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چکيده
با آغاز انقالب صنعتي و انتقال توليد از كارگاههاي كوچك به كارخانههاي توليد انبوه  ،موضوع حفاظت از سالمت نيروي
كار در ك شورهاي دنيا به دقت در دستور كار قرار گرفت .امروزه اهميت مديريت ايمني در دستيابي به كار آيي و بهره وري
سازمانها در كليه جوامع دنيا به طور فزايندهاي مورد توجه قرار گرفته است .يکي از رسالتهاي اساسي مديريت منابع
انساني در كشورها توجه كافي به سالمت و ايمني افراد مي باشد .نظام نگهداري منابع انساني ابعاد متعددي را شامل
ميگردد كه توجه كافي به آنها از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد .در اين راستا وجود ،تقويت و توانمند سازي
رهنمودهاي جامع و استاندارد ،نيازي زيربنايي و اساسي در كشور محسوب ميشود .ضرورت وجود چنين رهنمودهايي
در ارتقاء اموري چون :پيشنهاد يك رويکرد گام به گام تمريني به منظور توسعه برنامههاي ملي از طريق يك فرايند
متمركز و ترسيم كننده موضوعات پرورش گستر بر مبناي مالکيت ملي ،ايجاد و توانمند سازي دستورالعملي جامع در
كشور بويژه براي مقامات دولتي و نمايندگا ن سازمانهاي كارفرما و كارگري و نيز ساير موسسات مالي مربوطه و توانمند،
بگونهاي كه آنها بتوانند ضمن كار با يکديگر در امور تدارك و آماده سازي برنامه ملي در موضوعات ايمني و سالمت
شغلي ،بکوشند ،نقش بسزايي را ايفا خواهد نمود
واژههاي كليدي :برنامههاي ايمني و سالمت شغلي -مديريت ايمني  -آسيب پذيري

 -1مقدمه:
امروزه كمتر مديراني را ميتوان يافت كه از پيامدهاي نا ايمن بودن محيط كار آگاه نباشن د  .با اين حال اشاره به برخي
آمار تکان دهنده مربوط به مشکالت حاصله از نبود محيط كار ايمن به درك بهتر اهميت موضوع كه هزينههاي محيطهاي غير
ايمن بسيار هنگفت ميباشند،كمك خواهد نمود .:بعنوان مثال فقط در كشور انگلستان بيش از  033نفر بين سالهاي 6771-79در اثر
حوادث كار ،جان باختند  .اين رقم در مقايسه با ارقام دهه  6713به يك چهارم كاهش يافته اما همچنان نامطلوب ميباشد.
وخامت فاجعه هنگامي آشکارتر ميگردد كه بدانيم به ازاي هركشته تعداد بسياري زخمي نيز وجود دارد .اگر هزينههاي غرامت
و ضرر و زيان پرداختي به آسيب ديدگان را مد نظر داشته باشيم كه در پارهاي موارد ارقامي نجومياند ،ميتوان دريافت كه عدم
وجود ايمني ميتواند يك سازمان را از پاي در آورد  .افزون بر مسائل مالي دالئل مهم ديگري نيز براي اهميت ايمني وجود
دارد .هزينههاي درد و آالم  ،خستگي  ،فرسودگي و نگراني نيروي كار را به راحتي نميتوان در قالب ارقام مالي بيان كرد در
حاليکه چنين مشکالتي همواره در پي حوادث پيش خواهند آمد .تمامي افراد دستخوش حادثه ،از قبيل فرد حادثه ديده،
 - 6پژوهشکده سوانح طبيعي -مديرآموزشهاي كوتاه مدت
 - 2پژوهشکده سوانح طبيعي -عضو هيات علمي.
 - 0دانشگاه فني و حرفه اي – معاون آموزشي
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خانواده وي ،دوستان ،همکاران يا حتي مديران سازمان مربوط ممکن است تحت تاثيرات رواني بحران قرار گيرند .درمواردي
تاثيرات ياد شده زندگي فرد را به كلي تغيير ميدهد ضمن اينکه معلوليت يا آسيبديدگيهاي بزرگ به سادگي قابل جبران
نيست نميباشد.
مشتريان سازمان مربوطه نيز ممکن است تحت تاثير حوادث يا بحرانهاي شغلي يا كاري قرار گرفته و از ادامه كار با
سازمان ياد شده خودداري نمايند .در پارهاي موارد كاركنان ،سرپرستان و مديران را به ديده مقصر مينگرند و اين امر ميتواند
بر ارتباطات كاري تاثيرات منفي بگذارد .همين طور سرپرستان و مديران در اثر احساس تقصير در حادثه توانايي انجام درست
وظايف خود را از دست ميدهند.
امروزه همگان بر اين باورند كه ايمني و بهداشت به سيستم مديريت فعالي نياز دارد .يکي از علل اساسي تدوين
دستورالعملهاي مربوطه پيشگيري از حوادثي است كه در اثر عوامل مديريتي پديد ميآيند چرا كه اين عوامل در درصد بااليي
از حوادث شغلي در جوامع دنيا تا كنون نقش عمدهاي داشته اند .باتوجه به اين عوامل به جرات ميتوان گفت :مديريت ايمني
گزينه نيست بلکه ضرورت است.

