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Abstract
Background and Aim: Safety climate has been recognized as a powerful tool for predicting occupational
accidents. However this has been ignored in some working environments. The aim of the present study was to
develop a questionnaire for assessing safety climate among nurses.
Methods: Using relevant literature, a pool of questions was drafted. Content validity of questions was assessed
using the content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR). Then, the questions were distributed
among nurses with at least three months of experiences from several hospitals in Tehran, Iran, during the summer
of 2017. The completed questionnaires were divided into two datasets: the first was used for exploratory factor
analysis, and the second for confirmatory factor analysis. The reliability of questionnaire was assessed using
Cronbach's alpha coefficient. The effects of safety climate dimensions on safety performance were assessed using
the structural equation modeling (SEM) approach.
Results: A total of 273 nurses (41 males and 232 females) participated in the study. Most of these nurses had
work experience of one to five years and ranged from 25 to 30 years of age. The final questionnaire contained 19
questions and the exploratory factor analysis (EFA) revealed four dimensions; management commitment to safety;
supportive environment; safety training; and perceived work pressure. The structure was confirmed to be
acceptable by the following confirmatory factor analysis (CFA) (Chi-square/df=1.01, RMSEA: 0.018, TLI: 0.993,
and IFI: 0.994). Supportive environment and management commitment to safety were rated as the two dimensions
with the highest effects on the safety performance of nurses in hospitals.
Conclusion: The management commitment to safety, supportive environment, safety training, and perceived
work pressure were the main dimensions of safety climate in hospitals. Management commitment to safety and
supportive environment were the best predictors of safety performance of nurses in hospitals.
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چکیده
زمینه و هدف :جوایمنی بهعنوان یکی از مهمترین فاکتورهای پیشبینی کننده حوادث در محیطهای شغلی معرفی شده که در مراکز
درمانی تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است .هدف مطالعه حاضر طراحی پرسشنامهای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران میباشد.
روشها :با استفاده از منابع موجود ،مخزنی از سؤالات فراهم گردید .روایی محتوایی سؤالات با استفاده از شاخصهای نسبت روایی
محتوا و شاخص روایی محتوا سنجیده شد .سپس سؤالات با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس در تابستان سال  6931در جامعه هدف
(پرستاران شاغل در بیمارستان های تهران با حداقل سه ماه تجربه کاری) توزیع گردید .سپس دادههای جمعآوری شده به دو دسته تقسیم
شدند .دسته اول جهت تحلیل عاملی اکتشافی و دسته دوم جهت تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار گرفت .پایایی پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :بطور کلی  519پرستار شامل  16مرد و  595زن در این مطالعه شرکت نمودند .بیشتر این پرستاران دارای سابقه کاری یک تا
پنج سال و در محدوده سنی  52تا  98سال قرار داشتند .پرسشنامه نهایی حاوی  63سؤال بوده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،چهار
بعد از آن استخراج گردید که عبارتاند بودند از؛ تعهد مدیریت ،محیط حمایتی ،آموزش ایمنی و فشار کاری درک شده توسط فرد .ساختار این
چهار بعد توسط تحلیل عاملی تأییدی مورد پذیرش قرار گرفت (مقدار برابر با  ،6/86مقدار  RMSEAبرابر با  ،8/860مقدار  TLIبرابر با
 8/339و مقدار  IFIبرابر با  .)8/331همچنین ،محیط حمایتی و تعهد مدیریت به ایمنی بهترین پیش بینی کننده های عملکرد ایمنی بودهاند.
نتیجهگیری :تعهد مدیریت ،محیط حمایتی ،آموزش ایمنی و فشار کاری درک شده مهمترین ابعاد جو ایمنی در بیمارستان ها می باشند.
محیط حمایتی و تعهد مدیریت به ایمنی مهمترین فاکتورهای پیش بینی کننده عملکرد ایمنی پرستاران می باشند.
کلیدواژهها :پیشگیری از حادثه ،مدیریت ایمنی ،آسیب ها و زخم ها ،پرستاران.
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روشها
این مطالعه از نوع کاربردی و توصیفی-مقطعی بوده که هدف
آن ساخت ابزاری برای پایش و بهبود جو ایمنی پرستاران جهت
حفاظت از سلامت و ایمنی شغلی آنها می باشد .به طور کلی اجرای
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پرستاران به عنوان یکی از مهمترین نیروهای کار یک کشور
بوده و نقش مهمی در سلامت و ایمنی بیماران دارند .با این وجود،
خطرات زیادی در محیط بیمارستانی سلامت آنها را تهدید می کند.
مواجهه با مواد سمی ،اختلالات اسکلتی عضلانی ،مواجهه با
تشعشعات یونیزان و غیریونیزان و استرس شغلی از جمله خطراتی
است که سلامت پرستاران در محیط های کاری را تهدید می کند
( .)6یکی دیگر از مهمترین خطرات شغلی تهدید کننده پرستاران
اشیا نوکتیزی است که قبلاً بهوسیله خون ،بافت و دیگر سیالات
بدن بیماران آلوده شده است .به زخم شدن پوست بهوسیله این اشیا
نوکتیز آلوده اصطلاحاً نیدل استیک شدن گفته میشوند (5و.)9
مهمترین مشکل در رابطه این قبیل حوادث امکان انتقال
بیماریهای خونی و عفونی از طریق آنها میباشد .بیماریهایی از
قبیل هپاتیت  ،bهپاتیت  cو  HIVبرخی از بیماریهایی هستند
که سابقه انتقال از طریق نیدل استیک را داشتهاند .همچنین
مطالعات مختلف گزارش دادهاند که بیش از  52ویروس خونی
میتوانند از طریق این نوع حوادث منتقل گردند ( .)1بر اساس
گزارشهای سازمان جهانی بهداشت در سال  11888 ،5888مورد
هپاتیت  61888 ،Bمورد هپاتیت  Cو  6888مورد  HIVاز طریق
نیدل استیک شدن منتقل شدهاند ( .)2همه این بیماریها،
بیماریهای ویروسی خطرناکی هستند که میتوانند منجر به
بیماری مزمن خطرناک شوند ،روند توسعه سرطان در فرد را آغاز
کنند و درنهایت منجر به مرگ فرد شوند .علاوه بر انتقال بیماری،
نیدل استیک شدن دارای پیامدهای روانی نیز میباشد .اضطراب،
دلهره ،ترس از بیمار شدن و افسردگی میتوانند از پیامدهای این
نوع حوادث باشند .این پیامدها درنهایت میتواند منجر به رفتارهای
خود تخریبی و همچنین صدمات عملکردی به خود فرد و نزدیکان
وی گردد .این صدمات روحی و اثرات روانی ممکن است در درصد
کمی از افراد نیدل استیک شده باقی بماند و منجر به اختلالات
استرسی پس از ضایعه روانی گردد (.)1
در سالهای گذشته ،علیرغم پیشرفتهای به دست آمده در
زمینه کاهش حوادث نیدل استیک ،این حوادث همچنان در حال
رخ دادن میباشند .بر اساس مطالعه انجام گرفته توسط جهانگیری
و همکاران ( ،)1نرخ این حوادث در ایران همچنان بالا بوده
بهطوریکه  21درصد از پرستاران یکی از بیمارستانهای دانشگاه
علوم پزشکی شیراز در یک سال چنین حوادثی را تجربه کردهاند.
همچنین در مطالعه قانعی قشلاق و همکاران ( )0که در میان
پرستاران بیمارستان امام خمینی سقز انجام گرفته بود ،مشخص
گردید که در طول یک سال حدود  11درصد پرستاران حادثه نیدل
استیک را تجربه کردهاند.
با توجه به اینکه اکثر بیمارستانهای کشور دارای تجهیزات
خوب و قابل قبولی جهت پیشگیری از حوادث میباشند ،به نظر
میرسد جو ایمنی نامناسب یکی از دلایل بروز این حوادث باشد .جو

