
زیست و توسعه پایدار حیطفصلنامه علمي آموزش م

 (83-96) 1399نهم، شماره دوم، زمستان سال 

 نوع مقاله: پژوهشی

Quarterly Journal of Environmental Education and 

Sustainable Development  

Vol. 9, No.2, Winter 2021 (83-96) 

شهاب بهرامی نویسنده مسئول:* 
*Corresponding Author: Shahab Bahrami E-mail: bahramishahab@yahoo.com

 ده:یچك
 یمن  یعوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ا یحاضر با هدف بررس قیتحق
از ن وع   قی  . تحقدی  و اج را ررد  یطراح   یدر ام ان  ورزش    ستیز طیو مح
 رانیش امل م د   قی  تحق ی. جامعه آم ار باشدیم یلیتحل -یفیتوص قاتیتحق

رب ه  بودند نه تج ست،یز طیو مح یمنیآراه به حوزه بهداشت، ا یامان  ورزش
انتخاب  وهی. بر اساس شباشند یدارا م یدر عرصه ورزش و امان  ورزش یناف

مش خ    قی  عن وان نمون ه تحق   نف ر ب ه   18تع داد   یرلوله برف یریر نمونه
 یشاخگ سه هیاز نظر قیتحق یچ ارچوب مفه وم یمنظور طراح  .  بهدندیررد

ه شامل پرسشنامه محق ق س اخت   ،حاضر قینمک ررفته شد. پرسشنامه تحق
منظ ور   بود. به دهیررد یطراح TOPSISپرسشنامه بر اساس روش   یبود. ا
رون  د  هی  . نلدی  اس  تفاده ررد سیعوام  ل از روش تاپس    ی  ا یبن  د تی  اولو
 BT TopSisاف زار   ب ا اس تفاده از ن رم    قی  تحق یه ا  داده لی  وتحل هی  تجز

SoLver نظ ارت ب ر    جادینه ا دیمشخ  ررد جی. توجه به نتادیانجام ررد
 بیبا ضر HSEدر حوزه  یامان  ورزش رانیرها و عملکرد نارننان و مدرفتا

نش ان داد ن ه    جینت ا   ی. همچن  دی  عامل مش خ  ررد   یتر مهم 9745/0
 فب ا اه دا   یام ان  ورزش    رانینارننان و مد یها شرح شغل یساز متناسب
HSE مربوط به  یها و توجه به نگرش و مهارت 8649/0 یکینزد بیبا ضر
HSE  یکینزد بیبا ضر یناررمار در زمان استخدام و به رانیو مدنارننان 
بودن د.   یدر امان  ورزش HSEعوامل مهم بر بهبود فرهنگ  گرید 8388/0

در  س ت یز طیو مح   یمن  یدر بهب ود فرهن گ بهداش ت، ا    تواند یم جینتا  یا
 مؤثر باشد. یورزش ان ام

 ،یمنیا ت،فرهنگ، بهداش ،یامان  ورزش :یدیكل یهاواژه
 .ستیز طیحم

Abstract: 
The purpose of this study was to determine the effective 
factors on improving the health, safety and 
environmental culture in sports facilities. The present 
study is a descriptive analytical study. The statistical 
population of the study includes managers who have a 
good knowledge of the field of health, safety and 
environment, who have a lot of experience and 
experience in the field of sports and sports facilities. 
Based on the bullet selection, 18 individuals were 
identified as the sample of the study. In the present 
study, in order to design the conceptual framework of 
the research, three-branch theory was used. The research 
questionnaire included a researcher-made questionnaire. 
The questionnaire was designed on TOPSIS method. 
Topsis method was used to prioritize these factors. All 
data analysis process was performed using BT TopSis 
SoLver software. the result showed monitoring of the 
behaviors and performance of staff and managers of 
sporting facilities in the HSE area was identified as the 
most important factor with the coefficient of 0.7945. 
Also, the results showed that fitting the description of 
occupations of employees and managers of sporting 
places with HSE goals with a coefficient of 0.8650 and 
considering the attitude and skills of HSE employees 
and managers at recruitment and employment with a 
coefficient of near 8388 other factors It was important to 
improve the HSE culture in sports venues.   

Keywords: Sports Facilities, Culture, Health, Safety, 
Environment. 
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 مقدمه

