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چکیده
کارخانه فوالد آلیاژي یزد با توجه به حجم باالي تولید و تعداد زیاد کارکنان، توجه بـه  در 

عالوه بر این به دلیل آسیب هاي مـالی و جـانی   . شایستگی هاي مدیران اهمیت دو چندانی دارد
ناشی از سوانح صنعتی در این کارخانه و تاثیر آن بر عملکرد شرکت، توجه به شایسـتگی هـاي   

در این تحقیق با اسـتفاده از  . منی صنعتی را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده استمدیران ای
هـاي  مدل شایستگی ایمنی ارائه شده توسط چانـگ و همکـاران بـه بررسـی و تبیـین شایسـتگی      

بـه منظـور جمـع    . کلیدي مدیران ایمنی صنعتی در کارخانه فوالد آلیـاژي پرداختـه شـده اسـت    
اولویت مولفه هاي شایستگی از روش نمونه گیري تئوري اسـتفاده شـده   آوري داده ها و تعیین 

نفر از مدیران و متصـدیان ایمنـی صـنعتی ایـن     10بر همین اساس پرسشنامه تهیه شده بین . است
گیـري  ها از روش تصمیمها و تعیین اولویتجهت تحلیل داده. آوري شدکارخانه توزیع و جمع

مطـابق بـا   . انداز معروف به تودیم فازي بهـره گرفتـه شـد   چشمچندمعیاره فازي مبتنی بر تئوري
هاي توانایی شناخت خطرات اجتماعی و روانـی، مـدیریت پـروژه    نتایج حاصل از تحقیق، مؤلفه

. ریزي قـرار گرفـت  محیطی، به ترتیب در اولویت برنامهایمنی و توانایی شناخت خطرات زیست
هـاي آموزشـی جهـت ارتقـاي     ه را در تـدوین برنامـه  تواند مدیران ایـن کارخانـ  نتایج تحقیق می

. شایستگی هاي ایمنی کمک کند
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مقدمه
هایی نظیر تغییرات سریع تکنولوژي، جهانی شدن، در دنیاي کسب و کار امروز، دگرگونی

ي رقابت، تغییرات سازمانی از جمله شکل گرفتن سلسله مراتب و رصهتر شدن عتنگ
هاي تازه در تخصیص هاي سازمانی جدید و ابداع روشساختارهاي جدید، ایجاد تشکل

ها و ها نیز از نظر قابلیتهمچنین در نیروي انسانی سازمان. وظایف کاري در حال وقوع است
به عالوه وجود ). May Karen, 2009(ست هاي کارکنان، تحوالتی رخ داده ااولویت

سازد تا کسب و کار فراهم میاي این امکان را براي هاي کامپیوتري و شبکهتکنولوژي
امروزه، ). Leonard and Hilgert, 2004(اي ارزنده ارائه دهد ورتر شده و کار را به گونهبهره

اند که در طی به رو شدههاي کامال متفاوتی روهاي صنعتی و تولیدي با موقعیتشرکت
مدیریت و سرپرستی در ). Trenka, 2006(باشد گیري میهاي اخیر در حال شکلسال

ي دارایی همیشگی سازمان هاي تولیدي، بسیار پیچیده است و منابع انسانی به منزلهشرکت
زمان ي سرپرستی نقش حیاتی را در کمک به ساها، وظیفهبنابراین در سازمان. شودشناخته می

براي . ها به خوبی هدایت شودشود تا سازمان در میان این دگرگونیکند و سبب میایفا می
هاي تولید و انجام ماموریت سازمان، سرپرستان نقش کلیدي را در به کارگیري تکنولوژي

ساختار صنعت، بستري است که ). Hotek, 2003(کنند ساخت خودکار و پیچیده ایفا می
هاي مالی و تلفات جانی را در بر گیرد یعی از تصادفات، سوانح، خسارتتواند طیف وسمی

)Conchie et.al, 2013 .( عالوه بر این مدیریت ایمنی و بهداشت در بنگاه هاي کوچک به دلیل
Hadjimanolis(نسبت تقریبا باالي مصدومیت ها، مسئله اي حیاتی است  et.al, 2015 .( به اعتقاد

ي ایمنی و تصادفی نیست و براي حصول اطمینان از وجود سطح بهینه، سالمت و ایمنی1هینز
هاي کالن، پیروي از استانداردها و نهادینه ساختن ریزيسالمت شغلی در سازمان، برنامه

با تمرکز بر محیط سازمانی ). Geminiani et al, 2013(فرهنگ ایمنی الزم و ضروري است 
دهی بروز سوانح، مدیریت سوانح هاي گزارشی سیستمتوان دریافت که عواملی نظیر کارایمی

هاي مدیریتی و هاي ایمنی، رویهگذاري در سیستمها، سرمایهشغلی و یادگیري از آن
هاي فرهنگ ایمنی سازمان سرپرستی، آموزش و آگاهی نیروي انسانی به عنوان زیرساخت

ی را متشکل از ابعادي همچون همچنین محققان جو ایمن). Mearns et.al 2013(شود شناخته می
روح (تعهد مدیریت، مسئولیت پذیري مدیران و آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی دانسته اند

