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Abstract 

Background and Objective: Despite the advances in occupational safety, 

many accidents still occur in the workplace, most of which are due to the 

poor safety performance of the workers. The knowledge of the factors 

affecting safety performance is a suitable guide regarding the plan 

developments for occupational accident prevention. Therefore, this study 

was conducted to measure and determine demographic factors affecting the 

safety performance of workers 

Materials and Methods: This cross-sectional and analytical study was 

carried out on 487 workers working at a gas refinery in 2018. The Persian 

version of the Neal and Griffin questionnaires were used in order to measure 

their safety performance. Moreover, demographic characteristics were 

measured by a researcher-made questionnaire. Psychometric properties of 

this questionnaire were initially measured to ensure the validity and 

reliability of the safety performance questionnaire.  In addition, the 

relationship between demographic characteristics and safety performance 

was assessed using SPSS software (version 23) through one-way ANOVA 

and independent sample t-test. 

Results: The primary results of this study showed that the safety 

performance questionnaire had desirable validity and reliability. Moreover, 

the safety performance of workers was at the desired level. According to the 

results obtained from the demographic characteristics, safety performance 

was correlated significantly with age and job experience (P<0.05). In other 

words, low experienced and younger workers had a poor safety performance, 

compared to the elderly ones. 

Conclusion: Considering the poor safety performance of young and low 

experienced workers, compared to the older and high experience ones, it is 

necessary to pay more attention to these two groups in the development of 

safety plans in the workplace. 
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 11/11/1317 تاریخ دریافت مقاله:

 11/11/1318 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

در  یاریبس یهنوز حوادث شغل ،یشغل یمنیا نهیشده در زملحاص یهاشرفتیپ وجود با و هدف: سابقه

ت د. شناخشونیم یناش کارگران فیضع یمنیها از عملکرد اآن شترید که بافتنیاتفاق م یکار یهاطیمح

. در ودب خواهد یاز حوادث شغل یریشگیپ یزیربرنامه یبرا یمناسب یراهنما ،یمنیعملکرد ا بر اثرگذارعوامل 

کنان کار یمنیبر عملکرد ا اثرگذار یشناختتیعوامل جمع نییحاضر با هدف سنجش و تع راستا، مطالعه نیا

 انجام شد.

در سال  یگاز شگاهیپاال کینفر از کارکنان  787 با ارتباط در حاضر یلیتحل -یمطالعه مقطع ها:مواد و روش

گرفته شد  بهره Griffinو  Nealپرسشنامه  یفارس نسخه از یمنیسنجش عملکرد ا منظوربهانجام شد.  1317

 منظورهب نیبراعالوه. دیگردساخته استفاده پژوهشگر پرسشنامه از یشناختتیجمع یهایژگیسنجش و یو برا

 و شد هدیسنجپرسشنامه  یسنجروان یهایژگیابتدا و ،یمنیا عملکرد پرسشنامه ییایپا و ییروا از نانیاطم

 لیتحل یآمار یهاآزموناستفاده از  با یمنیا عملکرد و یشناختتیجمع یهایژگیو نیب ارتباطدر ادامه، 

 .گرفت قرار یبررس مورد SPSS 23افزار مستقل با استفاده از نرم یطرفه و آزمون تکی انسیوار

الزم  ییایو پا ییمورد استفاده از روا یمنیعملکرد ا پرسشنامه که دادند نشان مطالعه هیاول جینتا ها:یافته

 یمطلوب تیکارکنان وضع یمنیعملکرد ا که بودند آن از یحاک زین یکل جیانجام مطالعه برخوردار است. نتا یبرا

 یارارتباط معناد یکارسن و تجربه  ،یبررس مورد یشناختتیجمع یهایژگیو نیذکر است که از ب انیشادارد. 

 .داشتند یترفیضع یمنیعملکرد ا ،که افراد جوان و کم تجربه معنانی(؛ بد>10/1Pداشتند ) یمنیبا عملکرد ا

جربه باال ت باتجربه و کارگران مسن و مکارکنان جوان و ک ترفیضع یمنیبا توجه به عملکرد ا گیری:نتیجه

 .ردیدو گروه از کارکنان صورت گ نیا یمنیعملکرد ا یارتقا یالزم برا یهایزیرالزم است برنامه

 

 یشناختتیعوامل جمع ی؛منیعملکرد ا ی؛گاز شگاهیپاال واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
در جهان و  ریعامل مرگ و م نیسوم ،از کار یحوادث ناش

  یپس از سوانح رانندگ رانیدر ا ریعامل مرگ و م نیدوم

 یانسان و یاجتماع ،یاقتصاد گوناگون یامدهایپ که هستند

 مطابق. [1]د کننیم لیرا بر افراد و جوامع تحم یجبرانلقابریغ

 ILO: International Labourکار ) یسازمان جهان یآمارها با

Organizationیهزار نفر بر اثر حوادث ناش 211حدود  انهی( سال 

شده ت. آمار حوادث ثب[2] دهندیاز کار جان خود را از دست م

 که دهدینشان م رانیا یتوسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

( 1311تا سال  1381ساله )از سال  هشت یدوره زمان کیدر 

از کار اتفاق  یدر اثر حوادث ناش ریمرگ و م مورد 8311از  شیب

 .[3]افتاده است 

 جادیبر ا اثرگذارالزم است عوامل  یکاهش حوادث شغل یبرا

د شون یابیو ارزش ییشناسا یخوبهب یحوادث و جراحات شغل

 ترشیمشخص شده است که ب نیشیمطالعات پ ی. بر مبنا[0،7]

 نی. ب[1،0]د نافتیاز افراد اتفاق م یحوادث توسط تعداد کم

 یدرصد از حوادث شغل 11تا  81که  هستند معتقددانشمندان 

 ل،یدل نیبه هم ؛[7-1]د دهنیرخ م منیناا یرفتارها لیدلبه 

 یهاو امروزه رفتار هستند تیاهمبا اریبس یانسان یرفتارها یبررس

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 62تا  32 صفحات ،1318 بهار ،1شماره  ،6دوره       

 مقاله پژوهشی
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 یمنیسنجش عملکرد ا                                                                                   

( Safety Performance) یمنیعنوان شاخص عملکرد اهب یمنیا

 . [11،11]د شونیکارکنان محسوب م

 کارکنان که ییرفتارها و اعمال مجموعه به یمنیعملکرد ا

 همکارانشان و خود یبهداشت و یمنیا سطح یارتقا و حفظ یبرا

 نشان یاریبس . مطالعات[12،8]شود یدهند، اطالق میانجام م

ارد د یبا حوادث شغل یارتباط معکوس یمنیند که عملکرد ااداده

 اساس و هیپا کارکنان یمنیا عملکرد یریگ. اندازه[17،13،0]

