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 گزاریسپاس

اندیشه  که جوهره آموختن را در وجود من به ودیعت گذاشت و آفرینجهان دادار بر سپاس

جناب آقای انتهای آگاهی و دانائی، اراده پرواز داد. و سپاس فراوان از جستجوگر مرا در وادی بی

 تحصیالت تکمیلی یدر دورهاینکه  برکه عالوه و سرکار خانم دکتر اخوان   صدرا ابرقوییدکتر 

های یینامه نیز راهنمانصیب من شد، در مراحل مختلف نگارش این پایان شانشاگردی افتخار

  .ندرسان من بود همواره یاری شان ارزنده
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 :چکیده

الزم وعدم رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان،  هایآگاهیبه علت کمبود  و اشتباهات از حوادثدرصد زیادی 

سطح آگاهی، مهارت و  توانمیایمنی  هایآموزشپیوندد، با می به وقوع، تجربهو کمکارکنان تازه استخدام  ویژهبه

هدف پژوهش حاضر  .پیشگیری کرد از حوادثبسیاری  از ایجاد و درنتیجه باال بردتخصص کارکنان رادرامور ایمنی 

. روش گردآوری باشدمیبر بهبود رعایت اصول ایمنی رانندگان در استان فارس  HSEآموزش  ثیرتأبررسی 

میدانی  هایروشو ی اکتابخانه هایروشای و میدانی است که کتابخانه هایروششامل  نامهپایاناطالعات در این 

دگان حمل کاال و مسافر  که قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه رانن مورداستفادهآوری اطالعات در جمع

از آنها را نفر  180نفر می باشد که  370مده با استفاده از فرمول کوکران نمونه به دست آ. بودندنفر 2000شامل 

در این پژوهش  مورداستفادهپرسشنامه  نفر را رانندگان حمل مسافر می باشند.  190رانندگان حمل کاال و 

پژوهشی از آزمون مقایسه زوجی استفاده گردید.  سؤالاین  وتحلیلتجزیه. برای باشدمیپرسشنامه محقق ساخته 

رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل مسافر و کاال در استان  به بهبودمنجر  HSEنتایج نشان داد که آموزش 

 . شودمیفارس 

 ، حمل مسافرحمل کاال ،آموزش ایمنی ،ایمنی جاده :کلمات کلیدی
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 مقدمه

ناشی از آن باعث شده است که این  بارزیانتخلفات و تصادفات رانندگی و تبعات  العادهفوقگسترش 

قرار گیرد. از طرفی انواع خودرو به دلیل نقشی  موردتوجهاجتماعی کشور  مسائل ترینمهمیکی از  عنوانبهموضوع 

و تصور زندگی بدون آن جدانشدنی و ضروری در زندگی بشر بوده  جزیدارند،  هاانسانکه در تسهیل ارتباط میان 

  .(1396)عباسی و صادق نژاد،نیز دشوار است

گسترده در  هایآموزشدرست استفاده کردن از وسایل نقلیه و نیز  هایراهنابراین نهادینه کردن فرهنگ یا ب

و تربیت است و با  آموزشقابل. نظر به اینکه انسان رسدمیاین رابطه در کشورمان بسیار مهم و ضروری به نظر 

 هایآموزش. از بروز تصادفات و تلفات ناشی از آن جلوگیری کرد تواندمیآموزش قواعد و مقررات صحیح ترافیکی 

شغلی  هایبیماریهای مادی و انسانی حوادث و وسیله کاهش هزینه ترینمهم عنوانبهجهانی  ازنظرایمنی 

)کیانی و برخوردار است ایویژهاز اهمیت  هاآموزشوع این ن شناسیآسیباست. لذا بررسی  شدهشناخته

 (. 1392همکاران،

وجود دارند و با توجه به اینکه ارزیابی  ایجادهابسته بسیار زیادی در امر ایمنی وپارامترهای مستقل 

این  تأثیرگذاریتوان با قاطعیت و با اطمینان از میزان نمی باشدمیو پیچیده  برزمانراهکارهای افزایش ایمنی، 

تصمیم گرفت. این ضعف و کاستی موجب  اجراشدهاقدامات مطلع شد و در خصوص قطع، استمرار یا تصحیح برنامه 

یکی  ایجادههای زیادی برای ایمنی صرف گردد و نتایج چندانی عاید نگردد. تصادفات شده است تا هرسال هزینه

میلیون نفر را گرفته است و  30در ایران است که تاکنون جان  ویژهبهدر جهان و  ومیرمرگدالیل  ترینمهماز 

شدید اقتصادی  هایآسیبکه سبب  ایجادهها و مجروحان تعداد کشته خاصجهان، در  کشورهایمسئولین تمام 

پلیس  تأثیرافزایش ایمنی مانند:  هایشاخص. راهکاری در مورد ارزیابی کنندمی. ابراز نگرانی شوندمیو اجتماعی 

این اقدامات در  تأثیر، کاله ایمنی و ... و سنجسرعتهای ها، طرح هندسی راه، کمربند ایمنی، دوربیندر جاده

گیرد اما اطالعی در تمامی اقدامات برای کاهش تصادفات انجام می درواقعکاهش تصادفات صورت نگرفته است و 

 (.1389،و اشرف زاده حسینی است وجود ندارد)سید مؤثرخصوص اینکه این اقدامات تا چه حدی 

در کاهش حوادث  HSE و نقش آموزش HSE هایشاخصهدف از این پژوهش بررسی و شناسایی  روازاین

 . باشدمیرانندگان حمل کاال و مسافر در استان فارس 
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 مسئلهبیان  -1-1

مختلف و نیل به فرهنگ ایمنی رشد یافته، مستلزم انجام اقدامات  هایفعالیتدستیابی به ایمنی کامل در 

ایجاد شرایط الزم جهت ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت  هاآن ترینمهمها بوده که یکی از بنیادی در کلیه زمینه

مختلف  هایمحور پیشرفت و تحول در زمینه عنوانبهنقش آموزش اثربخش  .باشدمیهای کاری در محیط کارکنان

ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی مستمر نیازسنجی، برنامه .باشدمیالعاده در رابطه با کاهش حوادث دارای اهمیت فوق

باعث ارتقاء سطح مهارت، دانش و بینش  طرفازیكمضاعف دارد چون  تأثیرهای آموزشی در کاهش حوادث دوره

. گرددمیپرسنل  نفساعتمادبهر موجب تقویت روحیه و ها شده و از طرف دیگضوابط ایمنی در انجام فعالیت

بهینه آموزش و ارزیابی  هایروشبا عنایت به تعیین نیازهای آموزشی ایمنی دقیق،  تواندمیآموزش اثربخش ایمنی 

کاهش حوادث و کنترل ضایعات و خسارات را  متعاقبنقش به سزایی در تقویت فرهنگ ایمنی و  هادورهاثربخشی 

نیروی انسانی این ایمنی مختلف صنعت، آموزش  ایبخشهنظر به اشتغال نیروی انسانی فراوان در  .اشدداشته ب

محوله،  هایمسئولیتفنی الزم برای انجام وظایف و  هایمهارتمجموعه به دالیلی چون فقدان دانش و آگاهی و 

برخوردار  دوچندانیعلم و تکنولوژی از اهمیت  روزافزونو اثربخشی و پیشرفت  وریبهرهباال بردن کیفیت و کمیت 

و خطرات ناشی از کار  هاآسیبهمواره در معرض  جادهاست. نظر به اینکه اکثریت نیروی انسانی شاغل در بخش 

)نوریان و آشتیانی، سازدمینمایان  برای رانندگان راهستند که این امر اهمیت خاص و به سزای آموزش ایمنی 

1397). 

، تقاضا ونقلحملده جمعیت و باال رفتن نرخ پیشرفت اقتصادی و گسترش روزافزون صنعت رشد فزاین

و به  ایجادهرا افزایش داده است. این عامل موجب افزایش وقوع تصادفات  شهریبرون هایراهجهت استفاده از 

هشتمین عامل  عنوانبه ایجادهگشته است. تصادفات  ومیرمرگوجود آمدن تلفات ناشی از آن از قبیل جراحت و 

نشود،  ارائهراهکارهای مناسبی جهت مقابله با این پدیده  کهدرصورتیو  شودمیدر دنیا شناخته  هاانسان ومیرمرگ

شناخته خواهد شد. در این میان توجه  هاانسان ومیرمرگسومین عامل  عنوانبه 2020تا سال  ایجادهتصادفات 

معطوف گشته است. تعریف و طراحی  ایجادهبسیاری از محققان و مهندسان حوزه راه و ترافیك به ایمنی 

ها، نیازمند وجود یك سیستم مدیریت ایمنی پویا و تالش برای دستیابی به این شاخص ایجادهایمنی  هایشاخص

 وضوحبهاست. بنابراین  شدهگرفتهکه در اکثر کشورهای پیشرفته به کار  باشدمی هاراهبرداری در امر طراحی و بهره
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ایمنی  هایشاخص. ارزیابی و اصالح شودمیاهمیت نیاز کشور به بازبینی و بازطراحی استاندارهای ایمنی راه نمایان 

 تأثیر تواندمیدر میان رانندگان  اهراهمدرن و ایجاد فرهنگ مناسب استفاده از  هایروشدر کشور به کمك  ایجاده

 (.1395)ساالری،داشته باشد ایجادهبسزایی در کاهش نرخ تصادفات و تلفات 

 ضرورت انجام تحقیق  -2-1

با الزم را  هایمهارت هایتوانند آگاهیآن، افراد م یاجرا یدانست که ط یابرنامه تواندمی راآموزش  اصول

کمك آن  و به رندیفراگ یتحقق اهداف خاص در جهتوموثر،  نیمع ینقش یفایا یخود برا عالئق هاشیبه گرا توجه

اشتباهات به  و از حوادث یادیدرصد ز نکهیبه ا با توجه. یابدمی شیافراد افزا شناخت وتحلیلتجزیهقدرت درک، 

به ، تجربهو کمکارکنان تازه استخدام  ویژهبهتوسط کارکنان،  یمنیاصول ا تیالزم وعدم رعا هایآگاهیعلت کمبود 

 برد و باال یمنیا امور در ، مهارت و تخصص کارکنان رایسطح آگاه تواندمی یمنیا هایآموزش، با ونددیپیم وقوع

براثر حوادث  که دهدمیمختلف نشان  یآمار حوادث درکشورها کرد. یریشگیپ از حوادث یاریبس جادیا از درنتیجه

 ونددیپیم به وقوعهم  هنوز و وستهیپ به وقوع یانسان یرویالزم ن هایآگاهی و التیو فقدان تحص اطالعیبی

 (.  1398مهری،کرد) یریشگیپ تواندمی از حوادث یاریبس از وقوعآموزش  از طریق نیبنابرا

و تالش  یسع یدرواقع تمام باشدمی ناپذیرخللو  یهیدر کلیه امور امری بد یانسان یرویسالمت ن حفظ

 شودمی ایجاده از حوادث یصرف اتفاقات ناش یادیز یهانهیجامعه است. هرساله هز و سالمتمنظور بقا به تیبشر

، یمال هایزی آنبر  عالوهاست که  یمنیمسائل ا تیعدم رعا لیبه دل هابیشتر آنگفت  تواندمی جرئتبه که

آشنا ساختن افراد  یاست برا ایگستردهآموزش تالش  نیبنابرا بردارد. در را یجبرانغیرقابل انسانی یمعنو عاتیضا

 و از حوادث یادیدرصد ز  باشدمیحادثه  و بدون کار ایمنالزم جهت انجام  هایمهارت کسب دانش و و کار با نوع

. لذا ارائه  پیونددمی به وقوعتوسط افراد  یمنیاصول ا تیالزم وعدم رعا هایآگاهیاشتباهات به علت کمبود 

و را باالبرده  هاآن و مهارت یسطح آگاه تواندمیرانندگان نفتکشها  ازیموردن و عملیاتی یمنی، ا یفن هایآموزش

 (.1395ساالری، کرد) یریشگیپ از حوادث یاریبس از ایجاد درنتیجه

ارتقاء دانش فنی و آشنایی بـه  منظوربه HSE همیت و ضرورت آموزش مستمر در حین کار واحدا روازاین

از علوم و فنون روز دنیا در این زمینه بر کسی پوشیده نیست. با توجه به  گیریبهرهو  هانامهآییناسـتانداردها و 

یکی از الزامات  عنوانبه تنهانه، برای رانندگان حمل کاال و مسافرورود نسل جدید ایـن مقولـه در چند سال اخیر 
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متخصصین کارآمد نیز در این زمینه  به روزافزونبلکه نیاز  شودمیبـه آن نگریسته  المللیبین یهاشرکتتوسط 

 . گرددمیاس احس

با توجه به اینکه در سامانه حوادث جاده ای سازمان حمل و نقل کشوری میزان تصادفات جاده ای در سال 

آموزش و ایجاد  وجه به اهمیت این مسئله،می باشد بنابراین با ت 28000نزدیك به  98و در سال  27000، 97

 توسعه صنعتی نشانتجربیات کشورهای درحال است.برای رانندگان اهداف این پژوهش  ایمنیآگاهی نسبت به 

ها و هم دولتهای بسیار زیادی را هم برای ، هزینهآنو رعایت نکردن ایمنی برای رانندگان عدم توجه به  دهدمی

 .به دنبال خواهد داشت هابرای خانواده

 اهداف پژوهش -3-1

 .شودمیدر این بخش به بررسی اهداف اصلی و اهداف فرعی پژوهش پرداخته 

 اصلی پژوهش  هدف -1-3-1

بر بهبود رعایت اصول ایمنی رانندگان در استان فارس  HSEآموزش  تأثیرهدف اصلی پژوهش بررسی  

 .باشدمی

 هدف فرعی پژوهش -2-3-1

 باشد.بر بهبود رعایت اصول ایمنی رانندگان حمل کاال در استان فارس می HSEبررسی تأثیر آموزش  

 باشد.بر بهبود رعایت اصول ایمنی رانندگان حمل مسافر در استان فارس می HSEبررسی تأثیر آموزش  

 فرضیات پژوهش -4-1

 . شودمیدر این بخش به بررسی فرضیات اصلی و فرعی پژوهش پرداخته 

 فرضیه اصلی -1-4-1

 دارد.رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان در استان فارس  تاثیر مثبت و معناداری بر HSEآموزش 

 فرضیه فرعی -2-4-1

 رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل کاال در استان فارس تاثیر مثبت و معناداری بر HSEآموزش  (1

 دارد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در استان حمل مسافر رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان  معناداری برتاثیر مثبت و  HSEآموزش  (2

 دارد.فارس 

 روش پژوهش -5-1

ی اجرا آزمایشی همبستگی و از جهت شیوه باشدمی یکاربرد قاتیبر اساس اهداف از نوع تحق قیتحق نیا 

روش گردآوری اطالعات  .رودمینتیجه، کمی است. از منظر بازه زمانی روش تحقیق مقطعی به شمار  نظرازنقطهو 

ای در مورد رویکردهای گسترش کتابخانه هایروشای و میدانی است که کتابخانه هایروششامل  نامهپایاندر این 

  قرار خواهد گرفت. مورداستفادهآوری اطالعات میدانی در جمع هایروشعملکرد کیفیت و 

. نمونه آماری باشدمینفر  2000و مسافر  که شامل جامعه آماری این پژوهش کلیه رانندگان حمل کاال 

و  یفیآمار توص ندیاطالعات از دو فرآ وتحلیلتجزیه یپژوهش برا نیدر ا .آیدمیتحقیق از فرمول کوکران به دست 

و انحراف استاندارد  انسیوار نیانگیم فیتوص قیها از طرداده یفی. در بخش آمار توصشودمیاستفاده  یاستنباط

استفاده  بااطالعات  وتحلیلتجزیهشده مطرح یهاهیفرض یدر جهت بررس ی. در بخش آمار استنباطشودمیگزارش 

 .شودمیانجام  SPSS 22افزار از نرم

 قلمرو پژوهش  -6-1

پژوهش به موضوع احاطه الزم  تمامی مراحلدامنه معینی باشد تا محقق در  وهر پژوهشی باید دارای قلمر

و کافی را داشته باشد. قلمرو این تحقیق در سه بخش قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قابل اشاره است که در ادامه 

 است. شدهپرداختهبه آن 

 قلمرو موضوعی تحقیق -1-6-1

 در کاال و مسافر  حمل رانندگاندر بین  حوادث کاهش در HSE آموزش نقشقلمرو موضوعی این تحقیق 

 است.  فارس استان

 قلمرو زمانی تحقیق -2-6-1

 . باشدمی 1398تا خردادماه سال  1397از مهرماه سال  ره نه ماههقلمرو زمانی این پژوهش یك دو

 قلمرو مکانی تحقیق -3-6-1

 .باشدمیمکان انجام تحقیق استان فارس 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مراحل اجرای پژوهش -7-1

در  تواندمیکالن  صورتبهاهداف تحقیق و توسعه و آزمون مدل، چارچوب اجرایی و مراحل انجام تحقیق را 

 قالب زیر در نظر گرفت: 

 
 مراحل کلی فرآیند پژوهش -1-1شکل 

 

 

 تدوین پرسش آغازین-1

 مطالعات اکتشافی و مقدماتی-2

 تدوین چارچوب نظری تحقیق-3

تدوین مدل تحلیلی تحقیق-4

 تعیین ابزارجمع آوری داده ها و تعیین روایی و -6
پایایی ابزار سنجش داده ها

 جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار مورد نظر -7

  تجزیه و تحلیل داده ها-8

 یافته ها، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات-9

 طراحی فرضیات تحقیق-5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ها و اصطالحات تخصصی پژوهشتعریف واژه -8-1

 است. شدهپرداختهدر این بخش به تعریفی از واژگان و اصطالحات تخصصی پژوهش 

 : (HSE)زیستمحیطبهداشت و ایمنی 

HSEحرف اول کلماتHealth  به معنی بهداشت و Safety و همچنین ایمنی به معنی Environment 

، صنعتی و محیط، ایمنی کارداشتبهبهکلیه مسائل مربوط  دار عهدهبوده که متولی و  زیستمحیط

 .(1397،و همکاران است)زمانی زیستمحیط و

 :آموزش ایمنی

جدید یاد  هایمهارت، در مورد کنندمیآن، کارکنان دانش کسب  وسیلهبهفرآیندی است که  آموزش ایمنی

 (. 2014)فورد،آورندمی به دست، و یا انگیزش برای انجام کارها به روشی خاص را گیرندمی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصل دوم

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه

زیست و ارزیابی و مدیریت ریسك و کباحث مربوط در این فصل مباحث مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط

 به آموزش نیروی انسانی بیان شده است. در انتهای فصل به سوابق پژوهشی پرداخته شده است. 

