو 

 یلتحل ی، الگو]6[( CardScored  Balanced :BSCمتوازن )

 ،]7[( Data Envelopment Analysis :DEAها )داده یپوشش

  اشاره نمود. یرهو غ ]8[( GP )مدل یآرمان یزیربرنامه یالگو

اطالعات،  یهمچون سرعت و حجم باال یعوامل امروزه

 رقابت یزانو م ینفعانتنوع انتظارات ذ ی،تکنولوژ یشرفتپ

 یپ ییراتتغ ی،کار ایندهایفر یچیدگیسو و پ یکها از سازمان

از  یمنابع و حوادث روزافزون جوامع صنعت یتمحدود پی، در

 هاسازمان یریتیمد هاییستمس یازاحساس ن باعث یگرد یسو

با  یسهسازمان در مقا یگاهکننده جایینتع یارهایوضع مع به

براساس نقاط ضعف،  یزیرمشابه و برنامه یهاسازمان یرسا

 ی،در مورد مسائل بهداشت یژهبه و یدهاها و تهدقوت، فرصت

اما در اکثر مواقع فقدان  ؛]9[شده است یستیز یطو مح یمنیا

 هاییستمو بهبود س یابیابزار کارآمد جهت نظارت، ارز یک

سبب کاهش عملکرد  یستز یطو مح یمنیبهداشت، ا یریتمد

عدم  ی،سازمان هاییها، عدم رشد دانش و توانمندسازمان

 ینها در اسازمان یرسا یاتشناخت و امکان استفاده از تجرب

 یادوره یابیط قوت سازمان و عدم ارزنقا ییعدم شناسا ینه،زم

استفاده از  یجهدر نت ؛سازمان خواهد شد یشرفتپ یهابرنامه

 یستمس یتکارکنان از وضع یترضا یزانم یجهت بررس یابزار

رفع  یبرا یستز یطو مح یمنیا ی،ابهداشت حرفه یریتمد

از  یکی .باشدیم یتحائز اهم یشترب ینهزم ینمشکالت در ا

 از یترضا یبررس برای یحال مقدمات ینو در ع یدمف یابزارها

 ی،کار یطدر مح یمنیبهداشت و ا یریتموجود مد یتوضع

 منظورید بدینپرسشنامه جد یک ی. طراحاست پرسشنامه

نشان دهد  یشواهد و مدارک علم یمبنا بر تا شودمی انجام

 ییشده از روا یطراح هپرسشنام هاییتمو آ یاسمق که

و  یرو طراح ینا از است؛برخوردار  یمناسب و کاف ییمحتوا

. ]6،5[ باشدمی یتآن حائز اهم یاییو پا ییروا بررسیسپس 

 باشدیاعتبار و صحت پرسشنامه م (Validity) ییمقصود از روا

 به یجکه تا چه اندازه نتا کندیم یانپرسشنامه ب یی. روا]10[

مناسب برخوردار  یاز همبستگ یابیارز یکاز  آمده دست

 یوهرا به دو ش ییروا مطالعات، یشتر. در ب]12،11[ هستند

به  یصور ییاند. رواکرده یانب اییمحتو ییو روا یصور ییروا

پرسشنامه  یاییمتناسب بودن و گو ی،اعتبار ظاهر یابیارز

 یابیآزمون را مورد ارز یاعتبار محتوا ا،محتو ییو روا پردازدیم

 تمامیکه پرسشنامه  کندیم یانو ب ]13[ دهدیقرار م

 شاملرا  یریگمفهوم مورد اندازه یمهم و اصل یهاجنبه

است که  ین( اReliability) یایی. منظور از پا]14[ شودمی

 یکبار به  ینکوتاه چند یفاصله زمان یکاگر پرسشنامه در 

حاصل تا چه اندازه به  یجگروه واحد از افراد داده شود، نتا

در واقع اگر قرار است از پرسشنامه  باشند؟یم یکنزد یکدیگر

بهداشت  یمنی،ا یریتمد هاییستمو بهبود س یابیارز منظور به

ابزار  ییو روا یاییپا است الزماستفاده شود  یستز یطو مح

 آمده دست به یجتا نتا یردقرار بگ یابیهمواره مورد ارز یگردآور

شده از اعتبار و ثبات  ید که پرسشنامه طراحنآن باش یایگو

 حاضرالعه مط شده، بیان مطالب به توجه باالزم برخوردار است. 

