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Abstract 

Background and Objective: The organization's performance in the field of 

health, safety, and environment (HSE) education is a prerequisite for the 

continuous improvement of management systems. Providing successful 

training requires the recognition and development of effective factors, such 

as key performance indicators. In addition, the indicators, such as the cost 

and the educational per capita that are normally being used, are not sufficient 

in this regard. The purpose of this study was to identify and rank important 

indicators in the performance of health, safety, environment, and energy 

education. 

Materials and Methods: The present study was designed and implemented 

based on four steps. In the first step, the literature was studied, and the 

functional indicators of education were identified. The reliability and 

validity of the tool were examined under the supervision of a panel of 

experts. In the third step, the appropriate criteria for ranking key performance 

indicators of health, safety, environment, and energy (HSEE) education were 

selected using the present literature. Moreover, in the next step, the experts 

were provided with a checklist, including 43 key performance indicators for 

HSEE education based on smart metrics. Then the data were analyzed by 

combining the hierarchical analysis and Fuzzy TOPSIS. 

Results: According to the obtained results, the highest weight related to the 

specificity criterion was reported as 0.34. The highest relative importance of 

the indicators was related to holding HSEE courses in the form of the 

workshop (CCI: 0.516), running HSEE courses electronically (CCI: 0.508), 

participating level of individuals in training (CCI: 0.505), which were ranked 

one to three. 

Conclusion: The implementation of selected indicators with regard to the 

sensitivity and effective role of education in improving health, safety, and 

environmental management systems are the necessities of using these 

indicators, along with other indicators of this system. 
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 زیست محیط ایمنی، بهداشت، آموزش عملکردی کلیدی هایشاخص بندیرتبه و شناسایی

 چندمعیاره گیریتصمیم هایتکنیک از استفاده با انرژی و

،*1رشیدی سحر
 4منصوریان مرتضی ،3شبیری محمد سید ،2یاراحمدی رسول ، 

 جنوب، تهران، ایران تهران نورپیام دانشگاه ست،یز طیگروه آموزش مح زیست، محیط آموزش دکتری دانشجوی 1
 ایران، تهران، ایران پزشکی علوم دانشگاه هوا، آلودگی تحقیقات مرکز ای،حرفه بهداشت مهندسی گروه 2
 تهران، ایران، ستیز طیآموزش مح در ونسکوی یکرس سینور و رئامیدانشگاه پ ست،یز طیگروه آموزش مح 3
 ایران، تهران، ایران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش گروه 4

 yahoo.com86sahar_rashidi@ایمیل:  .، تهران، ایرانجنوب تهران نورپیام دانشگاه ست،یز طیگروه آموزش مح ،رشیدی سحر * نویسنده مسئول:

 
 

 01/10/1397 تاریخ دریافت مقاله:

 31/01/1398 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

HSE (Safety and Environment, Health ) آموزش زمینه در سازمان عملکرد سابقه و هدف:

 شناخت به نیاز موفق هایآموزش ارائه .است( HSE) تیریمد یهاسیستم مستمر بهبود برای نیازیپیش

 قبیل از هاییشاخص به تواننمی و دارد یعملکرد یدیکل هایشاخص مانند تأثیرگذار عوامل توسعه و

 حاضر پژوهش ارتباط، این در. نمود اکتفا هستند، استفاده درحال معمول طوربه که آموزشی سرانه و هزینه

 انرژی و زیست محیط ایمنی، بهداشت، آموزش عملکرد در مهم هایشاخص بندیرتبه و شناسایی هدف با

 .شد انجام

شدند و  یبررس پژوهش اتیادب ابتدا .است شده اجرا و طراحی گام چهار در حاضر پژوهش ها:مواد و روش

 مورد متخصصان از گروهی توسط هاآن روایی و پایاییو  دندیگرد ییشناسا آموزش یعملکرد یهاشاخص

 HSEE آموزش یعملکرد یهاشاخص یبندرتبهمناسب جهت  یارهایمع ،سوم گام در .گرفت قرار بررسی

(Health, Safety, Environment & Energy )چهارم،گام  درو  دندیگرد انتخاب موجود اتیادب از استفاده با 

 یارهایمع اساسبر HSEE آموزش یعملکرد یدیکل شاخص 43 برمشتمل  یستیلچک که پژوهش ابراز

 تاپسیس فن و مراتبیسلسله تحلیل فن تلفیق با هاداده سپس، .گرفت قرار متخصصان اریبود در اخت اسمارت

 .گردیدند تحلیل و تجزیه فازی

 بیشترین با ارتباط در. بود 346/0 وزن با بودنمشخص معیار به مربوط وزن بیشترین نتایج، مبنای بر ها:یافته

 هادوره برگزاری نحوه ،(=516/0CCI) کارگاهی صورتبه هادوره برگزاری نحوه نیز هاشاخص نسبی اهمیت

 سه تا یک هایرتبه (=505/0CCI) آموزش در افراد مشارکت میزان( و =508/0CCI) الکترونیکی صورتبه

 .دادند اختصاص خود به را

 بهبود در آموزش سزایبه نقش و حساسیت به توجه با منتخب هایشاخص کارگیریبه گیری:نتیجه

 دیگر کنار در هاشاخص این کارگیریبه ضروریات از زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت هایسیستم

 .باشدمی سیستم این هایشاخص

 

 زیست محیط ؛عملکردی شاخص ؛بهداشت ؛ایمنی ؛آموزش واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم

(Environmental and  Safety, Health HSEMS:

