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بــدون تردید مهم ترین راهکار جهت حفاظــت و حمایت از HSE و 
جلوگیــری از تخریب و آلودگی محیط زیســت، آموزش و چگونگی 

فعالیت های HSE در همه ی عرصه های تولید و توسعه است. 
بنابرایــن آموزش به عنوان یکی ابزارهای ســودمند و آینده نگر در 
خصوص فرهنگ HSE و سوق به اهداف توسعه ی پایدار مورد توجه 
اســت. لذا آموزش در حوزه ی ســالمت، بهداشت و ایمنی منجر به 
افزایش درک افراد در خصوص اهمیت آن و همچنین انگیزه جهت 

رعایت اصول الزامی HSE می شود.]1[ 
در همــه ی عرصه هایــی که آمــوزش به عنــوان ابــزاری جهت 
اهمیت شناســی موضوعــات مربوطه مطرح می باشــد، چهار رکن 
اساســی و مرحله ای مدنظر است که شــامل مرحله ی نیازسنجی، 

مرحله ی طراحی، مرحله ی اجرا و مرحله ی ارزشیابی هستند. 
از این رو برنامه های آموزشی باید همیشه به صورت مستدام و فعال به 
مرحله ی اجرا رسیده تا بتواند مقبولیت دانش  شناختی )چه چیزی 
بیاموزیم؟(، تفکر سیستمی و خالقیت )چرا بیاموزیم؟(، مهارت های 

توسعه )چگونه بیاموزیم؟( و خالقیت خودمحوری )چگونه نوآوری را 
بیاموزیم؟( را در نیروی انسانی محیط کاری یا سازمان مربوطه برای 

پشت سر گذاشتن موانع پیش ِرو در آنها ایجاد کند. 
از این رو الزم اســت که پرونده ی آموزشــی کارکنان همیشه فعال 
باشــد و رشــد و ارتقا و هرگونه توسعه ی منابع انســانی بر مبنای 

اطالعات به دست آمده انجام شود.]2[
اکتشاف نفت در ســطح صنعتی در دنیا بیش از 15۰ سال قدمت 
دارد. طی این 15۰ ســال، همــواره چند نکته بــه عنوان عوامل 
متصل یا پدیده های مرتبط، مشــکالتی جدیــد را در این صنعت 

منجر شده اند. 
تاثیرات زیســت محیطی صنعت نفت و تاثیری که بر محیط زیست 
و محیط های دســت نخورده در مکان های نفت خیز و گازخیز دارد و 
از طرفی امنیت کارکنان این صنعت در برابر خطرات ناشــی از کار 
در شــرکت های نفت و گاز به عنوان آثار و تبعات ناشی از توسعه ی 
صنعــت نفت چند دهه ای اســت که به نگرانی اصلی شــرکت های 
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این مطالعه به منظور تعیین نیازمندی به دوره های آموزشــی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شرکت 
نفت گچســاران انجام شــد. این تحقیق دارای هدف کاربردی و به لحاظ پژوهشــی از نوع پیمایشــی 
اســت. جهت بررســی هدف این تحقیق جامعه ی آماری انتخاب شد که همگی از کارکنان شرکت نفت 
مورد اشــاره بودند و تعداد افراد دخالت داده شــده در این تحقیق 15۰ نفر اســت که با در نظر گرفتن 
جدول مورگان به عنوان حجم نمونه از اظهارات آنها اســتفاده شد. به کارگیری این تعداد افراد بر مبنای 
نمونه گیری خوشــه ای بود که با استفاده از پرسشنامه ی سروکوال1 به عنوان ابزار سنجش نظرات افراد، 
اطالعات موردنظر حاصل شــد. برای صحه گذاشتن بر روایی و پایایی مطالعه ی حاضر از آلفای کرونباخ2 
استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطالعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها هم از طریق آمار توصیفی و هم آمار 
اســتنباطی انجام شــد. یافته های تحقیق حاضر گویای این است که در پیشگیری از حوادثی که در این 
شرکت اتفاق می افتد، دوره های آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست اهمیت باالیی دارد و موثر واقع 
شده اند. همچنین در خصوص محتوا و روش های آموزش HSE در این شرکت آنچه که کارکنان درک و 

