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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Today, the use of the Health, Safety and Environment 
Management System (HSE-MS) in the workplace to protect the health of 
employees, reduce occupational incidents, create a safe environment, modify 
or eliminating harmful impacts on the environment, increase productivity 
and sustainable development. In perspective of resilience, attention is paid 
to the intra-system and its reproducibility, learning mechanisms, component 
integration, and other features that enhance the system's adaptability to any 
environmental changes and shocks. Resilience Engineering (RE), as a new 
approach to management systems, seeks to maintain system performance under 
different conditions, relying on strength instead of weaknesses. The resilience 
engineering perspective is a new and attractive approach because it emphasizes 
the preview models of human error analysis and considers the system as a 
whole. This focus is on present and future safety, that is, preventive safety rather 
than reactive safety, and so it is not just focused on past mistakes. This approach 
views humans as an integral part of resilience and does not focus solely on 
technical components or redundancy as key elements in enhancing immunity 
in systems. In the resilience perspective, unlike the vulnerability perspective 
that emphasizes outward looking within the system, attention is paid to the 
system and its reproducibility, learning mechanisms, component integration, 
and other features that enhance system adaptability to any environmental 
changes and shocks. Therefore, resilience absorbs perturbations and effects 
by improving the system's capabilities and capabilities, and facilitates return 
to pre-perturbation state for the system. As all control systems fail over time 
or become obsolete due to changes, continuous performance measurement 
of HSE management under the resilience engineering parameter is necessary. 
Such measurement can occur at different levels, such as individual workstations, 
individual management processes, or at the level of the HSE management 
system in general. Investigating integrated health, safety and environmental 
management systems from a resilience engineering perspective can emphasize 
the benefits of reducing vulnerability to hazards, increasing safety levels 
and reducing harmful environmental impacts or mitigating environmental 
impacts. The purpose of this study was to Assessment the health, safety and 
environmental management system from a resilient engineering perspective in 
Zanjan Zinc Industrial Plants.
Methods: This is a descriptive-analytical study. The community study is 
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12 active zinc casting companies with a Health, Safety and Environment 
Management System or Integrated Management System Zanjan Zinc Industrial 
Plants. Zinc processing companies, with the above mentioned second category, 
were selected from 12 companies and 1460 personnel as the study population. 
Interviews were conducted from 300 people, including 12 top management or 
top management representatives, 12 HSE experts and 276 unit staff. The tool 
used to do this research is a questionnaire. The questionnaire was designed 
for three groups: staff (55 questions), HSE experts (161 questions), top 
management or management representative (55 questions). Interviews were 
conducted with staff in groups and in many cases as work units. Interviews with 
staff from all units were attempted, but in some cases interviews with staff from 
all units were not possible and units with the highest risk of HSE were replaced 
for the interview. The interview was also conducted without the presence of 
HSE managers and staff. The HSE-MS standard questionnaire was designed 
based on ISO 9001, 45001ISO, ISO 14001, ILO-OSH2001 and based on 
literature review in the field of HSE and RE management system. Health, safety 
and environmental checklists were collected from the Health Center, Labor 
Inspection Office, EPA, respectively. To determine validation, content validity 
and Cronbach's alpha coefficient were used. Cronbach's alpha represents the 
proportion of a group of items that measures a construct. Conventionally, a 
minimum Cronbach's alpha of 0.6 is desirable for descriptive studies. However, 
a good internal validity index is usually considered to be between 0.7 and 0.8. 
In this study, Cronbach's alpha was 0.802, was considered 0.7 and above. To 
complete the questionnaire, a structural approach was first analyzed, which 
was limited to analyzing the documents and records described in the evidence 
sources for each HSE-MS case. Then, the performance approach, where the 
indices extracted by the company's HSE unit, were examined. After the structural 
and functional evaluation, the HSE-MS operational approach was evaluated, 
which included direct supervision, field visits, and staff interviews. Given that 
the companies were in three shifts and rotations that were presented to each 
company for three consecutive weeks. Interviews, documentation reviews, 
field visits and direct observation were used to complete the questionnaire. 
Characteristics of the researcher-made questionnaire (Structured Interview) 
used in this study were: 7 main criteria, 20 sub-criteria, 5 sub-sub-criteria 
of evaluation. For each case, three types of audits, sources of evidence, RE 
assessments and requirements were identified. HSE-MS Criteria from the RE 
Perspective:1. HSE-MS Planning 2. Operational processes and Risk assessmen 
management 3. People management 4. Generic safety factors 5. Planning of the 
performance monitoring 6. Feedback, learning and continuous improvement 
7. Results .Questionnaire scoring was based on the Brazilian National Quality 
Award, and finally the HSE-MS status was determined from the standpoint of 
resiliency engineering. 
Results: iThe status of the Health, Safety and Environment management 
system from the resilience engineering perspective, in Zanjan Zinc Industrial 
Plants was evaluated with a score of 57.8% on average. In the main criteria of 
Health,Safety and Environment management system, the criteria for assessment 
and risk management with 65.97%, and the criteria for the results with 42.95%, 
sub- criteria, the leadership and top management commitment with 71.4%, 
and the sub-measure of preventive performance with 42.46 %. and sub- sub- 
criteria of the sources with 77.91%. and contractors with 38.13%, respectively, 
had the highest and lowest score. Structural and operational approach were 
rated as 62.57% and 60.55% at moderate level and functional approach as poor 
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as 42.95%. In the structural, operational and functional approaches, the system 
structure, the actual activities in the operational units and the results of the 
performance indicators were evaluated, respectively. The four principles of 
resilience: top management commitment 63.92%, learning 61.13%, flexibility 
65.08% and awareness with 61.41% were determined by evaluating the criteria 
of health, safety and environment management system, and integration with 
resilience engineering.
Conclusion: Evaluate the health, safety and environmental management 
system from a resilience engineering perspective, which is a combination 
of HSE-MS and RE elements, and is a comprehensive assessment of other 
HSE management system audits. Because at the same time, three structural, 
functional and operational approaches coupled with resilience engineering 
were evaluated in one model. Considering the criterion of competence and its 
ability to influence the principle of learning from the principles of resilience 
engineering, it is important to note that the failure to employ a full-time HSE 
expert and, in the short term, the termination of collaboration with experts, 
had a negative impact on this principle. It was the success of companies that 
focused on selecting, retaining and valuing this group of experts. There was 
no training need assessment in many companies. If accidents and pseudo-
incidents did occur, if properly documented and analyzed, they could serve as 
lessons learned for later periods. Another reason is that in examining accident 
reporting forms, similar incidents happened with similar causes, if they were 
preventable by corrective measures. Integrate management systems and 
integrate them with change management to optimize performance. Personal 
safety and process safety should be considered, because good performance in 
personal safety does not necessarily mean good process safety performance, 
while poor performance in process safety results from poor personal safety. 
Employee awareness of the results of HSE audits and the performance of the 
HSE management system can be effective in contributing to and improving 
indicators.
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Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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شهرک  تاب آوری  مهندسی  دیدگاه  از  زیست  محیط   و  ایمنی  سالمت،  مدیریت  سیستم  ارزیابی 
تخصصی روی زنجان در سال 1397

حامد محمدی: )* نویسنده مسئول( گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان; گروه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 
ham19@zums.ac.ir. & hamohammadi19@gmail.com .زنجان، زنجان، ایران

حسین تیموری :  گروه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده
كلیدواژه ها

مدیریت سالمت

ایمنی

محیط  زیست

مهندسی تاب آوری

شهرک تخصصی روی

زنجان

تاریخ دریافت:    1398/04/10   

تاریخ پذیرش:     1398/11/19

ایمنی و محیط  زیست در محیط های کاری جهت حفظ سالمت  امروزه به کارگیری سیستم مدیریت سالمت،  زمینه و هدف: 
کارکنان، کاهش حوادث شغلی، ایجاد محیط ایمن، تعدیل اثرات مخرب بر محیط  زیست، افزایش بهره وری و توسعة پایدار درحال 
گسترش است. در دیدگاه تاب آوری، بر توجه به درون سیستم و قابلیت بازآفرینی آن، سازوکارهای یادگیری، یک پارچگی اجزا و 
سایر ویژگی هایی که انطباق پذیری سیستم را با هرگونه تغییرات و شوک های محیطی افزایش می دهد، تأکید می شود. مهندسی 
با تکیه بر  تاب آوری به عنوان نگرشی جدید در حوزة سیستم های مدیریتی، درصدد حفظ عملکرد سیستم ها در شرایط مختلف، 

قّوت ها به جای ضعف هاست.  

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفیـ  تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده که با استفاده از ابزار پرسش نامه در 12 شرکت 
فعال در حوزة تولید شمش روی که دارای سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  زیست )سیستم مدیریت یک پارچه( بودند، در  

شهرک روی زنجان در سال 1397 انجام شد.

یافته ها: وضعیت سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و  محیط  زیست از دیدگاه مهندسی تاب آوری شهرک روی زنجان، با %57/8 
در سطح متوسط ارزیابی شد. در معیارهای اصلی سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و  محیط  زیست، معیار ارزیابی و مدیریت ریسک 
با 65/97% و معیار نتایج با 42/95% و در زیرمعیارها، زیرمعیار رهبری و تعهد مدیریت ارشد با 71/4% و زیرمعیار عملکرد پیشگیرانه 
با 42/46% و در زیرزیر معیارها، زیرزیرمعیار منابع با 77/91% و زیرزیر معیار پیمانکاران با 38/13% به ترتیب باالترین و پایین ترین 
امتیاز ارزیابی را به خود اختصاص دادند. رویکرد ساختاری و عملکردی به ترتیب 62/57% و 60/55% امتیاز در سطح متوسط و 

رویکرد عملکردی با 42/95% ضعیف ارزیابی شد. 

