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چکیده
میـزان تطـابق بـا الزامـات، اسـتانداردها و      . ممیزي در حقیقـت باشدمیبحث ممیزي HSE-MSموضوعات در سیستم مدیریت ترینمهمیکی از :و هدفزمینه 

نشـر  ویژه صنعت چـاپ و  HSE-MSزیستمحیط. هدف از انجام این پژوهش طراحی متد ممیزي در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و نمایدمیقوانین را بیان 
.باشدمیبه مقتضیات و متغیرهاي آن صنعت عطف

مـورد بررسـی و تجزیـه و    OGPو MISHAو D&Sمتـد مهـم ممیـزي    3در این مطالعه نظر به اهمیت روش ممیزي و نتایج حاصل از آن، : بررسیروش
زیر معیـار طراحـی گردیـد، سـپس     25معیار اصلی و 5ر داشتن ویژه صنعت چاپ با در نظAMPIتحلیل قرار گرفتند و با توسعه متدهاي مورد مطالعه متد ممیزي 

نفر از متخصصین در این زمینـه تائیـد   15شامل تنظیم پرسشنامه خبره و تکمیل آن توسط DEMATELو ANPگیريتصمیمهاي معیارها با استفاده از تکنیک
سوپر دسیژن تحلیل شدند.افزارنرمبا استفاده از زن دهی شدند و در ادامهو

معیـار مـدیریت  از بیشترین اولویت برخوردار است.249/0که معیار مدیریت و تعهد با وزن نرمال باشدمیسوپردسیژن گویاي این مطلب افزارنرمخروجی :هایافته
در اولویـت  164/0بـا وزن نرمـال   پرسـنل معیار مدیریتدر اولویت سوم و196/0پایش عملکرد با وزن نرمال اریمعدر اولویت دوم و237/0ریسک با وزن نرمال 

از تـر ارجـح مدیریت و تعهـد بـاالتر و   )D(نشانگر تأثیرگذاريهمچنین میزان در اولویت پنجم قرار دارد و153/0محیط کار با وزن نرمال معیار تکنولوژيچهارم و 
.باشدمیسایر معیارها 

صـنعت  زیسـت محـیط معیار حوزه ممیزي در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و ترینمهمو مؤثرترینکه داردمینتیجه حاصله از این تحقیق بیان :گیرينتیجه
در حیطه مدیریت و تعهد، هر چه بیشتر در مبحـث ممیـزي بـه اسـتانداردها نزدیـک      اثربخشهاي نظامکارگیريبهو با باشدمیچاپ و نشر، معیار مدیریت و تعهد 

.شویممی

.DEMATELمدل ، ANPمدل ،چندمنظورهگیريتصمیممدل ،HSE،سیستم مدیریت:هاکلیدواژه

مقدمه
منظوربهفرایندي سیستماتیک است که HSEممیزي 

و قـوانین و هانامهآیین،هادستورالعملارزیابی انطباق با 
ــی اســتاندارد کــه در حــوزه هــايروش ــی و اجرای ایمن

تـدوین شـده بـه کـار گرفتـه      زیسـت محیطبهداشت و 
نیاز دارند تا اطمینان حاصل هاسازمانمدیریت .شودمی

مناسب در برابر خطرات محیط کـار  هايکنترلکنند که 
وجود دارد و سازمان به اسـتانداردهاي مطلـوب در ایـن    

هدف از ممیزي این .]1[زمینه دستیابی پیدا کرده است

ل تعیین شده است که مشخص شود استانداردهاي از قب
یا خیر و در غیر این صورت مبنـایی  اندکردهتحقق پیدا 

در مشـخص  هـا ممیزيبراي بهبود مشخص شود همه 
کردن نقاط قوت، شناسایی نقایص و کمـک بـه تعیـین    

]2[دها براي اقدامات اصـالحی ارزشـمند هسـتن   اولویت
محیطیزیستسیستم مدیریت المللیبیناستانداردهاي 

که معـادل بـا اسـتانداردهاي سـري     14000ایزو سري 
بـر اهمیـت   ، باشـند می1377سال 14000ایزو -ایران

بـراي  مـؤثر یـک ابـزار کلیـدي و    عنـوان بـه هاممیزي
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و تصدیق اجـراي  (monitoring)مدیریت جهت پایش
3[داردتأکیدسازمان محیطیزیستمشیخطاثربخش

ســی و بررعنــوانبــه"ممیــزي"در حقیقــت واژه .]4و
ارزیابی نقاط قـوت و ضـعف   ویژهبهتجزیه تحلیل دقیق

هـا و  سیستمافزارنرمممیزي هم در.]5[شودمیتعریف 
هـا و  ماننـد دسـتگاه  ، افـزار سـخت و هـم  هادستورالعمل
تــاکنون.]2[گیــردمــیمــورد بررســی قــرارتأسیســات

رویکردهاي متنوعی در جهت بهبـود وضـعیت سیسـتم    
به کار گرفته شده کـه هـر   هاسازماندرHSEمدیریت

یک داراي نتایج خاص خود بـوده اسـت. در ایـن میـان     
برخوردار است زیرا در ايویژهموضوع ممیزي از اهمیت 

هاانطباقواقع با انجام یک ممیزي صحیح خطرات عدم 
HSEمـدیریت سیسـتم   در تمام موارد موجود در حیطه

ت در رفــع شناســایی شــده و نتیجــه آن مداخلــه مــدیری
متناسب بـا اسـتانداردها و   هاانطباقنواقص و رسیدن به 

صـحیح در  هـاي مؤلفهکارگیريبه.باشدمیهانامهآیین
زیرا تمام جوانب باشدمیمتد ممیزي بسیار حائز اهمیت 

اصولی و از دیدي جامع و کامل مـورد بررسـی   طوربهرا 
متد 3بتدا در این مطالعه تحقیقی ارواین. از دهدمیقرار

ممیزي معتبر را که در مراجع مورد تائیـد بـوده را مـورد    
هاآنبررسی قرار داده و سپس بر اساس تجزیه و تحلیل 

بر اساس نقاط قوت و ضعف متدها و بررسی متغیرهـا و  

موجود در صنعت چاپ به ارائه یـک  ریسک فاکتورهاي
ــام   ــا ن ــاپ ب ــژه صــنعت چ ــزي وی ــدل ممی ١AMPIم

معیارهاي. در حقیقت در این مطالعه پژوهشی پردازیممی
شـده در قالـب یـک    شناساییاصلی و معیارهاي فرعی 

مدل تحلیل شبکه ارائه گردیده است.

