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  ارائه يك سيستم ايمني و  نقش آن در بروز حوادث در يك شركت توليد فلزات

  
  2 ، زهرا رفيقي 1منوچهر اميدواري 

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين -1

   كارشناس علوم بهداشتي -2
  

  چكيده
 هـدف اصـلي     سيستم پوياي ايمني داراي مشخصه هاي خاصي است كه از مهمترين آن همگام بودن با              

با توجه به عدم وجود يك سطستم پويـا       يك شركت توليدي است كه مبناي فعاليت آن توليد و سود مي باشد              
و كارامد ايمني در اكثر شركتها ي توليدي بزرگ و كوچك بـر آن شـديم كـه يـك سيـستم مـدريت ايمنـي را                           

ورد ارزيابي قرار دهيم  سال متوالي تاثير آن را روي حوادث و بهره وري شركت م2تعريف و طي 

 .

 .  

د. 

 .
  

ك

ك
آ

 .

ب  
ك

  
  و

     طي سه سال متوالي ميزان آمار حوادث شركت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اسـت و شـاخص                   
هايي از قبيل شدت و تكرار حادثه مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت اين تحقيق از نوع مداخله اي بوده و در                      

ر سـال اول    روز حوادث مـورد سـنجش قـرار گرفـت           آن تاثير سيستم مديريت ايمني پيشنهادي را بر روي ب         
ميزان حوادث بدون هيچ مداخله گر ايمني سنجيده شد و عمال فقط يك سيستم سنتي ايمني بـر روي حـوادث                   
تاثير گذار بوده است و در سال دوم و سوم با پياده سازي سيستم مـديريتي فـوق اثـرات آن بـر روي حـوادث                          

 و از آمـاره هـاي ميـانگين         T-Testايج سه سال متوالي با هم از آزمـون هـاي            جهت مقايسه نت  ارزيابي گرديد   
. تحت ويندوز انجام شد SPSSانحراف معيار با استفاده از نرم افزار 

ه ميزان حوادث در سال           مورد بوده كه    64 قبل از ارائه سيستم ايمني برابر با         1380     نتايج نشان داد 
بعد از استقرار سيـستم مـديريت        ( 1381در سال   .  بود   7/31ريب شدت آن     و ض  1/53ميزان ضريب تكرار آن     

ه ميزان ضريب تكرار آن         48ميزان كل حوادث بوجود آمده      ) فوق    و ضريب شدت حادثه آن      8/47 مورد بوده 
ن          7/38 ميزان ضريب تكرار آن      82در سال   .  برآورد شده است     5/24  بـرآورد   6/17 و ضـريب شـدت حادثـه 

 از نظر تعداد كل و ضرايب تكـرار         82 و   80 مشخص گرديد كه بين دو سال        Tبا استفاده از آزمون     شده است   
  ).P<0.05( و شدت حادثه اختالف معناداري بوده است 

گرديد كه سيستم مديريت ايمني مي تواند تاثير بـسزايي را روي                     ا توجه به آمار بدست آمده مشخص
ه اين سيستم نـه تنهـا               آمار حوادث داشته باشد و همچنين با         توجه به عملكرد سيستم فوق مشخص مي گردد 

روي افزايش درجه ايمني محيط كار موثر است بلكه روي بهره وري سـازمان تـاثير بـسزائي داشـته و توانـسته                     
 نيز نـسبت بـه      82شاخص بهره وري سيستم را افزايش دهد بطوريكه آمار توليد و شاخصه هاي توليد در سال                 

ن در نظر گرفتن فاكتورهاي موثر در توليد و حذف اثرات آن افزايش داشته است كه نياز به تحقيق                    بدو 81سال  
.بيشتر دارد 

ري– حوادث –سيستم ايمني   :كلمات كليدي  بهره 
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  مقدمه 
بازار       مسائل ايمني و بهداشت امروزه از مسائلي است كه اكثر صاحبان صنايع كه در تفكر توليدي قابل رقابت با                    

رعايت مسائل ايمني  مي تواند تاثير مستقيمي را بر پيكره توليد گذاشته و با             . جهاني مي باشند ، به آن توجه دارند         
توجه به مسائل ايمنـي سـبب گرديـده     ). 2و1(افزايش بهره وري سيستم سبب كاهش قيمت تمام شده توليد گردد            

ه فكر تدوين سيستمي باشند كه بتواند با سيستم مـديريتي           كه مديران براي بهبود وضعيت و نظام مند نمودن آن ب          
كه حاكم بر شركت مي باشد همخواني داشته و از طرفي بتواند يك نظام گزينشي مناسبي را بـراي انتخـاب مـسير                       

از طرفي اين سيستم بايد بتواند با مميـزي كـه           . بهتر در جهت رسيدن به اهداف ايمني و عالي شركت داشته باشد             
  ).3(ء خارجي و داخلي سيستم مي نمايد يك نظام پويايي را ايجاد نمايددر اجزا

