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در مواجهه با حوادث بزرگ

داوود محمودی -1سید شمس الدین علیزاده -*،2یحیی رسول زاده -3محمد اصغری جعفرآبادی

4

alizadehsh@tbzmed.ac.ir
تاریخ دریافت1396/12/5 :

تاریخ پذیرش1397/5/20 :

چکیده

مقدمه :برای صنایع و سازمان ها فجایع ،حوادث و بحران ها مسایل پیچیده و بحث برانگیز می باشند .انعطاف پذیری
سازمانی یک هدف مؤثری است که به طور مداوم به عمل کرد سازمان در طول کسب و کار ،فجایع و موقعیت های

بحرانی کمک می کند .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در
مواجهه با حوادث بزرگ انجام گرفت.

روش کار :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است .ابتدا مفهوم انعطاف پذیری سازمانی و ابعاد آن برای

بررسی مشخص شد .سپس برای بررسی روايی محتوايی ،پرسش نامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل خبرگان

قرار گرفته و براساس نظرات اعالم شده ،شاخص روايی محتوايی ( )CVIو نسبت روايی محتوايی ( )CVRمحاسبه

گرديد .پايايی پرسش نامه نیز بعد از تکميل آن توسط  272نفر از کارکنان صنایع مورد مطالعه تعیین گردید.

یافته ها :ميزان شاخص  CVRدر تمامی گويه ها از مقدار استاندارد ( )0/50باالتر بود .هم چنین تمامی حیطه های

پرسش نامه به جز حیطه مسوولیت پذیری دارای  CVIباالتر از  0/90بودند .ضريب آلفای کرونباخ برای همه ابعاد

پرسش نامه به جز بعد مسوولیت پذیری ،باالتر از مقدار قابل قبول ( )0/70بوده و این ضریب برای کل پرسش نامه

نیز  0/967به دست آمد که نشان دهنده عالی بودن اين شاخص در مطالعه می باشد.

نتیجه گیری :یافته های مطالعه نشان داد که پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ دارای

روايی و پايایی قابل قبول بوده و برای بررسی انعطاف پذیری سازمانی در سازمان ها ،می توان به عنوان يک ابزار
جامع ،قوی و قابل اعتماد از آن استفاده کرد.

کلمات کلیدی :حوادث بزرگ ،انعطاف پذیری سازمانی ،پرسش نامه ،روایی ،پایایی
 -1کارشناس ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 -2استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 -3دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 -4دانشیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات حوادث جاده ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
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بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی

داوود محمودی و همکاران

مقدمه

یک سازمان می تواند به عنوان یک گروه با ساختار

محوری را در پویایی سیستم های اجتماعی ،اقتصادی
384

و بوم شناختی دارند ( .)2برای سازمان ها فجایع،

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

حوادث و بحران ها مسایل پیچیده و بحث برانگیز

می باشند ( .)3امروزه حوادث يكي از عمده ترين

مشكالت مرتبط با سالمت عمومي بوده و در كشور

ايران نيز به طور كل ،حوادث بعد از بيماري هاي
قلبي رتبه دوم را در میزان مرگ و مير كشور به

خود اختصاص داده است ،گرچه نسبت بااليي از آن،

مربوط به حوادث رانندگي می باشد ( .)5 ,4حوادث
جلد  /8شماره  /4زمستان 1397

و آسیب های شغلی ،خسارت های اقتصادی شدید

و قابل مالحظه ای را در کشورهای در حال توسعه
ایجاد کرده و منجر به از دست دادن میلیون ها روز
کاری در سال می شوند ( .)7 ,6این حوادث ،ساليانه
جان بسياري از افراد را در كشورهاي درحال توسعه

و هم چنين توسعه يافته تهديد مي كند )9 ,8 ,5( .با
افزایش چشم گیر آمار حوادث در دنیا ،از طرفی دیگر

توانایی بقا و رونق یافتن در مواقع آشفته از قبیل
رکود اقتصادی ،حوادث ،بالیای طبیعی و جنگ ها نیز
یک نگرانی اصلی برای سازمان ها و صنایع در دهه

اخیر بوده است ( .)10سازمان ها باید بحران هایی از
قبیل رکود مالی ،تولیدات معیوب در مقیاس بیش
تر ،شکست های زنجیره تولید ،حوادث صنعتی و
مشکالت کارکنان را مدیریت کنند .انعطاف پذیری

در این نوع از بحران ها اغلب کم تر بارز بوده و از
طریق یک فرهنگ سازمانی نمایان می شود (.)11
انعطاف پذیری سازمانی یک هدف مؤثری است که

به طور مداوم به عمل کرد سازمان در طول کسب
و کار ،فجایع و موقعیت های بحرانی کمک می کند

قادر می سازد که چالش های پیچیده در سازمان را

مدیریت کنند ( .)13برای ایجاد انعطاف پذیری نیاز

است که سازمان ها سازگار بوده و به شدت قابل اتکا

باشند ( .)14مفهوم انعطاف پذیری سازمانی در مورد
تعدادی از محیط  ها از قبیل بیمارستان ها (،)15

تیم های آتش نشانی ( ،)16تجارت و صنعت (,17

 )18و سازمان هایی با اعتبار باال مورد مطالعه قرار
گرفته و به کار برده شده است ( .)22-19طبق تعریف،
انعطاف پذیری سازمانی عبارتست از "ظرفیت و توانایی