 فرهنگی و دیقتصا، اجتماعیا هپدید به ورزش تبدیل با وزهمرا

 همیتب       ه ا مختلف معاجو در دممر از ریبسیا ، مهم خیلی

 یه ا  ییتوانا یشافز، ابیداشا و طنشا، سالمتی حفظ در ورزش

ب  ه ورش تفریح  ی ی  ا اوق  ات    و ندا ه دبر پی نیروا و جسمی

 یه ا  ورزش به یا حرف ه  رشکاورزعنوان  به نیز یا عده و غتافر

 در ی مختلف ی ه ا  ورزشانواع  ، اماپردازند یم قابتیر یا قهرمانی

 وشی ورز مان ا ،رن   دیر یم    منجاا شیورز تتأسیسا و مان ا

 نه شوند اداره و تجهیز ، ساخت یا رون   ه ب   ه باید  تتأسیسا

. باشنده   ا  ر   روه تمامی عالیق و راتنتظا، اهازنیا یپاسخگو

س   المت و  یتقاار در یم ا و شتیابهد محیط نه ستا بدیهی

ست ا مؤثر نهاآ خاطر ضایتر نیز و ادفرا ادستعداش      کوفایی 

(Hesami et al., 2014ورزش .)  جسمانی ه ای  و فعالی ت 

 ناییاتو و حیرو بیداشا و طنشا، ب   ر تح   ر   وهعال بمطلو

 عایتر نه ستا دخو صخا بهداش    تی لصوا ، دارایجسمانی

 حفظ .نن   د یم    یجلوریر  خطرناپیام   دهای  وزبر از نهاآ

  یت   ر مه   ماز  یکیری، بیما و نجر و درد از هاییر و ستیرتند

 دخو به های ق دیم را از زمانبشر  فکر ارههمو نهاست  مسائلی

یک ی از   .(Yadollah Zadeh., 2005) نموده اس ت  لمشغو

 یه ا  مک ان . باش د  یم  ی ورزش ی  ها مکاناجزای مهم ورزش، 

از ه ر مک ان    شیب   هستند پرشور و نشاط و ییفضاها ،یورزش

اطرافش ان نق ش    یو فض ا  طیمح   ییایدر پو توانند یم یگرید

و س  ط   ازی  ب  ه فراخ  ور ن یورزش   یفض  اها. داش  ته باش  ند

 یه ا  اسی  نه ممک  است وجود داشته باشند به مق یموردنظر

 یه ا  ومیهر ن وع ورزش وج ود دارن د از اس تاد     یبرا یرونارون

 یمحل   یورزش   یه ا  ررفته تا سال  یچند صدهزارنفر یورزش

 (.Azimi et al., 2017) رن د یر یرا دربرم   عیوس   فیط  یا

هس تند ن ه    یزی  انگ ش گفت  یه ا  ساختمانی ورزشی ها مکان

 یریر به شکل خیدر تار یگرید یاز هر نوع بنا شیاند ب توانسته

(. ام ان   Jalilvand et al., 2016) رس انند  یاری  ش هرها  

در  یر ض رور عنص   کی  ان د   نق اط توانس ته   یدر برخ   ورزشی

ب ه   یابی دست ینقطه متمرنز برا کیشوند و  یانداز شهر چشم

ب زر    یو در ن ل ه دف   یفرهنگ ،یرونارون ورزش یها آرمان

مه م   یدادهایرو ریو سا ها کیبه لطف المپ اقتصاد باشند. یبرا

و ه  رروزه ص  ورت  ای  از دن یا ن  ه هرس  اله در روش  ه یورزش  

به شمار  ایدن یمکان ها  یتردیازجمله پربازد شک ی. برندیر یم

مل ت   کی   یه ا  نم اد آرم ان   توانند یم امان  ورزشی. روند یم

 و قادر هستند هزاران نفر رردشگر را به خود جل ب ننن د   باشند

(Despotakis Economopoulos., 2007.) 

نارنردهای امان  ورزشی در جوامع امروزی در بس یاری از  

 1گ و جانس نس اس ت. ایلین    قرارررفت ه ی موردبررس  تحقیقات 

( اشاره داشتند نه امان  ورزشی سبب ایج اد انگی زه در   2009)

 2رردد. هورا  و اسپیتالر جهت بهبود مشارنت ورزشی افراد می

( امان  ورزشی را از منظر توس عه فرهنگ ی و اجتم اعی    2003)

ی ورزش ی در  ه ا  مکانمورد بررسی قرار داد و اشاره داشتند نه 

ه تقوی ت فرهنگ ی جوام ع منج ر     ی مناسب ببردار بهرهصورت 

(  2017) 4( و ب  ایم2010و همک  اران ) 3ر  ردد.  بوربوس  ون م  ی

 رر اار یتأثمران ز   عن وان  ب ه اشاره داشتند ن ه ام ان  ورزش ی    

محیط شهری خود را نیز تحت شعاع قرار  توانند یمنه  باشند یم

 دهند.

و یا محیطی نه در آن زندری   ستیز طیمح یگرد یسو از 

ما  بدنی ه  ا تی  فعال و ه  ا ت  الشه  هم بر قعوا ، درمینن   یم  

.  دارد انس  ان ندرانیز هچرخ بر دییاز تأثیر و  ستا رر  ااریتأث

  یه     ا تیاز مح     دود موشیافر علتب     ه   وزهمرا ننساا

ده، نها ترافر را پا دهنر حاطها را می ز نمواپیر نه س ت یز طیمح

 یهازنیا  برحسب هی  رو یب   را دخو س ت یز طیمح   ن ه  یطور به

 و مسائل با باید یطاشر ی ا در و ستا دهنر نرررود دخو عتنوم

 و رداریبرخو با.  دنر علمی ردبرخو س   تیز طیمح     تمعضال

 ت  وان یم   زیس  ت مح  یط شتابهد نفنو و معلو یرین  ارر ب  ه

ممک          ن        اهش داد   قلاحد به را رمانو تمشکال

(Amirbeigi., 2001) .راشته از شیورز مان ا وها  ورزشگاه  

 شتابهد و سالمت   یدر ت أم  نه ییه ا  طیعنوان مح بههمواره 

 ادفرا ههمان د.   شده شناخته، نددار یمؤثر نقش ننساا روان و ت 

 و مناسب نندرارا و طنشا، ستیرتند آوردن ستد  به فهد با

 شیی ورزها و سال  ها مجموعه قبیل ی ا به غتافر تقااو مفید

 تر  یسنگ را یشورز مان ا انمدیر هظیفو نچهآ. ننند یم جعهامر

 و جسمی سالمت و شتابهد تا بکوشند نه ستا ی ، انن  د یم  

ی ه ا  تی  فعال اندرناران دستنلیه ورزشکاران و مربیان و  نیروا

ها با  سازمان(. Hajipour Asadi., 2015ورزشی حفظ شود )

1. Elling & Janssens

2. Horak & Spitaler

3. Bourbousson

4. Baim
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  س ت یز طیمواجهه با چالش حفاظت مح یبرا ریزناپایالزامات رر

ب ه عام ل    یط  یمح س ت یزمناس ب   تیریروبرو هس تند و م د  

(. Kramar., 2014)  اس ت  ش ده  لیه ا تب د   سازمان تیموفق

در   یزمان با توس عه  نم    ها هم از اهداف  نالن  سازمان یکی

محص وتت و خ دمات،  تی  فیتن وع و ن  شیو اف زا   ها تیظرف

 ,.Tao et al) باش د  یم   یطیمح ستیز تیبهبود مستمر وضع

 طیبا وجود ش را  یطیحم ستیز تیریمد ستمیس ی(. اجرا2016

و مق ررات    یس خت و ق وان   طیو وج ود ش را   یاقتصاد داریناپا

بهب ود   یب را  یحل منظور راه ها به در انثر سازمان یطیمح ستیز

و مق ررات و    یخ ود مط ابق ب ا ق وان     یط  یمح ستیعملکرد ز

 دای  پ یاریرواج بس یجهان یخود در بازارها یتوان رقابت شیافزا

در  یط  یعملکرد مح تی(. اهمWagner., 2013نرده است )

 ریدر مس   قی  ه ای عم  ها سبب شده اس ت ت ا بررس ی    سازمان

قرار  لیو تحل یها مورد بررس سازمان یطیرسترش عملکرد مح

 (.Dashti et al., 2015) ردیر

زیست  اس ت.   حفظ محیط مسئلهاز مسائل روز جهان  یکی

 ریناپ ا  کی  عن وان ج زت تفک   تنها ب ه  زیست  نه حفاظت از محیط

نسل امروز و  ازیموردن  یادیعنوان ارزش بن بلکه به داریتوسعه پا

قرارررفت  ه اس  ت   دی  و تأن رشیموردپ  ا یآت   یه  ا نس  ل

(Jabbour., 2013مص  اد .)همانن  د اس  تفاده  یداری  ناپا قی

 ه،ی  من ابع پا  هی  رو یب بیو تخر یبردار بهره ،یاز انرژ امناسبن

عم دتا  مش کالت    و ... ها یآلودر شیافزا ت،یجمع شیفقر، افزا

حفاظ  ت  ریو ن  ارز ش  وند یمحس  وب م   زی  زیس  ت  ن مح  یط

 Zhu) اب د ی یروزافزون م تیاهم داریزیست  و توسعه پا محیط

et al., 2017دامن ه   نش کالت انس ا  فناوری م  شرفتی(. با پ

از  یس ت یز یها ینابسامان نه یطور نرده است به دایپ یتر عیوس

مس ائل و مش کالت    جهان امروز اس ت.  یها دغدغه  یتر مهم

را  نهیاذهان را به خود مشغول داشته و زم ،یطیمح ستیمتعدد ز

در خصوص توج ه   ییها استیجهت وضع س شتریتالش ب یبرا

 ,.Di Giacomoزیست  به وجود آورده است ) به محیط شتریب

2017). 