 یزانم یجهت بررس ایپرسشنامه یابیو اعتبار یبا هدف طراح

 ی،ابهداشت حرفه یریتمد یستمس یتکارکنان از وضع یترضا

 .شد انجام( MS-HSE) یستز یطو مح یمنیا
 

 هامواد و روش
 حاوی یاپرسشنامه ابتدا حاضر یلیتحل -یفیمطالعه توص در

. شد یو نظر متخصصان طراح یسؤال با کمک منابع علم 60

مقاالت  ی،اکتابخانه یپرسشنامه با استفاده از بررس ینسؤاالت ا

و  یمنیا ی،ابهداشت حرفه یریتمشابه و مصاحبه با خبرگان مد

پژوهش  ین. در ایدگرد یو کارگران صنعت طراح یستز یطمح

 اننفر از متخصص 12 یی،و محتوا یصور ییروا یبررس یبرا

نفر از  30 یایی،پا یینتع منظور بهو  HSEو  یابهداشت حرفه

پرسشنامه  اینصنعت منتخب انتخاب شدند. در انتها  انکارگر

 ی،ابهداشت حرفه یریتمد ینهدر زم یسؤال تخصص 36شامل 

 .بود یستز یطو مح یمنیا

 

 یو کم یفیک یصور ییروا یینتع
 یبرا یحداقل و ییابتدا شاخص کی یظاهر ای یصور ییروا

 نشان ییروا نوع نیا. دیآیم شمار به محتوا ییروا یبررس

 ییتوانا یظاهر طور به سنجش مورد عناصر که دهدیم

 ییپژوهش روا نیدر ا .دارند را پژوهش مفهوم یریگاندازه
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 HSE-MS تیوضع از کارکنان تیرضا زانیم یبررس پرسشنامه یابیواعتبار یطراح              

 یشد. در بخش بررس نییتع یو کم یفیبه دو صورت ک یصور

خبره در  دینفر از اسات 12 اریدر اخت پرسشنامه ،یفیک ییروا

ها از آن قرار داده شد و HSE و یابهداشت حرفه یهارشته

پرسشنامه و  موردتا نظرات خود را در  دیگرد درخواست

جهت کاهش  یدر گام بعد .ندینما انیآن ب یظاهر یهایژگیو

 تاعبار از کیهر تیاهم نییتع و نامناسب یهاو حذف عبارت

به منظور روش  نیا. در دش استفاده ریتأث نمره یکم روش از

 یهاتمیاز آ یکامل ستیپرسشنامه، ل یکم یصور ییروا نییتع

شد  گذاشته دیاسات از نفره 12 گروه کی اریشده در اخت نیتدو

ظاهر  پژوهش،با توجه به هدف  دیگرد درخواستها و از آن

ساده "و  "واضح بودن"، "مرتبط بودن" نظر ازپرسشنامه را 

 اریاظهار نظر کنند. سه مع آننموده و در مورد  یابیارز "بودن

 اریشدند: مع انیب ریبه صورت ز کرتیل فیط یمبنا رفوق ب

 به ازین است، فهم قابل ریغ" نهیگز چهار شامل "ساده بودن"

 قابل کامالً دارد، یکم راتییتغ به ازین دارد، یادیز راتییتغ

 عبارت" نهیگز چهار شامل "بودن مرتبط" اریمع ؛"است فهم

 راتییتغ به ازین دارد، یادیز راتییتغ به ازین است، نامرتبط

 شامل "بودن واضح" اری؛ مع"کامالً مرتبط است دارد، یکم

 دارد، یادیز راتییتغ به ازیعبارت مبهم است، ن" نهیگز چهار

 .]15[ "واضح است دارد، یکم راتییتغ به ازین

که  بود شکلدینشده ب یانب یاربراساس مع یتمهر آ یرشپذ

، کامالً واضح و ساده و قابل کامالً مرتبط" میزانهر سؤال  یبرا

 میزان یمحاسبه شد. چنانچه سؤال درصد صورت به "فهم بودن

 کسبدرصد  70 از کمتررا  هایابیاز ارز یکی)درصد( قابل قبول 

شد تا درصد می یابیزو مجدداً ار هقرار گرفت ینیمورد بازب ،نمودمی

 . ]16[ یدمورد قبول به دست آ

 

 (CVR) ییمحتوا یینسبت رواشاخص  یینتع
بهداشت  یهادر رشتهن فن انفر از متخصص 12منظور از ینبد