نتیجه گیری: مالحظة هم زمان سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  زیست با رویکردهای ساختاری، عملکردی، 
عملیاتی و مهندسی تاب آوری، نسبت به روش های ارزیابی معمول سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  زیست 
ارائه داد و قّوت ها و ضعف های سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  زیست بهتر شناسایی شد.  ارزیابی جامعی 
به کارگیری ابزار، روش و نتایج این تحقیق باعث صرفه جویی در وقت و هزینه، بهبود شاخص های سالمت، ایمنی و 

محیط  زیست، افزایش بهره وری و  توسعة پایدار خواهد شد.

تعارض منافع: تعارض منافع وجود ندارد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  تحقیقات،فناوری  معاونت  مالی  حمایت  با  مطالعه  این  كننده:  حمایت  منبع 
زنجان(A-11-160-2) و با کد اخالق شماره IR-ZUMS.REC.1397.88 انجام شده است.

شیوه استناد به این مقاله:

Hamed Mohammedi, Hossein Teymouri. The Assessment of Health, Safety and Environment Management System 
in Zanjan Zinc Industrial Plants from the Resilience Engineering Perspective in 2018. Iran Occupational Health. 
2020 (27 Dec);17:65.

*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 19

http://ioh.iums.ac.ir
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2843-fa.html


ارزیابی سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  زیست ...

5 Iran Occupational Health. 2020 (27 Dec);17: 65.

مقدمه 
به  منجر  اخیر  دهه های  در  علمی  فزایندة  رشد 
سعادت  به  نیل  برای  تکنولوژیکی  و  صنعتی  پیشرفت های 
بشر شده است. از سویی دیگر پیامدهای ناخواسته، ازجمله 
 (1) است.  داشته  به همراه  نیز  را  کار،  از  ناشی  حوادث 
محیط زیستی  آسیب های  و  شغلی  بیماری های  حوادث، 
به طور  را  جبران ناپذیری  گاه  و  زیاد  بسیار  خسارات 
مستقیم و غیرمستقیم به سازمان ها تحمیل می کند. (2) 
ناخواستة  عوارض  با  مقابله  برای  امروزی،  سازمان های  در 
سالمت،  مدیریت  سیستم  از  استفاده  رویدادهایی،  چنین 
شده  معرفی  مناسب  رهیافتی  زیست1  محیط   و  ایمنی 
محیط  زیست سیستمی  سالمت، ایمنی و  مدیریت  است. 
نیروی  هم افزای  چینش  هم گرایی،  با  که  است  یک پارچه 
انسانی، امکانات و تجهیزات، سعی در ایجاد محیطی سالم، 
صدمات  و  خسارات  حادثه،  از  دور  به  و  بانشاط  دلپذیر، 
کنترلی  سیستم های  تمام  اینکه  به  توجه  با   (3) دارد. 
کارایی  تغییرات  به دلیل  یا  می روند  ازبین  زمان  طول  در 
پیوسته  عملکرد  اندازه گیری  می دهند،  ازدست  را  خود 
ضروری  تاب آوری2  مهندسی  عامل  تحت   HSE مدیریت 
در  جدید  نگرشی  به عنوان  تاب آوری،  مهندسی  است. 
حوزة ایمنی، درصدد حفظ عملکرد سیستم های اجتماعی 
به جای  قّوت ها  بر  تکیه  با  مختلف،  شرایط  در  فنی  ـ 
جدید  رویکردی  تاب آوری  مهندسی   (4) ضعف هاست. 
بررسی  از  پیش نمایش  مدل های  بر  زیرا  است؛  جذاب  و 
یک کل  خطاهای انسانی تأکید دارد و سیستم را به مثابة 
آینده،  و  حال  در  ایمنی  بر  تمرکز  این  می گیرد.  درنظر 
یعنی ایمنی پیشگیرانه به جای ایمنی واکنشی و از این رو 
فقط بر خطاهای گذشته متمرکز نیست. (5) تاب آوری از 
طریق بهبود ظرفیت ها و قابلیت های سیستم، اغتشاش و 
تأثیرات را به خود جذب می کند و بازگشت به حالت قبل 
از اغتشاش را برای سیستم تسهیل می نماید. (6)  چالش 
مدیریت HS در زمینة RE، تهیة استراتژی های پیشگیری 
است که به طور مناسب سیستم های پیچیده، پویا و ناپایدار 
استراتژی هایی  خاص  به طور  می دهند.  قرار  توجه  مورد  را 
مورد نیاز است که به اندازة کافی درمورد تغییرات سیستم 
طراحی  مرحلة  در  نمی تواند  که  گیرد  قرار  توجه  مورد 
از  اطمینان  جهت  بنابراین  شود.  پیش بینی  کامل  به طور 

1 . Health, Safety and  Environment Management system (HSE-
MS)
2 . Resilience Engineering (RE) 

در  تا  بسازیم  را  پایدار  پویای  سیستم های  باید  سازگاری، 
هر لحظه ای که الزم باشد، بتوانیم سیستم را تحت کنترل 
سالمت،  مدیریت  سیستم  ارزیابی  زمینة  در   (7) بگیریم. 
زیادی  مطالعات  محققان  تاکنون  زیست  محیط  و  ایمنی 
اجرای  و  بهبود  تأثیر   (8) مون3  و  تورپ  داده اند.  انجام 
رفتار  بر  را  شغلی  ایمنی  و  بهداشت  مدیریت  سیستم 
عضالنی  اسکلتی  سالمت  و  ایمنی  و  سالمت  با  مرتبط 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  در  کار،  محیط  و  کارگران 
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که 
 Hرا بهبود داده اند، رضایت از فعالیت های H & S مدیریت
حمایت و کنترل  مدیریت و همکاران،   S &، پشتیبانی از 

مرتبط با سالمت و مشارکت در فعالیت های H & S بهبود 
سیستم های  ارزیابی   (9) همکاران  و  کاستال4  است.  یافته 
مدیریت بهداشت و ایمنی از دیدگاه مهندسی تاب آوری را 
مؤثر دانسته اند. هابر5   HSMS شکاف ارزیابی در پر کردن 
و همکاران (10) مطالعه ای را با هدف یادگیری از حوادث 
محیط های  برای  تاب آوری  مهندسی  براساس  سازمانی 
بر  مبتنی  ایمنی  ممیزی  از  استفاده  با  پرخطر،  فرایند  با 
دادند  انجام  شیمیایی  شرکت  یک  در  تاب آوری  مهندسی 
و اولویت ایمنی، گزارش حوادث، برگزاری جلسات ایمنی 
با  مدیران  و  مهندسان  اپراتورها،  دائمی  سازگاری  فردی، 
سازمان  مشخصات  کلیدی  عوامل  را  تغییر  درحال  محیط 
 (11) همکاران  و  سارین6  مقالة  در  کردند.  بیان  تاب آور 
ارزیابی و بهبود روش ارزیابی HSMS از دیدگاه مهندسی 
تاب آوری دیدگاه ها را به فرایندهای غیررسمی که معموالً 
هدایت  نمی شود،  داده  پوشش   HSMS ممیز  یک  توسط 
می کند و از دیدگاه مهندسی تاب آوری تأکید بر یادگیری 
است.  مجاز  کارهای  از  مهم تر  بسیار  عادی  کارهای  از 
که  را  ریسک  گستردة  ارزیابی  یک   (12) آون7  و  استین 
باعث شناسایی و تجزیه و تحلیل تاب آوری، آسیب پذیری 
و توصیف خطر می شود، تعریف کردند. سانراد8 و همکاران 
اندازه گیری  معمول  روش  یک  معرفی  هدف  با   (13)

شاخص  به وسیلة  بهداشتی  مراقبت های  کارکنان  رفاه 
مهندسی  براساس  فعال  ایمنی  مدیریت  سیستم های 
تاب آوری مطالعه ای را انجام دادند و دریافتند که عالوه بر 
 RE در  خطر،  شناسایی  برای  پیشرو  شاخص های  داشتن 

3 . Torp S, Moen B 
4 . Costella MF 
5 . Huber 
6 . Saurin  
7 . Steen R, Aven T 
8 . Sannerud 
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سازمان  که  دارد  بستگی  نکته  این  به  شاخص ها  انتخاب 
تعریف  تاب آور  سیستم  داشتن  به معنای  را  چیزی  چه 
می گیرد.  صورت  چگونه  شاخص ها  این  شناسایی  و  کند 
ایمنی  عالی  رویکرد  یک  وجود  همکاران (14)  کوزه1و  لی 
دانستند.  مهم  پیشگیری  قابل  سناریو  از  جلوگیری  در  را 
نواقص  شناسایی  برای  را  روشی  همکاران (15)  شیرالی2و 
ایمنی  فرهنگ  شاخص   7 که  کردند  پیشنهاد   RE اصول 
جلسة  ایمنی،  کمیته های  زمانی،  تأخیر  برنامه های  شامل 
شایستگی  کارکنان،  مشارکت  ایمنی،  آموزش  اثربخشی، 
سیستم های  شامل  مدیریت  عامل   4 و  ایمنی  آموزش  و 
مدیریت  تغییر،  مدیریت  غیرمتمرکز،  متمرکز/  کنترل 
به  مدیریت  تعهد  و  حوادث  تحلیل  و  تجزیه  و  ریسک 
آموزش  ضعف  کردند.  اندازه گیری  را  تاب آوری  و  ایمنی 
ایمنی، ضعف مدیریت تغییر و ضعف نگرش ها  سه مشکل 
 (16) همکاران  و  شیرالی  دیگر،  مقاله ای  در  بود.  مهم 
و  تاب آوری  مهندسی  ایجاد  فرایند  در  موجود  چالش های 
به  و  شناسایی  شیمیایی  کارخانة  در  را  آن  انطباق  قابلیت 
9 کالس تقسیم کردند که تجربة صریح درمورد مهندسی 
سطح  بودن  ناملموس  ایمنی،  بر  تولید  اولویت  تاب آوری، 
سیستم های  نبوِد  مذهبی،  باورهای  تاب آوری،  مهندسی 
دستورالعمل های  و  رویه ها  ضعیف،  بازخورد  گزارش دهی، 
قدیمی و مسائل اقتصادی است. آزاده و همکاران (17) با 
مطالعه ای  تاب آوری  میزان  بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی  هدف 
را در یک شرکت پتروشیمی انجام دادند. نتایج نشان داد 
تاب آوری  مهندسی  عوامل  همة  بین  در  عوامل  مهم ترین 
آگاهی، آمادگی و انعطاف پذیري است. مظلومی و همکاران 
(18) الگویی جهت ارزیابی سطح عملکرد سازمان مبتنی 