ایرانزاده و (و اذعان دارند که عملکرد ایمنی بر عملکرد سازمان تاثیر دارد ) 1394، الهی
ان شایسته پیرامون نظران، وجود مدیران و سرپرستبه اعتقاد بسیاري از صاحب). 1395سلطانی، 

1. Heynz 2006
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تواند به کارکنان سازي فرهنگ ایمنی سازمان، میي اصلی پیادهمسائل ایمنی، به عنوان مؤلفه
هاي پیشگیري کمک کند تا رفتارهاي خود را در برخورد با مسائل ایمنی بهبود دهند و مهارت

شی از آن را به حداقل ها نهادینه ساخته تا از این طریق میزان تلفات نااز وقوع حوادث را در آن
در واقع، ایمنی و سالمت شغلی کارکنان مفهومی است که در ). Conchie et.al, 2013(رساند 

هاي متعددي در رابطه با هاي اخیر مورد مطالعه محققان قرار گرفته است و تاکنون مدلسال
هال . شده استبررسی ایمنی افراد سازمانی و شناسایی عوامل اثرگذار بر سالمت شغلی ارائه 

، ایمنی افراد سازمان را تحت تاثیر سه عامل کارشناسان صنعت، عوامل 1995در سال 
براي حمایت از 2010وو در سال ). Hale, 1995(کننده دانست کننده و عوامل کنترلتعدیل

مدل هال، پس از انجام مطالعات گسترده، مقیاس عملکرد ایمنی را بر اساس ایمنی و سالمت 
بازرسی و جست و : گیرد که عبارتند ازاین مقیاس نُه عامل را در بر می. فراد توسعه دادشغلی ا

ها، مدیریت و امور مالی، تغییرات هاي اضطراري و تعدیل خسارتجو، وظایف قانونی، رویه
ها، مدیریت دانش حلفرهنگی، شناسایی مسأله و تجزیه و تحلیل آن، توسعه و به کارگیري راه

هاي حاضر به بررسی که با توجه به مدلپس از آن). Wu, 2011(ارتباطات و آموزش و
، مجموعه عملکرد ایمنی پرداخته شد، الزم است تا با در نظر داشتن مفهوم شایستگی

هاي ایمنی و سالمت شغلی افراد شناسایی و تعریف شود و صالحیت عملکرد ایمنی شایستگی
عالوه بر این تجزیه و ). Chang et.al, 2012(رار گیرد افراد سازمانی مورد بررسی و تأیید ق

تحلیل حوادث شغلی در صنایع مختلف یک فرایند مهم در تدوین سیاست هاي پیشگیرانه 
، در واقع این تجزیه و تحلیل منجر به تعیین شایستگی هاي )Haruyama et al., 2014(است 

هم صنعت فوالد در توسعه کشور، به هاي اخیر، نقش مدر سال. کلیدي مدیران ایمنی می شود
یافتگی، غیر قابل انکار است، با توجه به این مهم و نیز با هاي توسعهعنوان یکی از شاخص

شود عنایت به حساسیت رعایت مسائل ایمنی در صنعت فوالد کشور، در این مطالعه تالش می
د آلیاژي شهرستان یزد، هاي کلیدي شایستگی ایمنی مدیران کارخانه فوالتا با تعیین مؤلفه

هاي مالی گامی مؤثر در بهبود عملکرد مدیران این کارخانه و کاهش تلفات جانی و خسارت
هاي آموزشی هاي کلیدي مستخرج از نتایج این تحقیق برنامهداشته شود و بر اساس شایستگیبر

.تري جهت بهبود فرهنگ ایمنی تدوین شودمؤثر

پیشینه پژوهش
ي ي حاضر، به تعاریف مفاهیم شایستگی، ایمنی و مروري بر پیشینهطالعهاین بخش از م

در پایان نیز به معرفی مدل شایستگی ایمنی مورد استفااده در . تحقیق اختصاص یافته است
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.انداز پرداخته شده استتحقیق و نظریه چشم

پیشنه نظري
دهد تا وظایفی را که میهاي شخصی است که به فرد یاري ، آن دسته از قابلیتشایستگی
ها، اي از دانش، مهارتهر شایستگی، آمیخته. گیرد، با موفقیت به اتمام رساندبر عهده می

شود اي است که به موجب آن، مهارت افراد عملی میها است و شیوهها و توانایینگرش
ن تأکید هاي کارکنابه طور کلی شایستگی بیشتر بر آن دسته از ویژگی). 1389مشهودي، (

هاي بنابراین، شایستگی. گذارددارد که بر اثربخشی عملکرد شغلی فرد در سازمان اثر می
کند که سبب موفقیت ها و دانش مدیران سازمان اشاره میها، قابلیتمدیریتی، به مهارت

هاي مدیریتی و ي شایستگیدر واقع، توسعه). Gholipour et.al, 2012(شود کاري مدیران می
یابی گیرد، کلید اصلی دستستی که در بافت مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار میسرپر

مدیران سازمان منبع مهم کسب مزیت رقابتی هستند و . سازمان به اهداف استراتژیک است
هاي انسانی مرتبط است و در کند که با ارزششایستگی مدیریتی، رفتارهایی را بازتاب می