ت و ضرورت یدرخواست شد تا در مورد اهمHSE و  یاحرفه

 یآورسؤاالت پرسشنامه اظهار نظر کنند. پس از جمع یتمام

هر  یبرا  CVRمحتوا، ییشاخص نسبت روا یابیارز ینظرات برا

 .]17[ یدمحاسبه گرد یرسؤال طبق معادله ز
 

CVR =
ne −  

N
2

N
2

 

 

CVR: محتوا یینسبت روا 

enهر  ینه مهم و مرتبط را برایکه گز ینا: تعداد متخصص

 اند سؤال انتخاب نموده

Nنا: تعداد کل متخصص 

هر سؤال براساس تعداد  یقابل قبول برا CVRحداقل مقدار 

 یینند، تعاهمحتوا اظهار نظر کرد ییروا موردکه در  یمتخصصان

که در مرحله  یبه تعداد نفرات توجه اصورت که بینبد شود؛می

دارد و خاص وجود CVR  یک کنند،یشرکت م یسنجییروا

رش یمورد پذ CVR شتر باشد، مقداریپانل ب یتعداد اعضا ههرچ

متخصص(،  12) یجمطالعه با توجه به نتا ینا در. شودیکمتر م

CVR  شد گرفته نظر در 55/0قابل قبول معادل. 

 

 (CVI) ییمحتوا ییشاخص روا نییتع
CVI ن نمرات یانگیاز مCVR محاسبه  ماندهیسؤاالت باق

. ]18[ شودمیکل گزارش  یمحتوا ییعنوان شاخص روا شده و به

 & Waltzشاخص با استفاده از روش روالتز و باسل ) ینا

Bausellنمره که درصورتی. ]20،19[ آیدی( به دست م CVI از 

طبق  و بوده تأیید مورد مقیاس محتوای روایی باشد، باالتر 79/0

 .گرددیمحاسبه م یرمعادله ز
 

CVI =
∑ CVR1

n

RETAINED NUMBERS
 

 

:CVI ییمحتوا ییشاخص روا 

:CVR ییمحتوا یینسبت روا 

Retained number: ماندهیباق هاییتمتعداد آ 
 

 پرسشنامه یاییپا یینتع
عنوان کرونباخ که به  یاز آزمون آلفا ییاین پاییتع یبرا

 شودیاست، استفاده م شدهرها شناخته یمتغ یشاخص توافق درون

 یکدیگر)زوج و فرد( با  یطور درونها به داده ین. همچن]21[

 ،ن خصوص هرچه تعداد نمونه باالتر باشدای در. گردندیسه میمقا

 بهتر است.

کارگر صنعت  30 از شده یآورجمع یهادر انتها، داده

 از استفاده باو  هشدSPSS 19 افزار نرم واردمنتخب 

. یدندبه صورت جدول و نمودار خالصه گرد یآمار یهاشاخص

پرسشنامه از  هاییاسمق یهمبستگ یبررس منظور به ادامه در

 یتآزمون کرواز  یعامل یبارها یینتع جهت ،Perasonآزمون 

ها از نمودار مؤلفه نهیبه تعداد نییتع یو برا بارتلت

  .شداستفاده  اییزهرسنگ
 

 هایافته
سؤال با کمک منابع  60شامل  یهپرسشنامه اول مطالعه یندر ا

 یصور ییروا یشد. در بررس یو نظر متخصصان طراح یعلم

 ییرو تغ یرایشو موردسؤال  ششو  یدسؤال حذف گرد 24 یفی،ک

بخش  چهار درسؤال  36پرسشنامه از  ینا مجموع، در. گرفتقرار 

تعداد  .شد تشکیل یستز یطو مح یمنی، بهداشت، ایریتمد

نشان  1در شکل  یاعتبارسنج ازدر هر مرحله  شدهسؤاالت حذف 

 داده شده است.