بر مهندسی تاب آوری با استفاده از روش تجزیه و تحلیل 
سلسله مراتبی فازی ارائه دادند که تعهد مدیریت و آمادگی 
دربرابر شرایط اضطراری را دو مؤلفة اصلی در تعیین سطح 
باقی  در  سهم  بیشترین  می تواند  که  می داند  تاب آوری 
ماندن وضعیت سازمان در محدودة قابل قبول را ایفا کند. 
آزاده و صالحی (19) مدل تجزیه و تحلیل پوشش داده ها 
برای  یک پارچه  تاب آوری  مهندسی  چارچوب  براساس  را 
کارایی  که  دادند  ارائه  مدیران  و  اپراتورها  کارایی  محاسبة 
مطالعه ای  در  دهد.  بهبود  پیچیده  سیستم های  در  را 
مهندسی  از  جدیدی  مفهوم  همکاران (20)  و  آزاده  دیگر، 
تاب آوری را با بهره گیری از مهندسی تاب آوری یک پارچه 
1 . Lecoze 
2 . Shirali 

ارائه کردند که میانگین امتیازهای بهره وری در مهندسی 
تاب آوری  مهندسی  از  بیشتر  کمی  یک پارچه  تاب آوری 
مهندسی  دیدگاه  از   HSE مدیریت سیستم  بررسی  است. 
مخاطرات،  در  آسیب پذیری  کاهش  بر  تأکید  با  تاب آوری 
بر  مخرب  اثرات  تعدیل  یا  کاهش  و  ایمنی  سطح  افزایش 
هدف  با  پژوهش  این  دارد.  زیادی  فواید  محیط  زیست  
شهرك  در   RE دیدگاه  از   HSE مدیریت  سیستم  ارزیابی 

تخصصی روی زنجان انجام شد.
 

روش بررسی
آن  در  به کاررفته  روش  و  کاربردی  نوع  از  پژوهش  این 
برای نیل به اهداف پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که با 
مشخصة  دو  با  شرکت   12 در  پرسش نامه  ابزار  از  استفاده 
الف. فعال در تولید شمش روی، ب. دارای سیستم مدیریت 
تخصصی  شهرك  در  یک پارچه3  مدیریت  سیستم  یا   HSE

به صورت  کارکنان  با  مصاحبه  شد.  انجام  زنجان  شهر  روی 
انجام  کاری  واحد  به صورت  موارد  از  بسیاری  در  و  گروهی 
شد. تالش شد با کارکنان همة واحدها مصاحبه شود؛ ولی 
واحدها  همة  کارکنان  با  مصاحبه  امکان  موارد  بعضی  در 
میسر نشد و واحدهای با بیشترین خطر HSE برای مصاحبه 
مدیران  حضور  بدون  مصاحبه  همچنین،  شدند.  جایگزین 
و کارکنان HSE صورت گرفت. ابتدا پرسش نامة استاندارد 
 45001  ،ISO  9001 استانداردهای  براساس   ،HSE-MS

بررسی  برمبنای  و   ILO-OSH 2001  ،ISO 14001  ،ISO

شد.  طراحی   RE و  HSE مدیریت سیستم  حوزة  در  متون 
جهت تعیین اعتبارسنجی، از روایی محتوا و ضریب آلفای 
تناسب  میزان  معرف  کرونباخ  آلفاي  شد.  استفاده  کرونباخ 
به طور  می سنجد.  را  سازه  یک  که  گویه هاست  از  گروهی 
 0/6 با  برابر  کرونباخ  آلفاي  میزان  حداقل  وجود  قراردادي 
شاخص  معموالً  اما  است.  مطلوب  توصیفی  مطالعات  براي 
اعتبار درونی مناسب بین 0/7 تا 0/8 درنظر گرفته می شود. 
آمد  به دست   %802 کرونباخ  آلفاي  میزان  مطالعه،  این  در 
که 0/7 و باالتر درنظر گرفته شد. جهت تکمیل پرسش نامه، 
که  شد  ارزیابی  عملیاتی  و  عملکردی  ساختاری،  رویکرد 
به ترتیب با تجزیه و تحلیل اسناد، شاخص های استخراج شده 
توسط واحد HSE شرکت ، نظارت مستقیم و بازدید میدانی و 

مصاحبه با کارکنان انجام شد. 
ملی  جایزة  براساس  پرسش نامه  سؤاالت  به  امتیازدهی 
امتیاز  مجموع  و  گرفت  صورت   (1 (جدول  برزیل  کیفیت 

3 . Integrated Management System (IMS)
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جداگانه  به صورت  زیرزیرمعیارها  و  زیرمعیارها  معیارها، 
دیدگاه  از   HSE-MS وضعیت  درنهایت  و  شد   Excel وارد 

مهندسی تاب آوری تعیین سطح شد. 

یافته ها
 RE از دیدگاه HSE-MS راهنمای جدول 1: پرسش نامة

براساس جایزة ملی کیفیت برزیل به شرح زیر امتیازدهی 
شده است: الف. ردیفی (سطری) که بهترین حالت را برای 
وضعیت سؤال نشان می داد و از ستونی که توضیحات آن 
بهترین وضعیت مشاهده شده را بیان می کرد، انتخاب شد. 
از نقطة تالقی سطر و ستون درصد مربوطه مشخص شد و 
مختلف،  خانه های  در  مشابه  ویژگی های  وجود  درصورت 

 (21) ملی کیفیت برزیل براساس جایزة REاز دیدگاه   HSE-MS نامة امتیازدهی پرسش وةنح ـ1 جدول
 

مدیریت                          های شیوه انتشار      
 ادغاماستمرار، 

 
 

 بودن، مناسب
                     فعاالنه، پیش 

 نوآوری

 های شیوه از•
 مدیریت

فاده نشده است
 از •است.

 ها گزارش
 نشده استفاده

 •.است
 از مدرکی

 وجود ادغام
 .ندارد

های  یوهش از
مدیریت در برخی 
از مناطق، 

 یندها،افر
یا محصوالت و 

های  توسط بخش
مربوطه  استفاده 

 •شده است.
 از  مستمر استفادة

 های شیوه
 مدرکی •.مدیریت

 وجود ادغام از
 .ندارد

 های شیوه از•
 در مدیریت
 مناطق از بسیاری
 فرایندها، اصلی،

 یا/  و محصوالت
 استفاده ها بخش

 ةاستفاد • شود می
مستمر در بعضی 

های  از شیوه
 برخی •مدیریت 

 وجود امادغ شواهد
 .دارد

 های شیوه از•
 مناطق در مدیریت

 یندها،فرا اصلی،
 یا/  و محصوالت

 استفاده ها بخش
 استفادة •.شود می

 در  تقریباً مستمر
 های شیوه تمام

 اکثر •.مدیریت
 ادغام از شواهد
 .دارد وجود

 مدیریتی تدابیر •
 در تقریباً شده ارائه
 ها، زمینه تمام
 یندها،فرا

 یا/  و محصوالت
 استفاده ها بخش

 استفادة •.شود می
 همة در مستمر

 ایه شیوه
 اکثر •.مدیریت
 ادغام از شواهد
 دارد. وجود

 مدیریتی های شیوه •
 مناطق، همة در
 محصوالت یندها،فرا
 ها بخش توسط یا/  و
 •شود ستفاده میا

 در مستمر استفادة
 های شیوه همة

 همة •.مدیریت
 از شده ارائه مدارک

 .ددار وجود ادغام

 همة برای مدیریت های شیوه •
 •.است مناسب نیاز مورد الزامات

فعال  الزامات ةجلسات برای هم
 •.است مناسب ها شیوه همة •است.

 وجود نوآوری ها روش از برخی در
 .دارد

 
 

10% 

 
 

30% 

 
 

50% 

 
 

70% 

 
 

90% 

 
 

100% 

 همة برای مدیریت های شیوه •
 •مات مورد نیاز مناسب است.الزا

 تقریباً الزامات همة برای جلسات
 تقریباً ها، شیوه همة •.است فعال

 ها روش از برخی در •.است مناسب
  .دارد وجود نوآوری

 

 
 

10% 

 
 

30% 

 
 

50% 

 
 

70% 

 
 

80% 

 
 

90% 

 همة برای مدیریت های شیوه •
 .است مناسب تقریباً الزامات

 زاماتال از بسیاری برای جلسات •
 سبمنا ها شیوه اکثر •فعال است.

 . است

 
 

10% 

 
 

30% 

 
 

50% 

 
 

60% 

 
 

70% 

 
 

70% 
 

 از بسیاری برای مدیریت های شیوه •
 برخی جلسات •.است مناسب الزامات

 از برخی •.است فعال الزامات از
 .است مناسب ها شیوه

 
 

10% 

 
 

30% 

 
 

40% 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

50% 

ی برخی از برا های مدیریت شیوه •
 است. الزامات مناسب

 
10% 

 
20% 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 نیاز، موارد برای مدیریت های شیوه •
 ت.اس نشده گزارش یااست  نامناسب

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
  

جدول 1ـ  نحوة امتیازدهی پرسش نامة  HSE-MS از دیدگاه RE براساس جایزة ملی کیفیت برزیل )21(
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همیشه گروه پایین تر انتخاب شد.  

