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 چکیده
 یهش بر روپژو نیپروژه دارد. تمرکز ا تيدر موفق یینقش بسزا، سکیر بندیاولویتو  ليتحل، ییشناسا

از کار  یناش یهایماريحوادث و ب ليبا هدف تقل یتيحاکم یهاسازمانجامعه هدف  یآموزش مؤسسات

بهتر  تیریبا مد ادر نظر گرفته شود ت سکیعوامل ر، یآموزش یهادوره یاست. لذا مهم است که در برگزار

را در  هاآن دیبا، سکیعوامل ر تأثيرو  ییشناسا منظوربه. ابدی شیافزا یآموزش یهادوره یاثرگذار، هاآن

 یابیو ارز فراهم آوردنِ آموزش، آموزش ریزیبرنامهو  یطراح، یآموزش یازهاين نييآموزش شامل تع ندیفرا

عامل  7ود در موج یهاسکیر، یاکتشاف یهامصاحبهو  اتيکرد. ابتدا با مرور ادب یبررس یو سنجش اثربخش

 یرمحدوده اثرگذا، آموزش یامرحلهچهار  ندیبا توجه به فرآ، . سپساندشده ییشناسا رعاملیز 17و  سکیر

وقوع  احتمال، سکیسه شاخص شدت ر قیعوامل شکست و آثار آن از طر ليوتحلهیتجزبا روش  هاسکیر

نشان  جیمحاسبه شده است. نتا سکیهر ر یبرا سکیر تیشاخص اولو و دهیو احتمال کشف مشخص گرد

هت ج هاسکیرکه  آن است انگريب نیقرار خواهند گرفت. ا یبحران هيدر ناح سکیر 16که تعداد  دهدیم

 هيه در ناحک ییکاهش و بر طرف کردن خطاها یرو دیبا، ليتحل گروهمنابع مقدم بوده و  صيو تخص زيآنال

 .دیتمرکز نما، دقرار دارن یبحران
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 مقدمه

رم کرده ن وپنجهدستمجبورند در تالش معاش با مشکالت گوناگون  هاانساندر دنيای امروز 

یا  زامرگسپرده و مضرات اشعه  گدازجانتن به سموم ، و خطرات فراوانی را به جان بخرند

و  سخت یااندازهبهرا تحمل نمایند. گاهی شرایط کار  العادهفوق یهابرودتو یا  هاحرارت

ار و ک هانتناگوار است که اگر دانش بشری کمک نکرده و مشکالت را هموار نسازد نه 

طوریکه طبق آمار منتشره از هگردد. بمی رممکنيغفعاليت بلکه حيات هم در آن شرایط 

دهد. ضمن آنکه ميليون حادثه در مشاغل رخ می 337ساالنه ، کار المللیبينسوی سازمان 

رسد. این برند به دو ميليون نفر میهای مرتبط با مشاغل رنج میشمار افرادی که از بيماری

یماريبتعداد حوادث و  رونیازاشود. ميليون نفر در سال می 2.3ات منجر به مرگ اشتباه

نولوژیکی تک یهاشرفتيپناشی از کار یک چالش جهانی محسوب گردیده و با توجه به  یها

 ورآانیزو تغييرات سریع در جهان متحول و پرشتاب امروزه و افزایش مخاطرات و عوامل 

امامی ) و راهکارهای مناسبی برگزیده و به مرحله اجرا درآید محيط کار بایستی رویکردها

 (.1389، پور و همکاران

ای در زمينه رشد و دارای کارکردها و وظایف ویژه، نهاد آموزش عالی، از بعد دیگر

بيت تر منظوربهتوان به امر آموزش می هاآنترین که از اساسی هستتوسعه پایدار جامعه 

ای در جهت توسعه مرزه هاآنفکری  یهاتيقابلتخصصی افراد و کمک به رشد و تحقق و 

در  موردتوجهو کيفيت به یکی از موضوعات ( 1387، )عزیزی دانش بشری اشاره کرد

آنچه  (1393، )اوليا و همکاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است، سطوح مختلف صنعتی

طرح ها میک دغدغه اصلی در زمينه کيفيت و اثربخشی دوره نوانعبهتواند می اکنونهم

و تعاملی تدریس بحث کيفيت و اثربخشی کليه اجزا و  یکلباشد با توجه به ویژگی 

 ،و همکاران زادهترک) هستفرایندهای موجود در تعامل با همدیگر و در تعامل با محيط 

های بالقوه دخيل هستند از ریسکهای آموزشی عوامل متعددی . در برگزاری دوره(1392

رای مدیریت روشی سيستماتيک ب، آن مؤثر است. مدیریت ریسک اثربخشیکه بر کيفيت و 

شانس دستيابی به اهداف پروژه ، با استفاده از آن کهینحوبه، دهدیمارائه  هاتيقطععدم 
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این عوامل . شناسایی و تالش برای رفع (1396، )محفر و همکارانکند افزایش پيدا می

ریسک  تمرکز پژوهش بر شناسایی عواملبنابراین ؛ مستلزم نگاه فرایندی به آن است، ریسک

چه عوامل ریسک ، گریدعبارتبههای آموزشی خواهد بود. در فرآیند برگزاری دوره

بروز مشکل در تأمين و تضمين کيفيت و اثربخشی فرآیند  سازنهيزمتوانند ای میبالقوه

وره آموزشی شوند؟ به همين منظور پاسخ را در چارچوب فرآیند بررسی برگزاری یک د

يری از از نگاه پيشگ خواهيم کرد. وتحليلتجزیههای شناسایی شده را خواهيم کرد و ریسک

های دستورالعمل، های مختلفوابسته به شرایط و زمينه، نظرانصاحبمحققان و ، حوادث

اند. های ناشی از کار ارائه دادهحوادث و بيماری مختلفی جهت پيشگيری از حوادث و تقليل