ممیزيمتدهايبررسی 
در سـال  D&S٢متـد ممیـزي  : D&Sمتد ممیـزي  

هاي صـورت  سنجش هویت و سطح فعالیتبراي1970
آمـد و در  بـه وجـود  گرفته براي کنترل حوادث صنعتی 

(عالی، سطح 4هر فعالیت به واقع اولین متد ممیزي بود.
و یک لیست گرددمیبنديطبقه، ضعیف) خوب، متوسط

در .]6[گـردد مـی بـراي هـر سـطح معـین    هااز مالك
راستاي هدف تحقیق به بررسی نقاط قوت و ضعف این 
متد با توجه به ریسک فاکتورهاي صنعت چاپ پرداختـه  

شده است.
روشی MISHA٣متد ممیزي :MISHAممیزي متد

ایمنـی و بهداشـت صـنعتی    هـاي فعالیـت براي ارزیابی 
تعریف شده است. هدف از کاربرد این متد توسط ممیزان 
1. AMPI: Audit Method Printing Industrial
2. D&S: Diekemper & spartz
3. Method for Industrial Safety and Health Activity
Assessment

D&Sمعیارها و زیرمعیارهاي متد ممیزي -1جدول 
D&Sمعیارهاي هاي  متد ممیزي

اداري و مدیریتی.1
شرح خط مشی
مشارکت مدیریت
موجود دستورالعمل هاي

وظایف خطرناكمورد در
طراحی محیط کاري
 برنامه هاي کنترل

اضطراريوضعیتهاي
 کارخانهقوانین ایمنی
هافعالیتسنجیمعیار
سازمان ایمنیتشکیالت و
پزشکیهاي راقبتم

کنترل خطرات صنعتی.2
انبارداري
 حفاظ گذاري

هاماشین
ایمنی عمومی
 نگهداري و تعمیر

تجهیزات
حمل ونقل مواد
 تجهیزات حفاظت

فردي

کنترل حریق و بهداشت .3
صنعتی
 کنترل خطرات مواد

شیمیایی
داري ونگهداري انبار

مواد قابل اشتعال
کنترل ذرات و–تهویه

رغبا
 لودگیهاي پوستیآکنترل
معیارهاي کنترل حریق

مشارکت مدیریت، انگیزش .4
آموزشو
 آموزش ایمنی به

سرپرستان خط تولید
آموزش کارکنان جدید
    (آنالیز)تجزیه وتحلیل

خطرات شغلی
هاي آموزش براي فعالیت

ویژه
هاي داخلیبازرسی
 پیشرفت و عمومیت بخشی

به ایمنی
ارتباطات ایمنی

بررسی حادثه، .5
آمارگیري  و 

هاي گزارش روش
گیري
بررسی حادثه
آمارگیري و

آنالیز حوادث
 بررسی شبه

حوادث
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عه روشی جامع براي ممیزي ایمنی آموزش دیده، در توس
و بهداشت درون شرکت و چه ممیزي خـارجی شـرکت،   
دستیابی به قابلیـت اطمینـان باالسـت. محتـواي روش     

MISHA   .طوري طراحی شده است که دائمـی نیسـت
در صورت درخواست توانندمیتحت ارزیابی هايفعالیت

سـاختاري  MISHAمتـد  تغییر یافته یا اصالح گردنـد.  
چهار حوزه اصلی فعالیت تعریـف  سطحی دارد و درچند 

کیـ هـر فعالیـت  بـه  MISHAدر متد.]7[شده است
دهـد مـی حیضـ توکـه است اختصاصی داده شدهازیامت

از ي اسـتاندارد و  ازهـا ینبـا خـوبی بهتیفعالیک چگونه
سـتم یسمطابقـت دارد. در ایـن روش   شـده نییتعپیش
مشابه با سیستم جایزه کیفیت مالکوم بالدریج دهینمره
.]8[باشدمی

تولیدکننـدگان المللـی بینانجمن:OGPمتد ممیزي 
International Association of(OGP)گاز ونفت

Oil and Gasبراي ارتباط بـین صـنایع   1974در سال
ازشد.تأسیسهاآنبراي guidelineارائه و گازنفت و
نکاتازHSEمدیریتی هايسیستمرعایت کهآنجایی

باتوانمیاست امروزيهايسازمانهايپروژهدرمهم
را خطرات کـاري وهاریسکHSEهايانضباطرعایت 

HSEسیسـتم را نتیجـه درداده وسازمان کـاهش در
نفـت  برداريبهرهوفرایند تولیدآنجایی کهز ارتقاء داد. ا

لذا انجام صحیح ایـن  باشدمیو گاز یک فرایند پیچیده 
حساسیت روي انسـان از نظـر ایمنـی،    نیازمندهافعالیت

مینــیOGP.]9[باشـد  مـی زیســتمحـیط بهداشـت و  
ایجـاد نمـوده   Safety zoneدر قسمت هاییسایتوب

:باشدمیموارد زیر است که شامل
ژئوفیزیکهايعملیات
انسانیفاکتورهاي
زمینیونقلحمل
لیفتینگ
مدیریت ریسک
Safety zone
استانداردها
یابیموقعیتو بردارينقشه
سـال درگـاز ونفـت تولیدکنندگانالمللیبینانجمن

Reportخـــود 291شـــمارهراهنمـــاي(1999
No.6.64/291-OGP( را هــافعالیــتبهتــرین تهیــه و
امنیت -زیستو محیطهداشت ب،براي رسیدن به ایمنی

ــات را انجــام مهندســی و- و یکــی از دهــدمــیعملی
راهنما وجود دارد ارائـه متـد   در اینهاي مهم که بخش

.]10[باشدمیOGPممیزي 
شـهید پتروشـیمی درمطالعه تحقیقـی 1389سالدر

روش ارزیابی عملکرد توسعهمنظوربهماهشهر تندگویان

از منظر نقاط قوت و ضعفبا توجه به صنعت چاپ و نشرD&Sتجزیه و تحلیل متد -2جدول
D&Sنقاط قوت متد D&Sنقاط ضعف متد 

باشدبسیار مهم میتوجه به انبار داري که در صنعت چاپعدم توجه به خطرات مواد شیمیایی به طور جامع
عدم توجه به کنترل همه جانبه عوامل زیان آور محیط کار، در این روش به 

هاي پوستی اشاره شده ولی کنترلهایی مثل نویزهاي صنعتی یا ارتعاش و پرتو و کنترل
اشاره نشده است.....