یک سازمان در حفظ و نگه داری و بهبود به سطح

قابل قبولی از عمل کرد ،علی رغم وجود انحرافات و

شکست ها" ( .)23به عبارتی انعطاف پذیری سازمانی

به ظرفیت یک سازمان جهت کاهش اثرات منفی یک
بحران و ادامه دادن به عمل کرد عادی بعد از وقوع
یک رویداد ،اشاره می کند ( .)24مک مانوس در سال

 2008برای بررسی انعطاف پذیری سازمانی در کشور

نیوزیلند از یک تئوری پایه گذاری شده استفاده نمود.
او یک مطالعه کیفی را با استفاده از مصاحبه های

شبیه ساختار ،با ده سازمان مورد مطالعه جهت
ارزیابی کیفی انعطاف پذیری آن ها ترتیب داد (.)25

با توجه به مطالعات موردی ،مک مانوس و همکاران

انعطاف پذیری سازمانی را به عنوان "یک عمل کرد

کلی سازمانی شامل آگاهی از وضعیت ،مدیریت
آسیب پذیری های اساسی و ظرفیت انطباقی در یک

سیستم پیچیده ،پویا و وابسته به هم" تعریف کردند
( .)24از دیدگاهی متفاوت ،انعطاف پذیری سازمانی به

عنوان یک استراتژی مهم جهت ترویج انعطاف پذیری

جامعه و موفقیت سازمانی و احیاء به دنبال یک فاجعه
شناخته شده است ( .)27 ,26مک مانوس و همکاران

بر این باورند که انعطاف پذیری سازمانی به طور
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وجودی خاص تعریف گردد ( .)1سازمان ها نقش

( )12و به عبارتی انعطاف پذیری ،سازمان ها را

بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی...

مستقیم بر سرعت و موفقیت در بهبود جامعه بعد

عالوه بر این ها آزوسا و هیرویوکی در سال 2013

این مطلب را موقعی که او انعطاف پذیری سازمان ها

بررسی فاکتورهای کلیدی جهت ارتقاء سرعت بهبود

از یک بحران یا فاجعه تأثیر می گذارد ( .)24باکل

می گیرد ،منعکس می کند ( .)28مطابق بررسی

در سازمان ها" به این نتیجه رسیدند که آموزش یا

کارآموزی با هدف ترویج کار تیمی تحت شرایط

کارکنان ،آگاهی از وضعیت ،تصمیم گیری ،نوآوری و

بررسی خود به این نتیجه دست یافتند که توسعه

انعطاف پذیری سازمانی عبارتند از رهبری ،مشارکت
خالقیت ،مشارکت مؤثر ،استفاده از دانش ،شکست

جزیره های سازمانی ،منابع درونی ،یگانگی هدف،
وضعیت پیش فعال ،استراتژی  های برنامه ریزی و

برنامه های تست استرس (شکل .)1

هستند ( .)10اومو و همکاران نیز در سال  2014در

مدیریت تأثیر قابل توجهی بر روی انعطاف پذیری

سازمانی دارد ( .)30انعطاف پذیری سازمانی به
دو دلیل بسیار مهم است :اوالً به این دلیل که

را تشخیص داده و هم چنین سطح سازمان خود را

با سود رقابتی فراهم کند ( .)32آالستیر با انجام

( ،)1سازمان ها می توانند نقاط قوت و ضعف خود
از نظر انعطاف پذیری با سازمان های دیگر مقایسه

نمایند ( .)29از طرفی وییک در سال  1993طی
مطالعه ای ،چهار بعد انعطاف پذیری سازمانی شامل

ابتکار ،سیستم های نقش واقعی ،نگرش خردمندانه

و قواعد تعامل آبرومندانه را شناسایی کرد (.)16

دلیل که انعطاف پذیر بودن می تواند سازمان هایی
مطالعه ای در سال  ،2010ادعا کرد که هدف از ایجاد

انعطاف پذیری حذف یا کاهش مواجهه سازمان ها با

تهدیدات و خطرات از راه توسعه اقدامات حفاظتی با

هدف کاهش احتمال و پیامد یک رویداد مخرب از
طریق موارد زیر می باشد :الف) پیش گیری ،موقعی

شکل ( -)1معیارهای انعطاف پذیری سازمانی (مدل انعطاف پذیری سازمانی) ()29

ﺷﻜﻞ ) -(1ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺪل اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( )(29

جلد  /8شماره  /4زمستان 1397

با استفاده از مدل نشان داده شده در شکل

انعطاف پذیری جامعه و انعطاف پذیری سازمانی
کام ً
ال متکی به هم هستند ( )31و دوماً به این

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

متون در مورد سازمان های انعطاف پذیر 13 ،بعد

مشکل ،در تسهیل انعطاف پذیری سازمانی مهم

385
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را به عنوان سطحی از انعطاف پذیری جامعه در نظر

در مطالعه خود با عنوان "انعطاف پذیری سازمانی:

داوود محمودی و همکاران

که ممکن باشد ،ب) پاسخ دهی مؤثر و کارآمد ،موقعی

بزرگ انجام شده است .جمعیت مورد مطالعه ،کلیه

و کامل ،در صورت امکان ( .)33تاکنون مطالعاتی در

نمونه با در نظر گرفتن اطمینان  95درصد ،توان

و در کشورهاي مختلف انجام گرفته که بعضی ها

نرم افزار  210 G-Powerنفر محاسبه شد که با در

طی مطالعه ای به تعیین روایی و پایایی پرسش نامه

پرسش نامه ای تعداد به  280نفر افزایش یافت که

که یک واقعه به وقوع می پیوندد و ج) بهبود سریع

386
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

توصیفی و برخی تحلیلی هستند .آزادیان و همکاران

ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفت گانه
مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستان ها پرداختند

( .)34پس از آن ،با استفاده از همین پرسش

نامه ،ارسی و همکاران در مطالعه ای ارزيابى كمى
انعطاف پذیری سازمانی در واحدهاي عملياتي شركت

جلد  /8شماره  /4زمستان 1397

ملى حفارى ايران را انجام دادند .آن ها با استفاده
از مقایسه زوجی توسط نخبگان به اولویت بندی

ابعاد انعطاف پذیری سازمانی پرداختند و در نهایت

وضعیت انعطاف پذیری سازمانی در شرکت مذکور را
به صورت کمی اعالم نمودند ( .)35به اعتبار موارد

گفته شده ،چنان چه بتوان انعطاف پذیری سازمانی
را در مواجهه با حوادث بزرگ و بحران ها مشخص

نمود ،می توان با برنامه ریزی بهتری به مقابله با این

بحران ها و حوادث پرداخت .لذا این مطالعه ضمن

تعیین ابعاد مؤثر بر انعطاف پذیری سازمانی ،به دلیل نبود

ابزار مناسبی جهت اندازه گیری انعطاف پذیری سازمانی،
ابزاری جهت تعیین میزان انعطاف پذیری سازمان ها در
مواجهه با حوادث بزرگ را ارایه خواهد داد.
روش کار

آزمون  80درصد ،آزمون دو دنبالهای و با استفاده از

نظر گرفتن میزان ریزش در نمونه گیری مطالعات
این تعداد نمونه به صورت تصادفی از کارکنان انتخاب

گردید .گردآوری اطالعات با رضایت کامل خود افراد
و به صورت داوطلبانه انجام شد .اطالعات جمع آوری
شده بدون ذکر نام و مشخصات افراد بوده و کامأل
محرمانه نگه داری شدند .شرایط ورود به مطالعه

داشتن حداقل یک سال سابقه کار در واحدهای

گوناگون صنعت مورد بررسی و تمایل به همکاری
با پژوهش گران بود .هم چنین پرسش نامه هایی که
به صورت ناقص پر شده بودند ،از بررسی ها خارج
شدند.

در مرحله اول مطالعه از طریق بررسی

مطالعات پیشین (با مراجعه به پایگاه های علمی

معتبر و بررسی مجالت ،نشریات و مقاالت مرتبط)

و نظرخواهی از اساتید و متخصصان موضوعی
مربوطه ،مفهوم انعطاف پذیری سازمانی و ابعاد

آن برای بررسی مشخص شد و پس از آن پرسش
نامه ای  74سؤالی با عنوان “پرسش نامه بررسی
انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث

بزرگ”

به صورت پیش نویس طراحی و سپس با صالحدید و

راهنمایی استادان و صاحب نظران تغییراتی در نحوه

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی-

جمله بندی سؤاالت و ساده سازی آن ها انجام شد

و پایایی پرسش نامه ای جهت بررسی میزان

پرسش نامه با تعداد  42سؤال تأیید شد .پرسش

کاربردی است که با هدف طراحی و تعیین روایی
انعطاف پذیری سازمان ها در مواجهه با حوادث

که تأییدکننده روایی صوری سؤاالت بود .سرانجام
نامه نهایی شده متشکل از دو بخش کلی مشخصات

Downloaded from jhsw.tums.ac.ir at 19:58 IRST on Wednesday December 12th 2018

زمینه انعطاف پذیری سازمانی در حیطه های مختلف

کارکنان سه صنعت بزرگ شهر تبریز بودند .حجم

بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی...

دموگرافیک و ابعاد انعطاف پذیری سازمانی بود .بخش

به نحوه رهبری و ایجاد هماهنگی بین بخش های

سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،موقعیت در سازمان،

هم چنین اتخاذ تصمیمات درست

مشخصات دموگرافیک شامل متغیرهای نام سازمان،

تحصیالت و هم چنین قسمت ابعاد انعطاف پذیری

سازمانی به همراه سؤاالت (گویه) مربوط به هر بعد

بود .برای برخورداری از حساسيت بيش تر در سنجش،

از سوی مدیریت اشاره دارد .حیطه مشارکت مؤثر

همگانی نحوه همکاری با سایر سازمان ها به هنگام
بروز حوادث بزرگ و بحران و نیز اهمیت دادن به
نظرات کارکنان در تصمیمات از سوی مدیریت را بیان

می کند و در پرسش نامه با  4سؤال (دامنه نمره از

 4تا  )20سنجش می شود .بعد آگاهی از وضعیت به

هر گويه با استفاده از مقياس ليکرت  5درجه ای از
ال موافق” [ ]1تا “کام ً
“کام ً
ال مخالف” [ ]5نرخ گذاری

آگاهی کارکنان از شرایط ،فرآیندها ،دستورالعمل ها

انعطاف پذیری سازمانی از ضرب تعداد کل سؤاالت

بزرگ اشاره می کند و با  3گویه با دامنه امتیاز  3تا

گردید .بدین ترتیب نمره کل مربوط به ارزیابی

دست خواهد آمد.