ی)جس مانی  سالمت بهبا توجه به افزایش جمعیت و نیاز آنان 

برر زاری مس ابقات ورزش ی،  ط ور   یهم  و روانی ( و تفری  و 

ی مختلف ورزشی، ل زوم  ها رشتهی در الملل  یبی، ملی و ا منطقه

ی ورزشی از ها تیفعالی مرتبط با ها برنامهتوجه به ابعاد مختلف 

 دوچن دان ورزشی مناس ب و اس تاندارد را    ساتیتأسجمله ایجاد 

(. بن ابرای  ب رای اف زایش    Sohrabi et al., 2012)س ازد  یم

مت جسمانی  افراد جامعه و از بی  بردن مشکالت روانی و سال

 ان درناران  دس ت ی، ب دن  تی  ترباجتماعی آنها و تحق ق اه داف   

ه ای ورزش ی مس ئولیت خطی ری در ایج اد فض اهای        سازمان

ی را ب ر عه ده   الملل    یبورزشی مناسب با استانداردهای ملی و 

(  2012) (. نادری ان و همک اران  Salehzadeh., 2001دارن د) 

ی امنیت با احس اس راحت ی تماش اچیان رابط ه     ها شاخ بی  

 درمجم  وع( 2015معن اداری وج ود دارد. ش  فیعی و همک اران )   

وض  عیت بهداش  تی، ایمن  ی و نیروه  ای انس  انی اس  تخرهای 

سرپوش  یده اس  تان ر  یالن نس  بت ب  ه اس  تانداردهای مل  ی و  

 ی اختالف زیادی وجود دارد. نت ایج تحقی ق ج وانمرد و   الملل  یب

( نشان داد نه وضعیت ایمنی و بهداش ت ام ان     2011باقری )

ی و س   ازمان ب   دن تی   تربورزش   ی سرپوش   یده اداره ن   ل 

ی دار یمعن   طور بهاستان همدان با استانداردها  وپرورش آموزش

 در سط  پایینی قرار داشتند.

ی ا رون ه  ب ه امروزه همه مسابقات، امان  و مران ز ورزش ی   

زیس ت  هس تند.    ای و جهانی با محیط تحت تأثیر متقابل منطقه

سایر م ردم در مع رخ خطره ای     ازورزشکاران، بیش  رو  یازا

ی قرار دارند، بنابرای  ع الوه ب ر ض رورت اهمی ت     طیمح ستیز

زیس ت  در م دیریت طراح ی و اح داا ام ان        ایمنی و محیط

ی و زی  ر برنام  هی در ط  یمح س  تیزورزش  ی، رعای  ت اص  ول 

ی مختلف ها یآلودرو پرهیز از ایجاد ی امان  ورزشی بردار بهره

از  ش وند  یم  زیس ت    نه سبب تخریب و صدمه زدن به مح یط 

نک  ات ح  ائز اهمی  ت در م  دیریت ام  ان  و فض  اهای ورزش  ی 

(. عدم توج ه ب ه وض عیت    Hajipour Asadi., 2015است)

ایمنی امان  ورزشی موجب بروز ح وادثی ب رای ن اربران ای       

ت بسیار زیاد مباح   ایمن ی و   اهمی رغم یعلامان  خواهد شد، 

حوادا نارواری  در  هرسالهبهداشت امان  و تجهیزات ورزشی، 

ی ایمن ی و  ها شاخ امان  ورزشی ایران به دلیل عدم رعایت 

، و س اتنه میلیارده ا ری ال ص رف     ش ود  یم  بهداشت مشاهده 

ساخت امان  ورزشی جدید و یا تجهیز امان  ورزش ی ق دیمی   

 موردتوج ه ی ن ه نمت ر   ا مس ئله  رس د  یم  ، اما به نظر شود یم

های ننترلی مناسب و متعاقب آن فراینداست، و جود  قرارررفته

رعایت استانداردهای معی  در مورد امان   و فضاهای ورزش ی  

 (.Elahi Pooraghaei,. 2004) است

و نت ایج تحقیق اتی چن د و ب ر      ذنرش ده با توجه به مطالب 
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مش کالتی ن ه در    اساس ش واهد و م دار  دال ب ر ح وادا و    

بهداش تی، ایمن ی و    ه ای  در ح وزه ها و امان  ورزشی ورزشگاه

محیطی وجود داشته است، یک نیاز مهم احساس و در   زیست

در ح وزه   جانب ه  هم ه توجه ب ه ی ک تحقی ق     هم آنشود و  می

با یک رویک رد ن وی  و ارائ ه     1زیست  و محیط یمنیبهداشت، ا

ن ه   باشد یمی آنها بند رتبهی و بند تیاولوو  روز بهی ها شاخ 

یک چارچوب خواص و منسجم در ای  ح وزه داش ته    پس  یازا

از تحقیق ات قبل ی    آم ده  عم ل  ب ه ه ای   باشیم، زیرا در بررس ی 

 ه م  آناز آنها به یک یا دو جنب ه از  تحقی ق حاض ر و     هرندام

. لاا تحقیق حاضر به دنبال یک اقدام نیف ی  اند پرداختهسطحی 

ی و بن د  رتب ه ی ، بن د  تی  اولوتعیی  شاخ ، و نمی با رویکرد 

)بهداش  ت، ایمن  ی و  HSE س  تمیعملک  رد سس  پس ارزی  ابی 

 منظور بهجامع  طور به، سیستمی نه امروزه استزیست (.  محیط

ی نارننان ور بهرهناهش حوادا، ایجاد محیطی ام  و افزایش 

ه ای   ش ود. در س ازمان   ی ن اری بک ار ررفت ه م ی    ها طیمحدر 

روی دادها،   رون ه   ی  امقابله  با عوارخ ناخواسته  امروزی، برای

ی  ک راهک  ار مناس  ب   عن  وان ب  ه( HSEاس تفاده از سیس  تم ) 