شود تا همین امر سبب می). Chong, 2011(گ سازمانی مؤثر است گیري ابعاد فرهنشکل
Martina(ها به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز بهبود یابدشایستگی

et.al, 2012 .( به طور کلی، حفظ بقا و توسعه سازمان، موضوعی است که همه صنایع براي
اي است که نیل به این هدف را ممکن مسألهاند و در این میان، ایمنیتحقق آن در تالش

ي آن میزان ایمنی در سازمان عاملی است که به واسطه). Wanwena et al, 2011(سازد می
و فرهنگ ) Merchant, 2012(یابد بروز سوانح و حوادث شغلی به حداقل ممکن کاهش می

ها و الگوهاي ستگیها، شایهاي گروهی و فردي، نگرشاي متشکل از ارزشایمنی مجموعه
هاي موجود و نیز سبک مدیران را در ایجاد و رفتاري است که میزان تعهد سازمان، مهارت

با توجه به سطوح شایستگی، در ). Biggs et al, 2013(دهد میحفظ محیط سالم و ایمن نشان 
نی، سطح شایستگی فنی بیشتر بر مسائل مرتبط با روابط کار، سیستم اطالعات منابع انسا

حقوق و مزایا، بهداشت، سالمت و ایمنی، به کارگیري تکنولوژي و توسعه سازمانی تمرکز 
سازي فرهنگ ایمنی الزم است تا مدیران و سرپرستان سازمانی به ارتقا شود و براي پیادهمی

با توجه به این که نیروي انسانی سازمان، ). 1385علوي و مقدم (هاي خود بپردازند شایستگی
تواند فضاي سالم و کند و با عملکرد خود میصلی را در بروز حوادث شغلی ایفا مینقش ا

و نیز با عنایت به این که مسائل مرتبط ) Herrero et al, 2013(ایمن را بر سازمان حاکم سازد 
رود، الزم است تا مدیریت هاي شایستگی به شمار میبا ایمنی و سالمت شغلی از مؤلفه
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ي منابع انسانی، مشارکت و تعهد افراد سازمان را در ایجاد ابزار توسعهشایستگی به عنوان
شود تا به ي حاضر تالش میبنابراین، در مطالعه). Ramllal, 2006(فرهنگ ایمنی هدایت کند 

.بررسی شایستگی ایمنی متصدیان این امر در کارخانه فوالد آلیاژي یزد پرداخته شود

اندازساس تئوري چشمامعیاره برگیري چندتصمیم
هاي مختلف استنباط اولویت به منظور تعیین گزینه گیري، روشدر مسائل تصمیم

ها کم و بیش با این حال،این روش. گیردمطلوب از بین چند گزینه مورد استفاده قرار می
روش هاي خبره مبنا به ). Lahdelma&Salminen, 2009(داراي دقت و اطمینان کم است 

مله روش هاي ذهنیت گرا هستند و هر خبره با توجه به برداشت خود از نوعی از ج
بر همین اساس . رویدادهاي دنیاي اطراف به بررسی پدیده ها و تعیین اولویت ها می پردازد

گانه به انتخاب هاي چندگیرندگان مختلف بر اساس معیاردر این قبیل مسائل که تصمیم
از این . استها ارائه شدهن رویکرد جهت کمک به آنپردازند، چندیهاي متعدد میگزینه

انداز به جهت قدرت توصیفی باال و توانایی آن در کاهش جنبه هاي میان نظریه چشم
& Gomes(ي پژوهشگران بوده استروانشناختی خبرگان و تاثیر آن بر پاسخ ها، مورد عالقه

Rangel, 2009 & Wakker, 2002 .(ها به انداز این است که گزینهي اساسی نظریه چشمایده
شود وسیله توابع مختلف از لحاظ سود و زیان با توجه به یک نقطه مرجع ارزیابی می

)Lahdelma&Salminen, 2009 .(انداز با رفتار چشميتحقیقات مختلف تأیید کرده که نظریه
- یه چشمنظر). Gomes & Rangel, 2009 & Wakker, 2002(گیرندگان سازگار است تصمیم

کند، هایی از عقالنیت را نقض میهایی را که جنبهانداز همچنین پیش بینی و توصیف رفتار
).(Kahneman &Tversky, 1979سازد ممکن می

ي تجربی پیشینه
اهمیت توجه به شایستگی ایمنی شغلی سبب شده است تا مطالعات زیادي پیرامون این 

در پژوهش خود بر شایستگی هاي منابع انسانی در کایزونین و همکاران. موضوع صورت گیرد
آن ها در تحقیق خود نقش منابع انسانی در سازمان و فواید ناشی از . بخش حمل و نقل پرداختند

سرمایه گذاري بر روي منابع انسانی را با استفاده از روش هاي کیفی و مصاحبه مورد تجزیه و 
تحقیق توانایی به کارگیري دانش حین عملکرد از بر اساس نتایج حاصل از . تحلیل قرار دادند

ایرانزاده و ). Čižiūnienė et.al, 2016(مهم ترین شایستگی هاي منابع انسانی محسوب می شود 
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سلطانی با توجه به تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد کلی سازمان، به بررسی روابط علی و معلولی 
صنایع پرداختند، در این تحقیق پس از استخراج بین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد ایمنی 