توانسته است فرآیندی  1استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه، در زمينه تحليل ریسک پروژه

، ده استکر ترسادهرا ارائه کند که بسيار کارآمد بوده و این تحليل را برای مدیران پروژه 

تواند می 2عوامل شکست و آثار آن وتحليلتجزیهاما نکته حائز اهميت این است که روش 

جایگزین فرآیند تعریف شده در استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه ، هاسکیردر تحليل 

فرآیند آموزش مشتمل بر فرایند چهار  ازآنجاکه(. 1390، )عالم تبریز و همکاران شود

ن کال یهاسکیرعالوه بر اجرا و اثربخشی( ، ریزیبرنامه، آموزش )نيازسنجی یامرحله

از مراحل  هرکداممهم و اثرگذار نيز در  ییهاسکیرمترتب بر کل فرآیند مذکور غالباً دارای 

هدف ، ابراینبن، است رگذاريتأثو این موضوع بر کارآیی و اثربخشی فرآیند  استفرآیند 

 یهاورهدبندی عوامل ریسک بالقوه فرایند برگزاری شناسایی و سپس اولویت، این پژوهش

بر اساس  (یرانتفاعيغاجرایی و دولتی و  یهادستگاهحاکميتی )مثالً  یهاسازمانآموزشی در 

ین . برای اهستاجرا و اثربخشی( ، ریزیبرنامه، آموزش )نيازسنجی یامرحلهفرایند چهار 

ن حوزه و نيز مرور ميدانی عوامل ریسک از مطالعه و بررسی تحقيقات گذشته در ای، منظور

 برشده  ییشناسا سکیعوامل ر بندیاولویتو  تياهم زانيمو  شده یبنددستهشناسایی و 

شدت اثر و ، ادرخد زانيآموزش با توجه به م ندیفرآ یو اثربخش ییبر کارآ یرگذاريتأث پایه

 در قالب عدد اولویت ریسک محاسبه شده است.احتمال کشف 

                                                           

1. PMBOK 

2. Failure mode effect and analysis - FMEA 
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 پژوهشپیشینه 

 در هانآ مدیریت و پروژه در تغييرات ساختارمند کردن اداره برای تالشی ریسک مدیریت

 غييرت عامل عنوانبه خود که است این ریسک مدیریت دگرگونی است. هدف حال در محيط

 برای را پذیرمدیریت و شدهکنترل و روشی کرده اداره را فعلی مبهم موقعيت، نموده عمل

 مختلفی و متنوع یهابخش در ریسک بگذارد. مدیریت مدیریت گروه اختيار در مسئله این

 یسکر مدیریت از ردپایی تجاری یهاتيفعال سایر تا اعتباری و مالی امور دارد. از کاربرد

، حاضر )کارفرما نهادهای تمامی سوی از باید مدیریت این، هاپروژه . درخوردیمچشم  به

 یهااستيس سيستماتيک کاربرد، ریسک مدیریت درواقعشود.  اعمال پيمانکار( و مشاور

 است یسکر کنترل و ارزیابی، تحليل یهاتيفعال به مربوط و فرایندهای هاهیرو، مدیریتی

 (.1390، )عالم تبریز و همکاران

 پروژه مدیریت جهانی مرجع نیترشدهشناخته که کرد اذعان توانیم جرأت به امروزه

 را متنوعی انتشارات یالمللنيب تخصصی مؤسسه این ( است.PMIپروژه ) مدیریت مؤسسه

 دانش پيکره کتاب آن نیترمعروف که دهدیم انجام پروژه مدیریت یهاشیگراانواع  در

 در پروژه مدیریت یندهایفرا سایر با همراه ترکيبی دید و است. یکپارچگی پروژه مدیریت

 ژهپرو مدیریت یندهایفرا تمام در ابزاری قوی به تا است کرده کمک آن به راهنما این

 از .است ریسک کمی و کيفی تحليل شامل استاندارد این ریسک در شود. تحليل تبدیل

 بر هاآن ثراتا که ییهاسکیر تعيين و هاسکیر یبندرتبه منظوربهریسک  کيفی تحليل

تکنيک  که است این اهميت حائز نکته .شودیم استفاده، است چشمگير اهداف پروژه روی
1FMEA در استاندارد  شدهفیتعر فرآیند جایگزین، تحليل این در تواندیمPMBOK 

، 2مختلفی مانند روش ارزیابی مقدماتی خطر هایروشبرای ارزیابی ریسک  اگرچهشود. 

                                                           

1. Failure Modes and Effects Analysis:  شناسایی و انجام اقداماتی که توسط آن بتوان قابليت کشف و

 بهعبارتیدیگر احتمال آشکار کردن خطا را قبل از ارائه خدمت به مشتری افزایش داد

2. Preliminary Hazard Analysis 
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روش ، 3ارزیابی ریسک زیر سيستم، 2شود اگرروش چه می، 1خطر و مطالعه عملکرد روش

 عوامل شکست و آثار آن وجود دارد وتحليلتجزیهروش ، 4سيستم خطر وتحليلتجزیه

 2000عوامل شکست و آثار آن از سال  وتحليلتجزیه. روش (1387، )هزاوه و همکاران

امينی و ) هستارزیابی ریسک در تمامی صنایع  هایروشتاکنون یکی از پرکاربردترین 

د ارزیابی ریسک به شکل منطقی و . با این متد ساده و دقيق فرآین(1390، همکاران

از جمله  خطاها و خطرات بالقوه بندیاولویت، ارزیابی، شود. شناساییسيستماتيک دنبال می