     استفاده از سيستم هاي مديريتي ايمني سنتي سبب مي گردد كه نه تنها  وضعيت ايمني رو به بهبود نرود بلكه     
ه شده اسـت كـه بـا        در خيلي از موارد ديد    . با عدم توجيه مناسب در ايجاد يك فعاليت ايمني آنرا به بيراهه بكشاند              

استفاده از  . وجود حتي يك فرد متخصص هم در چنين سيستمي نتوان نتيجه اي كه مد نظر مي باشد گرفته شود                    
تكنولوژي برتر و ورود سيستم هاي نوين به داخل صنعت سبب مي گردد كه هر روزه صنعت با مـشكالت جديـدي                      

سائل به نحوي است كه يك سيـستم مـديريتي  ايمنـي             اين م . مواجه شود كه از قبل پيش بيني آن نگرديده است           
سنتي نمي تواند پاسخگوي مناسبي براي آن باشد و بيشتر به راه حل هايي برسد كه مـسئله را بطـور مـوقتي حـل       

  . نمايد و چون اصول درستي را پيش نگرفته است مسئله خود را بصورت ديگري نشان دهد 
تواند بصورت پويا عمل نموده و خود را دائما تحت مميزي قـرار دهـد تـا             يك سيستم مديريتي ايمني نوين كه ب      

بتواند در صورت بروز مشكالت جديد خود را اصالح نموده و يك برخورد منطقي و اصولي با مشكالت جديد داشـته                     
  )2. (باشد 

يك سيستم مديريتي ايمني مثل بسياري از سيستم هاي مـديريتي شـامل سـه جـزء اسـت كـه تمـامي                       
ئلي كه به نوعي در روند ايمني شركت موثر باشد را تحت پوشش قرار مـي دهـد ، بطوريكـه در اول بـه مـسائل                مسا

داخلي شركت پرداخته و سعي در بهبود وضعيت ايمني شركت مي نمايد و سپس به مسائل وارده يـا خـارجي مـي                       
شد پرداخته و در نهايت با مميزي كـه         پردازد كه تمامي مواردي كه به نوعي مي تواند در روند ايمني شركت موثر با              

بطور مستمر در كليه بخشها انجام مي دهد خطرات را شناسايي نموده و در جهت اصالح آن قدم منطقي را بـر مـي    
  . دارد و همچنين چون بصورت پويا عمل مي كند خود را با وضعيت و شرايط جديد هماهنگ مي نمايد 

مني قدم هاي اوليه برداشـته شـده اسـت و مـديران و صـاحبان صـنايع در                   با توجه به اينكه در ايران در خصوص اي        
ن شديم با طراحي يك سيستم مديريت ايمنـي و         صي را معطوف نموده اند ، لذا بر آ        سالهاي اخير به ايمني توجه خا     

 بررسي تاثير لذا بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف. تاثير ان بر حوادث ، قدمي را هرچند اندك در اين راه بر داريم 
يك سيستم مديريت ايمني بر وضعيت ايمني يكي از شركتهاي گروه صنايع فلـزي انجـام گرفـت  تـا شـايد بتوانـد              

  .سهمي را هرچند ناچيز در ارتقاع سطح ايمني صنايع كشورمان داشته باشد 
  روش كار 

 سيـستم مـديريتي ايمنـي را در          تحليلي مداخله اي است كه تاثير يـك        –     اين مطالعه از نوع مطالعات توصيفي       
در اين مطالعه كه از نوع آينده نگر است ، طي سه سـال متـوالي آمـار                  . كاهش حوادث مورد بررسي قرار داده است        

در سـال دوم    . بي شده است    دث بدون هيچ گونه مداخله اي ارزيا      در سال اول آمار حوا    . حوادث تجزيه و تحليل شد      
يات مديره شركت به اجرا گذاشته شده و نقاط ضعف ايمني سيـستم شناسـايي              سيستم مديريت ايمني با تصويب ه     
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تم بـا  ـســ قابل ذكر است كـه بـه منظـور جلـوگيري از تـداخل سي     . گرديده و در جهت رفع آن اقدام گرديده است        

د سيستم هاي جاري كليه اقدامات با توجيهات اقتصادي و مشاوره مديريت توليد و فني و آموزش سرپرسـتان توليـ                   
قابل ذكر است كه در اين راستا ممكن است با          . اجرا گرديد ، تا هيچ گونه اثر منفي روي توليد شركت نداشته باشد              

  . ه نياز به زمان بيشتري داشته استمسائلي مواجه شويم كه نياز به تامين اعتبار الزم و مصوبات هيات مديره بوده ك
ي اجرايـي در چگـونگي عملكـرد در هـر فراينـد بـا اسـتفاده از روش                 در قدم بعد با تهيه فرم ها و فلوچارت هـا          