Management Systems )هم به اجزای از متشکل ایمجموعه 

 محیط و ایمنی بهداشت، معین اهداف تحقق راستای در پیوسته

 و هدایت دهی،سازمان ریزی،برنامه چارچوب در سازمان زیست

 و ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم استقرار. است اجزا کنترل

 رسیدن در مدیریتی مهم عامل عنوانبه صنایع در زیست محیط

 .باشدمی پایدار توسعه و زیست محیط ایمنی، بهداشت، الزامات به

 برای مربوطه استانداردهای در HSE مدیریت سیستم مهم نقش

 عواقب و حوادث ها،ناهنجاری خطرات، کاهش یا و حذف

 .[1] است انکارغیرقابل کامل طوربه نامطلوب،

 شد داده نشان Bhasi و Kumar راستا در مطالعه ینا در
 

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 34تا  26 صفحات ،1398 بهار ،1شماره  ،6دوره       

 مقاله پژوهشی
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 زیست محیط و یایمن بهداشت، آموزش هایشاخص                                     

 [9، 10] ایران HSE ادارات زیست محیط و ایمنی بهداشت، آموزش در استفاده مورد عملکردی کلیدی هایشاخص: 1 جدول

 منبع شاخص

  یآموزش یهادورهتعداد HSE 

  تعداد ساعت آموزشHSE ساعت( )نفر 

  سرانه آموزشHSE 

 یرعاملو پدافند غ HSEاداره کل 

 وزارت نفت

 یهاهاز حوز یکدر هر یآموزش یهاهدور ینسبت برگزار HSEE برگزارشده یآموزش یهاهبه کل دور 

 یهاهاز حوز یکنسبت نفر ساعت آموزش در هر HSEE به کل نفر ساعت آموزش برگزارشده 

 ،وزارت صنعت HSEEاداره کل 

 معدن و تجارت

 

 موفق اهداف به دستیابی در ایمنی مدیریت سنتی هایروش که

 باشند؛ جداگانه نباید ایمنی ارتقای هایسیاست و است نبوده

 آموزش ارتباطات، مانند مدیریتی هایبرنامه با بایستمی بلکه

 هایپژوهش که است ذکر شایان. [2] شوند یکپارچه قوانین و

 یهارا از چالش آموزش کمبود و آگاهی عدم متعددی

 .[3-5] انددانسته HSE هاییستمس

 بر( Illinois) ایلینویز دانشگاه ایمنی آموزش اساتید از یکی

 بهبود سوانح، و حوادث از جلوگیری منظوربه که است باور این

 باشدمی نیاز مورد درگیر، افراد عادات و نگرش مهارت، دانش،

 حلقه و پیوند یک عنوانبه را آموزش زیادی هایمدل .[6]

 ایمنی بر اثرگذار شدهشناسایی فاکتورهای و عوامل میان ارتباطی

 ایمنی فرهنگ ارتقای دانش، ارتقای. اندنموده معرفی هاسازمان

 و سالمتی ارتقای و حفظ راستای در افراد آموزش و سالمت و

 جهت در باید که است استراتژیکی اهداف جمله از زیست محیط

. یافت دست آن به سازمان در HSE اصول سازینهادینه و رشد

 زیست محیط و ایمنی بهداشت، آموزش زمینه در سازمان عملکرد

(HSE) یهاسیستم مستمر بهبود سیاست برای نیازپیش یک 

 ارائه .باشدیم ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا تیریمد

 ارائه نحوه منابع، صنعت، اهداف شناخت به نیاز موفق هایآموزش

 یعملکرد یدیکل هایشاخص مانند تأثیرگذار عوامل توسعه و

 نحو به را خود سازمان عملکرد چگونه گویندیبه ما م که)

 .دارد( یدده یشافزا یریچشمگ

:Key Performance  KPIs) عملکرد کلیدی هایشاخص

Indicator )حیاتی عوامل ارزیابی برای که هستند هاییصشاخ 

 موفقیت و شوندمی استفاده شدهتعریف هدف یک به مربوط

  .باشدمی وابسته عوامل این به هدف، این به دستیابی در سازمان

 شناختن هایراه از یکی هاآن پیگیری و حیاتی عوامل شناسایی

 هایشاخص استخراج واقع در. [7، 8] است سازمان توسعه

 عملیاتی اجرای و طراحی برای مناسب ابزاری آموزش، عملکردی

 صنایع زیست محیط و ایمنی بهداشت، آموزش هایبرنامه

 پرتو عملکرد بر هاشاخص این از مناسب مجموعه یک .باشدمی

   .سازدمی برجسته را توجه به نیازمند سطوح و انداخته

 هایشاخص تا اندکرده تالش انسانی منابع هایمدل اگرچه

 جهت الزم تمرکز همچنان اما دهند؛ پوشش را آموزش عملکردی

 شناخت بر تأکیدی و نداشته وجود آموزش حوزه تردقیق بررسی

 در صنایع و هاسازمان HSEE حیطه در آموزش هایشاخص

 به تواننمی دیگر، سوی از. است نگرفته صورت مختلف مطالعات

 معمول طوربه که آموزشی سرانه و هزینه قبیل از هاییشاخص

 بیانگر زیرا نمود؛ کتفاا( 1 جدول) هستند استفاده درحال

 این. باشندنمی شدهارائه هایآموزش از دقیقی و کیفی اطالعات

 هایبرنامه تهیه برای الزم عملی و دانشی زیرساخت هاشاخص

 سازمانی هایآموزش دهند،نمی ارائه را HSE آموزش اجرایی

HSE و سریع تشخیص به و کنندنمی دهیسازمان و هدایت را 

 HSE حیطه در سازمان آموزشی عملکرد از انحراف موقعبه

 عملکرد پایش و مدیریت شرایط، این در. نمایندنمی کمکی

 بود؟ خواهد پذیرامکان چگونه HSE آموزش زمینه در سازمان

 عملکردی کلیدی هایشاخص از استفاده با شفاف رویکرد وجود

 بر بیشتری تمرکز تا سازدمی قادر را آموزشی مدیران آموزش،

 اینکه جای به) نمایند آموزشی هایگذاریسرمایه از هریک مفاد

 با حاضر پژوهش راستا، این در(. کنند کنترل را هاهزینه صرفا  

 ایمنی، بهداشت، آموزش عملکردی هایشاخص شناسایی هدف

 اسمارت معیارهای براساس شدهبندیرتبه انرژی و زیست محیط

  .شد انجام
 

 هامواد و روش

 در چهار گام انجام شده است.  حاضر پژوهش
 

مهم در آموزش  یعملکرد یهاشاخص ییشناسا: اول گام

 یانرژ و ستیز طیمح ،یمنیبهداشت، ا
 یبررس ،یاکتابخانهموجود، مطالعات  اتیادب یبررس با