براساس جدول 2، معیارها و زیرمعیارهای  HSE-MS و 
RE به این شرح است: 

 HSE-MS 1. معیار برنامه ریزی
1ـ1. تعهد مدیریت ارشد: این معیار الزاماتی نظیر تعهد 

مدیریت ارشد به اجرای برنامه های HSE، تأمین منابع برای 
HSE-MS همکاری با سهام داران در راستای اجرا، توسعه 

و بهبود HSE-MS و فشار تولید به HSE را بررسی می کند.
خط مشی  و  اهداف   :HSE-MS خط مشی و  اهداف  1ـ2. 
مرتبط به هم هستند و باید همخوانی داشته باشند. تأکید 
RE بر بهبود مستمر، حتی درصورت خوب بودن عملکرد 

HSE است. (22)

تعریف  معیار  این  مستند سازی:  و  منابع  سازمان،  1ـ3. 
سلسله مراتبی  سطوح  تمام  در  اساسی  مسئولیت های 
سازمان، تأمین منابع مالی ـ انسانی و ایجاد سازوکارهایی 
و  قابلیت  سازمانی،  بوروکراسی  کارکنان،  مشارکت  برای 

شایستگی را بررسی می کند. 
هر  برای  اصلی  مسئلة  معیار  این  قانونی:  الزامات  1ـ4. 
با  انطباق  و  مدارك  و  اسناد  بررسی  به  و  است   HSE-MS

و  آمادگی  به  مربوط  الزامات   ،HSE قوانین  و  استانداردها 
واکنش به شرایط اضطراری را واکاوی می کند.

1ـ5. برنامه ریزی HSE-MS: این معیار ایجاد اولویت برای 
و  مسئولیت ها  زمان بندی،  منابع،  وظایف،  دستورالعمل ها، 

مشارکت برای دستیابی به اهداف اساسی را بررسی می کند.

2. معیار ارزیابی و مدیریت ریسک
مهندسی  و  مرسوم  دیدگاه  از  خطرات  شناسایی  2ـ1. 
فیزیکی،  مانند  خطرات  شناسایی  بر  مورد  این  تاب آوری: 
شیمیایی و بیولوژیکی و خطرات ویژه مانند فشار تولید بر 

HSE و یکنواختی کار تأکید می کند.

ریسک های  مدیریت  مالك  این  ریسک:  ارزیابی  2ـ2. 
شناسایی شدة HSE و شرایط اضطراری را ارزیابی می کند.

معیار  این  پیشگیرانه:  اقدامات  برنامه ریزی  2ـ3. 
تحلیل  و  تجزیه   ،HSE ریسک  ارزیابی  مستندسازی 
کاهش  برای  عملیاتی  برنامه ریزی  و  یادگیری  ارزیابی ها، 
ویژگی های  با  کار  شرایط  سازگاری  و  خطرات  حذف  یا 
 HSE به نفع تصمیم مستقل  اخذ  و  روان شناسی کارکنان 

دربرابر خطرات تولید است.  

3. معیار مدیریت افراد
از  کارکنان  آگاهی  بررسی  کارکنان:  مشارکت  3ـ1. 

محدودة عملکرد ایمن است. 

 4. معیار عوامل ایمنی عمومی
این  سیستم های مدیریتی:  ادغام  و  تغییر  مدیریت  4ـ1. 

 REاز دیدگاه  HSE-MSهای زیرمعیاررو زی هازیرمعیار ،معیارها ـ2 جدول
 

 زیرمعیارهامعیارها، زیرمعیارها و زیر

 ریزی سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست برنامه -1
 : رهبری و تعهد مدیریت ارشد1-1
 HSE-MS مشی خطو : اهداف 1-2
 سازی: سازمان منابع و مستند1-3
 : نقش سازمانی1-3-1
 ا نمایندگان مدیریت: نماینده ی1-3-2
 : مستندات و سوابق1-3-3
 : منابع1-3-4
 ها قابلیت و شایستگی: 1-3-5
 ها : شایستگی و قابلیت1-3-5-1
 : آموزش1-3-5-2
 : پیمانکاران1-3-6
 : ارتباطات1-3-7
 : الزامات قانونی و سایر الزامات1-4
 HSE-MSریزی  ریزی یا طرح : برنامه1-5
 یندهای عملیاتی: ارزیابی و مدیریت ریسکافر -2
 ها رسان و اثرات آن : شناسایی مخاطرات بالقوه آسیب2-1
 : ارزیابی ریسک2-2
 ریزی اقدامات پیشگیرانه : برنامه2-3
 مدیریت افراد-3
 : مشارکت، مشاوره و نمایندگان کارکنان3-1
 عوامل ایمنی عمومی -4
 ها غام سیستم: مدیریت تغییر و اد4-1
 پارچگی سرمایه : یک4-2
 ریزی نظارت بر عملکرد برنامه -5
 های واکنشی : شاخص5-1
 های پیشگیرانه : شاخص5-2
 یند ممیزی: فرا5-3
 گیری عملکرد : سیستم اندازه5-4
 بازخورد، یادگیری و بهبود مستمر-6
 : بررسی رویدادها6-1
 صالحی: اقدامات پیشگیرانه و ا6-2
 : مرور مدیریت و بهبود مستمر6-3
نتایج -7  
 : عملکرد واکنشی7-1
 : عملکرد پیشگیرانه7-2

جدول 2ـ  معیارها، زیرمعیارها و زیرزیرمعیارهای HSE-MS از دیدگاه 
RE
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مورد ادغام سیستم های مدیریت و مکانسیم های سازگاری 
با  محیط های  کاری  در  تغییر  مدیریت  و  پیش بینی  برای 
.(RE مهم از دیدگاه) را بررسی می کند HSE توجه به مفاهیم
4ـ2. پیمانکاران و تدارکات: این معیار به مسائل مربوط به 
HSE در هنگام تهیه و انعقاد پیمان ها و موارد مهم می پردازد.

5. معیار برنامه ریزی نظارت بر عملکرد
 5ـ1. شاخص های واکنشی: چگونگی پذیرش معیارهای 

چگونگی  جمع آوری،  نحوة  استفاده،  علت   ،HSE واکنشی
معیارهای  از  سازمانی  یادگیری  نحوة  و  تحلیل  و  تجزیه 

ایمنی فردی و فرایندی را بررسی می کند. 

شاخص های  اندازه گیری  پیشگیرانه:  شاخص های  5ـ2. 
پیشگیرانه، موفقیت، بهبود و پاسخ به اثرات نامطلوب فشار 

تولید و تهدیدات ایمنی را می سنجد.
استانداردهای  توسط  مورد  این  ممیزی:  فرایند  5ـ3. 
براساس  ممیزی  بر  روند  و  می شود،  بررسی   HSE-MS

الزامات قانونی، حفظ مستندات ممیزی ها، تجزیه و تحلیل 
نتایج، اطالع رسانی ذی نفعان از نتایج ممیزی و بر مشارکت 

کارکنان در فرایند ممیزی داخلی تأکید دارد.
نظارت،  بر  عملکرد:  اندازه گیری  سیستم  5ـ4. 
تأکید  عمکرد  بررسی  و  تحلیل  و  تجزیه  اندازه گیری، 

می کند. 

 
 

 ییابارز برای شواهد منابع و HSE-MS  عناصر  بین ارتباط ـ3 جدول
 
 
 
 

 زیرمعیار

 شواهد منابع
 عملیاتی  عملکرد ساختار

و  مستندات
 تحلیل و تجزیه
 سوابق

بررسی  و تحلیل
 های شاخص
 عملکرد

 

 مشاهده
 مستقیم

  با مصاحبه
مدیریت ارشد یا 

مدیریت  نمایندة
 ارشد

با  مصاحبه
 مسئول
HSE 

 

 با مصاحبه
از  ای نمونه

 کارکنان

          شد: رهبری و تعهد مدیریت ار1-1
  HSE-MS           مشی :  اهداف و خط1-2
          : نقش سازمانی1-3-1
          : نماینده یا نمایندگان مدیریت1-3-2
          : مستندات و سوابق1-3-3
         : منابع1-3-4
           ها : شایستگی و قابلیت1-3-5-1
           : آموزش1-3-5-2
          : پیمانکاران1-3-6
          باطات: ارت1-3-7
           : الزامات قانونی و سایر الزامات1-4
 ریزی ریزی یا طرح : برنامه1-5
 HSE-MS 

         

 ی مخاطرات بالقوه: شناسای2-1
 ها رسان و اثرات آن آسیب 

         

           : ارزیابی ریسک2-2
           ریزی اقدامات پیشگیرانه : برنامه2-3
         کارکنان مشارکت :3-1
          ها : مدیریت تغییر و ادغام سیستم4-1
         پارچگی سرمایه : یک4-2
         های واکنشی : شاخص5-1
         های پیشگیرانه : شاخص5-2
          یند ممیزیا: فر5-3
          گیری عملکرد : سیستم اندازه5-4
           : بررسی رویدادها6-1
          : اقدامات پیشگیرانه و اصالحی6-2
          : مرور مدیریت و بهبود مستمر6-3
          : عملکرد واکنشی7-1
          : عملکرد پیشگیرانه7-2

جدول 3ـ  ارتباط بین  عناصر  HSE-MS و منابع شواهد برای ارزیابی
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6. معیار بازخورد، یادگیری و بهبود مستمر
6ـ1. بررسی رویدادها از دیدگاه مرسوم و RE: این معیار 
پیامدهای  و  حوادث  علل  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  به 
مهندسی  دیدگاه  از  تاکیدشده  علل  و  محیط زیستی 

تاب آوری می پردازد. 
6ـ2. اقدامات پیشگیرانه و اصالحی: این مورد بر نظارت 

و مستندسازی اقدامات پیشگیرانه متمرکز است.
6ـ3. مرور مدیریت و بهبود مستمرs: این مالك نظارت و 

یادگیری مدیریت ارشد از HSE-MS را بررسی می کند و با 
توجه به تهدیدها و فرصت ها، بر تجزیه و تحلیل موفقیت ها، 

شکست ها و نوآوری در اقدامات تأکید می کند.   

