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 مقاله پژوهشی                     ای حرفه بهداشت مهندسی مجله

 

مقدمه

با گسترش روزافزون صنایع و تکنولوژی، نیاز به ابزارهای مدیریتی و 

. در هزاره سوم، همه کشورها شودیمنابع کارآمد، بیشتر احساس م

در تکاپوی آماده سازی جوامع خود برای کنار آمدن با تغییرات 

هستند که در عرصه  وتحوالت وانطباق با الگوها و هنجارهای جدید

ایمنی از  یها. آموزش[1]کنند یزندگی روزمره انسان خود نمایی م

مادی و  یهانهینظر جهانی به عنوان مهمترین وسیله کاهش هز

. در این [2]شغلی شناخته شده است  یهایماریانسانی حوادث و ب

اجتماعی  _فرهنگی  یهاکه از طریق آموزه کنندیها سعی مسازمان

ها با آموزش افراد به ویژه با آموزش غیر وبه طور کلی در همه عرصه

 یهانین، مقررات و روشرسمی و آگاه نمودن آنها نسبت به قوا

موجود وسپردن برخی از مسئو لیت های اجتماعی به آنها به هدف 

اصلی خود یعنی ایجاد فرهنگ و رسیدن به جامعه ایمن و پایدار 

. این موضوع به حدی مهم است که اغلب صاحب نظران [3]برسند 

توصیف کرده ونقش  21آموزش را کلید ورود و عبور موفق از قرن 

ها . آموزش[4]اند آن را در ایجاد جامعه پایدار و ایمن اساسی دانسته

را که برای انجام  ییهاو مهارت هاتیدر یک سازمان باید بتواند قابل

الزم است به تناسب نیاز و ضرورت  یهاوظایف محوله و ایفای نقش

تقویت کنند. آموزش به عنوان یکی از اصول اساسی نهادینه شدن 

  سازمانی تعالی مدل اساس بر HSE آموزش بخشی اثر ارزیابی

EFQM (فنی حفاظت وتعلیمات مرکزتحقیقات: موردی مطالعه 
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 16/0۹/13۹5 تاریخ دریافت:

 18/02/13۹6: پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 بهداشت

 زیست محیط و ایمنی

 آموزش بخشی اثر ارزیابی

 (EFQM) سازمانی تعالی مدل

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان پزشکی علوم

 چکیده

  ت،بهداش پراهمیت موضوع به کار درمحیط انسانی نیروی پرنقش وحضور مختلف هایتکنولوژی توسعه با امروزه: مقدمه

  توجه اخیر دهه یک در. است شده جدی توجه کاردارد محیط سازی ایمن در بسزایی تأثیر که زیست محیط و ایمنی

 EFQM: European Foundation of Quality) مدل گیری کار وبه مطالعه به محققان و هاسازمان

Management )اظتحف وتعلیمات مرکزتحقیقات. است یافته افزایش سازمانی ارزیابی در اثرگذار شاخص یک عنوان به  

  نحوه به را HSE نظام مدیریت هایآموزش کشور کاردرسطح ایمنی آموزش امر متولی عنوان به کار بهداشت و فنی

  هنهادین الذکردر فوق هایدوره اثربخشی ارزیابی و تحلیل هدف با مطالعه این جهت بدین که نموده فراگیر ایگسترده

 .است گرفته انجام EFQM سازمانی تعالی مدل راهنمای از استفاده با کشور صنایع در HSE مدیریت سامانه کردن

  هدردور کننده شرکت فراگیران بررسی، مورد هدف جامعه و بوده مقطعی نوع از توصیفی مطالعه حاضر، پژوهش :کار روش

  مدل شاخص پرسشنامه از. باشدمی نفر 113 شده، برآورد نمونه تعداد. باشندمی HSE مدیریت سامانه آموزشی های

EFQM شد استفاده. 