عوامل موثر، از طریق مطالعه میدانی و بهره گیري از روش دیمتل به بررسی رابطه بین آن ها 
بر اساس نتایج تحقیق آن ها، تعهد مدیریت تاثیرگذارترین و بهبود مستمر ایمنی با . پرداختند

تاثیر پذیرترین عامل سازمانی بوده است اهمیت ترین عامل موثر و رفتار ایمنی کارکنان 
اسماعیل و همکاران در پژوهش خود، به شناسایی عوامل ). 1395، ایرانزاده، سلطانی فسقندیس(

براي انجام این مطالعه،  عوامل تأثیرگذار بر . سازي سیستم مدیریت ایمنی پرداختندمؤثر بر پیاده
ر بر ادبیات ایمنی استخراج شد و سپس سازي سیستم با توجه به نظر خبرگان و مروپیاده

آالت و نتایج نشان داد که عالوه بر طراحی مناسب ماشین. ي مناسب تدوین شدپرسشنامه
هاي کاري، میزان آگاهی نیروي انسانی سازمان نسبت به مسائل تجهیزات صنعتی و بهبود رویه

استقرار سیستم مدیریت ایمنی و حساسیت افراد پیرامون این موضوع، نقش مهمی در موفقیت 
همچنین با توجه به نقش کارکنان براي موفقیت ). Ismail et al, 2012(ایمنی در سازمان دارد 

اي عملکرد ایمنی افراد سازي مفهوم ایمنی، دیارموند و همکاران با انجام مطالعهسازمان در نهادینه
هاي آماري دریافتند که زیه و تحلیلرا در بافت سازمان مورد توجه قرار دادند و با استفاده از تج

ادراك فرد از اهمیت ایمنی در سازمان و مشارکت وي در جلوگیري از حوادث شغلی، با 
هادجیمانلیس و ). Dearmond et al, 2011(ي منفی دارد فراوانی حوادث مرتبط با شغل رابطه

95اي کوچک بیش از ، در تحقیق خود با تاکید بر این که در اقتصاده2015همکاران در سال 
درصد شرکت ها کوچک هستند به بررسی ارتباط بین نگرش کارکنان و عملکرد ایمنی در بنگاه 

آنان در تحقیق خود اطالعاتی در مورد . کارگر پرداختند10هاي کوچک با تعداد کمتر از 
عواملی همچون مشارکت کارکنان در تصمیمات ایمنی و برنامه هاي آموزشی جمع آوري 

نتایج حاصل از . ند و ارتباط این عوامل را با شاخص هاي عملکرد ایمنی بررسی کردندکرد
تحقیق آن ها بیانگر رابطه آماري معنادار بین عملکرد ایمنی با برنامه هاي آموزشی ایمنی که 

Hadjimanolis(توسط شرکت ارائه می شود، بود et.al, 2015 .( کیانی و همکاران نیز به بررسی
ایمنی، حمایت سازمانی ادراك شده براي ایمنی و رویدادهاي مرتبط با ایمنی هايآموزش

دهد که کاهش رویدادهاي مرتبط با ایمنی به هاي حاصل از تحقیق نشان میپرداختند، یافته
شود و توجه به این امر، میزان هاي سازمانی محقق میواسطه بهبود ادراك کارکنان از حمایت

روح الهی در تحقیقی ). 1389کیانی و همکاران، (ه حداقل خواهد رساند بروز حوادث شغلی را ب
با عنایت بر اهمیت جو ایمنی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص هاي ارزیابی عملکرد ایمنی به 

روح الهی با در نظر گرفتن ابعاد . ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به مسائل ایمنی پرداخته است
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درباره مسائل ایمنی، محیط ایمن، مسئولیت پذیري مدیران، درك تعهد مدیریت، ارتباطات 
ریسک، رضایت شغلی و آگاهی نسبت به موضوعات ایمنی و بهره گیري از روش معادالت 

نتایج حاصل از تحقیق بیانگر وجود ارتباط مثبت بین . ساختاري به بررسی اهداف تحقیق پرداخت
با عنایت به این که افزایش ). 1394، روح الهی(ابعاد جو سازمانی و عملکرد ایمنی بوده است

میزان آگاهی افراد سازمانی پیرامون مسائل ایمنی و درك حساسیت  این موضوع، نیاز به وجود 
سرپرستان شایسته در سازمان دارد، چانگ و همکارانش مدل شایستگی را براي ایمنی کارکنان 

در این مطالعه . کرد ایمن را بررسی کردندسازمان ارائه دادند و همبستگی بین شایستگی و عمل
گیرد که نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدل شایستگی ایمنی کارکنان، پنج عامل را در بر می

. شغل و حرفه، سن، تصدي شغلی، سطح تحصیالت و وضعیت کاري کارکنان: اند ازعبارت
عملکرد ایمن رابطه مثبت و هاي کارکنان سازمان وهمچنین نتایج نشان داد که بین شایستگی

اي را با هدف بررسی کانچی و همکارانش نیز مطالعه). chang et al, 2012(معنادار وجود دارد 
هاي ایمن و شناسایی میزان مشارکت سرپرستان سازمان در رهبري کارکنان براي پیروي از رویه

ی از آن است که عواملی نظیر نتایج این مطالعه حاک. موانع موجود در این فرآیند، انجام دادند
هاي فردي نیروي کار هاي رسمی در سازمان و ویژگیهاي سازمانی، وجود رویههمپوشانی نقش