 مبانی نظری -1-2

 1زیستایمنی، بهداشت و محیط -2-1-1

 HSE-MSزیست های مدیریتی در دنیا سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیطترین سیستماز مطرح

زیست که و محیط ایمنی بهداشت، سیستم مدیریت های مطرح در خصوصترین استانداردکاملیکی از  است.

ولیدکنندگان نفت و گاز المللی تکه توسط انجمن بین است، استانداردی پردازدمییکپارچه به این موضوع  صورتبه

(OGP.تدوین شد ) 

 ارزیابی و مدیریت ریسك -2-1-2

های و ارزیابی ریسك HSEبشری وجود دارد. این بخش، شناسایی خطرات  هایتالشریسك  در تمامی 

HSE کند. ها، محصوالت، خدمات و  توسعه اقدامات برای کاهش این خطرات را بیان میبرای تمامی فعالیت

 .است شدهدادهنشان  زیرمدیریت خطرات در شکل  ضروری برای هایگام
 

 
 (1388دانا،)های ضروری مدیریت خطراتگام-1-2شکل 

                                                           
1- Health, safety & environment (HSE) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تأثیراتشناسایی خطرات و  -1-2-1-2

مند خطرات و اثراتی را شناسایی نماید صورت نظامرا نگهداری نماید تا به های اجرائیروششرکت بایستی 

 هاآنناشی شوند، و همچنین از موادی که بکار برده شده یا با  هاآنگرفته یا از  تأثیرها که ممکن است از فعالیت

مالکیت زمین( تا مرحله  ها را از آغاز )یعنی قبل ازبایست فعالیت. دامنه شمول این شناسایی میشودمیمواجه 

 ها پوشش دهد. ترک و رهاسازی و دفع خروجی

 این شناسایی بایستی شامل مالحظات زیر باشد: 

 ها(. اندازی )یعنی حصول سرمایه، توسعه و بهبود فعالیتطراحی، ساخت و راه 

 دازی. انشرایط عملیاتی عادی و غیرعادی، شامل توقف اضطراری تولید، تعمیر و نگهداری و راه 

  شوند: که از موارد زیر  ناشی می هاییآنرویدادها و خطرات شامل 

 های الزم برای مواد مصرفی / محصوالت.فقدان کنترل 

 .شکست ساختاری 

  یی، جغرافیایی و سایر رویدادهای طبیعی خارجی.وهواآبوضعیت 

 های حراستی.خرابکاری و ضعف سیستم 

  در سیستم مدیریت  هاازکارافتادگیفاکتورهای انسانی شاملHSE. 

 .برچیدن، ترک محیط کار، از سرویس خارج کردن و دفع کردن 

  قبلی. هایفعالیتخطرات و اثرات بالقوه مرتبط با 

مقتضی مشارکت داشته  طوربهکارکنان در کلیه سطوح سازمانی، بایستی در شناسایی خطرات و اثرات، 

 . (1388)دانا،باشند

 ارزیابی  -2-2-1-2

در مقابل  شدهشناساییبرای ارزیابی )برآورد( ریسك و اثرات ناشی از خطرات  های اجراییروشبایستی 

 معیارهای معین، با در نظر گرفتن احتماالت وقوع و شدت نتایج آن برای موارد ذیل نگهداری شود:

  انسان 

 زیست محیط 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  سرمایه 

توانند منجر به یك دامنه می هاآنبایستی توجه شود که هر روش ارزیابی، نتایجی به دنبال دارد که خود 

، باتجربههای رسمی ارزیابی ریسك، همراه با کسب نقطه نظرات کارکنان ، روشدرنتیجهعدم اطمینان شوند. 

 شود. گذاران و جامعه بکار گرفته میقانون

 ارزیابی ریسك بایستی:

 باشد.  خدماتها، محصوالت فعالیت تأثیرات رگیرندهدرب 

 افزاری را بیان کند. های ناشی از عوامل انسانی و سختو ریسك تأثیرات 

   .اطالعات را از کارکنانی اخذ کند که مستقیماً در منطقه ریسك حضور دارند 

  انجام شود.  باصالحیتتوسط کارکنان واجد شرایط و 

 مناسب انجام شود. های مستند و براساس روش 

 گردد.  روزبههای زمانی معینی در دوره 

 ایمنی و بهداشت، هر جا که مناسب است، بایستی شامل مالحظات ذیل باشد:  تأثیراتها و ارزیابی ریسك

 حریق و انفجار 

 اثرات و تصادفات 

 ،گرفتگیخفگی و برق غرق شدن 

 تماس حاد و مزمن عوامل شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی 

 عوامل ارگونومیکی 

 محیطی، هر جا که مناسب است، بایستی شامل مالحظات ذیل باشد:ارزیابی اثرات حاد و مزمن زیست

  یا کنترل نشده مواد و انرژی به زمین، آب و اتمسفر.  شدهکنترلانتشار 

 ها.تولید و دفع پساب جامد و سایر پساب 

 ابع طبیعی ها و انرژی و دیگر مناستفاده از زمین، آب، سوخت 

 ارتعاش گردوغبار، بوی مواد، سروصدا ، 

 ها زیست شامل اکوسیستماثرات بر یك بخش معین از محیط 
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 حفاظتهای ها و محیطهای طبیعی، پارکهای فرهنگی، آثار هنری، محیطاثرات بر آثار باستانی، محیط 

 .شده

 تأثیراتثبت خطرات و -3-2-1-2

برای ثبت خطرات و اثرات )مزمن یا حاد( که در ارتباط  های اجراییروششرکت بایستی نسبت به نگهداری 

اقدام  هاآنو همچنین فهرست اقدامات در جریان برای کاهش  شدهشناساییزیست با ایمنی، بهداشت و محیط

 را شناسایی نماید.  HSEبحرانی مرتبط با  های اجراییروشها و نموده و سیستم

برای ثبت الزامات قانونی و کدهای قابل کاربرد در مورد  های اجراییروششرکت بایستی نسبت به نگهداری 

باشد و همچنین حصول اطمینان نسبت به که در ارتباط با عملیات، محصوالت و خدماتش می HSEهای جنبه

 تطابق با این الزامات، اقدام نماید. 

 اهداف و معیارهای عملکرد -4-2-1-2

و معیارهای عملکرد  HSEبرای ایجاد اهداف مشروح  های اجراییروششرکت بایستی نسبت به نگهداری 

مشی، اهداف در سطوح مرتبط اقدام نماید. چنین اهداف و معیارهای عملکردی بایستی با در نظر گرفتن خط

بوده،  ن اهداف بایستی کمیو نیازهای عملیاتی و تجارِی توسعه داده شوند. ای HSEهای ، ریسكHSEاستراتژیك 

یافتنی بینانه و دستهمچنین بایستی واقع هاآنشناسایی شوند،  شدهتعریفبندی و هر جا عملی باشد، با زمان

 باشند. 

برای تنظیم معیارهای  های اجراییروشپیگیری ارزیابی ریسك شرکت بایستی نسبت به نگهداری  منظوربه

مکتوب  صورتبه هاآنبرای عملکرد  موردقبولاقدام نماید تا استاندارد  HSEظایف بحرانی وها عملکرد برای فعالیت

قرار  موردبازنگریوجود داشته باشد. همچنین در فواصل زمانی معین بایستی ارتباط مستمر و تناسب این معیارها 

 . (1397،و همکاران )رمضان زادهگیرد

 اقدامات کاهش ریسك  -5-2-1-2

سازی اقداماتی برای برای انتخاب، ارزیابی و پیاده های اجراییروششرکت بایستی نسبت به نگهداری 

اقدام نماید. اقدامات کاهش ریسك بایستی هم شامل پیشگیری از رویدادها )یعنی  هاآن تأثیراتها و کاهش ریسك
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عنی کاهش نتایج(. اقدامات پیشگیرانه از مزمن و حاد آن را کاهش دهد )ی تأثیراتکاهش احتمال وقوع( باشد و هم 

 قرار گیرد.  تأکیدممکن است مورد  جایی کهقبیل اطمینان یافتن از یکپارچگی سرمایه بایستی تا 

های غیرعادی و کاهش هایی برای جلوگیری از روند توسعه موقعیتاقدامات کاهشی بایستی شامل قدم

اقدامات مربوط به مقابله با وضعیت اضطراری برای بازیابی  نهایت و زیستمحیطسوء بر بهداشت، ایمنی و  تأثیرات

نیازمند تعهد عینی مدیریت و سرپرستی در واحدهای عملیاتی و  هاآناقدامات مؤثر کاهش ریسك و پیگیری  .باشد

 باشد. کارکنان عملیاتی می خاطرتعلقهمچنین درک و 

به یك سطح فرضی، حداقل میزان منطقی و عملی، در تمامی موارد، اقدامات بایستی برای کاهش ریسك 

انجام گیرد، که بیانگر سایر عوامل نظیر شرایط منطقه و محیط، تعادل بین هزینه و سود و  وضعیت فعلی شرکت 

 باشد. دانش علمی و فنی می نظرازنقطه

 بایستی در محل برای موارد ذیل وجود داشته باشد:  های اجراییروش

  های خاص، محصوالت و خدماتی که شامل ریسك هایفعالیتتعیین اقدامات پیشگیرانه و کاهشی برای

 باشند. می HSEبالقوه 

 ها برای اطمینان از اینکه اقدامات پیشنهادی منجر به کاهش ریسك شده یا اهداف ارزیابی مجدد فعالیت

 مرتبط به آن حاصل گردیده است.  

 و ارتباط با اقدامات کاهش ریسك کارکنان موقتی و دائمی کلیدی و همچنین  سازی، مستند نمودنپیاده

 . هاآنپایش اثربخشی 

 را ببینید( برای رهایی از  5-5اضطراری )بخش  های مقابله با وضعیتتوسعه اقدامات مرتبط مانند طرح

 .هاآن تأثیراترویدادها و کاهش 

 هشی و بازیابی. شناسایی خطرات ناشی از اقدامات پیشگیرانه، کا 

 رمضان زاده و )شدهتعییندر مقابل معیارهای از پیش  هاآن تأثیراتها و ارزیابی قابلیت پذیرش نتایج ریسك

 (.1397همکاران،

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

15 

 ریزیطرح -6-2-1-2

کاری شرکت شامل اقدامات کاهش ریسك)که از فرآیند ارزیابی و  هایفعالیتریزی این بخش، طرح

 .کندمی( را بیان اندشدهانتخابمدیریت ریسك 

برای عملیات جاری، مدیریت تغییرات و توسعه اقدامات مقابله با وضعیت اضطراری را  ریزیطرحاین بخش  

 .گرددمیشامل 

 های کاری اجرایی و دستورالعمل هایروش -3-1-2

 اجرایی هایروشتوسعه -1-3-1-2

یا  HSEمشی منجر به تخطی از خط تواندمی هاآنمکتوب برای  های اجراییروشهایی که فقدان فعالیت

مکتوب و استانداردها  های اجراییروشگردد، بایستی شناسایی شوند. نقض الزامات قانونی یا معیارهای عملکرد 

نجام شوند )خواه این کارها توسط کارکنان شرکتی ا اجراچطور باید  هاآنهایی و تعریف اینکه برای چنین فعالیت

 گیرد یا دیگران( بایستی تهیه گردد. 

 دهندهنشانو  شدهبیان فهمقابلساده، صریح و  طوربهمکتوب، بایستی  های اجراییروشتمامی 

و استانداردهای عملکرد که  که بایستی بکار گرفته شوند، و درجای مناسب، معیارها هاییروشهای افراد، مسئولیت

 باشد. بایستی برآورده شوند، 

کنندگان و تأمینپیمانکاری، جهت حصول اطمینان از اینکه  ایه اجرایی برای خرید و فعالیت هایروش

 است. موردنیاز، اندمنطبق هاآنمشی مرتبط به ، با الزامات خطکنندمیکه از طرف شرکت کار  هاییآن

 های کاریدستورالعملصدور  -2-3-1-2

 وسیلهبههای کاری، روش انجام وظایف را در سطح محیط کاری، توسط کارکنان شرکتی یا دستورالعمل

را به دنبال دارد  HSEء ، پتانسیل ایجاد نتایج سوHSE. انجام غیر صحیح وظایف بحرانیکندمیدیگران، تعریف 

 بایستی مستند شده و در اختیار کارکنان مربوطه قرار گیرد. های کاریبنابراین در مورد این وظایف، دستورالعمل

 مدیریت تغییر -3-3-1-2

ریزی و کنترل تغییرات موقت و دائمی در کارکنان، واحدهای های اجرایی را برای طرحشرکت بایستی روش

 اجتناب گردد.  HSEاجرایی نگهداری نماید، تا از نتایج سوء  هایروشتولیدی، فرایندها و 
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مرتبط، براساس ماهیت تغییرات و نتایج بالقوه  HSEاجرایی بایستی برای بیان موضوعات  هایروشین ا

 مناسب باشد. و بایستی موارد ذیل را بیان نماید:  هاآنناشی از 

  هاآن سازیپیادهشناسایی و مستند نمودن  تغییر  پیشنهادی و نحوه. 

 بازنگری و ثبت خطرات بالقوه  تعیین مسئولیتHSE  آن.  سازیپیادهناشی از تغییر یا 

  شامل:هاآن سازیپیاده روشنایی، و موردتوافقمستند نمودن تغییر ، 

  اقدامات مربوط به شناسایی خطرات بالقوهHSE هاآنها و اثرات و همچنین ارزیابی و کاهش ریسك. 