توجه به موضوع حریق به طور کامل

هاتوجه به سنجش فعالیتدم توجه به اهداف استراتزیکععدم توجه کافی به موضوع رهبري و تعهد و
آالتتوجه به نکات ایمنی  ماشینعدم توجه به عوامل محیط زیستی

هاي اجرایی و بررسی استانداردهاي مطرح شده در زمینه ایمنی و عدم توجه به روش
بهداشت

و مدیریت انرژيعدم توجه به مسائل مدیریتی از جمله مدیریت تغییر ، مدیریت منابع
عدم توجه به  مسئله مدیریت انرژي در صنعت

عدم توجه نسبت به مسائله مدیریت ضایعات صنعتی
که در صنعت چاپ بسیار مهم می باشد

عدم توجه به  سیستم سنجش عملکرد و ممیزي به طور گسترده
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HSEصنعت نفت، گاز و پتروشیمی و با کنندگانتأمین
بـر اسـاس عملکـرد در سیسـتم     هـا آنبنديرتبههدف 

در فاز اجـرا بـا ترکیـب چرخـه دمینـگ     HSEمدیریت 
)PDCA)Plan, Do, Check, Act (   و مـدل هفـت

.]11[انجام شده استOGPعنصري مدل 

روش بررسی
صحیح در متد ممیـزي بسـیار   هايمؤلفهکارگیريبه

اصولی و طوربهزیرا تمام جوانب را باشدمیحائز اهمیت 
. از دهـد مـی از دیدي جامع و کامل مورد بررسـی قـرار  

متد ممیزي را مورد 3در این مطالعه تحقیقی ابتدا رواین
هاآنبررسی قرار داده و سپس بر اساس تجزیه و تحلیل 

MISHAمعیارها و زیرمعیارهاي -3جدول
MISHAممیزي  معیارهاي متد

سازمان و مدیریت
خط مشی ایمنی

خط مشی مکتوب و نوشته شده
تعهد مدیریت ارشد به خط مشی ایمنی
محتوا و مطالب خط مشی
واگذاري و تفویض وظایف و مسئولیتها
 تهیه خط مشارکت پرسنل زیر گروه در

مشی
بررسی وضعیت اولیه
اسناد و مدارك ایمنی
تجدید نظر در خط مشی ایمنی
اشاعه خط مشی در سازمان
 اطالع رسانی موارد خارجی در ارتباط با

خط مشی ایمنی شرکت
 خط مشی ارتباطات با فعالیتهاي ایمنی

شرکتهاي دیگر
ایمنی در فعالیتها و عملکردها

دانش ایمنی مدیریت ارشد
دانش ایمنی مدیران خط تولید
دانش ایمنی سرپرستان
کمیته ایمنی و یا تیم هاي ایمنی

(با هدف تشریک مساعی)
مدیر ایمنی
نماینده ایمنی و یا نماینده پرسنل
خدمات
بهداشت حرفه اي
منابع

مدیریت پرسنل
برنامه ریزي منابع پرسنل
انتخاب و تعیین جایگاه پرسنل
 تولید و سرپرستانانتخاب مدیران خط
ارتقاء ، پاداش و برنامه ریزي هاي شغلی

مشارکت، ارتباطات و آموزش
مشارکت
ارتباط کارکنان/ سرپرستان
 مشارکت کارکنان در

طراحی محیط کار
توسعه تیم ها

ارتباطات
روش هاي ارتباطی عمومی
اطالعات در مورد تغییرات
 پیشنهادات براي توسعه و

پیشرفت کاري
 ایمنی و بهداشتواحد

آموزش ایمنی کارکنان
نیازهاي آموزشی ایمنی
آموزش براي کار
 آماده سازي دستورالعملهاي

کاري
مجوزهاي کاري

محیط کار
محیط فیزیکی کار

طراحی فیزیکی کار و محیط کار
خطرات شیمیایی
بارهاي فیزیکی
سر و صدا
روشنایی
شرایط و استرس حرارتی
 شغلیخطرات حوادث
تعمیر و نگهداري
خطرات حوادث مهم و عمده

شرایط روانی محیط کار
طراحی شرایط روانی محیط کار
فاکتورهاي استرس روانی
تعریف مسئولیت پرسنل

روش تجزیه و تحلیل خطر
تجزیه و تحلیل خطر محل کار
وظایف واحد بهداشت حرفه اي
وظایف سازمان ایمنی

پیگیري
بیماریها و حوادث شغلی

پیگیري آمار حوادث
بررسی حوادث
غیبت

توانایی کار کارکنان
توانایی فیزیکی کار
توانایی روانی کار

محیط کار اجتماعی
 ارزیابی محیط کار

اجتماعی
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بر اساس نقاط قوت و ضعف متدها و بررسی متغیرهـا و  
موجود در صنعت چاپ به ارائه یـک  ریسک فاکتورهاي

ــدل  ــام    م ــا ن ــاپ ب ــنعت چ ــژه ص ــزي وی AMPIممی
ــی ــردازیمم ــا و   پ ــی معیاره ــه پژوهش ــن مطالع . در ای

شده در قالب یـک مـدل تحلیـل    شناساییزیرمعیارهاي 

تحلیـل  وشبکه ارائه گردیده است و از تکنیـک تجزیـه  
ANP وDEMATEL افزارنرمدرSuper Decision

است.استفاده شده 
ویژه صنعت چاپ و AMPIمتد : AMPIمتد ممیزي 

بر اساس مطالعه روي سه متد فوق و بررسی متغیرهـا و  

از منظر نقاط قوت و ضعفبا توجه به صنعت چاپ و نشرMISHAتجزیه و تحلیل متد -4جدول
MISHAنقاط قوت متد MISHAنقاط  ضعف متد 

توجه کافی و مناسب نسبت به مدیریت پرسنل و آموزش عدم توجه به مسائل محیط زیستی به طور کامل
و جایگاه کاري آنها

هاي مناسب نسبت به تشکیل واحد و کمیتهتوجه کافی وجزئی بینی زیاد و زیاد بودن سواالت چک لیست
ایمنی و بهداشت

دید کافی نسبت به تخصیص منابعهاي نوري و....ها یا چشمعدم توجه کافی به تکنولوژي فرایند و ایمنی فرایند مثل حفاظ گذاري
توجه به ارزیابی عملکردعدم توجه به مسائل مدیریتی از جمله مدیریت تغییر ، مدیریت منابع و مدیریت انرژي ...

باشد و مشارکت و ارتباطات در این متد بسیار هایالیت میعدم توجه نسبت به مسئله ارزیابی ریسک و روش ارزیابی ریسک  با توجه به صنعت
آیداز نقاط قوت قوي به شمار می

عدم توجه همه جانبه نسبت به مسائل ارگون.میکی نظیر نوبت کاري
صنعت چاپ)(حائز اهمیت در 

توجه عمیق به دانش ایمنی مدیران  و سرپرستان  و..