. در این روش سه موضوع هستعوامل شکست و آثار آن  وتحليلتجزیههای متد توانمندی

، ال وقوع. احتم7و احتمال کشف 6شدت خطر، 5احتمال وقوع، گرفت در نظرمهم را باید 

شدت  .هستها نسبت به تعداد انجام فرآیند شمارش تعداد شکست گریدیعبارتبهاحتمال یا 

یک مقياس ، است. شدت( وندديبپاگر به وقوع  البته)ارزیابی و سنجش نتيجه شکست ، خطر

. کندارزیابی است که جدی بودن اثر یک شکست را در صورت ایجاد آن تعریف می

ا رتبه . ارزش یهست، تشخيص قبل از آنکه اثر وقوع آن مشخص شودتشخيص نيز احتمال 

و مکانيزم  توانایی کنترل برای یافتن علت، تشخيص وابسته به جریان کنترل است. تشخيص

سک تحليل ری به این تکنيک نسبت مزیت، بعالوه .(1390، )امينی و همکارانهاست شکست

 داده نجاما کمتری زمان بسيار با را کيفی تحليل که است این PMBOKاستاندارد  در فرآیند

 حين کنيکت این از استفاده جهيدرنتکند. می عمل ترقيدق بحرانی یهاسکیر شناسایی در و

، )عالم تبریز و همکاران دهدیم را افزایش آن و اثربخشی بوده مؤثر بسيار ریسک تحليل

1390.) 

پيشگيری از حوادث »در پژوهش خود تحت عنوان  (1389) ای امامی پور و همکارانآق

ه ابتدا به ک اندکاربردهبهروش آناليز ایمنی شغل را  «ناشی از کار با روش آناليز ایمنی شغلی

                                                           

1. Hazard and Operability study 

2. What If 

3. Sub System Hazard Analysis 

4. Analysis System Hazard 

5. Occurrence 

6. Severity 

7. Detect 
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بيان ضرورت ایمنی شغل و حفاظت صنعتی پرداخته سپس به تشریح این روش پرداخته و 

قرار  وتحليلتجزیهيره را مورد منافع روش و غ، روش اجرا، هایازمندينمواردی از قبيل 

انواع »تحت عنوان  (1390، )امينی و همکاران. همچنين محققان در پژوهشی اندداده

حاالت خطا و اثرات ناشی از آن بر اساس روش  وتحليلتجزیهارزیابی ریسک و  هایروش

 مختلف ارزیابی ریسک در هایروشبه بررسی  «عوامل شکست و آثار آن وتحليلتجزیه

های موجود در مسير پردازد. در حوزه چالشپيشگيری از بروز حوادث می منظوربه هاسازمان

 ،)سالجقه و همکارانهای آموزشی و شناسایی مشکالت آن پژوهشگران برگزاری دوره

های موجود در چالش، «سالم ستیزطيمحآموزش و »در پژوهش خود تحت عنوان  (1392

ژوهش کند. در پسالم بيان می ستیزطيمحو در جهت حفظ فرآیند آموزش را بررسی کرده 

چارچوبی تحليلی برای شناسایی مشکالت قابل بروز در مسير کيفيت »دیگری تحت عنوان 

ها چالش، (1392) و همکاران زادهترکنوشته آقای  «و اثربخشی تدریس در آموزش عالی

و  حين تدریس، از تدریس های آموزشی )قبلو مشکالت موجود در فرآیند برگزاری دوره

اظت آموزش حف تأثيربررسی »شود. پژوهش دیگری با عنوان پس از تدریس( بررسی می

و  زاوهنوشته ه «فردی تنفسی از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد ایمنی کارگران

ن کند و به ایآثار آموزش را در افزایش عملکرد ایمنی کارگران ذکر می، (1387)همکاران 

تيجه رسيده است که در راستای آموزش ایمنی توجه به راهنماها برای عمل از اهميت زیادی ن

ر رفتار ب مؤثرو کارایی آموزش ایمنی را بر عوامل  تأثير هاآنهای . لذا یافتههستبرخوردار 

کند. می ديیتأبهبود عملکرد استفاده از وسایل حفاظت فردی را مشخص و زمينه  درکارگران 

بررسی برخی ، کيفيت تدریس در آموزش عالی یابیارزش»دیگری با عنوان پژوهش 

به  یتوجهیبدر رابطه با بررسی علل و عوامل ، (1386) نوشته معروفی و همکاران «هادگاهید

مدیریت »قرار گرفته است. در مقاله  موردبحثکيفيت کارکرد آموزش و کيفيت تدریس 

کند که کيفيت اشاره می (2014، و همکاران)رازیک  «آموزش عالی مؤسساتریسک در 

برنامه آموزشی به کارکنان آموزش بستگی دارد. مواردی همچون عدم وجود یک ارتباط 

واند تآموزشی می ریزیبرنامهها و معيارهای نامتوازن در کيفيت پایين سخنرانی، خوب

نان تخدام کارکراهکارهایی مثل اس تیدرنهاکيفيت برنامه آموزشی را پایين بياورد و 
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دهد. در مناسب را ارائه می انجام اصالحات، ارزیابی کار اساتيد، آموزشی کارآمد و برجسته

های خصوصی که بر روی دانشگاه( 2006، و کریشنان 2011، )نایدودیگری  هایپژوهش

 کنند و بایدهيچ بودجه دولتی دریافت نمی کهنیااشاره به  با، آفریقای جنوبی تمرکز دارند

خود باید  هایهای دریافت شده از دانشجویان باشند و در کنار مدیریت هزینهمتکی به شهریه