 یهاروش. است کار طیمح یمنیا تیوضع قیدق یابیارز

  ددارن وجود کارکنان یمنیا عملکرد سنجش یبرا یگوناگون

 ( Reactive methods) یواکنش یهاکه به دو گروه روش

 نگرندهیآ یها( و روشLagging methods) نگرگذشته ای

(Proactive methods) نگر گذشته یهاد. روششونیم میتقس

 یدادهایرو یابیو ارز یشامل بررس یمنیسنجش عملکرد ا یبرا

که معموالً از آن  گرددیم استفادهحوادث( )حوادث و شبه یشغل

( نام برده Safety outcomes) یمنیا یینها یامدهایعنوان پهب

تار فر یابیارز و سنجش بر یمبتن نگرندهیآ یهااما روش شود؛یم

 یموارد به توجه با. [10-17] باشندیمکار  طیکارکنان در مح

ها به نحوادث، عدم گزارش آهبودن تعداد حوادث و شبمک رینظ

 تمسیس وجودعدم  ،بودن گزارشجهینتینگرش ب ایترس  لیدل

 ارائه یها براآن یها و عدم همکارر سازمانب اثرگذار یدهشگزار

کارکنان، نرخ  یمنیدر مورد رفتار ا دیمف اتیجزئ و قیآمار دق

سنجش عملکرد فرد و  یبرا یقطع یاریحوادث معهحوادث و شب

 یتمرکز بر رفتارها نیبنابرا ؛[11،18،10،11] باشدینمسازمان 

از  نانیاطم یرا برا یترقیو دق اطالعات مرتبط کارکنان، یمنیا

 . داد خواهدکار ارائه  طیمح یمنیا تیو حفظ وضع نیتأم

 یهاوهیش به رفتار بر یمبتن کارکنان یمنیسنجش عملکرد ا

 (،ی)خوداظهار یدهخودگزارش وهیش: شامل یگوناگون

 سرپرستان با مصاحبه و کارکنان رفتار مشاهده ،یبردارنمونه

 لیرفتار کارکنان به دل مشاهده روش امروزه. شودیم انجام

کمتر مورد استفاده  ،یو مالحظات اخالق ییاجرا یهاتیمحدود

ه شدت بهب زیمصاحبه با سرپرستان ن وهی. ش[11] ردیگیقرار م

 نیا. باشدیموابسته  یمنیدر مورد مسائل ا هاآندانش و نگرش 

 اهدگیسرپرستان و کارکنان و د نیروابط ب که دارد وجود احتمال

 ریثأت یمنیعملکرد ا یابیارز جیبر نتا هاآنسرپرستان در مورد 

شده، ادی یهاروش یجد یهاتی. با توجه به محدود[10]بگذارد 

 رفتار، بر یمبتن یدهخودگزارش یهاوهیامروزه استفاده از ش

کارکنان محسوب  یمنیسنجش عملکرد ا یروش برا نیترجیرا

 . [21] شودیم

که  اندشده یمنظور طراح نیا یراب یمتعدد یهاپرسشنامه

 Griffinو  Neal طشده توسهپرسشنامه ارائ ان،یم نیدر ا

 دباشیم کارکنان یمنیسنجش عملکرد ا یابزار برا نیترجیرا

 رندهیدربرگ یمنیعملکرد ا پژوهشگر،دو  نیا اعتقاد به. [21]

 یمنی( و مشارکت اSafety compliance) یمنیتطابق ا

(Safety participationاست و برا )عملکرد  یریگهانداز ی

 یدهخودگزارش وهیبه ش یعد رفتارب دو نیتوان از ایم یمنیا

 ( استفادهباشدیمن اپژوهشگر شتریب رشی)که امروزه مورد پذ

 یهاتیدر فعال نیاز قوان یرویپ یبه معنا یمنینمود. تطابق ا

 هداوطلبان یهاتیشامل فعال یمنیو مشارکت ا یمنیا یاساس

 است یهی. بدباشدیکار م طیمح یمنیا یهابرنامه یجهت ارتقا

کنند یم یرویپ یمنیو الزامات ا نیاز قوان شتریکه ب یکارکنان

 مشارکت دارند یمنیا یهاهدر برنام شتریب ای و( یمنی)تطابق ا

شوند یدچار م ی(، کمتر به حوادث شغلیمنی)مشارکت ا

داوطلبانه از  یتمرکز بر رفتارها ،یطور کلهب .[23،22،17،12]

. هستند یکنش تیماه یرفتارها دارا نیاکه  دارد تیاهمنظر  نیا

 از توانیم خسارت جادیا و حادثه وقوع از قبل ب،یترتنیبد

 یترلاقدامات کن یریکارگبه با و شد مطلع کارکنان یمنیا عملکرد

 هک ساخت خاطرنشان دیباکرد.  یریحادثه جلوگ جادیمناسب از ا

 دتوانیو م بودهسازمان  یمنیعملکرد ا یاثربخش دیکل ،رفتار

سنجش  ی( براLeading indicator) نگرندهیآ یعنوان شاخصهب

 .[17،11] ردیسازمان مورد استفاده قرار گ کی یمنیعملکرد ا

. ندگذاریم ریثأکارکنان ت یمنیبر عملکرد ا یعوامل مختلف

 و عوامل یعوامل را به دو دسته عوامل فرد نیا توانیم یطور کلهب

)قد،  یکیزیف یهاتشامل: تفاو ینمود. عوامل فرد میتقس یانهیزم

)سن، تجربه  یشناختتی(، عوامل جمعیجسمان یو آمادگ وزن

  یخانوادگ طیو شرا یروان تیآموزش، وضع تیوضع ،یکار

( Cognitive Capacity) یشناخت یهاتی(، ظرفیو اجتماع

. باشدیم یتیشخص یهایژگی( و ورهی)توجه، تمرکز، حافظه و غ

عوامل مرتبط با  ،یو سازمان یتیریعوامل مد زین یانهیعوامل زم

 . [10،11] شودیم شامل را یطینوع شغل و عوامل مح

رد در اثر عملک یحوادث شغل شتریکه گفته شد، ب گونههمان

و  یبررس نیبنابرا افتند؛ینامناسب کارکنان اتفاق م یمنیا

ن آ کنندهینیبشیکارکنان و عوامل پ یمنیسنجش عملکرد ا

 تیوضع ینیبشیپ یبرا نگرندهیآ یعنوان شاخصهب تواندیم

 یحوادث شغل کاهش یبرا یزیربرنامه جهینت درسازمان و  یمنیا

 شتریب ،موضوع نیا تیاهم وجود با. ردیگ قرارمورد استفاده 

 استفاده از رکارکنان ب یمنیمورد سنجش عملکرد ا درمطالعات 

 متمرکز یمنیا یرفتارها یبررس ای ونگر هگذشت یهاشاخص

 بهتوجه  باشد  ذکرطور که ن. هما[72-72] اندشده

 انعکاس توانندیها نمشاخص نیمتعدد موجود، ا یهاتیمحدود

راستا،  نیا در. دهند ارائهرا  کارکنان یمنیا عملکرد از یمناسب

کارکنان و عوامل  یمنیمنظور سنجش عملکرد اهحاضر ب مطالعه

و  یطراح یگاز شگاهیپاال کیبر آن در  اثرگذار یشناختتیجمع

 انجام شد.
 