تجربه کرده اند، فراتر از حد انتظار آنها بوده است. 
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تولیدکننده تبدیل شده است. 
از طــرف دیگر و هم زمان با برگزاری کنفرانس های بزرگ مربوط به 
محیط زیســت در ریودو ژانیرو برزیل در ســال 1992، دیدگاه های 
جهانی به مســئله ی حفاظت و صیانت از محیط زیست معطوف شد 
و هم زمان با آن فعالیت های مرتبط با توسعه ی اقتصادی به ویژه در 

صنعت نفت با وسواسی مضاعف پیگیری شد. 
باید پذیرفت که بهره برداری از منابع نفت با مخاطرات زیست محیطی 
همراه است. افرادی که در صنعت نفت فعالیت دارند با میزان باالیی 
از خطرات شــغلی از افسردگی شغلی گرفته تا انفجار در تاسیسات 
و استنشــاق گازهای ســمی مواجه هســتند.]3[ در حالت داشتن 
باالترین ســطح ایمنی می تــوان امید به اســتمرار تولید صنعت و 
شرکت های نفتی داشــت. این عوامل طی دو دهه ی گذشته منجر 
شــده تا مفهوم HSE به یکی از کلیدی ترین مفاهیم در توســعه ی 
صنایع نفت و گاز جهان تبدیل شود و بسیاری از شرکت های بزرگ 
تولیدکننده ی نفت در جهان، نتایج HSE را در عملکردهای اساسی 

تولید هیدروکربن خود مدنظر قرار دهند. 
 ،HSE امروزه به دلیل افزایش وســواس جهانی در خصوص مســائل
تولید نفت و گاز تنهــا در صورتی موجه و دارای صرفه ی اقتصادی 
است که حافظ سالمت کارکنان آن صنعت و همچنین محیط زیست 
و طبیعت باشــد. در کشــور ما با توجه به ســابقه ی 1۰۰ ساله ی 
تولید نفت و گاز، موضوع HSE طی سال های گذشته نظر خیلی از 
محققین و مدیران را به خود معطوف کرده است.]4[ از این رو نظر 
به وضعیت کنونی دوره های آموزشــی HSE برای مشــاغل شرکت 
نفت گچســاران، نیازسنجی آموزشــی در HSE از جمله مهم ترین 
گام های فرآیند آموزشی است که باید به صورت همیشگی در این 

شرکت جاری باشد. 
لذا در این تحقیق، به نیازســنجی اهداف، محتوا، روش ها و ارزشیابی 
دوره های آموزشی HSE در جلوگیری از حوادث و همچنین رابطه ی 
 HSE بین میزان درک و میزان انتظار کارکنان از کیفیت آموزش های
برگزار شــده در شرکت نفت گچســاران توجه شده است. نهایتا این 
تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا دوره های HSE در جلوگیری 

از حوادث در شرکت نفت گچساران نقشی داشته اند یا نه؟ 

1- روش کار
1-1- جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

ایــن تحقیق از لحــاظ هدف گذاری، کاربردی و از نظر پژوهشــی از نوع 

پیمایشــی اســت. جامعه ی آماری این تحقیق شــامل تعــداد زیادی از 
کارکنان شرکت نفت گچســاران بوده است )15۰ نفر( که دارای مدارک 

تحصیلی از دیپلم تا دکتری تخصصی هستند. 
بــه منظور جمع آوری نظرات این کارکنــان در خصوص هدف تحقیق از 
روش جمع آوری نمونه گیری خوشه ای به عنوان حجم نمونه استفاده شد. 
ابتدا با تعیین جامعه ی آماری شــرکت نفت گچساران به تعیین روایی و 