 ت. الزامات آموزشی و ارتباطا 

  .محدودیت زمانی، اگر وجود دارد 

  .الزامات پایش و تصدیق 

 انجام گیرد.  عدم انطباقبایست در صورت بروز معیار پذیرش و اقدامی که می 

  تغییر پیشنهادی. سازیپیاده تأکیدفرد دارای اختیار برای 

را تفسیر و  شدهاصالحاجرایی باید تشریح کنند که شرکت چگونه مفاهیم مقررات جدید یا  هایروش

 نماید. منظور می HSEشده را در سیستم مدیریت  تجدیدنظرنماید و چگونه الزامات قانونی ارزیابی می

های ها، طرحعملیات جدید )برای مثال، مرتبط با دارائی HSEمدیریت  منظوربهای  های جداگانهبرنامه

 صورتبهای که اصالحات در آن شدهاصالحها، محصوالت، خدمات یا فرایندها(، و یا عملیات توسعه، بازسازی

 بایست ایجاد گردد:برای تعریف موارد ذیل می کندمیرا معرفی  HSEهای مختلف جنبه داریمعنی

  اهدافHSE یافتدستبدان  که بایستی . 

  هاآنسازوکارهایی برای دستیابی به . 

  برای دستیابی به اهداف  موردنیازمنابعHSE. 

 ها. های اجرایی برای برخورد با تغییرات و اصالحات، هنگام اجرای پروژهروش 

 بکار گرفته   هاآنگیری کفایت تعیین چگونگی اجرا و اندازه منظوربهاصالحی که بایستی  سازوکارهای

 . (1396و همکاران، چی)گیوه شوند
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 غیرمترقبهریزی وضعیت اضطراری و طرح -4-3-1-2

بینی از طریق های اضطراری قابل پیششناسایی وضعیت منظوربههای اجرایی را شرکت بایستی روش

های اضطراری بالقوه بایستی سیستماتیك، نگهداری نماید. یك سابقه از چنین وضعیت وتحلیلتجزیهبازنگری و 

 اطمینان ایجاد گردد.  هاآنگردد تا از مقابله اثربخش با  روزآوریبههای زمانی مناسب و در دوره ایجادشده

های وضعیت هایی برای مقابله با چنینبایست نسبت به توسعه، مستند نمودن و نگهداری طرحشرکت می

 هایی را با موارد ذیل ارتباط دهد:اضطراری بالقوه اقدام نماید و چنین طرح

 کارکنان فرماندهی و کنترل 

 خدمات اضطراری 

  قرار گیرند.  تأثیرکارکنان و پیمانکارانی که ممکن است تحت 

  قرار گیرند.  تأثیرسایر افرادی که احتمال دارد تحت 

 موارد ذیل را پوشش دهد:  های وضعیت اضطراری بایستیطرح 

 اجرایی برای مقابله با وضعیت اضطراری و کنترل بالیا، شامل  هایروشها، اختیارات و سازمان، مسئولیت

 برقراری ارتباطات داخلی و خارجی.

 پناه، تخلیه، نجات و معالجات پزشکی کارکنان. تأمیناجرایی برای  هایروشها و سیستم 

 هایفعالیتمحیطی زیست تأثیراتیی برای پیشگیری، تخفیف و پایش های اجراها و روشسیستم 

 اضطراری. 

 ربطذیهای ها و سایر طرفبرای ارتباط با افراد دارای اختیار، خانواده روشنایی. 

 های اجرایی برای بسیج تجهیزات شرکت، تسهیالت و کارکنان.ها و روشسیستم 

 های اضطراری.منابع شخص ثالث برای پشتیبانی در موقعیتهای اجرایی برای بسیج ترتیبات و روش 

 های اضطراری.اجرایی و سیستم هایروشهای مقابله و آزمایش ترتیباتی برای آموزش تیم 

 های اجرایی برای آزمایش های مقابله، شرکت بایستی نسبت به نگهداری روشبرای ارزیابی اثربخشی طرح

های مناسب، در فواصل زمانی مقتضی دیگر روش وجرای سناریهای وضعیت اضطراری از طریق اطرح

 گیرد.، انجام میشدهکسببرای آشکار کردن تجربیات  هاآندر  تجدیدنظراقدام نماید، این کار برای 
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در  هاآنو نگهداری  موردنیازای تجهیزات اضطراری های اجرایی برای ارزیابی دورههمچنین بایستی روش

 ر محل وجود داشته باشد.یك وضعیت آماده، د

 استقرار و پایش -5-3-1-2

در هنگام  اقدام اصالحیاجرا و پایش شوند و چگونه  ها  چگونه بایستیکند که فعالیتاین بخش بیان می

 گیرد.می انجام ضرورت

 ظایف وها فعالیت 

 پایش 

 سوابق 

  عدم انطباق و اقدام اصالحی 

 گزارش وقایع 

  پیگیری وقایع 

  بازنگریممیزی و 

 HSEدر مدیریت  مورداستفاده هایروشها، ابزارها و تکنیك -4-1-2

 HSEالزامات و قوانین  -1-4-1-2

ها، ابزارها و پرداخته و سپس تکنیك HSEالمللی در این قسمت ابتدا به تشریح الزامات و قوانین بین

 دهیم:قرار می موردبررسیرا  HSEدر مدیریت  مورداستفاده هایروش

 وکارکسبمختلف  هایفعالیتدر  HSEالمللی فراوانی جهت لحاظ کردن موضوعات الزامات ملی و بین

نیز از  هاآنمرتبط با  هایآموزشها و گیری از انواع تکنولوژیامروز وجود دارد. این الزامات در دستیابی و بهره

 :شودمیای از این الزامات اشاره اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. در این قسمت به نمونه

 الزامات ایمنی و بهداشتی 

 محیطیالزامات زیست 

 روانه )جواز( کار 

 حوادث وتحلیلتجزیه 
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 ای ایمنی/ بازرسی ایمنیبازدیدهای دوره 

 ارزیابی پیمانکاران فرعی 

 ایمعاینات دوره 

 های محیطگیری آالیندههانداز 

 1استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 2فایده-تحلیل سود 

  هایشاخصپایش HSE 

 ساماندهی محیط کار 

ها های مالی ناشی از آنای در کشور ما رو به افزایش است و درنتیجه خسارتمروزه تعداد تصادفات جادها

های مالی و جانی روانی و و با توجه به اینکه خسارت شود بسیار باال بودهها و دولت تحمیل میکه بر خانواده

منظور جلوگیری از خسارت تصادفات رانندگی باشد ضرورت دارد بهجبران میاجتماعی در مواردی غیرقابل

عوامل مؤثری در بروز این حوادث دخیل هستند در چهار عنوان کلی به  .کارهای مؤثری به اجرا گذارده شودراه

ای گوناگونی را شوند که هرکدام از این عوامل هم زیر بخشهقلیه عامل طبیعی و عامل راه تقسیم میانسان، وسیله ن

های ناشی از کار یك فاکتور مؤثر در پیشگیری و کاهش حوادث و بیماریآموزش ایمنی و بهداشت. گیرددر برمی

نوع آموزشی تأثیرات متفاوتی را در های متکار در واحدهای تولیدی و ازجمله معادن بوده و از طرف دیگر روش

 (.1397رمضان زاده و همکاران،)فراگیران خواهد داشت

ای وجود دارند و با توجه به اینکه ارزیابی پارامترهای مستقل وابسته بسیار زیادی در امر ایمنی جاده

از میزان تأثیرگذاری این  توان با قاطعیت و با اطمینانباشد نمیبر و پیچیده میراهکارهای افزایش ایمنی، زمان

اقدامات مطلع شد و در خصوص قطع، استمرار یا تصحیح برنامه اجراشده تصمیم گرفت. این ضعف و کاستی موجب 

ای یکی های زیادی برای ایمنی صرف گردد و نتایج چندانی عاید نگردد. تصادفات جادهشده است تا هرسال هزینه

میلیون نفر را گرفته است و  30ویژه در ایران است که تاکنون جان و بهومیر در جهان ترین دالیل مرگاز مهم

های شدید اقتصادی ای که سبب آسیبها و مجروحان جادهمسئولین تمام کشورهای جهان، در خاص تعداد کشته

                                                           
1- PPE (Personal Protective Equipment) 

2- HSE Cost-benefit analysis 
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أثیر پلیس های افزایش ایمنی مانند: تکنند. راهکاری در مورد ارزیابی شاخصشوند. ابراز نگرانی میو اجتماعی می

سنج، کاله ایمنی و ... و تأثیر این اقدامات در های سرعتها، طرح هندسی راه، کمربند ایمنی، دوربیندر جاده

گیرد اما اطالعی در کاهش تصادفات صورت نگرفته است و درواقع تمامی اقدامات برای کاهش تصادفات انجام می

 .(1389،و اشرف زاده )سید حسینیندارد خصوص اینکه این اقدامات تا چه حدی مؤثر است وجود

 مفهوم شناسی آموزش  -2-2

 .شودمینظران مختلف پرداخته  در ذیل به بررسی چندین تعریف از صاحب

مربوط به  گرایشانها و ، تواناییهامهارتآموزش به ایجاد محیطی که در آن کارکنان، رفتارها، معلومات، 

. گرددمیاجرا  مشاغلشان. آموزش برای کمك به کارکنان در انجام بهتر گرددمی، اطالق گیرندفرامیشغل را 

و آموزش را یك فرآیند  دهدمیاز آموزش ارائه  ایگستردهکمیسیون خدمات نیروی انسانی تعریف وسیع و 

شدن  نالرفتاری از طریق یادگیری تجربی، جهت  هایمهارتجهت اصالح نمودن طرز فکر، دانش یا  شدهطراحی

های های آموزشی که تواناییدر کارگاه هاآنها و اهداف ای از فعالیتعملکرد مؤثر در یك فعالیت یا در دامنهبه 

 .داندمیافراد و رضایت فعلی و آتی نیروی انسانی سازمان را توسعه دهند، 

 ایهمهارتهایی است که در جهت بهبود سطح دانش و آگاهی، منظور از آموزش کارکنان، کلیه کوشش

و آنان را آماده انجام  آیدمیایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یك سازمان به عمل  چنینهمو شغلی و  ایحرفهفنی، 

ای داشته و تنها معنی نماید. آموزش کارکنان معنای وسیع و گستردهشغلی خود می هایمسئولیتوظایف و 

وسیع  قدریبه، بلکه دامنه آن گیردبرنمیدر  کارآموزی، کارورزی و یا تمرین عملی در یك زمینه بخصوص را

و به احاطه کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده، ورزیدگی   شدهشروعساده  وفنحرفهیك  فراگیریشود که از می

های دولتی و صنعتی و بازرگانی و همچنین به چگونگی رفتار و در امور سرپرستی و مدیریتی در سازمان

 یابد.قابل مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسط میبرخوردهای مناسب در م

الزم برای انجام دادن کارها را، به افراد  هایمهارتهایی است که بدان وسیله مقصود از آموزش روش 

 (.155، ص 1378رسائیان و اعرابی، )دسلر، ترجمه پادهندمیبه سازمان یا تازه استخدام یاد  واردتازه
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 پیامدهای آموزش -1-2-2

کارکنان در سازمان است و باعث  هایتالشاصولی و منطقی هدایت  هایراهآموزش در حقیقت یکی از 

فکری الزم در کارکنان خواهد شد.  پذیریانعطافآوردن حس  باوجودها و استعدادهای نهفته و توانایی کارگیریبه

 (.2014و همکاران،  1سازمان را افزایش دهد )بامبیرگر ییکارا اثربخشی و تواندمیآموزش و تربیت نیروی انسانی 

 فرایندهای آموزش -2-2-2

عملکرد و  وتحلیلتجزیهکار،  وتحلیلتجزیهنیازها،  وتحلیلتجزیهدسلر فرایند آموزش و توسعه را شامل 

 (.156ص  ،1378)دسلر ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، داندمیهای آموزش هدف تعیینسرانجام 

 اهداف آموزش نیروی انسانی -3-2-2

گذاری بر روی . آموزش به سرمایهباشدمیهدف اساسی آموزش، کمك به سازمان جهت نیل به مقاصد آن 

 شانطبیعیهای برای انجام عملکرد بهتر و قدرت استفاده بهتر از توانایی هاآنمنظور قادر ساختن افراد سازمان به

. در همین راستا باشدمیها و شایستگی کارکنان و بهبود عملکرد آنان نبال توسعۀ صالحیت. آموزش به دباشدمی

تحت عنوان اهداف فردی،  هاسازمانبه نقل از کمال هدایت و روشن معتقد است که اهداف آموزشی در  سنگه

های یادگیرنده و باید ایجاد سازمان هاآموزشبوده و هدف  بندیدستهاهداف سازمانی و اهداف اجتماعی قابل 

 فکر باشد نه صرفًا نشخوارکننده فکر دیگران. تولیدکننده

و دانش و توانایی انجام  هاآنواگذاری به  هایمسئولیتاهداف فردی: وحدت و تناسب بین شخصیت افراد و 

ند کاری را انجام دهد از خود و نتیجه انسان هرچه بهتر بتوا دیگرعبارتبه. کندمیکار، در وجود انسان ایجاد رضایت 

یك سرمایه ارزنده  عنوانبهبلکه  افزایدمیبه استحکام و اتکای به خود  تنهانهاست. کاردانی  ترراضیکار خود 

 در آینده است.  ترمطلوبزندگی  بخشاطمینانو تخصصی،  ایحرفه

هایی که برای انجام و مهارت هابلیتقاکه  کندمیهای استراتژیك ایجاب هدف تأمیناهداف سازمانی: 

 هایمهارتو  هاتخصصنیاز و ضرورت تقویت گردد. عالوه بر  تناسببهالزم است  هانقشوظایف محوله و ایفای 

، اخالق مقبول هاسنت، پذیرش آگاهانه قوانین و مقررات و جمعیدسته، ایجاد روحیه تعاون، کار مشترک و موردنیاز

                                                           
1- Bamberger  
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اهداف  تأمینی است که در هایویژگی ازجملهرهبری اداری و مدیریت  هایشیوهاداری و سازمانی، به وجود آوردن 

 .کندمیسازمانی کمك 

های مختلف و عملیات مؤسسات و سازمان هابرنامههای اجتماعی سمت دهنده اهداف اجتماعی: هدف

تا مبنای ایدئولوژی، فرهنگ، نظام اقتصادی و  سازدمیقادر . توجه به اهداف مذبور مدیران و کارکنان را باشدمی

های مربوطه ترسیم و تنگناهای محیط شغلی از مواضعی را در ارگان هاآن سویبهشعائر ملی اهداف و نحوه حرکت 

برخورد نمایند. به تعبیر دیگر اگر جامعه نباشد سازمان در جامعه معنی و مفهومی ندارد  شدهشناختهمشخص و 

 (.30: 1383صدری، )

 حوادث کاهش در  HSE آموزش نقش -3-2

زمان آهنگ  باگذشتاست که در مسیر آن،  ایمرحلهدارای یك سیر تکاملی سه  HSE سیستم مدیریت   

. گام نخست این نقشه راه، استقرار کندمیموجود کاهش پیدا  HSE رویداد حوادث و تعداد مخاطرات

و آخرین گام، استقرار و بهبود  HSE مدیریتی هایزیرسیستم،گام دوم استقرار  HSE مرتبط با هایتکنولوژی

. شودمیقبلی و کاهش حداکثری تعداد رویدادها و حوادث  هایگامکه موجب تثبیت  باشدمی HSE فرهنگ

نیازمند یك استراتژی مناسب و منطبق با چرخه بهبود مستمر است که اولین فاز از  HSE استقرار و بهبود فرهنگ

کیفی و  هایروشکه برای اجری این فاز،  باشدمی، شناخت و بررسی وضعیت موجود سازمان هاییاستراتژیچنین 

ی پیشگیری از برا تنهاییبهفنی و مهندسی  هایروشیا به عبارتی امروزه استفاده از  کمی متعددی وجود دارند

اندیشیده شود لذا در همین راستا، ارتقاء  مورداستفادهاست تدابیری برای تکمیل راهکارهای  حوادث کافی نبوده 

  .است قرارگرفته موردتوجه HSE یك رویکرد ویژه در مدیریت عنوانبه زیستمحیطفرهنگ ایمنی، بهداشت و 

 محیطیزیستعامل اساسی در تعیین عملکرد سیستم ایمنی، بهداشت و  عنوانبهاغلب  HSE ز فرهنگا

 هاصالحیت، هانگرشفردی و گروهی،  هایارزشیك سازمان محصول  HSE . فرهنگشودمی بردهنامیك سازمان 

مثبتی هستند با مشخصه ارتباط بر اساس اعتماد  HSE که دارای فرهنگ هاییسازمانو الگوهای رفتاری است. 