موجود،  یآموزش یهامدل ،یآموزش سازمان یاستانداردها

 یهاشاخص ها،سازماندر  یمنابع انسان تیریمد یهامدل

مستندات موجود در ادارات  ع،یدر صنا HSE یعملکرد یدیکل

 متخصصان ،نظرانبا صاحب قیعم یهامصاحبه و HSEو دفاتر 

و  ستیز طیمحو  یمنیا بهداشت، یهاآموزش حوزه فعاالن و

دهندگان و از ارائه یبرخ یسازمان یهاآموزش متخصصان

 ست،یز طیمحو  یمنیا بهداشت، یهاآموزش کنندگانافتیدر

 با یهاشاخصشاخص استخراج شد و پس از حذف  180

 نیا ،یسازیکمرقابلیغ یهاشاخص ایمشابه و  یهاکارکرد

 . دیشاخص رس 75تعداد به 
 

 و یسازیدیکلبا هدف  متخصصانپنل  لیتشک: دوم گام
 شدهییشناسا یهاشاخص یاعتباربخش

 یهاشاخص حیاز انتخاب صح افتنینانیاطم منظوربه
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 و همکاران رشیدی 
 

مستقل  یرهایکه همان متغ یمعدن عیدر صنا HSE آموزش

 با یشیاندهمهستند، از روش اجماع که حاصل جلسات 

 بهداشت، متخصص 10 با ساعته چهار جلسه سهو  امر متخصصان

 یاگونهبه د؛یاستفاده گرد ،آموزش است و ستیز طیمح ،یمنیا

متفاوت منجر  یکردهایرو و هادگاهید با متخصصاننظر که تبادل

 در د؛یگرد شدههیته یهاشاخصدر  یراتییو تغ ینیبه حذف، بازب

 نیادامه ا درو  افتیمورد کاهش  48 به هاشاخصتعداد  جه،ینت

 . گرفتندقرار  یو ظاهر ییمحتوا شیرایو تحتها شاخص
 

 یهاشاخص یبندجهت رتبه اریمع انتخاب: سوم گام
 شدهییشناسا

 فی( تعرKPI) یعملکرد یدیکل یهاشاخص که یهنگام

 عملکرد یهاشاخص یبرا یضرور یهایژگیو بر عالوه شوند،یم

(PIs: Performance Indicators)یارهای، مع SMART هک 

 گریاول کلمات د حروف از و بوده( Acronym) سرواژه کی

 هاشاخص نکهیاز ا نانیاطم حصول یبرا شده است، بیترک

 یدارا ،(Measurable) یریگاندازهقابل ،(Specific) مشخص

( و Realistic) انهیگراواقع ،(Achievable) یابیدست تیقابل

مورد استفاده قرار  دیبا ( هستندTime frame) یبندزمان یدارا

 یبرا را اریمع پنج نیاHursman (2010 ). [11] ردیگب

 .[12] است دانسته مؤثر یعملکرد یدیکل یهاشاخص

SMART  یدیکل یهاشاخص اعالن یبرا یخوبراه 

 یچارچوب جامع برا کی عنوانبه رایز باشد؛یم یعملکرد

 یعملکرد یدیکل یهاشاخص انتخاب درباره یریگمیتصم

 در( 1394) همکاران و یاراحمدی .[13]گردد یم محسوب

 یهاشاخص یبندرتبه جهت را SMART یارهایمع خود پژوهش

 یمعرف مناسب ستیز طیمح و یمنیا بهداشت، یعملکرد یدیکل

 .[14] اندنموده

 شفافنیعم جامع، شاخص یعنی :باشد مشخص و نیمع ،، 

 یکسانیکه برداشت  یطورهب ؛باشد حیرسا و صر ،واضح ،ساده

 .دینما جادیرا ا میمفاه از

 د؛ مقدور باش یها به سادگنسنجش آباشد:  یریگاندازهلقاب

 یفیعملکرد ک فیتعر تیقابل ،یعالوه بر عملکرد کم یعنی

 .باشد داشته زین را یکم ریمتغ یهابشاخص در قال

 باشد یابیدستلقاب. 

 هایمشطخ ها،تیمأمور ،هاتیبا فعال یعنی :باشد انهیگراواقع 

حساس و  یهاهحوز با زینسازمان و  یواقع یو راهبردها

 .باشد مرتبط سازمان عملکرد یدیکل

 داشته  ینیمع یابیدوره ارز یعنی :یچارچوب و محدوده زمان

 .[15]باشد 

 جهت معیاری عنوانهب SMART معیارهای بنابراین،

مرحله  در ،منظور این برایشدند.  انتخاب هاشاخص بندیرتبه

 یعملکرد یدیکل یهاشاخصمورد  در یریگمیتصم سیدوم ماتر

آن  یارهایو مع هاشاخص آن هایگزینه که HSEآموزش 

SMART یفاز کردیاستفاده از روبا  ،است (Fuzzy Logic و )

  .دیگرد نیتدو و یطراح 2مطابق با جدول  یزبان فیط

 تحلیل در شدهکاربردهبه کالمی عبارات و فازی اعداد

 در (Analytical Hierarchy Process) فازی مراتبیسلسله

 .است شده داده نشان 2 جدول

 فازی تاپسیس در شدهکاربردهبه کالمی عبارات و فازی اعداد

(Fuzzy TOPSIS) است شده داده نشان 3 جدول در. 