هاي ارتقاء و پاداشتوجه به سیستمعدم توجه به  مسئله مدیریت انرژي در صنعت
عدم توجه نسبت به مسائله مدیریت ضایعات صنعتی

باشدکه در صنعت چاپ بسیار مهم می
توجه کافی نسبت به مسائل روانی  و محیط کاري 

اجتماعی
مسائل ایمنی مثل انبار داري اصال دیده نشده است.

OGPمعیارها و زیر معیارهاي متد ممیزي -5جدول
OGPمعیارهاي متد ممیزي 

رهبري و تعهد
 تعهد به جنبه هايHSE از طرف

رهبري

و اهداف استراتژیکHSEخط مشی 
 مستندات خط مشیHSE
 اهداف استراتژیکHSEپیمانکار

ها، منابع، سازماندهی، مسئولیت
استانداردها و مستندات

 ساختار سازمانی براي مدیریت
HSE
  آموزشHSE ،مدیران

سرپرستان و دارندگان موقعیت 
HSEبحرانی 
 آموزش عمومیHSE
تضمین صالحیت
فرایند مدیریت پیمانکار
 استانداردهايHSE

مدیریت ریسک
ارزیابی ریسک و کنترل
خطرات بهداشتی
خطرات ایمنی
خطرات لجستیک
خطرات زیست محیطی
خطرات امنیتی
خطرات مسئولیت اجتماعی

برنامه ریزي و روشهاي اجرایی
راهنماي دستی عملیات
زیر ساخت ها و یکپارپگی تجهیزات
مدیریت تغییر
 برنامه ریزي شرایط اضطراري و

پاسخ

اجرا و پایش عملکرد
 اجراي سیستم مدیریتHSE و

نظارت موثر بر فعالیتهاي کاري
 مستندات خط مشیHSE
پایش عملکردHSE
 بررسی رویدادهايHSE و پیگیري

آنها
قانون گزارش حوادث ي شبه حوادث

و بازنگري مدیریتی HSEممیزي 
HSEسیستم مدیریت

ممیزي
بازنگري مدیریت و پیگیري

ویژگیهاي مازادHSEمدیریت
 تائید صالحیت سیستم

HSEمدیریت
مشارکت با شرکتها
 ویژگیهاي اضافی در سیستم

HSEمدیریت 
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طراحی شده اسـت کـه   ریسک فاکتورهاي صنعت چاپ
فرعـی مطـابق   معیـار 30معیـار اصـلی و   5این متد از 

متـد ممیـزي   ساختاربندي شـده اسـت.  7جدول شماره 
AMPIمدیریتدر حوزهHSEجانبـه همـه و دید کلی
در HSEاین متد تمـام ریسـک فاکتورهـاي    درداشته،

ریسک ترینمهم. از جمله گردندمیبررسی صنعت چاپ
فاکتورها در صنعت چاپ وجـود مـواد شـیمیایی متنـوع،    

ارگونـومیکی و روانـی، کنتـرل    آلودگی صـوتی، عوامـل  
باشـد مـی ، وجود ضایعات فراوان و ... انبارداريحریق و 

هـا آنجامع به طوربهکه سعی شده در این متد ممیزي 
ایمنـی و  هـاي فعالیـت معیار اصلی که بـا  5توجه شود. 

بهداشت در صنعت چاپ انطباق دارد مبناي ایجـاد ایـن   
.باشدمیHSEمتد ممیزي جدید در حوزه مدیریت 

در این تحقیـق از  :AMPIو تحلیل متدشناسیروش
وANP٤چنــد شاخصــه گیــريتصــمیمهــايتکنیــک

DEMATELساختار مدل تصمیم که مبتنی واسطهبه٥
) بـا  تأثیرپذیرو تأثیرگذار(دارايهايگزینهبر معیارها و 

فرایند تحلیـل  .]12[شده است گیريبهرهیکدیگر است 
و شـکل  AHPچـون حالـت عمـومی    ANPايشبکه

مثبـت آن  هايویژگیگسترده آن است، بنابراین تمامی 
معیارهـاي  کـارگیري به، پذیريانعطافجمله سادگی،از

و قابلیت بررسی سازگاري همزمانطوربهکمی و کیفی
ـ مـی و مضـافاً را دارا بودههاقضاوتدر  د ارتباطـات  توان

متقابل و بـازخورد) بـین و میـان    هايوابستگی(پیچیده 
جاییبهايشبکهساختار کارگیريبهرا با عناصر تصمیم

4. Analytical Network Process
5. Decision Making Trial And Evaluation

از منظر نقاط قوت و ضعفبا توجه به صنعت چاپ و نشرOGPتجزیه و تحلیل متد -6جدول
OGPنقاط قوت متد OGPنقاط  ضعف متد 

هاي آن خیلی کلی بیان شده است ،مسائل ایمنی و بهداشتی و ریسک
به عنوان مثال ایمنی حریق

مسئله مدیریتی بسیار قوي دیده شده است.

مسئله مدیریت ریسکهاي محیط زیستی دیده شده استاست.موارد مربوط به زیر ساختها خیلی کلی بیان شده 
مسائل ممیزي و بازنگري به طور کامل دیده شده استدر ارتباط با فرایند کار و تکنولوژي ها دید ضعیفی وجود دارد.

خوبی بیان شده استمسائل مربوط به خط مشی و اهداف استراتژیک بهمسائل ارگونومیکی و روانی در محیط کار ضعیف دیده شده است.
دید کافی نسبت به مسائل استانداردها وجود دارد.عدم توجه به  مسئله مدیریت انرژي در صنعت به صورت کامل

AMPIساختار الگوي پیشنهادي ممیزي -7جدول 
مدیریت و تعهد.1

تعهد مدیریت
خط مشی و اهداف ستراتژیک

HSEساختار سازمانی مدیریت 
مدیریت تغییرات

مدیریت شرایط اضطراري
تخصیص منابع

تکنولوژي محیط کار.2
روشهاي اجرایی و دستورالعملهاي  کاري

نگهداريتعمیرات و 
استانداردها و  مستندات ( مدارك طراحی و ....)