هایی قابتر ليبه دلهای آموزشی ارائه دهند زیرا اثربخشی دوره تيفيباکهای آموزشی برنامه

تاکنون عوامل ریسک از نگاه  کند.اهميت خاصی پيدا می، وجود دارد هادانشگاهکه بين 

، قرار نگرفته است موردبررسیدر حوزه آموزش  شدهانجام هایپژوهشدر  فرایندی

این بنابر؛ آموزشی عوامل متعددی دخيل هستند یهادورهدر فرایند برگزاری  کهیدرصورت

 از: اندعبارتاصلی این پژوهش  سؤاالت

 ؟اندماکدآموزشی  یهادورهبر فرایند برگزاری  مؤثرعوامل ریسک 

 ؟اندکدمآموزشی  یهادورهدر فرایند برگزاری  شدهییشناساعوامل ریسک  ترینمهم

بر  یرگذاريتأثدر قالب  شدهییشناساعوامل ریسک  بندیاولویتميزان اهميت و 

ین شدت اثر و احتمال کشف ا، کارآیی و اثربخشی فرآیند آموزش با توجه به ميزان رخداد

 عوامل چقدر است؟

 روش

در کتاب  1گيرند. هکت پنییک فرآیند در نظر می، های آموزشیرهبرگزاری دو منظوربه

مرحله به شکل زیر تقسيم  4فرآیند آموزش را به ، «مدیریت منابع انسانی»خود تحت عنوان 

 (.1383، )هکت کرده است
 هاي آموزشيفرآيند چهارگانه برگزاري دوره .1جدول 

 فرآیند آموزش ردیف

 فرآیند نيازسنجی آموزش 1

 آموزش ریزیبرنامهفرآیند  2

 فرآیند اجرای آموزش 3

 فرآیند سنجش و ارزیابی اثربخشی آموزش 4

                                                           

1. Hackett Penny 
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 (1383، و هکت 1384، )ميرکمالی و همکارانمنابع: 

. در هستروش توصيفی  ازنظرهدف کاربردی بوده و  ازنظرروش کلی پژوهش مذکور 

پژوهش و مصاحبه با شناسایی شد که ها با توجه به ادبيات جامعی از ریسک ابتدا مجموعه

پژوهش استخراج گردید.  باهدفهای منتخب مطابق ریسک، در پایان بر پایه آن

شناسایی بهتر موضوع و محدوده آن با چند تن از مدیران و  باهدفهای اکتشافی مصاحبه

 صورت گرفت. برای هر، والن حوزه آموزش که دارای تخصص و تجربه باالیی بودندئمس

احتمال وقوع و احتمال ، ها بر اساس این روش سه شاخص شدت ریسکاز ریسکیک 

استفاده  ییتادهشناسایی آن در فرآیند آموزش تعيين گردید که برای هر شاخص یک طيف 

به هایی است که خطرات جدی ریسک دهندهنشان 10شده است. برای شدت ریسک عدد 

ش جزئی است. برای شاخص احتمال وقوع عدد دهنده یک پایتنها نشان 1دارد و عدد  دنبال

شود که هایی اطالق میاحتمال وقوع خيلی باالست که به ریسک دهندهنشان 10

غيرمحتمل را نشان  باًیتقرو عدد یک احتمال وقوع بسيار کم و  دهدرخ می طورمعمولبه

 شناساییهایی است که احتمال نمایانگر ریسک 10عدد ، دهد. در شاخص احتمال کشفمی

ا یک توان بهایی است که میآن تا زمان وقوع بسيار کم است و عدد یک نشانگر ریسک

آن را شناسایی و از وقوع آن جلوگيری کرد. ، مشخص نامهنیيآکاری یا یک  دستورالعمل

سه شاخص شدت  ضربحاصلکه  1شاخص اولویت ریسک، هاپس از دریافت پرسشنامه

 ها تعيين گردید. سپسکشف است برای هر یک ریسک احتمال وقوع و احتمال، ریسک

و  عوامل شکست وتحليلتجزیهشد. در روش  بندیاولویتیت ریسک وشاخص اول ازنظر

د. توان نمره اولویت خطرپذیری را تعيين نموآثار آن با استفاده از شاخص اولویت ریسک می

منابع  جهت آناليز و تخصيص، این رهنمود بيانگر این است که اعداد با اولویت ریسک باالتر

هایی کار کند که عدد اولویت ریسک مربوطه بایستی روی ریسک گروهباشند. مقدم می

 باالتری دارند.

آموزشی  مؤسساتدر  برگزارشدههای آموزشی جامعه آماری این پژوهش شامل دوره

ررسی از طریق بهای مهم های ناشی از کار است. ابتدا ریسکتقليل حوادث و بيماری باهدف

                                                           
1. RPN 
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ابتدا ، ن بخش)در ایشناسایی شد و مطالعه تحقيقات پيشين با استفاده از روش تحليل محتوا 

وره د یبرگزار ندیفرآبرای  شدهاشاره بالقوه یهاسکیرهر مقاله مطالعه شد و فهرست 

سپس استانداردسازی و ، استخراج شد ی در آن مقاله در قالب کدهای بازآموزش

 صورت گرفت و کدهای بسته برای آن شدهاستخراج یهاسکیرين عناوین ب یسازکسانی

 رکدامهپایه موضوع ریسک و نيز مرتبط بودن با  کدهای بسته بر، تشکيل گردید. در ادامه

عنوان کد نهایی مطابق  تیدرنهاو  شدهیبندطبقهفرآیند آموزش  شدهفیتعراز چهار مرحله 

 ندگاندهپاسخپنل خبرگان رسيد.  دیيتأبه در ادامه تحقيق و مشخص شد(  2جدول شماره 

 یراب الزم به ذکر است که .اندبودهشامل اساتيد و مسئوالن این مراکز و اساتيد دانشگاهی 