7. معیار نتایج  
  HSEشاخص های مقایسة  در  واکنشی:  عملکرد  7ـ1. 
سازمان  فعلی  وضعیت  بین المللی  و  ملی  معیارهای  با 

مشخص می شود.

 
 RE و   HSE-MSارتباط بین عناصر ـ4 جدول

 
 آوری اصول مهندسی تاب زیرمعیارهامعیارها، زیرمعیارها و زیر

تعهد مدیریت 
 ارشد

انعطاف  یادگیری
 پذیری

 آگاهی

    
         ریزی سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست برنامه -1

        : رهبری و تعهد مدیریت ارشد1-1
  HSE-MS      مشی : اهداف و خط1-2
       سازی: سازمان منابع و مستند1-3
       : نقش سازمانی1-3-1
       : نماینده یا نمایندگان مدیریت1-3-2
      : مستندات و سوابق1-3-3
      : منابع1-3-4
       ها قابلیت و شایستگی: 1-3-5
      ها : شایستگی و قابلیت1-3-5-1
       : آموزش1-3-5-2
     : پیمانکاران1-3-6
      : ارتباطات1-3-7
     : الزامات قانونی و سایر الزامات1-4
     HSE-MS ریزی  ریزی یا طرح : برنامه1-5
        و مدیریت ریسک یندهای عملیاتی: ارزیابیفرا -2
      ها رسان و اثرات آن : شناسایی مخاطرات بالقوه آسیب2-1
      : ارزیابی ریسک2-2
       ریزی اقدامات پیشگیرانه : برنامه2-3
       مدیریت افراد -3
       : مشارکت، مشاوره و نمایندگان کارکنان3-1
         عوامل ایمنی عمومی -4
         ها م سیستم: مدیریت تغییر و ادغا4-1
       پارچگی سرمایه : یک4-2
      ریزی نظارت بر عملکرد برنامه -5
      های واکنشی : شاخص5-1
      های پیشگیرانه : شاخص5-2
      : فرآیند ممیزی5-3
      گیری عملکرد : سیستم اندازه5-4
        بازخورد، یادگیری و بهبود مستمر -6
       : بررسی رویدادها6-1
      : اقدامات پیشگیرانه و اصالحی6-2
        : مرور مدیریت و بهبود مستمر6-3

نتایج -7       
      : عملکرد واکنشی7-1
      : عملکرد پیشگیرانه7-2

   

RE  و  HSE-MSجدول 4ـ  ارتباط بین عناصر
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7ـ1  آیتم  به  شبیه  مورد  این  پیشگیرانه:  عملکرد  7ـ2. 
البته با تأکید بر معیارهای پیشگیرانه است.

براساس جدول 3، منابع شواهد برای هر آیتم مشخص 
تجزیه  و  مستندات  بررسی  با  ساختاری  رویکرد  ابتدا  شد. 
بررسی  و  تحلیل  با  ساختاری  رویکرد  سوابق،  تحلیل  و 
شاخص های عملکردی و رویکرد عملیاتی از طریق مصاحبه 
با مدیریت ارشد یا نمایندة مدیریت ارشد، مسئول HSE و 

کارکنان ارزیابی شده است.
در جدول 4، ارتباط بین عناصر HSE-MS و R  مشخص 
شده است. ارتباط معیارها، زیرمعیارها و زیرزیرمعیارهای 
مورد  تاب آوری  مهندسی  چهارگانة  اصول   HSE-MSو 

ارشد،  مدیریت  تعهد  شامل  تحقیق  این  در  ارزیابی 
یادگیری، انعطاف پذیری و آگاهی در جدول فوق مشخص 
که   RE اصول از  مجموعه ای  اینکه  به  توجه  با  است.  شده 
در محافل علمی به طور گسترده پذیرفته شده باشد وجود 
ندارد، بنابراین براساس مطالعات مختلف (21ـ25) 4 اصل 

مرتبط عبارت اند از:
1. تعهد مدیریت ارشد: به اهداف HSE همسطح یا باالتر 

از اهداف دیگر سازمان اهمیت داده می              شود.
مهندسی  عادی:  کارهای  و  حوادث  از  یادگیری   .2
کارهای  در  موفق  راهکارهای  انتشار  و  درك  بر  تاب آوری 

عادی و یادگیری از حوادث تأکید می کند. (26) 
3. افزایش انعطاف پذیری: در مهندسی تاب آوری فرض 
بر این است که خطاهای انسانی ناشی از فشارهای فردی 
طراحی  بنابراین  (27)؛  است  اجتناب ناپذیر  سازمانی  و 

سیستم کار باید انعطاف پذیر باشد.
4. اطالع از وضعیت سیستم: آگاهی کارکنان از شرایط 
فعلی و پیشگیرانه HSE سازمان مهم است؛ زیرا پیش بینی 
تغییرات آینده در محیط داخلی و بیرونی که ممکن است 
بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارد، حیاتی است. (13) آگاهی 

برای ارزیابی ادغام تولید و ایمنی اهمیت دارد. (24ـ25)
 RE از دیدگاه HSE-MS راهنمای جدول 4: پرسش نامة

براساس جایزة ملی کیفیت برزیل به شرح زیر امتیازدهی 
برای  را  حالت  بهترین  که  (سطری)  ردیفی  الف.  شد: 
توضیحات  که  ستونی  از  و  می دهد  نشان  سؤال  وضعیت 
انتخاب  می کند  بیان  را  مشاهده شده  وضعیت  بهترین  آن 
مربوطه  درصد  ستون  و  سطر  تالقی  نقطة  از  و  می شود 
در  مشابه  ویژگی های  وجود  درصورت  می گردد.  مشخص 
شده  انتخاب  پایین تر  گروه  همیشه  مختلف،  خانه های 

است.
پرسش نامه  آیتم های  به  امتیازدهی   ،5 جدول  طبق 
وضعیت  و  شد  انجام  برزیل  کیفیت  ملی  جایزة  براساس 
روی  شهرك  تاب آوری  مهندسی  دیدگاه  از   HSE-MS

تعیین سطح گردید.

دیدگاه  از   HSE-MS ارزیابی  نتایج   ،6 جدول  طبق 
مهندسی تاب آوری به تفکیک 12 شرکت روی آورده شده 
خود  درخواست  به دلیل  روی  شرکت های  اصلی  نام  است. 
شرکت ها مبنی بر محرمانه ماندن اطالعات و تعهد محقق 
با موافقت استاد راهنما به صورت قراردادی از عدد 1 تا 12 
نام گذاری شده است. درصورت نیاز به اطالعات هریک از 
شرکت ها،  فایل داده ها با نام اصلی تک تک شرکت ها قابل 

دسترسی است.
طبق جدول 7، وضعیت سیستم مدیریت HSE با کسب 
امتیاز 57/8% در سطح متوسط ارزیابی شد. در معیارهای 
با  ریسک  مدیریت  و  ارزیابی  معیار   ،HSE-MS اصلی 
زیرمعیارهای  در   ،%42/95 با  نتایج  معیار  و   %65/97
با  ارشد  مدیریت  تعهد  و  رهبری  زیرمعیار   ،HSE-MS

در  و   %42/46 با  پیشگیرانه  عملکرد  زیرمعیار  و   %71/4
زیرزیر معیارهای HSE-MS، زیرزیرمعیار منابع با %77/91 
و زیرزیر معیار پیمانکاران با 38/13% به ترتیب باالترین و 

پایین ترین امتیاز ارزیابی را به خود اختصاص دادند.
طبق جدول 8، رویکرد ساختاری و عملکردی به ترتیب 
با  عملکردی  رویکرد  و  متوسط   %60/55 و   %62/57

42/95% امتیاز، ضعیف ارزیابی شدند. 

 
 آوری دیدگاه مهندسی تاب ازHSE-MS ح تعیین سطـ 5 جدول

 

 امتیاز HSE-MS آوری تاب

76-100 خوب  

51-75 متوسط  

 50≥ ضعیف

جدول 5ـ تعیین سطح  HSE-MSاز دیدگاه مهندسی تاب آوری
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 زیرمعیارها و زیرزیرمعیارها معیارها، های روی براساس تفکیک شرکت نتایج ارزیابی به ـ6 جدول

 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 زیرمعیار

رهبری و 
تعهد مدیریت 

 ارشد

21/57 5/65 88/75 02/84 32/85 13/75 95/58 15/74 06/75 57/48 69/79 47/64 

و  مشی خط
اهداف 

HSE-
MS 

47/29 2/25 53/62 24/63 85/43 93/58 14/60 89/44 95/76  9/47 66/81 71/85 

 08/84 1/63 87/29 93/65 14/87 8/63 15/77 04/90 53/95 65/91 8/28 85/52 نقش سازمانی

نماینده یا 
نمایندگان 

 مدیریت

30 5/37 100 5/82 80 35 35 70 85 5/37 5/82 65 

مستندات و 
 سوابق

61/63 6/54 25/81 45/73 24/77 31/61 65/79 06/56 08/82 87/33 2/71 5/67 

 95 80 30 75 100 75 85 50 100 85 60 100 منابع

شایستگی و 
 ها قابلیت

74/61 8/85 25/63 42/65 04/70 5/55 3/53 42/53 86/63 74/69 06/71 48/70 

14/61 آموزش  5/64 33/61 75/39 33/66 83/42 83/38 38/12 05/57 08/32 61/68 6/65 
 27/52 97/37 حذف 36/38 18/48 09/35 حذف 29/8 18/53 98/19 6/52 45/35 پیمانکاران