 هامواد و روش

 مورد مطالعه یتو جمع پژوهشطرح 
با  ارتباطدر  1317سال  در حاضر یلیتحل -یفیتوص مطالعه

 ینا یآمار جامعهانجام شد.  یراندر جنوب ا یگاز یشگاهپاال یک
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 و همکاران یرجب 
 

 ابقهس با یشگاهپاال یاتینفر از کارکنان عمل 811 شامل پژوهش

نفر حاضر به  032ها آن یانکه از م بودسال  یکحداقل  کار

پرسشنامه به  70به ذکر است که  الزمشرکت در مطالعه شدند. 

شده شمخدو یهادرصد، پاسخ 21از  یشمفقود ب یهاداده یلدل

 نگرفتند؛ قرار یینها یلو تحل یهتجز مورد یق،و پاسخ تصد

نفر از کارکنان  787مطالعه شامل  یینها ینمونه آمار بنابراین

. بود الس یکبا سابقه کار حداقل  یگاز یشگاهپاال یک یاتیعمل

 هدف از انجام مطالعه، نحوه ،پرسشنامه یلاز تکم پیش

در قبال  پژوهشگر یاالت و تعهدات اخالقؤبه س ییپاسخگو

 ین. ذکر اشد داده شرحکارکنان  یشده برایلتکم یهاپرسشنامه

 نکارکنا تمامی یشرکت در مطالعه برا که داردنکته ضرورت 

 یلک صورتذکر نام و به بدونها داوطلبانه بود و تمام پرسشنامه

  د.دنش یلو تحل یهتجز

 

 ابزار مطالعه
 یمنیپرسشنامه عملکرد ا

مطالعه از پرسشنامه  یندر ا یمنیسنجش عملکرد ا یبرا

Neal و Griffin  نجامکه در زمان ا یی. از آنجا[17]استفاده شد 

 یافتپرسشنامه  ینا یدر مورد اعتبارسنج یامطالعه پژوهش،

 یترجمه و اعتبارسنج یزبان فارس هب پرسشنامه این ابتدا نشد،

ق و تطاب یمنیعد مشارکت ابدو  ی. پرسشنامه مذکور داراگردید

 و هستند یهگو چهار دارایابعاد  یناست که هرکدام از ا یمنیا

از  یادرجه چهار یکرتل یفط یکدر  هایهاز گو یکهر یهاپاسخ

 امتیازدهی "(7 یازموافقم )امت بسیار( تا 1 یازمخالفم )امت یاربس"

عکوس م یهپرسشنامه فاقد گو ینکه ا باشدمیذکر  شایان. شودمی

تا  8از  یمنیعملکرد ا بهمربوط  یازامت گستره یب،ترتینبد است؛

 . باشدمی 11تا  7از ابعاد از  یکهر یو برا 32

 

 یمنیا یزشدانش و انگ پرسشنامه
ور منظبه یمنیا یزشدانش و انگ پرسشنامه از مطالعه این در

استفاده شد.  یمنیهمزمان پرسشنامه عملکرد ا ییسنجش روا

و  یمنیدانش ا یهگو شش) یهگو 12 یدارا که پرسشنامه این

و  Vindkumarتوسط  باشد،می( یمنیا یزشانگ یهگو شش

Bhasi ینکه ا باشدمی. الزم به ذکر [28]است  شده تدوین 

ترجمه شده  یو همکاران به زبان فارس یپرسشنامه توسط ارشد

 .[21]ه است گردید یو اعتبارسنج

 

 شناختییتجمع -یاجتماع هاییژگیپرسشنامه و
که توسط  یاعوامل از پرسشنامه ینا یابیارز یبرا

پرسشنامه  یند. اگردیاستفاده  ،ساخته شده بود پژوهشگران

 یالت،تحص یزانهل، مأت یتوضع ی،کار سن، تجربه یتوضع

، تعداد شدههتجرب یتعداد حوادث شغل ی،نوبت کار یتوضع

 یطدر مح شدههحوادث تجربهشبتعداد  ی،حوادث شغل اتگزارش

 . شدمی شامل راحوادث هشب اتکار و تعداد گزارش

 مطالعه اجرای روش
 پرسشنامه ترجمه

 طورهبپرسشنامه  یسیانگل نسخه ابتدا مطالعه، این انجام برای

 هب انگلیسی زبان به آشنا و ایمنی متخصص دو توسط مستقل

 یدو مترجم و اعضا همزمان حضور با سپس. شد ترجمه فارسی

 سخهن این. گردید تهیه پرسشنامه از واحد نسخه یک پژوهش، یمت

در مرحله بازترجمه توسط دو مترجم مستقل از  شدهترجمه

 یاز نسخه اصل یاطالع گونههیچمترجمان مرحله اول که 

 یالسهج یط یتبرگردانده شد. در نها یسیبه زبان انگل ،نداشتند

 یموجود بررس یهاتفاوت پژوهش، یمبا حضور مترجمان و ت

 با نسخه یاصل نسخه انطباق و اصالحات انجام از پس و گردید

 شد.  یهپرسشنامه ته یفارس نسخه شده،ترجمه

 

  پرسشنامه روایی سنجش

 محتوایی روایی
متخصص و  21از نظرات  کیفی محتوای روایی بررسی برای

 خواستهها و از آن گردیدپژوهش استفاده  نظر در حوزهصاحب

عبارات در جای  یریو قرارگ یبندجمله ،دستور زبان یتشد رعا

 یتو در صورت عدم رعا یندنما یبررس یههر گو یمناسب را برا

ذکر کنند.  هایهبهبود گو یخود را برا یشنهاداتاصول، پ ینا

 از هاگویه راحت درک و احتمالی هایابهام رفع یبرا ین،براعالوه

 برای. گردید نظرخواهی پژوهش مورد شرکت کارکنان از نفر 10

:CVI محتوا ) ییاز شاخص روا نیز یکم محتوایی روایی بررسی

Content Validity Indexمنظور، از  ینا ی( استفاده شد. برا

 یشناسان صنعتو روان ایحرفهو بهداشت  ایمنیمتخصص  11

تناسب با  یزانم یارمع سهرا براساس  هاگویه تادرخواست شد 

 مطابق. [31]کنند  بررسی یسادگ یزانوضوح و م یزانم یطه،ح

 71/1تا  7/1 ینمناسب، ب 71/1از  بیشتر CVI دستورالعمل، با

 یدبا یهبوده و گو قبولغیرقابل 7/1و کمتر از  ینیبازب یازمندن

 .[31]حذف شود 

 