هاي حاصل از طبق یافته. شودهاي ایمن میعواملی است که مانع از مشارکت سرپرستان در برنامه
هاي آموزشی برگزار کند و با نامههاي سرپرستان، براین مطالعه، سازمان باید براي ارتقاء توانایی

هاي ایمن، هاي سرپرستان را در رهبري کارکنان براي پیروي از رویهها، شایستگیپشتیبانی از آن
هایی که از رفتارهاي ایمن قابل توسعه دهد زیرا بین رفتارهاي ایمن سرپرستان مانند تسهیم ارزش

ي ایمن کارکنان رابطه مثبت و معنادار دارد حصول است و نیز نظارت بر مسائل ایمنی با رفتارها
)Conchie et al 2013 .(ي حاضر تالش شده است با با مروري بر تحقیقات گذشته، در مطالعه

، بر اساس نظر کارشناسان و 2012توجه به مدل ارائه شده توسط چانگ و همکارانش در سال 
هاي مؤثر بر شایستگی ز مؤلفهبندي هریک اخبرگان حوزه ایمنی صنعتی و آموزش به اولویت

الزم به ذکر است با توجه به این که اطالعات جمع آوري شده . ایمنی سرپرستان پرداخته شود
تحت تاثیر برداشت هاي شخصی از محیط است و تئوري چشم انداز فازي در چنین موقعیت 

یف وسیعی از عالوه بر این ط. هایی به تدقیق اطالعات و تطابق آن با واقعیت کمک می کند
هاي پیچیده توام با عدم اطمینان، دانش ناقص و ابهام مورد بررسی گیري در محیطمسائل تصمیم

گیرد که براي فائق آمدن بر چنین شرایطی، استفاده از ابزارهایی که بتواند اطالعات دقیق قرار می
مله ابزارهایی است را از دل ابهامات موجود استخراج کند بسیار مؤثر است و تئوري فازي از ج

بنابراین ). Kelemenis et al. , 2011(کاهدگیري میها بر فرآیند تصمیمکه از تأثیر این پیچیدگی
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انداز فازي که یکی از ي چشمهاي شایستگی ایمنی با استفاده از نظریهدر این تحقیق، مؤلفه
.بندي شده استگیري چند معیاره است، اولویتهاي تصمیمروش

ایستگی ایمنیمدل ش
هاي کلیدي ایمنی از مدل ارائه شده توسط چانگ و در این تحقیق جهت تعیین شایستگی

هاي مدیریتی و این مدل مبتنی بر مهارت. بهره گرفته شده است) 2012(همکاران 
مدل مذکور به صورت . مؤلفه تدوین شده است28بعد مشتمل بر 5هاي فنی در مهارت
.است) 1(شکل 

مدل شایستگی:1شکل
).chang et al, 2012(ایمنی

شناسی تحقیقروش
ها در زمره آوري دادهي جمعروش تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردي و از جهت شیوه

در این تحقیق جهت تأمین هدف تحقیق و انجام تحقیق، ابتدا . هاي پیمایشی قرار داردپژوهش
ده توسط چانگ و همکاران، پرسشنامه تحقیق طراحی گیري از مدل شایستگی ارائه شبا بهره

در این . شد و از روایی محتوا و روش تأیید خبرگان جهت بررسی روایی آن بهره گرفته شد
هاي کلیدي مدیریت ایمنی در کارخانه فوالد آلیاژي شهرستان تحقیق جهت تعیین شایستگی

ایمنی که شامل مدیران ایمنی، ي نفر از خبرگان حوزه10هاي مذکور بین یزد، پرسشنامه
آوري بهداشت و محیط و کادر آموزش این مدیریت در کارخانه مذکور بودند، توزیع و جمع

در . انداز بهره گرفته شدشد و جهت تحلیل آن از روش تودیم فازي مبتنی بر تئوري چشم
تدوین نهایت بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها اولویت مولفه هاي شایستگی جهت
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در ادامه به معرفی این . برنامه هاي آموزشی مشخص و در اختیار مسئولین کارخانه قرار گرفت
. روش پرداخته شده است

)اندازمعیاره فازي مبتنی بر نظریه چشمگیري چندروش تصمیم(روش تودیم فازي
ي مثلثی و کردن اعداد فازدر این قسمت ابتدا تعریفی از اعداد فازي مثلثی، روش قطعی

ها بر اساس روش هاي تحلیل دادهي فاصله فازي بین این اعداد، ارائه شده سپس گاممحاسبه
.تودیم فازي ارائه شده است

را در نظر بگیرید، در این تحقیق مقدار اعداد فازي مثلثی -تعریف
).Sanayei et al, 2010(شود محاسبه می1با استفاده از رابطه قطعی آن 

-را در نظر بگیرید، آنو  دو عدد فازي - )3(تعریف 
.(Awasthi et al,2011)شودمحاسبه می2گاه فاصله بین این دو عدد با استفاده از رابطه 

را که و ماتریس ) j(قازي هاي تصمیممعیارmو ) i(گزینه nشامل  ماتریس  
:باشد، به صورت ذیل در نظر بگیریدشامل وزن فازي معیارها می