ای   سیس تم ب ه همگرای ی چی نش       نه چوناست.  شده یمعرف

ی نیروی انسانی، امکانات و تجهی زات س عی در ایج اد    افزا هم

و ب ه دور از حادث ه ، خس ارات و     بانشاطمحیطی سالم ، دلپایر 

 (.2006ات دارد)تقدیسی، صدم

در تحقیقات مختلف ی م ورد بررس ی     HSEبهبود فرهنگ 

( اشاره داش تند ن ه   2018و همکاران ) 2است. ارندت قرارررفته

. اس  تنیازمن  د برخ  ورداری از م  دیریت ق  وی  HSEفرهن  گ 

( نی ز در تحقی ق خ ود اش اره     2016و همک اران )  3نونگسویک

امات صنایع مختلف یکی از الز HSEداشتند نه بهبود فرهنگ 

( نی ز مش خ  نمودن د    2016و همکاران ) 4. اربوویریباشد یم

ه ا و   نیازمند توجه ارنان مختلف سازمان  HSEبهبود فرهنگ 

های مختلف  در محیط HSEصنایع دارد. اهمیت بهبود فرهنگ 

هایی  از جمله امان  ورزشی سبب رردیده است تا امروزه دغدغه

. ای  در حالی است نه ضعف تحقیقات در ای  حوزه ایجاد رردد

های ورزشی سبب رردی ده اس ت ت ا     در محیط HSEدر حوزه 

و فرهنگ مربوط   HSEنتوان راهکارهای مناسبی جهت بهبود 

1. HSE

2. Arendt

3. Kongsvik

4. Egbevurie

به آن در اختیار داشت. ای  در حالی اس ت ن ه متف اوت ب ودن     

 HSEه ای ورزش ی نیازمن د برخ ورداری از فرهن گ       مح یط 

و توسعه آن در  HSEود فرهنگ . جهت بهباستفرد  منحصربه

ی خأله ا . باش د  یم  امان  ورزشی نیازمن د تحقیق ات ج امعی    

 تنه ا  ن ه  عم ال  تحقیقاتی در ای  حوزه سبب رردی ده اس ت ت ا    

در امان  ورزشی ایج اد نگ ردد،    HSEدغدغه توسعه فرهنگ 

ی آن در دست نباش د. ای     ها جنبهبلکه جهت بهبود آن برخی 

تحقی ق حاض ر ب ا ه دف بررس ی       سبب رردیده است تا مسئله

در امان  ورزشی سعی در  HSEعوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ 

داشته باش یم ن ه عوام ل م ؤثر ب ر بهب ود        سؤالپاسخ به ای  

 ؟باشد یمدر امان  ورزشی چه  HSEفرهنگ 

 ی پژوهششناس روش

باش د ن ه   تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیلی م ی 

حاض ر   قی  تحق یجامع ه آم ار  رردی د.  میدانی انجام  صورت به

ن ه   بودن د ، HSEمدیران امان  ورزشی آراه ب ه ح وزه   شامل 

س  ابقه و تجرب  ه زی  اد در عرص  ه ورزش و ام  ان  ورزش  ی دارا 

نف ر   18ی، تع داد  ری  ر نمون ه . بر اساس شیوه انتخاب باشند یم

نمونه تحقیق مشخ  رردیدند.  عنوان به

ارچوب مفه  ومی  منظور طراح ی چ    در پژوهش حاضر، به

ی شاخگ م دل سهشد. نمک ررفته  یشاخگ تحقیق از نظریه سه

ه ا از ن وع    مدل یبند ساختار، محتوا و زمینه نه در طبقهشامل 

 یه ا  دهی  منطقی است؛ همه مفاهیم و روی دادها و پد یها مدل

در قالب سه شاخه س اختار، محتوا یا رفت ار،   تواند یسازمانی را م

به  .وتحلیل قرار دهد ، مطالعه و مورد تجزیهو زمینه مورد بررسی

و ب ر مبن ای ویژر ی ه  ر معی  ار،      یشاخگ عبارتی، با معیار سه

 HSEبهب  ود فرهن  گ ه  ا و متغیره   ای نارس   از در   مؤلف  ه

 .رردد اختصار ابعاد آن مرور می است ن ه به یبند طبقه قابل

منظور از ش اخه س اختار، هم ه عناص ر، عوام ل و ش رایط       

س  ازمان اس  ت ن  ه ب  ا نظ  م و قاع   ده  یرانس  انیو غفیزیک  ی 

مطالعه، قالب، پوسته، بدنه و ی ا ش مای فیزیک ی و م ادی  قابل

؛ نظیر تمام منابع مادی، مالی و اطالع اتی  سازند یس ازمان را م

 ش وند  ینه وقتی با ترنیب خاصی در بدنه نلی سازمان جاری م

و رواب  ط   . ش اخه رفت اری )محت وا(، ش  امل مباح    انس ان     

انس انی در سازمان است نه با هنجارهای رفتاری، ارتباط ات و 

و محت  وای اص  لی و زن  ده     اند وستهیپ هم الگوه ای خاصی به
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. منظ ور از ش اخه   دهن د  یمح یط درونی سازمان را تش کیل م   

زمینه، تمام شرایط و عوامل محیطی است نه بر سازمان محاط 

. دهند یس ازمان را تش کیل م بوده، بستر مه م رش د و توس عه

، آن است ن ه ارتب  اط   یشاخگ ای  مدل به سه یراار عل ت نام

ای به نحوی اس ت ن  ه   ب ی  عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه

خارج از تعام  ل ای    تواند یه یچ پدیده یا رویداد سازمانی نم

 س ه شاخه صورت ریرد. 

سیس تم  در ای  تحقیق سه شاخه عوامل س اختاری ش امل   

تراتژیک و من ابع م الی و   سازی، پیون دهای اس    شبکهمدیریت، 

ه ای ف ردی،    رفتاری شامل انگی زه  در ننار عواملبه  اطالعاتی

ه  ای س  ازمانی، نیفی  ت و   ، انگی  زهه  ای انس  انی  یتوانمن  د

ه  ای  ای ش  امل زیرس  اخت پ  ایری و عوام  ل زمین  ه  انعط  اف

فرهنگ ی،  افزاری، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل  نرم

 عوامل قانونی و عوامل سیاسی می باشد. 

پرسشنامه تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محق ق س اخته   

 شاخه سهماتریس عوامل در عوامل  صورت بهبود. ای  پرسشنامه 

 ییمنظ ور شناس ا   ب ه طراحی شد.  TOPSISو بر اساس روش 

 ی، از مبانیدر امان  ورزش HSEعوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ 

. نظر خبرران اس تفاده ش د    یو همچن قیوجود در تحقم ینظر

بدی  منظور ابتدا محقق با شناسایی عوام ل اولی ه مس تخرج از    

مقاتت، تعدادی از عوامل را مشخ  نمود و سپس با اس تفاده  

از بررسی نظرات تیم خبرران، به نهایی نمودن ای  عوامل اقدام 

مؤثر ب ر بهب ود   عوامل  21نمود. در ای  تحقیق در نهایت تعداد 

ی شناس ایی و نه ایی رردی د.    ن  ورزش  ادر ام   HSEفرهنگ 

اس تفاده   سیاز روش تاپس  ی ای   عوام ل   بن د  تیمنظور اولو به

ب ا اس تفاده از    قیتحق یها داده لیوتحل هیروند تجز هی. نلدیررد

 .شدانجام  BT TopSis SoLverافزار  نرم

 های پژوهشیافته

 21تع داد   ش ده  انج ام ه ای   سیدر ای  تحقیق تعداد پس از برر

ی شناس ایی  در امان  ورزش HSEمؤثر بر بهبود فرهنگ  عامل

 رردید. 