در  اغلشآموزش و زمينه  در یتجربه کار و سابقه یدارا، یپرسشنامه نفرات اصل ليتکم

درس م عنوانبهکه با موسسه  ییهاشرکتاد و افر نيزو  هااستانحوزه آموزش ستاد مرکز و 

 اًبیتقرکار  نیا ی. برااندشدهانتخاب ، کنندیم یهمکار یآموزش یهادوره برگزارکننده یا

 شدهانتخابمورد  27 یاستفاده شد و برا انتخابی بر اساس معيارهای فوق یريگنمونهاز روش 

ال ارس مرکزهمکار  یهاشرکتافراد و  زيتهران و ستاد مرکز و ن، یاستان یاز کل واحدها

شد )نرخ پاسخ  افتیمورد پاسخ در 19، پرسشنامه ليتکم یبرا شدهفیتعرکه در بازه  دیگرد

مورد تکميل  19پرسشنامه توزیع شد که  27 درمجموع، بنابراین؛ بوده است( درصد 70

عوامل  يلوتحلتجزیهبا استفاده از روش  تیدرنهاها مورد تحليل قرار گرفتند. گردید و داده

 شدند. بندیاولویت شدهییشناساهای ریسک، شکست و آثار آن و عدد اولویت ریسک

جهت دستيابی به اعتبار الزم در طراحی و استفاده از ، در این پژوهش سعی شده است

صاحبه رت و مبا مشو یموردبررسپس از انجام مطالعه مقدماتی پيرامون موضوع ، هاپرسشنامه

که از روایی کافی برخوردار باشد و این  نهایی طراحی گردد پرسشنامه، با متخصصان

پرسشنامه به تأیيد پنل خبرگان پژوهش رسيد. همچنين برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون 

آلفای کرونباخ استفاده گردید و بدین ترتيب عمل شد که ضریب آلفای کرونباخ برای 

ی ضریب آلفای کرونباخ یک روش اعتباریاب کهنیامحاسبه شد. با توجه به  االتسؤمجموعه 

باشد به معنی همبستگی درونی باالتر و همگن  ترکینزدهر چه این شاخص به یک ، است

 SPSS افزارنرمکه با استفاده از  است قبولقابل 0.7خواهد بود و مقدار باالی  سؤاالتبودن 
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. است دیيتألذا پایایی پرسشنامه مورد  هست 0.887و مقدار آن برابر  شدهمحاسبهضریب را 

 اینترنتی و هم حضوری توزیع گردید. صورتبهها هم پرسشنامه

 هاافتهی

 یندبدستهها و بخش اول شامل استخراج ریسک، شودنتایج پژوهش در دو بخش ارائه می

 است. هاآن بندیاولویتو بخش دوم شامل محاسبه عدد اولویت ریسک و  هاآن

ریسک  17تعداد ، در مرور ادبيات پژوهش شدهیآورجمعهای از مجموع ریسک

با توجه ، ها. بعد از شناسایی ریسکاندشدهیبندطبقهدسته کلی  7ها در شناسایی شد. ریسک

های آموزشی محدوده اثرگذاری هر ریسک نيز مشخص شد و به فرآیند برگزاری دوره

رگزاری ب چهارگانهدر فرآیند  هاسکیرپنل خبرگان رسيد. این مجموعه  دیيتأه ب تیدرنها

شماره آمد. جدول  به دستریسک تبيين شده  24 مجموعاًهای آموزشی تبيين شده و دوره

 دهد.ها را نشان میاین ریسک (2)

که  هست هاسکیرمرحله بعد مربوط به ارزیابی ، شدهییشناسا یهاسکیربا توجه به 

عوامل شکست و آثار آن استفاده گردید. در  وتحليلتجزیهبرای انجام این ارزیابی از روش 

توان نمره اولویت خطرپذیری را تعيين نمود. این روش با استفاده از عدد اولویت ریسک می

 ارائه شده است. (3شماره ) مقدار عدد اولویت ریسک مربوط به هر ریسک در جدول

 هاي آموزشدر فرآيند برگزاري دوره شدهييشناسابالقوه  هايريسک .2جدول 

 عامل ریسک
شماره 

 ریسک
 شدهییشناساریسک بالقوه 

)محدوده  اثرات ریسک

 اثرگذاری ریسک در آموزش(

کمبود ، نرخ تورم

 منابع مالی

R1 

مناسب برای دوره آموزشی به تعداد  ریزیبرنامهعدم 

وره د شدهتمامبا توجه به باال رفتن قيمت  ازيموردن

 ناشی از افزایش نرخ تورم

 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

R2 
کمبود منابع مالی  ليبه دلعدم اجرای دوره آموزشی 

 ناشی از افزایش نرخ تورم
 فرآیند اجرای آموزش

 R3 تخصيص بودجه
عدم  ليبه دلکامل  طوربهعدم انجام نيازسنجی 

 تخصيص بودجه
 فرآیند نيازسنجی آموزش
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 عامل ریسک
شماره 