  تحصیالت سطح با زن %5/34 مرد %5/65 شامل تفکیک، به نفرات تعداد که داد نشان مطالعه این اولیه نتایج ها:یافته

  بر که داد نشان مطالعه هایداده تحلیل. باشندمی دکتری %۹/0 و لیسانس فوق %۹/15 لیسانس، %77دیپلم، فوق 2/6%

  نسبت فراگیران درک و آگاهی سطح افزایش در HSE آموزش کارگاه برگزاری ،EFQM مدل گانه نه هایشاخص اساس

 (.P < 05/0) دارد داری معنی و مثبت و مستقیم تأثیر آماری لحاظ از زیست محیط و ایمنی بهداشت، مباحث به

  مذکورمی مرکز توسط HSE آموزشی هایکارگاه برگزاری باشدکه می این بیانگر مطالعه این از حاصل نتایج نتیجه گیری:

 .نماید ایفا کشور سطح صنایع در HSE مدیریت سامانه کردن نهادینه در بسزایی نقش تواند
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نقش مهمی در کاهش حوادث و ایمن شدن محیط  ،H.S.Eفرهنگ 

که هر اندازه در امر  دهدیموفق نشان م یهاکار دارد، تجربه شرکت

مان بیشتری عاید ساز یورشود سود و بهره یگذارهیآموزش سرما

. امروزه سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست [5] شودیم

یک سازمان در  یهاتیفعال یسازی در هدایت و هماهنگنقش مهم

جهت نیل به اهداف کالن و کاربردی بر عهده دارد. با پیاده سازی و 

در هر پروژ ه تمام خطرات آن عملیات  (HSE) تیریاستقرا نظام مد

مناسب جهت کاهش ریسک تا حد  یهاشناسایی و بالطبع راه حل

که  رسدیاین ضروری بنظر مقا بل تحمل ارائه خواهد شد. بنابر

ایمن و سالم آشنا باشند وعالوه  یهاپیمانکاران ویا مشاوران به روش

 یبرآموزش های الزم جهت ارتقاءدانش کارکنان خود، از الگوها

. ندیعملی و کار بردی در راستای انجام کار بدون حادثه استفاده نما

از شایستگی  نانیاطم HSEیکی ازمولفه های اساسی استقرارنظام 

و صالحیت افراد در پذیرش مسولیت ها وفعالیت ها است لذا سازمان 

کوتاه مدت وبلند مدت برای  یهادر قابل آموزش ییهاباید برنامه

ر مطالعات د. [6] دیایجاد شایستکی وصالحیت در افراد اجرای نما

ایمنی تاثیرات  یهاانجام شده مشخص گردیده که اجرای برنامه

حوادث دارد و متعاقباٌ باعث افزایش  یهامثبتی برکاهش شاخص

به سزایی  ریو همچنین آموزش تأث شودیسطح بهره وری سازمان م

 HSE-Qاستقرار  یهادر ایجاد درک مشترک ومتقابلی بین مؤلفه

ریت ایمنی و سالمت نباید مانع یادگیری در دارد. داشتن گواهی مدی

در  .[7]سیستم شود. بلکه باید فرایند آموزش را پشتیبانی نمایند 

ضمن ارتباط مثبت ومعنی داری بین مدیریت ایمنی، بهداشت 

وتعهد مستمر، به طور اصولی وموثر وجود دارد. بنابراین  یاحرفه

مدیریت باید در راستای سالمت و ایمنی کارگران در سازما نها 

. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل اثر [8]سرمایه گذاری کنند 

برگزار شده در  HSEآموزش سامانه مدیریت  یهابخشی کارگاه

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کاردر جهت 

شغلی و با استفاده  یهاطیدر مح HSEنهادینه کردن فرهنگ 

طراحی و به اجرا  EFQM یازشاخص های مدل تعالی سازمان

 درآمده است.

 کارروش 

مطالعه حاضر از نوع مقطعی و تحلیلی گذشته نگرمی باشد. جمعه 

آماری فراگیران حاضر در کارگاه آموزشی نظام مدیریت ایمنی و 

( در یک مقطع زمانی HSE MSبهداشت و محیط زیست )

. روش نمونه گیری در این باشدیم 13۹4مشخص طی سال 

مطالعه یه صورت تصادفی بوده است. تعداد نمونه برآورد شده با 

نفر تعیین  113توجه به مقدار دقت و خطای مطالعات مشابه 

شده و نمونه برداری به صورت تصادفی انجام شده است. جهت 

اجرای این مطالعه از پرسشنامه طراحی شده به صورت قبل و 

 یها، یکی از روشEFQMاست. بر اساس مدل  بعد استفاده شده

 سازمان و به یهاتیارزیابی منظم، سیستماتیک و جامع از فعال

 ریسازمان تأث یهاتیدست آوردن نتایجی که در روند بهبود فعال

. پرسشنامه حاضرمطابق با باشدیگذار است، تهیه پرسشنامه م

ار ت کمرکزتحقیات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداش یهاتیفعال