است اعداد فازيهاي تحقیق و معیار، . . .، گزینه هاي ممکن، ،. . .، 
نشان دهنده بردار وزن . استاز جهت معیار دهنده میزان اهمیت گزینه که نشان

.ها استمیزان اهمیت هر یک از مؤلفه

,Krohling(هاي ذیل استروش تودیم فازي که بسطی از روش تودیم است مطابق با گام

de Souza, 2012:(
محاسبه ) 3(با استفاده از رابطه ماتریس نرمال فازي تصمیم : گام اول

.شودمی

,

)1(رابطه 

)2(رابطه 

)3(رابطه 
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)4(رابطه 

)5(رابطه 

و با cبا توجه به معیار نسبت به گزینه محاسبه دامنه تسلط هر گزینه : گام دوم
.5و 4استفاده از رابطه 

:که در آن

( )=

)عبارت  jبا گزینه i، وقتی که گزینه از تابع Cگر سهم معیار بیان(

هاي ي میزان جهش به سمت جوابدهنده مشخصهنشانپارامتر .شود، استمقایسه می
. استگریزي در مورد ریسک. هاي کامالً موافق استجوابکامالً مخالف نسبت به

هاي را تعیین کردند که با دادهطور آزمایشی مقدار به) 1979(کانمان و تورسکی
عبارت .است2,5و 2بین ها نشان دادند که ارزش این آنبر عالوه . تجربی سازگار است

عبارت . استو گر مقدارقطعی شده اعداد فازي بیانو 
:سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد. استو دهنده فاصله بین دو عدد فازي نشان

.گاه نشان دهنده سود استآناگر) 1
.اگر ) 2
.گر زیان استکه بیاناگر ) 3

.آیددست میبندي ماتریس دامنه تسلط جزئی هر معیار بهماتریس نهایی دامنه تسلط از جمع
از طریق نرمال کردن ماتریس نهایی دامنه تسلط با iمحاسبه ارزش کلی گزینه : گام سوم

.آیدمیبه دست6استفاده از رابطه 

بهترین گزینه داراي . شودهاي گزینه ها مشخص می، اولویتسازي مقدار با مرتب
.بیشتري استمقدار

هاآوري دادهجمع
ها مطابق با مدل شایستگی ایمنی مذکور در ادبیات آوري دادهدر این تحقیق جهت جمع

)6(رابطه 
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. مولفه مربوط به آن طراحی شد28تنی بر پنج بعد شایستگی ایمنی و اي مبتحقیق پرسشنامه
این افراد شامل . نفر توزیع شد10این پرسشنامه با توجه به میزان دسترسی به خبرگان، بین 

در این . مدیریت ایمنی صنعتی و کادر آموزش ایمنی در کارخانه فوالد آلیاژي یزد بودند
-هاي شایستگی ایمنی از طیف لیکرت پنجیک از مولفهتحقیق جهت تعیین میزان اهمیت هر

.استفاده شده است9تا 1تایی 

هاتحلیل داده
هاي سرپرستان ایمنی، بهداشت و محیط این تحقیق به بررسی و تبیین اولویت شایستگی

مولفه 28ماتریس تصمیم در این تحقیق متشکل از . استکارخانه فوالد آلیاژي یزد پرداخته
. باشدهاي تصمیم میگیرنده به عنوان معیارنفر خبره تصمیم10ها و گی به عنوان گزینهشایست

هاي قطعی به اعداد فازي مطابق در این تحقیق از اعداد فازي مثلثی جهت تبدیل داده
) 3(هاي تحقیق مطابق با روابط کردن دادهپس از فازي. استفاده شده است) 1(جدول

پس از تشکیل ماتریس نرمال فازي مطابق با روش تودیم فازي . شدمقیاس اطالعات فازي بی
در (اساس معیار مشخص هاي شایستگی ایمنی نسبت به هم بر تسلط جزئی مولفهيابتدا دامنه

ي سپس از طریق محاسبه. محاسبه شد) 3(با توجه به روابط ) تحقیق خبره تصمیم گیرندهاین
هاي هاي دیگر با توجه به معیارفه نسبت به مولفههاي تسلط نسبی هر مولمجموع دامنه

در نهایت مطابق با . ، ماتریس نهایی دامنه تسلط به دست آمد)5(ي مشخص مطابق با رابطه
.  آیدسازي ماتریس نهایی دامنه تسلط به دست میاولویت هر مؤلفه از طریق نرمال) 6(رابطه 

. است) 2(یت هر مؤلفه به صورت جدول ها شامل اولونتایج نهایی حاصل از تحلیل داده

اعداد فازي مثلثی): 1(جدول

اعداد عبارت کالمی
اعداد فازي مثلثیقطعی

خیلی مهم
مهم

تا حدي مهم
کم اهمیت
بی اهمیت

9
7
5
3
1

)7،9،9(
)5،7،9(
)3،5،7(
)1،3،5(
)1،1،3(
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ها و اولویت هر مولفهنتایج نهایی تحلیل داده): 2(جدول
عاد شایستگی اب

ایمنی
شایستگی هاي الزم جهت تصدي مسئولیت ایمنی و

اولویتبهداشت
توانایی شناخت خطرات 

ایمنی و بهداشت
0,79311توانایی شناخت خطرات فیزیکی
0,79312توانایی شناخت خطرات شیمیایی