 ریسک
 شدهییشناساریسک بالقوه 

)محدوده  اثرات ریسک

 اثرگذاری ریسک در آموزش(

R4 

برای دوره آموزشی به تعداد  ریزیبرنامهعدم 

وره د شدهتمامبا توجه به باال رفتن قيمت  ازيموردن

 ناشی از تخصيص بودجه نامناسب

 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

R5 
به دليل عدم  شدهیزیربرنامههای برگزار نشدن دوره

 تخصيص بودجه
 فرآیند اجرای آموزش

کيفيت برنامه 

 آموزشی

R6  شدهیزیربرنامهعدم وجود مدرس مناسب با دوره 
 فرآیند اجرای آموزش

 فرآیند اثربخشی آموزش

R7 

 زیریبرنامهتدوین و  ليبه دلکاهش اثربخشی دوره 

نامناسب و عدم بازبينی محتوای دوره آموزشی 

 )مطالب و استانداردهای دوره(

 فرآیند اثربخشی آموزش

R8 

استفاده  ليبه دلکاهش اثربخشی دوره آموزشی 

دوره  یهاجيپکدر جزوات و  روزبهنکردن از مطالب 

 آموزشی

 فرآیند اثربخشی آموزش

امکانات رفاهی و 

تجهيزات آموزشی 

شرایط ، )مکان

، محيطی مثل نور

 و...( تهویه مناسب

R9 فرآیند اجرای آموزش عدم وجود تجهيزات آموزشی 

R10 
عدم حفظ و نگهداری وسایل  ليبه دل هانهیهزافزایش 

 و تجهيزات فضای برگزاری دوره ساتيتأسو 
 فرآیند اجرای آموزش

R11 

های کمبود ليبه دلاثربخشی نامطلوب دوره آموزشی 

زات و تجهي ساتيتأس، کيفی فضای برگزاری دوره

 مرکز

 فرآیند اثربخشی آموزش

نيروی انسانی 

 )کارکنان آموزش(

 )مصاحبه با خبرگان(

R12 
صورت گرفته از  یهایازسنجينعدم تجميع مناسب 

 کنندهدرخواستواحدهای 
 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

R13 
انجام نشدن نيازسنجی  ليبه دلاثربخش نبودن دوره 

 مناسب طوربه
 فرآیند اثربخشی آموزش

R14 
عدم انتخاب روش آموزشی مناسب برای ارائه دوره 

 آموزشی

 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

 فرآیند اثربخشی آموزش

R15 
جزوات و کنترل  موقعبه یسازآمادهعدم ارسال / 

 تجهيزات

 فرآیند اجرای آموزش

 فرآیند اثربخشی آموزش

 R16 ذهابوایاب
 مدیریت نامناسب ليبه دلاساتيد  موقعبهعدم حضور 

 ذهاب اساتيدوایاب

 فرآیند اجرای آموزش

 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

 فرآیند اثربخشی آموزش
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 عامل ریسک
شماره 

 ریسک
 شدهییشناساریسک بالقوه 

)محدوده  اثرات ریسک

 اثرگذاری ریسک در آموزش(

 R17 نامثبت
 حدنصاببه  ليبه دلتشکيل نشدن دوره آموزشی 

 نرسيدن ظرفيت دوره

 فرآیند نيازسنجی آموزش

 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

 فرآیند اجرای آموزش

 شدهييشناسابالقوه  يهاسکيرمحاسبه عدد اولويت ريسک  .3جدول 

شماره 

 ریسک

اثرگذاری ریسک )محدوده  اثرات ریسک

 در آموزش(
 شدت اثر ميزان رخداد

احتمال 

 کشف

عدد اولویت 

 ریسک

R1  آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

R2 فرآیند اجرای آموزش 

R3 فرآیند نيازسنجی آموزش 

R4  آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

R5 فرآیند اجرای آموزش 

R6 
 فرآیند اجرای آموزش

 فرآیند اثربخشی آموزش

R7 فرآیند اثربخشی آموزش 

R8 فرآیند اثربخشی آموزش 

R9  آموزشفرآیند اجرای 

R10 فرآیند اجرای آموزش 

R11 فرآیند اثربخشی آموزش 

R12  آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

R13 فرآیند اثربخشی آموزش 

R14 
 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

 فرآیند اثربخشی آموزش

R15 
 فرآیند اجرای آموزش

 فرآیند اثربخشی آموزش

R16 
 فرآیند اجرای آموزش

 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 
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 فرآیند اثربخشی آموزش

R17 

 فرآیند نيازسنجی آموزش

 آموزش ریزیبرنامهفرآیند 

 فرآیند اجرای آموزش

ه تحليل هر مجموعه ب، را به تفکيک هر فرآیند مشخص کنيم هاسکیراگر مجموعه 

ارزیابی مجموعه عوامل ریسک در فرآیند نيازسنجی آموزش: در شرح زیر خواهد بود. 

 ليبه دلکامل  طوربهعدم انجام نيازسنجی » م 3نمودار مشخص است که هر دو عامل ریسک 

صورت گرفته از  یهایازسنجينعدم تجميع مناسب »: م 22و  «عدم تخصيص بودجه

 در ناحيه بحرانی قرار دارد. «کنندهدرخواستواحدهای 

 
 فرآیند نيازسنجی 

 
 ریزیبرنامهفرآیند  

 
 فرآیند اجرا

 
 فرآیند سنجش و ارزیابی اثربخشی

 تحلیل شدت اثر و احتمال وقوع مجموعه عوامل ريسک فرآيند چهارگانه آموزش .1نمودار 
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آموزش: از مجموعه  ریزیبرنامهارزیابی مجموعه عوامل مجموعه ریسک در فرآیند 

یازسنجينعدم تجميع مناسب »: م 13 یهاسکیر، آموزش ریزیبرنامههای فرآیند ریسک

برای دوره  ریزیبرنامهعدم »: م 4، «کنندهدرخواستصورت گرفته از واحدهای  یها

با توجه به باال رفتن قيمت تمام شده دوره ناشی از تخصيص بودجه  ازيموردنآموزشی به تعداد 