وخدمات قابل ارائه این مرکز به صنایع تهیه گردید. این 

و طیف پنج گانه  EFQMمعیار اصلی  ۹پرسشنامه بر اساس 

. روایی این پرسشنامه با نظر ده نفر [11-۹]لیکرت تدوین گردید 

 87۹/0پایایی آن باضریب آلفا کرونباخ  از اساتید و خبرگان و

نمودار اجرای مطالعه را نمایش  1 تصویرقرار گرفت.  دییمورد تأ

. پس از تهیه پرسشنامه ابتدا جلسات آموزشی برگزار دهدیم

گردید و پس از هر جلسه پرسشنامه در اختیار فراگیران قرار 

نرم افزار ثبت گردید. همچنین  ها در. نتایج پرسشنامهگرفتیم

مشخصات دموگرافیک افراد نیز به صورت جداگانه اخذ و در نرم 

آماری و تحلیهای توصیفی ثبت  یهاافزار جهت انجام آزمون

مدل تعالی سازمانی مورد استفاده در این  2 تصویر گردید.

و همکاران  Nabitzپژوهش را بر اساس مدل ارائه شده توسط 

ارائه شده است تهیه گردید  HSEکه جهت ارزیابی عملکرد  [12]

ین . اباشندیل مهستهمدفاکتور اصلی به عنوان  ۹. دهدیشنان م

. [13]اند شده تقسیم نتایجتوانایی ها و  ستهد دو بهفاکتورهای 

 بهزمتیاا EFQM ،1000 تعالی لمد همانند نیز لمد ینا در

مربوط به  ازیامت 500از این مقدار  که گرفته تعلق هارمعیا

 باشد.یم نتایج بهط مربوزمتیاا 500و  هاییتوانا

 هاافتهی

فردی و جمعیت شناختی  یهایژگینتایج توصیفی مربوط به و

افراد مورد مطالعه شامل سن، سابقه کار، جنسیت و میزان 

نشان داده شده است. همانگونه که  1جدول تحصیالت در 

بازه درصد( در  3/51، بیش از نیمی از افراد )شودیمشاهده م

-سوم از افراد مرد و یک-سال قرار گرفته، تقریباً دو 20-30سنی 

درصد زن( و  5/34درصد مرد در مقابل  5/65سوم نیز زن بوده )

 باشندیسال و کمتر م 5بیش از نیمی از افراد دارای سابقه کاری 

مورد  یهادرصد(. بعالوه، تجزیه و تحلیل توصیفی داده ۹/54)

درصد  2/6تحصیالت افراد نشان داد که  مطالعه بر اساس میزان

درصد  ۹/15لیسانس،  %77دارای تحصیالت فوق دیپلم، 

درصد( دارای  ۹/0تحصیالت دانشگاهی فوق لیسانس و تنها )

 مدرک دکتری بودند.

و  هاییشامل نه گویه در دو بخش توانا EFQMنتایج شاخص 

 هایی. نتایج مربوط به بخش تواناباشدیهمچنین بخش نتایج م

شامل گویه های رهبری، خط مشی و استراتژی، منابع انسانی 

و بخش  2-4جدول ها و منابع و فرایندها در )کارکنان(، شراکت

نتایج شامل نتایج مشتری، نتایج منابع انسانی، نتایج جامعه و 

 ارائه شده است. 3-4جدول نتایج کلیدی عمکرد در 
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 نمودار مراحل اجرای مطالعه :1 تصویر

 

 بله

 خیر

 بله

 خیر

 EFQM مراحل اجرای 

 رهبری

 خط مش واستراتژی

کار کنان() انسانیمنابع   

ومنابع هاشراکت  

 فرایندها

 نتایج مشتری

 نتایج منابع انسانی

 نتایج جامعه

عمکرد نتایج کلیدی  

رادبیات وپیشینه مرتبط با تحقیقمروری ب  

 SPSS افزاروروداطالعات درنرم 

پرسشنامه توسط فراگیران بعدازانجام دوره تکميل  

 برگزاری دوره آموزشی

 SPSS افزارورود اطالعات درنرم 

هادادهتحليل   

فراگیرانتعیین   

 تکميل پرسشنامه توسط فراگيران قبل ازانجام

دوره

 ارائه گزارشات

ارزیابی 

معناداری 

اطالعات 

ارزیابی معناداری 

اطالعات واردشده 

ازسوی فراگیران بعد 

 نیازسنجی آموزشی

آموزشی متناسب بافرهنگ هایدورهطراحی   HSE 

 EFQM طراحی پرسشنامه براساس مدل

 [
 D

O
I:

 1
0.