. برای شوندمیو اطمینان از کارآمدی اقدامات پیشگیرانه شناخته  HSE مشترک از اهمیت هایبرداشتبل، متقا

 هایارزشنیاز است که در اولین مرحله در باور و  زیستمحیطفرهنگ ایمنی، بهداشت و  سازیپیادهایجاد و 

به این مطلب باید توجه کرد و به خاطر سپرد  HSE بافرهنگگشود. در رابطه  ایتازه هایپنجرهپرسنل سازمان، 
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کاری و  هایمحیطکاهش آمار حوادث در  منظوربه.لذا یابدمیاز مراحل مختلف تکامل  درگذر HSE که مدیریت

صیانت از نیروی کار  ترمهمو از همه  وریبهرهمربوطه، افزایش  هایهزینهکاهش  درنتیجهایجاد محیطی امن و 

 فرهنگ قرارداددر رأس کار  تواندمی هاآن ترینمهمکه یکی از  قراردادای را پیشرو  ایهیرانه بایستی رویکرد پیشگ

HSE   فرهنگ هاشرکتنیز باشد. بر همین پایه و اساس بیشتر HSE  نمایندمییك عامل کلیدى لحاظ  عنوانبهرا 

وجود  طورکلیبهگفت که  تواندمی سپ . دانندمی هاآنو ضامن تداوم  هاشاخصرا بستر ارتقاء  HSE و فرهنگ

 هایارزش، باورها و تفکرات در هاارزشمناسب در سازمان باعث نهادینه شدن نوع خاصی از رفتارها،  HSE فرهنگ

بهبود  سویبهو از این طریق سازمان را  شدهمدیریت، رفتارهای کارکنان و هامشیخطبنیادین سازمان، 

 . دهدمیسوق   HSEمستمر

اغلب کشورهای پیشرفته یك  روازاینجوامع بشری همواره با حوادث مترقبه و غیرمترقبه روبرو بوده است 

و  هاسازمانچه در محدوده  هابحر آنبرنامه مدون و پیگیر با توجه به سطح آمادگی و توانمندی خود در مدیریت 

مطلوب و برای برخورد با حوادث کوچك و  . لذا برای رسیدن به سطحاندنمودهطراحی  هاسازمانچه در بیرون 

فرهنگ و آموزش  ازجملههمت عمومی  اندرکاراندستبر جدیت مدیران و  عالوهبزرگ طبیعی و غیرطبیعی 

در تدوین  HSE . است از سیستم تفادهبا اس بنابراین بایستی ناپذیراجتنابکه امری ضروری و  طلبدمیهمگانی را 

 محیطیزیستتبعات  و کاهشدر جهت کاهش حوادث و ارتقای سطح بهداشت ایمنی  ریزیبرنامهو  مشیخط

اقتصادی و اجتماعی  هایزی آنو  هاهزینهنیز موجب  HSE فقدان سیستم چراکهاساسی برداشته شود  هایگام

 .سنگینی خواهد شد

مان، در خصوص کاهش حوادث، داشتن فرهنگ مناسب توسط رهبران ساز HSE جهت پیشبرد اهداف

مدیریت نقش  HSE از همه در تبیین فرهنگ ترمهمو  شودمیکارفرمایان و کارگران امری ضروری محسوب 

 .و همه افراد بایستی با او همکاری کنند داردهمیکلیدی و 

مستقیمی بر  تأثیر باشدمی HSE که شامل: بها دادن و ارجحیت بخشیدن به موضوعات HSEالیفرهنگ با

مناسبی را در نظر  هایهزینهمداوم و  ریزیسازمان برنامهکاهش حوادث داشته اما بایستی جهت پایدار بودن آن، 

 .بگیرد
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ابتدا بایستی جهت نقطه شروع، فرهنگ پایه سازمان و افراد شاغل در سازمان را بررسی کنیم و دیدگاه 

قرار دهیم و بررسی کنیم که چرا افراد همواره تابع دستورات  موردپژوهش HSE اولیه افراد را در خصوص فرهنگ

تنها با مشاهده و  سؤاالت؟ و ... تمامی این کنندمیاز قوانین سرپیچی  چراگاهی؟ کنندمینیستند؟ چرا ریسك 

در این مقطع نگرش کلی  درنهایتخواهد آمد.  به دست هاآنمطالعه رفتارهای افراد و شناخت نسبی از فرهنگ 

 واالیبه درک عمیق این واژه و ارزش  خودخودیبهآیا هر فرد  شودمیوعه مشخص گردیده است و روشن مجم

 پی برده است یا خیر؟ HSE فرهنگ

فرهنگی، منابع و  هایتفاوت، پذیریمسئولیتبایستی عوامل مهمی مانند سیستم مدیریت، تعهد،  ازآنپس

 امتیازدهیشود و  قرارداد موردبررسیدارد در سازمان  HSE فرهنگ گیریشکلامکانات و ... که نقش بسزایی در 

 .گردد

خود را در خصوص تغییرات رفتاری و نگرشی در تمامی  مای ریزیبرنامه بایستمیسازمان  اکنونهم

از عواقب آن آغاز کند و موانع و  اطالعدادن به افراد در خصوص حوادث و همچنین  آگاهی سازمانیسطوح ، 

 .مثبت در تمام سطوح سازمان توسعه یابد HSE در این رابطه حل گردد تا فرهنگ مشکالت

در کاهش  HSE به اهداف خود با توجه به ارتقای فرهنگ دررسیدندر این صورت است که یك سازمان 

در فرهنگ کاری افراد، امری است بسیار  HSE واردکردنالبته نباید فراموش کرد که  .خواهد بود ترموفقحوادث 

 .باشدمیو مستمر  وقفهبی مایضروری و نیازمند پیگیری 

بر  تأکیدمختلف و آموزش افراد و  هایدستورالعملیك سازمان تنها نوشتن  HSE جهت ارتقای فرهنگ

نکات ایمنی پی  اجرای دستورات کافی نیست بلکه هدف این است که هر یك از افراد به ارزش آموزش و اجرای

و اجبار و بدون اینکه درک عمیقی از ارزش این تدابیر داشته  زوربهببرند و خود متقاضی اجرای آن باشند نه اینکه 

آموزش داده شود و انتظار موفق شدن این روش را داشته باشیم. تجربیات مختلف در دنیا نشان داده  هاآن باشند به

موفق باشد اما واقعیت این است که نتوانسته پایدار و موفق باقی  تمدکوتاهاست که این روش شاید در 

بر اینکه دیدگاه و نگرش  عالوهمقطعی دارد و ممکن است  تأثیرگفت سیستم زور و اجبار  تواندمی درواقعبماند.(

ایمنی مبتنی بر  هاسازماناگر در  .افراد را در پی داشته باشد انگیزگیبیافراد را به این مقوله مثبت نکند بلکه 

از مستمر و بادوام بودن آن نیز اطمینان حاصل نمود. یك  تواندمیفرهنگ و رفتارهای افراد نهادینه گردد آنگاه 
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مؤثر بوده که برای اجرای  HSE برای سازماندهی و نهادینه کردن هایشتالشادعا کند که  تواندمیسازمان زمانی 

است افراد برای  بادوامپایدار و  HSE که هاییسازماندر  .جبر و فشاری بر افراد تحمیل نگردد گونههیچدستورات 

انجام کارها به  هاسازمان. بلکه در این گردندنمینیز توبیخ  ناایمنو برای اعمال  شودمیانجام اعمال ایمن تشویق ن

  .طبیعی است مالً کاو امری  هاآن روش ایمن بخشی از فرهنگ (باورها و رفتار ذاتی

شناسایی  منظوربه HSE اصول توسعه فرهنگی، ارزیابی فرهنگ ترینمهمکه گفته شد یکی از  طورهمان

و تهدیدهای موجود است تا بر اساس آن بهترین راهکارهای بهبود فرهنگ  هافرصتنقاط ضعف و قوت سازمان و 

HSEاستفاده از  روهاازاینو جهت ارتقاء آن اقدام گردد. یکی  شدهشناساییتشویق و تنبیه  مایسیستم  جزبه

 خالقانهبر اساس پنج سطح بیمارگونه، واکنشی، حسابگر، پیشگیرانه و  HSE ایمنی فرهنگ خودارزیابی لیستچك

 .باشدمی

بسزایی در  تأثیراست. آموزش  موردنیازاصل ایمنی آموزش است که در زمینه کاری و فرهنگ فرد  ترینمهم

آموزش صحیح و  درگروو خسارات مالی  هابیماریدرصدی حوادث،  50رشد و ترویج فرهنگ ایمنی دارد کاهش 

بردن فرهنگ و کیفیت  بالبر  عالوه. هر صنعت و سازمانی که در امر آموزش نیروهایش اقدام کند باشدمیمناسب 

آموزش اثربخش  .باشدمیآن کاهش حوادث نتایج  ترینمهمکه یکی از  یابدمیدست  مؤثریسازمان خود به نتایج 

 هادورهبهینه آموزش و ارزیابی اثربخشی  هایروشبا عنایت به تعیین نیازهای آموزشی ایمنی دقیق،  تواندمیایمنی 

 . کاهش حوادث و کنترل ضایعات و خسارات را داشته باشد متعاقبنقش به سزایی در تقویت فرهنگ ایمنی و 

بودن  بالاست که  کهآنحاکی از  آمدهدستبه ماینتیجه  شدهانجامو مطالعات  هابررسیا توجه به ب

اینکه بتواند این فرهنگ را  سازمان برایمستقیمی بر کاهش حوادث داشته و هر  تأثیرسازمان  HSE فرهنگ

که بایستی در ابتدا  باشدمیدر تمام سطوح سازمانی  HSE تقویت کند نیازمند اجرای یك برنامه مدیریت فرهنگ

سازمانی چه قشر کارگری و چه مدیریتی مورد ارزیابی قرار دهد، سطح  مایسطح فرهنگ سازمان خود در همه رده 

سازمان خود را شناسایی کرده  HSE فاکتورهای مؤثر در ارتقاء فرهنگ درواقعفرهنگ سازمان خود را تعیین کند و 

به درک عمیق از این واژه و ارزش اصلی کلمه پی  خودخودیبهیا هر فرد و با این کار زمانی که سازمان دریابد آ

آموزش صحیح افراد، مشارکت دادن هر فرد در  ازجملهمختلفی  هایراه وسیلهبه تواندمیبرده است یا خیر 

، توسعه و بهبود ارتباط کاری بین کارشناسان ایمنی و پرسنل، تفاهم فکری جهت کاهش حوادث و HSEمسائل
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خارج  حوادث، آگاهی دادن به پرسنل در خصوص حوادث موجود در داخل و وتحلیلتجزیهمناسب  مای حلراه رائها

و انگیزه در پرسنل در  عالقهایجاد  طورکلیبهاز صنعت و عواقب آن حوادث، آشنا کردن پرسنل با استانداردها و 

شاهد خواهیم  مرورزمانبهو  شدهتقویتسازمان  HSE ترتیباینبهفرهنگ  .... و HSE خصوص اشراف به مسائل

که ناشی از نبود فرهنگ مناسب HSE به مسائل هاتوجهیبیبود که خطاهای انسانی که ناشی از عدم آگاهی بوده و 

 .یابدمیحوادث نیز کاهش  درنتیجهو  یافتهکاهشبوده 

ایمنی رشد یافته، مستلزم انجام  مختلف صنعتی و نیل به فرهنگ هایفعالیتدستیابی به ایمنی کامل در 

ایجاد شرایط الزم جهت ارتقاء سطح دانش، نگرش  هاآن ترینمهمها بوده که یکی از اقدامات بنیادی در کلیه زمینه

های محور پیشرفت و تحول در زمینه عنوانبهنقش آموزش اثربخش  باشدمیهای کاری و مهارت پرسنل در محیط

ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی نیازسنجی، برنامه باشدمیالعاده حوادث دارای اهمیت فوقمختلف در رابطه با کاهش 

باعث ارتقاء سطح مهارت،  طرفازیكمضاعف دارد چون  تأثیرهای آموزشی پرسنل در کاهش حوادث مستمر دوره

پرسنل  نفساعتمادبهو ها شده و از طرف دیگر موجب تقویت روحیه دانش و بینش ضوابط ایمنی در انجام فعالیت

بهینه آموزش  هایروشبا عنایت به تعیین نیازهای آموزشی ایمنی دقیق،  تواندمی. آموزش اثربخش ایمنی گرددمی

کاهش حوادث و کنترل ضایعات و  متعاقبنقش به سزایی در تقویت فرهنگ ایمنی و  هادورهو ارزیابی اثربخشی 

 موردتوجهسازی و خسارات را داشته باشد. در این مقاله با توجه به میزان و نوع ریسك موجود در صنعت ساختمان

است. همچنین اصول کلی پیشگیری از  شدهتدوینقرار گرفتن حوادث مرتبط با این صنعت؛ نیازهای آموزشی 

 دلیلن برنامه آموزشی متناسب با صنعت ساختمان و نقش هر یك از افراد حوادث پیشنهاد گردیده و بر مبنای آ

است. هدف از  پیشنهادشدهمرتبط، کارفرما، مهندسین ناظر و کارگران تدوین و  NGO هایسازماناعم از دولت، 

خطرات در این مقاله افزایش توانایی کلیه ذینفعان در صنعت ساختمان جهت شناسایی  شدهارائهبرنامه آموزشی 

 (. 1392،حاجی حسینی)باشدمیاز فاز طراحی تا فاز انهدام ساختمان  هاآنمحیط کار و کنترل 

مختلف صنعتی و نیل به فرهنگ ایمنی رشد یافته، مستلزم انجام  هایفعالیتدستیابی به ایمنی کامل در 

الزم جهت ارتقاء سطح دانش، نگرش  طایجاد شرای هاآن ترینمهمبوده که یکی از  هازمینهاقدامات بنیادی در کلیه 

 مایمحور پیشرفت و تحول در زمینه  عنوانبه. نقش آموزش اثربخش باشدمیکاری  هایمحیطو مهارت پرسنل در 

، اجرا و ارزیابی ریزیبرنامه، نیازسنجی، باشدمی العادهفوقمختلف در رابطه با کاهش حوادث دارای اهمیت 
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باعث ارتقاء سطح  طرفازیكمضاعف دارد چون  تأثیری آموزشی پرسنل در کاهش حوادث هادورهاثربخشی مستمر 

 نفساعتمادبهشده و از طرف دیگر موجب تقویت روحیه و  هافعالیتمهارت، دانش و بینش ضوابط ایمنی در انجام 

بهینه  هایروشایمنی، با عنایت به تعیین نیازهای آموزشی دقیق  تواندمی. آموزش اثربخش ایمنی گرددمیپرسنل 

کاهش حوادث و کنترل  متعاقبی نقش به سزایی در تقویت فرهنگ ایمنی و هادورهآموزش و ارزیابی اثربخشی 

مهم  عوامل از یکی ایمنی مسائل آموزش گران،ه عقیده بسیاری از پژوهشب .ضایعات و خسارات را داشته باشد

 در تغییر آن دنبال به و انگیزش و آگاهی ارتقای ببآموزش س .باشدمی هاسازمانتأثیرگذار بر سطح جو ایمنی 

 (1396و همکاران، چیز)گیوه گرددمیسبب ارتقا جو ایمنی  درنهایتفرد شده و  نگرش

یکی از عوامل دخیل در  عنوانبها ر ایمنی فرهنگ یا جو اهمیت کشنده، حوادث گرانبسیاری از پژوهش

 باور و احساس چگونگی رو ب تبخش مهمی از محیط کاری ایمن اسجو ایمنی مثبت  اند.ذکرشدهحوادث مت

 حوادث علل اییر زمینه شناسد بهداشت و ایمنی مطالعات دارد. تأکید انر سازمانشد ایمنی اهمیت از کارگران

منی ضعیف ای گ، فرهندهندمی رخ ناایمن رفتار اثر در که غلیدرصد از حوادث ش 98 تا 85 علل که اندداده نشان

علل  عنوانبهگ ایمنی فرهن فقدان و پروژه مدیران و دش ایمنی ضعیف مدیران ارشدان ناکافی، آموزش ت.اس

فقدان آموزش یا آموزش ناکافی  .است شدهگزارش وسازساختو تأثیرگذار بر عملکرد ایمنی در صنعت  ایریشه

ز شصت سال گذشته ا. است شدهگزارش حوادث در این بخش باالینرخ  دلیلیکی از  عنوانبهکارگران ساختمانی 

 ایبخشهدر  ناتوان سازرو به کاهش گذاشته است اما نرخ حوادث شغلی  غیر مهلكنرخ حوادث شغلی  تاکنون

)کانوی ، صنایع شیالت و معدن همچنان روندی صعودی داردونقلحملساختمانی، کشاورزی، کارخانجات تولیدی، 

 . (2018و همکاران،

 واسطهبه غیرمستقیممستقیم و  طوربه شدهادراکادواردز و پسی به این نتیجه رسیدند که حمایت سازمانی 

 (. 2010،ادواردز و پسی)باشدمیافزایش بازشناسی سازمانی بر پیامدهای ایمنی مؤثر 

؛ مدیران و سرپرستان باشدمینشانه متوسط حمایت سازمانی برای ایمنی  تنهاییبهایمنی  پیشنهادت

اقدام کردن روی مشکالت نشان دهند. اگرچه، کارکنان ممکن  وسیلهبههمچنین بایستی حمایتشان از ایمنی را 

باشند، اقدامات مدیریت  شانایمنیکردن درباره عالیق  به صحبت میلبیاقتدار مدیریتی  ایهچالش  به خاطراست 
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 تواندمیسك بیان عالیقشان درباره ایمنی کند. همچنین این ادراک حمایت کارکنان را قادر به ارزیابی ری تواندمی

  و پیامدهای مثبت شخصی تولید کند تاییدحس 

که بر ایمنی و سالمتی کارکنان  هاییسیاستو  هابرنامهسازمان با اولویت دادن به  کندمیبیان  آل دنا

  .(2010،آل دنا)ایمنی باال ببرد سازمان برایادراک کارکنان را از حمایت  تواندمی، ورزندمی تأکید

ایمنی است. آموزش ایمنی فرآیندی است که  هایآموزشاقدامات در این زمینه ارائه  ترینمهمیکی از 

و یا انگیزش برای انجام  گیرندمیجدید یاد  هایمهارت، در مورد کنندمیآن، کارکنان دانش را کسب  وسیلهبه

  (. 2010)فورد،آورندمی به دستکارها به روشی خاص را 

اختیاری در  طوربه کارکنان کهو تای در پژوهش خودشان به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با  تساوی

انگیزه باالتری  کنندمیشرکت  هاکالساجبار در این  مبنایبرکارکنانی که  کنندمیآموزشی شرکت  هایکالس 

این پیام را  کنندمیکه کارکنانشان را وادار به شرکت در برنامه آموزشی  هاییسازمان، عالوهبهبرای آموزش دارند. 