ایمنی بهعنوان زیرمجموعه از جو سازمانی در حوزه ایمنی تعریف
شده است .جو ایمنی تعریف واحدی نداشته و در مطالعات مختلف
به شکلهای مختلف تعریف شده است Coyle ،)3( Zohar .و
همکاران ( )68و  Williamsonو همکاران ( )66تعاریفی در این
زمینه ارائه دادهاند که تا حدودی مشابه همدیگر میباشند.
بهطورکلی درونمایه همه این تعاریف یکی بوده و میتوان بیان
کرد که جو ایمنی مقیاسی از ارزشها ،نگرشها و درک افراد از
ایمنی در سازمان میباشد و نشان دهنده میزان مورد توجه قرار
گرفتن ایمنی و سلامت شاغلان در سطوح بالای مدیریت میباشد
( .)65بهعلاوه مطالعات متاآنالیز صورت گرفته در زمینه حوادث
شغلی ،جو ایمنی نامناسب را بهعنوان یکی از اصلیترین علل آنها
معرفی کرده است .در مطالعه  Christianو همکاران ( )69نشان
داده شد که جو ایمنی رابطه نزدیکی با حوادث و آسیبهای شغلی
و همچنین عملکرد ایمنی افراد دارا میباشد .رابطه مثبت جو ایمنی
و رفتار ایمنی و همچنین رابطه منفی بین جو ایمنی و نرخ آسیبها
و حوادث در مطالعه  Nahrgangو همکاران ( )61نشان داده شده
است .همچنین در مطالعه متاآنالیز دیگری که توسط  Beusو
همکاران ( )62انجام شده است ،رابطه بین جو ایمنی و حوادث به
اثبات رسیده است.
همچنین از جو ایمنی میتوان بهعنوان یک ابزار جهت مدیریت
پیشگیرانه این حوادث استفاده نمود .یعنی بهجای اینکه منتظر
بمانیم تا حوادث نیدل استیک رخ دهند و سپس با ارزیابی آنها ،از
آنها پیشگیری کنیم ،میتوانیم با بررسی مداوم جو ایمنی از بروز
چنین حوادثی بهکلی پیشگیری نماییم.
اگرچه ابزارهای زیادی جهت ارزیابی جو ایمنی در مشاغل
مختلف وجود دارد ولی استفاده از آنها در بخش سلامت به علت
ماهیت سؤالات غیرممکن میباشد .همچنین بیشتر پرسشنامههای
موجود در بخش سلامت بر ایمنی بیمار تمرکز داشته و از آنها
نمیتوان جهت بررسی میزان آسیبپذیری پرستاران در برابر
حوادث نیدل استیک استفاده کرد .به علاوه ،در کشور ایران تعداد
زیادی بیمارستان نظامی وجود دارد که پرستاران بخش عمده ای
از نیروی کار آنها را تشکیل می دهند و نقش مهمی در سلامت
نیروهای نظامی و بطور کلی عموم جامعه ایفا می کنند و با توجه
به نقش مهم آنها ،حفاظت از سلامت و ایمنی آنها از اهمیت بالایی
برخوردار است .بنابراین ،با توجه به اهمیت جو ایمنی و نبود یک
پرسشنامه برای اندازهگیری این سازه بین پرستاران در بیمارستانها،
هدف مطالعه حاضر ساخت یک پرسشنامه جو ایمنی و بررسی
پایایی و روایی آن بوده است.
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در رابطه فوق CVR ،شاخص نسبت روایی محتوا ne ،تعداد
افراد خبرهای است که به سؤال مربوطه «گویه ضروری است» را
اختصاص دادهاند و  Nتعداد کل افراد خبرهای میباشند که در
مطالعه شرکت کردهاند .بر اساس تعداد افراد خبرهای که سؤالات را
مورد ارزیابی قرار دادهاند ،حداقل مقدار  CVRقابلقبول تعیین
گردید ( .)58سؤالاتی که مقدار  CVRمحاسبهشده برای آنها کمتر
از میزان موردنظر باشد ،بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند به علت
اینکه بر اساس شاخص روایی محتوایی ،روایی محتوایی قابلقبولی
ندارند .لازم به ذکر است که به علت اینکه تعداد افراد خبره
شرکتکننده در این مطالعه شش نفر بودهاند ،بنابراین مقدار CVR
قابلقبول برای یک سؤال  8/33و بیشتر میباشد (.)58