 

 اطالعات تحلیل و تجزیه و آوریجمع: چهارم گام
 عملکردی هایشاخص بر مشتمل لیستیچک پژوهش ابزار

 روایی که بود مندنظام مطالعه یک از برگرفته HSEE آموزش

 از استفاده راستای در .است رسیده متخصصان تأیید به آن

 هایشاخص بندیاولویت در چندمتغیره گیریتصمیم تکنیک

 که است هاییویژگی به دهیوزن نیازمند محقق ابتدا عملکرد،

 از نماید؛می تبدیل کلیدی شاخص به را عملکرد شاخص یک

 تا شد استفاده زوجی مقایسه و مراتبیسلسله تحلیل از رو این

 .آید دستبه معیارها مراتبیسلسله ساختار و معیار هر وزن

 ینا فازیAHP (Analytical Hierarchy Process )روش 

 باشدمی Buckley یهندس یانگینپژوهش برگرفته از روش م

 از یکی آل،ایده حلراه با تشابه یا فازی تاپسیس تکنیک. [18]

 به مربوط مسائل حل هایروش ترینکارآمد و ترینمحبوب

:Multiple Criteria  MADM) چندمعیاره گیریتصمیم

Making Decision )لیستچک مطالعه این در .است 

 معیارهای بر مبتنی HSEE موزشآ عملکردی هایشاخص

 شایان. شد داده مطالعه مورد جامعه متخصصان به ذکرشده

 کلیدی شاخص هایویژگی به امتیازدهی نحوه که است ذکر

 گرفت صورت "9 تا 1" از لیکرت طیف مبنای بر عملکرد

 (.2 جدول)

 نظر از هاشاخص از هریک اولویت تعیین به بعد گام در

 هایگزینه مقایسه و بندیرتبه برای .شد پرداخته متخصصان

 [16] هاآن فازی معادل و عملکرد کلیدی هایشاخص ارزیابی امتیاز متغیرهای زبانی مقادیر :2 جدول

 مطلق کامالً برتری عالی خوب بسیار خوب نسبتاً خوب برتر برتر کمی کم بسیار برابری برابر

(1،1،1) (1،1،5،1،5) (1،2،2) (3،3،5،4) (3،4،4،5) (3،4،5،5) (5،5،5،6) (5،6،7) (5،7،9) 
 

 [17] هاآن فازی معادل و عملکرد کلیدی هایشاخص ارزیابی امتیاز متغیرهای زبانی مقادیر: 3 جدول

 خوب بسیار خوب متوسط ضعیف ضعیف بسیار

(1،1،3) (1،3،5) (3،5،7) (5،7،9) (7،9،9) 
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 زیست محیط و یایمن بهداشت، آموزش هایشاخص                                     

 هاگزینه بین فواصل تعیین جهت و گزینه بهترین انتخاب مختلف،

 این تاپسیس پایه مفهوم .است گردیده استفاده فازی تاپسیس از

 حلراه از را فاصله ترینکوتاه باید شدهانتخاب گزینه که است

 فاصله دورترین و (:Point IdealPositive  PIS) مثبت آلایده

 داشته (:Point IdealNegative  NIS) منفی آلایده حلراه از را

 طوربه تاپسیس، بودندرکقابل و سادگی به توجه با. باشد

 . [19] گیردمی قرار استفاده مورد مختلف مناطق در ایگسترده

 به و است ریاضی هایمدل از چندشاخصه گیریتصمیم

 گزینه یک انتخاب منظوربه که دارد اشاره مسأله حل از رویکردی

 هایروش. گیردمی قرار استفاده مورد گزینه محدودی تعداد از

. هستند معروف کاربرد سهولت به چندمعیاره گیرییمتصم

 منابع و کنند حفظ را قوت نقطه این توانندمی ترکیبی هایروش

 پژوهش رو، این از نمایند؛ ایجاد را تجربه و دانش از ایچندگانه

 رویکرد دو ترکیب از کارا تصمیمات به دستیابی منظوربه حاضر

TOPSIS  وAHP دیگری قوت نقاط با هریک ضعف نقاط که 

 .[20] است نموده استفاده شود،می جبران
 

 هایافته
 فازی AHP روش نتایج
 از استفاده با گیریتصمیم هایگزینه بندیاولویت منظوربه

 ترجیح و مراتبیسلسله تحلیل هایتکنیک ترکیبی رویکرد

 چارچوب و معیارها وزن ابتدا آل،ایده حلراه به مشابهت براساس

. آمد دستبه مراتبیسلسه تحلیل از استفاده با زیرمعیارها و معیار

 اسمارت هایمشخصه از هریک وزن که است ذکر شایان

 تیابلقاز  یبرخوردار بودن،یریگاندازهقابل بودن،مشخص)

ت زمان شاخص در مد یریگهانداز یتقابلو  انهیگراواقع یابیدست

 آموزش مدیریت کلیدی هایشاخص بندیاولویت در( ینمع

HSEE مراتبیسلسله تحلیل در زوجی مقایسه از استفاده با 

 (.4 جدول) آمد دستبه

 وزن بیشترین شود،می مشاهده 4 جدول در که گونههمان

 استفاده با HSEE آموزش کلیدی هایشاخص بندیاولویت در

 وزن با بودنمشخص مراتبی،سلسله تحلیل در زوجی مقایسه از

 171/0 وزن با( C2) گیریاندازه قابلیت آن از پس و بوده 346/0

 ینشاخص در مدت زمان مع یریگهانداز یتقابل دوم، رتبه در

(C5 )دستیابی قابلیت  سوم، رتبه در 170/0 وزن با (C3 )وزن با 

 در 156/0 وزن با( C4) بودنگرایانهواقع و چهارم رتبه در 157/0

 .دارند قرار پنجم رتبه

 