21
85

9/
jo

he
-0

40
11

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.21859/johe-04011
http://johe.umsha.ac.ir/article-1-204-fa.html


 و همکاران رمضانی   

4  

 

 
 (EFQMنمودار مدل تعالی سازمانی ) :2 تصویر

 

 فردی و جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه یهایژگیو :1جدول 

 درصد )%( فراوانی متغیر

   سن )سال(

30-20 58 3/51 

40-31 45 8/3۹ 

50-41 8 1/7 

 8/1 2 51باالتر از 

   جنس

 5/65 74 مرد

 5/34 3۹ زن

   سابقه کار )سال(

≤ 5 62 ۹/54 

10-5 28 8/24 

20-10 20 7/17 

30-20 3 7/2 

   تحصیالت

 2/6 7 فوق دیپلم

 0/77 87 لیسانس

 ۹/15 18 فوق لیسانس

 ۹/0 1 دکتری

 

 در قبل و بعد از انجام کارگاه آموزشی EFQMشاخص  هاییگانه بخش تواناگویه های پنج  یهاافتهی :2جدول 

 P-value بعد از کارگاه آموزشی قبل از کارگاه آموزشی EFQMگویه 

 001/0* ۹7/3±  618/0 55/3±  744/0 رهبری

 001/0* ۹7/3±  682/0 5۹/3±  867/0 خط مشی و استراتژی

 001/0* 01/4±  61۹/0 56/3±  722/0 منابع انسانی )کارکنان(

 001/0* 06/4±  63۹/0 73/3±  722/0 ها ومنابعشرا کت

 001/0* 0۹/4±  56۹/0 73/3±  712/0 فرایندها

 

 در قبل و بعد از انجام کارگاه آموزشی EFQMگویه های چهارگانه بخش نتایج شاخص  یهاافتهی :3جدول 

 P-value آموزشیبعد از کارگاه  قبل از کارگاه آموزشی EFQMگویه 

 001/0* 28/4±  554/0 81/3±  665/0 نتایج مشتری

 001/0* 02/4±  714/0 55/3±  683/0 نتایجمنابع انسانی

 001/0* 13/4±  624/0 76/3±  721/0 نتایج جامعه

 001/0* 31/4±  545/0 ۹1/3±  785/0 نتایج کلیدی عمکرد
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که میانگین کلی این آیتم در قبل  دهدینتایج ارزیابی نشان م