. همچنین کارکنان این آموزش را محور تحقق اهداف باشدمیکه چنین آموزشی مهم  کنندمیمنتقل  هاآنبه 

 سازمان برایو حمایت بیشتری از طرف  یابدمیبرای یادگیری بهبود  شانانگیزه درنتیجه، دانندمیسازمانی 

 (.2013،و تای تساوی)کنندمیادراک  شانسالمتی

 تأثیرایمنی  هایآموزشانتقال دانش از  سازمان برکه ادراک حمایت اجتماعی از طرف  کندمیبیان  پرد 

شمردن آن نزد کارکنان  بااهمیت، موجب شودمی سازمان برگزارحمایت از  باهدفی که هایآموزش؛ گذارندمی

از  غیررسمیکه حمایت  درجاییحمایت سازمانی، (. 2014،پرد) گیرندمیبیشتر از آن یاد  هاآن درنتیجهو  شودمی

 باشدمیسرپرستان و همکاران وقوع حوادث را کاهش دهد، با کاهش در فراوانی حوادث مرتبط 

باز و  طوربهجبران شود اگر مدیریت  تواندمی ترپایینفراوانی باالتر حوادث برای کارکنان با ادراک حمایتی  

ابزار شغلی درست،  وسیلهبه تواندمیو ایمنی کارکنان نشان دهد. این حمایت  درستیبهرا  اشعالقه متقاعدکننده

آموزش مهارت، بازدید از محیط کار و ابراز آشکار عالقه و نگرانی مدیریت  ایهشغلی، فرصت  سازیغنیی هابرنامه

 شود تأمینمنی ای سازمان برای

در این زمان با انواع  روزههمهزندگی کاری خود را در محیط کار  سومیكبسیاری از کارگران بیش از 

شغلی بسیاری هستیم و در مشاغل مختلف شاهد حوادث و  هایبیماریو  گذرانندمی .هستند روروبهخطرات شغلی 
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که در  دهدمینشان  هاآناست. بررسی  غیر ایمندر تحقیقی که ارقامی و همکاران انجام دادند مشخص  رفتار 

نبردن و  به کارمختلف،  غیر ایمنکارگیری گردید که از میان اعمال یك یا به هاآناغلب موارد عامل اصلی ایجاد 

همواره جزو یکی از علل  2کاربرد  .اده استنادرست وسایل حفاظت فردی بیشترین سهم را به خود اختصاص د

در کشورمان نیز به کار نبردن وسایل حفاظت فردی مکمل، برای  شدهارائهاصلی آسیب کارگران بوده است. در آمار 

آخرین راهکار کنترلی و محافظت کارگران در برابر خطرات شغلی محیط کار  عنوانبهتجهیزات حفاظت فردی 

و برای اینکه  هاآندیدگی ا ابتالی ایشان به ایجاد کردن سدی در مقابل خطرات از آسیبکه ب گرددمیپیشنهاد 

نمایند  تأمینبتوانند باالترین سطح ممکن حفاظت را  .کندمیشغلی جلوگیری  هایبیماریوسایل حفاظت فردی 

داری و کافی از به این نحو ممکن نگه وریبهره، شدهانتخابصحیح و مناسب  طوربهمداوم  طوربهالزم است که 

قرار بگیرند و زمان تعویض این ابزارها یك بخش نحوه انتخاب،  مورداستفادهالزم و  هایآگاهیدلیل داشتن 

و لذا آموزش کارگران در  ناپذیرتفکیكاستفاده از  آمیزموفقیتحیاتی از یك برنامه  حالدرعیناستفاده، نگهداری و 

 از سالمتی ابن افراد را ارتقا دهد.  دریکیای که مداخله وسایل حفاظت فردی است تواندمیاین مورد 

 سابقه تحقیق -4-2

 میزان و هاجاده ایمنی بر آن طبیعی و اجتماعی شرایط و محیط تأثیر موضوعی را با عنوان  (1398)مهری

فرضیه ها استفاده شد. نتایج رگرسیون جهت آزمون نمودن  و تصادفات انجام داد. در این پژوهش از همبستگی

 تأثیرات از. کرد اشاره نقلیه وسایل تعداد رشد نرخ و جمعیت توزیع به توانمی محیط اجتماعی تأثیرات نشان داد از

 کرد.  اشاره کوه خاک ریزش و گردوغبار وجود طوفان، یخبندان، بارندگی، به توانمی نیز طبیعی

 جاده: مورد) کاهش راهکارهای مؤثر، عوامل بررسی: ایجاده تدر تصادفا (1398)همکاران و زاده رمضان

 ضعف جاده، پایین کیفیت جاده، کم عرض و زیاد هایدوپیچ زیا شیب نشان داد که وجود (مازندران استان هراز

 .رودمی شمار به جاده این در تصادفات بروز در مهم عوامل از رانندگی و راهنمایی اصول رعایت عدم و ایمنی موارد

با  کشور های جاده تصادفات ارزیابی اساس بر ایجاده ایمنی موضوعی با عنوان مدیریت (1395)ساالری

 به کشور در ایجاده ایمنی هایشاخص اصالح و آماری انجام داد. نتایج نشان داد  که ارزیابی های استفاده از آزمون

 کاهش در بسزایی تأثیر تواندمی رانندگان میان در هاراه از استفاده مناسب فرهنگ ایجاد و مدرن هایروش کمك

 .باشد داشته ایجاده تلفات و تصادفات نرخ
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عاملی آنها به  تحلیل رویکرد: کشور ایجاده نقلوحمل در ایمنی (1395)همکاران و در پژوهش دیگری زین

 امتیاز درنظرگرفتن با کشور هایاستان بندیکشور،رتبه هایراه ایمنی وضعیت بر تأثیرگذار بررسی متغیرهای

 1392 تا 1387 سال از کشور هایاستان برخی برای کل، شاخص تغییرات روند بررسی و تحلیل مختلف، هایعامل

 پرداختند. 

 کارگران از طریق آزمون ایمن رفتارهای ارتقای بر ایمنی آموزش به بررسی تأثیر (1395)همکاران و تاجور

 رفتارهای کاهش در ایمنی آموزش نقش که دادند نشان هارگرسیون انجام دادند. یافته و همبستگی آماری، های

 .یابدمی کاهش زمان باگذشت آن تأثیر ولی بوده دارمعنی ایمن غیر

 فازی شرایط در تصمیم پشتیبان سیستم به بررسی (1392)همکاران و در تحقیق دیگری با عنوان بهنود

استفاده کردند.  DEA و فازی پرداخته شد. آنها از منطق راه سازایمن اقدامات ریزیبرنامه در استفاده منظوربه

 کشور هایراه ایمنی کمیسیون توسط شدهمعرفی عملکردی هایشاخص از استفاده با نتایج این تحقیق نشان داد که

 بین در را 1388 و 1387 هایسال در شدهانجام اقدامات کارایی هاداده پوششی تحلیل روش از استفاده با و

 .شد ارزیابی مختلف هایاستان

اساسی هایمؤلفه تحلیل روش از ای با استفادهجاده ایمنی عملکرد ارزیابی در روش (1388)احمدوند

 تصادفات حجیم های داده تر صحیح تحلیل برای روشی نیز و ایجاده ایمنی در مؤثر واقعاً  هایشاخص 

 است.  شده پیشنهاد

عملکردی نشان  هایشاخص از استفاده با ایمنی افزایش راهکارهای بررسی و در ارزیابی (1388)عربشاهی

 تشخیص، شناسایی، اطالعات، آوریجمع شامل خیزحادثه نقاط بهسازی فرایند در اصلی هایداد که گام

 ترکیب تصادف، بحرانی نرخ تصادف، نرخ سپس. است قرارگرفته وتحلیلتجزیه مورد ارزیابی، و اجرا، بندی،اولویت

 .است شدهارزیابی نرخ، و فراوانی

توسعه ای با استفاده  راهبرد مسافربری، رانندگان ایمنی در تحقیق خود با عنوان آموزش (2017)سن فرانك

 رفتارهای توسعه به منجر تواندمی مدون و مشخص آموزشی نظام رگرسیون نشان داد که یك و از همبستگی

 .شود رانندگان امنیتی
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آن با  بر ایمنی آموزش نقش و خطرناک مواد انتقال بر نظارت و کنترل ، درشناسایی(2017)خانداقین

 نبود:  از عبارت صنایع در ایمنی آموزش نظام مشکالت زوجی به این نتیجه رسید که مقایسه استفاده از آزمون

 و سازماندهی دهی،¬جهت عدم صنایع، مدیران سوی از آموزش به نسبت جدی حساسیت و کارآمد نظارت

 تجربی ای،سلیقه سنتی، شکل به هاآموزش ارائه  مناسب، استراتژیك ریزیبرنامه فقدان طورکلیبه و الزم هماهنگی

 .نامنظم و بندیاولویت بدون و غیرتخصصی و

زوجی نشان  مقایسه با استفاده از آزمون حوادث کاهش در ایمنی آموزش و فرهنگ در نقش (2016)ادوارد

 .داد دنبال به را...  و هابیماری حوادث، کاهش و ایمنی فرهنگ ترویج و رشد در بسزایی تأثیر داد که آموزش

 های تکنیك ای با استفاده ازجاده حوادث کاهش ارزیابی در ایمنی آموزش بررسی (2016)وانگ چنگ

 آموزش با و می باشد ها جاده امنیت در عامل ترینمهم انسانی معیاره نشان داد که عوامل چند گیری تصمیم

 .یابدمی بهبود ها جاده ایمنی بحث رانندگان

 ایمنی مختلف هایاستراتژی اثرات با موضوع ارزیابی (2014)همکاران و در پژوهش دیگری که توسط وانگ

 بررسی ای،جاده ایمنی پروژۀ صد از بیش بندیای با استفاده از رگرسیون انجام شد نشان داده شد که گروهجاده

 از استفاده با پیاده عابران و سواران موتورسیکلت مسافران، رانندگان، تصادفات و تلفات میزان با هااستراتژی ارتباط

 هر نسبی اهمیت و ایجاده ایمنی هایاستراتژی کلی اثرات ارزیابی امکان برای متدلوژی ارائه و رگرسیون

 .استراتژی

عصبی  های شبکه و فازی گیری تصمیم از ایجاده ایمنی عملکرد کالن در تحلیل (2010)همکاران و شن

 .تواند منجر به کاهش تصادفات و حوادث می گرددنشان دادند یك نظام آموزشی مشخص و مدون می
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 سابقه تحقیق -2-5جدول

 موضوع محقق

رعایت 

ایمنی 

رانندگان 

حمل 

 مسافر

رعایت 

ایمنی 

رانندگان 

حمل 

 کاال

آموزش 
HSE 

تکنیك 

 تحقیق
 نتایج

 مهری

(1398) 

بررسی تأثیر محیط 

و شرایط اجتماعی و 

طبیعی آن بر ایمنی 

ها و میزان جاده

 تصادفات

   
همبستگی و 

 رگرسیون

از تأثیرات اجتماعی 

توان به توزیع محیط می

جمعیت و نرخ رشد 

تعداد وسایل نقلیه اشاره 

طبیعی کرد. از تأثیرات 

توان به بارندگی، نیز می

یخبندان، طوفان، وجود 

گردوغبار و ریزش خاک 

 کوه اشاره کرد

رمضان 

زاده و 

 همکاران

(1397) 

ای: تصادفات جاده

بررسی عوامل مؤثر، 

راهکارهای کاهش 

)مورد: جاده هراز 

 (استان مازندران

    

وجود شیب زیا 

های زیاد و عرض دوپیچ

 کم جاده، کیفیت پایین

جاده، ضعف موارد ایمنی 

و عدم رعایت اصول 

راهنمایی و رانندگی از 

عوامل مهم در بروز 

تصادفات در این جاده به 

 .رودشمار می
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 ساالری

(1395) 

مدیریت ایمنی 

ای بر اساس جاده

ارزیابی تصادفات 

 کشور هایجاده 

   
آزمون های 

 آماری

ارزیابی و اصالح 

های ایمنی شاخص

کشور به ای در جاده

های مدرن و کمك روش

ایجاد فرهنگ مناسب 

ها در میان استفاده از راه

تواند تأثیر رانندگان می

بسزایی در کاهش نرخ 

تصادفات و تلفات 

 .ای داشته باشدجاده

زین و 

 همکاران

(1395) 

نقل وایمنی حمل

ای کشور: جاده

 رویکرد تحلیل عاملی

   
تحلیل 

 عاملی

در این پژوهش موارد 

روش تحلیل ذیالً به 

 مشخص شد:عاملی 

متغیرهای تأثیرگذار بر 

های وضعیت ایمنی راه

 ،کشور

 هایبندی استانرتبه

رنظرگرفتن د با کشور

، مختلفهای امتیاز عامل

روند  تحلیل و بررسی

تغییرات شاخص کل، 

های برای برخی استان

تا  1387کشور از سال 

1392 
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تاجور و 

 همکاران

(1395) 

 ایمنی آموزش تأثیر

 رفتارهای ارتقای بر

 کارگران ایمن

   

آزمون های 

آماری، 

همبستگی و 

 رگرسیون

 که دادند نشانها یافته

 در ایمنی آموزش نقش

غیر  رفتارهای کاهش

 ولیه بود دارمعنی ایمن

 زمان باگذشت آن تأثیر

 یابد.می کاهش

بهنود و 

 همکاران

(1392) 

سیستم  بررسی

پشتیبان تصمیم در 

شرایط فازی 

منظور استفاده در به

ریزی اقدامات برنامه

 ساز راهایمن

   
منطق فازی 

 DEAو 

های با استفاده از شاخص

شده عملکردی معرفی

توسط کمیسیون ایمنی 

های کشور و با راه

استفاده از روش تحلیل 

ها کارایی پوششی داده

شده در اقدامات انجام

 1388و  1387ای هسال

های را در بین استان

 شد.مختلف ارزیابی 

 احمدوند

(1388) 

روش ارزیابی 

منی یعملکرد ا

 ایجاده

   

ستفاده از ا

روش تحلیل 

های مؤلفه

 اساسی

های واقعاً مؤثر در شاخص

ای و نیز ایمنی جاده

روشی برای تحلیل 

های حجیم تر دادهصحیح

تصادفات پیشنهادشده 

 .است
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 عربشاهی

(1388) 

ارزیابی و بررسی 

راهکارهای افزایش 

ایمنی با استفاده از 

های شاخص

 عملکردی

   

آزمون های 

 آماری

های اصلی در فرایند گام

خیز بهسازی نقاط حادثه

آوری جمعشامل 

اطالعات، شناسایی، 

بندی، تشخیص، اولویت

ارزیابی، مورد  ، واجرا

وتحلیل قرارگرفته تجزیه

نرخ تصادف،  سپساست. 