پایایی اهداف تحقیق پرداخته شد. 
لذا با اســتفاده از نمونه گیری خوشــه ای، 15۰ نفر به عنوان حجم نمونه 
انتخاب شــدند. ســپس برای گردآوری اطالعات از روش های مســتند و 

میدانی استفاده شد. 
جهت جمع آوری اطالعات و داده های میدانی از پرسشــنامه ی  نیازسنجی 
آموزشی HSE اســتفاده شد. طبق پرسشنامه ی ســروکوال در پنج بُعد 

آموزش HSE توسط محقق تنظیم شده است. 
سواالت طراحی شده ی مرتبط با سنجش آموزش ها از دو جنبه ی انتظارات 
و ادراکات و پیشگیری از حوادث با دامنه ی پنج گزینه ای لیکرت که برای 
ادراکات از خیلــی خوب )امتیاز 5( شــروع و به خیلی ضعیف )امتیاز 1( 
و بــرای انتظارات از کامال مهم )امتیاز 5( شــروع و به خیلی کم اهمیت 

)امتیاز 1( می رسد. 
قبل از توزیع پرسشــنامه ابتدا روایی و پایایی پرسشــنامه تایید شــد. از 
طیف نمره دهی لیکرت برای نمره گذاری اســتفاده شد و نمرات بین 1-5 
انتخاب شــد، به طوری که برای ادراکات، نمراتی به صورت خیلی ضعیف، 
ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب و همچنین برای انتظارات از نمراتی 
به صورت کامال مهم، مهم، نســبتا مهم، کم اهمیــت و خیلی کم اهمیت 
اســتفاده شد، به طوری که تاییدیه ی روایی پرسشنامه به کمک چند نفر 

از اساتید گروه انجام شد. 
همچنین پایایی آن با به کارگیری پرسشــنامه ی آلفــای کرونباخ ۰/83 
بررسی شد، به طوری که ابتدا یک نمونه از پرسشنامه بین 3۰ نفر توزیع 
و پیش آزمون انجام شــد، سپس با اســتفاده از داده های به دست آمده از 
این پرسشــنامه و به کمک نرم افزار آمــاری SPSS میزان ضریب اعتماد 

پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۰/96 تعیین شد. 
بعد از انتخاب گروه نمونه، با مجوز گرفتن از شــرکت نفت گچســاران و 
هماهنگی با مسئولین حراست، پرسشــنامه هم زمان در اختیار کارکنان 

قرار گرفت. 
پــس از راهنمایــی کارکنان و توضیــح در خصوص تحقیــق و نحوه ی 
پاسخ دهی به سواالت، از آنها درخواست شد تا با نهایت توجه پرسشنامه ها 

را کامل کنند. 
جهــت تجزیه وتحلیل اطالعات از آمارهــای توصیفی )میانگین و انحراف 
معیار( و اســتنباطی )تی تک نمونه ای، تی وابسته و ماتریس همبستگی 

پیرسون( و نرم افزار SPSS استفاده شد.
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 1   نمره دهی لیکرت برای پرسشنامه ی نیازسنجی آموزشی HSE در شرکت نفت گچساران به لحاظ انتظارات و ادراکات: خیلی کم اهمیت نمره ی 1، کم اهمیت نمره ی 2، 

نسبتا مهم نمره ی 3، مهم نمره ی 4 و کامال مهم نمره ی 5
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 2- یافته های تحقیق
1-2- یافته های توصیفی

تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از اهداف آموزش هم به لحاظ انتظارات و هم 
ادراکات تقریبا مشــابه هم بوده اســت. به طوری که حدودا ۷3درصد از 
افرادی که پرسشنامه را پاسخ داده اند اظهار داشته اند که اهداف آموزشی 
از اهمیت خیلی باالیی برخوردار اســت و همین طور ابراز داشــته اند که 
در شرکت نفت گچســاران اهداف آموزشــی به خوبی درک شده است. 
 )A-B ،1۷5درصد افراد نیز گزینه ی کامال مهم را انتخاب کرده اند.)شکل
اطالعــات جمع آوری شــده در خصوص محتوای آمــوزش هم به لحاظ 
 )C-D ،1انتظارات و هــم ادراکات تقریبا نزدیک بهم بوده است.)شــکل
این امر نشــان دهنده ی آن اســت کــه در خصوص محتوای آموزشــی 
HSE ارائه شــده در شــرکت نفت گچســاران انتظاراتی که کارکنان این 
شرکت داشــته اند با آنچه حس و درک کرده اند متقاعدکننده بوده است. 
 HSE پاســخگویی کارکنان این شــرکت در خصوص روش های آموزش
در این شــرکت نیز گویای این مطلب اســت که آنچــه آنها در خصوص 
روش های آموزش انتظار داشته اند اهمیت باالیی داشته )69درصد( و این 
شــرکت این روش ها را تقریبا اعمال کرده اســت و درصد بسیار باالیی از 
کارکنان )بیش از 95درصد( ارزش این روش ها را کامال مهم حس و لمس 

 )E-F ،1کرده اند.)شکل
 HSE نتایج حاصــل از آنالیز یافته هایی که در خصوص روش های ارزیابی
در شــرکت نفت گچساران نشان داد که آنچه کارکنان انتظار داشته اند با 
آنچه آنها از شرایط موجود درک کرده اند به لحاظ درصدی نزدیک به هم 
بوده است و بیش از 9۰درصد روش های ارزیابی را کامال مهم یا مهم تلقی 
کرده اند.)شــکلG-H ،1( همچنین یافته هایی که در خصوص آخرین بُعد 
آموزش HSE در شرکت نفت گچساران به دست آمد نشان داده که بیش 
از 9۰درصــد کارکنان، آموزش HSE را در پیشــگیری از حوادث، مهم و 

کامال مهم دانسته اند و از طرفی در این شرکت بیش از 9۰درصد کارکنان 
بیان داشته اند که آموزش HSE به خوبی توانسته در پیشگیری از حوادث 

)I-J ،1در این شرکت نقش داشته باشد.)شکل

2-2- یافته های استنباطی
به منظور تعیین همبســتگی بین مولفه های دوره های آموزشی HSE در 
پیشگیری از حوادث، ماتریس همبستگی پیرسون نشان داد که محتوای 
دوره ی آموزشــی و اهداف دوره ی آموزشــی HSE باالترین همبســتگی 

)r =%8۷ ( را با پیشگیری از حوادث دارند.)جدول1(
در مقایســه ای که بیــن میانگین مطلوبیت اهداف آموزشــی، محتوای 
آمــوزش، روش های آموزش و روش های ارزشــیابی آموزش HSE انجام 
شد،)جدول2( مشــخص شــد که بین میانگین به دست آمده در ابعاد 
گفته شــده در مقایسه با میانگین فرضی اختالف معنی دار وجود ندارد.

)p > ۰,۰5( ولــی بایــد در خصوص محتوای آموزش بــا توجه به اینکه 
میانگین نمونه نسبت به میانگین فرضی باالتر به دست آمده است، حاکی 
از این است که مطلوبیت محتوای آموزش های HSE انجام شده در شرکت 
نفت گچســاران از دیدگاه کارکنان آن در پیشگیری از حوادث در شرایط 

مطلوبی بوده و از حد متوسط نیز باالتر است.
تحلیل نتایج ابعاد چهارگانه ی ســروکوال )جدول3( نشــان داد که بین 
میانگین انتظــارات اهداف آموزش HSE و ادراکات و همچنین روش های 
ارزشــیابی، تفاوت منفی وجــود دارد. بدین معنی کــه انتظاراتی را که 
کارکنان در این خصوص داشــته اند، به طور کامل برآورده نشــده است، 
هرچنــد که اختالف، ناچیز اســت، ولی در خصــوص محتوا و روش های 
آموزش HSE در این شرکت آنچه که کارکنان درک کرده اند فراتر از حد 

انتظار آنها بوده است.