در انتهـا ي سـال   .   دستور العمل هاي آن از  شاخص هاي  آن  تهيه  و  به  اجرا  گذاشته  شد            PDCAمديريتي  
   T-Testو با استفاده از روش آماري . دوم وضعيت آمار حوادث با استفاده از شاخص هاي تعريف شده  ارزيابي شد 

در سال سوم با توجه به پويايي سيستم و اصـالحات انجـام گرفتـه دوبـاره وضـعيت                   . مورد ارزيابي قرار گرفته است      
  .  مقايسه با سال اول و سال دوم شده است T-Testبا استفاده از روش آماري . حوادث شد 

 جزء مي باشـد كـه شـامل         3      سيستم مديريتي بكاررفته همانطور كه در شكل يك نشان داده شده است داراي              
سيستم داخلي كه كليه فعاليت هاي جاري شركت را به نحوي با ايمني مرتبط باشد و يا بتوانـد در ايمنـي شـركت                        

جـزء دوم سيـستم     . ي را در بر مـي گيـرد         موثر باشد را تحت پوشش قرار داده و همچنين فعاليت جاري واحد ايمن            
خارجي است كه روابط بين شركت هاي و پيمانكاراني كه به نوعي با شركت مرتبط بوده و مي توانـد روي عملكـرد                       

در نهايت مميزي داخلي سيستم بوده كه بطور موثر هر سه مـاه             . ايمني افراد و محيط موثر باشد را در بر مي گيرد            
لكرد سيستم و ايمني فردي و محيط پرداخته و در صورت مشاهده نواقصي كه قبال آنرا پـيش                  يك بار به ارزيابي عم    

  . بيني نكرده ايم به اصالح آن مي پردازيم 
 

  
  ارتقاء

  
  
  

  
  

  سيستم مديريت ايمني
  
  
  

  خارجي   داخلي
  

  چگونگي ارتباط اجزاء تشكيل دهنده يك سيستم ايمني ) 1شكل 
  

 تحـت  SPSSرسي هاي آماري از آماره هاي ميانگين و انحراف معيـار بـا كمـك نـرم افـزار      در اين تحقيق جهت بر  
  .ويندوز استفاده شد 
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  نتايج 
بـا  .  نشان داده شده است      1  در نمودار     83 الي   81مطابق با نتايج بدست آمده تعداد حوادث در سالهاي            

اخـتالف  % 99 بـا اطمينـان      82 و   80ل  توجه به نتايج بدست آمده مشخص گرديد كه بـين تعـداد حـوادث در سـا                
اخـتالف معنـا    % 95 با اطمينـان     82 و   81همچنين بين تعداد حوادث در سال       ) . P<0.01( معناداري وجود دارد    

داري وجود دارد كه مي تواند با حذف اثرات فاكتور هاي ديگري كه در حوادث موثر مي باشد چنين فرض نمود كه                      
  .ر روي آمار حوادث موثر بوده است سيستم مديريت ايمني اجرا شده ب

  

64

48

31

0
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20
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40
50
60
70

سال ٨٠ سال ٨١ سال ٨٢

  
  82 ، 81 ، 80تعداد حوادث در سال هاي  ) 1نمودا 

  
يكي از فاكتورهاي موثر در آناليز حوادث تعداد پرسنل و تعداد روزهاي تلف شده در اثـر بـروز يـك حادثـه                        

مطابق محاسبات انجام گرفتـه ،      . استفاده گرديده است    است كه در اين رابطه از شاخص هاي شدت و تكرار حادثه             
  .  نشان داده شده است 2ميزان ضريب تكرار و شدت حادثه در هر يك از سال ها به ترتيب در نمودار 

  

53.1

31.7

47.8
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38.7

17.6

0
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60

سال ٨٠ سال ٨١ سال ٨٢

شدت حادثه 

تکرار حادثه 

  
  82 , 81 ,80ميزان شدت و تكرار حادثه در سال هاي  ) 2نمودار 

  
% 95ن داد كه بين شدت حادثـه در سـه سـال مـورد بررسـي بـا اطمينـان                     تجزيه و تحليل آمار فوق نشا     

 اخـتالف معنـاداري   82 و 80همچنين بين تكرار حادثـه در دو سـال   ) . P<0.05 (اختالف معنا داري وجود دارد 
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مـي تـوان    % 95 بـا اطمينـان      82 با   81 و   81 با   80بين ميزان تكرار حادثه در سال هاي        ) . P<0.01( وجود دارد   

  .   كه سيستم ايمني بر روي ضريب تكرار موثر بوده و سبب كاهش آن شده است گفت
ن شدت و تكرار حوادث در قسمت هاي توليـدي ايـن شـركت بـه تفكيـك مـورد                    جهت بررسي بهتر ميزا   