 سازه ییروا
 اکتشافی عاملی تحلیل روش دو از سازه روایی بررسی برای

(Factor AnalysisExploratory  EFA: )روش مبنای بر 

:CFA ) تأییدی عاملی تحلیل روش و اصلی هایمؤلفه تحلیل

Confirmatory Factor Analysis )حداقل روش از استفاده با 

 کل اابتد منظور،بدین. شد گرفته بهره گرفتهتعلق وزن مربعات

به  یطور تصادفبه SPSSافزار م( با استفاده از نرنفر 787) هاداده

از عدم وجود اختالف  یناناطم ی. براندشد یمدو دسته تقس

 کای مجذور ومستقل  t یهانمونه از آزمونیردو ز ینمعناردار ب

دو نمونه مورد  ینو عدم وجود اختالف معناردار ب گردیداستفاده 

 اقلحدحجم نمونه مناسب  کهذکر است  یانقرار گرفت. شا أییدت

 . [31] باشدیم نفر 711 تا 211معادل  عاملی تحلیل انجام برای

 KMOآزمون  ی،اکتشاف یعامل یلاز انجام تحل پیش
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(Olkin-Mayer-Kaiserب )یبردارنمونه یتاز کفا یناناطم رای 

 ینمناسب ب یاز همبستگ یناناطم یبرا Bartlettو آزمون 

 اول تصادفی نمونه برای EFA. سپس گردیداستفاده  هامتغیر

 هاهگوی مجموعه که مطلب این تعیین برای. شد انجام( نفر 277)

 ویژه، ارزش شاخص سه از است شده اشباع دارمعنا عامل چند از

 افتهیچرخش نمودار و عامل هر توسط شدهتبیین واریانس نسبت

 شود،می نامیده( Screeplot) ایصخره نمودار که ویژه هایارزش

 1 یباال یژهو یرمقاد ی،ا. در نمودار صخرهشد گرفته بهره

خاطرنشان  باید. [32] باشدمیدهنده تعداد ابعاد پرسشنامه ننشا

 یشب هاآن( Factor Loading) یکه بار عامل هاییگویهساخت 

 . [33، 37] ندگرفته شدقبول در نظر لبود، قاب 7/1از 

 عاملی تحلیل برای دوم تصادفی نمونه ازمطالعه  ینا در

 برازشمنظور سنجش به همچنین. شد( استفاده CFA) تأییدی

 برآورد خطای مربعات میانگین ریشه هایشاخص از مدل

(RMSEA: Mean Square Error of Approximation)، 

 ،(CFI: Comparative Fit Index) تطبیقی برازش شاخص

 AGFI: the Adjustedشده )حبرازش اصال یکویین شاخص

Goodness-of-Fit Index)، برازش ) یکویین شاخصGFI: 

Fit Index-of-Goodness آزادی/درجه کای مجذور( و (f/d2χ )

 معادل CFIکه مقدار  یبه ذکر است در صورت الزم. گردیداستفاده 

 مقدار باشد، 18/1از  مترک RMSEA مقدارباالتر باشد،  یا 10/1

GFI  وAGFI  و مقدار  بوده 1/1 یا 8/1معادل/df2χ 0از  مترک 

 .[33، 30] شودیباشد، برازش مدل مناسب در نظر گرفته م

 

 همزمان  روایی
( Concurrent Validity) همزمان روایی سنجش برای

 و ایمنی دانش هایپرسشنامه از یمنیپرسشنامه عملکرد ا

 رتباطا پیشین مطالعات از بسیاری. شد استفاده ایمنی انگیزش

 نشانرا  ایمنی عملکرد و ایمنی دانش عملکرد بین نزدیک

 یکنزد آیندهاییشعنوان پهدو شاخص را ب ینو ا اندداده

(Antecedent Proximalعملکرد ا )اند هنمود یمعرف یمنی

 یمنی،ا یزشدانش و انگ یلدل ینبه هم ؛[13، 21، 23، 28، 21، 31]

همزمان پرسشنامه  ییسنجش روا یبرا یمناسب هایشاخص

 طوربهدو پرسشنامه  ینمطالعه ا ینو در ا هستند یمنیعملکرد ا

 ارتباط نییتع یبرا. ندشد یلکنندگان تکمتوسط شرکت مزمانه

 یستگهمب بیضر از یمنیا زشیانگ و دانش با یمنیا عملکرد نیب

Pearson شد استفاده. 

 

 اعتبار سنجش
 یآلفا یبها از ضرپرسشنامه یدرون یهمسان یبررس برای

 یزانعنوان مبه 7/1باالتر از  یبضرا و گردیدکرونباخ استفاده 

 که ساخت خاطرنشان باید. ]31[ دندقبول در نظر گرفته شلقاب

از کارکنان  ینفر 31نمونه  یکشاخص در  بازآزمون -آزمون اعتبار

ه هفته س یها در دو نوبت به فاصله زمانو پرسشنامه گردید بررسی

مرحله اول و دوم با  یجنتا یادامه، همبستگ درشدند.  یلتکم

  قرار گرفت. یمورد بررس Pearson یاستفاده از آزمون همبستگ

 