  فازی تاپسیس کمک با هاگزینه بندیرتبه
  گرفتهتعلق امتیازات تحلیل و فوق هایوزن کارگرفتنبه با

 اسمارت، هایمشخصه از هریک بر مبتنی شاخص هر به

. گردید تعیین تاپسیس تکنیک از آمدهدستبه برتر هایشاخص

 حلراه از هاآن فاصله به توجه با اولویت ترتیببه هاشاخص این

 .اندشده ارائه آلایده گزینه و منفی و مثبت آلایده
 با را HSEE آموزش عملکرد کلیدی هایشاخص 5 جدول

 .دهدمی نشان تاپسیس تحلیل طریق از شدهمحاسبه اولویت

 به گزینه هر نسبی نزدیکی شود،می مشاهده که گونههمان

 است آن دهندهنشان اولویت ترتیببه هاشاخص آلایده حلراه

 HSEE حیطه در کارگاهی صورتبه هادوره برگزاری نحوه که

 حیطه در الکترونیکی صورتبه هادوره برگزاری نحوه ،(516/0)

HSEE (508/0)، هایآموزش در افراد مشارکت میزان HSEE 

 ،(505/0) سرفصل دارای HSEE آموزشی هایدوره ،(505/0)

 پوشش ،HSEE (504/0) حیطه در شدهطراحی هایدوره

 قبولی میزان ،HSEE(503/0)  آموزشی نیازسنجی در مشاغل

 حیطه در تئوری آموزش ،HSEE (500/0) آموزشی هایدوره در

HSEE (500/0)، هایبرنامه به برگزارشده آموزشی هایبرنامه 

 در کارکنان دهیپوشش میزان وHSEE (497/0 ) در شده تقویم

 .اندبوده برتر شاخص HSEE (496/0 )10 آموزش
 

 یاصل یارهایشده معلو نرما یوزن قطع :4 جدول

 ینشاخص در مدت زمان مع یریگهانداز بودنگرایانهواقع دستیابی قابلیت گیریاندازه قابلیت بودنمشخص معیار نام

 170/0 156/0 157/0 171/0 346/0  وزن

 

 هاینهگز یینها یبندهرتب :5 جدول

CL D- D+ 
 شماره

 شاخص
 شاخصنسبت 

 رتبه

 شاخص

0.516 0.811 0.761 A17 حیطه در کارگاهی صورتبه هادوره برگزاری نحوه  HSEE 1 

0.508 0.796 0.771 A15 حیطه در الکترونیکی صورتبه هادوره برگزاری نحوه HSEE 2 

0.505 0.790 0.774 A40 هایآموزش در افراد مشارکت میزان HSEE 3 

0.505 0.789 0.775 A8 آموزشی هایدوره HSEE 4 سرفصل دارای 

0.504 0.788 0.775 A7 حیطه در شدهطراحی هایدوره HSEE 5 

0.503 0.785 0.777 A3 آموزشی نیازسنجی در مشاغل پوشش  HSEE 6 

0.500 0.781 0.780 A43 آموزشی هایدوره در قبولی میزان HSEE 7 

0.500 0.781 0.780 A37 حیطه در تئوری آموزش HSEE 8 
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 و همکاران رشیدی 
 

 .5ادامه جدول 

0.497 0.774 0.784 A19 در شدهتقویم هایبرنامه به برگزارشده آموزشی هایبرنامه HSEE 9 

0.496 0.773 0.785 A41 آموزش در کارکنان دهیپوشش میزان HSEE 10 

0.492 0.765 0.790 A5 آموزشی هایدوره HSEE 11 شدهتأمین 

0.486 0.754 0.797 A9 حیطه در تولیدشده محتوای HSEE 12 

0.479 0.739 0.803 A18 آموزشی هایبرنامه HSEE شدهنیازسنجی آموزشی هایبرنامه به شدهتدوین HSEE 13 

0.479 0.741 0.806 A10 آموزشی هایدوره HSEE 14 است شده تعیین هاآن تجهیزات و آموزشی کمک وسایل که 

0.478 0.737 0.805 A16 حیطه در خودآموز صورتبه هادوره برگزاری نحوه  HSEE 15 

0.471 0.726 0.816 A21 هایآموزش سرانه رشد HSEE 16 

0.468 0.720 0.817 A20 آموزشی هایبرنامه HSEE 17 شده تقویم هایبرنامه به نشدهبینیپیش اجراشده 

0.468 0.721 0.819 A33 حیطه در پیمانکاران آموزش ساعت نفر هزینه سرانه HSEE 18 

0.465 0.714 0.823 A36 حیطه در عملی آموزش HSEE 19 

0.461 0.706 0.826 A23 
 گیریاندازه آن در گیرندگانآموزش یادگیری میزان که HSEE آموزشی هایدوره نسبت

 است شده
20 

0.460 0.706 0.829 A47 آموزش از کارکنان رضایت HSEE 21 

0.460 0.707 0.830 A1 نیازهای با منطبق آموزشی هایدوره HSEE 22 ریسک ارزیابی فرایند در 

0.459 0.705 0.830 A39 آموزشی عدالت HSEE 23 

0.454 0.695 0.838 A11 آموزشی هایدوره HSEE 24 است شده تعیین آن در کنندگانشرکت شرایط که 