 12/47 61/53 8/47 79/60 42 57/67 65/85 97/46 45/68 3/61 71 41/41 ارتباطات

الزامات 
قانونی و سایر 

 الزامات

23/47 7/65 2/70 25/64 32/68 71/53 08/57 57/44 97/73 24/41 63/58 64/68 

ریزی  طرح
HSE-

MS 

76/44 1/44 3/64 80 79/87 84/60 48/39 84 8/57 16/9  93/65 76/67 

ی شناسای
مخاطرات 

بالقوه 
رسان و  آسیب

 ها اثرات آن

81/43 46 75/56 15/74 3/88 31/62 26/63 57/72 6/83 38/50 70 08/86 

زیابی ار
 ریسک

38/57 6/64 02/78 38/69 47/90 36/69 57/72 71/66 03/72 29/38 2/62 28/83 

ریزی  برنامه
اقدامات 

 پیشگیرانه

24/50 5/74 54 15/71 71/77 89/79 05/55 85/58 06/65 64/42 96/59 44/64 

مشارکت، 
مشاوره و 

نمایندگان 
 کارکنان

66/26 1/39 75/59 02/51 82/44 95/35 64/37 85/32 51 04/35 26/51 66/52 

مدیریت تغییر 
و ادغام 

 ها سیستم

50 20 44/24 65 50 55/70 33/58 11/51 11/71 50 66/66 22/92 

 33/83 5/62 66/31 66/85 66/86 14/77 66/76 66/66 66/86 80 6/46 60پارچگی  یک

جدول 6ـ  نتایج ارزیابی به تفکیک شرکت های روی براساس معیارها، زیرمعیارها و زیرزیرمعیارها
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تاب آوری:  مهندسی  اصل  چهار   ،9 جدول  طبق   

 ،%61/13 یادگیری   ،%63/92 ارشد  مدیریت  تعهد 
ارزیابی  با   %61/41 با  آگاهی  و   %65/08 انعطاف پذیری 
محیط   و  ایمنی  سالمت،  مدیریت  سیستم  معیارهای 
زیست و ادغام با مهندسی تاب آوری تعیین سطح شد. در 
نام  به جای  قراردادی  به صورت   12 تا   1 اعداد  جدول،  این 

شرکت های روی مورد مطالعه جایگزین شد.

بحث
انجام شده  ممیزی های  بیشتر  و  مشابه  پژوهش های 
یا  و   ISO  14001  ،ISO  9001 استانداردهای  براساس 
این  ولی  بوده ؛   OHSAS  18001 شاخص های  برمبنای 
برای  است.  بزرگ تر  آماری  جامعة  نظر  از  و  جامع  تحقیق 
 (22) همکاران  و  سارین  و   (9) همکاران  و  کاستال  مثال 
مهندسی  دیدگاه  از  را   HS مدیریت سیستم  ارزیابی 
در  برق  توزیع  شرکت  و  اگزوزسازی  شرکت  در  تاب آوری 
پرداخته  زیست  محیط  بُعد  به  که  داده اند  انجام  برزیل 
بر  19ـ20)   ،17) همکاران  و  آزاده  همچنین  است.  نشده 
ارزیابی HSE از دیدگاه مهندسی تاب آوری در یک شرکت 

پتروشیمی تمرکز نموده و ارزیابی سالمت، ایمنی و محیط 
 .HSE مدیریت  سیستم  نه  کرده اند،  بررسی  را  زیست 
شیرالی و همکاران (15ـ16) روشی برای شناسایی نواقص 
 HSE ممیزی  کمبودهای  به  و  کرده   پیشنهاد   RE اصول 

اشاره ای نکرده اند.
از   HSE مدیریت سیستم  ممیزی ها،  سایر  با  مقایسه  در 
واقعی  نحوة  بررسی  مستلزم  تاب آوری  مهندسی  دیدگاه 
کار  انجام  در  کارگران  استراتژی های  به  و  بوده  کار  انجام 
توجه نموده  و بر کاهش شکاف بین نحوة واقعی انجام کار 
و مقررشده (طبق دستورالعمل) تمرکز کرده است. با این 
حال، ممیزی کار واقعی از دیدگاه RE باید به جای تطبیق 
قوانین، تمرکز معمول در برنامه های ایمنی مبتنی بر رفتار، 
بر درك سازگاری و شناسایی درجة آزادی کارگران تأکید 

کند. (9، 22) 
نتایج ممیزی های صورت گرفته در ارزیابی ها و پایش های 
گواهی نامة  اخذ  در   ،  (OHSAS  18001) بهداشت  مرکز 
مدیریت کیفیت (ISO 9001)، در ارزیابی ها و پایش های 
سازمان محیط  زیست (ISO 14001)، وضعیت HSE را در 
سطح خوب ارزیابی کرده اند؛ درصورتی که در این تحقیق، 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 زیرمعیار

 سرمایه

های  شاخص
 واکنشی

50 40 60 80 45 70 70 80 60 0 60 75 

های  شاخص
 پیشگیرانه

45 40 5/72 70 100 45 5/37 70 5/77 0 70 65 

 62/90 96/68 01/15 77/85 25/68 72/76 06/79 97/81 51/70 3/77 6/17 12/85 یند ممیزیفرا

سیستم 
گیری  اندازه

 عملکرد

45 2/51 25/65 75/58 56/65 25/65 5/77 5/76 65 5/32 65 63 

بررسی 
 رویدادها

27/48 56 67/50 91/80 71/67 71/65 48/80 6/60 04/59 69/56 14/57 45/60 

اقدامات 
پیشگیرانه و 

 اصالحی

51/46 3/52 68 86/79 86/54 94/58 89/61 04/64 94/59 6/48 01/52 13/63 

مرور مدیریت 
و بهبود 

 مستمر

28/74 1/52 1/52 85/92 57/78 14/77 42/66 71/85 28/74 45 28/69 43/41 

عملکرد 
 واکنشی

55/35 42 87/64 71/55 56/15 15/18 36 85/57 51 35/14 82/69 6/60 

عملکرد 
 پیشگیرانه

77/27 42 75/43 71/55 81/40 40 36 57/53 5/44 03/14 86/50 6/60 
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وضعیت HSE-MS در سطح متوسط ارزیابی شد. 
در شرکت های جامعة تحقیق، اهمیت HSE در مقایسه با 
سایر بخش های مدیریت، به واسطة الزامات قانونی و اجبار 
یکی  اقتصادی.  و  اجتماعی  فرهنگی،  درك  یک  نه  بود، 
واحد  شرکت ها،  از  بعضی  در  موضوع،  این  برای  دالیل  از 
HSE به عنوان واحد تحمیلی و اجباری از طرف ارگان های 

جهت  ابزاری   HSE قوانین رعایت  و  می شود  نگاه  نظارتی 
 ISO  ،ISO  14001 نظیر  بین المللی  گواهی نامه های  اخذ 
از  بود.  محصوالت  صادرات  برای   ISO  45001 و   9001
ارتباط  مدیریتی،  واحد  به عنوان   ،HSE واحد  دیگر  سوی 
حادثة  اینکه  مگر  دارد،  سازمان  ارشد  مدیریت  با  کمتری 
منجر به فوت رخ دهد تا مدیریت به مسائل HSE حساسیت 

 شهرک تخصصی روی زنجان براساس معیارها و زیرمعیارها HSE-MSج ارزیابی نتای ـ7 دولج
 

 امتیاز زیرمعیارهامعیارها، زیرمعیارها و زیر 

 55/61 ریزی سیستم مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست برنامه -1
 4/71 : رهبری و تعهد مدیریت ارشد1-1
 HSE-MS 7/56 مشی و خط : اهداف1-2
 36/61 سازیمنابع و مستند: سازمان 1-3
 16/69 : نقش سازمانی1-3-1
 66/61 : نماینده یا نمایندگان مدیریت1-3-2
 81/66 : مستندات و سوابق1-3-3
 91/77 : منابع1-3-4
 08/58 ها و آموزش قابلیت و شایستگی: 1-3-5
 3/65 ها : شایستگی و قابلیت1-3-5-1
 87/50 : آموزش1-3-5-2
 13/38 پیمانکاران :1-3-6
 8/57 : ارتباطات1-3-7
 46/59 : الزامات قانونی و سایر الزامات1-4
 HSE-MS 82/58ریزی  ریزی یا طرح : برنامه1-5
 97/65 یندهای عملیاتی: ارزیابی و مدیریت ریسکفرا -2
 43/66 ها رسان و اثرات آن : شناسایی مخاطرات بالقوه آسیب2-1
 69/68 یسک: ارزیابی ر2-2
 79/62 ریزی اقدامات پیشگیرانه : برنامه2-3
 14/43 مدیریت افراد -3
 14/43 : مشارکت، مشاوره و نمایندگان کارکنان3-1
 07/63 عوامل ایمنی عمومی -4
 78/55 ها : مدیریت تغییر و ادغام سیستم4-1
 37/70 پارچگی سرمایه : یک4-2
 02/64 کردریزی نظارت بر عمل برنامه -5
 5/57 های واکنشی : شاخص5-1
 7/57 های پیشگیرانه : شاخص5-2
 74/69 یند ممیزی: فرا5-3
 14/71 : سیستم اندازه گیری عملکرد5-4
 91/63 بازخورد، یادگیری و بهبود مستمر -6
 97/61 : بررسی رویدادها6-1
 17/59 : اقدامات پیشگیرانه و اصالحی6-2
 58/70 دیریت و بهبود مستمر: مرور م6-3