مدیریت انرژي
مدیریت ضایعات

تجهیزات و ماشین آالت
. مدیریت منابع انسانی3

اموزش و انگیزش
مشارکت
ارتباطات

مدیریت پیمانکاران
سازماندهی مسئولیتها

HSEمدیریت ریسک .4
خطرات بهداشتی

خطرات ایمنی
محیط زیستیخطرات 

خطرات مسئولیت اجتماعی
خطرات امنیتی

خطرات لجستیک
ارزیابی ریسک و کنترل

. پایش عملکرد5
HSEاجراي سیستم مدیریت 

ممیزي
بازرسی

سنجش عملکرد
بررسی امار حوادث

معاینات بدو استخدام و دوره اي
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ماتریس .]14و 13[ساختار سلسله مراتبی در نظر بگیرد 
در قالـب روابـط علـی    DEMATELارتباطات داخلـی  

و مخاطـب از مسـئله   گـر تحلیـل منجر بـه درك بهتـر   
ANPبخشـی از سیسـتم   عنـوان بـه و گرددمیتصمیم 

تفـاوت بـین یـک سـاختار سلسـله      .]15[کنـد میعمل 
در نمودار شکل زیر ارائه شده ايشبکهساختار ومراتبی 

معیـار  5شـامل  با سـاختاري AMPIاست. متد ممیزي 
معیارها و سپسو زیر معیار طراحی گردیده 25اصلی و 

ــتفاده از    ــا اس ــا ب ــر معیاره ــکزی ــايتکنی و ANPه
DEMATEL سوپر دسـیژن مـورد تحلیـل    افزارنرمدر

واقع شدند.
از این دو تکنیک مسبوق به سابقه است. توأماستفاده 

"چـو ون چـین "و "ون سین تی ساي"2009در سال 
پژوهشی را با هدف انتخاب سیسـتم مـدیریتی مناسـب    

کوچـک و  هـاي شرکتبراي رسیدن به توسعه پایدار در 
،DEMATELگیريتصمیممتوسط با استفاده از مدل 

آرمانی صفر و یک ریزيبرنامهو ANPروش وزن دهی 
. در این پـژوهش پـس از تعیـین متـد     ]16[انجام دادند

، بـا  هـا شـاخص اصلی و زیـر  هايشاخصاصلی بر پایه 
وزن هــر شــاخص تعیــین و ANPاســتفاده از تکنیــک 

روابط درونی محاسبه گردید و همچنـین  ماتریس وزین
هـا شاخصاثرگذاريبا استفاده از تکنیک دیمتل میزان 

بر یکدیگر ارزیابی شد.
ANP: با استفاده از تکنیکعناصر مدلتعیین اولویت 

در ایـــن پـــژوهش بـــراي تعیـــین وزن معیارهـــا و  
و )ANP(ايشبکههاي مدل از تکنیک تحلیل شاخص

اسـتفاده شـده اسـت. ابتـدا     DEMATELتلفیق آن با 
اند. در بندي شدههدف اولویتبر اساسمعیارهاي اصلی 

شناسـایی گام دوم روابط درونی میان معیارهـاي اصـلی   
شده است. در گام سوم هریک از زیرمعیارهـا در خوشـه   

انـد. در گـام   مربوط به خود مقایسه و تعیین اولویت شده
چهارم روابط درونی زیرمعیارها مشخص شده اسـت. در  

پرماتریس نهایت بـا محاسـبه سـوپرماتریس اولیـه، سـو     
هـا  موزون و سوپرماتریس حد، اولویـت نهـائی شـاخص   

هادادهتحلیلوتجزیهجهتمقالهاینمشخص شد. در
نسـخه Super Decisionافـزار نـرم ازANPروشبه

ايشـبکه سـاختار ایجـاد ازکه پـس شداستفاده2,0,8
شد.پرداختههاگزینهبنديرتبهبهتحقیق

بـراي  هدف:بر اساستعیین اولویت معیارهاي اصلی 
بـر  مراتبی نخست معیارهاي اصلی انجام تحلیل سلسله 

در تکنیکاند.زوجی مقایسه شدهصورتبههدف اساس
ANP  مقایسه زوجی صورت گرفت و تمامی عناصـر در

بنابراین اگر ؛ دو به دو مقایسه شدندصورتبههر خوشه 
):داشته باشدعنصر وجودnدر یک خوشه  )

مقایسه صورت خواهد گرفت. چون پنج معیـار وجـود   
هاي انجام شده برابر اسـت  داشت بنابراین تعداد مقایسه

)با: ) = ( ) = 10
مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی متشـکل  10بنابراین 

از پانزده نفـر از خبرگـان انجـام گرفـت. بـا اسـتفاده از       
نفر تجمیع شـد  15تکنیک میانگین هندسی دیدگاه این 

و براي محاسـبه وزن نهـایی معیارهـا اسـتفاده گردیـد.      
ماتریس مقایسه زوجی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان 

ارائــه .Error! Reference source not foundدر 
شده است.

گام بعدي محاسبه میانگین هندسی هر سطر براي 
تعیین وزن معیارها بود:

= √1 ∗ 1.315 ∗ 1.293 ∗ 1.402 ∗ 1.383 =1.269

تفاوت ساختاري بین یک سلسله مراتب و شبکه-1شکل 
,Chungماخذ: تنظیم بر اساس  ( et  al . 2005(
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همــین ترتیــب میــانگین هندســی ســایر ســطرها بــه 
شود. سپس مجموع میانگین هندسی تمامی محاسبه می

∑سطرها محاسبه گردید: = 1.269 + 0.780 + 0.835 + 1.209 +1.001 = 5.094
با تقسـیم میـانگین هندسـی هـر سـطر بـر مجمـوع        

بـه دسـت  میانگین هندسی سـطرها مقـدار وزن نرمـال    
شـود. خالصـه   آید که به آن بردار ویژه نیز گفته مـی می

Error! Reference source notنتــایج در  
found..آمده است

صورتبهبردار ویژه اولویت معیارهاي اصلی بر اساس
W1.خواهد بود

٢٤٩/٠
١٥٣/٠
١٦٤/٠
٢٣٧/٠
١٩٦/٠

W1 =

جهت استفاده در نرم افزار سوپردسیژنAMPIجدول کد دار شده متد ممیزي -8جدول 
کدزیرمعیارهامعیارهاي اصلینماد
C1تعهد مدیریتمدیریت و تعهدS11

S12خط مشی و اهداف ستراتژیک
HSES13ساختار سازمانی مدیریت 

S14مدیریت تغییرات
S15مدیریت شرایط اضطراري

S16تخصیص منابع
C2روشهاي اجرایی و دستورالعملهاي کاريتکنولوژي محیط کارS21

S22تعمیرات و نگهداري
S23استانداردها و  مستندات ( مدارك طراحی و ....)