0.516 0.811 0.761 A27 مدرسان برای شدهدادهاختصاص بودجه HSEE 25 

0.508 0.796 0.771 A13 آموزشی هایدوره HSEE 26 است شده تعیین هاآن ارزشیابی روش که 

0.505 0.790 0.774 A35 آموزشی ساعت نفر سرانه HSEE 27 پیمانکاران 

0.505 0.789 0.775 A22 آموزشی هایدوره نسبت HSEE 28 است شده ارزشیابی فراگیران رضایت هاآن در که 

0.504 0.788 0.775 A31 هایآموزش زمینه در آموزش مصوب بودجه جذب درصد HSEE 29 

0.503 0.785 0.777 A12 آموزشی هایدوره HSEE 30 است شده تعیین هاآن تدریس روش که 

0.500 0.781 0.780 A38 آموزشی هایدوره نسبت HSEE 31 هادوره کل به 

0.452 0.692 0.840 A4 شدهشناسایی جدید آموزشی هایدوره HSEE 32 جاری سال در 

0.449 0.686 0.843 A32 ساعت نفر آموزش هزینه سرانه HSEE 33 پیمانکاران سرانه جزبه 

0.446 0.682 0.847 A14 در منفعل به فعال آموزشی راهبردهای از استفاده نسبت  HSEE 34 

0.443 0.675 0.850 A2 آموزشی هایدوره HSEE 35 نفعانذی نیازسنجی براساس 

0.438 0.667 0.857 A29 تئوری آموزش برای شدهدادهاختصاص بودجه HSEE 36 

0.435 0.663 0.860 A24 آموزشی دوره HSEE 37 است شده ارزشیابی مدیران رضایت آن در که 

0.434 0.662 0.861 A30 آموزشی تجهیزات و آموزشی فضای به شدهدادهاختصاص بودجه HSEE 38 

0.420 0.637 0.880 A6 آموزشی نیازهای HSEE 39 (نگریآینده) سازمان آتی هایبرنامه براساس شدهشناسایی جدید 

0.419 0.634 0.881 A34 آموزش در همکاری میزان HSEE 40 هاسازمان سایر کارکنان به 

0.415 0.627 0.884 A28 عملی آموزش به شدهدادهاختصاص بودجه HSEE 41 

0.411 0.622 0.891 A44 زمینه در کارکنان دانش تغییر HSEE 42 

0.410 0.620 0.892 A45 زمینه در کارکنان نگرش تغییر HSEE 43 

0.404 0.609 0.901 A42 آموزش ساعت سرانه HSEE 44 کارکنان 

0.401 0.603 0.902 A25 
 هاآن در سازمان عملکرد سطح در آموزشی برنامه نتایج که HSEE آموزشی هایدوره

 است شده ارزشیابی
45 

0.400 0.604 0.905 A48 46 هاآموزش از مدیران رضایت 

0.400 0.603 0.905 A26 
 مورد هاآن در سازمان اهداف تحقق در آموزش اثرگذاری که HSEE آموزشی هایدوره

 است گرفته قرار بررسی
47 

0.397 0.598 0.909 A46 زمینه در کارکنان رفتار تغییر HSEE 48 

 

بحث
 در عملکردی هایشاخص شناسایی به حاضر پژوهش در

 گردید اقدام انرژی و زیست محیط ایمنی، بهداشت، آموزش زمینه

 توسط هاشاخص اعتبارسنجی و مهم هایشاخص تعیین از پس و

 مبانی با مطابق اسمارت معیارهای تعیین به متخصصان از گروهی
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 زیست محیط و یایمن بهداشت، آموزش هایشاخص                                     