𝑝𝑁
𝑡𝑁

= 𝐼𝑉𝐶

که در رابطه فوق CVI ،شاخص روایی محتوا Np ،تعداد
متخصصینی که به گویه نمره  9و  1دادهاند و  Ntتعداد کل
متخصصین میباشد .قابلقبول بودن یا نبودن مقدار  CVIنیز به
تعداد متخصصین شرکتکننده در مطالعه بستگی دارد .بر اساس
معیار ارائهشده توسط  )55( Lynnدرصورتیکه تعداد متخصصین
بین سه تا پنج نفر باشد ،حداقل  CVIقابلقبول برابر با یک و
درصورتیکه تعداد متخصصین بین شش تا ده متخصص باشد،
حداقل مقدار قابلقبول  CVIبرابر با  8/10میباشد .همچنین
 Lynnپیشنهاد میدهد که حداقل تعداد افراد خبره موردنیاز در
اعتباربخشی سه نفر بوده و استفاده از بیشتر از ده خبره ضرورتی
ندارد ( .)55با توجه به اینکه تعداد افراد خبره در مطالعه حاضر نه
نفر بود ،بنابراین سؤالاتی که  CVIکمتر از  8/10داشتند ،حذف
شدند .لازم به ذکر است که پاسخ به سؤالات در مقیاس پنج لیکرت
از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم طراحی گردید.
آنالیز آماری :تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی
روشهای اصلی مورد استفاده جهت ساختاریابی و اعتباربخشی به
پرسشنامهها بودند .داده های جمع آوری شده به دو دسته مساوی
تقسیم شدند .از دسته اول برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شد .جهت بررسی کفایت تعداد نمونهها از آزمون Kaiser-
) Meyer-Olkin (KMOاستفاده گردید .مقادیر  KMOبالاتر از
 8/0نشان دهنده کفایت تعداد نمونهها میباشد .همچنین تحلیل
عاملی تأییدی با روش Principal component analysis
) (PCAبا چرخش  Varimaxانجام گرفت .خروجی این مرحله
ابعاد پرسشنامه می باشد .این ابعاد در مرحله بعد با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند.
با استفاده از داده های دسته دوم ،بر روی ابعاد شناسایی شده
در مرحله قبل تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت .جهت تأیید
ساختار پرسشنامه در این مرحله ،هم از شاخصهای مطلق و هم از
شاخصهای نسبی استفاده گردید .نسبت کای-دو به درجه آزادی
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این مطالعه شامل چند بخش می باشد که در این بخش به تشریح
آنها پرداخته می شود:
ساخت پرسشنامه :ابتدا با استفاده از منابع موجود در زمینه
فرهنگ ایمنی ،مجموعهای از سؤالات تهیه گردید .در این زمینه از
منابع مختلفی استفاده گردید که از این میان میتوان به پرسشنامه
جو ایمنی ارائهشده توسط  Smith-Croweو همکاران (،)61
 Gershonو همکاران ( ،)61پرسشنامه جو ایمنی نوردیک ( )60و
پرسشنامه ارائهشده توسط قهرمانی و همکاران ( )63اشاره کرد.
البته باید به این نکته توجه کرد که جامعه هدف بسیاری از
پرسشنامههای موجود در زمینه ایمنی حوزههایی بهغیراز پرستاران
و محیطهای بیمارستانی بوده است که جهت همسوسازی با جامعه
هدف ،اصلاحاتی بر روی سؤالات صورت گرفت.
در مرحله بعد ،این سؤالات مورد بررسی اولیه قرار گرفت و
سؤالاتی که دارای همپوشانی مفهومی بودند و یا نامرتبط با
فعالیتهای پرستاران بودند حذف شدند .در مرحله بعد روایی صوری
و محتوایی سؤالات با استفاده از شاخص روایی محتوا و نسبت روایی
محتوا اندازهگیری شد.
جهت محاسبه شاخص این شاخصها از نظرات کارشناسان
متخصص در زمینه ایمنی و بهداشت حرفهای استفاده گردید .چهار
استاد دانشگاه و پنج نفر متخصص ایمنی و بهداشت حرفه ای با
سابقه کار در بیمارستان پانل خبرگان مورد استفاده در این مطالعه
را تشکیل داده بودند .همه اساتید دانشگاه مرد با رشته تحصیلی
بهداشت حرفه ای بودند .پنج نفر متخصص ایمنی و بهداشت حرفه
ای نیز همگی دارای سوابق کاری بالای دو سال در بیمارستان
بودند .به غیر از یک نفر ،همه این متخصصین مرد بودند.
جهت بررسی نسبت روایی محتوا از آنها خواسته شد تا هریک
از سؤالات را بر اساس طیف سهبخشی لیکرت «گویه ضروری
است»« ،گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی
ندارد» طبقهبندی کنند .سپس بر اساس رابطه زیر ،نسبت روایی
محتوایی محاسبه گردید (:)58

جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل
استفاده گردید ( .)56بدینصورت که متخصصان «مربوط بودن»،
«واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه را بر اساس یک طیف
لیکرتی  1قسمتی مشخص کردند .متخصصان مربوط بودن هر
گویه را از نظر خودشان از « 6مربوط نیست»« 5 ،نسبتاً مربوط
است»« 9 ،مربوط است» ،تا « 1کاملاً مربوط است» مشخص
کردند .ساده بودن گویه نیز به ترتیب از « 6ساده نیست»« 5 ،نسبتاً
ساده است»« 9 ،ساده است» ،تا « 1ساده مربوط است» و واضح
بودن گویه نیز به ترتیب از « 6واضح نیست»« 5 ،نسبتاً واضح
است»« 9 ،واضح است» ،تا « 1واضح مربوط است» مشخص
گردید .سپس شاخص روایی محتوا با استفاده از رابطه  9محاسبه
گردید؛
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نتایج
پس از بررسی شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا63 ،
ستؤال انتخاب شتدند (این سؤالات به همراه مقدار  CVRو CVI
مربوطه در جدول 6-ارائهشتدهاند) و پرستشنامهای بر اساس آنها
طراحی و در جامعه هدف توزیع گردید .ستتؤالات پرستتشتتنامه در
جدول 6-ارائهشده است .از حدود  288پرسشنامه توزیع شده998 ،
نفر جواب دادند که پس از یک مرور اولیه  21پرستتشنامه به علت
پاستخ ناکامل یا پاستخ سیستماتیک از مطالعه کنار گذاشته شدند.
مراحتل بعدی بر روی  519پرستتتشتتتنامه باقیمانده انجام گرفت.
مشخصات دموگرافیک افراد مشارکت کرده در مطالعه در جدول 5
آورده شده است.
این تعداد پرستشتنامه به دو دستته تقستیم گردید .دسته اول
شتامل  691پرسشنامه بوده و جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی
مورد استفاده قرار گرفت .دسته دوم شامل  691داده بوده و جهت
انجام تحلیل عاملی تأییدی مورد استتتتفاده قرار گرفت .با توجه به
اینکته تعداد ستتتؤالات پرستتتشتتتنامه  63عدد بود و در مطالعات
پرستشتنامهای پیشتنهاد شتده که به ازای هر سؤال  68-2سؤال
وجود داشتتته باشتتد (نستتبت شتترکتکننده به آیتم) ،در نتیجه این
حجم نمونه جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مناسب
بود.
همانگونتته کتته قبلتتاً نیتتز اشتتاره شتتد ،تحلیتتل عتتاملی
اکتشتتافی بتتا استتتفاده از  PCAبتتا چتترخش  varimaxبتتر روی
دستتته اول پرسشتتنامه انجتتام شتتد .نتتتایج دو آزمتتون  KMOو
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دو شاخص مطلق اصلی مورد استفاده بودند .نسبت کای-دو به
درجه آزادی کمتر از دو و مقدار  RMSEAکمتر از  8/81نشان
دهنده برازش مناسب مدل می باشد .همچنینNormed-fit ،
) Comparative fit index (CFI) ،index (NFIو
) Incremental Fit Index (IFIشاخص های نسبی مورد استفاده
در این مطالعه بوده اند .مقادیر بالاتر از  8/32نشان دهنده برازندگی
مدل از نظر شاخص های نسبی می باشد (.)59
در پایان نیز رابطه ابعاد جو ایمنی و عملکرد ایمنی مورد بررسی
قرار گرفت .برازش مدل با استفاده از هم شاخص های نسبی و
شاخص های مطلق مورد بررسی قرار گرفت .جهت اندازه گیری
عملکرد ایمنی از شش سؤال استفاده شد .این سؤالات تمامی جنبه
های عملکرد یعنی مشارکت و پیروی از قوانین را شامل می شدند.
نحوه اعتباربخشی این سؤالات نیز همانند روش مورد استفاده برای
پرسشنامه جو ایمنی بوده است .از آنجایی که ساخت هر مدل
معادلات ساختاری نیازمند یک یا چند فرضیه می باشد ،فرضیه
اصلی ساخت مدل معادلات ساختاری در این مطالعه این بود که
تمامی ابعاد جو ایمنی به صورت مستقیم عملکرد ایمنی پرستاران
را تحت تأثیر قرار می دهد.
درنهایتتت پایتتایی پرسشتتنامه بتتا استتتفاده از ضتتریب آلفتتای
کرونبتتاخ متتورد بررستتی قتترار گرفتتت .لتتازم بتته ذکتتر استتت کتته
تمتتامی آزمونهتتای آمتتاری توستتط دو نرمافتتزار  SPSSنستتخه
 55و  SPSS amosنسخه  59انجام گرفت.
مشااارکات کنندگان :مشتتتارکت کنندگان در این مطالعه
پرستتاران شتاغل در بیمارستانهای شهر تهران بوده که به روش
نمونه گیری در دستترس جهت شرکت در مطالعه دعوت شده اند.
بدین صتورت که پس از مراجعه به بیمارستتان ،طی یک صحبت
اولیته ،اهتداف انجتام تحقیق برای پرستتتتتاران تشتتتریح گردید.
پرستتشتتنامه در اختیار پرستتتارانی قرار گرفت که اعلام کردند زمان
کافی برای شترکت در مطالعه را دارند .همچنین ،برخی پرستاران
اعلتام کردند که در حین کار در بیمارستتتتان وقت و تمرکز کافی
برای شترکت در مطالعه را ندارند ولی در اوقات فراغت خود شاید
بتوانند در مطالعه شتترکت کنند .پرستتشتتنامه برای این دستتته از
پرستاران به صورت الکترونیک ارسال گردید .لازم به ذکر است که
همه این بیمارستتتانها دولتی بوده و خدمات تخصتتصتتی و فوق
تخصصی ارائه می دهند .پس از جمعآوری پرسشنامه های تکمیل
شتتده ،یک غربالگری اولیه بر روی آنها صتتورت گرفت .در این
مرحله مشتتخص گردید که برخی از پرستتشنامهها به طور کامل
پاستتخ داده نشتتدهاند و یا برخی از پرستتشتتنامهها دارای پاستتخ
ستیستتماتیک هستند .منظور از پاسخ سیستماتیک ،پاسخی است
که فرد بدون خواندن ستتؤالات از روی بی حوصتتلگی با الگوهای
مشتتخص پاستتخ داده باشتتد .چندین مطالعه ،بیان کرده اند که در
ساخت ابزارهای پرسشنامه ای باید این نوع پاسخ ها شناسایی و از