و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و 

 ۹7/3±  618/0 و 55/3±  744/0محیط زیست به ترتیب 

. مقایسه آماری این گویه در قبل و بعد از است آمده بدست

ها از که اختالف آن دهدیموزشی مورد نشان ماجرای کارگاه آ

. میانگین کلی (P < 001/0) باشدیلحاظ آماری معنی دار م

گویه خط مشی و استراتژی در قبل و بعد از برگزاری کارگاه 

آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به ترتیب 

 یهاافتهی. است آمده بدست ۹7/3±  682/0و  ±5۹/3  867/0

 که اختالف دهدیومقایسه ای آماری این گویه نشان م یتحلیل

شاخص گویه در قبل و بعد از اجرای کارگاه آموزشی از لحاظ 

کلی گویه  نیانگی. م(P < 001/0) باشدیآماری معنی دار م

منابع انسانی )کارکنان( در قبل و بعد از برگزاری کارگاه 

آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به ترتیب 

بدست آمده است. مقایسه  01/4±  61۹/0و  ±56/3  722/0

آماری این گویه در قبل و بعد از اجرای کارگاه آموزشی مورد 

ماری معنی دار ها از لحاظ آکه اختالف آن دهدینشان م

ها ومنابع در قبل گویه شراکت نیانگی. م(P < 001/0) باشدیم

و  73/3±  722/0و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی به ترتیب 

تحلیلی این آیتم در قبل  یهاافتهیبدست آمد.  ±06/4  63۹/0

که اختالف  دهدیو بعد از اجرای کارگاه آموزشی مورد نشان م

. (P < 001/0) باشدیی معنی دار مها از لحاظ آمارآن

تحلیلی مربوط به گویه فرایندها نشان داد که میانگین  یهاافتهی

این گویه در قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت 

ها از لحاظ آماری نیز معنی دار ایمنی، بهداشت و اختالف آن

 73/3±  712/0زیست به ترتیب  طی. مح(P < 001/0) باشدیم

است. نتایج مربوط به گویه نتایج  آمده بدست 0۹/4±  56۹/0 و

گویه شاخص  نیترمشتری به عنوان مهمترین و پر وزن

EFQM دهدیدر قبل و بعد از انجام کارگاه آموزشی نشان م 

که میانگین این گویه در قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی 

±  665/0مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به ترتیب 

بوده مقایسه آماری این گویه در قبل  28/4±  554/0و  81/3

ها که اختالف آن دهدیو بعد از اجرای کارگاه آموزشی نشان م

گویه  نیانگی. م(P < 001/0) باشدیاز لحاظ آماری معنی دار م

نتایج منابع انسانی در قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی 

±  683/0مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به ترتیب 

ها از لحاظ بدست آمده و اختالف آن 02/4±  714/0و  55/3

تحلیلی گویه  یهاافتهی. (P < 001/0) باشدیآماری معنی دار م

در قبل و بعد از انجام کارگاه  EFQMنتایج جامعه شاخص 

نشان داده که میانگین این آیتم در قبل و  HSEMSآموزشی 

±  624/0و  76/3±  721/0بعد از برگزاری کارگاه به ترتیب 

 باشدیها از لحاظ آماری معنی دار مبوده و اختالف آن 13/4

(001/0 > P)گویه نتایج کلیدی عمکرد در قبل و  نیانگی. م

±  545/0 و ۹1/3±  785/0برگزاری کارگاه به ترتیب بعد از 

. مقایسه آماری این گویه و پارامترهای است آمده بدست 31/4

آن در قبل و بعد از اجرای این کارگاه آموزشی مورد نشان 

 باشدیها از لحاظ آماری معنی دار مکه اختالف آن دهدیم

(001/0 > P). توصیفی مربوط به گویه های نه گانه  هاییافته

قبل از برگزاری کارگاه آموزشی نظام مدیریت  EFQMشاخص 

نشان  3تصویر در ( HSE MS)ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

، پنج گویه بخش شودیداده شده است. همانگونه که مشاهده م

، 56/3ن ، کارکنا55/3توانایی شامل رهبری دارای امتیاز 

بوده  73/3و فرایندها  73/3، منابع و مشارکت 5۹/3استراتژی 

و چهار گویه بخش نتایج شامل نتایج کارکنان دارای امتیاز 

و نتایج کلیدی  76/3، نتایج جامعه 55/3، نتایج مشتری 81/3

محاسبه شده است. ۹1/3عملکرد 

 بر اساس گویه های نه گانه قبل از انجام کارگاه آموزشی EFQMشاخص  :3تصویر 
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 بعد از انجام کارگاه آموزشی بر اساس گویه های نه گانه EFQMشاخص  :4تصویر 

 
 در قبل و بعد از انجام کارگاه آموزشی در افراد مورد مطالعه EFQM ییشاخص نها هاییافته :4جدول 

 EFQMشاخص 

 P-Value بعد قبل
11۹/0  ±32/74 100/0  ±60/82 *001/0 

 

 EFQMتوصیفی مربوط به گویه های نه گانه شاخص  هاییافته

بعد از برگزاری کارگاه آموزشی نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و 

نشان داده شده است.  4تصویر  ( درHSE MSمحیط زیست )

، پنج گویه بخش توانایی شامل شودیمالحظه مهمانگونه که 

، منابع ۹7/3، استراتژی 01/4، کارکنان ۹7/3رهبری دارای امتیاز 

بوده و چهار گویه بخش نتایج  0۹/4و فرایندها  06/4و مشارکت 

، 02/4، نتایج مشتری 28/4شامل نتایج کارکنان دارای امتیاز 

. نتایج باشدیم 31/4و نتایج کلیدی عملکرد  13/4نتایج جامعه 

 یبراساس سیستم شاخص گذار EFQMمربوط به شاخص 

EFQM  در قبل و بعد از انجام کارگاه آموزشی افراد مورد مطالعه

نشان داده شده است. محاسبه این شاخص بر اساس  4جدول در 

محاسبه  EFQMدرصد سهم هر یک از گویه ها در شاخص نهایی 

، میانگین کلی این گویه شودیانگونه که مشاهده مشده است. هم

در قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت 

 60/82±  100/0و  32/74±  11۹/0و محیط زیست به ترتیب 

که اختالف  دهدیبدست آمده است. مقایسه این یافته نشان م

 HSEزشی این دو شاخص در قبل و بعد از برگزاری کارگاه آمو

MS باشدیاز لحاظ آماری معنی دار م (001/0 > P). 