 ییبراساس شاخص روا یهحذف سؤاالت از پرسشنامه اول

 شش ارتباط این درمحتوا انجام شد.  ییمحتوا و نسبت روا

  پنجسؤال از مؤلفه بهداشت،  هفت یریت،سؤال از مؤلفه مد
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 انو همکار یمدوار فالح 

 
 ییتعداد سؤاالت حذف شده در هر مرحله از روا: 1شکل 

 
که  زیست یطسؤال از مؤلفه مح ششو  یمنیسؤال از مؤلفه ا

کمتر  CVR یدارا پژوهشگراناز  یاریبس یشنهادبا توجه به پ

(. 26) ندحذف شد بودند، 79/0کمتر از  CVIو  49/0از 

 هپرسشنامه مورد نظر با توجه ب یبرا ییمحتوا ییشاخص روا

 ماندهیباق هاییتم( و آ43/32) CVR در نظر گرفتن مجموع

 :ید( محاسبه گرد36)
 

𝐶𝑉𝐼 =
32.43

36
= 0.88 

 

سؤاالت پرسشنامه از آزمون  یتمام یاییپا یبررس منظور به

 1در جدول  کهگونه . همانیدکرونباخ استفاده گرد یآلفا

 8/0 ات 7/0 ینبکرونباخ سؤاالت  یاندازه آلفا شود،یمشاهده م

 یریتمد ینهسؤاالت در زم یتمام دهدنشان میکه  باشدیم

برخوردار  ییباال تکرارپذیریاز  زیست یطو مح یمنیابهداشت، 

  یآلفا . اگر مقدار(1و  2ول اند )جداهشد یرفتهپذ و بوده

 
مورد استفاده براساس  هاییاسکرونباخ مق یمقدار آلفا: 1جدول 

 یاطالعات مطالعه مقدمات

 یرتفس کرونباخ یآلفا یبضر یاسمق

 خوب بسیار 84/0 یریتمد

 خوب بسیار 86/0 بهداشت

 نسبتاً بزرگ 73/0 یمنیا

 نسبتاً بزرگ 79/0 یستز یطمح

 خوب بسیار 80/0 کل

 ین، ب7/0تا  65/0 ین، ب65/0تا  6/0 ین، ب6/0کرونباخ کمتر از 

قابل قبول،  یرغ" یببه ترت باشد 8/0 از یشترو ب 8/0تا  7/0

 یرتفس "خوب بسیارنامطلوب، نسبتاً قابل قبول، نسبتاً بزرگ و 

از سؤاالت  یکآمارها با توجه به حذف هر. مجموع شودیم

 یریتمد یستمس یتاز وضع یترضا یزانم یبررسپرسشنامه 

( در HSE-MS) یستز یطمحو  یمنیا ی،ابهداشت حرفه

 شده است. ارائه 2جدول 

 یبپرسشنامه از ضر هاییاسمق یهمبستگ یجهت بررس

Pearson نشان  یهمبستگ یبضر یز. آنالیداستفاده گرد

وجود دارد.  یمثبت یرابطه همبستگ یردو متغ ینبکه  دهدیم

 یگرد یارمع یار،هر مع یشاست که با افزا معنا انامر بد ینا

 معناداری یزانبا توجه به م براین،عالوه. یابدیم یشافزا

در  باشد؛یمعنادار م یردو متغ ینکه رابطه ا شودیمشاهده م

وجود  یو معنادار مثبت یهمبستگ هایاسمق یتمام ینب یجهنت

 (.3دارد )جدول 

 یمنیبهداشت، ا یریتمد مورددر  Pearsonآزمون  نتایج

( 924/0) یهمبستگ یشترینکه ب ندنشان داد زیست یطو مح

 ینداشته و کمتر وجودو بهداشت  یریتمد یاردو مع ینب

و  زیست یطمح یاردو مع به مربوط( 719/0) یهمبستگ

با  یپژوهش به سنجش بار عامل ین. در اباشدمی یریتمد

 و ژهیو مقدار یو سپس بررس بارتلت تیکرو استفاده از آزمون

 به توجه با(. 4)جدول  شد هها پرداختعامل با متناظر انسیوار

 یبرا هاداده ،است 840/0برابر با  KMOآماره  مقدار اینکه

 یجمطالعه نتا ینا در .مناسب هستند یعامل یلتحل انجام

 فرض که مفهوم ینا به بودند؛ دارنامع بارتلت یتکرو آزمون

 دارامعن یهمبستگ یرهامتغ ینب یعنی شود؛یم ییدتأ مخالف

 یرهامتغ کل یانسوار از یعامل نسبت هر یژهو مقدار .دارد وجود

 یقطر از یژهو مقدار .شودیم یینتب عامل آن توسط که ستا

 آن در یرهامتغ تمام به مربوط یعامل یبارها مجموع مجذورات