 .دهد یمنتایج مربوط به ای  عوامل را نشان  1جدول شماره 

خبرر ان در خص وص می زان    میانگی  نظ رات   2جدول شماره 

ش ده را نش ان م ی     نمره مخت  به هر یک از عوامل شناسایی

 دهد.

آل  آل مثب ت و ای ده   حل ایده تعیی  راهج مربوط به نتای 3جدول 

 را نشان می دهد. منفی

آل  دهی  تعیی  اندازه فاصله از راه حل انتایج مربوط به  4جدول 

 ی را نشان می دهد.مثبت و منف

آل مثب ت و منف ی    محاسبه نزدیکی به راه ح ل ای ده  ، 5جدول 

ا را نشان می دهد.ه نهیرز یرتبه بند  یهمچن

یدر امان  ورزش HSEعوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ . 1جدول 
Table 1. Factors Influencing the Improvement of HSE Culture in Sports Facilities

ردیف
Number

عامل
Factor

منبع
Reference

1
(1در امان  ورزشی )عامل شماره  HSEافزایش آراهی در خصوص نارنردهای 

Increasing awareness of HSE functions in sports facilities (factor 1)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

2
(2)عامل شماره  HSEجلب حمایت مدیران ارشد امان  ورزشی در خصوص 

Gaining support from top managers of sports venues about HSE (factor 2)

نظر خبرران
Expert opinion

3
(3در امان  ورزشی)عامل شماره  HSEی در خصوص سازمان فرهنگ افزایش

Increasing organizational culture about HSE in sports facilities (factor 3)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

4
(4در امان  ورزشی )عامل شماره  HSEتدوی  قوانی  و مقررات در خصوص 

Formulating rules and regulations regarding HSE in sports facilities (factor 4)

نظر خبرران
Expert opinion

5
(5در امان  ورزشی )عامل شماره  HSEدر خصوص  آن یاز تجربه موجود و مستندساز یریبهره ر

Using existing experience and documentation on HSE in sports facilities (factor 5)

خبرراننظر 
Expert opinion
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6
(6)عامل شماره  HSEافزایش آموزش به نارننان در خصوص عمل و پایبندی به 

Enhance training for employees on how to act and adhere to the HSE (factor 6)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

7

(7طالعات مدیران و نارننان )عامل شماره جهت افزایش ا HSEتهیه متون علمی و تخصصی در خصوص 
Preparation of scientific and specialized texts on HSE to increase the information 

of managers and staff (factor 7)

نظر خبرران
Expert opinion

8
(8)عامل شماره  HSEهمسوسازی سیستم پاداش در امان  ورزشی متناسب با عملکرد 

Matching the bonus system at sports venues to fit HSE performance (factor 8)

نظر خبرران
Expert opinion

9

(9)عامل شماره  HSEارتقا دانش فنی نارننان و مدیران امان  ورزشی در خصوص 
Upgrading the technical knowledge of the staff and managers of sporting places 

regarding HSE (factor 9)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

10
(10)عامل شماره  HSEهای فرهنگی در امان  ورزشی در خصوص  بررزاری رویدادها و برنامه

HSE Event Planning and Event Planning for HSE (factor 10)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

11
(11)عامل شماره  HSEها و اهداف امان  ورزشی با استانداردهای  ژیهمسوسازی استرات

Matching the strategies and goals of sports venues with HSE standards (factor 11)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

12

(12در امان  ورزشی )عامل شماره  HSEشناسایی و مدیریت رفتارهای منفی مرتبط با 
Identification and management of HSE-related negative behaviors in sports 

facilities (factor 12)

نظر خبرران
Expert opinion

13

(13)عامل شماره  HSEبررسی و ارزیابی نگرش نارننان و مدیران امان  ورزشی در خصوص 
Assessing and evaluating attitude of staff and managers of sporting places 

regarding HSE (factor 13)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

14

(14)عامل شماره  HSEایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد نارننان و مدیران امان  ورزشی در حوزه 
Establish monitoring of the behaviors and performance of staff and managers of 

HSE sports facilities (factor 14)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

15
(15در امان  ورزشی )عامل شماره   HSEتخصی  منابع مالی در راستای ارتقا فرهنگ 

Allocation of funds to promote HSE culture in sports facilities (factor 15)

نظر خبرران
Expert opinion

16

(16نارننان و مدیران در زمان استخدام )عامل شماره  HSEهای مربوط به  توجه به نگرش و مهارت
Attention to the HSE attitudes and skills of employees and managers at the time of 

recruitment (factor 16)

نظر خبرران
Expert opinion

17
(17در امان  ورزشی )عامل شماره  HSEحوزه  های مشارنتی در ریری انجام تصمیم

Participatory HSE decision-making in sports facilities (factor 17)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

18

(18)عامل شماره  HSEسازی ساختار سازمانی امان  ورزشی جهت پیشبرد اهداف  متناسب
Fitting the organizational structure of sports venues to advance the objectives of 

HSE (factor 18)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

19

در امان  ورزشی  HSEایجاد ارتباطات فردی و سازمانی درون ورزشی و برون ورزشی جهت ارتقای فرهنگ 
(19)عامل شماره 

Establishing interpersonal and organizational communication within and out of 

sport to promote the HSE culture in sports facilities (factor 19)

نظر خبرران
Expert opinion

20
(20در امان  ورزشی)عامل شماره  HSEناررماری نیروهای باتجربه در حوزه  جاب و به

Attracting and employing HSE experienced athletes (factor 20)

مبانی نظری
Theoretical 

Foundations

21

(21)عامل شماره  HSEهای نارننان و مدیران امان  ورزشی با اهداف  سازی شرح شغل متناسب
Adaptation of the description of the occupations of staff and managers of sporting 

places with the objectives of HSE (factor 21)

نظر خبرران
Expert opinion
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میانگی  نظرات خبرران. 2جدول 
Table 2. Average views of experts