و تجهیزات موجود در سازمان جهت مقابله با حوادث
 15مورد ارزیابی قرار می گیرد .بعد خالقیت و نوآوری
به کشف و توسعه ایده های کارکنان و ارزش دهی به

بعد تعهد مدیریت با  4سؤال مورد سنجش قرار

ایده و مهارت های آن ها اشاره کرده و در پرسش

با عمل کرد انسانی و ارج نهادن مدیریت به خواسته

بررسی قرار می گیرد .حیطه استفاده از دانش و تجربه

می گیرد و به تعهد مدیریت در شناسایی عوامل مرتبط
کارکنان ،وفاداری و حمایت مادی و معنوی از آن ها
اشاره دارد .دامنه نمره این حیطه از  4تا  20می باشد.

نمره باال نشان دهنده وفاداری و تعهد باالی مدیریت

در قبال کارکنان می باشد .بعد فرهنگ خطاپذیری

که اشاره به حمایت سازمان و تمایل کارکنان از
گزارش دهی خطاها ،اعمال و شرایط ناامن دارد ،با

 4سؤال مورد بررسی قرار می گیرد .دامنه امتیاز این

حیطه از  4تا  20می باشد .بعد فرهنگ یادگیری

که با  2سؤال در پرسش نامه (دامنه نمره از  2تا
 )10مورد سنجش قرار می گیرد ،اشاره به یادگیری
و کسب تجارب کارکنان از حوادث و بحران های

گذشته و آموزش های ارایه شده در این زمینه دارد.

حیطه رهبری و تصمیم گیری نیز با  3گویه و با دامنه
نمره  3تا  15مورد سنجش قرار می گیرد .این حیطه

نامه مذکور با  3سؤال (دامنه نمره از  3تا  )15مورد

که با  4سؤال سنجش می شود ،بیان گر نحوه استفاده
از دانش ،اطالعات و تجارب کارکنان برای مقابله با

حوادث بزرگ می باشد .دامنه نمره این بعد از  4تا 20

می باشد .بعد ارتباطات و کار تیمی به حس رفاقت
و همکاری کارکنان با یک دیگر و با مدیریت و هم

چنین تبادل اطالعات بین آن ها اشاره دارد .این بعد
با  3گویه سنجش شده و دامنه امتیاز آن از  3تا

 15می باشد .بعد منابع به تأمین منابع الزم و کافی
در سازمان جهت رویارویی با حوادث بزرگ و بحران
اشاره دارد و با  3گویه (با دامنه نمره  3تا  )15ارزیابی

می گردد .بعد آمادگی در پرسش نامه طراحی شده با
 4سؤال و دامنه نمره  4تا  20مورد بررسی قرار گرفته

و بیان گر نحوه واکنش سازمان به حوادث بزرگ
و بحران ها و نیز اجرای مانورها در این زمینه می
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پرسش نامه در امتیاز لیکرت هر یک از پاسخ ها به
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سازمانی نیز شامل  13بعد (حیطه) انعطاف پذیری

بحران ها و
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عنوان شغل ،سابقه شغلی ،سابقه حادثه بزرگ ،سطح

مختلف سازمان در برخورد با حوادث بزرگ و

داوود محمودی و همکاران

ﺟﺪول ) -(1ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺎﻧﻞ ﺧﺒﺮﮔﺎن

جدول ( -)1مشخصات افراد شرکت کننده در پانل خبرگان

1

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

Ph.D

ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

3

ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ

Ph.D

ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

4

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ

Ph.D

ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

Ph.D

ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

3
4

4

1

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

باشد .حیطه استراتژی برنامه ریزی و هدف گذاری

اعضای پانل خبرگان قرار گرفته و از آن ها درخواست

سازمان جهت مقابله با بحران ها می باشد .این بعد

طيف لیکرتی  3قسمتی («ضروری»« ،مفید ولی

نشان دهنده اولویت ها و تاکتیک های

برنامه ریزی

با  3گویه و دامنه نمره  3تا  15سنجش می گردد.

شد تا هر گويه را از نظر معیار ضرورت براساس

غیرضروری» و «غیرضروری») بررسی نمايند .پس از

بعد مسوولیت پذیری نیز بیان گر حس مسوولیت

دریافت پاسخ های اعضای پانل ،داده های مربوط به

بوده و با  2سؤال (دامنه امتیاز از  2تا  )10مورد

استفاده از محاسبات رياضی و آماری طبق فرمول ()1

کارکنان و مدیریت سازمان در قبال وظایف محوله
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سنجش قرار می گیرد.

مرحله دوم شامل تعیین اعضای پانل خبرگان

بود .اعضای پانل خبرگان براساس معيارهای شناختی
و صالحيت های علمی ،از افراد متخصص و آگاه در

حوزه مدیریت بحران ،بهداشت حرفه ای ،ارگونومی

و آموزش بهداشت (ارایه نظر در خصوص ساختار
پرسش نامه) انتخاب شدند و ليست نهايی مشتمل

بر  12نفر از اساتيد و افراد متخصص در اين زمينه

انتخاب گرديدند (جدول .)1

نظرات هر عضو پانل در نرم افزار  Excelوارد شده و با
تحليل های الزم انجام پذيرفت.
()1

𝑁𝑁 𝑛𝑛𝑛𝑛 −
2
=
𝑁𝑁
2

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 =neتعداد افرادی که به گزینه “ضروری” پاسخ داده اند
 = Nتعداد کل افراد خبره

برای بررسی  CVIنيز ،سه معيار سادگی،

اختصاصی (مرتبط بودن) و شفافیت (وضوح) به صورت

مجزا و هر کدام در يک طيف ليکرتی  4قسمتی برای

در مرحله سوم روايی پرسش نامه تعيين شد.