 یجنتا یآمار یلو تحل یهتجز
 یجنتا یلتحل یبرا Excel 2013افزار مطالعه از نرم یندر ا

 رافزانرم ،استفاده شد ییمحتوا ییمربوط به سنجش روا

AMOS 23 ار رفت به ک أییدیت یعامل یلتحل نتایج یلتحل یبرا

 پژوهش هاییافته سایر تحلیل منظوربه SPSS 23افزار نرم ازو 

 یاختشنیتجمع هاییژگیو یانب یبرا ین،برا. عالوهگردید استفاده

 هرهب یفیتوص یآمار یهااز روش پژوهش یفیتوص یجنتا یرو سا

و  یاجتماع هاییژگیو ینارتباط ب یبررس منظورهب و شد گرفته

مستقل و  tکارکنان از آزمون  یمنیبا عملکرد ا شناختییتجمع

 . گردید( استفاده ANOVA) طرفهکی انسیوار لیتحل
 

 هایافته
 روایی محاسبه رایب CVI شاخصپژوهش حاضر  در

 شد؛ محاسبه 120/1معادل  ایمنی عملکرد پرسشنامه محتوایی

ه گونه کن. هماگردید تأیید پرسشنامه محتوایی روایی رو این از

سازه پرسشنامه از  ییروا یینتع یمطالعه برا ینا در ،شد بیان

ز انجام ا پیش. گردیداستفاده  أییدیو ت یاکتشاف یعامل یلتحل

 KMOاز شاخص  استفاده با یبردارنمونه یتکفا ی،عامل یلتحل

 بررسی Bartlettاستفاده از آزمون  با هاگویه بین همبستگیو 

 811/1معادل  KMOمطالعه مقدار شاخص  ینا در. شدند

 یلانجام تحل یبرا یبردارنمونه یتکفا رو این از ؛دست آمدهب

 شتریشاخص ب ینقرار گرفت )مقدار قابل قبول ا ییدمورد تأ یعامل

 Bartlettآزمون  یجنتا که است ذکر شایان. [31]( باشدیم 0/1از 

 (.1بود )جدول  دارامعن 111/1در سطح 

 روشاز  استفاده( با EFA) اکتشافی عاملی تحلیل نتایج

:Principal Component  PCA) اصلی هایمؤلفهچرخش 

Analysisبعد(  عامل دو یدارا یمنیکه عملکرد ا ند( نشان داد(

 دنمو ییدموضوع را تأ ینا یزن ریزهسنگ نمودار. است اصلی

 ینب یانسدرصد از وار 10 مجموع درسه عامل  ینا (.1)شکل 

 رد EFAمربوط به  یجنتا یر. ساکنندیم تبیینرا  یهعوامل اول

 یرمقاد شود،یگونه که مشاهده مه شده است. همانارائ 2جدول 

 یاز روش چرخش داده برا استفادهشده با همحاسب یبار عامل

بعد دوم  یو برا 817/1تا  737/1 بعد اول در محدوده هاییهگو

 مقدار براین،عالوهقرار داشت.  828/1تا  181/1 در گستره

 

 یلانجام تحل برای Bartlett آزمونو  KMOشاخص  یجنتا :1جدول 

 یمنیعملکرد ا یعامل

 811/1 (KMO) بردارینمونه کفایت

 آزمون
Bartlett 

 178/2100 کای مجذور تقریب

 78 آزادی درجه

 111/1 معناداری سطح
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 و همکاران یرجب 
 

 
 منیای عملکرد پرسشنامه عوامل تعیین برای سنگریزه نمودار :1شکل 

قرار  111/1تا  022/1در گستره  هایهبا کل گو یههر گو یهمبستگ

تا  871/1 در گستره یهکرونباخ در صورت حذف گو یداشت، آلفا

 از یشقبول آن بل)مقدار قاب هایهاشتراک گو یزانو م بود 801/1

 شایان. شد محاسبه 717/1 تا 121/1 گستره در( [37] باشدیم 7/1

 .دارند قرار مطلوبی گستره در مذکور مقادیر که است ذکر

پرسشنامه  یدو بعد ساختار ،CFA نتایجپژوهش حاضر  در

 یبارها یرمس یاگرامد 2کرد. در شکل  ییدرا تأ یمنیعملکرد ا

 یجاز نتا آمدهدستبه یریگاندازه یو خطا شدهاستاندارد یعامل

CFA بار  یرمقاد شود،می مشاهده که گونههمان. است شده ارائه

 تا 10/1 گستره در پرسشنامه هایگویه برای شدهاستاندارد یعامل

  برازش مدل یهاشاخص یزن 3. در جدول اندمحاسبه شده 83/1

 PCAبا روش  یمنیا عملکردپرسشنامه  EFA یجنتا :2جدول 

 گویه
 لک با گویه همبستگی

 هاگویه

 صورت در کرونباخ آلفای

 گویه حذف

 اشتراک میزان

 هاگویه

 عاملی بار

 دو بعد یک بعد

Q1 118/1 877/1 117/1 817/1  

Q2 107/1 871/1 711/1 811/1  

Q3 111/1 871/1 718/1 811/1  

Q4 138/1 877/1 133/1 737/1  

Q5 112/1 871/1 121/1  732/1 

Q65 011/1 871/1 717/1  828/1 

Q7 022/1 801/1 018/1  181/1 

Q8 110/1 877/1 178/1  710/1 

 

 
 ایمنی عملکرد گیریاندازه خطای و استانداردشده عاملی بارهای مسیر دیاگرام: 2شکل 

 
 یمنیپرسشنامه عملکرد ا CFAبرازش مدل  یهاشاخص: 3جدول 

 مقدار برآوردشده قبولقابل آستانه شاخص برازش مقدار برآوردشده قبولقابل آستانه شاخص برازش
X2/Df 0 > 122/1 CFI 1/1 113/1 >10/1 یا 

GFI 8/1 181/1 > 1/1 یا TLI 10/1< 188/1 

AGFI 8/1 171/1 > 1/1 یا RMR 0/1> 111/1 

NFI 1/1< 182/1 RMSEA 181/1> 137/1 
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CFA است شده داده نشان ایمنی عملکرد بعدی دو ساختار یبرا. 

 شانن یمنیا عملکرد پرسشنامه همزمان ییروا یبررس جینتا

 زشیانگ و( =38/1β) یمنیا دانش با یمنیا عملکردکه  دادند

همزمان پرسشنامه  ییروا نیبنابرا دارد؛ ارتباط( =21/1β) یمنیا

 یدرون یهمسان یبررس یکرونباخ برا یآلفا بیضر. شودیم دییتأ

بعد  برای، 811/1معادل  یمنیبعد تطابق ا یپرسشنامه برا

 88/1کل پرسشنامه معادل  یو برا 820/1برابر با  یمنیمشارکت ا

 اعتبار تعیین برای Pearson یبضر همچنینمحاسبه شد. 