مطالعه خارج شتوند ( .)51این پرسشنامه ها از مطالعه خارج شدند
و آنالیزهای آماری بر روی بقیه پرستتشتتنامه ها صتتورت پذیرفت.
بطور کلی جمع آوری پرستتشتتنامه ها حدود چهار هفته زمان برد.
زمان جمعآوری داده ها تابستتان  6931بوده است .شرط ورود به
مطالعه داشتتتن حداقل ستته ماه ستتابقه کار بوده استتت ،چرا که با
صرف این مدت زمان ،فرد قادر خواهد بود که جو ایمنی موجود در
محیط را درک کند .پس از جمعآوری پرستتشنامه ها ،آزمون های
آماری برروی آنها صتتورت گرفت .برای انجام این کار ،داده ها به
صتورت تصادفی به دو دسته تقسیم شدند .تحلیل عاملی اکتشافی
جهت یافتن ابعاد اصتلی پرستشنامه با استفاده از دسته اول انجام
گرفتت .در مرحله بعد تحلیل عاملی تأییدی جهت تأیید ستتتاختار
پرستشتنامه انجام شتد .در مرحله آخر ،اثر ابعاد پرسشنامه بر روی
عملکرد ایمنی پرستتاران با استتفاده از تحلیل تکنیک مدل سازی
معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقي :شتتترکت در این مطالعه کاملاً اختیاری و
دواطلبانه بوده است .همچنین همه مشارکت کنندگان فرم رضایت
آگاهانه را امضا نموده اند .این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه
عتلتوم پتزشتتتکتی بتقتیتته التلتته بررستتتی و بتتا کتتد اخلتتاق
 IR.BMSU.REC.1395.378به تأیید رسیده است.
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جدول .9-سؤالات پرسشنامه جو ایمنی پرستاران و مقادیر نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوای مربوط به هر سؤال
شماره

6
5
9
1
2
1
1
0
3
68
66
65
69
61
62
61
61
60
63

سؤال

CVI CVR

پیشگیری از مواجهه افراد با عامل بیماری عفونی قابلانتقال از طریق نیدل استیک و خون همواره یکی از اولویتهای مدیریت میباشد؛
در محیط کاری من ،افراد به مشارکت در برنامهریزی و تصمیمگیری مربوط به ایمنی و سلامت شغلی خود ترغیب میشوند؛
همواره زمان کافی جهت پیروی از دستورالعملهای ایمنی را دارم؛
به دلیل اینکه بارکاری من کم است ،سعی میکنم همواره از دستورالعملهای ایمنی پیروی کنم؛
در محیط کاری من ،انجام ناایمن کارها با واکنش منفی سوپروایزرها روبرو خواهد شد؛
سوپروایز همواره در مورد اهمیت دستورالعملها و راههای پیشگیری از حوادثی مثل نیدل استیک با من بحث و تبادل نظر میکند؛
من قبلاً در مورد راه های حفاظت خود در برابر نیدل استیک شدن ،آموزش کافی را دیدهام
کارکنان در زمینه خطرات شغلی (از قبیل نیدل استیک و مواجهه شغلی با عوامل عفونی) و راههای پیشگیری از آنها آموزشهای لازم را
دیدهاند؛
در واحد کار من اختلاف یا مشاجره خاصی بین کارکنان وجود ندارد؛
برای انجام درست وظایفم اکثر اوقات محدودیت زمان دارم:
تعداد پرسنل بخش ،جوابگوی حجم کارها نمیباشد؛
من و همکارانم همواره در مورد راههای پیشگیری از حوادثی از قبیل نیدل استیک با هم صحبت و تبادل نظر میکنیم؛
من معمولاً کارهای زیادی برای انجام دادن دارم که مجبور میشوم خطرات شغلی خود را نادیده بگیرم؛
در آموزشهای بدو استخدام با خطرات حوادث نیدل استیک و مواجهه با بیماریهای انتقالی از طریق خون آشنا شدهام؛
بیمارستان آموزشهای دورهای در زمینه اهمیت حوادث نیدل استیک و نحوه پیشگیری از آنها برگزار میکند؛
مدیریت بیمارستان و مدیر بخش به سلامت شغلی کارکنان اهمیت میدهد؛
برای بیمارستان مهم است که افراد دچار حوادث نیدل استیک نشوند؛
در صورت بروز حوادث نیدل استیک یا مواجهه شغلی با عوامل عفونی ،سازمان جهت یافتن علل آن و پیشگیری از بروز مجدد آن قاطعانه
عمل میکند؛
برای سازمان مهم است که تمامی حوادث نیدل استیک گزارش شوند؛
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جدول .2-مشخصات دموگرافیک پرستاران شرکت کرده در مطالعه
متغیر