 توسط هاشاخص از دسته این بندیرتبه و موجود نظری

 انرژی و زیست محیط ایمنی، بهداشت، آموزش، متخصصان

 عملکردی کلیدی هایشاخص که است ذکر شایان. شد پرداخته

 توانندمی گزینش در استفاده مورد تکنیک به توجه با انتخابی

 انتخاب زیرا باشند؛ حوزه این در سازمان وریبهره ضامن

 دور ذهنی و فردی هایقضاوت از را عملکرد کلیدی هایشاخص

 .دارندمی نگاه

 ساعت سرانه پژوهشی در همکاران و محب راستا، این در

 به هزینه ،آموزشی نیازسنجی پوشش ،برگزارشده هایآموزش

 هزینه انسانی نیروی نیازسنجی پوشش آموزشی ساعت هر ازای

 حوزه در عملکردی کلیدی هایشاخص عنوانبه را آموزش سرانه

 18 ،27 هایشاخص با مهم این که نمودند معرفی انسانی منابع

 .[21] دارد هماهنگی حاضر پژوهش 13 و

 هایشاخص انسانی، منابع آموزش حیطه در نیز بردبار

 هایشاخص ترینمهم جمله از را آموزشی نیازسنجی پوشش

 با مهم این که داندمی انسانی منابع حوزه در عملکرد کلیدی

 .[22] دارد مطابقت حاضر مطالعه 13 اولویت

 تحلیل از استفاده با Suryadi و Bozbura دیگر، سوی از

 ترینمهم جمله از را دانش سهم ،مهارت شاخص مراتبیسلسله

 ترکیه کشور در انسانی نیروی عملکرد کلیدی هایشاخص

 حاضر پژوهش 47 و 42 هایشاخص با مهم این که دانستند

 .[23، 24] دارد هماهنگی

 شاخص به مربوط تحقیق این در آمده دستبه اول الویت

 شاخص و است گرفته تعلق کارگاهی صورتبه هادوره برگزاری

 استاندارد با مطابق .دارد قرار بعدی رتبه در الکترونیکی هایدوره

ISO 10015، نیازهای تأمین دلیل به بالقوه آموزشی هایروش 

 خاطرنشان باید. شوند فهرست بایستمی سازمان در آموزشی

 اهداف و هامحدودیت به آموزشی مناسب روش که ساخت

 گرفته،صورت مطالعات براساس. [25] دارد بستگی شدهفهرست

 کارهایراه از یکی عنوانبه تدریس و یادگیری راهبردهای به توجه

 .است شده معرفی آموزش کیفیت بهبود برای عملی

 محیط یک ایجاد به که است خاصى روش آموزشى کارگاه

 کارگاه برگزاری. انجامدمى کارکنان آموزش براى عملى کار

 عملکرد بهبود موجب تواندمی HSE مدیریتی نظام آموزشی

 و رهبری مانند ایمنی هایفعالیت راستای در سازمانی

 در و انسانی نیروی عملکرد و هاکنش رفتارها، توانمندسازی

 زیست محیط بهبود و بهداشت و ایمنی سطح افزایش نتیجه

 فراگیری مورد در که ایمطالعه در راستا این در. [26] گردد

 شد، انجام کار ایمنی و سالمتی مستمر بهبود و سازمانی

 طریق از که سالمت و ایمنی مدیریت گواهی که گردید مشخص

OHSAS ( Occupational Health آموزشی کارگاه برگزاری

Safety Assessment Series&  )به منجر شود،می ارائه 

. نمایدمی پشتیبانی را آموزش فرایند و شده سیستم در یادگیری

 ایمنی و سالمت به توجه با بهبود هایشیوه که است ذکر شایان

 باشندمی وابسته شرکت سازمانی فرایندهای به عمده طوربه

 هایتجربه امکان ،HSE هایآموزش ماهیت به توجه با. [27]

 تأثیر هاآموزش کیفیت بر شدت به تواندمی چنینیاین آموزشی

 تغییرات رو این از دهد؛ افزایش را آموزشی اثربخشی و بگذارد

 ایجاد با اثرگذار هایآموزش تعداد دهندهنشان شاخص این

 کارکنان برای حقیقی مشابه هایموقعیت تجربه فرصت

 .باشدمی

 پارادایم یک عنوانبه الکترونیکی هایآموزش نتایج، مبنای بر

 و تعامل الکترونیکی، آموزش .گردیدند ظاهر مدرن آموزشی

. سازدمی پذیرامکان جهان از نقطه هر در را دانش به دسترسی

 سازیپیاده و طراحی توانندمی ظهور درحال هایفناوری

 تأثیر بنابراین، کنند؛ تسهیل را الکترونیکی یادگیری هایسیستم

 در توانمند ابزاری به را آن جدید هزاره یادگیری بر هاآموزش این

 کارکنان هایمهارت و آموزش به دسترسی توسعه جهت

 درنظرگرفتن بدون اما نماید؛می تبدیل( جا همه در یادگیری)

 به تواننمی آن اهداف و مجازی آموزش هایزیرساخت

 است الزم ارتباط این در. بود امیدوار آن اثربخشی و سازیپیاده

 کرد شناسایی را زیرساختارها این گیری،تصمیم هرگونه از پیش

 آموزش اهداف راستای در آن سازیپیاده به نسبت سپس و

 .[28] نمود اقدام مجازی

 دیگری شاخص HSEE هایآموزش در مشارکت میزان

 مشارکت میزان. است گرفته قرار هاشاخص صدر در که باشدمی

 ارائه در سازمان موفقیت بیانگر تواندمی آموزش در افراد

 هاآن استقبال و کارکنان نیاز و توجه مورد و کارآمد هایآموزش

 گیریجهت دهندهنشان شاخص این. باشد هاآموزش این از

 نیازهای صحیح شناسایی راستای در شدهانجام نیازسنجی درست

 مربوط هایمعیار با توانمی را شاخص این تغییرات. است آموزشی

. داد قرار بررسی مورد اجرا و آموزشی طراحی نیازسنجی، به

 فرهنگ زمینه در را خوبی اطالعات شاخص این براین،عالوه

 شاخص معمول، طوربه. گذاردمی نمایش به سازمان در آموزش

 سازمان، یک در خدمت ضمن آموزش فرهنگ وضعیت عمده

 است نیروها آموزش به یافتهاختصاص سرانه هزینه میانگین

 بستگی مختلفی عوامل به خود آموزشی سرانه شاخص اما ؛[29]

 صحیح تفسیرهای و شوندمی شاخص این تغییرات باعث که دارد

 .  سازندمی مواجه مشکل با را

 دارای HSEE آموزشی هایدوره شاخص نتایج، مبنای بر

 مورد در. دادند اختصاص خود به را بعدی رتبه سرفصل،

 هایویژگی بایستمی آموزش فرایندهای برای الزم تدارکات

 از روشن درک بیانگر شاخص این. شود تهیه آموزشی برنامه

 آموزش اهداف و آموزش به مربوط الزامات سازمان، نیازهای

 با مذاکره برای را سازمان شاخص این براین،عالوه. باشدمی

 دارد ضرورت نکته این ذکر. سازدمی آماده آموزشی پیمانکاران

 در سازمان جدیت دهندهنشان شاخص این تغییرات که

 ارائه زمینه در سازمان آمادگی و آموزشی ریزیبرنامه
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 و همکاران رشیدی 
 