S24مدیریت انرژي
S25مدیریت ضایعات

S26تجهیزات و ماشین آالت
C3 اموزش و انگیزشمنابع انسانیمدیریتS31

S32مشارکت
S33ارتباطات

S34مدیریت پیمانکاران
S35سازماندهی مسئولیتها

C4 مدیریت ریسکHSEخطرات بهداشتیS41
S42خطرات ایمنی

S43خطرات محیط زیستی
S44خطرات مسئولیت اجتماعی

S45خطرات امنیتی
S46خطرات لجستیک

S47ارزیابی ریسک و کنترل
C5اجراي سیستم مدیریت پایش عملکردHSES51

S52ممیزي
S53بازرسی

S54عملکردسنجش 
S55بررسی امار حوادث

S56معاینات بدو استخدام و دوره اي
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در اولویت 249/0با وزن نرمال و تعهدتیریمدمعیار
بـا وزن نرمـال   مـدیریت ریسـک  اریمع. قرار گرفتاول 
در اولویت دوم قرار گرفت. معیار پایش عملکـرد  237/0

معیـار  . قرار گرفتدر اولویت سوم 196/0با وزن نرمال
در اولویـت  164/0منابع انسانی با وزن نرمـال  مدیریت

محـیط کـار بـا وزن    معیار تکنولوژيچهارم قرار گرفت.
در اولویت پنجم قرار گرفت.153/0نرمال 

019/0هــاي انجــام شــده نــرخ ناســازگاري مقایســه
باشـد و  مـی 1/0از تـر کوچـک اسـت کـه   آمـده دستبه

هاي انجام شده اعتماد کرد.توان به مقایسهبنابراین می
مـدل  بر اساس: مقایسه زوجی روابط معیارهاي اصلی

تحقیق گام بعدي محاسبه روابط درونی معیارهاي اصلی 
بـود. جهـت   W22آوردن سوپرماتریس به دستجهت 

از تکنیـک انعکاس روابط درونی میان معیارهاي اصـلی  
بـا  متخصصـان قادرنـد  کهطوريبه.دیماتل استفاده شد

تسلط بیشتري به بیان نظرات خود در رابطـه بـا اثـرات    
به ذکرالزم.اثرات) میان عوامل بپردازندو شدت(جهت 

مـاتریس  (ماتـل یداز تکنیـک است که ماتریس حاصله 

)HSE )AMPIطراح الگوي ممیزي-2شکل 

اصلیتعیین اولویت معیارهاي -9جدول 
C1C2C3C4C5

C111,3151,2931,4021,383
C20,76110,7830,7560,641
C30,7731,27710,6110,672
C40,7131,3231,63711,673
C50,7231,5591,4880,5981

تعیین بردار ویژه-10جدول 
C1C2C3C4C5 میانگین

هندسی
بردار 
ویژه

C111,3151,2931,4021,3831,2690,249
C20,76110,7830,7560,6410,7800,153
C30,7731,27710,6110,6720,8350,164
C40,7131,3231,63711,6731,2090,237
C50,7231,5591,4880,59811,0010,196

(خروجی سوپردسیژن)نمایش گرافیکی اولویت معیارهاي اصلی-3شکل 
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ارتباطات داخلی)، هم رابطه علی و معلولی بین عوامل را 
دهد و هم اثرپـذیري و اثرگـذاري متغیرهـا را    نشان می

.کندمیبیان 
آن عامـل بـر سـایر    تأثیرگـذاري میـزان  )Dنشانگر (

از بیشـترین  و تعهـد تیریمـد معیار هاي سیستم:عامل
. قـرار دارد اول در جایگاهبرخورداري است و تأثیرگذاري

تیریمـد معیار پـایش عملکـرد جایگـاه دوم قـرار دارد،    
پرسنلتیریمددر جایگاه سوم قرار دارد. HSEسکیر

از کـار طیمحـ يتکنولـوژ و در جایگاه چهارم قـرار دارد 
برخوردار است.تأثیرگذاريکمترین 

آن عامــل از ســایر تأثیرپــذیريمیــزان (R)نشــانگر 
اساس معیار تکنولوژي محیط بر اینسیستم:هايعامل

بسیار زیـادي برخـوردار اسـت.   تأثیرپذیرياز میزان کار
را از سـایر  تأثیرپـذیري و تعهـد کمتـرین   معیار مدیریت
معیارها دارد.

در مـوردنظر عامل تأثرو تأثیرمیزان (D+R)نشانگر 

عـاملی بیشـتر باشـد، آن    )D+R(هرچه مقـدار  سیستم:
بر اینعامل تعامل بیشتري با سایر عوامل سیستم دارد.

و تعهد بیشترین تعامل را بـا سـایر   معیار مدیریتاساس 
کـار  محیط معیار تکنولوژيمعیارهاي مورد مطالعه دارد. 

عامل با سایر متغیرها برخوردار است.کمترین تاز
هــر عامــل در تأثیرگــذاري، قــدرت(D-R)نشــانگر 

Dاگرطورکلیبهسیستم: - Rباشد، متغیـر یـک   مثبت
شود و اگر منفـی باشـد، معلـول    متغیر علی محسوب می

الگوي روابط علی معیارهاي اصلی مدل-11جدول 
DRD+RD-R

2,5881,3543,9421,235مدیریت و تعهد
1,266-0,9032,1693,072تکنولوژي محیط کار

0,429-1,4801,9083,388منابع انسانیمدیریت
HSE1,5901,9333,523-0,343مدیریت ریسک 

2,3301,5273,8570,802پایش عملکرد

بــراي DEMATELنمــودار مختصــات دکــارتی برونــداد -4شــکل
معیارهاي اصلی

الگوي روابط علی زیر معیارهاي مدل-12ول جد
DRD+RD-Rزیرمعیارها

S1113,26613,1826,450,080تعهد مدیریت
S12 خط مشی و اهداف

ستراتژیک
12,00713,3225,331,32-

S13 مدیریت شرایط
اضطراري

11,94713,11250,61,16-

S14 ساختار سازمانی مدیریت
HSE

12,81813,0125,830,19-

S1512,33012,7225,050,39مدیریت تغییرات-
S1612,26012,8725,130,61تخصیص منابع-
S21 روشهاي اجرایی و

دستورالعملهاي  کاري
12,00812,0224,030,01-

S2212,6812,3925,080,283تعمیرات و نگهداري
S23 استانداردها و  مستندات

مدارك طراحی و ....)( 
12,2412,1624,400,079

S2412,59812,18240780,410مدیریت انرژي
S2511,9712,7724,740,80مدیریت ضایعات-
S2612,2412,1424,390,104تجهیزات و ماشین آالت
S3113,2612,6025,860,669اموزش و انگیزش
S3212,4711,6224,100,855سازماندهی مسئولیتها
S3312,7512,2725,020,48ارتباطات
S3412,66011,0123,671,64مدیریت پیمانکاران
S3512,9512,3025,250,642مشارکت
S4112,81613,1725,990,36خطرات بهداشتی-
S4212,14112,6524,790,51خطرات ایمنی-
S4312,2612,4624,720,19خطرات محیط زیستی-
S44 خطرات مسئولیت