گروه

تعداد

سن

کمتر از  52سال

31

92/5

 98-52سال

669

16/1

 92-98سال

59

0/1

بیشتر از  92سال

16

62/8

مجموع

519

688

مرد

16

62/8

زن

595

02/8

مجموع

519

688

کمتر از یک سال

25

63/8

 2-6سال
 68-2سال
بیشتر از  68سال
مجموع

691
18
11
519

13/6
61/1
61/5
688

جنسیت

تجربه

2018, Vol. 20, No. 5

درصد

J Mil Med

Downloaded from militarymedj.ir at 16:38 +0330 on Wednesday January 16th 2019

بیشتر از  8/0بود که نشتان دهنتده کتافی بتودن تعتداد نمونتهها
میباشتتد .همچنتتین نتتتایج تستتت بارتلتتت رضتتایتبخش بتتوده
است.
جتتدول 9-نیتتز نتتتایج آنتتالیز فتتاکتور بتتا استتتفاده از چتترخش
 varimaxرا نشتتان میدهتتد .همانگونتته کتته در ایتتن جتتدول
مشتتخص استتت ،از ایتتن پرسشتتنامه  1بعتتد استتتخراج شتتده کتته
مجموع تاً  11درصتتد واریتتانس پرسشتتنامه جتتو ایمنتتی را تبیتتین

کردنتتد کتته در محتتدوده قابتتلقبول قتترار دارد .همچنتتین ستتؤال
شتتماره  1بتتر روی هتتید بعتتدی اثتتر قابلملاحظتتهای نداشتتتند،
بنابراین از پرسشنامه حذف شدند .بتا توجته بته مفهتوم ستؤالات
قترار گرفتتته در هتر بعتتد ،ایتن ابعتتاد نامگتذاری شتتدند .بعتتد اول
تعهتتد متتدیریت بتته ایمنتتی ،بعتتد دوم فشتتار کتتاری درک شتتده
توسط فترد ،بعتد ستوم محتیط حمتایتی و بعتد چهتارم آمتوزش
ایمنی نامگذاری شد.
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جدول .3-نتایج دو آزمون  KMOو بارتلت
مقیاس KMO

تست بارتلت

0/422

6118/11
616
8/888

کای-دو
درجه آزادی
سطح معنیداری

جدول .4-نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و نامگذاری ابعاد پرسشنامه
شماره سؤال
i1
i16
i17
i18
i19
i3
i4
i10
i11
i13
i5
i6
i9
i12
i2
i8
i14
i15

ابعاد

6
8/015
8/091
8/055
8/060
8/133
8/025
8/266
8/018
8/026
8/012
8/099
8/010
8/012
8/039
8/060
8/131
8/195
8/156

5

1

9

درصد واریانس استخراج شده

نام بعد

50/99

تعهد مدیریت به ایمنی

61/38

فشار کاری درک شده

66/11

محیط حمایتی

68/83

آموزش ایمنی

جدول .5-شاخصهای برازش مدل به دست آمده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی
شاخص برازش مدل
𝑓𝑑𝜒 2 /
RMSEA
TLI
IFI
CFI

مدل شماره یک

مدل شماره دو

معیار پذیرش یا رد

6/5
8/893
8/316
8/310
8/311

6/86
8/860
8/339
8/331
8/331

کمتر از دو
کمتر از 8/81
بیشتر از 8/32
بیشتر از 8/32
بیشتر از 8/32

جدول .6-بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ
بعد

تعهد مدیریت به ایمنی
فشار کاری درک شده توسط فرد
محیط حمایتی
آموزش ایمنی
عملکرد ایمنی
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آلفا کرون باخ

8/02
8/01
8/00
8/11
8/10
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در مرحله بعد ،جهت اعتباربخشی به نتایج به دست آمده در
مرحله قبل و همچنین تأیید ابعاد شناسایی شده ،تحلیل عاملی
تأییدی بر روی دسته دوم داده ها انجام گردید و نتایج در جدول-
 1ارائه گردید .شماتیک مدل مورد استفاده در تحلیل عاملی تأییدی
در شکل 6-نشان داده شده است .همانگونه که در این شکل می
بینیم ،میزان اثر آیتم شماره  1بر روی بعد مربوطه ناچیز است .از
آنجایی که ضریب عاملی این آیتم بر بعد مربوطه کمتر از 8/9
است ،آیتم حذف و تحلیل عاملی تأییدی دوباره انجام گرفت .مدل