ساختار
Structure

محتوا
Content

زمینه
Background

سیماتر
Matrix

3.8889 3.8889 3.1111
1عامل شماره 

Factor number 1

4.0556 3.9444 4.0556
2عامل شماره 

Factor number 2

4.2778 4.4444 4.0000
3عامل شماره 

Factor number 3

4.5000 4.5000 4.1111
4عامل شماره 

Factor number 4

4.8333 4.6111 4.4444
5عامل شماره 

Factor number 5

4.7778 4.8889 3.1111
6عامل شماره 

Factor number 6

4.7778 4.9444 3.3889
7عامل شماره 

Factor number 7

4.7778 4.7778 3.8333
8عامل شماره 

Factor number 8

4.6111 4.8333 3.9444
9عامل شماره 

Factor number 9

4.7222 4.7222 4.1111
10عامل شماره 

Factor number 10

5.0000 4.7778 4.1111
11عامل شماره 

Factor number 11

5.1667 4.4444 4.5000
12عامل شماره 

Factor number 12

4.9444 4.4444 4.5000
13عامل شماره 

Factor number 13

4.9444 5.4444 5.1111
14عامل شماره 

Factor number 14

4.6111 5.1667 4.5556
15عامل شماره 

Factor number 15

4.6111 4.6667 4.8889
16عامل شماره 

Factor number 16

4.5000 4.6667 4.7778
17عامل شماره 

Factor number 17

4.4444 4.5556 4.6667
18عامل شماره 

Factor number 18

4.2778 4.5556 4.5556
19عامل شماره 

Factor number 19

4.3889 4.3333 4.1111
20عامل شماره 

Factor number 20

4.7222 4.7222 4.9444
21عامل شماره 

Factor number 21

مثبت
Positive

مثبت
Positive

مثبت
Positive

ارینوع مع
Criteria Type

0.1673 0.2026 0.6301
اریوزن مع

Benchmark weight
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آل منفی آل مثبت و ایده تعیی  راه حل ایده. 3جدول 
Table 3. Determination of Ideal Ideal Positive and Ideal Negative

ساختار
Structure

محتوا
Content

زمینه
Background

راه حل بهینه
Optimal solution

0.0408 0.0518 0.1657 +
0.0307 0.0370 0.1009 -

یآل مثبت و منف دهیتعیی  اندازه فاصله از راه حل ا. 4جدول 
Table 4. Distance Size Determination of Positive and Negative Ideal Solution

+ -
اندازه فاصله

Distance Size

0.0673 0
1امل شماره ع

Factor number 1

0.0381 0.0307
2عامل شماره 

Factor number 2

0.0379 0.0295
3عامل شماره 

Factor number 3

0.0341 0.0333
4عامل شماره 

Factor number 4

0.0232 0.0444
5عامل شماره 

Factor number 5

0.0651 0.0118
6عامل شماره 

Factor number 6

0.0561 0.0152
7عامل شماره 

Factor number 7

0.0420 0.0259
8عامل شماره 

Factor number 8

0.0385 0.0290
9عامل شماره 

Factor number 9

0.0333 0.0340
10عامل شماره 

Factor number 10

0.0331 0.0346
11عامل شماره 

Factor number 11

0.0373 0.0310
12عامل شماره 

Factor number 12

0.0220 0.0461
13عامل شماره 

Factor number 13

0.0018 0.0670
14عامل شماره 

Factor number 14

0.0187 0.0487
15عامل شماره 

Factor number 15

0.0112 0.0584
16عامل شماره 

Factor number 16

0.0141 0.0548
17عامل شماره 

Factor number 17

0.0177 0.0510
18شماره عامل 

Factor number 18

0.0211 0.0474
19عامل شماره 

Factor number 19

0.0346 0.0329
20عامل شماره 

Factor number 20



91   1399 زمستان، دومسال نهم، شماره  ،زیست و توسعه پایدار آموزش محیطفصلنامه علمی 

+ -
اندازه فاصله

Distance Size

0.0094 0.0603
21عامل شماره 

Factor number 21

پایداری شرنت های دانش بنیان رتبه بندی راهبردهای. 5جدول 
Table 5. Ranking Sustainability Strategies for Knowledge Based Enterprises

رتبه
Rank

یکینزد بیضر
Coefficient of 

proximity

عامل
Factor

1 0.9745

HSEایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد نارننان و مدیران امان  ورزشی در حوزه 

Establish monitoring of the behaviors and performance of staff and 

managers of HSE sports facilities 

2 0.8649

HSEهای نارننان و مدیران امان  ورزشی با اهداف  سازی شرح شغل متناسب

Adaptation of the description of the occupations of staff and managers of 

sporting places with the objectives of HSE 

3 0.8388

نارننان و مدیران در زمان استخدام HSEمربوط به های  توجه به نگرش و مهارت
Attention to the HSE attitudes and skills of employees and managers at 

the time of recruitment 

4 0.7950
در امان  ورزشی HSEهای مشارنتی در حوزه  ریری انجام تصمیم

Participatory HSE decision-making in sports facilities

5 0.7429

HSEسازی ساختار سازمانی امان  ورزشی جهت پیشبرد اهداف  متناسب

Fitting the organizational structure of sports venues to advance the 

objectives of HSE 

6 0.7223
در امان  ورزشی  HSEتخصی  منابع مالی در راستای ارتقا فرهنگ 

Allocation of funds to promote HSE culture in sports facilities

7 0.6918

در  HSEایجاد ارتباطات فردی و سازمانی درون ورزشی و برون ورزشی جهت ارتقای فرهنگ 
 Establishing interpersonal and organizational communicationامان  ورزشی 

within and out of sport to promote the HSE culture in sports venues

8 0.6765

HSEبررسی و ارزیابی نگرش نارننان و مدیران امان  ورزشی در خصوص 

Assessing and evaluating attitude of staff and managers of sporting places 

regarding HSE 

9 0.6571
در امان  ورزشی HSEدر خصوص  آن یاز تجربه موجود و مستند ساز یریبهره ر

Using existing experience and documentation on HSE in sports facilities

10 0.5116
HSEهمسوسازی سیستم پاداش در امان  ورزشی متناسب با عملکرد 

Matching the bonus system at sports venues to fit HSE performance

11 0.5051
HSE  ورزشی در خصوص های فرهنگی در امان بررزاری رویدادها و برنامه

HSE Event Planning and Event Planning for HSE

12 0.4943
در امان  ورزشی HSEتدوی  قوانی  و مقررات در خصوص 

Formulating rules and regulations regarding HSE in sports facilities

13 0.4873
مان  ورزشیدر ا HSEناررماری نیروهای باتجربه در حوزه  جاب و به

Attracting and employing HSE experienced athletes

14 0.4541

در امان  ورزشی HSEشناسایی و مدیریت رفتارهای منفی مرتبط با 
Identification and management of HSE-related negative behaviors in 

sports facilities 

15 0.4458
HSEرزشی در خصوص جلب حمایت مدیران ارشد امان  و

Gaining support from top managers of sports venues about HSE
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رتبه
Rank