نرخ بحرانی تصادف، 

 ،ترکیب فراوانی و نرخ

 .شده استارزیابی

فرانك 

 سن

(2017) 

آموزش ایمنی 

رانندگان مسافربری، 

 راهبرد توسعه

   
هبستگی و 

 رگرسیون

یك نظام آموزشی 

تواند مشخص و مدون می

منجر به توسعه رفتارهای 

 امنیتی رانندگان شود.

 خانداقین

(2017) 

کنترل و شناسایی ، 

نظارت بر انتقال مواد 

و نقش  خطرناک

 آموزش ایمنی بر آن

   

آزمون 

مقایسه 

 زوجی

نظام آموزش مشکالت 

ایمنی در صنایع عبارت 

نبود نظارت کارآمد و  از: 

حساسیت جدی نسبت 

به آموزش از سوی 

عدم ، مدیران صنایع

دهی، سازماندهی و جهت

هماهنگی الزم و 

فقدان طورکلی به

ریزی استراتژیك برنامه

ها آموزشارائه  مناسب، 

به شکل سنتی، 

ای، تجربی و سلیقه

غیرتخصصی و بدون 

 .بندی و نامنظماولویت
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 ادوارد

(2016) 

نقش فرهنگ و 

آموزش ایمنی در 

 کاهش حوادث

   

آزمون 

مقایسه 

 زوجی

 آموزش تأثیر بسزایی در

رشد و ترویج فرهنگ 

 ،کاهش حوادثو ایمنی 

ها و ... را به دنبال بیماری

 داد.

چنگ 

 وانگ

(2016) 

بررسی آموزش 

ایمنی در ارزیابی 

کاهش حوادث 

 ایجاده

   

تکنیك های 

تصمیم 

گیری چند 

 معیاره

ترین عوامل انسانی مهم

ها عامل در امنیت جاده

باشد و با آموزش م

رانندگان بحث ایمنی 

 یابد.ها بهبود میجاده

وانگ و 

 همکاران

(2014) 

ارزیابی اثرات 

های استراتژی

مختلف ایمنی 

 ایجاده

   رگرسیون 

بندی بیش از صد گروه

 ،ایپروژۀ ایمنی جاده

بررسی ارتباط 

 ها با میزاناستراتژی

تلفات و تصادفات 

رانندگان، مسافران، 

موتورسیکلت سواران و 

با استفاده از عابران پیاده 

و ارائه  رگرسیون

کان امبرای متدلوژی 

ارزیابی اثرات کلی 

های ایمنی استراتژی

ای و اهمیت نسبی جاده

 .هر استراتژی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

37 

و  1شن

 همکاران

(2010) 

تحلیل کالن عملکرد 

ای از ایمنی جاده

تصمیم گیری فازی 

 ی عصبیهاو شبکه 

   

تصمیم 

گیری فازی 

و شبکه 

 ی عصبیها

کشور  21بندی رتبه

اروپایی بر حسب 

امتیازهای مرتبط با 

استفاده  ،ایایمنی جاده

 مدل تاپسیس فازیاز 

توسط  برای اولین بار

 2011در سال  ،2بائو

شناسایی و  ،برای ارزیابی

بندی عملکرد اولویت

استفاده از  ،هاایمنی راه

تکنیك تحلیل پوششی 

برای شناسایی ها داده

-جادهقطعات حادثه خیز 

صادقی و  توسط ها

ارائه  ،(1390همکاران )

متدولوژی ارزیابی یك 

کیفی شامل یك 

و  ایتحلیل خوشهوتجزیه

 توسط رگرسیون خودکار

و همکاران  3وانگ

(2004). 

 شکاف تحقیقات -5-2

با توجه به موضوع تحقیق و بررسی ادبیات و مبانی نظری پژوهش مشخص شد که بیشتر پژوهش های 

لی بوده است.  و کمتر به موضوع تحقیق به تفکیك انجام شده در داخل و خارج کشور بر روی رانندگان به صورت ک

                                                           
1- Shen 

2- Bao 

3- Wong
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رانندگان حمل کاال و مسافر پرداخته شده است. از این رو این پژوهش با هدف تفکیك رانندگان حمل کاال و مسافر 

 و بررسی آموزش در این دو گروه انجام می گیرد. 

 جمع بندی

آموزش   یمدل ها نیآموزش آن و همچن یو روش ها  HSE مبحث ینظر یمبان یفصل به بررس نیدر ا

 و سابقه پژوهش پرداخته شده است.   یانسان یرویبه ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 روش تحقیق
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 مقدمه

و  موردپژوهشهای گذشته در مورد کلیات تحقیق و بیان ادبیات تحقیق صحبت شد و موضوع در فصل   

اطالعات و  آوریجمعقرار گرفت، در این فصل در مورد روش تحقیق، روش و ابزارهای  موردبررسیجزییات موضوع 

چنین اطالعات مربوط به جامعه آماری بحث خواهد شد. در قسمت دیگر در مورد و هم هاآنپایایی و روایی 

 شود.ابسته و تعاریف برخی از آنان نیز مباحثی ذکر میومتغیرهای مستقل 

 روش پژوهش -1-3

. هدف از بندی کردطبقه اقدام پژوهیتوان به تحقیق بنیادی،کاربردی و هدف می ازنظرتحقیقات را    

دنبال  در واقعیتی فرآورده یا فرایندی را است که کاربرد مشخصی را درباره ایتازهپژوهش کاربردی، کشف دانش 

 توانمیباشد. از سوی دیگر تحقیقات را می« کاربردی»از نوع  جهتازاینروش تحقیق حاضر (. 1391کند)خاکی،

 نی(. در ا1395بندی نمود)دالور،تحقیقات مقطعی و تحقیقات طولی تقسیم دودستهنیز به  موردبررسیدوره  ازنظر

های منظور گردآوری دادهبه.هست یدانیلذا پژوهش از نوع م ؛شودمیاز پرسشنامه استفاده  نکهیپژوهش با توجه به ا

شامل مطالعه کتب، مجالت،  ایکتابخانهمطالعات  مختلف شامل: از ابزارهای نیز پژوهش سؤاالت الزم جهت بررسی

 موردنیازاطالعات  آوریجمعاینترنتی و سایر منابع موجود برای  هایپایگاهارشد و دکتری،   هاینامهپایاننشریات، 

عوامل و  برای دستیابی به روابط متغیرها وساخته و  پرسشنامه محقق آموزش  در مورد الگوهای موجود اثربخشی

. در طراحی و تدوین شودمیاستفاده اطالعات الزم  آوریجمع موردنظر پژوهش اجرای منظوربه ومفاهیم الگ

. پس از شودمیشناسایی و تعریف  موردنظرو عوامل  هامؤلفهابتدا  . شودمیپرسشنامه محقق مراحل زیر اعمال 

ست توانمیکه  سؤاالتیدر گام بعد  .شودمیمشخص و تعریف  مؤلفهی هر هاشاخصمل مدل ، او عو هامؤلفهتعریف 

آموزش در زمان در طی یك دوره ترمی به  .شودمینمایند طراحی و تدوین  گیریاندازهرا  شدهمشخصی هاشاخص

 ماه بوده است.  1رانندگان داده شده است. فاصله زمانی بین دو پرسشنامه 

 قلمرو پژوهش -2-3

هر پژوهشی باید دارای قلمرو دامنه معینی باشد تا محقق در تمامی مراحل پژوهش به موضوع احاطه الزم 

و کافی را داشته باشد. قلمرو این تحقیق در سه بخش قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قابل اشاره است که در ادامه 

 شده است.به آن پرداخته
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 یققلمرو موضوعی تحق -1-2-3

 درکاال و مسافر  حمل رانندگاندر بین  حوادث کاهش درHSEآموزش نقشقلمرو موضوعی این تحقیق 

 است.  فارس استان

 قلمرو زمانی تحقیق -2-2-3

 باشد. می 1398تا خردادماه سال  1397از مهرماه سال  ماهه 9  قلمرو زمانی این پژوهش یك دوره ی

 قلمرو مکانی تحقیق -3-2-3

 باشد.تحقیق استان فارس میمکان انجام 

 های تحقیق گام -3-3

 اند:شدهها در زیر مشخصشود که این گامهای اساسی برداشته میدر فرایند تحقیق گام

 جامعه و نمونه آماری پژوهش 

جامعه . دهندمی تشکیل را آماری جامعه یك باشند مشترک صفت یك در حداقل که واحدهایی مجموعه

ی بپردازد. یعنی همه هاآنی خواهد به پژوهش دربارهافراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می کلبهآماری 

(.  با توجه به 1395تعمیم دهیم)دالور، هاآنهای پژوهش را به هستیم یافته مندعالقهاعضای واقعی یا فرضی که 

که تعداد آنها نزدیك به  اال و مسافر استان فارسرا کلیه رانندگان حمل کجامعه آماری این پژوهش موضوع تحقیق 

گیری این پژوهش، با توجه به محدود بودن جامعه از نوع قضاوتی . روش نمونهدهدمیتشکیل  نفر است را 2000

که طبقۀ محدودی از افراد اطالعات  شودمیگیری زمانی به کار گرفته ( است. این نمونهدارهدف غیر احتمالی)

در بهترین موقعیت  موردنیازشوند که برای ارائه اطالعات بنابراین افرادی برای نمونه انتخاب میو  رادارند موردنظر

با استفاده از فرمول کوکران نمونه به  منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده خواهد شد.قرار دارند. به

 نفر می باشد.  370دست آمده 

 اطالعات  ها وآوری دادهجمع ابزار -4-3

ها دست آوردن دادهابزارهای گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و ... برای به 

قرارگیرند تا  موردتوجهباید  هاآنوجود دارند که هر یك از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از 
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 مسئلهدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت شود. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت اعتبار پژوهش دچار خ

یك یا چند ابزار را انتخاب کند و پس از کسب شرایط الزم در زمینه اعتبار این ابزارها، از  شدهطراحیهای و فرضیه

ها، بتواند در مورد و تحلیل این داده از طریق پردازش تیدرنهاها بهره گیرد تا آوری دادهدر جهت جمع هاآن

 ها قضاوت کند.فرضیه

باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این طریق  ایگونهبهانتخاب ابزارها باید 

 (.1382دستاوردهای پژوهش خود را معتبر سازد)خاکی،

 شوند:مختصر توضیح داده می صورتبهدر تحقیق  شدهاستفادهدر اینجا ابزارهای 

 ایکتابخانهمطالعات  -1

آیند که پیش از آغاز تحقیق توسط پژوهشگر بررسی های ثانوی به دست میاز طریق این نوع مطالعه داده

 شوند.می

های موجود در اسناد گذشته، آمارهای رسمی، آمارهای غیررسمی و از: داده اندعبارتها منابع این داده

آوری اطالعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری (.برای جمع1382ک سازمانی )خاکی،اسناد و مدار

های اینترنتی و ها، سایتنامهای)کتب و مقاالت فارسی و انگلیسی، پایانمرتبط با موضوع از روش مطالعه کتابخانه

 است. شدهاستفاده...( 

 پرسشنامه -2

آید و عبارت می حساببهآوری اطالعات در تحقیقات ن ابزارهای جمعترییکی از متداول عنوانبهپرسشنامه 

های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یك فرد از مقیاس گیریبهرههای هدفمند که با ای از پرسشاست از مجموعه

 (.1386)خاکی،  دهدمیقرار  موردسنجشپاسخگو را 

مسافر رانندگان حمل کاال، حمل  دو گروهبرای  هاشاخصپرسشنامه این پژوهش بعد از بررسی و شناسایی 

 ،  طراحی شد. شهریبرون

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

43 

 مراحل تحقیق -5-3

 روایی و پایایی ابزار سنجش -6-3

را اندازه بگیرد. اهمیت  موردنظریژگی و، بتواند خصیصه گیریاندازهآن است که وسیله  1مقصود از روایی

و ناروا سازد  ارزشبیهر پژوهش علمی را  تواندمیو ناکافی  نامناسب های گیریاندازهاست که  جهتازآنروایی 

را  موردنظربتواند خصیصه  واقعاً گیریاندازهمقصود از روایی آن است که وسیله  طورکلیبه(. 1382)خاکی،

دارای روایی کافی نباشد،  موردنظرخصیصه  ازلحاظ گیریاندازهنماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله  گیریاندازه

 (.1380هومن،( خواهد بود ارزشبینتایج پژوهش 

 شد: وتعدیلجرحزیر مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت  هایگاممذکور طی  هایپرسشنامه 

و  رؤیتشد و پس از  سازیبومیاستخراج گردید،  ذکرشدهآن از مأخذ  سؤاالتدر گام اول، پرسشنامه که 

 گردید. سازیبومیآن  فهمغیرقابلبررسی دقیق توسط اساتید محترم راهنما و مشاور عبارات نامأنوس و

نفر از  4در اختیار   هاپرسشنامهموجود، برای تعیین روایی،  هایدر گام دوم، پس از رفع اشکاالت و کاستی 

، شدهانجاماعالم نظر نمایند. پس از محاسبات  هاپرسشنامهاساتید دانشگاه قرار گرفت تا در خصوص مناسب بودن 

 مورد تائید قرار گرفت. هاپرسشنامهمیزان روایی 

                                                           
1  - Reliability 
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 موردنظرسنجش پدیده  درراهو معیارهایی است که  هاشاخص)پایایی(، میزان دقت 1منظور از اعتبار

استفاده  کرون باختعیین پایایی آزمون از روش آلفای  منظوربه(. در این پژوهش 1373، ساروخانی)اندشدهتهیه

به  کندمی گیریاندازهمختلف را  ایهکه خصیصه  گیریاندازهگردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار 

است که به ضریب  شدهارائه کرون باخاجرای آزمون توسط  باریك از طریق.مشهورترین ضریب اعتبار رودمیکار 

پرسشنامه به کار  ازجمله گیریاندازهمعروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار  کرون باخآلفای 

 (.1389سرمد و همکاران،)مقادیر عددی مختلف را اختیار کند  تواندمی سؤال. در این ابزار پاسخ هر رودمی

بیشتر و  سؤاالتباشد، همبستگی درونی بین  ترنزدیك 1 به کرون باخشاخص آلفای  هرقدربدیهی است  

، قبولقابل را متوسط 75%بیش تر  کم، را45%کمتر ازضریب  کرون باخ .خواهند بود ترهمگن هاپرسش درنتیجه

(. بدین منظور ابتدا یك نمونه اولیه شامل ده پرسشنامه 1951،کرون باخرا زیاد پیشنهاد کرده است) %95وضریب

 spssآماری  افزارنرمو به کمك  هاپرسشنامهاز این  آمدهدستبهی هادادهگردید و سپس با استفاده از  آزمونپیش

 برای پرسشنامه محاسبه شد.  کرون باخپایایی با روش آلفا  22نسخه 

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه -7-3

توصیفی و  آماری هایروشاست  شدهاستفادهها داده وتحلیلتجزیهروشی که در این پژوهش برای 

 . باشدمیاستنباطی 

 خالصه فصل  -8-3

شناسی پژوهش، به توصیف روش پژوهش که از نوع ای در مورد روشدر این فصل پس از ارائه مقدمه

 مورداشاره، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری ازآنپسانجام پژوهش پرداخته شد.  هایگامو  باشدمیکاربردی 

موارد دیگری است که در این فصل به تشریح آن پرداخته  هاآنها و پایایی و روایی آوری دادهقرار گرفت. ابزار جمع

 در پژوهش نیز پرداخته شد. مورداستفادهافزارهای شد. در این قسمت به شرح مختصری از نرم
  

                                                           
1- Validity 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اطالعات وتحلیلتجزیه
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 مقدمه