 بنابراین آمد؛ دستبه 81/1معادل  پرسشنامه بازآزمون -آزمون

 .گرفت قرار تأییدمورد  پرسشنامه اعتبار

 یمنیو نمره عملکرد ا یکدموگراف هاییژگیو 7 جدول در

گونه که مشاهده نکنندگان در مطالعه ارائه شده است. هماشرکت

 براینمرات  یانگینم وشده کل نمرات کسب یانگینم شود،یم

 یازدرصد امت 81از  یشدر هر طبقه ب یمنیاز ابعاد عملکرد ا یکهر

 .باشدمیکسب لقاب

 مورد در( ANOVAطرفه )کی انسیوار لیتحل آزمون جینتا

 یمنیا عملکرد با یشناختتیجمع یرهایمتغ نیارتباط ب یبررس

با  یارتباط معنادار ،یکار سن و تجربه یرهایمتغ که دادند نشان

کارکنان  یمنیا عملکردصورت که نیدارند. بد یمنیعملکرد ا

به و تجرکارکنان کم یمنیاز عملکرد ا بهتر ،تجربه متوسط یدارا

 یمنیکارکنان جوان عملکرد ا نیهمچنتجربه باال بود.  با

البته با  .شتندتر دامسن و انسالیم کارکنان به نسبت یترفیضع

 هافتی کاهشکارکنان  یمنیعملکرد ا یحدود تا ،باالرفتن سن

 جینتا ن،یبراعالوه(. 3)شکل  نبود معناردار ارتباط نیا اما بود؛

 التیتحص یدارا افرادکه  ندنشان داد ANOVAآزمون 

 یآزمون ت جی. نتادارند یترفیضع یمنیعملکرد ا ،یدانشگاه

 ،یگردش یکارنوبت  یافراد دارا که بودند آن یایگو زیمستقل ن

تند. الزم داش ینسبت به افراد بدون نوبت کار یبهتر یمنیتطابق ا

 نیر اد یمورد بررس یرهایمتغ ریسا نیب یبه ذکر است که ارتباط

  (.0)جدول  دینگرد مشاهده یمنیمطالعه با عملکرد ا

 
 (=787n)کنندگان در مطالعه تشرک یمنیو نمره عملکرد ا یکدموگراف هایویژگی :5جدول 

 درصد تعداد یتوضع یرهامتغ
 یمنینمره عملکرد ا

 کل یمنیبعد مشارکت ا یمنیبعد تطابق ا

 سن

 78/20 1/12 88/12 10 77 سال و کمتر 31

 0/27 18/13 82/13 30 171 سال 30-31

 8/27 11/13 23/17 27 133 سال 71-31

 77/27 10/13 12/17 23 111 یشترسال و ب 71

 یتجربه کار

 21/21 11/13 2/13 18 11 سال و کمتر 7

 87/21 81/13 17/17 31 171 سال 7-0

 70/27 11/13 17/17 20 123 سال 11-8

 17/27 37/13 8/13 21 18 سال 11از  یشترب

 هلأت یتوضع
 73/27 11/13 77/13 1/18 12 مجرد

 38/27 01/13 88/13 1/81 310 هلأمت

 یالتتحص

 71/28 11/17 38/17 22 111 یپلمد یرز

 17/27 37/13 8/13 31 171 یپلمد

 17/21 78/13 71/13 17 11 یپلمفوق د

 12/27 3/13 72/13 27 133 و باالتر یسانسل

نوبت  یتوضع

 یکار

 21/27 78/13 81/13 11 731 ثابت یفتش

 21/28 12/17 27/17 11 78 یگردش یفتش

 یگروه شغل

 87/27 77/13 1/17 8/18 77 اپراتورها و ناظران

 02/27 71/13 17/17 8/11 82 یفن یبازرس هایینتکنس

 20/27 71/13 71/13 7/17 328 یراتیکارکنان تعم

سابقه حادثه 

 یشغل

 32/27 01/13 82/13 18 332 حادثه بدون

 03/27 11/13 17/13 22 100 یدهدهحادث

 

بحث
 یفارس از نسخه یمنیسنجش جو ا منظوربهمطالعه  نیا در

 نیاستفاده شد. ا Griffinو  Neal یمنیعملکرد ا پرسشنامه

ترجمه و  یتوسط کلته و همکاران به فارس راًیپرسشنامه اخ

 که ندحاضر نشان داد مطالعه جینتا. [37]شده است  یاعتبارسنج

 جیانت. باشدیمپرسشنامه مورد استفاده مناسب  ییمحتوا ییروا

EFA  وCFA عملکرد  نشان از آن داشتند که پرسشنامه زین

ار ب ریمقادخاطرنشان ساخت که  دیبا. باشدیم یدو بعد ،یمنیا

 ( 1/1از  شی)ب یقو اریبس ،پرسشنامه یهاهیگو یتمام یعامل
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 و همکاران یرجب 
 

 
 الف

 
 ب

 (ب نمودار) کاری تجربه و( الف نمودار) سن افزایش با کارکنان ایمنی عملکرد الگوی :3 شکل

 

 ایمنی عملکرد و شناختیجمعیت متغیرهای بین روابط بررسی نتایج: 3 جدول

 آزمون مورد استفاده )کل( یمنیعملکرد ا یمنیمشارکت ا یمنیتطابق ا یرمتغ

 One way ANOVA 111/1* 133/1* 111/1* یسن یهاگروه

 One way ANOVA 111/1* 137/1* 111/1* یتجربه کار

 Independent sample t-test 117/1 010/1 117/1 هلأت یتوضع

 One way ANOVA 110/1* 111/1* 121/1* یالتسطح تحص

 Independent sample t-test 170/1 170/1 133/1* ینوبت کار یتوضع

 One way ANOVA 381/1 01/1 313/1 نوع شغل

 Independent sample t-test 012/1 111/1 113/1 یسابقه حادثه شغل

 Independent sample t-test 080/1 710/1 011/1 یحادثه شغلهسابقه شب

* (10/1P<)  

 

 ،یعامل لینکته ضرورت دارد که در تحل نیا ذکر. ندمحاسبه شد

 کمتر از از مطالعات ی)و در برخ 32/1کمتر از  یبار عامل تمیآ

 یقبول و بار عاملبلقا 1/1 تا 32/1 نیب یبار عامل ف،ی( ضع7/1

 .[32، 37] شودیدر نظر گرفته م یقو 1/1از  شتریب

 دو مدل یراب CFAبرازش مدل  یهاشاخصپژوهش حاضر  در

 ،x2/df، 137/1=RMSEA، 181/1=GFI=12/1 معادل یعامل

171/1=AGFI، 113/1=CFI، 188/1=TLI  113/1و=IFI 

و  Neal یمنیپرسشنامه عملکرد ا بودنیشد. دوبعد حاسبهم

Griffin نیااز  استفاده با هشدممطالعات انجا یتمام در باًیتقر 

 مطالعه جینتا اما ؛[13، 17، 21، 22] است شده دییتأ پرسشنامه

 یبعدکپرسشنامه ت نیکه ا نداز آن بود یحاککلته و همکاران 

معادل  برازش یهاشاخص مذکور مطالعه در. [37] باشدیم

22/2=x2/df، 11/1=RMSEA، 17/1=GFI، 81/1=AGFI، 

13/1=CFI، 81/1=TLI  13/1و=IFI شده بود.  حاسبهم

برازش در مطالعه  یهاشاخص شود،یکه مشاهده م طورنهما

 افتهینسبت به مطالعه کلته بهبود  یامالحظهلطور قابهحاضر ب

 زین یمنیپرسشنامه عملکرد ا همزمان ییروا یبررس جینتااست. 