 -2تعاريف معتبر با ايمني و بهداشت شغلي:
قبل از ورود به بحث الزم است يك تعريف كلي از ايمني و بهداشت شغلي ارائه گردد .درخصوص اصطالحات و واژگان
مربوط به سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي در جاي خود بحث خواهد شد .ليکن براي درك ساختار سيستمهاي
مديريت ايمني  ،داشتن تعريفي يکتا از ايمني ضروريست.
 -1-2تعريف ايمني:
در اين زمينه به برخي تعاريف بشرح ذيل اشاره ميگردد:
حالتي كه در آن احتمال خطر آسيب (به اشخاص) يا خسارت مادي ،به ميزان قابل قبول محدود شده باشد.
همان گونه كه از تعريف فوق ميتوان دريافت ،ايمني يك امر نسبي است و نميتوان ايمني مطلق را در محيط كار تامين كرد .بلکه
ايمني مجموعه شرايطي است كه ميزان مخاطره ي مربوط به سالمتي را حداقل برساند" .عدم وجود مخاطره ي غير قابل قبول
آسيب" در اين تعريف نيز رفع كامل مخاطره آسيب مطرح نشده است بلکه اجتناب از مخاطره باال و غير مجاز مد نظر است.
 -2-2تعريف حادثه ()Accident
عبارت است از رويداد ناخواستهاي كه باعث مرگ ،از دست رفتن سالمتي ،جراحت  ،آسيب يا خسارت ديگر بشود.
 -3-2تعريف رخداد ()Incident
عبارت است از رويدادي كه باعث ايجاد حادثه گرديده يا توان بالقوه ي ايجاد حادثه را داشته باشد.

 -3ساختار سيستمهاي مديريت ايمني
هدف سيستم مديريت ايمني ،حصول اطمينان از اين است كه سازمانها چگونگي تاثير فعاليتهاي خود در زمينههاي
بهداشت و ايمني را بشناسند و اندازهگيريهايي به منظور كنترل و بهبود آن تدوين نمايند .اين اندازهگيريها از طريق فرايندي
مناسب كه شامل موارد زير است صورت ميگيرد :

2

 پايش و بازنگري عملکردها -اصالح عدم تطابقهاي مشاهده شده در مميزيها كه به صورت دورهاي به مديريت عالي سازمانها گزارش ميشوند.

 -4نقش اهميت بهداشت وايمني در محيط كاردر جهت تامين سالمت نيروي انسان
يکي از رسالت هاي اساسي مديريت منابع انساني نگهداري كاركنان مي باشد .از آنجا كه اقدامات نگهداري ،مکملي بر ساير
اقدامات و فرايندهاي مديريت منابع انساني است ،حتي اگر عمليات كارمنديابي ،انتخاب ،انتصاب و ساير اقدامات پرسنلي به نحو
بايسته انجام شود بدون توجه كافي به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشمگير نخواهد بود .نظام نگهداري
منابع انساني ابعاد متعددي را شامل ميشود كه ميتوان آنها را به دو دسته تقسيم نمود :دسته اول در رابطه با حفظ و تقويت
جسم كاركنان است مانند برقراري بهداشت و ايمني در محيط كار ،اجراي برانامههاي ورزش و تندرستي و بعضي خدمات
مشابه .دسته دوم شامل مواردي است كه تقويت كننده روحيه عالقمندي كاركنان به كار و محيط كار ميباشد مانند خدمات
بيمه و باز نشستگي و خدمات پرسنلي .در صورت داشتن توجه و بکارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به
رضايت شغلي آنها منتهي مي شود كه اين امر خود از اهميت بسزايي برخوردار است.