 یتاهم یژه،و یرمقاد رو یناز ا باشد؛می محاسبه قابل عامل

 ییناپ. دهندیم نشان یرهامتغ با ارتباط در را هاعامل یاکتشاف

 آن که باشدمی امعن ینا به عامل یک یبرا مقدار ینا بودن

 براست.  داشته یرهامتغ یانسوار یینتب در ینقش اندک عامل

را دارند.  هایانسوار یینتب یتقابل عامل هشت یج،نتا یمبنا

 چرخش واریماکسروش  با را آمدهدست  به یهاعامل اگر

، 70/16، 13/19 یبترت بهاول تا هشتم  یهاعامل یم،ده

و در مجموع  61/5و  03/6، 18/8، 73/10، 71/13، 92/13

 .گیرندیرا دربرم یانسدرصد از وار 03/94

نمودار از  هامؤلفه نهیبه تعداد نییتع منظور بهدر انتها 

نمودار بر حسب  ین. ااستفاده شد( Scree) اییزهرسنگ

 شود،یمطور که مشاهده رسم شده است. همان هایانسوار

 این از شود؛یم کم بعد به عامل هشتم ژه ازیو مقدار راتییتغ

 نیشتریب که یمهم عوامل عنوانبه  را هشت عامل توانیم رو

  کرد استخراج دارند، هاداده انسیوار نییتب در را نقش
 

مشابه و  یهابزارا یفی،ک اتحاصل مطالع یهپرسشنامه اول

 (سؤال 60: اولیه تمتون )تعداد سؤاال یبررس

 (سؤال 10 حذف( )CVR/CVI) محتوایی روایی

 سؤال( 36: یماندهباق ت)تعداد سؤاال نهایی پرسشنامه

 (سؤال 14پرسشنامه )حذف  یصور روایی
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 HSE-MS تیوضع از کارکنان تیرضا زانیم یبررس پرسشنامه یابیواعتبار یطراح              

و  یمنیا ی،ابهداشت حرفه یریتمد یستمس یتاز وضع یترضا یزانم یبررسمجموع آمارها با توجه به حذف هرکدام از سؤاالت پرسشنامه : 2جدول 

 (HSE-MS) یستز یطمح

 حذف شود یتمکرونباخ اگر آ یآلفا حذف شود یتماگر آ یاسمق یانگینم یردصورت گ یتماگر اصالح آ یمجموع همبستگ شماره سؤال

1 218/0 33/121 779/0 

2 618/0 14/121 778/0 

3 260/0 39/121 798/0 

4 152/0 36/121 800/0 

5 323/0 38/121 775/0 

6 190/0 3/121 803/0 

7 097/0 25/121 801/0 

8 218/0 31/121 779/0 

9 618/0 14/121 778/0 

10 260/0 39/121 798/0 

11 152/0 36/121 800/0 

12 107/0 64/121 801/0 

13 618/0 14/121 778/0 

14 097/0 25/121 801/0 

15 218/0 31/121 799/0 

16 152/0 36/121 800/0 

17 618/0 14/121 778/0 

18 260/0 39/121 789/0 

19 218/0 31/121 779/0 

20 618/0 14/121 779/0 

21 260/0 39/121 798/0 

22 152/0 36/121 800/0 

23 323/0 38/121 795/0 

24 175/0 43/121 799/0 

25 260/0 39/121 798/0 

26 090/0 29/121 798/0 

27 322/0 38/121 796/0 

28 189/0 3/121 803/0 

29 163/0 40/121 799/0 

30 299/0 3/121 798/0 

31 002/0 - 56/121 803/0 

32 260/0 39/121 798/0 

33 002/0- 56/121 803/0 

34 218/0 31/121 799/0 

35 618/0 14/121 778/0 

36 246/0 38/121 798/0 

 .(2)شکل 

 به پرسشنامه اینCVR  و CVI مقدار نتایج، مبنای بر

 یتقابل یینتع منظور به. باشدیم 83/0و  88/0معادل  یبترت

 از حاکی یجشد. نتاکرونباخ استفاده  یآلفا یبپرسشنامه از ضر

پرسشنامه  نیا یریتکرارپذ و یدرون یکه سازگار بودند آن

 امر نیا که( 80/0 کرونباخ یآلفا بیشد )ضربایمناسب م
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 انو همکار یمدوار فالح 