 بحث

مطالعه حاضر که با هدف ارزیابی اثربخشی کارگاه نظام  هاییافته

مدیریت آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرکز تحقیقات 

حفاظت و تعلیمات کار بر اساس معیارها و پارامترهای شاخص 

EFQM  انجام شده است به طور کلی بیانگر دو نکته کلیدی و

. اول اینکه استفاده از این سیستم شاخص گذاری باشدیمهم م

ارائه شده در این مرکز بسیار  یهابرای ارزیابی اثربخشی آموزش

ارائه شده  یهاکارا و مفید و کاربردی بوده و دوم اینکه آموزش

از  HSE MSریت آموزشی نظام مدی یهادر قالب کارگاه

د . همانگونه که بیان شباشدیاثربخشی خوب و باالیی برخوردار م

)شامل  هاییشامل نه گویه در دو بخش توانا EFQMشاخص 

گویه های رهبری، خط مشی و استراتژی، منابع انسانی 

ها و منابع و فرایندها( و همچنین بخش نتایج )کارکنان(، شرا کت

نتایج  و منابع انسانی، نتایج جامعهنتایج )شامل نتایج مشتری، 

. معنی دار بودن اختالف نتایج مربوط به باشدی( مکلیدی عمکرد

براساس سیستم شاخص گذاری  EFQMمیانگین کلی شاخص 

EFQM  در قبل و بعد از انجام کارگاه آموزشی افراد مورد مطالعه

که بر اساس شاخص  باشدیگویای این نتیجه کلیدی و مهم م

EFQM، رگزاری کالس و کارگاه آموزشی نظام مدیریت ایمنی، ب

بهداشت و محیط زیست باعث ارتقای سطح دانش و آگاهی آنها 

نسبت به این مبحث مهم گردیده است. یکی از نتایج مهم 

. باشدیبر جو ایمنی م ریآموزشی تأث یهابرگزاری کارگاه

 دهدیدر این مطالعه نشان م EFQMهمانگونه که شاخص 

و  یهابر شاخص تواندیم HSE MSری کارگاه آموزشی برگزا

گذارد، ب ریگویه های مهم مانند نتایج کلیدی عملکرد و رفتار تأث

Unto varonen 1۹۹۹در سال  یاو همکاران نیز طی مطالعه 

 ایمنی یجو ایمنی و ارتباط آن با عملکردها ریبه بررسی تأث

ند که نتیجه شرکت فراوری چوب پرداخت 8ومحیط کار ایمن در 

این مطالعه نشان داد که جو ایمنی با سطح ایمنی محیط کار و 

ایمنی شرکت مرتبط بوده و این ارتباط بین جو  یعملکردها

. بر اساس [14]ایمنی و ایمنی محیط کار بیشتر بوده است 

که به  2014و همکاران در سال  OsmoKauppilaمطالعه 

بررسی اهمیت موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست و 

ر موضوع د نیترمدیریت کیفیت به عنوان متداول یهاستمیس
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پرداختند، نشان داده شد که در سیستم مدیریت  21قرن 

به سزایی در ایجاد درک  ری، آموزش تأثHSE-Qیکپارچه 

دارد و بوسیله  HSE-Qاستقرار  یهان مؤلفهمشترک و متقابلی بی

و مدیریت  HSE-Qآن محققان در صدد جستجوی ارتباط بین 

یافته با  نی. ا[15]باشند یمستقیم م یهاتییکپارچه در فعال

نتایج این مطالعه که آموزش مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط 