 -5روش هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار
روشهاي تامين سالمت كاركنان در محلكار :شامل روشهاي طبي ،روشهاي كنترل محيط و روشهاي روانشناسي است.
 -1-5ارگونومي
به مطالعاتي اطالق مي شود كه در آن ساخت تركيب و سازمان كار طراحي تجهيزات شغل و محل كار در رابطه با عامل
انساني مورد بررسي قرار ميگيرد و در اين روشه ا به مسائل فيزيولوژيکي ،ادراكي و تاحدي رفتاري انسان توجه ميگردد.
 -2-5روشهاي بيومکانيکي
اين روش ها تعامل فيزيکي بين انسان و سيستم مکانيکي اطراف او را مورد نظر داشته ،ابزار ،تجهيزات و تسهيالت محل
كار را در اين رابطه مورد مطالعه قرار ميدهد.
 -3-5مهندسي سيستمها
در اين روش با توجه به اصول سيستم ها تمامي اجزاي موجود شناسائي شده و با استفاده ار روشهاي تجزيه و تحليل
كمي مسائل ايمني را مورد مطالعه قرار ميدهد.
 -4-5روشهاي اكتشافي
در اين روش ها با مطاله در نحوه توزيع و تشخيص بيماريها و روشهاي آمار ي و مقايسه ميزان سالمت و ايمني مورد
تحليل قرار ميگيرد.
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 -5-5روشهاي رفتاري
در اين روشها براي بررسي ايمني و سالمت از متغيرها يي نظير رضايت از كار  ،انگيزش ،مشاركت و عواملي از اين دست
پرداخته ميشود.

 -6بهداشت
به معناي مصون داشتن كاركنان از بيما ري و سالم نگهداشتن وضعيت جسماني و رواني آنهاست .ايمني به معناي
محافظت كردن كاركنان از آسيبهاي مربوط به حواد ث كاري است .اين عوامل حائز اهيمت است ،زيرا كاركناني كه از سالمتي
برخوردارند و در محيطي ايمن كار ميكنند ثمربخشترند .به اين دليل مديران آيندهنگر ،حامي برنامههاي پيشرفت بهداشت و
ايمني هستند .امروزه بهدليل مالحظات قانوني تمام سازمانها موظف به مراقبت بهداشت و ايمني كاركنان خود هستند.

 -7ايمني در افزايش بهره وري
الزم به ذكر است كه اصول ايمني و بهداشت حرفهاي نيز عالوه بر اثرات غيرمستقيم بر بهرهوري و بازده اقتصادي
واحدهاي صنعتي ،بهطور مستقيم بر اين موارد تاثير دارد .بهطور كلي خسارات مالي يا جاني ،عواقب و پيامدهاي منفي تمامي
حوادث صنعتي را تشکيل ميدهند .بنابراين وقوع حوادث يا سبب آسيب ديدن دستگاهها و تجهيزات ،مواد خام و محصوالت
مي شود يا صدمات غير قابل جبران جسمي و جاني را به همراه خواهد داشت .مزاياي توجه به رعايت اصول ايمني و بهداشت
حرفهاي به شرح زير است :براي كارگرافزايش روحيه -كاهش فشار كار  -كاهش جراحات و صدمات  -كاهش حوادث  -افزايش
راحتي  -افزايش حفظ رفاه و سالمتي  -افزايش سطح بهداشت كار براي كارفرما كاهش حوادث -افزايش كيفيت محصول -
افزايش كارايي كاركنان  -كاهش خطاها -كاهش مخارج درماني كارگران استفاده بهتر از نيروي انساني  -كاهش مخارج توليد.