 پرسشنامه هاییاسمق یهمبستگ یبررس: 3جدول 

 زیست یطمح یمنیا بهداشت یریتمد یاسمق

 یریتمد
 **Pearson 1 924/0** 768/0** 719/0 یهمبستگ یبضر

 000/0 000/0 000/0 000/0 معناداری سطح

 بهداشت
 **Pearson 924/0** 1 924/0** 829/0 یهمبستگ یبضر

 000/0 000/0 000/0 000/0 معناداری سطح

 یمنیا
 **Pearson 768/0** 853/0** 1 767/0 یهمبستگ یبضر

 000/0 000/0 000/0 000/0 معناداری سطح

 زیست یطمح
 Pearson 719/0** 829/0** 767/0** 1 یهمبستگ یبضر

 000/0 000/0 000/0 000/0 معناداری سطح

 

 بارتلت تیکرو آزمون و KMO شاخص یجنتا :4جدول 

   متغیر

 KMO  840/0شاخص  ضریب

 بارتلت کرویت آزمون ضریب
 دو خی

 آزادی درجه
Sig 

195/1111 

45 

0000/0 

 

 
 یزهنمودار سنگر :2شکل 

 
به  یجهدر نت است؛ ابزار نیا یت اعتماد باالیقابل دهندهنشان

بهداشت  یریتمد یستماز س یتت رضایوضع یینمنظور تع

از آن  توانیم (HSE-MS) زیست یطو مح یمنیا ی،احرفه

 استفاده نمود.
 

 بحث

 یریتمد یدکه با دریافتندها از شرکت یاریبس ه،امروز

HSE سازمان خود قرار دهند.  یو ضرور ناپذیرییجدا ءرا جز

  زیست یطو مح یمنیبهداشت، ا یریتمد هاییستمس

(HSE-MSنمونه )یریتیمد هاییستمنوع س یناز ا یا 

سامانه با  ینا یراخ یهادر سال. شوندیمحسوب م یکپارچه

 یست،ز یطو مح یمنیهمزمان سه فاکتور بهداشت، ا یبررس

 یریتمد یاستانداردها یاستقرار و اجرا برای را یمناسب ینهزم

و بهداشت  یمنیا یارهای( و معISO 14001) یستیز یطمح

 18001OHSAS  (Occupational Health and) یاحرفه

Safety Management Systemsیننموده است. ا یجاد(( ا 

 و صدمات بروز از یریشگیپ گرفتن نظر در با یریتینظام مد

 شیافزا سبب یستیز طیمح و یمنیا ،یبهداشت یها رخداد

 یستمس ینا یژگیو ینترمهم. ]3[ شود یم سازمان یوربهره

و جان انسان، اموال و  یدادن به سالمت یتاهم توانیرا م

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jo

he
.7

.1
.3

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/johe.7.1.31
https://johe.umsha.ac.ir/article-1-549-en.html


 
 

 

 1399بهار ، 1، شماره 7، دوره ایحرفه بهداشت مهندسی مجله                                                                                                           38
 

 

 