دوم در شکل 5-نشان داده شده است .همچنین ،شاخص های
برازش مدل مربوط به هر دو مدل تحلیل عاملی تأییدی در جدول
 2نشان داده شده است .بر این اساس ،هر دو مدل دارای برازش
مناسبی می باشند ولی مدل دوم بهتر است .نحوه تفسیر شاخص
های برازش مدل در قسمت مواد و روش ها شرح داده شده است.
به عنوان مثال ،هر دو مدل تحلیل عاملی تأییدی دارای مقدار نسبت
کای-دو به درجه آزادی کمتر از دو هستند ولی این مقدار برای
مدل دوم کمتر بوده در نتیجه نشان دهنده برازش بهتر مدل می
باشد .از نظر شاخص  RMSEAهم چنین روندی مشاهده می شود.
هر دو مدل دارای شاخص  RMSEAکمتر از  8/81می باشتند،
ولی این شاخص برای مدل دوم کمتر از مدل اول بوده در نتیجه
مدل دوم برازش بهتری دارد.
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شکل .2-مدل شماره دو ،تحلیل عاملی تأییدی بر روی دسته دوم داده ها با حذف نشانگر شماره ( 1در این شکل D1 ،معرف تعهد مدیریت به ایمنی D2 ،معرف فشار
کاری درک شده توسط فرد D3 ،معرف محیط حمایتی و  D4معرف آموزش ایمنی می باشد).
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شکل .9-مدل شماره یک ،تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از دسته دوم داده ها و بر اساس ابعاد به دست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی (در این شکل D1 ،معرف
تعهد مدیریت به ایمنی D2 ،معرف فشار کاری درک شده توسط فرد D3 ،معرف محیط حمایتی و  D4معرف آموزش ایمنی می باشد).
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شکل .3-بررسی رابطه ابعاد جو ایمنی با عملکرد ایمنی پرستاران (شاخص های برازش مدل عبارتند از :نسبت کای-دو به درجه آزادی برابر با  ،6/111مقدار RMSEA

برابر با  8/813و مقادیر شاخص های نسبی بالاتر از ( )8/32در این شکل SP ،معرف عملکرد ایمنی D1 ،معرف تعهد مدیریت به ایمنی D2 ،معرف فشار کاری درک
شده توسط فرد D3 ،معرف محیط حمایتی و  D4معرف آموزش ایمنی می باشد).

بحث
در این مطالعه ،پرسشنامه ای جهت بررسی جو ایمنی در
بیمارستان ها ساخته شد و ابعاد آن با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی مورد استخراج و تأیید قرار گرفت .با توجه به
نبود چنین پرسشنامه ای و همچنین غیرقابل استفاده بودن
پرسشنامه های قبلی در محیط بیمارستانی به علت ماهیت متفاوت
سؤالات ،این پرسشنامه ابزاری مناسب و جدید در این زمینه به شمار
می رود .با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی چهار بعد از این
پرسشنامه استخراج گردید که عبارتاند از؛ تعهد مدیریت به ایمنی،
محیط حمایتی ،آموزش ایمنی و فشار کاری درک شده توسط فرد.
ساختار شناسایی شده توسط تحلیل عاملی تأییدی نیز مورد تأیید
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قرار گرفت و تمامی شاخصهای برازش مدل نیز در محدوده قابل
قبولی قرار داشتند.
تعهد مدیریت به ایمنی اولین سازه استخراج شده بود که
بیشترین مقدار واریانس کل را نیز تبیین می کرد .این یافته با
مطالعات قبلی در یک راستا قرار دارد .در مطالعه صورت گرفته
توسط  )51( Seoجهت ساخت پرسشنامه ای برای بررسی جو
ایمنی در صنایع نیز تعهد مدیریت به ایمنی به عنوان مهمترین بعد
جو ایمنی شناسایی گردید .همچنین ،در مطالعه  Coxو Cheyne
( )52نیز تعهد مدیریت به ایمنی به عنوان مهمترین بعد جو ایمنی
در سکوهای دریایی معرفی گردید .بطور کلی تجارب صنعتی نشان
داده اند که مهمترین فاکتور تعیین کننده سطح ایمنی در یک
سازمان میزان تعهد مدیریت سازمان به ایمنی می باشد و هید
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پایایی ابعاد پرسشنامه جو ایمنی نیز با استفاده از ضریب کرون
باخ آلفا مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر آلفای کرون باخ بزرگتر از
 8/1نشان از پایداری درونی مناسب و قابلقبول بعد موردنظر
میباشد .نتایج این بخش از آزمون نیز رضایتبخش بوده است.
در مرحله بعد مطالعه ،به بررسی رابطه بین ابعاد جو ایمنی و
عملکرد ایمنی پرستاران پرداخته شد .در این رابطه یک مدل
معادلات ساختاری ترسیم شد .فرضیه اساسی در ساخت این مدل