   2   مقایســه ی میانگین مطلوبیت اهداف، محتوا و روش های آموزش و ارزشــیابی HSE در شــرکت نفت گچساران / * نشان دهنده ی تفاوت معنی دار میانگین 
داده ها با میانگین فرضی است.

درجه ی آزادیسطح معنی داریtمیانگین فرضیانحراف معیارمیانگینمتغیر

6/630/00199 -14/21/815اهداف آموزشی

4/3286/450/00199* 32 محتوای آموزش

4/740/00199 -19/32/220روش های آموزش

3/360/00199 -22/42/725روش های ارزشیابی

   1   میزان همبستگی بین مولفه های دوره های آموزش HSE و پیشگیری از حوادث در شرکت نفت گچساران / * معنی داری در سطح 0/001

روش های ارزشیابیدوره های آموزشمحتوای آموزشروش های آموزشاهداف دوره ی آموزش

0/870/790/73**0/850/71**پیشگیری از حوادث
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3- بحث 
نظر به اینکه امور مرتبط با بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت و رفتارهای 
مسئوالنه امری پیچیده و چند جانبه است، لذا آموزش HSE می تواند تاثیر 
قابل توجهی در بهبود فرهنگ HSE و نیل به هدف های توسعه ی پایدار یک 
شرکت یا سازمان داشته باشد. بنابراین هدف این مطالعه بررسی نیازسنجی 
دوره های آموزشی HSE در شرکت نفت گچساران بوده است. در این مطالعه 
یافته های توصیفی حاکی از آن بوده اســت که همه ی ابعاد بررســی شده 
بــه لحاظ نمره دهی انتظارات کارکنان تقریبا بــا آنچه که این کارکنان در 
این شــرکت تجربه و درک کرده اند، بســیار نزدیک به هم است، به طوری 
که تقریبا بیش از 9۰درصد کارکنانــی که در این تحقیق دخیل بودند به 
لحاظ انتظارات، گزینه های مهم و خیلی مهم را انتخاب کردند و همین طور 
بیــش از 9۰درصد کارکنان ابراز رضایت در ســطح خوب و خیلی خوب از 
شــرایط کنونی حاکم بر سیستم آموزشــی HSE در این شرکت داشتند. 
همچنین یافته های استنباطی ماتریس همبستگی پیرسون بین مولفه های 
دوره های آموزشــی HSE در پیشگیری از حوادث نشان داد که دو مولفه ی 
دوره ی آموزش و اهداف آموزش HSE باالترین همبســتگی را در خصوص 
پیشگیری از حوادث داشته اند، بنابراین دوره های آموزشی HSE که در این 
شرکت برگزار شــده موثر بوده اند و اهمیت باالیی در جلوگیری از حوادث 
به دنبال داشــته اند. در تفسیر این یافته ها می توان اذعان داشت که اثر تک 
تک ابعاد متغیر اصلی یعنی دوره های آموزش که شــامل محتوای آموزش 
HSE، روش های آموزش HSE و روش های ارزشیابی آموزش HSE هستند 
با اطمینان 99درصد با پیشــگیری از حوادث رابطه ی مثبت و مســتقیم 
و معنی داری داشــته اند. لذا برای پیشــگیری از حوادث، بدون سازماندهی 
و تشــکیالت موردنیاز اقدام قابل توجهی انجام نخواهد شــد و هر ارگان یا 

سازمانی نیز نیاز به بررسی و پژوهش به منظور برنامه ریزی مناسب دارد. 
مطالعات در خصوص جلوگیری از حوادث و ســوانح نشــان داده است که 
قسمتی از برنامه های آمادگی برای مقابله با سوانح و حوادث در واقع دانش 
فنی و اطالعات کافی درباره ی شــرایط بروز این حوادث و راه های برخورد 
با این حوادث اســت که می توان از طریق آموزش HSE از بروز این حوادث 
جلوگیــری کرد. تجربه ی وقوع حوادث تلخ باید باعث واکنش مناســب به 
منظور حذف زمینه ی بروز آنها شود. اگر برای جلوگیری از حوادث احتمالی 
آینده اقدامی نشــود و حوادثی که به لحاظ مالی و جســمی خسارت های 