 HSE-MS تیوضع از کارکنان تیرضا زانیم یبررس پرسشنامه یابیواعتبار یطراح              

که باعث شده  ]4[ دانست یطیمح یستو مسائل ز ییدارا

 یهادر اغلب سازمان یاطور گسترده در حال حاضر بهاست 

 گیردتوجه و استفاده قرار  مورد یعدر صنا ویژه هب یداخل

 یسازمان الزام یبرا هایییستمس یناگرچه نقش چن .]22[

تضاد  یجادسازمان و ا یو سردرگم یچیدگیاما باعث پ باشد؛یم

 است الزم ینبنابرا ؛و اهداف سازمان خواهد شد هایاستس ینب

 یجادراه ا ینکه بهتر یردصورت گ هایستمس یندر ا یادغام

 یمنی،ا ینهدر سه زم یسؤاالت با ایوجود پرسشنامه ،ادغام ینا

 یاپرسشنامه که ییاز آنجا .باشدیم زیست یطبهداشت و مح

 رد،وجود ندا HSE-MS هاییستماز س یترضا یجهت بررس

 یینجهت تع ایپرسشنامه یطراح به حاضر پژوهش در

 یطو مح یمنیبهداشت، ا یریتمد یستماز س یتت رضایوضع

سؤال  36پرسشنامه از  ین. اشد پرداخته( HSE-MS) زیست

 24، یریتبخش مد درسؤال  پنجاست که شامل:  شده یلتشک

 یطو هفت سؤال در بخش مح یمنیبخش بهداشت و ا درسؤال 

 .باشدیم زیست

 ییروا بررسی یهاروش ینمطالعه از معتبرتر یندر ا

( استفاده 88/0) CVI( و 43/32)CVR محاسبه  یعنی ییمحتوا

 30ابزار، توسط  ایناعتماد  یتقابل یبررس منظور به. یدگرد

نشان  یجقرار گرفت. نتا یمورد بررس یصنعت یطکارگر در مح

 یبکرونباخ به ترت یآلفا یبضر ینو کمتر یشترینب که ندداد

 ینبنابرا باشد؛ی( م73/0) یمنی( و ا86/0به بهداشت ) مربوط

. است برخوردار ییاعتماد باال تیقابل از ابزار نیاگفت که  توانیم

و همکاران در سال  یتوسط شفائکه  یپژوهشدر راستا،  ینا در

کاران در صنعت یمانعملکرد پ یبررس"با عنوان  2013

پرسشنامه مربوط به  یبه طراح گرفت، صورت "یمیپتروش

 ینشد. ا تهپرداخ آنبراساس هفت اصل  HSEعملکرد  یابیارز

 بررسی برای. است یارمع 35شاخص با  هفت شاملپرسشنامه 

دانشگاه  یدنفر از اسات شش نظراتاز  ابزار این یاییو پا ییروا

و  CVR ،CVIمقدار  که ندنشان داد یج. نتایداستفاده گرد

 باشدیم 782/0و  728/0، 54/0 یبکرونباخ به ترت یآلفا یبضر

پژوهش حاضر،  در 54/0از  CVRکمتر بودن مقدار  دلیل. ]23[

و  CVI. مقدار است( متخصص 12) انمتخصص یشترتعداد ب

 یاز پژوهش شفائ یشترکرونباخ در پژوهش حاضر ب یآلفا یبضر

و همکاران در سال  یبیکه توسط طب یگری. در پژوهش دبود

 یمنیا یپرسشنامه رهبر یاییو پا ییروا یبررس"با عنوان  1392

 32 یحاو ایاز پرسشنامه شد، "انجام یخودروساز یعدر صنا

 یآلفا یبن داد که ضرها نشاداده یز. آنالیدسؤال استفاده گرد

، 97/0 یببه ترت یو درصد تجمع یانسکرونباخ، درصد وار

 ینب یهمبستگ یبررس نتایج. باشدیم 81/53و  81/53

 یکه عوامل رهبر بودند آن از حاکی نیزپرسشنامه  ینا یارهایمع

ارتباط  یشترینب یدارا 91/0 یببا ضر یمنیا گیرییمو تصم

 کهو همکاران  یدر پژوهش جبار دیگر، سوی از. ]24[ باشندمی

 HSEابزار فرهنگ  یاعتبارسنج یبه بررس 1392در سال 

 یهگو 39استفاده شد که  یهگو 86با  ای، از پرسشنامهپرداخت

 6/0کمتر از  CVR) ییدر مراحل روا یازعدم کسب امت دلیلبه 

 یآلفا یب( حذف شدند. در انتها ضر7/0کمتر از  CVRو 

 یانب نیزو همکاران  Grove .]25[ گردیدگزارش  86/0کرونباخ 

مورد  ینهکه استفاده از حداقل پنج تا ده متخصص در زم نمودند

 یاسمق یک یمطالعه به منظور قضاوت در مورد ابعاد محتوا

 با انمهم با توجه به تعداد متخصص ینمؤثر واقع شود. ا تواندیم

 .]26[دارد  یهمخوان حاضرمطالعه  یجنتا

 یارهاو با مع هاینهدر زم HSEعملکرد  یابیارز یهاروش

 یتفعال رشد به رو روند یل. به دلشودیانجام م یمختلف

 ،مستمر بهبود در HSEعملکرد  مهم نقش و یعها، صناشرکت