نتایج -7  95/42  
 45/43 : عملکرد واکنشی7-1
 46/42 : عملکرد پیشگیرانه7-2

جدول 7ـ  نتایج ارزیابی HSE-MS شهرک تخصصی روی زنجان براساس معیارها و زیرمعیارها
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نشان دهد و یا از طرف ارگان های نظارتی، اقدامات قانونی 
از  دیگر  یکی  گیرد.  صورت   HSE الزامات  نقض  بر  مبنی 
مدیریت  اول  تراز  اولویت های  میان  در   HSE که شواهدی 
انجام شده  سرمایه گذاری های  که  است  این  نیست،  ارشد 
ابتدا در اجرای استاندارد مدیریت کیفیت، جهت فروش و 
صادرات محصوالت بوده، سپس تمرکز در HSE بوده است.
آن  تأثیر  و  قابلیت  و  شایستگی  معیار  به  توجه  در 
ذکر  تاب آوری،  مهندسی  اصول  از  یادگیری  اصل  در 
کارشناس  به کارگیری  عدم  که  است  ضروری  نکته  این 
در  کارشناسان  با  همکاری  قطع  گاهی  و  تمام وقت   HSE

دلیل  است؛  گذاشته  منفی  تأثیر  اصل  این  بر  کوتاه مدت، 
حفظ  انتخاب،  در  که  بود  شرکت هایی  موفقیت  ادعا  این 
کرده  تمرکز  کارشناسان  از  گروه  این  برای  نهادن  ارزش  و 

انجام  شرکت ها  از  بسیاری  در  آموزشی  نیازسنجی  بودند. 
نشده بود. درصورتی  که حوادث و شبه حوادث رخ داده اگر 
به درستی مستند و تجزیه و تحلیل می شدند، می توانستند 
به عنوان درس آموخته دوره های بعد باشند. دلیل دیگر این 
سازمان  در  حوادث  گزارش  فرم های  بررسی  در  که  است 
علل  با  مشابه،  حوادث  زنجان،  استان  اجتماعی  تأمین 
اصالحی  اقدامات  با  که  درحالی  است؛  افتاده  اتفاق  مشابه 

قابل پیشگیری بودند.  
در زمینة تفاوت کار واقعی و مقررشده، به صورت جزئی 
و آن هم در موارد وقوع حادثه بررسی صورت گرفته است. 
همچنین آموزش مسائل HSE و فنی به کارکنان به صورت 
کتبی)  (نه  شفاهی  به طور  دستورالعمل ها  و  نبوده  مستمر 
توسط سرپرست واحدها ارائه شده بود؛ این درحالی است 

 
 عملیاتیعملکردی و  ساختاری، با سه رویکرد HSEارزیابی سیستم مدیریت  ـ8 جدول

 
 رویکرد معیار

 عملیاتی  عملکردی ساختاری
    4/71 رهبری و تعهد مدیریت ارشد  

HSE-MS 7/56و اهداف  مشی خط    7/56  
16/69 نقش سازمانی    16/69  

66/61 مدیریت نماینده یا نمایندگان    66/61  
81/66 مستندات و سوابق    81/66  

91/77 منابع    91/77  
3/65 ها شایستگی و قابلیت    3/65  

87/50 آموزش    87/50  
13/38 پیمانکاران    13/38  
    8/57 ارتباطات  

46/59 الزامات قانونی و سایر الزامات    46/59  
HSE-MS 82/58ریزی  ریزی یا طرح برنامه    82/58  

43/66 ها رسان و اثرات آن ناسایی مخاطرات بالقوه آسیبش    43/66  
69/68 ارزیابی ریسک    69/68  

79/62 ریزی اقدامات پیشگیرانه برنامه    79/62  
    14/43 مشارکت، مشاوره و نمایندگان کارکنان  

78/55 ها مدیریت تغییر و ادغام سیستم    78/55  
37/70 پارچگی سرمایه یک    37/70  

5/57 ای واکنشیه شاخص    5/57  
7/57 های پیشگیرانه شاخص    7/57  

74/69 یند ممیزیفرا    74/69  
14/71 گیری عملکرد سیستم اندازه    14/71  

97/61 بررسی رویدادها    97/61  
17/59 اقدامات پیشگیرانه و اصالحی    17/59  
58/70 مرور مدیریت و بهبود مستمر    58/70  

  45/43 عملکرد واکنشی  45/43  
  46/42 عملکرد پیشگیرانه  46/42  

68/1376 جمع امتیاز  91/85  93/1634  
57/62 میانگین  95/42  55/60  

جدول 8ـ  ارزیابی سیستم مدیریت HSE با سه رویکرد ساختاری، عملکردی و عملیاتی
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که با آموزش، پسخوراند و نظارت بر نحوة انجام فعالیت ها 
شرایط  و  ناایمن  اعمال  از  بسیاری   ،HSE مسائل رعایت  و 
و  مشاوره  می شد.  کنترل  و  ارزیابی  شناسایی،  ناایمن 
مشارکت کارکنان در مراحل انجام واقعی کار و مقررشده، 
و  ریسک  ارزیابی  و  کار  واقعی  انجام  در  خطرات  شناسایی 
به  دارد؛  اهمیت  مقررشده  و  واقعی  کار  بین  شکاف  حذف 
این دلیل که کارکنان از خطرات انجام کار به روش دلخواه 
این  کنند.  خودداری  ناایمن  اعمال  انجام  از  و  شوند  آگاه 
تا  ارشد  مدیریت  از  شرکت،  سطوح  تمام  در  باید  نگرانی 
واحدهای  کار  فرایند  از  آگاهی  لذا  گردد.  ایجاد  کارکنان، 
مثبت  و  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  برای  شرکت  مختلف 

ضروری است.
عملکردی  شاخص های  بر  نظارت  و  تحلیل  و  تجزیه   

ارشد  مدیریت  توسط  به وضوح   ،HSE بحران تحلیل  برای 
و  اهداف  فرصت ها،  و  خطرات  با  مقابله  برای  و  شده  انجام 
برنامه های مربوط به HSE، اقدامات الزم ولی کافی صورت 

نگرفته بود. 
سازمانی  و  فنی  انسانی،  عوامل  نقش  حادثه،  بررسی  در 
مهندسی  تأکید شدة  علل  به  ولی  بود؛  شده  مشخص 
کمتر  ارگونومی  و  تغییرات  تولید،  فشار  مانند  تاب آوری 
برخورد  و  انسانی  عامل  نقش  بیشتر  و  بود  شده  توجه 

سرزنشی مورد نظر بود. 
است؛  نگرفته  صورت  عمل  در  ادغام  تغییر،  مدیریت  در 
ادغام  بر  مبنی  مستنداتی  شرکت ها  از  بعضی  در  چون 
مشخص  موضوع  این  هم  عملیاتی  فاز  در  و  ندارد  وجود 
است. یک روند بسیار معیوب در بعضی شرکت ها این است 
که آموزش، ایمن کردن شرایط و روش انجام کارها بعد از 
اعمال تغییرات صورت گرفته است. بنابراین تأثیر تغییرات 
بر HSE در مراحل اجرا یا پس از اعمال تغییرات مشخص 
در  که  درحالی  است؛  واکنشی  یادگیری  مستلزم  که  شده 

ایجاد تغییرات یادگیری باید کنشی یا پیشگیرانه باشد.
پشتیبانی  و   HSE و  تولید  بین  بهتر،  ارتباط  بر  تأکید 
مدیریت ارشد از HSE در موارد تقابل با تولید مهم است. 
به   HSE و  تولید  تناقض  موارد  در  دستورالعمل هایی  باید 
تأیید مدیریت ارشد سازمان رسیده باشد. در بعضی موارد، 
نقض  موارد  میدانی  بازرسی های  و  مستندات  بررسی  در 
درصورتی  زیست)؛  محیط  گردید (آلودگی  مشاهده   HSE

که کارکنان و مدیریت ارشد در مصاحبه ها اظهار داشتند 
از  است.  شده  تصمیم گیری   HSE نفع  به  همیشه  که 
مهم ترین موفقیت شرکت ها، تعریف مسئولیت ها در موارد 
اضطراری  شرایط  در  به خصوص   HSE با  تولید  تناقض 
طی  در  بود.  پرخطر  ماشین آالت  و  دستگاه ها  در  نقص  و 
بدو  معاینات  به   ،HSE کارشناسان  و  کارکنان  با  مصاحبه 
استخدام و دوره ای طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت، 
پزشکی  کمسیون  آرای  براساس  شغل  تغییر  و  جابه جایی 
شده  توجه  موارد  بعضی  در  کارکنان  بهداشتی  شکایات  و 
بود. الزامات HSE و انعطاف پذیری در خریدهای معمول و 
غیرمعمول وسایل حفاظت فردی، تجهیزات و ماشین آالت 
مدیریت  بودن  مستقل  واقعیت ها  این  بود.  شده  رعایت 
 HSE از مدیریت تولید را نشان می دهد تا جنبه های HSE

را بررسی کند که یکی از ابعاد انعطاف پذیری است.
ضروری  تولید  و   HSE بین  تعادل  ایجاد  برای  آگاهی 
محیطی  در   آینده  تغییرات  پیش بینی  همچنین  است. 
قرار  تأثیر  تحت  را  سیستم  عملیاتی   توانایی  می تواند  که 
کارکنان  آموزش  برای  منظم  تالش های  است.  مهم  دهد، 
برای  آن ها،  مشارکت  برای  متعدد  کانال های  از  استفاده  و 
اهداف  از  باید  است. کارکنان  مهم  اصل آگاهی  از  حمایت 
مشارکت  نحوة  از  و  خود  سازمانی  نقش  و  خط مشی  و 
از  بعضی  کارکنان  برای   باشند.  آگاه   HSE برنامه های  در 
شرکت ها اظهار کردند مشارکت می کنند؛ ولی هیچ سندی 