0,8893توانایی شناخت خطرات زیست محیطی
11ی و روانیتوانایی شناخت خطرات اجتماع

0,68320توانایی شناخت خطرات ارگونومیک توانایی اندازه گیري، ارزیابی و 
کنترل خطرات ایمنی و بهداشت

0,75115توانایی اندازه گیري و نظارت بر خطرات ایمنی و بهداشت
توانایی کنترل خطرات ایمنی و بهداشت از طریق معیارهاي 

0,79510فنی مهندسی
یی کنترل خطرات ایمنی و بهداشت از طریق معیارهاي توانا

0,8059مدیریتی
0,53126توانایی ارزیابی و آزمایش تجهیزات حفاظت فردي

0,64121توانایی استفاده و نگهداري از تجهیزات حفاظت فردي

ش و مدیریت ایمنی و بهداشت
آموز

0,61822داشتتوانایی استخراج موثر اطالعات مربوط به ایمنی و به
0,8246توانایی بکارگیري روش هاي آموزش بهداشت و ایمنی

0,8118دانستن رویه هاي پاسخ اضطراري به حوادث
0,8434انجام بازرسی ها و ممیزي ها

توانایی بکارگیري ظرفیت افراد در مدیریت ایمنی و 
0,8217بهداشت

0,8922مدیریت پروژه ایمنی و بهداشت
0,77613انجام مدیریت ریسک

0,8325توسعه سیستم هاي مدیریت ایمنی و بهداشت

به کارگیري اصول اساسی 
مالی 

)
هزینه و منفعت

 (
در 

فعالیت هاي ایمنی و بهداشت

در ) هزینه و منفعت( مالی به کارگیري اصول اساسی 
0,55225هاي ایمنی و بهداشتفعالیت

0,47227در شناخت متداول ترین خطراتاستفاده از اصول آماري
0,71816توانایی بکارگیري اصول رهبري ایمنی و بهداشت
0,71317دانستن و ایجاد معیارهاي فرهنگ ایمنی و بهداشت
0,58324دانستن و ایجاد معیارهاي عملکرد ایمنی و بهاشت
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استفاده از قوانین و مقررات ایمنی 
صنعتی و بهداشت

تعیین مشاغل پر (فاده از قانون ایمنی و بهداشت کاراست
0,76614)خطر

0,6123ایجاد و اجراي قانون بازرسی کار
توانایی در اجراي قانون حفاظت از کارگران مجروح شده 

0,69319ضمن کار
0,69618توانایی مشخص کردن  استانداردهاي کار

028توانایی اجراي قانون بیمه کار

هاي تحقیقیافته
مطابق با نتایج حاصل از تحقیق، مؤلفه توانایی شناخت خطرات اجتماعی و روانی نسبت 

هاي مدیریت همچنین مؤلفه. هاي شایستگی ایمنی در اولویت اول قرار گرفتبه دیگر مولفه
محیطی، به ترتیب در اولویت دوم پروژه ایمنی و بهداشت و توانایی شناخت خطرات زیست

نتایج تحقیق به خبرگان ایمنی، .است) 2(ها به شرح جدولوم قرار گرفت سایر اولویتو س
.بهداشت و محیط ارائه شد که مورد تأیید واقع شد

گیري نتیجه
هاي پیچیده که عدم اطمینان و دانش ناقص و ابهام از گیري در محیطخیلی از مسائل تصمیم

گیري با عدم اطمینان ین دلیل ماهیت هر فرایند تصمیمبه هم. کندهاي آن هستند، بروز میویژگی
گیري، به دلیل وجود عدم اطمینان، ي تصمیمهاي پیچیدهبه عالوه حل فرایند. آغشته است

در مقابله با . گیري چندمعیاره، بسیار دشوار استهاي ذاتی فرایند تصمیمو پیچیدگیریسک
از ابزارهایی که بتواند اطالت دقیق را از مجموع هاي حاصل از عدم اطمینان، استفاده پیچیدگی

هاي همراه با عدم اطمینان و بررسی داده. کند بسیار مؤثر استهاي در دسترس استخراجداده
معیاره، دشوار هاي چندگیريهاي معمولی تجزیه و تحلیل تصمیمنظرات افراد با استفاده از روش

براي مقابله ) 1992(گیري که توسط گومز و لیما ي تصمیمهاي شناخته شدهیکی از روش. است
عالوه بر این، ابهام موجود در . هایی ارائه شده، به عنوان تودیم شناخته شده استبا چنین دشواري

هاي تر ناشی از کاربرد عبارتاین ابهام بیش. گیري تأثیرگذار استاطالعات نیز بر فرایند تصمیم
بنابراین منطق فازي از جمله ابزارهایی است . است... ومتوسط, کالمی مثل خیلی خوب، خوب

در این تحقیق نیز عدم اطمینان و ابهام . کاهدگیري میکه از تأثیر این گونه ابهام بر فرآیند تصمیم
اطمینان بخشی از این عدم . گیري را تحت تأثیر خود قرار داده استها فرایند تصمیمدر داده
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هاي تحقیق خصوصاً محدودیت در ري شده، مربوط به محدودیتآوهاي جمعموجود در داده
انتخاب خبرگان و در دسترس نبودن خبرگان متعدد و همچنین قابل انکار نبودن وجود خطاي 