وجه به با ت ازيموردنمناسب برای دوره آموزشی به تعداد  ریزیبرنامهعدم »و یکم:  «نامناسب

 در ناحيه بحرانی قرار دارند. «باال رفتن قيمت تمام شده دوره ناشی از افزایش نرخ تورم

ارزیابی مجموعه عوامل ریسک در فرآیند اجرای آموزش: در فرآیند اجرای آموزش 

ناحيه بحرانی قرار دارد. این  تعداد چهار ریسک در، که از نمودار مشخص است طورهمان

 از: اندعبارت هاسکیر

 جزوات و کنترل تجهيزات موقعبه یسازآماده: عدم ارسال / 17 شماره ریسک

کمبود منابع مالی ناشی از افزایش نرخ  ليبه دل: عدم اجرای دوره آموزشی 2 شماره ریسک

 تورم

 : عدم وجود تجهيزات آموزشی10 شماره ریسک

 شده به دليل عدم تخصيص بودجه ریزیبرنامه یهادوره: برگزار نشدن 5 شماره ریسک

ارزیابی مجموعه عوامل ریسک در فرآیند سنجش و ارزیابی اثربخشی و صدور 

 7بر فرآیند سنجش ارزیابی اثربخشی آموزش  رگذاريتأث یهاسکیرگواهينامه: از مجموعه 

 از: اندعبارتمورد در ناحيه بحرانی قرار دارد. این هفت  هاآنمورد 

استفاده نکردن از مطالب به روز  ليبه دل: کاهش اثربخشی دوره آموزشی 9 شماره ریسک

 دوره آموزشی یهاجيپکدر جزوات و 

کمبودهای کيفی فضای  ليبه دل: اثربخشی نامطلوب دوره آموزشی 12 شماره ریسک

 و تجهيزات مرکز ساتيتأس، برگزاری دوره

 جزوات و کنترل تجهيزات موقعبه یسازآماده: عدم ارسال / 18 شماره ریسک

ينی نامناسب و عدم بازب ریزیبرنامهتدوین و  ليبه دل: کاهش اثربخشی دوره 8 شماره ریسک

 محتوای دوره آموزشی )مطالب و استانداردهای دوره(

 شده ریزیبرنامه: عدم وجود مدرس مناسب با دوره 7 شماره ریسک
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 : عدم انتخاب روش آموزشی مناسب برای ارائه دوره آموزشی16 شماره ریسک

 مناسب طوربهانجام نشدن نيازسنجی  ليبه دل: اثربخش نبودن دوره 14 شماره ریسک

ریسک در ناحيه بحرانی قرار دارند. از دیدگاه  16باال مشخص شد که  یهاليتحلاز 

اری یندهای چهارگانه برگزدر فرآ بيبه ترت، هاسکیرجهت مدیریت و کنترل ، فرآیندی

 آورد. به عملتوان اقدامات الزم را می، آموزشی یهادوره

 گیرینتیجه

 ؤسساتماهميت بسزایی در موفقيت ، در جهت توسعه و بهبود فرآیند آموزش ریزیبرنامه

که در  طورهمانناشی از کار دارد.  یهایماريبآموزشی بخصوص با هدف تقليل حوادث و 

، دهد. در این راستاميليون حادثه در مشاغل رخ می 337ساالنه ، قبل ذکر شد یهابخش

، وظيفه نیتریاساس، انسانی یهاهیسرماصيانت از نيروهای کار ارزشمند کشور و حفاظت از 

زش بهبود در فرآیند آمو، . یکی از راهکارهای صيانتهستبلکه راهبرد اصلی در هر کشور 

، راییاج یهادستگاهدیگری که وجود دارد این است که در  یانکتهنيروهای انسانی است. 

دولتی و حاکميتی برای موضوع آموزش و مدیریت فرآیند آموزش به صورت اثربخش و 

بر کيفيت آموزش در این  هاسکیراز  یامجموعهوجود ، . به عبارتیشودینمکارا اقدام 

یمبوده و باعث هدر رفت منابع و عدم کارا و اثربخش بودن آموزش  رگذاريتأث هادستگاه

 ،این مقوله اهميت دارد چراکه این دستگاه مغز فرماندهی یهاسکیرکه پرداختن به  شود

 و در سطح کل کشور هستند هابرنامهو  هااستيس یسازیجارکالن و  ریزیبرنامه، راهبری

مترتب بر آن به تقویت توان اجرایی و  یهاسکیرو کارا از طریق مدیریت  مؤثرآموزش 

مختلفی  یهاسکیر اصوالًدر این راستا . کندیمکاهش هدررفت منابع مالی آموزش کمک 

مهم شناسایی و ارزیابی شد. ابتدا با مرور ادبيات  یهاسکیروجود دارد که در این پژوهش 

 یبندطبقهدسته  7موجود شناسایی و در  یهاسکیر، اکتشافی یهامصاحبهمربوط و همچنين 

محدوده اثرگذاری ، آموزش یامرحلهسپس با توجه به فرآیند چهار ، مورد شدند 17کلی و 

بر اساس  هاسکیرپنل خبرگان رسيد. برای هر یک از  دیيتأشناسایی گردید و به  هاسکیر

 ال وقوع واحتم، عوامل شکست و آثار آن سه شاخص شدت ریسک وتحليلتجزیهروش 
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 هاپرسشنامهمورد از  19احتمال شناسایی آن در فرآیند آموزش تعيين گردید. پس از دریافت 