یکینزد بیضر
Coefficient of 

proximity

عامل
Factor

16 0.4373
در امان  ورزشی HSEافزایش فرهنگ سازمانی در خصوص 

Increasing organizational culture about HSE in sports facilitie

17 0.7298

HSEدر خصوص ارتقا دانش فنی نارننان و مدیران امان  ورزشی 

Upgrading the technical knowledge of the staff and managers of sporting 

places regarding HSE 

18 0.3810
HSEها و اهداف امان  ورزشی با استانداردهای  همسوسازی استراتژی

Matching the strategies and goals of sports venues with HSE standards

19 0.2132

جهت افزایش اطالعات مدیران و نارننان HSEتهیه متون علمی و تخصصی در خصوص 
Preparation of scientific and specialized texts on HSE to increase the 

information of managers and staff 

20 0.1537
 HSEافزایش آموزش به نارننان در خصوص عمل و پایبندی به 

Enhance training for employees on how to act and adhere to the HSE

21 0
در امان  ورزشی HSEافزایش آراهی در خصوص نارنردهای 

Increasing awareness of HSE functions in sports facilities

با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخ  رردید ن ه ایج اد   

دیران ام ان  ورزش ی   نظارت بر رفتارها و عملکرد نارننان و م

مهمت  ری  عام  ل اس  ت.  9745/0ب  ا ض  ریب  HSEدر ح  وزه 

ه ای   س ازی ش رح ش غل    همچنی  نتایج نشان داد نه متناس ب 

ب ا ض ریب    HSEنارننان و مدیران امان  ورزشی ب ا اه داف   

ه ای مرب وط ب ه     و توجه به نگرش و مه ارت  8649/0نزدیکی 

HSE  نزدیک ی   نارننان و مدیران در زمان استخدام با ض ریب

در امان  HSEبر بهبود فرهنگ از دیگر عوامل مهم  8388/0

 ی بودند. ورزش

گیری بحث و نتیجه

 HSEجهت بهب ود فرهن گ    حاضر نشان داد نه قیتحق جینتا

در امان  ورزشی عوامل مختلفی تأثیر دارندنه در ای   تحقی ق   

ش ده نش ان    عامل شناسایی رردید. ماهیت عوامل شناسایی 21

نیازمند توجه به  HSEمی دهد نه جهت بهبود فرهنگ داد نه 

نشان می  مسئلهمولفه ها و ابعاد مختلف و رونارونی است. ای  

در  HSEدهد نه توجه جزئی و تک بعدی به بهب ود فرهن گ   

امان  ورزشی نمی تواند سبب ارتقا ای  فرهنگ رردد و بهب ود  

 همس ئل نیازمند نگاه نالن و چندبعدی ب ه ای      HSEفرهنگ 

( اش اره  2016باشد. در ای   رابط ه ارب وویری و همک اران )     می

می بایس تی ب ه حیط ه     HSEداشتند نه جهت بهبود فرهنگ 

های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافی ایی توج ه   

( نی ز در تحقی ق خ ود مش خ      2006ویژه ر ردد. تقدیس ی )  

ه ای در  نی از اس ت ت ا جنب ه     HSEنمودند نه جهت رسترش 

های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتص ادی، زیرس اختی و   هحوز

سبب رردی ده اس ت ت ا در     HSEآموزش اجرایی نمود. ماهیت 

جهت بهبود آن تمامی ارنان امان  ورزش ی درری ر ش وند. ب ه     

نیاز است تا نگ اه ن الن و ج امعی    HSE عبارتی جهت بهبود 

های نوت اه م دت و ت ک بع دی      داشت و از فعالیت ها و برنامه

نیازمن د   HSEبه نظر می رسد بهب ود فرهن گ   صله ررفت. فا

س ازی و   وجود برنامه ریزی های دقیق و متنوع جهت متناس ب 

های مناس ب در ام ان  ورزش ی اس ت. جه ت       ایجاد زیرساخت

، ام  ان  ورزش  ی م  ی بایس  تی برخ  ی HSEبهب  ود فرهن  گ 

سبب رردیده  مسئلههای مناسب را دارا باشند نه ای   زیرساخت

در ام ان    HSEرنامه ری زی جه ت بهب ود فرهن گ     است تا ب

ه ای فن ی، فرهنگ ی، اقتص ادی،      ورزشی با تانید بر زیرساخت

اجتماعی و سیاسی را صورت پایرد. از طرفی با توجه به اینک ه  

HSE     یک حیطه چندبعدی می باشد، جه ت ارتق ا آن نیازمن د

برنامه ریزی جهت حضور عوامل مختلف و متعددی م ی باش د.   

نیازمن د   HSEبازرو نننده ای  مهم می باش د ن ه    لهمسئای  

یک نگرش جامع و دربرریرن ده ابع اد مختل ف ام ان  ورزش ی      

 باشد. می

نتایج تحقیق حاضر مشخ  نمودند نه ایج اد نظ ارت ب ر    

ت ری  رفتارها و عملکرد نارننان و مدیران امان  ورزشی مه م 
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شد. در امان  ورزشی می با HSEعامل مؤثر بر بهبود فرهنگ 

رردد  ایجاد نظارت بر رفتارهای افراد در امان  ورزشی سبب می

مش خ    HSEهای مختلف از جمله  تا عملکرد آنان در حیطه

رردد. به عبارتی با ایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد نارننان و 

مدیران امان  ورزش ی ب ه ش کل مناس ب، واقعی ت ه ایی در       

خواهد شد.  مشخ  HSEخصوص عملکرد نارننان در حیطه 

( در تحقیق خود پی بردند نه ارزی ابی  2018ارندت و همکاران )