هر يک از گويه ها توسط پانل خبرگان مورد بررسی
قرار گرفت .نهايتاً امتياز  CVIبرای هر معیار ،به وسيله

و غیره ( .)36در این مطالعه برای بررسی روايی

(باالترين نمره) کسب کرده اند ،تقسیم بر تعداد کل

روش های متعدد برای تعیین روایی عبارتند از :روایی

صوری ،روایی محتوا ،روایی مالکی و روایی سازه ای

محتوايی از روش پيشنهادی الوشی به شکل کمی
از دو ضريب نسبت روایی محتوا (CVR= Content

 )Validity Ratioو شاخص روایی محتوا (=CVI

 )Content Validity Indexاستفاده شد .برای تعيين
 CVRابتدا پرسش نامه با فرمت خاص در اختیار

تجميع امتيازات موافق برای هر گويه که رتبه  3و 4
متخصصان محاسبه گرديد (جدول .)37( )2براساس

استانداردها ،ميزان قابل قبول  CVRمقدار  0/50و

برای  CVIحداقل  0/70در نظر گرفته شد .بعد از

جمع بندی نتايج و محاسبه  CVIو  CVRمشاهده

گرديد که امتيازات به دست آمده برای تمامی گویه ها
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ردﻳﻒ

ﺗﺨﺼﺺ

ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﺳﺎﺑﻘﻪ

2
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وﺿﻌﻴﺖ

)داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  /ﺻﻨﻌﺘﻲ(

ﺗﻌﺪاد

بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی...

باالتر از معيار قابل قبول می باشند ،لذا پرسش نامه با

شد .پایایی اشاره به دقت ،تکرارپذیر بودن ،ثبات یا

در مرحله چهارم پایایی پرسش نامه تعيين

ارزيابی پایایی اين پرسش نامه از روش متداول

 13بعد و  42گویه آماده انجام پایایی شد.

همسانی درونی پرسش نامه دارد ( .)39 ,38برای

2

در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺮوز ﺣﻮادث ،ﺳﺎزﻣﺎن از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

4

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد وﻓﺎدار اﺳﺖ.

1

0/92

0/83

0/92

0/67

5

در ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﮔﺰارشدﻫﻲ اﻋﻤﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

0/92

1

1

0/97

1

7

در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﻢ دﻳﮕﺮ را ﺟﻬﺖ ﮔﺰارش ﺧﻄﺎﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻣﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ردﻳﻒ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

وﺿﻮح

ﺳﺎدﮔﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ(

ﺿﺮورت

1

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.

1

0/83

0/83

0/89

1

ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي

رﻫﺒﺮي
و
ﺗﺼﻤﻴﻢ-
ﮔﻴﺮي

6

8

ﺑﺎ ﮔﺰارشدﻫﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻣﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.

9

ﺳﺎزﻣﺎن از ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺤﺮان و ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن-
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮانﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.

10
11
12

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮان ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار
را در ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

0/92

1

0/83

1

1

0/92

1

0/97

1

0/83

0/92

0/92

0/89

0/83

1

0/92

0/83

0/92

1

0/92

0/94

0/50

1

1

1

1

1

0/92

0/67

1

0/86

0/67

1

0/83

0/92

0/92

1

0/92

0/92

1

0/94

0/67

1

0/83

0/92

0/92

1

0/92

1

0/92

0/94

1

1

0/92

0/75

0/89

0/67

1

0/67

1

0/89

1

21

ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث اﻳﺪهاي ﻧﻮ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﭘﺎداش داده ﻣﻲﺷﻮد.

1

1

0/92

0/97

0/83

23

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ در
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺪﻫﻨﺪ.

0/92

0/92

0/83

0/89

1

13

15
16

18
19
20
21
ﺧﻼﻗﻴﺖ و
ﻧﻮآوري

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮان ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد داراي
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي دارﻧﺪ.

1

1

0/92

0/97

1

0/92

17

آﮔﺎﻫﻲ از
وﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن از آﻣﻮزشﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و ﺣﻮادث
ﺑﺰرگ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

0/83

1

1

0/94

0/83

0/92

0/67

0/83

14
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺆﺛﺮ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻣﻦ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ.

0/83

0/83

0/92

0/86

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث
ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮان رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮان ،ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ
ﻫﻤﻜﺎري ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﺤﻮه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ آن ﻫﺎ را،
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮان ﻣﻲداﻧﻨﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﻣﺸﺎوره ﻛﻠﻴﻪ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد را در ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ.

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻳﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ
و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث و
ﺑﺤﺮان ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻧﺸﻮﻳﻢ.

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﺑﺤﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
دﻳﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮانﻫﺎ
ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻛﺮده و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮد را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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0/87

0/93

0/94

0/91

0/93

0/91

0/91

0/87

1

0/72

0/83

0/89

0/94
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ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮي

3

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ.