 و عملیات الزم جهت تعیین فراوانی ،میانگین و انحراف معیار آوریجمعی پژوهش هادادهدر فصل چهارم 
 موردبررسی هافرضیهآمار استنباطی  در بعددر مرحله  است. گرفتهانجام باشدمی یفیتوص آماراریانس که مربوط به و

این آزمون زمانی   است. شدهاستفاده Paired sample testاز آزمون  هافرضیهبرای آزمون  .گیرندمیقرار 

 . گیردمیقرار  موردسنجشکه اثر یك متغیر قبل و بعد از آزمون  گیردمیقرار  مورداستفاده

 جمعیت شناختی رانندگان حمل کاال هایویژگیبررسی  -1-4

جمعیت شناختی نمونه تحقیق یعنی مدرک تحصیلی و سن   هایویژگیدر این قسمت به توصیف 

 . باشدمی. نمونه آماری پژوهش شامل رانندگان حمل کاال در استان فارس گیردمیقرار  موردبررسی

 

 آماری پژوهش رانندگان حمل کاال هاینمونهجمعیت شناختی مشخصات  -1-4 جدول
مشخصات 

 دموگرافیك

 
 درصد تعداد

 سن

30- 20 10 6 

40- 30 40 22 

50- 40 40 22 

 50 90 به باال 50

 تحصیالت

 77 140 زیر دیپلم

 11 20 دیپلم

 11 20 دیپلمفوق

 0 0 لیسانس

 0 0 لیسانسفوق

 100 180 جمع کل

 

 جمعیت شناختی رانندگان حمل مسافر هایویژگیبررسی  -2-4

جمعیت شناختی نمونه تحقیق یعنی مدرک تحصیلی و سن   هایویژگیدر این قسمت به توصیف 

 . باشدمیاستان فارس  مسافر در. نمونه آماری پژوهش شامل رانندگان حمل گیردمیقرار  موردبررسی
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (رانندگان حمل مسافر)آماری پژوهش  هاینمونهجمعیت شناختی مشخصات  -2-4 جدول
مشخصات 

 دموگرافیك

 
 درصد تعداد

 سن

30- 20 18 4 

40- 30 30 16 

50- 40 50 27 

 51 92 به باال 50

 تحصیالت

 83 150 زیر دیپلم

 11 20 دیپلم

 3 5 دیپلمفوق

 3 5 لیسانس

 0 0 لیسانسفوق

 100 190 جمع کل

 

 شده رانندگان حمل کاال گیریاندازهتوصیفی متغیرهای  هایشاخص -3-4

توصیفی متغیرهای پژوهش مربوط به رانندگان حمل کاال قبل و بعد از  هایشاخصدر این قسمت به ارائه 

میانگین نمره آگاهی افراد قبل و بعد از آموزش  از  اند.شدهارائهاین متغیرها  3-4 پردازیم. در جدولآموزش می

 میانگین گیری نمره تك تك سواالت پرسشنامه به دست آمده است. 

 توصیفی متغیرهای پژوهش مربوط به رانندگان حمل کاال قبل و بعد از آموزش هایشاخص -3-4جدول 

 متغیرها

میانگین نمره 

آگاهی افراد 

قبل از 

 آموزش

میانگین نمره 

آگاهی افراد 

 بعد از آموزش

وضعیت)افزایش 

 یا کاهش(

آور در شغل)عوامل شیمیایی، عفونی، روانی و عوامل زیان

 2.033 خطرات ارگونومیك(
4.0222  

  4.072 2.005 های اسکلتی عضالنی و کمردردبیماری

های قلبی، های شایع عمومی )فشارخون، بیماریبیماری

 تشنج و ....(
2.0222 3.966  

  4.061 1.927 استرس شغلی، پیشگیری و کنترل آن

  4.15 1.99 های واگیردارسالمت تغذیه و بیماری

  3.983 1.92 آلودگیخوابکاری و علل بروز شب

  3.977 1.96 مصرف داروها و مواد اعتیادآور و محرک

  3.877 1.94 اطفاء حریق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  4.02 1.983 کمك های اولیه و اهمیت آن در حوادث رانندگی

  3.98 1.9833 ایونقل جادهقوانین و مقررات تجاری و اقتصادی حمل

  3.988 2.027 کاالضوابط کلی مشخصات وسایل نقلیه حمل 

  4.0666 2.033 ضوابط کلی حمل محموالت ترافیکی

  4 2 ونقل مواد خطرناکحمل

  3.994 1.961 اصول کلی مهار بار

  4.033 1.944 تخلفات رانندگی

  4.016 2.027 امداد و نجات

  3.972 1.894 ها در اثر حمل بار اضافیمیزان خسارات وارده به راه

  4.00 2.0277 های وسیله نقلیه بازرسی

  4.05 1.9 تجهیزات ضروری و ایمنی

  4.066 1.94 اصول رانندگی

  4.027 2.088 آوری های جدید در وسیله نقلیهفن

  3.95 1.922 مجازات و دیه تصادفات

  
 افراد نمونه براساس سن)رانندگان حمل کاال( سهیمقا نمودار -1-4 شکل
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 شده رانندگان حمل مسافر گیریاندازهتوصیفی متغیرهای  هایشاخص -4-4

توصیفی متغیرهای پژوهش مربوط به رانندگان حمل مسافر قبل و بعد  هایشاخصدر این قسمت به ارائه 

 اند.شدهارائهاین متغیرها  در صفحه بعد 5-4پردازیم. در جدولاز آموزش می

 

 توصیفی متغیرهای پژوهش مربوط به رانندگان حمل مسافر قبل و بعد از آموزش هایشاخص -4-4جدول 

 متغیرها
میانگین نمره آگاهی 

 افراد قبل از آموزش

میانگین نمره 

آگاهی افراد بعد از 

 آموزش

وضعیت)افزایش یا 

 کاهش(

در شغل)عوامل شیمیایی، عفونی، روانی  آورانیزعوامل 

 و خطرات ارگونومیك(

1.95 
4.033  

  3.983 2.05 کمردرداسکلتی عضالنی و  هایبیماری

 هایبیماری، فشارخونشایع عمومی ) هایبیماری

 قلبی، تشنج و ....(

1.9 
3.927  

 1.95 استرس شغلی، پیشگیری و کنترل آن
4.038  

  4.011 1.88 واگیردار هایبیماریسالمت تغذیه و 

 1.93 آلودگیکاری و علل بروز خوابشب
3.95  

 مصرف داروها و مواد اعتیادآور و محرک
2.044 

4.0388  

 1.96 ایونقل جادهشرکت های حمل
4.172  

 2.044 مجتمع های خدماتی و رفاهی
4.0166  

 1.961 ضوابط کلی مشخصات وسایل نقلیه حمل مسافر
3.85  

  3.966 1.988 ایاخالق حرفه

  3.933 2.0944 تخلفات رانندگی

 1.966 امداد و نجات
4.005  

  3.988 1.95 بازرسی های وسیله نقلیه

  4.016 1.96 تجهیزات ضروری و ایمنی

 2.022 اصول رانندگی
3.99  

 1.927 آوری های جدید در وسیله نقلیهفن
3.93  

  4.0111 1.927 مجازات و دیه تصادفات

 2.0944 حقوق شهروندی
4.1  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.955 تکریم مسافر
3.96  

 2.0555 انتظارات مسافرین از رانندگان
4.111  

 1.95 نحوه رسیدگی به شکایات مسافرین
4.044  

 

 
 )رانندگان حمل کاال(التیافراد نمونه براساس تحص سهیمقانمودار   -2-4 شکل

نفر از رانندگان حمل کاال و مسافر که از این تعداد  370در این پژوهش در مرحله اول در طول یك ترم به 

داده  شآموزHSEنفر از آنها رانندگان حمل مسافر را شامل می شدند  190نفر رانندگان حمل کاال بودند و  180

آمده  HSEو همچنین نکات ایمنی که در  HSEشد. در این دوره آموزش میابحث مربوط به تعریف و شناخت 

از شروع دوره پرسشنامه در اختیار این رانندگان قرار گرفت. بعد از اتمام دوره مجددا همان  است بیان شد. قبل

نفر از  10 مسافر قرار گرفت. نفر از رانندگان حمل  180رانندگان حمل کاال و نفر از  180پرسشنامه دز اختیار 

 رانندگان حمل مسافر ریزش داشته اند.  

 پژوهشآزمون نرمال بودن متغیرهای  -5-4

ها اطالع حاصل شود. تا الزم است تا از وضعیت نرمال بودن داده هافرضقبل از وارد شدن به مرحله آزمون 

 استفاده شود. هاآزمون، هاآنبر اساس نرمال بودن یا نبودن 
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قبل از آموزش

بعد از آموزش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( برای متغیرهای پژوهشKSاسمیرنوف ) -آزمون کولموگروف -5-4 جدول
 )سطح معناداری(  Sig مقدار آزمون  متغیر

 969/0 439/0 رانندگان حمل کاال میانگین نمره آگاهی افراد قبل از آموزش

 474/0 847/0 رانندگان حمل کاال میانگین نمره آگاهی افراد بعد از آموزش

 627/0 750/0 رانندگان حمل مسافر میانگین نمره آگاهی افراد قبل از آموزش

 783/0 656/0 رانندگان حمل مسافر آموزش میانگین نمره آگاهی افراد بعد از

 

های دادهبنابراین است  05.0از  تربزرگبا توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای پژوهش 

 برای متغیرهای پژوهش نرمال است. شدهآوریجمع

 گیریاندازهابزار  پایایی و روایی -6-4

عواملی است که باید محقق از آن اطمینان  ترینمهماز  گیریاندازهابزار  پایاییروایی  دانیممیکه  طورهمان

 حاصل نماید تا بر مبنای آن کار پژوهشی خود را در مسیر صحیح هدایت نماید. 

 گیریاندازهپایایی ابزار  -1-6-4

 سروکار به این امر یادشدهگیری است. مفهوم فنی ابزار اندازه هایویژگیقابلیت اعتماد یا پایایی یکی از 

ضریب قابلیت اعتماد  دامنه. دهدمیگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست دارد که ابزار اندازه

+ )ارتباط کامل( است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار 1از صفر )عدم ارتباط( تا 

منظور سنجد. در این تحقیق بهمتغیر و موقتی وی را می هایویژگی آزمودنی و یا باثبات هایویژگیگیری اندازه

استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار  کرون باختعیین پایایی آزمون از روش آلفای 

ابتدا  کرون باخرود. برای محاسبه ضریب آلفای کند به کار میگیری میهای مختلف را اندازهگیری که خصیصهاندازه

 موردقبولرایانس کل را محاسبه کرد. درمورد میزان وهای پرسشنامه های هر زیرمجموعه سوالباید واریانس نمره

هایی را برای تست 7/0آلفای کرونباخ باالی (2009)1است. برای مثال فیلد ذکرشدهنظرات متفاوتی  کرون باخآلفای 

-های نگرشتر این عدد برای پرسشنامهقوی طوربهاسب دانسته و قاعدتًا پردازد منکه به سنجش توانایی افراد می

هایی که را مناسب دانسته و برای پرسشنامه 7/0طورکلی آلفای باالی نیز به (2007)2سنج نیز مناسب است. درنی

                                                           
1 - Field 

2 - Dornyei 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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که این  دهدمی ، لکن هشدارکندمیرا نیز قبول  7/0تعداد سؤاالت آن کم است نیز با دیده اغماز، آلفای کمتر از 

میزان مناسبی برای پایایی ابزار در نظر  7/0برسد. در این پژوهش نیز آلفای باالی  6/0مقدار نباید به کمتر از 

 SPSS 22افزار و نرم کرون باخگیری قابلیت اعتماد، با استفاده از روش آلفای است. بنابراین اندازه شدهگرفته

میزان  SPSSافزار آماری از پرسشنامه و به کمك نرم آمدهدستبههای صورت گرفت. بنابر این  با استفاده از داده

 محاسبه شد. کرون باخضریب اعتماد با روش آلفای 

 پایایی ابزار پژوهش -6-4 جدول
کرون آلفای   متغیر

 باخ

 85/0 رانندگان حمل کاال میزان آگاهی افراد قبل از آموزش

 89/0 رانندگان حمل کاال میزان آگاهی افراد بعد از آموزش

 90/0 رانندگان حمل مسافر میزان آگاهی افراد قبل از آموزش

 82/0 رانندگان حمل مسافر میزان آگاهی افراد بعد از آموزش

 

 آمار استنباطی -7-4

نمونه را به جامعه تعمیم دهد آمار استنباطی  وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از  تواندمیبه قسمتی از آمار که 

سپس به کمك آزمون فرض به  آیند،می به دستگیری ها از طریق نمونهآماره دیگرعبارتبه .شودمیگفته 

 گیرند:قرار می موردبررسیهای درادامه فرضیه .شوندمیپارامترهای جامعه تعمیم داده 

 فرضیه اصلی -1-7-4

 .شودمیرعایت اصول ایمنی در بین رانندگان در استان فارس  بهبودبه منجر  HSEآموزش 
. این آزمون به مقایسه شودمیاستفاده  Paired sample t testبرای آزمون نمودن این فرضیه از آزمون 

نمره آزمون میزان آگاهی رانندگان قبل و بعد از آموزش می پردازد. خروجی این آزمون در جدول زیر نشان 

 است: شدهداده

 مقایسه نمره آزمون میزان آگاهی رانندگان قبل و بعد از آموزش -7-4جدول
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

نمره آگاهی قبل از 

 آموزش
370 1.9 1.18 

05.280 359 000/0 

 1.5 4.90 360 از آموزش بعدنمره آگاهی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Ho: .میانگین آگاهی رانندگان قبل و بعد از آموزش اختالف معناداری ندارد 
H1:  .میانگین آگاهی رانندگان قبل و بعد از آموزش اختالف معناداری دارد 

درصد 5( مشخص است و با توجه به اینکه این مقدار از 000/0که از میزان سطح معناداری ) طورهمان

که مقدار آزمون قبل و بعد از آموزش تغییر نموده است. با  دهدمیو نشان  شودمیرد Hoکمتر است پس فرض 

که مقدار آزمون بعد از آموزش  دهدمیتوجه به اینکه مقدار کمترین و بیشترین مقدار عددی مثبت است نشان 

آموزش  که دهدمیو نشان  گیردمیقرار  ماییدنمقدار بیشتری را به خود اختصاص داده است. پس فرضیه مورد 

HSE  شودمیرعایت اصول ایمنی در بین رانندگان در استان فارس  به بهبودمنجر. 
 فرضیه فرعی: 

 .شودمیرعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل کاال در استان فارس  به بهبودمنجر  HSE( آموزش 1

. این آزمون به مقایسه شودمیاستفاده   Paired sample t testبرای آزمون نمودن این فرضیه نیز از آزمون 

صفحه نمره آزمون میزان آگاهی رانندگان حمل کاال قبل و بعد از آموزش می پردازد. خروجی این آزمون در جدول 

 است: شدهدادهنشان  بعد

 مقایسه نمره آزمون میزان آگاهی رانندگان حمل کاال قبل و بعد از آموزش -8-4جدول

 میانگین فراوانی متغیر
انحراف 

 معیار
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

نمره آگاهی 

قبل از 

 آموزش

180 1.9 6.5 

3.6 179 000/0 
نمره آگاهی 

از  بعد

 آموزش

180 4.9 6.7 

Ho .میانگین آگاهی رانندگان قبل و بعد از آموزش اختالف معناداری ندارد: 
H1 .میانگین آگاهی رانندگان قبل و بعد از آموزش اختالف معناداری دارد : 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

54 

درصد 5( مشخص است و با توجه به اینکه این مقدار از 000/0که از میزان سطح معناداری ) طورهمان

که مقدار آزمون قبل و بعد از آموزش تغییر نموده است. با  دهدمیو نشان  شودمیرد Hoکمتر است پس فرض 

که مقدار آزمون بعد از آموزش  دهدمیه به اینکه مقدار کمترین و بیشترین مقدار عددی مثبت است نشان توج

که آموزش  دهدمیو نشان  گیردمیقرار  اییدتمقدار بیشتری را به خود اختصاص داده است. پس فرضیه مورد 

HSE  شودمیرعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل کاال در استان فارس  به بهبودمنجر. 