 .بود خواهد اثربخش هایآموزش

 همچنین و کارکنان رفتار تغییر هایشاخص نتایج، مبنای بر

 تحقق در آموزشی هایدوره اثربخشی بررسی به که شاخصی

 HSEE هایآموزش از مدیران رضایت و سازمان اهداف

 قرار انتهایی هایرتبه در اسمارت معیارهای نظر از پردازد،یم

 آموزش در هاشاخص اهمیت میزان بندیرتبه این. گرفتند

HSEE  استفاده با قابل هایشاخصصرفا   بلکه دهد؛نمیرا نشان

 ینکه. با توجه به انمایدمیرا مشخص  اسمارت یارهایتوجه به مع

 یآموزش یاثربخش یابیمربوط به ارزش عملکردی هایشاخص

 ترینمهم از یکی توانمی اند،آورده دستبهرا  انتهایی هایرتبه

 اثربخشی محاسبه در را آموزشی عملکردهای ارزیابی هایچالش

 کار کند،میاشاره  یزن یگونه که خراسانهمان .دانست آموزشی

 یرتأث ی،آموزش یابی. ارزاست پیچیده خود خودی به ارزیابی

را شامل  یادگیریهمچون انتقال  ایپیچیده یفاکتورها یسازمان

از جمله ابعاد متنوع و  یبا عوامل متعدد یچیدگیپ این. شودمی

 هایموقعیتکارآموزان،  یو آموزش یسازمان اهداف هایویژگی

سوم  سطح. [30]در ارتباط است  یآموزش یو فناور آموزشی

 کندمی یینسطح تع ین. اباشدمیانتقال  یامربوط به رفتار  یابیارز

 و  یفهوظ درخود  یادگیریکنندگان از تا چه اندازه شرکت که

سطح  ینا ها،آموزشاز  یاریبس یبرا کنند؟میکار استفاده 

 یدهبرنامه است. به عق یاثربخش ارزیابی ترینصحیحدهنده نشان

Patrick، یدر قالب رفتار، کار آموزشی هایبرنامه یابیارزش 

 سنجش. باشدمی یادگیریواکنش و  یابیاز ارزش ترمشکل یاربس

 ینکها بینییشمعموال  پ یراز است؛ مشکل کاری رفتار تغییر

زمان  رو این از است؛ یرممکنغ افتد،میاتفاق  یچه زمان ییرتغ

 یاز برنامه آموزش یربه غ دیگری. عوامل باشدمی مهم یابیارزش

 موجب استممکن  غیرهعالقه و  یامانند تجربه، نظارت  یزن

ها را شاخص از یلقب این بنابراین، ؛[31]د نعملکرد گرد ییرتغ

عملکرد  یابیدر ارز اسمارت هایشاخص عنوانبه تواننمی

 هاسازمان یانرژ و یستز محیط یمنی،ا بهداشت، هایآموزش

با توجه به  یبه کار برد. هدف و ضرورت اثربخش یعصنا و

مستلزم  یع،در صنا HSEE هایآموزش و هابرنامهگسترش 

 ینا ینتأم و باشدمیفراوان  یو ماد یمال ی،صرف منابع انسان

کنندگان در و شرکت یرانمد یشترب یتمنابع موجب حساس

 یاثربخش یزانم یبه آموزش شده است. بررس نسبت هادوره

 ینبه ا یمنطق یپاسخ ،به افراد یو ارائه بازخورد اطالعات هادوره

 .[32] باشدمی یتحساس
 

 گیرینتیجه
 یفضع یاربس آموزشی مدیریت عملکرد هاسازمان بیشتر در

 منظوربه آموزشی استانداردهایالزم را ندارد.  ییاست و کارا

 اندازهایچشم و اندشده تدوین کارکنان آموزش فرایند راهنمایی

. دهندمی ارائه کارکنان آموزش کیفیت تضمین برای را مختلفی

 رگونهه و مدیریت شالوده پایش توسعه، نظرانصاحب دیدگاه از

 هایشاخص. شودمی محسوب توسعه و آموزش ریزیبرنامه

 راه تشخیص انرژی و زیست محیط ایمنی بهداشت، آموزش

 این. سازندمی میسر را آموزش فرایند در ناصحیح از صحیح

 کمیت ود بین رابطه کمی، بیان با و قراردادی طوربه هاشاخص

 و فهمقابل عددی هایارزش صورتبه و دهندمی نشان را

 اربرخورد باالیی گذاریسیاست اهمیت از که هستند تفسیری

 پایش برای مبنایی عنوانبه توانمی را هاشاخص این. باشندمی

 ارشگز نتایج از و گرفت نظر در هاسازمان در آموزش فرایندهای

 بودبه و توسعه راستای در الزم ریزیبرنامه عملکرد ارزیابی

 بیانگر هاشاخص این. جست بهره هاسازمان در  HSEEآموزش

 سیستم هایبرنامه براساس آموزشی مأموریت و اندازچشم انطباق

 آموزش فرایند چهارگانه ابعاد هاشاخص اینکه به توجه با. باشندمی

 شیآموز طراحی در خطا و آسیب شناخت راه دهند،می پوشش را

 به هاشاخص این کمک به حقیقت، در. کنندمی آسان را سازمان

 امکد در که دریابیم تا هستیم برنامه در اشکال پیداکردن دنبال

 تالش آن بهبود به نسبت بتوانیم تا اندنکرده عمل درست فرایند

 از نظر که هاییشاخص یتتوجه به اهم با نهایت، در .کنیم

 پژوهشگران گرددمی یشنهادپ داشتند، یینیرتبه پا بودناسمارت

 یشاثربخ یابیارزش یمبا مفاه مرتبط هایشاخص یدجد یبه طراح

 .بپردازند اسمارت معیارهای با مطابق
 

 تشکر و قدردانی
 که یمحترم دیاسات و نیمتخصص هیکل از است الزم انیپا رد

 یقدردان و تشکر کمال ،اندبوده ما رسانیاری پژوهش نیا انجام در

 ،یمنیا بهداشت، دفتر از ژهیو تشکر نیهمچن. میباش داشته را

  ستیز طیمح آموزش یکرس صمت، وزارت یانرژ و ستیز طیمح

 سازمان یانرژ و ستیز طیمح ،یمنیا بهداشت، دفتر و ونسکوی

.دیآمی عمل به رانیا معادن ینوساز و توسعه
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