 ،سه شاخص شدت ریسک ضربحاصلعدد اولویت ریسک که ، مورد توزیع شده 27از 

احتمال وقوع و احتمال شناسایی است برای هر ریسک محاسبه شد. در مرحله آخر 

عوامل شکست و  وتحليلتجزیهد اولویت ریسک در روش مهم که از نظر عد یهاسکیر

ایی و شناس، با استفاده از نمودارهای شدت اثر و احتمال وقوع، اندشدهبندی آثار آن اولویت

خص مش، آمده به دستاز نتایج ، آموزش یامرحلهاستخراج شدند. با توجه به فرآیند چهار 

، ناحيه بحرانی قرار دارند. این مهمریسک در  16تعداد ، ریسک 17است که از مجموع 

، تيم تحليل باشند وجهت آناليز و تخصيص منابع مقدم می، هاسکیربيانگر این است که این 

 در مقاالتی که تاکنون انجام باید روی خطاهایی کار کند که در ناحيه بحرانی قرار دارند.

اه آموزشی بدون نگ یهاکالسبرگزاری ، شده است و در پيشينه پژوهش بررسی گردید

در چنين  عوامل ریسک بندیاولویتو  یبنددستهگرفته شده است. همچنين  در نظرفرآیندی 

به جامعه آموزشی است که در این پژوهش محقق گردیده  ترقيدقمستلزم نگاه ، فرایندی

گرفته شده است که  در نظرنمونه  عنوانبهاست. در این پژوهش یک کالس آموزشی 

 بنابراین محدودیت زمانی و مکانی؛ فرآیند آموزش در آن بررسی گردید، دانیمي صورتبه

 یامجموعه، در تحقيقات آتی گرددیمبيشتر ميسر نبود و پيشنهاد  یهاکالسبررسی  منظوربه

 رند.قرار گي موردبررسی یترجامع طوربهدر نظر گرفته شود و عوامل ریسک  هاکالساز 

 منابع

(. پيشگيری از حوادث ناشی 1389مهدی )، جمشيدی و افالطون، اميری ؛حسين، امامی پور

 ،مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت بهداشت کار، از کار با روش آناليز ایمنی شغلی

 http://crtosh.mcls.gov.ir/page.php?41 در: دسترسقابل

ارزیابی ریسک و  هایروش(. انواع 1390حشمت )، اسدی آبگرمکانی و الهام، امينی

اولين ، FMEAروش  بر اساسحاالت خطا و اثرات ناشی از آن  وتحليلتجزیه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر.، ستیزطيمحایمنی و ، کنفرانس ملی بهداشت

http://crtosh.mcls.gov.ir/page.php?41
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(. شناسایی نقاط 1393محمدرضا )، فرازیان و محمدرضا ديس، ؛ رزمیمحمد صالح، اوليا

ضعف و قوت موسسه آموزشی اندیشه گستر خيام با استفاده از تحليل اهميت 

 مهندسی صنایع. المللیبينیازدهمين کنفرانس ، عملکرد

آموزش عالی.  مؤسساتبر مبنای فعاليت در  یابینهیهز(. کاربرد 1384رافيک )، باغوميان

 .3شماره ، سال اول، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری

(. چارچوبی تحليلی برای شناسایی مشکالت 1392معصومی )، محترم و جعفر، زادهترک

دیریت بر فصلنامه م، قابل بروز در مسير کيفيت و اثربخشی تدریس در آموزش عالی

 .123-95ص ، 5شماره ، دوره پنجم، آموزش انتظامی

الم. دومين همایش س ستیزطيمح(. آموزش و 1392مهدی )، جمشيدی و سنجر، سالجقه

 سالم. ستیزطيمحملی توسعه پایدار کشاورزی و 

پروژه با استفاده  یهاسکیر(. ارزیابی و تحليل 1390احسان. )، یاحمزه و اکبر، عالم تبریز

. RFMEAو تکنيک  PMBOKاز رویکرد تلفيقی مدیریت ریسک استاندارد 

 .19-1ص ، 23ش ، 9فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال 

تحصيالت دانشگاهی در حوزه  یهایینارساو  هاچالش(. بررسی 1387نعمت اهلل )، عزیزی

 .2شماره ، نشریه آموزش عالی ایران، بر نظرات دانشجویان تأملیعلوم انسانی 

 یهاسکیر(. بررسی و ارزیابی 1396عليرضا )، عرب و نیالدجالل، حسينی ؛علی، محفر

، 7دوره  ،مدیریت منابع انسانی هایپژوهشمجله ، هترین بدترینپروژه بر پایه روش ب

 .2شماره 

(. 1386مجيد. )، یعسکر یعل و محمود، مهرمحمدی ؛عليرضا، کيامنش ؛یحيی، معروفی

امه فصلن، هادگاهیدبررسی برخی ، کيفيت تدریس در آموزش عالی یابیارزش

 .112 – 81ص ، 5شماره ، سال اول، مطالعات برنامه درسی

(. بررسی ميزان رضایت ذینفعان از فرایند آموزش 1394فهيمه )، سعادتی و محمد، یکمال ريم

فصلنامه آموزش و توسعه ، ضمن خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 .123-101ص ، 7شماره ، سال دوم، منابع انسانی
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، یگاهوانید ترجمه:(. مدیریت منابع انسانی. انتشارات فرهنگ جامع. 1383پنی )، هکت

 ملوک.

 تأثيربررسی  .(1387اکبر )، زادهحسن و تيمور، عسگری ؛شهين، شادزی ؛محمدمهدی، هزاوه

آموزش حفاظت فردی تنفسی از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد ایمنی 

 دوم.شماره ، 5دوره ، فصلنامه سالمت کار ایران، کارگران
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