 .شودمیدر استان فارس حمل مسافر رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان  به بهبودمنجر  HSE( آموزش 2

. این آزمون به مقایسه شودمیاستفاده   Paired sample t testبرای آزمون نمودن این فرضیه نیز از آزمون 

 نمره آزمون میزان آگاهی رانندگان حمل مسافر قبل و بعد از آموزش می پردازد. خروجی این آزمون در جدول

 است: شدهدادهنشان  صفحه بعد

 مقایسه نمره آزمون میزان آگاهی رانندگان حمل مسافر قبل و بعد از آموزش -9-4جدول

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

نمره آگاهی قبل از 

 آموزش
190 1.8 1.7 

3.58 179 000/0 

 1.88 3.9 180 از آموزش بعدنمره آگاهی 

Ho .میانگین آگاهی رانندگان قبل و بعد از آموزش اختالف معناداری ندارد: 
H1 .میانگین آگاهی رانندگان قبل و بعد از آموزش اختالف معناداری دارد : 

درصد 5( مشخص است و با توجه به اینکه این مقدار از 000/0که از میزان سطح معناداری ) طورهمان

که مقدار آزمون قبل و بعد از آموزش تغییر نموده است. با  دهدمیو نشان  شودمیرد  Hoکمتر است پس فرض 

آزمون بعد از آموزش که مقدار  دهدمیتوجه به اینکه مقدار کمترین و بیشترین مقدار عددی مثبت است نشان 

که آموزش  دهدمیو نشان  گیردمیقرار  اییدتمقدار بیشتری را به خود اختصاص داده است. پس فرضیه مورد 

HSE  شودمیرعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل مسافر در استان فارس  به بهبودمنجر. 

 جمع بندی 

های به دست آمده پرداخته شده است. برای بررسی در این فصل به بررسی آمار توصیفی و استنباطی داده 

 فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه زوجی استفاه شده است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مفصل پنج

 گیرینتیجهبحث و 
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 مقدمه

 شدهاستفادهدر فصل اول پژوهش حاضر اشاره شد جهت دستیابی به هدف پژوهش از روش آمیخته متوالی 

است. اطالعات و  شدهاستفادهاست که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش، از مصاحبه 

حاصل از تحلیل  هایآوری گردیده. در این فصل نقشه کلی مقوله نظران و مدیران جمعهای الزم از صاحبداده

و بعد بخش کمی  شودمیبخش کیفی اشاره . بنابراین در این فصل و در ابتدا شودمیهای پژوهش کنونی ارائه داده

مرتبط با موضوع پژوهش و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده  کارهایراه. در نهایت پیشنهادها و شودمیتبیین 

 شود.ارائه می

 نتیجه گیری -1-5

 کارکردی و مفهومی ضرورت و اهمیت تشریح به مسئله بیان از پس پژوهش، کلیات عنوان  تحت  اول  فصل در
 عملیاتی و   مفهومی  تعریف درنهایت  و  گرفتند شکل پژوهش اهداف و فرضیات ،سؤاالت سپس .شد پرداخته پژوهش

 .شد بیان پژوهش متغیرهای

 مطالعاتی، سابقه اولیه، سازیمفهوم ،متغیرها شناسیواژه تعاریف شامل پژوهش نظری پیشینه ابتدا نیز دوم فصل در
 مطالعه به و شد بررسی پژوهش متغیرهای  به  مربوط های نظریه و هامدل سپس  گرفت، قرار موردبررسی ،هاویژگی ابعاد،

 ترسیم مفهومی مدل  قالب در پژوهش کلی شد. همچنین رویکرد اشاره مطالعه این با مرتبط خارجی و داخلی های پژوهش
 .گردید بیان فصل خالصه  و  گردید

 و ، تبیینشدهاستفاده پژوهشی هایروش منظور بدین. شد پرداخته پژوهش  شناسیروش  به  سوم  فصل در
 ابزار پایایی و روایی و تائید سنجش نحوه آماری، نمونه از اطالعات گردآوری ابزار  و  هاروش آماری، نمونه و جامعه توصیف

 .شدند ارائه ،مورداستفاده آماری فنون و هاداده وتحلیلتجزیه روش سنجش،

 هایشامل یافته  چهارم فصل گرفت قرار آزمون مورد سنجش ابزار پایایی تائید و سنجش چهارم فصل در

 وضعیت به بررسی توصیفی آمار بخش است، در استنباطی و توصیفی آمار پژوهش است. بخش کمی که شامل

 ها گویه معیار انحراف و میانگین ارائه آن، مربوط به هایشاخص و جداول ترسیم پرسشنامه، به دهندگانپاسخ

 پرداخته پژوهش های فرضیه صحت بررسی آزمون زوج شده کمك به نیز استنباطی آمار بخش گرفت. در صورت

 .شد
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 مطالعه در های یافته و نتایج ادامه در و پرداخته گانه پنج فصول مطالب بندی جمع به نیز فصل این در

 های پیشنهاد پژوهش، انجام های محدودیت پژوهش، های یافته بندی جمع پژوهش، های فرضیه با ارتباط

 .گردید بیان آتی مطالعات برای پیشنهاد و کاربردی

 پژوهش سؤاالتبه  دهیپاسخ -2-5

 ؟شودمیرعایت اصول ایمنی در بین رانندگان در استان فارس  به بهبودمنجر  HSEآیا آموزش 

پژوهشی از  سؤالاین  وتحلیلتجزیهاز پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای  هاداده آوریجمعبرای 

منجر  HSEآزمون مقایسه زوجی استفاده گردید. با توجه به نتایج این فرضیه از فصل چهارم نشان داد که آموزش 

( 1395پژوهش تاجور). نتایج این تحقیق با شودمیرعایت اصول ایمنی در بین رانندگان در استان فارس  به بهبود

 دارمعنی غیر ایمن رفتارهای کاهش در ایمنی آموزش نقش که دادند های پژوهش تاجور نشانهمسو است. یافته

(همسو است. 1395. همچنین نتایج این تحقیق با پژوهش جعفری)یابدمی کاهش زمان باگذشت آن تأثیر بوده ولی

 عنوانبه. آموزش ایمنی گرددمیاین پژوهش نشان داد که آموزش ایمنی سبب بهبود فاکتورهای جو ایمنی 

زیر مجموعه ای از فرهنگ سازمانی داشته است.   عنوانبهمکانیسمی قدرتمند اثرات مثبتی بر جو ایمنی 

حوادث نشان داد که آموزش  در کاهشیز در تحقیق خود با عنوان نقش فرهنگ و آموزش ایمنی ( ن2017)1ادوارد

بررسی آموزش  ( در2016دارد. چنگ ) به دنبالبسزایی در رشد و ترویج فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث را  تأثیر

و با  باشدمیها عامل در امنیت جاده ترینمهمنشان داد که عوامل انسانی  ایجادهایمنی در ارزیابی کاهش حوادث 

 یابدمیها بهبود آموزش رانندگان بحث ایمنی جاده

 ؟شودمیرعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل کاال در استان فارس  به بهبودمنجر  HSEآیا آموزش 

رعایت اصول ایمنی در بین  به بهبودمنجر  HSEاز فصل قبل نشان داد که آموزش  آمدهدستبهاز نتایج 

(همسو است. این 1395. نتایج این پژوهش با تحقیقات جعفری)شودمیرانندگان حمل کاال در استان فارس 

مکانیسمی  عنوانبه. آموزش ایمنی گرددمیپژوهش نشان داد که آموزش ایمنی سبب بهبود فاکتورهای جو ایمنی 

زیر مجموعه ای از فرهنگ سازمانی داشته است. همچنین تحقیقات  عنوانبهقدرتمند اثرات مثبتی بر جو ایمنی 

( با عنوان شناسایی ، کنترل و نظارت بر انتقال مواد خطرناک و نقش آموزش ایمنی بر آن نشان 2017خانداقین)

                                                           
1- Edwaard 
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از:  نبود نظارت کارآمد و حساسیت جدی نسبت به آموزش  عبارتداد که مشکالت نظام آموزش ایمنی در صنایع 

ریزی استراتژیك کلی فقدان برنامهطوربهدهی، سازماندهی و هماهنگی الزم و وی مدیران صنایع، عدم جهتاز س

بندی و نامنظم. چنگ ای، تجربی و غیرتخصصی و بدون اولویتبه شکل سنتی، سلیقه هاآموزشمناسب،  ارائه 

نشان داد که عوامل  ایجادهش حوادث ( در تحقیق خود با عنوان بررسی آموزش ایمنی در ارزیابی کاه2016وانگ)

 . یابدمیها بهبود و با آموزش رانندگان بحث ایمنی جاده باشدمیها عامل در امنیت جاده ترینمهمانسانی 

رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل مسافر در استان فارس  به بهبودمنجر  HSEآیا آموزش 

 ؟شودمی

رعایت اصول ایمنی در بین  به بهبودمنجر  HSEاز فصل قبل نشان داد که آموزش  آمدهدستبهاز نتایج 

. باشدمی( همسو 2017)فرانك سن. نتایج این پژوهش با تحقیقات شودمیرانندگان حمل کاال در استان فارس 

در پژوهش خود با عنوان آموزش ایمنی رانندگان مسافربری، راهبرد توسعه نشان داد که یك نظام  فرانك سن

های پژوهش منجر به توسعه رفتارهای امنیتی رانندگان شود. همچنین یافته تواندمیآموزشی مشخص و مدون 

 آن تأثیر بوده ولی اردمعنی غیر ایمن رفتارهای کاهش در ایمنی آموزش نقش که دادند ( نشان1395تاجور)

(همسو است. این پژوهش نشان 1395. همچنین نتایج این تحقیق با پژوهش جعفری)یابدمی کاهش زمان باگذشت

مکانیسمی قدرتمند اثرات  عنوانبه. آموزش ایمنی گرددمیداد که آموزش ایمنی سبب بهبود فاکتورهای جو ایمنی 

( نیز در تحقیق خود با 2017زیر مجموعه ای از فرهنگ سازمانی داشته است.  ادوارد) عنوانبهمثبتی بر جو ایمنی 

بسزایی در رشد و ترویج فرهنگ  تأثیرحوادث نشان داد که آموزش  در کاهشعنوان نقش فرهنگ و آموزش ایمنی 

 ایجادهش حوادث بررسی آموزش ایمنی در ارزیابی کاه ( در2016دارد. چنگ ) به دنبالایمنی و کاهش حوادث را 

ها و با آموزش رانندگان بحث ایمنی جاده باشدمیها عامل در امنیت جاده ترینمهمنشان داد که عوامل انسانی 

 یابدمیبهبود 

 پژوهش پیشنهادت-3-5

 پیشنهادات پژوهشی -1-3-5

متغیرهای دیگر بر  تأثیرمنظور مطالعه اجرای این پژوهش با دامنه ی گسترده تر به شودمیپیشنهاد  .1

 اثربخشی آموزش انجام گیرد.
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 مقایسه ای مورد تحلیل محتوا قرار گیرند. صورتبهمتغیرهای بیشتری  شودمیپیشنهاد  .2

عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش رانندگان حمل کاال و مسافر براساس مدل تصمیم  شودمیپیشنهاد  .3

 .گیری چند معیاره اولویت بندی شوند

 پیشنهادات کاربردی -2-3-5

 برگزاری دوره های آموزش ایمنی به رانندگان  .1

 پیشنهاد می گردد  از رانندگان امتحانات و یا تست های دوره ای بعد از دوره های آموزشی گرفته شود. .2

به منظور انجام تحلیل تصادفات و ارتقای کیفیت تحلیل ها به عنوان ابزار برنامه ریزی، تکمیل و راه  .3

 نظام جامع ثبت تصادفات رانندگی ضروری به نظر می رسد.اندازی 

 محدودیت های تحقیق -4-5

 قبل از پژوهشگر است ستهیشا لذا باشد، تیمحدود بدون که داد انجام یتوانم را یپژوهش کمتر

 در االمکانیحت بتواند تا دینما ییشناسا را دهد انجام است قرار که یپژوهش به مربوط یاحتمال هایتیمحدود

 و نموده ییشناسا را هاآن بر غلبه هایراه پژوهش، انجام راه در موجود موانع به نسبت یآگاه ضمن پژوهش، یاجرا

 دیترد یب. ردیگ قرار هاتیمحدود ریتأث تحت کمتر که دینما تیریمد ایگونه به را پژوهش یاجرا و یطراح ندیفرا

 پژوهش نیا. باشدینم گوناگون مشکالت و چالش از یخال اجرا، زمان در خاص یپژوهش تیفعال و مطالعه هرگونه

 و مشکالت نیا جمله از. است بوده مواجه یگوناگون مشکالت و ها تیمحدود با آن انجام در و نبوده یمستثن زین

 :کرد اشاره ریز موارد به توان یم ها تیمحدود

 ایشان برداشت و استرانندگان استان فارس  از برآمده  پژوهش کیفی بخش در آمده دست به هایمقوله .1

 خرده و هامقوله و پرداختمی هامصاحبه بررسی به دیگری فرد است ممکن که حالی در بوده، موضوع از

 آمد؛ می دست به دیگری هایمقوله

 است؛ یذات یتهایمحدود یدارا خود پرسشنامه که است شده استفاده پرسشنامه از یکم بخش در .2

 که باشند گذاشته ریتأث پژوهش جینتا بر یگر مداخله و مزاحم یرهایمتغ است ممکن پژوهش ندیفرا در .3

  .باشند نشده کنترل
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 منابع و مآخذ

 :فارسی مراجع

 مطالعات ،ایجاده ایمنی عملکرد ارزیابی هایروش ،(1388) ،ابطحی زینب و محمد علی ،احمدوند 

  .12شماره ،4دوره ،ترافیك مدیریت

 ،ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامهریزی اقدامات (، 1397)حمید بهنود

 .5(.2ونقل. ). مهندسی حملسازی راهایمن

 تأثیر آموزش  (،1395) قنبرنژاد و عبدالحمید تاجور،مرضیه مؤمنی سروستانی؛ امین ؛ حامد، تاجور

ای، قزوین، هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ،ایمنی بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران

 .دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 تعیین شاخصهای پیش ارزیابی و ارزیابی (، 1394، )مهسا مایار محمد جواد و ،جعفریHSE 

 .نهمین همایش ملی تونل ، «قراردادی براساس نوع پیمان پیمانکاران در الزامات

 نشریه ایعوامل انسانی در تصادفات جاده نقش(، 1391) جعفر ،بوالهری ،غالمرضا ،خیرآبادی ،

 . 69-78 (،1)10 ،علوم رفتاری تحقیقات

 تصادفات (، 1388) محمدمهدی ،ضیانوشین ؛جواد ،گلین شریف دینی؛ مهدی لسبویی، رمضان زاده

. کنفرانس : بررسی عوامل مؤثر، راهکارهای کاهش )مورد: جاده هراز استان مازندران(یاجاده

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانو ریلی یاملی تصادفات و سوانح جاده

  یمنیا (،1395ی؛ خسروشاهی، حسین )مرتض ی،برزک یراست؛ محمدی، نافچ یسیرئی؛ عل ی،همدانزینل 

 .1-20، (13)7 ،اتیو عمل دیتول تیریمد، یعامل لیتحل کردیکشور: رو یانقل جادهوحمل

  ای بر اساس ارزیابی بررسی مدیریت ایمنی جاده (،1396)ساالری. تکتم و علیزاده آغویی، حمید

زیست و سرزمین پایدار، مشهد، ، محیطهمایش ملی مهندسی عمران های کشور،تصادفات جاده

 .موسسه آموزش عالی خاوران
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ABSTRACT 

A large percentage of accidents and misconducts occur due to a lack of awareness and lack 

of safety principles by employees, especially newly hired and inexperienced employees. 

Safety training can increase the level of knowledge, skills and expertise of employees in the 

field of safety, resulting in many benefits. The purpose of the present study was to 

investigate the impact of HSE training on improving driver safety in Fars province. The 

method of collecting information in this dissertation includes library and field methods that 

will be used by librarians on quality performance development approaches and field methods 

in data collection. The statistical population of this study consisted of all freight and 

passenger drivers comprising 2000 persons. The statistical sample of the research is obtained 

from Cochran formula. The questionnaire used in this study is a researcher-made 

questionnaire. Paired comparison test was used to analyze this research question. According 

to the results, it has been shown that HSE training improves safety principles among drivers 

of freight and passenger transport in Fars province.  

Keyword: Safety training, road safety, freight, passenger transportation. 
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