 -8حفاظت و ايمني
وظيفه مديريت در امر حفاظت و ايمني در محيط كار چيست؟ الزم است مديران و كارفرمايان به اهميت و ارزش حفاظت
صنعتي پي ببرند .بايد از زيان هاي مادي ناشي از حوادث صنعتي (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) آگاهي داشته باشند مضافا و از
همه مهم تر به ارزش و منزلت عامل انساني و سالمت او توجه كند .الزم است مديريت بر تمام كاركنان و محيط كار تاثير داشته
باشد و عوامل ايمني محيط را كه در كم كردن حوادث موثرند به نحو مطلوب بشناسند و كوشش و توان خود را در حفظ و
سالمت كاركنان و ماشينآالت به نحو مطلوب مصرف كند..
 -1-8ايمني محيط كار
ايمني شرايطي است كه منابع انساني را از عوامل مضري كه ميتواند سالمتي آنان را به خطر اندازد ،مصون ميدارد
مسووليت عمده ايمنسازي محيط كار به عهده مديران سطوح باالي سازمانها بويژه مديران پرسنلي است .البته اهميت
همکاري كاركنان را در محيطهاي امن نميتوان ناديده گرفت .بهعبارت ديگر ايمني كار عبارت است از :فراهم آوردن موجباتي
كه از بيماري ها و حوادث ناشي از كارهاي صنعتي جلوگيري مي كند .يعني هر چه تعداد حوادث ناشي از كار كمتر باشد
ميتوان گفت كه ايمني بيشتري در محيط كار وجود دارد.
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 -2-8حوادث ناشي از كار
هر سال ميليون ها حادثه ناشي از كار در دنيا اتفاق مي افتد .برخي از اين حوادث باعث مرگ و برخي ديگر موجب از كار
افتادگي موقت ميشوند كه ممکن است ماهها دوام يابد .حوادث ناشي از كار سبب ناراحتي افراد بشر و زيانهاي اقتصاد
ميگردند و جامعه متحمل خسارات فراوان ميشود؛ به همين جهت جلوگيري از آنها وظيفهاي مهم و اساسي است.

 -9مراحل تهيه برنامه ملي در موضوع ايمني و سالمت شغلي
 -1-9اعطاي آگاهيهاي همگاني
در گام نخست دولت ميبايست كامالً از اين مسئله يقين حاصل نمايد كه هماهنگي و مشاركت فعالي بين وزارتخانهها و
سازمانهاي كارفرمايي و كارگري مربوطه و نيز كليه موسسات داراي توان مالي قابل قبول كه در پي ارتقاء استانداردهاي ايمني و
سالمت شغلي مي باشند ،وجود دارد .در گام بعدي همه بخشهاي فوق الذكر با همکاري هم ،به سوي يك هدف كلي كه منافع
هر بخش( شامل اصالحات پايدار شرايط ايمني و سالمت شغلي) را تامين مي كند ،فعاليت نمايند .در اين خصوص برنامه ملي
جامع ضروري بوده و اين در صورتي ميسر مي شود كه پشتيباني كافي براي تغييرات مورد نياز وجود داشته و مورد حمايت
كامل دست اندركاران باشد .الزم به ذكر است كه يك برنامه ملي ،به سرعت مثمرثمر نخواهد بود .همانطور كه براي هرنوع
تجديدنظر و اصالح ،تاثيرات واقعي مربوط به آن در يك دوره زماني ميان مدت تا بلند مدت قابل دستيابي ميباشد .بنابراين
وجود سياستها و برنامههاي بلند مد ت در اين زمينه حائز اهميت است.شفاف بودن برنامه ياد شده از همان ابتدا بسيار مهم
است .به عبارت ديگر غيرشفاف بودن در اين خصوص ممکن است پشتيبانيهاي گسترده و مورد نياز را دچار فرسايش و
اختالل نمايد .توسعه برنامه ملي از يکسو مبتني بر انجام يك ارزيابي واقعي و دقيق از محدوديتها  ،و از سوي ديگر منابعي كه
براي انجام ارزيابي ياد شده در دسترس هستند ،ميباشد.
 -2-9برقراري يك تيم سه جانبه ملي ()NTT
هنگام توسعه يك برنامه ملي ،بخشهاي ايفاي نقش كننده ميبايد در هر گام از جزئيات مراحلي كه ميبايد شناسايي
شود ،دخيل شوند .نقشها و مسئوليتهاي مربوط به هريك از بخشها ميبايد بطور كامالً شفاف براي هريك از فازهاي زير
توصيف شود:
█ برقراري و تنظيم مکانيسمهاي توسعه برنامه ملي.
█ شناسايي تمركز اصلي برنامه.
█ پيش نويس نمودن فعاليتها و برنامههاي مورد نياز براي برنامه ملي.
█ تکميل و اجرا ،نظارت و بازنگري برنامه جامع.
 -1-2-9توسط چه كساني