به  EFQMزیست باعث افزایش و ارتقای گویه های شاخص 

عنوان یک شاخص معیار برای اندازه گیری عملکرد گردیده است 

 . نتایج این مطالعهباشدیدارای همخوانی مناسب و بسیار خوبی م

 HSEکه برگزاری کارگاه آموزشی نظام مدیریتی  دهدینشان م

 یهاتیباعث بهبود عملکرد سازمانی در راستای فعال تواندیم

ها و عملکرد ایمنی مانند رهبری و توانمندسازی رفتارها، کنش

نیروی انسانی و در نتیجه افزایش سطح ایمنی و همچنین 

نیز که توسط  یابهداشت و بهبود محیط زیست گردد. در مطالعه

LiseGranerud  وRobson Rocha  در خصوص  2011در سال

فراگیری سازمانی و بهبود مستمر سالمتی و ایمنی کار به اجرا 

درآمد، مشخص شده گواهی مدیریت ایمنی و سالمت که از 

باعث  شودیارائه م OHSASطریق برگزاری کارگاه آموزشی 

ی موزش را پشتیبانیادگیری در سیستم شده و همچنین فرایند آ

وشیوه های بهبود با توجه به سالمت و ایمنی به طور  دینمایم

. [16] باشندیعمده برفرآیند های سازمانی شرکت وابسته م

که با هدف ارزیابی اثربخشی  یاسماواتی و همکاران طی مطالعه

نی در شرکت ذوب آهن اصفهان به روش ایم یهاآموزش

پرسشنامه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بررسی آسیب 

برخوردار است، چرا  اییژهشناسی این نوع آموزشها از اهمیت و

که آموزش ایمنی از نظر جهانی به عنوان مهمترین وسیله کاهش 

مادی و انسانی حوادث و بیماریهای شغلی شناخته  هایینههز

مطالعه حاضر  هاییافته. هرچند این یافته با [17]ده است ش

دلیل که از ابزار ، اما این مطالعه به این باشدیهمخوان م

قدرتمندتری برای بررسی اثربخشی و کارایی سیستم آموزش 

ایمنی و بهداشت و محیط زیست استفاده نموده دارای قدرت و 

. استفاده باشدیتوان بیشتری برای اثبات این کارایی و اثربخشی م

 یهابرای برآورد و سنجش اثربخشی کارگاه EFQMاز شاخص 

راه حل بسیار کاربردی برای این مورد  کی HSE MSآموزش 

نیز توسط امیدیان وهمکارانش  یا. در این راستا مطالعهباشدیم

آموزشی  یهابا هدف ارزیابی کیفیت عمکرد گروه 13۹4در سال 

دوره کارشناسی ارشد آزاد اسالمی واحد دزفول براساس الگوی 

( در سال EFQMتعالی بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی )

انجام دادند که این نتیجه مهم را در پی داشته  13۹2یلی تحص

است که استفاد از این معیار برای سنجش اثربخشی بسیار قابل 

 .[18]باشد یقبول و مفید م

 گیرینتیجه

 ینسبت به اجرای دورها تواندیباتوجه به نتایج این تحقیق م

درجهت افزایش سطح دانش وآگاهی  HSE MS یآموزش

 ریتیفراگیران اقدام نمود و همچنین زمینه استقرارنظام مد

HSE کاهش حوادث ناشی ازکاردر صنایع کشور به  یرادرراستا

طور جد اجرا نمود.
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Abstract 

Introduction: Today, with development of technology and the important role of human 

resources in the workplace, serious attention is paid to the important role of HSE 

management, which has a significant impact in immunization of the workplace. In the 

past decade, the organizations' and researchers' attention have been increased in studying 

and applying the EFQM model. This model provides a comprehensive and non-

prescription framework for self-assessment. Therefore, in this regard, the Technical 

Research Center for safety and health protection, as the custodians of the work safety 

training in the country, has spread the HSE management training; therefore, through this 

method, it was attempted to evaluate the efficiency of mentioned tenures in applying the 

HSE management system in the country's industry, using the EFQM organizational 

excellence model. 

Methods: The present study was a cross-sectional descriptive study and the target 

population, included students participating in HSE management training courses. The 

sample included a total of 280 subjects and Using Cochran formula with a confidence 

level of 95%, the number of samples generated became 113 people. The Collection tool 

based on the EFQM model indices, led to the design of a questionnaire, whose validity 

and reliability was confirmed by 10 professors. The provided questionnaires were given 

to samples based on a Likert scale before holding period and also after the mentioned 

period. 

Results: After this project, it was found that the population included 65.5% males and 

34.5% females with education of 6.2% diploma, 77% BA, 15.9% MA, and 0.9% PHD. 

Then the gathered information were entered in the SPSS software (v.21) and were 

investigated using the descriptive and analytical chi-square tests and Spearman 

correlation coefficient at a significant level of 0.05. 

Conclusions: The results showed that the HSE MS courses held by the mentioned center 

had a significant impact on applying the HSE management system in the country's 

industry. 
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