1

0/83

0/83

0/89

0/83

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺣﻴﻄﻪﻫﺎ(

ﺷﺮح ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ

CVI
0/92

CVI
0/92

CVI
0/92

CVI
0/92

CVR
1

CVI

CVR

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

ﻣﻌﻴﺎر
اﺑﻌﺎد

ﺗﻌﻬﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

389
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ﺣﻮادثباﺑﺰرگ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در
انعطافﭘﺬﻳﺮي
ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻌﻄﺎف
رواییرواﻳﻲ
ارزیابیارزﻳﺎﺑﻲ
ﺟﺪول )-(2
حوادث بزرگ
مواجهه
سازمانی در
پذیری
ﭘﺮﺳﺶنامه
پرسش
جدول (-)2

داوود محمودی و همکاران

جدول ( -)2ارزیابی روایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ (ادامه)

27

اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ،در
دﺳﺘﺮس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

0/75

0/83

0/92

0/83

1

1

0/92

0/83

0/92

0/83

ردﻳﻒ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

26

اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ،اﻓﺮاد ﻛﻠﻴﺪي ﺳﺎزﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻓﺮاد
دﻳﮕﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

0/83

0/92

0/92

0/89

1

وﺿﻮح

1

1

1

1

1

ﺳﺎدﮔﻲ

390

24

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

اﺳﺘﻔﺎده از
داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و
ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ

25

28
29
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ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮانﻫﺎ
ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ،ﻳﻚ ﺣﺲ رﻓﺎﻗﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.

1

1

0/83

1

1

1

1

0/67

1

1

0/83

0/94

1

32

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را  ،ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

0/92

0/92

1

0/94

0/83

33

ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺑﺤﺮان ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ،اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ ﺑﺤﺮان ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

1

1

0/83

0/94

0/83

0/92

0/67

1

0/86

1

0/83

1

0/83

0/89

0/50

0/83

0/83

0/92

0/86

1

1

1

1

1

0/83

0/75

1

1

0/92

1

34

اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
و ﻫﺪف-
ﮔﺬاري

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪاي رخ دﻫﺪ ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم در آن ﻣﻮرد را دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺖ.

0/94

31

آﻣﺎدﮔﻲ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﭘﻴﺶ-
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه را دارﻧﺪ.

0/83

30

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ(

1

0/75

0/92

0/89

0/50

ﺿﺮورت

CVI

CVI

CVI

CVI

CVR

اﺑﻌﺎد

35

در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﺒﺎدل و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت
ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،آﮔﺎﻫﻲ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ )ﻣﻮاد،
وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ،ﻏﺬا و دارو( در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان دارد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ،ﻣﺎﻧﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و
ﺑﺤﺮان )ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ و  (...ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از زﻣﺎن ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻮادث
و ﺑﺤﺮان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

36

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺣﻮادث ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد.

37

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي
ﺣﻞ آن ﻫﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

38
39
40
41
42

اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان ،ﻛﺎﻣﻶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و واﺿﺢ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ،ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ،داراي
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ،در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺑﺰرگ
و ﺑﺤﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ ،در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ ،اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

در ﺳﺎزﻣﺎن ،روشﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ )ﭘﻴﮕﻴﺮي( ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻫﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز
ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان وﺟﻮد دارد.
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0/92

0/75

0/81

1

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺣﻴﻄﻪﻫﺎ(

ﺷﺮح ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ

CVI

0/90

0/96

0/94

0/90

0/94

0/89

CVR

0/87

0/77

0/88

0/83

0/72

0/75

يعنی شاخص ضريب آلفای کرونباخ استفاده گرديد.

تعيين پايایی ،پرسش نامه مذکور در بين  280نفر

از  0/90عالی ،بيش از  0/80خوب و مقادير باالی

تکميل  272پرسش نامه توسط شرکت کنندگان در

طبق مطالعات گذشته ،ضرايب آلفای کرونباخ بيش

 0/70قابل قبول در نظر گرفته می شود ( .)40جهت

از کارکنان صنایع مورد مطالعه توزيع گرديد .بعد از
مطالعه ،محاسبه شاخص آلفای کرونباخ با استفاده از
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ﻣﻌﻴﺎر

بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی...

سازمانی به ترتيب  0/92و  0/84به دست آمد .عالوه

نرم افزار  SPSS-17انجام گرفت.

بر این ها ،در میان ابعاد انعطاف پذیری سازمانی،

باالتر می باشد .هم چنین در مورد شاخص CVI

کرونباخ برای همه ابعاد پرسش نامه طراحی شده به

 .)3،4براساس یافته های پژوهش ،ضريب آلفای

CVRدر تمامی گويه ها از مقدار استاندارد ()0/50
نیز می توان گفت که به جز در سه مورد از لحاظ