جزئی بر جای گذاشته اند بی اهمیت جلوه داده شوند ممکن است در آینده 
در صورت تکرار چنین حوادثی خسارات مالی و جسمی جبران ناپذیری به 
دنبال داشــته باشند. این یافته ها با نتایج به دست آمده با مطالعات پیشین 
مطابقت دارد.]۷-5[ مقایسه ای که بین میانگین مطلوبیت اهداف آموزشی، 
 HSE محتوای آموزش، روش های آموزش و روش های ارزشــیابی آموزش
انجام شــد، نشان داد که بین میانگین به دست آمده در ابعاد گفته شده با 
مقایسه با میانگین فرضی اختالف معنی دار وجود ندارد. ولی باید گفت در 
خصوص محتوای آموزش مطلوبیت محتوای آموزش های HSE انجام شده 
در شرکت نفت گچساران از دیدگاه کارکنان آن در پیشگیری از حوادث در 
شرایط مطلوبی بوده و از حد متوسط نیز باالتر است. طبق ابعاد چهارگانه ی 
سروکوال بین میانگین انتظارات اهداف آموزش HSE و ادراکات و همچنین 
روش های ارزشــیابی در شرکت نفت گچســاران تفاوت منفی یا به عبارت 
دیگر شــکاف منفی وجود داشت و انتظارات کارکنان به طور کامل برآورده 
نشــد، هرچند که اختالف، ناچیز بود. ولی در خصوص محتوا و روش های 
آموزش HSE آنچه که کارکنان در این شرکت درک و تجربه کرده اند، فراتر 
از حد انتظار آنها بوده است. از این رو می توان گفت که آموزش ها و دوره های 
HSE که در این شــرکت برگزار شده است به خوبی توانسته به جلوگیری 
از حوادث کمک کند و میزان درک کارکنان این شــرکت را در جلوگیری 
از وقوع حوادث باال ببرد. در تبیین این یافته ها می توان اذعان داشــت که 
روش های ارزشیابی آموزش های HSE از زاویه ی دید کارکنان در پیشگیری 
از حوادث در سطح قابل قبولی بوده و همچنین این ارزشیابی برای فراگیران 
اطالعات HSE ضروری اســت. از این رو به منظور تعیین اینکه آیا دوره های 
آموزش HSE در پیشــگیری از حوادث به چه اندازه مفید واقع شده است 
باید ارزشــیابی مستمر در سازمان ها یا شرکت ها انجام شود. این یافته ها با 

دستاوردهای پژوهشی منتشر شده ی پیشین همخوانی دارد.]8-11[

نتیجه گیری
 HSE به طور کلی یافته های این تحقیق نشــان داده است که آموزش های
و به کارگیری این آموزه ها در شرکت نفت گچساران به خوبی انجام شده و 
انتظاراتی که کارکنان این شرکت جهت جلوگیری از حوادث از آموزش های 

HSE داشته اند به خوبی درک و به عرصه ی تجربه گذاشته شده است. 

HSE 3   میزان شکاف بین آماره های استنباطی ادراک و انتظارات کارکنان شرکت نفت گچساران بر اساس ابعاد چهارگانه ی مدل سروکوال از دوره های آموزش   

متغیر
انتظاراتادراکات

فاصله بین ادراکات و انتظاراتسطح معنی داری
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

0/12 - 4/480/634/60/230/001اهداف آموزشی
4/780/434/680/130/0010/1محتوای آموزش

4/360/324/270/310/0010/09روش های آموزش
 0/08 -4/080/854/160/420/001روش های ارزشیابی

پانویس هاپانویس ها
1. SERVQUAL 2. Cronbach's alpha  منابع در )دبیرخانه( موجود است.