این بود که ابعاد جو ایمنی به طر مستقیم عملکرد ایمنی را تحت
تأثیر قرار می دهد .نتایج این مطالعه نشان داد که محیط حمایتی،
تعهد مدیریت به ایمنی و فشار کاری درک شده دارای اثرات قابل
ملاحظه ای بر روی عملکرد ایمنی پرستاران می باشند .در مقابل،
اثر آموزش ایمنی بر روی عملکرد معنی دار نبود .این مدل در
شکل 9-نشان داده شده است.
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تعهتد مدیریت به ایمنی ،محیط حمایتی ،فشتتتار کاری درک
شتتده و آموزش ایمنی مهمترین ابعاد جو ایمنی در بیمارستتتان ها
می باشتتند .در این میان ،تعهد مدیریت به ایمنی و محیط حمایتی
بیشتترین اثر را بر روی عملکرد ایمنی پرستاران دارا می بشند .اثر
فشار کاری درک شده بر روی عملکرد ایمنی پرستاران منفی بود.
در مقابل ،اثر آموزش ایمنی بر عملکرد ایمنی پرستتتاران معنی دار
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اقدامی در ارتقای سطح ایمنی بدون وجود این فاکتور مؤثر نخواهد
بود (.)51
محیط حمایتی دیگر بعد مهم شناسایی شده در این مطالعه می
باشد که در راستای مطالعات گذشته از قبیل مطالعه صورت گرفته
توسط  )51( Seoمی باشد .این بعد نمایانگر نقش سرپرستان و
همکاران بوده و اهمیت آن توسط بسیاری از مطالعات بر روی رفتار
ایمنی ،عملکرد ایمنی و نرخ حوادث و آسیبها نشان داده شده
است .به طور کلی ،در محیطهایی که محیط حمایتی نامطلوبی
نسبت به اقدامات ایمنی وجود دارد ،افراد تمایلی به اتخاذ رفتار
ایمنی و همچنین پیروی از دستورالعملهای ایمن کاری ندارند .در
این محیط ها ،رفتارهای ایمن یک فرد با تمسخر دیگر افراد روبرو
خواهد شد و رفتارهای ناایمن به عنوان نشانه ای از شجاعت
محسوب می شوند (.)51
فشار کاری درک شده توسط فرد دیگر بعد شناسایی شده در
مطالعه حاضر می باشد .فشار کاری یکی از مهمترین فاکتورهای
اثرگذار بر روی رفتار و عملکرد وی می باشد .مطالعات گذشته نشان
داده اند که این فاکتور هم می تواند به صورت مستقیم و هم به
صورت غیر مستقیم رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهد (.)65
آموزش ایمنی آخرین بعد استخراج شده در مطالعه حاضر بود.
آموزش ایمنی باکیفیت و مؤثر منجر به افزایش سطح آگاهی افراد
از خطرات شغلی آنها ،مزیتهای استفاده از تجهیزات ایمنی و
پیروی از دستورالعملهای ایمن میشود که درنهایت رفتار ایمنی
افراد را ارتقا داده و احتمال حوادث شغلی را کاهش میدهد .آموزش
ایمنی نقش بسیار بالایی در افزایش سطح دانش ایمنی افراد دارد.
انتظار می رود که آموزش ایمنی منجر به افزایش نرخ رفتارهای
ایمن در افراد گردد که البته در چندین مطالعه صحت این ادعا اثبات
شده است ( .)50در مطالعه ای که توسط  Yaoو همکاران صورت
گرفت ،مشخص گردید که برنامه های آموزش ایمنی نقش بسزایی
در ارتقای رفتار ایمنی پرستاران و پیشگیری از آسیب های نیدل
استیک دارند ( .)53در مطالعه دیگری نیز مشخص شده که جهت
فراهم سازی تجهیزات ایمنی جدید جهت پیشگیری از حوادث نیدل
استیک کارآمد نخواهد بود مگر اینکه در کنار آن کارگاه های
آموزشی مناسب برگذار شود ( .)98با توجه به این نکته که در مطالعه
حاضر اثر این سازه بر روی عملکرد ایمنی پرستاران معنی دار نبود
می توان این فرضیه را مطرح نمود که این دوره های آموزشی از
کیفیت لازم برخودار نبوده اند ( .)96بنابراین پیشنهاد می شود که
در مطالعات بعدی علاوه بر کمیت این دوره ها ،کیفیت آنها نیز مورد
بررسی قرار گیرد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که جو ایمنی نشان دهنده
میزان اهمیت نسبی ایمنی در سازمان و سطوح بالای مدیریتی بوده
و زیربنای تمامی اقداماتی است که در راستای ارتقای ایمنی در یک
سازمان صورت می پذیرد .همچنین جو ایمنی یک شاخص آینده

نگر در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشد ( .)95امروزه به
خوبی ثابت شده که اثر این چنین فاکتورهایی بر روی نرخ حوادث
شغلی بسیار بیشتر از مشخصه های فردی و دموگرافیک می باشد
( .)99همچنین ،جو ایمنی بهعنوان یک شاخص مهم پیشبینی
کننده حوادث در بسیاری از مطالعات معرفی شده است (69و .)62با
استفاده از ابزار ساخته شده در این مطالعه می توان به بررسی
وضعیت موجود جو ایمنی در بیمارستان های نظامی پرداخت .اگر
نتیجه این بررسی نشان دهد که جو ایمنی در بیمارستان وضعیت
ضعیفی دارد در نتیجه پرستاران همواره در معرض خطرات و حوادث
شغلی می باشند و ایمنی در سازمان نیازمند بهبود و توسعه می
باشد .در واقع ،از پرسشنامه ساخته شده در مطالعه حاضر می توان
به عنوان ابزاری جهت پایش و بهبود مستمر شرایط ایمنی در یک
سازمان استفاده نمود.
این مطالعه نیز همچون تمامی مطالعات دارای محدودیت هایی
می باشد .در این مطالعه سعی شد که پرسشنامه ای با حداقل
سؤالات طراحی گردد تا پرستاران بتوانند در کمترین زمان ممکن و
با دقت کافی به آن پاسخ دهند .با این وجود ،برخی از پرستاران
همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و این مهمترین محدودیت
موجود در این مطالعه بوده است .همچنین ،پیشنهاد می شود که در
مطالعات بعدی رابطه بین ابعاد پرسشنامه طراحی شده در مطالعه
حاضر را با خروجی های مهم سیستم ایمنی یک بیمارستان یعنی
نرخ حوادث نیدل استیک و دیگر حوادث ،نرخ خطای پرستاران و
شاخص های مختلف ایمنی بیمار مورد قرار دهند.
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