 یریتتم مدیساز س یترضا یبررس یبرا یابزار وجود ضرورت

از  یکی. گرددیم احساس یستز یطو مح یمنیسالمت، ا

 یمراتبسلسله یلتحل ایندفر یعملکرد، الگو یابیارز یالگوها

AHP یریگیمتصم یهاروش ینترروش از شناخته ین. ااست 

را به  یارچند مع خواهیمیکه م یو زمان باشدیم هچند شاخص

. از گیردیمورد استفاده قرار م یم،کن یبررس یسهصورت مقا

به ساده بودن، قابل درک بودن و  توانیروش م ینا یایمزا

 یناشاره نمود. ا یفیو ک یبه صورت کم یارهامع یامکان بررس

الگو از  یناز مطالعات در کنار ا رخیاست که در ب یدر صورت

به پژوهش  توانیم شود. در این زمینهیپرسشنامه استفاده م

 یابیارز یارائه الگو"با عنوان  1397در سال  کهقلعه و همکاران 

اشاره نمود.  شد،انجام  "یماپجاده یهانفتکش یمنیعملکرد ا

 یمراتبسلسه یلو تحل یهتجز ایندپژوهش با استفاده از فر یندر ا

( =886/0CVI=، 972/0CVRو پرسشنامه ) یفاز یطدر مح

 یینها یارهایمعیرو ز یارمع ییننظر خبرگان به تع مبنای بر

 .]27[ شد هعملکرد پرداخت یابیارز

براساس کارت  HSEعملکرد  یابیارز یهااز مدل یگرد یکی

متوازن در چهار  یازکارت امت زروش ا ین. در ااستمتوازن  یازامت

استفاده  یادگیریو رشد و  یداخل ایندهایفر ی،مشتر ی،مال زمینه

 یبه معتبر بودن مدل برا توانیروش م ینا یای. از مزاشودیم

و فعال و توجه به  یشگیرانهپ یهاتوجه به شاخص یران،مد

 یابیارز ،آموزش یمی،کار ت ی،فرهنگ، رهبر همچون یارهاییمع

 توانیشده م یانبه مطالب ب توجهو بهبود عملکرد اشاره نمود. با 

 هاییستمعملکرد س یابیارز یندفرا انجام کنار در هک گفت

 توانیم (HSE-MS) یستز یطبهداشت و مح یمنی،ا یریتمد

بهتر  یشپا منظور بهپژوهش  ینشده در ا یاز پرسشنامه طراح

 . ]28[استفاده نمود 
 

 گیرینتیجه
 لحاظ از شده یطراح پرسشنامه داد نشان پژوهش نیا جینتا

 مناسب یمحتوا -ییروا نسبت و ییمحتوا -ییروا شاخص

 است آن دهندهنشان آمده دستبه آلفا بیضر نیهمچن. باشدیم

 جهینت در. باشدیم یقو یدرون یسازگار نظر از پرسشنامه که
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 انو همکار یمدوار فالح 

 جهت حاضر حال عیصنا در تواندیم شده یطراح پرسشنامه

 تیریمد ستمیس تیوضع از کارکنان تیرضا زانیم یبررس

 .شود واقع دیمف ستیز طیمح و یمنیا ،یاحرفه بهداشت
 

 تشکر و قدردانی
 یتمصوب و با حما یقاتیمطالعه در قالب طرح تحق ینا

 یدانشگاه علوم پزشک یمنیگروه بهداشت و ا ی،معاونت پژوهش

. است هانجام شد 1397ص//75517با کد طرح  یبهشت یدشه

 ینکننده در اافراد شرکت یاز تمام پژوهشگران وسیلهینبد

 .نمایندیتشکر م و یرتقد مطالعه
 

 منافع تضاد
در تضاد  یسازمان یاشخص  یچبا منافع ه ژوهشپ یننجام اا

 .باشدنمی
 

 اخالقی مالحظات
 یاحرفه بهداشت نهیزم در نیمتخصص از ابتدا مطالعه نیا در

 و شدند مطالعه وارد داشتند، مطالعه نیا به یمندتیرضا که

 یکتب نامهتیرضا صنعت از منتخب کنندگانشرکتاز  سپس

 پژوهش از بودند لیما که زمان هر داشتند اجازه و شد گرفته

 .شوند خارج
 

 نویسندگان سهم
 لیتحلو  هیتجز افزار،نرم به اطالعات نمودن وارد ،یآورجمع

 بلوچخانه، یعباس فائزه توسط مقاله یینها گزارش و هاداده

 نیهمچن. شد انجام یمدوار فالح الهروح و یمدوار فالح رضایعل

 و دهقان فرهنگ هیسم توسط مطالعه نیا یبرا الزم حاتیتصح

 رفتیپذ صورت لعل دونیفر
 

 مالی حمایت
 دانشکده یپژوهش تهیکم  توسط حاضر پژوهش یمال تیحما

 گرفته انجام یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه یمنیا و بهداشت

 .است
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