عالوه بر این به دلیل استفاده از . ها استاي عمل کردن افراد در انتخاب گزینهانسانی و سلیقه
ناپذیر ها، اجتنابهاي تحقیق وجود ابهام در دادهمؤلفهدهی به هاي کالمی جهت امتیازعبارت

ها در این تحقیق از مدل تلفیقی منطق فازي بر همین اساس و جهت مقابله بر این محدودیت. است
انداز معروف به تودیم فازي، جهت مبتنی بر نظریه چشميگیري چندمعیارهو روش تصمیم

قات گذشته عواملی همچون آگاهی ضعیف مدیران در تحقی. ها استفاده شده استتحلیل داده
ارشد از ایمنی، فقدان آموزش، آگاهی ضعیف مدیران پروژه از ایمنی، خودداري از وارد کردن 

ها، تأثیر گذار بر عملکرد ضعیف منابع جهت ارتقا ایمنی و عدم آگاهی از خطرات ایمنی عملیات
این تحقیق پرداخته شد تا از طریق تحلیل مدیریت ایمنی معرفی شده بود، از این رو به طراحی

.شایستگی هاي کلیدي، به طراحی دوره هاي آموزشی و ارتقاي شایستگی مدیران کمک شود
هاي توانایی شناخت خطرات اجتماعی و روانی، مدیریت مطابق با نتایج تحقیق شایستگی

ها و نجام بازرسیپروژه ایمنی و بهداشت، توانایی شناخت خطرات زیست محیطی، توانایی ا
هاي هاي مدیریت ایمنی و بهداشت، توانایی به کارگیري روشتوسعه سیستمها، ممیزي

و بهداشت، آموزش بهداشت و ایمنی، توانایی به کارگیري ظرفیت افراد در مدیریت ایمنی
هاي پاسخ اضطرار به حوادث، توانایی کنترل خطرات ایمنی و بهداشت از طریق دانستن رویه

ارهاي مدیریت، توانایی کنترل خطرات ایمنی و بهداشت از طریق معیارهاي فنی و معی
.هاي مدیران ایمنی مشخص شدندمهندسی به ترتیب به عنوان اولویت اول تا دهم شایستگی

در راستاي به کارگیري نتایج تحقیق پیشنهاد می شود با استفاده از تجزیه و تحلیل هر یک از 
هاي اساسی براي تقویت آن ت، و بررسی راهکارهاي ارتقاي آن گامشایستگی هاي در اولوی

به عنوان مثال به منظور افزایش توانایی شناخت خطرات اجتماعی و روانی الزم . برداشته شود
ها، مرخصی کارکنان، نحوه رفتار کارکنان با یکدیگر، میزان تعداد غیبتاست مواردي از قبیل
به . توجه قرار بگیردهمچنین سوابق پزشکی کارکنان موردهاي ایمنی واجرایی شدن توصیه

هایی که ضرورت دارد جهت شناخت خطرات اجتماعی و روانی و عبارت دیگر الزم است مولفه
همچنین خطرات زیست محیطی مورد توجه قرار گیرند شناسایی شده و به مدیران ایمنی و 

توان از روش تجزیه و تحلیل حاالت در این راستا می. کارکنان این بخش آموزش داده شود
عالوه بر این کادر . ها بهره گرفتخرابی و شکست جهت تعیین خطرات و احتمال وقوع آن

ایمنی و آموزش کارخانه فوالد آلیاژي یزد به دلیل نداشتن ساختار مناسب جهت طراحی برنامه 
شخص شده می تواند بر همین اساس اولویت هاي م. رسدهاي آموزشی، ناکارآمد به نظر می
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توان با استفاده از مدل به همین منظور می. هاي آموزشی به کار گرفته شودجهت تدوین برنامه
تواند نتایج تحقیق همچنین می. ها بهره گرفتهاي گسترش کارکرد کیفیت براي بهبود توانایی

ایمنی، هاي کادرها و شایستگیریزي در خصوص ارتقاي مهارتمسئوالن را جهت برنامه
هاي عملیاتی و تواند مسئوالن را در تدوین برنامههمچنین می. بهداشت و محیط توانمند کند

هاي تحقیق نیز از جمله محدودیت. راهبردي جهت افزایش ایمنی کاهش خطرات یاري کند
توان همچنین در تحقیقات آینده نیز می.  توان در دسترس نبودن خبرگان زیاد را بیان کردمی
هاي عملیاتی مؤثر، تدوین راهبردهاي افزایش ایمنی و یج این تحقیق را جهت تدوین برنامهنتا

هاي آموزشی توان جهت انتخاب برنامهبه عالوه می. ترین راهبرد استفاده کردانتخاب مناسب
شود که همچنین پیشنهاد می. مناسب نتایج این مدل را با مدل گسترش عملکرد کیفیت تلفیق کرد

ها هاي دیگر که ایمنی، بخش مهمی از عوامل مؤثر بر عملکرد آناین تحقیق براي کارخانهمشابه
.است، انجام شده تا امکان مقایسه با نتایج این تحقیق فراهم شود
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