( و =38/1β) یمنیبا دانش ا یمنیعملکرد ا که ندنشان داد

 ریمقاد باارتباط  نی( ارتباط دارد. شدت ا=21/1β) یمنیا زشیانگ

 از نسخه استفادهشده با متعدد انجام مطالعاتاز  آمدهدستبه

با دانش و  یمنیارتباط عملکرد ا نهیپرسشنامه در زم یاصل

 نیبنابرا ؛[13، 21، 23، 28، 21، 31] بودبرابر  باًیتقر ،یمنیا زشیانگ

 ر،گید یسو ازقرار گرفت.  دییأهمزمان پرسشنامه مورد ت ییروا

 یدرون یهمسان نییتع یبراکرونباخ کل پرسشنامه  یآلفا بیضر

 یدرون یمحاسبه شد که نشان از همسان 880/1معادل  آن

شده در مطالعه همحاسب ریاما نسبت به مقاد شت؛پرسشنامه دا
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 یمنیسنجش عملکرد ا                                                                                   

 .بود ترنییپا یکم( α=1/1کلته و همکاران )

 نمره عملکرد نیانگیم که ندمطالعه نشان داد یکل جینتا

 ازدرصد  80 حدوداً یشغل یهاگروه یتمام درکارکنان  یمنیا

اط استنب نیچن نیبنابرا باشد؛یمکسب لقاب ازیحداکثر امت

 تیوضع شگاهیپاال نیکارکنان ا یمنیکه عملکرد ا شودیم

 ینیاءالدینژاد و ضیخالق یهاافتهیموضوع با  نی. ادارد یمطلوب

 یپژوهش ارشد جینتا ،[31]در ارتباط با مجتمع مس سرچشمه 

 یمواج یهاافتهی و [21] یشرکت صنعت با ارتباطو همکاران در 

 در. داشت یهمخوان [38] مانیس صنعت مورد در همکاران و

و  10، 70 بیترتبهکارکنان  یمنیسه مطالعه نمره عملکرد ا نیا

اگرچه در  د؛یگردکسب محاسبه لحداکثر نمره قاب ازدرصد  71

 یبرا یحاضر نقطه برش پژوهشهر سه مطالعه مذکور همانند 

 یهاهبرنام یسازادهینشده بود. پ نییتع یمنیعملکرد ا نییتع

که  یمورد بررس شگاهیبر سطح پاال اثرگذار یزشیو انگ یآموزش

 ودشیانجام م یمنیفرهنگ ا یو ارتقا یمنیمنظور بهبود جو اهب

 یدر واحدها کارکنان شیوجود سامانه فعال نظارت و پا زیو ن

مطلوب  یمنیعملکرد ا یاحتمال لیدال شگاه،یمختلف پاال

 . باشندیکارکنان م

 یمنیبر عملکرد ا یشناختتیجمع یهایژگیو ریثأت یبررس

از اهداف مطالعه حاضر بود. اگرچه تاکنون  گرید یکیکارکنان 

 یمنیعوامل بر عملکرد ا نیا ریثأت یمنظور بررسهب یمطالعات اندک

 نیدر ا یمنیکه سنجش عملکرد ا ییاما از آنجا ؛انجام شده است

 زیبر رفتار صورت گرفت و ن یمبتن یهامطالعه براساس شاخص

وادث و ح یمنیا رفتار نیبا توجه به اثبات وجود ارتباط معکوس ب

 پژوهش جی، نتا[11، 12، 13، 31، 71] نیشیدر مطالعات پ یشغل

 یبررس نهیشده در زمممطالعات انجا یهاافتهیبا  حاضر

 حوادث و یمنیا یرفتارها بر مؤثر یشناختتیجمع یهایژگیو

 .بود خواهد سهیمقاقابل ،یشغل

 اننش طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون جینتا گر،ید یسو از

با ابعاد عملکرد  یارتباط معناردار ،یکارکه سن و تجربه  ندداد

 تجربه اب انسالیافراد م یمنیصورت که عملکرد انیدارند. بد یمنیا

 یکار تجربه با یسن یهاگروه رینسبت به سا متوسط یکار

ارکنان ک یمنیا عملکرد سهیاختالف با مقا نیا. بود بهتر ختلف،م

 نیبنابرا ؛بود انینما شتریب انسالیم یسن گروه با سابقهکمجوان و 

 یارتجربه ک شیکارکنان با توجه به افزا یمنیعملکرد ا تیوضع

 هاافتهی نی. اکندیم تی( تبع3شکل )شکل  یادهیخماز نمودار 

 نیا .[71]دارد  یو همکاران همخوان یریجهانگ مطالعه جینتا با

ند که نرخ حوادث اهمطالعات نشان داد از یاست که برخ یدرحال

 از یبرخ. [72-71] باشدیم شتریب ،تجربهمدر افراد جوان و ک

نرخ حوادث در افراد  که هستند آن از یحاک زین گریمطالعات د

 . [78،77] است شتریب ،ترنمس

نوع شغل بر  که ندمطالعه نشان داد نیا جینتا ن،یبراعالوه

موضوع  نی. علت اباشدینمکارکنان اثرگذار  یمنیعملکرد ا

 ریثأمطالعه و ت نیدر ا یعدم تنوع مشاغل مورد بررس تواندیم

 یمنیبر عملکرد ا یمنیجو ا ریمشترک نظ یعوامل سازمان

 کارکنان باشد.