  . نشان داده شده است 3بررسي قرار گرفته است كه نتايج آن در نمودار 
  

36

68.28

17

30.36
19
25.37 27
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30

58.32

15.22
23

0
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70

تاسيسات  ذوب  ريخته گری ماشين سازی نورد مهندسی 

شدت حادثه 

تکرار حادثه 

  
  82ميزان شدت و تكرار حادثه در قسمت هاي مختلف شركت در سال  ) 3نمودار 

  
مار حـوادث در واحـد تاسيـسات و تعميـرات اسـت            آبا توجه به اين نتايج مشخص مي گردد كه بيشترين           

همچنين نورد و ماشين سازي و ذوب از قسمت هايي است كه با توجه به ماهيت آن از شدت و تكرار حوادث بااليي        
  . ست برخوردار ا

   و ضرايب بهـره وري توليـد  در واحـد هـاي مختلـف توليـدي در                     80،  81،  82ميزان آمار توليد در سال    
  .جدول يك نشان داده شده است 

  
  82 , 81 , 80ميزان شاخص بهره وري و توليد در واحد هاي مختلف توليدي در سال  ) 1جدول 

  قسمت  رديف  بهره وري  ميزان توليد
80  81  82  80  81  82  

  101  7/99  98  607  598  508  ذوب  1
  102  6/97  89  3000  2380  2271  نورد  2
  87  2/80  79  20  26  13  فلز كاري  3
  34  31  30  12  11  11  ماشين سازي  4
  134  101  97  102  98  85  ريخته گري  5

  
با توجه به اين آمار مشخص مي گردد كه در سه سالي كه سيستم در حال اجرا است شاخص بهره وري و                      

وليد رو به افزايش است كه جهت بررسي بهتر نياز به مطالعات دقيق تر و حذف اثر فاكتور هـاي مـوثر در توليـد و           ت
  .بهره وري دارد كه نياز به تحقيق و مطالعه بيشتر دارد 
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  بحث و نتيجه گيري 
يك سيستم مديريت ايمني مانند هر سيستم مديريتي مي تواند سبب بهبود وضعيت يـك شـركت شـود                   

در اين تحقيق با توجه . وريكه با افزايش بهره وري و استفاده بهينه از منابع موجود سبب ارتقاء شركت مي گردد              بط
به نتايج بدست آمده مشخص شد كه  سيستم مديريتي ايمني نتنها بر روي بهبود وضعيت ايمني شركت موثر بوده                 

ايـن مـسئله بيـان كننـده        ). 3و  4(يـشتر شـود     بلكه مي تواند سبب افزايش بهره وري سيستم و در نهايـت سـود ب              
امروزه در شركتهايي كه صاحبان آن از علم مديريت برخوردار باشند به اين             . اقتصادي بودن طرح هاي ايمني است       

همـانطور كـه در     . نتيجه رسيده اند كه ايمني يعني توليد و توليد بدون ايمني يعني عدم توانـائي رغابـت در بـازار                     
ه از اين تحقيق مشخص است سيستم ارائه شده سبب كاهش ميزان شـدت و تكـرار حادثـه گرديـده           نتايج ارائه شد  

قابل ذكر است كه براي اطمينان از صحت عملكرد سيـستم     . است كه بيان كننده اثر بخشي سيستم فوق مي باشد           
  . الزم است كه سيستم  براي يك تا دو سال ديگر مورد سنجش قرار گيرد 

مودار سه نشان داده شده است بيشترين شدت حادثه در واحد تعميرات و تاسيسات بوده  همانطور كه در ن   
است كه شايد بتوان از مهمترين علل آن نحوه كار و موقعيت شغلي اين واحد را در شركت نسبت به سـاير واحـدها         

ور دارنـد و معمـوال      بطوريكه پرسنل اين واحد معموال در تمامي قسمتها جهت تعمير ماشين االت حـض             . بيان نمود   
واحدهايي مانند نورد ، ذوب بدليل      ). 4(شغل آنها طوري است كه با خطرات مكانيكي بسياري در ارتباط مي باشند              

ماهيت شغلي آن معموال داراي خطرات بسياري است لذا مطابق با انتظاري كه از اين واحد ها وجود داشـت ميـزان                      
 مشخص است واحد ماشين سازي داراي تكرار حادثه باال ولي           3 در نمودار    همانطور كه ). 5(امار و شدت آن باال بود       

شدت پائين است كه بيان كننده اين است كه بيشتر حوادثي كه در اين واحد رخ داده است از نوع حـوادث سـبك                        
  . بدون طول درمان طوالني بوده است 

م اين مطالعه ياري نمـوده انـد بخـصوص  آقايـان          در پايان الزمست از كليه عزيزاني كه به نحوي اينجانب را در انجا            
  .  احمدي و گلزاده تشكر و قدرداني بنمايم 
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