اجتماعی
12,6912,0224,720,669

S4512,3612,0524,220,307خطرات امنیتی
S4612,5211,7024,220,818خطرات لجستیک
S4711,9211,8023,720,125ارزیابی ریسک و کنترل
S5111,7212,4724,190,75بازرسی-
S52 اجراي سیستم مدیریت

HSE
11,5212,0223,540,50-

S5312,2212,2724,500,04ممیزي-
S5411,7712,1823,960,40سنجش عملکرد-
S5511,1312,3223,461,19بررسی امار حوادث-
S56 معاینات بدو استخدام و

دوره اي
12,7511,4524,201,308
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و پـایش تعهـد ،تیریمدشود. در این مدل محسوب می
متغیرهـا معلـول  و سـایر متغیرهاي علـی بـوده   عملکرد 
هستند.

در گـام بعـدي از   مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها:
ــک ــايANPتکنی ــار  زیرمعیاره ــر معی ــه ه ــوط ب مرب

اولویت برتر زیرمعیارهاي شوند.زوجی مقایسهصورتبه
213/0بـا وزن  تیریتعهد مدمدیریت و تعهد مربوط به 

است.
اولویت برتر زیرمعیارهاي تکنولوژي محیط کار مربوط 

یـی بـا وزن   اجراهايروشو هادستورالعملبه زیرمعیار 
است. اولویت برتر زیرمعیارهاي مـدیریت منـابع   228/0

بـا  هـا مسـئولیت دهیسازمانبه زیرمعیار انسانی مربوط 
است.237/0وزن 

HSEاولویــت برتــر زیرمعیارهــاي مــدیریت ریســک 
وزن نرمـال شـده   مربوط بـه زیرمعیـار خطـرات ایمنـی    

عملکـرد شیپـا است. اولویت برتر زیرمعیارهاي 202/0
با وزن HSEمربوط به زیرمعیار اجراي سیستم مدیریت 

است.248/0نرمال شده 
در مرحله بعد جهـت انعکـاس روابـط درونـی میـان      

زیرمعیارها از تکنیک دیماتل استفاده شده است
بـر اسـاس  ANP:تعیین وزن نهائی عناصر با تکنیک
برونـداد  هـا ماتریسمحاسبات انجام شده و تعیین سوپر 

سوپردسـیژن تعیــین اولویـت نهــائی معیارهــا   افــزارنـرم 
که در شکل زیر آورده شده است.باشدمی

گیريو نتیجهبحث
، رو بـه رشـد تکنولـوژي در جوامـع    سرعتبهبا توجه

و بهداشــت و هــاي ایمنــیافــزایش خطــرات و ریســک
روزافزونـی در صنایع چاپ و نشر افـزایش  یزیستمحیط

راستاي پیدا کرده است و یکی از ارکان مهم مدیریت در 
اســتفاده صــحیح از شناســایی و ارزیــابی ایــن خطــرات

ــايروش ــد ه ــزي کارآم ــیممی ــدم ــزي در .باش ممی
از زیستمحیطمدیریت ایمنی و بهداشت و هايسیستم
ریـزي برنامهرواینضروري صنایع بوده است. از الزامات

روز رسانی در امر ممیزي از صحیح، اجراي مناسب و به 
و بـا اجـراي ممیـزي    اهمیت به سزایی برخـوردار اسـت  

صحیح و اصولی بازخورد عملکرد مدیریت در رفع عـدم  
. در صنایع چاپ و نشر گرددمیروشن خوبیبههاانطباق

هـاي  تحقق الزامـات قـانونی و کـاهش هزینـه    منظوربه
و در خصـوص ایمنـی  هاییاستراتژيحاصل از حوادث، 

گردد که در این میان بهداشت شغلی تعیین و تدوین می
) بخشی اساسـی از  SMS6مدیریت ایمنی (هايسیستم
مـدیریت ایمنـی   سیستمباشند.میهاییاستراتژيچنین 

IMSدر واقع بخشی از یک سیسـتم مـدیریت کـل یـا     
، هـا مسـئولیت باشـد کـه شـامل سـاختار سـازمانی،      می

. ممیزي و بازنگري یکی فرآیندهاستاجرایی، هايروش
از عناصر اصـلی سیسـتم مـدیریت ایمنـی، بهداشـت و      

است کـه سیسـتم کنتـرل و پیشـگیري از     زیستمحیط
دهـد ممیـزي  قرار میتأثیر) را تحت 7MAPPحوادث (

6. Safety Management System
7. Major-Accident Prevention Policy

( سوپردسیژن)ANPاولویت نهائی معیارها با تکنیک -5شکل 
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مـدیریت  هايسیستمیکی از ارکان بسیار مهم عنوانبه
بررســی "در عنصــر زیســتمحــیطبهداشــت و ،ایمنــی

Checking"گردد که با ابزارهاي مختلف محسوب می
که بـر اسـاس   AMPIمتد ممیزي. ]17[استاجراقابل

عنوانبهبرداشت و توسعه سه روش ممیزي معتبر دیگر 
یک روش ممیزي اختصاصی براي صنایع چاپ تدوین و 
ارائه گردیده نشان داد کـه نقـش مـدیریت و تعهـد آن     

هـاي سیسـتم در کارآمـدي تأثیرگـذار عامـل  ترینمهم
در صنایع چـاپ  زیستمحیطبهداشت و ،مدیریت ایمنی

. مدیریت به شکل آشکاري داراي نقشی مهم در باشدمی
. در یـک بررسـی و تحلیـل    باشـد مـی تغییر جو ایمنـی  

٨فلین و همکارانشموضوعی از عوامل جو ایمنی توسط

درصد مطالعات 72به این نتیجه رسیدند که مدیریت در 
همچنین تشخیص داده شـد کـه   ]18[عامل اصلی بود. 