ارتباط  که ندنشان داد ANOVAآزمون  جینتا گر،ید یسو از

وجود دارد که  یمنیو عملکرد ا التیسطح تحص نیب یمعکوس

 داشت رتیمغااز مطالعات  یاریبس جینتا باموضوع  نیا

بر وجود  یمبن Gressgård مطالعه جیاما با نتا ؛[71،70،73]

 نیب دانش تبادل یرفتارها و التیسطح تحص نیارتباط معکوس ب

و همکاران در مورد ارتباط  یریجهانگ مطالعه جینتا زین و واحدها

داشت  یهمخوان یمنیبا تطابق ا التیمعکوس سطح تحص

 مدرک یدارا کارکنان حاضر مطالعه جینتا با مطابق. [71،71]

که  تندداش نیرینسبت به سا یترفیضع یمنیعملکرد ا ،یکاردان

 یگریعوامل د رسدیانتظار بود و به نظر م خالف بر موضوع نیا

عه مورد مطال نمونه بودنناهمگون. باشند رگذاریتأثرابطه  نیدر ا

 یهارنامهب شتریب دیتأکو  تمرکزو نوع کار،  التیاز نظر سطح تحص

و  نییمشاغل سطح پا کارکنان برو نظارت  یزشیانگ و یآموزش

 د،دارن یترنییپا التیتحص سطح عموماً که فراوان سکیر یدارا

 التیتحص با کارکنان بهتر یمنیا عملکرد یاحتمال لیدال جمله از

 هستند. نییپا

 هک بودند آن از یحاکمستقل  یزمون تآ جینتا ن،یبراعالوه

ار( )روزک یو افراد بدون نوبت کار یگردش یکار نظام نوبت نیب

 یارتباط معنادار یمنیو بعد مشارکت ا یمنیبا نمره کل عملکرد ا

 ،یگردش ینظام نوبت کار یاما افراد دارا ؛(>10/1Pوجود ندارد )

موضع  نیافراد داشتند که ا رینسبت به سا یبهتر یمنیتطابق ا

نظر  هب اما ؛[01،01] باشدیم نیشیپ مطالعات جیبر خالف نتا

 لیدلکاران تنوب فهیوظ تیماه رینظ یگریکه عوامل د رسدیم

 .باشد کارکنان از گروه نیا بهتر یمنیعملکرد ا یاصل

بر عملکرد  یهل اثرأت تیوضع که بودند آن یایگو جینتا

حوادث  زیو همکاران ن زادهی. در مطالعه علندارد کارکنان یمنیا

نظر با  نیا ازکه  [70] ندهل نداشتأت تیبا وضع یارتباط یشغل

 انداز مطالعات نشان داده ی. برخباشدیحاضر همخوان م مطالعه

 .[71،71]بهتر است  ،هلأدر کارگران مت یمنیعملکرد ا که

سابقه حوادث و  ریثأت یمنظور بررسهپژوهش حاضر ب در

 یکارکنان به دو گروه کل ،یمنیبر عملکرد ا یشغل حوادثشبه

 کیسابقه حداقل  یحادثه و گروه داراهشب ایبدون سابقه حادثه 

 با روهگ دو نیب ارتباط و دندیگرد میحادثه تقسهشب ایبار حادثه 

 که ندنشان داد جیشد. نتا دهیمستقل سنج tاستفاده از آزمون 

 (. در مطالعه>10/1Pدو گروه وجود ندارد ) نیب یارتباط معنادار

 حوادث سابقه نیب یمعنادار ارتباط زیو همکاران ن یریجهانگ

 یهاتهافیبا  منظر نیا از که نشد مشاهده یمنیا یرفتارها با یشغل

 .[71]حاضر تطابق دارد  مطالعه

 

 مطالعه یهاتیمحدود
 گاهشیپاال کیبا  ارتباطحاضر در  مطالعه نکهیبا توجه به ا

ها ها و شرکتسازمان ریآن به سا جینتا میدر تعم شد، انجام یگاز
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 سنجش یبرا مطالعه نیگردد. در ا تیرعا را اطیجوانب احت دیبا

 گونه کهاستفاده شد. همان یخودگزارش وهیش از یمنیا عملکرد

 لیلد به عملکرد سنجش روش نی، امروزه استفاده از ادیگرد انیب

 سنجش یهاروش ریسا در که یجد یهاتیمحدود و مشکالت

 شیافزا یبرا وجود، نیا با. است جیرا اریبس دارد، وجود عملکرد

 هیتوص یمنیا عملکرد سنجش جینتا به نانیاطم تیقابل و اعتبار

 اههمر به سرپرستان با مصاحبه از ندهیدر مطالعات آ که شودیم

 استفاده شود. یدهخودگزارش وهیش
 

 گیرینتیجه
 ییو روا ییایپا که ندمطالعه نشان داد نیا هیاول جینتا

 نیبنابرا ؛است مناسب شده،ترجمه یمنیعملکرد ا پرسشنامه

 در یمنیا عملکرد سنجش یبرا یابزار عنوانبه تواندیم

 یکل جینتا نیهمچن. ردیگ قرار استفاده مورد یکار یهاطیمح

کارکنان  یمنیاز آن بودند که عملکرد ا یحاکمطالعه  نیا

 تاس ذکر انیشا. باشدیممورد مطالعه مطلوب  یگاز شگاهیپاال

 یمنیعملکرد ا ،تجربهمکارگران جوان و ک ج،ینتا یکه بر مبنا

 تند؛داش متوسط تجربه با و انسالیم افراد به نسبت یترفیضع

کرد عمل یارتقا یبرا ازین مورد یهایزیرالزم است برنامه نیبنابرا

 جیانت که طورهمان. ردیصورت گ تجربهکمو  جوان کارگران یمنیا

 دادند، نشان پرسشنامه همزمان ییروا سنجشمورد  درمطالعه 

 یمنیا دعملکر با یمیمستق و مثبت ارتباط یمنیا زشیانگ ودانش 

 رینظ یزشیانگ یهاهیستفاده از روارو  نیاز ا دارد؛ رکناناک

ها، به آن زیجوا یبهتر و اعطا یمنیعملکرد ا یافراد دارا ییشناسا

ها و ارتباط مثبت با کارکنان، تبادل اطالعات با آن جادیا

 یسازادهیمربوطه و پ یهایریگمیها در تصمدادن آنتدخال

و  یآموزش یهاکالس یبرگزار همچون یآموزش یهابرنامه

 یتفاده از ابزارهامدت قبل از شروع کار با اسهکوتا یهاآموزش

 عیو توز هیته ،یآموزش یهالمیف انندم یداریو شن یدارید

 سطح شیمنظور افزاهب یآموزش یها و نصب پوسترهاپمفلت

ا هآن یمنیبهبود عملکرد ا جهیو در نت کارکنان یآگاه و دانش

 . شودیم هیتوص
 

 تشکر و قدردانی
ارشد به شماره  یکارشناس نامهانیپااز  یمطالعه بخش نیا

 یمال تیتحت حما که باشدیم 10712-17-11-1311طرح 

 ،قالهم سندگانیون .استشده  انجام رازیش یعلوم پزشک دانشگاه

 یکپزش علوم دانشگاه نیمسئول ازرا  خود یقدردان و تشکر مراتب

 دلیلبه هیعسلو یگاز دوم شگاهیپاال نیمسئول و کارکنان و رازیش

.کنندیم اعالم طرح یاجرا در مانهیصم یهمکار
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