جز بعد مسوولیت پذیری ،باالتر از مقدار قابل قبول

آن باالتر از مقادير استاندارد ( )0/70می باشد که

برای کل پرسش نامه در مطالعه حاضر  0/967به

( )0/70می باشد .الزم به ذکر است که این ضریب

معیار وضوح گويه ( )0/67در تمامی گويه ها مقدار

دست آمد که نشان دهنده عالی بودن اين شاخص در

با توجه به اختالف ناچيز ( )0/03از ميزان استاندارد

مطالعه می باشد (جدول .)4

مقادير آن ها نيز قابل قبول در نظر گرفته شد .مطابق

جدول ( ،)3تمامی حیطه های پرسش نامه به جز

می باشند .هم چنین تنها حیطه پرسش نامه که

نتايج مطالعه نشان داد که گستره ضريب

یادگیری است .از سویی دیگر ،در مطالعه حاضر مقادير

انعطاف پذیری سازمانی با مطالعه آزادیان و همکاران

دارای شاخص  CVRمساوی  1می باشد ،بعد فرهنگ

آلفای کرونباخ حيطه های مختلف پرسش نامه

با عنوان تعیین روایی و پایایی پرسش نامه ارزیابی

 CVIو  CVRبرای کل پرسش نامه انعطاف پذیری

ﺟﺪول ) -(3ارزﻳﺎﺑﻲ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ

جدول ( -)3ارزیابی روایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ CVI

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ CVR

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﺣﻴﻄﻪ

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

0/90

0/87

4

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮي

0/93

0/87

4

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎدﮔﻴﺮي

0/94

1

2

رﻫﺒﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

0/91

0/72

3

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

0/93

0/83

4

آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ

0/91

0/89

3

ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري

0/91

0/94

3

اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ

0/90

0/87

4

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ

0/96

0/77

3

ﻣﻨﺎﺑﻊ

0/94

0/88

3

آﻣﺎدﮔﻲ

0/90

0/83

4

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻫﺪفﮔﺬاري

0/94

0/72

3

ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي

0/89

0/75

2

ﻛﻞ

0/92

0/84

42
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بحث و نتیجه گیری

حیطه مسوولیت پذیری دارای  CVIباالتر از 0/90

ﺷﺮح ﺣﻴﻄﻪ
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نتايج مطالعه نشان داد که ميزان شاخص

شاخص های  CVIو آلفای کرونباخ می باشد (جداول
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یافته ها

بعد ارتباطات و کار تیمی دارای بیش ترین مقدار

داوود محمودی و همکاران

ﺟﺪول ) -(4ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ

جدول ( -)4ارزیابی پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ
ﺷﺮح ﺣﻴﻄﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮي

9/10

3/88

0/893

4

رﻫﺒﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

7/50

2/60

0/832

3

7/37

2/72

0/844

3

3/32

0/888

4

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎدﮔﻴﺮي

392

9/20
4/96
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ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

9/77

ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري

7/88

آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ

اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ

9/36

ﻣﻨﺎﺑﻊ

7/24

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ
آﻣﺎدﮔﻲ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻫﺪفﮔﺬاري
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي
ﻛﻞ

3/35

1/42

9/70

3/28

4/86

1/69

101/21

0/750

2/83

7/29

6/93

0/721

3/00

3/06

0/846

0/753
0/906

4

2

4

3

3

2/92

0/872

3

2/62

0/865

3

0/967

42

0/863

31/85

0/686

4

2
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مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفت گانه مهندسی

و تحلیل تأییدی نیز ،شاخص های  BT ،KMOو df

کرونباخ از  0/67تا  )0/92هم خوانی دارد ( .)34از

دست آمد و به طور کلی ساختار عاملی به دست آمده

مقاومت پذیری در بیمارستان ها (با گستره آلفای

سویی دیگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش
نامه در مطالعه حاضر  0/967به دست آمد که

نشان دهنده عالی بودن اين شاخص در مطالعه و در

حقیقت تأییدکننده اعتبار پرسش نامه محقق ساخته
می باشد .در مطالعه آزادیان و همکاران نیز این
شاخص مقداری مشابه با مقدار مطالعه ما به دست
آمد (.)34( )0/977

به ترتیب  6/41 ،0/885و  946و نیز  <0p/001به
از روش تحلیل اکتشافی به وسیله تحلیل تأییدی
مورد آزمون قرار گرفت و تأیید شد (.)34

نتایج بررسی بیان گر این بود که تنها حیطه

پرسش نامه با شاخص  CVRمساوی  ،1بعد فرهنگ

یادگیری می باشد .در حیطه فرهنگ یادگیری،

آقای باگنارا و همکاران بیان نمودند که الزم است

از یک فرهنگ ایمنی مبتنی بر مقصر دانستن افراد

نتايج مطالعه نشان داد که مقادير  CVIو CVR

فاصله بگیریم و به سمت بهبود سیستم ها پیش

ترتيب  0/92و  0/84می باشد .به عبارتی پرسش نامه

ممکن است روی دهند و می توانند به عنوان منابع

برای کل پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی به

دارای شاخص روايی مناسب و قابل قبول می باشد.

در مطالعه ای مشابه ،آزادیان و همکاران برای بررسی

و تأیید روایی از تجزیه و تحلیل اکتشافی و تأییدی
استفاده کردند .در مطالعه آن ها نتایج تحلیل

اکتشافی ،هفت عامل را برای پرسش نامه نشان داد که
مشترکاً  %75/3واریانس را پوشش داده اند .در تجزیه

برویم .این امر مستلزم آن است که بپذیریم ،خطاها
و درس هایی جهت آموزش و یادگیری افراد در نظر

گرفته شوند ( .)41هم چنین نتایج تحقیق دئاز و
همکاران نیز به اهمیت آموزش در فرهنگ ایمنی
اشاره می کند که با نتایج این تحقیق تقریباً هم سو

می باشد ( .)42در مطالعه دیگری ،مک آالستیر و

همکاران به بررسی انعطاف پذیری و کاربرد آن در
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

 - αﻛﺮوﻧﺒﺎخ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﺣﻴﻄﻪ

بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی...