مدیریت یکی از دو عامل اصلی است که به شکل جالبی 
در کل مطالعات تکرار شده است و عامـل دیگـر میـزان    

(دیـدوبلر و بلنـد   ]18[باشـد مـی مشارکت نیـروي کـار   
ا نظرات فلـین و دیـدو بلـر    نتایج این پژوهش ب).1998

مطابقــت دارد. همچنــین در ایــن روش ممیــزي، تعهــد 
تعیـین گردیـد.   مؤلفـه تـرین کلیـدي مدیریت به ایمنی 

مطالعات زیادي در مورد تعهد مدیریت به ایمنی قبـل از  
بـه وجـود بیایـد صـورت     "جـو ایمنـی  "اصطالح کهآن

) به این نتیجه 1978پذیرفته است. اسمیت و همکاران (
سیدند که ادراکات نیـروي کـار از سـطح بـاالي تعهـد      ر

واحـد  42مدیریت به ایمنی، نـرخ حـوادث پـایین را در    
یک ]19[به همراه داشته استمتحدهایاالتصنعتی در 

) 1980مطالعه بنیادي در رابطه با جو ایمنی توسط زهر (
را در تعیین سطح جو ایمنی تأثیردو کمیتی که بیشترین 

(که زوهرموردنظردومین مورد .]20[کردداشتند تعیین 
اولین مورد ارتباط ایمنی بـا رفتـار کـاري اسـت) ادراك     

. باشـد مـی نیروي کار از نگرش مدیریت در قبال ایمنـی  
زوهر این بحث را مطرح کرد کـه تعهـد مـدیریت یـک     

براي ابتکارهاي موفق بـا هـدف بهبـود وضـع     نیازپیش
جینتـا . ایـن  دباشـ مـی صـنعتی  هـاي سـازمان ایمنی در 

8. Flin et al. (2000)

را در تأکید ایـن روش  توجهیقابلتجربی هايپشتیبانی
نمایند.ممیزي بر تعهد مدیریت ارائه می

براي صـنایع  AMPIاستفاده کاربردي از متد ممیزي 
مقایسه زوجی روابـط معیارهـاي   چاپ و نشر با توجه به

معیـار  AMPIکه در سیستم ممیزيکندمیاصلی بیان 
برخوردار بوده و تأثیرگذارياز بیشترین و تعهدتیریمد

اهمیـت قـرار دارد.  دومدر جایگـاه معیار پایش عملکرد
در کارآمديتأثیرگذارياز کمترین کارطیمحيتکنولوژ
در زیسـت محیطبهداشت و ،مدیریت ایمنیهايسیستم

این نتایج فراگیر حالبااینباشدمیصنایع چاپ برخوردار
براي همه صنایع نیست.

پیشنهادات
معیـار  باشـد مـی نتایج تحقیـق بیـانگر ایـن موضـوع     

برخوردار بوده و تأثیرگذارياز بیشترین و تعهدتیریمد
اهمیت قرار دارد لـذا  دومدر جایگاهمعیار پایش عملکرد

بهداشــت و ،ایمنــیتغییــر در تعهــد مــدیریت بــه امــور 
و اصالح و ارتقاء سیسـتم پـایش عملکـرد    زیستمحیط

جـو ایمنـی یـک سـازمان و در نهایـت سـطح       تواندمی
بهداشت و ،مدیریت ایمنیسیستمهايفعالیتخدمات و 

صنایع چاپ و نشر بهبود ببخشد.را درزیستمحیط
با توجه به مطالعه صورت گرفته براي ارتقـاء و بهبـود   

مثـال عنـوان بهه داد، ارائهاییپیشنهادتوانمیهر معیار 
توانمیی مبحث مدیریت و تعهداثربخشجهت افزایش 

نظام پیشنهادات و انتقادات مدیریت و تعهد را برقراريبا 
در راستاي ایجاد و استمرار نظام مؤثريطوربهتقویت و 
گام برداشت. یـا بـا وارد   اثربخشکارا و HSEمدیریت 

آموزشـی نـوین در صـنعت انگیـزه     هـاي سیستمکردن 
کارکنـان را افـزایش داد.   وريبهـره پرسنل و در نتیجـه  

بـا دیـد صـحیح در حـوزه مـدیریت      تـوان میهمچنین 
ضایعات و انرژي برگشت سود بـراي صـنایع را در نظـر    

گرفت.
بـه توجـه بـا تـوان میعطف به تحقیق انجام گرفته 

لیستیچکرهامعیارها و زیر معیابندياولویتوامتیازات
وباشدامتیازدارايآنسؤاالتاز هر کدامکهنمودتهیه

ازرایک صـنعت چـاپ و نشـر   بتوانآنکارگیريبهبا
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استانداردها و ملزومات ایمنـی در جهـت بهبـود و    منظر
بنـدي رتبـه وامتیـازدهی احتمالیايشکستهشناسایی 

رفـع  جهـت بتوانتاشدخواهدموضوع باعثاین.نمود
.نمودریزيبرنامهبهینهطوربهسیستمهايضعف

تـوان مـی و زیر معیارهامعیارهابنديرتبهبا توجه به 
وکـافی زمانوبودجهو تخصیصمناسبریزيبرنامه
سیسـتم مـدیریت ایمنـی و    سـازي پیـاده جهـت بهینـه 

دررا در صنایع به همراه داشت.زیستمحیطبهداشت و 
شد.خواهدصنایع
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Providing management system audit HSE-MS pattern for printing using
ANP and DEMATEL model with emphasis on assessment methods of D &

S and MISHA and OGP
Case Study: newspaper publishing company and Iranchap
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Abstract
Background and aims: one of the most important elements in the HSE-MS quality management
system is “Audit”. Audit is the conformity of the subject with the standard requirements and
regulations. The goal of this research is to design an audit procedure for health, safety and
environmental quality management system based on HSE-MS in the field of printing industry
considering its special condition and requirements.
Methods: Considering the importance of audit methods and related results, in this study we have
analyzed and investigated the weakness and strengths of three major methods of Auditing (D&S,
MISHA, OGP) and based on this we have developed and designed an audit method for print industry
(AMPI) with five major criteria and twenty five sub criteria. Afterward the criteria were tested and
weighted using ANP and DEMATEL methods with 15 questionnaires filled by field specialists,
which later were analyzed by “super decision” software.
Results: the output results from “super decision” software shows that the indicator of “management
and commitment” with the normal weight of 0.249 has the highest priority, “risk management”
indicator with normal weight of 0.237 is the second, “performance Monitoring” with normal weight
of 0.196 is the third and “personnel Management” with normal weight of 0.164 is the forth, and
“workplace technology” with normal weight of 0.153 is the fifth indicator. The effectiveness
“showed by D” of management and commitment has the highest value compared to the other
indicators.
Conclusion: results of this research showed that the most important and effective indicator in the
field of auditing the health, safety and environment quality management system in print industry is
the indicator of “management and commitment”, and by implementing effective methods of
management and commitment we can achieve standards more successfully in the field of auditing.

Keywords: Audit- management system, HSE, Decision making models Versatile, ANP Model,
DEMATEL Model.
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