می تواند سبب ایج اد ش واهدی    HSEعملکرد افراد با رویکرد 

منجر به ارتقا حق ایق مرب وط    مسئلهدر ای  حوزه رردد نه ای  

( نی ز  2016ش ود. ارب وویری و همک اران )    HSEبه رفتارهای 

ا در خصوص نیفیت اجرایی ه مشخ  نمودند نه وجود ارزیابی

HSE های مربوط ب ه   رردد تا بتوان فعالیت سبب میHSE  را

نهادینه نم ود. ارزی ابی یک ی از فعالی ت ه ای مه م در جه ت

باش  د. ب  دون ش  ک فق  دان ارزی  ابی در  م  ی  HSEرس  ترش 

های مربوط به رسترش  رردد تا برنامه سبب می HSEخصوص 

HSE   ر ردد ت ا    سبب می ئلهمسدر حد شعار باقی بماند نه ای

در ام ان  ورزش ی     HSEهای اجرایی در خصوص  خال فعالیت

ایجاد رردد. به نظر می رسد فقدان نظارت ها در امان  ورزشی 

در خصوص عملکرد و فعالیت های نارنن ان و م دیران س بب    

 HSEرردیده است تا الزامات قانونی بر آنان جه ت توج ه ب ه    

ک یکی از ضعف های موج ود  بدون ش مسئلهانجام نگردد. ای  

در امان  ورزشی می باشد نه سبب ایجاد خدش ه ب ر فرهن گ    

HSE  خواهد شد. به عبارتی ایجاد نظارت بر نارننان و مدیران

ب ه   HSEرردد تا رفتارهای مربوط ب ه   امان  ورزشی سبب می

عنوان یک ارزش در امان  ورزش مشخ  و نمایان رردد ن ه  

خواه د ش د.    HSEرش فرهنگ سبب بهبود و رست مسئلهای  

به طور نلی ارتقا سط  ارزیابی های واقعی در خصوص اجرایی 

رردد ت ا ش واهد    سبب می HSEنمودن فعالیت های مربوط به 

نامال روشنی از امان  ورزشی در جهت رعایت مس ائل مرب وط   

ها در ای  خصوص همچنی   ایجاد رردد. بهبود نظارت HSEبه 

ه دچار مشکالت عم ده در خص وص   رردد تا اماننی ن سبب می

HSE  .باشند، شناسایی و مورد تحلیل قرار ریرند 

س ازی   متناس ب تحقیق حاضر همچنی  مشخ  نمود ن ه  

ب ا اه داف    یام ان  ورزش    رانیهای نارننان و م د  شرح شغل

HSE  ه ای مرب وط ب  ه    ب ه نگ رش و مه ارت    توج ه وHSE 

مهم جهت از دیگر عوامل در زمان استخدام  رانینارننان و مد

در ام ان  ورزش ی م ی باش د. ارن دت و       HSEبهبود فرهنگ 

( در تحقیق خود مش خ  نمودن د ن ه ش رح     2018همکاران )

ه ا   باش د ن ه در س ازمان    شغل نارننان یک ی از م واردی م ی   

تغییر یاب د. نونگس ویک و    HSEبایستی متناسب با اهداف  می

ی ها ( نیز مشخ  نمودند نه بهبود شرح شغل2016همکاران )

ر ردد ت ا    س بب م ی  HSE سازی آن با اهداف  افراد و متناسب

ه  ا ب  ه ص  ورت   در س  ازمان HSEه  ای مرب  وط ب  ه   برنام  ه

تری اجرایی رردد. شرح شغل به عنوان اب زار راهنم ایی    مناسب

رردد تا نارننان ضم  الگو برداری از  نننده و نظارتی سبب می

ای    رو  آن، مس یر فع  الیتی و ش  غلی خ  ود را مع  ی  نماین  د. از 

رردد ت ا   سبب می HSEسازی شرح شغل ها با اهداف  متناسب

به عنوان یک فعالیت ض روری در ام ان     HSEدر مرحله اول 

ب ه عن وان ی ک     HSEورزشی مشخ  رردد و در مرحله دوم 

 اولویت در امان  ورزشی همواره مورد توجه نارننان قرار ریرد.

ن در ش رح ش غل نارنن ا    HSEبدون شک عدم توجه ب ه  

از  HSEرردد تا فشاری جهت رعای ت اس تانداردهای    سبب می

سوی آنان ایجاد نگردد. ب ه عب ارتی ش رح ش غل نارنن ان ب ه       

عنوان هدایت رر آنان در صورتی نه دارای استانداردهای اولی ه  

HSE رردد تا نارننان و مدیران را به ن وعی در   باشد سبب می

م ایی و  در ام ان  ورزش ی راهن   HSEجهت توجه ب ه اص ول   

های نارننان در ام ان    سازی شرح شغل هدایت نماید. متناسب

ر ردد ت ا ض مانت     همچنی  سبب م ی  HSEورزشی با اهداف 

میسر رردد و امان  ورزش ی   HSEاجرایی، دستیابی به اهداف 

به دنبال غنی سازی فعالیت های سازمانی  مسئلهبا تکیه بر ای  

 باشند. HSEجهت دستیابی به اهداف 

 HSEهای مرب وط ب ه    به نگرش و مهارت توجهفی از طر

ر ردد ت ا اه داف     سبب میدر زمان استخدام  رانینارننان و مد

در ابت دای ن ار مش خ  ر ردد. ب ه       HSEآنان در خص وص  

عب ارتی، توج  ه ب  ه نگ  رش اف راد در زم  ان اس  تخدام یک  ی از   

باشد. جه ت بهب ود    مهمتری  اصول بهبود و تقویت فرهنگ می

های افراد س بب   ها و مهارت توجه به نگرش نیز HSEفرهنگ 

ر  ردد ت  ا اف  رادی مناس ب ج  اب ام  ان  ورزش  ی رردن  د.   م ی 

 HSEهای مربوط ب ه   همچنی ، عدم توجه به نگرش و مهارت

نارننان و مدیران در زمان جاب آنان می تواند یکی از مسائلی 

 نمک نماید.  HSEتواند به از بی  بردن فرهنگ  باشد نه می

 شود: ارائه می ریز یشنهادهایحاضر پ قیتحق جیه نتابا توجه ب
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ه ا در   . نمیته های ارزیابی و نظ ارت جه ت تقوی ت ارزی ابی    1

در امان  ورزشی ایجاد رردد. HSEخصوص 

. در مس  یر بهب  ود نظ  ارت در ام  ان  ورزش  ی در خص  وص   2

، مدیران امان  ورزشی با تهیه فرم و HSEرفتارهای مرتبط با 

های منظم و غیرمنظم رفتاره ا   ابی، به بررسیاستانداردهای ارزی

اقدام رردد. HSEهای نارننان در خصوص  و فعالیت

 HSEهای مربوط ب ه   .  در امان  ورزشی به رفتارها و فعالیت3

نارننان و مدیران توج ه بیش تری ر ردد و ای   رفتاره ا را در      

 های پاداشی و ارتقا آنان مدنظر قرار رردد.  سیاست

های نارنن ان و   سازی شرح شغل ه اهمیت متناسب. با توجه ب4

ر ردد ت ا ب ا     پیشنهاد می HSEمدیران امان  ورزشی با اهداف 

ه ای من ابع انس انی در ام ان       بررسی موشکافانه ش رح ش غل  

ورزشی به شناسایی خالهای موج ود ای   ش رح ش غل ه ا در      

اقدام رردد.  HSEخصوص استانداردهای 

ها و استانداردهای جاب در ام ان دفراین. با بررسی و بازبینی 5

در  HSEهای مرب وط ب ه    ورزشی و استفاده از اصول و مهارت

ها به انتخاب و انتصاب نارننان و م دیران  فرایندبخشی از ای  

اقدام رردد.  HSEباتجربه در خصوص 

در  HSEدر ح وزه   یه ای مش ارنت   ری ری  انجام تص میم . با 6

ص رعای ت مس ائل   ی، ض مانت اجرای ی در خص و   امان  ورزش

 .در تمامی ارنان امان  ورزشی را ارتقا داد HSEمربوط به 
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