برنامه آموزش پرستاران پرداختند و نشان دادند که

مطالعه کاکس و همکاران و تأکید بر نقش تبادل

باشد ،چون باعث می گردد تا آن ها به جستجوی

برای بررسی و اندازه گيری (سنجش)

انعطاف پذیری باید بخشی از محتوای آموزشی آن ها

کنند و برای رویارویی با حوادث قوی تر شوند
شاخص های مهندسی انعطاف پذیری در یک صنعت

پتروشیمی پرداختند و نتایج ارزیابی آن ها نشان داد
که مؤلفه یادگیری دارای کم ترین اهمیت در تعیین
سطح انعطاف پذیری می باشد ( .)44عالوه بر این ها

آزوسا و هیرویوکی در سال  2013در مطالعه خود به
این نتیجه رسیدند که آموزش یا کارآموزی با هدف
انعطاف پذیری سازمانی مهم هستند (.)10

نتایج تحقیق نشان داد که در میان ابعاد

انعطاف پذیری سازمانی ،حیطه ارتباطات و کار تیمی
دارای بیش ترین مقدار شاخص های  CVIو آلفای

کرونباخ است .با توجه به اهمیت حیطه مذکور،
تبادل و انتقال مناسب اطالعات از مدیر به کارکنان

و بالعکس باید مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس،
نتایج مطالعه جین الو ویبو نشان داد که کارکنان
یک سازمان به طور شبکه ای به هم متصل هستند
و زیر بنای تئوری نفوذ را می سازند .در این نظریه،
هر فرد به صورت یک سلول در نظر گرفته می شود

که با سایر سلول ها در ارتباط است .تبادل اطالعات
باعث هماهنگی و هم بستگی دقیق اطالعات آن ها
می شود ( .)45نتایج این مطالعه هم سو با نتایج

آمده ،پرسش نامه طراحی شده برای انعطاف پذیری

سازمانی در این مطالعه ،دارای چنين ويژگی می باشد.
با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق ،پرسش

نامه مذکور برای استفاده در سازمان ها دارای روايی و
پايایی قابل قبول و در حد مطلوب می باشد .می توان

گفت که اين ابزار می تواند در مطالعات بعدی جهت
سنجش انعطاف پذیری سازمانی در سازمان ها و
صنايع مختلف مورد استفاده قرار گيرد .در صورتی

که بتوان انعطاف پذیری سازمانی را در مواجهه با
حوادث بزرگ و بحران ها بررسی نمود ،می توان با

برنامه ریزی بهتری به مقابله با بحران ها و حوادث

پرداخت.

تشکر و قدردانی

اين مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسی

ارشد در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای مصوب

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبريز به شماره

ب 342/می باشد .نويسندگان اين مقاله بر خود الزم

می دانند که از حمايت های معاونت آموزشی دانشگاه

علوم پزشکی تبريز و نيز مديران و کارکنان صنایع
مورد مطالعه در شهر تبریز به جهت همکاری بسيار
مؤثر در انجام اين تحقیق تقدير و تشکر نمايند.
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ترویج کار تیمی تحت شرایط مشکل ،در تسهیل

و قابل اعتماد است .براساس پژوهش های به عمل
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( .)43امیدوار و همکاران طی مطالعه ای به بررسی

انعطاف پذیری سازمانی نياز به يک ابزار جامع ،قوی
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راه و روش های جدید بپردازند و در مورد آن فکر

اطالعات بود (.)46

داوود محمودی و همکاران
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rasoulzadeh

y,

with

ZARRANEJAD A, VARMAZYAR S, ABBASI
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review. Iran Occupational Health Journal.
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Abstract
Introduction: Disasters, incidents and crises are complex and controversial issues for the industries and
organizations. Organizational resilience is an effective goal that continuously helps the organization’s performance
throughout business, disasters and critical situations. Therefore, the present study aimed to investigate the validity
and reliability of organizational resilience questionnaire in dealing with major accidents.
Material and Method: The present study was a descriptive-analytic study. At first, the concept of organizational
resilience and its dimensions were determined for the review. Then, for evaluating the content validity, the
designed questionnaire was distributed among members of the expert’s panel and the Content Validity Index
(CVI) and Content Validity Ratio (CVR) were calculated based on the comments. The reliability of the
questionnaire was determined after completing it by 272 employees of the studied industries.
Result: The CVR was higher than the standard value (0.50) considering all items. Also, all dimensions of the
questionnaire, except for the responsibility dimension the CVI’s were above 90%. Cronbach’s alpha coefficient for
all questionnaire dimensions except for the responsibility dimension was higher than the acceptable value (0.70).
This coefficient for the whole questionnaire was 0.967 indicating that this index was in excellent level.
Conclusion: The findings showed that the organizational resilience questionnaire in dealing with major accidents
had an acceptable validity and reliability and in order to examine the organizational resilience in organizations,
it could be used as a comprehensive, strong and reliable tool.
Key words: Major Accidents, Organizational Resilience, Questionnaire, Validity, Reliability
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