در اين زمينه الزم است توجه كافي به پرسشهاي ذيل مبذول گردد.
 -1-1-2-9دولت

□ كدام بخش از بدنه دولت براي ايجاد هماهنگي كلي داراي مسئوليت خواهد بود؟
□ كدام يك از وزارتخانههاي مربوطه ميبايد در برنامه دخيل شوند؟ وزارتخانههاي كار ،بهداشت يا كشاورزي يا سايرين؟
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□ آيا وزارت اقتصاد و دارايي ،دراين زمينه داراي مسئوليت مالي خواهد بود و آيا در امر تخصيص منابع در برنامه ملي دخيل
ميباشد؟
□ كدام ادارات و سازمانها -الزم است در اموري چون :خدمات بازرسي كار ،خدمات سالمت شغلي و امنيت اجتماعي -نماينده
باشند؟
 -2 -1-2-9كارگران

□ نمايندگان سازمانهاي اتحاديه تجارت در كشوركدامند؟
□ چه تعدادي از نمايندگان سازمانهاي كارگري ميبايد در( )NTTباشند؟
□ آيا داشتن تجارب كارشناسي بهداشت و سالمت شغلي كافي براي مشاركت آنها الزم خواهد بود؟
□ آيا نحوه مشاركت آنها به صورت افتخاري خواهد بود يا حق الزحمه؟
 -3 -1-2-9كارفرمايان

□ كدام يك از سازمانهاي كارفرما ميبايد در( )NTTدخيل گردند ؟
□ چه تعدادي از نمايندگان سازمانهاي كارفرما ميبايد در( )NTTنقش داشته باشند؟
□ آيا تجار ب كارشناسي بهداشت و سالمت شغلي كافي براي مشاركت آنها الزم خواهد بود؟
□ آيا نحوه مشاركت آنها به صورت افتخاري خواهد بود يا حق الزحمه؟
 -4-1-2-9هماهنگ كننده ملي

□ چه كسي براي فعاليت روزانه  NTTداراي مسئوليت خواهد بود؟
□ آيا محلي در بودجه به منظور هماهنگ كنند ه تمام وقت وجود دارد؟ آيا بکارگيري تجارب كارشناسي بهداشت و سالمت
شغلي در توسعه و اجراي برنامه ملي بعنوان بخشي از تکاليف وي (فرد هماهنگ كننده)  ،ميتواند بهتر باشد؟
 -5-1-2-9متخصصان

آيا متخصصاني به منظور ارائه مشاوره با اعضاي

NTT

تعيين شده اند؟

 -6-1-2-9سايرين

□ آيا درخواست مشاركت فني از  ILOمورد نياز ميباشد؟
□ آيا دخيل نمودن بخش عمومي در حين انجام يك پيمايش ملي به منظور اخذ بازخوردها داراي ارزش و اهميت خواهد بود؟
اگر اينگونه است در كدام مرحله از فرايند اين مورد بايد به انجام رسد؟ آيا ممکن است اين مورد در مرحله پيش نويس نمودن
برنامه ملي باشد؟
□ چه تالشهايي در صورت امکان ميبايد به منظور عالقمند سازي رسانهها در موضوع فعاليت  NTTو نيز به منظور اطالع رساني
موثر و بهينه به آنها از پيشرفت فعاليتها ،به انجام رسد؟
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 -2-2-11چگونه؟
 -1-2-2-11استخدام و تامين اعتبار

آيا اعضاي  NTTمي بايد توسط بدنه مسئوليتي دولت استخدام شده يا سازمانهاي ديگر بايد اينکار را انجام دهند؟ آيا اين اعضاء
ميبايد حقوق دريافت كنند؟
 -2-2-2-11ايفاكنندگان نقش چگونه ميبايد با هم فعاليت نمايند؟

□ رايزنيهاي سه جانبه؟
□ ايجاد كميته سه جانبه؟
□ چگونه بايد آنها را گردهم آورد؟
□ چه شرايطي مي بايد براي نمايندگان ايجاد شود تا قبل از اتخاذ تصميم آنها بتوانند گزارشات خود را به سازمانهايشان ارائه
نمايند؟
 -3-2-2-11تخصيص مسئوليتها

هنگاميکه اعضاء  NTTمشخص گرديدند ،ميبايست وظايف هريك در هر مرحله از توسعه برنامه ملي تعيين گردد.
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