 شرکت  12در  آوری اصول مهندسی تابنتایج ارزیابی  ـ9 جدول
 

 میانگین 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شرکت

  
تعهد 

مدیریت 
 ارشد

33/53 88/45  92/74  97/87  98/68  42/62  39/60  5/69 4/72  96/37  36/71  03/71  92/63  

6/53 یادگیری  64/55  01/64  66/71  2/66  83/63  76/58  97/57  3/66  46 82/63  82/65  13/61  
انعطاف 

 ذیریپ
36/54  65/51  79/61  7/76  92/69  55/75  36/62  69/67  47/74  21/43  2/67  11/76  08/65  

14/51 آگاهی  31/43  85/69  53/72  63/68  28/60  71/66  64 13/69  16/32  62/66  56/72  41/61  

 
 

جدول 9ـ  نتایج ارزیابی اصول مهندسی تاب آوری در 12 شرکت
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از این مشارکت وجود نداشت. در بعضی از شرکت ها، برای 
شده  گرفته  درنظر  تشویقی  طرح های  کارکنان  مشارکت 
وضعیت  از  آگاهی  ضعف  برای  دیگر  شاهد  به عنوان  بود. 
داخلی  ممیزی  فرایند  در  کارکنان  سیستم،   HSE فعلی 
مشارکت داشتند؛ ولی از نتایج ممیزی ها بی اطالع بودند. 
درنتیجه انجام ممیزی داخلی موضوعی تکراری و بی نتیجه 

از نظر کارکنان مطرح  شد.
صورت  پیمانکاری  فعالیت  روی،  شرکت های  اکثر  در 
مالی  مناقصات  براساس  پیمانکاران  انتخاب  و  می گرفت 
اخذ  با  فقط  و  پیمانکار  انتخاب  از  بعد   ،HSE مسائل و  بود 
تعهد از پیمانکار نسبت به رعایت مسائل HSE انجام گرفته 
این  در  تعهدی  و  مسئولیت  گونه  هیچ  شرکت ها  و  است 
زمینه نداشته اند؛ حتی درصورت بروز حادثه برای کارکنان 
کسب  با  آیتم  این  لذا  نمی شد.  گزارش  حادثه  پیمانکاری، 
نحوة  بازنگری  در  ویژه  توجه  ارزیابی،  نتیجة  ضعیف ترین 
انتخاب پیمانکاران و قرار دادن مفاد HSE جزء مفاد اصلی 
و  بازرگانی  کمیتة  در   HSE کارشناس عضویت  و  پیمان ها 

مناقصات را می طلبد.
 همچنین برای بهبود عملکرد HSE، ضروری است مدیریت 

ارشد سازمان از فرصت ها، تهدیدها و فعالیت های پیشگیرانه 
دیدگاه  در  باشد.  داشته  نظارت  آن  انطباق  عدم  بر  و  آگاهی 
مهندسی تاب آوری، بر آگاهی مدیریت ارشد از رضایت، انگیزه، 

رفاه اجتماعی و روانی کارکنان تأکید می شود. 
 HSE در بررسی مستندات مربوط به اهداف و خط مشی
شرکت، خط مشی کامل در سه حوزة HSE وجود نداشت. 
سالمت،  حوزة  سه  در  خط مشی  پوشش  عدم  به  توجه  با 
ایمنی و محیط  زیست، بهبود مستمر در خط مشی و الزام 
سه  در    HSE خطرات  کنترل  و  ارزیابی  شناسایی،  جهت 

حوزه صورت نگرفته است. 
سازمانی  وظایف  شرح  و  مسئولیت ها  سازمانی،  چارت   

مشخص شده بود؛ ولی مشارکت کارکنان در مسائل مربوط 
موارد  این  به  می توان  آن  دالیل  از  که  بود  کمتر   HSE به 
نظرخواهی  عدم  برنامة  کاری،  بودن  سه شیفت  کرد:  اشاره 
از کارکنان همة واحدها، نبود صندوق دریافت پیشنهادها، 
برگزاری جلسات کمیتة حفاظت فنی محدود به یک شیفت 
کاری و بی اطالع بودن کارکنان از زمان و نتایج آن. تعیین 
و  مدیریت  ابالغ  با  مدیریت  نمایندگان  یا  نماینده  نکردن 
 HSE زمینة در  آموزش ها  فقدان  و  کافی  اطالعات  نداشتن 
سمت های  از  بسیاری  در  کارکنان  انتخاب  در  بود.  مشهود 
چارت سازمانی، به تخصص و نتایج معاینات بدو استخدامی 

توجه نشده؛ بلکه براساس ردیف خالی، نیروی انسانی به کار 
گرفته شده و نظر کمیسیون پزشکی در تغییر شغل محوله و 

جابه جایی واحد کاری کمتر مدنظر قرار گرفته بود. 
آموزشی  نیازسنجی  ولی  شد؛  تدوین  آموزشی  نظام نامة 
از همة واحدها صورت نگرفت و جلسات آموزش براساس 
و  داخل سازمانی  ارتباطات  نشد.  برگزار  گانت  جدول 
و  شده  انجام  شفاهی  به صورت   HSE واحد  خارج سازمانی 
آسیب رسان  بالقوه  عوامل  و  ریسک ها  بود.  مستندات  فاقد 
و  پیشگیری  اقدامات  افراد،  روزانة  فعالیت های  در   HSE

کنترل خطرات و روش های اجرایی برای شرایط اضطراری 
پیمانکاران  و  کارکنان  ولی  بود؛  رسیده  کارکنان  اطالع  به 
از عواقب رعایت نکردن قوانین و مقررات و سایر روش های 

اجرایی آگاهی کامل نداشتند.
 رویه ای رسمی برای تهیه، تحویل و جایگزینی تجهیزات 

حفاظتی فردی وجود داشت؛ اما آموزش درمورد نحوة نگه داری 
تجهیزات، مستمر و کافی نبود. همچنین مانورها و جلسات 
ارزیابی  و  شناسایی  و  نشده  برگزار  مستمر  به شکل  ارزیابی 
خطرات HSE براساس دستورالعمل های HSE شرکت، به طور 

منظم انجام نشده و بازنگري سالیانه صورت نگرفته بود.  
شناسایی،  زمینة  در   HSE کارشناسان  تجربة  و  دانش 
اهمیت  از  پیشگیرانه  اقدامات  برنامه ریزی  و  ارزیابی 
زیادی برخوردار است. همچنین مستندسازی و مشارکت 
به  می تواند  کار  محیط  ویژة  خطرات  شناسایی  و  کارکنان 
توجه  نشان دهندة  که  شود  منجر  شاخص  مستمر  بهبود 

ویژه به ایمنی و کاهش حوادث است.
 اقدامات ارزیابی ریسک در زمینة سالمت و ایمنی خوب 
بود.  نشده  جدی  توجه  محیط  زیست  حوزة  در  ولی  بوده؛ 
اعتماد و احترام به نظر کارکنان و مشارکت دادن کارکنان 
حذف  و  کار  فرایند  و  تصمیم گیری ها  در  آن ها  نمایندة  و 
و  خطرات  کاهش  موجب  مشاوره،  و  مشارکت  این  موانع 

ریسک ها و بهبود مستمر شاخص های HSE گردد. 
 ادغام سیستم های مدیریتی و یک پارچه شدن آن ها باید 
گردد.  بهینه  آن  عملکرد  تا  باشد  تغییر  مدیریت  با  همراه 
زیرا  شود؛  توجه  باید  فرایندی  ایمنی  و  فردی  ایمنی  به 
به معنای خوب بودن  عملکرد خوب در ایمنی فردی لزوماً 
عملکرد ایمنی فرایند نیست؛ درصورتی  که عملکرد ضعیف 
می شود.  ناشی  فردی  ایمنی  بودن  بد  از  فرایند  ایمنی  در 
سیستم  عملکرد  و  ممیزی ها  نتایج  از  کارکنان  آگاهی 
می تواند  شاخص ها  بهبود  و  مشارکت  در   HSE مدیریت 

مؤثر باشد. 
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نتیجه گیری
محیط  و  ایمنی  سالمت،  مدیریت  سیستم  ارزیابی 
کاهش  باعث  مقاله  این  در  انجام شده   (HSE-MS) زیست 
این  از  یکی  است.  شده   HSE-MS ارزیابی های  شکاف 
 HSE-MS فعلی  ممیزی های  کمبود  به  مربوط  شکاف ها 
ساختاری،  رویکردهای  یک پارچة  ارزیابی های  با  که  بوده 
عملیاتی و عملکرد در یک مدل ممیزی واحد برطرف شده 
مهندسی  دیدگاه  از   HSE-MS ارزیابی  همچنین  است. 
تاب آوری که در ممیزی های معمول بر آن ها تمرکز نشده 
است.  کرده  کمک  ارزیابی ها  شکاف  کردن  پر  به  بود، 
دامنة  شناسایی  ارزیابی،  این  کلیدی  ویژگی های  درواقع 
گسترده ای از خطرات در فعالیت ها بوده و راهنمایی برای 
محسوب   RE رویکرد  با  مطابق  اصالحی  اقدامات  اجرای 
سالمت،  مدیریت  سیستم  هم زمان  مالحظة  می شود. 
ایمنی و محیط  زیست با سه رویکرد ساختاری، عملکردی 
ارزیابی  باعث  تاب آوری،  مهندسی  دیدگاه  و  عملیاتی  و 
نتایج  و  روش  ابزار،  از  استفاده  درصورت  که  گردید  جامع 
باعث  هزینه،  و  وقت  در  صرفه جویی  ضمن  تحقیق،  این 
درنتیجه  و  بهره وری  افزایش   ،HSE شاخص های  بهبود 

توسعة پایدار خواهد شد. 
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